
  

  
یم را نیز خواهند ژدر این فصل، خوانندگان خبرها واصل از درون ر. زه استفقیه و سیاست او رأی داده اند، چه اندابکار رفته اند تا که ایرانیان بدانند، نسبت تحریم کنندگان و آنها که در مقام اعتراض رأی داده اند، به آنها که به والیت در فصل اول، انواع روشهای محاسبه . بدل کردند» ضد مهندسی«فرمایشی می باید می شد و یا رأی دهندگان آن را به  همان شد که بنا بر مهندسی انتخابات» انتخابات«در ایران، سخن از این بمیان است که نتیجه  :انقالب اسالمی دو مرحله ای بشود و در دور دوم، قالیباف » انتخابات«بنا بر مهندسی قرار بود،  – ۱: دو اطالع مهم هستند. یافت می گوید از آغاز تا اطالع دوم  -  ۲. اما چون بیشترین آراء به روحانی داده شد، مهندسی شکست خورد. رئیس بگردد که دلیلی دیگر و روشن بر وقوع  ۴نوشته روبرت پاری را پیرامون سند مخفی شده ای می خوانید ،در فصل دوم       . مهندسی شده و قرار بر بیرون آمدن نام روحانی از صندوق بوده است» انتخابات«انتها،  . تحول ایران به خود گرفت، بر ایرانیان معلوم می کند و داده ها و اطالع های الزم را در اختیار  نسل امروز،  قراردهداین گزارش چونی و چرائی مسیری را که . فصل سوم، گزارشی نسبتا مفصل از گروگانگیری تا امروز استدر         .می باید توجه تمام به اینگونه تحقیق ها بکند تا بداند چرا او و کشورش در این وضعیت هستندکه دنباله آن معامله بودند، نسل امروز ) ایران گیت ها(فرآورده این معامله پنهانی و معامله های پنهانی دیگری است که دولت خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و دستیاران آنها،  از آنجا. نام گرفت» اکتبر سورپرایز«معامله پنهانی است که  ی چنین نزدیک، تا کجا می تواند خطرناک باشد در به ترتیبی که بداند چرا حافظه خالی از گذشته، حتی گذشته ا   . گزیدن تصمیم و عمل کردن به آن
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  ) ١( يه و تشکيل  سلسلۀ پھلوی راض سلسلۀ  قاجارانق

   
سال  ده  يگفتم به توپچ)الممالك  يمستوف(  يشانمن به ا«  
 يندگاننما . كند يكروز شلّ يك ينكها يدهند برا يمواجب م 
 يروز اگر . دفاع كنند يمجلس هم مكلّفند كه از قانون اساس 
كند در   ياز دفاع آن خوددار يليبخواهند آنرا نقض كنند و وك 
  ».فه نكرده استياست كه انجام وظ يحكم همان توپچ 

  )  1(» 1304صبح شنبه نهم آبان ماه  -دكتر محمد مصدق«   
  

 يكنون چشم و گوش نسل  يادداشتها يناست كه ا ينمن ا  يدام«  
بنام  هست  ينفر بهر لباس يكه اجازه ندهد ك يگررا باز كرده و د 
روز   يناهللا برآنها سوار شده وكشور را به ا يتآ ياظل اهللا  
و  يقرجال  ال نه فقط  نگذارد  يهاپنجاه سال سلطنت پهلو. يندازدب 
 ياناز  م يا بشوند بلكه  همه آنها  را  يتوطن پرست و شجاع ترب 

تباه امروز  و حال  ياهآن پنجاه سال، روز س يجهنت. اخته كرد يا برد 
  ».است 

    )2(»عبرت  ينهآئ– يپور فاطم يفس « 
در   مجلس آوردم،  1304هفتم آبان  ةكه در گزارش جلس همانطور

