
  

» حمله سایبری«یم ژدستگاه سانسور ر. این بار، حمله به سایت انقالب اسالمی، پی گیر و سخت شد :انقالب اسالمی بدین خاطر می ترسد که این بدیل از راه مردم و با مردم عمل می کند و در . مرگ خود می شمارد و از آن می ترسدمان اندازه که بدیل وابسته را عامل بقای خود می داند، بدیل استقالل و آزادی، را عامل چرا؟ زیرا ه. را مداوم کرد به سخن دیگر، مردم بدیل . می سازندبه شهروند، جمهوری شهروندان را » رهبر«مطیع » عوام«واقع، مردم با تغییر از  : گزارشی که در فصل اول این مجموعه می خوانید، واقعیت های مهمی را بر شما خوانندگان گرامی آشکار می کند       . پایان عمر سازمانها و گروه های زورپرست نیز پایان یافته است. گشته استدر رشد، مسلم آغاز تحول است و نه پایان آن و برآن می شوند که تجربه انقالب را به نتیجه برسانند، تحقق ایران مستقل و آزاد و از زمانی که مردم در می یابند که انقالب . یم والیت مطلقه فقیه می خواهد از آنها بسازدژمی شوند که ر» عوامی« ای حتی از برقرار کردن گزارش دستگاه اطالعاتی در باره وضعیت از دست رفته اقتصاد به خامنه ای، ناتوانی خامنه  در فصل دوم، گزارش دیگری از ایران، درباره احتمال نامزد ریاست جمهوری شدن هاشمی رفسنجانی، در        ... یمی ها هم از خامنه ای وژآتش بس میان سه قوه و گریز ر   .را می آوریم... و موارد اختالف او با خامنه ای و ۹۲خرداد » انتخابات«
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 صد و سُی امينخرداد، بمناسبت  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٧١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  قتل ميرزادۀ عشقی توّسط  عوامل رضا خان 
  

» از  صبا تا نيما « يحيي آريان پور  دركتا ب پژوهشي خود بنام 
  :  در بارة  ميرزادة عشقي مي نويسد

، ي، فرزند سيد ابوالقاسم كردستانيسيد محمد رضا ميرزادة عشق 
دنيا  شهرهمدان به هجري قمري در 1312جمادي االخر  12در
» الفت« مدارس هفت سالگي در از مكاتب محلّي و ابتدا در. آمد

فرانسه را  زبان فارسي و تهران به تحصيل پرداخت و »آليانس«و
تحصيل به سمت مترجمي  فراغت از آموخت و پيش از به خوبي

ده سالگي هف در شد و يك بازرگان فرانسوي مشغول كارنزد 
وارد كارهاي اجتماعي  و درس و مدرسه را به كلّي ترك كرد

  .گرديد
همدان روزنامه اي به نام  هجري قمري در1333عشقي درسال 

همان اوقات كه اوايل جنگ بين  در دايركرد و» نامة عشقي«
مردان سياسي به استانبول، كه كانون  الملل اول بود، با ساير

چند سالي درآنجا  فعاليت ملّيون ايران شده بود، مهاجرت كرد و
لفنون امكتب سلطاني و دار به رسم مستمع آزاد در و نداگذر

اعرانة خود مانند ش هم درآنجا نخستين آثار استانبول حاضرشد و
  .را بوجود آورد  "ياراناپراي رستاخيرشهر"و  "نوروزي نامه "

هجري قمري به همدان  1337يا  1336عشقي گويا درسال 
ويسندگان ن بازگشت و چندي بعد به تهران آمد و با جمعي از

همكاران  در صف طرفداران حزب سوسياليست و يافت و ارتباط
  .اقلّيت مجلس به مبارزه پرداخت

همه  بيش از دراين مبارزه و كوشش سياسي نيش قلم شاعر 
 ايران و عاقد قرارداد معروف و ، نخست وزيروثوق الدوله متوجه

 معاملة« عشقي اين قرارداد را . انگليس بود منحوس ايران و
ناميد و در يكي از اشعار متعدد خود،  »فروش ايران به انگلستان 

هجري قمري در اين زمينه سروده، چنين  1337كه در سال 
  :گفت 
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  .محمد جعفري
آيا اطالع دولت موقت از احتمال حمله عراق به ايران، به دولت بعدي و يا شوراي 

  انقالب منتقل شده ويا نشده است، واقعيت چيست؟
  

اخيراً مصاحبه اي از آقاي عبدالعلي بازرگان در باره اطالع دولت موقت از حمله عراق به ايران و چگونگي آن در سايت 
بر آن شدم كه تا حقيقت . مصاحبه با اطالعاتي كه من قبالً در باره اين موضوع داشتم همخواني نداشت. جرس آمده بود

مطلب را دريابم كه واقعيت مسئله چيست؟ تحقيقاتي كه در رابطه با اين موضوع انجام گرفته در دو بخش زمينه قبلي و اصلي، 
  : ه خواهد شداطالع دولت موقت از حمله عراق به ايران به آن پرداخت
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    در سوگ ھوشنگ کشاورز صدر

ارزین برجسته و دیرپای  نهضت از مب امیرهوشنگ کشاورز صدر     
 ایران و کارشناس مسائل کشاورزی و اقتصاد روستایی در ملی

در  ۱۳۹۱بهمن  ۲٦بر ، برا ۲۰۱۳فوریه  ۱٤روز پنجشنبه  سحرگاه
  .جهان را بدرود گفتدر امریکا  فلوریدا ایالت

. در تهران به دنیا آمد۱۳۱۱میرهوشنگ کشاورز صدر در سال ا     
وکیل مجلس  علی کشاورز صدر، حقوقدان و  او فرزند سید محمد
و از یاران  دکتر " جبهه ملی ایران"گذاران  شورای ملی، از پایه
  .محمد مصدق بود
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  پاسخ به پرسشهای ایرانیان
  از ابوالحسن بنی صدر

  
انقالب بدون بدیل و اندیشه 

  راهنما؟
  
مصریها چگونه بدون اندیشه راهنما و  :پرسش اول ٭

  بدیل انقالب کردند؟
ن یک ملتی نداند که چه می خواهد و انقالب بکند و همینمی شود  ،باره انقالب می گفتند آقای بنی صدر همیشه در       مردم نمی  ۵٧در انقالب "دلیل را برای نقض این صحبت که  سال پیش ۲ال من اینست که پس چگونه مصریها ؤس     .داشتند نه بدیلمصاحبه خودشان گفتند که مردم مصر نه اندیشه راهنما بکار می بردند در حالی که در این " دانستند چه می خواهند   نیست؟شدند؟ آیا همین فکت برای رد مدعای خودشان کافی نشینی مرسی از اختیاراتی که برای خودش در نظر گرفته بود صحنه باعث عقب  انقالب کردند و چگونه االن با ماندن در
  
  :پاسخ به پرسش اول •
  
یک ادعا  ،این که ملتی نداند چه می خواهد و انقالب کند – ۱

سخنی  ،است و اینکه بدیل و اندیشه راهنمای درخور نداشته باشد
مبارک (مردم مصر می دانستند چه نمی خواهند . دیگر است

و نیز می دانستند چه می خواهند !) مبارک برو/ارحل
  ). دموکراسی(

 2 ر صفحهد
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   ۳ص   :بست بن در یمژر در شدید بلبشوی و ای خامنه به اطالعاتی دستگاه گزارش◀
  ۵ ص    ؟!نآشرکت هاشمی در » شایعه«ریاست جمهوری و » انتخابات«◀
ایران و سوریه موضوع  -!سرنوشت خامنه ای به سرنوشت اسد گره خورده است؟◀

 ۶ ص  :گفتگو و گفتگوی مستقیم
  ۷ ص ورد ایران همان کار را بکند که نیکسون در مورد چین کرد؟یا اوباما می تواند در مآ◀
  ۱۵ص  :اعدام در مشهد همراه با سرکوب قشرهای زحمتکش   ۴۰۰◀

   ؟!گریز از خامنه ای 
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 شـد چـه امـا. شـد پیروز خود نخست مرحله در آنها جنبش براین، بنا
 در  ایســتاد، مبــارک یــمژر برابــر در کــه نســلی انقــالب، آغــازگران کــه

 جنـبش آغـازگر هـا سـلفی. نکـرد؟ پیـدا اکثریـت انتخابات، نخستین
 و نبودنـد  گـر آغاز المسلمین، اخوان. نبودند نیز موافق آن با. نبودند

 برسـر ارتـش بـا معاملـه به متهم نداشتند، نیز رهبری نقش جنبش، در
. آوردنـد بدسـت اکثریت  گروه هردو این، وجود با. بودند نیز جنبش

 نـامزد مرسـی، آقـای آن از پیروزی نیز جمهوری ریاست انتخابات در
 نایـ توضـیح. شد نیز کارساز مرسی  آقای مانور. شد المسلمین اخوان

 خـود بـه اختیـار ایـن به که حال همان در و داد اختیار خود به او که
 قـانون رسـاندن تصـویب بـه بـرای را فرصـت  شد، می اعتراض دادن
  . شمرد مغتنم اساسی

 و اسـتقالل بیـان بمثابـه اسـالم انقـالب، راهنمـای اندیشـه ایران، در  
 هـا یمصـدق  هـم بدیل و بود اجتماعی عدالت میزان بر رشد و آزادی
 وارد روحانیان و او و برود قم به خمینی آقای بود قرار چراکه. بودند
 انتخابات در. بود نیز جمهورمردم  والیت استقرار بر بنا. نشوند دولت
 بـه آراء درصد ۷٦ با و راهنما اندیشه همان با کسی جمهوری، ریاست
 دموکراسـی جانبـدار نیـز دیگـر نامزدهـای. رسـید  جمهـوری ریاست
 مالتاریـا فعـل آلـت که حزبی اسالمی، جمهوری حزب نامزد. بودند
 پرسـیدنی. آورد را آراء درصـد ٥ از کمتـر شـد، ٦۰ خرداد  کودتای در

 با اولی( مجلس انتخابات در تقلب و گروگانگیری بدون آیا که است
ــد  ــی و تأیی ــا دوم ــواز ب ــای ج ــی آق ــا ،) خمین ــالب برضــد کودت  و انق

 و  راهنمـا اندیشه همان با خمینی قایآ آیا گشت؟ می میسر دموکراسی
 ایـران، بـه ورود بـا ،»اسـت مـردم جمهـور بـا والیـت« اصل همان با

 و گروگـانگیری  و فقیـه والیـت با و کرد آغاز را خود خزنده کودتای
 انـداختن بکـار و سـورپرایز اکتبـر پنهانی معامله و انتخابات در تقلب
 در را کودتـا مرحلـه واپسـین  جنـگ، خواندن نعمت و  اعدام ماشین
 آن ضـد راهنمـائی اندیشـه با. نه تردید، بدون داد؟ انجام ،٦۰ خرداد
 کـرد، پیـروز گلولـه بـر را گـل که روشی  ضد روشی با و راهنما اندیشه
  .کرد برقرار را مالتاریا استبداد

 بـا و انـد داشـته مجلـس۸۹۰۱ سـال از گویند می مصریها آنکه با – ۲ 
 جمهـوری،  ریاسـت و مجلـس انتخابات در اند، کرده خو دموکراسی

 نمـاد را خـود کـه بـدیلی نیـز و آنهـا جنبش راهنمای اندیشه از خبری
 رأی کـه تنی سه جمهوری  ریاست انتخابات در. نبود بخواند، جنبش
 هـا ناصـری از دیگری و المسلمین اخوان از یکی آوردند، را اول های

 اندیشـه نـه نـبشج پـس. بـود مبـارک  یـمژر در مقـام صاحب سومی و
 یـمژر سـاخت کـه است رو این از. داشت بدیل نه و درخور راهنمای

  .است نکرده تغییر
 مـی روبـرو واقعیـت بـا را خـود تـونس، مـردم نیز و مصر مردم اینک  

 و اسـتقالل  بیـان هرگـاه اسالم که اند افتاده صرافت این به آیا. بینند
 قـدرت، بـا توانـد ینمـ باشد، اجتماعی عدالت برمیزان رشد و آزادی
 کـه انـد افتـاده صـرافت  ایـن بـه آیـا درآمیزد؟ حقوقمدار دولت حتی

 و بیگانــه خــود از قــدرت بیــان در را دیــن قــدرت، و دیــن درآمیخــتن
 اندیشـه پیـدایش را پرسش این  پاسخ کند؟ می خشونت تجویز وسیله

 و اسـتقالل بیـان کـه دهنـد مـی یـا دهـد می راهنمائی های اندیشه یا
 اجتمـاعی، عـدالت میـزان بـر انسـانها،  جامعـه و انسـان رشد و آزادی
 کـه بـدیلی پیـدایش بـا شـود مـی همـراه اندیشـه این. باشند یا و باشد

 و منزلــت ارتقــاء پــی در کــه بدانــد مردمــی  جمهــور را خــود جایگــاه
 هـدف کـه بـدیلی با شود می همراه اندیشه این. باشند شدن شهروند
 عــدالت میــزان بــر رشــد و آزادی و اســتقالل کــه  قــدرت نــه را خــود

  .بداند اجتماعی
 پـذیر تحـول و بـاز. اسـت جامعـه یـک در سـاختها تغییر انقالب – ۳ 

 در  هـا رابطـه شـدن رهـا سـاده، زبـان بـه. است اجتماعی نظام شدن
 و زور بـه محرکه نیروهای نشدن بدل. است زور سنگین بار از جامعه
 رشد در آنها افتادن  بکار ،عوض در. است تخریب در نیفتادنشان بکار
 سمت به او کننده توانا و انسان محرکه نیروی راهنمای اندیشه. است

 پـذیر تحـول و بـاز اگـر، پـس . اسـت محرکـه نیروهـای به دادن سو و
 خـور در راهنمائی  اندیشه و بدیل بگردد، هدف اجتماعی نظام شدن
 من خنس: گفت می سابق شاه مثال،  برای. شود می ضرور هدف این
 فقیه ولی حکومتی حکم: گویند می امروز. است قانون فوق شهبانو  و

 فراگیـر قـدرتی بیـان یکسـانی گویـای ادعا، دو این . است قانون فوق
 حـاکم ایـران بـر امـروز و دیـروز کـه آیـد می استبدادی بکار که است
 پدیـد حقوقمـدار دولـت نـه راهنمـا اندیشه این با است  بدیهی. است

 از انسـان هـر آن، در که، پذیری تحول و باز جامعه نه و  است آوردنی
 شــهروند برخــوردار، خــویش حقــوق دیگــر همــه و آزادی و اســتقالل 

 اسـتبداد  بدیل انقالب، از قبل هرگاه. بگردد پذیر تحول و باز جامعه
 در زیـرا. گشـت مـی نـاممکن انقـالب شـد، مـی »فقیه« استبداد شاه،
 مـدعی دو اسـتبداد . نداشـت دوجـو خالئـی استبدادی، دولت سطح
 آزادی و اسـتقالل بیـان زیـرا شـد میسـر انقالب. هویت یک با داشت
 خـویش اقامتگـاه را ملی جامعه  که شد همراه بدیلی با راهنما اندیشه
 عهـد خمینـی آقای هرگاه. کرد عمل مردم با و مردم راه از و شناخت

 اقامتگـاه در بـدیل و آمدنـد نمـی درکـار  دیگـر عوامـل و شکست نمی
 سـاختهای تغییـر بـا انقـالب، راهنمـای اندیشه و بدیل ماند، می خود

 هـدف بـه انقـالب و کـرد مـی پیـدا خوانـائی انقـالب  تحقق و جامعه
 نیـک دیدگاه، این از انقالب، تجربه در امروز، نسل. رسید می خویش
 بـدیل، را خویشـتن و شـود آزادی و استقالل بیان درپی و بنگرد  باید
    .بگرداند پذیر تحول و باز جامعه سازنده لنس یعنی

 الزم عوامـل امـا خواهنـد مـی چـه اند دانسته می تونسی و مصریها       

 هنـوز. دیدند  می تدارک باید می نیز را خود خواست به رسیدن برای
 تجربه. آنست آغاز نیست، تحول پایان انقالب. ببینند تدارک باید می

 ملتهـای دیگـر و ایرانیان  به گرانبها بس درسی عرب، کشورهای های
 رشـد و آزادی و استقالل بیان که راهنمائی اندیشه: آموزند می جهان

 را ای سیاسـی جامعـه که بدیلی نیز  و باشد اجتماعی عدالت میزان بر
 تمـام ضـرورت باشد، شهروندان جمهور اقامتگاهش که دهد تشکیل
 عملــش محــل و کنــد مــی هــدف را قــدرت  کــه »اپوزیســیونی«. دارد
 بـه جـز و کنـد نمـی عمـل مـردم راه از و مـردم با و است مردم بیرون
 اسـتبداد از بخشـی اندیشـد، نمـی بیگانه حمایت  با ولو دولت، تصرف
 جامعه این که اقامتگاهی به سیاسی جامعه بازگرداندن. است حاکم
 در داشـتنش نگـاه و اسـت شـهروندان جمهـوری استقرار  بر بنا وقتی
ــن ــاه،اقامت ای ــان گ ــاری هم ــت ک ــه اس ــه در ک ــبش س ــانی جن  همگ

 آن از ایــران مــردم ،)٥۷ انقــالب و نفــت کــردن ملــی  و مشــروطیت(
 مگـر تـا پرداخـت مهـم بـدین بایـد مـی درنـگ بی. اند کرده غفلت
  .کرد جبران نسلی عمر در بتوان را تأخیر قرنی  بر افزون

      
) ع( ینحسـ اگـر و کند انتخاب خود باید ملتی: دوم پرسش٭  

  :دانست می
 

 خدا بنام
. در مصاحبه با آقای عبداللهی فرمودید خالء را زور و نا حق پرمی کند   باسالم وتحیت. جناب سید ابوالحسن بنی صدر تظـاهرات مـی رویـم مـی  به شما بگویم روزی به همکاری گفتم فردا به 

د را؟ گفت من بچه کنکـوری دارم و فـردا بایـ  چ: گفتم. نه: آیی؟ گفت وخــود را طــرف دار آزادی مــی دانســت گفــتم شــنیدم در انتخابــات بــه همکاری که ادعـای روشـنفکری داشـت  یک روزی به . به دانشگاه برود
می دهنـد و بـا ایـن پـول مـی )پنجاه هزار تومان(من دیدم پنجاه تومان ای و همکاری کرده ای پس آن حرفها چه بـود؟ گفـت  سرصندوق رفته  خـب قربـون جـدت، بـا ایـن . یکی ازبچه هایم بگیرمتوانم بلوزی برای  

   .از دستش می دهدخود باید انتخاب کند یا دیگری؟ اگربهشت هم برای او بسـازی مفـت بایـد کـرد؟ ملتـی  جماعت این چنینی که تعدادشان هم کـم نیسـت چـه 
 وفا نمی کنند تصمیمی دیگر می گرفت یا همان تصمیم را؟بـه عهـد خـود  آزادیخواه می دانسـت کـه آن مـردم خاورمیانه وهمه ملل و سئوال دیگر اینکه اگرحسین بن علی علیه السـالم شـهید خلـق هـای 

مـی آورد؟ صـدام  هیچ دیکتاتوری بدون حمایت بیگانه لحظـه ای دوام داشتم مطلب هاآرتص را می خواندم و این سئوال پیش آمـد کـه آیـا       داشتند و از آن پـس او را بـه حسین را تا وقتی که برایشان مفید بود نگه 
. چنان در دست خود داشته باشـد بسـان انگشـتری در دسـت رژیمی را جنگ پنهان و جنگ اقتصادی هم می خواهد سرنوشت ملتی و اختیـار اکنون از طرفی قدرت خـارجی بـا اعمـال  . بهانه سالح اتمی برانداختند

امـام  صـف بـه " حـر"من امیداورم که آقـای خامنـه ای داسـتان پیوسـتن  بر این مبناست که او . امیدواریم بیهوده نیست. حسین را فراموش نکند با قرآن و حـدیث سـر و  است " سید"او . با زمامداران دیگر فرق می کند
البتــه بایــد . او مــی دانــد خداونـد توبــه کننــدگان را دوسـت دارد. نبودنـد امـا زمامـداران دیگـر چنـین. کرده است امام حسین سخن گفته وگریه کار داشته است می داند حساب وکتابی و قیامتی در کار اسـت، بـرای 

. از یک طرف و استبداد و سلطه بیگانـه و جهـنم، گزینـه اول را برگزینـدآزادی  خامنه ای اینقدر بصیرت دارد که در انتخاب میان قران و مردم و مـن بـاورم ایـن اسـت کـه آقـای . هرانسـانی خطـا پذیراسـت بپذیریم که 
  ۹۱  آبان . شاد و پیروز و رستگار باشید. ین بادچن
 

: اینسـت آمـوزد مـی) ع( حسین که درسی: دوم پرسش پاسخ • 
  :ایستاد باید حق بر
 

 پرسـش بـا حـق. بکننـد باید مردم خود را تحول که است روشن – ۱ 
 نساخت  را آن خود اگر. سازد می انسان را بهشت. است گرامی کننده

 حقیقـت، در. کند می تباهش و داند نمی را رشقد ساختند، برایش و
 نمـی جهـنم جـز  و بسـازد بهشـت استبداد نیست ممکن که این از غیر

 آن ساختن در مردم چون بسازد، و شود ممکن که هم برفرض سازد،
 و کننــد مــی بیگــانگی احســاس  بهشــت، ایــن در انــد، نداشــته شــرکت
 انسـان. شـود زگارسـا هسـتند، که همان با تا کنند می ویران را بهشت
ــتقل ــا موجــودی و آزاد و مس ــه  ب ــتعدادها از ای مجموع  فضــلها و اس
 آزاد و مستقل جامعه و آزادی و استقالل فرهنگ تا است شده آفریده

 بنـده درجـا شـود، غافـل آزادی و اسـتقالل از هرگاه . بسازد رشد در و
 مـی ویـران زور چـون. گـردد مـی مشقت و رنج گرفتار و شود می زور
 نظـام و سازد می قدرت فرهنگ ضد باور زور انسان سازد،  نمی و کند

 کـاربرد ویرانگری در جز محرکه نیروهای که تا بندد می را اجتماعی
  .شود می ساز جهنم انسانی چنین. نکنند پیدا 
 کننـده پرسـش کـه قماشـی از کسـانی نیـز و تفاوتها بی قرار، بدین       

 از بایـد  مـی. کـرد آگـاه خـویش فلـتغ از  باید می را کند، می معرفی
 هـر که ازنقشی باید می. کرد آگاه سازند، می خود بدست که جهنمی

 بخصـوص. کـرد آگاه  گیرند، می عهده بر جهنم این ساختن در یک
 کـردن بـدل بـه کـه گردانـد انسـانی نمـاد را خـود. شد بدیل باید می

 را آینـده کـه شـد کسـی بمعنای  امام، باید. است توانا بهشت به جهنم
 ایـران. کنـد می حال خود، پندار و کردار و گفتار در خود، وجود در

 انـدازه هـر. دارد نیاز بدیل به که است  مردم جمهور سطح در امروز،

 و هسـتند خـالی زور از کردارشـان و گفتار و پندار که انسانهایی شمار
 نظــام از تحــول و تــر میســر واقعــی انقــالب  بیشــتر، کننــد، مــی رشــد
 نظـام بـه ،- آنسـت فـرآورده حـاکم استبداد که -  بسته نیمه ماعیاجت

 ایـران، امـروز جامعـه در. تـر گیـر شـتاب پـذیر  تحول و باز اجتماعی
 و خشـونت از خـویش کـردن رهـا خشونت، گرفتار چنین ای جامعه
 بـدیل ، شـدن زدائـی خشـونت بـا تـوأم و خشـونت  بدون زندگی نماد
  . است ساز کار سخت شدنی

 رفتارهـای در او هماننـد انسـانهای فـراوان و گرامی کننده پرسش       
 همـان  در و هسـتند ناراضـی حـاکم اسـتبداد از کـه نگرنـد می کسانی
 او نـواهی و اوامـر بـا را خویشـتن پذیرانه، فعل مصلحت، بر بنا حال،
 نخسـت: برنـد بکار  باید را موفقیت درسهای آنها اما. کنند می سازگار
 آن بر و کنند اعتماد خویش نفس به و بشمارند فمکل را خویش نفس
 بـا مبـارزه گویـا که نپندارند. بگردند  نو، انسانی یعنی بدیل، که شوند

. شـود می خالصه دادن، وشعار درآمدن خیابان به در حاکم استبداد
 از آزادی و اسـتقالل زنـدگی نماد اصل، در زورمداری،  و زور با مبارزه
 کـه بـدیلی. است گشتن افزودن توانائی بر ئیتوانا و زورمداری و زور

  .است همین است مدنی جامعه او جایگاه 
 کــه دانســت مــی بــود،) ع( حســین کــه حــق بــر ایســتادگی نمــاد – ۲ 

 سرنوشـت از کـم دسـت. ماننـد نمـی خـویش برعهـد بزرگ اکثریت
. کـرد مـی عمـل مهاجرت قاعده به او. بود آگاه خود فرستاده مسلم، 

 مـی بیـرون  جبـار حاکمیـت قلمـرو از او بسـتند، نمـی وا بر راه هرگاه
 آنهـا مگـر تا بگردد بدیل. بگردد ها جامعه سطح در بدیل که تا رفت
. کننـد پیـدا را دادن  تغییـر توانـائی کـردن تغییر یمن به و کنند تغییر
 از رفـتن بیـرون: داشـت خوانـائی مهـم بـس قاعده دو با او عمل پس

 تغییر تا که مردمی برای بدیل  آوردن پدید و جبار حاکمیت محدوده
 انسـانی وقتـی بـدیل نقـش انسانها، جامعه در. دهند نمی تغییر نکنند،
 بکـار امکـان حـق، بر ایستادن با که اینست  ایستد، می برحق که است
  .  آورد می فراهم را دهی، تغییر تا کن تغییر دوم، قاعده بردن

 در را او کـربال، صـحرای در و بسـتند او بـر را راه که امر این آیا اما       
 گذاشـت  نمی راهی در قدم و دید می باید می پیشاپیش گرفتند، میان
 او و بـود نیـز بینـی پـیش قابـل واقعیتی چنین رو، بهیچ گذاشت؟ که

 ایـن و ایسـتد می  برحق که هرکسی: کرد می باید که کرد که را کاری
 محاصـره امکان که نددا می کند، می جبار حاکمیت قلمرو در را کار

 شـدنش تنهـا یـاران، کـم  شـمار همـراه محاصـره، حلقـه در و شدنش
 بـود آگـاه  پیامبر زندگی از هم و بود خوانده را قرآن هم. دارد وجود

 و بـود دیده خود به فراوان رویدادها  نوع این از ملتی هر تاریخ هم و
 ۲۸ هـم ایـران معاصـر نسـل. است دیده خود به فراوان نیز پس آن از

: اینسـت پرسش پس،. را ٦۰ خرداد هم و است  دیده خود به را مرداد
 کرد؟ باید چه موقعیتی چنین در

 ایسـتادگی الگـوی و شـدن تسـلیم: نیست رو پیش بیشتر کار راه دو       
 سـخن  دیگـر، یکبـار. گشـتن پیـروز ایسـتادگی، بـدین و گشتن برحق
 انـدک سـان چـه آموخـت انسانها به حسین: آورم می یاد به را گاندی
.  شـوند مـی  پیـروز بـزرگ قـدرت بـر حـق، بـر ایستادن راه از شماری
 تغییـر دیگـری و گشتن بدیل یکی قاعده، دو با را پیروزی دلیل اینک
  :دهم می توضیح دادن تغییر و کردن

 وجـه هیچ جبار، و تو میان که ترتیبی به ایستادی، حق بر چون.۲/۱ 
 محل بزرگ،  اکثریت شدن قدرت تسلیم برغم وقتی نماند، اشتراکی
 الگــوی نیامــدی، بیــرون آن از و شــناختی مــردم همــان بــاز را بــدیل
 دو. گــردی مــی  بکمــال توانــائی نمــاد و آزادی و اســتقالل در زنــدگی
 بنـدگی در زنـدگی دیگـری و آزادی و استقالل در زندگی یکی زندگی،

 انسـانهائی دیـد معرض در  را جبار حاکمیت تحت و زورمداری و زور
 از اطاعـت بـه و غافـل خـویش توانـائی و حقـوق از کـه دهی می قرار

 از را شـماری که است تو آزادی  و استقالل در زندگی. معتادند قدرت
 دیگــر نــوع و بگردنــد بــدیل شــوند مــی بــرآن و آورد مــی بــدر غفلــت
 کــردن تغییــر بــدین. بســازند را آزادی  و اســتقالل در زنــدگی زنــدگی،
  :دهند می رتغیی که است

 سان این تحول راه بینیم، می بنگریم، که بشری های جامعه در. ۲٫۲ 
 بـه اکثریـت  تمایـل  وجـود با ولو شماری، کم نخست،: است شده باز

 راه از را زنـدگی. شوند می نماد و الگو و بدیل و ایستند می برحق آنها،
 کـه شـماری انـدک  بسـا. آالینـد نمـی مـرگ بـه زورمـداری، با سازش
 و حـق بـر ایسـتادن کسـانی زیـرا شـوند، مـی نیـز تر شمار کم هستند،
 نمـاد و الگـو و بدیل این . کنند می رها را حقوق به عمل راه از زندگی
 ایـن که کسانی. کند می باز آزادی و استقالل در زندگی به را ها چشم
 و الگـو و بـدیل بـار، ایـن شـوند، مـی  شمار پر گزینند، می بر را زندگی
 حــال، همـان در. شــوند مـی نـاکردنی حــذف و شـمار پــر سـیارب نمـاد

 بیـرون، و درون از عوامـل، اسـت، سوز  زندگی چون جباران استبداد
 دهـی، تغییـر تـا کـن تغییـر قاعـده بر بنا سرانجام،. فرسایند می را آن

 آغـاز را خـویش تحـول جامعـه و دهد می روی  انقالب: کند می عمل
  . کند می

 را خـویش عمـل محل و باشد توانمند کافی اندازه به بدیل هرگاه       
 هرگـاه امـا . گـردد می سرراست تحول نگوید، ترک است جامعه که

 های تمایل سیاسی، جامعه در یعنی باشد نداشته را توانائی این بدیل،
 راه. شود می میسر استبداد  بازسازی کنند، پیدا را باال دست قدرتمدار
   در. طوالنی بسیار آن زمان و گردد می خم و پیچ پر بس تحول،

  
 16 ر صفحهد

 

 انقالب بدون بدیل و اندیشه راهنما؟
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ــزارش ــتگاه گــ  دســ
 اي خامنـه  به اطالعاتي

ــوي و ــديد بلبش  در ش
   :بست بن در يمژر
  

سالهاست كه مسئوالن و حاكمان بر ايران     
ـاني   بمثابـه   ،»نظام مقـدس «از  الگـوي جه

ـام  ند و گويسخن مي  خواهان تغيير در نظ
و مـدعي   هستندجهاني و نظم نوين جهاني 

الگوهاي اقتصادي  كه جهانيان از مي شوند
و قضايي و كشـور داري ايـران بـه ديـده     

از اين نظام حسرت مي نگرند و در پي آنند 
ـا . بياموزند و همانندش را برپا دارنـد  در  ،ام

ـام      ،واقع پوشش دروغي اسـت كـه بـر نظ
ـند  سراسر خيانت و  . جنايت و فساد مـي كش

آنقدر بلبشـو اسـت كـه علـي     يم ژدرون ر
خامنه اي هم سر رشته كار از دستش بـه در  

ناتواني . رفته و توان كنترل اوضاع را ندارد
. او ناشي از ماهيت واليت مطلقه فقيه اسـت 

چرا كه بلبشوي توأم با جنايـت و خيانـت و   
فساد محصول اختيارات مطلقي اسـت كـه   

و، هـر از  ا . كاربرد ندارد ،ئيجز در زورگو
تذكري مي دهد كـه ناديـده    چند گاهي،

يـم  ژاما عرصـه دارد بـر ر  . انگاشته مي شود
  :تنگ مي شود

  
گزارش سازمانهاي اطالعاتي  بـه   ٭

ــرون    ــيوه او در بي ــه اي و ش خامن
    :افكني نگراني شديدش

  
ــر اطــالع • هاي ســازمانهاي گزارشــ ،بنــا ب

ـاي بـه او،  اطالعاتي  ت ويـران  وضـعي  گوي
كشور و احتمال آغاز شورش هاي مردمـي  

 88يا به قول بعضيها فتنه بزرگتر از فتنه سال 
ـات در   و به نقل از عده اي گسترش اعتراض

   .دنميباش... خفا و 
علي خامنه اي كه وارث حكومـت واليـت   

 تـر را مطلقـه  مطلقـه  فقيه خميني بود و آن 
كرد، آنقدر گرفتار دوگانگي و چنـدگانگي  

ف و عمل شده كه حنايش حتي نزد در حر
نزديكترين افراد به او رنگ باختـه و كسـي   
 .به احكام حكومتي او هم توجه نمـي كنـد  

هر كس تالش مي كند از جبهـه او دورتـر   
احساس مي شود يارانش هـم سـعي    . شود

 .مي كنند از بدنامي همراهي با وي بگريزند
خطر زماني براي خامنه اي بيشتر احساس    

 –محرمانـه امنيتـي    ياههمه گزارششد كه 
ــد  اطالعــاتي او را از وضــعيت و شــرايط ب

اقتصادي مردم آگاه ساختند و به او گفتنـد  
نگونه كه مـي پنـدارد نيسـت و    آكه كشور 

و عنقريـب  اسـت  به گل نشسته  يمژركشتي 
همه در فساد و بحران هاي موجـود غـرق   

 .شوندمي 
ـات       ـيد علـي    اسـت كـه  همين گزارش س

خـود وارد   ه انـد ي را مجبور ساختخامنه ا
ـاگري بعـد از    .شـود مناقشه سران قـوا    افش

در بــاره فســاد خــانواده  »يس جمهــورئــر«
ـاني ــه الريجـ ــر«، و حمل ــسئ و  »يس مجل

، خامنه اي »يس جمهورئر«به  »نمايندگان«
هم را گرد آورد و از موقعيت بد كشور آنها 

كه در   خت و آنها را مجبور كرداگاه سآرا 
ي با حضور خـود او و نماينـدگانش   جلسه ا

ـينند و راهــي بــراي خــروج از بحــران   بنش
ـا واگـذاري       ـا ب معيشتي مردم پيـدا كننـد ت
ـا بـه برخـي از مـردم       بخشي از دارايـي ه
ـا را در شـرايط كنـوني جلـب      حمايت آنه

نهــا را از حضــور در اعتراضــات آنمــوده و 
  .ينده دور سازندآاحتمالي 

ـا       توسـط   ،نيدانستني است فاضل الريج
ميليارد  30سعيد مرتضوي از شخصي مطالبه 

ــه اي  ــر  700 ، 600تومــان رشــوه و خان مت
ـاني   مربعي كرده است كه نامش بابك زنج

ثروت افسانه اي بدست  ،است و از راه فساد
 .  ورده استآ
و معاونان اقتصادي او در  »يس جمهورئر« •

ساي كميسيونهاي ؤمجلس و ر »يسئر«كنار 
ر حضـور رهبـري جمـع    مختلف مجلس د

با دادن ند و فكرشان به اين جا رسيد كه شد
ـايي را     كارت معيشت و مقـداري پـول آنه
ـتند و       ـالي هس ـار م كه به شـدت تحـت فش

شان مي رود را ساكت كننـد  شاحتمال شور
ـاع و احـوال كنـوني چـه       ـا اوض تا ببينند ب

اما به نظر مي رسد كه هر دو  .بايدشان كرد
ـتند و  قوا تنها به فكر اثبات  حقانيت خود هس

بعد از چندين جلسه مذاكره هنوز به نتيجـه  
ـار تـورم و گرانـي     نرسيده و روز به روز فش
ـاري از    بيشتر مي شود و به نظر مي رسـد ك

ـامي و    يمژردست   ـاي انتظ بر نيايد و نيروه
ـاش قـرار     ـاده ب نظامي را در شرايط نيمه آم

 .داده اند
ـائل    • ــه مسـ ـا ب ــور تنهـ ــوي اداره كش بلبش
ـاي   اق ن آتصادي بر نمي گردد و به هـر ج

ـاد     ـنش و تض ـتالف و ت كه بنگريد آنقدر اخ
ـاريخ     ـايد در طـول ت ديده مي شود كه ش
ايران تنها در بعضي مقاطع اين گونـه بـوده   

 :به عنوان مثال .است
ـار  -  در شرايطي كه ملت به شدت تحت فش

ـارد دالر    اقتصادي است مسئوالن يـك ميلي
 .كنندبراي سوريه اعتبار باز مي 

در حاليكه كشور گرفتار تحريم هاي كمر  - 
شكن مي باشد، نيروهاي نظامي ايران به نام 
سپاه قدس ميليون ها دالر هزينه درگيـري  

بـراي كشـور   ... عراق و –لبنان  –در سوريه 
 .ايجاد نموده اند

ــران و   -  ــت ايـ ــروش نفـ ــه فـ درحاليكـ
، اند درآمدهاي نفتي به شدت كاهش يافته

ـانكي   ـاد   –عـراق   –سـوريه  حسابهاي ب جه
ـاس   –اسالمي   اهللا از سـوي   حـزب  –حم

   .و بيت او پر مي شودخامنه اي 
در شرايط كمبود شـديد دارو در كشـور    - 

ميليون دالر دارو و  100شنيده شده حدود 
 وبهداشتي ايران به سوي لبنان  كمك هاي

 .سوريه ارسال شده است
در شرايطي كه تورم در كمتر از چند ماه - 

رصد افزوده شده مسئوالن از وضعيت د 10
خوب مالي مردم سخن مي گويند و اينكـه  
ـيچ     ـا ه در كشور خبري نيست و تحـريم ه

مي گويند و از گسترش سخن اثري نداشته 
ـاي   –افريقا  –انقالب اسالمي در آسيا  امريك
 .التين سخن مي رانند

ـاورز ايرانـي     -  در چنين شـرايطي كـه كش
ــد،كا  ــت ميباش ــك دول ــد كم رخانه نيازمن

ـاي     ساخت تراكتـور در ونـزوئال تراكتوره
 ووون را به كشاورزان ونـزوئال  - توليدي اير
مي دهند كه عمـده  ... كلمبيا و ونيكاراگوئه 

سرمايه تاسيس كارخانه از جيب ملت ايران 
رفته است و در همان كشور چندين پروژه 
ـاخت مسـكن     ـال س ساختمان سازي در ح

يكـه ملـت   هستند در حال ها براي ونزوئاليي
 .ايران خود نيازمند مسكن مي باشد

ـار    -  در حاليكه بحران اقتصادي بر ملـت فش
ـيد     ـالي س وارد مي آورد، كانديـداي احتم

واليتي مي گويد كـه   يعني علي خامنه اي،
ـا   حمله به سوريه حمله به ايران است اما تنه
ـتر بـه     اين خالي بندي او چنـدين روز بيش

يل بـه  ئاسرا حمله طول نينجاميد زيرا بعد از
سوريه هيچ حركتي از سوي ايران صورت 

 .نگرفت
  ...و - 

. خامنه اي سخن گفت ،91بهمن  28در  ◀
 ،نچه به اثرات مجازاتها مربوط مي شودآدر 

با وارونه نشان دادن  ،نگراني دروني خود را
سـخن او در  . بيرون افكنـد  ،حالت درونش

ـا  ـني   ،باره اثرات مجازاته ـاي   ،بـه روش گوي
  :ديد او استنگراني ش

ـايي    «     برداشت ذهنـي دولتمـردان امريك
پرداختند كه نيمي از آن درسـت و نيمـي   

ـا معتقدنـد     :ديگر غلـط اسـت   ـايي ه امريك
جمهوري اسالمي بر ملت تكيه دارد و اگر با 
ـام اسـالمي جـدا      تحريم ها مـردم را از نظ
ـام گرفتـه مـي      كنيم قدرت مقاومـت از نظ

ـامالً  بخش اول اين حرف كه نظام . شود ك
متكي بر توده هاي عظيم ملت است حرف 
ـارها و     درستي است اما بخـش دوم كـه فش
تحريم ها، ملت را به زانو درمي آورد و آنها 

كامالً غلط و ناشـي   را از نظام جدا مي كند،
  .»از بدفهمي است

ـا           از قول امريكا جعل مي كنـد كـه گوي
ـتيبان دولـت مـي دانـد و مـي       ملت را پش

ـا و  ـا  خواهد ب ملـت را ضـد    ،ضـع مجازاته
 ،حال اين كه درست به عكس. كند» نظام«

يم ژامريكا مي داند و مي گويد مردم ضد ر
ـا    ـا وضـع مجازاته  ،هستند و گمان مي برد ب

ـا مـي   آيم ناتوان و ملت به تغييـر  ژر ن توان
ـتدالل را  . شود امريكا و اروپا مرتب اين اس

تكرار مي كند و او مـي پنـدارد چـون بـر     
ـاكم كـرده اسـت    ژايران ر  ،يم سانسـور ح

درجــه  180آســان مــي توانــد واقعيــت را 
يـم تحويـل   ژوارونه و به مردم منزجـر از ر 

ـا . دهد ـانطور كـه    ،اشتباه ارزيابي امريك هم
زادي مرتب تكرار آايستادگان بر استقالل و 

اينست كه تحريمها مردم ايران را  ،مي كنند
ـا قلـب حقيقـت   . از جنبش باز مي دارند  ،ب

ـاد    خامنه  ـاتواني و فس اي هم مي خواهـد ن
ـاند و هـم مقصـر      ژر ـا بپوش ـا تحريمه يم را ب

ننــد را تحريمهــا آوضــعيتي كــه مــردم در
حال اين كه تحريمها خود نيز  ،قلمداد كند

ـاد     ـاتواني و فس نتيجه سياست خامنـه اي و ن
يم واليـت مطلقـه فقيـه    ژمطلقي است كه ر

بعد ديگري از وضعيت امروز جامعـه  . است
شـكار  آين فساد و ناتواني مطلـق را  ا ،ايران

 :مي كند
  
برای مصون ماندن از مجـازات  ٭

مـی  ،و ادامه دادن به خورد و برد
باید دزدی از هزار میلیارد به بـاال 

  :!کرد
 
در بخشي ديگر از كشور وضعيت اينگونـه   •

 : است
دو جــوان بيكــار بــه جــرم زورگيــري و  - 

هزار تومان به اعدام محكوم مي  60سرقت 
ـاني از   ،و در همان حال ندشو فاضل الريج

ـاني  ـان و خانـه     30 ،بابك زنج ـارد توم ميلي
رشوه مي خواهد و به جاي !) علي الحساب(
ـند تصـويري    ،او صـوتي را   –تهيه كننده س

  !دستگير مي كنند
انگشت سارقي به دليل سرقتي  4در شيراز  - 

  .اندك قطع مي شود
در سبزوار دست سارقي به دليل دزدي از - 

 : مچ قطع مي شود اما  در همان حال
هزار ميليارد توماني بـه   3پرونده اختالس - 

قول خامنه اي به سرعت جمع مي شـود و  
ــدگان   ــت اخــتالس كنن ــي از سرنوش كس

خبر محكوميت  ،بهمن 29در  .خبري ندارد
يـم  ژالبته مقامات ر. تن به اعدام اعالم شد 4

ـائي    ـاي مافي وابسته به شبكه هاي خانواده ه
رئيس بانـك  . محاكمه شوندگان نيستندجز 

در دورانـي ديگـر   . ملي هم در كانادا است
ــت،  ــن رفيقدوس ــرادر محس ـتين  ب در نخسـ
ـاريخ ايـن ر   يـم شـركت   ژدزدي بزرگ ت

بـرادران   .، مويي از سرش كـم نشـد  كرده
ـار     ،رفيق دوست كه در بازار ميـوه و تـره ب

ـاه ورشكسـت    كار مي كردند و در دوره ش
شـمار ثروتمنـدان   اينـك در   ،شده بودنـد 
 . كشور هستند

ـا      -  پرونده بـرادران ابـدالي و محمـد رض
رحيمي با دهها ميليارد تومان معلوم نيسـت  
به كجا رسيد و محمد رضا رحيمي سر حال 

ـان   500مي گويد كه  ن را بـه  آميليون توم
علي الريجاني براي تبليغات به دستور بيـت  

طرفه اين كـه رحيمـي   . رهبري داده است
عده اي چـون موريانـه دارنـد     :مي گويد

پايه هاي نظام را مـي خورنـد و او محـض    
يعنـي  ! نها را معرفـي نمـي كنـد   آمصلحت 

يـم نيـز   ژحتي وقتي پايه هاي موجوديت ر
كسي جرأت نـدارد   ،دارد خورده مي شود

 .ها را معرفي كند» موريانه«
ـپاه كـه    خبري از دزدي هاي-  سرداران س

ه انـد  كارخانجات را به مفت برده و خـورد 
 .نيست و دست كسي قطع نشده است

خبــــري از معــــادن و فرودگاههــــا و - 
فـت  مكارخانجاتي كه برخي روحانيون به 

برده و به گنج رسيده انـد نيسـت و دسـت    
 .هيچكدام قطع نشد

در همين روزها خبري از بانك مركزي و •
ـا مشـخص     ئر ـيد ت يس آن نيز به گـوش رس

ـادي در راه اسـت   ـ ر: شود واقعا گردب يس ئ
نك مركزي بـه داليـل فـراوان از سـوي     با

مجلـس   .ديوان محاسبات معلق مـي شـود  
مــي  90پرونــده او را بــه كميســيون اصــل 

شـوراي   .خودش استعفا مـي كنـد   .فرستد
ـا    بانك مركزي استعفاي او را مي پـذيرد ام

ـادر    ييس جمهورئر ـاي وي را ص حكم ابق
در  .مي كند و او به كارش ادامه مي دهـد 

ـ اين ر گذاريرنامه ب از رهگذرحاليكه  يس ئ
و با طراحي علي  احمدي نژادكه به دستور 

، در كمتر از چند طرح و اجرا شدخامنه اي 
ماه ارزش و سرمايه ملت به يك سوم تقليل 

يس قبلــي بانــك ئــناگفتــه نمانــد ر. يافــت
هــزار ميليــارد  3مركــزي كــه در پرونــده 

ـيله برخـي از      توماني دست داشـت بـه وس
كشور خارج شد و  ازوابستگان به حاكميت 

ـتالس  ئر يس بانك صادرات بانك اصلي اخ
ـاطق     به دليل وابستگي به بيـت رهبـري و ن
نوري به راحتي استعفا داد و در جايي ديگر 

ـا   .به رياست رسيد و مشغول چپاول است ام
دست هيچكدام از آنها قطع نشـد و كسـي   

ـائي تحـت امـر    اعدام نشد زيرا در قوه  قض
ت بايـد كمتـر از   ، دزدي و سرقولي مطلقه

