
  

تن، همه کارگزار خامنه ای، تأیید۸درصد از کسانی که نامزد ریاست جمهوری شده بودند، یعنی۱٫۵حدود:انقالب اسالمی چرا نامزدهای اصلی رد صالحیت شدند و وضعیت بعد از رد صالحیتها چگونه شد و ربط رد صالحیتها با . صالحیت شدند
کردن حجتیه ایها، موضوع دو گزارش از ایران هستند که در فصلهای اول و دوم از نظر  خمینی زدائی و دست باال پیدا   .در فصل سوم،گزارش را می آوریم که کارنامه والیت مطلقه فقیه در دوره خمینی و خامنه ای است   . خوانندگان می گذرانیم

اره اثر مجهز شدن ایران به سالح هسته ای واجد گزارش در ب. در فصل چهارم، گزارشها و خبرها در باره بحران اتمی هستند  در فصل پنجم، داده ها و اطالعات اقتصادی را که گویای وضعیت اقتصای کشور در آستانه انتخابات فرمایشی هستند را گرد        .اهمیت است
  آورده ایم و 

  :یمدر فصل ششم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان می گذران     
  ۳در صفحه

  

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

  )٧٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
اي كه  حقهو  »   ينبه چمبرل نلور ۀمحرمان یگزارش ھا«  

  رضاخان براي بلواي نان زد
  

« مه اي در بارة دكترعبدالحسين نوائي پژوهشگر تاريخ با مقد
قرارداد  :مي نويسد»  گزارش هاي محرمانة لورن  به چمبرلين  

براي اين منظور طرح شد و ماحصل آن اين  بود كه دولت  1919
موراداري ايران وهمچنين ااصالح  تقويت و  انگلستان براي 

رار ق دولت ايران  اختيار تقويت نيروي نظامي اين كشور وامي در
مقررات وقوانين ، مالياتها به نحو درستي وضع و  صالحا دهد تا با

الزم برسد وامنيت دركشورايجاد شود تا  و به مصرف  گرفته شود 
وتجارت و  زراعت وصنعت  مردم بتوانند به كاردر زمينه هاي 

ت ايران اما اين قرارداد را ملّ. تعليمات واصالحات بپردازند
را مشروط به  انگلستان پرداخت وام  نپذيرفت زيرا دولت  

مه ومن باب مقد فرستادن مستشاران انگليسي كرده بود 
ن فرستاده اآرميتازاسميت را هم براي اصالح اموراداري به اير 

خارجي را نپذيرفتند وبا همة  ايران هم مستشار مردم . بود
قرارداد پا نگرفت  فشاركرزن و ترفندهاي وثوق الدوله واذنابش 

نه   –سي ها تغييراتي در صورت طرح اما انگلي. ازميان رفت و
موضوع مستشارخارجي را از  دادند و آن اين كه  –آن  درماهيت 

كه يك ايراني انجام  طرح حذف كردند و به جاي آن قراردادند 
  .را برعهده گيرد طرح 

اين كه آيرونسايد . ردي كارساده اي نبودفه پيداكردن چنين البتّ  
افراد مطالعه نمود براي  ةپروند در  و تها موضوع را بررسي كرد مد

ي درقدرت هركسي نبود؛  آن بود كه اجراي چنين طرح مهم
ست زورمند، زورگو، جاه طلب ، قلدر و بي ريشه،  خوامردي  مي   

دريده  كه در مقابل داعيه  دهن  خشن و بي رحم و بي ادب و 
 وت گرايان بتواند بايستد داران وهوچيان ومنفي بافان وسنّ

 
 12 ر صفحهد   

 نصراهللا نجات بخش
  8  –  شد فيتكل نييتع انتخابات شينما

  !؟كرد نظام استوانه حذف به مجبور را تيوال دستگاهي ضرورت چه
  !رسدي م فرا فعال ميتحر جنبش

  
ي اندك و آمد رونيب ابهام زا تيوضع  رفت، كنار ها توهم...  و ميآي نم م،يآي م و زمستان باد مرده  و بهار  باد زنده  باالخره،
 در اجرا به انتخابات شينما نشود، بارز ميرژي براي ا تازه عارضه اگر است، نماندهي باق انتخابات به شتريب روز ده. شد روشن
 در كي حدود ،يجمهور استير انتخابات گذشتهي ها دوره مانند و شد اعالم ريتأخ هفته كي با ها، تيصالح احراز.آمد خواهد

 مهلت انيپا از پس. آمد رونيب نگهباني شوراي ريمارگ صندوق از بودند، كرده نام ثبت كهيي ها دايكاند مجموع از%) 1( صد
 ثبتي دايكاند 686 نيب از ازدهم،ي يجمهور استير انتخابات كنندگان نام ثبت تيصالحي بررسي برا نگهبان،ي شوراي قانون
 محمدرضا ،يروحان دونيفر حسن ،ييرضا محسن ،يليجل ديسع عادل، حدادي غالمعل ب،يترت به نفر هشت تيصالح شده، نام

 يهاشم اكبر طبان، اصالح طمع و  توقع خالف بر .شد احرازي غرض محمد وي تيوال اكبري عل باف،يقال محمدباقر عارف،
 چهار اند نوشته. امدندين رونيب هيعلم حوزه نشستگان باز يشورا نيا رمل  ديق و خانه كيتار از يمشائ ميرح ارياسفند و يرفسنجان

 وزارت معاونان همراه به اطالعات، وزير يمصلح حيدر كه بوده شده داده يرأ يرفسنجان تيصالح دييتا در نفر) 7/4( هفت يرو
  كنند يم  كتهيد را آقا فرمان و رسند يم سر يا خامنه تيوال  دستگاه از نگهبان يشورا در سپاه فرمانده و اطالعات

  ۱۵حهدر صف

  سرمایه گذاری  -استبدادی تک صدا  –نقش فرماندهان در رد صالحیتها ◀
   ۳ص  ...: سپاه و     
   ۴ص  :گزارش از ایران پیش از رد صالحیت هاشمی رفسنجانی و مشائی◀
   ۵ ص :خامنه ای در کار کامل کردن خمینی زدائی: گزارش دوم، بعد از رد صالحیتها◀
  خمینی و خامنه ای چسان از انقالب و اندیشه راهنمای: یهکارنامه والیت فق◀
   ۷ص  : حتی از فقه خالی شدند... انقالب و     
   ۹ص  :خطر جنگ غافلگیرانه –اثر مجهز شدن ایران به بمب اتمی در تعادل قوا ◀
   ۱۰ص  :برابر شد؟ ۳چرا بهای دالر    –کاهش تولید و فروش نفت -بودجه بی منبع ◀
   ۱۱ص : یر و ببند در آستانه انتخابات فرمایشیاعدام و بگ◀

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد
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  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
      ابوالحسن بنی صدر 

  »انتخابات« در قدرت زبان کاربرد
  

 زبان و قدرت زبان یها یژگیو از کچندی ،یپرسش به پاسخ در     
 یاسالم انقالب( گذاشتم انیم در خود هموطنان با را یزادآ

 ،یجمهور استیر »انتخابات« در که آنجا از). ۸۲۷ شماره
 ش،یخو موضع هیتوج در را قدرت زبان گر، هیتوج یعقلها

 ی ها یژگیو نده،یآ شماره و شماره نیا در برند، یم بکار فراوان،
 که نیا یبرا. کنم یم حیتشر را یآزاد زبان و قدرت زبان دو گرید

 ارائه روشن، است ممکن تا »انتخابات« در قدرت زبان کاربرد
 که را یجمهور استیر »انتخابات« یها یژگیو نخست شود،
    :میجو یم باز رد،یبگ انجام ،۱۳۹۲ خرداد ۲۴ در است قرار

  :یجمهور استیر »انتخابات« یها یژگیو٭ 
  
 یاروئیرو یاصل هیام که ،»انتخابات«این  یژگیو نیآشکارتر – ۱
 تیمحروم وجود با ولو. است هیفق تیوال اصل است، گشته زین ها

 با مخالفت و موافقت محور هم هیفق تیوال، انتخاب حق از مردم
 کننده هیتوج م،یژر در هم، و است، یرأ دادن در شرکت

 تقلب تا نامزدها تیصالح بیتصو از( »انتخابات یمهندس«
 که نیا طرفه). صندوق از مطلوب امزدن نام آوردن رونیب و کردن

 یم یکسان را »نامطلوب« ینامزدها زین »مطلقه یول« دستگاه
 دارند تیمأمور »ایس و یالملل نیب سمیونیصه« یسو از که خواند

 یهیبد. کنند دی خلع سپاه از و بردارند انیم ازرا  هیفق تیوال
 مسیونیصه دهند ینم حیتوض و برند یم بکار قدرت زبان است

 دهه، سه بر افزون طول در که یسود نهمهیا با ا،یس و یالملل نیب
 دی خلع سپاه از و نباشد هیفق تیوال بخواهند دیبا چرا اند، برده
  شود؟

ویژگی اول و ویژگی دوم که نقش رئیس جمهوری در تعیین  – ۲
بخصوص با ریاست  ،در صورت مرگ او است ،»رهبر«جانشین 

امکان جانشین خامنه (فسنجانی قای هاشمی رآجمهوری جستن 
  . ناسازگار است) ای شدن او

  ۲در صفحه
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قای خامنه ای بـیش از انـدازه ضـعیف آویژگی سوم اینست که  – ۳
شده است و نمـی توانـد بگـذارد مـردم در نـزاع بـر سـر قـدرت در 

و یـا  ۷۶یم نقش پیداکند و وضعیتی نظیر وضعیت خرداد ژدرون ر
ان قایــآایــن ویژگــی نیــز بــا شــرکت دادن . یــدآبوجــود  ۸۸خــرداد 

  .خوانائی ندارد» انتخابات«هاشمی رفسنجانی و مشائی در 
: انـد آورده دیـپد نامزدهـا را »انتخابـات« نیـا چهارم یژگیو – ۴

ــا عمــر طــول در یاصــل ینامزدهــا ــژر نی  یتهــایجنا همــه در م،ی
  :اند داشته شرکت) کشتارها و اعدامها و ترورها( یاسیس

 پــور یمصــطف  و انیــفالح یعلــ و یرفســنجان یهاشــم انیــآقا .۴٫۱
 مطلقـه تیوال تحت ،یرضائ محسن و یتیوال اکبر یعل و یمحمد

 انیـپا تـا کشـور، از خـارج و داخـل یترورهـا در ،یا خامنـه یآقا
 کیـ. انـد داشته شرکت یرفسنجان یهاشم یآقا یجمهور استیر

 و محاکمـه موضـوع کونـوس،یم رستوران در ترور ترورها، از مورد
 مناسـبت بـه. اسـت شـده مـأموران و آمـران از کچنـدی تیمحکوم
، یمـدت یبـرا اروپـا، هیاتحاد عضو یکشورها دادگاه، حکم صدور
  .کردند قطع رانیا میژر با را خود روابط
 در ییرضـا محسـن و یرفسـنجان یهاشـم و یا خامنـه انیآقا .۴٫۲

 یجمهـور اسـتیر نـامزدوقتـی  بـوش و گانیر با یپنهان یسازشها
ــ معــاون و سیرئــوقتــی  بــوش و گــانیر وبودنــد  ی جمهــور سیرئ

 اکتبـر یالمللـ نیبـ افتضـاح دو .انـد داشـته شـرکت، امریکا شدند
  .نده اآورد ببار را تیگ رانیا و زیسورپرا
 سال ۸ بمدت جنگ کردن یطوالن و ۶۰ خرداد یکودتا در .۴٫۳

 در اسـت گفتـه تـاچر حکومـت در دفـاع ریـوز کـالرک، آلن که –
 و – میکـرد فـراهم را اش هادامـ اسباب بود غرب و انگلستان سود
 انیـآقا خاصـه ،یاصل ینامزدها همه ،یرانیا نسل کی شدن پامال
 یهیبـد. انـد داشـته شـرکت یتـیوال و یرضـائ و یرفسنجان یهاشم
  .است بوده تیجنا و انتیخ در کیشر زین یا خامنهقای آ است
ــداختن بکــار در. ۴٫۴  از بخصــوص انقــالب، از، اعــدام نیماشــ ان

 یهاشـــم و یا خامنـــه انیـــآقا ســـو، نیبـــد ۶۰ خـــرداد یکودتـــا
 شـرکت... و یپورمحمـد و انیفالح و یرضائ محسن و یرفسنجان
 کشــتار( ،۶۷ ســال در و ۶۰ ســال در تنهــا. انــد داشــته میمســتق
ــابر ،)گذراندنــد یمــ را خــود تیــمحکوم دوران کــه یانیزنــدان  بن

  . اند شده اعدام تن ۷۰۰۰ حدود ،یاسام فهرست
 یهاشم انیآقا و است »رهبر« نکیا که یا نهخام انیآقا باز .۴٫۵

ــنجان ــائ و یرفس ــفالح و یرض ــافیقال و انی ــتارها در...  ب  ۳۰( کش
 و نیقـزو و شـهر اسـالم و رازیشـ و مشـهد یها کشتار و ۶۰ خرداد

 داشـته شـرکت...) تیر به کوی دانشـگاه و۱۸روزهای بعد از ایلغار 
  . اند
 سـپاه سـلطه به که اهسپ به دادن یاقتصاد و یاسیس نقش در .۶/ ۴
 و یا خامنــه انیــآقا اســت، دهیــانجام کشــور اقتصــاد و دولــت بــر

. انـد داشـته را یاصـل نقـش انیفالح و یرضائ و یرفسنجان یهاشم
 یمـ یرفسـنجان یهاشـم یآقـا امـروز، کـه رساندند یجائ به را کار
  !ستین یراض کشور کل از کمتر به سپاه: دیگو
 جـادیا و گسـتر فسـاد استبداد اب سازگار محور مصرف اقتصاد .۴٫۷

ــرا فرصــت نیشــتریب کننــده ــا( یخــوار رانــت یب ــر بن ــر ب  نیکمت
 لیتشـک رانـت را یمل ناخالص دیتول درصد ۴۰ ،یرسم یبرآوردها

 و یرضـائ و یرفسـنجان یهاشـم و یا خامنـه انیآقا باز را) دهد یم
  .اند ساخته...  و یتیوال و انیفالح
 و دولـت بـر نـکیا کـه یمـال – ینظام یاهایماف آورنده دیپد .۴٫۸

ــور اقتصــاد ــته حــاکم کش ــد، گش ــآقا ان ــه انی ــم و یا خامن  یهاش
  . اند بوده... و یرضائ محسن و انیفالح و یرفسنجان

 و سـرکوب دستگاه و ستیترور دولت به دولت کننده لیتبد .۴٫۹
 انیــآقا همچنــان انســان، کرامــت و منزلــت و حقــوق بــه متجــاوز
ــه ــنجان یهاشــم و یا خامن ــفالح و یرفس  و یرضــائ محســن و انی

  .  اند بوده... و بافیقال و یتیوال
 از و »یاساسـ قـانون در یبازنگر« اسبابورندگان آ فراهم .۴٫۱۰
 کـردن »رهبـر« بـرای ینـیخم یآقا قول  از گفته و نامه جعل راه
ــا ــه یآق ــاز ،یا خامن ــآقا ب ــه انی ــم و یا خامن ــنجان یهاش  و یرفس

  .اند ودهب... و انیفالح و  یرضائ محسن
 و آتــش حلقــه در رانیــا دارنــده نگــاه ســو، نیبــد جنــگ از .۴٫۱۱

 خامنـه انیـآقا ،یاتمـ بحـران جمله از ها، بحران یاصل سازندگان
ــم و یا ــنجان یهاش ــیوال و یرضــائ و یرفس  و یروحــان حســن و یت

  .اند بوده... و یلیجل
 هیتصـف یتصـد و جهـان یکشـورها بـه استعدادها تاراندن .۴٫۱۲
 و بـافیقال و یمشـائ و نـژاد یاحمد امثال ندناپرور و مستمر یها

 یهاشــم و یا خامنــه انیــآقاکــار  همچنــان... و یمحمــد پــور
  .اند بودهو دستیارانشان  یرفسنجان

 و بـد بسـته مـدار در کـه نستیا »انتخابات«پنجم این  یژگیو – ۵
 ازدر خـور  یا نـدهینما ها، »طلب اصالح« .انجام می گیرد بدتر،
 آنهـا، از یکـی از طلبهـا اصـالح که – یاصل ینامزدها. دنندار خود
 نیهمـ جملـه از همـه،. کننـد یم تیحما یرفسنجان یهاشم یآقا

 اصـالح« انیـجر که دارند تعلق یشهائیگرا به ،یرفسنجان یهاشم
 »طلبـان اصـالح« قـرار، نیبـد. گرفـت شـکل آنهـا برضد »یطلب

 یهـامقام یتصـد اجـازه آنهـا یهـا شـاخص گرید و گشته مطرود
  . ندارند را میژر اول

 در کـه سـتین هـم یکـی ،یاصـل ینامزدهـا انیـم در قرار، نیبد     

  . باشد نداشته شرکت فسادها و ها تیجنا و ها انتیخ
 آن، در ،یخـارج قـدرت که نستیا انتخابات نیا مشش یژگیو – ۶

 تـا چگـاهیه ن،یا از شیپ که، است افتهی کننده نییتع چنان ینقش
 تـر سـخ دائمـت کـه مجازاتهـا که نیا حیتوض. اشتند اندازه نیا
 و کـایامر ینظـام یهـا گـاهیپا توسـط رانیـا محاصـره و شـوند یم
 نیـیتع جنـگ بـه دیـتهد و لیاسرائ و کایامر یاطالعات یها گاهیپا

 محـور بـر بنـا نامزدهـا،. انـد شـده رانیـا مردم یزندگ نوع کننده
 نیمعـ ار شیخـو موضع است، یخارج قدرت که یا کننده نییتع
این ویژگی اجازه نمی دهد کسـی بـه ریاسـت جمهـوری  .کنند یم

از  ،زیـرا چنـین انتخـابی. قای خامنـه ای باشـدآبرسد که مخالف 
از این . قای خامنه ایستآبمعنای تکذیب سیاست خارجی  ،جمله

رد  ،قای خامنه ای دارنـدآنامزدهائی که موضعی غیر از موضع  ،رو
  .صالحیت می شوند

 شـرکت محـدوده کـه نسـتیا »انتخابـات« نیـا هفتم یژگیو – ۷
 دادن یرأ: اســـت گشـــته تـــر تنـــگ بـــازهم ،یرأ دادن در مـــردم
 و شیخـو رییـتغ یتصـد تیمسئول و حق از دنیپوش چشم یبمعنا
 نظر صرف و شیخو سرنوشت بر جباران دولت سلطهبه  دادن تن

 نامزدهـا، که یزبان. است کردن انتخاب تیمسئول و حق از کردن
 نیـا یایـگو آشـکارا برنـد، یمـ بکـار مـردم با گفتن سخن امبهنگ

 فرمـوده از نیتمکـ و هیـفق مطلقـه تیـوال به تعهد از. است یژگیو
 حـق بـه تعهـددر باره  اما. است انیم به سخن »نگهبان یشورا«

. دیـآ ینم رونیب یا کلمه آنها از کیچیه زبان از مردم، تیحاکم
 کـردن نقـش یبـ ن،یبرابنـا ،یملـ حقوق و انسان حقوق تیرعا از

 البتــه، ز،یـن کشـور، یخـارج و یداخلـ اسـتیس در یخـارج قـدرت
 شـود یم ادآوری. شود ینم یجار آنها از کی چیه زبان بر یا کلمه
 بــه یا خامنــه یآقــا ســپس، و، یکاشــان یامــام یآقــا نخســت کــه

 آنهــا بــا انجامشــان اریــاخت کــه یامــور از نــدکرد اخطــار نامزدهــا
  .ندینگو سخن ست،ین
 »یمهندسـ« شـدن تر آسان ،»انتخابات« نیا یژگیو نیمتشه – ۸

 واواک و جیبسـ و سـپاه یاریدست با ،»نگهبان یشورا« توسط آن،
 مجلــس مصــوب انتخابــات »قــانون« حاصــل یژگــیو نیــا. اســت
  .است یکنون
 مرحلـه در ،یژگـیو نهمـین گرفتـه، انجـام یها یابیارز بر بنا – ۹

 در »انحـراف« و »فتنه« انیجر دو ینامزدها حضور شدن، نامزد
 کـه شـد یابیـارز نیـا سبب حضور نیا. است »انتخابات« صحنه

 جانبـداران نامزد: شوند می ارویرو قطب سه ،»انتخابات« نیا در
 یا خامنـه دسـتگاه کـه آنهـا نـامزد و یا خامنـه »مطلقـه تیوال«
 یم خوانده" منحرف" که یینهاآ نامزد وند خوا یم »گران فتنه«

 و سـپاه اطالعـات کـه ینمـائ سـازمان در که شود یم ورادآی. شوند
 انیـجر« رأس در یرفسـنجان یهاشمقای آ بود، کرده هیته واواک
 هرگـاه. اسـت یمشائقای آ »نیمنحرف« نامزد و. داشت قرار »فتنه

 شــوند، تیصــالح رد »نیمنحــرف«و »گــران فتنــه« نــامزد هــردو
 نـهخام یآقـا مطلـوب شـخص سـاده انتصاب کی در »انتخابات«
 تیصـالح رد تنهـا »نیمنحـرف« نـامزد اگـر و. شود یم زیناچ ،یا

 یرفسـنجان یهاشم دوره در اقتصاد یژگیو که نیا به باتوجه شود،
 یکسـ را او و ندارد اعراب از یمحل عدالت اقتصاد، در که بود نیا

 اسـت، توجـه یبـ جامعـه زیـچ یبـ یقشرها به که کنند یم غیتبل
 ینم یرأ ای کنند، یم شرکت یرأ نداد در که قشرها نیا از یبخش
 قـرار، نیبـد.  دهند ینم یرأ یرفسنجان یهاشمقای آ به ای و دهند

 یمهندســـ« باشـــد، نیپـــائ یرأ دادن در شـــرکت زانیـــم هرگـــاه
  . شود یم تر آسان هم باز »انتخابات

 نظـراین  بر بنا ،دییتأ یرفسنجان یهاشم یآقا تیصالح هرگاه و    
 یجمهـور اسـتیر به و »ستین روزید یهاشم امروز، یهاشم«که 
 یمـ آن از مـانع و کنـد یمـ بـاز را کشـور یاسـیس یفضا او، دنیرس
 ،برفرض که انتخابات مهندسی نشود ،بگردد هیسور رانیا که شود

ــد. او رئــیس جمهــوری مــی گــردد  :صــاحبان ایــن نظــر مــی گوین
 در مـردم عیوسـ شرکت صورت در و است شده فیتضع »یرهبر«

 و شـوند ینمـ »انتخابـات یمهندسـ« بـه قادر سپاه و او ،یرأ دادن
 صـاحبان. رسـد یمـ یجمهـور اسـتیر به یرفسنجان یهاشمقای آ
و  کننــد یمــ غلفــت »انتخابــات« نیــا یهــا یژگــیو از نظــر، نیــا

دلخواه خـود را جانشـین واقعیـت مـی کننـد و حقـوق و ارزشـها و 
داشته های این ملـت را در قمـاری مـی بازنـد کـه ویژگیهـای ایـن 

می گویند احتمال تحقق نظر آنهـا نزدیـک بـه صـفر  ،»انتخابات«
   قت،یحق در .است
 یهـا یژگـیو جمع حاصل ،»انتخابات« نیا یژگیو ندهمی – ۱۰
 عیــمط رهگــذر از صــورت در تیــجمهور شــدن زینــاچ: اســت بــاال

 یآقـا حضـور هرگـاه. »یجمهـور سیرئـ« گشـتن »رهبر« محض
 م،ینـدان »انتخابات یمهندس« کردن مشوش را یرفسنجان یهاشم
 کـرد، شـماره یا خامنـه یآقـا که یهائ یژگیو بنابر رایز ستین که
. اسـت بـاال، یهـا یژگیو حاصل یژگیو نیا شد، خواهد حذف او
 و »یرهبـر تیـب« کـه »انتخابات یمهندس« از هدف قت،یحق در

ــا آوردن بدســت  انــد، کــرده شــروع ،۱۳۹۱ تابســتان از ســپاه  نی
 نیـا جـهینت زیـن یبعد یها یژگیو. است بوده انتخابات از جهینت
  :هستند یژگیو

 یهاشــمقــای آ بــدون ،»انتخابــات« نیــا یژگــیو یــازدهمین – ۱۱
 کـایامر یرهبـر بـه غـرب بـا یا خامنهقای آ شدن تنها ،یرفسنجان

ــون هــم از. اســت ــه( اکن قــای آ ،)بهشــتیارد ۳۰ هــانیک ،از جمل
 یاآقــ و خواننــد یمــ »ســازش خــط« نــامزد را یرفســنجان یهاشــم
 یآقـا کـه برفـرض. نامـد یمـ کـایامر عامل را او ،یا خامنه محمد
 خـود قـول بـه باشد، یا خامنه یآقا  از مستقل یرفسنجان یهاشم
 ایـآ امـا. »شود ینم اصالح تیوضع نیا رهبر، موافقت بدون« او،

 شرکت سپاه، توسط دولت تصاحب  و هیفق مطلقه تیوال باوجود
 یمـ قـرار یدفـاع موضـع در را یا خامنه یآقا ،یرأ دادن در مردم
 کنـد؟ موافقـت ،»یاتمـ بحـران« حل با کند یم رشیناگز و دهد

ــحما پاســخ ــدگان تی ــا از کنن  دعــوت و یرفســنجان یهاشــم یآق
 یآر پرســش، نیـا بـه، یرأ دادن در شــرکت بـه مـردم از کننـدگان

 بـر دارنـد صراحت »انتخابات« نیا یها یژگیو آنکه حال. است
 راه از ایـ و کنـد یم تیصالح رد »نگهبان یراشو« ای را او که نیا

 کـه آنهـا صـورت، نیـا در. کنند یم شحذف »انتخابات یمهندس«
 ینـامزد از یجانبـدار هیـتوج یبرا را ملت کی یها داشته یتمام

 ازخـود را  شـگفتبـس  غفلت گفت؟ خواهند چه ،یمژر نماد نیا
 حیضـتو چگونهرا  استجنایت و خیانت و فساد   میرژ که یتیواقع

 یرانـیا جامعه کردن منصرف نیسنگ اریبس یبها ایآ داد؟ خواهند
 دولت استقرار یبسو میژر نیا از عبور مبارزه برای در استقامت از

  و اند؟ کرده برآورد چیه را، شهروندان یجمهور و حقوقمدار
 کـه، نسـتیا »انتخابـات« نیا مهم اریبس و هموازدد یژگیو – ۱۲

 حـق ،یمشـائ و یرفسـنجان یهاشـم نایـآقا تیصالح دییتأ برفرض
 در شـوندگان ارویرو از یکی از یجانبدار در دهندگان یرأ انتخاب
 در که آورد یم ادی به. در دادن رأی شود یم زیناچ م،یژر بسته مدار

ــات« ــرض ،۸۸ و ۸۰ و ۷۶ »انتخاب ــا ف ــود نی ــه ب ــژر ک  درون از می
 سـتا یکسـ آمـدنکار یرو ساز نهیزم خود و گشته بست بن گرفتار

 در مـردم عیوسـ وشـرکت. کند یباز رانیا در را گرباچف نقش که
 در گربـاچف تـوان از شـتریب یتـوان، یجمهـور سیرئ به ،یرأ دادن

 اسـتدالل هیـما بـن ز،ین اکنون هم. دهد یم را میژر کردن متحول
 دادن بـه را مـردم کـه یرفسـنجان یهاشم یآقا جانبداران از یبخش
یـم در ژاگر هم فرض کنیم ر .است نیهم زند،یانگ یم بر او به یرأ

کسـانی کـه شـعار  ،موقعیتی است که رژیم شوروی سابق جسـته بـود
 ،قــرار داده انــد و از ســوی دیگــر» حفــظ نظــام«خــود را از ســوئی 

 ،یم شـورویژموقعیت او در ر(یم ندارند ژموقعیت گرباچف را در ر
ش نقـ ،کجا مـی تواننـد ،)قای خامنه ایستآقابل مقایسه با موقعیت 

یـم از ایـن ژوقتـی ر ،گرباچف را بازی کننـد؟ بـر فـرض کـه بتواننـد
چرا بگذارد چنـین کسـانی بـه ریاسـت جمهـوری  ،گاه استآخطر 

چرا این فشار  ،نها می تواند ناچارش کندآبرسد؟ و اگر مردم و فشار 
  یم و استقرار جمهوری شهروندان وارد نشود؟ ژدر جهت عبور از ر

 »انتخابات« سرنوشت اکنون هم از انهه گوازددهای  یژگیو اما     
 خامنه یآقا نشانده دست یجمهور سیرئ چون: اند کرده نیمع را
 یم قرار یملت برابر در تنها، ه،یفق مطلقه تیوال و او، پس است، یا
 یمـ بگـردد، شـهروندان از یملتـ بخواهـد هرگاه داند یم که ردیگ
 بـاز گـر،ید یسـو از. کنـد کسرهی را هیفق مطلقه تیوال فیتکل دیبا
 کـه ردیـگ یمـ قـرار یخـارج قـدرت برابـر در، تنها ،یا خامنهقای آ
 جنـگ بـه دیـتهد و اسـت کرده سخت یمجازاتها گرفتار را رانیا
 اند گرفته قرار یخارج قدرت و میژر انیم زین رانیا مردم. کند یم
 کـه جملـه نیـا. اسـت داشـته باز جنبش از را، او شیدهایتهد با که

 یایـگو ،»شـود یمـ هیسـور رانیـا د،یـاین یرفسـنجان یهاشـم اگر«
  .نندیب یم آن در را خود انیرانیا که است یتیوضع و یروح حالت

 ریـز تحـول بـه دادن تـن تیـقابل هیفق مطلقه تیوال میژر ایآ اما     
 در شـرکت مـدافعان از کـه اسـت یپرسشـ نیـا دارد؟ را مـردم فشار
 یهاشـم یآقـا است، سهل د،یگو ینم پاسخ آن به یکس ،یرأ دادن

  :دهند یم زین پرسش نیا به یمنف پاسخ یخاتم یآقا و یرفسنجان
  
 کــه رود یمــ بکــار یقمــار هیــتوج در کــه یمنطقــ و قــدرت زبــان٭

  :است صفر آن در برد احتمال
 روزیـد زبان ناقض امروز زبان اما است تیوضع همان تیوضع – ۱

  : است
 تیحما بدون«: است گفته نوبت دو در یرفسنجان یهاشم یآقا ●

 یآقـا را سـخن نیـا مشـابه. »شود ینم اصالح تیوضع نیا یرهبر
  ن،یبرا افزون. است آورده زبان بر زین یخاتم

، ثـارگرانیا و جانبازان از یجمع با دارید در ،۹۲ بهشتیارد ۴ در ●
 هیـرو نیهم و دیایب هم خدا غمبریپ اگر «: است گفته  یخاتم یآقا
! شود ینم حل کشور مشکل کند، دایپ ادامه است موجود که ییها
 دفـع یعنـی باشـد، داشـته حـرف نهیزم نیا در دیبا یجمهور سیرئ

. است ما خوب مردم متوجه هم انشیز نیاول که یخارج یفشارها
 و باشـد داشـته ابتکـار و کنـد اقدام بتواند و باشد داشته برنامه دیبا

 تیوضع .ودش عوض ها استیس دیبا طبعًا البته کند، کم را فشارها
 یتـیامن یفضـا منظـورم. است یناگوار اریبس تیوضع کشور یتیامن

   صورت به توان ینم. است کشور بر حاکم
 آرامـش یمـدت یبرا بتوان دیشا. کرد اداره را کشور ینظام و یتیامن

 و شود یم گسسته اعتمادها روند نیا ادامه با اما آورد، دیپد یظاهر
 نیـا کـه نیـا از نظر صرف شود؛ یم یناآرام مستعد درون از جامعه
   .»است فاحش ظلم کشور اداره نحوه

  
  ۱۶در صفحه

»انتخابات«درقدرت زبانکاربرد
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نقش فرماندهان در رد 

اسـتبدادي   –صالحيتها 
ســرمايه   - تــك صــدا 

  ...: گذاري سپاه و
  

٭ ســران ســپاه و مقامــات واواک 
چگونه  به رد صـالحیت هاشـمی 

  :کردند» کمک«رفسنجانی 
  
روز دوشـــنبه، در داخـــل خبرهـــايي  ☚

ـــد ـــوده ان ـــدهان . ب در جلســـه اي فرمان
ـامي و بسـيج بـه خامنـه ای  انتظامي و نظ
گفتــه انــد كــه پيشــگيري بهتــر از درمــان 
ـات شـود  است و اگر هاشمي وارد انتخاب

خواهـد بـود و در آن  ۸۸وضعيت بدتر از 
زمان امکان دارد كه قادر نباشيم كشـور را 
ـات فقـر و  آرام سازيم زيـرا در ايـن انتخاب

در روســـتاها و شـــهرها و  نـــداري مـــردم
ـاال  شهرستانها بيشـتر شـده اسـت و احتم
همه ميخواهند به هاشمي راي بدهنـد و 
در آنصورت يا بايد كشور را بـه هاشـمي و 
ـا آن را سـركوب  ـان بـدهيم ي اصالح طلب
ـات  كنيم و از سـويي ديگـر وزارت اطالع
ـاي تروريسـتي  با اعالم دستگيري گروهه

ل كشور كه قصد وارد كردن كُلت به داخ
را از مرزهاي كرمانشاه و سيسـتان داشـته 
انــد بــه ايــن مســئله دامــن زدنــد كــه اگــر 
ــه  ــت ب ــن اس ــد ممک ـات رخ ده اعتراضـ
ــه  ــد و در نتيج ــلحانه بکش ـاي مس نبردهـ
همه را مجبور كردند به عـدم صـالحيت 
هاشـــمي بـــراي كانديـــداتوري رياســـت 

بهانه ناتواني راي بدهنـد در  بهجمهوري 
اني سعيد جليلي كه حاليکه به لحاظ ناتو

ـاتوان  ـايش را از دسـت داده اسـت ن يك پ
ـان  تر از هاشمي است زيـرا شـوراي نگهب
يکي از شرايط تاييد صالحيت را توانايي 

  . جسمي عنوان كرده بود
 ۲به نقل از کلمـه (هاشمی رفسنجانی  ☚

در این چنـد روز  :گفته است) ۹۲خرداد 
گذشته خدمت رهبری هم رفتم و گفـتم 

ات نامزد نمی شوم تا اگر ایشان در انتخاب
ـام  فکری درباره کسی در نظـر دارنـد انج

. اشــاره کــردم، نگفــتم نمــی آیــم. دهنــد
همین یک جمله کافی بود که لشکرکشـی 

پس از آن بود که سیل نامه . سنگینی کنند
ها و تلفن ها از نجـف، قـم و مشـهد کـه 
همـــه از مراجـــع بـــزرگ بودنـــد بـــرای 

ـاز شــد ـامزدی بنــده آغـ ر مــی چطــو. نـ
ــه رای خــودم  ــتبد ب ــدر مس توانســتم اینق
ــن  ــه خصــوص ای ـا و ب ــه آنهـ ــه ب باشــم ک
جوانان نـه بگـویم؟ مـن خـود مـی دانـم 
ـات خصوصــی  نبایـد مـی آمــدم و در جلس
ـا را از هـرکس بهتـر مـی  هم گفتم که اینه

یــک روز قبــل از نامنویســی ایــن . شناســم
تفکر بر من افتاد که دیگـر نمـی تـوان در 

ـا چـه  .برابر مردم مقاومـت اینکـه شخص
. کردم بماند چون از آن حرف در می آید

پس از ثبت نام تا نیمه شب بیدار ماندم و 
به شرایط که ما در داخل و بیـرون کشـور 
داریم و این آدم هایی که بـوق بـه دسـت 
ـا تفکـرات  دارند و البته تک تک آنها را ب

  . و امیالشان می شناسم فکر کردم
ـا دو  به گفته وی در مجلس سنای    آمریک

ـاک وجــود دارد منتظــر . طــرح خطرنـ
انتخابات بودند که تکلیف روشـن شـود 

ـال مـی شـوند مـی . و گویا از این پـس فع
ـــــتان و  ـــــد سیســـــتان و بلوچس خواهن

بعـد هـم قـرار . آذربایجان را تجزیه کنند
است اگر اسرایئیل به ایران حمله نظامی 

ــد ــه او کمــک نظــامی کنن شــاید . کــرد ب
ـا ـا هـر  جنگ روانی باشد ام بـه قـول علم

بـه . احتمالی برای انسان تکلیف می آورد

ـا سـناریو و راه  نظرم بـدتر از ایـن حتـی ب
های تخریبی از پـیش تعیـین شـده نمـی 

با ایـن وضـع اگـر . شد کشور را اداره کرد
کسی راضی باشـد کـه مسـوولیت بپـذیرد 
... بایــد خیلــی از خــود ایثــار نشــان دهــد

ـارات و  ـای اظهـ ــواهم وارد فضـ ــی خ  نم
نــادانی انســان را تبلیغــات آنهــا شــوم امــا 

ـا نمـی فهمنـد دارنـد . اذیت می کنـد اینه
؟ حتی اگر دشمنی و رقابـت چه می کنند

هــم داشــته باشــند عقــل مــی گویــد کــه 
   .بگذارید بیاید و بعد رسوا کنید

ـا      ــ ـان تجربـــه پـــس از جنـــگ را ب همــ
مقداری تغییرات یک فرمول قابـل حـل 

مــن مــی  خــارجی هــا آن دوره بــه. اســت
ــد ــم   easy man  گفتن ــی ک ــون خیل چ

ـا  طول کشید که درهای خارج بـه روی م
االن هم می شود آن تجربه را بـه . باز شد

آســانی انجــام داد امــا بــا ایــن تفــاوت کــه 
ایـن همـه . مردم آن موقع دلسـوز بودنـد

خصــومت و افتــراق در جامعــه وجــود 
  ... نداشت

یکـی . نباید ضربه ای متوجه نظام شود    
ــ ــه از ض ــود ک ــن ب ـا ای ــرین کارهـ روری ت

حماسه سیاسی رهبری محقـق شـود کـه 
  . نشد و مقدمه حماسه اقتصادی بود

ـــالمی ـــالب اس ـا : انق ــ ـــد و ب ـــی گوی او م
ــه ای مــی خواهــد آدم  ـاوردصــراحت کــه خامن ـندوق بیـرون بی نـزد او . خود را از ص
ــامزد نمــی شــود امــا  رفتــه و گفتــه اســت  ن
ـبب شـده  ـنگین کننـدانگفته است نمی آیـد، همـین س . ست برضد او لشگر کشی س
چون سخن را بـه خامنـه ای گفتـه اسـت، 

ـادان مـــی او . پس لشگر کشی را هم او کـرده اسـت ــ ـــه ای و دســـتیاران او را ن خامن
ــن  ــدتر از ای ــد ب ــی کن ــد و تصــریح م خوان
ــه ای مــی کنــد، تصــور  ـا . کردنی نیستمــدیریت کــه خامن حتی اگر از روی برنامه بن

نــد، بیشــتر از ایــن بــود کشــور را خــراب کن
ـار نمـی آورد ـاب . خرابی بب ــه ای را او پـیش تـر، خط ــود خامن ــه ب ــه اســتانداران گفت ب

ــر کــرده اســت، اینــک نــاگزیر اســت  رهب
ـادان و ویرانگـری را    .کرده است» رهبر«تصدیق کند که یک ن

، فاطمـــه هاشـــمی، ۹۲خـــرداد  ۱در  ☚
: دختــر هاشــمی رفســنجانی گفتــه اســت

ـار وارد کردنـد  صبح مراجعه کردند و فش
: پــدرم گفــت. کــه پــدرم انصــراف بدهــد

انصـراف نمـی دهـم، مـن نمـی تـوانم بـه 
  .مردم خیانت بدهم

ــوز ، ۹۲خــرداد  ۲در  ☚ ــحام ني ــر س خب
، بـه قـم يکی از طالب حـوزه: داده است

خبرنگــار ســحام گفــت کــه ســيد حســن 
ـانی کـه خبـر رد صـالحيت  خمينی در زم
ـا دفتـر  هاشمی را در قم شنيد، بالفاصله ب

هبــری تمــاس گرفــت و از ايــن رخــداد ر
  .ابراز ناراحتی نمود

ــته،     ـای برجس ــين برخــی از علمـ همچن
اعتراض خود را با وی درميان گذاشـته و 

ـــدار روز  او ـا را در دي ــ ـــراض ه ـــن اعت اي
ـا رهبـری، بـه وی منتقـل  گذشته خـود ب

ـــوده اســـت ـــی . نم ـــيد حســـن خمين س
همچنين مراتب نگرانی اش را نسبت بـه 

ـام بــه اطــالع  محــو جمهوريــت از نظـ
  .رهبرجمهوری اسالمی رسانده است

ـا : انقالب اسالمی دیدار حسـن خمینـی ب
  .خامنه ای تکذیب شد

ــالمی در     ــوری اس ــذار جمه ــوه بنيانگ ن
راستای علنی کردن اعتراض خود، ظهـر 
ـای هاشـمی  ـاب بـه آق ديروز نامه ای خط
نوشت و در آن مراتـب اعتـراض خـود را 

ــر عبــای ــه کســانی کــه زي ــر  نســبت ب رهب
ـال قلـع و قمـ  عجمهوری اسالمی بـه دنب
 ،نمودن نيروهای اصـيل انقـالب هسـتند

خبـر غيـر قابـل «: او نوشـت .بيان نمـود
ـالی در  باور عدم احـراز صـالحيت جنابع
نامزدی انتخابات رياست جمهـوری دل 
همه عالقمندان به شـما و بخشـی عظـيم 

ـأن و  ــيم الشـ ـام عظ ــه امـ ــتگان ب از دلبس
ــری مع ــتداران رهب ــالب را دوس ــم انق ظ

  .»بدرد آورد
ــه ايــن گــزارش همچنــين، آيــات      بنــا ب

عظــام وحيــد، صــانعی، جــوادی آملــی و 
صافی گلپايگانی نگرانی خود را نسبت بـه 

  .حذف جمهوريت کشور اعالم کردند
بنا بر ايـن گـزارش، شـنيده شـده رهبـر     

جمهوری اسالمی هم در مقابل فشارها و 
ـای دخالـت  اعتراض ها، گفته انـد کـه بن
  .در کار شورای نگهبان را ندارند

ـای  سحام پيشتر گـزارش داده بـود کـه آق
ـان  ــدم اطمينـ ــخنانی از ع ــمی در س هاش
رهبری بـه وی سـخن گفتـه بـود و ادامـه 

مـن « :گفتـه بـود ، هاشـمیسخنان خود
  .»نيز به ايشان اعتماد ندارم

ــالب اســالمی ــی : انق ــراه شــدن خمین هم
ــی، گویــای ا ـا جمهــوری زدائ ــی بـ ــن زدائ واقعیت اسـت کـه میـراث والیـت مطلقـه ی

ــه ای مــی شــود کــه ضــد  ــه از آن خامن فقی
ــل  ــردم اســت«کام ـاجمهور م ــت بـ » والی در حقیقـت، جمهوریـت زدائـی را . است

ـاز کـرد و والیـت مطلقـه  خمینی خـود آغ
ـار . فقیه را نیز او بانی شد کامل کردن ایـن . او است که کامل می کندپس خامنه ای ک

ـار مالزمـــه دارد  ـا حـــذف دســـتیاران کــ بــ
ـان از  ـاد خمینی و کوتاه کـردن دسـت روحانی ـباب ایجــ قـــدرت و فـــراهم آوردن اســ

  .سلسله خامنه ای«
  

٭ سرمایه گذاری سپاه برای اینکه 
قالیباف رئیس جمهوری بگردد و 

  :ورود جلیلی به صحنه
  
ـان  ۴۰سپاه بيش از   ☚ ـارد توم هزار ميلي

بر روي پروژه هاي قاليباف هزينـه كـرده 
ـا بتوانـد و ت ونل ساخته و اتوبان كشـيده ت

وي را بــه عنــوان ريــيس جمهــور معرفــي 
  : كند به سه ديل

ـاني كــه ريــيس •  بگويــد كــه همــه كسـ
جمهور مـي شـوند بـد اخـالق و اخمـو و 
غير متخصص نيستند و ما هم متخصص 

  داريم 
  . او تابع واليت مطلقه فقیه است• 
ـا حـدودي بـه او •  ـا ت بخشی از تهرانی ه

  . اهند دادراي خو
كوچکترين حركت ها را سرمهندسـی • 

ــد ــی کن ــرل م ــه شــدت كنت . انتخابــات ب
بخصوص که مهندسي اي كه قرار بود بـر 
روي قاليباف انجام دهد، با آنچه در باره 
قالیباف منتشر شده است، مقـداری بهـم 

  .خورده است
ـالت  ☚ : ، مــی پرســد۹۲خــرداد  ۱رسـ

جلیلــی کــدام صــالحیت را بــرای احــراز 
ریاست جمهوری دارد؟ آیا چند بار مقام 

او را  ۱+۵گفتگو با نمایندگان کشورهای 
صاحب صالحیت برای تصـدی ریاسـت 

  .جمهوری می کند
صــدا و ســيما پــیش از رد صــالحیتها و ☚

بعد از آن، تبلیغ ميکند كه بايد از جوانها 
ـان اســتفاده كــرد زمینــه را . و متخصصـ

ـارگزار  برای رئیس جمهور کـردن یـک ک
تبلیغ مـی کنـد . منه ای می چیندبرای خا

ـا نبايـد مـدتها در  كه رجـل سياسـي حتم
راس كار مهمي باشد بلکه اگـر فـردي در 
ـا در برنامـه گـذار و  مقامي مهـم نباشـد ام
آگاه باشد رجل سياسي است و می توانـد 

کســی کــه از ایــن . رئــیس جمهــور بشــود
زمینــه ســازی بیشــترین ســود را مــی بــرد، 

  .سعید جلیلی است
ــ ☚ ي نــه حاشــيه دارد و نــه گرفتــار جليل

اما آنچه . فسادهای مالي  و اخالقي است
باید داشته باشد و نـدارد تـوان مـديريت 

زيرا دبير شوراي امنيت ملـي بايـد . است
بــر كليــه  مســائل امنيتــي اشــراف داشــته 
ـا بـه يـك مـورد هسـته اي  ـا او تنه باشد ام
پرداختــه كــه در آن هــم در مانــده شــده 