به  كه منجر  ينمخالف يرعب و وحشت برا يبوجود آوردن فضا 
.. . و تاش  يمور، داور و ت** يشد، فروغ ينيقتل واعظ قزو 
ملّت و  و حقوق  يهاكردن آزاد يمالپا شركت داشته اند وآنها با 
»   يتامن«  و » تجدد«بنام  يتمشروط يقانون اساس يرپاگذاشتنز 
وابسته به  استبداد  ينشدند كه توسط سمبل ا يمعمار استبداد 
    .و نفله شدند يشخص رضاخان قربان يعني يخارج ةسلط 
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  غاز تا پایانآاز » انتخابات«یا آ -تقلب شده است یا نشده است؟ » انتخابات«در ◀
  ۴  ص:  دو اطالع مهم - مهندسی شده است؟      

  ۶  ص :مادرید پیدا شد یسی درو باالخره سند حاکی از حضور ِک: اکتبر سورپرایز◀
  از جام زهری که خمینی سر کشید و تا جام زهری که خامنه ای می خواهد مردم ◀
  ۸  ص :جای او سربکشند به        
  ۱۱ص   :روحانی بر سیاست غرب» انتخاب«ثر ا ◀
  همچنان بکار گشودن درب زندان بروی قربانیان تجاوز به حقوق» کلید«◀
  ۱۶   ص :شهروندی می رود      

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد

 نصراهللا نجات بخش
  9  –  شد فيتكل نييتع انتخابات شينما

  !هيفق تيوال نيكترد با مطالبات تقابل
 فروكش زيني خارج وي داخل گوناگوني ا رسانه غاتيتبل كارناوال د،يخواب انتخابات شينماي ها دم و دود ها، خاك و گرد
 و گرفت آرام اوي قبار آمدن كاري رو با كه ،يو تيصالح ردي ها لرزه پس ،يرفسنجان شدن دايكاندي ساز خبر زلزله كرد،

 بار نيا ،ينيب شيپ قابل زياپر سور با ،يروحان حسني عني ه،يفق تيوال نظام به خدمت سالي س از شيب اب "نجات فرشته" باالخره
  . آمد رونيب صندوق از زين

 بهي باز شعبده نيا ازي عموم تيرضا بر و ياجتماع برد كار وي عمل جهينت اي درست ليتحل به بتوان كه باشد زود هنوز ديشا
 گذشتهي ها هفتهي اسيسي واكنشها و كنش حاصل كه را يتصور قابل وي اجمالي ابيارز توانيم اج نيهم تا اما نشست، قضاوت
  .نمود ميترس است،
 هزار 12ي گردانها اي و حلقه، هر  در نفر 25  تا 20 با داشت نيصالح حلقه هزار 50 فقط كه انتخاباتي مهندس ، ديپرس ديباي راست
    وظيفه اول، بحث و تشويق مردم  كه كرد عمل  دو با ييگروهها از متشكل ج،يبس و سپاه توسط كه تيهداي برا ان،يهادي نفر
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New   
    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

  ؟ملی اجماع
  

، پرسشهای بسیاری را از هموطنان خود، »انتخابات«با انجام       
پیش از آوردن پرسشها و پاسخ دادن به آنها، بجا . دریافت کرده ام

ار انسان باورمند به آزادی اندیشه و بیان، است یادآور شوم که ک
دفاع از این آزادی است و نه اعتراض به کسانی که نظری دیگر 

باوجود . اظهار کرده و روشی سوای روش او در پیش گرفته اند
بنا بر این، . این، آزادی اندیشه و بیان، نقد را نیز ایجاب می کند

  . نقد حق است و این حق را می باید بکار برد
و اما، از میان پرسشها، به پرسشهائی پاسخ می نویسم که گویا تر     