ـا ايـن قـوه بـه        ـان باشـد ت يكصد هزار توم
ـار را بـه سـزاي     سرعت وارد شده و گناهك
ـاردي   اعمال خود برساند وگرنه سرقت ميلي

 !ارزش پيگيري ندارد
 : اما در گوشه اي ديگر•
قاضي مرتضوي به جرم جنايات كهريزك - 

ـ مي شود بعد ر معلق ـا    ئ ـارزه ب ـتاد مب يس س
رئيس صندوق تامين  قاچاق ارز و كاال و بعد

اجتماعي و درحالي كه همه معترض هستند 
ــوان عــدالت حكــم ــه و دي او بركنــاري  ب

ادامه  ميدهد، غبراق و سر حال به كار خود
ـا  يه ئمي دهد تا انگشت شستش را به قوه قض

 .و  مقننه نشان دهد
ـات شـده كـه      -  در حاليكه بـراي همـه اثب

ـتي   –وبالگ نويس بيگناهي  بـه   - ستار بهش
وارد شـدن ضـربات شـديد شـوك      دليل

الكتريكي در زندان و زير شـكنجه بـه قتـل    
رسيده و حتي رئيس كل دادگستري كشور 

ـاره    وجود به  عالئم ضـربه در بـدن وي اش
شكنجه گـر مشـخص    شخصكرده و حتي 

ـاي بخشـش     شده و از خانواده شـهيد تقاض
ـاي   كرده، قوه  ـانواده ه قضائيه در اختيار خ

ز مـي گويـد در   هنو الريجاني و خامنه اي
حال پيگيري پرونده اسـت چـرا كـه مـي     
ـا زور و     ـاص را ب خواهد صاحبان حـق قص

بيمار روانـي   دادن صفتكتك و ربودن و 
 .ق خود دور سازندواز رسيدن به حق

ــي    -  ــدانيان سياس ــي از زن ــه يك در حاليك
شرافتمند از بي شرفي و بـي غيرتـي يـك    
بازجو در رابطه با همسر زنداني ديگر سخن 

ـائي   ه و اعتراض نموده اسـت،  راند قـوه قض
ـين   تحت رياست شيخ  ـاني زم صادق الريج

ـادر  را خوار حكم تبعيد زنداني شرافتمند  ص
 .كندمي 

ـنجاني   -  در حاليكه عزيزدردانه هاشمي رفس
از ديگر زندانيان زن حمايت مـي كنـد و از   

 قضائيهزندان مي گويد، قوه  شرائط بسيار بد
مـي  فـرادي  به خشم مـي آيـد و او را بـه ان   

  .فرستد
 در حاليكه افشاي شكنجه و فشار بر زندانيان، - 

يـم مـي   ژنچه در زندانهاي رآجهانيان را از 
ـازه   آ ،گذرد گاه كرده و سازمان ملل كـه ت

ـا اسـت   ـال   ژر ،نماينده دولته  ،يـم را هـر س
ـادان    ،محكوم مـي كنـد   كـه  نماينـده اي ن

مفت مي درآمدهاي نفتي از ، سال 4بمدت 
ـاز هـم بـه نماينـدگي      خورد و انتظار دارد ب

زندان اوين به عنوان هتل  از ،شود» انتخاب«
 !اوين نام مي برد

در حاليكه برخي از نمايندگان بـي عرضـه   - 
مجلس براي بازديد از زندان اويـن بـه آن   

ــئوالن  برخــي از زنــدان زنــدان رفتنــد، مس
زندانيان را به محل هاي ديگر برده و برخي 

ـتادند را با رياكاري به مرخصي ف بعـد از   .رس
ــت    ــه حال ـا وضــع را ب ــد، آنهـ ــي قبازدي بل

و زنداني مرخصـي رفتـه را بـه    . برگرداندند
ـا     از سرعت دستگير كـرده و بازگرداندنـد ت

نشان شجاعت دريافـت   ،دست نشادهمجلس 
  !كند

 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و  ٭

سرگردانی خامنه ای که همچنـان 
  :ادامه دارد

 
 ست جمهـوري ي رياكانديدا خامنه اي از- 

ـات   ،خـود كردن فرد مـورد نظـر    در انتخاب
چرا كه به شدت از بر سر  .آينده نگران است

مانند احمـدي نـژاد مـي     كسيكار آوردن 
ترسد و افراد مورد اعتماد او هم به هيچ وجه 
ـام را     لياقت كانديداتوري و كسـب ايـن مق

را حتــي از ســوي وابســتگان بــه حاكميــت 
 .ندارد

ـين    احمدي نژاد مدعي اس-  ت كـه بـه هم
ـابراين     سادگي كار را رها نخواهـد كـرد بن

ـات  مشخص است كه بـراي   رياسـت  انتخاب
 22او در ســخنراني  .جمهــوري برنامــه دارد

ـپاه      بهمن خود بـه نماينـده خامنـه اي در س
ـازه    مهندسـي كـردن   «اخطار كرد كـه اج

را نخواهد داد و سه بار هم زنـده  » انتخابات
ت دادن نامزد يعني براي شرك. باد بهار گفت

ـاده  آخود در انتخابات رياست جمهـوري   م
ـار    ،دسته او مـي گوينـد  . است ـنجش افك س

ـائي رأي اول را مـي    معلوم كرده است مش
  .آورد

حزب سياسي مسلح  ،سپاه ،91بهمن  25در     
ـبت بـه اقـدامات     :اخطاريه اي انتشار داد نس

 .برخورد قطع خواهد شد ،وحدت شكنانه
ني و خامنـه اي هـم   اصولگرايان پيرو خمي- 

براي خود كانديدايي جداگانه دارند و خود 
را براي رقابت با منحرفين يعني همان كساني 

ـيش از ايـن   كه ـا    پ ـان ب  خامنـه اي مواضعش
 .نزديكتر بود، آماده مي سازند

ـات    -  محسن رضايي وارفته دور قبـل انتخاب
ـام را    احساس مي كند كه شايستگي ايـن مق

و دبدبـه اي راه  دارد و براي خـود كبكبـه   
انداخته و مي خواهد وارد كارزار مبارزاتي 
شود اما نمي داند كه دوره او به سـر آمـده   

 .است
ـال حضـور    بيت خامنه اينگراني  -  از احتم

هاشمي رفسنجاني روز بـه روز تـرس را در   
ـا   قرارگاه سيد علي بيشتر گسترش مي دهد ت
جايي كه حسين شريعتمداري كهنه بازجوي 

مي گويد كه ما از راهـي كـه    حامي واليت
نخواهيم گشت و برنامه ها داريم  رفته ايم باز
به هاشمي گوشزد مـي كنـد    او. براي آينده

اگر او هـم  زيرا . فايده اي نداردمدنش كه آ
ـا   ـان را از     بيايد، آنه ـامزد مـورد نظرش ـام ن ن

 . وردآصندوق بدر خواهند 
ـار   يـم ژربخشي از اصالح طلبان هم بر -  فش

ـا در    مياورند ت ا شرايط را بـراي شـركت آنه
انتخابات فراهم آورد و اين هم مشكلي براي 
بيت رهبري شده است كه بايد راهي بـراي  

زيرا در صورت تنـگ   .عبور از آن پيدا كند
تر كردن شرايط حضور كانديـداها ممكـن   
ـترده شـركت كننـدگان     است با تحريم گس

ورت، وضعيت كامال به صدر آن . روبرو شود
 .نخواهد شدو باند او  ه ايخامننفع 

احتمال حضور سيد حسن خمينـي نيـز از    - 
و خامنـه اي  مشكالتي است كـه بايـد بيـت    

آماده رويارويي  او از حاال خود رادستياران 
  .با او نمايند

ـامي -  در  خامنـه اي  واليـت  سپاه نيروي ح
واليت مطلقه است  حاليكه مدعي اطاعت از

تـالش   اما براي خود كانديـداهايي دارد و 
به سوي كانديـداي   مي كند بيت رهبري را

خود بكشاند تا امتيازات ويژه اين نهاد مافيايي 
  .همچنان پا بر جا و مستحكم باقي بماند
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ـاده حضـور    حسن روحاني نيز خود را -  آم

  .در صورت نيامدن هاشمي نموده است
ــر   از -  ــرادي چــون معــاون ســابق وزي اف

مدي نيز مي توان نام پور محيعني  ،واواك
  !!كلف مي داند حضور يابدخود را مبرد كه 

  
دلیل ناتوانی خامنـه ای از مهـار ٭

دست نشـاندگان خـود همانسـت 
کــه خمینــی را نیــز از ایــن کــار 

  : ناتوان کرده بود
 
ـيس جمهـور و    -  سيد علي خامنه اي بـه رئ

ـا  يه گوشـزد  ئرئيس مجلس و  رئيس قوه قض
ن مردم نبريـد  مي كند كه مسائل را به درو
  و. يعني مشكالت را افشا نكنيد

ـاي  ؤ، ر»رهبـر «به مجرد انتشار سخنان  -  س
قوا همه نامه به رهبري مي نويسند كه سـمعا  

ـاز بـه      .و طاعتا اما ديري نمي گـذرد كـه ب
ميدان مبارزه مي آيند و يكـديگر را مـورد   

ـا كـه از وضـعيت    آ .حمله قرار مي دهند نه
هنـد و مـي   گاآبسيار سخت اقتصاد كشـور  

ايـن   ،دانند اقتصاد در حال فروپاشي اسـت 
رودرروئي شديد را سرگرم كردن مـردم و  
غافل نگاهداشتنشان از فقر فزاينـده ايسـت   

ـا  . يم بدان گرفتارشان كرده اسـت ژكه ر ام
مگر ممكن است ملتي از فقر و خشونتي كـه  
ـاده اسـت غافـل شـود و در       ـانش افت به ج

» سران سـه قـوه  «تماشاي صحنه خصومت 
چنان غرق شوند كـه از وضـعيت خـويش    

 غافل شوند؟
 »نماينـده « از قول اخيرا به نقل خامنه اي - 

پرسـد  باگر در آخرت خدا : اي گفته است
ـاختي؟    اين چه حكومتي بود كه برقـرار س

ـتم   آ :خواهم گفـت  ـا نداش  .دم بهتـر از اينه
ـتي كـه      پنداري خدا نمي داند كـه بـن بس
ا احمدي نـژاد از آن سـخن مـي گويـد ر    

واليت مطلقه فقيه و شخص خامنه اي پديد 
علي الريجاني و محمود احمـدي  ورده و آ

ـاني  نژاد  دست پرورده و شيخ صادق الريج
 .گماشته او هستند

رئيس مجلس و نمايندگان  ،رئيس جمهور - 
را به تمسخر مي گيرد و موجب خنده ملت 

  .مي شود
ـاش    -  ـيس جمهـور پرخ رئيس مجلس به رئ

جازه صحبت نمي دهد و به او امي كند  و 
 ،بهمن 22در . به او مي گويد برو به سالمت

توسط چماقـداران احمـدي نـژاد     ،در قم
مجلس جانشين قـوه   ،اين بار. تنبيه مي شود

» حادثـه قـم  «قضائيه و مجريه مي شود و به 
تـن توقيـف مـي     7رسيدگي مـي كنـد و   

 . شوند
ـائيه    رئيس ،شيخ صادق الريجاني -  قـوه قض

ـاني  ع برادر كوچك ـ ، بـه ر لـي الريج يس ئ
و  قانون شكن او راجمهور حمله مي كند و 

يادش مي رود . اعمالش را جرم مي خواند
ـتقل اسـت    ـائيه مس ـاي     ،قوه قض ـا بـر ادع بن

هم مستقل است و مي » رهبر«از  ،خودشان
گويد به مالحظه دستور رهبر سـكوت مـي   

  . كند
بــه صــدور احكــام  »يرئــيس جمهــور« - 

ها اعتراض مي كنـد   ظالمانه توسط دادگاه
ها مي شود و شيخ خواهان بازديد از زندان و

 !صادق به او اجازه اين بازديد را نمي دهد
ـاز   »يرئيس جمهور« -   خواهان اجـراي ف

ـا   ــه هـ ــدي ياران ــود ودوم هدفمن ــي ش  م
  .مخالفت ميكندكار ن يمجلس با ا »رئيس«
ـان   »نمايندگان«مجلس و  »رئيس« -  خواه

مي امين اجتماعي بركناري رئيس سازمان ت
امور اجتماعي را استيضاح و » وزير«شوند و 

ـيس  «. به او رأي عدم اعتماد مـي دهنـد   رئ
مـي زنـد و او را   او دهـن   يتو »يجمهور

ـاون   » وزير«. ابقا ميكند مردود مجلـس را مع
  .امور اجتماعي خود مي كند

نــوار كامــل رشــوه » رئــيس جمهــوري« - 
د خواهي فاضل الريجاني را انتشار مي دهـ 

ـائيه سـعيد مرتضـوي را    » رئيس«و  قوه قض
مـي  » رئيس جمهوري«و . دستگير مي كند

اين دستگاه قضائي مال كشور اسـت   :گويد
و يا مال يك خانواده؟ و مرتضوي به دستور 

  .زاد مي شودآ» رهبر«
ـاد  -  نيروي انتظامي با ايجاد گشت هاي ارش

در به در دنبال بدحجابها مي گردد و آنها را 
ـان خالـد     دستگير مي ـاه خياب كند و به پايگ

» يرئــيس جمهــور« .مبولي مــي بــردااســت

ـا   اعتراض مي كند كه چرا دست از سر زنه
  .بر نمي داريد؟

روزنامه نگاران را دستگير مي كند واواك  - 
و وزارت ارشاد و دادگاه مطبوعات نشريات 

ـيس جمهـور  «و را تعطيل مـي كنـد     »يرئ
 .مخالفت مي كند

ـا را   مجلس اليحه ممنوع -  يت دو شـغلي ه
بــه تصــويب مــي رســاند شــوراي نگهبــان 

 .مخالفت مي كند
رئيس بازرسي كل كشور از مفاسد فراوان - 

بـه   در بخش هاي دولتي و افـراد نزديـك  
ـا جـرات نـدارد    احمدي نژاد  مي گويد ام

نهــا بــا او نيــز آبرخــورد كنــد زيــرا همــه 
  .ارتباطاتي دارند

دبير شـوراي امنيـت ملـي كـه منصـوب       - 
ـا   » س جمهوريرئي« ـين   ژآاسـت ب انـس ب

ــر ــي ان ــورهاي ژالملل  1+5ي اتمــي و كش
ـيس جمهـوري  «مذاكره مي كنـد و   از » رئ

ن تبـري مـي   آآن بي اطـالع اسـت و از   
ـا      جويد و مـي گويـد اطالعـي از گفتگوه

ـين مهـم  . ندارد ـيس  «بـه   ،موضوعي چن رئ
  !!مربوط نيست» جمهوري

ـار  » رئيس جمهـوري « ،بهمن 22در  -  اخط
جازه مهندسي كردن انتخابات مي كند كه ا

سپاه دست بكار  ،بهمن 25را نمي دهد و در 
  !ايجاد پايگاه هاي انتخاباتي مي شود

اصـول راه بـردي   » رهبـر « ،بهمن 25در  - 
سياست اقتصادي را به حكومت ابـالغ مـي   
كند و مي داند اقتصاد كشور به نفس نفـس  

در مجمع » رئيس جمهوري«افتاده است و 
را مسبب به نفس » رهبر« ،تشخيص مصلحت

  .نفس افتادن اقتصاد مي داند
اين اندازه بلبشو را كشور چـه وقـت بـه         

از آن . خود ديده بود؟ در دوران خمينـي 
ـاز    پس تشديد شده است زيرا خامنـه اي ني

يعنـي  » واليت مطلقـه «بيشتري به بكاربردن 
ــي   ــي م ــر ويران ــي ب زور دارد و زور ويران

  .افزايد
خامنــه اي ســران دو  ،91بهمــن  28در  ◀

بـر بـي    ،قوه را توبيخ كرد و با ايـن تـوبيخ  
  :كفايتي دو قوه اعتراف كرد

ـتناد يـك    «     متاسفانه رئيس يك قوه بـه اس
اتهام ثابت نشده و حتـي مطـرح نشـده در    
دادگاه، دو قوه ديگر يعنـي مجلـس و قـوه    

غلـط،   كه كاري بد، . قضائيه را متهم ساخت
ف قــانون و خــالف شــرع، خــال  نامناســب،

باعث بـر هـم    اين رفتار .خالف اخالق بود
خوردن آرامش و امنيت رواني و اخالقـي  

استيضاح يك وزيـر، چنـد    .جامعه مي شود
ـاري        ـار دولـت، ك ـان ك ماه مانـده بـه پاي

ـاطر امـري   . فايده بوده است بي آنهم به خ
در داخـل  . كه به وزير مربـوط نمـي شـود   

هاي نامناسـب بـر    مجلس هم كساني حرف
بان آوردند و دفاع رئيس محترم مجلـس  ز

  .»روي بود  هم قدري زياده
ـاح مـي         وقتي مجلسي وزيـري را استيض

كند بخاطر امري كه به او مربوط نمي شود 
 ،رأي كبود بـه آن وزيـر مـي دهـد     192و 

اما علي . لت فعل استآيعني نه مجلس كه 
الريجاني همان كار را كـرد كـه احمـدي    

از قول بـرادر احمـدي   جز اين كه او . نژاد
ــژاد ـتهم كــرد و    ،ن ـارانش را مـ او و همكـ

نوار صـوتي و  (احمدي نژاد با ارائه مدرك 
ـاني   تصويري از رشوه خواهي فاضل الريج
از بابك زنجاني بخاطر واسطه شدن نزد دو 
ـائيه و مقننـه      ـاي دو قـوه قض برادر كه رؤس

ـال   ). هستند ـا ايـن ح ـاده   «او  ،ب قـدري زي
ـاري خـالف   كرد و احمدي نژا» روي د ك

. شرع و خالف قانون و خالف اخالق كـرد 
خامنه اي نتوانست كينه خود  ،به اين ترتيب

همچنان كه . را از احمدي نژاد مخفي كند
نتوانست كينه خود را از مير حسين موسوي 

  . و كروبي برزبان نياورد
ـائيه از خامنـه         رؤساي دو قوه مقننه و قض

ـا  . اي عذر مـي خواهنـد   ني از علـي الريج
ـار     سوي مجلس هم عـذر خواسـت و اظه

اما احمدي نژاد ايـن نامـه را   . اطاعت كرد
  :براي خامنه اي فرستاد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم« 
  حضرت آيت اهللا خامنه اي 

مـد ظللـه    مقام معظم رهبري(مدظله العالي
 )العالي

 با سالم و تحيت
ـنبه       عطف به بيانات حضـرتعالي در روز ش

ــه ا 91,11,28 ستحضــار مــي رســاند كــه  ب

ـا آخـرين    اينجانب و همكارانم در دولت ت
ـاي      ـته بـه ارزش ه ـئوليت دلبس لحظات مس
انقالب اسالمي كمر بسته خدمت به كشور و 
مردم خواهيم بود و اطمينان مي دهم كـه  
ـان ملـت، در     همه تالش ما به عنـوان خادم
مسير اعتالي كشور و رفع مشـكالت كشـور   

مي بـرخالف  خواهد بود و كوچكترين قـد 
 . مصالح كشور بر نخواهيم داشت

ـاي      ــب و اعضـ ـتگي و ارادت اينجان دلبسـ
. محترم دولت به جنابعالي هميشـگي اسـت  

دوام ســالمت و توفيقــات حضــرتعالي را از 
  ».ايزدمنان مسئلت دارم

نه در اين نامه و نه در سخنان او در جلسه     
. او پـوزش نمـي خواهـد    ،هيأت وزيـران 
اما مـي   ،لسه مجلس نمي كنداشاره اي به ج

كوچك تـرين قـدمي بـر خـالف     « :گويد
با وجـود  . »مصالح كشور بر نخواهيم داشت

يم كـه بـراي   ژكانال اول تلويزيون ر ،اين
از قـول او نامـه    ،اروپا برنامه پخش مي كند

  ؟!عذرخواهي خواند
طرفه اين كه مدرك تصويري و صـوتي     

ـاه دارد    ـات در دادگ ـت   ،نياز بـه اثب ـا م هم ام
مجبور كردن  ،حبس خانگي ،كردن به فتنه

همسر دختر مير حسين موسوي به طـالق او  
تش گشودن به روي مردمي كه دسـت  آو 

به جنبش اعتراضي زدند و زندان كهريزك 
قتلهاي زنجيره «كه ابوغريب خامنه ايست و 

ـتار    » اي ــر و كشـ ـيار ديگ ـاي بسـ و ترورهـ
دستجمعي زندانياني كـه از بيـدادگاههاي   

يــم حكــم محكوميــت گرفتــه و ژرهمــين 
در  ،دوران زندان خويش را مي گذراندند

و بي شـمار   60و اعدامهاي دهه  67تابستان 
گويا همه در دادگاه ثابـت   ،جنايتهاي ديگر
ـان دادن كينـه    !! شده بوده اند با وجـود نش

نتوانسـت از حـد    ،خود بـه احمـدي نـژاد   
پا فراتر نهد و معلـوم كـرد كـه    » نصيحت«

ـان دوره رياسـت    احمدي نژاد را بايد تا پاي
وضعيت  ،به سخن ديگر. جمهور تحمل كرد

ـابقه        ـا بلبشـوي بـي س در بن بسـت تـوأم ب
  .همچنان ادامه خواهد يافت

  
   زورگيران قانوني و غير قانوني٭
 
نمايش فيلمـي در اينترنـت از چگـونگي     •

جوان به يك نفر و تهديد و ضـرب   4حمله 
سايل او در و شتم او و سپس به زور گرفتن و

روز روشن مسئوالن كشور را به فكر فرو برد 
ــعيت    ــه وض ــدند ك ــه ش ــره متوج و بالخ

جـوان   4نقدر خراب است كـه  آاقتصادي 
 وعده غـذا يك ي بيكار مجبور شده اند برا
 .دست به اين كار بزنند

مسئوالن قوه قضائيه، مانند هميشـه، بـراي       
ـامان بدهنـد،    حكـم   اينكه به كارها سـرو س

ـارب  ردند اين گـروه  صادر ك ـتند  مح و هس
ـلحه سـرد    گفتند از اين به بعد استفاده از اس

ـلحه گـرم مـي باشـد و حكـم       هم مانند اس
ـا   استفاده كننده از آن اعدام است تا شايد ب

 !كنندو  فقر را حل  كاري اين كار مسئله بي
در صد از مردم ايـران در   60حدود  اما      

» رسـمي «حال حاضر بر اساس آمار خـود  
در حد خط فقر يا زير آن هستند چـرا كـه   
ميزان خط فقر يك خانوار در ايران را يك 
ـان اعـالم    ميليون و سيصد و پنجاه هزار توم

چنـد درصـد از مـردم ايـن     اما . كرده اند
 ؟ميزان حقوق را دريافت مي كنند

تقريبا همه كارگران و اكثر كارمنـدان و      
ـان  برخي بازاريان و كسبه و برخي نظا نيز مي
ـان خـط فقـر    ... و  درآمدي نزديك به هم

اعالمي را ندارند و در نتيجه هميشه به قول 
 .معروف هشتشان گروي نهشان است

ـا سـرمايه داران و        در چنين شرايطي تنه
ـاقچي و دزدان اطالعــات و   ــرادران قاچـ ب

 »نماينـدگان «بازجويان و شكنجه گـران و  
مجلس و روحانيون وابسته بـه حاكميـت و   

ـامي و   وبسيج  واران سپاه سرد  نيـروي انتظ
معاونان وزرا و برخي مديران كـل و   ووزرا 

ـا  ؤقضات و ر ـتر از    ... س ـيار بيش درآمـدي بس
خط فقر دارند و به همين دليل اسـت كـه   
ـان در يكـي از كشـورهاي     عموما فرزندانش

دا مشغول به تحصيل او كان اروپايي يا امريكا
ـبي ب  رخـوردار  بوده و از امكانات بسيار مناس

 .هستند
درآمدهاي چند صد ميليارد دالري نفت  •

ايران هزينه چه كارهايي مي شود كه ملت 

ــداري   ــر و ن ــه گرفتــار فق ــررا اينگون ده ك
جوانانش براي ادامه زنـدگي مجبـور بـه    و

ـايي    ـين كاره وقتـي   شـده انـد؟  انجام چن
ـاره    جواني مـي  بينـد   بـراي  ازدواج و اج

آمـدي  مسكن وگذران زندگي نيازمنـد در 
بيش از يك ميليون تومان است در حاليكـه  

مد اكثر ملـت كمتـر از يـك    آحقوق و در
ـا   .ميليون تومان مي باشد بنابراين مي داند ب

مدهاو اين نوع كارها نمـي توانـد   آاين در
زندگي كند به اين نتيجه مي رسد كه اگـر  
ـار بايـد از    بخواهد ادامه حيات دهد به ناچ

ـئوالن  راههاي غير قانوني كه بسيار ي از مس
تا روزي كـه  . بروداستفاده مي كنند،  هااز آن

ـاد   دريابد نمي شود از راه غرق شدن در فس
بايد برخاست و شهروند شد و . زندگي كرد

يم ژدولت خدمتگزار ملت را جانشين اين ر
  .كرد
مجلس و روحانيون و ائمـه   »نمايندگان«     

جمعه و جماعت و اعضاي شوراي خبرگان 
يت رهبـري و مجمـع تشـخيص    و ب رهبري

سرداران  و ءمعاونان وزرا ووزرا و مصلحت 
ـامي و برخـي     ـاي انتظ سپاه و بسيج و نيروه

ـاي شـعب و  مـديران    ؤساي بانكها و رؤر س
ساي ادارات و موسسات و شـركتها  ؤكل و ر

و كارخانجــات وابســته بــه دولــت از روش 
ـازات   هاي زورگيري از جمله دريافت امتي

تلفن و  واياب و ذهاب  وويژه اجاره مسكن 
ـارج از    ـاي خ موبايل و پاداش ماموريت ه

و  كــالنكشــور و حــق ماموريــت هــاي  
امتيازاتي از قبيل يك خودرو به نرخ دولتي 
ـاخته شـده و      ـان س و دريافت يـك آپارتم
همچنــين دريافــت ســكه بــراي فرزنــدان 
ـان و دريافـت بـورس     محصل يا دانشجويش

ـار  ج جهت ادامه تحصيل فرزندانشان در خ
از كشور و نيز حداقل دريافت چنـد عـدد   
بليط مسافرت داخلي و خارجي به صـورت  
ـاي   رايگان و به جز همه اينها دريافت وام ه
كالن و انبوه و گرفتن زمين هايي بـه نـرخ   
ــه   ــز امتيــازاتي از جمل ـا رايگــان و ني تقريبـ
ـاقچي و   واردات كاال به كمك برادران قاچ
ســربازان گمنــام كــه همگــي دستشــان در 
 ... دست هم و سرشان در يك آخور است و

به جرات مي توان گفـت كـه حـداقل     •
ـا    »نماينده«حقوق يك  تازه وارد مجلـس ب

ـازات حـدود ماهيانـه     ميليـون   20كليه امتي
ـال   .تومان به جز امتيازات ويژه مي باشد ح

مي خواهد بـراي   »نماينده«بنگريد كه اين 
ـ ميليون نفر در كشور قانون  75 ر برابر رشد ب

البتـه نتيجـه اش   . وضـع كنـد   عـدالت پايه 
ـيم    وضع مـي شـود   همين در  .كـه مـي بين

جــايي كــه عبدالرضــاي مصــري نماينــده  
مجلس كه زماني وزير كار و امور اجتماعي 
بود و مي گفت كه اصال خط فقر يعني چـه  
و در كشور چيزي به عنوان خط فقر وجود 

و ما فقر نداريم چرا كه حداقل خـط   ندارد
ـان   25زمان چيزي حدود فقر آن  هزار توم
بيش از اين  »بنياد امام«مدعي بود  وا بود و

در نتيجه ما زير خـط   .به نيازمندان مي دهد
ـام    اوالبته  .نداريمرا ي كسفقر،  بعدها بـه مق

سفارت رسيد و خاندان خود را بـه سـرمايه   
اي باور نكردني رساند و اكنون بار ديگر بـه  

ـارگران و  مجلس راه يافته است تا بـر  اي ك
ـانون   كارمندان و فقرا و كـم در آمـدها،   ق

  .وضع كند
ـاني  • ـياري ديگــر از   علــي الريجـ و بسـ

ـازات    ـياري از امتيـ ــه از بسـ ــدگان ك نماين
برخوردارند مي توانند براي ملتـي تصـميم   

نان شب در  بخاطر تحصيلبگيرند كه حتي 
صادق الريجاني كـه   شيخمضيقه است، البته 

ـا    ـين را ب كمـك بـرادر خـود،    آن همه زم
ـاره    ،بردنـد و خوردنـد  محممد جواد، يكب

حــق دارنــد بــراي زورگيــران چنــد     
 .هزارتوماني حكم اعدام صادر نمايند

گـر  ا :ضرب المثل شده اسـت  در ايران، •
مي خواهي دزدي كني و امـوال ملـت و   
ـال را بخـوري اگـر زيـر      دولت و بيت الم
ـا        ـا ب ـار بزنـي قطع ميليارد دست بـه ايـن ك

جه خواهي شد و اگر باالي آن شكست موا
باشد كسي اجازه به خود نمي دهد از شـما  

از سيماي  ،چنانكه بابك زنجاني. وال كندئس
ـبها    ـاره كـرده و ش ـاره   ،ايران وقت اج در ب

ن و سـفر بـه   آكيش و مزاياي زنـدگي در  
يــك  ،او در كــيش. تبليــغ مــي كنــد ،نآ

ــود از راه رابطــه شخصــي بــا . ورشكســته ب
ـيش  ثروتي ا ،حاكمان فسانه اي يافت كه ك

ـان و     .نستآبخشي از  ـاري كـه دولتي به آم
ـا و افـرادي    قوه قضائيه در مورد شركت ه

هزار ميليارد تومان از بانـك   60كه بيش از 
وام گرفته و پرداخت نمـي نماينـد توجـه    

 مجلس »نمايندگان«يد كه برخي از آنها ئنما
مجمـع   واعضاي خبرگان رهبري عضي و ب

بيــت «ابســتگان بــه تشــخيص مصــلحت و و
برخـي   راجع تقليد ويكچند از مو » رهبري

موسســات و شــركتهاي وابســته بــه دولــت 
ميليون وام  5وگرنه مردم عادي كه  .هستند

ـا دو    مي گيرند و براي دريافت آن يـك ي
چك و سفته  معرفي مي كنند وضامن معتبر 

د و در نهايـت، بعـد از   نرا به بانك وا مي نه
 9داخـت حـدود   چند سال مجبـور بـه پر  

، مگـر مـي تواننـد    شوندميليون تومان مي 
 .دست به سوئ استفاده بزنند

ـيم اگر به فيلم اينترنتي توجه •  كنيم مي بين
ـيش   4كل دزدي يا زورگيري آن  جوان ب

يعنـي هـر كـدام     استهزار تومان  100از 
ـان را بـه زور دريافـت     25حدود  هزار توم

ـا  ا .كرده اند و در نهايت دستگير شده انـد  م
يم و ببينيم كه زورگيران واقعي در كشور ئبيا

ـارد    چه كساني هستند و چگونه صـدها ميلي
خـورد و  دالر درآمد نفتي در سالهاي اخير 

  .برد كرده اند
ـيد علـي خامنـه اي   • مـي   زور گير اول س

توليد  وباشد كه بخشي از درآمدهاي نفتي 
ـانت   وخودرو هاي داخلي  بخشي از پورس
ـام  ي را بـه زور و بـدون   خريد تسليحات نظ

اجازه مردم اخذ كرده و كسي هـم تـوان   
اموال رهبري . وال كردن از او را نداردئس

ـار او    و بنياد شهيد و مستضعفان هـم در اختي
 هكه بنده ب كرده استاشاره  وخود ا .است

عنوان ولي فقيه مطلقه حق استفاده از بيـت  
 و .المال را آنگونه كه خود مـي دانـم دارم  

يرك خيمـه واليـت   تدي هم كه مصباح يز
ـا اسـت كـه   آيكـي از   مطلقه فقيه است،  نه

ـت   شدست ـاز گذاش ه را در اين خورد و برد ب
هرگونه كه دوسـت دارد از ايـن   اند تا كه 

  .كند زورگيري استفاده 
عالوه بر پرداخت ميلياردها  ،خامنه ايو       

... وسـودان   وسوريه  وعراق  ودالر به لبنان 
ـتاني و    ميلياردها توما ن هزينـه سـفرهاي اس

ـاي    ـازي در بانكه دادن پاداش و ذخيره س
ـاي    خارج از كشور و شـركت در قرارداده

ـازي و  در ..... ساخت وساز و معامله و زمين ب
خل كشور دارد كه به هيچ كس اخارج و د

 يـن هم مربوط نيست تنها يك قلم ارسالي ا
ـارد   18كه درتركيه لو رفـت،   زورگير، ميلي

ـا   ط دالر ازر و ـا كسـي از قـوه    آال بـود ام ي
ـائيه  ــس  وقضـ ــري  ومجل ـان رهب و   خبرگـ

ـامي  ـاي نظـ ـامي  ونيروهـ ــي  وانتظـ  وامنيت
ـاز      اطالعاتي در اين مورد لـب بـه سـخن ب

ـ اايـن  كسي كرد و آيا  ل را زورگيـري  اعم
را زورگيري ندانستند  ينهمهنه تنها ا؟ دانست
حق دادنـد هـر گونـه دلـش      »آقا«بلكه به 

ـازي كنـد و    هاي ميخواهد با داشته ملت ب
هزينه توليـد و   .هزينه خود و خانواده نمايد

ـا زاده   ـيس   آتولد آق ـا مجتبـي در انگل را  ق
وقتي با خورد و بردهاي مجتبي مقايسه مي 

ايـن   .به حساب آوردنـي نيـز نيسـت    ،كنيم
ثروت عظيم در اختيار كسي است كه پيش 

در ماههاي رمضان و محرم و سفر  ،از انقالب
ـالش را در      به منبر مـي  ـا خـرج س رفـت ت

 .بياورد
مسئوالن و مقامات درجه اول كشوري از •

ـالس و    ـاي مج جمله روساي سه قوه و روس
ــس و   ــدگان مجل ــف و نماين مجــامع مختل

ــع تشــخيص   ـلحت مجم و شــوراي مصـ
 در شمارساي سه قوه ؤخبرگان رهبري و ر

ـا انـواع و     زورگيران رده دوم هستند كـه ب
مي و اســال«اقســام روش هــاي زورگيــري 

ـال را بـه حلقـوم     »انقالبي ، اموال بيـت الم
ب خنـك را  آفرزندانشان ريختـه و   خود و

ـام قـوانين      .سر كشيده اند بـه انـواع و اقس
دست مي يازند كه مبادا كسي در ايران بـه  

ـا   60زور از فردي ديگر  هزار تومان بگيرد ي
ـاهي   ــط مـ ــك را   200قس ـاني بان هزارتومـ
مي كننـد   آنها قانون وضع .پرداخت ننمايد

كه اگر كارگر يا كارمندي مي خواسـت از  
ـته     بانك وام بگيرد بايد ايـن شـرايط را داش
باشد و عالوه بر آن دو ضامن و اگر ميـزان  

ميليون تومان بود سه ضامن و  10وام باالي 
ـا    20اگر بيش از  ند سـ ميليون تومان بـود ب

بـر آن   خانه و ضامن مراجعه نمايد و عـالوه 
  ك واگذارد و فيش كسر چك و سفته به بان

  
  5  ر صفحهد

  

 گریز از خامنه ای ؟
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ـا    را بـراي  .. از حقوق از اداره يا شـركت ي
بانك بياورد و به قول معـروف چنـد قبضـه    
ـادا از پرداخـت وام خـود داري     باشد تا مب

اما همين قانون گذاران با يـك تلفـن    .كند
ميليون ها دالر و يا ميلياردها تومان را براي 

ـانكي دريافـت مـي كننـد     و در  فردي از ب
ـيب    آازاي  ـاردي هـم نص ن تلفن چند ميلي

قاي آخودشان مي شود يك نمونه ساده را 
رحيمي معاون اول رئيس جمهور درمـورد  

ـات از  : علي الريجاني گفت در زمان انتخاب
دفتر آقا زنگ زدند كـه بـراي كمـك بـه     
تبليغات انتخاباتي آقاي الريجاني مبلغـي بـه   

ان تومميليون  500شان پرداخت شود كه يا
ـاني منكـر شـد و     .به ايشان داده شـد  الريج

گفت كه شايد به مسئول دفتر او داده شده 
  !است كه او در جريان نيست

ـا،   •  نمونه ديگر مي توان به خورد و بـرد ه
ـا ارقــام ــمي رفســنجاني و  نجــومي بـ هاش
قا مهـدي  آبه خصوص همين  و اوخانواده 

ـاردي      ـامالت ميلي شركت نفتـي كـه در مع
و دزدي در ايـن   .ه كرددست داشت اشار

خانواده آنقدر گسترده است كه حتـي بـه   
او از خورد و بـرد  فاميل هاي دست چندم 

  .ده استكررا دارا  سهم رسيده و همه
برادران الريجاني نيز در اين زورگيـري   •

ها بسيار فعال بوده اند بـه خصـوص بـرادر    
، يعني محمد جواد كه هكتارها »عبدالفاني«

ـين را    زمين از مـردم بي  ـاره و نـدار ورام چ
ـاد مـي    گرفته و به نام اينكه دارد آنجا را آب

ـار     .كند به آنها پس نمي دهد حتـي بـه فش
ن توجـه  آبرخي نهادها براي برگردانـدن  

معاون حقوق بشر اسـالمي   ونميكند چراكه ا
ـادق    . استرئيس قوه قضائيه  ـيخ ص البتـه ش

ـاي قـوه     رئيس قوه قضائيه مانند ديگـر روس
ــ ـائيه يعن ــمي  قضـ ــزدي و هاش ــد ي ي محم

نقدر خورده و مصادره نمـوده  آشاهرودي 
ـاي چنـد    ستا كه راه گلويش مانند لوله ه

در ده اينچ باز است و هيچ زور گلو گيـري  
ـا زورگيـري محمـد    . ن گير نمي كنـد آ آي

جواد الريجاني هم حكم اعـدام دارد؟ نـه   
است كه مبلغش زورگيري او هرگز چرا كه 
است نه چند  مانيتو د ميلياردچندين و چن

  .ميليوني
گروه ديگر زورگيران در واقع زورگيري •

ـام     ـام ام برادران قاچاقچي يا سـربازان گمن
امنيتـي در   –سپاهياين گروه  .زمان هستند

ـلحه و      ـتفاده از زور اس ـا اس بسياري مـوارد ب
ـادره      ـياري را مص ـاي بس تهديد، شـركت ه

ـا و امـوال آ  كرده اسـت  را از آن خـود   نه
ايـن   .نيسـت ش هم جلو دار ساخته و كسي

برادران با دراختيار داشتن ميلياردها دالر از 
ـته انـد      ـامي انقـالب توانس قبل نهادهاي ح
دســت بــه تاســيس شــركتها و موسســات و 
كارخانجاتي بزنند كه طرف قرارداد دولت 
باشند تا بدون مزايده قراردادهاي اقتصادي 

ـازند از جملـه   انـد   را به سود خود منعقد س
ـا  و ابرات خريد مخ لوله كشي گاز عسلويه ت
  .بلوچستان

  
  

رياســت » انتخابــات«
ــوري و  ــايعه«جمه » ش

شــركت هاشــمي در  
  :؟!نآ
  

، در رفســنجاني شــايعه حضــور هاشــمي    
ـا وجـود    ،رياسـت جمهـوري  » انتخابات« ب

، بنابر نوع تكذيب او ،در حقيقت ،تكذيب او
ـيد   . ه استبار ديگر بر سر زبانها افتاد بانـد س

و مـي كنـد   ه اي  احساس خطـر  علي خامن
ــن كــار   ــوعي او را از اي ــه ن ــالش دارد ب ت

 .منصرف سازد
 خامنه اي تا به حال، در رابطه با هاشـمي، •

ـا در  . نكـرده اسـت  صحنه خود را وارد  تنه
بعد از كودتاي انتخاباتي آنهم بعـد   88سال 

: از قــدري تعريــف از هاشــمي، گفــت   
مواضعش با احمدي نژاد نزديكتر اسـت در  

تي ديگر همين چند روز پيش بـود كـه   نوب
ـات آزاد مـي    گفت كساني كه دم از انتخاب

 .زنند فالن و بهمان هستند
ـيد علـي خامنـه اي          ـا   نوع برخورد س ب

گوياي  رفسنجاني مواضع و سخنان هاشمي
ــه ازآ ــت ك ــمي   نس ــرار هاش ـندوق اس صـ

ـان   .به شدت وحشت داردرفسنجاني  هر زم
ـن  كه  جاني را او خواسته است هاشـمي رفس

ـايش را    ،بيازارد ـار  بـه  برضـد او  نوچه ه بك
ـال    .انداخته اسـت  كـه   84خامنـه اي از س

خـود  از رو بسـت،   هاشمي، شمشير رابرضد 
انتخابات رياست جمهوري را مهندسي كرد 

ـار آورد  و احمدي او را بـه   .نژاد را بر سر ك
جان هاشمي رفسنجاني و بستگانش انداخت 

ـا ه و او هرچه خواست و توانسـت   اشـمي  ب
 سيد علي نيـز، . رفسنجاني و خانواده او كرد

بــا خوشــحالي ناشــي از عقــده حقــارتش، 
روشن اسـت كـه سـكوت او    . سكوت كرد

كامال حمايت از خورد كننـدگان هاشـمي   
  . رفسنجاني بود و هست

خامنـه   »روحاني«معروفترين نوچه هاي  •
ـنجاني  اي كه در برابر هاشـمي   صـف  رفس

 ،را به تير زبان بسته اندكرده اند و او آرايي 
ــزدي ــوقت  و مصــباح ي ــز اهللا خوش  وعزي

ـاگردان     ومحمد يزدي  جنتـي و برخـي ش
علي سـعيدي   ونها، از جمله حميد رسايي يا
قاسم  و احمد خاتمي ومحمدرضا پناهيان  و

 . هستند ...رهدار  و وروانبخش 
همين افراد بودند كـه احمـدي نـژاد را        

ــي ـت  نعمت ــماني دانسـ ــي او را و  ندآس كس
و برگزيده او همراه امام زمان خواندند كه 

ــت ـا فتــاوي  84ر انتخابــات ســال د. اس بـ
ـيج را روانـه     ـپاه و بس مخصوص نيروهاي س
ـاني    صندوق هاي تقلبي آرا و صـدها روح
وابســته را بــه روســتاها و شهرســتانها گســيل  
نمودند تا با دزديدن آراي كروبي، محمود 

ـاي    ـندوق ه در  رأياحمدي نژاد را از ص
ـا  . دهنـد د و در برابـر هاشـمي قـرار    نآور ب

ـين   ــت همـ ــه دخال ــود ك ــأموران ب در  م
تهـران و   وپادگانهاي سپاه و بسيج در مشهد 

ـام   قآراي ت... اصفهان و لبي فراواني را بـه ن
ـاي راي    ـندوق هـ ــه صـ ــژاد ب ــدي ن احم

ـنجاني  و هاشـمي   انداختند را شكسـت  رفس
خامنـه اي و فرزنـدش   همانگونه كه  .ندادد

هاشـمي   ،ندكرده بود گذاريبرنامه  يمجت
رفسنجاني شكست خورد و گفـت بـه خـدا    

از جمله مأموريتهاي احمـدي   .پناه مي برد
 در طول دو دوره چهار ساله، ،نژاد و باند او

ـان    ساختن   كار باند هاشـمي و اصـالح طلب
 . بود

ـنجاني در  به بعد، هاشمي  84از سال  • رفس
كـه در  در همان حال  لبي،قتبرابر حكومت 

مـي   ،برابر اين حكومت قـرار مـي گرفـت   
مقــام معظــم «كوشــيد خــود را در كنــار  

اما مرتب طـرد مـي   . نيز قراردهد» رهبري
ـائي   ،تا اينكه پسرش مهدي. شد در گفتگوه

خامنـه اي را   ،كه نوار شدند و انتشار يافتنـد 
كسي توصيف كرد كه از مهار بيـرون رفتـه   

ـال . است ـنجاني در   ،با اين ح  هاشـمي رفس
ـار نظـر خـود گفتـه اسـت      : تازه ترين اظه

ـان را   . دركنار رهبر مي مانم جـدائي از ايش
 !تحمل ناپذير مي دانم

مناسـب  ورود به صـحنه را  زمان  ،از قرار •
ـالي كـه گذشـت    8در طول . مي داند ، س
، با اشاره بـه  ه استتوانسترفسنجاني هاشمي 

حـذف   سعي دررا كه  كسانيبرخي اسناد، 
ـاند  ، بر سرداشتنداو  ـاني   .جاي خود بنش زم

ـتاد هـر چنـد از سـوي      دربرابر مصباح ايس
يــاران مصــباح در قــم مــورد حملــه قــرار 

ـائيه توانسـت     .گرفت اما با فشار بر قـوه قض
هنگاميكــه  .كنــدمهــاجمين را ازقــم تبعيــد 

هاشــمي محمــد يــزدي ســخن از خــروج 
ـاره بـه    اواز انقالب گفت،  رفسنجاني ـا اش ، ب

يد علـي  زيدن سـ براي برگجلسات محرمانه 
سخنان آن روز محمد  رهبري،ه خامنه اي ب

ـاگزيرش كـرد  آرا به يادش  يزدي  ،ورد و ن
زماني قصد داشـت  . لب از سخن فرو بندد

ـارك «ون ربرخي اسناد را از د  »صندوق مب
احمد خاتمي  درگيري ها را فرو  .در آورد

در دوره اي نيز احمد جنتـي بـراي    .نشاند
ـان   مقام ري بركناري هاشمي از اسـت خبرگ

رهبري پا به ميدان نهاد و با شكست مواجـه  
، هاشـمي  88انتخابات قالبي سال  تا  .شتگ

زنـداني  الزم ديـد  . قدرتمند تر شـده بـود  
ـاز روز   .ندانتقاد كرا كردن سياسيون  در نم

ـان     د و كـر قدس مواضـعش را محكمتـر بي
ـان موضـع    ـارك   مانـد و همچنان بر هم م

فـداران  از سـوي طر ساكتين بي بصيرت را 
از براي بركناري هاشـمي  . خامنه اي خورد

ـا     رياست مجلس خبرگان رهبـري نقشـه ه
ن ديد كه خود آاو چاره را در . كشيده شد

نامزد نشود و مهدوي كني دعوت نيز بكنـد  
مي دانست كه قرار است . كه بيا و نامزد شو

 .جاي او را به مهدوي كني بدهند
ـا هاشـمي   ك دوشمي شنيده  • ه اين روزه
. كندمي  م دست به دعا برداشته و استغفاره

مي گويد عابد و مسلمان گشته است و مـي  
خواهد عمري كه بـرايش مانـده اسـت را    
 !صرف جبران از راه خدمت به مردم بكنـد 