او حتــي . ي نــدارداســت و از خــود نظــر
توان اداره شـورای امنیـت ملـی را نـدارد 

در . چــه برســد بــه رياســت جمهــوري
ـاون او  مذاکرات اتمی نیز کار اصلی را مع

  .می کند که منسوب خامنه ای است
ـا  ☚ رأس سپاه طرف خامنه ای اسـت ام

بدنه اش، بخشي به سمت طيف طرفـدار 
خميني است كـه هاشـمي و خـاتمي هـم 

. ســوب مــی شــوندجــزء ایــن طیــف مح
بخــش بســيار كمتــری طرفــدار احمــدي 

بخش بزرگ تری که شـماری . نژاد است
ــرد،  ــی گی ــر م ــز در ب ــپاه را نی از ســران س
ـاک مـی دانـد و  وضعیت کشـور را خطرن

قبـول . طرفدار نقش دادن به مردم است
و رد صــالحیت هــا بــا توجــه بــه اثــر ســه 
قطبــی شــدن انتخابــات در ســپاه بعمــل 

ـات، سه قطبـی : آمده است شـدن انتخاب
ـار ســــپاه را از دســــت  مــــی توانــــد مهـــ

  .بیرون برد» رهبری«
  

ـــول آن،  ۵٭  ـــه، در ط ـــاعتی ک س
احمدی نـژاد را توجیـه کردنـد و 
ـــــالی رد  ـــــدهای احتم ـــــی آم پ

  :صالحیت رحیم مشائی
  
ـار پیـدا  ☚ خبری در خارج از کشور انتش

کرد حاکی از این که احمدی نـژاد را بـه 
ه ســاعت توقیــف و تهدیــد کــرد ۹مــدت 

اند که دست از پا خطا نکند وگرنه بر سر 
 یــاد ازاو بالئــی خواهنــد آورد کــه هرگــز 

ـابیم کـه او را بـه . نبرد اینک اطالع مـی ی
کـرده انـد کـه » توجیـه«ساعت  ۵مدت 

تند نـرود بـرای همـه، از جملـه خـود او، 
ـاک اســـت ه ای نیـــز از ژا. بســـیار خطرنــ

  . کنندگان بوده است» توجیه«
. ئی را رد کردنـدصالحیت رحیم مشا ☚

ـا کـه مـی کـرد را  احمدی نـژاد تهدیـد ه
به رحیم : عملی نکرد، سهل است، گفت

مشــائی ظلــم شــده اســت و موضــوع را از 
در کشوری . طریق رهبری  پی می گیریم

کسـی ظلـم نمـی  دار د بـهکه والیت فقیه 
  .!!شود

  
٭ مهندسی انتخابات و نقش سپاه 

  :و بسیج در آن
  
يـه دانشـجويان فرماندهی بسيج به كل ☚

و دانش آموزان بسيجي ابالغ كرده است 
ـاي آموزشــي  كـه بـراي گذرانـدن دوره ه
فوري خود را بـه مراكـز مربوطـه معرفـی 

خواهر يکي از بسيجيان دبيرستان . کنند
گفته بود كـه بـه بـرادرش گفتـه انـد بايـد 
ــد در  ــي كن ــوزش خــود را معرف ــراي آم ب
حاليکه االن مدارس و دانشـگاهها خـود 

اي گذرانــدن امتحانــات آمــاده مــي را بــر
  . سازند

ـات دانشـگاهها  ☚ در ضمن كليـه امتحان
به جز علوم پزشکي را به گونـه اي برنامـه 
ـا قبــل از  ريــزي كــرده انــد كــه بايــد تـ
ــه  ـا ب برگــزاري انتخابــات امتحانــات آنهـ
پايــان رســيده باشــد و دانشــگاه تعطيــل 

  . شود
از قــرار، ســپاه بــراي از دســت نــدادن  ☚

مال های گوناگون را بررسی قدرت، احت
ـال هـا،  ـاس قـوت و ضـعف احتم و بر اس
ـا را ســـنجیده و بـــر روي ميـــز  گزينـــه هــ

ـــت ـــذارده اس ـا برخـــي : گ ــ مـــذاكره ب
كانديــداها و فشــار بــر آنهــا و تــرور افــراد 
ـاي  ضـروري و آدم  مورد نظـر و انفجاره
ـانگيري و  ـاز جهـت گروگ ربايي مـورد ني
عدم تاييد صالحيت برخـي كانديـداها و 

م كفايت سياسي احمدی نژاد ولـو در عد
ـــت جمهـــوری و  ـــر ریاس ـای آخ ــ روزه

ـال  ـاتي ماننـــد ســ ـاي انتخابــ و  ۸۸كودتــ
هزار شناسنامه مـرده كـه  ۷۰۰استفاده از 

ـا  ــد بــاره بـ در برخــي انتخابــات از آن چن

جعل و پاك كردن مهر استفاده مي شـود 
ـــهرها و  ـــغال ش ـامي و اش ــ ـا نظ ــ و كودت

  .سركوب مردم
  

نتخابـات سـال ٭ نوار تقلبـی در ا
، نوار گفتگوی احمـدی نـژاد ۸۸

  :با مجتبی خامنه ایست
  
خبــری انتشــار پیــدا کــرد گویــای ایــن  ☚

اطــالع کــه، در بــاره تقلــب در انتخابــات 
ـار ۸۸سال  ، احمدی نژاد نـواری در اختی

دارد از گفتگوی خود با یکی از مقامهای 
 ۸بایـد : آن مقام بـه او گفتـه اسـت. یمژر

دفتر ... شما بیفزائیم میلیون رأی به آرای
  .احمدی نژاد این خبر را تکذیب کرد

ــوار      ــه ن ـابیم ک ــی یـ ــک، اطــالع م و این
. وجود دارد و برخی نیز آن را شنیده انـد

ـا  نــوار گفتگــوی مجتبــی خامنــه ای بـ
ـان نیــز . احمــدی نــژاد اســت بادامچیـ
مجتبـی بــه او مــی . حضـور داشــته اســت

. میلیــون رأی آورده ایــد ۱۶شــما : گویــد
ــ ــر آرای شــما  ۸ا الزم اســت ام ــون ب میلی

ـا فاصـله آرای شـما از آرای  افزوده شـود ت
ـاد شـود احمـدی . میر حسین موسوی زی

چــه : نــژاد بــه او و بادامچیــان مــی گویــد
لــــزوم دارد در آرای مــــردم دســــتکاری 

مجتبی استدالل می کند که لـزوم . بشود
دارد زیرا باید نشان داده شود کـه در ایـن 

ز همــه مــردم بــه پــای انتخابــات بیشــتر ا
ـاال بـه  صندوقهای رأی رفته اند و با رأی ب
شما، نظام و والیـت فقیـه را تأییـد کـرده 

مقــام معظــم رهبــری : او مــی پرســد. انــد
انــد؟ مجتبــی و  داده رااجــازه ایــن کــار 

ـان  بادامچیان، هـر دو، مـی گوینـد از ایش
  .مجوز کسب کرده ایم

ــی  ☚ ـار مهندس ــق، کـ ـابر اطــالع موث بنـ
ـاز  ۸۸سال  انتخابات ـال پـیش آغ از دو س
در تمام مکانها و دفـاتر وابسـته : شده بود

به اصالح طلبان شـنود قـرار داده بودنـد 
حتــي در . همــه مکالمــات را شــنود کننــد

ـاتي كروبـي و  اواخر در سـتادهاي انتخاب
موســوي نيروهــاي خــود را نفــوز داده و 
ــه  ــر شــنود دفــاتر و ســتادها كلي عــالوه ب

ـا و   ـا و حتـي مکالمات تلفن ه موبايـل ه
ــرل  ــز در كنت ــي را ني ــنجرهاي اينترنت مس
ـار  داشتند و  بر همه فعالیتها اشراف و مه

  .می داشته اند
، به ستادهاي ۸۸درآخر شب  خرداد  ☚

خبرگــزاری هــا حملــه مــی کننــد و همــه 
کسانی كه در کار گردآوری آراء بوده انـد 
و  آرای  تهران  و شهرسـتانها را ثبـت مـي 

ســتگير مــی کننــد و همــه كــرده انــد را د
ـار بـه . وسايل آنها به آتش می کشند این ک

ـام  دستور مستقيم مجتبي خامنـه اي انج
مــی گیــرد بــرای ایــن کــه هــیچ اثــری از 
  .پيروزي میر حسین موسوي برجا نماند

میلیـون بـوده  ۸آرای او حداکثر : نگفته اندبخـــش اول تقلـــب را بـــه احمـــدی نـــژاد بنابراین، برفرض صحت خبر وجود نوار، . خـذ شـودمیلیـون رأی ا ۲۶نبود بیشتر از نشان می کنیم که در آن انتخابات، ممکـن یــک بــار دیگــر خــاطر : انقــالب اســالمی     .میلیون برآنها افزوده اند ۱۶است و 
  

، ۱۳۹۲اردیبهشت  ۳۱: ٭ لوموند
روزی شــد کــه درآن، جمهوریــت 
اسم بی مسمی گشت و جمهـوری 
ــــوع  ــــاتوری از ن ــــالمی دیکت اس

  :تاتوری ها ی دیگر گشتدیک
  
ــه  ۲۳در  ☚ ــرمقاله ۲۰۱۳م ــد س ، لومون

ـــه  خـــود را بـــه تبـــدیل شـــدن ایـــران ب
دیکتاتوری اختصاص داده اسـت کـه، در 
آن، تنهــا یــک دســته بســته حکومــت مــی 

از «: عنـــوان ســـرمقاله اینســـت. کنـــد
ـاتوری  ـا دیکت جمهوری اسـالمی ایـران ت

ـات را در » یـــک دســـته بســـته وایـــن نکــ
  :بردارد

  
  ۴هدر صفح

  

 هشت صورت از یک واقعیت
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در تاریخ جمهوری اسالمی ایـران، روز • 
، یک تاریخ مهم شـد و مـی ۲۰۱۳مه  ۲۱
زیرا در این روز، ایـن جمهـوری بـه . ماند

ـــد  ـــدل شـــد همانن ـاتوری ب ــ ـــک دیکت ی
دیکتــاتوری تــک : دیکتاتوریهــای دیگــر

ـا یـک دسـته بسـته مـی خواهـد . صدا تنه
ایـن یـک . صاحب تمامی قـدرت بگـردد

رونـده بخصوص برای پ. خبر بدی است
  .اتمی ایران

ـاده •  ـأمور آم ـاد کـه م یکی از چنـدین بنی
کــردن اســباب بــرای انتخابــات ریاســت 

ــــنژ ۱۴(خــــرداد  ۲۴جمهــــوری  ، )وئ
ایـن شـورا میبایـد . شورای نگهبان است

ـا را  صالحیت نامزدها را بررسی و نامزده
ایــن شــورا صــالحیت دو . بــر مــی گزیــد

ـا مشـی رهبـر  نامزدی را که می توانستند ب
ب، آیةالله علی خامنـه ای مخالفـت انقال

ــرد ــد را رد ک ـافلگیری در لحظــه . کنن غـ
آخر که در ایران همواره ممکن است بـه 
ـام گرفتـه  کنار، انتخابات هم اکنون انج

ـان . اســـت ـانی کـــه صالحیتشــ زیـــرا کســ
ـاظ تســلیم  تصــویب شــده اســت، بلحـ

  .محض رهبر بودنشان، شناخته اند
در ایــن جــا، ســرمقاله نــویس هاشــمی • 

ــ ــالب رفس ــدرهای انق ــی از پ نجانی را یک
ایـــران مـــی نامـــد و مـــی نویســـد شـــورا 

ـاحب . صـــالحیت او را رد کـــرد او را صــ
ـاب  و دارای وسـیع تـرین  ثروتی بی حس
ـای  ـاد آدمه شبکه اجتماعی در ایران و نم

او را نزدیک بـه . سرای قدرت می خواند
ـــرور  ـــه ت ـــد ک ـــی دان ـــی م ـــر و کس رهب
ما، روشنفکران دموکرات را سازمان داد ا

یـم، نقـش ژدر سالهای اخیـر، در درون ر
  .مخالف را ایفا می کرد

یعنی همه آنهائی کـه » اصالح طلبان«     
در شمار قشرهای شهری مدرن و تربیـت 
شده ایران را تشکیل مـی دهنـد و بخشـی 

ـارزان  ـــ ــــبش ســــبز«از مب کــــه در » جن
وئـن ژ -  ۱۳۸۸خرداد (انتخابات پیشین 

د، گرفتار سرکوبی خـونین شـدن) ۲۰۰۹
  .حامی نامزدی هاشمی رفسنجانی شدند

مدعی دیگری که مشی رهبر را بـر نمـی • 
او . تابــد، اســفندیار رحــیم مشــائی اســت

ــژاد  ــدی ن ــدان احم دســت راســت پرزی
احمــدی نــژاد دیگــر نمــی توانــد . اســت

ـا آنکـه خامنـه . برای بار سوم نامزد شود ب
ــاند،  ــوری رس ــت جمه ــه ریاس ای او را ب

الفـت خـود را بیش از پیش، در علن، مخ
احمدی . با آقای خامنه ای، ابراز می کند

ـائی  ـامزدی مشـ ــوان از نـ ــام ت ـا تم ــژاد بـ ن
ـا صـالحیت او نیـز رد  حمایت می کرد ام

  .شد
ــه بنیادهــای •  ــرنج و دانایان در بــازی بغ

جمهــوری اســالمی، ریاســت جمهــوری 
همواره نقش ضد قدرت قـدرت رهبـر را 

رهبر تجسم آمریـت دینـی و . داشته است
الخطاب است و در سیاست روز به فصل 

ایــن تعــادل، در . روز دخالــت نمــی کنــد
امــا اینــک . ، بســود رهبــر چربیــد۲۰۰۹

دیگر ریاست جمهوری ایفا کننـده نقـش 
بـرای نخسـتین . ضد قدرت وجود ندارد

ـا یـک گـروه  ۱۹۷۹بار از  بـدین سـو، تنه
. صاحب تمامی اهرمهای قدرت می شود

  .رددیم نیز همان مشی رهبر می گژمشی ر
تهران با اتخاذ مشی انعطاف ناپذیری، • 

ـای جدیـد سـرعت ژبه نصب سانتریفو ه
یم بشار اسد و حزب اللـه ژاز ر. می بخشد

از گفتگو با . لبنان حمایت قاطع می کند
ــد ــی کن ـا امتنــاع م ــی هـ ــر کــه . غرب رهب

ستایشــگر بــزرگ کــره شــمالی اســت، بــر 
ـا . مواضع خود، سـخت تـر مـی ایسـتد ام

خـود قـوه مجریـه را حال که می خواهد 
. تصدی کند، نقش خود را تغییر می دهد
. خــود را در خــط مقــدم قــرار مــی دهــد

ـادی و  ــعیت اقتصـ ــتقیم وض ــئول مس مس
استراتژیک ایران می شود و این او اسـت 

هـر بـدی . که می باید حساب پس بدهـد
. که روی دهد به او نسبت داده مـی شـود

ـاتوری  ــه دیکتـ ــت ک ــخص او اس ــرا ش زی
  . می کند شخصی را تصدی
بدین قرار، هرگاه مـردم : انقالب اسالمی

ایران به پای صـندوقهای رأی برونـد، نـه 
تنهــا اختیــار هســت و نیســت خــود را بــه 
خامنه ای داده اند، بلکه، باتوجه به ایـن 
ـار نیســت،  ـاتی در کـ واقعیــت کــه انتخابـ

تحریم (کشور را به هجومهای اقتصادی 
 نظــامی مــی″ و احتمــاال) هــا و مجازاتهــا

ــپارند ــرو . س ــران در گ ـات ای ــک نجـ این
  .گسترده ترین تحریم ها است

ـــی  ـــران را م ـــزارش از ای ـــر دو گ و در زی
خوانیــد یکــی پــیش از رد صــالحیتها کــه 
توضــیح مــی دهــد چــرا صــالحیتهای 
هاشمی رفسنجانی و مشائی رد مـی شـوند 
و دیگــری بعــد از رد صــالحیتها در بــاره 
خمینــی زدائــی و ایــن کــه رد صــالحیتها 

  :ی از خمینی زدائی استبخش
  
  

گزارش از ايران پـيش  
از رد صـــــــالحيت 
ــنجاني و  ــمي رفس هاش

  :مشائي
     
بالخره سه گرگ بـراي كسـب تماميـت   

آنچه در يـك سـرزمين وجـود دارد برابـر 
ـاي  يکديگر قرار گرفتنـد هـر چنـد گرگه
ـان سـهم خـود، از  پير ديگری نيـز خواه
غنائم این جنگ، جانب یکی از ایـن سـه 

  .ته اندرا گرف
ــر ر•  ــر عم ــت فقیــه، ژدر اواخ ــم والي ی

ـا یکـدیگر نمـی  گرگها چاره جز جنـگ ب
تا اين زمان همه تدبیرها بـراي بـه . بینند

ـا بـي نتيجـه شـده  ـاندن گرگه توافـق رس
ـانی چــون مهــدوي كنــي . اســت  –کسـ

ـارم شــيرازي  - موســوي اردبيلــي   –مکـ
هاشـــمي  –خزعلـــي  –نـــوري همـــداني 

شیدند کو... واعظ طبسي و –شاهرودي 
ــنجانی  ــمی رفس ــه ای و هاش ـان خامن میـ
. تـــوافقی بوجـــود بیاورنـــد و نتوانســـتند

یـم دو ژخامنه ای زیر بار نرفته است بـه ر
ــه اســت کســانی . ســر بــاز گــردد نپذیرفت

ــهیم  ــی، س ــوار خمین ــراث خ ــوان می بعن
ـا از آن ژر یمی باشند که او می خواهد تنه

  .خود او باشد
امــا احمــدی نــژاد هــم بســیار کوشــید • 
او را . افقت خامنه ای را به دست آوردمو

به نوار گفتگویش با مجتبی و سـندها ی 
خبر توقیـف او بمـدت . دیگر تهدید کرد

بنــا بــر . ســاعت، در خــارج منتشــر شــد ۹
 ۵اطالعی که تحصیل شد، او را به مـدت 

گرچـه در . کـرده انـد» توجیـه«ساعت، 
کرمــان، روحانیــان قدرتمــدار را کســانی 

ریدن مزرعه ثـروت توصیف کرد که به چ
مــردم مشــغولند، امــا نتوانســت موافقــت 
خامنه ای را با نامزد شدن مشائی بدسـت 
آورد و نــه در مــوقعیتی اســت کــه بتوانــد 

  . مشکل عمده ای ایجاد کند
گفته مي شود كه گرگها هيچ وقـت بـه • 

ــع  ــي موق ــد و حت ــي كنن ـاد نم ــم اعتمـ ه
خــواب يــك چشمشــان را بــاز نگــاه مــي 

ــد و گــرگ ديگــري ـا  دارن ــد تـ را مــي پاين
ــه وجــود نيــاورد جناحهــای . خطــري ب

ـا یکـدیگر همـین رویـه را ژمختلف ر یم ب
ــد ــر . دارن آتــش بیــاری و آتــش بــاری اكث

ـان دارای  مناصــــب  ـان و كوچکـــ بزرگـــ
ـا  نظامي و امنيتـي و سياسـي و زخـم زبانه
که به یکدیگر می زنند، گویای ایـن رویـه 

  . اند
در شــرايط فعلــي و كانديــداهاي اعــالم    

ـاهده  شده سه طيف مشـخص اصـلي مش
مــي شــوند كــه در طيــف خامنــه ای و 
دســتگاه او،  زيــر مجموعــه هــائی وجــود 
دارند كه يا بـه توافـق مـي رسـند و بـراي 
ـامزد مطلـوب  سهم آينده خود بـه نفـع ن

کنــار مــي رونــد يــا بــرای حفــظ » بیــت«
صورت ظاهر، می ماننـد و بعـد از تعیـین 

ــیس جمهــوری« ، دســتمزد خــود را »رئ
در طيـف اصـولگراهاي . البه می کنندمط

  :تابع رهبر
کــارگزار مطلــوب او احتمــاال ســردار - ۱

مجتبــی احتمــاال . ســعيد جليلــي اســت
ـاف . قالیباف را ترجیح می دهـد ـا قالیب ام

ضربه پذیر است و مرتب هم به او ضـربه 
  .وارد می شود

ـارت مصـباح يـزدي، -  گروهي تحت نظ
و ا: لنكراني را بـه پـيش رانـده و ميگوينـد

جــوان و معتقــد بــه واليــت مطلقــه فقیــه 
. است و بکار حال و آینده بیشـتر مـی آیـد

ـاره  ـاگزیر از کن اما باتوجه به توازن قوا، ن
  . گیری بسود جلیلی است

گروه سوم  را  قاليباف و واليتي و حداد  - 
ـائی مـدعی . عادل تشـکیل مـی دهنـد رض

است که این گروه از او خواسته اند بسود 
ــر ـار ب ـا کنـ ــد، آنهـ ود و در حکومــت جدی
او مـــی گویـــد هاشـــمی . وزارت بجویـــد

رفسنجانی نیز از او خواسته است بسود او 
ـاز بدســت آورد ــرود و امتیـ ـار ب ــرار . کنـ ق

است صالحیت کسانی تصویب شـود کـه 
ـازی  ـارگزار خامنـه ای را ب بتوانند نقش ک

اینست که از هم اکنون، هریـک از . کنند
مـئن آنها که از تأیید صـالحیت خـود مط

هســتند، نگــران عــدم انتخــاب خــود از 
ــرا عــدم  ســوي خامنــه ای مــي باشــند زي
ــه  ــي اســت ك ــن معن ــه اي ـا ب انتخــاب آنهـ
رهبـري اعتمــاد كامــل بـه آنهــا نداشــته و 

از آنجــا کــه در ســپاه، موافقــت و . نــدارد
ــر ســر جلیلــی و قالیبــاف  مخالفــت هــا ب
است، پس خامنه ای تنها تصمیم گیرنده 

دو طرف تمایل  سپاه به هریک از. نیست
نشان دهد، در موقعیت رئیس جمهـوری 
شدن در انتخابات مهندسی شده را پیـدا 

  .می کنند
ـامزد شـده اسـت و  - ۲ محسن رضـايي ن

ــد انتخــاب نمــی شــود ـا مــی . مــی دان امـ
خواهــد بــه ایــن عنــوان کــه وارد جنــاح 
ـا نیسـت، هـم نقـش دکـور را در  بنـدی ه
انتخابات بازی کند و هـم موقعیـت پیـدا 

رگذشته، از بکار بـردن ایـن روش د. کند
ـال نیـز نمـی  سودی نبـرده اسـت و احتم

  .رود از این پس سودی ببرد
ـامزد شـدند» میکونوسی« - ۳ ـا هـم ن . ه

هاشــمی رفســنجانی و والیتــی و رضــائی و 
ـان از ایـن جمـع، . پور محمدي و فالحي

. تنهــا رضــائی تأییــد صــالحیت مــی شــود
ـال تأییــــد صــــالحیت هاشــــمی  احتمـــ

ـا رفسنجانی، با  توجه به بی نتیجه شدن پ
  .در میانی مراجع، نیز بعید بنظر می رسد

ـا  - ۴ ــون عليرضـ ــری چ ـای دیگ نامزدهـ
ــژاد و ــدي ن ـاني و داوود احم ــز ... زاكـ ني

ـان در  برای آن نامزد شده انـد کـه اسمش
ـار مـی . فهرست نامزدها ثبت شـود ـا کن ی

در هـر . روند و یا رد صالحیت می شـوند
  .حال، چیزی از دست نمی دهند

ـــن طيـــف از •  ـای اي ــ ـان نامزده ــ جري
ــده اســت ــرا . اصــولگراها بســيار پيچي زي

انتخــاب هــر كــدام ازآنهــا، ديگــران را از 
ــر«گــرد  ـازد» رهب ــي سـ ــه . دور م ـا ک آنهـ

نمـی شـوند از آن مـی ترسـند » انتخاب«
ـان بـال » رئیس جمهوری«که  جدید هم

ـاورد کـه احمـدی نـژاد سـر  ـا بی را سر آنه
ـای خــود آورد هــم  اینســت کــه از. رقبـ

ـان » بیت«اکنون،  ـا اطمین و سپاه بـه آنه
ـازی نقـش  خاطر می دهنـد کـه اگـر در ب
ـازی کننـد، حـذف نمـی  خود را خـوب ب
شــوند و موقعیــت بهتــر نیــز بدســت مــی 

ـانی چـون والیتـی . آورند با این حال، کس
مـی داننــد کــه اگـر هــم خامنــه ای زنــده 
ـاالً آخـرین نـوبتی اسـت کـه  بماند، احتم

یــن پــس، بایــد بــه نــامزد مــی شــود و از ا
ـاور خامنـه ای بسـوزد و  همان عنـوان مش

  .بسازد
خبر دریافتی حاکی اسـت کـه مصـباح      

ــي از طيــف جبهــه  ــزدي حــامي لنكران ي
او از هـم اكنـون در برابـر . پايداري است

. آمدن سعيد جليلي موضع گرفتـه اسـت
ـامزد او  ــ او نـــه چـــون امیـــدوار اســـت ن

بشــود ایــن کــار را مــی کنــد، » انتخــاب«
  .ض امتیاز گرفتن این کار را می کندمح
از سه طیف، مردم ایران بیشتر از همـه • 

. از خامنه ای و طیـف او ناراضـی هسـتند
زیرا در حال حاضر این طیـف اسـت کـه 
جنايـــت و تقلـــب و تـــرور و آدمکشـــي و 
روحاني كشي و تحقير و حصر روحانيون 

ـاوز بـه  ـان تج ارشد و كشـتار مـردم و فرم
ت و  رانت خواری و دختران و پسران مل

تصــدی . فســاد مــالي را تصــدی مــی کنــد
جنایت و خیانت و فساد در دوره خمینی 
ــنجانی و  ــمی رفس ــف هاش ـا طی ــتر بـ بیش

ـان«بخشی از  . بـوده اسـت» اصالح طلب
امــا در حــال حاضــر، آنهــا مقابــل طیــف 

تصـدی امـور . خامنه ای قرار گرفتـه انـد
ـا طیـف خامنـه ای  زیر نیـز هـم اکنـون ب

  : است
ــدن آراي م  -  ـات و دزدي ــي انتخابـ هندس

  .رأی دهندگان
ــب از  -  ــرکوب مرک ــوای س ــدن ق پروران

ـاور  ـاد و ب افرادی كه به هـيچ اصـلي اعتق
ندارنـــد و مطیـــع بـــی چـــون و چـــرای 

ـــر« ـا » رهب ــ ـــواع جنایته ـاب ان ــ در ارتک
  .هستند

ـــده كـــه در   -  ـاران آمـــوزش دي جنايتكــ
  .خيابانها كشتار به راه مي اندازند

ـاوز و قتــل و توجيـه گــ» مراجـع« -  ر تج
  .شکنجه

سرمايه بيکران بـراي هزينـه كـردن در  - 
  . سرکوب بسود حاکمیت مطلقه برمردم

اختیــار مطلــق در بکــار بــردن قــدرت  - 
بــودن مســئولیت در برابــر مــردم و هــیچ 

  .مقام دیگری
تمــامی وســائل ارتبــاط جمعــی و نمــاز  - 

ـامی و قـوای  ـای نظ های جمعـه و نیروه
قوه مقننـه و قـوه انتظامی و قوه قضائیه و 

  مجریه
ـــــه ای   ـات«خامن ــــ ـــــت » انتخاب ریاس

جمهوری را عرصه رویاروئی با دو طیـف 
دیگری می داند و بر اینست که اگر مردم 
ـا را در درون  بخواهنـــد آتـــش برخوردهــ

یم تیز کنند و بدین خاطر از دو طیـف ژر
ــه دارد را از  ــد، هرچ ــت کنن ــر حمای دیگ

ـا بتوانـد زیـ. دست می دهد ر از این رو، ت
ـات  بار حضـور دو طیـف دیگـر در انتخاب

  .نمی رود
ـــت و   ـــت و خيان ـــه ای درس جناي خامن

فساد را در مکتب خميني و مصباح يزدي 
ــي و  ــتي و خوشــوقت و جنت ــر بهش و دكت

ـاي الزم ...خزعلي و  آموخته و آموزش ه
ـازی و  ــ ـازي و دودوزه ب ــ ـــرای وســـط ب ب
ـا غــرب و شــرق و  ــه بـ ــذاكرات مخفيان م

 ۵۰دوســت «ي فريــب را در كنــار هاشــم
. به خـوبي فـرا گرفتـه اسـت» ساله خود

می گوید استقرار دولت من، نیاز دارد بـه 
ــت و  ــی و یکســر شــدن دول ــی زدائ خمین

  .حذف طیف هاشمی رفسنجانی
او . هاشمي رفسنجاني طیف دوم است• 

گــرگ تجربــه دیــده ایســت کــه درلبــاس 
حامی خواستهای مـردم در برابـر طیـف 

ــه ای، وارد صــحنه شــده ا از . ســتخامن
ابتداي انقالب، دست او به هر جنايـت و 
ـاي  ـادی آلــوده و دوره هـ ـانتي و فسـ خيـ
مختلف تقلـب و دزديـدن آراي مـردم را 
ــه و در دوران او  ــه اي آموخت ــه خامن او ب

چهره ! »پاكترين واواک«بوده است كه 
ــايي و  ــرور و آدم رب ــود در ت ــد خ قدرتمن

ـاله و  ۸جنـگ . نمایان کـرد.. انفجار و س
ـان دا دن بـــه آن در شکســـت بعـــد از پایــ

. نیز کارکرد او اسـت ۶۰کودتای خرداد 
اينــك او در برابــر يــار قــديمي خــود ســيد 

در دوره خمینـی، . علي قرار گرفته اسـت
ــاس  ــود و احس ـاره ب ــیچ کـ ــه ای ه خامن

ـاله، هاشـمی  ۸تحقیر می کرد و در این  س
ــت  ــه موقعی ــه هرچ ــنجانی اســت ک رفس

ـا. داشته از او گرفته اند ـاال او ب خامنـه  ح
  :ای رویارو شده است

كينه جويي این دو، با توجه به این کـه - 
برای خامنه ای، مسـئله جانشـنی اش نیـز 
بسیار مهم است، این دو را به سـمتي مـي 
ـاقي بمانـد . برد كه يکـي از ايـن دو بايـد ب

در خبـر . بعيد است به يکديگر رحم کنند
ـا فـيلم  است که هاشـمي رفسـنجانی باره

عيد تاجيك به فائزه در توهين و تحقير س
شهر ري را به تماشا نشسـته و لـب گزيـده 

ـات . او منتظر فرصت است. است انتخاب
ریاســت جمهــوری آخــرین فرصــت او 
است و برای استفاده از این فرصت، قدم 

امیدش ایـن بـود . به عرصه گذاشته است
ـان و دیگـران  که با حمایـت اصـالح طلب
، موج در مـردم بوجـود بیایـد و او بتوانـد

ــه ریاســت  ــرغم مهندســی انتخابــات، ب ب

بــرآورد او از وضــعیت . جمهــوری برســد
ــد ــی رس ــر نم ــه نظ ــحیح ب ـاره . ص او چـ

درمــورد هاشـــمي . دیگــری نیــز نـــدارد
رفســنجانی گزينــه هــاي مختلفــي وجــود 

  :دارند
ـان  - ۱ ـا رهبــــري و شــــوراي نگهبـــ آيـــ

حاضرند صالحيت او را تاييد نمايند زيرا 
ـا بـــرای ر ــ ـازی ه ــ ـــه س ـاال زمين ــ د از ح

  . صالحیت او دارند بعمل می آیند
نيروهــاي وابســته بــه خامنــه اي مــي -  ۲

ـــنجانی را رد  ـــمي رفس ـــر هاش ـــد اگ دانن
صالحيت نكنند بايـد منتظـر عواقـب آن 
باشند به همين دليل ممکن است ترديـد 
را از خود دور ساخته و تن به اعتراضـات 
ـــد از  ـا بع ــ ـــد ت ـات بدهن ــ ـــل از انتخاب قب

ـال  . نشـوند ۸۸انتخابات دچار مشـکل س
زيــرا هاشــمي رفســنجانی تــوان بيشــتري 
براي بسيج مراجع و روحانيان و بخشـي 
ــن  ــردم ممک ــی م ــپاه را دارد و بخش از س
است برای تضعیف بازهم بیشـتر خامنـه 

  . ای وارد عمل شوند
تحليلگران مي گويند حركت خامنـه  - ۳

ای در اين ميان بسيار مهم است زيرا چـه 
شـود و هاشمي رفسـنجانی رد صـالحيت 

ــده حضــور در انتخابــات  چــه نشــود برن
  .است

باند به اصطالح انحراف يا ضـلع سـوم • 
ـای دیگـر . »انتخابات«بازي  آنها نامزده

ـارج کـرده انـد ـا . خود را از صحنه خ تنه
اگـر صـالحيت . مشائی نامزد مانده است

ـان تأییـد شـود،  او از سوی شـوراي نگهب
یک وضـعیت پـیش مـی آیـد و اگـر تأییـد 

از . عیت ديگری پـیش مـی آیـدنشود، وض
ــون اطالعــی از درون بیــت درز  هــم اکن
کرده است حاکی اسـت وجـود هاشـمی 
رفســنجانی و مشــائی، حــذف هــر دو را 

  . آسان تر کرده است
طیف احمدی نـژاد خـدمتهای بسـیار      

ــه ای و طیــف او کــرده  ــه خامن مهمــی ب
حذف طیف هاشمی رفسـنجانی و . است

ت ایــن خامنــه ای بدســ. اصــالح طلبــان
طیف همه ياران سابق خمينـي از جملـه 
هاشــمي و نــاطق نــوري و خــاتمي و ميــر 
حسين موسوي و کروبی و حسن خميني 
ـانعي و  ــي و يوســف صـ ــوي اردبيل و موس

  . رانده است... بيات زنجاني  و
ــد در صــورت رد -  ــي گوين ــران م تحليلگ

ــوز  صــالحيت هاشــمي و مشــايي كــه هن
ــر  ــراي آن در نظ ـانوني ب ــتند قـ ــيچ مس ه

رفته نشده اسـت ممکـن اسـت ايـن دو گ
گــروه بــراي عــدم كــارايي كانديــداي 
رهبــري متحــد شــده و از يــك كانديــداي 
ـا كانديــداي  ـاص حمايــت نماينــد تـ خـ

ـا . رهبري را شکست دهند اما ایـن نظـر ب
ــدارد ــرا مهندســی . واقعیــت انطبــاق ن زی

انتخابات، باوجود حـذف ایـن دو بسـیار 
ـارگزار خامنـه ا ی را آسان می شود و نام ک

ــرون مــی  ــدون درد ســر، از صــندوق بی ب
  .آورند

ـا حـذف  -  نظر واقع بینانه تر اینست که ب
ایــن دو، تحــریم انتخابــات وســعت پیــدا 

  .می کند
اما در اين ميان تكليف ملـت چـه مـي • 

  :شود
ـای سـه طیـف،  - ۱ فرض حضور نامزده

در  مـردم بهیعنی قبول کردن نقش دادن 
ــف ــه طی ـان س ــدرت میـ ــر ق ــزاع برس . ن

ـال پـیش طراحـی مهند سی کـه از یـک س
بــه شــده اســت، بــراین اســاس اســت کــه 

نه چنین فرصت و نه چنـین نقشـی  مردم
ــود ــور . داده ش ـال حض ـابراین، احتمـ بنـ

ـات بسـیار  نامزدهای سه طیـف در انتخاب
    .ضعیف است

ـا روز - ۲ حاكميت سيد علي خامنـه اي ت
برگــزاري انتخابــات همچنــان در راه بــه 

ـات كار بردن مهندسي و مديري ت انتخاب
به پيش مي رود اما چيزي كه مورد تـرس 

مي باشـد زيـرا در  ۸۸او شده تجربه سال 
ـات  ۸۸سال  ـا تقلب ـارزه ب مردم آموزش مب

ـا  ـاتي را نداشـــتند و بعـــد از ماههــ انتخابــ
ـا كـرده و  ـا را ره سركوب خونين خيابانه
از درون آغــاز بــه نــابودي واليــت مطلقــه 

در نمودند كه سرانجام آن را هم اكنـون 
 –ســپاه  –بــي اعتبــاري كامــل خامنــه اي 

واواک و هر نيروي نزديك به بيت را مـي 
  این تجربه نیز . توان مشاهده نمود

   ۵در صفحه  
  

هشت صورت از یک واقعیت
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می گوید او فرصت نقش بازی کردن را 
  .  نمی دهد مردم به
هاشمي گرگ باران ديـده اسـت و  -  ۳

با آنکـه . مانند موسوي و كروبي نیست
نـزد، امـا  حـذف شـد و دم ۸۴در سال 

ــا توجــه بــه ضــعیف شــدن  ــار، ب ایــن ب
خامنــه ای، هرگــاه فرصــت ورود بــه 
صحنه انتخابات را پیدا کند، می تواند 
نگـــــذارد خامنـــــه ای انتخابـــــات را 

ضـعف خامنـه ای یکـی . مهندسی کنـد
ــر ایــن کــه او  ــی اســت ب دیگــر از دالیل
نخواهد گذاشـت دو طیـف رقیـب در 
انتخابات حاضر شـوند و مـردم تعیـین 

ده سرنوشت جنگ میان سه طیف کنن
  . بگردند

بـــه ترتیبـــی کـــه طیـــف هاشـــمی  - ۴
رفسنجانی تبلیغ می کند، او نظر مثبت 
قريب به اتفاق روحانيون سطح باالي 
. قــم و نجــف و مشــهد را كســب اســت

همچنين مشـاهده مـي شـود فرزنـدان 
بســياري از مقامــات دوران خمينــي و 
سپاهيان شهيد شده حامي او شده اند 

ــر ــاي اصــالح و اخي ــه نيروه ــز كلي ا ني
طلــب و مجاهــدين انقــالب اســالمي و 
مشاركتي ها هـم از او حمايـت كـرده و 

مـــذهبي و كـــانون  –نيروهـــاي ملـــي 
به خط طرفداران وي ... نويسندگان و
این امـر نیـز یکـی دیگـر از . پيوسته اند

 را ســپاهدالیلــی اســت کــه خامنــه ای و 
حضـور مـردم در  بـه تـنبرآن می دارد 

  .ا ندهندصحنه ر
از ســـويي ديگـــر احمـــدي نـــژاد و - ۵

طیف او در قشرهای محروم تر جامعه 
بنابراین، با تأیید صـالحیت . رأی دارد

هاشمی و مشائی، همـه قشـرهای میانـه 
جامعه و هم قشرهای محـروم جامعـه 
در برابر نـامزد خامنـه ای و سـپاه قـرار 

و البتــه ایــن دو نخواهنــد . مــی گیرنــد
اقعیـت پیــدا گذاشـت ایـن رویــاروئی و

  .کند
ــات مناســبي -  ۶ هــر ســه طیــف امکان

براي درگيري با يکـديگر را دارنـد و از 
  :تجربيات كافي اي نیز برخوردارند

دراختيار داشتن گروههاي چماقدار - 
و كفن پـوش هـر سـه گـروه گرگهـا بـه 
خـــوبي تـــوان اســـتفاده از نيروهـــاي 

  . چماقدار خود را نشان داده اند
ــــــ-  ــــــار داشــــــتن نظامي ان در اختي

فاســــداالخالق و امــــوال و دزد و آدم 
كــه در مواقــع ضــرور مــي ... فــروش و 

  .توانند از آنها استفاده کنند
ـــا دالر  -  ـــتن مييارده ـــار داش در اختي

اموال سرقت شده از بيت المال مـردم 
براي روزي كه بخواهنـد در انتخابـات 
حاميــان خــود را بســيج كــرده و بــراي 

  . يکدیگر مشکل ايجاد نمايند
ختيار داشـتن مشـاوران برجسـته در ا- 

خارجي و داخلي براي مديريت لحظه 
ــزاري  ــاتي و برگ ــه دوره تبليغ ــه لحظ ب

  . انتخابات
در اختيار داشتن طيفي از روحـانيون  - 

  . وابسته
در اختيار داشتن بخش هاي مختلـف - 

  . براي انجام تقلب يا كنترل و افشاي آن
در اختيـــار داشـــتن اســـناد و مـــدارك - 

ــ ــالي بيشــمار در ب ــي و م ــاد اخالق اره فس
صاحبان قدرت در طول سالهاي بعد از 

  . انقالب
كينه و نفرت شديدي كه هر سه طیف  - 

از يکديگر دارنـد كـه عامـل اصـلي كـش 
  . آمدن قضيه تا اينجاي كار بوده است

هر سه طیف مدعي ارتباط مستقيم بـا - 
ـــمي  ـــه هاش ـــتند البت ـــان هس ـــام زم ام

هـــيچ یـــک . رفســـنجانی بســـیار كمتـــر
  .تقادي به دين ديگري ندارنداع
این عامل نیز سبب می شود که بخش      

اصــــلی مهندســــی انتخابــــات، بــــا رد 
  .صالحیت ها انجام بگیرد

گزارش دوم در باره رد : انقالب اسالمی
  :صالحیتها و خمینی زدائی

  

ــد از  ــزارش دوم، بع گ
ــالحيتها ــه : رد ص خامن

ــل   ــار كامـ اي در كـ
  :كردن خميني زدائي

  
ـا تا      ييـــد عـــدم صـــالحيت هاشـــمي بــ

ـام هـم  ـادر نظ رفسنجاني، خامنه اي به م
ـامردي را در حـق  رحم نكـرد و نهايـت ن
كسي كه اين رداي بيريخت و نارسا را بـر 

كسـي در . تن او پوشانده بود، بعمل آورد
ايران نيست كه از سابقه و اعمال هاشمي 

یم آگاه نباشد چرا كـه ژبراي حفظ این ر
ي ايـران دسـت او براي جمهوري اسـالم
اما زماني كه اجل . به هر كاري زده است

يــك نظــام يــا پديــده اي فــرا مــی رســد، 
عوامل تشکيل دهنده آن به تدريج دچار 

  .مرگ مي شوند
ـا قبـــل از رد صـــالحيت، بزرگتـــرين      تــ

اشــتباه خامنــه اي را مــي شــد تقلــب او و 
و دسـت زدن بـه كشـتار  ۸۸كودتاي سال
متوجـه  ايـن را همـه ملـت. مردم دانست

ـا  شده بودند به جز رهبر مدير و مـدبر و ب
چيزي  ۸۸از سال ! بصيرت و البته فرزانه

ـان  نگذشته بود که همه متوجه شـدند می
ــور  ــيس جمه ــه ای و رئ ــي خامن ســيد عل
دســت ســاخته اش، اختالفــات شــديدي 

ـا آن همـه . وجود دارد او اشتباه كرد که ب
هزينه، احمدي نژاد را بـه ملـت تحميـل 

ــين كــرد و در  ــه هم ــز ب ــت خــود ني نهاي
نتيجه رسيد كه اين رئيس جمهور لياقت 

  .آن مقام را ندارد
اما شايد بزرگتر از آن خطا كـه ناشـي از     

عقب ماندگي عقلـي خامنـه ای و قـدرت 
طلبــي او و مشــاوران و پاســداران رانــت 
ــمي  ــدم صــالحيت هاش ــالم ع ــوار اع خ
. رفسنجاني به بهانه كهولت سن او باشـد

ه او خــود گفتــه اســت بــا راســت اســت کــ
ــدنش  ــه دارد، آم ــرائط ســنی ک وجــود ش

ـام اسـت ـا . خالف شرع و بـه ضـرر نظ ام
ـان  را » شـرائط سـنی«اگـر شـورای نگهب

ــد،  ــر«دلیــل رد صــالحیت مــی کن » رهب
چند برابر بیشتر فاقد صـالحیت رهبـری 

بیمار » شرائط سنی«زیرا عالوه بر . است
نیــز هســت و کســی بــا اختیــارات مطلــق، 

چنــدین برابــر یــک رئــیس  حجــم کــاری
  .جمهوری بی اختیار راد ارد

ــوديم كــم        ــه ب در گــزارش پيشــين گفت
ـا  ــي بـ ــه ســيد عل ــرين شــکل مقابل خطرت
وضعيتي كه گرفتار آن شده يعنـي حضـور 
هاشــمي رفســنجاني و رحــيم مشــايي، رد 
ـاز دوره  صـــالحيت ایـــن دو پـــيش از آغــ

دالیل . زماني تبليغات انتخاباتي مي باشد
. دو را نیــز برشــمرده بــودیمحــذف ایــن 

ـا شـرکت ایـن دو در  عالوه برآن دالیل، ب
ـاي بسـياري دريـده »انتخابات« ، پرده ه

در نهايت، خامنـه ای و فرزنـد و . می شد
دستگاه او، براي از دست ندادن، قدرت 
بــار ديگــر مجبــور بــه تقلــب انتخابــاتي و 

ـا مـــی شـــدند ــ ـــن صـــورت، . كودت در ای
  :وضعيت بدتر می شد زيرا

یــم و نقــش او در ژبقه هاشــمي، در رســا - 
یم که ساخته شده است، از همه دست ژر

ـات بيشـتر  اندركاران فعلي در كليـه مقام
  و .است

ـا برخــي نظاميــان و  -  روابــط هاشــمي بـ
  و. امنيتي ها برقرار است

حاميان هاشمي در ميان مراجع بسـيار  - 
ــر حســين موســوي  بيشــتر از حامیــان مي

  و. هستند
ميــان روحــانيون  حاميــان هاشــمي در - 

ارشــد بســيار بيشــتر از حامیــان موســوي 
  . است

خامنه ای ضعیف تر از خامنه ای پـیش  - 
  و. است ۸۸از تقلب بزرگ در خرداد 

بدی وضعیت مردم اندازه نمی شناسـد  - 
ـــه ای،   ـــزار از خامن ـــخت بی ـــردم س و م
فرصت را برای ابراز این بیزاری، یا از راه 