  :هستند و پاسخها می توانند بر وضعیت پرتو افکنند
    
است و )امکان موجود(یا سیاست هنر استفاده از ممکن آ -۱  یم در اختیارشان گذاشت استفاده ژمردم از امکانی که ر حمله نظامی می شود و مجازاتها  رأی داده اند آیا به ایرانحمله نظامی و تشدید مجازاتها بیشتر می شود و حاال مردم شما گفته و نوشته اید اگر مردم رأی بدهند، خطر  - ۴داد؟ اگر هم انتخاب میان بدتر و بدترین بود، باز هم باید رأی آیا  - ۳کنند تا که ناگزیرش کنند به دموکراسی تن در دهد؟ یم شرکت ژابات رنقدر باید در انتخآیا مردم آ -  ۲کردند؟  به  ،با شرکت در دادن رأی ،یا مردمآ – ۵تشدید می شوند؟ 
    ؟شد و یا اگر مردم انتخابات را تحریم فعال می کردندشرکت در دادن رأی کارسازتر  - ۶مشروعیت داده اند؟  يمژر

آیا سیاست هنر استفاده از امکان موجود (٭ پاسخ به پرسش اول 
    ):؟است

اینست که » است امکان موجودسیاست هنر استفاده از «عنی م   
هدف هر فعالیت سیاسی رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت و 

  . مدیریت قدرت است
  ۲در صفحه

Nr.831  1-14  July  2013                
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حال آنکه، در استقالل و آزادی، هم، فراوان امکان در اختیار است و 
خـود  ،هم انسان با استفاده از استعداد ابتکار و ابداع و کشف و خلق

گوینـده ایـن سـخن، هـم خـود را در دایـره تنـگ . امکـان مـی سـازد
ایجاد می کند و  یم، بنا بر هدفی که دارد،ژممکنی زندانی می کند که ر

هم عقل خویش را از استقالل و آزادی که دارد، غافل نگاه می دارد و 
هم ممکن های بسیار را وقتی عقل او مستقل و آزاد است نمـی بینـد و 
هم از حق انتخاب خویش غافل می ماند و هم استعداد هنر خـویش 

  و. را بی کار می گرداند و در ایجاد امکان بکار نمی اندازد
را بـا » سیاسـت هنـر ایجـاد امکـان اسـت«گوینده این سـخن،   .۱٫۱

امـا . جانشـین کـرده اسـت» سیاست هنـر اسـتفاده از ممکـن اسـت«
جانشین کننده ندانسته است و یا زبان فریب بکار برده و نگفته اسـت 

یم والیت مطلقـه فقیـه بوجـود آورده اسـت و ژکه امکان را نه او که ر
پس وارد شدن در مدار بسته . یم استژر هدف نیز نه از آن او که از آن

آلـت . یم شـدن اسـتژیم ایجاد کرده است، آلت فعل رژممکنی که ر
محـروم کـردن خـویش از . فعل شدن هنـر نیسـت، بـی هنـری اسـت

حقوق ذاتی  و حقوق ملی است، اخالق گریزی به حد افـراط اسـت، 
  . تحقیر خویشتن و تن دادن به ذلت بندگی قدرت است

یم ایجاد مـی کنـد اسـتفاده ژآیا ممکن نیست از فرصتی که راما،  .۲/ ۱
. کرد و هدف خویش را جانشین هدف او گرداند؟ چرا ممکـن اسـت

هنر کـه گشـودن فراخنـا و امکـان اسـت، سـتاندن فرصـت از جبـار و 
هـر انسـانی کـه از . تبدیل کردن آن به فرصتی برای هدفی دیگر اسـت
ــری ــود، تح ــل نش ــویش غاف ــتقالل و آزادی خ ــات اس ــال انتخاب م فع

یم برای بیرون رفتن از مـدار بسـته او ژفرمایشی را ستاندن فرصت از ر
یـادآور مـی شـوم کـه شـاه . و متحقق کردن هدف خـود، مـی گردانـد

سابق، فضای سیاسی را بازکرد برای هدفی که داشت، اما مردم ایران 
امکانی را که او ایجاد کرده بود، بکار درآمدن به جنبش بـرد و هـدف 

مـردم روسـیه همـین . شـاه سـابق کـردمـورد نظـر خویش را جانشین 
بـدین قـرار، الزمـه امکـان را از آن خـود کـردن، . روش را بکار بردنـد
جامعـه را  ،تحـریم فعـال. یم عمل کردن اسـتژبیرون از مدار بسته ر