و خامنه  ادامه يابداگر وضع به همين منوال 
ـاي    اي همچنان اصرار داشته باشد كـه فض

كن ممانتخاباتي را براي ديگران تنگ كند، 
 رقيـــباو وارد صـــحنه شـــود و اســـت 

 . گرددكانديداي خامنه اي ب
مواضـع  فاصله د كه نشواهد نشان مي ده    

سيد علي خامنه مواضع با  رفسنجاني هاشمي
او . نـد ي قبل شـده ا هابيشتر از سال اي بسيار

يـم را  ژخامنه اي را كسي مـي دانـد كـه ر   
در برابـر   خامنـه اي  .بطرف سقوط مي بـرد 

و در فكـر حـل   قرار گرفتـه  مشكل بزرگي 
 .نستآ
موارد اختالف مواضع سيد علـي خامنـه    •

  عبارتند ازهاشمي رفسنجاني  با مواضعاي 
ـتالف - 1 ــر  اخـ ــر س ـارجي  «ب ــت خـ سياس

 و.سيد علي خامنه اي »تهاجمي
خامنـه اي در  لجاجـت  سـر  اختالف با  -  2

ـا د  رويه هسته اي و مورد مسئله  ـاد ب گـر  يعن
ـاي شـديد   تحـري كه كار را به كشورها  م ه

  .استكشانده كشور 
اختالف نظر با سيد علـي خامنـه اي در    - 3

ـات    او . رابطه با چگـونگي برگـزاري انتخاب
زاد گفـت و خامنـه اي   آسخن از انتخابات 
ـات     :توي دهنش زد اينقـدر نگوئيـد انتخاب

احمد جنتي واژه فتنه و عنوان گردن  !زادآ
ـنجاني  هاشمي  در باره كلفت را  ـار  رفس بك

 .برد
ـاد    -  4 اختالف نظر در رابطه با دولـت اتح

ـيچ وجـه     ملي كه سيد علي خامنه اي بـه ه
زيـرا قـدرت    .دهـد تن  نآحاضر نيست به 

ن نمـي خواهـد آ   قابل تقسيم نيست و او نيز
  .تقسيم كندبا ديگران  را
اختالف با سيد علي خامنه اي در رابطـه   - 5

با فتنه و فتنه گران و زنداني كـردن برخـي   
ـا ا  چهره ها  ـ كه هاشمي همـواره ب ـار  ن ي ك

  .تسمخالفت كرده ا
ـيد علـي خامنـه اي     - 6  برسـر اختالف با س

ـين موسـي   و مهـدي   حصر خانگي مير حس
بهمـن دو   23در . كروبي و زهـرا رهنـورد   

دختر موسوي و پسـر كروبـي را گرفتنـد و    
اما در . زاد كردندآبردند و عصر همان روز 

ار ايـن دو دختـر را احضـ    ،از نـو  ،بهمن 24
 . كردند

 قلمـرو خامنه اي در نظر و رويه  اختالف - 7
ـبب  اقتصاد كشور  ـتن     كـه س ـارت رف بـه غ

 ،بهمن 24در  .گشته استسرمايه هاي ايران 
ـا    خامنه اي مواد سياست اقتصادي را كـه ب

ـلحت « تهيـه  » مشورت مجمع تشخيص مص
 .شده اند را ابالغ كرد

اختالف بر سر چگونگي انتخاب رهبري  - 8
ايجاد آن كه از سالها قبل  شدنو مدت دار 
فرزند او در  ،1384در انتخابات . شده است

مصاحبه با روزنامه امريكائي يو اس تـو دي  
اگر پدرش به رياست جمهـوري   :گفته بود

واليت فقيه را به مقام تشريفاتي نظيـر   ،برسد
ـيس (مقام ملكه اليزابت  تبـديل  ) پادشاه انگل

  .خواهد كرد
خامنه اي در رابطـه   اختالف با سيد علي - 9

در انتخابات كـه   با دخالت نيروهاي نظامي
ـيش از  ،به خامنه اي ،خوددر نامه   دو روز پ

و . به آن اشاره كرده بـود  88انتخابات سال 
ـات را     ،حاال ـپاه انتخاب قرار بر اينست كـه س

مهندســي كنــد و قرارگــاه هــا را نيــز دارد 
  .تشكيل مي دهد

رد كـه  در ايـن مـو  اختالف با رهبـري  - 10
بايـد  . نبايد مرتب با مردم مقابله كند» رهبر«

چنان رفتار كند كه همه بپندارند بـه نظـر و   
اما خامنه اي  .رأي مردم احترام مي گذارد

بسـر مـي    ،60خـرداد   25در حال و هواي 
ميليـون   35 :روزي كه خمينـي گفـت  . برد

  !بگويند بله من مي گويم نه
يان فرزندان مي بايد نزاع م ،بر موارد باال     

خصوص دعواي مجتبي با مهـدي   ،اين دو
ـانوادگي  . هاشمي را نيز افزود ـبكه خ  ،دو ش

ـلي  . در نزاع برسر قدرت هستند دعواي اص

ـا هاشـمي     اين دعوا و دعواي خامنـه اي ب
ـاطر تحقيـري اسـت كـه در      رفسنجاني بخ

 .دوره خميني شده است
  
اي ميتواند مـانع از  اما آيا خامنه٭

د ونتخابات شـحضور هاشمي درا
ـــــد در  ـــــي خواه ـــــمي م و هاش

   :؟كت كندرانتخابات ش
 
واهان هاشمي رفسنجاني به داليل زيرا خ •

 : ورود به صحنه انتخابات است
نظام جمهـوري  « شدن ممانعت از نابود - 1

كه مي انديشد سيد علي خامنه اي » اسالمي
 .ن را گرفتار خطر سقوط كرده استآ
خـود در  برگرداندن وجهه از بين رفتـه   - 2

ـپاه و  وميان نيروهاي سياسـي   واواك و   س
كه در طول هشت سال گذشته بـه   انتظامي

خامنـه اي   شدت از سوي ياران سيد علـي 
 .خدشه دار شده است

ـام    -  3 بازگرداندن اعتبار از دست رفتـه نظ
جمهوري اسالمي در ميان كشورهاي ديگر 

ـته      ـال گذش  بـر اثـر  كه در طـول چنـد س
خامنه اي و  علي سياست هاي تهاجمي سيد

ـين رفتـه اسـت    و  محمود احمدي نژاد از ب
  .مده استآايران به انزوا در 

ـاب      هاشمي - 4 ـنجاني ايـن طـور حس رفس
كرده است كه خامنه اي خالئي را بوجـود  

او مـي   ،ورده است كه در تنگناي موجودآ
ـان  . تواند پر كند توضيح اين كه عرصه چن

 برمردم تنگ شده است و او مي تواند خود
  . را مفري بباوراند

از خامنـه   84گرفتن انتقام شكست سال  - 5
گرداننـدگان  و محمود احمدي نژاد و  اي

ـات را     سپاه پاسـداران  كـه تقلـب در انتخاب
  .مهندسي كردند

سر جاي خود نشاندن برخي چهره هاي  - 6
ـالهاي اخيـر بـه      »بعد از انقـالب « كـه در س

  .خانواده او حمله برده اند شدت به او و
 
آيا خامنه اي اين اجازه را به هاشـمي  اما  •

 :؟مي دهد
در شـرائط  كـه،   حاكي از اينندشواهد  -  1

ـتار درگيـري   خامنـه اي  ،كنوني ـا   خواس ب
ـيد حسـن خمينـي      ـنجاني و س هاشمي رفس

ـتور به همين دليل بود كه  .نيست تغييـر   دس
ـانون ــس داد  قـ ــه مجل ـا  .انتخابــات را ب امـ

و  ندداي الزم صورت نگرفته بوه هماهنگي
ـاد      آن بخش ـا ايج از قانون كه قـرار بـود ب

ــوي حضــور هاشــمي و   ــع ســني جل موان
ي أر  ،را بگيـرد  احتماال سيد حسن خميني 

راه بر شـركت  نشد  اينرو  بنابراين از .نياورد
 .اين دو در انتخابات بسته شود

سيد علي مي داند كه اگـر هاشـمي بـه     - 2
ـا شـرايطي    صحنه انتخابات وارد شود قطعا ب

ـاي   كه براي اصالح طلبان و محدوديت ه
ــت،    ــود آورده اس ــه وج ــران ب ورود ديگ

قطعا به پيروزي خواهـد  رفسنجاني هاشمي 
اگر قدرت را يكسره صورت،  در اين . رسيد

بــا هاشــمي را  نبايــد آ ،از دســت ندهــد
كارشـدني نيسـت و    .تقسيم كنـد رفسنجاني 

 .كار را به حذف يكي از دو مي كشاند
ـان مم  شوراي- 3 كـن اسـت در برابـر    نگهب

ـا نمـي توانـد     هاشمي قدري تامل نمايد ام
اگـر  چـرا كـه   . را تأييد نكنـد ت او يصالح

ـا وجـود    آ صالحيت او را تاييد نكند، نهـم ب
سابقه رياست جمهوري و رياسـت مجلـس   
خبرگان او و با وجود عضويتش در مجلـس  
ـتش بـر شـوراي تشـخيص      خبرگان و رياس

ولي نزديكيش با خميني و نقش ا مصلحت و
يــم داشــته و ژكــه در سازشــهاي پنهــاني ر
يم ژاين از ر ،سردست ايران گيتي ها است

است كه شوراي نگهبانش سلب صـالحيت  
 مطلقـه  مشكالت حاكميت اين امر. مي كند
  .زيادتر و پيچيده تر مي كند خامنه اي

ــمي    - 4 ــود هاش ــد بش ــي رس ــر نم ــه نظ ب
را، در شرايط كنوني، ترور كـرد  رفسنجاني 
ـاري     يا از صـحن   وه بـه انـواع مختلـف بيم

بمـب گـذاري از صـحنه     وترور  وشهادت 
ـال اينكـه بتـوان بـراي      .دكـر خارج  احتم

شخص هاشمي اسناد و مداركي مهيا نمـود  
ـا دسـت      ـائن دانسـت ت تا وي را مفسد و خ

ـاز      شوراي ـان بـراي رد صـالحت او ب نگبه

ـافي  . البته زياد است شود، اما نيز به اندازه ك
و فســاد و خيانــت و  ســند دارد كــه دزدي

  .جنايت رقباي خود را بر مالء كند
يكي از دو راه مي مانـد   ،بنا بر داليل باال - 5

ـات   . براي جلوگيري از حضـور او در انتخاب
ــط    ،راه اول ــد او توس ـناد برض ـار اسـ انتشـ

اما برفرض كه تمامي . احمدي نژاد و باند او
او  ،اسناد در اختيار اين باند قرار داده شوند

زيـرا  . ندش بسا تن به اين كار نمي دهدو با
 ،مي دانند اگر اندك فضاي حياتي دارنـد 

بخــاطر تقابــل موجــود ميــان شــبكه هــاي 
مگر اين كه نامزد خود را . خانوادگي است
 .به رياست برسانند

ــه   زنداني كردن فرزندانش و راه دوم  - 6 ب
بعيد  .آنهاستجريان انداختن پرونده هاي 

ـنجان  است كه هاشمي ـازه دهـد    يرفس اج
ـابراين،   .خطري متوجه فرزندانش گـردد  بن

ـار  سيد علي خامنه اي بايـد بـه فكـر راه     ك
از حضـور  بـراي جلـوگيري   ديگري باشد 

 . رفسنجاني در انتخاباتهاشمي 
مده حاكي از اين است آبدست  اطالع - 7

كه سيد علـي خامنـه اي تـالش ميكنـد در     
ـات، آنقـدر   مانده بـه  ماههاي  ـاي  انتخاب فض

ولـو بـه قيمـت    ه را امنيتي كنـد كـه   جامع
ـامزد    ،تحريم هرچه وسيع تر انتخابات ـام ن ن

ـندوق بيـرون      .وردآدلخواه خـود را از ص
حتي امكان دارد همانند انتخابات گذشته با 

ـاي  راذايجاد برخي انفجارها و بمب گ ي ه
ـات   صوري شرايط  را براي مهندسـي انتخاب

، هم در اين صورت .ماده كندآتوسط سپاه 
ـا اصـالح   با  احمدي نژاد درگير است هم ب

تنفر بيش طلبان و هم با هاشمي و هم مورد 
ـاد   . مي شودمردم  از پيش باوجود خطـر زي
ـان     اين كار در او و با وجود ايـن كـه حامي
به دليل مشكالت به وجود آمده در  سپاه نيز،

ــوريه  ـان، از    وس ـاال در لبنـ ــراق و احتمـ ع
ـا  ستند،ين وضعيت خوبي برخوردار ل در ح

ــراي   ،حاضــر ــرائط را ب ــه اي دارد ش خامن
اميـدش  . ماده مي كندآتحميل نامزد خود 

اينست كـه وضـعيت در ايـران و سـوريه و     
  . عراق بدتر از اين كه هست نشود

  
از مجلس مالتاريـا تـا مجلـس    

  :مالي - مافياهاي نظامي 
 
ما را بـه ايـن   بررسي مجالس اول تا نهم،  •

ي كودتا كه مجلسي كه برا نتيجه مي رساند
ـيس   ضد انقالب و دموكراسي وبر  اولين رئ

بني صدر، تشـكيل   منتخب مردم، يجمهور
ـازه    . تشكيل شـد  ،با تقلب ،شد ـا اج چـون ب

گرداننــدگان حــزب جمهــوري  ،خمينــي
ـا   ،اسالمي در انتخابات تقلب مي كردند تنه

ــون و  6 ــن در انتخابــات   600ميلي ــزار ت ه
ـا وجـود ايـن   . شركت كردند ـأت   10 ،ب هي

ـا آكه بر هريك از  نظارت ـار    ،نه يـك مستش
ـات   ،ديوان كشور سرپرستي مي كرد انتخاب

ــد بــا وجــود ايــن كــه  . را تقلبــي خواندن
ـام بـود   بـه   ،رسيدگي به تقلب در حال انج

با همان نماينـدگان قالبـي    ،دستور خميني
 ،ن مجلـس را آمجلس اول تشكيل شد و او 

وسيله  ،و اين مجلس! خواند» باالتر از همه«
ـين مجلـس  . تا چيان شدكار كود  ،نظير هم

ـا از راه     مجلس دوره هشتم بـود كـه كودت
را  88تقلــب بــزرگ در انتخابــات خــرداد 

  .  تأييد كرد
ـار و  از   هاز نهمين دور • مجلس كه تازه ك

تشـكيل شـده    »نمايندگان«بي عرضه ترين 
كه بگذريم، به جز تا حدي نمايندگان است 

ـالس ايـران      ـا بقـي مج مجلس دور ششم، م
همواره مطيع بي دندان واليت فقيه بوده و 

ـا ه ابه تنها چيزي كه فكر نمي كرد  ند، همان
حاكميت مردمي بوده است كه اينان مـي  

خواست مـردم  . ن مي بودندآبايد نماينده 
ـائي   حوزه هاي انتخابي  ـان به هم در نظرش

ــت ـاطر . نداش ـايت خـ ــم «رضـ ـام معظ مقـ
شرط نمايندگي و برد و خورد بود » رهبري
جمهـوري اسـالمي    يمژرمجالس . تو هس

 و مجمـع خبرگان رهبري  از مجلسايران 
شوراي «گرفته تا مجلس تشخيص مصلحت 

ـاي    ،»اسالمي ـته ه تنها به فكر اجراي خواس
  :اندولي فقيه مطلقه بوده 

  لت آ خميني، دستوربه  ،اولمجلس  -  1
  

 6  ر صفحهد
  

 گریز از خامنه ای ؟
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با نگاهي به بخشـي از   .فعل كودتاچيان شد
ـتگان  گفته هاي يك ي از سران كودتا و وابس

ـايي، يعنـي       ـان مظفـر بق به حـزب زحمتكش
حسن آيت، كه سخنگوي حزب جمهوري 
اسالمي بود، مي توان نقش مجلـس اول را  

حسـن آيـت در نـوار    .وردآشكار در نظر آ
 :معروف خود مي گويد

نــويس اوليــه قــانون  اگــر آن پــيش... «     
اساسي تصويب شده بـود، اصـال انقـالب از    

ـانون آمـديم     . رفته بود بين ما تـوي ايـن ق
اگـر او  . فرمانده كل قوا را قرار داديم رهبر

بيايد كسي را نماينده خـودش بكنـد، ايـن    
توانـد   هر وقت خواست مـي . اصيل نيست
اختيارات كامـل را هـم كـه    ... ازش بگيرد

جمهــور فقــط  رئــيس. داديــم بــه مجلــس
تواند مدال بدهد و مدال بگيرد و سـفرا   مي

ـاري  . والسالم حضور بپذيردرا به  هيچ اختي
مجلس كه بياد اين مسئله فرماندهي ... نداره

ـيس   ـام اسـت    كل قـواي رئ ...  جمهـور تم
ـا خيلـي    مجلس كه باز بشود گفتم، دست م
بازتر ميشود، مسئله فعـال مانـدنش اينـه كـه     

ـاد، مقابـل   . مجلس نيست فردا مجلس كه بي
ـتاد   مـن فكـر   ...  رئيس جمهور خواهـد ايس

ـاخواه      كن مي ـا مجلـس هـم خـواه ن م كه ب
درگيري خواهد داشت، ما تـوي مجلـس   

ـا   ... هم برنامه داريم  خـرداد   14بگذاريـد ت
ـايد زودتـر    . شه همه چيز روشن مي البتـه ش
ـيم  يعنـي زودتـر از ايـن    . آن را روشن كن

تبليـغ كنيـد   . برنامه، به هر حال خواهد بود
ـتند   كه مجاهدين و بني ـا  . صدر با هـم هس ت

ــ  ــه م ــردم را   يحــدي ك ــراض م ــه اعت ش
ــه  14بعــد از ... برانگيزيــد خــرداد مطلقــا ن

امتحــاني خواهــد شــد نــه دانشــگاهي بــاز 
يـك  ... شـود  دانشگاه تعطيـل مـي  . شود مي

هجوم خيلي شـديدتري، خيلـي شـديدتر    
صدر را به كلـي فلـج    شود كه بني آغاز مي

اي داريــم كــه بابــاي  برنامــه...  كنــد مــي
ايـن  . ت كنـد تواند مقاوم صدر هم نمي بني

 تواند مقاومت كنـد  دفعه مثل دفعه قبل نمي
بـه  . يد قرص و محكم باشندئها بگو به بچه... 

 14بعـد از  . شـود  زودي موج عـوض مـي  
صـدر   اي داريم كه باباي بنـي  خرداد برنامه

 .»تواند روي اين برنامه كار كند هم نمي
بــا توجــه بــه ســخنان ســخنگوي حــزب    

ـترين   نماينـده در  جمهوري اسالمي كه بيش
ده بود، كرلب وارد مجلس قدور اول را با ت

 ،معلوم مي شود كه دستور كار مجلس اول
بنا بر باز سازي . استاز پيش تهيه شده بوده 

 .استبداد و مجلس وسيله اين كار بوده است
ـائي  ـناد   ،دانستني است كه با دستگيري بق اس

ـلم    ژبدست همين ر ـناد مس يم افتادنـد و اس
ـتان     كردند كه واليـت  فقيـه دسيسـه انگلس

ـاالري    بقصد جلوگيري از استقرار مـردم س
ــوده اســت ــران ب ــن كــه . در اي ــه اي طرف

ـاه انقــالب «سـربازجوي   زنـده يــاد  » دادگ
گاه آمهندس سحابي را از وجود اين اسناد 

كه اكثر  اول مجلسي بود مجلس. كرده بود
 وسپاهي  وروحاني وابسته  افرادرا  اعضايش
ن آ. نـد شكيل داده بوداطالعاتي ت وامنيتي 

ـات  . زمان واواك تشكيل نشـده بـود   اطالع
. سپاه زير نظر احمد خميني كار مـي كـرد  

 .يك گروه ويژه اطالعات نيز داشت
نـه دوره   »نمايندگان«بررسي هويت با  -  2

ـاي     مجلس به خوبي مي تـوان مشخصـه ه
 : را روشن ساخت »نمايندگان«مشترك در 

 برخـي  نمايندگان مجالس مختلف به جز - 
ـا   دوسـه   آنهـم در  ،نهاآاز  دوره، همـواره ب

  .اند شده »انتخاب« مردم رايحداقل آ
ــدگان«خــرين دوره، آدر -  ــران  »نماين ته

ـا آراي زيـر   قبزرگ با وجود ت لب آشكار، ب
 .درصد مردم تهران وارد مجلس شدند 10
به فرمان واليـت   »نمايندگان«بسياري از  - 

و  پاهيسـ  –لب نيروهاي امنيتي قفقيه و با ت
ـا     هزينه هاي فراوان به مجلـس راه يافتـه ت

  .گوش به فرمان باشند
لب از مجلـس اول  قاين شكل انتخاب با ت - 

وجــود داشــته و همــواره  مجلــس نهــمتــا 
ـاروكش و مالـه     شوراي نگهبان رهبـري ج

ـندوقها و آرا بـوده   بـه جـز    .اسـت  كش ص
ـار را خـود خمينـي     مجلس اول كه اين ك

وبي در مجلـس بـه   كر ،يكبار .انجام مي داد
ـا بـر    :صراحت گفت در انتخابات همواره بن

. بـوده اسـت   3راء در آضرب كردن تعداد 
چــون مــردم در انتخابــات شــركت نمــي 

ـا  . مي كردند 3راء را ضرب در آ ،كردند ام
ـاي    اين بدان معني نبود كه كم رأي تـر ج
كسي را نمي گرفته است كه رأي بيشتر مي 

الزم مـي  هرگاه گردانندگان . ورده استآ
 .اين كار را مي كرده اند ،ديده اند

ـاي مختلـف فاقـد     »نمايندگان« -  دوره ه
ـتقاللي در راي   بـوده انـد و   كوچكترين اس

از  كم شـماري البته در مجلس اول  .هستند
نمايندگان مخالف حضور داشتند كه مرتب 

مـورد تـوهين    »نمايندگان«از سوي ديگر 
قرار مي گرفتنـد و در دور سـوم نيـز يـك     

ماينــده از كــرج وجــود داشــت كــه آن ن
و بـه سـرعت از    كـرد معـروف را   سخنراني

در مجلس ششـم نيـز    .شتمجلس اخراج گ
ـتقل  خـود  راي در تعدادي نماينده كه  مس

ـا بـه طـور كلـي       داشتند ديده مي شـد ام
ـاي مختلـف مجلـس     »نمايندگان« دوره ه

در دو مجلـس  . فاقد استقالل راي بوده اند
بان بـدلي ديـده   اخير نيز برخي اصالح طل

 .مي شوند
ـته بـه     -  بسياري از نمايندگان مجلـس وابس

طبقه روحانيت مطيع واليـت فقيـه بـوده و    
 80از دور اول كه تعداد آنها حدود  .هستند

ـند، اكثـر،    20كه  و امروزنفر بود  نفر مي باش
ـتاني و  –وابسته به قوه قضائيه  ـان   دادس امام

شنيده مي شـود  . جمعه و جماعت بوده اند
تا حاال  :ه احمدي نژاد به اينان گفته استك

 ،شما حكومـت مـي كرديـد از ايـن پـس     
 .دانشگاهي ها بايد حكومت كنند

تقريبا در اكثر دوره هاي مجلس وابستگي  - 
ـاي   »رهبر«هاي خانوادگي به بيت  و نيروه

 .امنيتي و روحاني ديده مي شود –نظامي 
بسياري از نمايندگان دوره هاي مختلـف   - 

ـپاه     مجلس از ـته بـه س نيروهاي نظامي وابس
ـيج  ـاتي   مـأموران و  پاسداران و بس  –اطالع

ـاي      امنيتي  بوده انـد كـه البتـه در دوره ه
اخير عنوان سرداري خود را مخفي كـرده  
و با عناويني چـون مهنـدس و دكتـر وارد    

 .مجلس شده اند
همواره تعداد زنان مجلس از انگشتان دو  - 

ـته   ـا وابس و همسـر   دست كمتر بوده و عموم
برخــي از مســئوالن بــوده انــد بــه جــز در 

  .مجلس ششم
ادوار مختلـف مجلـس    »نمايندگان«اكثر  - 

غرق در فسادهاي مالي و اخالقـي بـوده و   
ـا بـه زنـدان      در برخي موارد بعضـي از آنه

 .محكوم شده اند
مجلس شوراي اسالمي كـه مـي بايسـت     - 

را جهت احقاق حقوق ملت قوانين مختلف 
ـا بـر    كا ،تصويب كند ـا كودت  ضـد رش را ب

رئيس جمهور منتخب مردم آغاز كـرد و از  
همان روز اول خط خود را از مردم جـدا  
ساخت و دست به تصويب قـوانيني بـراي   

ـاي  آنقض  ـتر كـردن   ملـت و  زادي ه بيش
قدرت نهادها و نيروهاي وابسته بـه رهبـري   

ـارگران   وبسيج  واز جمله سپاه پاسداران  ايث
 .شد... و
ـال  ادامه كار  -  چنين مجالسي بود كه در س

ـان و   ضـد هنگاميكه ملـت بـر    88 كودتاچي
ـان   رهبر كودتا، سيد علي خامنه اي، به خياب

مجلس همانند عربـده   »نمايندگان«آمدند، 
ـابق شـعار     كشان ميدان شوش و مولـوي س

بهماني را سر مي دادنـد و   مرگ بر فالني و
ـارد   كفن پوشيده در محوطه مجلس با پالك

ي كردند زيرا جـرات حضـور   راهپيمايي م
 .در ميان مردم معترض را نداشتند

ـام   »نمايندگان« -  دور هشتم و نهم كه با تم
خامنه اي حمايت كرده و كودتاي توان از 

ــده   ــژاد را مائ ــور احمــدي ن رئــيس جمه
ـار      ـا گرفت ـتند ايـن روزه آسماني مي دانس

ـا   هستند همان رئيس جمهوري  تحقير كـه ب
احمـدي  . رئيس جمهـورش كردنـد  لب قت

ـيش بـراي پاسـخ     دادن بـه  نژاد چند ماه پ
ــدگان وارد مجلــس شــد و   ســواالت نماين

ملــت  .آنقــدر نماينــدگان را تحقيــر كــرد
متوجه شد اين مجلس بـي حيثيـت تـرين    

را در خود گرد آورده اسـت   »نمايندگان«
 . ندارندكمترين جسارت و غيرتي  و اينان

نهم مجلس با رياسـت   هدور »نمايندگان« - 
ـا  علي ال ريجاني وابسته فاسد نيز توان مقابله ب

رئيس جمهور واليتي را ندارد و چند هفتـه  
مـد و  آگذشته كه رئيس جمهور به مجلـس  

سخنراني كرد با پايان سخنراني خود بدون 
توجه بـه درخواسـت نماينـدگان و حتـي     
ـتان او بـود     نايب رئيس مجلس كـه از دوس
مجلس را تـرك كـرد و نماينـدگان را در    

ـان    آاقي گذارد تا خماري ب ـا هرچـه دلش نه
بمناسبت استيضاح  .خواست به ديوار بگويند

مــد و صــحنه اي آش بــه مجلــس »وزيــر«
يم را از همه ژكه خالي شدن ر ،مدآبوجود 

حتي واليت فقيـه و پـر بـودنش را از     ،چيز
يمي چگونـه مـي   ژچنين ر. زور  مسلم كرد
 .تواند برپا بماند

رضـه  بـي ع  »نمايندگان«چنين مجلس و  - 
هر زمان  .زيرا بيش از همه فاسد استاست 

كه نماينده اي تصميم به مقاومـت در برابـر   
ـاد   آرئيس جمهور گرفت از  نجا كـه در فس

سند و مدرك دارد با كوچكترين اعتراضي 
اســناد و مــدارك او از ســوي بانــد رئــيس 
جمهور رو مي شود و آن نماينده مجبور به 

ماننــد جريــان افشــاي  .ســكوت مــي شــود
ــرادران  پ ــواري ب ــده هــاي زمــين خ رون

ميليـون   500الريجاني و همچنين دريافت 
ـاطمي     ـان ف تومان پول از سوي بانـد خياب
بـــراي هزينـــه كانديـــداتوري رياســـت 

جــاني و نيــز اســناد و يجمهــوري علــي الر
مدارك زمين خواري دكتر احمد تـوكلي  

ـين شـهرك   آكه جريان  ن سه هزار متر زم
ن مـدرك  غرب و همچنين مسئله دار بـود 
ـيس رو شـد    و سـرانجام  دكتراي او در انگل

ــل    ـاد فاض ــوتي فسـ ــويري و ص ـند تص سـ
  .الريجاني

ــالب اســالمي در درون، گرفتــار بــن  :انق ـا ــرون  دبســت و فسـ ــو و در بی   :...افغانستان و بحرین وگرفتار وضعیت در عـراق و سـوریه و و بلبش
  
  

سرنوشت خامنه اي بـه  
سرنوشــت اســد گــره 

ايران  - !خورده است؟
ــوع   و ــوريه موضـ سـ

ــوي   ــو و گفتگـ گفتگـ
 :مستقيم

  
دفاع از سوريه واجب تـر  

 - ؟ !از دفاع از خوزسـتان 
ــروي   ــك ني ــران ي  ۵٠اي

ــوريه   ــري در س ــزار نف ه
ايران و  - تشكيل مي دهد

سوريه موضوع سفر اوبامـا  
  :به اسرائيل

  
نصف ایران بـرود بهتـر گر ا"از  ٭

ــروز  ــدر پی ــی ص ــه بن ــت ک از اینس
قـدم بـر تا دفاع از سـوریه م "شود

  !:دفاع از خوزستان است
  
ـتان  ،در دوران جنــگ ◀  ،1359در زمسـ

ـتون   سران حزب جمهوري اسالمي نقش س
دشمن متجاوز را بازي مي كردند و جبهه  5

دومي گشوده بودند و نقشه كودتاي خزنده 
اي را اجــرا مــي كردنــد كــه بــا دم زدن  

ـا   » واليت شرعيه«خميني از  آغاز شـده و ب
ـپس مجلـس   » قـالب نهادهاي ان«ايجاد  و س

خبرگان و جانشين كردن واليـت جمهـور   
ـانگيري     ـا واليـت فقيـه و گروگ ـا   ،مردم ب ب

استفاده از تجاوز عـراق و نعمـت خوانـدن    
وارد مرحله تعيين كننده خود شـده   ،جنگ
اين بود كه در توجيه خيانت خـويش  . بود

نسـت  آنصف ايران برود بهتر از  :گفته بودند
  .كه بني صدر پيروز شود

ــن  26و در  ◀ ــروده   ،1391بهم ــت پ دس
رئــيس  مهــدي طائــب، ،همــان خــائن هــا

، در )نهاد مقابله با جنگ نـرم (  قرارگاه عمار

ــ : ه اســتجمــع دانشــجويان بســيجي گفت
ـتان    « ـنجم و يـك اس سوريه استان سي و پ

ـا   . استراتژيك براي ماست اگر دشمن بـه م
ـتان    ـا خوزس هجوم كند و بخواهد سوريه ي

با اين است كه ما سوريه را را بگيرد اولويت 
ــم ــه داري ــم   .نگ ــه داري اگــر ســوريه را نگ

ـا    مي توانيم خوزستان را هم پس بگيـريم ام
اگر سوريه را از دست بدهيم تهران را هـم  

  ».توانيم نگه داريم نمي
ـادان نمـی دانـد کـه  :انقالب اسـالمي  ـامی رانـد، اعتــراف مهمتـر از خوزسـتان مــی خووقتی سوریه را استان سی و پنجم ایـران و ایـن ن ـارجی در ســـوریه و از دیـــد سوریه و رسـمیت مـی بخشـد بـه مداخلـه یـم در ژصریح می کند به حضور نظ در سـوریه  هایـم و آن قـدرتژرنوع کـه ایـن با خطر مداخله قدرتهای خارجی، از آن  راکردن سوریه می شـود و سـرانجام، ایـران ریز چـون خـود، در خـون ریـزی و ویـران یـم خـون ژدنیای عرب، همدسـت یـک رقـــدرتهای خــ ـاه در ایــن وقــت . مــی کننــد، روبــرو مــی کنــد ـاه ! سر نوشت ایـران و خوزسـتان را ببـین      .داشتاست که دیگر نمی توان تهران را هم نگ ــروت کشــور را شـ ــد و اوانگلیس ها کودتا کردند و رضاخان را شاه  ،نـوبتی دیگـر. قاجار بـه دارسـی فروخـتیــک نوبــت منــابع ث ــرارداد نفــت را  ،۱۹۳۳در  ،کردن ق . وردآو ایــران را بــه مالکیــت انگلســتان در سال تمدید کرد و خوزسـتان  ۶۰به مدت  ـارج کـردخوزسـتان و  ،مصدق با ملـی کـردن نفـت . ایران را از مالکیت انگلسـتان خ ـا محمــد رضــا پهلــوی بــه ســفیر  ،ایــن بــار ـا شـد و  ۱۳۳۲مـرداد  ۲۸شود و در امریکا پیشنهاد کرد برضـد مصـدق کودت ــاز منــابع ثــروت خوزســتانکودت بــه مالکیــت  ،ب ــیوم در ــدآکنسرس ـاز . م ــد و بـ ــالب ش ـای انق یم صدام را به حمله ژه راه انداختند و رژنوجماعت پهلوی  طلب و شـرکاء کودت ـاریخ ایـران ارتـش ایـران تحـت . به ایـران برانگیختنـد ــدفرماندهی نخسـتین منتخـب ت ــتان ش ــقوط خوزس ـانع از س ــو. مـ ــرانتا شد و باز منابع ثـروت ایـن خطـه و کود ،از ن ــر ای ـار بیگانگــان  ،خطــه دیگ ــه اختیـ ب ـابع نفـت و . سپرده می شوند ــد و بگذریم از من ــیج فــارس کــه بردن   .خوردند و می برند و می خورندگــاز ایــران در خل

  
در  ،ســپاه» ســردار«قتــل یــک  ٭

در کجـا  ،در راه ،در لبنان ،سوریه
  :و در چه تاریخ؟

  
ــ 14در  ◀ ــر كشــته ) بهمــن 26(ه فوري خب

ـاطري   ـپاه    ،شدن سردار حسـن ش عضـو س
يم گفت بدسـت  ژر. انتشار پيدا كرد ،قدس

يم صهيونيست در راه بازگشت از ژعوامل ر
ـته شـده اسـت    عنـوان  . دمشق به لبنان كش

ـان    رسمي او سرپرست بازسازي جنـوب لبن
بوده و او را با نام مستعار خوش نويس مـي  

  اما. شناخته اند
ـته شـده     نخست گف • ـان كش ته شـد در لبن

و سپس در . بعد محل قتل سوريه شد. است
راه دمشق به لبنان توسط مزدوران اسرائيل 

  و.  كشته شد
زاد سوريه بيانيه اي صادر كـرد و  آارتش  •

 :هم جا و هم تاريخ را ديگـر گفـت   ،نآدر 
 ،او دو هفته پيش از تاريخي كه اعـالن شـد  

اسرائيل  بهنگام حمله هوائي. كشته شده بود
ـته شـد    ـتي   . به سـوريه كش ـار او سرپرس و ك

  .انتقال اسلحه از سوريه به لبنان بود
اسرائيل هنوز در باب قتل شاطري و نقش  •

ـا از  . خود در اين قتل سخني نگفته است ام
ـان   ،قول ناظران سياسي وردن اسـم  آبه مي

بدين معني است  ،اسرائيل و حمله هوائي او
ن المللـي  كه جنگ در سوريه يك جنگ بي

ن دخالـت  آاست و اسرائيل نمي تواند در 
  .  نكند

قــول نــاظران سیاســی  :انقــالب اســالمي

جنـگ : همان قول مهدی طائب است ــی اســت ــین الملل ــی . در ســوریه ب وقت ــنجم ژر : مــی گویــددســتگاه اطالعــاتی امریکــا سوریه مداخلـه نکنـد؟ بخصـوص کـه خود می داند، اسرائیل چـرا در جنـگ یــم ســوریه را اســتان ســی و پ ـــران  ـامی در  ۵۰ای ـــروی نظــ   :سوریه داردهـــزار نی
  
 ۵۰یا ایران یک نیروی نظـامی آ ٭

  هزار نفری در سوریه دارد؟
  
ــه  10در  ◀ ــد   ،2013فوري ـاي ارش مقامهـ

حكومت اوباما مدعي شدند كه ايران بدون 
سر و صدا درحال ايجاد بزرگ ترين پايگاه 

ـا بـر قـول ايـن     . نظامي در سوريه اسـت  بن
ارتش سري ايـران در سـوريه يـك     ،مقامها

ايـن نيـرو و   . هـزار نفـري اسـت    50ارتش 
ــوريه را    ــي س ــگ داخل ــركتش در جن ش

ـاه  . نام نهاده اند» عمليات بزرگ« هدف نگ
داشتن نيـرو بـراي مـدتي دراز در سـوريه     

بناي كار اين نيرو اينست كه نگـذارد  . است
ن را آو اگـر  . يم بشار اسد سـقوط كنـد  ژر

بتواند برجا بماند و  در  ،دمخالفان برانداختن
  .نقش بيابد ،شكل گرفتن دولت جانشين

قواي طالبان در افغانستان  ،بنا بر قول ناتو •
ـاتو در   25 هزار نفر است و اين عده قواي ن

ـامي    اين كشور بعالوه قشون و نيـروي انتظ
هزار نفري افغانستان را به خود مشغول  350

نيروئي كـه ايـران در سـوريه    . كرده است
ـان    ،ايجاد كرده است دو برابر نيـروي طالب

قـرار اسـت بـدون برخـورداري از     . است
 ،كه در صـورت سـقوط   ،يم اسدژحمايت ر

بماند و عمليات انجام  ،نيست تا حمايت كند
  .دهد

اما كارشناسان ترديد دارند در كشـوري   •
ـتند   10كه تنها   ،درصد جمعيتش علـوي هس

هـزار   50ايران توانسته باشـد يـك نيـروي    
هزار نفري كه  50يافتن . نفري تشكيل دهد

ـند و      در ارتش سـوريه عضـويت نيافتـه باش
بسيار بعيـد بنظـر مـي     ،تشكيل چنين نيروئي

  .رسد
به ياد خوانندگان مـي آورد   :انقالب اسالمي

كه اين نشريه اطالع داده بود كه سپاه قدس 
ايـن  . در سوريه، يـك پايگـاه بـزرگ دارد   

ـيم  پايگاه با ارتش سوريه، بخص وص در تعل
و تربيت نيروئي كه خوانده مي شود، نقـش  

  .اول را دارد
  
ایران  ،در سفر اوباما به اسرائیل ٭

و سوریه موضوع گفتگـو میـان او 
  :و نتان یاهو است

  
دبكا فايـل گـزارش    ،2013فوريه  5در  ◀

كاخ سفيد اعـالن   ،فوريه 5در  :كرده است
ل پرزيدنت اوباما از اسرائي ،در بهار ،كرد كه

 28مدن او به اسـرائيل در  آ. ديدن مي كند
ـاهو   ،انويهژ ـان ي  ،در گفتگوي تلفني او با نت

موضوع پيشنهاد  نخسـت وزيـر اسـرائيل و    
ـا بـه     . موافقـت او شـد   هـدف از سـفر اوبام

ـترك دو    ،اسرائيل ـافع مش گفتگو در باره من
ـاز  آ« :كاخ سفيد مي گويـد . كشور است غ

 ،مادور دوم رياست جمهوري پرزيدنت اوبا
فرصتي ايجاد مـي كنـد بـراي بـر روابـط      
نزديك امريكا و اسرائيل تأكيـد شـود و در   
 ،باره مسائل عمده اي چون سوريه و ايـران 

  .»گفتگو شود
وجــود اســلحه  :دبكــا فايــل مــي گويــد •

ـاال حـزب    شيميائي در دست سوريه و احتم
موضـوع   ،اهللا لبنان و نيز برنامه اتمي ايـران 

ـا فايـل  منابع د. گفتگو مي شوند ـاه   ،بك از م
  همچنان اطالع مي دهند  ،گذشته بدين سو

  
 7 ر صفحهد

 گریز از خامنه ای ؟
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ـامي   كه امريكا و اسرائيل در باره عمليات نظ
اسرائيل در سوريه هم نظر هستند و امريكا از 
ــه عمــل انتظــام   ــرائيل در بــاره هرگون اس

  .پشتيباني مي كند ،جويانه
از قـول   ،از نـو  ،دبكا فايـل  ،فوريه 6در  ◀

ورده آ ،سفير امريكا در اسرائيل ،دان شاپيرو
است كه ديدار پرزيدنت اوباما از اسـرائيل  

نـه  . بـراي شـور و مشـورت اسـت     ،در بهار
. خواستي و نه شرط و شروطي در كار است

جلـوگيري از   ،هدف عمـده از ايـن سـفر   
ـته اي و       مجهز شـدن ايـران بـه سـالح هس

ـان ايـن   . يم بشار اسد اسـت ژفروپاشي ر زم
كه حكومت جديد اسرائيل نآديدار پس از 

مـدن  آخبـر  . تعيين مـي شـود   ،تشكيل شد
ـاهو را در     ،اوباما بـه اسـرائيل   ـان ي تـوان نت

ـتر مـي كنـد      . تشكيل حكومـت جديـد بيش
ـا و   بخصوص بعد از همكاري نزديك امريك
اسرائيل در مورد حمله هوائي اسـرائيل بـه   

  .موضع نتان ياهو تقويت شده است ،سوريه
  
ـــژاد ازآ ٭ ـــا احمـــدی ن مســـری  ی

دعوت کرده است که بـه ایـران و 
  :سوریه بپیوندد؟

  
دبكا فايـل گـزارش    ،2013فوريه  5در  ◀

ـاهو    :كرده است ـان ي در همان حال كه نت
سرگرم تشـكيل حكومـت جديـد خـويش     

ـتيباني ايـران و مسـكو    ،است  ،بشار اسد با پش
ـا        محكم بـر اريكـه قـدرت تكيـه كـرده و ب

ـيون ســوريه  ـازي اي ســخت   ،اپوزيسـ بـ
ـادلين  آ. ت بار مي كندخشون ـيس   ،شـر ي رئ

مـي   ،پيشين اداره اطالعات ارتش اسـرائيل 
ـا   4ايراني مي تواند ظرف « :گويد ـاه   6ت م

توانائي توليد بمب اتمي را بدسـت   ،يندهآ
احمدي نژاد از مصر دعـوت كـرده   . وردآ

ـان    است به ايران و سوريه و حـزب اهللا لبن
ــد ــران اتمــي . بپيوندن چنــين  ،بــاوجود اي
ـئله   «شكست ناپـذير و بـه    اتحادي حـل مس

و با حذف اسـرائيل  » فلسطين توانا مي شود
بتوان در مسـجد قـدس    ،از نقشه جغرافيائي

  .نماز گزارد
ـا در کنفـرانس سـران  :انقالب اسالمي ـاهره، ام ری، رئیس جمهوری مصر، گفت صمکشـــــورهای مســـــلمان در قــــ در . یــم اســد مــی بایــد ســاقط شــودژر ایـــران حقیقـــت، ایـــن او بـــود کـــه از  یــم اســد حمایــت ژخواســت از ایــن ر ـا راز . نکند ــه ســقوط، اتحــادی یـم خـون ژسـوریه ویـران ب ــز و محکــوم ب ـار » گزارش«این . پدید نمی آیدری ـارهای اقتصـادی جز بک     :و نظامی بیشتر به ایران، نمی آیدزمینه چینی برای فش

گفتگوي مستقيم با امريكـا  
نه و گفتگو بـا كشـورهاي   

  :؟!بله ۵+1
  
ایـــدن دعـــوت بـــه گفتگـــوی ب ٭

یـم ژمستقیم دو به دو می کنـد و ر
می پرسد چـرا  ۱+ ۵از کشورهای 

  :؟!از گفتگو طفره می روید
  
ــه  7در  ◀ ــن  19( ،2013فوري  ،)1391بهم

ـان     ،دبكا فايل سخنان خامنـه اي را ايـن س
ـاب     :ارزيابي كرده است علـي خامنـه اي ب

ـتقيمي را كـه بايـدن    ـاون   ،گفتگوي مس مع
در اين . بست ،امريكا گشود رئيس جمهوري

خامنه اي گفته شما اسلحه خـود را بـه    ،روز
طرف ما گرفته ايد و دم از گفتگوي مستقيم 

ـاي    ،بدين سان! مي زنيد او هم بـه مجازاته
به اجرا  ،2013فوريه  18جديد امريكا كه از 

ـا از       گذاشته شـدند و هـم بـه ديـدار اوبام
يـران  براي گفتگو در باره ا ،اسرائيل در بهار

  . واكنش نشان داد ،و سوريه
ـان   ،باوجود اين • امريكا دستور گسيل ناوگ

ـتن از    ـاطر كاس دومي به خليج فارس را بخ

  و. لغو كرد ،هزينه دولت
ـا      • ـا امريك ـتقيم ب  ،رد كـردن گفتگـوي مس

. نيسـت  1+5بمعناي لغو گفتگو با كشورهاي 
 ،تــاآلماآدر   ،فوريــه 26ايــن گفتگوهــا در 

  . انجام خواند شدپايتخت قزاقستان 
ـان  :انقالب اسالمي ــه ای و یــم شــرائط ژامریکــا بــرای گفتگــو بــه رطرفه این کـه یـک زم ــل مــی شــد و همــین خامن ـاده گفتگـو هسـتیمبـدون : همین احمدی نژاد مـی گفتنـدقائ ـا موافقـــت . شرط و شـروط آم ــ ـاتمی، ب ــفیر در حکومـــت خــ ــرازی و س ـادق خ ــه ای، صـ ـــــق کردنــد و پــس از تصــویب آن توســط ه ســوئیس در طهــران، طرحــی را آمــادخامن ـاتمی، از طری ـــــه ای و خــــ ـا فرســــتادندحکومــــت ســــوئیس، بــــرای وزارت خامن دوران . خارجــــه امریکـــ ـا مـی . همه موارد، نشداعتنائی به این پیشنهاد گفتگـو بـر سـر بـود و ) پسر(ریاست جمهوری بوش  ود، خامنـه ای شرطی هم قائل نمی شـگوید آماده گفتگوی مسـتقیم اسـت و اینک که امریک ــه  بــا  !شرط قائل می شود   .همواره انجام می گرفته اندوجــود ایــن، گفتگوهــای محرمان

ـا     ◀ ـا بـ ــد در گفتگوهـ ــي گوي ــران م اي
فوريه، بيشتر شنونده  26، در 1+5كشورهاي 
ـتند كـه    . خواهد بود زيرا اين كشـورها هس

  اما. مي بايد مواضع خود را مطرح كنند
فوريـه   13 گلوبال ريسرچ(استفان لندمن  •

ـا    ) 2013 براين نظر است كـه هـدف امريك
ـتياري     ژهمچنان تغيير ر ـا دس يـم اسـت و ب