اه رأی تحــریم نشــان مــی دادنــد و یــا از ر

  .دادن به هاشمی رفسنجانی
ـال سـيد علـي خامنـه اي       اما بـه هـر ح

هاشــمي را هــم نتوانســت تحمــل كنــد و 
بنابراين مسئوليت هر اتفاقي كه در كشور 
روی دهد، كامال بر عهده شخص خامنه 

هــر چنـد كليــه امـوري كــه در . اي اسـت
ـاله احمــدي نــژاد   حکومــت هشــت سـ

اسـت انجام شـده انـد همـه بـه دليـل سي
ـا  هاي غلط او بـوده و احمـدي نـژاد تنه
  .مجري طرح هاي خامنه اي بوده است

ــك دوره     ـا گذشــت ي ـاله رياســت  ۸بـ سـ
جمهوري احمدي نژاد معلـوم شـد کـه، 
ـا شــخص او و  ــرده، تمــام كارهـ درپــس پ

در واقـع . او تصدی می کرده اند» بیت«
ـای آنهــا  رئـيس جمهـور مجــري طـرح ه

شــت و ایــن واقعیــت رامــردم بــا گو. بــود
لـذا مـي . پوست خود احساس كـرده انـد

گفتند اگر هاشـمي بيايـد بايـد بـه او راي 
داد تا او بتوانـد رهبـري را از مسـند خـود 
بركنار نمايد كه البته رهبري هـم قبـل از 
ــد موجبــات رد  ـا برس ــه آنجـ ـار ب ــه کـ آنك
صــالحيت هاشــمي را فــراهم آورد و  بــه 

امــا .  گــردن شــوراي نگهبــان انــداخت
اید باوجود تجربـه حکومـت مردم نمی ب

ـام  ۸۸سال » انتخابات«خاتمی و  ـاز خ ب
می شدند و بجای برخاستن برای احقاق 
ـا طـرف  حقوق خود، دستیار یک طرف ب

  .  دیگر برسر قدرت می شدند
  

٭ خميني زدايي توسط ولي فقيـه 
   :مطلقه

   
قبل از مرگ خميني، عده اي به دسـت     

ه و پا افتادنـد كـه اگـر خمينـي بميـرد چـ
ــري  ــه رهب ــي را ب ــيم و چــه كس ــد بکن باي

آنهم در آن شرايط سخت . انتخاب كنيم
كه جنگ با شکست به پايان رسيده بـود 
و هــزاران نفــر از زنــدانيان مبــارز اعــدام 
شده بودند و آيت الله منتظري كه منتقـد 
ـا مهندســي و  شــرايط موجــود بــود را بـ

  .مديريت خاصي بركنار كرده بودند
ـايه روحانيون مي د      ـال كـه س انستند ح

شــوم و ســنگين خمينــي بــر فــراز ايــران 
ـا گرفتـه  ـان دارد قـدرت از آنه نيسـت امک
ـار  شود و مي بايست قبـل ازهـر مشـکلي ب
ديگــر ولــي اي فقيــه بســازند كــه فراتــر از 
ـار حکومــت را در دسـت داشــته  ـانون ك ق

. حال فرق نمی کرد چه کسی باشد. باشد
ـای  ـاح ه بـر اکت«اال این که باوجود افتض

و اسرار ادامه جنـگ و ایـران » سورپرایز
گیت، دستیاران خمینی نمی خواسـتند و 
ـا،  نمی گذاشـتند کسـی غیـر از یکـی از آنه

  .شود» رهبر«
در اين بين، باز مهندس اكبر هاشـمي       

ـانيون  ـارترين روحــ رفســـنجانی از فريبکــ
دوران قبل و بعد از انقـالب وارد ميـدان 

ـا«بين  شد تا قبل از اينكه اختالفي » علم
پيش آيد، به سرعت، يار زير دسـت خـود 
يعني سـيد علـي خامنـه اي را بـه رهبـري 

در صــورتيکه، بــه لحــاظ . انتخــاب شــود
ــرايط  ــه اي ش ــي خامن ــيد عل ـانوني، س قـ

اما از آنجا كه بسـياري . رهبري را نداشت
ـانوني و  ــرا قـ ــت ف ـام والي ــور در نظـ از ام
ـا جعـل  قانون و دين تابع سياست بود، ب

ـاد رهبـري نامه  ـاس گش و قول خمینی، لب
را به تن كسي كردند كه لباس بر تـن او از 

لباس در قد . همان روز اول به گريه افتاد
و قواره سيد علي نبود اما بر او با فريـب و 
دروغ و تزوير پوشاندند و سيد علـي هـم 
باورش شد كه رهبر است و بعد از مـدتي 
ـاران و  ـان دغلکــ ـار همــ ـار از روزگــ دمــ

  .انی در آورد كه رهبرش کردندفريبکار
 ۱۴در جلسـه مـورخ : كديور مي نويسد•

ـان حجـت  ۱۳۶۸خرداد  مجلـس خبرگ
االسالم و المسـلمین هاشـمی رفسـنجانی 
با دو اهرم حجـت االسـالم و المسـلمین 
خامنــه ای را بــه کمــک حجــت االســالم 
ـانید . سید احمـد خمینـی بـه رهبـری رس

اهـــرم اول نقلـــی شـــفاهی از آیـــت اللـــه 
ــی ــر آمــاده بــاش  خمین و دوم پخــش خب

نیروهای عراق در حین جلسه که معلـوم 
. نیست چقدر با واقع مقرون بـوده اسـت

و عالوه بر آن هاشمي براي تثبيـت رهبـر 
گفــتم تــالش «: دســت ســاز خــود گفــت

تأیید کنند و متقابالً ] رهبری را[کنند که 
ــیم ـار کن ــت ایشــان کـ ـا روی مرجعی » !مـ

ی را از کدیور، جعـل نامـه از قـول خمینـ
  .قلم انداخته است

روي مرجعيـــت  - منظـــور هاشـــمي از  
ايـن بـود كـه بـر خـالف - ايشان كار كنيم

ـانون كــه رهبــري بايــد داراي درجــه  قـ
ــام را  ــه اي آن مق ــد خامن ــت باش مرجعي
نداشت و هاشمي و حوزه علميه قـم مـي 
بايست آن درجه را براي او مي ساختند و 
 بــه او مــي دادنــد يــا قــانون را تغييــر مــي
دادند كه رهبري اگر فاقد مرجعيت بـود 

  .هم اشکالي نداشته باشد
ـا مهندســـي هاشـــمي     ـال بــ بـــه هـــر حــ

رفسنجاني و اجبار احمد خميني كه خود 
ـاران  از مدعيان مقام رهبري بود وديگر ي
ـــه موســـوي اردبيلـــي و  خمينـــي از جمل
محمــد يــزدي و موســوي خــوئيني هــا و 
ـاهري  راستي كاشاني و مهدوي كنـي و ط

هاني و يوسف صانعي و آذري قمـي و اصف
ــوي  ــين موس ــيد حس ــي و س ـاني املش ربـ
ــر  ــي اكب ــي و عل ــدي كروب ــزي و مه تبري
ــوردي و  ــوي بجن ــور و موس ــمي پ محتش
ـائري شـــيرازي و واعـــظ طبســـي و  حــ

سـيد علـي خامنـه ... محمدي ريشهري و
ـاز  اي را رهبـــر كردنـــد و پرســـتش او اغــ

ـانون اساسـي . گشت در خبرگان تغييـر ق
ـام او را  ــ ـا مق ــ ـــد ت ـــالم كردن ـــه اع مطلق

كارهايي را هم كه خميني نكرده بـود او 
  .مانعي برای انجامشان نداشته باشد

خامنــه ای بعــد از مــدتي دچــار تــوهم       
ـان دهـد  شد و پنداشت كه هر چه او فرم
ـا  خداوندگار هم بايد اطاعت كنـد و پاج

ابتــدا خيلــي . پــای شــاه ســابق گذاشــت
ــ ــود و هــر كــاري را ب ـا ب ــه عصـ ا دســت ب

مشـــورت ديگـــران از جملـــه هاشـــمي 
ــه رياســت  ــه در آن زمــان ب رفســنجاني ك
جمهوري رسيده بود انجام مي داد البتـه 
بــه دليــل اينكــه هنــوز جــا نيفتــاده بــود 
بيشتر  بر اساس انديشه و افكار هاشـمي و 
رأی مشــاوران خــود گــام بــه گــام در پــي 

  .تقويت موقعیت خود بود
ــ      ــوط الي ــري مبس ـان رهب ــن زمـ د در اي

ـام  مسئول و مفتي كليه اموري بود كـه نظ
براي حفظ قدرت ميبايست انجام  دهـد 
ــياري را در همــان دوران  ــور بس ــذا ام و ل
رفاقــت نزديــك بــا هاشــمي انجــام داد از 

  :جمله
  .از کشورترورها در داخل و خارج  - 
بگيـــر و ببنـــدهاي شـــديد منتقـــدان و  - 

  . مخالفان
ـاز  در داخــل و  -  ـاي مــورد نيـ انفجارهـ
  . رج از كشورخا
ـا و  -  ــ ـــه ه ـــركوب روزنام ـــي و س تعطيل

  . روزنامه نگاران
ـات  مجلـس و ریاسـت  -  تقلب در انتخاب

  . جمهوری
ـانيون منتقـد و  -  فشار بـر مراجـع و روح

  . مخالف
ـــي   -  ـــته جمع ـــتار دس ـايي و كش ــ آدم رب

  .نويسندگان
دست زدن بـه کشـتار در شـهرهائی کـه  - 

  .به مخالفت بر می خاستند
  .سپاه و واواک بر اقتصادمسلط کردن  - 

ـاي        ـا بـه پ خامنه اي همه امور فوق را پ
ـاي الزم را  هاشمي انجام داد و آموزش ه
براي خالص کـردن یقـه خـود از دسـت  

ــد ــمي دي ــه . هاش ــت ب ــه نوب ـامي ك هنگـ
انتخاب کسـی بـه ریاسـت جمهـوری، در 
پایــان ریاســت جمهــوری هاشــمي شــد، 
تصــميم بــه تحمیــل نــاطق نــوری، يــاري 

ـان بــه خمينــي و خـــود  ديگــر از نزديکـ
در اين انتخـاب شکسـت سـختي . گرفت

خــورد و مجبــور گشــت  تــن بــه رياســت 
جمهــوري ســيد محمــد خــاتمي اصــالح 

اين شکست را ناشي از عدم . طلب بدهد
ـا خـود و مقاومـت در  همکاري هاشمي ب
تقلــب انتخابــاتي مــي دانســت و بــه گفتــه 
برخي ها از همان زمان رفاقت آنها رو بـه 

چرا كه خامنـه اي مجبـور . ي گذاردسرد
بود هشت سال به قول جنتي تنش بلـرزد 

و بـه قـول خـودش . كه چه خواهد شـد
ـارجي ريـيس  همواره نگران سفرهاي خ

  .جمهور و سخنان او بود
ـا بـر سـر  -  ـات، و ب با شکست او در انتخاب

ـار بـدون اسـتاد و  كار آمدن خاتمي، اينب
ـاردانش در ادامـــه - هاشـــمي –مربـــي كــ

ـار  تصـــفيه انديشـــمندان و سياســـيون كــ
ــرد ـاز ک ـا را آغـ ــدم، . ترورهـ ــين ق در اول

. كشتي والیت مطلقه اش به گـل نشسـت
ـان  به دليل افشاگري هـايي كـه در آن زم
صـــورت گرفـــت بالخـــره مجبـــور شـــد 
شکست ديگري را بپذيرد و اعالم كند كه 
ايــن ترورهــا توســط نيروهــاي خــود ســر 

او بـه شـدت . واواک صورت گرفته است
بار فشار قرار گرفـت و حتـي بـه گفتـه زير 

هاي مربي و استاد خـود هاشـمي كـه در 
ـــراي  ـــود ب ـان پيشـــنهاد كـــرده ب آن زمــ
ـايعات  ــه اصــطالح شـ خــاموش كــردن ب
ترورها توسط واواک بياييد و تعدادي از 
ـا محـرز اسـت  قاچاقچياني كه اعـدام آنه
ـا  بياورند و وادار به اعتراف به ايـن تروره

بياويزنــد امــا گويــا  كننــد و آنهــا را بــه دار
ـار موافـق نبودنـد  اصالح طلبان با ايـن ك
ـاي  زيرا در آن زمان هاشمي نيز پرونده ه
جناياتش رو شده بود و بـه شـدت تحـت 
فشار افكار عمومي قرار گرفته و در رابطه 
ـاي مشــکوك در داخــل و  ـار هـ ـا انفجـ بـ
ــي،  ـارجي و داخل ـاي خـ ـارج و ترورهـ خـ
ـان و پــــور  ـات او و علــــي فالحيـــ جنايـــ

يکي يکي، رو ... دي و سعيد امامي ومحم
ـار بـه خامنـه . مي شدند اين بر شـدت فش

اي مـــي افـــزود و در نتيجـــه منجـــر بـــه 
ـاي خامنـه  ـا وف ـاران ب دستگيري برخي ي

نهايتا سيد علي خامنه اي تن بـه . اي شد
قتــل يکــي از محــارم و نزديکــان خــود و 
فرزنــدش ســيد مجتبــي، يعنــي ســعيد 

ـاي او در  ـا رد پ ـات امامي، داد ت ايـن جناي
او غافـل از ایـن بـود كـه سـعيد . گم شود

ـات  ــدن  اعترافـ ــته ش ــل از كش ـامي قب امـ
ـاي  ـا و انفجاره ـا تروره مهمي در رابطه ب
ـام شــده و مفتيــان و روســاي خــود  انجـ

  :از جمله گفته است. كرده است
ـا بـه «: سعید امامی•  من از آغاز انقالب ت

ـام  ـان نظـ ــه فرمـ ــوش ب ــرباز گ ــروز س ام
مقــام واليــت بــوده و مقــدس اســالمي و 

ـا  ـازه و ي هستم، هيچگاه بدون کسـب اج
ـام  ـالي نظـ ــتورات مقامــات عـ ــدون دس ب

هرچــه را کــه بــه . ام کــاري انجــام نــداده
ام بـه عنـوان  صالح نظام و اسالم دانسـته

مـن . ام پيشنهاد به مسـئوالنم ارائـه کـرده
کســاني کــه . دانم خــود را گناهکــار نمــي

ـار حذف شده ب اند، مرتد، ناصـبي و مح
حکم مجازات آنها مثل هميشـه . اند بوده

ـا آنچــه  ــف شــده اســت و مـ ـا تکلي ــه مـ ب
ايم اجــراي تکــاليف شــرعي بــوده  کــرده

  »... است نه قتل و جنايت
دســتور قتــل داريــوش «: ســعید امــامی - 

ــه روال  ــکندري را ب ــه اس ــر و پروان فروه
االســالم علــي  معمــول هميشــگي حجت

ـاير . فالحيان به من داد احکـام اعـدام س
ـان م ـان وزارت فالحي حاربين قبال در زم

از مدتها پيش قرار بر اين . صادر شده بود
بود که عوامل مـؤثر فرهنگـي وابسـته کـه 

ـاده   توطئه تهاجم فرهنگي را در ايران پي
کردند و جمعا صد نفـر بودنـد اعـدام  مي

نفر از نويسندگان  ۲۹حکم حذف . شوند
ــبالً  از مــدتها پــيش مشــخص و احکــام ق

تـن از آن  ۷بـود کـه در مـورد صادر شـده 
ـام در دوره وزارت علــــي  عناصــــر احکـــ

وقتــي حکــم . فالحيــان اجــرا شــده بــود
ـا ابـالغ شـد پرسـيديم  اعدام فروهر به م
ـاي  که تکليف احکام معطل مانـده اعض

ـاج  کانون نويسندگان چه مي شـود کـه ح
آقا دري نيز گفتند هرچـه سـريعتر اقـدام 

قبـل شود بهتر است و اين بار نيـز مثـل ما
انجام شد با فـرق اينکـه بجـاي ابـالغ از 

ـاج  ـان امـور از طريـق ح ـا  سوي فالحي آق
  .»شد آبادي هماهنگ مي دري نجف

وقتـی بـاخبر شـديم كـه «: سعید امامی - 
ـات خصوصـی بـه  حاج احمد آقا در جلس
ــه واليــت امــر  مســئوالن نظــام و حتــی ب
ـاع داديـــم و  اهانـــت ميکنـــد  آن را ارجــ

مــه رفــت و بالفاصــله دســتور آمــد كــه ه
آمــدهای ايشــان را زيــر نظــر بگيريــد و از 
ـان نـوار تهيـه  ـای ايش مکالمات و مالقاته

ـار را . كنيد ما هم بمدت يکسال همـين ك
ـا بـه راه . كرديم ـاج احمـد آق متاسفانه ح

يك طرفه بدی وارد شده بود كه برگشـت 
  وقتی دستور حذف. نداشت

  
  ۶در صفحه

  
  

 هشت صورت از یک واقعیت
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ـان بـه مـن  ـای فالحي حاج احمد آقا را آق
ــه ا بــالغ كــرد مضــطرب شــدم و حتــی ب

ـا . ترديد فرو رفـتم دو روز بعـد، همـراه ب
اللـه مصـباح  آقای فالحيان به ديدار آيت

ـان محســـــنی اژه ای و  رفتـــــيم، آقايــــ
بادامچيــان هــم آنجــا بودنــد البتــه بعــدا 

] رهبـری[حاج آقا خوشوقت هم از بيـت
آمدند آنجا و نظر جمـع بـر ايـن بـود كـه 

ـا ولـ ـانی كـه ب ی امـر مسـلمين نبايد بـه كس
  .»خصومت مي كنند، رحم كرد

ادامه افشاگري ها عرصه را بـر واليـت •  
مطلقه تنگ تر مي كرد نشـريات و رسـانه 
ـان هـر روز بـه  هاي وابسته به اصالح طلب
ـان  ـــت و برخـــي همراهــ ـــه اي والي بهان
رهبري از جمله محمـد يـزدي و مصـباح 
ـار  يزدي و هاشمي و ديگران را تحـت فش

ا خامنــه اي را تضــعيف قــرار ميدادنــد تــ
برخي از نزديکان خامنـه اي بـراي . كنند

ـامي  ــعيد امـ ـار سرنوشــت س ــه گرفتـ اينك
نشــوند دســتگير نگردنــد بــه خانــه امــن 

و بيت او فرار كرده پناه گرفتنـد » رهبر«
كــه ايــن كــار  موجــب شــد مجلــس نيــز 

  . فشارش را بر خامنه اي بيشتر كند
خامنه ای كه شرايط را سـخت ميديـد • 

نجات از تهديدها دست به ساخت  براي
ــه واواک او  ــوازي زد چراك ـات م اطالعـ
ـاره  بعد از افشاگري هاي پي در پـي در ب
ـاي  جنايات انجام شده، به دسـت نيروه
ـاي  اصالح طلب افتاد و در نتيجـه نيروه
اخراجــي از واواک را درون بيــت جمــع 
كرده و واواک موازي بيت را ايجاد کرد 

ـا اطالعـــا ــ ت ســـپاه و مقـــرر کـــرد کـــه ب
ــرداران  ـان س ــود او همزمـ ــگ ش هماهن
ــي را كــه ســالها در مقامــات  دوران خمين
ارشد سـپاه قـرار داشـتند بـراي يکدسـت 
ســازي حاكميــت واليــت مطلقــه بركنــار 
ـات ســـپاه را از  کـــرد و معاونـــت اطالعــ
سردار باسابقه اي چون مرتضـي رضـايي 
گرفــت و بــه فــردي مطيــع خــود داد تــا 

ـان اطال ـاي الزم ميـ ـاهنگي هـ ـات همـ عـ
  .سپاه با اطالعات بيت برقرار شود

ـاع و احــوال، برخــي •  در همــين اوضـ
ـار  سرداران كه رهبـري را بـه شـدت گرفت
ميديدند بعد از حمله به كوي دانشـگاه و 
ـان بـــر ضـــد  ـات گســـترده جوانــ اعتراضــ
وضعيت و دخالت رهبـري طـي نامـه اي 
ـا كردنـد . رئيس جمهور را تهديد به كودت

توان به كوثري از جمله اين سرداران مي 
ـامزد ریاســـت  ــ ـاف کـــه اینـــک ن و قاليبــ

  . جمهوری است، اشاره كرد
ـــيس جمهـــوری و • ـان رئ ــ اخـــتالف مي

ـاال گرفـت زيـرا رهبـري روز بـه  رهبري ب
روز شاهد از دست رفتن اعتبار و قدرتش 
بــود و بالخــره فرمــان تعطيلــي گســترده 
ـاران  روزنامه ها و دستگيري روزنامـه نگ

مرتضـوي داد و را به قاضـي بـدنام سـعيد 
در عرض چند روز دهها نشريه به صورت 

  .فله اي تعطيل شدند
مجلس در حمايت از رئيس جمهور در • 

ـا خامنـه اي  اواخر دست به تحصن زد ام
ـامي مجلـس را مجبـور بـه  و نيروهاي نظ
ادامه كار كردند و با شدت هر چه بيشـتر 

در ايـن . سركوب مخالفان را ادامه دادند
وجـه شـد ديگـر نمـي زمان خامنـه اي مت

تواند به نيروهاي سابق سپاه اعتماد كند 
و روحانيون اطراف خميني نيز به درد او 

ـار شـد و . نمي خورند بنابراين دست به ك
با كمك فرزند تازه به دوران رسـيده اش، 
ـا  ـاري جديـد زد و ب مجتبي، دسـت بـه ك
ـــه  ـــري  ب ـــي جعف ـــد عل ـاب محم انتخــ

ـازماندهی  و فرماندهی کل سپاه، تغيير س
بسـياري از . مأموریتهای سپاه میسـر کـرد

ـاده شــــدند در  فرمانــــدهان ســــپاه آمـــ
ـار را  انتخابات بعدي رياست جمهوري ك
ـا هـر فـرد غيـر  ـان ي از دست اصـالح طلب
ــد كــه همــين كــار را هــم  مطيعــي بگيرن

ــد و در ســال  ــي آشــکار  ۸٤كردن ـا تقلب بـ
كروبي را در مرحلـه اول و هاشـمي را در 

ــوري ــه دوم رياســت جمه حــذف  مرحل
ــد ــه اي . کردن ــه آقــازاده خامن كروبــي ب

اعتراض كرد و هاشمي  شـکايت خـود را 
  .براي بررسي نزد خدا فرستاد

ـا  -  ـاتي ب در آن سال كودتاي سبك انتخاب
كمك سـپاه صـورت گرفـت و خامنـه اي 

  قدري آرامش يافت و تصميم گرفت كه 
همه نزديکان بـه خمينـي  را از دم تيـغ  - 

  . بگذراند
ن با سابقه جنـگ و دوران اكثر سپاهيا- 

خميني را يا بركنار كرد و يا به محل هاي 

  .ديگر انتقال داد و يا بازنشسته نمود
اكثر سياسيوني كه به خميني و خـاتمي  - 

ـاء  ــه انحـ ــد را ب ــك بودن ـا هاشــمي نزدي يـ
  .مختلف به حاشيه راند

ـانيون دوران خمينــي را از  -  اكثــر روحـ
  .قدرت دور ساخت

ـات و  -  دیگـــر وســـائل سانســـور مطبوعــ
ارتباط جمعی را بطور کامل برقـرار کـرد 
و لقــب دشــمن شــمار، در کنــار دشــمنان 
ـاران  ـات را از خبرنگ شماره یـک مطبوع

  . بدون مرز گرفت
ـار گرفـت از  -  سپاه را در كليه امـور بـه ك

ـا فرهنگــي و  ـامي تـ ــي و نظـ ـائل امنيت مسـ
  ...اقتصادي و 

در اين بـين حضـور محمـود احمـدي • 
مطلــق واليــت مطلقــه در نــژاد كــه تــابع 

ابتداي كار بود، مهـره اي بسـيار مهـم بـه 
ــاق  ـا چم ــه اي بـ ــت و خامن ــي رف ـار م كـ
احمدي نژاد حمله به اكثر وابستگان بـه 
خميني و نزديکان او را از جملـه هاشـمي 
و ناطق نوري و حسن خمينـي وموسـوي 
خوئيني ها و محمـد خـاتمي و آيـت اللـه 
 دستغيب و موسوي بجنوردي و صانعي و

ــي و ــزي و كروب ـاز ... موســوي تبري را آغـ
نمود و بـه تـدريج، قـدرت را بـه صـورت 

  . تقريبا كامل در اختيار گرفت
ـا قــدرت گيــري خامنــه اي و حمــالت • ب

احمــدي نــژاد عرصــه بــر يــاران خمينــي 
در ايــن دوران ســـر و كلـــه . تنــگ شـــد

ـاي  سرداراني پيدا شد كه اصـال جبهـه ه
ــه اي  ــه خامن ـا ب ــده و تنهـ ــگ را ندي جن

عتقــاد داشــته و در امــوري چــون غــارت ا
... اموال ملت و قاچاق و فساد اخالقي و 

ـــد ـــراي . نامورشـــده بودن ـــراد ب ايـــن اف
ـــد  ـــيار كارآم ـــه ای، بس ـــتیاری خامن دس

ــد ــرا از جــنس خــود . بودن ــر«زي و » رهب
  .گردانندگان بيت او بودند

با شکل گيري جديد سـپاه و سـرداران • 
ـانيون جــوان و  ـار روحـ ــدش در كنـ جدي

ه ديده مدارس ديني وابسـته بـه سـيد دور
ـــون  ـانی چ ــ ـــه کس ـــه اي، ک ـــي خامن عل
ــداني و مصــباح  ــوري هم خوشــوقت و ن
ــه ای  ــد، خامن ــزدي، مدرسانشــان بودن ي
ـــه  ـــدن ب ـــك ش ـال نزدي ــ خـــود را  درح
ـــي قدرقـــدرت  ـاي دور و دراز يعن آرزوهــ

زيرا از يـك سـو سـرداران . شدن، مي ديد
فاسـد و خونخـواري چـون محمـد علــي 

ـا  جعفري و احمـدي مقـدم و احمـد رض
رادان و حسين همداني و يداللـه جـواني 
ـال الـــدين  و علـــي فضـــلي و ســـيد جمــ
آبرومند و  محمد جعفر اسـدي صـناعتي 
ـاني  راد و غالمرضا جعفري و عليرضا زاك
ـازي و  و غالمرضا جاللـي و  محمـد حج
ـاكپور  مرتضي صفاري و علي زاهدي و خ

ـاري و ـا نقــدي و جبــ را در ...  و غالمرضـ
ـاري كنار خـو د دارد كـه دسـت بـه هـر ك

ـاز » اقتدار رهبـری«براي حفظ  مـورد ني
ـانيون . خود مي زنند از سوي ديگر، روح

ـــه دوران رســـيده اي  همچـــون  ـازه ب ــ ت
مجتبي ذوالقدر و علي سعيدي و محمـد 
ــزدي و  ــباح ي ــي مص ـان و عل ـا پناهيـ رضـ
صادق الريجاني و عباس كعبـي  و حيـدر 
مصلحي و مهدي و حسين طائب و نصير 

ك نژاد و بهزاد زارع و عطاء الله رفيعي ني
كــه ... و ســيد محمــد رضــا آقــا اميــري و

ـاالن  ـــ ـاي الزم را از  ميانس ـــ ــــوزش ه آم
جنايتكاري چون پور محمـدي و احمـد 
ـــي  ـــه حســـينيان و عل ـاتمي و روح الل خــ
رازيني وعلي فالحيان و محسني اژه اي و 
مجتبــي تهرانــي و علــي رييســي و دري 

ـادي و د، دسـتیار او گرفتـه انـ... نجف آب
هر دو گروه روحاني از شاگردان . هستند

ـا » روحانیانی« بودند كه رابطه خـوبي ب
خميني نداشته يا در دوران خميني مانند 

از . شخص خامنه اي زياد مطرح نبودنـد
ـارم شـيرازي و  جمله مصباح يـزدي و مک
ـــوري  ـــي و صـــديقي و ن ـــي و جنت خزعل
همداني و محمد يزدي و ابوالقاسم وافي  

  ...و
بــا داشــتن آن ســپاه و بســیج و نیــروی • 

ــن دســتیاران  ـانی«انتظــامی و ای ، »روحـ
ـال  ـات س خامنه ای تصميم گرفت انتخاب

را، برای دومین بار، شخصاًمهندسـی  ۸۸
را به » دولت والئی«کند و دوران تثبيت 

، در تـوهمي ۸۸در خـرداد . پایان برساند

كامل، خامنـه ای خـود را ولـي محبـوب 
برآن شد که بار ديگـر . مردم می انگاشت

احمدي نژاد ریاست جمهوری بخشـد و 
ـاران خمينـي كـه در  آخرين ضربه را بـه ي
. برابرش صف آرايي كـرده بودنـد، بزنـد

بگم ، «به همين دليل فرمان افشاگري و 
ـا (» بگم ـاظره ب احمدی نـژاد بهنگـام من

: میــر حســین موســوی، تهدیــد مــی کــرد
دي را صادر نمود و افسار احم) بگم، بگم

ـا  ـاران خمينـي ره نژاد را براي حمله به ي
ساخت و او نيز در كمال بي پروايي همه 
نزديکان به خميني را متهم كرد و به ميـر 
حسين موسـوي و كروبـي دو كانديـداي 

  .رقیب تاخت
در پي حمله احمدي نژاد بـه هاشـمی • 

رفسنجانی و نامزدهای رقیـب و حمايـت 
ـاتي بـس مشـکل بــرای  خامنـه اي، انتخاب

امزدهــای رقیــب احمــدی نــژاد، انجــام ن
مهندســی در مرحلــه رأی گیــری . گرفــت

کمی تعداد صندوقها و تعیین محل آنها (
ـــه ـــود اوراق تعرف ـــد) و کمب ـافی نش ــ . ک

هنگــامي كــه خامنــه اي شکســت ريــيس 
جمهور مورد نظر خود را مشاهده نمود، 
فرمان مهندسی در مرحله شمارش آراء و 

ـادر كـرد تقلـب  .انجام تقلب بزرگ را ص
انجــام گرفــت و احمــدی نــژاد را پیــروز 
انتخابات خواندند و خامنه ای بی آنکـه 
منتظر نظر شورای نگهبان بشـود، بیانیـه 

ـادر کــرد ـاالئی را صـ ـا . بلنــد بـ چــون  بـ
اعتراض مـردم و كانديـداها مواجـه شـد 
ـا بـه  ـاخت ت ـا س سرداران خونخوار را ره

ـا . مردم بي دفاع حمله كنند بعد از ماهه
تجاوز به عنف و قتل و تـرور و سركوب و 

کنتـرل وضـعيت «دستگیری و شکنجه، 
ـا جـز دولـت . رابدست آورد» وضعیت ام

فلج و بیـزاری کامـل مـردم از او، چیـزی 
  .  عایدش نشد

ـا تثبيـــت دولـــت خـــود کـــه نتیجـــه •  بـ
یم والیت فقیه بود، ژچندمین کودتا در ر

خامنه اي به سـركوب و تهديـد و تحقيـر 
  :شتري بخشیدياران خميني شدت بي

بـي حرمتـي اي : آيت الله منتظـري -  ۱ 
ــه اي در حــق ايــن  كــه ســيد علــي خامن
مرجع تقلید كرد را حتي شخص خميني 

اما سيد علي بعد از اينكـه طـي . هم نكرد
ــم در دوران رياســت  ــخنراني آنه ــك س ي
ــورد  ــاتمي م ــد خ ــيد محم ــوري س جمه
انتقاد آيت الله قرار گرفت سگان درنـده 

ــوزوي  ــو –ح ـامي خ ــه نظـ ـان ب د را فرمـ
ــه بيــت و حســينيه او داد و بــا او  ــه ب حمل
چنان رفتاری كردند كه شرم هميشگي را 

ــر پيشــاني واليــت مطلقــه چســباند ـا . ب تـ
ـاه  ــ ـانگي نگ ــ ـــر خ ـــرگ، او را در حص م

ـار را . داشت ـا و فش منتظري نيز سختي ه
تحمل می کـرد و همـواره منتقـد خامنـه 

او . اي و دم و دســتگاه ســلطنتي او بــود
ـادیق شـرک والیت  مطلقه فقیه را از مص
بــر : كــار بــه اينجــا پايــان نيافــت. خوانــد

ــز عرصــه را تنــگ  ـانواده منتظــری نی خـ
خــانواده هــای  وابســته بــه . کــرده اســت

... منتظــري و ربــاني املشــي و هاشــمي  و
  . تحت فشار زندگی می کنند

آیــة اللــه يوســف صــانعي از نزدیکــان  -  ۲
 خمینی و یکی دیگر از مراجعي اسـت كـه
بعــد از كودتــاي انتخابــاتي مــورد حملــه 

سپاهی بيت رهبـري  –درندگان حوزوي 
قرار گرفت به گونه اي كه بي حرمتي بـه 
. بيت او انتقاد مراجع قم را بر انگيخـت

اما سيد علي براي حـذف او، بيـتش را بـه 
  .حصر و كنترل در آورده است

ـــک  -  ۳ ـــه این ـــي ک ـــه آذري قم ـــة الل آي
ـان او هـــم از نز. درگذشـــته اســـت دیکــ

خمینــی و مــدعی بــود کــه ولــی فقیــه مــی 
با این کـه . تواند توحید را نیز تعطیل کند

او برای انتخاب سيد علـي خامنـه اي بـه 
ــري،  ــري، در مجلــس خبرگــان رهب رهب
بسیار تالش کرد، مورد غضب خامنـه ای 

بعـد از آنكـه او متوجـه بـي . قرار گرفـت
لياقتي سيد علي خامنه اي شد، دست بـه 

این شد کـه .  و اعتراض به او زدانتقاد او 
ـامي خانـه  - توسط نيروهاي حوزوي نظ

ــوت  ــر ف ــد و او در حص ــره ش اش محاص
  .كرد
آيــة اللــه وحيــد خراســاني از مراجــع  - ٤

ـال . برجسته قم اسـت ـاي س بعـد از كودت

ــه  ۸۸ ــورد حمل ـاي درس او م ــالس هـ ك
نظاميان مأمور خامنه ای قرار  –حوزوي 
وای همــواره  نگــران حملــه قــ. گرفتنــد

  .خامنه ای به بيت خویش است
آيــة اللــه شهرســتاني دامــاد آيــت اللــه  - ٥

سيستاني نيز از منتقدان سيد علـي خامنـه 
او پدر همسر سيد علي . اي در قم ميباشد
در سـفر خامنـه اي بـه . خميني نيز هست

ـان خامنـه  –قم، مأموران حوزوي  نظامي
ای  وي و فرزندانش را مجبور كردند كـه 

وابسـتگان بـه . نه اي برونـدبه ديدار خام
خاندان آيـت اللـه : شهرستاني عبارتند از

سيســتاني و خانــدان آيــت اللــه موســوي 
ــي و  ــه خمين ــدان آيــت الل اردبيلــي وخان
ـاهرودي و  خاندان آيـت اللـه هاشـمي ش

  ...خاندان آيت الله جوادي آملي و
ـاني  -  ٦ ـاني كـه زم آيت الله شـبيري زنج

يــز اســتاد ســيد مجتبــي خامنــه اي بــود ن
ـــدگان حـــوزوي  ـار درن ــ ـامي  –گرفت نظــ

ـاي  ــه و كــالس هـ ــرار گرفت ــه ای ق خامن
  .درسش را به تعطيلي كشاندند

آيت الله فاضل لنكراني که درگذشـته  - ۷
ـا بـه . است تا زماني كه نماز عيد فطر را بن

فتواي خود، برگزار نکرده بود،  از سـوي 
نظاميان قم مورد حملـه قـرار  –حوزوي 
ـاني كـه. نگرفت ـاس فتـواي  اما زم بـر اس

خود اقدام به انجام نماز عيد فطر بـدون 
اجازه سيد علي خامنه اي نمـود از چشـم 
او افتــاد و تحــت كنتــرل قــرار گرفــت تــا 

او نیــز  از دســتیاران خمینــی . فــوت كــرد
  . بود
ـاني کـه از  - ۸ ـات زنج آية الله اسـدالله بي

بعـد از مـرگ او، . طرفداران خمینی بـود
اینک . منتظري شداز نزدیکان  آيت الله 

نظاميان مأمور خامنه  –از سوي حوزوي 
  .ای، همواره تحت فشار و نظر قرار دارد 

آيت الله جوادي آملي کسی است کـه  - ۹
ــر اول  ــاچف، دبی ــزد گرب ــی او را ن خمین
حزب کمونیست و رئیس دولت شـوروی 

ــتاد ــابق، فرس ــدرس . س ــه م ـاني ك ـاز مـ تـ
اطالعـاتي وابسـته بـه  –نيروهاي امنيتـي 

نه ای بود، مورد تكريم قـرار داشـت خام
ـاد گشـود، از  اما از هنگاميکه زبان به انتق

ـان قــم مــورد  –ســوي حــوزوي  نظاميـ
  .توهين و تهديد قرار گرفته است

ـاهري اصـفهاني  - ۱۰ ـام  –آيت الله ط ام
جمعه معروف اصفهان كه به دليل انتقاد 
بــه وضــع موجــود نيروهــاي ســركوبگر و 

ي از تهران چماقداران سيد علي خامنه ا
بــا اتوبــوس بــه اصــفهان رفتــه و در نمــاز 
جمعه وي را مورد حملـه قـرار داده و بـه 
فرمانخامنــه اي كــاري كردنــد كــه ديگــر 
نماز جمعـه را برگـزار نكـرد و در حسـين 

 –ابــاد اصــفهان تحــت كنتــرل حــوزوي 
  .نظاميان اصفهان قرار دارد 

آيــــت اللــــه دســــتغيب شــــيرازي   - ۱۱
كــه بعــد از  روحــانی نزدیــک بــه خمینــی

و انتقاد از سـيد علـي خامنـه  ۸۸كودتاي 
اي مانع از حضورش در خبرگان رهبري 
ــجد و كــالس  ــر آن مس ــالوه ب ــده و ع ش

ـان  –درســـش توســـط حـــوزوي  ــ نظامي
وابسته به بيت در شيراز مورد حمله قـرار 
گرفــت و هــم اينــك تحــت نظــر واليــت 

  .مطلقه و مأموران او مي باشد 
لي  تا خمینی آيت الله موسوي اردبي - ۱۲

او کسـی . زنده بود، رئیس قوه قضائی بود
است که خمینـی درپاسـخ بـه او، دسـتور 

ـادر کـــرد ـام زنـــدانیان را صــ از . قتـــل عــ
مؤسسان حزب جمهوري اسـالمي بـود و  
در دوران تصدی دادسـتاني كـل كشـور و 
ـاران نزديـك بـه  ـاييه از ي ریاست قـوه قض

در قــم مــورد تعــرض قــرار . خمينــي بــود
ــت ــ. گرف ــه ۸۸د از کودتــای ســال بع ، ب

هنگام سفر به تهران براي واسطه شـدن 
نزد خامنه ای، بخاطر آزادي زنـدانيان و 
ــردم، او را  ــه ســركوب م ممانعــت از ادام
مورد  بي اعتنائی قـرار داد و بـه قـم پـس 

ـای  وابســـته بـــه، . فرســـتاد ـانواده هــ خــ
ـات اللــه سيســتاني و  ـای آیـ ـانواده هـ خـ
ـاهرودي و  ـــ ــــمي ش ــــتاني و هاش شهرس

  .هستند... جوادي آملي و
ــيد  - ۱۳ ــد س ــي فرزن ــيد حســن خمين س

ـا  ــي کــه بخــاطر مخــالف بـ احمــد خمين
حسن بعد از آگاهي . خامنه ای کشته شد

از قتــل پــدرش توســط بانــد امنيتــي ســيد 

علــــي خامنــــه اي از او دور شــــد و بــــه 
از آن پس بـود كـه . مخالفان او روی آورد

» رهبـر فرزانـه«همواره از سوي حاميان 
حملــه و تــوهين بــوده  و حتــي در مــورد 

مراسم سالروز مـرگ پـدر بـزرگش مـورد 
توهين مأموران سيد علي خامنه اي قـرار 

ـأموران . گرفت او همواره تحت كنترل م
مــي » بيــت رهبــري«امنيتــي  –حــوزوي 

ــدان وابســته نســبي و ســببي . باشــد خان
 –عبارتنــد از خانــدان ســيد موســي صــدر 

 خانـدان –خاندان سـلطاني طباطبـايي 
خانــدان  –خانــدان ثقفــي  –طباطبــايي 

ـاني  ـاني و محمـــد روحــ ـادق روحــ  –صــ
خانــدان  –خانــدان موســوي بجنــوردي 

 –خانـدان سيسـتاني  –طاهري اصفهاني 
خانـدان موسـوي  –خاندان شهرسـتاني 

ـــي  ـــي  –اردبيل ـــدان جـــوادي آمل  –خان
 –خاندان اشـراقي  –خاندان شاهرودي 
ــي  ــدان اعراب ــاتمي  - خان ــدان خ  –خان

 –خانـدان دسـتغيب  –صـدوقي خاندان 
  ...خاندان حائري و

هاشمي رفسنجاني از جمله آخـرين -  ۱٤
وابســتگان خمينــي بــود كــه توســط ســيد 
ــه او در  ــد وابســته ب ــه اي و بان ــي خامن عل

. یم مـي باشـدژحال طرد شدن كامل از ر
او كــه روزي خامنــه اي در مــوردش مــي 
گفت هيچ كس بـراي مـن مثـل هاشـمي 

ـال  روز ۲۰نمي شود حـدود  بعـد، بـه دنب
افکار احمدي : كودتاي انتخاباتي، گفت

ـار مـن  نژاد از افکار آقای هاشـمي بـه افک
، ۸۸اینـک، در خـرداد . نزدیک تر اسـت

. به بهانه سن باال او را رد صـالحيت كـرد
خامنه ای امیدوار اسـت بـراي هميشـه از 

البته خامنه اي مـي . دست او راحت شود
ــي ه ــي او، يعن ــتاد و مرب ــد اس ــمي دان اش

ـان نخواهـد  رفسنجاني به اين سادگي ج
ـــد ـــهای او باش ـــر نيش ـــد منتظ . داد و باي

خانواده های وابسته به خانواده هاشـمي 
ــد از ــتغيب و : عبارتن ـای دس ـانواده هـ خـ

ـــوي  ـــي و موس صـــدوقي و جـــوادي آمل
اردبيلي و هاشـميان و خـاتمي و الهـوتي 

  ...و
مير حسين موسـوي نخسـت وزيـر  -  ۱٥

دوران جنـگ را بـه مورد تائيد خمينـي و 
همــراه همســرش بــه دليــل مقاومــت در 
برابر كودتاي انتخاباتي و تـن نـدادن بـه 
اطاعت از خامنه ای در تقلـب و تحمیـل 
ــه حصــر  ــردم، ب ــه م ــوری ب ــیس جمه رئ

او و همســرش هــم . خــانگي گرفتــار آورد
 .اينـــك در یـــک خانـــه زنـــدانی هســـتند

ـان  دانستنی است کـه او نخسـت از نزدیک
ـــود ـــه ای ب ـــردبیر . خامن ـــوی او س از س

ـــوری اســـالمی و ســـپس  ـــه جمه روزنام
ــر شــد ــری . نخســت وزی در نخســت وزی

گوش به فرمان او نشد و سرانجام خامنه 
  .ای از او انتقام گرفت

حجــت االســالم مهــدي كروبــي از  - ۱٦
ثقــه هــای خمینــی و نماينــده او در بنيــاد 

در . شهيد و رئـيس دو دوره مجلـس بـود
ـال « ـات ســ ـامزد ری۸٤انتخابــ اســـت ، نــ

بــه قــول خــودش، یــک . جمهــوری بــود
ساعت خوابید و چون بیدار شد، دیـد از 

او . نفر اول به نفر سوم تنزل کـرده اسـت
ـاي  نيز بـه دليـل مقاومـت در برابـر كودت
انتخاباتي و پيگيـري اعتراضـات مردمـي، 

بـه . همچنان، گرفتار حصر خانگي است
ـامی، تکلیـف  قول فرمانـده نیـروی انتظ

مهــدی کروبــی را میرحســین موســوی و 
  .شخص خامنه ای معین کرده است

ــالوه بــر  -  ۱۷ ــي خامنــه اي ع ــيد عل س
ــد  ــرادي مانن ــوق، اف ـاي ف شخصــيت هـ
ـاد  عبدالله نوري، نماينده خميني در جه
و ســپاه و موســوي خــوئيني هــا نماينــده 
خمينــي در ســفارت امريکــا و منصــوب او 
بــه دادســتانی کــل و محتشــمي پــور وزيــر 

در سوریه و لبنان  كشور و نماينده خميني
و سيد محمد خاتمي، رئـيس جمهـور دو 
ـای  ــت هـ ـاد در حکوم ــر ارشـ دوره و وزي
موسوي و هاشـمی رفسـنجانی و نماينـده 
ـــتي  ـان و راس ــ ـــه كيه ـــي در روزنام خمين
كاشاني و موسـوي الري و علـي يونسـي و 

، همــــه، از ...موســــوي بجنــــوردي  و
دستیاران خمینی بودنـد کـه طـرد شـده 

. و نظــر قــرار دارنــدانــد و تحــت كنتــرل 
ـار  خامنه ای، هر زمان كـه الزم بدانـد فش

  .بر اینها را افزايش  می دهد
   ۷در صفحه  
  

 هشت صورت از یک واقعیت
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ـانيون  -  ۱۸ به جز فشار بر مراجع و روح
نزديــك بــه خمينــي، ســرداراني چــون 
حسين عاليي و علي شـمخاني و محسـن 
رشيد و معتمدنيا و صنيع خاني و مرتضي 

ور بطـــ...  رضـــايي و غالمعلـــي رشـــيد و
اینگونه . مستمر تحت نظر و فشار هستند

ــي  ــد خمين ــورد تايي ســرداران همــواره م
ــد ــه . بودن ــه ای ب ــن، خامن ــر ای ــالوه ب ع

ـای شـهداي جنـگ از جملـه  خانواده ه
بــاكري و بروجــردی و همــت نيــز رحــم 

  .نكرده است
بر ایـن فهرسـت، اسـامی دیگـر حـذف     

ــزود ــوان اف ــي ت ــدگان را م ــده . ش در آين
ـان دیگـ ری حـذف خواهنـد نزديك، کس