فرا می خواند به از آن خود کردن فرصت انتخابـات فرمایشـی و بکـار 
  .والیت فقیه با والیت جمهور مردم بردن آن در جانشین کردن

ضـد  آیا نمی توان تحریم فعال را با اعتراض از راه دادن رأی بر .۳/ ۱
نامزدی که معرف کامـل والیـت مطلقـه فقیـه و سیاسـتهای او اسـت، 
جانشین کرد؟ آیا مـردم انتخابـات فرمایشـی را بـه همـه پرسـی برضـد 

بهنگـام پاسـخ بـه  والیت فقیه و سیاستهای او، بدل نکردند؟ دورتـر،
در ایـن جـا، . پرسش پنجم به این پرسش با تفصیل، پاسـخ مـی دهـم

خاطر نشان می کـنم کـه تحـریم فعـال در خـود پدیـد آوردن روحیـه 
هرگاه فرض کنیم، رأی بـه . اعتراض و شجاعت اظهار حقیقت است

آقای جلیلی، رأی به آقای خامنه ای و بحران سازیهای او بوده است، 
درصـد نسـبت بـه دارنـدگان حـق انتخـاب در  ۷ان و درصد تهـر ۴٫۴

کشــور، گویــای اجمــاعی ملــی برضــد والیــت مطلقــه و سیاســتهای او 
ــت ــا. اس ــم  ب ــرکت در دادن رأی، ه ــراض از راه ش ــن، اعت ــود ای وج

شفافیت بایسته را ندارد و هم کسی که بـه پـای صـندوق مـی رود حـق 
از خـود مـی انتخاب خود را بـه جـا نمـی آورد و هـم، ابتکـار عمـل را 

  . یم والیت مطلقه فقیه می سپاردژستاند و به ر
ــان قــدرت » هنــر اســتفاده از ممکــن«. ۴ /۱ در بیــان قــدرت و در زب

ساخته شده است و بقصد تنظـیم رابطـه بـا قـدرت حـاکم، جانشـین  
  :در جمله که تأمل کنیم، می بینیم. گشته است» هنر ایجاد امکان«

ایـن مـدار را جبـار . بد و بـدتر اسـت بنا بر ماندن در مدار بسته –الف 
عقـل . جامعـه مـی توانـد خـود را در آن زنـدانی نکنـد. ایجاد می کند

در مدار بسـته، . قدرتمدار از این توانائی غافل می شود و غافل می کند
بـد، بـد و بـدتر و بـدترین، » انتخـاب«زیـرا بـا . انتخاب وجود ندارد

  . شده است) بخوانید استسالم( انتخاب 
طرفه این که در این جمله  انسان نیست که امکـان را ایجـاد مـی  –ب 

بـدین سـان، بنـای . کند، قدرت حاکم است که آن را ایجاد مـی کنـد
جملــه، بــر تســلیم محــض قــدرت گشــتن و در محــدوده آن مانــدن و 

  . است که مردم در ایجادش نقشی ندارند» استفاده از ممکنی«
رشـد . رشـد جامعـه اسـتبنای جملـه بـر غفلـت از رشـد و حـق  –ج 

» اســتفاده از ممکــن«بازیــافتن روز افــزون خــودانگیختگی اســت و 
. محکوم کردن خویش به جبـر جبـار، بنـابراین، رشـد نکـردن اسـت

بازیافـت خـودانگیختگی و ایـن بازیافـت  ،بهوش باید بـود کـه رشـد
تحقق نمی یابد مگر با بکـار انـداختن اسـتعداد هنـر و ممکـن کـردن 

  .ص ناممکن های زور ساخته استناممکن ها، خصو
   

آیا مردم باید آنقدر در انتخابات شرکت کننـد تـا مـردم ( ٭ پاسخ پرسش دوم
  :)؟ساالری برقرار شود

  
یـم نـرم ژآیا باید همچنان در انتخابات فرمایشی شرکت کرد تا کـه ر    

شود و تن به دموکراسی بدهد؟ از توجیه ها کـه سـاخته شـده اسـت، 
فاده از رهنمـود انجیـل سـاخته شـده امـا بـا وارونـه این توجیه با است