. اسرائيل، اين هـدف را تعقيـب مـي كنـد    
ــه نتيجــه رســيدن    ـانع از ب ــه مـ اينســت ك

ـا ايـران مـي     1+5كشورهاي  يگفتگوها ب
  . شود

ـا مـي     • كري، وزير خارجه جديـد امريك
 جامعه بين المللي آماده دادن پاسخ«: گويد

مساعد به ايران است هرگاه اين كشور وارد 
گفتگوي واقعي در باره موضوعي بشود كـه  

ايــن . موجـب نگرانــي ايــن جامعـه اســت  
روشن تر . موضوع، برنامه اتمي ايران است

ـاب  . از اين نمي توان گفت سخن من خط
ما آماده شـده ايـم   . به ايرانيان روشن است

براي اينكه مشـكل اتمـي ايـران از طريـق     
رئــيس جمهــوري . ماســي حــل شــودديپل

روشن كرد وقتي گفت ما آماده گفتگـو در  
ـتيم   ايـران  . باره برنامه صلح آميز اتمـي هس

ايراني ها مي تواننـد بگوينـد   . انتخاب دارد
آماده اند به دنيا ثابت كنند برنامه اتمي شان 
ـا بـه      ـا آنه صلح آميز است و ما آماده ايـم ب

ـيم  گفتگو بنشينيم و بطور معقول توضيح  ده
ـلح   چگونه بايد ثابت كنند كه برنامه شان ص

ـاب را نكننـد،     . آميز است ـاه ايـن انتخ هرگ
ـتر اسـت    ـيس  . انتخاب ديگر انـزواي بيش رئ

جمهوري روشـن كـرد كـه ديپلماسـي را     
ـائي  . ترجيح مي دهد اما هرگاه اين راه بج

نرسد، در اتخاذ هر روش ديگري كه ايران 
ـاز   ارد، د را از دست يافتن به سالح اتمـي ب

  .»ترديد به خود راه نخواهد داد
ـا و     • ـاي امريك كري و اوباما و ديگـر مقامه

ن گـرفتن  آاسرائيل تنها يك هدف دارند و 
ـليم  آ. پاسخ نه از ايران است نها خواستار تس

مشكل حل نمي . بي قيد و شرط ايران است
بـه  . نند كه حل شودآشود زيرا اينها مانع از 

  .تدارك جنگ هم ادامه مي دهند
. همه چيز ممكن است ،2013در سال           

تهيـه   ،گفتگو در باره صلح و در همان حال
شيوه عمـل رهبـران زورمـدار    . نقشه جنگ
نها آاوباما نشان داد كه بدترين . همين است

چرا نمي خواهند مشكل اتمي ايران . است
حل شود؟ زيرا مي خواهند بر منطقه مسلط 

ـيش   ،وگرنه. شوند از شـروع  در روزهاي پ
ـاي جديـد را بـه      ،گفتگوها ـا مجازاته امريك

  .اجرا نمي گذاشت
مجازاتهــاي جديــد صــنايع الكترونيــك  •

ايران و وسائل ارتباط جمعي اين كشـور را  
فرستنده هاي ماهواره اي . هدف گرفته اند

پخش برنامه هاي تلويزيون و راديو ايـران  
  ...را قطع كرده اند

ـيش         ـاي پ ـات  بنا دارند در ماهه از انتخاب
ـنش و   ،در كشور ،رياست جمهوري ايران ت
  ... ورندآبحران و بي ثباتي پديد 

ـتقيم     • ـنهاد گفتگـوي مس اما چرا امريكا پيش
مي كند؟ زيرا مي خواهـد زمينـه را بـراي    

قصــد فــريفتن افكــار . مــاده كنــدآجنــگ 
نها براي جنـگ  آعمومي و تحصيل رضايت 

ـار عمـومي از    . با ايران است  مـي بايـد افك
ـا جـواز جنـگ را     دشمن نفرت پيدا كند ت

هــدف تبليغــات ارزشــمند كــردن . بدهــد
ـلح اسـت    ـام ص دروغ بـزرگ را  . جنگ بن

ـا كـه مـردم    آ ن را آنقدر تكرار مي كنند ت
ـا  . راست بپندارند و باورش كننـد  ن آامريك

دموكراسي را مي خواهد كه كنترل كشور 
  . سان كندآتوسط اين قدرت را 

ــالب اســالمي فوریــه، اوبامــا  ۱۴در  :انق ـارجی لیبی خطری بـزرگ بـرای : گفته است ـای . آن شده استمنافع ملی امریکا و سیاسـت خ ـا دیـروز، بمبارانه ــات ام ـای عملی ـا و نیروهـ ــوائی امریکـ ـای ه یم قذافی ژامریکا خطرناک شده اند، رمســلحی کــه امــروز بــرای منــافع ملــی ویژه انگلستان و فرانسـه و گـروه ه ـان برداشــــتند و او را بطــــور  را از میـــ بـدین قـرار، از نوشـته . فجیعی کشـتند که در واقع، در دفـاع  –استفان لندمن  ـا توجـه بـه وضـعیت عـریــم قابــل مهــار و ضــعیف ژامریکــا، رایـــن نکتـــه کـــه دموکراســـی مطلـــوب ، - یم نوشته شـده اسـت ژاز مواضع ر ـای کـنش، یم خود را در این موقعیـت ژچرا این رقراردهــد کــه نــاگزیر شــود بگویــد نــه، یـم والیـت فقیـه را در مـوقعیتی ژکه رسیاست اوباما و حکومـت او اینسـت ه باوجود این کـ. تونس، صحیح استافغانســـتان و لیبـــی و حتـــی مصـــر و ق و ااست، ب ـارجی یمـی از ایـن ژواکنش می شود؟ زیـرا رقرار مـی دهـد و چـرا بـه ج ـاخته اســـتای از دولــت حقوقمــدار و خــدمتگزار چـون رویـه . گنا قرار دادنش کنـدندر تنا به خنثی کردن تـدبیر آن قـدرت و توارا فرصــتی بــرای تــدبیر کــردن کنشــی نوع، نمی تواند کنش قدرت خ ـار عمـل از آن قـدرتهای ندارد و کشور را در موقعیتی قرار نمـی نخست به این دلیل که نیاز بـه بحـران . جامعـــه شـــهروندان ســ ـا حقـوق  ،موازنه عدمیکه رابطه را با کشورهای دیگر بر اصل سپس بـه ایـن دلیـل  سلطه جو بگردد،دهد کـه ابتک ـای ریعنی موافـق ب ـــردم و اســـتقالل یمـی ژملی برقرار می کند و نـه بق ـــت م ) فوریه ۱۶(بهمن  ۲۸سخنان . کشورضـــد حاکمی   :لندمن استهماننـــد نوشـــته اســـتفان  ،خامنـــه ای
  
ــده اتمــی ٭ ــر ســر پرون ــذاکره ب م

درجـه  ۲۰ایران و تبدیل اورانیوم 
  :به سوخت

  
ـأت   ،2013فوريه  26در  ◀ در بازگشت هي
 ،ي اتمـي از ايـران  ژانس بين المللي انـر ژآ

سلطانيه گفت در مواردي توافق بـه عمـل   
ـا  ژآاما . آمده است انس مي گويد گفتگوه

بي نتيجه پايان يافته اند و زمان جديدي نيز 
  .براي گفتگوهاي بعدي معين نگشته است

با سفر هيأت بـه   باوجود اين كه همزمان     
ايران  :ايران در فرانسه گفت» سفير« ،ايران

انس از پارچين موافقت ژآبا بازديد مفتشان 
با اين بازديـد موافقـت    ،در تهران ،مي كند

رئــيس ســازمان  ،عباســي ،در عــوض. نشــد
ـاطر   ژآي اتمي ايران به ژانر انس به ايـن خ

كه اطالعات محرمانه در باره برنامـه اتمـي   
بيرون مي  ،انس داردژآرزها كه از د ،ايران

ـند   ،روند و به دست قدرتهاي معاند مي رس
  .انس اعتراض كردژآبه اين 
در همان حال كـه   ،2013فوريه  10در  ◀

ـانتريفو  ـاي جديـد را   ژاسرائيل استقرار س ه
ـار   خط قرمز خود مي خواند و مي گفت به
و تابستان نزديك و اسـرائيل بـراي دسـت    

ـ  ـاده مـي   آ ،رانزدن به حمله هوائي به اي م
 20خبـر تبـديل بخشـي از اورانيـوم      ،شود

اما بنا بـر  . انتشار پيدا كرد ،درجه به سوخت
ـان  آ ـاه از پرونـده اتمـي    آنچه كارشناس گ

جنگـي در   ،ايران و رفتار حكومت اسرائيل
زيرا از سوئي . چشم انداز مشاهده نمي شود

درجـه   4,5اورانيـوم   ،ايران بطـور مرتـب  
ـاه بـرق   توليد مي كند كـه سـوخ   ت نيروگ

 20اتمي است و بخشـي ديگـر از اورانيـوم    
ـاه   درجه خود را نيز به سوخت براي نيروگ

  . تبديل كرده است ،طبي تهران
ـامي را نخسـت         اسرائيل زمان اقـدام نظ

ـا بعـد  . اكتبر سال پيش معين كرد اهـود   ،ام
ـان اقـدام      ،باراك ـاع اسـرائيل زم وزير دف

ـال   ر كـرد و  مقـر  2013نظامي را تابستان س
گفت بسا اين حمله بازهم به تأخير انداختـه  

  .  شود
امري كه توضيح نمي پذيرد اينست كـه       

. وجود دائمي پيدا كرده است» خط قرمز«
 ،ن به تأخير انداخته مي شـود آمرتب زمان 

 ،در حقيقــت. امــا خــط قرمــز وجــود دارد
دسـت   ،تاوقتي ايران اورانيوم غني مي كند

قرمز و تهديد به حمله  ويز براي تعيين خطآ
غرب  ،به سخن ديگر. نظامي نيز وجود دارد

ويزي دارد براي بـه تحليـل بـردن    آدست 
  .ايران
ـار    ،2013فوريه  15در  ◀ اين اطـالع انتش

 26در  1+5در گفتگوهاي كشورهاي  :يافت
به ايران پيشنهاد خواهد شد در ازاي  ،فوريه

ا اجازه معامله با طال ر ،تعطيل تأسيسات فردو
يعني وضـعيتي را پيـدا كنـد كـه     . پيدا كند

پيش از  به اجرا گذاشتن تحريمهاي جديد 
ـا   . داشته اسـت  ،امريكا  ،برابـر ايـن مجازاته

ــدها از    ــال در ازاي خريـ ــت طـ پرداخـ
كشورهاي خارج نيز دچار مشـكل خواهـد   

  . شد
ـا،  :انقالب اسالمي ـا و باوجود این، در امریک ــ ـــه اوبام ـانی ک ــ ـــتند کارشناس ـاری مـی حکومت اهس ــتن خاورمیانــه از خوانند که سبب حـل مشـکل شـود و و را بـه اتخـاذ ابتک ــرون رف ــرای بی   :بحران فراهم آیدراه ب

  
  

يا اوباما مي توانـد در  آ
مورد ايران همان كـار  
را بكند كه نيكسون در 

  :مورد چين كرد؟
  
  

اوباما خواستار حل مسـئله  
اتمي ايران از راه گفتگـو  

يـا مـي توانـد    آاست امـا  
مــان كــار را بكنــد كــه ه

نيكســون در مــورد چــين 
  :كرد؟

  
ـندگان       Flynt Leverett andنويس

Hillary Mann Leverett   ـتند و هس
منتشــر  2013فوريــه  11نوشــته خــود را در 

  :كرده اند
پرزيدنت اوباما خاطر نشان كـرده اسـت    •

كه مي خواهد مشكل اتمي ايـران را از راه  
ــد  ــ. ديپلماســي حــل كن ـا در برداش تن امـ

ن نـوع كـه پرزيـدنت    آاز  ،قدمهاي مثبت
ترديد مي  ،در مورد چين برداشت ،نيكسون

او باب گفتگـو   ،چهار دهه پيش از اين. كند
  .و مصالحه را بر روي چين گشود

حكومت اوباما اشتباه بزرگي مرتكب مي      
ـا     شود اگر بپندارد كه اين قـول كـه امريك
سالح خود را به طرف ايران گرفتـه اسـت   

ـتقيم  بم عناي رد كردن پيشنهاد گفتگوي مس
ـيچ رو   آسخن . است يةاهللا خامنه اي بـه ه

بمعناي رد گفتگوي مستقيم دو طرف ايـران  
ـيح ايـن كـه اگـر  در     . و امريكا نيست توض

ـيم  ـال   23او  ،كارنامه او تأمل كنيم مي بين س
است رهبر جمهوري اسالمي ايران است و 

ــزآپــيش از  ســال رئــيس  8بمــدت  ،ن ني
مدتي  ،بنا براين. ي ايران بوده استجمهور

او گفتـه  . طوالني است كه بر سر كار اسـت 
جمهوري اسـالمي ايـران مايـل بـه      :است

ـا اسـت     . بهبود يافتن روابـط ايـران و امريك
اما اين كار تنها وقتـي  . استقبال نيز مي كند

ممكن است كه مبني احترام متقابل و قبول 
جمهــوري اســالمي ايــران بمثابــه دولــت 

  . باشد ،روع و معرف منافع ملي ايرانمش
 ،ن سـو آدعوت بـه گفتگـو كـردن و از     •

جنگ اقتصادي و جنگ سايبري را تشـديد  
كردن و گفتن اين سخن كـه قصـد تغييـر    

. بايكديگر خوانائي ندارند ،يم ايران استژر
و اگر امريكا بر ايـن  . اين رويه كاربرد ندارد

ـار را بـه جنـگ ديگـري در      ،مبني بماند ك
  .طقه خواهد كشاندمن

ـام نـوروز            بـه   ،خـود  2009اوباما در پي
ايران پيشنهاد گفتگو بر پايه احتـرام متقابـل   

ـام او   . كرد رهبـر   ،دو روز بعـد از پخـش پي
ـاره     ،يم ايرانژر بعد از شـرح طـوالني در ب
ـا   :گفت ،نچه امريكا با ايران كرده استآ ام

ـا  . اين حكومت تازه اسـت  ن را تجربـه  آم
پرزيدنت اوباما مي گويـد مـي   . ايم نكرده

ـا را تغييـر دهـد     او . خواهد سياسـت امريك
و ايـن  . خواهان روابط بهتري با ايران است

اگـر او   :و من به او مي گويم«. خوب است
 ،سياست خود را در مورد ايران تغيير دهـد 

ـا تغييـر    ما نيز سياست خود را نسبت به امريك
  . مي دهيم

راني ها منتظر عالمتي اي ،از ديدگاه ايران    
حاكي از تغيير سياست امريكا شدند تا ببينند 

ـا     آ ـاره بهبـود روابـط ب يا اين حكومت در ب
ـا خيـر    از منظـر  . ايران واقعا جدي اسـت ي

ـات   ،ايران مجازاتها و جنگ سايبري و عملي
بدتر كردن روابط معني مي دادند  ،پوشيده

  .و مي دهند
يك  اگر حكومت اوباما مي خواهد بداند •

بـر او اسـت    ،ديپلماسي جدي كدام اسـت 
كه بنگرد به كاري كه پرزيدنت نيكسون در 

وقتــي او بــه رياســت . مــورد چــين كــرد
ـيد   ـا رس ـاز     ،جمهوري امريك دانسـت كـه ب

ـا    كردن باب گفتگو و برقرار كردن رابطـه ب
ـتراتژيك   ،چين ـاظ اس ـا    ،از لح بـراي امريك

ـتور داد     . حياتي است ـيا دس نيكسـون بـه س
به . مليات پوشيده در تبت بردارددست از ع

ـتور داد از گشـت     ـا دس ناوگان هفتم امريك
. باز ايستد ،زني هاي تهاجمي در تنگه فورمز

اين اقدامات سبب شدند كه رهبران چيني 
دريابند حكومـت او بـراي برقـرار كـردن     

رهبـري  . رابطه مطلوب با چين جدي است
از سـوي   ،ايران در انتظار اقدامي از اينگونه

  .ومت اوباما در مورد ايران استحك
براي برقرار كردن روابـط   ،هر دو طرف •

در كشــورهاي  ،مطلــوب ميــان دو كشــور
ـات داخلـي روبروينـد و بـر      ،خود با منازع

  .مخالفان جدي دارد ،قراري رابطه
از  ،من نيك مي دانم در سياستهاي ايران     

ـا   ،جمله در سياست خارجي اش نارسائي ه
من فكر مي كنم كه تاريخ  اما. وجود دارند

جمهوري اسالمي نشان مـي دهـد كـه در    
ــر ــراي ايــن  ،ربــع قــرن اخي فرصــتهائي ب

ـان دو كشـور بوجـود      همكاري واقعـي مي
مده اند و هر بار كه منافع مشترك رعايت آ

و . مده اسـت آهمكاري نيز بعمل  ،شده اند
ـتهاي ديگـر    ـتها و فرص بـراي   ،اگر آن فرص

غتنم شـمرده  برقرار كردن روابط مطلوب م
بدين خاطر بوده است كه حاضر  ،نشده اند

  . به بيش از همكاري تاكتيكي نشده است
ـا    • ـائي مـي     –از ديـد امريك و يـك امريك

ـتي    آمن فكر مي كنم  –گويد  نچـه بـه راس
ـا      ،مهم است ـيم سـود امريك اينست كـه ببين

كدام است؟ بسا دوست نداشته باشيم با ايـن  
ـا واقع . واقعيت روبرو شويم يـت هسـت و   ام

ـاهش   :اينست امريكا يك قدرت در حال ك
جمهوري اسالمي ايران . در خاورميانه است

در وضـعيت  . قدرت رو به افزايشـي اسـت  
ــوني ــد هيچيــك از   ،كن امريكــا نمــي توان

  بدون رابطه  ،هدفهاي خود را در خاورميانه
  

 8 ر صفحهد
  

 گریز از خامنه ای ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

8 

 

 
 

2013مارس  10فوريه تا  25 1391اسفند20تا7    822شماره   

 

  .متحقق گرداند ،بارور با ايران
 ،الحه با واقعيتاما به جاي موافقت و مص     

همانند حكومتهاي بوش و  –حكومت اوباما 
ـلطه برمنطقـه اسـت و      –كلينتون  درپـي س

ـتر    شـكار  آغافل است از ضعف خـود را بيش
درجائي در مقام سلطه گري است . مي كند

ـامي يـك    كه متحدش اسرائيل از امتياز نظ
ـتراژي   . طرفه اي برخوردار اسـت  ايـن اس

كار بردن اين ادامه دادن به ب. كارساز نيست
امريكا را ضعيف و ضعيف تر مـي   ،استراتژي

ـيم كـه در   آما نياز داريم . كند ن كار را بكن
ـا در برقـرار كـردن     . سود ما اسـت  سـود م

روابط با ايران است همانطور كه ما اين كار 
  .را در مورد چين كرديم

نچه به پرونده اتمـي ايـران مربـوط    آدر  •
گـر  سان است اآحل مشكل بسي  ،مي شود

امريكا حاضر شود حـق ايـران را بـر غنـي     
 ،هرگاه چنين كنـد . كردن اورانيوم بشناسد

  . مشكل ظرف چند هفته حل مي شود
ـا قبـول    ،حكومت اوباما ،2009در اكتبر  • ب

درجه با سـوخت بـراي    4معاوضه اورانيوم 
اين كار . موافقت كرد ،كتور اتمي تهرانآر

مي توانست با بطور ضمني پـذيرفتن حـق   
. ران بر غني سازي اورانيوم همـراه باشـد  اي

ـاطر بـود كـه    . اما امريكا نپذيرفت بدين خ
چند ماه . طرف ايران نيز معامله را نپذيرفت

ـيس جمهـوري برزيـل و      ،بعد با حضـور رئ
ـا چـراغ    ،نخست وزير تركيه در تهران كه ب
ايـران معاملـه    ،سبز امريكا به اين شهر رفتند

ان بـر  حـق ايـر   ،نآاي را پذيرفت كه در 
. غني سازي اورانيـوم پذيرفتـه شـده بـود    

حكومت اوباما بـه   .حكومت اوباما نپذيرفت
جنگ بمثابه راه حل بديل نيز بسيار نزديك 

حاال كه قـرار بـر گفتگـو در پايتخـت     . شد
ـا مـي بايـد    ،قزاقستان است  ،حكومت اوبام

فراخواندن به گفتگوهاي  ،سخن خامنه اي
ـتي بـرا  آجدي تلقـي كنـد و    ي ن را فرص

    .بگرداند ،گشودن باب براي برقراري رابطه
گفتگوي ايـران و امريكـا   
ــت  در دور دوم رياســــ

  :جمهوري اوباما
  
اين تحليـل   ،استراتفور ،2013فوريه  5در     

ــل  ــت آرا بعمـ ـار داده اسـ  :ورده و انتشــ
پرزيــدنت اوبامــا زمــاني دور دوم رياســت 
جمهوري خود را شروع مي كند كه مشكل 

ـا   ،همچنان حـل ناشـده   ،رابطه با ايران برج
ـاهم در هـر دو طـرف نيـز     . است روحيه تف

دعوت بايدن از ايران به گفتگو . پائين است
به رابطه  ،ايجاب مي كند ،و پاسخ خامنه اي

  :و گفتگو ميان دو دولت بپردازيم
ـا   1در كنفرانس مونيخ كـه از   • فوريـه   3ت

معــاون رئــيس  ،جــو بايــدن ،تشــكيل بــود
ــت ـا گف ــوري امريكـ ـا  :جمه مــاده آامريكـ

گفتگوي مستقيم با ايران است هرگاه رهبـر  
علي اكبر . ماده گفتگوي جدي باشدآايران 

بـدان پاسـخ    ،وزير خارجه ايـران  ،صالحي
ـا حسـن   . مثبت داد اما گفت تا وقتي امريك

ـابين را   نيت واقعي و اراده حل مسائل في م
  . ايران وارد اين گفتگو نمي شود ،ابراز نكند

ـال  • ـته در طول س اينگونـه رد و   ،هاي گذش
مكـرر شـده    ،بدل كردن دعوت به گفتگـو 

دعوت علني به گفتگو همـراه   ،هربار. است
اين ( بوده است با انكار گفتگوهاي محرمانه 

ـاور ارشـد رهبـر     ،علي اكبر واليتـي  ،بار مش
ـا     ،يةاهللا خامنه ايآ ،ايران انكار كـرد كـه ب

). نماينده امريكا در عمان گفتگو كرده است
گفتگـوي   ،همان حال كه طرف ايـران  در

 ،مستقيم با امريكا را مشروط به شرط مي كرد
ــه  ــرد ك ــالن ك ــران اع ــه 26در  ،اي  ،فوري
در پايتخــت  1+5گفتگوهــا بــا كشــورهاي 

قزاقستان انجام خواهند شد و ايران مصـمم  
در پي يافتن تـوافقي برسـر پرونـده اتمـي     

ـا     ،ايران. است اين اعالن را همـراه كـرد ب
هاي نطنز را با نسل ژجانشين سانتريفواعالن 

عبور  ،ها كه از ديد اسرائيلژجديد سانتريفو
زيرا بدين معنـي اسـت   . از خط قرمز است

كه ايران به توليد سالح هسته اي نزديك تر 
گفتگوها هرچه زودتـر   ،بنابراين. شده است

  .مي بايد به نتيجه برسند
ميـز  آاما قدم اولي كـه بـراي موفقيـت     •

ـين   ،گفتگو مي بايد برداشـت گرداندن  تعي
در  ،براي امريكا و ايـران . نفع مشترك است

ـار    ،دهه گذشته ـين و اظه منافع مشترك تعي
دو طـرف در سـرنگون    ،2003در  :شده اند
ـاد    ژكردن ر يم صدام و خنثـي كـردن جه

در . نفع مشترك داشتند ،گرايان سني عراق
در سبك كردن بار نظامي امريكا در  ،2007
ـتند   نفع ،عراق ـترك داش در  ،2011در . مش

ـترك   ،پرهيز از جنگ در تنگه هرمز نفع مش
ـيعه در   ،در اين سال. داشتند قيام اكثريت ش
نزديك شد به برهم خوردن تعادل  ،بحرين

 ،و ايران. به سود ايران ،قوا در خليج فارس
ن شد كـه  آبر ،با مانور نظامي در تنگه هرمز

 ،2013ر د. ثبات از بازار نفت و گاز را بگيرد
ـاي    ،همانطور كه منطقه خاورميانه قطعـه ه
واشــينگتون و  ،مهــار نكردنــي گشــته اســت

نند در تنگنائي نيفتند كـه  آهريك بر ،تهران
باوجود . خراب كند ،موقعيتشان را در منطقه

 ،ايران نمي توانست براي مـدتي دراز  ،اين
عمليات . اين موقعيت و موضع را حفظ كند

ـتان پوشيده اش در شرق شبه ج  ،زيره عربس
ـا نيـز قـواي    . از پرده بيـرون افتادنـد   امريك

ـارس را تقويـت و     ـيج ف نظامي خود در خل
با استقرار مين جمع كـن  . ماده عمل كردآ

ايران مي بايد  ،ها و ديگر تجهيزات ضد مين
دوبار فكـر   ،پيش از دست زدن به تحريكات

ن را كه بكار افتادن قدرت نظامي آمد آپي 
  . بكند ،استامريكا بر ضد او 

نكــه تهــران بتوانــد آپــيش از  ،2012در   •
جو منطقـه بـر    ،موقعيت خويش را باز بسازد

ـاي سـوريه    . ضد ايران شد ـني ه عصيان س
ايران را در موقعيت از دست دادن متحـد  
ـاحل دارد     . خود كـرد كـه در مديترانـه س

ـان متزلـزل     موقعيت ايران در سـوريه و لبن
رايت جنبش سني ها بـه عـراق نيـز سـ    . شد
ـيعه     . كرد جنبش اعتراضـي بـه حكومـت ش

  . عراق همچنان ادامه دارد
ـتراتژيكي    ،امروز      ايران همان تهديـد اس

ـا بـود    ،كه چند سال پيش براي منافع امريك
ـيم نفـوذ    آو . ديگر نيسـت  ن سياسـت تحك

بدفرجام گشته  ،ايران از افغانستان تا مديترانه
مـي  . ايران در موقعيت دفاعي است. است
ـان   كوش د به متحدان خود در سـوريه و لبن

ـات دهنـد    در . كمك كند تا مگر ادامـه حي
براي اين كه موقعيت خـود را   ،همان حال

ـتري   ،در عراق حفظ كند مي بايد منابع بيش
ـار كنـد   ـا    . را صرف اين ك ـار توان بـدين ك

ـادي  . نيست ـاي اقتص  ،زيرا زير فشار مجازاته
 ،مد نفتآبودجه اش از بخش بزرگي از در

  . محروم گشته است ،درصد 40 حدود
ـاب دارد  ،در اين وضعيت •  :امريكا دو انتخ

نچه مـي كننـد   آبگذارد نيروهاي منطقه به 
تـوان ايـران    ،ادامه دهند و در طول زمان

 ،و يا از موقعيت براي گفتگـو . به تحليل رود
ـتفاده كنـد     ،از موضع قدرت ـا ايـران اس . ب

بخصوص كه توانائي تهديد ايران به نيروي 
امريكا ممكن اسـت  . ظامي خود را نيز داردن

ـار      ـائي فش ـا هنـوز توان ضعيف شده باشد ام
باكمــك ايــران . وردن بــر ايــران را داردآ

ـا     تداركات براي اينكه در سـوريه علـوي ه
ـال   ،برضد شورشيان وارد عمل شـوند  درح

باتوجه به قصـد   ،در افغانستان. فراهم شدنند
ـائي  ايـران توا  ،امريكا بر تخليه اين كشـور  ن

 ،در سـوريه . ايجاد مزاحمت جدي را دارد
با توجه به اين كه امريكا نمي خواهـد وارد  

 ،بگردد ،نزاع نظامي ديگري در دنياي اسالم
برضد مخالفان  ،ايران مي تواند نقش مهمي

  .   يم اسد بازي كندژر
ـا    • ــه امريكـ ــد ك ـاكي از اينن ــواهد حـ ش

استراتژي امكان ديگري به گفتگـو دادن را  
اميدش اينست كه گفتگوها . ده استبرگزي

ايـران مرتـب مـي    . از مسئله اتم فراتر روند
ـاد كنـد       ـا اعتم گويد نمي توانـد بـه امريك
هرگاه واشنگتن نتواند يك صدا و يك رأي 

ـال  . داشته باشـد  ـته  ،بـراي مث در  ،در گذش
ـا ايـران      ـا ب همان حال كه حكومـت امريك

كنگــره مجازاتهــاي  ،مشــغول گفتگــو بــود
د ايران وضع مي كرد و مـي  سخت تر برض

كوشيد ماده اي را در طرح بگنجاند كه لغو 
ـاخت     ـا  . تحريمها را غيـر ممكـن مـي س ام

فشــارهاي اقتصــادي كــه مجازاتهــا پديــد 
ـان دادنـد موقعيـت      ،وردندآ ـا امك به امريك

حكومت . خويش را در گفتگو تحكيم بخشد
ـبت   توانست اختيار لغو مجازاتها را بهمان نس

را بـراي   ،رفت مـي كننـد  كه گفتگوها پيش

  . خود حفظ كند
زيـرا  . چشم انتظار از اروپا دارد ،واشنگتن •

 ،مجازاتهائي كه اروپائيان وضع كـرده انـد  
يعني  ،در همين ايام. انعطاف پذير تر هستند

دادگـــاه اروپـــائي  ،2013انويـــه ژ 29در 
مجازاتهاي وضع شده برضد بانك ملـت را  

گ بانك ملـت كـه يكـي از بـزر    . لغو كرد
 2010در   ،ترين بانك بازرگاني ايران است

دادگاه اروپائي مي گويد ...تحريم شده بود
داليل قطعي بر شركت داشتن ايـن بانـك   

  ...وجود ندارند ،در برنامه اتمي ايران
ـا و لغـو    • ميان پيشنهاد گفتگوي اخير امريك

ـني وجـود     ،تحريم بانـك ملـت   ربـط روش
ـار بـردن  . ندارد تـوان   اما اگر امريكا در بك

ـا ايـران جـدي      نسبي خويش در گفتگـو ب
ـا    ،باشد ما بايد شاهد سبك شدن تحـريم ه
ـا را     ˝احتماال. بشويم ـبك كـردن تحريمه س

ـا  . اروپا شروع خواهـد كـرد    ،زيـرا در اروپ
ـا وضـع كـرده انـد و      تحريم ها را حكومته

با توجه بـه  . قانون مصوب مجلس ها نيستند
ـان بـزرگ تـرين طـرف     آاين امر كـه   لم

مـي تـوان    ،ئي بازرگاني با ايران استاروپا
ـاي دوجانبـه     فهميد چرا اصرار بـر گفتگوه

كه پرزيدنت  ،و اين امر. امريكا با ايران دارد
 ،در دور دوم رياست جمهوري خود ،اوباما

جون كري را به وزارت خارجه و هيگل را 
ـاع منصـوب كـرده اسـت     و  ،به وزارت دف

ـتند    ،نيـز  ،هردو طرفدار گفتگو با ايـران هس
  .گوياي گزيدن گفتگو با ايران است

يم ايران بازيگري مهم و سخت ژر ،اينك •
در  ،در منطقه ضعيف گشته و. زير نگاه است

يــم ژامــا ر. مــورد اعتــراض اســت ،كشــور
ـا    ـا ن روحانيان از رسيدن به مصالحه با امريك

ـا مـي   . اميد نيست رسيدن به تفاهم با امريك
يــم علــوي را در ژتوانــد رونــد انحــالل ر
تـوان   ،در عراق ،سوريه كند كند و با ايران

رويــاروئي بــا جنــبش اعتراضــي ســنيان را 
ـافتن   . ببخشد ـان ي اما به ضرورت موجب پاي

يـم  ژجنبش اعتراضي در عراق و انحـالل ر 
باوجود انتخابات رياسـت  . سوريه نمي شود

ـاه خـرداد      جمهوري كه قـرار اسـت در م
انتظار نمي تـوان داشـت كـه     ،انجام بگيرد

  . غاز شوندآ ،به اين زودي ،وهاگفتگ
ـا نيــز تـرجيح مــي دهـد از شــمار     • امريك

ـين بـي قـرار     ناشناخته ها در منطقه اي چن
ـا     آبكاهد و  ـاهم ب ـيدن بـه تف نگاه بر سر رس

ـيند  ـلم اينسـت كـه    . ايران به گفتگو بنش مس
 ،نآبدون رسيدن به تفاهم و يا با رسيدن به 

ـان تضـعيف    موقعيت ايران در منطقه همچن
  .  ودمي ش

گفتگوي مستقيم و علني به زمان نياز دارد    
براي تصحيح برداشتهاي هريك از مقاصـد  
ديگري و برخـورداري از انسـجام سياسـي    

ـان     ،بدين قرار. درخور ـان شناسـي و زم زم
ـاز  . بيشترين كار است ،بندي هر دو طرف ني

دارند جو سياسي مساعدي در كشور خـود  
ـاوجود تـوان   ،ولـو . بوجود بياورند ـان   ب زي
ـا      ،رساندن ايران ـازي بـه گفتگـو ب امريكا ني
 ،اما وقت خوبي است كه اوباما ،ايران ندارد

سـعي   ،در دور دوم رياست جمهوري خود
ـام ايـن  گفتگـو بعمـل        ديگري بـراي انج

  . بياورد
ـاط  :انقــالب اســالمي  ـا توجــه بــه ارتبـ بـ

ـات موجــواســتراتفور بــا دســتگاه اطالعــاتی امریکــا،  د در آن ایــن تحلیــل و اطالعـ
بهمن خامنـه ای  را شـفاف و  ۲۸سخنان 

    :قابل فهم می کنند
اگر ملت ايران مي  :خامنه اي

خواست بمـب اتمـي بسـازد    
امريكا نمي توانست جلـو او را  

قصدامريكا اينسـت كـه   . بگيرد
بگويد ايران را هم مجبـور بـه   

   :...مذاكره كرديم و
  
: خامنه اي گفته اسـت  ،91بهمن  28در  ◀
از مصاديق تناقض ميان حـرف   يكي ديگر"

ـاي     ـايي ادعـ ــردان امريكـ ــل دولتم و عم
آمادگي مذاكره با ايـران بـه منظـور حـل     

ـا در    .اسـت  مسائل ميان دو كشور ايـن ادع
يهــا ئحــالي مطــرح مــي شــود كــه امريكا 

ـام   حرفهاي ناشايست و خالف واقع را به نظ
جمهوري اسالمي نسبت مي دهند و بـراي  

ـار   مقابله با ملت ايران متوسل به تحريم و فش
 .مي شوند

ـيس جمهـوري        سخنان چند روز پيش رئ
امريكا مبنـي بـر تـالش ايـن كشـور بـراي       
جلوگيري از ساخت سالح هسته اي بوسيله 

اگر ايـران قصـد    زيرا. نادرست استايران 
ـا بـه    ساخت سالح هسته اي را داشت امريك
هيچ وجه نمي توانست جلوي ملت ايـران  

 .را بگيرد
ـاخت    جمهور     ي اسالمي ايـران قصـد س

سالح هسته اي را ندارد و اين تصميم نيز به 
ـاي    دليل ناراحتي امريكا نيست، بلكه بـر مبن
يك عقيده و اعتقادي است كه سالح هسته 
اي را جنايت بر ضـد بشـريت مـي دانـد و     
  ضمن آنكه بر عدم توليـد آن تأكيـد دارد،  
ـته اي موجـود    خواستار محو سالحهاي هس

ادعاي امريكاييها مبني بر . يز استدر جهان ن
يـك   ساخت سالح هسته اي بوسيله ايـران،  

در موضـوع  . تقلب در حـرف زدن اسـت  
بحث بر سر سالح هسته اي  هسته اي ايران، 

ـانع حـق        نيست، ـا مـي خواهنـد م بلكه آنه
ـازي     قطعي و مسلم ملت ايـران در غنـي س
ـلح آميـز از انـرژي      ـتفاده ص هسته اي و اس

كـه البتـه در جلـوگيري از    هسته اي شوند 
ملت ايران موفق نخواهند شد و اين ملـت  
ـاس حـق صـريح خـود        كار خـود را براس

 .انجام خواهد داد
تالش براي تضييع حقـوق ملـت ايـران         

ــودن     ــي ب ــكار از غيرمنطق ــه اي آش نمون
ـا طـرف   ئامريكا يها است و بر همين اساس ب
ـاء بـه    غير منطقي و زورگو، نمي توان با اتك

 ...حرف زد منطق
امريكايي ها در بحث مذاكره، با تكيه بـه       

ـلط     ــت تسـ ـانه اي تح ــري رسـ ـبكه خب شـ
ـال فريـب    صهيونيستها و امريكايي ها، به دنب

ـان،  منطقـه و ايـران     دادن افكار عمومي جه
شبكه رسانه اي جهاني، حرفهاي ما را . هستند

ـاقص و حتـي        ـا ن ـنعكس نمـي كنـد و ي يا م
ـ     ـنعكس مـي كنـد، بن ابراين روي برعكس م

 .سخن ما با ملت ايران است
ـا  واقعيات و حقايق بحـث مـذاكره،          اينه

غيرمنطقي و متناقض بودن حرف  -  1 :هستند
ـايي    ـار دولتمــردان امريك تــالش  - 2و و رفت

امريكايي ها براي تسليم كردن ملت ايران به 
ـاي   - 3و عنوان هدف اصلي مـذاكرات   معن

 طه گرحقيقي مذاكره در عرف قدرتهاي سل
دروغ و فريبكاري امريكايي ها درباره  -  4و 

ـا مـذاكره    و  - 5و  برداشته شدن تحريم ها ب
منطقــي بــودن رفتــار ملــت ايــران و نظــام 

 .جمهوري اسالمي در مقابل پيشنهاد امريكا
ـا از طـرح         غرض اصلي دولتمردان امريك

ـليم   پيشنهاد مذاكره، تبليغ و هياهو درباره تس
ـا مـي   . اسـت يـران  شدن ملت و نظام ا آنه

ـلمان و سـر   ـته   خواهند به ملتهاي مس برافراش
منطقه، نشان دهند كـه جمهـوري اسـالمي    
ـتادگي،      ـا همـه سرسـختي و ايس ايران هم ب
ـالحه آمـد،      عاقبت پاي ميـز مـذاكره و مص

 .بنابراين شما نيز چاره اي جز تسليم نداريد
البته سلطه گران از ديرباز با هدف نااميـد       

ـاندن    كردن ملت ـلمان، درصـدد كش هاي مس
ايران پاي ميز مذاكره و بده و بستان بوده اند 
و اكنون نيز همين هدف را با طرح تبليغاتي 

ـائل اساسـي  « » مذاكره اي غيرمربوط به مس
دنبال مي كنند اما جمهوري اسالمي ايران، 
ـا را مـي فهمـد و      با چشمان باز اهـداف آنه

 .متناسب با آن اهداف، جواب مي دهد
ـا و          معناي حقيقي گفتگو در عـرف امريك

ـاي ميـز     ـان در پ غربيها پذيرش حرفهاي آن
آنها با همين نگاه غيرمنطقـي،   .استمذاكره 

ـان مـي گوينـد مـذاكره      در تبليغات اخيرش
ـتن از   مستقيم كنيم تا ايران را به دست برداش
ـانع و وادار    ـازي ق انرژي هسته اي و غني س

ي حقيقـي و  اما اگر خواهان گفتگـو  .سازيم
ـيم    منطقي بودند بايد مي گفتند مـذاكره كن
تا ايران استداللها و ادلـه خـود را بگويـد و    

 .مسائل عادالنه بررسي شود
ـاه     اينست سؤال       كه با توجـه بـه ايـن نگ

ـا    ـار آنه حاكم بر دولتمردان امريكايي و انتظ
براي تسليم شدن ايران، اگر دولت ايران هم 

رد آيا مذاكره بـه درد  پيشنهاد گفتگو را بپذي
 15در  مي خورد و اصالً به جايي مي رسـد؟ 

سال گذشته، دو سه بار امريكايي ها با تأكيـد  
بر اينكه گفتگـو خيلـي ضـروري، فـوري و     
ـائل درخواسـت    حياتي است در برخي مس

يك يا دو مأمور دولتي هـم   .مذاكره كردند
ـا بـه محـض     رفتند و با آنها گفتگو كردند، ام

ابــل حرفهــاي منطقــي ايــران، اينكــه در مق
ـا   جوابي نداشتند مذاكره را قطع كردند و ب
استفاده از شبكه رسانه اي بين المللـي خـود   
وانمود كردند ايران مذاكره را قطع كـرده  

 .است
ـاز هـم الزم          ـات، ب آيا با وجود اين تجربي

ـا را در مـذاكرات    است بي منطقي امريكاييه
ـاره  تبليغات امريكايي هـ  تجربه كنيم؟ ا را درب

لغو تحريم ها در پي مذاكره با ايران، وعـده  
آنها به خيال خام خود فكر  .استاي دروغ 

ـتوه آمـده     مي كنند ملت از تحريم ها بـه س
بنابراين با شنيدن اين وعده، مشتاق مـذاكره  
ـار    با امريكا مي شود و به مسئوالن كشـور فش

هدف تحريم ها، همچنانكه بارها .. .مي آورد
د خسته كردن ملـت ايـران و جـدا    گفته ان

ـابراين    كردن ملت از نظام اسالمي اسـت بن
اگر مذاكره هم انجام شود اما ملت همچنان 
ـاري     در صحنه باشد و بر حقـوق خـود پافش

  ."تحريم ها وجود خواهد داشت  كند،
، »رفتار قاطع«رو نقل کردیم که در پوشش سـخنان خامنـه ای را از آن  :انقالب اسالمي و به امریکا، پیشنهاد می  ۱+۵های به کشور ـازی اورانیـوم در حـد  – ۱  :کند با توجه بـه سـخنان احمـدی  ،او اینست کهارزیابی کارشناسان غربـی از سـخنان  – ۲  .اتمی است را خواهد دادالزم در آنچه بـه خـودداری از تولیـد بمـب سوخت، موافقـت شـود، ایـران تعهـدهای هرگاه با غنی س یران تـوان تولیـد بمـب ا ،بهمن ۲۲نژاد در  ـازیممی گوید بمب را می توانیم بسازیم اما نمی حاال خامنه ای . ورده استآاتمی را بدست  ـتباه . ســ ـان در اشــ ـا ایـــن کارشناســ امــ سخن او گویای این واقعیت است . هستند ـا ژکه ر کــه در واقــع  او،» گانــه ۵واقعیتهــای « – ۳  .نشده استیم هنوز به ساختن بمـب اتمـی توان ـتندشرا ـتقیم هس ، ئط او برای گفتگـوی مس ـادی شـدن یم ژدهد و در دنیای اسالم، اعتباری برای رمجازاتهــای اقتصــادی، تســلیم معنــی مــی چون مذاکره در موقعیت تحت : می گویند یم بتوانـد آن ژپذیرفتنی نیست مگر این که ریم را به خطر می اندازد، ژرابطه، موقعیت رنمی گـذارد و در کشـور نیـز، ع ــوارد  – ۴  .یک پیروزی به حساب خود بگذارد را ـا م ـاره بـ ـال، او اشـ البــــد مــــورد عــــراق و مــــورد (گفتگــــودر همــان حـ ـتراتفور و در . می کند) افغانستان تحلیل اس ـا آژموارد همکاری ر ـا امریک . مـده انـدیـم ب هــم در او . یکــی از ایــران گیتــی هــا اســت، خامنه ای از جمله. موارد دیگر نیز بوده اند ـا عراق و افغانستان، با امریکا همکاری کرده و هم در معامله ایران گیت و هـم در مـوارد اکتبر سورپرایز شرکت داشته اسـت  معامله ـا، ب ـا امریک ـنهاد گفتگـو ب امریکا داده  هموافقت او، در دوران بوش، باست و هم پیش ـای او شـــده اســـت و هـــم  ـا نماینـــده هــ ـان نخســت وزیــر ترکیــه و از (و هم توسط رؤسای کشـورها  .انداده دحکومت اوباما، گفتگوهای محرمانه انجام بــ ـانجملــه اردوغـ ـام رد و بـدل کـرده انـد ،)سلطان عم ــ – ۵  .نیز، انجام بگیرندسال انجام می گرفتـه انـد، از ایـن پـس  ۳۳می دهد گفتگوها بر همان روشی کـه طـی سخنان او بدین معنی اسـت کـه او تـرجیح . پی ــه ای ــت ک ـتراتفور براینس ــت خــود را از دســت مــی دهــد و ران دارد اسـ و واقعیـت . ضعیف و ضعیف تر می شودموقعی ـام . سوزاندبنا بر این فرصتها را همچنان خواهد . نکندفقیه، نمی تواند بحران را در شکست تمام یم والیت مطلقـه ژیم از نوع رژاینست که ر ــادی و نمــی گویــد فــرآورده ز فساد مـی نالـد و بـدی وخامنه ای هم ا      . زهر را سرکشدتا وقتی، در منتهای ضـعف، ج        :تجاوزها به حقوق بشر می رویم ینـــده مـــی گـــذاریم و بـــه ســـراغآشـــماره بررسـی وضـعیت اقتصـادی را بـه . هستند  یم والیت مطلقه فقیه ژروضـعیت اقتص

  
 15 ر صفحهد

  

 گریز از خامنه ای ؟
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 تختفت شاه و رفت ملك ورفت تاج و رفت ر

 درخت ين، اددنكن يشهباغبان زحمت مكش ، كز ر
 خونخوارند سخت وثوق الدوله مهيمانان

  كند يم ين يمامه ين، اخدا با خون ما يا
 
 !نبود يت، ملك بابايرانا! وثوق الدوله اي[

 قطار اندر قطار ينا شتر برده است آن و يك
 يدارپا يندار ، ا ي؟ رفت آن پابود يچه سرّ اين

 كند يم يباز هم صد ماشااهللا زندگان 
  
 ؟اند يدهمخلوق را از چوب بتراش ينارب  يا

 ]؟اند يده، خاك مردگان پاشخلق ينا برسر
د كـه  ي تند ومقاالت واشعارآتشين عشقي بر ضد قرار داد باعث شـ سخرانيها

   1.( و شاعربه زندان افتاد وثوق الدوله دستور دستگيري او را داد
  

ـان پـور بـه    آر اء بود و از هواداران سيد ضي 1299عشقي  پس از كودتاي  ي
مجلـس   عشـقي در :  نظرگاه عشقي در آن زمان اشاره مي كند و مي نويسد

ـار جـزو آن بودنـد،     چهارم به افراد اكثريت ، كه مدرس و ملك الشعراي  به
مي  انتشار  انتقاد از وضع سياسي كشور مقاالت تند و آتشيني در مي تاخت  و