به این خاطر که قدرت قابل تقسـیم . شد
ـانونی بمانـد کـه  نیست و نمی توانـد درک
. جای خود را به کانون جدید داده است

ـاه جدیـد  در سلسله های سلطنتی هـم ش
. همکاران شاه پیشین را حـذف مـی کـرد

ــه اي اصــال طاقــت  ــراین، خامن عــالوه ب
ـاران  كوچك ديدن خود را نـدارد و همک

هاشـمی . و را کوچک مـی بیننـدخمینی ا
رفسنجانی می گوید من او را رهبر کـردم 

چـون نمـي توانـد از . و راست مـی گویـد
عنوان رهبر كبير انقالب و معمار بـزرگ 

اســـتفاده کنـــد، فرزنـــدش ... انقـــالب و
مجتبــي بــه تمــام رســانه هــا دســتور داده 
ـا عنـاويني چـون فرزانـه ـام او را ب ! است ن

  .همراه سازند! معظم
با وجود ایـن خمینـی زدائـی گسـترده،      

پرسیدنی است که جای خالی آنها را چـه 
کسانی پر می کنند؟ حزب سیاسی مسـلح 
و حجتیــه ایهــا کــه از دوران شــاه ســابق 
سازمان داشتند و خامنه ای و چند تـن از 
نامزدهای تأیید صالحیت شده نیز عضو 

ـامی، ج -   .آن بوده اند ــ ـــعید ام ـات س ــ ،ص ۱۶اعتراف
ـات در ای. ۳۸۴ ـاتمیصفحه توسط گروه تحقیق و بررسی سید  ۹۷۰جلـد و  ۱۸ن اعتراف متشـکل از علـی ربیعـی، ( محمد خ

  .تهیه شده است) علی یونسی و سرمدی
ــه : انقــالب اســالمی ــع اســت کارنام ــه بموق ــه ای را، ب ــه خمینــی و خامن والیــت فقی

ــه  ــرا ک ـاوریم چ ـاهی، بیـ ـال از  ۳۴کوتـ سـ ـال از وال۲۴والیت فقیـه ایـن دو و یـت س » انتخابــات«فقیـه خامنــه ای مـی گــذارد و 
، در ۸۸خـــرداد  ۲۴ریاســـت جمهـــوری    :شد» مهندسی«همان مرحله او، 

  
: كارنامــه واليــت فقيــه

ــه اي   ــي و خامن خمين
ــالب و  ــان از انقـ چسـ
انديشــــه راهنمــــاي 

حتي از فقه ... انقالب و
  :خالي شدند

  
یــک ربــع قــرن از مــرگ : انقــالب اســالمی ـال » باتانتخا«. خمینی می گذرد کـه از س

. پیش مهندسی می شود، در جریان اسـت
یم والیت فقیه را، ژپس جا دارد ترازنامه ر

    :ولو کوتاه، از نظر خوانندگان بگذرانیم
٭ از والیت با جمهور مردم اسـت 
تا دم زدن از والیت مطلقه فقیه و 

  :سرکوب روحانیان
  
ـا «: در فرانسه، خمینی گفت ☚ والیـت ب

میزان رأی مـردم «، »جمهور مردم است
و جمهـــــوری اســـــالمی، ... و» اســـــت

در ایران، از . جمهوری است مثل فرانسه
این تعهد تن زد و سرانجام دم از والیـت 

ــه زد ــه فقی ــر . مطلق ــر س ــه ب ــریم چ بنگ

  :روحانیان آورد
ــق •  ــن مواف ــک ت ــه ی ــدارانش ک از طرف

ــرداز شــد ــه پ ــود و نظری ــه ب . والیــت فقی
بـه . دخوانـ» فقیه عالیقدر«خمینی او را 

ترتیبی که خواهیم دید، منتظری والیت 
. مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خوانـد

ـام آور  ـانی نــ دیگـــر حتـــی یـــک روحــ
ـانی و( موافــق والیــت فقیـــه ...) گلپایگـ

و ضرور است که بدانیم کـه بهشـتی . نبود
کتاب والیت فقیه را بی مایه و بیهـوده و 
ـــه وهـــن اســـالم و  ـــه ای آن را مای خامن

  .  ه بودندروحانیت خواند
جانبدار دیگر انقالب کـه خمینـی او را • 

عضـــو شـــورای انقـــالب کـــرد، مرتضـــي 
مطهــري در مــورد واليــت فقيــه او گفتــه 

تصور مردم از والیت فقیه این ...«: است
ـا حکومـت کننــد  نبـوده و نیسـت کــه فقه

ایــن ... واداره مملکــت را بدســت گیرنــد
ـان تسـنن دارد . مفهوم اختصاص بـه جه

اه چنین مفهـومی وجـود در شیعه هیچگ
مطهری همچنین اضافه . »نداشته است
روحانیت نـه بایـد بـه طـور «:کرده است

مجموعه و دستگاه روحانیت وابسـته بـه 
دولــت شــود و نــه افــرادی از روحــانیون 

ـای  بیاینـــد پســـت های دولتـــی را بـــه جــ
دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید 
ـاد و  ـان پســـت خـــودش را کـــه ارشــ همــ

ـات هدایت و  ـا انحراف ـارزه ب نظارت و مب
ـا و دولت حکومت ـا اســـت حفـــظ  هــ هــ

  » .کند
ـــد و •  ـــع تقلي ـــه مراج ـــي ب ـــي حرمت ب

ــه وجــود آوردن  دســتگيري و حصــر و ب
شــرايط تشــديد بيمــاري و مــرگ آنهــا بــه 
دليــل مخالفــت بــا اصــل جعلــي واليــت 

اللـــــه  از آن جملـــــه انـــــد آیت. فقيـــــه
ـاری، آيـــت اللـــه حســـن قمـــی،  خوانســ

الله محمد شيرازی،  يتالله خوئی، آ آیت
ـانی، آيت آیت اللـــه محمـــد  اللـــه طالقــ

ـاظم شـريعتمداری،  روحانی، آيت اللـه ک
الله صادق روحانی،  الله کمپانی، آيت آیت

 –الله اراکی  آيت الله سيدرضا صدر، آیت
آيــت اللــه شــبيري خاقــاني و نیــز آیةاللــه 

  .منتظری
هر كدام  را خمينـي و بانـد او بـه نـوعي   

ــداني و آزار و تحق ــاس و زن ــع لب ــر و  خل ي
ـاري  و  حتي در حصر موجب تشـديد بيم

  : ممانعت از درمان آنها تا مرگ گشت
ـاره والیـت فقیـه •  آیةالله اراكي دراین ب
ـان فقیـــه جامع«:گویـــد می الشـــرایط  شــ

ــر  اجــرای حــدود و قضــاوت و والیــت ب
این کجا و تصـدی حفـظ . قاصران است

مرزهــای مســلمانان از تجــاوز فاســقان و 
ـان  ـافران از ســـوی ایشــ رفـــع ســـلطه کــ

  .»کجا؟
آیةاللــه شــریعتمداری پــس از تصــویب • 

ـالف  اصل والیت فقیه آن را با اسـالم مخ
روشــنتر بگــويم وقتــی : "خوانــد و گفــت

ـار کـرديم،  نظر اکثريـت ملـت را بی اعتب
ـــه  ـــی ب ـــوديم، يعن ـــوجهی ننم ـــدان ت ب

ایم و  توجهی کـرده جمهوری اسالمی بی
لذا . ايم پذيرفتهاين جمهور واکثريت را ن

اعتبار شد،  وقتی که جمهوری اسالمی بی
ـانونی کــه در دســت تصــويب  مســلماً قـ

ـانون اساســی[اســت ـاً بی] قـ ـار  تمامـ اعتبـ
ـار عمــــومی و . شــــود می يعنــــی از اعتبـــ

نبايـد ... حاکميت ملی برخوردار نيسـت 
اعتبار کنند وبگويند خير  رأی ملت را بی

ملت کسی نيست و هـر چـه هسـت فقيـه 
کاره  او بايــد کــار کنــد و او همــه اســت و
ايـــن طـــرز تفکـــر و ايـــن طـــرز . اســـت

ـا  قانونگذاری و اين طرز عمل بـه نظـر م
درست نيست و به اساس لطمـه مـی زنـد 

سازد و مسـلماً  وهمه چيز را بی اعتبار می
ــد  ــده نخواه ــم در آين ــه خــوبی ه نتيج

  . »داشت
ـــــیرازی در روز •  ـارم ش ــــ ـــــه مک آيةالل

ـاره اصــل وال رای ــری دربـ ــت فقیــه گی ی
امــروز، روز ســیاه تــاریخ ایــران «: گفــت

اینکــــــه « :  و ادامــــــه داد. »اســــــت
جمهور هم منتخب مـردم باشـد و  رئیس

هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد باز هـم 
ایــن . کــار دســت او نباشــد، معنــی نــدارد

درسـت ...اصل اصـال قابـل اجـرا نیسـت
ـا را  فکر کنید دشمن در داخل و خارج م

ـالف متهم به اسـتبداد م ـا را مخ یکنـد و م
ـاده ...حاکمیت ملی معرفی میکند ایـن م

ـا بدسـت  از قانون میگوید همه سر نـخ ه
ـار را نکنیـد...ما است  . شما را بخدا اینک

ـا حاکمیـت  بخدا بصالح اسالم نیست، م
ملت را در اصول گذشـته تصـویب کـرده 
ایم کاری نکنیم که حاکمیت مـردم یـک 

ت ملـ... شیر بی دم و سـر و اشـکم شـود 
ایران به جمهوری اسـالمی نـود وهشـت 
ـاس آن رئـــیس  درصـــد رای داده و براســ
جمهورانتخاب خواهد کرد و با اکثریت 
ـا معلـوم نیسـت  به او رای خواهـد داد ام

جمهور با توجـه بـه ایـن اصـل  این رئیس
ـاره  ـــ کــــه نوشــــته شــــده اســــت، چک

ایــن درســت نیســت کــه فقهــا ....اســت؟
بخواهند دیگری را به ریاست جمهـوری 

رگزیننــد وهــم خــود همــه اختیــارات را ب
  . »داشته باشند

البتــه مکــارم شــيرازي بعــدها جيــره و      
مواجب خـوبي از ولـي مطلقـه دريافـت 

آن زمــان، حــق را مــی . کــرد و مــی کنــد
ـا قـدرت معاملـه کـرد. گفت . اما حق را ب

  .خميني نیز همین کار را کرده بود
ــس از دادن رای •  ـانی پ ــه طالقـ ــت الل آی

که متضمن اصـل والیـت  ۵اصل منفی به 
می ترسم با ایـن وضـع «: فقیه بود، گفت

ـانون  ــد از قـ ـانون اساســی جدی ســطح قـ
ـایین ۷۰اساسی  تر  سال پیش به مراتـب پ
  .»باشد
ــزدي از » حجــت االســالم• « محمــد ي

ــي در  ـار دوران خمين ــت كـ ـات جناي قضـ
رابطــه بــا فشــار بــه آیــات اللــه روحــاني و 

بعـد  مـدتی...« : شريعتمداري مـي گويـد
مرحوم احمد آقا نزد آقای روحانی رفتند 
و صـحبتهايی تـوام بــا انـدرز و تهديـد بــا 

ـاج ...بعد از . ايشان داشتند آن مرحوم ح
ـار بـه  احمد آقا به بنـده گفـت شـما يـك ب
مالقــات آقــای روحــانی بــرو و بــا ايشــان 

او به شما عالقه دارد و شـما . صحبت كن
ا گفتم من ايشان ر. را فرد منصفی میداند

قبول ندارم و معتقدم اميـدی بـه اصـالح 
ـا . او نيســت ـاج احمــد آقـ ـا اصــرار حـ بـ

ـا سـيد  ـات آق ـار بـه مالق پذيرفتم كه يك ب
وقتی به بيت ايشان مراجعه . صادق بروم

كــردم بــه اســتقبال بنــده آمــد و احتــرام 
ــد ــل ش ـادی قائ ــديم. زيـ . وارد بحــث ش

مــدعی بــود كــه بيمــار اســت وقصــد دارد 
ـا برای معالجه به خارج  از كشور بـرود ام

گفـتم . امام به او اجازه خـروج نمیدهـد
مگر شما چه كسالتی داريـد كـه در ايـران 
قابل عالج نيست؟ هر دكتری در داخـل 
ـان فـراهم  ايران مورد نظر شماست برايت

خروج شما از كشـور باعـث مـی . كنم می
شود كه عده ای از افراد گرد شـما جمـع 
 شوند و شـما مركـز ضـد انقـالب شـويد و
ايــن امــر نــه بــه مصــلحت شماســت و نــه 

ايشــان از صــراحت لهجــه مــن . انقــالب
بعد گفت فاميلهای مـن در . تعجب كرد

ــرای صــله رحــم  خــارج هســتند و مــن ب
گفتم صله رحمی . میخواهم آنها را ببينم

كــه بــه زيــان نظــام تمــام شــود، مشــروع 
ــد (» .نيســت ــه محم ــت الل ـاطرات آي خـ
ص  مركز اسناد انقالب اسالمي ، –يزدي 
۲۷۵ -۲۷۶ (  

او، در مــورد قضــيه شــريعتمداری، مــی     
ــك روز صــبح مرحــوم حــاج «: نویســد ي

احمد آقا روزنامه ای را آوردند كـه در آن 
راجــع بــه خلــق مســلمان مطــالبی آمــده 

بعد به من گفت وقتـی ايـن روزنامـه . بود
را بــه امــام نشــان داديــم، امــام از توطئــه 
ـای شـريعتمداری در تـدارك  هايی كه آق

ن است عصبانی شدند و گفتند اين چـه آ
بساطی است كـه راه انداختـه انـد و چـرا 
آقای شريعتمداری اينگونه میکند؟ حاج 
احمد آقا اين كـالم را بـه گونـه ای بـرای 
ـايش ايـن بـود  من نقل كرد كه گويی معن
ـا را  كه چـرا كسـی جـواب ايـن توطئـه ه

مــن بــا توجــه بــه اينكــه شــور . نمیدهــد

در ســر داشــتم بــه جــوانی و بــی پروايــی 
احمد آقا گفتم اگر بـرای شـما مسـئله ای 
نيســت مــن ظــرف همــين امــروز و فــردا 
برنامــه ای مــی چينــيم و در محلــه تــرك 
ـا  نشين قم كـه در آنسـوی پـل قـرار دارد ب
ايــن جماعــت جلســه میگــذارم تــا ببيــنم 
ـان چيسـت؟ خوشـبختانه  حرف حسابش
ـا هسـتند و میتـوانيم بـه  ـا م همه قمی ها ب

ـاج . نشست مطمـئن باشـيم نتيجه اين ح
احمد آقا از اين پيشنهاد خوشحال شـد و 
گفت فكر بسيار خوبی است حتی نيازی 
ـام در  ـا ام هم نيست كـه مـن ايـن امـر را ب

ايــن را میگوينــد اطاعــت (ميــان بگــذارم 
توانيد  شما می!). محض احمد آقا از امام 
در آن روز بنـده ... كارتان را شروع كنيـد

عليه خلق مسلمان و سخنرانی مفصلی را 
آقای شريعتمداری ايراد كردم كـه ارزش 

ـاريخ را دارد ــ همـــان، ص (» .ثبـــت در ت
۵۱۲ -۱۳(  

ــه نامــه •  ســرانجام، خمینــی در پاســخ ب
ـــه زد و  ـــت مطلق ـــه ای، دم از والی خامن
مدعی شد که ولی امـر مـی توانـد احکـام 

آذری . دین را بطـور موقـت تعطیـل کنـد
د قمی مـدعی شـد کـه ولـی امـر مـی توانـ

بـدین سـان، از ! توحید را نیز تعطیل کند
ـا . فقه خالی شد این خالی شدن از فقه، ب

ـاد  مجمـــع تشـــخیص مصـــلحت «ایجــ
این شد که غیر فقیـه . ادامه یافت» نظام

بــر جــای اعلــم فقهــا کــه گویــا مــی بایــد 
. والیت فقیه را تصـدی مـی کـرد نشسـت

ـالی شـدن ر یـم از ژوالیت خامنـه ای، خ
ــه، هــردو شــد ــز . فقــه و فقی منتظــری نی

والیت مطلقه فقیه را از مصادیق شـرکت 
    . دانست
یــم از دموکراســی و حقــوق ژ٭ ر

انسان و استقالل و آزادی اینسـان 
  :خالی شده است

  
: بني صدر مي گويد: در رابطه با پوشش• 
ـاری کـه راه افتادنـد و « در تهران اولین ب
ـا توسـری" شـعار شـده بـود " یا روسری ی

ـای خمینـ ـا . یرفتم قـم پـیش آق گفـتم آق
ـازه اول قضـــیه اســـت و مـــردم هنـــوز  تــ

ـان نرفتـــه ـاریس . یادشــ مگـــر شـــما در پــ
ـــد زن ـا در پوشـــش خـــود آزاد  نگفتی ــ ه

ــت ــتند؟ گف ـاب  حرف: هس ــه بـ ــایی ک ه
ام، هیچ تعهـدی  مصلحت در پاریس زده
ـاد نمی ـــد در مـــن ایجــ گفـــتم پـــس . کن

ـاول هسـتید چطـور . بفرماییـد شـما ماکی
ا؟ دیـن کند آقـ برای شما تعهد ایجاد نمی

شــما در حضــور دنیــا تعهــد . یعنــی تعهــد
خواهید بزنیـد زیـرش؟  کردید، حاال می

حــاال کــه قــدرت دارم بایــد دیــن :گفــت
روز قیامـــت . خـــدا را بـــه عمـــل درآورم

توانم جواب بـدهم و بگـویم قـدرت  نمی
جـواب . گفتم چرا. داشتم وعمل نکردم

گویید مطابق نص صریح قرآن  می. دارید
( اوفو بعهـودکم"د گوی عمل کردم که می

گوییـد در  می). به عهدهایتان عمل کنیـد
پاریس تعهد کردم و باید تعهد را محتـرم 

چنانکــه پیغمبــر در مکــه تعهــد . بشــمارم
ـا . گفـت بسـیار خـوب.کرد ـار ب آن یـک ب
ولـی . قضیه حل شـد" بسیار خوب" این 

ـار بعـــد ـار بعـــد ، بــ ســـخن بـــر ســـر  ... بــ
هــای اوســت، ســخن بــر ســر ایــن  اعتقاد
ــی اســت  ــرای عمل کــه او اعمــال زور را ب

  » .دانست ساختن دین واجب می
ـا از اول «: در رابطه با مطبوعات•  اگـر م

که رژیم فاسد را شکستیم، انقالبی عمـل 
کــرده بــودیم، قلــم تمــامی مطبوعــات را 
شکســته بــودیم و تمــام مجــالت فاســد و 
مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بـودیم و 

شیده بودیم ها را به محاکمه ک روسای آن
ــه ســزای خودشــان  و روســای آن هــا را ب

ـــه ـــودیم و چوب ـانده ب ــ های دار را در  رس
بـودیم ایـن   های بزرگ برپا کـرده میدان
ـــیش نمی زحمت ـا پ ــ ـــد ه ـــتان . آم دادس

انقالب موظف اسـت مجالتـی را کـه بـر 

ـام را  ضد ملت است و توطئه گر اسـت تم
ـا را  توقیـــف کنـــد و نویســـندگان آن هــ

  »  .محاکمه کند
آنهــایی کــه «: در رابطــه بــا دموکراســی• 

ـاد می ــد،  فریـ ــد دموکراســی باش ــد بای زنن
مســیر مــا . هــا مسیرشــان غلــط اســت این

ملی کردن نفـت پـیش . مسیر نفت نیست
  » .خواهیم ما اسالم می. ما مطرح نیست

در انقالبی کـه در ایـران حاصـل شـد «    
در سرتاسر این مملکت فریاد مـردم ایـن 

ایـن مـردم  . خـواهیم بود که ما اسالم می
قیــام نکردنــد کــه مملکتشــان دمکراســی 

  »  .باشد
به آنها که از دموکراسی حرف میزنند «     

ـا بــا اسـالم مخالفنــد. گـوش ندهیــد . آنه
میخواهنـــد ملـــت را از مســـیر خـــودش 

ـای مســـموم، . منحـــرف کننـــد ـا قلمهــ مــ
آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیـک و 

  ." شکنیم کنند می اینها را می
هــایی کــه بــه اســم دموکراســی، بــا  آن«    

خواهنـد مملکـت را بـه  اسم دمکرات می
ها باید سرکوب  فساد و تباهی بکشند، این

هــا را ســرکوب خواهــد  ملــت آن. شــوند
ـاز . کرد ـاب غضـب ب ـاری نکنیـد کـه ب ک
  ».شود

شــما روشــنفکر هســتید و آزادی همــه «    
ـا را  ـــــ ــــــه آزادی فحش ــــــز، از جمل چی

خواهید  زادی مییک نحو آ. خواهید می
ـــد ـــد کن ـا را فاس ــ ـان م ــ ـــه جوان ـا . ک ــ م

ــیم و  می ــظ کن ــت را حف ــواهیم مملک خ
ــظ مملکــت بــه آن آزادی کــه شــما  حف

این آزادی مملکت را بر . گویید نیست می
ـاد مـــی دهـــد ایـــن آزادی کـــه شـــما . بــ

  ».خواهید، آزادی دیکته شده است می
ـا احــزاب•  ــي «: در رابطــه بـ مــن انقالب

ـا انقالبــي. نيســتم ــوديم اجــازه  اگــر مـ ب
ـام . داديم اينها اظهار وجود كننـد نمي تم

ـام  احزاب را ممنوع اعالم مي كـرديم، تم
كرديم و يـك  ها را ممنوع اعالم مي جبهه

حـــــزب و آن حـــــزب اللـــــه، حـــــزب 
داديم و مـن توبـه  مستضعفين تشکيل مي

  » .كنم از اين اشتباهي كه كردم مي
يکي از جمالت زيبـاي بنـي صـدر کـه  ☚

مــان، پــرده از کــار خمینــی و هــم در آن ز
  :دستیاران او برداشت

گویید بنای کار بـر ایـن اسـت  شما می«    
که ما یک بی اعتمادی مطلق به مـردم و 

ـار صـحیح . نمایندگان آنها داریـم ایـن ک
ـانی حـق دارنـد در ...نیست اگر فقـط کس

انتخابات شرکت بکنند که رهبـر معرفـی 
ـات  می ـای ایــن یعنــی انتخابـ کنــد، معنـ
وقتی من بگـویم ای مـردم . نتخاباتا بی

شــما آزادیــد آن کســی را کــه مــن معرفــی 
کنم انتخاب کنید، این امر اسـمش نـه  می

  .  »آزادی است و  نه جمهوری
ــه       ــی ک ــل، از دموکراس ــت در عم نخس

ــه آن  خمینــی در فرانســه خــود را دلباخت
نشان می داد و در تهران، دشمنی خویش 

ـا آن آشــکارکرد، انتخابــات ــه آن  را بـ در ب
می گویم رأی بدهیـد ) رهبر(کس که من 

ناچیز شد و سپس، با نظارت استصوابی، 
ـات،  به ضد دموکراسـی در پوشـش انتخاب

      .دادند» جنبه قانونی«
٭ مخالفان غیـر روحـانی والیـت 
فقیــه کــه از در ســتیز بــا خمینــی و 

  :خامنه ای نیز نیامدند
  
محاكمه و اعدام  –دستگيري  –تحقير •

ـان انقـالب، از  و ترور ـاني كـه در جری كس
دید مردم، بخشی از بـدیل را تشـکیل مـی 

  :دادند
مرحــوم مهنــدس بازرگــان از جملــه  -  ۱

كساني بود كه خميني دولـت او را دولـت 
ـان  امام زمان مي دانست اما به دستور هم
ـان در مـورد او بـي حرمتـي  خميني آنچن

  كردند كه در تاريخ ثبت شده است به 
  

   ۸در صفحه
  

عیتهشت صورت از یک واق  
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صوص هنگامي كه نماينده در مجلـس خ
اول شوراي اسـالمي كـه خمينـي دسـتور 
تقلب در انتخابات آن را داد كه برخـي از 
همان كودتاچيان بـه سرنوشـت خيانـت 
ـا بـه زنـدان  خود رسيدند يا فوت كـرده ي
افتادنــد و اعــدام شــدند يــا بــه خــارج از 
كشور تبعيد شدند و يا گرفتار خشـم ولـي 

از جملـه هاشـمي مطلقه بعدي شده انـد 
ــن  ـالي و حس ـادق خلخـ ــنجاني و صـ رفس
ـاجراني و محمـــد  آيـــت و كروبـــي و مهــ
خاتمي و عسگراوالدي وهادي غفاري  و 

  ...محمد كياوش و فواد كريمي و
در همان زمان، افراد حکومت بازرگان    

ـار غضـب خمينـي و  ـا گرفت و نزدیکان آنه
ـان . ياران آن زمانش شدند چرا كـه بازرگ

ـان وصـیت به م«: مي گفت جلـس خبرگ
کنم در بعضی موارد تغییراتـی بدهنـد  می

  » .تا حکومت انحصاری نباشد
تا آن جا که مربوط به دولت و «:بازرگان

شــود مــا طرحــی تهیــه  شــخص بنــده می
ـا .کردیم و سپردیم دست آقایان حاال آنه
ـان بـه  چه بالیی سرش بیاورنـد حواله ش

  . »خدا و حضرت عباس
يني و رئـيس صادق قطب زاده يارخم -  ۲

اســبق صــدا و ســيما را بــه بهانــه تــدارک 
كودتا، به اتفاق آيةاللـه شـريعتمداري بـه 

قطب زاده استثناء . اعدام محکوم كردند
ـام بــر ضــد . اســت زیــرا در تــدارک قیـ

  . دستگاه والیت فقیه شد
ـــــيده      ـاه پرس ــــ ـــــب زاده دردادگ قط

ـــود ـــه :"ب ـانی ک ــ ـــنفکران و روحاني روش
ـا بنيادگذار انقالب بودند کج ا هستند؟ آي

ـاری هســت؟  حتـی يــک تـن از آنهــا در ک
اينها که امروز برکارند در جريان انقـالب 

اللــه منتظــری  آیت" چــه مــی کردنــد؟
ــــب ـادق قط ـــ ــــدام ص ـاره اع ـــ زاده  درب

ـاج احمـد :"گوید می بعدا شنيدم آقاي ح
آقا در زندان سراغ آقاي قطب زاده رفتـه 
ــه اســت شــما مصــلحتا ايــن  ــه او گفت و ب

يد و اقرار كنيد و بعد امام مطالب را بگوئ
كننــد، ولــي او را اعــدام  شــمارا عفــو مــي

بعدها از طريق موثقي شنيدم كه . كردند
جريــان ريخــتن مــواد منفجــره در چــاه 
ـام بکلـي  نزديك محل سکونت مرحوم ام
جعلــي اســت و واقعيــت نداشــته اســت و 
منظور فقط پرونده سازي بـراي مرحـوم 

  .»آقاي شريعتمداري بوده است
خنگوي حکومــــت مهنــــدس ســــ - ۳

بازرگــان، عبــاس اميــر انتظــام، از جملــه 
مبــارزاني اســت كــه كــل نظــام واليــت را 

ــرا امیرانتظــام . شرمســار کــرده اســت زي
ـانی کـه سـفیر  متهم شده بود کـه چـرا زم
آمریکا بـه او نامـه رسـمی و اداری نوشـته 

ـاب کـــرده  Dear Sirاســـت، او را  خطــ
دانشجویان که کوچکترین اطالع ! است

عـــرف دیپلماتیـــک، طریقـــه نوشـــتن از 
های رســمی و حتــی زبــان انگلیســی  نامــه

های عاشقانه  نداشتند این کلمه را به نامه
ـام و آمریکایی ـا  و فدایت شوم امیرانتظ ه

تعبیر کردند و فضایی را پدید آوردند که 
ـار صـــدیق  ـام یــ ـاس امیرانتظــ در آن، عبــ
مهندس بازرگان بـه حـبس ابـد محکـوم 

ـا بعـــدها، هـــم . شـــد ـات و هـــم امــ قضــ
بازجوياني از جمله عباس عبدي متوجـه 
ـانتي نكـرده  شدند كه او هيچ خطا و خي
ـاهي  است ولي  شرمشان مي آمد كـه بيگن
ـا و  او را اعالم كنند بـه همـين دليـل باره
ـاه  بارها بي دليل او را آزاد مي كردند و گ

  .مانع از بازگشتش به زندان مي شدند
اس قطعــا دنیــا دار مکافــات اســت و عبــ   

ـــن ـــدی، محس ـــه  میردامادی، آیت عب الل
ها، بهزاد نبوی، ابـراهیم  خوئینی موسوی

ـاص تقصـیر را  اصغرزاده و امثال اینان تق
  : بدهند كه داده و مي دهند زيرا

عباس عبدي مدتي به جرم همکاري با  - 
ـا در  ـار امريکــ ـازمانهاي ســـنجش افکــ ســ

  .زندان مرتضوي بود
ــون در  -  ــر دامــادي هــم اكن محســن مي

  .ن واليت فقیه استزندا
بهزاد نبـوي عاقـد قـرار داد الجزايـر و  - 

ـا گـروه  ـانی ب شرکت کننده در معامله پنه

  .ریگان و بوش، اینک در زندان است
موسوي خوئيني ها كه زماني همه كاره  - 

جاســوس شناســان بــود بعــدها بــه جــرم 
خيانت به زندان محکوم شـد و از سـوي 
سردار مشفق عامـل سـیا و مجـری طـرح 

ـانگیری خوانــده شــدگرو او گفــت . گـ
مــدارک قطعــی بــر عامــل ســیا بــودن 

  . موسوی خوئینی ها وجود دارد
  ...و

اما امير انتظام سرافرازانه در كشور مـي     
ـانتي در حـق مـردم  گردد زيـرا هـيچ خي
كشورش نكرد و سربلند در برابر مدعیان 
  . طرفداری از والیت فقیه، ايستاده است

ازيــاران قبــل دكتــر ابــراهيم يــزدي  -  ۴
ــور  ــه وزارت ام ــه ب ــي ك ــالب خمين ازانق
خارجه رسيده بود، با استعفای حکومت 

ـان یافـت از . بازرگان، دوران وزارتش پای
. آن پس، همواره تحت فشار بـوده اسـت

ـالهاي  هم اكنون در خانه امـن امنيتـي س
  .آخر عمر خود را سپري مي کند

عزت الله سحابي از ديگـر مسـئوالن  - ۵
ر و عضـو شـوراي انقـالب  اقتصادي كشـو

سالها بعد از انقالب  را در زندان گذرانـد 
ـــل  ـــه دلي ـــه ب ـــي رحمان ـــت ب و در نهاي
فشارهاي ولي فقيه اول و دوم درگذشـت 
ـــــر  ـــــپاريش، دخت ـــــه خاكس و در روز ب
وفادارش هالـه سـحابي بـه علـت ضـربه 

ـا  کـه بـه  - سخت مشت يکي از واواکی ه
قول مصلحي وزیر واواک،  ناشيانه عمل 

دچــار ســکته قلبــي شــد و  - بــود  كــرده
ـار پـدر  چشم از جهان فرو بسـت و در كن

  .آرميد
ــل  -  ۵ احمــد حــاج ســيد جــوادي وكي

ـامي زنـدانيان قبـل و بعـد از  برجسته و ح
انقالب واز جمله خود سـيد علـي خامنـه 
اي بعــد از بركنــاري حکومــت بازرگــان، 
ـا مـورد تهديـد و دسـتگيري  بارها و باره

قـرار » ولی فقيه«نيروهاي امنيتي هر دو 
گرفــت كــه در نهايــت مــاه قبــل چشــم از 

  .جهان فرو بست
فشار دوران سياه خمينـي بـر مرحـوم  - ۶

محمد تقي شريعتي آنقدر زياد بود كـه آن 
پيرمــرد تحمــل و طــاتش طــاق شــد و در 
گذشــت وبــا جنــازه وي  از بــی حرمتــی 

  . فروگذار نشد
  

٭گروه های سیاسی کـه سـرکوب 
  :شدند

  
گـروه سیاسـی را  ۸از خمینی، صورتی  ☚

نزد بنی صدر فرستاد و از او خواست این 
این . او سرباز زد. گروه ها را محکوم کند

گروه و گروههای دیگری که سر کـوب  ۸
  :شدند، عبارتند بودند از

خرداد، از سوی  ۲۵جبهه ملی که در  – ۱
بسـیار دیـر . خمینی، مردتد خوانـده شـد

ـا ۲۸دانسته شد که خمینی از   مـردادی ه
  .بوده است

نهضــت آزادی در فهرســت نبــود امــا   – ۲
ـاز  سرکوب شدنش هم از زمان خمینی آغ

  . شد و تا به امروز ادامه دارد
ـامی را بـه  – ۳ جاما کـه رهبـر آن دکتـر س

  .روش وحشیانه ای، در مطبش، کشتند
ـــری  – ۴ ـــه رهب ـــران ب ـــت ای حـــزب مل

اما، . داریوش فروهر که در فهرست نبود
ـای خــردا ــی کودتـ ، داریــوش ۶۰د در پ

ـالقی و  فروهـــر دســـتگیر و شـــهیدان خــ
لقائی، به این دلیل که رئیس جمهوری را 
ــدام  ــد، اع ــه خــود راه داده بودن ــه خان ب

ـا . شــدند ــر را بـ ــه فروه ــوش و پروان داری
سبعانه ترین روشها، به دستور خامنه ای، 

  .در خانه شان، کشتند
حــزب تــوده کــه تــا توانســت اظهــار  – ۵

ـأمور روسـی  خدمتگزاری کرد اما، یـک م
ـاه بــرد و او  در تهــران بــه انگلســتان پنـ
ـــه  ـــن حـــزب را ب ـای ای فهرســـت اعضــ

انگلیس ها این فهرست را . انگلیسها داد
در اسالم آباد، پایخت پاکستان، به عسگر 

نوبت سـرکوب بـه حـزب . اوالدی دادند
  .توده رسید و به شدت سرکوب شد

فدائیان خلق که پیش از حزب تـوده  – ۶
  .آغاز شدسرکوبشان 

سازمان مجاهـدین خلـق ایـران کـه  – ۷
بزرگ ترین شمار اعدام شـدگان بـه ایـن 

  و. سازمان تعلق دارد
دو حزب کرد، دموکرات و کومله که  – ۸

  .همچنان سرکوب می شوند
ـان و  – ۹ حزب امت به رهبری دکتر پیم

جبهه دموکراتیک ملی ایـران و اتحادیـه 
ـار سـرکوب  کمونیستهای ایـران کـه گرفت

  . نین شدندخو
ـازمانهای  ☚ ـا، ســ ـــن گروههــ ـــر از ای غی

ــه ژسیاســی جانبــدار ر یــم نیــز محکــوم ب
حزب جمهوری اسـالمی : انحالل شدند

و ســازمان مجاهــدین انقــالب اســالمی و 
  . انجمن ضد بهائی

  
٭ ترورهــای بــزرگ کــه در درون 

  :یم خمینی سازمان داده شدندژر
  
ســاله خمينــي  ۱۰در دوران حاكميــت • 

ـال دو انفجار مه م اتفاق افتاد كه تا به ح
معلوم نشده اسـت از طريـق كـدام گـروه  

زيرا هـم هـر از چنـدی . انجام گرفته اند
گروهی را به ارتکاب آنها متهم مـی کننـد 

ـام ژو هم در درون ر یم یکدیگر را بـه انج
ـار . آن مـــتهم مـــی کننـــد در آن دو انفجــ

ــته  ــي كش ـاران خمين ــر از يـ ــدادي ديگ تع
ار دوم حکومـت شدند از جمله در انفجـ

تحميلي محمـد علـي رجـايي و نخسـت 
ــر او بــاهنر  ــل اينكــه  –وزي ــه دلي ـايد ب شـ

ـــيس  ـا برضـــد ري ــ ـان در كودت ماموريتشــ
ـان  جمهوری منتخب مردم ایـران بـه پاي

و در انفجــار اول، حــدود  - رســيده بــود 
تن، از جمله محمد حسين بهشـتي، ۱۲۰

ــوری اســالمی و  ــر کــل حــزب جمه دبی
ـاطق نـوري محمد منتظری و عباسعلي  ن

  .كشته شدند.. و 
ـان • ـاران و نزديک فرمان ترور برخـي از ي

ـاظم  انقالب از جمله فرمان ترور دكتر ك
سامي وزير بهداشت و درمان كه متهمان 
آن حســين شــيخ عطــار و احمــدي نــژاد 
ـاني شـيرازي كـه  هستند و ترور آیة الله رب
ـادف  ـا تصـ ــپاه بـ ــتهای س ــط تروریس توس

ي زاده ســاختگي كشــته شــد و تــرور مفتــ
انديشمند برجسته اهل سنت كردستان و 
ــملو و  ــرور قاس ـاظم رجــوي و ت ــرور كـ ت
ـادری در ویــــن و  فاضــــل رســــول و قـــ
شرفکندی و دیگر حاضران در رسـتوران 

تــرور دیگــر در  ۵۰۰میکونــوس و حــدود 
ـار  ـارج از ایــران، حاصــل کـ ایــران و خـ

ولـی «سازمان دولتـی تـرور در دوران دو 
  . هستند» فقیه

بايد منتظر بازگشايي مجـدد  البته هنوز•
ـا  پرونده گروه فرقان شد كه برخـي از انه
بــدون محاكمــه توســط حميــد نقاشــان 
ـازجوي  ــ ـــت و ب ـــلحه و تروريس دالل اس
ــدند ــته ش ــه كش ــدون محاكم ــدانها ب . زن

نقاشان، از نزدیکان ناطق نوری بود و در 
ـانی کـــه  ـام معاملـــه پنهــ اکتبـــر «انجــ

نــام گرفــت، شــرکت داشــته » ســورپرایز
   .است

تــا قضــايا روشــن نشــود كــه در ابتــداي     
انقالب، چه کسانی و چـرا افـرادي ماننـد 
ـــتح و  ـــد مف ـــري و محم ـــي مطه مرتض

بعـدها، در . سپهبدقره ني را ترور كردنـد
دادگــاه ســاختگي محاكمــه و بــه اعــدام 
ـات  محکـــوم شـــدند و در شـــوي اعترافــ
ـا معلـوم نشـد  تلويزيوني، نمایش دادند ام

  .شدندچرا این شخصیتها کشته 
ـازمان •  در ریاست جمهوری خـاتمی، س

ترور تجدید سازمان جسـت و دسـت بـه 

ـای زنجیـــره« ـای » قتلهــ یعنـــی جنایتهــ
ـانه زد ـا و . سیاســـی ددمنشــ فروهـــر هــ

ــر مختــاری و پوینــده و  نویســندگانی نظی
... مجید شـریف و احمـد امیـر عالئـی و 

استعدادهای برجسـته ایرانـی بودنـد کـه 
ــان، از حجا. ایــن ســازمان تــرور کــرد ری

نزدیکــان حکومــت خــاتمی نیــز از تــرور 
  .معاف نشد

ـا در شــــهرهای •  ـــ ـا و تروره ـــ انفجاره
ــهد  ــران و مش ــه ته ــف، از جمل از (مختل

ـا بـرای توجیـه ) جمله حرم حضـرت رض
ـار ماشـــین اعـــدام و  ضـــرورت ادامـــه کــ

  .دستگاه سرکوب
  

یــم والیــت فقیــه از خشــونت ژ٭ ر
زدائی کـه پیـروزی گـل بـر گلولـه 

ـــود، خـــالی شـــد  و خشـــونت و ب
  :تقدیس کننده خشونت گشت

  
خشـــونت گرائـــی مطلـــق را پـــیش از  ☚

یــم شــاه، بــا آتــش زدن ســینما ژســقوط ر
رکــس آبــادان آغــاز کردنــد و بــا اعــدام و 
ــکنجه  ــتگیری و ش ــگ و دس ــرور و جن ت

  :ادامه دادند
 ۵۵۰مـن : خلخالی در مجلس گفت – ۱

تن را اعدام کرده ام و شما گله گله اعدام 
ـا . مـــی کنیـــد بـــراین، پـــیش از آنکـــه بنــ

ـابی  محمدی گیالنـی جانشـین او در قص
ــدام شــدگان را  شــود، او خــود شــمار اع

تن گفته است که البته شمال تمامی  ۵۵۰
  . اعدام شدگان نمی شود

محمدی گیالنی، جـالد اویـن، بعـد   -  ۲
ـاوران  از كودتا دو تن از صديق تـرين مش
بني صدر را به بهانه هاي واهـي حمايـت 

به نام هاي رشيد الدين صدر  از بني صدر
ـاظي و حســـين نـــواب بـــه اعـــدام  الحفــ

زیرا این دو، در باره معاملـه . محکوم كرد
ـا امریکـا، بـیش ) اکتبر سورپرایز(پنهانی  ب

از اندازه اطالع داشتند که بگذارند زنده 
ــد ــدام شــدگانند، . بمانن ـاز در شــمار اع بـ

شــهید مســعودی، مشــاور حقــوقی رئــیس 
ایران، صـدها تـن در سرتاسر . جمهوری

را به جرم هواداری از بنـی صـدر، اعـدام 
  .کردند

ــه الهــوتی را کــه خمینــی او را   -  ۳ آیةالل
ـاره تــن خــود خوانــده بــود، بعــد از  پـ

، دســتگیر کردنــد و ۶۰کودتــای خــرداد 
  . کشتند

ـال  -  ۴  ـا از اعـــدام شـــدگان ســ ، ۶۰تنهــ
ـام فهرسـت شـده انـد ۲۰۰۰افزون بر  . ن

آن ســال، نیــز پــیش از آن ســال و بعــد از 
ـار  ــغول کـ ـان مش ــدام همچنـ ــین اع ماش

از جمله این اعدام شدگان هستند . است
ــروه  ـاری، سرپرســت گ شــهیدان ذوالفقـ
محافظــان رئــیس جمهــوری و شــهیدان 
ــت  ــالقی، اعضــای حــزب مل ـائی و خ لقـ
ـــیس  ـــه رئ ـاه دادن ب ــ ـاطر پن ـــران بخــ ای

  . جمهوری منتخب مردم ایران
کشــتار زنــدانیان سیاســی در تابســتان  – ۵

که بنابر خاطرات منتظری، شـمار  ۱۳۶۷
. تن بوده اسـت ۳۷۰۰تا  ۲۷۰۰آنها بین 

ـا آن  فهرستی که در باره اعـدام شـدگان ت
ـاوز از  ـامل متج تاریخ تهیه شده است، ش

  .هزار نام است ۶۰۰۰
از اعــدام شــدگان کــه هنــوز دانســته   -  ۶

نشده است چرا اعدام شد، یکـی حجـت 
ـا ب االسالم آشـوري بـه دليـل نوشـتن كت

ــد اســت ــب از . توحی ــل مرت مرحــوم قاب
شــما مــی گفتیــد : خامنــه ای مــی پرســید

ـاب شـما هسـتید پـس . نویسنده اصـلی کت
  .شدید» رهبر«چرا او اعدام شد و شما 

سيد مهدي هاشمي برادر داماد آيـت  -  ۷
ـای  الله منتظري كه مسـئوليت نهضـت ه
رهائی بخش را سپاه را بر عهده داشـت و 

ــروه  ــراد گ ــد از اف ــی چن او و حجــت تن

ـادي کـه بـه علـت  االسالم اميد نجـف آب
ـانی  کـه لـو رفـت و  - اطالع از روابط پنه

ـام گرفـت  و دادن  - افتضاح ایران گیت ن
ایـن اطـالع بـه آیةاللـه منتظـری، اعـدام 

  .شدند
ـازمانهای  – ۸ ـای ســـ اعــــدامهای اعضـــ

ــه . سیاســی ــرین رقــم مربــوط ب بــزرگ ت
. اعضای سازمان مجاهدین خلـق اسـت

مانهائی چون حزب تـوده اما اعضای ساز
و فـــدائیان خلـــق اکثریـــت و اقلیـــت و 
حزب های دموکرات کردسـتان ایـران و 
ــران و  ــتهای ای ـاد کمونیس ــه و اتحـ کومل

نیــز ... جبهــه ملــی دموکراتیــک ایــران و
  . اعدام شده اند

غیر از اعدامها و ترورها، کشتارها نیـز        
یـم ژبخشی دیگر از پرونده سیاه جنایت ر

  :امنه ای را سیاه تر می کنندخمینی و خ
ـــتار روز  – ۹ ـــرداد  ۳۰کش ـــه  ۱۳۵۰خ ک

  .اعدام های دستجمعی را به دنبال آورد
کشــتار مشــهد، در پــی قیــام مــردم  – ۱۰

  .محله های فقیر نشین شهر
  کشتار اسالم شهر و  – ۱۱
  . کشتار قزوین – ۱۲
  .کشتار شیراز – ۱۳
یورشها به دانشـگاه هـا، بخصـوص  – ۱۵

ه تهران و دانشـگاه تبریـز در کوی دانشگا
   ۱۳۷۸تیر  ۱۸
ــد از  – ۱۶ ــگاه بع ــه کــوی دانش ــورش ب ی

  ۸۸کودتای انتخاباتی خرداد 
ســرکوب خــونین جنــبش همگــانی  – ۱۷

ـای خـرداد  در شـهرهای  ۸۸بعد از کودت
  ...تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و

ـاطر تقـدم ژاما ر       یـم والیـت فقیـه، بخ
ی دهـد، ضـد مطلقی که به بقای خـود مـ

ـالی شـد . ایران و اقتصاد تولیـد محـور خ
قدرت خارجی را محور سیاسـت داخلـی 

  :و خارجی کرد
  

٭ ضدیت با استقالل و بسـا بقـای 
ایران و باز سازی استبداد وابسـته 

  :و اقتصاد مصرف محور
  
در آنچه به موجودیت ایـران مربـوط  ☚

یـم و ضـربه ژمی شـود، ضـدیتهای ایـن ر
ات ملـی وارد کـرده هائی که بر مبانی حیـ

ـای ژاست، بسیار بیشتر از آنست کـه ر یمه
  :قاجار و پهلوی وارد کردند

ــران را  – ۱ گروگــانگیری و سرنوشــت ای
ـارجی ســپردن ــدرت خـ ــه ق محاصــره : ب