بنا بـر رهنمـود انجیـل، درب را آنقـدر بـزن تـا برویـت بـاز . کردن آن
  اما چرا این توجیه وارونه رهنمود انجیل است؟ زیرا. کنند
بنا بر رهنمود انجیل، آدمی، در برابر درب بسته، نباید خویشتن  .۱/ ۲

بکوشد تا درب بسته بر روی او بـاز  می باید همچنان. را ناتوان انگارد
در ایـران امـروز، مـردم در . نـه بـا قـدرت. ابتکار با انسان اسـت. شود

کـاری کـه بایـد بکننـد، . بیرون درب نیستند، در درون حصار  هسـتند
بیرون رفتن از حصـار اسـت و نـه مانـدن در حصـار و نـرم کـردن دل 

را دموکراسـی زیـ. در حصار، استقرار دموکراسی نـاممکن اسـت. جبار
مردمی که می توانند از حصار بیرون روند  .یعنی بیرون رفتن از حصار

و، به جای آن، به زندگی در زندان تـن مـی دهنـد، دسـتیار جبـار مـی 
فـرق اسـت میـان کوشـیدن بـرای بیـرون رفـتن از . شوند برضد خود

  و. حصار و ماندن در آن را سرنوشت خویش انگاشتن
این او است که تغییر . ل، ابتکار با انسان استبنابر رهنمود انجی. ۲٫۲

امـا چـون آن رهنمـود را . می کند و حق دارد خویشتن را تغییـر دهـد
وارونه کند و بکار برد، خویشتن را از این حق که رشـد آدمـی در گـرو 

او را . ابتکار را به جبار مـی سـپارد. بکار بردن آنست، محروم می سازد
و روشـن اسـت کـه او، انسـان فعـال و تغییر دهنده خـود مـی گردانـد 

  . خالق را به انسان فعل پذیر و سازگار با جباریت خود بدل می کند
این توجیه وارونه رهنمود انجیل است چرا که رهنمـود انجیـل  .۲/۳

انکـار ایـن  ،حاصل تجربه انسان فعـال و خـالق اسـت و ایـن توجیـه
رفتن فعل جبـار تجربه و فراخواندن انسانها به فعل پذیری، آنهم پذی

توضیح این که در این جهان، هیچ گاه، جامعه ای از راه رفتن . است
به پای صندوق، بدون برخوردار بـودن از حـق انتخـاب، دموکراسـی 

آیــا در ایــران دوران پهلــوی چنــین شــد؟ آیــا در . برقــرار نشــده اســت
روســیه و اروپــای شــرقی چنــین شــد؟ آیــا در تــونس و مصــر و عــراق و 

شد؟ آیا در ترکیه و پاکستان چنین شد؟ آیا در انگلستان سوریه چنین 
و امریکا چنین شده بود؟ بنای دموکراسی بر حقوقمندی و فعالیت و 

کجا ممکن است با بدون داشتن حق انتخاب به پای . خالقیت است
ـــداختن،  ـــه رأی در صـــندوق ان صـــندوق رأی رفـــتن و فعـــل پذیران

رهنــگ و اخــالق دموکراســی پدیــد آیــد؟ بنــای دموکراســی بــر ف
رها کردن اصلها و ارزشها و حقوق و صندوق را بـه . حقوقمدار  است

کراسـی از ایـن  جعبه جادو بدل کردن و در انتظـار بیـرون آمـدن دم
نــه ســاختن . جعبــه نشســتن، فعــل پــذیری نزدیــک بــه مطلــق اســت

فرهنــگ و اخــالق مــردم ســاالری کــه ویــران کــردن آن و مبلــغ ضــد 
  . ت گشتن استفرهنگ و ضد اخالق جباری

این توجیه وارونه رهنمود انجیل است زیرا رهنمـود انجیـل در  .۲/۴
زبان قدرت ساخته نشده و انسان را در مدار بسته رابطه با قدرت قـرار 