ـتي  در روزنامـة    د كـه آن را بـو  »عيد خون« داد كه از آن جمله مقالة  دش
اين مقاالت كافي بـود كـه بغـض وكينـة       تنها عنوان. شفق سرخ چاپ  كرد

اما شاعرجوان مجرّد مي زيسـت  و زن   . عمال سياست  روز را بروي برانگيزد
و فرزند و پيوندي نداشت و شب و روز خود را با قلم و قدم  وقف مجاهدة 

  .سياسي و ادبي  كرده بود
ـاخت  كـه    چهارم پايان يافت عشهنگامي كه مجلس  ـتزادي  س قي  شعر  مس

  : آن چنين  بود مطلع
  ننگ بشر بود اين مجلس چهارم  به خدا 

  ديدي چه خبر بود؟
  هركار كه كردند ضرر روي ضرر بود

  ديدي چه خبر بود؟ 
عشقي با اينكه جواني .  شد  هجري قمري  نغمة جمهوري ساز1342در سال 

ـاه و روشنفكرو به مزاياي جمهور  اصـوالً طرفـدار آن بـود، چـون از     ي آگ
ـنوعي   بازيهاي سياسي و دسايس پشت پرده خبرداشت، با اين جمهوري مص

« لـه اي بـه عنـوان    مقا ازجملـه دو  شديداً بناي مخالفت گذاشـت و  جداً و
  .اين مخالفت را اظهار داشت »جمهوري قلّابي

ـتم  هجري قمري روزنامة كاريكتاتوري 1342عشقي درذيقعدة سال  قرن بيس
ـيارتند      را ازنو دايركرد و درشمارة اول آن چنـد كاريكاتوروشـعر ومقالـة بس

ـار     جمهوري و جمهوريخواهان درج كـرد و  هجو مبني برهزل و ـاً اظه علن
  .داشت كه بازيهاي اخير تهران به تحريك اجنبي است

» جمهوري سـوار « ازجملة مندرجات آن شماره داستان منظومي بود به نام 
ـتان دزد    : مون پرگوشه و كنايه اي داشتكه مض ـات كردس دريكـي از ده

دهـن خـود     مي رفته  و غياب كدخدا به خانة او  در» ياسي« ناقاليي به نام 
به خانة پاسي  را از خمرة شيره شيرين مي كرده، كدخدا رد پارا مي گيرد و

خـري  دزد  براي اينكه رد پارا را گم كنـد، ايـن دفعـه برپشـت     . مي رساند
ـيره مـي     وارشده  به سراي كداخدا  ميس راند وتا دلش  مي خواهـد از ش

طـراف خمـره   كدخدا كـه درا . ازراهي كه آمده بود بر مي گردد خورد و
خمــره  جــاي  پنجــة  ياســي را مــي بينــد،  جــاي پــاي خــر و درانــدرون

  :دچارحيرت مي شود
  

  و  پا پاي خر دست دست ياسي
  !من كه از اين كارسرنارم به در

  :س از بيان اين حكايت چنين نتيجه مي گيردشاعرپ
  

  گم كند يپ يآدم گربخواهد
 كندم سرا  يشتنخو يهايپا
   يا يهكه اندرخانه دارد ما هر

 يا يههمسا دارد او ياسيهمچو 
  يزعز يار يما هست ا »ياسي«

 يسانگل يعنيحضرت جمبول 
  يكندم »ياسي«كار  يمآنكه دا 

 كند يم يپلماسيد يقاز طر
  است يدهفهم يا خوردنما ر ملك

 است يدهها مال يرهبر سر ما ش
  است يبردن يرانگمان دارد كه ا او

 است يخوردن ينيسرزم يرههمچو ش
  ل قراروثوق الدوله بست او با
 نامد به كار ياز آن حاصل يدد

  زدند يرشاو خوردند و بر ز پول
 زدند يرشپشت پا بر فكر و تدب

  از وثوق يدگرد أيوساو م چونكه
 شد شلوغ يرانكرد و ا يائكودت

   يدضياءس جل يرز همچنين
 زد به فكر پست آنها پشت پا 

  نكرد  يرينهم كام او ش كودتا
 نكرد ينحنا هم دست او رنگ ينا

    يكندم يماًهرچه مستق ديد
 زند يت او را زود بر هم مملّ

   يكننداز نام او رم م مردمان
 زنند يبر هم م يزمقصدش را ن

  كام من يدآن به تابرآ گفت
 كانجا نباشد نام من ياز ره
  كرد  يشهاند يتره مد ينا اندر

 كرد يشهپ ياسيتا كه آخر كار 
   ياندر م يارمب يجمهور گفت

 عنان يرمهم از آن بر دست برگ
  طلب را خر كنم  يجمهور خلق

 بدتر كنم ينزانكه كردم بعد از ا
 ------------------------------ 

  ببست  خر يبه پا يجمهور نقش
دست يرهش محرمانه زد به خم 

     يارهوش يرانيانا ناگهان
 و هم از خرسوار ينهم زخر بدب

  است؟  يجمهور ينو هو كردند كه ا هاي
 است؟ يغفورياز قواره از چه رو 

  يس؟و دست انگل يجمهور پاي
  يسپل يزد آمد دزد آمد آد

  است؟ يسرخ و آب يرقهايچه ب اين
 ستا يابقلّ يجمهور ينمردم ا
  و گذاشت  ه يت بناملّ ناگهان

 و گذاشته خر رم كرد و پا بر دكرّ
  به زر قصدش ادا شد نه به زور نه
 گشت بور ياروماند و  يباق يرهش 

  
ـلّح و » مظهرجمهوري « درهمان شماره  غضـب آلـود    به صورت مردي مس

دسـت چـپ كيسـة پـول      در تصويرشده بود كه دردست راست تفنـگ و 
ــي داشــت و ـاية اجنب ــه هــاي    سـ ــود و روزنام ــرش نمايــان ب بربــاالي س

( ، تجـدد ) افعـي  ( ناهيـد   –طرفدارجمهوري به شكل جانوران زشت  پليد 
ـارچي  ) االغ( ، گلشن)سگ( ستاره )  موش( ، كوشش )جغد   –) گربـه ( و ج
ـان   دور و هـر يـك از   » مظهـر جمهـوري  «براو را گرفته بودند و شاعر از زب

ـادة عاميانـه در زيـر    روزنامه ها و عاقبت از زبان  قرن بيستم سخناني به شعر س
كه از اسـكناس  »  آرم جمهوري « آورده بوده و در ضمن مقاله و كاريكاتور

سر و مشت گره شده وشلّاق چهار تسـمه   و توپ و تفنگ و تبرزين و گرزگاو
ـيد  ايـران نـور     و استخوان  سر و دست  ترتيب يافته  بود بر فراز آن خورش

  به خطر آينده اشاره رفته بودپاشي  مي كرد، 
ـاي   . اين اشارات صريح و ضربت قاطع بود  روزنامه فوراً  توقيف  و نسـخه ه

ـيش    آن به وسيلة  شهرباني  جمع آوري گرديد و خود او، چنانكه مكـرّر و پ
ـاه    12( هجري قمـري   1342بيني كرده بود؛ بامداد روز آخر ذيقعده  تيـر م

ـناس   در خانة خويش جنب  درو)  ش 1302 ازه دولت به دست  دو تـن ناش
. هدف تيرقرارگرفت و نزديك ظهر همانروز در بيمارستان شهرباني جان داد

  )2 (  
  

ـاعر      : بهارمي نويسدملك الشعراي  ◀  ـيد ابوالقاسـم همـداني ، ش عشـقي پسرس
مخالطه داشـت  ه اي ازنويسندگان جوان، ازمهاجرت كه برگشت غالباً با عد .

ـارمي   ب سوسياليست وهمـواره درصـف اقلّ  درسياست نيزطرفدارحز يـت ك
چهارم عشقي به افراد اكثريت كه مرحوم ومن درآن جمله  كرد، درمجلس 

نوشت و آقاي دشتي هم » خون عيد « مقالة . كارمي كرديم ، حمله مي كرد
  !آن مقاله را چاپ كرد

   ـبب قـو ـاالت حقيقـي      چيزي نگذشت بـه س ة قريحـه اي كـه داشـت ، ح
ـاعي سـريعي يافـت    را درك كرد، پـرورش    اجتماعات تهران ـازي  . اجتم ب

ودسايس سياسي وسياستهاي خارجي را بزودي ديد ودريافت و  يسردارسپه
ـا     . به حقيقت قضايا واقف شد  بدون اينكه كسي از پـي اش  بـرود ، بسـوي م

: دريك مقاله نوشـت . وعدة وفاداري داد او با وليعهد مالقات كرد و به . آمد
عشقي با يك من  ا هوادارآنند، ام؛ قروه« است كه دهاتيان جمهوري عجيبي 

ـازي اي    » !فكل وكراوات مخالف  است آري، مي دانست كـه جمهـوري ب
  .بيش نيست

يت چيزمي نوشت، اين شاعراز صميمي ترين دوستان ما  بود و درجرايد اقلّ  
ـاريخ       تا  اين بود كه روزنامـة    ـتم را بـه ت ـاتور قـرن بيس  1303تيـر   7كاريك

تهران بـه تحريـك    منتشرساخت و درآن جا اشاره كرد كه بازي هاي اخير 
دشمن  دريك دست پول ودريـك  دسـت  تفنـگ ، بقصـد      .  اجنبي است

به خطر بزرگ  آينـده نيـز   . خل بازي شده است اميدان ، د بردن گوي از 
و استخوان سر و دست  بشـر    كه از توپ و تفنگ » آرم جمهوري «درضمن 
  !واين  روزنامه فوراً توقيف شد. يافته  بود،  اشاره كردترتيب  

دو روز بعــد خــوابي كــه ديــده بــود بــراي دوســتانش نقــل كــرد و مــن    
ـالي كـرد وتيـر     خواب ديدم كه زني :  گفت. حضورداشتم  به من رولورخ

سپس مرا دريك زير زميني بردند كه پنجره هايي به خارج داشت . خوردم 
ـاد، راهـرو   .د  تا پنجره ها مسدود شدوبتدريج خاك ريختن  كلوخ بزرگي افت

  »!دفن شدم نيز مسدود گشت  و من آنجا 
ـليت داديـم،    امـع ذ ! ما ازين خواب لرزيديم، بدبخت عشقي  لـك او را  تس

  !سبب مي ترسيد بازهم دو روز گذشت، عشقي بي 
ـتي   12روز  م،  تير، قبل از ظهر، جلسة علني مجلس مفتوح بود و خيلي كارداش

كسي به من خبر داد كه عشـقي را  . اعتبارنامه ها بوديم هنوزگرفتار بعضي از 
  !تيرزده اند

ـات      تلفون شد كه عشقي  ترا) شهرباني ( بالقاصله ازنظميه  مي خواهـد مالق
داخل مريضخانه كه شدم، سرهنگ .  شهرباني رفتم من بشتاب به ادارة  .  كند

. دنـد مريضخانه بيـرون مـي آم   ءالسلطان از درگاهي با ابوالقاسم نام پسر ضيا
  .داشت ابوالقاسم عبايي كهنه  بدوش

ـنم   . مريضخانه شدم وارد اتاقي از   مـرا نـزد   . گفتم مي خـواهم عشـقي را ببي
ـتنطاقش مـي كـرد و    . تختخواب بيچاره هدايت كردند هـم   او  شخصي اس

  .پرت و پال جواب مي داد
روي .  بـه خـود مـي پيچيـد    ازسرما  د و، بدنش سري سفيد  شدهرنگش بكلّ  

بطري آب جوش   گفتم. رويش كشيده بودند لحافي  وخوابي افتاده ، تخت
  .رد كردم سئوال ميكرد و مي نوشت،  وا شخصي را كه از. برايش بياورند

چقدر پر معنـي بـود   ... م كرد، تبسراحت خوابيده. مرا كه ديد آرام گرفت
ـارخ  نبضش را گرفتم، . ماين تبس ـيدم چـه شـد؟ گفـت    . راب بـود ك « : پرس

ـيه اي    صبح زود آمدند منزل  )ظاهراً( والقاسم و حبيب همداني اب كـه توص
ـا   . آنها به خوانين همدان بنويسم براي يكي از برگشتم كه كاغذ بردارم مـرا ب

آرنجـش  ( » .زمين خوردم ...دويدم به خانة همسايه... گريختند و ... تير زدند
  ).هم زخم شده بود

رفقا، آقاي . و او را بوسيدم » انشاءاهللا خوب خواهي شد، غصه نخور« :فتم گ
رسيده بودنداس اسكندري و ديگران عب ، .اي معروف فرنگي  فوراً دنبال اطب

گلوله سـربي   بود و   گلوله از طرف چپ زير قلب خورده. آمدند. فرستاديم
ـاد آمـده   جمعيت دوستان ز. قلب گيركرده وخون زيادي تزريق شد زير ي

ـاً   در بودند و من  مجلس بايستي وظيفه اي انجام دهم، او را به رفقا، مخصوص
  .مجلس آقاي اسكندري، سپردم و رفتم  آقاي رسا و

ـتم،    مجلس آقاي اميراعلم را هم فرستادم به نظميه، بعد از از   ـاعت برگش يكس
  !عشقي مرده بود

ـپ  پيراهن خونين. به خانه اش برديم او را ـين    رداو را س م  كـه نگذارنـد از ب
ـاالر  در درخانه اش شسته شد و  .برود ـاده شـد،    مسجد سپهس روي . امانـت نه

  :منتشرگشت شهر  ورقة كوچكي مضمون اين عبارات مختصرچاپ شده در
ح باين سيد شهيد مشايعت كند فردا صـ  عشقي مرد، هركس بخواهد ازجنازة

  .بيايد به مسجد سپهساالر
ـ . ديگران آمدند لين، كسبه و، محصي بزرگلما، عفردا صبح شهرتهران ه بچ

ـاد  اطراف ( عشقي  هاي محلّ ـتح اهللا      ) شاه آب بـه رياسـت مرحـوم نايـب ف
ـاد طـ   اان او وجوانان وجوگوبست ـاه آب كردنـد   علـم را بلنـد    ق وو نمردان ش

ـابوت بـود،       وجنازة شاعرجوان را درحالتي كـه پيـراهن خـونين او روي ت
ـته شـد ، همـة      ان مرد تهر زن و. برداشتند ـا بس براين بيچاره گريستند، بازاره

ـازار،    شاه آباد به الله زار، ازآنجا به ميدان  از. مردم راه افتادند توپخانه ، بـه ب
ـايعت  دچهارسو، مسجد جامع، سرقبرآقا، دروازة شاه عب العظيم وابن بابويه مش

  !وگفتند كه چنين وفاداري نسبت به هيچ پادشاهي نشده است شد 
شاعري بود كه براي صيانت وطنش، براي وفاداري به پادشاه و وفاداري بـه  

  !دوستانش جان داده بود
ـان   ام.  مي مرد يا فردا عشقي اگر كشته نشده بود، ديروز   ا با مرگ  خـود نش

  !كه برسريك عقيده بايستد، اگرهم مرد ، بميرد داد كه ايراني قابل آنست  
ـا را دوسـت مـي داشـت، خيلـي      هـ  دوستان قديم عشقي كـه هنـوز   م آنه

ا او به هم درين بود، ام صرفة مادي او با آنها كاركند،  اصراركردند كه برود و
داشت حق  به ما هم معتقد شده بود، وگمان  . وليعهد قول دوستي داده بود

ـانند    يعشق. س استبا مدر ـ ! را چرا كشتند؟ براي اينكـه ديگـران را بترس ا ام
  !ديگران  نترسيدند

ـيد  بچ: چرا؟ براي اينكه شهرتهران به آنها گفت شـهرتهران  ! ه هاي مـن نترس
ـامع   .مقتول ما سياه پوشيد وحركت كرد  لينيكباره به سوگ او درمسجد ج

ـا قاتـل   « مـي گفتنـد   ، و گذاشتند جنازه را برداريمميدان نمي  اهالي چاله ت
ـان را  بهرزح» .نندعشقي را به ما ندهند نمي گذاريم او را دفن ك متي بود آن

ـازه را بـه    كرديم، و  قانع ـانديم، زيـرا مـي    با دعوا و كشاكش جن دروازه رس
ـت يما با. تواند به ما بدهد نمي  دانستيم كه قاتل عشقي را كسي ه، د  لياقت داش

  !ولي ازما بهتران نمي گذارند او را بگيريم
ه ، براي ماندنشر باز باقي جرايد هم از! روزنامة سياست را هم توقيف  كردند

ـ   تعقيب واقعة قتل هم قلم ـاه  بردنـد و   خودشان در مجلس شوراي ملّ ي  پن
ن اختيار نمودندتحص.  

 

   !قاتل  واقعی گریخت ◀ 
 

ابوالقاسم نام، رفيـق او،   كه گلوله زده بود گريخت و سيكگويا  ازآن دونفر 
كه تيرزدي ؛ عشقي به او گفته بود كه تو بودي  مشافهة با عشقي،  در. گيرافتاد

ك ايـن  خود محـرّ  لك نظميه مثل اينكه  امع ذ.  ا گويا رفيقش بوده استام
عي العمـوم   را تعقيب نكرد، ابوالقاسم را هم به مد ت بوده است، فرارييجنا

عي د نامي كه ابوالقاسم  را هـم  بـه مـد   ازهمه مضحكتر، محم. نداد تحويل 
كردند و گفتند قاتل عشـقي او  تاريك  حبس  العموم تحويل داده بود، برده

  !است
ـابراين   معلوم شد كه وضعي ، بعد ازدوروزبهرصورت   ات از چه قرار اسـت، بن

ـ . به دولت سلب شـد  جرايد يت و ديگراطمينان اقلّ ـال تعطيـل و   دجراي  بح
  !نآنها درمجلس متحص مديران

 شهر و مجلس قضاياي جلسه به حكم  سابقه، در تير، خواستم در پايان 15روز   
نيـز     قاتـل را   ة  فراردهم و قضي مديران جرايد را شرح ن و تحص قتل عشقي
اكثريت اجازه نداد ابگويم، ام.   

 
  "چنين نوشت رزونامة  سياست  اسالمي در اين باب 22شمارة   

 

  جلوگیری از نطق ◀
 

ـتند  در  اقلّ ة گذشته آقاي ملك الشعرا نمايندةدر جلس   موضـوع   يـت  خواس
عمومي صحبت كنند، يكي از و كـالي  اكثريـت     جاد ترور تهران وعقايداي

ـيد يعقـوب    .  مجلس خصوصي اين مـذاكرات بعمـل آيـد   بايد در: گفت س
ـيم : گفت ـاطق اقلّ !  اگرشما بخواهيد حرف بزنيد، ما هم حرف مي زن يـت  ن
ري به مجلس بـدهم ،  چـرا   تذكّ خواهم راجع  به وضعيات فقط  مي  گفت

ـاد و     وحشت مي كنيـد  ـين اكثريـت افت يـت بغايـت   از نطـق اقلّ  ؟ همهمـه ب
معلـوم شـد اكثريـت ميـل نـدارد وضـعيات شـهرتهران        . هراسناك شـدند 
  !شود واز شنيدن ذكرآن هم وحشت دارد درمجلس  عنوان 

و كالي . كردنداقامه  يت هر يك داليلي بر لزوم مذاكرات مزبوروكالي اقلّ
ا مجلـس  يت صحبت  كند،  امق اقلّمعتقد بودند ناط  بيطرف وصلحاي مجلس

آقاي . خارج شدند مجلس   يت ازدراين بين وكالي اقلّ. واكثريت رأي نداد
ـندليهاي   موقع ملك الشعرا در ـتاده    رفتن ازمجلس درجلـو ص اكثريـت ايس

ـا تحويـل مـي     . يت را توقيف مي كنيـد جرايد اقلّ :داشتند اظهار   گلولـه بم
ـاي     پـس    ،نطق هم بما نمي دهيد ةدهيد، اجاز خوبسـت بـرويم  بـه واليته
ولـي   هيجاني درتماشاچيان حادث شد،  .و ازمجلس خارج  شدند! خودمان

ـيدند كـه    گارد مجلس اجازه نداد تماشاچيان جلو بهارستان بيايند، زيرا ترس
ـتن   م بـه اتّ هدونفـر . ض بشـود توهين وتعرّ مبادا به وكالي اكثريت  ـام داش ه

معلوم شد مستخدم  و مجلس شدند  ظحفض رئيس گارد مستاسلحه طرف تعرّ
   !...يكي ازافراد اكثريت مي باشند

  
 10 ر صفحهد

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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ـلب   يؤواقعاً رفتارمجلس كه م زادي وامنيـت  آد رفتاردولت وهردوباعـث س
  !ب استف وتعجگرديده است، اسباب تأس يت واقع اقلّ

ـنم  17دو روزبعد، در جلسة  ـي .  تيرماه ، خواستم قبل ازدستور گفتگو ك س رئ
ـازه  نـداد   مجلس با وجود بودن سابقه،  . از لحاظ  بي ميل بودن اكثريت اج

قبل از دستورو بعد  الممالك پيشنهادي داد كه مطابق سابقه،  عاقبت  حاج عزّ
ـتور كننـد   ـيد يعقـوب     . از دستور وكال بتوانند صحبتهاي خارج از دس ـا س آق

ولي . اهد شدخو(!)  كرد و گفت اگرصحبت شود  منجر به آشوب  مخالفت 
ن مديران جرايد و معايـب  عشقي و تحص اكثريت موافقت كرد و شرح قتل 

ـازي     ـيه  س ...   نظميـه و   آدمكشي و لزوم محاكمه و داستان فرارقاتـل و دوس
ن هم جواب داده شد ومعلوم شد درآن نطق گفته شد، وازطرف آقاي تدي

پيش آمد ناصواب  ه اي نزد رئيس دولت رفته ودربارة اينعد كه ازاكثريت 
  !كه آدم كشي خوب كاري نيست گفتگو كرده اند ، يعني اظهار كرده اند  

 
 محاکمه  چه شد؟ ◀ 

 
محكمــه بفوريــت صــورت گرفــت ، ولــي نــه درمحــاكم رســمي ،  بلكــه   

رئيس نظميه و بعضي امراي لشكر محكـوم   درافكارعمومي ، و رئيس دولت و 
ـتر    ا كشتند برا ي اينكه گفته شد كه اين آقايان عشقي ر. شدند يك قـدم  بيش

  !رفته باشند
شنيدم نمايندگاني كه از طرف اكثريت نزد رئيس  دولت رفتـه بودنـد ، بـه    

ت است باعث  تزلزل امني) يعني قتل عشقي  (ايشان گفته بودند كه اين عمل 
ـ  : كـه   مشاراليه اظهاركرده بود . و مردم  ناراضي تر خواهند شد ت چـه اهمي

ـ أتل يك نفر، چرا درجنگهاي ما كه آنقدر كشته مي شوند اظهار تدارد ق ف س
   »!كنيد؟ نمي 

او مي خواست با مردم همانطور رفتار كند كـه  . وبودااين درست سنخ فكر  
وي همانطوربـه تـودة   . روزي با او رفتارمي كردنـد  صاحب منصبان مافوق  

بازان جنـگ بـه سـر    مردم نگاه مي كرد كه يك صاحب منصـب درميـدان   
ـ  . فكرش اين بود خسن! وكشته شدن آنها نگاه مي كند ـابراين تعج ب نمـي  بن

  نفراز مردم را تروركنند ،  كرد اگريك 
اوازلحاظ عدد به اين فاجعه نگاه مي كرد نه ازلحاظ اخالق وقانون و ! بكشند

ـته شـده بـود،    » يـك  نفـر   « اين بود كه چون فقط . رسومات كشوري   كش
بود كه صدها نفركشته مي شوند، پـس   ه درجنگها ديده چ. يت نمي داداهم

يك نفر چه اهمومجـروح   م  حمل هم به زدن يت دارد؟  مثل اينكه روز دو
بعد از ده سال نيـز ديـديم كـه درواقعـة مشـهد      .  يت ندادكردن مردم اهم

ـان صـورت    وهجوم شبانه به مسجد  گوهرشاد كه به دستورالعمل شخص ايش
ـاهان از    شنيده ! يت ندادو زدن مردم اهمگرفت، بازبه كشتن  بود كـه پادش

ـاهان در     پي يك مصلحت صد خون كنند، ام ا نمـي دانسـت كـه آن پادش
ـ  مقابل مجلس  ـتند، دول خارجـه ازهرسـوبا      ملّ ـانون اساسـي قرارنداش ي وق

ـا   مع هذا ، آن . هزارچشم به آنها نگران نبودند پادشاهان جزدرموردي  كه پ
ـتند واز   ي پادشاهي وسياست  عمدة  سلطنت  درميان بود كسي را نمـي كش

 ين چيزها اولي ديكتاتورما به . ه خون بيگناهان ، شرم داشتندخونريزي، خاص
يت نمي داداهم!  

 او پادشاه  كشور حسن  است و ما اسير  
  !وان زلف پرخم وصف مژگان سپاه اوست

 گفتم به قتل  من چه بود عذر آن نگار ؟  
  !سركش او عذر خواه اوستگفتند خوي   

 گفتم بغيرعشق چه باشد گناه من؟
  !گفتند زندگاني عاشق گناه اوست  

 ، ليكاست هبهار صيد زبان بست!جانا
   !وستاچيزي كه ماية نگرانيست آه   

 

  !از مجرم  قدردانی ◀
 

، من درضمن صحبتي كه درمجلس كردم،  گفتم  كه يكي چنانكه اشاره شد  
رمين هم دركنـف  گريزانده اند، يكي ديگر ازمج يا او را   ازمجرمين گريخته

ـاب      حمايت شهرباني است ـازد؛    و شهرباني ميل نـدارد درايـن ب پرونـده بس
تير ماه   17ودرباب تهديدي كه مستقيم نسبت به من شده بود درپايان نطق  

  :مجلس چنين گفتم در  1303
باشد يا  نه؟ اگـر يكـي    آيا اكثريت مجلس عالقه مند هستند كه مملكت امن 

ـته باشـد    يت را تهديد  ازافراد وكالي اقلّ به قتل كنند، مجلس بايد عالقه داش
صـرف قـواي    يا نه؟ واگريك صنف روزنامه نويس كه با مخارج شخصـي  و  

ن دماغي خود مشغول خدمت به مملكت هستند ،  مي آيند به مجلس متحص
 رند وچه مي خواهند يا نه؟مجلس بايد بپرسد كه چه كار دا مي شوند ، 

ـ    ـايا فـوت شـد،       فم كـه وقـت ديـر   من بسيارمتأس ـائل و قض ـياري ازمس وبس
دادند من اصـالً صـحبتي نمـي كـردم و      واگرآقايان امروز هم اجازه  نمي 

  ! اصراري هم نداشتم
سياست گذرانيـده   من چهل سال ازعمرم مي گذرد و بيست سال آن را در

دهانة مرگ زندگاني مي  بيست سال است در   من. آرزوهايي هم ندارم. ام
ـاع     من درمقابل قشون تزارايستادگي كرده ام واز  ! كنم  مملكـت ايـران دف

من ازتهديد به قتل يا كشته شدن باكي ندارم، اشـخاص رسـمي   . نموده ام 
مـن  . يت نمي دهم من اهم. بكنند! مرا تهديد به قتل كرده اند چندين دفعه 

عشـقي  را گرفـت  و او را بـه     كه آن پنجة سرخ كه يخـة  ه ام  اينست  دعقي
 آنطرف گوربرد، آن پنجة دشمن است ،  پنجة  اجنبي است ، بايد مجلـس  

آن دست و پنجه ازهر آستيني كه بيـرون آمـده   . پنجه ودست را قطع كند 
بگويم  اگرمجلس آن پنجة خائنانه را قطع نكنـد،   به شما ! باشد بايد قطع شود

ـين    عاقبت آن دست و پنجه را قطـع خواهنـد كـرد،     مردم ايران زيـرا چن
ت نيست و بايد قطع شودل ملّدستي قابل تحم!  

  ا بدبختانه كسي نبود واگر بود نمي خواست آن دست قطع گرددام!  
ـان هـم بـه سـمت وزارت        يكي ا ز رجال فاضل و آزاديخواه كه درين زم

ـتم زنامة قرن ور روزنشر  « : في شد، گفتمعرّ ـيس  . بيستم، به هيأت وزرا رف رئ
ـياه شـده بـود    دولت را ديدم ازهيأت بيرون مي آمد ومثل شاه توت  بـه  . س

ـا   كفيل يكي از وزا» .مالقات وزيرفرهنگ رفتم، او را پريشان ديدم رتخانـه ه

فاق سويي براي مدير اين روزنامه امشـب و  اگراتّ« : به من گفت »  م « آقاي
بود، زيرا حضرت  اشـرف خيلـي    ب  خواهد   فردا روي ندهد ، خيلي عجي

  ».اوقاتشان  تلخ بود
    تي بـه او  خالصه آن يكي گريخت، و بعد  شنيده شد دريكي از شـهرها مـد

بعدها  وتا چند سال پيش درساية خدمتي كـه   هم  ديگري. حقوق مي دادند
معابربـه ميخـوارگي    كرد، ازشهرباني جايزة ماهيانه دريافت مي داشـت، در  

ـا  مش غول بود وبه كساني كه او و امثال او را دوست نداشتند بد مي گفت و ب
  .قلدري به عمل خودش افتحار مي كرد كمال 

    

  !روز گار  سیاه تر  می شد ◀ 
 

ـا    . مردم تهران بعد از قتل اين جـوان، بـر آشـفتند      ـامع روزه درمسـجد ج
ا تـرويج  مـي   كه زور و مـردم كشـي ر   جماعتي گرد آمده ، برعلية  كساني  

بـر خـالف  اكثريـت مجلـس كـه        - ك آن بودنـد  كردند و يا خود محـرّ 
يت هـم  ي  از صحبت  كردن اقلّدربرابرچنين جنايتي خاموشي  گزيده ، حتّ 

  !بد مي گفتند ومتينگ مي دادند   –ممانعت  بعمل آورده  بودند 
ـيس دولـت درشـهر     دولت بكلّ   ي و جاهت و آبروي  خود را باخـت ، و رئ

علني به او بـد گفتـه مـي    . و سرزبانها افتاد تهران صدي نود و پنج  بدنام شد 
. نبودنـد  شد، ونه خود او، نه اطرافيان اونيـزدر صـدد اصـالح ايـن حالـت      

  .درواقع  ديرهم  شده بود
ـان     ارتباطي كه ما بزحمت بين دومرد سياسي راه انداختيم و مالقاتي  كه مي

كه امروز پيشواي واقعي ايران ناميده مي شـد،   يت  رئيس اقلّ رئيس دولت و
ـاني بـي نتيجـه     ، در نتيجة  دست و پنجة  س ،  صورت گرفت يعني مدر پنه

ـيم كـه     « : من در ضمن نطق خود گفتم كه !  ماند هرقـدرزحمت مـي كش
ـا     مبه وسيلة عالقه به مرد سردارسپه  را   ـاني  ب نزديك  كنيم ، يك دسـت پنه

  »!مي سازدتبر آن عالقه را قطع  
ميل نداشتند كه سردارسپه مردي وجيـه ومحبـوب   ! حقيقت امرهمين  بود  

حركاتي ازطـرف شـهرباني صـورت بگيـرد كـه       اصرارمي كردند  كه . باشد
ـا را  ازاو   درمقابل ، ما را به فرياد وشكايت وادارد و رئيس دولت   را از ما  و م

  !دورسازد
  دار و مـردم   ين دوري  وفاصلة  بين سـر ر اال قوي و مؤثّشهرباني يكي ازعم

ـاه آينـده ودولـت اومـردم      و  بود  اين همان فاصله برزخي بود كه ميان ش
  !ايران روزبروز فراختروعميقترمي گرديد
بجاي اينكه رئيس دولت طبق قاعده .  بنابراين، روز بروز اوضاع  بدترمي شد

ـ  متانت بخرج بدهد ، غروروكبرو مال بردباري وحوصله  و  ـا و تعص ب و ياخولي
ـاه   . جنون او ساعت به ساعت نمود ارترمي گشت شايد افراد وزرا چندان گن

ـ  ـاي   نداشتند، وگناه را ديگران كه دراطراف يا درمجلس مترص ـتفاده ه د اس
ـايحي و چـه       .  بزرگتري بودند مرتكب مي شدند   خـدا مـي دانـد چـه نص

كه هرلحظه اين حال دولت داده مي شد  دستورالعملهايي در نهان به رئيس 
سبعيت مي دادت وخشونت را شد!  

ـبا،         ـيم ص ـانون ، سياسـت ، نس ما حاال ديگرروز نامه نداريم مديران جرايد ق
ن شده اند ، ولي يـك كلمـه   درمجلس متحص شهاب ، آسياي وسطي و غيره 

ـار     ازطرف رئيس مجلس وآاقايان اكثريت ازآنها سئوال  نمي  شـود كـه چك
 ا اينجا  آمده اند؟دارند ، و چر

ـال روز         ـا هيجـده س ـا ت سكوت دربرابرخشونت و خالف قانون ، كه بعـد ه
سال آغاز شده بود ت مي گرفت ، از آن بروزقو!  

ترورمردم كشي وعدم تعقيب ازطرف مجلس وعدليه و غيره و جـوابي كـه   
خـوف و  »  !يت دارد ؟قتل يك نفرچه اهم«   : رئيس دولت داده و گفته بود 

رجال كشور بوجود  وشي وسكوت مرگباري دراكثريت و رئيس مجلس  خم
  !آورد

ـ يت غالباً درحال تعرّاقلّ   ـ    ض وتحي ا درشـهرعدم  ر وقـت مـي گذارانيـد ، ام
دولت روز افزون بود   رضايت وجوش و تظاهربرضد.  

دولت بجاي اينكه تا همين جا قناعت كند و بهر وسيله كه مي داند مديران   
آنها اطمينان بدهد و مردم را بطرزي ساكت كند  اقناع  كرده ، به  جرايد  را

را طـورديگر جلـوه    ، بناي لجاج  را گذاشت و نقشه اي كشيد كه وضع شهر 
بدهد ومردم  تهران را كه ضد ـات    ترور و ضد اقتدار مطلق شـهرباني وحرك

ة  بيروي ـارجي  في نمايد ، و وجاروپايي و فاناتيك معرّ دولت بودند، ضد هة خ
ـايع وخـراب       يت و ديگر مخالفان خود را نـزد   اقلّ ـان ض ـان وامريكائي اروپائي

را يكباره خفه  ه را بكوبد و شهر تهران  سازد و تا بتواند با عصاي آهني مغزعام
  )  3 !( سازد

  
 يـرزادة مقتـل   در مورد  يرانا ةسال يستب يخدر تار يمكّ به روايت حسين  ◀ 

در اطـراف  « و » قبل از مـرگ  « سه كتاب دارد به نام  » يونفالمار «: يعشق
ـا گـواه   ينا در » بعداز مرگ « و » مرگ  ـا  يكتابه ـ  يه ـ  يكتب از  ياريبس
  .عصر خود را منتشر ساخته است ينو معتمد ينمعاصر
ـا »  يونفال مار« نامه ها كه به  اين  ينوشته شده اند اكثر عبارت از داستان ه

ـا واقـع تطب    ياهاييشخاص ورومكاشفات ا  يا يبعج يخوابها ـا ب  يـق كه غالب
  .كرده است

»  يعشـق  يـرزادة م« و » ملك الشعراء « و »  يصفو ةزاد يمرح«  يآقا مابين
دو  يبر قرار شده بود كه هفتـه ا  يبيبودند ترت يتاقلّ كه هر سه از كاركنان 

ظهر تا شب وقت خود را  گرد آمده از »  يصفو ةزاد يمرح« روز در منزل 
ـ  يمطالب بـرا  يةوته يذاكرات ادببه م ـتم قـرن ب  ةروزنام بـه   متعلّـق كـه   يس
  .يدندگذران يبود م يعشق  يرزادةم

ـ  يكه روز سه شنبه  يروز شنبه از هفته ا يك  يـرزادة م يسـت با يآن روز م
ـاب    يكـي  يصفو ةزاد يمصرف ناهار رح به قتل رسد بعداز  يعشق از سـه كت

در آن هنگام دوسه روز  نمود،  ينقل م يرفقا به فارس يمزبور را باز كرده برا
 يمشهور ارةگذشته بود ، همان شم يستممشهور قرن ب ةشمار يناز انتشار آخر

ـاو    ـاتور حمـالت بـه د   يدترينشـد  يكـه ح ـان وقـت و اطراف  يكت او بــود  ي
بود كـه   يدهرس ييوكار به جا يدرس  يم يعشق يرزادةمتواتر به م يدهايتهد

ـ چشم خود مجس يشمرگ را پ يبمه ي يافهشاعر نامبرده ق در .يافـت   يم م
ـاب در موضـوع خـواب     يه هابه قص فاقاًآن روز و آن ساعت كه اتّ آن كت

 يصـفو  ةزاد يمخطاب به رحـ  يدهپر ياز جا غفلتاً داد ،  يومرگ گوش م
خواهشـمندم   يـد كن  يها مطالعه م ينهزم ينحاشا كه شما در ا: نموده گفت 

ـ  يـده د شـب يهم به خواب من كه د يقهدق يك خـواب  « ،  يـد ه نمائام توج

زرگنده مشغول گردش هستم فراموش نشـود كـه در    كه در قلمستان  يدمد
 ينمركز بود ، در حـ  ج وتفرّ يحآن زمان قلمستان زرگنده گردشگاه اهل تفر

آمده  يكداشت نزد ييآشنا ةمثل آن كه با من سابق يفرنگ يگردش دختر
كه در دسـت   يرا گذاشت وطپانپه ا ييرغد وتوباالخره تشد يگزار گله  يبنا

ـ   يرهات يبراثر صدا. نمود  يداشت شش گلوله به طرف من خال  يسافـراد پل
ـ  ببرند  يهكرده در درشكه نشاندند كه به نظم يرند و مرا دستگيختر راه  يندر ب

ـارب را   يـد شـما با  يـد بر يكردم كه آخر مرا كجا م يم يادمن هر چه فر ض
بردنـد ودر   يـه دادند تا مرا بـه نظم  يبه حرفم گوش نم،  نه مرا  يدكن يردستگ

 يـك فقـط   اتاقآن . كردند حبس  يدهكشان ينزم يرز يهشب يآنجا مرا به اتاق
كـه   يمن با حال وحشت. يدتاب يبه درون م ييروزنه داشت كه از آن روشنا

 يزيشروع به خاك ر يدمچشم را به آن روزنه دوخته بودم ناگهان د داشتم 
من است  براحساس كردم كه آنجا ق آن روزنه گرفته شد ومن  يجاشد وتدر

...«  
ـ  يافـة كرد ق يم يتخواب را حكا ينا يعشق يرزادةكه م هنگامي زده و  يمب
ـ  ياوبه مزاح وشوخ يتوتسل يتتقو يبرا او  يداشت ورفقا يوحشتناك  يم

  :كند يم يتحكا يصفو ةزاد يمرح يپردازند ول
بود كـه در قلـب    ياو در آن موقع طور ةولهج يافهوق يعشق يرزادةم حال

راء زودتر عساخت ، طرف عصر ملك الش يم و وحشت را منعكس  يممن اثر ب
ـا رحـ   يعشـق  يرزادةرود و م يم يرونب ـا   يصـفو  ةزاد يمب مشـورت را   يبن

 يروزها مرا خواهند كشت وبرا يندارم كه هم يقينمن  يدگو يگذارده م
مـن و تـو    يدشا ينديشيمب يچاره ا يدبا هست ماًخطرها مسلّ ينهم  يزشماها ن
ـ   راه كه  يكاز يشده دو نفر يهر طور ه باشـد بـه طـور    كمتر مـورد توج

شـده   يمناكب هم چون قلباً يصفو ةزاد يم، رح يمفرار كن يهناشناس به روس
ـ  يةشود از راه فروش واثاث يبود حاضر م  ـ     ةخان  يخـود هـر چـه زودترمبلغ

ـتانك   يرانشم يقرا از طر يهسفر به روس وراه  يندفراهم ساخته فرار نما شهرس
  .كنند يانتخاب م

هـم   يو دوشنبه خود عشـق  يكشنبهروز  يدنما يم يشنهادپ يصفو ةزاد رحيم
ـنبه بـه عنـوان        به  يو يةكمك كند تا اثاث فروش رسـد وعصـر غـروب دوش

 يـن از ا يعشـق  يرزادةم . يندفرار نما يخبر از رفقا دونفر يب يرانگردش شم
ـ  يهخرج سفر را ته يغدر يكه ب يقشرف يفداكار ـن  ينـد ب يم د شـده  وخوش

روز دوشنبه به شـخص   يرابه روز چهارشنبه بماند ز يدسفر با يدوگ  يم يكنول
ه از گفتن البتّ.زرگنده او را مالقات كند  در  يدوعده داده است كه با يزيعز

 از يعشـق  كنـد كـه    يش شده اصرارممتوح يصفو ةزاد يمنام زرگنده رح
ـ  يبه عوالم روح يهچون قض يقصد در گذزد ول ينا ـاعر  مربـوط    يوقلب ش

ـنبه ماند ، شـب   ياثر م يب يقشرف است اصرار  بوده ـ  يرا عشـق  يكش  ةدر خان
كه شب سه شنبه خـواهم   ينا  ةرود با وعد يم يكشنبهماند وروز  يم يقشرف

بـه تـو كمـك خـواهم      يهآمد وروز آن شب در آوردن سمسار وفروش اثاث
داده بـود بـه منـزل     يكه عشـق  يشب سه شنبه بر خالف وعده ا يكنل  كرد
 يتروز سه شنبه طرف صبح بعداز مـد  خره وباأل يدآ ينم يصفو ةزاد يمرح

نوكرش را به  د خان رسد محم ينم يكشد وخبر يانتظار او را م يقشكه رف
ـ  يعشق ةفرستد ،خان يم يعشق يخانه  كوچـك   يدر سه راه سپهساالر منزل
ـ  ينام كه هم اكنون آن كوچه را عشق يخانمهد ق به متعلّبود  . خواننـد   يم
ـا   يـف ا نظام صحن محقرّ يخانمهد ةخان ـار   وب بـود وبنابـه    يدرخـت و گلگ

ـ      يآن را بـرا  يصفو ةزاد يمرح يمناسبات ـاره كـرده بـود و خان ـاعر اج  ةش
ـ  يعشقةبه خان يصفو ةزاد يمكه نوكر رح ينهم. بود  يهدر نظام يصفو   يم

ـلطان   ياءپسر ض« نام  » ابوالقاسم « از ظهر  در حدود دو ساعت قبل  رسد الس
كه بـه سـرعت از     يندب يكه همراه اوبوده در كوچه م يگريبا شخص د  را»

شـوند   يبوده كه آن دونفر سوار م يليشوند وسر كوچه اتومب يآنجا دور م
ـاد شنود كـه فر  يرا م يههمسا يزنها يسر وصدا   يواز طرف ـ  ي ـ  يم « د كنن

ـا    و » خونخوارها جوان ناكام را كشتند  عجب آن است كه در آن كوچـه ب
ـ  ينمور أو م يسگاه گردشگاه پل يچآن كه ه ـات م أت در  يسـت نبـود ه و ن  ين

چنـد   ينـد ب يم يدهنرس يعشق ةلحظه هنوز محمد خان به در خان يكظرف  
ـام   كه از يومانند اشخاص يندآ يدوان دوان م  يناتمأمور تأو م يسنفر پل انج
ـاعر مجـروح    يختهر يعشق ةلع باشند به خانمطّ يهقض ـ  يـرون را ب ش در  يدهكش
ـ  ينشانند، عشق يدرشكه كه سر كوچه آماده بود م يك د كه چشمش به محم

ـند  محم« كند  يم يادافتد فر  يخان م » ... د خان به رفقا بگو به داد مـن برس
خواهم بـه   يبابا من نم... برند  يكجا م پاسبانها بپرس مرا  يند خان از امحم
ـ  ... يدببر يكاامر يضخانةبروم ، مرا به مر يهنظم يضخانةمر ـ   ينوهم  ينطـور هم

كـرده   يتكرار م يادباد با فرآشاه  يابانمخصوصا در خ يابانهاجمالت را در خ
ـاد دستور مخصوص داشتند بر اثـر داد فر  ياها كه گو يسپل است ،   يعشـق  ي

 يـل دولت ببرند كه از آنجا مطابق م يساريايكم ل اورا به شوند او يم يراض
ـاريا درشكه بـه  كم  كه  ينا همام دمنتقل شو يكاييامر يضخانةاو به مر ـ  يس  يم
ـ  يـه چـرا نظم  يدگو يكرده م ياشها فح يسبه پل يسارياكم يسرسد رئ  ينم

ـلطان   ياءپسـر ضـ  «  يكـه كه مسموع افتاد هنگام يبه قرار ينا»   .  يدبر و » الس
ـ  يدس« به نام  يپاسبان يزدشده بگر  يلواسته سوار اتومبخ يم يقشرف اس عب «

ـاج  « نـوكر   كـه   يد خان نام  هرسنفاق محمبه اتّ دهخدمتش نبو ةكه نوب ح
ـلطان   ياءابوالقاسم پسر ض« زنها  يادبوده براثر داد وفر» مخبر السلطنه  را » الس
ابوالقاسم مزبـور   . يدنما يفرار م يقشرف يول يندنما يم يردستگ دنبال كرده 

 ولـي هم حضور داشته  يمواجهه با عشق شود كه در  يهم برده م يتا شهربان
  .شود  ياز تهران هم خارج م يتكه مد يندنما يبعدااورا مرخص م

ـ  در دهنـد   يحدود دو ساعت قبل از ظهر به ملك الشهراء در مجلس خبر م
 يعهـد به ول له وفوراًخواسته است بالفاص يشهربان  يضخانةاورا در مر يكه عشق
ـارال  يسدنو يكاغذ م يرزاد حسن ممحم ـتورداده طب   يهكه مش ـا  يـب دس  يه
ـتابند و   يعشـق  ةمعالجـ  يبرا يسلطنت ـاعت بعـد از ظهـر كـه بـه       يـك بش س
شده  يبستر يشهربان يضخانةدر مر يرسد كه عشق يخبر م يتاقلّ ندگان ينما

ـ   يداست ، ملك الشهراء بهار و س بـه   يصـفو  ةزاد ميو رحـ  يمحسن خان زع
ـ   توپخانـه   يـدان كه در م يسوار شده به شهربان يگرفاق چند نفر داتّ  يبـود م

سـوار   يلـة آباد از در طو يلجل ياباناز خ يدشود كه با يبه آنها گفته م. روند
داشت ودر سـمت   يبزرگ ياطسوار ح يلةآنجاست ، طو  يضخانهكه مر يدبرو

 يهنظم يضخانةبود مر يگنبد دست چپ چهار اتاق كوخ مانند كه سقف آنها 
بوده وبعد آن  يلهبود كه آن كوخ ها سابقا جزء طو يداداد و پ يم يلرا تشك