اقتصــادی و بــردن و خــوردن میلیاردهــا 
  .دالر سپرده های ایران

معاملــه پنهــانی برســر گروگانهــا کــه  – ۲
ـاز شـد و  پیش از تجاوز عراق به ایـران آغ

  .در همان ماه اول، به انجام رسید
ــــرداد -  ۳ ـای خ ـــ ــــد  ۱۳۶۰کودت برض

ـاز  جمهوریت و بقصد انقـالب زدائـی و ب
ـازی اســـتبداد و اگـــر شـــد، اســـتقرار  ســ

  .استبداد فراگیر
ادامه دادن به جنگی که مـی بایـد در  – ۴

 ۸به نتیجه می رسـید، بمـدت  ۶۰خرداد 
بنــابر (ســال، در ســود انگلســتان و غــرب 

ـاع انگلسـتان ق ول آلن کالرک، وزیـر دف
ایــن جنــگ کــه در ). در حکومــت تــاچر

ـان  ۶۰خرداد  با پیروزی مـی توانسـت پای
یابد، در پی قربانی شدن یک نسل ایـران 

ــان،  ۱۰۰۰و وارد شــدن  میلیــارد دالر زی
ـام زهـر توسـط خمینـی،  با سرکشیدن ج

  .پایان یافت
تخریب اقتصاد تولید محور ایـران و  – ۵

ـازی ـاز ســ اســـتبداد مصـــرف محـــور و  بــ
ـالی  –سپردن کشور به مافیاهای نظامی  م

و حزب سیاسی مسلح که به قول هاشمی 
رفسنجانی بـه کمتـر از کـل ایـران راضـی 

  .نیست
نگاه داشـتن ایـران در حلقـه آتـش و  – ۶

  .عبور از بحرانی به بحرانی دیگر
  

   ۹در صفحه
  

هشت صورت از یک واقعیت



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 

 

 
 

1392خرداد25تا13  829شماره  2013  ژوئن 15تا3  

 

بحران اتمی که ایران را گرفتار انـزوا  – ۷
های اقتصادی شدت گیـر کـرده و مجازات
  .است
تخریب نیروهای محرکـه، از جملـه  – ۸

ـا از  ــرمایه هـ ــتعدادها و س ــدن اس گریزان
  .ایران

ــه تــاراج بیگانگــان ســپردن منــابع  – ۹ ب
ثروت کشور در دریای مازندران و خلـیج 
ــت  ــران در نف ـای ای ــرمایه هـ ـارس و س فـ

  .دریای شمال و ارودیف
ش نگاه داشـتن کشـور در حلقـه آتـ – ۱۰

ـامی و ( ـای نظ ـاه ه محاصره شدن با پایگ
ــرائیل ـا و اس ــاتی امریکـ ــد ) اطالع و تهدی

  .روزمره به جنگ
اینک ببینیم در زمانی کـه  :انقالب اسالمی ـات را بـــه » مهندســـی«خامنـــه ای  انتخابــ

  :چه وضعیت و مرحله ایستانجام رسانده است، بحران اتمی ایـران در 
  
  

اثر مجهز شـدن ايـران   
بــه بمــب اتمــي در   

ــوا  ت ــادل ق ــر  –ع خط
  :جنگ غافلگيرانه

  
مجهز شدن ایـران بـه بمـب 
اتمــــی، تعــــادل قــــوا را در 

  :برهم نمی زند  منطقه
  

مه جـیم لـوب ایـن مقالـه را در    ۲۰در      
IPS انتشار داده است:  

، ۲۰۱۳مـــه  ۱۷رنـــد کورپرشـــین، در • 
گزارشــی جدیــدی را انتشــار داد کــه، بنــا 
ته برآن، برفرض که ایـران بـه سـالح هسـ

ای مجهز شـود، تهدیـدی اساسـی بـرای 
ــی  ــه، یعن ــدان او در منطق ـا و متح امریکـ
ــیج  ــلطنتی خل ــورهای س ــرائیل و کش اس

: عنوان گـزارش اینسـت. فارس نمی شود
تهـــران : »ایـــران بعـــد از بمـــب اتمـــی«

چگونه می تواند بمب اتمی داشته باشد؟ 
گـزارش توضـیح مـی دهـد کـه تحصـیل 

سـبب بمب اتمی توسط تهران، می تواند 
شود کـه قـدرتهای ضـد ایـران دسـت بـه 

به سخن دیگـر، ایـن . حمله نظامی بزنند
امریکا و اسـرائیل هسـتند کـه مـی تواننـد 

  .دست به این حمله نظامی بزنند
و تحصیل این بمب در حقیقت، تنش       

را میان ایران و همسایگان عربش شـدت 
صفحه ای به این  ۵۰گزارش . می بخشد

ن احتمال که تهران نتیجه می رسد که ای
بمب اتمی را برضـد یـک کشـور مسـلمان 

و نیز، داشتن ایـن . بکار برد، وجود ندارد
ــران در  ــوذ ای ــری در کــاهش نف بمــب اث
ـار عـرب و حمایـت  منطقه، از رهگـذر به

بـه . دولت ایران از دولـت سـوریه نـدارد
ـادر، تحلیـل گـر سیاسـت  قول علی رضا ن
 بین المللی، مجهز شدن ایران به اسلحه
ـارجی را از  اتمی مـی توانـد  کشـورهای خ
حمله به ایران منصرف کند اما نمی تواند 

. ئوپلیتیک خاورمیانه را برهم بزندژنظم 
مشکل امروز جمهوری اسالمی ایـران در 
ـاهش نفـــوذ آن از رهگـــذر از  منطقـــه، کــ
ـاد ضـعیف  دست رفتن محبوبیت و اقتص

ـامی محـدود اسـت باداشـتن . و توان نظ
ـان قـدرت در اسلحه اتمی، ایـر ان همچن

  .حال انحطاط است
گزارش بـه چنـدین نتیجـه گیـری مـی • 

ــد ـازیگری در . رس ــران را بـ ـا ای ــه آنهـ هم
ــــین  ــــه در روابــــط ب صــــحنه خاورمیان

یــم ژنــادر ر. المللــیش، تصــویر مــی کننــد
می خواند » تجدید نظر طلبی«ایران را 

که مـی کوشـد نظمـی را بـرهم بزنـد کـه 
. می داند نظم سلطه امریکا بر خاورمیانه

ــی  ــدارد و در پ ــی ن ـات ارض ــران توقعـ ای
  .تصرف کشورهای دیگر نیست

ـامی       ــ ـــرین نظ ـــزارش دکت ـــر، گ دورت
ـاعی  ــ ـــران را دف ـــالمی ای ـــوری اس جمه

ایـن دکتـرین را بـدین . ارزیابی مـی کنـد
ــه  ــه منطث ــرده اســت ک ـاذ ک ـاطر اتخـ خـ
ـات و در  ــی ثبـ ــه ای ب ــه، منطق خاورمیان

ایــران . معــرض حــوادث ناگهــانی اســت
ری شـیعه در ایـن منطقـه ای ایسـت کشو

ــنی اســت ــت آن س ــه جمعی ــران از . ک ای
ساله ای نیز زخم دار است که با  ۸جنگ 

  .حمله عراق به ایران آغاز شد
گزارش جدید به موضوع مورد مناقشه • 

ای مــی پــردازد کــه خطــر مجهــز شــدن 
و این کـه آیـا . ایران به اسلحه اتمی است

ــــد در  ـا و متحــــدانش مــــی توان امریکـــ
گیری از مجهـز شـدن ایـران موفـق جلـو

  .شوند یا خیر
ایران مصـراً تکـذیب مـی کنـد کـه در       

و جامعــه . کــار تولیــد بمــب اتمــی باشــد
ســال  ۶اطالعــاتی امریکــا نیــز ، در طــول 

اخیر، بطور مرتـب گـزارش مـی کنـد کـه 
رهبران ایـران تصـمیم بـه داشـتن بمـب 

البته پیشرفت ایـران در . اتمی نگرفته اند
ــوقلمــرو ت ــه ایــن کشــور ژکنول ی اتمــی ب

ـان بخواهـد بمـب  امکان می دهـد هرزم
  .اتمی را بسازد

سیاســت رســمی امریکــا، همــانطور کــه • 
بطور مرتب توسط مقامهای ایـن کشـور، 
از جمله پرزیدنت اوباما اظهار می شـود، 
اینست که ایران را از داشـتن بمـب اتمـی 

ـا کـرد، دسـت . بازدارد ـار اقتض اگر این ک
ـا ــه نظـ ــه حمل ــدب ــز بزن ـال . می نی در حـ

ـان  حاضر، مجازاتهای اقتصاد که همچن
سخت تر می شوند بقصد منصرف کردن 
ـار  ایران از اجرای برنامـه اتمـی خـود، بک

  . می رود
ـا و کنگـره ایـن        از دید حکومت امریک

کشور که قائـل بـه حـداکثر شـدن عمـل 
ـای اسـرائیل و حکومـت  است و البـی ه

حه اتمـی، اسرائیل  ایـران مجهـز بـه اسـل
. دارد» خطر برای موجودیت اسـرائیل«

ــت  ــول حکوم ـا برق ــن، بنـ ــر ای ــزون ب اف
ــه ســالح  ــران ب امریکــا، مجهــز شــدن ای
هسته ای، بسا این دولت و متحـدانش، از 
جملــه حــزب اللــه را بــرآن مــی دارد کــه 
بیشتر از پیش به عملیات تهـاجمی دسـت 

در بردارد » اثر آبشاری«بزنند و این رویه 
عربسـتان و تریکـه و مصـر را و کشورهای 

درگیــر و نــاگزیر مــی کنــد در پــی مجهــز 
  . شدن به بمب اتمی شوند

امــا بــر انتقادکننــدگان نظــر حکومــت       
ـا مرتــــب افــــزایش مــــی یابــــد . امریکـــ

ـامی  ـان بخصـــوص گزینـــه نظــ کارشناســ
ــی  ــرار م ـاد ق ــورد انتقـ ــران را م برضــد ای

استدالل اینان اینسـت کـه مجهـز . دهند
را در برنــدارد کــه  شــدن ایــران خطــری

ــرایش  ــرائیل ب ـا و اس ـای امریکـ حکومتهـ
  : قائل می شوند

برای مثال، یک سال پیش از ایـن، پـل      
پیالر، کسی که زمانی تحلیلگـر ارشـد سـیا 
بوده اسـت و در شـورای امنیـت ملـی، از 

ـا  ۲۰۰سال  ، بعنـوان کارشـناس، ۲۰۰۵ت
خاورمیانه و جنـوب آسـیا خـدمت کـرده 

ــنگتن م ــت، در واش ــق اس ــلی، تحقی ونس
عنـوان نوشـته او ایـن . خود را انتشار داد

ما می توانیم با ایران اتمـی زنـدگی «: بود
ــیم تــرس از بمــب اتمــی در دســت : »کن

ایران، بس اغـراق آمیـز و دسـت زدن بـه 
جنگ بـرای جلـوگیری از مجهـز شـدن 
ایــران بــه ســالح هســته ای، فاجعــه آمیــز 

  .است
ـازگی، کلـین کهـل        Colin Kahlو به ت

تحلیل گـر مرکـز نیـو امـریکن سـکوریتی 
)CNAS  ( ـالهای دور اول که در بیشتر س

ریاســت جمهــوری اوبامــا، مشــاور ارشــد 
وزارت دفــاع امریکــا در بــاره خاورمیانــه 
ـار داده  بـــوده اســـت، دو گـــزارش انتشــ

ـار«اولی در باره . است ی مجهـز »اثر آبش
شدن ایران به سالح هسته ای در منطقـه 

دومی، در اوائل همین  خاورمیانه است و
هفته منتشر شده است و عنوان او اینست 

ـای بـه شکسـت انجامنـد« » اگر راه حله
در ایــن گــزارش، او بــر ایــن نظــر . اســت

اســت کــه چــالش هــا بــر ســر چگــونگی 
جلوگیری از مجهز شدن ایران به سـالح 
هســته ای، بــه یــک اســتراتژی انجامیــده 
. است که جزئیات آن نیز، معین شده اند

اســتراتژی گســتردن چتــر حمایــت  ایــن
اتمــی توســط امریکــا بــر کشــورهائی کــه 
مورد تهدید ایران هستند را نیـز در برمـی 

بنا بـر ایـن اسـتراتژی، امریکـا مـی . گیرد
بایــد مــانع از انتقــال ایــن بمــب توســط 
ایــران بــه ســازمانهائی نظیــر حــزب اللــه 
بگردد و کشورهای منطقـه خاورمیانـه را 

یست آنها هم بمب متقاعد کند که الزم ن
اما ایران می داند که امریکا . اتمی بسازند

ـاز . می تواند چتر اتمی برمنطقه بگسترد ب
می داند که نمی تواند سالح هسـته ای را 
بکار برد و یا به سازمانی نظیر حـزب اللـه 

پس چه نیازی به حمله نظامی بـه . بدهد
  ایران است؟

افزون بر این، کنـت پـوالک، تحلیـل       
ـال  گر ـاب  ۲۰۰۲پیشین سـیا کـه در س کت

 The«خــــــود را زیــــــر عنــــــوان 
Threatening Storm  « ـار داده انتشــ

است و نظر او در تصرف عراق مؤثر بوده 
ـار داده  ـاب جدیـــدی را انتشــ اســـت، کتــ

ـاب اینســـــت. اســـــت « : عنـــــوان کتــــ
Unthinkable: Iran, the Bomb, 

and American Strategy  « . ـار انتظ
وجیه کنـد ضـرورت می رفت این کتاب ت

مهار ایران را به ترتیبی کـه ایـران نتوانـد 
زیرا هر دو مؤسسـه کـه . بمب اتمی بسازد

ـار داده انـــد، یعنـــی  ـاب او را انتشــ دو کتــ
ــــروکینگس  ــــه ب و  Brookingsمؤسس

CNAS ـا . به حکومت نزدیک هسـتند ام
ـاب توضـیح مـی دهـد  چنین نیسـت و کت

از . چــرا سیاســت امریکــا نادرســت اســت
حافظــه کــاران جدیــد اعــالن ایــن رو، م

ــه گزارشــها  ــد کــه اینگون ــی کنن خطــر م
ـای آزمایشـــی« ـالن هــ ــ ـــتند کـــه » ب هس

حکومت اوباما به هوا می کند تا که زمینه 
را برای رها کـردن اسـتراتژی جلـوگیری 
ـا  از مجهز شدن ایران به بمب اتمی را ره

  . کند
ـادر نیـز •  بسی محتمل است که گزارش ن

ـاق  .با همین چشم نگریسته شود زیـرا اط
، بلحاظ تاریخی، به وزارت  RANDفکر 

  . دفاع امریکا نزدیک است
گزارش او بر اینست کـه تولیـد اسـلحه      

اتمی توسط ایران سبب افزایش تـنش در 
ـا کشــورهای  ـارس و بـ منطقــه خلــیج فـ
عرب، نمی شود و بی ثبـاتی بـزرگ تـری 

بــاوجود ایــن، . در منطقــه ببــار نمــی آورد
ـادثی ـان ایـــران و  برخــورد اتمـــی حــ میــ

اسـت کـه » احتمال خطرناکی«اسرائیل 
  . باید در نظر گرفت

یــک ایــران بــا ژبــرغم ضــدیت ایــدئولو• 
ـا  اسرائیل، گـزارش براینسـت کـه ایـران ب
سالح هسته ای بـه اسـرائیل حملـه نمـی 

زیــرا مــی دانــد کــه ایــن عمــل بــه . کنــد
اسـرائیل از آن . یم می انجامدژتخریب ر

ــ ــه مــی ترســد کــه مجهــز شــدن ای ران ب
اسلحه اتمی چتری بگـردد کـه، زیـر آن، 
ـات  ـان عملی ـاد امک متحدانش بمقـدار زی
نظــامی اســرائیل را بــر ضــد ســرزمینهای 
ـــوریه و بخـــش  ـان و س ــ ـــطینی و لبن فلس

ــد ــه، محــدود کنن ــیعی از منطق ـا . وس امـ
گزارش به این نتیجه می رسد کـه ایـران 
ـار  ـــ ــــته ای را در اختی ــــالح هس ــــه س ن

نهــا را چتــر متحــدانش مــی گــذارد و نــه آ

حمایتی برای آنها، حتی حزب اللـه، مـی 
ـا از .  کنــد زیــرا هــم نمــی خواهــد آنهـ

ـا  مهارش بدر روند و هم نمی خواهـد آنه
او را، هر بار کـه خواسـتند، در برابـر امـر 

  . انجام گرفته قرار دهند
امــا ایــن گــزارش بنــا را : انقــالب اســالمی

اگـر . برآن می گـذارد کـه نگـران نباشـید
بمــب اتمــی بســازد، وضــعیت هــم ایــران 

در ایـــن . همــین کــه هســـت مــی مانــد
صــورت، ایــران چــرا بایــد هزینــه بســیار 
سنگین و کمر شکن تولید و نگاه داشـتن 
این بمب را بپردازد؟ چون کار بیهـوده و 
پر هزینـه، توجیـه پـذیر نیسـت، گـزارش 
ــد  ـا و اســرائیل را متقاعــد نمــی کن امریکـ
ــد  ـای ســخت و تهدی دســت از مجازاتهـ

ـا بـه عکـس، . ن به جنگ بردارنـدایرا بس
ـا مـی  توجیه گر سیاسـت تجاوزگرانـه آنه

ـاهو مــی گویــد . شــود ـان یـ چنانکــه نتـ
ـا  مجازاتها کافی نیستند و کنگره بـه اوبام
ـــه  ـار مـــی دهـــد در صـــورت حمل ــ اختی

  :اسرائیل به ایران، از او حمایت کند
  

 - خطر جنـگ غافلگیرانـه؟
 –ادعـای جدیــد نتـان یــاهو 

ـــت از ح ـــه اجـــازه حمای مل
گـزارش  –اسرائیل به ایـران 

  :انسژجدید آ
  

ــرال اســرائیلی براینســت کــه ژ٭  ن
خطر جنگ غافلگیرانـه افـزایش 

  :یافته است
  
، سرتیپ امیـر اشـل، ۲۰۱۳مه  ۲۵در  ☚

فرمانـــده نیـــروی هـــوائی اســـرائیل،  در 
  :کنفرانسی مطبوعاتی گفته است

ــه چنــان شــدتی •  ــه ب بحــران خاورمیان
سـرائیل را رسیده است که ممکن اسـت ا

وقتـی . درگیر جنگ غافلگیرانه ای بکند
به اطراف نگاه مـی کنـیم، مـی بینـیم کـه 
جنگی غافلگیرانه، در شکلهای گوناگون 

مـن وقـوع جنـگ . می توانـد روی دهـد
غافلگیرانــه را در کوتــاه مــدت، احتمــال 

ـا آن . نمی دهم ـا ممکـن اسـت ایـن و ی ام
بدون . حادثه به چنین جنگی سرباز کند

ــه  ــن ک ــد، ای ــته باش ـادگی وجــود داش آمـ
حادثه ای روی دهد و واکنش و واکـنش 
ـار را بــه جنــگ  نســبت بــه واکــنش، کـ

  .بکشاند
ـــزرگ موشـــک •  ـای ب ــ ـادن انباره ــ افت

ـا او مـی ژبدست دشمنان ر یـم اسـد کـه ب
جنگند، می تواند به وقوع جنگ شـتاب 

یـم سـوریه فـردا سـرنگون ژاگر ر. بخشد
ـاروئی بـ ا شود، ما بایـد خـود را بـرای روی

این وضعیت آماده کرده باشیم و بتـوانیم 
ــه ســرعت وارد عمــل شــویم ـایر . ب ذخـ

عظــیم اســلحه و مهمــات مــی تواننــد بــه 
ـای مختلـــف بیفتنـــد و  دســـت گروهــ
ـان  اسرائیل با وضعیتی روبرو شود کـه آس

ــد ــس آن برآم ــوان از پ ــی ت ــوریه از . نم س
   S-300روسـیه موشـکهای ضـد هـوائی 

ــین ــن واپس ــداری کــرده اســت و ای  خری
از بودجـه . خرید موشک این کشور است

ـا دالر  ـار اسـد دارد، میلیارده کمی کـه بش
آن را، در سالهای گذشـته، صـرف خریـد 

 ,SA 22, SA 17بهتــرین موشــکهای  
SA 24, the S-300 کرده است .  

ـاع •  ـام وزارت دفــ پــیش از او، یـــک مقــ
ـــه اســـت ـامی : اســـرائیل گفت ـــوان نظــ ت

 اسرائیل بـرای پاسـخ گفتـه بـه حملـه در
بلنــدی هــای جــوالن کــاهش نپذیرفتــه 

باآنکه این کـه قـدرت آتـش قـوای . است
ســوریه افــزایش یافتــه اســت، امــا قــوای 
اسرائیل می توانند هـر حملـه ای را دفـع 

  . کنند
ـاع ژآموس      یالد، مشاور ارشد وزارت دف

: اســرائیل، در رادیــو ارتــش، گفتــه اســت
خبــر خــوب اینکــه وضــعیت در جــوالن 

قدرت ارتش اسرائیل  تثبیت شده است و
ــه اســت ــدگی . کــاهش نیافت او گفــت زن

روشن اسـت کـه قصـد . عادی ادامه دارد
ـاب بعـــد از دو روز  او آرام کـــردن اعصــ
مبادله آتش در بلندی های جوالن، بوده 

  . است
بعد از مبادله آتش و هدف آتـش شـدن • 

ـامی  قوای سوریه شـدن یـک خـودرو نظ
نــرال بنــی گنتــز، رئــیس ســتاد ژاســرائیل، 

ـار اســد  ارتـش اســرائیل، بـه پرزیــدنت بش
از دو ســال پــیش کــه . هشــدار داده اســت

سوریه گرفتار جنگ داخلی شـده اسـت، 
ـاکم  بر بلندی های جـوالن نیـز تـنش ح

  . گشته است
ـا سـوریه در       اسرائیل که بلحاظ فنـی، ب

ــگ  ــت، در جن ــگ اس ـال جن روزه  ۶حـ
کیلــومتر مربــع از اراضــی  ۱۲۰۰،  ۱۹۶۷

 ۱۹۸۱در . جوالن را تصرف کـرده اسـت
ایــن ســرزمین را بــه خــاک خــود ملحــق 
ـا جامعـه بـین المللـی ایـن  کرده است ام

  .الحاق را نپذیرفته است
  

دیپلماســـــی و : ٭ نتـــــان یـــــاهو
تصادی نمی تواننـد مجازاتهای اق

ـــد بمـــب اتمـــی  ـــران را از تولی ای
  :منصرف کنند

  
ـاهو، بــا اســتفاده از  ۲۳در  ☚ مـه، نتــان ی

ـا  ـای جلیلـی ب بی نتیجـه شـدن گفتگوه
دیپلماســــی و : آشــــتون، گفتــــه اســــت

ـا در جلـــوگیری از ایـــران، در  مجازاتهــ
اجرای برنامه تولید سـالح اتمـی، هرگـز 

ـاختن. کارآمد نبوده انـد ـار س  ایـران درک
  . بمب اتمی بر اساس پلوتونیوم است

مبنای مدعای او اینسـت کـه در اراک، • 
ســاخته مــی  IR-40یــک رآکتــور اتمــی 

قصد اینسـت کـه جانشـین رآکتـور . شود
ـاخت  اتمی تحقیقاتی تهران بگردد که س

ـــت ـــا اس ـــامی . امریک ـــور تم ـــن رآکت ای
ـاربرد  ایزتوپهائی را که در پزشکی اتمـی ک

شورهای غربـی ک. دارند را تولید می کند
حاضر نشدند سوخت ایـن رآکتـور را بـه 

ـاگزیر شـد خـود . ایران بفروشند ایـران ن
 ۵۰سوخت این نیروگاه را که نزدیک بـه 
  .سال از عمر آن می گذرد، تهیه کند

آب سنگین مصرف می  IR-40رآکتور • 
ــوم  ـای اورانی ــه جـ ــد و ب ــد،  ۲۰کن درص

ایــن . اورانیــوم غنــی نشــده بکــار مــی بــرد
ـاز دادن بـه اقدام ایـرا ن را مـی تـوان امتی

چرا که اسرائیل اصرار مـی . غرب دانست
ــوم  ــد اورانی ــه تولی ــد ک ــد  ۲۰ورزی درص

درصـد اسـت  ۹۵مقدمه تولیـد اورانیـوم 
غرب از . که بکار تولید بمب اتمی می آید

 ۲۰ایــران مــی خواســت تولیــد اورانیــوم 
  .درصد را متوقف کند

م اینک، نتان یاهو، به جای آنکـه اقـدا     
ایــران را همــان کــه هســت دریابــد، آن را 
خطر می گرداند و می گوید ایران در پـی 
. تولید بمب اتمی بر پایه پلوتونیوم اسـت

ــد  ــوم نیازمن ــه پلوتونی ــوم ب ــدیل اورانی تب
. دسـتگاهی اسـت کـه ایـران آن را نــدارد
ی ژاگر هم بخواهد آن را بسازد، تکنولـو

بـدین . ساختن این دستگاه را نیز نـدارد
، نتــان یــاهو مــدعی مــی شــود کــه ســان

اورانیوم غنی نشده در ایران به پلوتونیوم 
ـار تولیـد بمـب اتمـی  تبدیل می شود و بک

  !می رود
  
  

   ۱۰در صفحه
  
  

هشت صورت از یک واقعیت
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٭ مصوبه سنای امریکا به اوبامـا 
اجــازه مــی دهــد کــه درصــورت 
حمله نظامی اسرائیل به ایـران، 

  :از آن حمایت کند
  
، گـــزارش شـــده ۲۰۱۳مـــه  ۲۳در  ☚

  :است
ـــس •  ـــارجی مجل ـــط خ ـــه رواب کمیت

نمایندگان ایاالت متحـده روز گذشـته 
های جدیدی برضد ایران  طرح تحریم

را تصــــویب کــــرد کــــه بــــر پایــــه آن 
های ایرانــی، صــادرات نفــت و  شــرکت

کســــــــب درآمــــــــد از آن هــــــــدف 
هایی بــاز هــم بیشــتر قــرار  محــدودیت

ــد می ــر طــرح تحریم. گیرن ــا ب هــای  بن
رح جدید که در مجلس نماینـدگان طـ

» فهرســـت ســـیاه«شـــده اســـت، بـــر 
. های ایرانـی افـزوده مـی شــود شـرکت
ــن فهرســت  ۲۰درجــا،  ــه ای شــرکت ب

صادرات نفـت ایـران . افزوده شده اند
را مــی کاهــد و دسترســی ایــران بــه ارز 
خارجی را از آنچه هست محدودتر  می 

ــد ــه رئیس. کن ــن طــرح ب جمهــوری  ای
های  دهــد شــرکت امریکــا اجــازه می

ایران را، بدون در نظر طرف معامله با 
گرفتن کوچکی و بزرگی یـا نـوع داد و 
  .ستدی که با ایران دارند، تحریم کند

بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری فرانســه،     
رئــیس کمیتــه روابــط خــارجی مجلــس 

اینـک زمـان «: نمایندگان گفتـه اسـت
آن است تا پاشنه آشیل ایـران را نشـانه 

بـه زبـان سـاده، بـدون درآمـد . بگیریم
پــولی هــم بــرای ســالح اتمــی یــا نفــت 
  .»الله وجود نخواهد داشت حزب

ای که  نامه قطع«سنای آمریکا نیز در • 
ــــت ــــی نیس ــــفید »الزام ــــاخ س ، از ک

دفـاع «خواهد، اگر اسرائیل بـرای  می
ای  های هسـته از خود در مقابل سـالح

دست بـه حملـه بـه ایـن کشـور » ایران
حمایـت اقتصـادی، «آویو  بزند، از تـل
  .بکند» یاسینظامی و س

  
ــد آ ــزارش جدی ــین ژ٭ گ ــس ب ان

ی اتمـــی در بـــاره ژالمللـــی انـــر
  :فعالیت های اتمی ایران

  
المللی  ، آژانس بین۲۰۱۳مه  ۲۲در  ☚

ای را در مـورد  انرژی اتمی گزارش تازه
بنـا بـر . برنامه اتمی ایـران منتشـر کـرد

ــته،  ــاه گذش ــزارش، از بهمــن م ــن گ ای
ایــران شــمار ســانتریفوژهای پیشــرفته 

 ۷۰۰د را بـــا نصـــب نزدیـــک بـــه خـــو
 ۲ –آر  آی«موسوم بـه - دستگاه جدید 

دســـتگاه  ۹۰۰بـــه نزدیـــک بـــه  - »ام
ــانده اســت ــمار . رس ــین حــال ش در ع

تر خود را نیز به  سانتریفوژهای قدیمی
هزار و پانصد رسانده است  ۱۳بیش از 

که صدها دستگاه بیشـتر از شـمار آنهـا 
  .بهمن ماه گذشته است   در
ــ•  ردو در قــم دســتگاه در تاسیســات ف

جدیدی نصب نشده و ذخیره اورانیوم 
درصد غنی شده ایران نیز افـزایش  ۲۰

  .چندانی نداشته است
المللــی انــرژی اتمــی بــار  آژانــس بین• 

ــــورد  ــــی خــــود را در م ــــر نگران دیگ
برنامه اتمی ایران » های نظامی جنبه«

  .اعالم کرده است
در این گزارش مجددا بـه نگرانـی از • 

  .ارچین اشاره شده استتاسیسات پ
گویـد  المللی انرژی اتمی می آژانس بین

ایـــران در ایـــن تاسیســـات دســـت بـــه 
ای زده  هـــا و تغییـــرات تـــازه فعالیت

هـای زیـادی از  بخش«است؛ از جمله 
  .»آن را آسفالت کرده است
المللـی آمـده  در گزارش ایـن نهـاد بین

وگوهــایی کــه از ســال  اســت کــه گفت
ا ایـران بـرای میالدی تا کنون ب ۲۰۱۲

تحقیقات در مورد جنبه نظامی برنامـه 
ای  بـــه نتیجـــه«اتمـــی ایـــران داشـــته 

  .»اند نرسیده
مؤسسه علـوم و : آسفالت در پارچین• 

امنیت بین المللی در گزارش جدیدی 
ای ایــران کــه در  هــای هســته از فعالیت

ــاره شــده،  ــس بــه آن اش ــزارش آژان گ
ـــه  می ـــان ب ـــن کشـــور همچن ـــد ای گوی

در مرکـز پـارچین ادامـه  هایش فعالیت
های ایـن مقـر را  بیشتر قسمت«داده و 

همــوار ســازی کــرده و بخــش قابــل 
تــوجهی از ایــن ســطح را نیــز آســفالت 

  ».کرده است
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بـا     

ای  اســتناد بــه تصــاویر جدیــد مــاهواره
بر خـالف تصـاویر پیشـین «: افزاید می

شـنی و که در آنها زمین سایت پارچین 
رسـید، جدیـدترین  ای به نظر می ماسه

تصاویر چندین نوع سطح متفـاوت بـا 
های مختلـف را نشـان  ها و رنگ بافت
  ».دهد می

آژانس بـین المللـی انـرژی اتمـی نیـز •
بنـا بـر تصـاویر مـاهواره ای «: گوید می

در  ۲۰۱۲تا ژانویـه  ۲۰۰۵که از فوریه 
گرفتـه انـد،  اختیار این آژانس قـرار می

هـیچ فعالیـت خاصـی در سـالن  تقریبًا
آزمایشی یا نزدیـک آن صـورت نگرفتـه 

امــا از زمــان تســلیم درخواســت . اســت
آژانــس بــرای بازدیــد از ایــن مکــان، 

ای گرفتـه شـده نشـان  تصاویر ماهواره
ــد فعالیت می ای در  هــای گســترده دهن

پــارچین آغــاز شــده و تغییراتــی نیــز تــا 
ــه  ــن محــل صــورت گرفت ــون در ای کن

  .»است
ـــال ـــالمیانق ـــه  ۸: ب اس ـــامزدی ک  ۸ن

صـــورت از یـــک محتـــوا هســـتند و آن 
برانیگختن رأی دهنـدگان بـه دادن رأی، کــارگزاری خامنــه ای اســت، محــض 
همـــه از اصـــالح وضـــعیت اقتصـــادی 

ــــاوجود امــا وضــعیت یــک . صــحبت مــی کننــد اقتصــــاد مصــــرف محــــور ب
مافیاهای رانت خوار و بودجه دولـت و 

اصــالح شــود؟ داده هــا و اطــالع هــای وانـد مجازاتهای اقتصادی، چگونه می ت
اقتصادی وضعیت اقتصادی را اینگونـه 

  :گزارش می کنند
  
  

ــع   ــي منب ــه ب - بودج
كاهش توليد و فروش 

چرا بهـاي دالر   –نفت 
  :؟برابر شد 3
  
  

٭ هاشـــمی رفســـنجانی از قـــول 
وزیـــر اقتصـــاد و رئـــیس بانـــک 

 : مرکزی گفته است
  
، به گـزارش کلمـه، ۹۲خرداد  ۲در  ☚

ـــی  ـــمی رفســـنجانی در عل اکبـــر هاش
سخنانی تکان دهنده در جمع اعضای 
ستاد خود بـا بیـان اینکـه بـا ایـن کـوه 
مشکالت هرکس که راضی به پـذیرفتن 
مسوولیت باشـد بایـد ابتـدا قصـدش را 
پرسید که با ایـن بودجـه بـدون منـابع 

درصـد حقـوق  ۲۵چگونه می خواهـد 
: کارمندان را افزایش دهد؟، می پرسد

هــزار میلیــارد  ۵۰۰یش از دولتــی کــه بــ
تومـــان بـــه بانـــک هـــا و پیمانکـــاران 
بــدهکار اســت را چگونــه مــی خواهــد 

 اداره کند؟
پــولی نمانــده و اگــر هــم باشــد قابــل    

پــول هــای . انتقــال بــه داخــل نیســت
خارجی را خوشبینانه به چین دادیم و 
آنها با دریافت هزینه ای آن را به یـوآن 

ه جـای تبدیل کردند و بعد هم گفتند ب
پــول کــاال مــی دهــیم و بعــد از آن هــم 
ــه  ــه آنچ ــاالیی، بلک ــر ک ــه ه ــد ن گفتن
. خودمان تعیـین مـی کنـیم مـی دهـیم

هند هم آمده نفت ما را با قیمتی خیلی 
ارزان می خرد اما حاضـر نیسـت حتـی 

ایـــن گـــزارش وزیـــر . روپیـــه بپـــردازد
بازرگــانی و ریــیس کــل بانــک مرکــزی 
 است که در یکی از جلسات تلخ مجمع

  .آمدند و گفتند
کشـــاورزی و دارو بـــا محصـــوالت • 

 :چینی نابود شده اند
بـا سـم . ما کشـاورزی کـوچکی داریـم  

هـــای چینـــی محصـــوالت پارســـال و 
امسال را از دسـت دادیـم حـاال ببینیـد 
مردمی که داروی چینی می خورند چه 

چنــد ســال پــیش بهتــرین . مــی کشــند
وحـاال . داروهای دنیـا را مـی خریـدیم

و و غذا این شـده و هـیچکس وضع دار
 .نمی داند فردا چه می شود

کاســب وقتــی جــنس مــی دهــد بایــد   
جــایگزین آن را بخــرد امــا نمــی دانــد 
فردا باید به چه قیمتی جایگزین کند و 

  .ناچار آن را نگه می دارد
  

ــرژی ــی ان ــین الملل ــس ب : ٭ آژان
پیش بینـی کـاهش یـک میلیـون 

 ۵بشکه ای تولید نفت ایـران در 
  :ندهسال آی

  
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۵در  ☚

عصر ایران، آژانس بین المللـی انـرژی 
: در گزارش جدید خود پیش بینی کـرد

در (سـال آینـده  ۵تولید نفت ایران در 
ــال  ــل س ــاهش یــک ) ۲۰۱۸اوای ــا ک ب

میلیـون  ۲٫۳۸میلیون بشکه ای به رقم 
ایـن کمتـرین رقـم . بشکه در روز برسد

ه گذشـته تولید نفت ایران در چند دهـ
اســت و دلیــل آن، تحــریم هــای بــین 

صادرات نفـت  .المللی ذکر شده است
ایران در یک سال گذشته، حدود یـک 
میلیـــون بشـــکه در روز کـــاهش یافتـــه 

  .است
در بخـــش دیگـــری از ایـــن گـــزارش    

آژانــس بــین المللــی انــرژی هــم آمــده 
تولید روبـه افـزایش نفـت ماسـه : است

افـزایش ای در آمریکا به رفع نیاز روبـه 
سال آینده کمک مـی  ۵نفت جهان در 

کنــد حتــی اگــر رشــد اقتصــاد جهــانی 
ایـن افـزایش تولیـد نفـت  .بیشتر شـود

آمریکا باعث می شود رونـد جـایگزینی 
  .تولید نفت ایران ، آسان تر شود

ــدیرعامل      ــویفن، م ــان در ه ــا ف ماری
آژانس بین المللی انـرژی، درایـن بـاره 

ه نفت، آمریکای شمالی در عرض: گفت
ایـن موضـوع . شوک وارد کـرده اسـت

تاثیر خود را بر سراسر جهـان خواهـد 
خبر خوش اینکه این موضـوع . داشت

باعث می شـود نگرانـی از پاسـخگویی 
بــه تقاضــای جهــانی بــرای نفــت، آرام 

 .شود
  

میـدان نفتـی  ۳٭ توقف توسـعه 
  :در خلیج فارس

 
ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۸در ☚ ، ب

ی مــدیرعامل ایســنا، محمدرضــا زهیــر
وگو  شرکت نفت و گاز پـارس در گفـت

با ایسنا یادآور شد که توسعه سه میدان 
مورد نظر در دستور کار شرکت نفـت و 

مــدیرعامل ســابق . گــاز پــارس نیســت
شرکت نفت و گاز پارس ابتـدای سـال 

های  گذشته گفته بود که توسعه میدان
گلشن، فردوسی و پارس شمالی از سال 

 .شود آغاز می ۱۳۹۲
موسی سوری اظهار کرده بود که سـال 

بــا آزاد شــدن نیروهــا و امکانــات  ۹۲
پیمانکــاران داخلــی مشــغول در پــارس 

ــدان ــوبی، توســعه می های گلشــن،  جن
فردوسی و پارس شمالی با پیمانکـاران 

  .شود داخلی شروع می
 ۱۸۰میدان گازی گلشن کـه در فاصـله 

ـــومتری  ۶۵کیلـــومتری بوشـــهر و  کیل
ار دارد، بـیش از فارس قر ساحل خلیج

ــر  ۵۰ تریلیــون فــوت مکعــب گــاز در ب
شود پس از توسـعه  بینی می دارد و پیش

میلیــارد فــوت مکعــب گــاز از  ۲روزانــه 
  .این میدان تولید شود

این میـدان   داد بیع متقابل توسعه قرار
میــان شــرکت  ۲۰۰۷در دســامبر ســال 

المللـی نفـت و  ملی نفت و شـرکت بین
رســید و بــه امضــاء  SKS گــاز مــالزی

براساس آن، قرار بر ایـن شـد کـه ایـن 
  مــاه آمــاده ۶۶میــدان ظــرف مــدت 

امـا بـه دلیـل تعلـل  .برداری شـود بهره
مـاالیی هـا در توســعه میـدان گلشــن و 
ـــن شـــرکت  ـــا ای ـــرارداد ب فردوســـی ق
مالزیای سال گذشته فسـخ شـد و قـرار 

مقـدمات برگـزاری  ۱۳۹۲شد در سال 
مناقصه توسـعه ایـن دو میـدان توسـط 

  .شود مانکاران داخلی انجام پی
ـــدان گـــازی       ـــین توســـعه می همچن

شمالی که با حجـم گـاز درجـای  پارس
ــون فــوت مکعــب در  ۵۸حــدود  تریلی

هــای ســاحلی اســتان بوشــهر واقــع  آب
شده است که طبق برآوردها تولیـد آن 

میلیـارد فـوت مکعـب در روز  ۲حدود 
به چینی ها  ۲۰۰۹خواهد بود در سال 

به دلیل  ۹۱ها نیز سالسپرده شد که آن
عدم تمایل، توسعه این میـدان را رهـا 

 .کردند
  

٭هنــد واردات نفــت از ایــران را 
  :کاهش داد

  
، به گـزارش رسـانه ۹۲خرداد  ۱در  ☚

های خبـری، هنـد واردات نفـت خـام 
ایران را بـه شـدت کـاهش داده و ایـن 
ــــا  ــــل ت ــــانی آوری واردات در دوره زم

 ۱۷ مـاه گذشـته ۶دسامبر در مقایسه با 
  .درصد افت داشته است

هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران 
است و بنا به گزارش رسانه های ایران 
با وجود تحریم های اقتصادی غـرب، 
قــرار اســت حجــم مبــادالت بازرگــانی 

میلیـارد  ۱٦بین تهـران و دهلـی نـو بـا 
 .دالر بالغ شود

  
ــاهش  ــدی واردات  ۴۵٭ک درص

 :نفت کره جنوبی از ایران
  
، بـه گـزارش عصـر ۹۲خرداد  ۱در  ☚

ایران به نقل از رویتـرز، گـزارش هـای 
رسمی نشان می دهـد کـره جنـوبی در 

میلیـون بشـکه  ۴٫۱۸ماه آوریل گذشته 
  .نفت از ایران وارد کرده است

این رقم نسبت به میزان واردات نفـت  
خام کره جنوبی از ایران در ماه آوریل 
ســال گذشــته مــیالدی، نشــان دهنــده 

  .درصدی است ۴۴٫۴کاهش 
  

کـاهش : ٭ سخنگوی حکومـت
درآمــدهای ارزی اصــلی تــرین 
 :          عامل باال رفتن قیمت دالر بود

ــــه گــــزارش ۹۲خــــرداد ۵در  ☚ ، ب
خبرنگــار ایلنــا، ســید شــمس الــدین 
حسینی، در حاشـیه بیسـت و سـومین 

های پـولی و  همایش ساالنه سیاسـت
ارزی، در جمــــع خبرنگــــاران گفتــــه 

امـل رشـد قیمـت اصلی تـرین ع: است
دالر، کــاهش درآمــدهای ارزی بــوده 

  . است
اقتصــــادی و ســــخنگوی اقتصــــادی دارائی و » وزیر«سخن : انقالب اسالمی

حقایق بسیاری را می پوشـاند و ادعـای چـرا کـه . در زبان قـدرت سـاخته اسـتحکومت را بیان قدرتی کـه در سـر دارد 
ــت را دروغ مــی  ــین حکوم ــین هم ه با غرب بر سر پرونده حکومتی ک – ۱  :گرداندپیش
ــد اســتقامت اتمــی در نــزاع بــود و مرتــب هشــدار  ــه بای ــرد ک ــی ک اقتصاد را در برابر مجازاتهای اقتصادی دریافــت م

سـال، حـدود  ۸افزایش یافت، در طول  ــته  ۶۵۰ ــد ارزی داش ــارد دالر درآم نمی گوید که این ارزی را » وزیر«. استمیلی
توان مقاومت اقتصاد را به تحلیل بـرده اد داخلی را پامال کرده است و هم اقتصصــرف واردات کــرده و بــا واردات هــم 
ایــران، فرصــت را بــرای تحــریم خریــد غرب با مشاهده ته کشیدن منـابع ارزی . اســـت و هـــم ارز را بربـــاد داده اســـت

احمـدی  روشن، خامنـه ای و حکومـتبه سخن . مغتنم شمرده است... ایران ونفت و ممنـوع کـردن معاملـه بانکهـا بـا 
ــامی  – ۲  .گشته اندنــژاد مرتکــب خیانــت و جنــایتی مســلم  ــای نظ ــود مافیاه ــدم س  –تق
  .کردندرا وســیله افــزایش رانــت بــه حــداکثر مالی رانت خوار را مـی پوشـاند کـه ارز 

  .تحریم بودپوشاند که بسا عـاملی مهمتـر از عامـل نیاز بودجـه دولـت بـه پـول را مـی  – ۳
، مـی همین حکومت، در آغاز کار – ۴ اقتصاد ایـران را نمـی گیـرد و از تحـریم بحـران اقتصـادی جهـانی دامـن : گفت

ــدها نه ایران که تحریم کنندگان زیـان مـی  ــک، . بینن ــر«و این  ۳کــاهش درآمــد ارزی عامــل اصــلی مــدعی اســت » وزی
ــای دالر  ــیم شــدن به ــر و ن ـــدم تناســـب بودجـــه و حجـــم  – ۵  . است) تومان ۳۵۵۵(براب ع

بنابراین، ایجاد قدرت خریـدی کـه ایـن . بـــرای جـــذب قـــدرت خریـــد نیســـتی که قـادر بـه تولیـد اعتبارات با اقتصاد
قدرت خرید که نابرابر توزیع می شـود، اقتصــاد نمــی توانــد جــذب کنــد و ایــن 

  .به بازار ارز و پول هجوم می آورد
ســبب گریــز ســرمایه هــا از کشــور مــی بحران اتمی و تهدید به جنـگ کـه  – ۶

  و. شوند
در » بازارهای آزاد«قاچاق و نقش  – ۷

ــه  – ۸  افزایش بهای دالر و  ــی ک ــه عالمت ــزمن بمثاب ــورم م ت
  .  کاهش ارزش پولمحرکه و نیاز مردم را بـا فـرار از اثـرات گزارش می کند تخریب مداوم نیروهای 

  
/ ٭ وقتی پول سـرباالیی مـی رود

ــکوک در  ــکناس و مس ــرانه اس س
  :  هزار تومان ۴۲۶مرز 

  
ــــاکزاد ۹۲خــــرداد ۵در  ☚ ــــی پ ، عل

عملکــرد دولــت : گــزارش کــرده اســت
هــای نهــم و دهــم در انتشــار اســکناس 

برابر تمام پول منتشر  ۵٫۵وضرب سکه 
 ۱۳۸۳تــا  ۱۳۵۲شــده طــی ســالهای 

نگاهی به آمارهـای بانـک . بوده است
  مرکزی به خوبی نشان می دهد، تورم 

  
   ۱۱در صفحه

  

هشت صورت از یک واقعیت
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شدید دو سال گذشـته ریشـه در کجـا 
ارش هــای بانــک دارد، براســاس گــز