بـه او نمـی گویـد قـدرت کـه هـیچ جـز رابطـه قـوا نیسـت، . نمی دهد
واقعیت مطلق است و جز از راهی که قدرت پیش پا می گـذارد، نمـی 

می گوید می تـوان از رابطـه قـدرت بـدر آمـد و فراخنـای . فتتوان ر
امـا ایـن توجیـه، بیـرون از . زندگی را گستره امکانها بـرای رشـد کـرد

رابطه مردم با جبار را نمی بیند و چون نمی تواند به صـراحت، مبلـغ 
ماندن در مدار بسته بد و بدتر بگردد، به مردم می گوید شـما یـک راه 

اگـر خسـته . که قدرت پیش پای شما مـی گـذارددارید و آن همانست 
با بکار بردن . نشوید و این راه را ادامه بدهید، زمانی آزاد خواهید شد

مردم را از این واقعیت غافـل مـی کنـد کـه قـدرت راه منطق صوری، 
ــدار بســته،  ــای آدمــی نمــی گــذارد، در م ــیش پ اســتقالل و آزادی را پ

و نـاتوان بـر زمـین استسـالم  ناگزیرش می کند آنقدر دور بزند تا گـیج
   .بنشیند

این توجیه وارونه رهنمود انجیل است چرا که رهنمـود انجیـل  .۲/۵
میان انسان با توانائی خود و با استعداد رهبری خود رابطه برقرار می 

می گوید به یمن استعداد رهبری و بکار انـداختن توانـائی هـای . کند
مـا ایـن توجیـه انسـان را از ا. خود، درب بسته را بر روی خود بگشـای

رهبری را بـه جبـار مـی . استعداد رهبری و توانائی خود غافل می کند
و ایـن این او است که انتخابات فرمایشـی را سـازمان مـی دهـد . دهد

دارنــدگان حــق انتخــاب اســت کــه بایــد از حــق خــالی شــوند و رأی 
ق و بدین سان، در این توجیه، رابطه با استعدادها ها و حقـو .بدهند

. رهبری  نیز با جبار اسـت. توانائی ها، جای به رابطه با جبار می دهد
: سازنده توجیه از مشاهده تناقض آشـکار سـاخته خـود نـاتوان اسـت

نمی توان هم در بن بسـت مانـد هـم زنـدگی در بیـرون از بـن بسـت، 
حل تناقض به فراخواندن مـردم بـه . زندگی در دموکراسی، را جست

  .بست استبیرون آمدن از بن 
این توجیه وارونه رهنمود انجیل است چـرا کـه حاصـل تجربـه . ۵٫۳

و معنـی ایـن » زنگـی بـه شسـتن نگـردد سـفید«انسانیت این شد کـه 
بـدون شسـتن زنگـی  ،ادعای دروغ اینست که شسـتن بـه جـای خـود

بایـد  ،زنگی اگـر بخواهـد سـفید بگـردد ،به سخن دیگر. گردد سفید
ــد ــاد اول و ا. زنگــی بمان ــی انتق ــه شــرکت در دادن رأی وقت ساســی ب

اینست که این عمل نقض حق انتخاب اسـت و  ،انتخابات آزاد نیست
زاد نمی تـوان آبا نقض حق انتخاب صاحب حق انتخاب و انتخابات 

  .شد
شکار تحریم فعال بر رفتار مردم ایران ارزش یافتن رأی در نظر آاثر     
یدا می شود که هـر فرهنگ دموکراسی وقتی پ ،در حقیقت. نها استآ

 ،بنا بـر ایـن. عضو جامعه خود را شهروند و دارای حق انتخاب بداند
بــرای رأی خــود ارزش قائــل شــود و مســئولیت ناشــی از دادن رأی را 

پس اگر به جای توجیه فعـل پذیرانـه رفـتن . بشناسد و برعهده بگیرد
دست کـم ارزشـمندی رأی و اهمیـت مسـئولیت  ،به پای صندوق رأی