. داده بودنـد   يضخانهمر يلكرده تحو يكار يدرا از اصطبل جدا ساخته سف 
آن به ةدو پنجر يكيداشت و يلهطو  ياطدر به ح يك يلاتاق او  

  
 11  ر صفحهد

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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ـارت   كه تو در تو وراهرو آنها  يگرسه اتاق د.شد يآباد باز م يلجل يابانخ  عب
ـ شد واز اتاق دو يباز م يلبود كه به اتاق او ياز در ـاق    يدر بنـد  يم بـه ات
ـارج نداشـت     رهگونه در وپنج يچآن اتاقها ه  يگرداد د يراه م يمسو بـه خ

سقف  ينبدگوسط  كه در  يدرس يروزنه م يكاز آنها از  يكهر  ييوروشنا
فرار  سيحب يضآن بود كه مبادا مر يبرا يبترت ينه ابودند و البتّقرار داده 

ـاق دو وارد اتاق او يعشق يكه رفقا ينهم.يدنما  ـ ل شدند واز در گاه ات  يم
ـاهده كردنـد ملـك      مانند آن ساختمان  يلهطوةمنظر ـاق رامش ها وهر سه ات

  :يدگو  يبود م يوزار يهكه در حال گر يصفو ةزاد يمالشعراء به رح
شود  يه مطلب نمر بود متوجثّأكه در حال ت ي، صفو ي، خواب عشق ويصف

يدگو يرا فشار داده م يو  يملك الشعراء بازو داًمجد :  
 يوروزنه را تماشا كـن ، آن وقـت صـفو    ينزم يروز ي، خواب عشق صفوي

 آورده يادرا به  يخواب عشق
 يـرزادة مكـه   ينـد ب يتختخواب م يك يكند در اتاق چهارم ينگاه م وقتي
 ينهسقف بـه سـ   يرفته ونور آفتاب از روزنه   يآن به خواب ابد يرو يعشق
 يچشم بر هم م دم  ينآخر يبرا يدر آن لحظه كه عشق يداو افتاده وشا ي

 يعشـق  يـرزادة نكتـه كـه م   ينوا يدهتاب ينهاده نور آن روزنه به صورت او م
ـ  يرو يجاگذارده است مژ گان او تدر يچشم بر هم م كه  يهنگام  يهم م

 يوشگفت يرتبود ح يدهخواب د بوده كه شاعر در  يافتاده مانند همان حالت
ـا ت و مبهـوت گر   يتكه مـد  يگردد به طور يرفقا م يبرا را  يوزار يـه م

و خـواب   ينـي آن با  راست ب يقآن منظره وتطب يفراموش كرده ، به تماشا 
در  يصفو ةدزا يمخواب را رح ينشوند و ا يم مشغول  يعشق يزشگفت انگ

ـ  «  ةروزنام الشعراء در  همان هفته و ملك » شهاب «  ةروزنام ـانون هفتگ »  يق
  ) 4(.كرده اند يتنوشته اند حكا يعشق يكه برا يا نامه يهمرث يط

ي در مجلس شـوراي ملّـي  توسـط ملـك     عشق يرزادةقتل ممطرح كردن  
    الشعراء  نماينده اقلّيت 

  
مذاكراتي درمجلس مي شود و چون «دة عشقي دراطراف واقعة قتل ميرزا ◀    

طرفداران سردار سپه  نمي خواستند قضية قتل عشقي درمجلس مطـرح و از  
طرف اقلّيت حمالتي به اكثريت و باالخره به سردارسپه  بشود، اين است كه 
در اطراف اين كه  آيا  بايد  ناطق اقلّيت درمجلس موضوع را مطرح  كنـد  

  يا نه مذاكراتي  شد
  .كه عيناً  از روي صورت مشروح مذاكرات مجلس در زير نقل ميشود 

مجلس دستورخود را تمام كرده بود و پس از پايان آن رئيس مجلس  اظهار 
ـتم   : داشت  آقاي  ملك الشعراء   به بنده مرقوم فرموده بودند كه قبـل از خ

  .جلسه  عرايضي دارند
  .ازه مي خواهماگر بنا به اجازه  است بنده هم اج –سيد يعقوب 

  راجع به اظهارات آقاي  ملك الشعراء مجلس رأي  مي دهد يا نه؟ - رئيس
ـان    - ملك الشعراء يك قضايائي اخيراً در شهر واقع شده است كه بنـده  گم

نمي كنم مجلس مقدس و آقايان نمايندگان بتوانند ساكت باشند، مقصـودم  
ـازه    ـنم  كـه اگراج مـي فرماينـد     يك تذكّري است كه به آقايان عرض  ك

عرض  كنم اگر  اجازه  نمي فرمايند عرض نمي كنم، غرض تذكّري بود كه  
  .به آقايان داده شد

  .آقاي فتح ميرزا مخالفيد در اظهار  ايشان –رئيس 
ـاي  ملـك      - هرمزي بلي  بنده عقيده ام  اينست كه اين تذكّري  را كـه آق

  .صوصي بفرمايندالشعراء مي خواهند  بفرمايند خوبست در يك  جلسة خ
  )اجازه( آقاي شريعت زاده   - رئيس 

  .بنده مخالفتي ندارم –شريعت زاده  
  .رأي  مي گيريم  - رئيس 

  .حاج ميرزا عبدالوهاب  نمي شود رأي گرفت
  .محتاج به رأي نيست - ملك الشعراء

چون جزو دستور نبود اگر قبول  مـي كـردم ممكـن بـود مـورد         - رئيس 
  .رأي مي گيريم اخطار واقع شوم حاال

ـاده را   . محتاج به رأي  نيست  - حايري زاده  اجازه مي فرمائيد بنده يـك  م
  .عرض  كنم

  .بفرمائيد –رئيس 
ـان        - حائري زاده ـتم  جلسـه  آقاي ـارم در ابتـداي  جلسـه و خ در دورة چه

نمايندگان اگر  مطالبي  داشتند  كه الزم بود به عرض مجلس برسانند بدون 
د از مقام  رياست  اجازه مي گرفتنـد و مطالـب خـود را    اين كه رأي بدهن

اظهارمي نمودند و يك ماده هم  درنظامنامة  داخلي  نيست كه مفهوم جمله 
است  156اول  اين ماده  محتاج به اجازه  و رأي  مجلسي  نيست و آن مادة 

  :كه  براي  آقايان مي خوانيم
خالصـه  از  . يحاتي داده شـد خوانده  شد و در اطراف آن  توضـ   156مادة 

  .طرف  اكثريت  و اقلّيت  بحث  زياد شد و مدرس  با تعرّض  خارج  شد
ـال خـروج       پس از خروج مدرس ، ملك الشعرا هم با حالت تعـرّض  در ح

  :اظهار داشت
  .روزنامه  را توقيف مي كنند و اجازة نطق نمي دهند 
و چون عدة كافي بـراي  ) صداي  هياهو و همهمه .( پيشنهاد ختم جلسه شد 

  )   5.(رأي گرفتن نبود جلسه تعطليل گرديد
  

در بارة  چگونه  به قتل رسيدن عشـقي  در مجلـس شـورا ي     الشعراء ملك  ◀ 
كردم بـر   يور  نمتص  يچبنده ه :  ملّي  نطق خود را اينگونه شروع مي كند

ـتور    يا كه گفته شد اجازه  خواستن قبل از  دستور    ه ايطبق سابق بعد از دس
ـائ  ينه بنده چنا البتّمجلس باشد والّ يمحتاج برا  ـام  ر   يتقاض   ياسـت را از مق

كنـد  كـه    يداشكل  خاتمه  پ  ينبه ا  يههم نبودم  كه قض  يلو ما كردم   ينم
ـ   يقهدرتحت  مض را   يتياقلّ يتياكثر  ينكهبشود به ا يهتشب ه  گذاشته  اسـت البتّ
نبـودم      يـل مـن هـم ما    يستن  يستهامات  مجلس  شااحتر  يبرا  يبترت ينا
  .متأسفم   يهقض ينهم از ا  يليشد  خ ينطورفاقاً  ااتّ يول  يايدب يشپ ينطورا

ـابقه وجر وبنده  نب يرباتقص بهرحال ـان ده است بنده نظربه س ـ  ي  ةادوار مختلف
 يم كه يخواستم  ومذاكرات كه من  ياجازه ا فاقاً  مجلس اجازه خواستم واتّ

بشود نبـود   يتاكثر كه منتج به حمله بر  يديموضوع شد يكخواستم بكنم  
ـا  يزدنـد حـدس م  يانقاآكه  بودم  يلما يليو خ ـات تحقق ي ـ  يق  كردنـد  يم

ـ   ه كردند وب ياستطالع م ومقصود بنده  را قبالً  ـازه م دادنـد كـه    يبنـده اج
ـابق  كهينا يا  نيست يتكثره اكه هجوم ب يدندد يبزنم آن وقت م حرفم را   ةس

 يـك  ينكها يبرا بگردند  يبوده است كه درصدد وسائل ينمجلس ا يتهايلاقّ
ـ أت أنوسيتما نظربه م يما رفقا يول يندبنما يتباكثر هجوم و حمله  كـه    يس

مسئله خود  يندرا يمداشته باش يشههم  يمملكت ومراعات امور  ياتبحفظ  وضع
دسـت   و تندهم در  يدشد يابهانه ه يدهمه وقت شا ينكهبا ا يمكرده ا يدار

 ياتبما اعتراض كرده اند كه چرا وضع يشهمردم هم هم يدما بوده است وشا 
  .يدكن يمتراظهارميمال را درمجلس كمتر و 

ـان بود نسبت بـه آقا  يراتگذشته تذكّ ةقصد من ازمذاكره درجلس يجهبالنت  ي
ـتم  متأس يليوخ يتاكثر ـا     ينكـه ازا ف هس ـنم ت ـ اي انـدازه   عـرض ك ع موق
  .رات بنده فوت شدتذكّ

كـه بـه    يشهرطهران وضـربت  يةجار تايازوضع يخواستم مختصر يبنده م  
ـنم ودرضـمن     شـهروارد شـده اسـت      يـن افراد ا يشوآسا يتامن ـاره ك اش

ـافع  يدعنصرمف  يكمملكت وب يدفرد مف يكضربت به  يناظهاركنم كه ا  يون
ضـربت    ينحوم امر يدفق يوادب ينظرازمقامات فضل وارد شده است وصرف 

وآن  مجلس همراه بوده است  يتشده است كه آن دماغ باقلّ ردوا  يبدماغ
ـارعموم  كرده اسـت   يم يتدماغ حما و فكـرآن شـخص مقتـول     يازافك

وقـت    دولـت     بر ضـد    ياستداخل بوده است كه آن س ياسيس ياندرجر
ـنم   تأس  بنده حق  داشتم  اظهار يشترنقطه  نظر  ب  ينبوده  است و ا ز  ا ف  ك

ـا    ياكتّهحمله ها    ينطورمعمول  الا  يعل و    رسومالم يعل  يراز ها و تروره
ـ  هم قطعاً  و   يهقض  ينبخود گرفته  ا  ياسيرنگ س  ياغالباً  در دن   گاصوالً  رن

ر  تذكّ محترم    يندگاننما  يانكرده است  و بنده  خواستم  با آقا يداپ ياسيس
عمومي   يتاصول امن و حفظ    پاس يبرا الً بدهم  كه او .  

ـاد  و بـرا    ياستو س  يتاقلّ  ياستحفظ  و احترام  س يبرا  ياًثان     يآزاد يانتق
ـ   يـد جفظ  احترام  عقا يبرا آن هستند و  پابند    يانكه تمام  آقا  يدهعق ت ملّ
ـال كشند و پا يرا م يدهعق يرانت اكه گفته نشود ملّ  يرانا ـ    يم ـ  يم د  و كنن

 يـن مل  ااعرض  كردم  قطعاً  شـ  هك ياسيس يها  يرفع  نگران  يخره  براباأل
محترم كه  يتواكثر  يرانا يملّ يبود كه مجلس شورا ينحق ا شود  يقتل  م

  .باشند يهقض ينا به  يشترعالقمندهستند ب ياتمسئول وضع
واقع  يهقض يكبود كه درشهرطهران  ينخواستم عرض كنم ا يكه م نكته اي

  .شدند ر متأثّ يهقض  ينشد مردم طهران عموماً ازا
ـاز    ينم نمودند چندلّأاظهارت. كردند يهگر     يـك  ةهزارنفرجمـع شـدند و جن

ـ  عبوردادند  را ازوسط شهر   ياسيمقتول س ـا   يودرمساجد فاتحه گذاشتند ول ب
بـود   ياسيس يايقضا ومربوط به  يعموم يتمسئله مربوط به امن ينكهبا ا ينحالا

ـئل    يامرار  وقت  م  يسردنبا خو   يرانا   يملّ يشورا مجلس  كرد و  در  مس
  .كرد يبحث  م  يعال  يليخ 
 يراسرد باشد  زنخو   يدنبا يهقض ينركنم كه درابنده  خواستم  مجلس را متذكّ  

.  يمباش يو فشار م يقهدرتحت مض يفعل   ياستس  يطمح و در   يمهست  يتما  اقلّ
. كنند يما را  شب ها سانسور  م در مطابع  جرائد  .  يستندما آزاد ن يمه هاروزنا

ـ  يفروزنامه را توق دنوشته شو  يمقاله  آزادتر يكاگر      يرانمـد  . كننـد  يم
ن  شده انـد و   در مجلس  متحص حذر از  سوء قصدها    ةبواسط  يتجرائد  اقلّ

  يتـي مجلس  اكثر يتاكثر يول  يمو فشارهست يقهحال  مض يك خره  مادر  باأل
  حـقّ  يـن بگذارنـد ا   يبسكوت و خمـودگ    يداست نبا  ياتوضع كه مسئول  

فانه  نشد و  متأس  بشود    يشقدممسائل  پ  يلقب  ينبوده و هست  كه در ا  يتاكثر
  .غفلت  شد يابر گذار شد   يسردنبخو 

هم ضمناً  يگريسائل  دم يكگذشته هم به بنده اجازه  داده  نشد  و   ةدر جلس  
ـتم  مجلـس  محتـرم  را     كه بنده    يالعاتاطّ بنابر   يرافوت شد ز داشتم  خواس

ـاً  بنـده را  آن    قتل  كـه اتّ  بعد از    يايقضا  يانر  كنم  كه در ان  جرمتذكّ فاف
 يهنظم   ياو  و با حضور امنا يندر بال دربا تلفن  خواست  و رفتم   مرحوم  يدفق

ـارات او ودرنت   يجـة عرض كنم درنت يانكرد خواستم به اقا ياظهارات  يجـة اظه
العمـوم   يعودرحضـورمد  يرشدهمقتول با اشخاص دستگ كه آن    يمواجهات

 يـن دونفررفته انـد وا . بود  يناش  ا يجهآمد كه نت بدست  يالعاتاطّ يككرد 
  .فراركرده است يگريو د يرشدهدستگ يكي اندآدم را مقتول كرده 

 يـك بگوش  بنده خورد  كه آنكس هم  كـه  فـرار  كـرده  اسـت        يحتّ   
اسـت  او  فـرار كـرده     هم بـوده    يهنظم  رداشته  است كه  اسم  او د  ياسم
كرد   يم   يتمحتضر  با حواس  جمع  حكا  يدكه ان  فق  يست  و در موقعا

ـا    يناتاز اعضاء تأم  يكيخودش  را  شته شدن  كوضع   كه بنظرم  شخص  ب
ـال  در   يضخانهكه مر  يدر موقع(  ينانبنده  اطم آمد   به   يهوش محتضـر    ينب
ـان شده  است  بـه شـما  اطم     يرز آنها  دستگ ا يكيكه چون   داد)  يمبود   ين
ـ  يكرد ول يمخواه  يرفردا دستگ  يارا هم  امروز    يكيدهم  آن  يم فانه متأس
  يـب تعق  ينفـر  فـرار   يـك  ن آاز  يـه كه  نظم يدمگذشته  شن ةدرجلس هبند 

رفته اسـت درحضـورتمام اهـل محـل      كه   يد خان   ناممحم نكرده است  
 يـه نظم  داده است او را هم گرفته انـد و در   يلقاتل را گرفته و به آژان تحو

قسمت هم  حضـور   يكدر   ياست وبه بنده گفته شد  حتّ يكدر حبس تار
و تقار   يبا مرحوم عشق  شده  يفتوق آن شخص   ةمواجه داشتم  كه پس  از 

  يعقصد  را  ثابـت كـرد مـد    كرده و امارات  ترور و سوء    يكه عشق  يري
ـتند بموجـب  قـوان     يـه عدل  يننفر از  مستنطق يكو   يهعدل العموم    ينخواس

نگاهدارنـد  و نگذارنـد     ر  را ببرند  و در تحت  مراقبـت   شخص  مقص يهجار 
ـاء      يندازندب  يعيطب  يانرا به جر مرا و  مالقات  كند وبا ا  يكس بدبختانـه  امن
و استنكاف  كردند  كه  العموم  ندادند   يعبدست  مد آن شخص   را   يهنظم
  .  خودشان  عمل  كنند  يفةخود بوظ   ةحقّ  ينها  در مقابل  تقاضاآ
ـان گذشته بعـرض  آقا   ةخواستم  در جلس يرا هم  م  ينا   ـ    ي ـانم  ول   يبرس

  .شد  يرفانه  دسأمت
شده  يرد  ينكهفم  از اشد و چرا  متأس  يرر  شوم و چرا  دچرا خواستم  متذكّ  

است كه آن   ينا  يف  بنده  برااست ؟  تأس م  كه فرار  نموده و شخص  دو
كـه    يبه قـرار   يگرد نفر   يكو منضم كنند ب  يرندوعده  كرده اند  او را   بگ

سه چهار روز  اسـت كـه     چوناز سرحد هم ر د شده  باشد  يدشا ام   يدهشن
ر  كنم  كه را  متذكّ   يانخواستم  آقا يگذشته م ةبعالوه  در جلس گذرد   يم

شـده اسـت و     يجادها ا  يهساختن دوس در   يسوابق يك  يهبدبختانه  در نظم
داشــته   يــانجر  يو ســوءظن هــائ  ينگرانــ  يــكهــا   يهدر دوســ  يشــههم

و   ينـد بفرما  تو كال عرض كنم كه مراقب  ياناستم  به مجلس  و آقاخو.است 
  ./گذشته  تكرار شود  يايقضا  يرمورد  هم نظ   ينزه  ندهند  كه در اااج 

ـ    يبود مذاكرات  ينمن ا  يضعرا  باالخره ـنم      يكـه م ـتم  عـرض ك خواس
ـ  يمجلس  شورا   دبود كه  تمام  افرا  يمسائل ـاوت ا     يملّ و  يـت قلّبـدون  تف
ـتند  و   و اجراء  و مراقبت  در آن   يبه  دار  تعقمسئول ذم  يتاكثر كار  هس

نفر  دوسـت   يك  ينكها  ينه از  برا  ينجادر ا  يايمب دار بودم  كه  يفهبنده وظ
بنده   يرخ .   يرمرا بگ   يتاكثر  يندگاننما  يبانمرا كشته اند گر   يدةو هم عق
جـوان     يليم  كه خسو ةمجلس  دور دم  بنده  در كار  نبو ينا  يحاضر  برا

مجلـس   كه در ان   يانيبروز بدهم  آقا هم بودم  و حق هم  داشتم  حرارت 

بود و بـر   يضاحروزها  كه روز  است  ينتر شديدشتند  شاهدند در اد  يفتشر
ـا   يطور يبونخودم آمدم پشت تر  يامر  رفقا حسب    يدنطق كردم كـه ش

 يسـت ن يـن وحالتم ا   يستن ينوقت هم شد من عادتم  ا يترراكثاسباب تشكّ
كش بـدهم  و   يبونكوچك را پشت تر يرا مسائل يجزئ يزهايچ  يايمكه ب
كـه   يسـت خودم  بزنم  چند  يپارلمان  رفقاي بسازم  و بفرق    اي هحرب  يك

 يـت چند سال  است در صف اكثر من از رزو نامه  نوشتن  صرفنظركرده ام  
ملكـت  خـودم  از   مبـه    ينكـه ا يوقت هستم برا يدولت ها گينيربارسنوز 
خـودم    يدةاكانه  را  بعقهتّ و  يانهمثبت  خدمت  كنم  من حمالت  منف  يقطر 

كه    يدانم  مقصود  من از مذاكرات يو جائز نم مملكت  مباح    ياستس يبرا
  .كنم خواستم  عرض   يبود م  ياقضا ينا  يمبگو خواستم   يم

باشـد    يـن عالقمنـد  هسـت  كـه مملكـت  ا      يـران ا  يملّيمجلس  شورا آيا
  يندبقتل  نما  يدروز  تهد را شب  و   يتاقلّ   ياز وكال  يكياگر    آيا يانيست؟

  . ابراز بدارد خودش  را   يعالقه مندره با يندر ا  يدنبا  يملّ يمجلس شورا
  يةكه با سرما  يشخاصا يكمطبوعات    يرانو مد  يسزنامه نووصف  ر يك   

ـ   يشان  برا  يدماغ   يخودشان  و با قوا ـند ا  يمملكت  زحمت  م ـا كش   ينه
ن  شوند مجلـس  متضم ت  آمال  ملّ  ةو در كعب  ينداينداشته باشند و ب  يتامن

ـا   يدبپرسد چرا  آمده ا يدبا  يملّ يشورا ـا بپرسـد؟ قصـد مـن ا     يـد نبا ي  ينه
قسـمت  از     يـك فم  كـه  متأس  يليخ  يول مذاكرات  بود  ينا ومقصود من  

ـازه       آمده  است  يشپ ياتيفوت  شد و وضع ياقضا كه  اگـر  امـروز  هـم  اج
ـتنكاف    رات  كمذا يندادند  حاضر  بودم ا ينم از   يرا بكنم  بعـالوه  اگـر  اس

خـودم     يحفظ  شخصـ  يكه برا  ندبدان  يدبا يانكنم  آقا يم  ياگفتن  قضا 
  .يستن
سال  از عمـر  خـود را     يستكه چهل  سال از عمرم  گذشته است  و ب  يراز  

ـ  و چنـدان  .  گذارانده ام  و انقالب    ياستدر س ـا از دن  يآرزوئ نـدارم  و    ي
ـتند    يعشـق  يشاست  كه مراهم پ  ينمن  ا يآرزوها ينبهتر ـال خ  .بفرس   ي
دهانـة   ، من بيست سال است  كـه در  ي ترسمم يمرگ  م كه من  از   نيدنك

ـان آقا( شـرار  روا جرّ  قشونمن  در برابر  مرگ زندگي مي كنم،  ـا   ي   يرفق
كـردم   يم يامپروا  نكردم  ق  گاز  مر)  اند يدهكه بوده اند  د  يمن و كسان

ـ   يـد مرا تهد ،ترسم  يمن  ازمرگ  نم را گفتم    يملّ يدو عقا  يكردنـد  حتّ
  .كردند  يددفعه مرا به قتل  تهد  ينچند   ياشخاص  رسم

  ةن  پنجـ آست  كه ا يندهم  فقط  قصد من ا ينم ياقضا  ينبه ا  يتاهم من
 ةجـ نآن پ  ،بدامان قبرانداخت گرفت و او را   را   يعشق رييانكه گ  يسرخ

  .يستل نتحم قابل  ،  يستن يدنقابل  د يمملكت قانون يكسرخ  در 
ت  قلـب  قـو   بارا  ينا. سرخ را قطع كند ةآن پنج يملّ يمجلس شورا بايد
بـه   يايدب  يرونهركه ب يناز آست باشد و آن پنجه  آن شخص هركه  يمگو يم

ـ   را  يناگر مجلس  آن دست خائن وخـون   يمگو يشما م مـردم   دقطـع نكن
 يـد كاربا يانـت دست خ. يستل  ندست  قابل  تحم ينا. كرد قطع خواهند 

  )  6(  .است عرض  بنده ينا  .قطع شود
  
  : یعشق ۀجناز شییع ◀
 

ـاعت سـه بعـداز ظهـر عـد       يروز كه عشق همان از  ياه ترور شده بـود ، س
برسـرنعش   يـه نظم يضـخانة مر  در  يـت اقلّ يـد جرا يرانومد يتاقل يندگاننما

ـ « . ع بـود  هم كم كم در حال تجم يتحاضر شدند ، جمع يلـي اس خلعب  ،
ـام حاضـر   يائنطق غرّ »   اقدام  ةروزنام يرمد ـ گر ينكرد ، تم ، پـس از   تنديس

حركـت    يعشق گذارده به طرف منزل  ي، نعش را در درشكه ا خليلينطق 
از عقب نعش به حركت در آمدند ،  يلدرشكه واتومب ياديز ةكردند ، عد »

ـ   يعتاز مشا يزن » طوفان   ةروزنام ير، مد يزدي يخفرّ  ينكنندگان بـود ، هم
خـود    يقبه رف يدرس »مخبرالدوله « به سر چهارراه  يزدي يفرخ ةكه درشك

ـتم قـرن ب  يعشق« كردم وآن  يداپ يخوب يخه تارماد  يدگو يم . اسـت  »  يس
ـاد   قطعـه   يبودند كه فرخـ   يدهنرس يعل يدهنوز به چهار راه س  ةمعـروف  م

  :شكل ساخت ينرا به ا يعشق يختار
 

  چون ز غضب گرفت دم  يخود سر يبمه ديو
 ما رخت به بست وگشت گم يطاز مح يتامن  
 

  را                 يرزادهوحشت و ترور گشت چو م حربة
 يستمقرن ب يعشق :سال شهادتش بخوان

 
در آنجا شسته وكفن كردند ، شب را در  را به خانه اش آوردند و يعشق نعش

  .يندنما ييعبعد تش روز  مسجد سپهساالر به امانت گذاردند كه 
 يبودند كه شهربان يدهفهم يرا، زماند ياديز يتدر مسجد سپهساالر جمع شب

نگـذارد سـر وصـدا در     و يددفن نما  خواهد شبانه نعش را برده محرمانه  يم
  .اطراف آن بلند شود

استفاده كرده  يعشق ةجناز ييعخواستند كه از تش يم يتاقلّ و ياندربار ولي
  .مخالف هستند  بفهمانند كه مردم چه اندازه با دولت وقت 

در شهر منتشر كردند كـه فـردا هـر     يهمان روز اعالن يتاقلّ ةدست و مدرس
ـ  ومظلوم   يبغر يدس يك ةخواهد از جناز يكس م ـبح بـه    يـد نما ييعتش ص

ـاالر    يماننـد  يب يتصبح جمع. مسجد سپهساالر حاضر شود در مسـجد سپهس
ـاكنون   يفوق العاده پر ازدحام ييعداده تش جنازه را حركت  ، گرد آمد كه ت

 يرو يـز را ن يعشـق   ينخـون  يـراهن پ. ود به عمل آمدنشده ب يدهآن د يرنط
ـ . گذارده بودند يعمار  ـته جمع  از تمام محلّ ـا   يـت ات شـهر دس  يعتبـه مش

ـ  هزار  يدر حدود س يندگو  ي، ميوستپ يكنندگان م ـازه   ييعنفر در تش جن
ـان هئ  ـازه  يـت شركت كرده بودند و با هم بـرده  »  يـه ابـن بابو « بـه   را جن

  )  6(. اختندآن مدفون س يغرب لشما در
  

کامل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسالمی،  :توضیح
   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  در سوگ هوشنگ کشاورز صدر
  

از  یملـ یکشاورز صدردر دوره شـانزدهم مجلـس شـورا یمحمدعل     
شـاه در انحـالل  یاراتمصدق در لغو اخت معدود امضا کنندگان طرح 

مجلـس  کمبـود تعـداد امضـا، در  یـلدل طرح بـه  ینبود که ا ینمجلس
دوران از امضا کنندگان طرح ملـي  یندر ا یو ینمطرح نشد و همچن
دکتــر مصــدق نخســت  یــریوز خســتن در زمــان .  شــدن نفــت بــود

ــ . بــود و ســپس اســتاندار اصــفهان شــد یالناســتاندار گــ  یناو همچن
ــ" یســخنگو  ــود" یجبهــه مل ــود کــ یندر همــ. ب ــه دنبــال مقــام ب ه ب

او پس از کودتا  از .زندان افتاد به  یمرداد مدت ۲۸پس از  یها سرکوب
ــ ــران نهضــت مل ــرانا یرهب  یئــتعضــو ه  ۳۹-  ٤۱  یو  در ســالها ی

از مصـدق بـه   یدر نامـه ا   .بـود یرانا یمل ۀجبه یو سخنگو ائیاجر 
افسـوس کـه مملکـت  رجـال « : اسـت کشاورز صدر  آمده  یمحمد عل
  » .کم دارد  یجنابعال ریفداکار نظ

آغاز کرد  یرا در جوان یاسیس ۀو مبارز  یتکشاورز فعال یرهوشنگام    
دکتر مصدق   یو قانون یبرضد حکومت مل ۳۲  مرداد  ۲۸ یو در کودتا

در شـمار   یگر،بـارد مـرداد،   ۲۸ یبه زنـدان افتـاد ، امـا پـس از کودتـا
وابسـته بـه  یانانشـجومبارز دانشگاه تهران، در سـازمان د یاندانشجو

از قـول  یزنـاگزیر،در کتـاب گر. به مبارزه ادامـه داد یران،ا  ملیجبهه 
پـس از  یتاناز بازداشـتها  یکـیالبـد : یمخـوان یپرسش کننـده از او، مـ

 یـدبه مناسبت خلـع  یاندر تظاهرات دانشجو یزتانتند و ت یسخنران
 ۳۰ یهـانک از آن را کـه در روزنامـه یقسـمت یسـتاز لطف ن  یخال. بود

هوشـنگ  یسپس آقـا...   : " بخوانم ینجادر ا شدهدرج ۱۳٤۰خرداد 
کـردو بـه طـور  یدانشگاه شـروع بـه سـخنران یکشاورز صدر دانشجو

تـا  یتمشروط یرا از ابتدا یرانملت ا یخواه یمبارزات آزاد خالصه 
مجلـس  را کـه مظهـر و  یـاخوفل : کرده و اظهار داشـت یانبه حال ب

قتـل  و شـکنجه  و  آنبـه تـوپ بسـت و بـه دنبـال   ملجاء ملت اسـت 
  یردوران  کـه  بـه آن اسـتبداد صـغ  یـندر ا  ینکهگو  ا. کشتار آغاز شد 
ــ کشــور مــا  از وجــود    یگوینــدم  ینماننــد  ملــک المتکلمــ  یرادمردان

درآن  . کرد   یاریرا آب  یخون آنان نهال بارور  آزاد  یمحروم  شد، ول
کردند  به  یرا فراگرفته بود و آن ها  تصور  م دوران، سکوت  همه جا 

از   یخواهانـهجنـبش آزاد یولـ. انـد یدهبخشـ یصـلهف   یتکار مشـروط
،  بـا  یـاییمتر ب  یکنزد   یوقت. یدآغاز  شد و به تهران  ختم  گرد یزتبر
 یاستعمار و مظهر آن  شرکت غارتگر  سابق  نفت مواجه  مـ  یشرفتپ
محمـد  کتـرد یخردمندانـه   یبـه رهبـر که  یجنبش  یجهدرنت.یمشو 

ــراز   یندانشــجوا موقــع   یــندر ا( شــد  یجــادمصــدق  ا ــه اب شــروع  ب
 یشـعار  مـ  یبـه طـور  دسـته جمعـ یقـهاحساسات کردند و تا  چند دق

شـد  و  یملـ  یراننفت ا)  است  یروزدرود بر مصدق ، مصدق پ : دادند
ــکدر  ــان  انگل ی ــه جاسوس ــیکلم ــرا از   یس ــا  اخ ــور م ــدند؛ کش ج ش
  یـقو افـراد ال یندوسـال  بـه دسـت مهندسـ  آبادان یمعظ  یشگاهپاال
دولــت مصــدق  چــون  دولــت مــردم بــود، .... شــد یمــ اداره   یرانــیا

ــه اخــذ  وام هــا ــادرت  ب ــداز ننمــود و  یمب خــود را  در  خانمــان بران
که فعال کشور مـا   یهمان  وضع  یعنی  یاسیو س  یاقتصاد یمحاصره 

زمـان  او بـود  کـه صـادرات و  رتنهـا د... قـرار نـداد –   دچار  آن است
  یطیکشور  ما در  شـرا پس از آن دوران  . توازن  داشت یرانواردات  ا

هـر چـه   یتو سـبع یجان با خونخوار یمهقرار گرفت  که استعمار  ن
کـه سـردار    یدرسـ ییآن ضربه  وارد آورد  و کار به جـا یکربر پ تمام تر 

بـا   یـرو رسـوا شـد و  وز  لالحـا اشـخاص  معلـوم     یوما  جوابگـ یرپ
ابـراز  احساسـات  (  یفـاطم یناو دکتـر حسـ   ۀخارجـ یرشهامت  و دل

  یمتسـل)  زدند درود بر روان او یادفر یاندانشجو.   یاندانشجوا یدشد 
از مـردم  مبـارز  و وطـن پرسـت   زنـدان هـا  . یـدگرد یرت  یها یدانم
  ینگاه هـا  از خـون  دالوران  وطـن مـا  رنگـ پر  شد و شکنجه  یرانا
حاکمـه  بـه اهتمـام  مبـارزات  ملـت در   یـاتاکنون  که  ه... یدگرد 

  یخیافتخــار  رســالت تــار  یــرانا   یملــ ۀحــال احتضــار  اســت و جبهــ
نجات مـردم  را بـه عهـده گرفتـه اسـت،  بـاز  از گوشـه و کنـار بانـگ 

 لـتبـه همـراه  م  یاندانشگاه ما. رسد یناموزون  کودتا   به گوش   م 
است و   یدهبسر رس  یکودتا  وکودتا باز دوران   یمکن یاعالم  م  یرانا
قبرسـتان   غلبه  کند،  فقط امکان  حکومت  بر  یبار  اگر  کودتاچ ینا

  ».خواهد شد یبشنص  یرانملت ا
بود،  که کشـاورز  ۱۳۳۹در  ی،دوباره جبهه مل یتدر  سال آغاز فعال     

و  یدانشـجو در علـوم اجتمـاع. آشـنا شـد  صدر، یر با ابوالحسن بنصد
دانشــگاه   یاجتمــاع یقـاتسـپس محقــق در مؤسسـه مطالعــات و تحق

سـرکوب و  یدشـاه بـر تشـد یمرژ ،»یدانقالب سف«پس از .  تهران بود 
 یـنبـا ا.  کار در مؤسسـه محـروم کـرد از  یزرا ن رزکشاو. خفقان افزود

ــه  یلــیو ا یروســتائ یو جامعــه شناســحــال، او همچنــان در قلمــر ، ب
  . ادامه داد یقتحق 
از  یـل،بـردن مبـارزه از محـاق تعط یـرونب یمصدق برا ۀبا مداخل       

مبـارزه  یگر،د یکرد از سو یساواک وارد م که  یفشار یدو  تشد یسوئ
همچنان  اصـول   دوره، هوشنگ کشاورز،  یندر ا. جست یگرد یشکل

و  یعلمـ یتهـایخود در فعال یتهایفعال یراهنمارا   یاستقالل و آزاد
صـدر کـه در خـارج از  یدوره، او با بن یندر ا. کرد می  یش،خو یاسیس
بـه جـنش  یرانمردم ا. داشت  یدر مبارزه بود، ارتباط و همکار یرانا

خود را از سر گرفـت و پـس  یتفعال یجبهه مل. آوردند یرو یهمگان
 یـهاجرائ یئـتو ه یمرکـز  یا شور  یت، به  عضو۱۳٥۸ یبهشتازارد 

  .انتحاب شد یمل ۀجبه
ــ         ــد عل ــا محم ــت، ب ــزدی،ا یدر حکومــت موق ــروز ی ــاورز ی   یکش

. صـدر،  مشـاور او بـود  یبنـ یجمهور  یاستو در ر. کرد  یم یهمکار
ــ ــا یدر پ ــا   یــران، بــه خــارج از ا٦۰خــرداد  یکودت مهــاجرت کــرد ت

او تـا . ، ادامـه دهـد یآزاد تحقق استقالل و یهمچنان به مبارزه  برا 

 یلتشـک یو بـرا. مانـد یصـدر بـاق  یبنـ یـکنزد یـاراناز   یزندگ یانپا
 یآزاد بر اصول استقالل و  یهوادار  دموکراس یشهایاز گرا یجبهه ا
کوشـش را از هفتـه  یـنصـدر، ا یاو ، همراه با بن یقت،درحق.  یدکوش
از تجربه  یکیش کوش ینا. شاه آغاز کرد یمژر اول بعد از سقوط  یها

 ینوبت از  فرصت سو بود و او چند  ینکوششها از انقالب بد ین،آموز تر
از مـرگ،  یشپ یاز جمله،  در ماه ها. که از دست رفت، سخن  گفت

تـر، او بـه  یشپ. صدر رفتند ینزد بن ی،خان بابا تهران یمهد او همراه 
 یحضور جمع بار، در ینآخر یبرا  ینک،ماجرا را گفته بود و ا  یتهران

را  یمــذهب فاشیســمصــدر خطــر  یبنــ: کــه حاضــر بودنــد، بــاز گفــت
را  یـرانا یـدبگوئ یاسـیس یبـه گـروه هـا: مشاهده کرد و به من گفـت 

مـن .  یددر خانه خود دعوت کن از آنها . کند یم یدتهد یخطر ینچن
نســل متحقــق  یــنرا ا یاســتقالل و آزاد یرنــدبلکــه بپذ. یــمآ یمــ یــزن

از  یشبگذارد و پ یندهرا برعهده نسل آ »یب اجتماعانقال«و  بگرداند 
صـد . گـردد یلتشـک یآزاد شود، جبهـه دفـاع از اسـتقالل و  یرآنکه د

دو تــن . خطــر را درک نکردنــد یــتاهم یح،افســوس، بــاوجود توضــ
ــترب ــدند  یش ــه مــن حاضرنش ــ. درخان ــانآر یروسس ــوچهر  ی ــور و من پ

  . یهزارخان
:  یسـدنو یمـ» هوشنگ کشاورز صـدر یرام«  دوستش  یصدر در رثا یبن  

 یکشاورز صدر، سـخنگو یمحمد عل یادزنده  من او را در خانه پدرش، 
 یدارهاد ینتهران، ا در دانشگاه . یدمد ۱۳۳۹در سال  یران،ا  یجبهه مل

ـا امـروز،  یو دوست یهمکار مداوم شدند و به  بهمـن  ۲٦راه بردند کـه ت
ـارزه از دوران . یابـد یه مـهـم ادامـ پـس  یـنو از ا یافـت ادامه  ۱۳۹۱ مب

او مـدت  یـن،بنا بـر ا. بود آغاز شده  مصدق  یبه رهبر یرانا ینهضت مل
ـارزه ا ی،گسست، بـدون احسـاس خسـتگ یسال، ب ٦۲ بـود کـه   یدر مب

ـا  ینتوان ا یم. همچنان ادامه دارد  مدت دراز را از نظر گذرانـد و از آنه
ـا . و جـو کـرد نشکستند، پـرس عهد  ی،و آزاد تقاللاس که با  چنـد تـن ت

ـاد و بـد  یسـتادندا یـر،گ یمرگ، پ ـان نم  یالگـو و  یلو چنـد تـن همچن
جامعـه شـهروندان مسـتقل و  مستقل،  یراناستقامت در مبارزه بخاطر ا

ـانهائ او در ...  آزاد، هستند؟  ـان را  یـزاسـت کـه مـرگ ن یشمار انس قامتش
 یـراناو بـه ا. اسـت  یسـتادها یبر استقالل و آزاد ناناوهمچ . شکند ینم

  ».گشت مستقل و آزاد بازخواهد 
ـاورز صـدر؛ مـرد«تحت عنـوان  یاکبر حمید�  کـه بـه  یهوشـنگ کش

و  یفیـتبـه ک یرهبر: یسدنو یم» بخشد   یمعنا م” خدمتگزار یرهبر“
 یمـ یینرا تع  یرهبران اهداف یاشود که در آن رهبر  یاتالق م یندیبرا یا
ـازند یبه آن اهداف با خود همراه مـ ییابرا در دست یگرانو د یندنما . س

رهبـران . اسـت یرسم یرغ یا یاز نوع رسم یرهبر ی،کل  دیدر طبقه بن
ـا و  یرسم ـازمان ه ـا تع بنابر سلسله مراتب س دار  یتو مسـئول یـیننهاده
ـازمان یروانشوند و پ یم ـاناز ا یـرویموظـف بـه پ یبنابر مناسبات س  یش
 یلداشتن وسا یاردر اخت یان رسمرهبر ینقدرت ا یاصل یگاهپا. هستند 

بــر اثــر  ی،رســم یــردر مقابــل رهبــران غ . اســت یــهپــاداش و تنب یاعطــا
ـارانمستمر در جامعـه در نـزد  یکارکرد و خدمتگزار خـود  یـروانپ و  ی

ـار یشـترب ینکـهبا ا. شوند یشاخص م  یـرغ یرهبـران خـدمتگزار از مج
   .یستدمتگزار ناز نوع خ یرسم یرهر رهبر غ یول یزند،خ  یبر م یرسم

تفــاوت بنیــادین رهبــر خــدمتگزار بــا رهبــران غیــر خــدمتگزار در ایــن 
ـا پیـروان و : است ـا تلقـی رهبـر بـودن خـویش ب رهبر غیـر خـدمتگزار ب

در مقابـل، رهبـر خـدمتگزار . مخاطبان خود برخورد  و تعامل می کنـد
نخست و پیش از هر چیزی خدمتگزار است و در ممارست طـوالنی در 

ن به یاران و همراهان به وسیله ی خود آنها به عنوان رهبر خدمت داد
ـا بـر . خدمتگزار تلقی می شود ـا اتک به عبارت دیگـر، فـرد خـدمتگزار ب

اعتماد و احترام دیگران به جایگاه رهبری می رسد و در مقابل رهبـر از 
نــوع غیــر خــدمتگزار بــا اتکــا بــه انتصــاب رســمی و ســازمانی اســت کــه 

 .شود صاحب چنین مقامی می
به عنوان یک تمثیل به منظور روشن تر کردن تفاوت میان این دو نوع 
رهبری، بر رویه و رفتار آگاه یا ناخود آگاه ایـن دو گونـه رهبـر در ورود 

رهبـر غیرخـدمتگزار در ورود بـه . به یک مجلس عمومی نگاه می کنـیم
د من آمده ام، بر مـن بنگریـ: ((چنین مجلسی با زبان بی زبانی می گوید

در )). مـن علـت تشـکیل ایـن مجلـس هسـتم. و به من گوش فرا دهیـد
ـا بـر : ((مقابل، پیام ناگویای رهبر خدمتگزار چنین است من آمـده ام ت

و )). شما بنگرم و شما را بشنوم، شما علت تشـکیل ایـن مجلـس هسـتید
ـار حضـور در  این گونه دوم در همه عرصه های اجتمـاعی کـه مـن افتخ

ـاورز صـدر بـوده اسـتکنار استاد را داشـت . ه ام، رویـه و روال دکتـر کش
 ۱۹۹۰همکــاران مــن در فرهنگســرای نیمــا در شــیکاگو در بهــار ســال 

ـان ) ۱۳٦۹( به خوبی به خاطر دارند زمانی که ما برای نخستین بار میزب
استاد بودیم، ما همگان متوجه شدیم که چگونه استاد در بـدو ورود بـه 

ـار مجلس نسبت به حاضرین ادای احتر ـاه در کن ام و سپاس نمود و آنگ
ـان روز . در ایستاد و به یکایک مدعوین تازه وارد خیر مقدم گفـت از هم

ـالس و  نخست مالقات تا به امروز، من رویه استاد را صدر نشـینی در مج
. او همواره در کنار یاران و همراهانش بوده اسـت. اجتماعات نیافته ام

در جلـوی مـن : ((آلبر کامو اسـت به عبارت دیگر، او تجلی گفته مشهور
در پشـت مــن قـرار نگیـر، مــدعی . راه نـرو، از تـو پیـروی نخــواهم کـرد

 .))در کنارم باش و دوستم. رهبری نیستم
ـال چیرگـی و سـلطه جـویی نبـوده  استاد در ارتباطات اجتماعی بـه دنب

قصدش و هدفش همواره خدمتگزاری و ایجاد یکپارچگی بـوده . است
ـاگزیر بـه  ٦۰لهای دهه در اوایل سا. است ـان ن کـه بـه منظـور حفـظ ج

عنوان پناهنده سیاسی خود را از ایران به پاریس رساند، با وجود آن کـه 
می توانست دارای سمت رسمی در سازمان های سیاسـی مهـم آن دوره 
در خــارج از کشــور بشــود، راه خــدمتگزاری از پــایین و زیســتن در کنــار 

ـان  خیل پناهندگان سیاسی ایرانی اعم ـارس در آپارتم از آذری، کـرد و ف
علیرغم وجود امکانات دیگر، همـواره بـر هویـت . های تنگ را برگزید

ـاکنون نیـز خـود را  خود بـه عنـوان پناهنـده سیاسـی تأکیـد داشـت و ت
 .مباهی برخورداری از این هویت می داند

اکنون که استاد را در چهارچوب مفهوم رهبـری خـدمتگزار قـرار داده 
ـابر ایم، الز م است که برخی دیگر از ویژگی های این گونـه رهبـران را بن

. تئــوری آن برشــماریم و شــواهدی را در ارتبــاط بــا اســتاد ارایــه دهــیم
رابـرت گــرین لیــف، بنیانگــذار مکتـب رهبــر خــدمتگزار، و پیــروان او، 
چندین ویژگی اصلی را بـرای رهبـران خـدمتگزار بـر مـی شـمارند کـه 

 :استاد در زیرآورده می شود زبده آنها در ارتباط با
 

رهبران خدمتگزار نسبت به نظرات، مسائل و : گوش شنوا داشتن: یک
ـان گـوش شـنوا دارنـد و بـرای آنچـه  مشکالت مردم، یاران و همراهانش

اســتاد دربــاره همــه شــاگردان، دوســتان و . شــنیده انــد اهمیــت قائلنــد
یــا بــا صــبوری و دقــت بــه مشــکالت و . همراهــانش چنــین بــوده اســت

نظرات آنها گوش فرا می دهد و سپس با تامل بسیار برداشت و مشـورت 
ـازد آن چیـزی کـه اسـتاد در ایـن راه در . خود را با ایشان مطـرح مـی س

طبــق اخــالص در اختیــار همــه شــاگردان و دوســتانش گــذارده اســت، 
 .صرف اوقات گرانبهای عمر خود برای شنیدن سخنان آنها بوده است

 
ـان ره: همدل بـودن: دو ـات یارانش بـران خـدمتگزار نسـبت بـه احساس

این رهبـران بـه مثابـه گفتـه اسـکار . همدلی و همدردی نشان می دهند
ـان مـی  ـاران و پیـروان همـدردی نش ـای ی وایلد، نه تنها نسبت بـه درده
ـا نیـز  ـان، نسـبت بـه موفقیـت آنه دهند، بلکه به نشانه واالیی شخصیتش