 ۹۱مرکــزی در پایــان آذرمــاه ســال 
میــــزان اســــکناس و مســــکوکات در 

هـزار میلیـارد  ۳۲٫۳گردش در کشور 
تومــان رســیده اســت، ایــن در حــالی 

حجم کـل  ۸۳است که در پایان سال 
اسـکناس در گـردش در کشـور رقمـی 

هزار میلیارد تومان بوده  ۴٫۸معادل 
اســت، بــه عبــارت ســاده تــر در دوره 

دولتهای نهم و دهم بالغ بـر  فعالیت
هزار میلیارد تومان اسـکناس و  ۲۶٫۷

مسکوکات، نشـر و ضـرب شـده اسـت 
که در مقایسه با کل اسـکناس و سـکه 
های در گردش طی سـه دهـه قبـل از 

  .برابر شده است ۵٫۵آن 
ــدون       ــی ب ــدهای نفت ــزایش درآم اف

آنکه به درستی سرمایه گـذاری شـود، 
  باعث 

ــدرت اقتصــا ــزایش ق ــور در اف دی کش
دوره ای کوتاه مدت شد کـه بازتـاب 
آن در رشد شدید واردات نمـود پیـدا 

دولت نیز بـدون هـیچ انضـباط . کرد
مالی درآمد باد آورده نفتـی را بـا نشـر 
. اسکناس به اقتصاد کشور تزریق کرد

نتیجه این تله نفتـی کـه در اصـطالح 
اقتصادی به بیماری هلندی معـروف 

را ایجـاد است وضعت آشـفته کنـونی 
 .کرده است

ـــاض       ـــل انقب ـــولی در مقاب ـــورم پ ت
ــه  ــی روی ــدی ناشــی از واردات ب تولی
تمام توان اقتصادی کشـور در ایجـاد 
ارزش افزوده را تحلیل برده اسـت و 
روز بـــه روز شـــاهد افـــزایش حجـــم 
نقــدینگی ســرگردانی هســتیم کــه بــه 
ــوان جــذب در فضــای  دلیــل عــدم ت
مولــد اقتصــاد کشــور بــه فضــای غیــر 

ولد اقتصادی کشور مانند داللـی ارز م
و مسکن و طال کشیده می شوند و در 
ــابع از  ــن من ــز ای ــر ری ــد س ــه بع مرحل
بازارهــای غیــر مولــد امــا قــانونی بــه 
سمت فعالیت های زیر زمینـی و غیـر 
قانونی خواهد بود، بخش هـایی کـه 
از پوشش دهنده بخشـی از بـزه هـای 

  .اجتماعی است
مرکـزی نگاهی بـه آمارهـای بانـک    

 ۹۱نشـان مـی دهــد، در آذرمـاه ســال 
سرانه اسکناس و مسکوکات در کشور 

هــزار تومــان رســیده  ۴۲۶بــه حــدود 
است، رقمی کـه در مقایسـه بـا سـرانه 

 ۶بـالغ بـر  ۸۳هزار تومـانی سـال  ۷۰
 .برابر شده است

این رشد باید مدیریت شـود، در غیـر 
این صورت فارغ از تبعات اقتصـادی 

جتماعی سـنگینی باید منتظر تبعات ا
باشــیم کــه از تشــدید شــکاف طبقــاتی 

  .ناشی می شود
  

: ٭نهاونــــدیان تشــــریح کــــرد
دالیــل محقــق نشــدن اهــداف 

 اقتصادی
  
ــــــــرداد  ۲در  ☚ ــــــــد ۹۲خ ، محم

نهاونـــدیان، رئـــیس اتـــاق بازرگـــانی 
بـرای بـاال بـردن : ایران، گفتـه اسـت

رشـد بهــره وری بــه ایجــاد نهادهــای 
ــم گفــت ــاز داری ــا : ضــد انحصــار نی ت

ـــــ ـــــور از زم ـــــاد کش ـــــه اقتص انی ک
ــت ــج  ران ــارطلبی رن خواری و انحص

می برد نمی توان انتظار داشت بهـره 
 .وری رشد چندانی داشته باشد

اقتصــاد از دو ســطح خــرد و کــالن    
تشکیل شده که بهـره وری را بایـد در 

های خرد سنجید اما تـا زمـانی  حوزه
های اقتصـادی کـالن بـه  که سیاسـت

های  د و راهدرستی تدوین نشده باشن
خواری بسـته  انحصار طلبـی و رانـت

ـــوان انتظـــار داشـــت  نشـــود نمـــی ت
های اقتصادی برای بهـره وری  بنگاه

 .اقدام خاصی انجام دهند
وی شــفافیت را دیگــر الزمــه بــاال    

بردن سطح بهره وری کشور قلمـداد 
متاسـفانه ایـن امـر نیـز : کرد و گفـت

ــران جــای  ــاد ای ــاه در اقتص ــیچ گ ه
ته و مسووالن برگـزاری چندانی نداش

هاست  جشنواره ملی بهره وری مدت
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه آمارهــای 

را بـه  ۹۰اقتصادی سه ماه آخر سـال 
دست بیاورند امـا تـاکنون ایـن مهـم 
عملی نشـده کـه نشـان دهنـده پـایین 
بـــودن شـــفافیت در اقتصـــاد ایـــران 

همین امر سبب شده کشور مـا . است
دی خـود از بسیاری از اهداف اقتصـا

 .جا بماند
سـاله رشـد  ۲۰در سند چشم انـداز     

اقتصادی ساالنه هشت درصد در نظر 
گرفته شده ولی می بینیم که در سـال 

بســیاری از مســووالن اغــراق مــی  ۹۱
کنند این رشد نزدیک به صـفر بـوده 

ــت ــم . اس ــار داری ــور انتظ حــال چط
اقتصــادی کــه هــیچ رشــدی نداشــته 
ل است در بخش بهره وری رشـد قابـ

 .توجهی از خود نشان دهد
نهاوندیان بـا انتقـاد از کسـانی کـه      

ــردن  ــه گ ــور را ب ــکالت کش ــام مش تم
این گروه : اندازند گفت ها می تحریم

هــا را بــی اثــر مــی  در ابتــدا تحریم
دانســـتند و اقتصـــاد ایـــران را کـــامال 

ــا در حــال  مجــزا تلقــی می ــد ام کردن
حاضر مشاهده می کنیم همان گـروه 

الت اقتصادی کشور را بـه تمامی مشک
در . هـــا مـــی اندازنـــد گـــردن تحریم

شرایطی که قطعا ایـن طـور نیسـت و 
بســـیاری از معضـــالت مـــا بـــه دلیـــل 

  .مشکالت مدیریتی خودمان است
ــم بــا انسان هم گویای بـن بسـت سیاسـی و تجاوزهـا بـه حقـوق : انقالب اسـالمی ــادی اســت و ه ــاط اقتص انحط

  :دانتخابات فرمایشی ربط پیدا می کن
 
  

اعدام و بگیـر و ببنـد 
انتخابــات  در آســتانه
  فرمایشی

  
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۲در  ☚

ــیش از یکصــد و پنجــاه کــارگر  ــا، ب ایلن
» خـــوان گـــل«شـــرکت پیمانکـــاری 

وابســته بــه کارخانــه ذوب آهــن فــوالد 
کــارگر  ۲۷۳زاگــروس بــه نماینــدگی از 

ایـــن كارخانـــه در اعتـــراض بـــه عـــدم 
شـته خـود دریافت حقوق سه ماهه گذ

در مقابـــل فرمانـــداری قـــروه تجمـــع 
 .کردند

ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۲در ☚ ، ب
ــت، تعــدادی از  ــزاری خانــه مل خبرگ
آزادگان در اعتراض به عـدم پرداخـت 
معوقات در نظـر گرفتـه شـده در مـاده 

قـــانون حمایـــت مقابـــل مجلـــس  ۱۳
بهانــه بنیــاد شــهید در  .تجمــع کردنــد

عــدم پرداخــت ایــن معوقــات نبــود 
اســت در حالیکــه بنــا بــه گفتــه  بودجــه

آزادگــان پــس از فــروش ســهام خلــیج 
فارس توسط دولت این بودجه تـأمین 

 .نشده است
بــه گــزارش  ۹۲اردیبهشــت  ۲۲در ☚

ـــیده بـــه کلمـــه، روز پنجشـــنبه   ۵رس
اردیبهشت ماه جـاری، محمـد دانـایی 
از فعــالین مــدنی و سیاســی شهرســتان 
بهبهــان، توســط نیروهــای امنیتــی و 

اردیبهشت، در  ۱۹ی نیز در جواد ابوعل

پی احضاریه تلفنی به دادگـاه انقـالب 
  نــد.بهبهان بازداشت شد

ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۳در ☚ ، ب
ـــا،  ـــد  ۱۵۰ایلن ـــركت واح ـــده ش رانن
رانی تهران همراه بـا خـانواده  اتوبوس

ــزایش  ــه اف ــراض ب ــود در اعت ــای خ ه
هــزار تومــانی هــر متــر از  ۲۵قیمــت 

ــ ــکونت دارن ــه در آن س ــی ك د، مجتمع
 .مقابل شهرداری تهران تجمع كردند

ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۳در ☚ ، ب
ایلنا به نقل از روابـط عمـومی موسسـه 

شیدا، با وجود اینکه  –فرهنگی هنری 
کنسرت محمدرضا لطفی شب گذشـته 

اردیبهشت در بهبهان برگـزار  ۲۲یعنی 
شد ولـی اجـرای شـب دوم بـه دسـتور 
رئیس اداره فرهنـگ و ارشـاد بهبهـان 

 .غو شدل
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۴در  ☚

جرس، محسن قشـقایی زاده در شـعبه 
دادگــاه انقــالب بــه ریاســت قاضــی  ۲۶

پیرعباس به اتهام اجتمـاع و تبـانی بـه 
 .دو سال حکم تعزیری محکوم گشت

ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۴در ☚ ، ب
جرس، محمد رضـا احمـدی در شـعبه 
یکم دادگاه انقـالب بـه ریاسـت قاضـی 

به اتهام اجتماع و تبانی به سه  احمدی
. ســال حکــم تعزیــری محکــوم گردیــد

همچنین یک سال حکم تعلیقی ایشان 
 .با تایید این حکم اجرا خواهد گردید

، بنا به اطـالع ۹۲اردیبهشت  ۲۴در ☚
ـــری  ـــا، ارگـــان خب گزارشـــگران هران
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایـران، 
در پی اعتراضـات زنـدانی سیاسـی بنـد 

تـن از ایشـان بـه  ۱۰ه به انتقال ک ۳۵۰
ــدت  ــرای م ــرادی ب ــلول انف روز  ۱۰س

منجر شد، یکی از مـامورین واواک کـه 
معرفـی کـرده اسـت، " عباسی"خود را 

چنــد روز در هفتــه در ایــن بنــد مســتقر 
شــده و زنــدانیان را بصــورت انفــرادی 
احضــار کــرده و ضــمن تهدیــد از آنهــا 

ـــت  می ـــوع حرک ـــیچ ن ـــد در ه خواه
 .نکنند اعتراضی شرکت

ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۶در ☚ ، ب
" روشـنایی"سـایت خبـری : بهار نیوز 
نزدیـک بـه  roshanaee.ir بـه آدرس

 .اسفندیار رحیم مشایی فیلتر شد
ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۸در ☚ ، ب

جرس، اسماعیل علی میرزائی مسـئول 
حـــزب مشـــارکت اســـتان آذربایجـــان 
ــــی  ــــی توســــط نیروهــــای امنیت غرب

فعـــال سیاســـی  ایـــن. بازداشـــت شـــد
انجمـن   همچنین عضـو هیـات مـدیره

اســالمی معلمــان آذربایجــان غربــی و 
ــوده  ــت ب ــتان سردش ــدار شهرس فرمان

 .است
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۸در  ☚

تحلیلـــی  - جـــرس، پایگـــاه خبـــری
نیوز از دیروز مشمول فیلترینـگ  آفتاب

. شد و از دسترس کـاربران خـارج شـد
ـــــه  ـــــک ب ـــــن ســـــایت کـــــه نزدی ای

نجانی و حسن روحـانی دو رفس هاشمی
جمهوری  کاندیدای انتخابات ریاسـت

یــازدهم اســت، روز جمعــه بــه دالیــل 
نــامعلومی از دســترس کــاربران خــارج 

 .شد
ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۸در ☚ ، ب

ــدانی  ــا، کــاظمینی بروجــردی، زن هران
عقیـــدتی آزادیخـــواه و مخـــالف ولـــی 
ــه  ــات، ب ــی تحــریم انتخاب ــه، در پ فقی

  .برده شدسلولهای  انفرادی، 
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۸در  ☚

مجذوبان نور، آخرین جلسه رسـیدگی 
اتهامی آقایان صالح مرادی،   به پرونده

فرزاد درویش سروستانی، بهزاد نـوری 
دادگاه  ۲و خانم فرزانه نوری در شعبه 

انقالب شیراز به ریاست قاضی یزدانـی 
این جلسه در حالی برگـزار . برگزار شد

رین امنیتی از انتقال آقـای شد که مامو
صالح مرادی از زنـدان عـادل آبـاد بـه 
ــاع کــرده  دادگــاه انقــالب شــیراز امتن

ــد اتهامــات ایــن چهــار درویــش  .بودن
گنابادی تبلیغ علیه نظام، اقـدام علیـه 
ــی و عضــویت در گروهــک  ــت مل امنی

  . انحرافی اعالم شده است
ــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۲۹در ☚ ، ب

رسـانی  پایگـاه اطالع ایسنا، بنا بر اعالم
ــام  ــه اته ــر ب ــران، دو نف ــتانی ته دادس

های اطالعاتی  جاسوسی برای سرویس
نخسـتین  .بیگانه سحرگاه اعدام شدند

متهم کـه حکـم صـادره در مـورد او بـه 
اجرا درآمد، محمد حیدری نام داشت 
که متهم بود اطالعاتی در زمینه مسایل 
مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و 

های مکـرر خـود بـا عوامـل  القاتدر م
موســاد در خــارج از کشــور، در اختیــار 
ــه  ــن زمین ــود و در ای ــرار داده ب ــان ق آن
مبــالغی نیــز بعنــوان دســتمزد دریافــت 

متهم دیگر کورش احمدی  .کرده بود
نـام دارد کــه مــتهم بـود ضــمن ارتبــاط 
ــا عوامــل ســازمان اطالعــات  ــری ب گی

اطالعات کشور در ) سیا(مرکزی آمریکا 
های مختلف را جمـع آوری و در  ینهزم

روشـن اسـت  .اختیار آن قرار داده بود
ــالع از  ــرین اط ــران کمت ــردم ای ــه م ک
ـــن  ـــد و ای ـــدا نکردن واقعیـــت امـــر پی

ــه  ــاز  ورود ب ــدامها در آغ ــارزه«اع » مب
صورت برای یک شخص  ۸نامزدها که 

ــا  ــه ای هســتند، ب دســت نشــانده خامن
هــدف ایجــاد جــو تــرس بعمــل آمــده 

 .است
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۳۱در  ☚

زیتــون خبــر، کــارگران شــرکت کاشــی 
گیالنــا در اعتــراض بــه عــدم پرداخــت 
حقوق نه ماهه خود و همچنـین عـدم 
ــل درب  ــئولین مقاب ــده مس ــق وع تحق

 .ورودی کارخانه تجمع کردند
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۳۱در  ☚

جرس، در ادامه صـدور احکـام حـبس 
 برای اعضای سرای اهل قلـم، محمـد
بــاقر مــرادی در پــی احضــار تلفنــی بــه 

دادگــاه انقــالب بــه ریاســت  ۲۶شــعبه 
قاضــی پیرعبــاس بــه اتهــام اجتمــاع و 
ــری  ــال حــبس تعزی ــنج س ــه پ ــانی ب تب

 .محکوم شد
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۳۱در  ☚

کلمه، سایت رسمی روزنامه بهار فیلتـر 
ــان خــارج شــده  و از دســترس مخاطب

مـه تیتر یک شـماره امـروز روزنا. است
بهار به هاشـمی رفسـنجانی اختصـاص 

 .برنامه تازه دارم: دارد که گفته است
، بــه گــزارش ۹۲اردیبهشــت  ۳۱در  ☚

ســـایت اصـــالخات، فـــواد صـــادقی از 
فعـــاالن رســـانه ای نزدیـــک هاشـــمی 
رفسنجانی روز شنبه بعـد از احضـار بـه 

وی از اعضـای . دادستانی دستگیر شـد
  . سایت بازتاب می باشد

، بــه گــزارش ۹۲هشــت اردیب ۳۱در  ☚
هرانا، دکتر هانی یازرلو فعـال سیاسـی 

 ۲۶با سـابقه کـه پیشـتر از سـوی شـعبه 
دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی 

 ۱۵سال حبس و  ۱یحیی پیرعباسی به 
سال تبعیـد محکـوم شـده بـود جهـت 
اجــرای محکومیــت خــود بازداشــت و 

 .روانه زندان شده است
س، ، به گزارش جر۹۲خرداد  ۱در  ☚

بر اسـاس گـزارش هـا، سـایت روزنامـه 
ــــترس  ــــر و از دس ــــاالری فیلت مردمس

  .مخاطبان خارج شده است
، به گـزارش هرانـا، ۹۲خرداد ۱در  ☚

مصــطفی مصــری زنــدانی سیاســی ُکــرد 
محیــوس در زنــدان مرکــزی ارومیــه از 
روز یــک شــنبه بــا دوخــتن لبــان خــود 

این زندانی . اقدام به اعتصاب غذا کرد
ممانعت از انتقالش بـه سیاسی به دلیل 

زندان شـهر نقـده دسـت بـه اعتصـاب 
غــذا زده اســت و مــامورین زنــدان نیــز 
وی را بالقاصــله بــه ســلول انفــرادی 

 .منتقل کردند
 ۲۰۰۰، بــــیش از ۹۲خــــرداد ۱در  ☚

ــالنهای  ــدانی از س ــد  ۳و ۲،۱زن  ۲واح
زندان قزلحصار در اعتراض بـه اعـدام 
های گروهـی کـه در هفتـه هـای اخیـر 

فتگــی صــورت مــی گیــرد و بصــورت ه
شــکنجه هــای وحشــیانه زنــدانیان بــی 

 .دفاع دست به اعتصاب غذا زدند
« ، بـــه گـــزارش ۹۲خـــرداد  ۲در  ☚

فعــالین حقــوق بشــر و دمکراســی در 
ــــران  ــــدادی  از » ای ــــته تع روز گذش

زنـــدانیان بنـــدهای مختلـــف توســـط 
رئیس زندان قزل حصار تهدید شـدند 
در صــورت ادامــه اعتصــاب غــذا حکــم 

نفــر از آنهــا را بــه اجــرا  ۱۰۰م اعــدا
  .خواهد گذاشت

« ، بـــه گـــزارش ۹۲خـــرداد  ۲در  ☚
فعــالین حقــوق بشــر و دمکراســی در 

ــران ــام گیتــی » ای ــک زن زنــدانی بن ی
ســاله متاهــل و دارای یــک  ۳۴مرامــی 

ـــدان قرچـــک  ـــر در محوطـــه زن دخت
زنـدانبانان . ورامین به دار آویخته شـد

ـــم  ـــرای حک ـــل از اج ـــه قب ـــی فقی ول
ضربه شالق  ۱۰۰دام به او ضدبشری اع

زدند و در حالی کـه خـون از بـدن وی 
  .جاری بود او را به دار آویختند

، به گـزارش میـزان ۹۲خرداد  ۲در  ☚
خبر، با نزدیـک شـدن موعـد تبلیغـات 
انتخاباتی، نیروهای امنیتی با احضـار، 
تلفن و بازرسی منـازل فعـاالن سیاسـی 
در شهر الهیجان به ایجاد جو رعب و 

و چنـد تـن . در شهر پرداختند وحشت
از فعاالن سیاسـی را کـه قصـد داشـتند 
ستاد تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی 

حمیـد . تاسیس کنند، بازداشت کردند
ـــیرت،  ـــوش س ـــراهیم خ ـــدیثی، اب ح
موریس باقری،فعـاالن ملـی مـذهبی و 
مهندس جعفری، رییس ستاد مشارکت 

 .از بازداشت شدگان هستند
گزارش فارس، ، به ۹۲خرداد  ۳در  ☚

دنبال  بـه: یک مقام امنیتـی اعـالم کـرد
شناســایی اعضــای فعــال چنــد تشــکل 
مرتبط با گـروه مجاهـدین و بـا انجـام 

آســا و همزمــان در  چنــد عملیــات برق
ها  تهران و چند شهر دیگر ایـن تشـکل

  .مورد ضربه قرار گرفتند
  های شناســـایی تشـــکل: وی افـــزود    

ــا ــا اســتفاده از اســامی و عن وین شــده ب
کردند  کارانه فعالیت می متعدد و فریب

اما تعداد قابل تـوجهی از آنهـا، سـابقه 
ارتبــــاط یــــا عضــــویت در گروهــــک 

و تعـدادی ) مجاهدین خلق(منافقین 
نیز به جـرم همکـاری بـا آن گروهـک، 

 .سابقه محکومیت و زندان دارند
  ، به گـزارش کمیتـه۹۲خرداد  ۴در  ☚

همـــاهنگی بـــرای کمـــک بـــه ایجـــاد 
» تیمور امجدی«: های کارگری تشکل

فعــال کــارگری و از بازداشــت شــدگان 
اردیبهشـــت، روز جهـــانی کـــارگر،  ۱۱

آخرین دفاعیـات خـود بـه   جهت ارائه
. دادیاری سـنندج احضـار شـد ۴  شعبه

اقــدام علیــه امنیــت ملــی بــه نفــع «
های ضـد انقـالب و عضـویت در  گروه
حمل پالکارد در روز کارگر در «، »آنها

سر دادن شـعارهای «و » رخیابان غفو
، »براندازانـــه علیـــه حکومـــت ایـــران

» تیمــور امجــدی«اتهامــات وارده بــه 
  . بوده است

، بـه گـزارش ایلنـا، ۹۲خرداد  ۵در  ☚
ــاجی  ــه نس ــارگران كارخان ــی از ك جمع
ـــه  ـــراض ب ـــفهان، در اعت ـــیمین اص س
محــــروم شــــدن از مزایــــای قــــانون 

آور  بازنشستگی مشـاغل سـخت و زیـان
تــامین اجتمــاعی  در مقابــل ســازمان
       .تهران تجمع كردند

هشت صورت از یک واقعیت
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ت وعنايت ورفاقت وحرمت حقوق ريشة آنان انديشه نكند ومحب  اصل و از

در پي جاه طلبـي خـود، دودمانهـاي كهـن      پا گذارد و  وامثال آن را زير
انتخـاب   كـه آيرونسـايد    ي خاندان سلطنتي را براندازد و بايد گفـت   حتّ

همان كس بود  كـه سياسـت روز جويـاي     درستي كرده بود و رضا خان 
  .اوبود 
قرارداد را سرپرسي كاكس با وثوق الدوله بست و بعد، از ايـران رفـت و     

در زمان نـورمن، كـه عـدم رضـايت مـردم را از       . مدآنورمن به جاي او 
لـذا او رفـت و   . داشت نفرت  قرارداد در گزارشهاي خود تكرارمي كرد، 

ـ  كه كارها را روبراه كرد و خزعل   سرپرسي لورن آمد و او بود ه را متوج
تغييركرده و او با همه نشانهايي كه ازدولـت  » صاحب« ساخت كه سياست 
داري وخدمتگزاري دريافت كرده ، بايد بـه رياسـت    انگلستان به پاس وفا 

. استقالل و گردنكشي دست بـردارد  خان گردن نهد واز  بلكه سلطنت رضا 
 رفتـه  كه خود شخصاً به خوزسـتان   ا خان هم خزعل هم چنين كرد و رض

مختلـف   مـورد اسـتقبال طبقـات     ح،  در بازگشت چونان سرداري فاتبود
عـات  مجلل راه  را بـراي توقّ » حكيم فرمودة«   قرارگرفت و اين پذيرايي 

بـه سـلطنت رسـيد     گشود وخالصه با هرترفندي كـه بـود    بيشتررضا خان 
  .اجگذاري وي شركت كردت وهمين سر پرسي لورن در مجلس  

ـ كاسنادي كه در ذيل ازنظر خوانندگان عزيز مي گذرد، و    ـ ر مؤسد اًلّ  ةس
سر "ي فرهنگي ضبط است گزارشهاي رسمي بلكه سرّ  پژوهش و مطالعات 

وزيرخارجـه انگلسـتان در    ، "چمبـرلن  سراوستن "است به  "پرسي لورن
رضـا خـان    نيهـا  درخصوص دسيسه ها و توطئه ها و آهو گردا 1925سال 

براي ازبين بردن قاجاريه ونشستن براريكه سلطنت و بر سرنهادن تاج كيان  
شادروان ملك الشعراي بهار به نام تاريخ  احزاب سياسي  ةارزند دركتاب  ، 

وجلد دوي و تاريخ طهماسـبي  حسين مكّ ةبيست سال كتاب تاريخ  م م  وسو
خـاطرات ميـرزا يحيـي     بي وطهماسـ  فراهم آوردة امير لشكرعبداهللا خان 

خطرات مهديقلي  ملك زاده و خاطرات و  ةو تاريخ مشروط يبادآدولت 
بـوي  « ا اين گزارشها له وعليه  آمده  ام يمخبرالسلطنه هدايت مطالب خان 

  .ديگري  مي دهد » 
وقتي قرارشد كه رضا خان روي كار آيـد وسلسـلة  قاجاريـه ازصـحنه     ..   

بزرگـان قاجاريـه، مـن جملـه يمـين الدولـه و        ز ا خارج شود ، تني چند 
ديگـر بودنـد ،    تاشان   شاهزاده عضد كه دربيم مال وجان خود و خواجه 

در پاريس گرد هم آمدند  كه اگراحمد شاه نا خدمتي كرد و در ضيافت 
ولـي دولـت    دگردي» صاحب « داد اسمي نبرد و مغضوب  رسمي از قرار  

ده اسـت و  رفخيمه  را رعايت  كـ  دولت جانب  منافع  قاجاري همه وقت 
مـي   يك از مـا شـاهزادگان    چنانچه قرار به بركناري احمد شاه  است هر 

 ةتواند  به جاي  وي به سلطنت پردازد و نيازي به برانـداختن ايـن سلسـل   
وانگهي ما شاهزادگان قاجاري هر كدام در ايران  صد و پنجاه ساله نيست  

مانده ونزديك  به يك قرن   پدران ما برجاي  داريم كه از اموالي موروثي 
زنـدگي مـي كنـيم  و زن و فرزنـد      و نيم است كه مـا درايـن سـرزمين    

خانـدان مـا    خويش دورو نزديك داريم؛ نبايد كه به خطاي احمد شـاه   و
متعاقـب  .  رود و آبرو وحيثيتمان ضايع گـردد  نابود شود واموالمان به يغما 

كه در دولت انگلستان  اتي را ه آقا خان محلّنشست تصميمي گرفتند ك اين 
تمام داشت واسطه قرار دهنـد واز وزيـر خارجـة     احترامي و خصوصيتي 

اين كارصورت مي پذيرد و بـه   . دننانگلستان وقتي براي مالقات حاصل ك 
د نمي كن دولت فخيمه مي رسند و عرض حال خود  حضور وزير خارجة  

وزيرخارجه بديشـان مـي    . ين مي نمايندخود تقاضاي تأم»  مĤل« و براي 
برنامه اي  است تمام شده،  قضاي آسمان اسـت ايـن و   « :  گويد  كه اين 

ـ  ززاطرح  كه  اما مجري اين . دگرگون نخواهد شد  الع  ير و بم طـرح اطّ
خـود را   ام  تعطيـل  روستاهاي انگلستان اي كامل  دارد ،  اكنون دريكي از 

نويسـم  تـا    آقا خان،  يادداشتي براي وي  مي  من به احترام. مي گذراند
  ».مساعدت  دريغ نورزد درين كار از بذل 

اتي با لباس فاق آقا خان محلّاين يادداشت نوشته مي شود وحضرات به اتّ  
استراحت آن مجري طرح مي شوند و بـاالخره   محلّ  ل روانة رسمي مجلّ

و واج مانده  جطرح ها مجري  او را مي يابند و عرض ادب  مي كنند، آن 
نان  آاز  بود كه اينان با لباس رسمي و سليندرو فراك ازاوچه مي خواهند 

« ند  و نشـين دعوت مي كند  تا بروي كنده هاي درختـان بريـده شـده ب   
كه  خود  –اتي شاهزادگان  همراه با آقا خان محلّ  . كنند»  عرض  حاجت

مطلب مـي كنـد كـه     به  ع  شرو –نيزازجانب مادر نوادة فتحعلي شاه بود 
كرد ما  درهمراهي حاضر هسـتيم و احتيـاجي    ااگرسلطان احمد شاه خط

. سلطنت نيست كه هسـت و نيسـت مـا بـه دسـت ديگـري بيفتـد        تغيير به 
دارد كـه امرتغييرسـلطنت كـاري     اظهار مي  سياسمتدارانگليسي درجواب 

ـ   .  رنيسـت ن متصوآاست تمام شده و ديگر بازگشتي  بـر  ه احتـرام  ولـي ب
يادداشت وزير خارجة  انگلستان و مقدم آقا خان ، دولت انگلستان جان و  

و چنين كرد و ديدم كـه    - .تضمين خواهد كرد خاندان قاجاريه را  مال  
  .قاجاري نشد احدي ازشاهزادگان  ضي به مال وجان هيچ گونه  تعرّ

والحسـن  اين داستان را مـن از آقـاي زارع حـائري زاده پسـرمرحوم اب      
ادوارمتعدد وعضو شوراي ديـوان عـالي ،     حائري زاده ، وكيل مجلس در 

اصـفهان، در   در  كشورشنيدم وايشان اظهار مـي داشـتند كـه مـن روزي     
چند روز بعد  صارم الدوله . مجلسي به مناسبتي اين داستان را بازگو كردم

آن كه  بپرسد  مرا به ناهاردعوت كرد واين بهانه اي  بود براي ميرزا   اكبر 
شنيده ام  من گفتم از پدرم شنيده ام،  و كجا   من  اين داستان  را از كي  

بي  اين مطلب   الً درست است ولي مآيا درست نيست؟ شاهزاده گفت كا
نهايت  محرمانه و صرفاً بين دو تن  از شاهزادگان  قاجاريه بود در حيـرتم   

 .آگاه شد پدر شما بر آن  كه چگونه 
 دا  كه عارف سالك به كس نگفتخ سرّ

 در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد  
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 آقاي محترم

خود كه  امروز برايتان ارسال داشتم اين افتخار را   507درگزارش شماة   
ايران كه ظاهراً از كمبود  نان ناشي شده است  اخير  آرامي هاي  يافتم تا نا

تحليل  قرار دهيم  اين  تجزيه و  تشريح وانگيزه ها و پيامدهاي آن را مورد 
ي اوضاع كلّ رويدادها  فرصت مناسبي فراهم آورده است تا خالصه اي از

  .ه شودسياسي  اين كشورهمراه با گرايشهاي و فراز و نشيب  هاي آن ارائ 
شاه بـه   ةهمانگونه كه از گزارش  فوق الذكر بر مي آيد  مسألة  مراجع -  2 

دولت ايران  و به اعتقاد  . ناآراميهاي تهران ارتباط  دارد   كشورش دقيقاً با 
سياسي ايران معتقدند كه اعلـي    من تمامي شخصيت هاي مهم در صحنة  

زمـاني    اقل تـا  حدوني بدون تضمين  يك قدرت خارجي ، ايحضرت  هم
كه رضا خان  موضع قدرت خود را دراين كشورحفظ كـرده اسـت ، بـه    

اين افراد همچنين عقيده دارنـد كـه تنهـا    . نخواهد نمود  ايران مراجعت 
 فراهم  خواهد آورد تضـمين   تضميني كه رضايت خاطر اعلي حضرت  را 

شخصـيت هـاي   به اعتقاد دولت فعلي ايران . بريتانياي كبير يا روسيه است
را درلندن جستجوخواهند كـرد تـا    مهم شاه به احتمال زياد اين تضمين 

شاه مبني برحركـت از مارسـي    تصميم  مسكو، وهنگامي كه خبرمربوط  به 
بـود كـه يـا     به تهـران رسـيد، عقيـدة عمـومي بـراين       م اكتبردر روز دو

ايي بـه  تضمينهايي از سوي  دولت  پادشاهي انگليس داده شده يا تضـمينه  
كه صادقانه با دولت فعلي ايران همكاري  حضرت داده است  دولت اعلي 
  .خواهد كرد

شخصاً وبه طورخصوصي، من به نخست وزيرو وزيرامورخارجة ايران  – 3 
كه شاه بـا سـفارت انگلـيس درپـاريس، دربـارة       كردم   اين نكته را تشريح 

ايــن  و  كــرده بازگشــت خــود بــه تهــران تمــاس گرفتــه و نظرخــواهي 
مسـأله   مضمون كه  بارنيزپاسخي كه درسال گذشته به وي داده شد با اين 

كامالً داخلي است كه به اعلـي حضـرت    ةبازگشت وي به ايران يك مسأل
وعـدم تمايـل وامكـان ارائـه هرگونـه توصـيه        مربوط مي شـود   ودولت 

ايـن  . شـد  مسأله مجـدداً تكـرار    ومداخله اي ازسوي انگليس درقبال اين 
ران سياسـي  االعات بدون شك اكنون به ديگر اعضـاي كابينـه وهـواد   اطّ

ه معتقدند در صورتي كـه هـيچ گونـه    اين عد . دولت فعلي رسيده است 
انگلـيس وجـود    ودولت اعلي حضرت پادشـاه   قرارومدار خاصي بين شاه 

بايسـت واقعيـت    نداشته باشد، درآن صورت يكي از دو فرضـيه زيـر مـي    
اعالميه شاه  ضمن بازگشت به ايران  برا ي پـي بـردن  بـه      يا:  داشته باشد

همراه دارد كـه  دريـن  مـورد      واكنشهايي است كه اين خبر درتهران به  
آرميهاي اخيردرچه جهت تصـميم وي را  تحـت   ان بايد منتظرماند و ديد  

. توافقهايي دست يافته اسـت  تأثير قرارداده اند يا اين  كه شاه  با مسكو به  
،  م ت داشـتن فرضـية دو  ام كه در صورت صـح  ق شنيده ن از منابع موثّم

ـ  س از آرمـان  مـدر  ي احزاب راستگرا كه اساساً سلطنت طلب هستند وحتّ
  .احمد شاه دست خواهند كشيد خود در مورد سلطان 

ت حمايت احزاب راستگرا از رضا خان كه الزم  به تذكر است كه علّ – 4 
ي نسـبت بـه وي ندارنـد و درمجلـس او را     خاص  سياسي  عالقة شخصي و 

رضا خان مناسبترين  كه معتقدند  داراي اكثريت ثابتي مي بينند اين است 
مـي توانـد    سياستمداري است كه با بهره گيري ازموقعيت خـوب خـود   

از خطر  بلشويزيم  و روند  دسيسه  آميزي كه سران انقالبي مسكو  كشور را 
  .ظ كندگرفته اند خف د ر پيش 

ــال      ــا س ــه  ب ــون درمقايس ــاع اكن ــه اوض ــت ك ــد درنظرداش  1921باي
حال  حاضر دولتي وجود دارد  كـه در   در  تغييرچشمگيري داشته است و 

كـه بـا    مـي كنـد    زمينة سياست داخلي داراي هماهنگي اسـت و تـالش   
ي سياست خـارجي  خـود را   حمايت اكثريت ثابتي درمجلس شوراي ملّ

وقول داده است تـا دربرابررخنـه گريهـا وطرحهـاي      سامان دهد  نيزسرو 
  .آنها مقاومت كند براندازيهاي روسها ونفوذ روزافزون 

در واقع اين مقوله اي است كه در حال حاضـر سـه جريـان عمـده       -  5 
  :را به عنوان  يك فرد ترجيح مي دهد شاه   وجود دارد كه سلطان احمد 

ـ   ]خـان [ني هستند كه از رضا اولين گروه از افراد با نفوذ وازكسا ت بـه علّ
بيزار و خواستارآنند تا شاه بـه كشـور بازگشـته و      شيوه هاي مستبدانة وي  

ميتـوان گفـت ايـن انديشـه و       . رضا خان  را از مسند  قدرت  به زير آورد
رضا خان است خواست احزاب شديداً سلطنت طلب وضد.  

رش بر تخت سلطنت بنشـيند  گروه ديگر مي خواهند وليعهد به جاي براد  
خـان و برقـدرت مانـدن يـا بركنارشـدن وي بـي        رضا  و نسبت به دولت 

مناسـب خـود را    كـه دولـت    اعتنايند و مي گويند اين وظيفة شاه اسـت  
  .انتخاب كند

م  صادقانه طرفدار رضا خان و هر گونه دولتي هستند كه وي به سو ةدست  
و درمجموع تمامي سلسـلة قاجـار را    وشاه و وليعهد بزند  تشكيل آن دست 

است شرآنها  ازسركشـوركم   كه بهتر نهادي فرسوده و بي مصرف مي دانند 
  .شود

ب فوق، از ديد يك ناظرخارجي ، هردولتي كه حقيقتاً ته به مراجبا تو -  6 
مند  است بايد گفت درحـال حاضـردوجريان    عالقه  ينده اين كشور آبه 

نه چنـدان دور، ايـن    ينده اي آ ي است و دردرايران، در حال شكل گير
ل يك امرداخلـي اسـت و    ةمسأل. خواهد يافت دو مسأله جنبة حادبـه   او

ـ پادشاه وسلسلة قاجار  مربوط مي شـود وموضـوع م   حفظ   ألة خـارجي  س
آنچـه  .  خارجي ايـران مربـوط  اسـت    سياست  است كه به جهت گيري 

انگلـيس   با دولـت   تفاهم است گرايش آشكار ي اكنون درحال شكل گير
  .واحتماالً بروزمشكل وبحران  در روابط  با روسيه است

رونوشت اين گزارش به دولت هند، كميسرعالي اعلي حضـرت پادشـاه     
 و سركنسول دودر بغدا

  .دولت  اعلي  حضرت پادشاه دربوشهر ارسال  مي گردد  
  با تقديم احترامات فائقه   
 سرپرسي لورن   
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 اقاي محترم  
را درامـور   بازتابهـاي تظـاهرات اخيـر    زم كه گوشـه اي ا افتخاردار  - 1  

  :برسانم الع  اطّ داخلي  مجلس  به 
 طـي  براساس آئين نامه هاي داخلي ، مجلس ايران هر شش مـاه، در   -  2 

نمايندگان، براي تعيين رئيس مجلس ، دو نايب يك   دو سال دورة وكالت 
  .گيرد  كميته اداري كوچك انتخابات صورت مي 

تمن الملك، به غير از يك دوره ، همـواره  ؤيرزا حسين خان پيرنيا مم  -  3 
ست وهمه او را براي احراز اين سمت ادار بوده  عهده  رياست  مجلس را 

وي درمـورد قـوانين    العـات  اطّ.داننـد  ازهرنظر شايسته تـرين فـرد مـي    
اخيراً  است رات  پارلماني ايران و نفوذش بر ديگر نمايندگان بي نظيرومقرّ

از نمايندگان كه جاه طلبي بيشتر دارند ازانحصاري بـودن رياسـت    بعضي 
و ديگران مي پرسيد آيا اين امر به سود  تنگ آماده اند وازخود  مجلس به 

  .ص  باشدمشخّ همواره درانحصار يك فرد  مجلس است كه رياست 
ينـه  تشكيل يك جناح اكثريت كه اخيراً در مجلس به وجود آمـده زم  -  4 

درايـن  . يك رئيس تـازه فـراهم آورده اسـت    انتخاب  را براي نامزدي و 
هنگـام  انتخابـات    داشـته تـا در   زمينه تبليغاتي در ميان نمايندگان جريـان  

داخلي مجلس ، درخالل شش ماه گذشته، اكثريت مـي بايسـت در بـارة     
شخص ديگري  براي گرفتن سـمت ميـرزا حسـين خـان پيرنيـا       نامزدي  

  . خاذ كنندتي اتّتصميما
  5  - داوطلب مورد نظر اكثريت سي امـا انتخـاب وي بـا    . ن اسـت د تـدي

ــومجلس  ــاهرات اخيردرجل ــارن  تظ ــد مق ــبالً  . گردي ــه ق ــان طورك هم
كهنـة   نيزخاطرنشان كرده ام، برپايي اين تظاهرات بارديگرمسـئلة حـاد و   

ـ   سلسلة  دگان قاجار را مطرح كرده است وچنين به نظرمي رسد كـه نماين
احساس مي كنند  كه در چنين  مقطـع بحرانـي الزم اسـت كـه      مجلس

شخصي كه همه او را به عنوان مطّلع ترين فرد در مسائل  مربوط به قانون  
  .اساسي  ميباشد بار ديگر  رياست مجلس را عهده دار  گردد

بدين ترتيب سيد تدين به سود ميرزا حسين خان پيرنيا كنار رفت ولي  - 6
خناني كه به عنوان اعالم كناره گيري از رقابـت  بـراي احـراز    درطي س

ورد و همـين بيـان   آتندي برزبان   نمود،  سخنان  كرسي رياست مجلس 
انتخـاب   شديد اللحن موجب رنجش خاطر پيرنيـا و انصـراف قطعـي اواز   

مجلـس كـه انتظـارچينن و     نماينـدگان . رياست مجلس گرديد د به مجد
نگران شدند و نماينـدگان كليـة    نداشتند شديداً  يا اكنشي را ازجانب  پيرن

امور  احزاب به تكاپو افتادند و از رئيس سابق  مجلس  خواستند تا بار ديگر 
درحقيقـت دسيسـة   . اما تمـام تـالش آنـان بـي اثرمانـد     . را برعهده گيرد

ن درهنگـام  كنـاره گيـري از نـامزدي     نزاكت تدي نمايندگان و نطق بي  
د آن بـود فـراهم   متر ص پيرنيا فرصتي  را كه پيرنيا  سود  رياست مجلس به

موضـوع  سلسـلة  قاجـاري و     پيرنيا  دريافته بود كه طرح دو بـارة   . آورد
كه بر سرآن ايجـاد  شـده اگـر تـداوم  يابـد موجـب خدشـه         جنجالي  

خواهد رسيد كـه وي بـه    زماني  فرا  شدن قانون اساسي خواهد شد و دار
ي با دشوارترين مسائل سپاسدار قانون اسا لس ونخستين  عنوان رياست  مج

مده  بود مشـتاقانه  آبدين ترتيب وي از فرصتي  كه فراهم  . مواجه گردد 
م  تا خـود  را از درگيـري درخطـوط  مقـد     سود جست و تصميم گرفت  

  .نگهدارد  و درين مورد  پافشاري  نمود نبرد دور 
گان  تصـميم گرفتنـد  كـه مسـتوفي      پس از چند روز مشورت نمايند  -  7 

برگزينند واين كار بدون هيچ گونه مشكلي   مجلس   الممالك  رابه رياست 
. رو بـه رو شـدند   داً با  مشكل مجد اما نمايندگان مجلس .  صورت  گرفت

مربوط بـه    رات زيرا مستوفي  الممالك به بهانة آن كه از آئين نامه ها و مقرّ
. دارد از پذيرفتن سمت رياست خـود داري كـرد  الع  كافي ناطّ مجلس 

عا گرچه اين اد تي ممكن است تا حدباشد، ليكن خودداري  داشته  صح
ـ  دارد و آن ايـن اسـت كـه     ت هـاي ديگـري   مستوفي الممالك قطعاً علّ

را  مستوفي  الممالك از دوستان ديرينة پيرنيا بود و نمي خواست جاي وي  
خـاذ  طرفداران سرشناس سلطنت است و از اتّاز  بگيرد  مستوفي الممالك 

تصـميم گيـري  در    اري كرده چه رسد  بـه  داي خود تصميم در هرزمينه 
محرمانـه حكايـت  از آن    العـات  ي اطّسي مانند قانون اسامهمĤ  لةمس ةبار

برتصميم خود مبني  برامتناع از قبول چنين سمتي پافشـاري    دارد كه وي 
   .خواهد كرد 
يرنيا و برادرش مشيرالدوله و مستوفي ، هيچ يك از نماينـدگان  غيرازپ – 8 
ادارة مجلـس ومجـاب    را بـراي  حيثيـت ضـروري    و گاهي الزم ونفوذ آ

انتخـاب  رئـيس  رو    مشـكل   اكنون مجلس بـا  . كردن نمايندگان را ندارد
   .بروست

  
  ۱۳در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدبمناسبت صد و سیُ امین سالگرد،خرداد۲۶«
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حـراز كرسـي   ربه براي اجسرانجام يك نمايندة گمنام و احتماالً بي ت  -  9 

لكن ايـن شـخص وظيفـة دشـواري در     .  شد خواهد  رياست مجلس پيدا 
مجلـس بـود    حـاكم بـر   صي  كـه  پيش رو خواهد داشت و خطوط مشخّ

احتماالً دچارتغييرخواهد شد و اين دگرگوني بدون شك درجهت مثبتي 
   .نخواهد بود 
رونوشت اين گزارش براي حكومت هند وكميسرعالي دولت پادشـاهي    
  .مي گردد ارسال  گلستان دربغداد ان
 با تقديم احترامات فائقه، سرپرسي  لورن   

 
 
  ]   3شماره    [ 
       

 
  1925نومبر   11 

بـراي آقـاي     "سـر پرسـي لـورن   " 550گزارش كامالً محرمانـه شـماره   
 1925اكتبـر   22خارجه بريتانيا  در روز   دروزارت امور  "اوستن چمبرلن"

شـمارة   . شده است دريافت    1925ره  و روز  يازدهم  نوامبر از تهران مخاب
  4  مي باشـد  و بـه عنـوان  بخـش        ] ني 6930/ 18/  34   [  رمز اين گزارش  

  :شرح است ينست  متن گزارش  بداكد  گذاري  شده   1شمارة 
و به ويژه  در قسـمت  دوم    - فوريه  10 خمور 76در گزارش شمارة   -  1 

توانستم شرايط و مالحظاتي را كه رضا خان  مي  جا  كه اآنت –رش آن گزا
فعلـي  وا مـي دارد    ازمقـام   پهلوي را جهت دست يافتن به مقـامي بـاالتر  