  .می توانست ترویج مردم ساالری باشد ،ن گوشزد می شدرأی داد
  :)؟آیا میان بدتر و بدترین هم انتخاب وجود دارد( ٭ پاسخ پرسش سوم

آیا همواره انتخاب وجود دارد؟ آیا میان بد و بـدتر بـه جـای خـود،    
در مــدار بســته، . میــان بــدتر و بــدترین نیــز انتخــاب وجــود دارد؟ نــه

و چـون مـدار . ا این مدار، مـدار جبـر اسـتزیر. انتخاب وجود ندارد
بسته، مدار بد و بدتر می شود، به حکم جبر قدرت، تنها یک گـذرگاه 

چـرا؟ زیـرا . وجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر به بـدترین اسـت
و چون قدرت . پس عبور از بد به خوب ممکن نیست. مدار بسته است

مـدار  تعیـین بـد و بـدتر، اوًال جبار بد و بدتر را معین می کند و بـدون
بسـته نمـی شـود، بـد و بـدتر همـواره همـزاد و  پدید نمـی آیـد و ثانیـًا

اما چرا جبار نیاز به ایجاد مدار بسته بد و بـدتر دارد؟ زیـرا . همراهند
هم بکار مهار جامعه، از راه غافـل نگـاه داشـتنش از وجـود مـدار بـاز 

تن مـداوم مـردم در جـو خوب و خوب تر می آید و هم بکار نگاه داش
  .ترس و سنگین کردن این جو

تصدیق می کند که انتخابات گزیـدن بـه و بهتـر  گوینده این سخن     
. ماندن در مدار بد و بدتر و از بیم بدتر رأی دادن به بـد اسـت ،نیست
چـرا . بدتر است بسته بد و نمی داند که مدار هر استبدادی، مدار و او

 ،تخریب. دید می آید و حاصل تخریب استکه قدرت از روابط قوا پ
. هر تخریبی، تخریب بیشتری را به دنبـال مـی آورد. خوب نمی شود

وقتـی کسـی کـه در ایـن اما چه وقت مدار رابطه قـوا بسـته مـی شـود؟ 
که در آنست، سرنوشـت را رابطه زیر سلطه هست موقعیت و وضعیتی 

بـر  ،ز ایـن مـداربرای بیرون رفـتن ا ،نخیزد محتوم خود بپندارد و بر
بدین قرار، هرگاه بتوان از رابطه قـدرت بیـرون رفـت، مـدار . نخیزد

پس می باید مردمی که گرفتار این مـدار . بسته بد و بدتر پدید نمی آید
  می شوند، باور کنند که

  و. از مدار بسته بد و بدتر نمی توان بیرون آمد .۳/۱
ا میـان بـد و بـدتر و در این مدار، همواره انتخاب وجود دارد ام .۳/۲

میان بدتر و بدترین و مردم بـا انتخـاب بـد، مـی تواننـد گرفتـار بـدتر 
  . نشوند

باورانــدن ایــن دروغ نیــاز دارد بــه فــراوان ســاحران و مبلغــان     
جوراجور که بتواننـد جامعـه را از آرمـان، یعنـی الگـوی زیسـت قابـل 

ون تا جامعه، بخصوص بخش جـوان آن کـه بـد. تحقق محروم کنند
این آرمان، نمی توانـد بـه فعالیـت خـود جهـت دهـد، از آرمـان تهـی 

باید از آرمان گرائی دست «ساحران می باید جوانان را به سحر . شود
  . ، بی هدف و فعل پذیر کنند»شست و به واقعیت گرائی بسنده کرد

باورانــدن ایــن دروغ بــه جامعــه نیــاز دارد بــه فــراوان ســاحران و       
» اخـالق«شناس و اقتصاد دان و دین شناس و مروج  جامعه(مبلغان 

و  و حقوقــدان و سیاســتمدار و سیاســت شــناس و مفســر و تحلیــل گــر
بـرای ایـن کـه ) محقق و پژوهشگر که اکثرا القاب خود ساخته اسـت