ـان  استاد همیشه. ابراز شادمانی می نمایند ـاران و همراه به احساسات ی
ـاهده کـرده ام کـه چگونـه بـرای . اهمیت بسیاری داده اسـت ـا مش باره

ـات آن  اطمینان به این که مخاطبش به حساسیت و توجـه او بـه احساس
مخاطــب پــی بــرده باشــد دوبــاره و در صــورت لــزوم چنــد بــاره بــا آن 
 شخص تماس گرفته است و در مقام همدردی و یا همـدلی و دلجـویی

همچنـین دیـده ام کـه چگونـه از موفقیـت . سخن گفته و شنیده اسـت
 .یاران و شاگردان سرشاد و خوشحال بوده و در ادامه کارشان مشوق

 
رهبــران خــدمتگزار چــاره ســاز : چــاره ســازی و الیتــام بخشــیدن: ســه

مشــکالت یــاران و پیــروان خــود هســتند و بــر دردهایشــان الیتــام مــی 
او همواره دنبال سـر و . بی همتا بوده است استاد در این زمینه. بخشند

ـال . سامان دادن به کار یاران و همراهان بـوده اسـت یـک  ۱۹۹۱در س
سال در شیکاگو اقامت کرد تا شاید کتابخانه ای که بوجود آمده بود بـر 

ـار دیگـر پناهنـدگان . جا بماند در پاریس همیشه در پی مشکل گشایی ک
ـا و نشـریات و همـواره دلنگـران . سیاسی بـوده اسـت ـاب ه ناشـران کت

ـاران . مشغول دویدن که کارشان روی زمین نماند نمی شد که کسـی از ی
ـاران نیـز . نیازمند باشد و او در صدد کمک بر نیاید در اختالفات میان ی

ـان  ـانجی گـری کنـد و میانش با حفظ بی طرفی همیشه می کوشد کـه می
 .آشتی آورد

 
رهبـران خـدمتگزار نسـبت بـه : آگاه بودن به معیارهای اخالقی: چهار

بزرگتــرین . معیارهــای اخالقــی آگــاهی و بــه ویــژه خــود آگــاهی دارنــد
ـارزه اش  جدالی که من استاد را در آن درگیر دیده ام، حتـی بـاالتر از مب
با جمهوری اسالمی، جدال با خویشتن برای اخالقـی بـودن و رعایـت 

ـا نمـی او که خود و هیچ انسانی را مبـ. شرط انصاف بوده است را از خط
داند، همواره به ما شاگردانش گفته است کـه رعایـت اخـالق و انصـاف 

ـار اجتمـاعی اسـت از همـین . درباره دوست و دشمن شرط نخسـتین ک
روی بود که به دکتر مصدق و دکتر غالمحسـین صـدیقی و نیـز پـدرش 
ـان را مردانـی  محمد علی کشاورز صدر احترامی بی همتا می گـذارد و آن

درباره همگـان، ولـو بـه . که اخالق را با سیاست گره زده اند می شناسد
ـای مـی آورد ـاوت بـه ج . وی بدی کرده باشند، شـرط انصـاف را در قض

ـارد ایـن . نیکی هایشان را بر می شمارد و بدی هایشان را مطلق نمی انگ
را نیز از استادش، دکتر صدیقی نقل می کند که بزرگترین عیـب ایرانـی 

 .صل انصاف در قضاوت در مورد اشخاص استها رعایت نکردن ا
 

رهبران خدمتگزار در متقاعد کـردن پیـروان : ایجاد تفاهم کردن: پنج
و یاران متوسل به وسـایل تنبیهـی و زور نمـی شـوند و در مقابـل در پـی 

کوشـندگان . متقاعد کردن آنها از راه تبادل نظر و ایجاد تفاهم هسـتند
ایران می دانند که او چگونه رابطـی و ناظران سیاسی دوران انقالب در 

ـاگون بـود ـاد . معتمد برای گروههای سیاسـی گون در تبعیـد نیـز او اعتم
گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف را جلـب کـرده اسـت و همـواره 

بارها او را از نزدیـک . در آشتی دادن طیف های مختلف کوشیده است
ـاگون اجتمـاعی دیـده ام کـه  چگونـه مـی در جلسات و عرضه های گون

کوشد که به نقطه نظر های مختلف گوش فرا دهد و میان این نظرات 
 .پل سازی نماید

 
رهبر خدمتگزار در خـدمتگزاری : فراتر از شرایط کنونی را دیدن: شش

خویش و اندیشیدن به جامعه و مناسبات آن فراتر از امروز را مـی بینـد و 
استاد . روزمره هستند دیدگاهی را ارایه می دهد که بزرگتر از تنگناهای

همواره برای رسیدن به هدف خجسـته جامعـه ای آزاد، دموکراتیـک و 
ـا و نظراتـی کـه در زمینـه جامعـه . اخالقی در ایران می اندیشد تئوری ه

  ایران مطرح می سازد بنابر آخرین اخبار 
ـاریخ ایـران، بـه ویـژه تحـوالت . رسانه ها و جریانات روز نیستند او بر ت

ـــ ـادین انق ــ ـــد دارد و ســـیر حرکـــت آزادی و بنی الب مشـــروطیت تاکی
ـاله بررسـی مـی  دموکراسی خـواهی ایـران را در مسـیری صـد و چنـد س

نقطه نظرش فالت ایران است و تاثیری که شرایط اقلیمی آن بـر . نماید
ـان ایرانـی در مـراوده اجتمـاعی گـذارده اسـت ـاد . خلق و خوی انس نه

ـانع بـزرگ موروثی سلطنت مطلقه و نیز نهاد استبداد ی مذهب را دو م
  تاریخی در راه 

 13 ر صفحهد
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ـالت روشـنفکران را در  استقرار دموکراسی در ایـران تلقـی مـی کنـد و رس
زدودن استبداد دینی کنونی و ایجاد زمینه بزرگ برای مشارکت مردم در 

یـران دارد، بنابر عشق و عالقه ای کـه بـه ا. گردانندن امور خود می داند
تمامی هم و غم خود را بکار برده است که سرانجام روزگاری چه در بود 
و یا نبودش مردم ایران به سرانجام مقصود برسند و توجه به این مهـم را 
به عنوان بیمه سالمت کار اجتماعی و سیاسی به همه یاران و کوشـندگان 

نیــل بــه مــی گویــد کــه تــالش بــرای . راه آزادی ایــران توصــیه مــی کنــد
دموکراســی در ایــران نبایســتی فقــط بــه خــاطر آن باشــد کــه مــا در عمــر 
. خودمان به آن دست بیابیم و به صـورت فـردی از آن بهـره منـد شـویم

مهم آنست که ایران بنابر کار و راه درسـت دوسـتداران اندیشـمندش بـه 
 .صورت پایه ای و ژرف به سر منزل مقصود برسد

 
ـاد : هفت ـازیامانت داری و اعتم ـام معتمـد : س رهبـر خـدمتگزار در مق

مردم می بایستی امانتدار دارایی عمومی باشد کـه بـه منظـور اسـتفاده در 
این جنبه ای است که استاد . امور اجتماعی در اختیار او گذارده می شود

ـای . به جد و نهایت نسبت به آن واسوس داشـته اسـت ـال ه او کـه در س
ـای ایرانـی در غربت به اتفاق یارانش، بنیانگذار  مرکز اسناد و پـژوهش ه

ـاد پژوهشـی دکتـر صـدیقی در  ـام بنی پاریس بوده است و اکنون آن را به ن
ـالها  موسسه پژوهش تاریخ اجتماعی در آمستردام مستقر ساخته است، س
امانتدار اسناد و کمک های مالی ایرانیانی شد کـه از مرکـز پشـتیبانی مـی 

نک از این کمک های مالی را بـرای او نه تنها هرگز حتی یک فرا. کردند
استفاده شخصی به عنوان حقوق یا غیره به کار نبرد، بلکه برای هـر یـک 
ـاق  فرانک دریافتی، رسید صادر کرد و به صـورت مرتـب و شـفاف بـه اتف

نظیر ایـن چنـین . یارانش گزارش مالی تهیه کرد و در اختیار عموم گذارد
ربه مصدق در چشم انـداز آینـده تج((امانتداری را در برگزاری کنفرانس 

 .در شیکاگو به منظر عموم گذارد ۲۰۰۱در سال )) ایران
 

: وصل کردن یاران و افراد به یکدیگر به منظور شکوفایی جامعـه: هشت
رهبر خدمتگزار در پی جامعه سازی بر بستر اتصال و ارتباط دادن افـراد 

ـا یکـ. به یکدیگر اسـت ـایش ب ـا جامعـه ای کـه در آن اعض دیگر دارای تنه
ـان  –ارتباط سازنده به منظور رشد جامعه  هسـتند بـه  –و نه فقط خودش

اسـتاد بـه . استاد در این زمینه نیز سـرآمد اسـت . شکوفایی خواهد رسید
مثابه شعر مولوی همواره برای وصل کردن و نی فصل کردن گام به پیش 

ـام زنـدگانیش وقـف افـراد جامعـه بـوده اسـت،. گذارده است  او کـه تم
دارای شــبکه ای وســیع از ارتباطــات بــا دوســت و آشــنا در طیــف هــا و 

شبکه ای کـه . قشرهای مختلف جامعه ایرانی داخل و خارج کشور است
ـا یکـدیگر بـوده  او همیشه در حال متصـل و مـرتبط کـردن اعضـای آن ب

زیرا که وی به نیروی توانبخش افراد به هم پیوسته بـرای نیـل بـه .  است
و شـرط نخسـتین وی در ایـن . ری خلـل ناپـذیر دارداهداف مشترک باو

بهم پیوستگی و برداشتن گام های مشترک، اولویت داشتن رشد جامعـه 
ـا بـوده  و نه فقط  رشد برخی از افـراد و رهبـران رسـمی در ایـن شـبکه ه

او مشارکت جامعه، مردم و اعضای یک تشـکل و انجمـن در اداره . است
دن همه مشـکالت و راه پیشـرفت امور خویش را سنگ بنای بر طرف کر

 » .می داند
کشاورز صدر در رثای پروانه و داریوش فروهر وضعیت اجتماعی پس از ◀

  : جنگ جهانی دوم  را اینگونه بصورت چکیده بیان می کند
ـاز شـد کشـور را در اشـغال  ـاعیش ب نسل فروهرها، نسل ما، تا چشم اجتم

ـال آ بیگانه دید، جنگ جهانی آغاز شـد و بـه  ن ابـزار اسـتبداد درهـم دنب
ـاق برداشـته شـد. ریخت ـاز شـد. سـرپوش اختن ـان مـردم ب ـا . پـس زب آنه

سلطه خارجی و استبداد داخلی برکنـده شـود و حقـوق از  میخواستند تا 
ارتشهای خارجی  جنگ جهانی پایان یافت و . دست رفته به آنها بازگردد

ـا را . فراگرفـت کشور را ترک گفتند، اما کارزاری بـزرگ سراسـر کشـور م
ـا  مردم حقوق از دست  شده را طلب میکردند، ارزشهای اجتماعی جابج

دیگـر . یافـت سیاسی بودن و نه سیاست باز شدن منزلت و منقبت . میشد
در شهر کسی را که خواندن و نوشتن میدانست نمیدیدی که نام وکـالی 

ـاوت ارزشـی نداشـته  مجلس را نداند و بر گفتار و  ـان قض کـردار سیاسیش
ـان فکـر میکردنـد. اشدب ـا متنـوع و . مـردم بـه درد و درم ـا و عمله نظره
گونــاگون بــود و ایــن پــاکیزه تــرین عالمــت و نشــانه پــایگیری آزادی و  

  .دمکراسی است
جنبش ملی شدن صنعت نفت آغاز شد و اوج گرفت و چـون روز روشـن 

  .است بود که وسیله اصلی تحقق این مهم آزادی 
ـان حاال دیگر بار دانشجوی ـازان، بنکـداران و فرهیختگ ان، کارگران، خب

سرانجام با قـوت و . دفاع کنند گرد میآمدند تا از آزادیهای به دست آمده 
ـاکیزه مصـدق، سـاللهای از انقـالب  همبستگی مردم و به یمن رهبـری پ

بازمانده ای از نسل معتمـدان مـردم، نفـت ایـران ملـی شـد و  مشروطه و 
ایــران شــد و  ملــک طِلــق مــردم  یشــگاهالاپبدینســان، نفــت و آبــادان و 

  .خورشید بریتانیا از ایران، از آبادان آغاز به غروب کرد
  .مردم پیروز شده بودند، دست میافشاندند پای میکوبیدند

ـام مـردم بـود کـه . اما این پایان حکایت نبـود هنـوز شـهد پیـروزی در ک
. ایران شـدزمستان سیاه مردم   ۱۳۳۲مرداد . شرنگ شکست از راه رسید

ساله و به تبعیت آن، نفت از زمـین  ۲٥آغاز استبداد و اختناق به دوره ای 
  .میجوشید و پول از آسمان فرو میبارید، بهشت بساز و بفروشها 

این دوره نیز گذشت و همه شاهد بهارکی از آزادی بـودیم کـه بـه حکـم 
ن در استبدادی کـه نظیـر آ انقالب پدیدار گشت و سپس بازهم استبداد، 

اسـتبدادی کـه خـرد کـالن نمیشـناخت، . تاریخ کشور ما دیده نشده بـود
ـا نکـرد، ریشـه را برکنـد و خانـه استبدادی که بر  ـا را  هـیچ جنبنـده ابق ه

  .سوخت و خاکستر کرد

ـان از دسـت  امنیت برای زیستن و نه برای اندیشیدن و سـخن گفـتن چن
ـان شد که هرکس که حتی سخنی در حریت و  ـا  آزادی بر زب رانـده بـود ی

ـا مجبـور بـه جـالی وطـن . بندی سیاهچالهای حکومـت دینـی شـد و ی
  .شد و غربتی بزرگتر، غربتی سیاه و تلخ کوچی بزرگ آغاز 

  .دیگر آنها در آنجا بودند در میهن غریب و ما اینجا در سرزمینهای ناآشنا
ـا ما در اینجا بیش از شـما در «: از نامه عزیز و مفخم پروانه میخوانیم آنج
ـبختی  زیسـتن در ایـن سـرزمین سـوخته را  تنهای تنهائیم، ما فقـط خوش

داریم که تو نداری و امید که روزی بیائی نه چندان دیر که مـن نباشـم و 
  «.چندان دور که دیگر نشانی از این بال دیده نمانده باشد نه 

دوستان، اجازه بفرمائید پاسخی را که هرگز راهی نشد، خطاب به پروانه 
  .ما با شما در میان گذارما

پروانــه، پــاره دلــم، دوســتم، عزیــزم، شــما در آن جــا تنهــا نیســتید، تنهــا، 
ها که قلب تو و نیمه دیگر تو  به برق دشنه . دستاربندان قداره در کف اند

ـاه  داریوش را درید نگاه کن طلوع خورشـید آزادی را در آن میبینـی، نگ
خون شما بر زمین نریختـه . ندوستم، همدرسم، همراهم، نگاه ک کن، 

این درست اسـت کـه . است است بر صفحات تاریخ آزادی ایران پاشیده 
ـاه آزادی را  ـای کوت نسل ما زمستانهای سخت و طوالنی اسـتبداد و بهاره

است و این نیز واقعیتی است سهمگین و جانگداز که شما  مزه مزه کرده 
اما خـود کـه . باختید ان در زمستانی هولناک برای بهار ایران و آزادی ج

. قلب این کارزار بوده اید به درستی، زودتر از ما شکسـتن شـب را دیدیـد
است و تاریکی را درنگی بیش نیست، دوست خـوب و  سپیده تیغ کشیده 
  .شریفم نگاه کن

ـای اَعـالم و ! اما کالم آخر، دوستان، بر من نیسـت کـه کـدام یـک از علم
ندارند، من درخت پوسـیده  ارند یا دست در این جنایت د! حجج اسالم
بینم که از شیره آن و از چاه های نفت ایران چنین حشرات  نظامی را می

 »  .تغذیه میشوند و در سایه آن ادامه حیات میدهند مسمومی 
برای دانشجويان و بـرای «زنده یاد هوشنگ کشاورز صدر در مقاله ای ◀

ـاهی «  یزه ای  بـرای که انگ»  رآذ ۱۶يی، نماد واالی جنبش دانشجو آگ
برچگونگی راه تاریخی طی شده و استمرار آن به ویژه برای نسـل جـوان 

ـانی کـه در  کشور ما که دل و جان در گرو ایرانی آباد و آزاد و بـه ویـژه انس
 : نوشت »  ، از قید وبند فردی و اجتماعی رها شده باشد دارند،این بوم

 
 از آن باال سه قطره خون چکيد،«

 به چشم خودت ديدی، تو که 
 ».تو که شاهد آن بودی

 صادق هدايت
 

آری، من که متعلق به نسل آن روزم، به قول هدايت، شاهد آن بودم و به 
ـا و شـريعت رضـوی بـه . چشم خودم ديدم ديدم کـه قنـدچی، بـزرگ ني

ـاتوری در سرسـرای دانشـکده  ضرب گلوله چکمه پوشان حکومـت ديکت
ساعت ده و بيست دقيقه صبح بود و . دندفنی دانشگاه تهران از پای درآم

 .، سال کودتا و سال محاکمه مصدق بود۱۳۳۲آذر بود و سال  ۱۶روز 
 !دوستان 
هم در دانشگاه، نماد و نشانی شد که امروز  آن» کشتن دانشجو«بدينسان 

ـ در دسـت شـما سال پرچمی است در دست نوادگان آن ۵۷بعد از  از . ها 
ـارزار آشـتی آن سالِ دَد و بد تا به ا مروز اين پـرچم کـه جلـوه ايسـت در ک

ناپذير حق و باطل، اسـتبداد و آزادی و جهـل و خـرد هرگـز و هرگـز بـر 
 .زمين نمانده است

ما بازماندگان آن نسل و شاهدان آن جنايت، باور و يقين داريم که شـما، 
نسلی که افتخار ايران هستيد و اعجاب برانگيـز ديـوار هـول انگيزتـرين 

چنــان ايــن پــرچم را افراشــته نگــاه  تــاريخ را فــرو ريختيــد، هم اســتبداد
 .خواهيد داشت
 !دوستان جوان 

. حيات اجتماعی و سياسی ما ايرانيان انباشتی از مطالبات اجتماعی است
ـا  ـا و شـريعتمداران ب مطالباتی که ديروز وسيله شاهان و امروز وسيله فقه

ـات، از زور، کشتن، زندان، شکنجه و باالخره نفی بلدِ  مدعيان اين مطالب
  .مردم ايران دريغ شده است

 !دوستان دانشجو! دوستان جوان
ـاهد بی واسـطه آن  نسل ما روايت انقالب مشروطه را از پدرانشان کـه ش

شــنيدند کــه در آســيا، جامعــه مــا در شــمار نخســتين . بودنــد شــنيدند
ــردن  ــد آن را از گ ــت و قي ــتبداد را گسس ــر اس ــه زنجي ــود ک ــوامعی ب ج

ـا شـد کـه در آن از  شنيدند که در کنار مجلس، انجمن. تبرداش ـا برپ ه
ـاه را . رفت آزادی، ترقی، عدالت سخن می شنيدند که حتی مواجـب ش

ـاهی کـه قبـل از خيـزش مـردم و  مجلس تعيين می ـان ش کرد و البته هم
ـال  بيش از بانگِ ناقوس ـان و م های مشروطه، فرمانروای مطلـق بـر ج

کشـت،  ه می کرد بی قيد و شـرط و دليـل، میمردم بود هر آنگاه که اراد
ـای . خورد برد و می می درست مثل امروز کـه هـم نسـل شـما و هـم بقاي

 .نسل ما شاهد آنست
 !دوستان 

ـار آزادی عصـر اول  ـا هـوای به اما اين را نيز شـنيديم کـه هنـوز مـردم م
مشروطه را استنشاق نکرده بودند، که همه چيـز واژگـون شـد، سـکوتی 

مقتـدر از » مصـلحی«. ز راه رسيد و گلوی جامعـه را فشـردبيست ساله ا
بايست و بايد تکليف مردم از طريق حضانت آنها روشـن  راه رسيد و می

 .شود
های استبداد بيست ساله بود که نسل ما راهی مدرسه شد،  در پايانه سال

اُنيفـورم خاکسـتری بچـه . ديديم و نيازی به شـنيدن نداشـتيم ديگر می
ـا  دستمالهای مدرسه با  ـا بـر يقـه ه ـا سـنجاق قفلـی ه های سفيد کـه ب

خيابان های تعريض شده و کارخانه چيـت . نصب بود، البته در شهرها
ـازهم سـکوت . شاهی و بهشهر و خـط آهـن و بعـد نظميـه و سـکوت و ب

دانستند که بايد حرف خانه را به مدرسه نبرنـد، ورنـه طـرف  بچه ها می
ـاری اسـت ـان سـرپاس مخت ـا و . حساب نان آورش کوچـه و همسـايه، ج

شـد حکـم  عنصر مطمئن نبود، و در خانه اگر حرفی از سياسـت زده می
 .عقل آن بود که دور از گوش بچه ها باشد

 !دوستان دانشجو 
ــن دوره اســتبدادی را از ســرگذرانديم کــه از تبعــات  ـا ايرانيــان در اي مـ

ه ميان نهادهای کهنـ» سکوت«اجتماعی آن، آتش بسی بود که با فرمان 
نهال نو آزادی که به يمن مشروطيت جوانـه زده بـود از . و نو برقرار شد

ـا  ـاريخ داشـت ب تکاپو بازماند و نهاد کهنه خرافه و جهل کـه ريشـه در ت
ـاهی  ـاريخی خـود يعنـی ناآگ ـاوای ت آنکه به ظاهر آسيب ديده بـود در م
ـان برخاسـت کـه نـه  ـاله چن مردم پنهان شد و با مرگ استبداد بيست س

ـات آن را امـروز بـر گوشـت و پوسـتمان تنها جب ران مافات کرد بـل تبع
ـاه بـه اسـتبداد اسـت کـه  حس می کنيم، منظور اين يا آن فرد نيست، نگ

سم مهلک آگاهی و رشد، و داروی شفابخش ناآگاهی، جهـل و خرافـه 
 .است

 !دوستان دانشجو 
 اجازه بدهيد به پيشينه مان بنگريم و به چالشی نظر کنيم که ميان علـی
اکبر دهخدا و حضرات آيات در نخستين مجلس شورای ملی در صـد و 
ـار بـردن واژه  ـال پـيش رخ داده اسـت، دهخـدا بـه جـرم بـه ک اندی س

ـام و پيـروان » کهنه پرست« در روزنامه صوراسرافيل از طرف آيات عظ
قــد و نــيم قدشــان، در مجلــس بــه محاکمــه فراخوانــده شــد، ســخنان 

ـاه پنـ ـاريخ اسـت، سرمشـقی اسـت در مستدل دهخـدا در ايـن دادگ د ت
ــس  ـاريخ داد، پ ــم درس تـ ــدعيان معم ــه م ــجاعت، او ب ــراحت و ش ص
نمايندگان مجلس رای بر حقانيت او دادند و روزنامه صوراسـرافيل کـه 

و يا اينکه، در طاليه نخسـتين . بيان حق و آزادی بود ادامه حيات يافت
ـاری بهار آزادی که به يمن جوشش انقالب مشروطه پديدار شد،  در پيک

خــواه و حضــرات »مشــروطه«شــگفت ميــان بيــداران و آزاديخواهــان 
ـاريخ  ـاريخ  ۱۴علماء باصطالح مشروطه خواه، از ت ـا ت ـانی ت ـادی الث جم

روز ســه بــار نــام مجلــس  ۵يعنــی بــه مــدت  ۱۳۲۴جمــادی الثــانی  ۱۸
. نمايندگان به مجلس شورای اسالمی و مجلس شواری ملی تغيير يافت

 .مان صاحب مجلس شورای ملی شديم پدران آگاهعاقبت به استواری 
 !دوستان دانشجو 

انقـالب (ما ايرانيان از روزی که صاحب حق و حقوق اجتماعی شـديم 
ـاران ) مشروطه ـان هسـتيم، به تا امروز که زيـر سـلطه حکومـت روحاني

های ســخت و طــوالنی اســتبداد را دوره کــرده  کوتــاه آزادی و زمســتان
ـار . ت و خيز بسيار داشته ايمما در اين دوران اف. ايم با اينهمه در هـر به

آزادی مردم ما استحقاق و قابليـت خـود را بـه نمـايش جهـانی گـذارده 
 . اند

ـا » قانون«در نخستين بهار آزادی، در گهواره ميهن ما  ـا آمـد و م بـه دني
ـان . صاحب حکومت مشروطه شديم ـا از مردم حاال اگر حقوق حقـه م

 .فتر مطالبات تاريخی مردم ثبت شددريغ شد اما بی گمان در د
ـارکت زن و مـرد، کوچـک و  ـار آزادی، بـه یُمـن آزادی مش در دومين به

» يعنـی نفـت«بزرگ و رهبری صادق و مجرب، سرمايه بزرگ ما يعنی 
ـادان و  ـا در آب ـاب بريتاني از چنگ استعمار به در آمد و همه ديديم که آفت

 .در آبهای خليج فارس غروب کرد
ـا ـادِ در سومين به » قـدرت مـوروثی«ر آزادی، مـردم پنجـه در پنجـه نه

 .خواند انداختند که با منطق آزادی و دمکراسی نمی
 !دوستان دانشجو 

ـام و  اما بعد از بهارکِ انقالب، استبدادی فرا رسيد مسـلح بـه دشـنه انتق
استبدادی کـه در کشـتن، خـرد و . هراسناک از عمر کوتاه نابحق خود

ـا نکـرداستبد. شناخت کالن نمی بـه . ادی کـه بـر هـيچ جنبنـده ای ابق
جنـگ آفريـد و . خانه ها را سـوخت و ويـران کـرد. ريشه ها هجوم برد

امنيت برای حتی زيستن و نه برای انديشيدن . برای آن تقدس قائل شد
و سخن گفتن چنان از دست شد که هرکس حتی در گذشته سـخنی در 

جالد سپرده شد و يا جـالی  حُرّيت و آزادی بر زبان رانده بود يا به تيغ
. غربتی سـياه و تلـخ. کوچی بزرگ آغاز شد و غربتی بزرگتر. وطن کرد

ـال  ۳۰مان را می بينيم که آنها نيـز پـس از  همچون امروز که نوادگان س
 .کوچ ديگری را آغازيده اند

 !دوستان دانشجو 
امروز ديگر نه نسل ما که نسل شما و همه جامعه ايران اسـتبدادی هـول 

ما ايرانيان از استبداد مذهبی خسران بسـيار . نگيز را از سر می گذرانندا
جنــگ، ويرانــی، اجحــاف، حــق شــکنی، مــرگ اخــالق و . ديــده ايــم

ـا . ها و هزاران درد ديگر ارزش اما دوستان و فرزنـدان عزيـز دانشـجو، ب
اينهمه، نه به خِردِ سياسی، بل به تجربه ای مبتنی بـه کفايـت، درايـت و 

ـاری استواری  شما در مبارزه بی امانی که درگير آنيـد، دريافتـه ام کـه به
ـارزه مـردم ايـران  فرا می ـال مب رسد که درازای آن سايه بر تاريخ صـد س

دريافته ام که شب از نيمه گذشته است و سـپيده عرصـه . خواهد داشت
چشم ما، نسل ما و اميد همـه بـر همـت و . را بر تاريکی تنگ کرده است

 .استواری شماست
 !دوستان 

هایِ ناکامی است که اگر هر يک از  در کالم آخر، نسل ما حاصل جنبش
ـای  ها به بار می آن ـا ابره ـای البـرز را بجنبانـد ت ـادر بـود کوهه نشسـت ق

. های تشنه مرکز ايران را به گلسـتان بـدل کننـد دريای مازندران، دشت
مــا  های نســل مــا را بــر پــس کاســتی. هــا شــريکم مــن نيــز در ايــن ناکامی

  !شما باد  هراببخشاييد و اگر امتيازی در تجربه ما يافتيد توشه 
ـاورز صـدر     «  بگفته سرکار خانم  زریون  همسر  زنده یاد  هوشـنگ کش

  » .ایران ایران کرد و خاموش شد و رفت
  
  گرامی باد   روانش شاد  و یادش 
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آیا اطالع دولت موقت از احتمال حمله 
ت بعدی و یا شورای عراق به ایران، به دول

انقالب منتقل شده ویا نشده است، واقعیت 
  چیست؟

.  
  زمینه قبلی چنین اطالعی  - 1

میلــی کــه همــراه بــا  ۱۳۸۹شــهریور  ۲۳برابــر  ۲۰۱۰ســپتامبر  ۱۴در 
خاطره ای از آقایی بنام حسین زاهدی بـود، از یکـی از دوسـتان و یـا 

  :اعضای نهضت آزادی دریافت کردم که در آن آماده بود
دراوج  ۱۳۵۹فـروردین  ۳۰(پنج ماه قبل از حمله صدام بـه ایـران « 

تیتربـزرگ عنـوان ) بحران گروگـانگیری کارمنـدان سـفارت آمریکـا 
به مـدیریت حجـت االسـالم والمسـلمین سـید (اصلی روزنامه کیهان 

امــام ارتــش عــراق را بــه قیــام ): "محمــد خــاتمی و شــمس الــواعظین
 ." دعوت کرد

 ۱۳۷۱یکی از سـفرهایم بـه ایـران حـدود سـال  در« : حسین زاهدی
صحبت به جنـگ  ، روزی در حضور مرحوم مهندس بازرگان ۱۹۹۲/

ایران و عراق کشید واینکه آیا ممکن بود در آن شرایط از ایـن جنـگ 
: خاطره زیـر را در ایـن زمینـه نقـل کردنـد پیش گیری می شد؟ ایشان 

ــال " ــن خوا ۱۳۵۹روزی در س ــالب از م ــورای انق ــرای از ش ــتند ب س
وقتـی بـه جلسـه . کـنم مشورت در مسئله مهمی در جلسه شورا شرکت 

رفتم دیدم آقـای دعـائی سـفیر ایـران در عـراق نیـز در جلسـه حضـور 
آقای دعایی بیان کرد که در . گزارشی دارند گفتند آقای دعایی . دارد

وزارت امـور  ماههای اخی هر چند وقت یکبار و گاهی هرهفته مرا به 
مـدارکی بـه دخالتهـا و کوشـش ایـران بـرای  حضار و با ارائـهخارجه ا

اعتراض مینمایند و من توضیح میدهم که  اخالل و آشفتگی در عراق 
این ها کار دولـت ایـران نیسـت و گروههـای خـود سـرند کـه دنبـال 

. نمایی هستند و نظایر این نوع استداللها برای رفـع اعتـراض قدرت 
بیـان اعتـراض  احضار کرد و پس از  اما هفته گذشته صدام حسین مرا

شدید به دخالتها و اخاللها، گفت این وضـع بـرای مـن قابـل تحمـل 
خمینی بگوییـد مـن اولـین دولتـی  شما بروید تهران و به آقای . نیست

بودم که جمهوری اسالمی را به رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهنـد 
ه اختالفاتمان را خودم شخصا به ایران میایم تا با مذاکر ) صدام(من 

بـا مـن مـذاکره کننـد، مـن یـک هیئـت  حل کنـیم اگـر مایـل نیسـتند
عالیرتبه به ایران میفرستم و یا دولـت ایـران یـک هیئـت عـالی بـرای  

شـود زیـرا ادامـه  مذاکره به عراق بفرستد تا اختالفات فیمـابین حـل 
این وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن به این 

سـپس آقـای دعـائی تاکیـد . خواهم کـرد به ایران حمله نظامی وضع 
شورای انقالب تصمیم   .کرد که این آدمی است که حمله خواهد کرد

میگیرد که آقای دعایی به اتفاق آقای مهندس بازرگان و آقـای دکتـر 
. و تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقالب بروند بهشتی برای بیان ماجرا 

آقـای دعـایی شـرح کامـل مـاجرا ونهایتـا تهدیـد  در این دیدار ابتـدا
رهبـر انقـالب در پاسـخ بـه او میگوینـد محلـش . بیان میکند صدام را 
که باید  سپس آقای مهندس بازرگان به استدالل می پردازد . نگذارید

توجه کرد کـه امـروزه موقعیـت مـا بـه علـت اعمـال تنـدی کـه شـده 
بین ملل جهان چنـدان  ومواضع تندتری که اتخاذ گردیده است، در 

مطلوب نیست و اگر گرفتار جنگ شویم، کسی از ما حمایت نخواهد 
ازایـن گذشـته . مـا حمایـت خواهنـد کـرد کرد بلکه از طـرف مقابـل 

وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرمانـدهان عـالی و درجـات 
اهانــت هــای بســیاری کــه بــه ارتــش و ارتشــیان از افــراد  پــائین تــر و 
وبکلـی  مختلف شده ومیشود، وضع بسیار نامناسـبی دارد  وگروههای

از ایـن گذشـته تسـلیحات نظـامی مـا عمـدتا . فاقد روحیه الزم اسـت
دیگـر دسترسـی بـه  امریکایی است و با بروز مشکالت میـان دو کشـور 

براینها باید اضافه کرد که . لوازم یدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد
بی، محال است بگذارنـد مـا پیـروز های عر جهان غرب و حتی کشور

رهبـر انقـالب . بنابراین باید از وقوع جنگ جلو گیـری کنـیم. شویم
مجددا آقـای دکتـر بهشـتی . پاسخ میگویند گفتم محلش نگذارید در 

پایـان گیـرد  شروع به استدالل میکند اما آیت الله خمینی تا سخن او 
سوم تکرار میکنند تحمل نمیکنند و از جایشان برمیخیزند و برای بار 

آقـای . در اندرونی حرکت میکننـد که گفتم محلش نگذارید و بطرف 
دعایی که بسیار ناراحت شده بود میگوید آقا مـن بـه بغـداد نخـواهم 

خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند، پس از تامـل  آقای . رفت
وظیفه شـرعی  کوتاهی رویشان را بطرف دعایی برگردانده ومیگویند 

ت می باشد که بروی وبدون اینکه منتظـر پاسـخ شـوند، بـه قسـمت ا
انقـالب برمیگردنـد وآقـای  آقایـان بـه شـورای . اندرونی وارد میشوند

دعایی بسیار ناراحت بوده در حالیکه گریه میکرده اسـت میگویـد بـه 
هـیچ کـس کـاری نمیتوانـد . حمله خواهد کـرد ) صدام(خدا قسم او 

  )۱(»  .ایران غافلگیرانه حمله میکندبکند و مدتی بعد عراق به 
میـل، نظـر بـه اینکـه تـاریخ و ترکیـب افـراد  - بعد از دریافت این ای

عنوان شده در آن تاریخ با روزنامه کیهان همآهنگی نداشت، توضیح 
میـل کـه در آن روز مـن او را بـه عنـوان - زیر را برای ارسال کننده ای

ی بعداً در مصـاحبه ای یکی از هواداران نهضت آزادی می شناختم ول
 - که امسال از او دیدم خود را عضو نهضت آزادی معرفـی کـرده بـود

  :فرستادم
مطلبی را که از قول آقای زاهدی آورده اید، نمی تواند درسـت باشـد 

 :زیرا آمده است که
دراوج  ۱۳۵۹فـروردین  ۳۰(پنج ماه قبل از حمله صـدام بـه ایـران «

تیتربـزرگ عنـوان ) آمریکـا  بحران گروگـانگیری کارمنـدان سـفارت
به مـدیریت حجـت االسـالم والمسـلمین سـید (اصلی روزنامه کیهان 

امام ارتش عراق را به قیام دعـوت ): محمد خاتمی و شمس الواعظین
 ».کرد

و آقــای زاهــدی توجــه نداشــته اســت کــه در آن تــاریخ آقــای خــاتمی 
. سرپرســت کیهــان نبــود و آقــای دکتــر یــزدی سرپرســت کیهــان بــود

 :ضیح اینکهتو

آقای دکتر یزدی را طی حکمـی بـه  ۸/۲/۱۳۵۹آقای خمینی در تاریخ 
پـس در تـاریخ یـاد شـده آقـای دکتـر . سرپرستی کیهان منصوب کـرد

 .ابراهیم یزدی سرپرست کیهان بوده است و نه خاتمی
آقای سید محمد خـاتمی  ۲۸/۸/۱۳۵۹مجدداً آقای خمینی در تاریخ 
 .سرپرستی کیهان منصوب نمودرا به جای آقای دکتر یزدی به 

در کیهان مشـغول بکـار شـده  ۲۸/۸/۱۳۵۹پس آقای خاتمی از تاریخ 
 ».و نه قبل از آن است

 :بعد از ارسال این توضیح، باز آن فرد مطلب زیر را برایم فرستاد 
 با سالم و تشکر از بابت یادآوری شما،«

همــانطور کــه اطــالع داری صــحبت بــر واقعیــت موضــوع اســت نــه 
 .  آقای دکتر یزدی خودش شاهد این ماجرا بوده. یات مطلبجزئ

 .»با سالم و تشکر
 :باز من به ایشان پاسخ دادم  
 با سالم«

اگر آقای دکتر یزدی خود شاهد مـاجرا بـوده اسـت، پـس چـرا پـای 
آقـای خــاتمی و شــمس الــواعظین کـه در آن موقــع در کیهــان ســمتی 

سرپرسـتی آقـای دکتـر  مزیـد اطـالع در دوران. ؟نداشتند می گذارید
 .»یزدی، آقای شهریار روحانی نقش سر دبیری کیهان را داشت

  . بعد از این پاسخ من، ایشان مطلب زیر را برایم ارسال کرد 
 .مجددا سالم«

هیچ کسی پای شخصی بمیان نیاورد بخصـوص کـه افـراد مـورد نظـر 
شما باشد وانگهی آقـای سـید محمـود دعـائی بایـد تأییـد یـا تکـذیب 

اید و شما چرا داری تالش میکنی اصل حقیقت را انکار کنی؟ و اما نم
جهت اطالع شما، من همین امروز از دکتر خواستم جزئیات مطلب 

در صـورت دریافـت مطلـب، حتمـا در جریـان قـرار . را برایم بفرستد
 .  »خواهی گرفت

که همین امـروز « بعد از مطلب فوق همچنانکه به من وعده داه بود 
جزییـات مطلـب را بـرایم . ]ن.یعنـی دکتـر یـزدی [خواستم از دکتر 

بفرســتد در صــورت دریافــت مطلــب حتمــا در جریــان قــرار خــواهی 
و نظـر بـه اینکـه مـن . دیگر چیزی از ایشان دریافت نکـردم» گرفت 

مطلب را آشفته و درهم برهم دیدم، دیگر آن را پیگیری نکـردم و بـه 
ی مـی رسـند، بـه آن نگـاه مانند میلهائی کـه هـر روز در فضـای مجـاز

  .کردم و آن را به کناری نهادم
 :اصل موضوع اطالع دولت موقت از حمله عراق به ایران  - ۲
" مـارک گازیوروسـکی " مقاله  مسئله فوق گذشت تا اینکه ماه گذشته 

در ایران و خارج از کشور انتشار پیدا کرد و در پی آن آقـای عبـدالعلی 
ه در بـاره اطـالع دولـت موقـت از حملـه بازرگان در پاسخ به آن مقال

عراق به ایـران و چگـونگی آن در سـایت جـرس مصـاحبه ای انجـام 
نظر بـه اینکـه در مصـاحبه از آقایـان سـید محمـود دعـائی، . داده بود

دکتر بهشتی، مهندس بازرگان سخن به میـان آمـده بـود و بـاز چـون 
شدم تا کم  دکتر بهشتی و مهندس بازگان در قید حیات نبودند، بر آن

در . و کیف مسئله را  که از زبان آقای دعائی نقل شده بود، جویا شوم
این رابطه نامه زیر را همراه با بخشی از مطلب که از زبان ایشـان نقـل 

  : شده بود را برایشان ارسال نمودم
  جناب آقای دعائی با سالم و تحیت،

لعلی مصاحبه ای از آقـای عبـدا ۳۰/۱۰/۱۳۹۱سایت جرس در تاریخ 
بازرگان منتشر کرده است که بخشـی از آن مربـوط بـه شـما و اطـالع 

آیـا مطلبـی کـه از . دادن از حمله عراق به ایران به آقای خمینی است
قول شما بیان شده است صحت دارد؟ و اگر آری کم و کیـف آن چـه 

  بوده است؟ 
 با تشکر و سپاس  محمد جعفری

یزی نبود که فقـط تـاریخ خبر حمله قریب الوقوع عراق به ایران چ«
نگار آمریکائی به اطـالع مسـئوالن رسـانده باشـد، ایـن خبـر را آقـای 
محمود دعـائی اولـین سـفیرجمهوری اسـالمی در عـراق، پـیش از آن 
داده بود؛ ابتدا آنرا با رئیس دولت موقت و وزیر خارجه وقت مطـرح 

د و کرد، به پیشنهاد دولت، این گزارش به شورای انقالب نیز داده شـ
به درخواست آنهـا در جلسـه عمـومی مشـترکی بـا رهبـر انقـالب ایـن 

آقـای دعـائی کـه از شـدت نـاراحتی و . هشدارمورد بحث واقع گردید
نگرانی به گریه افتاده بود، گفت دو بار صدام مـرا احضـار کـرده و بـا 
ذکر اینکه مـا اولـین کشـوری بـودیم کـه انقـالب شـما را بـه رسـمیت 

بال کرده ایم، چرا اینقدر در رادیوهـای انقالبـی شناخته و از آن استق
شما برای خارج کشوردر جهت براندازی نظام ما و صـدور انقالبتـان 
تبلیغ می کنید و ساخت کوکتل مولوتف و وسائل تخریبی تبلیـغ مـی 
گردد؟ اگر بخواهید ایـن تعرضـات را تکـرار کنیـد، مـا سـاکت نمـی 

 .اهیم دادنشینیم و جواب شما را با نیروی نظامی خو
رهبر انقالب که سالها در عراق بوده و ظاهرا شناختی از شخصـیت او 

اعتنائی به : داشتند، با شنیدن گزارش آقای دعائی با خونسردی گفتند
حرفهایش نکنیـد، مـن بـا تهدیـدات او آشـنایم، برخـی دیگرسـخنان 

گفـتم کـه بـه : آقای دعـائی را پـی گرفتنـد ولـی بـازهم تکـرار کردنـد
مـن نمـی تـوانم بـه عـراق : آقای دعائی گفت. اعتنا نکنید حرفهای او

برگردم و چون پاسخی برای حرف هـای او نـدارم، مجبـورم اسـتعفا 
  »... ! تکلیف شرعی داری به سرکار خود برگردی: گفتند. دهم

بعد از ارسال مطلب بیـان شـده، از قـول آقـای دعـائی و نامـه همـراه 
  :ا برایم ارسال کردندبرای ایشان، آقای دعائی جوابیه زیر ر

  :جوابیه
 بنام خدا« 

 جناب آقاي محمد جعفري
با سالم و با تشکر از انعكاس مطلـب منتشرشـده در سـايت جـرس بـه 
اينجانــب و بــا عــرض تبريــك اعيــاد خجســته مــيالد پرافتخــار پيــامبر 

 .السالم گرامي اسالم و امام جعفر صادق عليهم
مصـاحبه جنـاب آقـاي  رساند مطلـب ادعـائي در محترماً به عرض مي

بازرگان بنحوي كـه نقـل شـده صـحت نـدارد و منبـع آگـاهي ايشـان 
حقير مسائل مربوط به آغاز جنگ تحميلـي را در . كذب محض است

اميــدوارم مــورد توجــه . ام اي از خــاطراتم ذكــر كــرده كتــاب گوشــه
 .جنابعالي و جناب بازرگان قرار گيرد
 با سپاس مجدد كوچکترين برادرتان

  »د دعائيسيدمحمو
نظر به اینکه آقای دعـائی اطـالع بیشـتری از مسـائل مربـوط بـه آغـاز 

خـود ارجـاع » اي از خـاطرات  گوشـه« جنگ تحميلـي را بـه کتـاب 

 ۱۷۴- ۱۷۷داده بودند، پس از تهیه کتاب مشاهده شد کـه ایشـان ص
عنـوان کتـاب عبـارت . کتاب را به ایـن موضـوع اختصـاص داده انـد

طرات حجـت االسـالم و المسـلمین سـید گوشه ای از خـا«: است از
، به اهتمام مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی، »محمود دعائی

  .۱۳۸۷چاپ اول 
مطلب آقای دعـائی از شـروع  جنـگ عـراق بـا ایـران کـه بـه صـورت 

  :سئوال و جواب است، چنین آغاز می شود
  ؟شما مقارن جنگ تحمیلی سفیر ایران در عراق بودید« 

اگـر . برگشـتم ۵۹قبـل از سـال . جنگ در عراق نبـودم نه، من مقارن
دقت کرده باشید من به دلیل موضعی که وزارت امـور خارجـه ایـران 

. بـه ایـران فراخوانـده شـدم ۱۳۵۸گرفت قبل از عید نوروز در سـال 
آغـاز  ۱۳۵۹جنـگ در شـهریور . سفیر عراق هم از ایران اخـراج شـد

برگشـته بـودم و قبـل از مـاه قبـل از جنـگ بـه ایـران  ۶یعنی من . شد
  ).۲(جنگ هم از طرف حضرت امام، مسئول روزنامه اطالعات شدم

آیا شما در زمینه اختالف ما با عراقی هـا اطالعـاتی داشـتید و آن را در 
  اختیار امام گذاشتید؟

در رابطه با پیش بینی جنگ و کالً در رابطه با عراق من چند مالقـات 
عرض کردم که عراقی هـا اهـداف و با حضرت امام داشتم و به ایشان 

برنامه هایی دارند و در شرایط کنونی، تاکتیـکِ اصـرار بـر مـذاکره و 
مـن در یـک مالقـات دو سـاعته در قـم بـا . نشست را تعقیب می کننـد

ــتم و از اهمیــت مبارزاتشــان  ــی را گف ــارزین عراق ایشــان وضــعیت مب
رد همچنین در بـاره شـیوه هـایی کـه مـی توانـد کـارب. صحبت کردم

بهتری داشته باشد سخن گفتم و بیان کردم که عراقی ها اصرار دارند 
یــک شخصــیت رســمی خــارج از دولــت موقــت و مــرتبط بــا شــخص 

شخصی که قرار بود بـا مـا مسـتقیماً . حضرت عالی با آنها مذاکره کند
  . مذاکره کند خود صدام بود

خـدمت  روز بعد که به. من باید فکر کنم و بعد بگویم: امام فرمودند
من تصور می کـنم کـه عراقـی هـا حَسـن : ایشان رسیدم امام فرمودند