بحراني كه از اين بابت ايجاد شده، درگزارش شمارة  حلّ. تشريح نمودم
  107  ستافوريه تشريح شده   26خ مور.  
ژوئن  خاطرنشا ن سـاختم  كـه   16خ مور 317در گزارش محرمانة شمارة   

شـاه و شـايد     ةدر گزارش مـاه فوريـه ، مسـأل    شده  به رغم راه حل  ارائه  
بـاري بـر    اثـرات زيـان     حل  نگرديده  و بالتكليفي دراين مـورد    هسلسل

م در ضمن ياد آور شدم  كه رضا خان  براي  بارسـو . اوضاع اين جا دارد
ـ مطرح  نخواهد ك مسأله را   ـ   رد بلكه  تحم د اوضـاع  ل مـي كنـد  و مترص

  .خواهد نشست
الع رسـانده ام ،  همان طوركه در يك  رشته از تلگرامهاي اخيربه اطّ  -  2 

داً مطـرح  ق نيافته و مشكل شاه و سلسله مجـد صورت  تحقّ  پيش بيني فوق 
ـ چند  ماه   كه  ياداوري است  هالزم  ب. گرديده است يش  دعوتنامـه اي  پ

. گـردد   ايـران بـاز    علي حضرت  ارسال و از وي خواسته  شد تا به براي ا
. لكن تاكنون جز  پاسخهاي طفره آميزاقدامي در اين باره  صورت نگرفته

اين جا گرفته شده اين است كه شاه قصـد بازگشـت بـه     نتيجه اي كه در 
بـه  (  خارجي دريافت كنـد   تضميني از قدرتهاي  ايران ندارد مگر آن كه 

تحت ايـن شـرايط   ). شود سپتامبر مراجعه  29خ مور  508ش  شمارة گزار
اعالمية غيرمنتظره اعلي حضرت مبني برتصميم ايشـان بـراي حركـت از     
 اكتبر، تا حدودي موجب حيرت اسـت وبـدون    م بندرمارسي  در روز دو

رضايت مي داد  كـه   من ، رضاخان به اين امر  چنين اعالميه اي، به اعتقاد 
ـ  لكن با صدور . به گونة فعلي باقي ماند اوضاع  شـاه،  وي احتمـاالً    ةاعالمي

د موضوع  شاه و سلطنت را خواستار خود را  گرفته و طرح  مجد تصميم  
  .شده است 
  نبلـواي  نـا   بـه  لين گامي كه وي درآن راه برداشت شورش  موسوماو 

ام ايـن   هردكـ اكتبـرازآن يـاد    10  خ  مـور   507است كه تلگرام  شمارة  
ــاموفّ  ــا حــدودي ن ــدمانورت ــالش دو .ق ازآب  درآم ــن ت ــه   م دراي زمين

الع  خ ده اكتبر به اطّمور 131آراميهاي تبريز آغازشد كه تلگراف  شمارة  نا
مخالفت با مراجعت شاه و سعي در حفـظ رژيـم     آراميها از  اين نا . رساندم

واصـفهان ومشـهد   رشت  ديگرهمچون  قاجار صورت  گرفت و در اياالت  
مظنـون بـه داشـتن     ه اي كه ن نا آراميها ، عديهمزمان با ا. انعكاس يافت

د دستگيرشدند و اين كار قبالً در تهران  نيز صورت  نعقايد كمونيستي  بود 
 327اكتبر و شماره هـاي   13خ  مور  317 ةهاي شمارفتلگرا در . گرفته بود 

اكتبر شما را با سير تحوالت بعدي   21  خ مور 332اكتبر و   19خ مور 328و 
داده ام  و علل   در اختيار داشته ام  قرار  العاتي كه ق ترين اطّبراساس موثّ

  .نموده ايم و انگيزه و نيروهاي دخيل در اين  رويدادها  را تسريع  
بـه  . ن بسياردشواراست آيه و تحليل زاوضاع  شديداً بغرنج و تج كلّ  -  3 

مذاكرات خصوصي  و محرمانه با وزير امـور   در  ت ذيل كه عقيدة من نكا
  :است ق  ه  به آنها  دست  يافته ام كامالً موثّخخار
الع  نداشته و نمي داند  كه وي هيچ كس از مقاصد رئيس الوزرا اطّ: الف

به مقاصد خود پـيش خواهـد رفـت و در     يافتن   براي دست    تا چه حد
ـ  ايران هيچكس  جرأت  آن را  امنيـت    احسـاس عـدم     ت ندارد و بـه علّ

ـ  شخصي ، بيم دارد  كه ازشاه بدون لفّ در سـر   يلاافه سئوال كند چـه خي
  .براي سئوال خود پافشاري نمايد براي دريافت  پاسخ   دارد و 

      
حـال  ه ئل جديد و مهم كشور ، اعم ازداخلي  يا خارجي  باتمامي مس:  ب

ة شاه وسلسـلة  قاجـار  روشـن  نشـود،      ألكه مس زماني   مده  و تا آتعليق در 
ـ  و تمـامي    مانـد  اوضاع  به همين  صورت  باقي خواهد  ئل  ديگـر از  امس

ارزيـابي    شاه و سلسله  مـورد    ةسوي رئيس الوزرا در جهت ارتباط  با مسأل
  .يت و ارزش ذاتي موضوعگيرد نه  از لحاظ اهم قرار مي 

جـانس درهمكـاري وتمـاس نزديـك بـا      اين انتظاركه يك كابينـة مت : ج
س، گراي مجلس، تحت رهبـري مـدر    گروههاي اكثريت احزاب راست 

قراردهـد و    رهنمودهايي به رئيس الوزراء ارائه كند واو را تحـت تـأثير    
ص شـود انتظـاري   موجب شود كه سياست داخلي وخارجي ايران مشخّ

ست وبا مانورهاي پارلماني يك اكثريت ساختگي ا اكثريت   . بيهوده است
و ناخوش آمدن هاي  وخوشامدن ها   رهبران فراكسيونها، درجهت رقابتها 
ط براوضـاع مسـلّ   رئيس الوزرا كـامالً   .خصوصي و فردي حركت مي كند

ـ كابينه را درفرمان خويش دارد و مي توانـد گروه  است و  اي پارلمـاني  ه
  .بازي  دهد دلخواه خود  بهرا
كه به   –كه تا وقتي كه ازنفوذ سلطنت  ناختهفت ارئيس اورا به اين صرا: د

 - وي اسـتفاده مـي شـود    غيرمستقيم برضد اي مستقيم   صورت اهرم سياسي 
كشورش را به  بازسازي اقتصادي  د نمي تواند طرحهاي سياسي وبي نيائرها

  . مرحلة اجرا در آورد
 ي ايـن وزيرامورخارجه ايران مي گويد درخالل چهـارده مـاه تصـد   : ه

الوزرا در مقابله با نفـوذ بلشـويك هـا      سمت، هرگز نديده است كه رئيس 
اقـدامات    ترديد به خود راه دهد و درخنثي كردن توطئه هاي روسـيه و  

براندازي آن كشور، دراشكال مختلف آن ،  ازخود سستي نشان دهد و در 
  . خارجي  ايران به سود انگليسها  جبهه گيري نكند  ادارة سياست 

 
ـ   ابزار تمايل ازسوي رضا خان،  براي حلّ:  و عقـب   ئل مهـم او فصـل مس

ليكن رضا خان مي داند . جنبة صادقانه دارد  افتاده با دولت پادشاه بريتانيا  
دارد وبه همـين   بسيار  ت جاه طلبي هاي شخصي خود،  مخالفان  كه به علّ

فاده و فصل ايـن مسـائل اسـت    دليل نمي خواهد از قدرت خود براي حلّ
 از آندارد كه  مخالفان آن را مستمسك قراردهند و  آن بيم  ززيرا ا.  كند

داري بـر مجادالت شخصي بهره  مشاجرات  و  داخلي  يا  براي  مسائل  مهم
مـي شـود،  خاصـه     هنگامي كه مسائل مربـوط بـه انگلـيس مطـرح      . كند

مـي  درشوراي  وزيران كه بيشترچنين امري صورت مي گيرد، رضا خان ن 
را  آشـكارا عنـوان كنـد بلكـه ناچاراسـت در برابـر        تواند خواست  خود  

ه اغلب  از عدم ك –مخالفين  يا شنيدن  نظرات  مخالفت يكي از كميسيونها  
و از سـوي  يـك وزيـر      - ا كارشكني سرچشمه مي گيرديآگاهي وغفلت 

 .خاص  به عمل  مي آيد سكوت  كند و مستقيماً خـود را  درگيـر  نسـازد    
هشدار  داد تا زمـاني  كـه تكليـف رضـا خـان و       وزير  امورخارجه  ايران  

بـا ايـران نيـز     دولـت  انگلسـتان    ، مسـائل مهـم   سلسلة  قاجار روشن  نشود 
  .همچنان به حال تعليق  باقي  خواهد ماند

وزيرامورخارجه و ديگر شخصيتهاي آگاه و ميانه رو  ايران چنين عقيده  :  ز
سرسخت وغايب كه با رضا خان دشـمني دارد    يك شاه  دارند كه وجود 

اين شخصـيتهاي   .  است نمي تواند تا ابد ادامه يابد واين كاربه زيان كشور
مخالفتي ندارد بـه شـرط آن كـه ثبـات بـرهم        ]   سلطنت     [ ايراني با تغيير

اما ايـن كـه چـه نـوع تغييـري      . رشته كارها ازهم گسسته نگردد نخورد و  
تغيير  صورت پذيرد، يا چـه چيـزي    چگونه بايد اين   خواهد بود ومناسب 

حقيقتـاً از   نكته اي است  كه آنها  رضايت رضاخان را فراهم خواهد آورد 
تحـت   اين مقامات ايراني اگر به حال خود رها شـوند و  . ن خبر ندارندآ

مي دهند كه شاه بـه نفـع    حرئيس الوزرا  قرار نگيرند  ترجي تأثيرشخصيت 
از مقام سلطنت  كنـاره گيـري    درحال حاضروليعهد  است  برادرخود كه 

  .كند
وزيرامورخارجة ايران معتقد است كه شاه احتمـاالً در برابـر دريافـت    : ح

دولت ايران به استعفا ازسـلطنت رضـايت    از  حقوق و مزاياي  چشمگيري  
اهد كـرد   خو تصريح  به عقيدة  وزير امورخارجة ايران، شاه  .  خواهد داد

( كه پرداخت تنظيم حقوق و مزايا از سوي يك طرف ثالث  تضمين  شود
شاه به عنوان  ضامن  بـه جـاي  ديگـري  جـز دولـت       ترديدي نيست كه  

  ). انگلستان چشم ندوخته است
همين شخصيتهاي ميانه رو ايران روابط ايران با انگليس را درسر لوحة : ط

آنها آماده اند تـا ازرهنمـود   . ارمي دهندخود قر هاي   برنامه ها وخواسته 
كنـوني سـود    مشـكالت    هاي دولت انگليس براي حل وفصل هرچه بهتر 

ت خود داري دولت انگليس و نمايندگان آن مقامات ايراني به علّ. جويند
تمايل به يك روند خاص احساس بالتكليفي مي كننـد   ايران، از ابراز   در 
دولـت انگلـيس    رهنمودهـايي ازسـوي    م آن بيم دارند كه براثرعـد  واز

ي بدتر ازآن و حتّ ايرانيها خود ازعهدة كارها برنيايند وآشفتگي ايجاد شود 
  .ن كشور پيروي  كنندآدامن  روسيه افتند يا از به 

. ا داردص نيست و حالت معمعقيده ونظر رضا خان به هيچ وجه مشخّ: ي 
تـي  اهم كـرد تـا بـا دقّ   وي بـروم تـالش خـو    مالقـات    درصورتي كه به 

صالح نمي بينم  كنوني   دروضعيت . بيشترازنظرات ومقاصد وي آگاه بشوم
من نبايد به گفـت وشـنودي كـه بـه يـك      . كه با وي مالقاتي انجام دهم

كشورمنجر مي شود كشيده  شوم وقطعاً نمي بايد براي  تغييراساسي درين   
دن سلسـله اي كـه بـا    كر ازاريكة قدرت يا منقرض  ساقط كردن پادشاهي 

به درباراو اعـزام شـده    ق دارد و من به عنوان نماينده آن پادشاه بدان تعلّ
،  دو جانبه ميان خود ودولت ايـران   آيا بايد درمسائل مهم. مداخله كنم ام 

رسـميت شـناحتن عـراق، وضـع عـوارض و       بدهي ايران ، به  ةمانند مسأل
 ةفصل مسأل و  ايران و حلّات  شمال درسرحد حقوق  گمركي  ترجيحي 

اسـت  كـه در وضـع      ره وغيره  با رضا خان گفتگو كنم؟ آشكار شيخ محم
ي ممكن پيشرفتي دراين زمينه حاصل نخواهد شد و حتّ كنوني هيچ گونه 

الي جنـاب رضـاخان   ع ةوانديش با طرح اين مسائل درزماني كه فكر  است 
و زيـان بـاري بـه همـراه      است  اثر منفي كامالً به مسايل ديگري معطوف 

رضـا خـان    ه  به مراتب فوق ، فعالً درصدد مالقـات بـا   با توج. داشته باشد 
حكايت ازآن دارد كه وي فكرمي كنـد كـه    نيستم به ويژه آن كه قرائن  

ق تحقّ انگليس تا حدودي با شاه همدردي كرده ومخالف  دولت پادشاهي 
  .نظرات وي درقبال سلسلة قاجاراست

عتقاد من بهتر است اگر رضا خان مي خواهد از نظرات دولت انگليس به ا  
گاه خود را  به وي  دخواست مالقات نمايد تا دي در  لع  شود؛  او از من  مطّ
اسـت درآن صـورت     اعتنـا    او نسبت به اين  مسأله  بي  اگر. الع  دهيماطّ

قيدة  من با اين تفاصيل به ع.  تماس و گفتگو با وي ثمري نخواهد داشت
ايد با ايـن كـار ،  وي تحـت     ش. او را  به حال  خود واگذاريم  بهتر است   

از شخصيت و ديدگاههاي وي  اگر ارزيابي من  نفوذ  روسها در آيد  ولي  
ـ   تبـاني بـا روسـيه يـا       هكامالً خالف واقعيت نباشد بايد بداند  كه هـر گون

انديشه هاي خود ق بخشيدن به درخواست كمك ازاين كشور براي تحقّ 
كه براثر برخوردهاي جـاري ميـان او و    خويش را دركشورش  محبوبيت 

وي اگـر   .  كامالً نابود خواهد كـرد  دار گرديده،   خاندان سلطنت خدشه
گـرفتن    در موقعيتي  قرار گيرد كه تنها دو راه  يعني عقب نشيني  كامل يا 

جود دارد كه او  خارجي در پيش داشته باشد اين خطر و كمك از قدرت 
مسĤله تا اين اندازه حـاد   روسها  بيندازد ولي به نظرمن  خود را درآغوش 

زيركتـرازآن اسـت كـه     نخواهد شد وتا آنجا  كه من مي دانم رضـاخان  
  .سرنوشت دچار سازد خود را به اين 

من ترديدي ندارم  كه رضا خان در نهايت  معتقد  است كه ايران از   -  5 
. جماهير شوروي سود خواهد بـرد  حاد پيش از اتّ انگليس كتر با پيوند نزدي

انگلـيس  از قرار ، وي  نمي تواند خود را  متقاعد  نمايد كه سياست دولت 
كامالً در قبال وي دوستانه است و به همين  دليل او ارتباط  بـا روسـها  را   

ـ   ركرده است تا درصورتي  كه نظرات انگليسها و او د حفظ    ائلي  بـارة مس
دارد،  يكسان از آب در نيامد، بتواند  العاده اي   كه براي  وي اهميت فوق 
رضـا خـان    به نظر مـن   .كند استفاده ر انگليس باز وزنة متقابل روسها در برا

را قرباني كنـد   حاضر نخواهد شد كه در صحنة شطرنج سرباز روسي خود 
دولت انگلـيس را   در مقابل تضمين همكاري با حمايت تلويحي مگرآنكه  

ن دارند دريافـت  آشخصي  خاصي از  تمامي دولتمردان مشخص تعبير كه 
در كشـور   عي است كه وي به هرج مـرج  مد رضا خان بي ترديد . نمايند

شوروي  بـراي نفـوذ در    خاتمه داده و نظم ايجاد كرده است و تالشهاي 
اي سياسـت  از نظـراو ايـن دو دسـتاورد بـر    . است ايران را عقيم  گذاشته 

دولت ايران و انگليس  قه بين و فصل برخي مسائل معو انگليس ازعدم حلّ 
ق  نگـه مـي دارد  تـا    رضا خان عمداً اين مسائل را معـو  شايد . مهمتراست

وي عليه  قاجار مخالفتي به عمل   مطمئن  شود كه دولت انگليس درمبارزة  
بايـد مـا    ه نظـر مـن   نچه  كه گفته شد درست باشد بآاگر .  نخواهد آورد

هر قدمي  كه سبب  موضع كنوني خود را كامالً حفظ كرده و از برداشتن 
ه شود كه  ما يـك  جنـاح  را بـر    طورغير مستقيم  متوج ي به شود وي حتّ

رضا خان  مي خواهـد   . نماييم ديگر ترجيح مي دهيم  خود داري   جناح  
كه مـا    ين  تاكتيك  آن است من بهتر ما دستمان  را رو كنيم  ولي  به نظر  

پيشـنهاد   اين نكته درعين  حال با . او را  به نشان دادن  دستش وادار كنيم
ارسالي  مبني بر صـدور اعالميـه اي  از سـوي دولـت      مندرج در تلگراف 

پادشاهي  بـه هـيچ وجـه     بيان اين مطلب  كه دولت   انگليس در لندن  و 
خـاذ  ارائـه دليـل اتّ   داخلـي و   ةسئلم به مداخله و درگيري در اين ممصم

ي بـه  چنين اعالميه اي به نظرمن  تـا حـد  . چنين موضعي منافاتي  ندارد 
به عنوان يك حمايت معنوي  محسـوب خواهـد    سياسي  ايران  نيروهاي 

تغييرات  ناگهاني و بـي نظمـي و    شدن در  چون اين نيروها  از درگير. شد
و ترجيح  جسته  يرات خواهد  بود دوري اضطرابي كه احتماالً همراه  با تغي

لي  صورت بگيرد، مشروطه نبايـد  مي دهند كه اگر قرار است تغيير و تحو
ا آن چنان كـه   تصدور بيانيه در ضمن  نشان خواهد داد  كه . افتد  به خطر 

اعتنا نيستيم و كسي به اين صـرافت   بي  ازظاهر بر مي آيد چندان به مسأله 
نمايـد    و فصـل     به بهانه بي اعتنايي مسائل را چنان حلّنيفتد  كه بخواهد 

  .كه براي  منافع  ما زيان بارباشد
اوضـاع  . از نظرمنافع انگليس اوضاع چندان خوشايند ومطلوب نيست  -  6 

عجيب  ةرضايت بخش نيست و تازماني كه اين مبارز ترديد  جاري  بدون 
ـ درگ و ترديد و سـر   ادامه دارد، شك تـاً ادامـه خواهـد داشـت     طبيع ي م

اسـت   خاذ كنـد انـدك   ص اتّمشخّ وامكان اين كه ايران سياسي روشن و
قـوع  رويـدادهاي   وسوي ديگرهرگونه  تغييري خود ممكن است  بـه   از

آن رويدادها بالطبع بـر منـافع انگلسـتان     منجر شود كه  نامطلوب  بسياري 
مـي   كـه مـا  فكـر     گونه بـود  ي اگر مسأله به اين حتّ. تأثيرخواهند داشت

قـرار   كرديم حق انتخاب  داريم درآن صورت نيز برسـر يـك دوراهـي    
دخالت را كنار گذاشته ايم  پس چـاره اي   نجا كه ماهرگونه آاز .  داشتيم

  .نداريم الت و رويدادها  گرفتن دقيق تحو غيرازانتظار وزير نظر 
يـرات و تحـوالت بـي    نجا كه ما در نهايت نمي توانيم در برابر تغيآاز   -  7 

تغيير  روي داد مفيـد خواهـد بـود چنانچـه راه      كه  اعتنا بمانيم وهنگامي  
ساده ترين  راه حلها بـي   از حلهاي احتمالي مورد ارزيابي قرار گيرد، يكي 

ترديد كناره گيري سلطان ، احمد شاه  ازمقام سلطنت بـه نفـع بـرادرش     
تمـامي ايـران مخـالف سلسـلة     من ترديد دارم كه بگـويم   . است وليعهد   

ـ  ةاستقرار سلسل كه  قاجارند و بيشتربراين عقيده ام  ي پهلوي دير يا زود حتّ
روبـرو   عمـومي   اگر با استقبال سياستمداران هم مواجه شود بـا مخالفـت   

خواهد شد وبه هواداري از سلسـلة  قاجارواكنشـهايي صـورت  خواهـد     
مربوط  بـه جانشـيني وليعهـد و    مطرح  بودن سئواالت   عالوه  بر  . گرفت 

رضا  خان اين اقـدام را   يا آقدرت بايد ديد  ري و انتقال يسئوال  كناره گ
مبارزه تـازه اي   يا ظرف چند ماه آخواهد پذيرفت و اگرهم  وي نپذيرد 

ر است كه قاجار آغاز  نخواهد شد؟  الزم به تذكّ ةوسلسل شاه جديد  برضد
فـوق    با اين طـرح، راه حـلّ   خانرضا  ت من  و به فرض موافق به عقيدة 

اجـراي    كنم اگررضا خان اجـازة   ممكن است و فكر مي  بهترين راه حلّ
نمايم  كه  بايد اضافه .  قيت انجام خواهد شدآن را بدهد اين طرح با موفّ

نموده ام تا با هيچ كس  ، چه انگليسي  چه ايراني ،  ت بسيار تالش من با دقّ
  .خود صحبتي به ميان نياوردمديدگاه  دربارة  

يك راه حل ديگر تشكيل شوراي سلطنت  است  كه مـي بايسـت در     -  8 
احتماالً دست كشيدن از قدرت سـلطنت ازسـوي     پي كناره  گيري شاه و 
دسـت شـخص    ترديـد بـه    شـوراي سـلطنت بـي    . وليعهد صورت پذيرد

كـه   ديگرجزرضا خان نخواهد افتاد و در آن صورت شخصيت پادشـاهي 
ممكـن  .  يك عنوان است اهميت چنداني نخواهـد داشـت   تنها صاحب   

د علـي ميـرزا  باشـد كـه     محم دو پسر جوانتر  است اين شخصيت يكي  از
خود،  در حال  حاضر  سال  دارند و همراه  ديگر برادران  22و  20حدود 

از پاريس به ايران باز مي گردند ولي اگر رضا خان عـزم  خـود را بـراي     
ن صورت ايـن راه  آجزم كرده باشد در  شدن از دست سلسلة  قاجار  ها ر

  .حل  نيزچارة كار نخواهد بود
كي ديگراز راه حلها حذف سلسلة قاجار و تأسيس يك سلسلة جديـد  ي  - 9  

به عقيدة اكثريت مردم، رضاخان در پـي   كه  است    اين راه حلي. است 
پهلوي براريكة   ةسلسل لين پادشاه وان اونآن است و قصد دارد تا خود به ع

  .قدرت تكيه زند
آخرين راه حل، تشكيل جمهوري است و انتخـاب رضـا خـان بـه       -  10 

مانده اسـت ولـي    تاين مسئلة اخير مسكو  . لين رئيس جمهوريعنوان او
داً مطرح شودهيچ تضميني  وجود ندارد كه  مجد.  

بتوانـد تـاج    خـان ي اگررضا همان طوركه پيشترنيزاشاره كردم، حتّ - 11 
امكانات اين كار را نيزفراهم داشته باشد آيـا    سلطنت را ازآن خود كند و 

  حمايت همگان را   مي تواند بر احساسات  مردم كشور نيز فائق آمده و 
له را درين جهت مطرح كند أزور مس به لباتوس خاناگر رضا.  جلب كند

ـ هم موفّق نخواهد شد و اگرموفّ  به عقيدة من  ل  ق شود تنها ازطريق توس
مخالفان به مقاصد خـود دسـت    بردن  به زور و سركوب  شديد و از ميان  

ـ خطرناك وز ةمسئلة اعالم جمهوريت ، انديش. خواهد يافت بـارتري   ان ي
چون اگر ايران در مسيرجمهوري سوق داده شود و سلطنت همراه . است 

قيـت آن  عقيـدة مـن امكـان موفّ   رود،  بـه   پادشـاهي  از ميـان    با سلسـلة  
ضعف و ناتواني   كه ايران دچار  بسياراندك است و اين  خطر وجود دارد  

   .شود و به طعمة مناسبي  براي انقالبيون مسكو  تبديل  گردد
  

   ۱۴در صفحه
  

  »مصدق دکترتولدبمناسبت صد و سیُ امین سالگرد،خرداد۲۶«
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 ونـه  كه گفته شد مي توان چنين نتيجـه گرفـت كـه هرگ    آنچه از   -  12 

مواجه خواهدشد و فرصـت تـازه اي    وسها  ر تغييري در ايران با استقبال  
كـه   قبال ايران  ا برطرحهاي خود در هناآدراختيار آنها  قرار خواهد داد ت

از سـوي ديگـر،   . تاكنون قادر به اجراي آن نبوده اند جامة عمل بپوشانند
به هيچ وجه رضايت بخش نبوده و نمـي توانـد    وضع كنوني  درحالي كه 

ممكـن  اسـت برخـي     محدود ادامه يابد  ورنا باوجود يك شاه غيابي به ط
ولي هر تعييري  . تغييرات  براي منافع انگليس در اين كشورمفيد واقع شود

ت عـدم  امكـان   ي كه بالفاصله ايجاد مي شود و به علّياز نظر ناآراميها چه 
 الت از پيش بيني سير تحو بين تغيير، داراي جنبه هاي خطرناك سوي مسب

  .نيز هست
از . دراين راستا، ديدگاههاي روحانيون بايد مـورد نظرقـرار گيـرد     -  13 

رهبـري جنـاح اكثريـت را در مجلـس  بـه       س مدر زماني كه سيد حسن 
افتـاده   روحانيـت شـكاف    ت اقدامات وي در صـفوف  دست  گرفته به علّ

ص شـده كـه سـيد    لكن از زمان بروز هيجانات وغليان كنوني مشخّ. است
  رضا خان درسر مي پروراند سرناسازگاري ندارد  ي كه حسن  با خياالت 

روحـانيون احتمـاالً بـه     ايجاد آشتي و تفاهم  ميـان    و تالشهاي مربوط به 
ولي  وقتـي   . گرفت  ديدگاه روحانيون با تأخيرشكل . نتيجه خواهد رسيد

ص گرديد كه حمايت مشخّ.  نظرروحانيون اعالم شد 1924مارس  در ماه 
توانست جنبش جمهوري طلبـي را   گاه را به همراه دارد و آ هاي نا توده 

براي  به مخالفت با جمهوري پرداخته و  در تبريز  روحانيون . عقيم گذارد
درحالي است   هم قطاران  خود در تهران تلگراف ارسال داشته اند و اين 

نيز با احتمال زياد با روحانيون تبريزهمگام خواهنـد   كه روحانيون تهران  
. ي داردسـ جنبة بنيـادي و اسا  مخالفت روحانيون با نهضت جمهوري  . شد

كه ممكن است براي كشور مفيد واقع شود  چون هرگونه تغييرمهم تا آنجا 
و    ]  انجاميـد   خواهـد      [ لكن ضرورتاً به از دست رفـتن نفـوذ روحـانيون     

دم تـوده هـاي مـر   . خواهـد انـداخت   احتماالً حيات آن را به  مخـاطره  
ناآگاهند و مسـتعد تحريكـات تعصـب آلـود و بـه سـادگي تحـت تـأثير         

كه در برابر به خطـر افتـادن    گرفت، روحانيوني  روحانيون قرار خواهند 
  .قدرت خود استفاده خواهند كرد منافع خود، بي ترديد از 

شروع  كـه مـورد قبـول     گرچه  احتمال  دستيابي به يك راه حلّ  -  14 
باشد بـا وجـود ايـن در حـال حاضـراميد       نمي  د منتفي همگان قرار گير

نخواهد بود  چنداني به يافتن چنين راه حلي.  
 15 – با توجالت  ممكن است به خلق  و خـو و  ه به اين مطالب ، سير تحو

. شخص  خاص يعني رضاخان بستگي  داشته باشـد   دگرگوني احوال يك 
ن بيم آارائه دهند  از  وي   كساني كه مي توانند توصيه هاي سودمندي به

ي ازاحتمـال  ه ادارند كه نصايحشان مورد پسند واقع نشود يا به بـه انـداز  
. وي در هراسند كه حاضر نيستند نظرات خود را عنوان كنند  ناخرسندي  

دسـت   يارائه مي دهنـد و بـرا   نادرست  به وي  آنهايي كه رهنمودهاي 
شخصـي خـويش بـه     د منـافع  طلبيهاي حقيرخـود و پيشـبر   يافتن به جاه

ق گويي بي اندازه نسبت به وي مبادرت مي ورزند قادرند چابلوسي و تملّ 
ان بزرگي نسبخردانه اي  ترغيب  كنند، و هيچ ا به انجام هركار نا  را كه او 

پيدا نمي شود  كه تحت  ) در ديگر نقاط  دنيا ي كبجز  تعداد اند( در شرق 
رؤيا و خيـاالت اوسـت و    كه  تعبير كنندة  تأثيرميل چابلوسي طفيلي گونه

فريبـي و   اشباع مي كند و با ظـاهر خودفكراو را با ستايشهاي پست و حقير 
خـدمتگزاري از نظـرات و قضـاوت  او سـتايش و      نشان دادن وفا داري و 

ـ اگـر ا . كند، قـرار نگيـرد   تمجيد مي  فرزانـه سـكوت    انهاي خردمنـد و نس
فرصت طلب غالـب  خواهدشـد و    لوح و  اختياركنند نظرات افراد  ساده 

من خواهم  اگر رضا خان صادقانه از من نظر  بخواهد . اينجاست  خطر در 
نچه دربند چهـار ايـن نامـه گفـتم     آبه  توانست برايش  بازگو كنم ولي بنا 

  .با وي  درين زمينه به  گفتگو بپردازم مصلحت نمي بينم 
ن را تحـت نفـوذ نظـرات بـد     الع دارم ازكاركساني كه رضا خـا من اطّ  

گذارند وي به من نزديك شـود و تـالش     خواهانة خود قرارداده و نمي 
ـ انگلـيس     مي كنند تا نظر او را نسبت به ديدگاهها ونظرات دولت  وب مش

ولـي   . ن مواجه بـوده ام آ و هميشه با اين مسئله چيز تازه اي  نيست. دنكن
مسير  ديگري در پـيش  گرفتـه   وي از ما دوري  جسته و  كه  در مواردي  

داً به سـوي مـا بـاز     مجد كه  وي  اين عقيده  بوده ام  هاست من  هميشه ب
ه اوضاع خواهد شد و اغلـب هـم انتظـار مـن بـر      خواهد گشت  و متوج

ر من همچون دفعات پيشين چندان اعتماد بـه  اولي اين ب .شد آورده مي  
برگشت ناپذيري بردارد كه  ي  كه او گامها نفس  ندارم و بيم آن  مي رود 

  .تمامي آينده را به مخاطره اندازد 
ـ  – 16    ظبه هرحال پيشنهاد من اين است كه من موضع  قعلي خود را حف

ضرورت  ايجاب كند كه براي مقابلـه بـا خطراتـي كـه       مگر آن كه  كنم 
. مداخلـة شخصـي  بپـردازم      منافع انگليس را به مخاطره مي انـدازد بـه   

خـان   وارم چنين وضعي پيش نيايد و ماهيت و قضاوت صـحيح رضـا   اميد
حاكم وغالب باشد و اين فرصت فراهم آيد كه نامبرده بتواند به خـدمات   

و لغزشهاي  فراوان  به كشورش ارائه كـرده   اشتباهات  آشكاري كه به رغم 
  .همچنان ادامه دهد

حضـرت در  رونوشت اين گزارش  براي دولت هند كميسـرعالي اعلـي     
 احترام تقديم  با .  بغداد ارسال مي گردد

 پرسي  لورن   
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  دريافت شده  1924دسامبر   31خ تلگرام بسيار  محرمانه كه مور 
  1925ل  ژانويه  در او  

 اوضاع  سياسي ايران
 

ـ   ري اتّيتداب   ع وخاذ شده است كه رئيس الوزرا در بازگشـت قريـب الوق
دولت ايران ازقرار، دخالتي دراين . اعالم كند  به تهران خود را شاه  خود 

فرماندهان نظـامي   .نيست  قيت اين اقدام مطمئن كارنداشته ونسبت به موفّ
ارتش به طـور محرمانـه از تغييـرات قريـب الوقـوع داخلـي و سياسـت         

الع  يافته اند و دستور العمل هـاي  پيشـين در مـورد همـوار     خارجي اطّ  
  .ف شده استحاضر متوقّ حال  كردن راه بر صبوري در
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سرپرسي لورن از تهـران بـه وزارت امـور خارجـه      ةتلگراف كامالً محرمان
1925مارس   م  انگلستان در تاريخ دو م مارس  دريافـت   ارسال و روز  سو

  .شده است
 اوضاع سياسي  ايران  

ي  شـدن  عاد 909/ 18/  34فوريه  14خ مور 339عطف  به تلگراف شمارة 
نخسـت  .  بازگشـت شـاه ربـط دارد    ةزيادي به مسئل   اوضاع داخلي تا حد

از شـاه بـراي بازگشـت،     دعوت  وزيراحتماالً به خواست عمومي  مبني  بر 
رهبران سلطنت طلب مجلـس از سرپرسـي  لـورن    .  خواهد داد يترضا

ادر نيست شاه  را تشويق  به مراجعت به كه ايا دولت انگليس ق پرسيده اند  
طور خصوصي  به وليعهد   وي  به اين مطلب  كه  كشور كند ؟  در خواست 

خواهـد   غير عاقالنـه   بگويد كه در صورت در خواست دولت و مجلس ،  
  )  1( .بود كه شخص  دعوت به بازگشت به وطن را ردكند

  
  :ايران علت تأخير  ناگهاني  مراجعت احمد شاه به  ◀ 

       
قرار شد سلطان احمد شاه  بـه ايـران مراجعـت    : مي نويسد    يمكّحسين 

كند،  سردار سپه چند تلگراف به مشاراليه كرده و انتظار پذيرائي واستقبال 
موكب ملوكانه را به عرض رسانيده بود، مدرس و در باريـان نيـز بوسـيلة    

ودند  به شاه جداً فشار وارد سفرائي كه از تهران به پاريس  اعزام  داشته  ب
آورده  كه هرچه زودتر به توقّف خـود در اروپـا خاتمـه داده بـه ايـران      

شاه تصميم به مراجعت گرفت، يكي دو مرتبه مفتاح السلطنه . مراجعت كند
سفير ايران مقيم در بار لندن را احضار نموده به او گفت كه بعدة سـويت  

هيه ديده كه از طريـق مارسـي بـه    سلطنتي و تمام فاميلش جا در كشتي ت
بيروت با خليج فارس كه محلّ عبور ومروركشتيهاي انگليسي بود به ايـران  

مفتاح السلطنه گوئي باشارة انگليسها  هميشه بعذر اينكه براي . مراجعت كند
اينهمه عده جا دركشتي نيست واعليحضـرت همـايوني اروپـاي بـه ايـن      

. مي رونـد بـدفع الوقـت مـي گذارنيـد     قشنگي  را گذاشته چرا به ايران 
درخالل اين مدت هم عده اي از رجال  ايراني با شاه مالقات كـرده در  

كـه فعالًصـالح شـاه     ضمن اين مالقاتها همگي دالئلي اقامه مـي نمودنـد   
( نيست به ايران مراجعت نمايد ، مخصوصـاً يكـي  دو مرتبـه ناصـرالملك     

به ايران مي رويد اين همان سردارسپه به شاه گفته بود چرا ) نايب السلطنه
است كه نسبت به مشيرالدوله چنان توهيني كرده  است، آقا خان محلّاتي 

در همـين  . هم در يك مالقات به شاه گفته بود صالح نيست به ايران برود
تهران به شاه فشار آوردند كه درحركت تعجيل نمايد اما شاه متوجه شده 

نيستند به او  وسيله داده  به ايران  مراجعت نمايـد ،    بود كه  انگليسها  مايل 
باالخره با يكي  دوتن  از اطرافيان  محرم خود به مشـاوره مـي پـردازد و    
جريان عدم تمايل انگليسها را در مورد حركت خود به ايران  تشريح مـي  

، از اين  جلسة مشاوره كه شايد چند ساعت دوام داشته اينطور نتيجه نمايد
مقـيم پـاريس وارد مـذاكره    »  مسيوكراسـين « شد كه با سفيرروسيه گرفته

شوند كه اگر سلطان  احمد شـاه بخواهـد  از طريـق روسـيه  بـه ايـرا ن        
  مراجعت نمايد باو راه خواهند داد يا نه؟

سفير روسيه در پاريس  كه از دوستان لنين هم بود به شاه » مسيو راسين « 
ه او راه خواهند داد بلكه در مسكو هـم پـذيرائي   ايران پيغام داد نه  تنها  ب
ولي شاه خيلي  مالحظه مي كـرد  و ازانگليسـها   . شاياني از او خواهد  شد

واهمه داشت كه اگراز راه روسيه بـه ايـران مراجعـت كنـد بـا او بيشـتر       
مخالفت نمايند، از طرفي از رژيم كمونيستي هم خيلي مي ترسيد و نمـي  

ايران مراجعت كرده باشد، باالخره مجبـور شـد   خواست ازاين طريق به 
كه براي مراجعت به ايران يك مانور سياسي بدهد و از طريـق بيـروت و   

ايـن  . را حاضـركرده بـه ايـران مراجعـت نمايـد      ، انگليسـها خليج فـارس 
مانورعبارت ازاين بود كه يك روز  صبح شاه تلگرافاً مفتاح السلطنه، سـفير  

ه  كنيـد مـي    « احضار كرده گفت ايران مقيم دربار لندن را  فوراً جا تهيـ
مفتاح السلطنه مانند مراتب پيش خواست به مزاح  . »خواهم به ايران بروم

گذارانيده  شاه را از حركت باز دارد و درجواب شاه اظهـار كـرده بـود    
اعليحضرت همايوني اروپاي به اين زيبائي را گذاشته  كجا مي خواهنـد  

قطع كرده گفت مفتاح السلطنه حوصلة اين شوخي بروند؟ شاه كالم او را 
ها را ندارم  اگرجا نمي دهند به انگليسـها بگوئيـد از راه روسـيه خـواهم     

مفتاح السلطنه همينكه ديد شاه جداً  مي خواهد برود اظهـار كـرد   . رفت
  .اجازه بدهيد بلندن بروم و وسايل حركت را تهيه  نمايم

ربيع  13در روز » نالدرا« د كه كشتي پس از يك هفته ازلندن تلگراف كر
ه     االول حركت خواهد  كرد و براي  تمام ملتزمين  ركاب  هـم جـا تهيـ

  .شده است
پس از اين تلگراف شاه اثاثيه خود را جمع كرده بوليعهـد هـم تلگـراف     

نمود كه فالن روزحركت خواهد كرد و نيز تلگرافي هم بـه سـردار سـپه     
  :  مي شود نموده كه عيناً در زير نقل

  
  تلگراف  سلطان احمد شاه   ◀ 

  
شهريوراز طرف سلطان احمد شاه  بـه   25سپتامبربرابر  16تلگراف ذيل روز

  : سردار سپه مخابره شده است
ربيـع   13( بعـون اهللا تعـالي  دوم اكتبـر     –جناب اشرف رئيس الـوزراء  « 

ايران حركت ازپاريس از راه بمبئي به » نالدار«با كشتي موسوم به ) االول 
مي كنم، از مراجعت بوطن عزيز نهايت مسرّت  حاصل و خوش وقتم  كه 

  »شاه. آن جناب  اشرف را  بزودي مالقات خواهم نمود
  .تلگراف ذيل  نيز از طرف رئيس الوزراء  درجواب  مخابره شده است

تلگراف مبارك مبشّرتشريف فرمائي اعليحضرت همـايوني بـود    - پاريس« 
استدعا دارم معلـوم فرماينـد   . باعث  كمال مسرّت گرديد  زيارت و حقيقتاً

. موكب ملوكانه بكدام يك از بنادر سرحدي نزول اجالل  خواهند فرمود
  »رئيس عالي كلّ قوا و رئيس الوزراء

با اين ترتيب حركت شاه به ايران حتمي بود و ديگر بهانه اي براي توقّف  
  .بال از شاه باقي نماندشاه در اروپا و براي سردار سپه در استق

اما سردارسپه و باالخره معلّمين اوكه نمي خواستند شاه به ايران مراجعـت  
نمايد مجبور شدند كه آخرين  تيررا ازتركش رها نموده و بالنتيجه  دست 
به اقداماتي  زده  كه شاه از حركت به ايران منصرف  گردد بهمين منظور 

ه انداخته عدة زيادي از موافقين دربار بلواي مصنوعي نام را در تهران را
  و در باريان  و موافقين مدرس را گرفته توقيف كردند  

  
  اي كه رضاخان براي بلواي نان زد هحقّ  ◀ 

 
ازها كم داده شد جنس به خب )ها شايعه كردند كه دولتي(از اواخر شهريور  

داشـتند داده   و با شهرتي كه از طرف ايادي مرموزي كه با شهرباني رابطه 
شده بود كه امسال قحطي خواهد شد، محصول امسال ايران بـه انـدازه   

توليـد نگرانـي و وحشـت و     سه ماه ايران كافي نخواهـد بـود، در مـردم    
هـاي   نمودند و با اين تبليغات و كمي نـان مـردم بـه دكـان     اضطراب مي

يي هاي نـانوا  شهرباني در ايجاد ازدحام در دكان . ازي هجوم آوردندخب
اليت نمود از جمله همه روزه به وسيله عناصـري مرمـوز شـهرت    خيلي فع

داد كه در فالن محله در فالن دكان نانوايي يك نفر زن زيردست و پا  مي 
گرسـنه خوابيدنـد، در    ه خفه شده يا فالن خانواده دو شـب  رفته، يك بچ

 انـد و نظيـر ايـن شـايعات بـا      ه سه نفر از گرسـنگي تلـف شـده   فالن محلّ
مردم كرده،  ةآيد تاثير عجيبي در روحي مي تحريكاتي كه محرمانه به عمل 

  .اي در آنها ايجاد نمود العاده نگراني فوق
ه كـه بـه   هاي آن محلّ چاله ميدان در بين زن ات شهر و مخصوصاًدر محلّ

ةر و شجاعت معروفند به وسـيل تهو  ـ  مجهـول  اي  هعـد ه تحريكـات و  الهوي
. ها دولت سردار سـپه اسـت   ل تمام اين بدبختيؤمس تبليغاتي نمودند كه

ريخت و بر عليه مجلس و دولت قيام كرد تا نان  بايد جمع شد، به مجلس 
تا  دارد  خواهد مردم را گرسنه نگاه مي به دست آورد، سردار سپه مخصوصاً

هـاي   اين تبليغات و تحريكات كار خود را كـرد و زمزمـه  . مطيع او باشند
شـد، بـاالخره بـا پـول      ف بر عليه مجلس و دولت بلنـد  مخالف از هر طر

ات و ســاي محلّــؤنظميــه بــين ر ةال محرمانــزيــادي كــه بــه وســيله عمــ
ناگهان چندين هزار زن را حركت داده  هاي بازار تقسيم شده بود  هوچي

خواهيم دنبال آنهـا   زدند نان مي به طرف مجلس هجوم بردند و فرياد مي
هم مرد بود ك زيادي  ةعدشـد كـه    معدودي يافت مي ةه در بين آنها عد

بـازار و   اي از اهـالي   هو هرزگي بودند، عد  آماده براي همه گونه شرارت
ات هم در منزل علماي محـل ريختـه از وضـع بـدي ارزاق     ساكنين محلّ
را گروه نسبتا زيادي پر كـرده   كردند؛ به طوري كه منزل آنها  شكايت مي

لما تظاهرات زيادي نشد و هرچه مردم آنهـا را  بود، در اين روز از طرف ع
كنندگان به مجلـس برونـد اغلـب     ترغيب كردند كه با ازدحام تحريك و 

ـ ام. خودداري كرده و از منزل خارج نشدند كـه   ت زن و مـردي  ا جمعي
زيادي تماشاچي تمام خيابان جلـوي مدرسـه و   ةحركت كرده بود با عد

آنهـا تـا سرچشـمه و     ةدنبال ل كرده و مسجد سپهساالر تا در مجلس را اشغا
ت به مجلس هجوم آورد وكـال  جمعي. قسمتي از خيابان برق را گرفته بود

ترسيده  ها قرار گرفته بودند كامالً اي از زن هعد اكي تّكه مورد تهديد و ه
س كـه  اين وضع غيرعادي موجب شد مدر. و اغلب در صدد فرار بودند

نست و درصدد دفاع از دولت بود بـه مجلـس   دا خود مي ةكابينه را كابين 
بـاالخره بـه دربانـان     الع بدهيم دولت جلـوگيري كنـد،   پيشنهاد كرد اطّ

دولت كـه  . مجلس دستور جلوگيري از ورود جمعيت به مجلس داده شد
بود و در بين وكالي مجلس هم دوسـتاني   خودش اين غائله را برپا كرده 

هـم بـه    دم كمك كنند و چون قبالًخاذ تصميم بر عليه مرداشت كه در اتّ
آنهـا را بـه در    ح آماده داشـت، فـوراً  زيادي سرباز مسلّ ةعد همين منظور 

گذاشـتند   هاي در آهني مجلس مسلسـل   مجلس فرستاد و در روي ستون
ولي مدرـ      هس و عد ت را بـه موعظـه و   اي از وكـال هـر طـور بـود جمعي

زيـادي از   ةمان ترتيـب عـد  ه روز بعد هم باز به . ق ساختندنصيحت متفرّ
غذايي بودند به منزل علما ريختـه و آنهـا را بـر عليـه      ةمردم كه در مضيق