نیت ندارند و قصد فریب ما را دارند و من مصلحت نمی دانم در این 
ــا . شــرایط شخصــی را از طــرف خــودم بفرســتم ایــن مســئله باشــد ت
یعنی رئیس جمهـور، . انتخابات انجام شود و کشور نظم خود را بیابد

  .مجلس داشته باشیممجلس و دولت منتخب 
در مناسبتی که در یکی از جلسات شورای انقالب شرکت کردم تأکیـد 
کردم که اگر بنا بر حفظ روابط در سطح عالی اسـت در برخوردهـا و 

  .شیوه های ارتباطی تجدید نظر کنید
در آن روزگار هر یک از روزنامـه هـا، رسـانه هـا و بخشـهای مختلـف 

مثالً رادیـو اهـواز توسـط . ه می زدندرادیو و تلویزیون، سازی جداگان
مخالفین رژیم عراق اداره می شد و آنچه احزاب و سـازمانهای مبـارز 

بدیهی است کـه ایـن سـخنان در . عراقی می خواستند، پخش می شد
  .ارتباط ما و عراق و تلقی آنها از انقالب اسالمی تأثیر می گذاشت

ا عراق قصد فریـب مـا زیر. امام معتقد بودند، مذاکره فایده ای ندارد
عـراق از . را دارد و نمی خواهد با ما و انقـالب اسـالمی مـا کنـار بیایـد

بهترین فرصت ممکن یعنـی از زمـانی کـه مـا درگیـر مسـائل داخلـی و 
بحرانهای بعد از انقالب بودیم، استفاده کرد و سعی نمود تا در درون 

ــد ــور اخــتالف و دودســتگی ایجــاد کن ــا اســتفاد. کش ــابراین ب ه از بن
گروهکهای سیاسی تحت نفوذ خود بعضی از اسـتانهای مـرزی مـا را 
ــاد  ــق ایج ــا از طری ــرد ت ــک ک ــتقالل تحری ــی و اس ــدائی طلب ــه ج ب
درگیریهای داخلی و قومی یعنی داشتن داعیه استقالل در اسـتانهای 
مرزی، ما را وادار به سازش و تسلیم نماید و به نوعی به خواسته هـای 

جه داشت که صدام در حقیقت مقدمات جنگ باید تو.... خود برسد
آغـاز کـرد و ) سه ماه قبل از پیروزی انقـالب( ۵۷علیه ایران را از آبان 

اولین قرارگاه اطالعاتی و عملیاتی جنگ را از همان موقـع در بصـره 
یعنـی بـا . تأسیس کرد و برادرش برزان تکریتی را مسئول قرارگاه کـرد

امنیتی و سیاسی رژیـم شـاه و بـا  اعالم انحالل ساواک و مراکز قدرت
فروپاشی نظم سابق و از هم گسستنِ بدنـه ارتـش کـه در واقـع پـس از 
فرار از پادگانهای ایران آغاز شده بود، صدام به فکـر انتقـام از ایرانـی 
ها افتاد و در صدد برآمد تـا حقـارتی را کـه در درون از زمـان امضـای 

لیم در برابــر شــاه قــرارداد الجزایــر بــه دســت خــودش بــه دلیــل تســ
  )۳(» ...احساس می کرد، جبران کند

این هم تکذیب نامه و نظر آقای دعائی  کـه در مـورد مسـائل مربـوط  
  .منتشر شده است ۱۳۸۷به آغاز جنگ تحميلي که در سال 

  : آقای امیر انتظام و اطالع از حمله احتمالی
آقای امیرانتظام هم در خـاطرات خـود بـه صـراحت گفتـه اسـت کـه 

مریکائی ها از احتمال حمله عراق به ایران به من و آقایـان مهنـدس آ
 :بازرگان و دکتر یزدی اطالع داده اند

نخسـت وزيـر قبـل از اينکـه تهـران را «: آقای امير انتظام مـی نويسـد
ترک کنم مرا بعنوان نمايندۀ ويژه خود انتخاب کرد و دستور داد کـه 

روی را بـا سـفير شـوروی و استکهلم مسائل مورد نظر ايـران و شـو در 
مسائل مربوط به ايران و آمريکا را با سفير آمريکا يا نماينـدگان دولـت 

  )۴(».های شوروی و آمريکا مورد بحث قرار دهم  
جان استمپل مسئول سياسی سفارت آمريکا در : ... وی ادامه می دهد

تهران از واشنگتن تلفن کرد و گفت می خواهد بـه سـوئد بيايـد و در 
مراتـب را تلفنـی بـه . مسائل مورد عالقـه دو کشـور مـذاکره کنـد ه بار

بـه اسـتمپل خبـر . اطالع نخست وزير رساندم و ايشان موافقت نمود
ــا ایشــان هســتم جــان  ۱۳۵۸در شــهریور . دادم کــه آمــاده مــذاکره ب

استمپل همراه با جرج کیو، کارمند اسبق سفارت امریکا در تهران در 
موضـوع مـورد بحـث آنهـا وضـعیت . دند، به استکهلم آم۱۳۳۲سال 

در بـین ایـن کشـورها بیشـتر . ارتش های کشورهای همسایۀ ایران بود
آنهـا بـا تهیـه اسـالید از . در مورد وضعست ارتش عراق تکیه شده بود

جابجایی ارتش عراق به مـرز ایـران و عـراق مـا را بـا خبـر سـاختند و 
خیـال حملـه بـه استدالل می کردند که ارتش عراق با این جابجایی 

عراق در آخر شـهریور چنـد دهکـدۀ نزدیـک ایـران در . ایران را دارد
  کردستان را بمباران کرد و ایران نسبت به این تجاوز عراق اعتراض 
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آیا اطالع دولت موقت از احتمال حمله عراق 
به ایران، به دولت بعدی و یا شورای انقالب 

  عیت چیست؟منتقل شده ویا نشده است، واق
  
  

نفر از هموطنان کُرد ما کشته شـدند، در انتهـای  ۶در این حمله . کرد
جلسه آنها پیشـنهاد کردنـد کـه بـه ایـران برونـد و ایـن مطالـب را بـه 

آنها به ایران پرواز کردنـد . اطالع آقای بازرگان نخست وزیر برسانند
یـر و من هم جداگانه به ایران آمدم و مراتب را به اطـالع نخسـت وز

جان استمپل و جرج کیو به دیدن نخسـت وزیـر رفتنـد و بـا . رساندم
پروژکتوری که به همـراه آورده بودنـد اسـالیدهای جابجـایی ارتـش 
عراق را به آقای بازرگان و وزیر خارجه نشان دادند و چند روز بعد به 

مجــدداً جــان ۱۳۵۸در مهــر مــاه «و نيــز . امریکــا مراجعــت کردنــد
د تلفن کرد و گفت که برای طـرح مسـئله مهـم استمپل به من در سوئ

بـرای  . ديگری می خواهد باتفاق همکاران خـود بـه اسـتکهلم بيايـد
کسب دستور به نخست وزير تلفن کردم و آقای بازرگان با آمدن آنهـا 
موافقــت کــرد و موضــوع را بــه آنهــا اطــالع دادم کــه مــی تواننــد بــه 

جان استمپل و جرج کيـو . داين بار آنها سه نفر بودن. استکهلم بيايند 
موضـوع . و يکی ديگر از همکاران آنها که نـام او را فرامـوش کـرده ام

مــورد بحــث آنهــا ایــن بــود کــه اتحــاد جمــاهیر شــوروی کــه از 
صادرکنندگان عمده نفت بود به زودی به دلیل احتیاج بـه سـوخت، 
وارد کننده نفت خواهد شد و درایـن بـاره گـزارش مفصـل مـدونی را 

در این مسافرت دو موضوع دیگر نیز مورد بحـث و . رده بودندتهیه ک
  :مذاکره قرار گرفت

آنها اطالع دادند که اتحـاد جمـاهیر شـوروی از طریـق پـرواز  –اول 
هوایی برای جدایی طلبان کردستان اسلحه ارسال می کند و تعـداد 
پروازها و مقدار جنگ افزاری را که از یک ماه گذشته یعنـی شـهریور 

در آخــر  - دوم. رای کردهــا ارســال شــده بــود، شــرح دادنــدبــ ۱۳۵۸
  :جلسه در زمانی که جرج کیو خداحافظی می کرد گفت

راستی شما همان کسی هستی که نامۀ اعتراضیۀ نهضت مقاومت ملی "
جـرج کیـو . ؟ گفتم بله، من بودم"به نیکسون دادی ۱۳۳۲را در سال 

سیاسـت او پیـروی  آیا هنوز به مصـدق و راه او وفـا داری و از: "گفت
  .صد در صد همین طور است. ؟ گفتم بله"می کنی

دراین جلسه قرار شد آنها به امریکا برگردنـد و ده روز بعـد در تهـران 
باشند و من هم در تاریخ مقرر در تهران بودم و به اتفاق آنها به دیدن 

آنهـا همـان مطالـب سـوئد را بـه اطـالع نخسـت . نخست وزیر رفتیم
و بعد هم به دیدن دکتر ابـراهیم یـزدی وزیـر خارجـه  .وزیر رساندند

رفتــیم و آنهــا پــس از تکــرار مطالــب مــورد مــذاکره بــا نخســت وزیــر، 
» .گزارش چاپ شدۀ خودشان را در مورد نفت به وزیر خارجه دادند

)۵   ( 
آقای امير انتظام می گويـد، آمريکـايی هـا بـا مـن در ايـن دو ديـدار و 

  : حث و مذاکره قرار دادند که از جملهمذاکره چند مطلب را مورد ب
ارتش عراق خيال حمله بـه ايـران را دارد و بـا اسـاليد جابجـايی  - ۱ 

 . ارتش عراق را در مرزهای ايران نشان دادند
شرح ارسال اسلحه و جنگ افزار نظامی شوروی ها برای تجزيـه  - ۲ 

. ظـاميعنـی آقـای اميـر انت( و اين سئوال که آيا شـما . طلبان کردستان
به مصدق و راه وی وفاداری و از سياست وی پيـروی مـی کنـی؟ ) نادر 

  )۶. (صد در صد همينطور است. که آقای امير انتظام می گويد بله
بــرای اطــالع از " مــارک گازیوروســکی " و امــا، بعــد از انتشــار مقالــه 

صحت و سقم مسئله، با ایشان تماس گرفته شد و از ایشان سئوال شـد 
  :که

کجا دانستید چنین اطالع مهمی به دولت بعدی منتقل نشـده شما از 
اوال این اطالع برای اولین : است؟ آقای گازیوروسکی پاسخ می دهد

بار در دادگاه امیر انتظام توسط بازرگان فاش شد و این بعد از حملـه 
عراق به ایران بود و ثانیاً دکتر یزدی به من گفـت کـه ایـن اطـالع بـه 

بنی صدر که وزیر خارجـه بعـد . نتقل نشده استوزیر خارجه بعدی م
از یزدی بود، به من گفت که نه یزدی و نـه کـس دیگـری ایـن اطـالع 
آمریکائی ها را به من منتقل نکرده است و یـزدی هـم تأییـد کـرد کـه 

    .اطالع منتقل نشده است
بیش از همه من به این علت از یزدی نپرسیدم که چرا او ایـن اطـالع 

گفته است زیرا نمی خواستم که چنین سئوال سـخت و را به احدی ن
امـا ). این تعـارف بـدی بـود( آزار دهنده ای را در برابر او مطرح کنم 

چنین به نظر می رسید و برایم روشن بود کـه خطـر بزرگـی یـزدی را 
من فکر می کـنم کـه . چنین می کرد] اگردر آن موقع[ تهدید می کرد 

انتظام در مورد آن صحبت بکنـد زیـرا  بازرگان قادر بود که در دادگاه
ــتقیم جــرج  ــرا او مس ــود کــه دســتگیر نخواهــد شــد زی او مطمــئن ب

شخص آمریکائی که با امیر انتظام تماس گرفته و اطـالع را بـه او [کیو
را مالقــات نکـرده و بعــداً ایــن اطــالع بــه او .] ن.منتقـل کــرده اســت

    )  ۷(. تاما این برای یزدی ریسک باالئی داش. منتقل شده بود
  :نتیجه

اسناد ارائه شده و نیز مصاحبه آقای عبدالعلی بازرگان مسلم می کند   
امیر انتظام، مهندس بازرگان و دکتـر یـزدی : که آمریکائیها به آقایان

گفتـه هـای آقـای . از حمله احتمالی عراق به ایران خبـر داده بودنـد
گـان و امیرانتظام هم روشـن اسـت کـه ایـن اطـالع بـه مهنـدس بازر

الّـا اینکـه آقـای عبـدالعلی بازرگـان . دکتر یـزدی منتقـل شـده اسـت
مدعی است که این اطالع از طریق دکتر بهشتی و دعـائی بـه شـورای 

از سه نفر نـامبرده شـده، دو . انقالب و آقای خمینی منتقل شده است
نفر سوم که آقای دعائی است، ایشان بـه . نفر که در قید حیات نیستند

ا تکذیب کرده است و اطالع خود را از این مسـئله در شدت مطلب ر
منتشـر " مـارک گازیوروسـکی " سال قبل از مقالـه  ۴یعنی  ۱۳۸۷سال

کرده اسـت و همچنانکـه در بـاال آمـد او چنـین اطالعـی را بـه آقـای 
حال تحقیق مسـتدل و روشـنی . خمینی و شورای انقالب نداده است

قضـاوت از کـم و . م گذشتکه انجام گرفته از نظر خوانندگان محتر
  .   کیف این مسئله هم برعهده شما است

و اما آنچه در این گـزارش تحقیقـی عنـوان شـد، بـار مسـئولیت آقـای 
خمینــی را در بــاره توجــه نکــردن بــه نامــه هــا و گــزارش فرمانــدهان 
نظامی از تدارک حمله صدام به ایران نمی کاهد ولـی انحصـارطلبان 

یرازۀ ارتش را پاره مـی کردنـد و بـه عنـاوین با اتکآء به آقای خمینی ش
 .مختلف فرماندهانش را زندانی، اعدام و یا از کار برکنـار مـی کردنـد

اسناد فراوانی وجود دارد که آقای خمینی و روحـانیون حـاکم کـه در 
صدد تصاحب انحصاری قدرت بودند، هرچـه از جانـب بنـی صـدر و 

در صـدد حملـه بـه  فرماندهان نظامی به او گفته مـی شـد کـه صـدام
ایران است، می گفت این ارتشی ها اطالعات غلـط مـی دهنـد، و مـی 

وبعـد از حـذف بنـی . خواهند دست روحانیون را از ارتش کوتاه کنند
صدر، مرتب زعمای لشکری و کشوری جهموری اسالمی بنی صـدر را 
مقصر اعالن می کردند که اطالعات به موقع به آقـای خمینـی نـداده 

روزهـا "رشهای تحریر شده آقای بنی صدر تحت عنوان درگزا. است
آمده است که فرمانـدهان نظـامی " بر رئیس جمهور چگونه می گذرد

 ۱۴در نامــه مــورخ . را بــرای دادن گــزارش بــه حضــور امــام فرســتادم
در حال حاضـر فرمانـده را مـی گیرنـد و «: آمده است ۱۳۵۹شهریور 

د، چنـین آدمـی چطـور سرش را می تراشند بعد می گوینـد آزاد هسـتی
. مقامات غیر مسئول در امور ارتش دخالت نکنند...فرماندهی بکند؟

بــرای تبلیــغ ... انجمــن اســالمی، اداره ایــدئولوژی، مقامــات کشــور و
سلســله . اســالم اســت و نــه از بــین بــردن حاکمیــت مقامــات مســئول

ــی رود ــین م ــد، . مراتــب عمــالً دارد از ب ــی حاضــر بودن ــای محالت آق
نحوه عمل اسـتاندار خوزسـتان روحیـه . ار حساس استوضعیت بسی

. فرمانده قابل حاضـر نمـی شـود بـرود. ها را بکلی خراب کرده است
انشاء الله امروز و فردا حمله نمی کنند اما باالخره یک روز این کـار را 

« : به آقای خمینی آمـده ۵۹شهریور  ۲۸در نامه ). ۸(». خواهند کرد
ن را بخــدمت فرســتادم اطالعــات یــک مــاه پــیش همــین فرمانــدها

بعــد بــه اینجانــب . حاصــله در بــاره توطئــه امــروز را بعــرض برســانند
و امــروز راســت از آب . فرمودیــد بــاین اطالعــات بــاور نمــی فرمائیــد

درآمده اند واحتمال یـک درگیـری گسـترده ای از مـرز ترکیـه تـا مـرز 
مقصــود از گــزارش حســب کتــاب نامــه هــا، و » پاکســتان قــوی اســت

مان است که رئیس ستاد و رئیس اطالعات ارتش در بـاب تـدارک ه«
  )۹( ».رژیم صدام برای حمله به ایران تهیه کرده بودند

ــال   ــه خــاطرات س ــد از اینک ــی حــاال، و بع ــمی  ۱۳۶۱ول ــای هاش آق
منتشر شد، معلوم مـی شـود کـه  ۱۳۸۵رفسنجانی چاپ اولش در سال 

گزارش می کرده اند، حق با بنی صدر و ارتشی ها بوده است که مرتب 
آقــای هاشــمی، در . کــه صــدام در صــدد حملــه بــه ایــران اســت

کتــابی را کــه دفتــر « : ، خــود مــی نویســد۶۱شــهریور  ۲۰خــاطرات
در مورد تجاوزهای مقـدماتی قبـل از شـروع ] در ارتش[مشاورت امام 

رسمی جنگ تهیه کرده خواندم که حـدود سیصـد تجـاوز را بـا ذکـر 
اســناد . ه عــراق در همـان تــاریخ آورده اسـتنامـۀ اعتراضـیه ایــران بـ

خوبی برای متجاوز معرفی شدن عـراق دارد و نظـرم ایـن اسـت کـه 
اینها همان گزارشهائی است که نظامی ها به آقای ) ۱۰(» .منتشر شود

خمینی می دادند و ایشان اصالً گوشـش بـدهکار ایـن گزارشـها نبـوده 
ند بـرای اینکـه دسـت است و می فرمود که اینها را ارتشی ها مـی سـاز

و هنـوز کتـاب یـاد شـده در ایـران . روحانیت را از ارتـش کوتـاه کننـد
منتشر نشده است و تا این رژیم حاکم است مـن گمـان نمـی کـنم کـه 

  .این کتاب منتشر شود
  ۱۳۹۱بهمن  ۲۱محمد جعفری    

 mbarzavand@yahoo.com  
     
  :داشتیاد
۱ -    
-http://www.namir.info/home/pdf/af8/aghaz  
    jang.htm     

به سرپرسـتی مؤسسـه  ۱۳۵۹اردیبهشت  ۲۰آقای دعائی در تاریخ  - ۲ 
  . اطالعات منصوب شد

ید محمـود گوشه ای از خاطرات حجت االسـالم و المسـلمین سـ - ۳
مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام خمینـی، چـاپ اول : دعائی، به اهتمام

  ۱۷۴٫- ۱۷۷، ص  ۱۳۸۷
؛ ۱۸۱گروگان گیری و جانشینان انقـالب از محمـد جعفـری، ص - ۴

، نشـرنی، ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظـام جلـد : به نقل از
  ۴۰٫، ص ۱۳۸۳چاپ ششم 

؛ ۱۸۱از محمـد جعفـری، صگروگان گیری و جانشینان انقالب  - ۵
، نشـرنی، ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظـام جلـد : به نقل از

  ۴۵٫- ۴۶، ص  ۱۳۸۳چاپ ششم 
؛ ۱۸۱گروگان گیری و جانشینان انقالب از محمـد جعفـری، ص - ۶

، نشـرنی، ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظـام جلـد : به نقل از
  ۴۵ - ۴۶، ص  ۱۳۸۳چاپ ششم 

۷ -   
 Yazdi told me that the information was not passed 

on.     He said that his successors never asked.  I 
doubt they would have believed him anyway.  By the 
time of Entezam's trial it was too late, of course, since 

Iraq had already invaded.  
   Bani-Sadr (who succeeded Yazdi as foreign 

minister) told me neither Yazdi nor anyone else told 
him about the US warning, and Yazdi told me he did 
not tell his successors about the warning snd that 
they never asked about anything like that.  I didn't ask 
Yazdi why he did not tell anyone, mainly because I 
didn't want to raise a very awkward question (it would 
have been bad taaroof).  But it seems quite clear to 
me that there would have been grave danger for him 
in doing so -- what happened to Entezan could have 
happened to him.  I think Bazargan was able to talk 
about it at Entezam's trial because he was fairly 
confident that he would not be arrested for saying so, 
and also because he did not directly meet with Cave; 

he was told about the warning afterward.  This would 
have been much more risky for Yazdi..  

،ص ...کتاب نامه ها از آقای بنی صدر به آقـای خمینـی و دیگـران - ۸
این نامه یکی از اسـناد بـر آگـاهی از حملـه عـراق بـه ایـران و «؛ ۱۴۷

هشدار به آقای خمینی است که با اتکاء به او، شیرازۀ ارتش را پاره می 
  ».کردند

  ۱۶۰٫و  ۱۵۶همان سند، ص   - ۹
۱۰ -  

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/14
5377.php   

   
    

  گریز از خامنه ای ؟
  

اعدام در مشهد همراه با سركوب  400
  :قشرهاي زحمتكش 

      
ـبز، 91 بهمن 18در  ◀ زنـداني در زنـدان    400تعـداد   ، به گزارش نداي س

ي منابع، اعدام مخفيانه زنـدانيان   بنا به گفته. وكيل آباد مشهد اعدام شده اند
ـاتي مبنـي بـر     . هر يكشنبه و چهارشنبه صورت مي گيرد ـال گزارش با اين ح
ـيلي در مـورد تعـداد     . اعدام در سه روز هفته نيز وجود دارد ـات تفص اطالع

ست، با اين وجود حداقل در يك مورد از اين زندانيان اعدام شده فراهم ني
 400منابع اعالم كرده اند كه تعـداد  . نفر اعدام گشته اند 50اعدام ها تعداد 

 .نفر در چهار يا پنج ماه گذشته اعدام شده اند
به گزارش موكريان، دو تن از زندانيان زندان مركزي  ،91 بهمن 19در  ◀

گويلي از زندان مركزي سنندج بـه  سنندج به نام هاي وريا خسروي و اكبر 
 .زندان سنقر واقع دراستان كرمانشاه تبعيد شدند

روزنامه نگار بازداشت شـده  15ايلنا، خانواده  ، به گزارش91 بهمن 19در  ◀
ـاران ممنـوع      اساس اظهار بر نظر بازپرس پرونده مبني بر اينكـه روزنامـه نگ

از مالقات آنها ممانعت بـه   المالقات نيستند، به زندان اوين مراجعه كردند كه
 .عمل آمد

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران بدنبال اعتصاب  ،91بهمن  21در ◀
كارگر پيمانكاري شركت فرا ساحل در روز دوشنبه نهم بهمـن   800و تجمع 

ـنبه     ـا روز ش ـا ت ـپس ادامـه     14ماه و تعطيلي كار از سوي كارفرم بهمـن و س
ـنبه  اعتصاب و تجمع اين كارگران د ـا بـه      15ر روز يكش ـاه، كارفرم بهمـن م

ـان را   18كارگران اعتصابي وعده داد روز چهارشنبه  بهمن دستمزد معوقه آن
ـنبه   پرداخت خواهد كرد و آنان نيز با اين اولتيماتوم كه چنانچه روز چهارش
دستمزدشان پرداخت نشود بار ديگر اعتصاب را از سر خواهنـد گرفـت بـه    

 .داعتصاب خود پايان دادن
بهمن به گزار ش آفتاب، سه قاچاقچى مـواد مخـدر كـه در امـر      21در ◀

ـتند، در      مشاركت در خريد و فروش و نگهدارى مـواد مخـدر فعاليـت داش
 .محوطه زندان مركزى اصفهان به دار  آويخته شدند

ـيش از   ،91بهمن  24در ◀ نفـر از مجمـوع    100به گزارش ايلنا از ياسوج، ب
كل راه و شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد بعـد از  نيروي شركتي اداره  230

ـتانداري      تجمع بي ـازي بـه سـمت اس نتيجه در مقابل اداره كل راه و شهرس
 .حركت كرده و  در دفتر استاندار تجمع كردند

ـ بهمن به گزارش روزنامه جام جم ر 24در ◀ ـاوري    ئ ـار و فن يس مركـز آم
هـزار كـودك    145اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش خبـر داد كـه   

 .ايراني از درس و مدرسه جا مانده اند
ـاه در   ئپيشتر علي باقرزاده ر    ـتم دي م يس سازمان نهضت سواد آموزي، هف

اشاره كـرده و گفتـه بـود كـه      90جمع خبرنگاران به نتايج سرشماري سال 
هـزار   456ميليون و  3هزار بي سواد مطلق دارد كه  719ميليون و  9ايران «

سال و  19درصد از افراد شش تا  5«و » سال دارند 49بين شش تا نفر از آنها 
 «.سال هم هيچ وقت به مدرسه نرفته اند 9درصد از كودكان شش تا  2
ـاعته   ،91بهمن  25در ◀ به گزارش كلمه، يك روز پس از دستگيري چند س

زهرا و نرگس موسوي، رئيس زندانبانان موسوي و رهنورد كه ادعا مي كرد 
داشت و برخوردها بي خبر بوده، در تماس تلفني با داماد مهندس از اين باز

موسوي به تهديد وي پرداخت و هشدار داد كه كليه فعاليت هاي او تحت 
 .نظر دستگاه هاي امنيتي قرار دارد

به گزارش آفتاب، شكارچي دختران شرق تهران كه بـه   ،91بهمن  25در ◀
ـان مـدني بـه دار    خاطر دو جنايت به قصاص محكوم شـده اسـت، در    خياب

در كـه   شـت علي نام دا ه بودسال 24دختران كه اين شكارچي  .آويخته شد
دو دختر به نامهاي ندا و اعظم را بي رحمانه به قتـل   ،84آبان و آذرماه سال 

رساند و پنج دختر ديگر را با چاقو هدف قرار داد اما اين دختران جان سالم 
 .به در بردند

 45گزارش كلمه، فرزند مهدي خزعلي گفته اسـت،  به  ،91بهمن  25در  ◀
روز از اعتصاب غذا و نگراني از سالمت مهدي خزعلي در زنـدان انفـرادي   

وي در آخرين تماس تلفني گفته است كه به علت ضعف شديد . مي گذرد
مي خواسته اند در بهداري به او سرم تزريق كنند، اما اين زنـداني سياسـي   

 .مانع از آن شده است
ـال       91 بهمن 25ر د ◀ ـالي وكيـل جم ـاس جم ـان، عب ، به گـزارش موكري

ـ   ه قادرنژاد، دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور ميانـدوآب، گفت
ـيش از   : است حكم نهايي پنج سال زندان براي جمال قادرنژاد چنـد روز پ

ـان غربـي تأئيـد شـد      طرف شعبه دهم دادگاه تجديد ـتان آذربايج ه نظر اس
  .است
ـازل دو    واواكبه گزارش هرانا، ماموران  ،91بهمن  25در ◀ سمنان بـه من

ـان  "و  "اردشير فناييان"شهروند بهايي به نامهاي  ـيدرخ فيروزي مراجعـه   "ش
ها  تر، كتب مذهبي و بعضي عكس كرده و پس از تفتيش كامل منازل، كامپيو

و وسايل شخصي را ضبط و دو شهروند بهايي مذكور را هم بازداشـت و بـه   
  .دهند ه نامعلومي انتقال مينقط

  16ر صفحهد
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  انقالب بدون بدیل و اندیشه راهنما؟
  

 در زنــدگی نمــاد و الگــو و بــدیل  کــه نســبت بهمــان وضــعیتی، چنــین
 منـزل دولـت سـرای در تا رود نمی بیرون جامعه از آزادی و استقالل

 تحول خم پیچ از ماند، می انقالب هدف  نماد که نسبت بهمان کند،
  .گردد می کاسته آن زمان طول و

 بایـد ای، خامنـه آقای شدن »حر« نبودن یا بودن ممکن باره در – ۳ 
 نمـی امکان  این بر را بنا زنده ملت یک اما. نیست ممکن نا که بدانیم
 زیرا. گذارد

 او. برجاسـت جبـار یـمژر شـود، حـر ای خامنه آقای که برفرض.۳/۱ 
 خـالء  یـمژر در: دهـم می دارهش دیگر، یکبار. است یمژر این کارگزار
 تصـرف کـه قدرتمـدار جمـع یک. کرد پر را آن بتوان تا ندارد وجود
 کـه دلیـل این به  هم. بگردد تواند نمی بدیل کند، می هدف را دولت

 از خـالی جـائی یـم،ژر در کـه خـاطر این به هم و است یمژر جنس از
 هر. کنند خود آن از و پر  را آن که شوند برآن جمعی که نیست قدرت
 مـی پـر مافیـا آن و ایـن توسـط درجـا، شـود، می خالی که هم فضائی
 را طـرف دو از یکی و کند می دو  به تقسیم یمژر که واقعیت این. شود

 خـود، بـرای جز خواهد می فقیه مطلقه والیت یعنی کند، می حذف
  .  نگذارد فضا احدی برای

 کـه همـین یـمژر و شـود حـر ای خامنـه آقای کنیم فرض یکبار. ۳/۲ 
 روزهـای  در. شـود مـردم جمهـور والیـت طرفدار او اما. بماند هست
 بـرآن اینـک و »اسـت اسالم وهن فقیه والیت« که بود گفته انقالب
 قـرار یـمژر رأس  در کسـی او جـای بـه یـا. بزداید را وهن این که شود
 تغییـر توانـائی او اگـر. باشـد مـردم جمهـور والیت طرفدار که بگیرد
 او جانشـین اگر و. شود  می حذف درجا باشد، نداشته را میژر ساخت

 تطبیق آن با را خود یا و شود می حذف یا باشد، نداشته را توانائی این
 حاکمــان مثــال و او دســتیاران و  خمینــی آقایــان مثالهــای( دهــد مــی

 کشـور مـردم و نشـود، یـا شـود حـر او اگـر امـا). تـونس و مصر جدید
 تغییـر کنند، دیگر را خویش جامعه و  گیرند بکار را خود های توانائی
 مـردم دهنـده تغییـر عامـل جـا، این تا. شود می میسر دولت، ساخت
 مـی تغییـر انـد، شـده بالیده آنها میان در که بدیلهائی  و مردم. هستند
  . دهند می تغییر و کنند

 را خـویش مقـام و شـود حـر ای خامنـه آقـای کنـیم فرض دیگر بار      
  و باشد خوانده  آلترناتیو را خود یمژر از بیرون گروهی، و .گوید ترک

. شـوند او گـروه و ای خامنه آقای جانشین گروه این که بپذیرد یمژر
 و دهد می تطبیق یمژر با را  خود یا گروه این. شود می آش همان آش

 حـذف یـا و. دیگر اسمی با ماند می گسترده فقیه مطلقه والیت بساط
  . شود می

 بشـمارند مکلـف را خویش نفس باید می ایران مردم قرار، بدین. ۳٫۳ 
 پـذیرفتیم  کـه اینـک. شـود میسـر یـمژر تغییر تا دهند تغییر را خود و

 بهشـت ساختن بنابر اگر پس سازند، می خود مردم را جهنم و بهشت
 مـردم ایـن. نشست ای  خامنه آقای کردن تغییر انتظار به نباید است،
 آنهـا، تغییـر بـا کـه کننـد تردیـد نبایـد و کننـد تغییـر بایـد کـه هستند
 نیازمنـد مـردم تغییـر و . کننـد تغییـر تواننـد مـی نیـز مسـلکها استبداد
 بمثابه آزادی، و استقالل بیان با و پرشمار و مردم خود از است بدیلی
  .راهنما اندیشه

 
  :زادیآ و استقالل خط طرفداران توانائی: سوم پرسش٭  

 
  : نشستی که اخیرا داشتیم چند سئوال مطرح شدنددوستان در       
مختلف اعالم موجودیت می کنند وجلسات مختلف تشکیل می دهند در حالیکه که گروه های مختلف در خارج از کشور به شـکل هـای  - ۱ 
آیا طرفداران خط استقالل و آزادی توان آن را ندارند به عنـوان تشـکلی  

علیرغم اینکه  همه اهل سیاست می داننـد در داخـل کشـور در هـر   - ۲  ؟منسجم نظرات خود را اعالم نمایند
دارند چرا در خارج سعی نمی شود بـا اتحـاد خـود در مقابـل  محکمی شــهر حتــی روســتا طرفــداران اندیشــه اســتقالل و آزادی طرفــداران 
یک سری افرادی که هنوز دنبال شاه هستند نشانگر اندیشه مردم داخـل 

نســل جــوان تــا مســن ترهــا طرفــداران سرســخت  تردیــد از کــه بــدون 
سئوال شد در نشستی که چند مدت قبل با حضور آقای بنی صـدر  -  ۳  استقالل و آزادی هستند باشند؟

یـا بـه مناسـبت دیگـر و آیـا افـراد شـرکت کننـده از طرفـداران خـط  بود بر پا شد و آقای بنی صدر از عشق سخن گفت آیا یـک جلسـه سیاسـی 
 دی بودند؟استقالل و آزا

 
   :گانه سه پرسشهای به پاسخها • 

 
ــاره در پرســش دو     ــوان ب ــداران« ت  و »آزادی و اســتقالل خــط طرف

 آن بـه شـرح ایـن بـه و کـنم مـی پرسـش یـک را طرفداران این اتحاد

  :دهم می پاسخ 
ــا از – ۱  ــدانیم کج ــه ب ــاتیو ک ــازی آلترن ــرای س ــدرت ب ــاکم، ق  در ح

 اسـت؟ ) گشتن حاکمان انشینج( دولت عملش محدوده و وابستگی
 را انسـانی جامعه هر و انسان هر مطلوب حقوق و اصول که دانیم می
 غیر اما. هست که  کرد وانمود آن جز را خود و کرد فهرست توان می
 تشــکیل راهنمــای اندیشــه بــا شــده اعــالم حقــوق و اصــول تنــاقض از

 شـکارشآ کردارشـان، و  گفتار و پندار که آلترناتیوی چنین دهندگان
  :از عبارتند آلترناتیوها اینگونه تشکیل مبانی کنند، می

 تغییــر را خــویش سرنوشــت تواننــد نمــی خــود و ناتواننــد مــردم. ۱٫۱ 
 ارتش  و بود ایران امروز جمعیت نصف ایران جمعیت! شگفتا. دهند

 سـپاه از تـر قدرت پر روز، آن جمعیت به نسبت آن سرکوب دستگاه و
 از یـمژر آن. بـود  مـالی – نظـامی مافیاهـای یـمژر سـرکوب دستگاه و

 قـدرتهای تـر بتمـام حمایـت و بهتر المللی بین و ای منطقه موقعیت
 جـز کـه دینـی دولـت تجربـه  ایـران مردم. بود برخوردار نیز خارجی
 بودنـد ندیده روز آن نیز را باشد تواند نمی و نیست دولتی دین همان

 در را خـویش سرنوشـت اننـدتو نمی مردم  این چرا. اند دیده اینک و
 بگیرند؟ دست

 تـاریخ »سـیاه روز« بهمـن ۲۲ روز و بـوده فاجعـه یـک انقالب.  ۱٫۲ 
 کـه نیست  این جز آن، از ترس و انقالب از بیزاری القای هدف. است
 مرتـب اسـت، رو ایـن از. کننـد وابسـته آلترناتیو فعل آلت را نسل این
 نسـل اشـتباه را  انقـالب و دبیزارن انقالب از جوانان که شود می تبلیغ
 بنـابر( اسـت ملـت هـر حـق انقالب که این از غافل. دانند می پیشین

 آن از و غافــل حــق  ایــن از کــه نســلی و) بشــر حقــوق جهــانی اعالمیــه
. کنـد نمـی پیـدا کـردن ویـران و شـدن ویـران جز سرنوشتی بترسد،
 نسـلهای و سـو بـدین  انقـالب از ایرانـی نسـل دو سرنوشت به بنگرید
 بـه را خـود سرنوشـت تعیین اختیار که دیگری های جامعه در جوان

 و است تحول آغاز انقالب که  نبرید یاد از و. سپردند بیگانه قدرتهای
 بـه انقالب آیا: پرسند می هنوز فرانسه، انقالب از سال ۲۲٤ گذشت با

 است؟  رسیده خود هدفهای همه
ــا و مــردم هرا از آزادی، و اســتقالل در کــه هــم بــدیلی. ۱٫۳   مــردم، ب

 سانسـور  نخسـت شـود، می الزم. ندارد وجود بدهد، تغییر را وضعیت
 داشـته، وجود هم اگر. ندارد وجود بدیلی چنین: گفت سپس و کرد

! است کرده برابر  نبودش با را بودش و ساخته ناتوانش یمژر سرکوب
 اننـاتو نـه و میروی میان از نه ایستادی، حق بر وقتی که این از غافل
  .گردی  می تواناتر نیز روز به روز. شوی می

 مـی سانسـور باز. است کرده محل بی را استقالل شدن، جهانی. ۱٫٤ 
 ملـی مـاوراء  سـلطه را شدن جهانی اگر حتی که واقعیت این که شود
 جهـانی همین دلیل به باز، نشماریم، جهانیان محرکه نیروهای بر ها

 تنها نه. است یافته گذشته  از ربیشت دوچندان اهمیتی استقالل شدن،
 و استقالل بردن بکار با مگر شود نمی شهروند انسان که خاطر این به

 جهـان مقیاس در قوا روابط که نیز لحاظ  این به بلکه خویش، آزادی
 هـر پـس. شود می ای جامعه هر در زندگی چون و چند کننده تعیین
 بـه نیـاز نشـوند، قـراربر زیـانش بـه قـوا روابط این که  این برای ملتی،

 اسـتقالل کنـد، رهـاتر قـوا روابط از را خود اندازه هر. دارد استقالل
 را خـود رشد و تر افزون را اختیار در محرکه نیروهای و بیشتر  را خود
  .   کند می تر جانبه همه

 بـرد، نمی راه رابطه شدن عادی به »جهانی جامعه« با یمژر کار.۱٫٥ 
 سرنگونی بر»   جامعه« این شدن مصمم و ها یرویاروئ تشدید به بلکه
 بـا انـد، شـده سـرنگون کـه اسـتبدادهائی تمـامی.  بـرد می راه یم،ژر

 نمـی کـه اسـت روشـن . اند شده سرنگون»  جهانی جامعه« دخالت
 قرار. است نشده دموکراسی شده، سرنگون یمهایژر جانشین گویند
  .است  شده فنا و تجزیه خطر در گرفتن

 زمینـه هـم و مبـانی از یکـی هـم هراسـی اسـالم و سـتیزی ماسال. ٦٫۱ 
 نیسـت   دین، بمثابه تنها اسالم، با. است ساختن وابسته بدیل عمومی

 بنـابراین تاریخی، وجدان کردن مشوش بخاطر. شود می دشمنی که
 مـی گـری هرسـلطه  که این سخن روشن. هست نیز همگانی وجدان
 او گذشـته کردن ویران خست،ن کار سلطه، زیر کردن رام برای داند
 کسـی بـر سـلطه بـرای ،   Orwell George  اورول ژرژ قـول به. است

 بایـد مـی بخـواهی راسـت. شـد مسـلط او برگذشـته بایـد مـی نخست
 تا کرد خراب که نقد نه را کسی گذشته  کرد، ویران را تاریخی هویت

 تکیـه اربـاب بـه ببینـد نـاگزیر را خـود و بایستد خود سرپای نتواند او
 نیز، شوند، می یا اند شده بیگانه نوکر که کسانی  زندگی مشاهده .کند
  . رساند می نتیجه همین به را ما

 باشد مردم عملش محل که آزادی و استقالل بیانگر بدیل چون. ۱٫۷ 
 بـه وجـودش  یـا و نـدارد وجـود کنـد، عمـل مـردم راه از و مـردم با و

 بتواند که است آلترناتیوی ،ماند می که حلی راه پس آید، نمی حساب
 و آورد بدسـت را »سـاالری  مـردم موافق« خارجی قدرتهای حمایت

  !دهد تغییر را یمژر قدرتها، این کمک با
 نکـرده کشـف ایـران وابسـته »اپوزیسیون« تازه را باال »استدالل«      

 و لیبیـائی  و افغـانی و عراقی های وابسته ها، وابسته این از پیش است،

 سـلطه پخـت دست »استدالل« همین سوری، و مصری نیز و وریس
. آوردنـد را آنچـه  کشورهاشـان سـر بـر آوردنـد و بردند بکار را جویان
 ایــن تصــدیق ســو، بــدین گروگــانگیری از بخصــوص ایــران، تجربــه
 ضـد بـر تـوان نمی خارجی،  قدرت با بند و زد بدون که است واقعیت

  . کرد کودتا ملتی حاکمیت حق
 آن بندهای از بند یک حتی ،»باال استدالل« که هربار قرار، بدین       

 وابسـته آلترنـاتیو  با که کنیم تردید نباید خوانیم، می یا و شنویم می را
 سانسـور بـدون را اسـتدالل ایـن وابسـته آلترنـاتیو امـا. داریم سروکار
 اسـت، رو ایـن از. بقبوالنـد  تواند نمی آزادی، و استقالل بدیل وجود
 کامـل بطـور بـدیل، ایـن شود، می مربوط امروز ایران به آنچه در که

ــرای. شــود مــی سانســور ــار هــر نخــورد، ذوق  تــوی کــه ایــن ب  کــه ب
 کـه رونـد مـی کسانی سراغ به شود، می الزم یمژر از زدائی مشروعیت

 را آنهـا کـه اینست هدف. هستند  نیز آزادی و استقالل بدیل دانند می
 در  و دارنـد تعلـق گذشـته بـه که کنند القاء و دکنن زندانی گذشته در

  . ندارند نقشی آینده و حال
 بـا̋ ثانیـا و نـدارد وجـود خـالء یـمژر در اوًال چون که این از غافل       

 از  تــرس بــرآن، کــه، بــدتر و بــد بســته مــدار در مــردم کــردن زنــدانی
 شود، می افزوده نیز...  و لیبی و سوریه و افغانستان و عراق سرنوشت
 یمژر دستیار این،  بر بنا مردم، حرکت مانع عمل، در وابسته، آلترناتیو

 را جامعـه محرکه نیروی این انقالب، از جوانان ترساندن با. شود می
 روشـن، سـخن بـه. کنـد مـی  نسـل ایـن کننده ویران یعنی پذیر، فعل

 اول، روز از چنانکــه. شــود مــی یــمژر بقــای عامــل آلترنــاتیوی چنــین
 یمژر استقرار و استبداد سازی باز  عامل »گروهکها« و »البانق ضد«

 بـوده - اسـت گشته مالی – نظامی مافیاهای یمژر اینک که – مالتاریا
  .اند

 بـه پرسـش ایـن و انـد نشسـته هم گرد که »دوستانی« سان، بدین        
 کـه اسـت  روشـن. آینـد بـدر شگفتی از باید می است، رسیده ذهنشان

 و اسـتقالل بیـان تـدوین کار تمامی هم آزادی، و اللاستق جانبداران
 تهیه را عمل برنامه  هم دارند، برعهده را راهنما اندیشه بمثابه آزادی،
 جلسـه و گردهمـآئی هـم و کننـد مـی پیشـنهاد را روش هم اند، کرده
 را همگرائـی اسـباب و بحـث  مفـاهیم سـر بـر و دارند آزاد بحث های
ــد مــی آمــاده ــاز. کنن ــین تشــکیل کــه تاســ روشــن ب ــدیلی چن  کــه ب

 آزادی و اسـتقالل کـه مشترکی  هدف دارای همه مختلف، گرایشهای
 بـدیل سـاختن نـوع از کاری است، اجتماعی عدالت میزان بر رشد و

 پـر جمعـی ارتبـاط وسـائل و مالی امکانات  از برخوردار نشانده، دست
 بـا کـه بگـردد بـدیلی بخواهـد سیاسـی جامعـه هرگـاه. نیسـت شمار،

 کنـد، خـویش همیشـگی جایگـاه را مـدنی جامعـه  و کند وداع درتق
 درس قـرن یـک در ایـران ملـت انقـالب سه تجربه از که است ضرور
 جمهـوری بـه اسـتبداد از گـذار در جامعه با همراهی  برای از و بگیرد

ــهروندان ــوگیری  و ش ــاز از جل ــازی ب ــتبداد، س ــجام از اس ــافی انس  ک
  .برخوردارباشد 
 و شـد ایراد ایرانیان اسالمی مجامع سمینار آغاز در نی،سخنرا آن – ۳ 

ــدگان شــرکت ــه آن، در کنن ــد  آزادی و اســتقالل خــط در هم  و بودن
  .هستند

  
  

  گريز از خامنه اي ؟
  
 
زاده  به گزارش سحام نيوز، به دنبال احضار جعفر عظيم  ،91 بهمن 28در ◀

، اين دو نفـر از  واواكو پروين محمدي، دو فعال كارگري به دفتر پيگيري 
بعد از ظهر در مورد  17صبح در اين دفتر حاضر شدند و تا ساعت  10ساعت 

ـارگران مـورد        ـار سـي هـزار نفـري ك اتحاديه آزاد كارگران ايران و طوم
 .بازجويي قرار گرفتند

ـال   به گزارش مهر، مسئوالن قضايي مي ،91بهمن  29در ◀ گويند در سه س
 160و برابر شده بـه نحـوي كـه اكنـون     گذشته آمار پرونده هاي قضايي د

ـاكنون    ميليون پرونده مختومه در بايگاني دادگستريها خاك مي خـورد و ت
 .ميليون پرونده مختومه هم خمير شده است 80
به گزارش مهر، بر اساس اعالم مركز آمار و انفورماتيـك   ،91بهمن  29در ◀

اري از مـواد  اد صدمه، تـوهين، نگهـد  جقوه قضائيه جرائم ضرب و جرح، اي
مخدر، استعمال مواد مخدر، تهديد، تخريب، صدور چك بي محل و حمل 
. مواد مخدر رتبه هاي يك تا دهم جرائم نخست كشور را تشكيل مي دهنـد 

كه اين نشان مي دهد بيشتر پرونده هاي قوه قضائيه مربوط به ضرب و جرح 
   .و توهين و مواد مخدر است

  
ـاره حملـه شـد و     »ليبرتي« ، به اردوگاه91بهمن  21در  ◀  با موشك و خمپ

صدر در مصاحبه با  يبن. شدند  يتن زخم 100تن كشته و  6حمله،  ينبراثر ا
كه حقوق انسان  ينكرد و، بنا بر ا يفتوص يتحمله را جنا ينفرانسه، ا يوراد

 يانسان، م حقوقاست و بهنگام تجاوز به  يآدم يكردار و بد  يكمقدم بر ن
از همه    يم،تجاوز پرداخت ولو با كردار او مخالف باش يز قربانبه دفاع ا يدبا
  . اردوگاه دفاع كنند ينساكنان ا يخواست از حقوق انسان يرانيانا
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