به مجلس ريختـه   داًاي نيز مجد هكردند و عد مي دولت وادار به اقداماتي 
كننـدگان بـه    بناي هياهو و جنجال را گذاشتند، در اين روز هم ازدحـام 

  .ق شدندنرسيده متفرّ نتيجه 
ت در منزل علمـا بـيش از روزهـاي    ز چهارم مهر ازدحام و جمعيصبح رو

يكي دو هزار نفر جمع شده  قبل بود، در منزل حاجي آقا جمال اصفهاني 
ت گـرد  بودند، جلوي منزل امام جمعه طهران نيز چندين هزار نفر جمعي

هاي  را پر كرده بودند در مسجد شاه ناطقين نطق آمده فضاي مسجد شاه 
ه امير لشگر طهماسبي به مسـجد آمـده مـردم را بـه آرامـش      جي كردمهي

وبـيش جمعيـت    نصيحت كرد، در منزل ساير علما نيز به همين طريق كـم  
بنـاي داد و فريـاد را    جمع شده همگي عليه دولت و از بدي وضـع نـان   

ميدان نيز در آن روز بـيش از سـاير    هاي چاله ت زنجمعي. گذاشته بودند
دختـر حـاجي كالنتـر نـامي كـه از       مخصوصاً داخته و اليت پرروزها به فع

ـ   رفت و بـين زن  هاي معروف چاله ميدان به شمار مي زن ه هـاي آن محلّ
اي  داشت چادر نماز خود را به كمر بسته و با چـوب نـيم سـوخته    نفوذي 

گرديـد،   جلو افتاده چندين هزار زن دنبـال او بـه طـرف مجلـس روان     
علما يكي بعد از ديگري به طرف مجلس  ات و در منازلجمعيت ساير محلّ

بيست و چند هزار نفـر جمعيـت    روان گرديدند؛ به طوري كه در حدود 
  اطراف و صحن داخل مجلس و ميدان جلو بهارستان را پر كرده بود؛ 

ض و مجلس شده بود نسبت به چند نفر از وكال بناي تعرّ اي كه داخل  هعد
ضـرباتي وارد   سبت به بعضي از آنهـا  ي ناكي را گذاشته و حتّاشي و هتّفح

س دو وزير در كابينه داشت و كابينـه را كابينـه   گفتيم چون مدر. آوردند
مجلس به رييس دولـت خبـر داد كـه     اكثريت  ةپنداشت با اجاز خود مي

ح زيادي نظامي و سرباز مسـلّ  ةعد به همين لحاظ فوراً. رفع غائله را بنمايد
هـاي در آهنـي مجلـس     روي سـتون  داًجدفرستاده شد و م به در مجلس 

وسط  مسلسل گذاشتند، خود سردار سپه نيز به مجلس آمده هنگام عبور از 
كنندگان قرار گرفت ت مورد دشنام ازدحامجمعي .س پهلوي سـردار  مدر

ـ   ةسپه ايستاده بود و از هر طرف براي تفرق نمودنـد،   ت انديشـه مـي  جمعي
ـ رباالخره نزديك در مجلس آمده و مـد  سـتون در مجلـس    ةس روي پلّ

  ،ق سازدنطق و بيان مردم را متفرّ  ةرفت و خواست به وسيل
  

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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  8  –  شد فيتكل نييتع انتخابات شينما
  
ـ ا " اكبر يعل مبادا كه ـ تا)  Easy man( " مـن  يزي  تيصـالح  ديي

 از شيب كه راي دولتي بده و ببرد شيپ به را  ش ا پروژه و) 1( بشود
 بـه  اسـت،  بـدهكار  مانكارانيپ و ها بانك به تومان ارديليم هزار 500

 با را نيچ ما و نيچ در رفته غماي بهي پولها و كند زيوار بانك حساب
 ميتصـم  موجـود  طيشرا در كه باشد دواريام و برگرداندي دالر ارز
 بـا  تـا  شـود  داده مـردم   بـه  و نانيا به گريدي فرصت و رنديبگي جد

 بـه  ليتبد دشانيام كه بخواهد هم مردم همه از ،يدواريام احساس
ي ا چـاره  هرحـال  بـه  رايز كنند حفظ را خود آرامش و نشود اسي
 ندارنـد، ي خارج دشمن بهي ازين كردند را كار نيا كه آنها و ستين

 و نگـذارد  بـاالخره  و است وقوع حال در درون از مشكالت كه چرا
  كارها نيتري ضرور ازي كي  نيا و شود نظام متوجهي ا ضربه دينبا
 حماسـه  مقدمه و نشد كه شود، محققي رهبري اسيس حماسه كه بود

  .نشد كه بودي اقتصاد
 را يا خامنـه  ميمستق ريغ خود تيصالح رد به واكنش در يرفسنجان
  : ديگو يم و خواند يم نادان

 بـدتر  نظرم به ،به قول علما هر احتمالي براي انسان تكليف مي آورد
ـ  شـده  نييتع شيپ ازي بيتخري ها راه و ويسنار باي حت نيا از ي نم
ـ  اگـر  وضـع  نيا با. كرد اداره را كشور شد  كـه  باشـد ي راضـ ي كس

 خـواهم ي نم ... دهد نشان ثاريا خود ازي ليخ ديبا رديبپذ تيمسوول
ـ اذ را انسـان  ،ينادان اما شوم آنها غاتيتبل و اظهاراتي فضا وارد  تي

 وي دشـمن  اگـر ي حت كنند؟ي م چه دارند فهمندي نم نهايا. كندي م
 رسـوا  بعد و ديايب ديبگذار كه ديگوي م عقل باشند داشته هم رقابت

  )2(.ديكن
 اسـت ير و انتخابـات  فقط يا خامنه يعل مشكل ست،ين ليدل يب آخر

 و تيوال دادن دست از همانا انشيا يعظما مشكل ست،ين يجمهور
 زين» رهبر« نيجانش نييتع در يجمهور سيرئ نقش. هست زين يرهبر
 يرفسنجان يهاشم يآقا شدن جمهور سيرئ با كه است مالحظه قابل
 ييآنهـا  بـه .  برسـد  يرهبر به بتواند او  ،يا خامنه مرگ صورت در
 كي يحت  ،ياصل ينامزدها انيم در و شد داده ورود اجازه كه هم
 سـال  يسـ   يفسـادها  و ها تيجنا و ها انتيخ در كه ستين هم نفر

 خط در هيزاو چيه بدون نفر هشت هر و باشد نداشته شركت گذشته
 و گفتـه  مختلـف  طـرق  به را خود بودن مطاع امر شيپ از و يرهبر
 يامـارات  شبكه در يليتحل در "هوالند زايل " بقول و اند كرده اقرار
 قـدرت  هـا،  رو انـه يم رهبـر  تيصالح رد": تاس نوشته وزين ياسكا

 غـرب  يبـرا  كه ياقدام دهد، يم شيافزا را رو تند كاران محافظه
 يها نامزد نشده ينيب شيپ اتفاقات از يريجلوگ يبرا  .است معنادار
 يهـا  نـامزد  از يكوچك گروه انيم از رانيا يجمهور استير پست

 انتخـاب  ند،هسـت  رانيا حكومت اردوگاه در يهمگ كه كار محافظه
 يائتالف كه هستند يخاكستر رنگ از يفيط يهمگ ها نامزد .اند شده
  )3. (باشند يم پاسداران سپاه فرماندهان و كار محافظه ونيروحان از

 يسيانگل روزنامه سندهينو "منيفر نيكال" چون يالملل نيب  ناظران
ـ  يبـرا  ياقدام ران،يا انتخابات: سدينو يم  تلگراف ـ موقع ميتحك  تي

 يرفسـنجان  يهاشـم  ورود  كه است يا خامنه اهللا تيآ ران،يا برره
 دست در رانيا در يينها قدرت تا كردند، ممنوع را انتخابات نيا به

  .باشد رهبر

  شود يم يينها  سپاه يمهندس
  ما بر جيبس و سپاه يسو از انتخابات  شينما يمهندس شدن يينها در 

 و اسـتبداد  سران  ران،خشكس ياندرون در كه آنچه شود، يم  معلوم
. باشد رو شيپ انتخابات از فراتر ديبا گذرد، يم مطلقه تيوال دستگاه

 يجهان قدرت يواه يباز در ر،يبانگيگر يچالشها با مواجهه در نانيا
 مـرگ  تـرس  از انـه، يم خـاور  منطقـه  و جهان كل با ييارويرو در و

 قـبال  كـه  گانه پنج العالج يبحرانها به شتابند، يم  يكش خود يبسو
 ساز سرنوشت يبحرانها يرو از دنيپر يبرا نانيا م،يبنگر شده ذكر
 بزرگ فاجعه ،ياتم بحران با باز گان،يهمسا امور در دخالت م،يتحر

 عدم بحران نظام، نبود و بود بحران مهمتر همه از و كشور ياقتصاد
  .اند داده صيتشخ جلو به فرار در  را چاره شان، تيمشروع

ـ  و انتخابات شينما يبرا سپاه و جيبس يروهاين يسارمانده در  يعمل
ـ ن كـه  هسـتند  روشـن  يبقدر ها داده رهبر، حماسه كردن  بـه  ياري

ـ د  اضافه يحيتوض و حيتشر ـ  دهي ـ  و سـپاه  شـود،  ينم  دأيشـد  جيبس
  .بكارند

 يسـو  از هاديـان  دهيد دوره مامور  12000  اتيعمل طرح ادامه در
 قبأل و داشت تأكيد آن يرو جعفري پاسدار سرلشگر كه سپاه و جيبس
 ييگردهمـا  در سپاه فرمانده ،ينيكاظم سردار م،يكرد اشاره آنها به
ـ  ييهـوا  ييشناسا گاني ليتشك از تهران انيجيبس  اشـراف  و انيجيبس

 تـوان  بـه  اشاره با و كند يم صحبت تهران سطح در سپاه ياطالعات
 گاني كي و يجيبس تكاور گردان 4 ليتشك از تهران انيجيبس يدفاع
 كـه  تهـران  رزمنـدگان  و  27لشـكر  از دهد،يم خبر ييهوا ييشناسا
 انـد  داشـته  خرمشـهر  شـهر  و المقـدس تيب اتيعمل در ييبسزا نقش
 يروز خرمشـهر  فاتحـان  كـه  دهـد  يم يوار ديام و راند يم سخن

 باشـند  داشـته  را  يآمادگ و تالش همه و شوند المقدستيب فاتحان
سـت يونيصه دسـت  از و  فتح مدمح يقوا دست به المقدستيب كه
رسول محمد سپاه: نكهيا بر كند يم ديتاك او .شود رها غاصب يها
ـ  مقاومـت  منطقـه  و 10 لشكر و 27 لشكر از متشكل) ص(اهللا  كـه  جيبس
 در نيصـالح  حلقـه  هزار 50 تاكنون و است محالت هيناح 23 يدارا

 24 بـا  ،يدفـاع  عرصه در  بزرگ تهران سپاه  و  شده ليتشك محالت
 تكـاور  گـردان  4 و  يلشـكر  ،يرزم گردان 4 و  نيحس امام گردان

 حـوزه  در: گفـت  و است آماده ييهوا ييشناسا گاني كي و يجيبس
ـ يامن گاني 4 و محمد آل و زهرا حضرت پيت دو زين يتيامن ـ  يت  يول

) ع(رضـا  امـام  و) ع(يهـاد  امـام  ،)ع(يمجتب حسن امام ،)عج(عصر
 .دارند يتيامن حوزه در يخوب يهايآمادگ
 انتقـال  و نجات و امداد يبرا يگاني نيهمچن: كرد حيتصر ينيكاظم

 از و شـد  خواهـد  ليتشـك ) س(الزهـرا  و عاشـورا  يهاگردان يبرا

 يهــاحــوزه در تهــران ســطح در يخــوب اريبســ ياطالعــات اشــراف
 و ميبرخــوردار يتــيامن و ياســيس ،ياقتصــاد ،ياجتمــاع ،يفرهنگــ
   .ميدار هاهعرص نيا همه در را الزم يآمادگ

 انـد  گفته يا خامنه به بسيج و نظامي و انتظامي فرماندهان جلسه در
 شـود  انتخابـات  وارد هاشمي اگر و است درمان از بهتر پيشگيري كه

  ) 4. (بود خواهد 88 از بدتر وضعيت
ـ  سـپاه  كـل  فرمانده نيجانش ،يسالم نيحس سردار ـ گو يم  اگـر : دي
 هـزاران  امروز بود، 3ژ و كالش پاسداران ما سالح نيبزرگتر يروز

 منـافع  هرحـوزه  در ،يدلخـواه  هـدف  هر به كيشل آماده موشك،
 .ميدار منطقه در دشمنان ياتيح

 راه اسـتكبار  بـا  مبارزه ريمس در: داد ادامه سپاه كل فرمانده نيجانش
گذاشـته  سر پشت را هاگردنه نيتروسخت مياكرده يط را يطوالن

 ميهسـت  قدرت اوج در ما و است هشد معكوس قوا توازن امروز. ميا
ـ نزد خود مغرب زوال به دشمن قدرت آفتاب كه يحال در ـ  كي يم

 .كنديم ييخودنما دانيم در قتيحق نيا و شود
 بـا  ياسيس يهاصحنه در يناتوان با دشمنان امروز: كرد ديتأك يسالم

 .هستند مواجه "ياسالم يداريب " نام به ياستكبارشكن يداريب
 بزرگ ياسيس حماسه نشيآفر يبرا ما ملت: كرد خاطرنشان يسالم

 المقدستيب بزرگ اتيعمل كي همانند ما انتخابات شوند،يم آماده
ـ ام و دشـمن  كردن ديناام و گريدي فتحي برا  مجـدد  كـردن  دواري

 .است ملتي دائم مقاومت امتداد در ديجد ريمس نييتع و ملت
ـ ر انتصـاب  يبـرا   مـردم،  يها  دل و ها قلب  بر نفوذ  جمهـور  سيئ
  !هيفق يول امر عيمط

. اسـت  يجهان تحوالت قلب و شهر جهان كي تهران: ديگويم يسالم
ـ ب امـواج  انتشـار  و اسـتكبار  هيعل ياسالم مقاومت مركز تهران  يداري
 تهـران . است جهان مستضعف و مسلمان يهاملت همه يبرا ياسالم
 .است پرشور يهابهمن 22 و رينظيب يد 9 يدارا
ـ : داشـت  اظهـار  سـپاه  كل ندهفرما نيجانش  تهـران  سـپاه  و انيجيبس

دل و هـا قلـب  بـر  نفوذ با تا دارند عهده بر يبزرگ تيمسئول بزرگ
ـ  انتخاب و مردم يها ـ  يجمهـور سيرئ  كارآمـد،  ،يجهـاد  ،يانقالب

 نيمحروم يبرا دلسوز جامعه، شرفتيپ يبرا دانا ز،ياستكبارست شجاع،
 روشن و ينوران ريمس در را كشور ه،يفق يول امر عيمط و نيمستضعف و
 )5(.بسپارند شرفتيپ يهاقله سمت به

ـ  يندگينما غاتيتبل و يفرهنگ معاون ـ فق يول  پاسـداران  سـپاه  در هي
 در خـود  پرشـور  حضور با امسال خرداد 24 در ما زيعز مردم: گفت

 خـاك  بـه  را هـا ستيونيصه و كايآمر پشت حماسه، خلق و انتخابات
ـ ا در را يينهـا  شكست و ديمال خواهند ـ تحم آنـان  بـه  عرصـه  ني  لي
  .كرد خواهند

 باشـگاه   با گفتگو در يآسود يمحمدعل سردار راسخون، گزارش به
 غـات يتبل ازي هراسـ  چيه رانيا ريبص مردم نكه،يا انيب با خبرنگاران،

 شـاءاهللا ان: داشت اظهار ندارند، استكبار به وابسته و گانهيبي هارسانه
 و كـا يآمر بـه  را يينهـا  شكسـت  خرداد  24 در ما زيعز مردم امسال

  )6( .كرد خواهند ليتحم هاستيونيصه
  !  كند يم عمل و  آماده كامأل جيبس و  يسازمانده سپاه

ـ  سـازمان  در هيفق يول يندگينما مسئول يسركانيتو محمدرضا  جيبس
ـ  وظـائف  خرداد، ششم در فارس يخبرگزار با گفتگو در  در را جيبس

  :  دشمر بر نگونهيا انتخابات
 انتخابـات  در يحداكثر حضور يبرا مردم قيتشو بحث اول، فهيوظ
ـ ا در دشمن يهانقشه حيتشر و يحداكثر حضور آثار نييتب زين و  ني

 .است يعموم افكار يبرا رابطه
 اسـت  انتخابات زمان در كشور يفضا تيامن بحث ج،يبس دوم فهيوظ

 قطعا زين دشمن و بوده ياسيس حماسه تحقق الزمه تيامن نيا چراكه
 .دارد ييهابرنامه نهيزم نيا در
ـ  كه يا فهيوظ نيسوم  از انتيصـ  كـرده،  نيـي تع خـود  يبـرا  جيبس
 و انتخابـات  موضـوع  تا است انتخابات يبرگزار دوران در انيجيبس

 و تفرقه اختالف، عامل ج،يبس در داهايكاند از يطرفدار و داهايكاند
 .نباشد رقابت

 نيـي تب بحـث  گرفتـه،  نظـر  در دخـو  يبرا جيبس كه يچهارم فهيوظ
ـ  تـا  اسـت  آقا حضرت گفتمان اساس بر اصلح يهاشاخص  انيجيبس

 .است يكس چه اصلح كه ابنديدر
: كرد حيتصر نيمستضعف جيبس سازمان در هيفق يول يندگينما مسئول

 نهضـت  و نيصـالح  يهـا حلقـه  جلسات اي و يديس ارائه با كار نيا
 .رديگيم صورت يازمج يفضا در جيبس تيسا اي و يروشنگر

 انتخابات عرصه وارد يكرديرو نيچن با جيبس: كرد ديتاك يسركانيتو
  .است كار به آماده كامال جيبس كل الحمداهللا و شده
ـ  ديجد يسازمانده موضوع نيا در ما:  گفت او ـ دار يرزم  در و مي

 ميكـرد  سيتاسـ  را المقدستيب عيسر واكنش يهاگردان 91 سال
ـ  ياحـوزه  هـر  و است محور هحوز هاگردان نيا كه  گـردان  كي

 و كنديم يبوم دفاع خود يتيمامور منطقه از و دارد عيسر واكنش
ـ اخت در زين را ييهاگروهان ها،گردان نيا ـ  قـرار  هـا حـوزه  اري يم

 .دهند
ـ ب عيسـر  واكـنش  يهـا گردان در نيصالح يهاحلقه:افزود يو تي

ـ تغ و هسـتند  متصل هم به و دارد يمحور نقش المقدس  كـرد يرو ريي
 ،يآموزش حلقه يعاد تيوضع در نيصالح يهاحلقه يعني. دهنديم

 گردان به ليتبد هاهمان يدفاع بحث در و هستند يتيترب و يمعرفت
  )7( .شونديم
ـ آرا را خـود  هيفق  تيوال ينظام ييايماف دستگاه نيچن نيا ـ  شي  يم

 در مـردم  ياعتراضـ  جنـبش  كن انيبن ليس يجلو بتواند بلكه دهد
 تونس و مصر عراق، رياخ دوران يها تجربه رد،يبگ را استبداد  ابربر
 بـر  را چشم يمذهب استبداد چگونه. است همه چشمان شيپ در...  و

 طـاق  ملت صبر ايران در كه كند يم فراموش و است بسته زيچ همه
 مسئله و  باخته رنگ  انيمال يها يباز شعبده و هايبكاريفر نيوا شده
 فقيـه  واليـت  اصل با بلكه نيست انتخابات و هورجم رئيس  ديگر اش

  !!ارحل:  ديگو يم عرب بهار مانند و دارد مشكل
 اسـتوانه  حـذف  به مجبور را يا خامنه و تيوال دستگاه كه يضرورت
ـ  نقـش  بر اوال كند،يم اش نظام ـ  نيـي تع در يجمهـور  سيرئ  نيجانش

 اسـت ير بـا  بخصـوص  اسـت،  يا خامنـه  مـرگ  صورت در ،»رهبر«
ـ گ انتقـام  در شيمعمـار  و يرفسنجان يهاشم يآقا يجمهور  از يري
ـ  برد، بام يباال را او كس هر مصداق به ،يا خامنه  نيپـائ  توانـد  يم

  .بكشد  نيپائ به را او اورد،يب
  ست؟يچ انداز چشم رو، شيپ يروزها
ـ ا در آزاد انتخابـات  ميگوئ يم كه ميستين ما نيا امروز  وجـود  راني
 نهـاد  آن صدر در و جهان يتمام  نيا ،ميكن يم ميتحر آنرا و ندارد

 كـه  اسـت  شـده  روشـن  شانيبرا كه هستند بشر  حقوق مسئول يها
ـ چ همه مطلقه تيوال دستگاه . اسـت  آورده در خـود  قبضـه  در را زي

 و نگـار روزنامه  40 از شيب اكنونهم:  سدينو يم بشر حقوق دبانيد
 آزاد و سـالم  انتخابات امكان  و برنديم سر به زندان در سينووبالگ

 .ستين فراهم رانيا در
 يجمهـور اسـت ير انتخابـات  دربـاره  "بشرحقوق باندهيد سازمان"

 در يجـد  صينقا وجود: سدينو يم ياهيانيب در رانيا در خردادماه
 ،ياسالم يجمهور تيحاكم توسط بشرحقوق نقض موارد و انتخابات
ـ  يبرگـزار  يبـرا  را يانـداز چشـم  هرگونه  و ادآز انتخابـات " كي
  .است برده نيب از رانيا در "عادالنه

حقـوق  باندهيد سازمان انهيخاورم بخش سيرئ ،"تسونيو يل سارا"
ـ گويم بشر  و يمسـاو  امكانـات  وجـود  مسـتلزم  آزاد انتخابـات «: دي
 دهنـد  جوالن آن در بتوانند نامزدها تمام كه است سطحهم يدانيم
ـ ن دهندگانيرأ و ـ گميتصـم  امكـان  زي . باشـند  داشـته  آگاهانـه  يري

ـ  مـردم  و هستند زندان در ياعتراض جنبش رهبران كه يهنگام ينم
 آزاد يانتخابـات  توانـد يم چگونه رانيا ند،يبگو سخن آزادانه توانند
   كند؟؟ برگزار

  انتخابـات  شينمـا  جهان يكشورها اكثر يخارج يدولتها سطح در
ـ   آنرا و داده قرار توجه مورد را رانيا  تـا  كـا يامر از. داننـد يم يقالب

  يكشـورها  جملـه  از كشورها ريسا و آلمان و فرانسه س،يانگل كانادا،
 متوجـه   آنرا بودن يتقلب و انتخابات شينما يويسنار بار نيا ،يعرب

 ارشـد  عضـو  ،يمـالون  سوزان.  اند كرده محكوم آنرا يهمگ و  شده
ـ » انـه يخاورم اسـت يس يبـرا  سـابان  مركز« در نگزيبروك موسسه  يم

ـ  يجمهور استير انتخابات تياهم: سدينو ـ ا در يآت  جملـه  از راني
ــا پرســش ــه كــه اســت ييه ــرات ب ــو در ك ــا گفتگ ــاران، ب  خبرنگ

ـ ا. شـود  يم مطرح لگرانيتحل و استگذارانيس ـ يد حكومـت  راني  ين
 را يينها ميتصم او و است رهبر ارياخت در كشور مطلق قدرت و دارد

 بـه  و يمهندسـ  يجـد  طور به ان،يپا تا ابتدا از انتخابات و رديگ يم
 قابـل  طور به يجمهور سيرئ قدرت. است شده يساز صحنه شدت
ـ  رقابليغ رسد يم نظر به و است محدود يتوجه ـ يب شيپ  بـودن  ين

ـ ا يبرا گذشته در كه يجمهور استير انتخابات جينتا  متصـور  راني
ـ ا مياربدخيبس يجمهور استير تياهم درك يبرا. بود  فقـط  راني
 كشور نيا در رياخ يها سال يجمهور يروسا نهيشيپ به است يكاف

  ) 8.(ميكن توجه
 مـدار  شـدن  تـر  بسـته  جـز  ستين يزيچ يآت يها هفته انداز چشم

 عقـب  نيكـوچكتر  با كه داند يم خوب ه،يفق مطلقه تيوال استبداد
 به يا خامنه. داد خواهد دست از را زيچ همه آمدن كوتاه و ينينش

 او  سـت، ين يراضـ  وردهآ انتخابات شينما يها دايكاند سر بر آنچه
ـ لويكهگ يهااستان ثارگرانيا و شهدا يهاخانواده با  داريد در  و هي
ـ كاند يبعضـ  " ديگويم گلستان و مازندران الن،يگ راحمد،يبو  داهاي

 ...و   "است رونيب اراتشانياخت از كه دهند يم ييشعارها
 تمـام  م،يباشـ  بـاال  در معجـزه  منتظـر  كـه  استيي جاي انتظارب پس 

 دري غربي كشورها حد از شيبي  ها استمالت رغميعل ها،ي نيخوشب
ـ ناد وي اسـالم ي جمهـور  شدني اتم از كردني ريجلوگ مورد  دهي

 وخامـت  متوجـه  زين آنان ران،يا در بشر حقوق شدن ماليپا گرفتن
 انيرانيا خودي برا تنها نه  م،يرژ نيا كهي خطرات و رانيا در اوضاع
  . اند شده آورده، ديدپ جهان در و منطقهي برا  بلكه
 باعـث  هـا  تيردصـالح  دهد،ي م نشان  رياخي هاي نظرسنج جهينت
 شـركت  عدم " و " شركت " از انيپاسخگو دري ا عمده نظر رييتغ
ي طـ . اسـت  كـرده  جسـته  بر اريبس را ميتحر نمودار  انتخابات، در "

 عمـل  بـه  جـرس ي رسـان  اطـالع  گاهيپا كهي سنج نظر مرحله چهار
 گفتـه  كهي كساني سنج نظر نيچهارم تاي سنج نظر  نياول از آورده

 صـد  در 81,16 بـه  صد در 35  از ميكني نم شركت انتخابات در اند
  )9. (است دهيرس
 وي رأي صـندوها ي پا در نرفتن كار نيكمتر ايآ ميشمرد بر آنچه با
  ؟؟ ستين شيدمانهايچ و هيفقي ول به گفتن نه
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  »انتخابات« در قدرت زبان کاربرد
  
  

 بـرده یمـ بسـر شـدن نامزد از أسی در که یزمان که نیا تر طرفه      
 بـه مـن سـني شـرايط«: اسـت گفتـه یرفسنجان یهاشم یآقا است،
ــه ــه اســت ايگون ــوان ک ــراي الزم ت ــئوليت ب  رياســت ينســنگ مس

 رئــيس معتقــدم و نــدارم را کشــور اجرايــي امــور اداره و جمهــوري
  . »بود خواهد نظام زيان به و شرع خالف شدنم جمهور

ــد       ــرار، نیب ــامزد از کــه یروزهــائ در ق ــات« در شــدن ن  »انتخاب
 زیـن را امبریـپ موجـود، یهـا هیـرو اب :می گفته اند اند، بوده وسیمأ

 از را شیخـو تیـحما »رهبـر« ایـآ امـا. ندا دانسته ینم توانا یبکار
 هیـرو« ایـ و اسـت کـرده اعـالن یرفسـنجان یهاشـم یآقا »برنامه«
قـای هاشـمی آو یـا سـن . چکدامیه اند؟ کرده رییتغ »موجود یها

 یحـام... و یخاتم یآقا رو، چه از پسرفسنجانی کمتر شده است؟ 
  دانند؟ یم »امبریابرپ« را او ایآ اند؟ شده یرفسنجان یهاشم یآقا
  :ندارد وجود یتعادل کمتر بستانکار، و کار بده ستون دو انیم – ۲
زبان قدرتی که بکار می رود، با استفاده از منطق صوری، بیرون از  ●
کـی دیگـر یدر حقیقت، . را خالء می گرداند »مدار بسته بد و بدتر«

از ویژگیهــای زبــان قــدرت پوشــاندن حقــوق و همــه داشــته هــای 
است که گویا باید با توسل به او، » بد«برای توجیه،   ایرانی ینسلها

حال آنکه در سـتون بسـتانکار مـردم ایـران، ایـن . گرفتار بدتر نشد
  :داشته ها وجود دارند

اسـتقرار والیـت جمهـور «سه انقالب در یـک قـرن بـا هـدف  – الف
  و » مردم

حقوق انسـانی و حقـوق شـهروندی مـردم ایـران و اسـتقالل و  –ب 
   و مردم نیادیگر حقوق ملی  آزادی و 

 استبداد، یساز باز به شروع از رانیا مردم که یمل هیسرما تنها – ج
 از دنیپوش چشم که ستیا هیسرما اند، پرداخته، ۵۷ انقالب از بعد
 یتیشخصـ و یمعنـو فقـر در یزنـدگ بـه شیخـو کردن محکوم آن،

 زا شیپ و ۱۳۶۰ خرداد از قت،یحق در. است رپاید یاستبداد تحت
 یزیخـونر نیا یکودتائ چیه. زدیر یم خون میژر نیا امروز، تا آن

 دو و انقـالب نسـل چگـاهیه رایـز .اسـت نداشـته دنبال به را مداوم
 نیـا بر بناست، ایآ. اند برنخاسته مداوم یمقاومت به آن، از بعد نسل

 یهاشم یآقا به میریناگز که نیا یبرا میبکش بطالن خط مقاومت
 در شیخـو حـق از را خـود میمحکوم ما ایآ م؟یبده یرأ یرفسنجان

 نطــوریا مصــلحت رایــز میکنــ محــروم آزاد و مســتقل جامعــه یبنــا
 ایـآ یهاشم یآقا با بافیقال ای یلیجل انیآقا تفاوت کند؟ یم اقتضاء

 از نسـلها که می ارزد یخیتار از دنیپوش چشمن اندازه است که به آ
 انیــرانیا کــه آنســت بــه دادن ادامــه بــا تنهــا و انــد ســاخته هــم یپــ

 توانا شهروندان یجمهوربه ایجاد  و برخوردار شهروندان ازجامعه
  .شوند یم
 تنـور« کـردن گـرم بخاطر که باشد راست استدالل نیا هرگاه – د 

 نـامزد بعنـوان یرفسـنجان یهاشـم یآقـا یسینو اسم با ،»انتخابات
 آن کـه دارد تیاهم آن از شیب مردم نقش پس است، شده موافقت

 از نقـش نیـا چـرا. میکنـ زیناچ بدتر، ترس از بد به دادن یرأ در ار
 عمل و شهیاند مدار که نشود فایا ،یقالب انتخابات فعال میتحر راه
   قت،یحق در کند؟ یم باز را انیرانیا یجمع و یفرد
 از یشهروند حقوق از رانیا مردم داشتن نگاه مداوم غفلت در – ح
 حـق بر دنیکش پرده و »یرأ قح« در انتخاب حق فروکاستن راه
 و گـرید مطالبه و داشته شهروندان، یجمهور استقرار در مردم نیا

 که تا ببرند ادی از دیبا مردم که، ستیا مطالبه و داشته نیمهمتر بسا
  .دهند یرأ بد به بدتر، ترس از

 یمـ غفلت پرده داشته نیا  همه بر -  ۱ قدرت، زبان ،بدین قرار      
 شـوند، یمـ ساخته زبان نیا در که ییها جمله ای جمله – ۲ و کشد
 کنـد یم پنهان عقل چشم از را آنها که یقیحقا ناقض است یصورت

 خاصه سه نیا نکیا. است تیآمر و نیتحس و بیتخر انگریب – ۳ و
 از تیـحما مقـام در روزهـا، نیـا در کـه یهائ جمله از کچندی در را

  :میجوئ یم باز اند، رفته بکار یرفسنجان یهاشم یآقا شدن نامزد
 سـاله ۸ جنـگ بـه کـه است یکس یرفسنجان یهاشم«:ندیگو یم ●
  ،جمله. »داد انیپا
 در یرفسـنجان یهاشـم یآقـا نقـش کـه پوشـاند یمـ را یتیواقع -  ۱

 دیگو ینم جمله خواننده ای و شنونده به جمله. است ساله ۸ جنگ
 در هـم و »بحـران از عبـور« کتـاب در هـم او، خـود قول بر بنا که

، جملـه از، و ابدی انیپا توانست یم جنگ ،۶۰ خرداد در مصاحبه،
 کیـ کـه دیـگو ینم جمله. است بوده آن دادن به انیپا مخالف او

 »یکائیامر تیگ رانیا« یها عنوان که ندآمد ببار ها افتضاح رشته
 افتـادن رونیب پرده از با. کردند دایپ... و »یسیانگل تیگ رانیا« و
 در تـاچر خـانم دفـاع ریـوز کـالرک، آلن ،»یسیانگل تیگ رانیا«

 بـود غـرب و انگلستان سود در عراق و رانیا جنگ«: گفت دادگاه

 ینـیخم میـژر نیـا امـا. »میکـرد فراهم را آن ادامه و جادیا اسباب
 دیـبا یمـ پـس. شد جنگ ادامه عامل ۶۰ خرداد یکودتا با که بود
ــم ــتان انی ــایامر و انگلس ــرائ و ک ــا لیاس ــژر انیمتصــد ب  اداره و می

 وجود توافق جنگ، دادن به ادامه در کم، دست جنگ، کنندگان
 زهر، جام دنیسرکش با جنگ که دیگو ینم جمله. است داشته یم
 قطعنامه به دادن تن یچرائ هیتوج در. افتی انیپا شکست در یعنی

 قرضــه دالر اردیــلیم ۱۲. مینداشــت اســلحه گفتنــد ت،یــامن یشــورا
 در. بـود یجـد یقحطـ خطـر. بـود یخـال خزانـه آمد، ببار یخارج
 ینمـ را بـس آتـش اگـر و شـدند یمـ افزوده برهم شکستها ها جبهه
جمله . کند یشرویپ مانع بدون توانست یم صدام ارتش م،یرفتیپذ

 بوده یرفسنجان یهاشم یآقا با جنگ میمستق یتصد نمی گوید که
ــوگ مســئول دو از و اســت ــپا از یریجل ــهیپ انی  در جنــگ روزمندان
 افتنی انیپا مسئول دو از یکی همچنان که. او بوده است ۶۰ دادخر

 بنـابر، جنـگ آن در. اسـتبـوده  او ،۱۳۶۷ در شکسـت، در، جنگ
 دالر اردیلیم ۱۰۰۰ ،یرفسنجان یهاشم – یا خامنه حکومت برآورد

 دست از را رشد فرصت زین یرانیا نسل کی.  شد وارد انیز رانیا به
 مسـئول قرار، نیبد.  شد معلول و تهکش آن، از بزرگ یشمار و داد

 نیتـر بـزرگ اسـت، قـتیحق نصـف چـون که یا جمله با مجرم،
 بـرده انیـپا بـه را جنـگ کـه شـود یمو کسی  نیتحس است، دروغ
  !است

 ساخته یرفسنجان یهاشم یآقا از شیستا در جمله است روشن – ۲
 جنگ که است  یکس او که گذارد یم منت زین مردم بر. است شده
  .است برده انیپا هب را
ــا یهاشــم یآقــا نیتحســ امــا – ۳ دیگــری و بســا  همــراه بیــتخر ب

 باشـند بـوده یکسان دیبا یم جمله، بر بنا رایز. استدیگرانی همراه 
 یرفسـنجان یهاشـم یآقـا و انـد داشته یم جنگ ادامه بر اصرار که

 امـا. دهد انیپا جنگ به و اثر یب را آنها مخالفت است شده موفق
 ادامـه کـه را بـد کار پس. ه استبود ینیخم یآقا »رهبر« زمان آن

او و کسـانی کـه طرفـدار . اسـت کـرده یمـ او بوده، جنگ به دادن
این کار بد را بطور مستمر مرتکـب مـی شـده  ،ادامه جنگ بوده اند

و موافقـان ادامـه  او که است بوده یرفسنجان یهاشم یآقا نیا .اند
  و. دنریبپذ را صلح است کرده ریناگز راجنگ 

 در. کند یم گزارش زین را یرفسنجان یهاشم یآقا تیآمر جمله – ۴
 کـه اسـت تیـآمر نیـا دادن جلـوه بخاطر همه، از شتریب قت،یحق

 مخالفـت بـر غلبـه مینـدان اگـر یحتـ رایز. است شده ساخته جمله
 شکست، در جنگ به دادن انیپا زهر جام نوشاندن و ینیخم یآقا
 مـا بـهخود  جمله است، ینیخم یآقا تیرآم از شیب یتیآمر ازمندین
 داشـته جنـگ ادامـه موافقـان تیـآمر از شـتریب یتـیآمر او دیگو یم

  .است
 یمـ پنهـان عقـل چشـم از را برشمرده یتهایواقع تنها نه جمله – ۵

 کـه اسـت یگرید قتیحق و تیواقع ناقض و آنها ناقض بلکه کند،
 تیـوال. دیشـسرک ینـیخم یآقـا را زهر جام که نیا از باشد عبارت
 یکسـ او جـز. اسـت او جنـگ به دهنده انیپا پس. بود او با مطلقه

 سـال ۲۰ ولـوبـود  گفتـهبود که  او. داد انیپا را یجنگ توانست ینم
  . افتی خواهد ادامهجنگ  صدام میژر یسرنگون تا بکشد، طول

 که است دروغ نیتر بزرگ قتیحق نصف اند، گفته خاطر نیبد    
 خـودجملـه  قتهـا،یحق و تهـایواقع بر دنیکش غفلت پرده بر افزون
ای  چـاره که یتیوضع آورنده دیپد و شکست عامل رایز است دروغ

 یکس نیجانش را نگذاشت، یباق را شکست زهر جام دنیکش سر زج
  .داد انیپا جنگ به شکست، ریز جام دنیکش با که کند یم
 بـدون«: اسـت گفتـه یرفسـنجان یهاشـم قـایآ :جمله ای دیگـر ●

 عقل را جمله نیا. »شود ینم اصالح تیوضع نیا ،یرهبر تیحما
  :است ساخته قدرت زبان بردن بکار با قدرتمدار

 حقـوق و یانسـان حقـوق از انیـرانیا آنکـه بـدون دیـگو ینم او – ۱
 عمـل و حقـوق نیا تیرعا دولت کار و دنشو برخوردار یشهروند

 تیوضع دیگو ینماو  باز. شود ینم درست کار باشد، یمل حقوق به
 نیـا از او، عقـل. اسـت هیـفق مطلقـه تیـوال اعمـال حاصل یکنون

 نیا زین جمله. است غافل کشور امروز تیوضع مسبب نیا و حقوق
  . کند یم گزارش را غفلت

 مـن: اسـت شیخـو از یرفسـنجان یهاشـم یآقـا شیسـتا جمله – ۲
 بــدون« امــا دارم را »تیوضــع نیــا اصــالح« تــوان و عمــل برنامــه
  ،پس. ستین یشدن ،»یرهبر تیحما
 رساند یم تنها نه رایز. کند یم بیتخر را یا خامنه یآقا جمله – ۳
 او اگر که دهد یم حیتوض بلکه است، او »تیوضع نیا« مسبب که

  و. شود ینم اصالح »تیوضع نیا« و میآ ینم من  نخواهد
 عـدم ایـ موافقـت رایـز. اسـت »یرهبـر« تیـآمر یایگو جمله – ۴

 نـاممکن ایـ و ممکن را »تیوضع نیا  اصالح« هک است او موافقت
 یآقا تیآمر باب در یمداح بر است یروشن بیتکذ جمله. کند یم

 همـواره او کـه تیواقع نیا به است او اعتراف و یرفسنجان یهاشم
  و. است کرده عمل مافوق، تیآمر بر هیتک با

 کنـد، یمـ غافـل تیواقع دو از را عقل که حال همان در جمله – ۵
 اصـالح »یرهبـر تیحما بدون« ایگو که کند یم انیب را یتیعوض
 که ییها تیواقع ناقض است یصورت  جمله رو، نیا از. ستین ریپذ
 بـر بنا را،یز. کند یم آشکار را خود بودن دروغ بنفسه و، پوشاند یم
 او تیحما به تیوضع اصالح و قدرت یعنی یا خامنهقای آ که نیا

 انتقــال برفــرض نــه و اســت انتقــال قابــل نــه قــدرت دارد، یبســتگ
 دیبا و است بد تیوضع شود متقاعد هرگاه آن، »صاحب« ،یریپذ

 یگـرید بـه را شیخـو قـدرت اصـالح، یتصـد یبجـا شود، حاصال
 بسـا و ازیـامت ،»رهبـر« و آورد بدسـت ازیـامت  او تـا دهـد یم انتقال

 بخـاطر یهاشـم یآقـا ای ن،یبرا بنا. بدهد دست از را مطلقه تیوال
 سـر، در قدرت انیب با را، جمله نیا ،یواقع تیوضع  از یاطالع یب
 در و اسـت شـناخته یم را تیواقع ای و است ساخته قدرت، زبان در
 تیوضـع یاصـل مسـبب یا خامنـه: دیـبگو کـه است بوده مقام نیا

  .است امروز
 یرفسـنجان یهاشـم یآقا ینامزد از تیحما ضرورت هیتوج در و ●

 یمـ هیسـور رانیـا د،یاین کار برسر یفسنجانر یهاشم اگر: اند گفته
 گفتنـد یمـ یزمـان ه،یـتوج نیـا سـازندگان که میبگو نخست. شود

 عـراق و افغانسـتان رانیـا زد،یبرخ انیم از هیفق تیوال میژر هرگاه
 کـه است میژر نیا عمر افتنی ادامه که اند رفتهیپذ نکیا. شود یم
 دیـبا یمـ: می گویندحاال . کند یم هیسور سرنوشت گرفتار را رانیا

 توانـد یمـ کـه کنـد یتصـد را دولت یکس میژر نیهم محدوده در
 انیـب وفـق بـر جملـه نیـا. بگـردد هیسـور رانیا که شود آن از مانع

  :است شده ساخته قدرت زبان در و قدرت
 کـه نیـا یبـرا کشـور کیـ: پوشـاند یمـ را تیـواقع نیـا جمله – ۱

 شــهروند بــر یمگــانه وجــدان – الــف بــه دارد ازیــن نشــود، هیســور
کـه زیسـت در را هـدف و دیـآ دیـپد یشـهروند حقـوق از برخوردار

 – ب و باشـد کـرده مشخص، زادی و حقوقمندی استآاستقالل و 
 بـه هـدف، بـه افتنیـ دسـت یبرا را مردم جمهور یهمگان وجدان
ــبش ــد جن ــه،. بخوان ــژر در وگرن ــوال می ــه تی ــفق مطلق ــ ه،ی  سیرئ
 رانیــا شــدن هیســور از نعمــا توانــد ینمــ باشــد، هــرکس یجمهــور
 است مهم بس امر نیا از غفلت یایگو جمله ن،یا بر افزون. بگردد

 رییـتغ تیمسـئول و حـق صـاحب را خود که ریپذ فعل ملت کی که
 کشور که نیا یبرا کند یم آماده نهیزم داند، ینم شیخو سرنوشت

 نیـا از آن، سـازندگان فکـر طـرز که دیگو یم جمله. بگردد هیسور
 یهاشم یآقا مشخصات با یکس که مردم نه که کند یم یوریپ اصل

  .است آنها سرنوشت دهنده رییتغ یرفسنجان
 یرفسـنجان یهاشـم یآقـا بـه نسـبت کـه حـال همان در جمله – ۲

   کند، یم یتوانائ نماد را او واست  زیآم شیستا سخت
 یمتصـد یمنجـ نیـا اگـر: گردانـد یمـ ینـاتوان نمـاد را مردم -  ۳
 دایـپ را هیسـور مـردم سرنوشت مردم شما نشود، یجمهور استیر
  و. دیکن یم
 صـاحب را یهاشـم یآقـا کـه کنـد ینمـ بسـنده نیـا بـه جمله – ۴
 تنهـا رایـز. جلوه می دهد »مرد ابر« را او بلکه کند، وصف تیآمر
 امـر تحـت را هیـفق مطلقـه تیـوال میـژر هـم تواند یم که است او

ــ رام را یخــارج یقــدرتها هــم و آورد شیخــو  عوامــل هــم و دکن
  و! بردارد انیم از را رانیا شدن هیسور
 یتـیواقع پوشاندن یبرا است یصورت که حال همان در جمله – ۵
 شدن حقوقمند را رانیا سرنوشت :است آن ناقض شد، حیتشر که

 و شیخـو سرنوشـت گـرفتن دسـت در بـر آنهـا عـزم و رانیا مردم
 اســتیر بــه بلکــه کنــد، ینمــ نیــیتع دادن، رییــتغ و کــردن رییــتغ

 شدن گرفتار از را رانیا یرفسنجان یهاشم یآقا دنیرس یجمهور
 باشـند مـردم هرگـاه قت،یحق در. دارد یم باز  هیسور سرنوشت به
 حقـوق دولـت بـه ازیـن رنـد،یگ یمـ دست در را خود سرنوشت که

  .شوند یم توانا آن جادیا بر و کنند یم دایپ مدار
 دمیام و ام نوشته نامزدها تیصالح اعالن از شیپ را نوشته نیا     
 و ام دهیـد هسـت کـه سـان همان را قتیحق و تیواقع که نستیا
 یابیـارز روش و یابیـارز در یبـازنگر بکـار را همگـان نوشـته نیا
ــایب ــام. دی ــتیا دمی ــه نس ــل ک ــوان نس ــا ج ــار در رانی ــدرت قم  ق

 انسـان یذات حقوق که اموزدیب تجربه از نکند، شرکت قدرتمدارها
 یجنبشـها ی خـویش را کـه حاصـلها داشته و خود یمل حقوق و

، یــمژدر درون ر ،برســر قــدرت قمــار داو ،هســتند نیشــیپ ینســلها
هم پیشاپیش، ویژگی ها می گویند برنـده ایـن قمـار  که چرا .نکند

او را در اسـارت در مـدار  ن چه کسـی اسـت و هـمآکیست و بازنده 
 یقطعـ خطر هبرا  رانیا یمل اتیحتباه می کند و هم  ،بسته قدرت

  .افکند یم
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