بباورانند رابطه قـوا رابطـه ایسـت کـه واقعیـت دارد و برقـرار کردنـی 
اسـت کـه مـی بایـد، هـر کـس و هـر جامعـه ای در ایـن رابطـه . است

امـا اکثریـت بـزرگ چـه بایـد بکنـد؟ ایـن . موقعیت متفوق پیدا کنـد
زیـرا . اکثریت در روابط قـوا، هرگـز موقعیـت متفـوق پیـدا نمـی کنـد

قدرت بدون آنکه متمرکز شود، بکار بردنی نمی شود و بدون ایـن کـه 
پس ایـن اکثریـت اسـت کـه مـی بایـد در . بزرگ شود، برجا نمی ماند

برای نگاه داشـتن اکثریـت در ایـن . ه بد و بدتر نگاه داشتمدار بست
مدار، افزون برکار های بـاال، سـاحران و مبلغـان در خـدمت قـدرت، 

  :می باید
اکثریت بزرگ را از حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی غافل نگـاه . ۳٫۳
از راه اتفاق نیست که در طول مدت انتخابات فرمایشی، از این . دارند

نها و قلمهای ایـن سـاحران و مبلغـان کلمـه ای جـاری حقوق، بر زبا
  .نشد
زیــرا . بایــد اکثریــت بــزرگ را از انقــالب و هــر جنبشــی ترســاند .۳/۴
درب همـواره بـراین پاشـنه «و » همه جا آسمان همین رنگ اسـت«

یم والیت مطلقـه ژاز این رو است که دستگاه تبلیغاتی ر. »می چرخد
دموکراسی هـای غـرب وضـعیتی  فقیه چنان تبلیغ می کند که پنداری

  .بسیار بدتر از وضعیت مردم ایران دارند
  رفتن به پای صندوق رأی بدون برخورداری از .۳/۵
ــف   ــرفتن تصــمیم و آزادی در (= حــق انتخــاب  –ال ــتقالل در گ اس

  و) گزینش نوع تصمیم
چشــم پوشــیدن از انتخــاب واقعــی یعنــی بــاز یــافتن اســتقالل و  –ب  

. این، بیرون رفتن از مدار بسته بـد و بـدتر اسـت آزادی خویش، بنا بر
  .تحریم فعال همین است

غیر ممکن جلوه دادن ایجاد امکـان در بیـرون از حـوزه سـلطه  –ج  
  و. یم والیت مطلقه فقیهژر
بی محل کردن وجدان اخالقی و ارزشهائی که ترجمان حقـوق   - د  

  بنابراین،. انسان هستند
امت و منزلت و شخصـیت و ایـن خـالء عاری کردن  انسان از کر –ه  

دروغ  –کرامت و منزلت و شخصیت را واقعیت گرائـی باورانـدن و و 
یم است، عادی ژرا که زبان زور و ترجمان بیان قدرتی است که مرام ر

  . و همگانی کردن
بدین قرار، مانـدن در مـدار بسـته بـد و بـدتر و فراخوانـدن مـردم در 

میان بد و بـدتر، تـن » انتخاب«ن به ماندن در این مدار و بسنده کرد
دادن به خـالی شـدن از کرامـت و منزلـت و شخصـیت و همـه دیگـر 

  .حقوق و ارزشها به شرح باال است
به ایران حملـه مـی » مردم رأی داده اند«آیا حاال که ( ٭ پاسخ پرسش چهارم

  :)؟شود
 یـمژمن گفته و نوشته ام که رفتن به پای صندوقها و دادن رأی بـه ر    
و  خرداد گفت هر رأی، رأی بـه نظـام و سـاز ۱۴آقای خامنه ای در  –

بدان معنی است که مردم ایـران گرفتـار چنـان  –کار انتخابات است 
وحشتی هستند که با پای خود به پای صندوقهای رأی می رونـد و بـه 

  ایجاد چنین داوری نسبت به خود، بسی . یم رأی می دهندژاین ر
  

    ۳ر صفحهد
  

 ؟ملیاجماع
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تشویق جنگ افروزان به تدارک جنـگ . ران خطرناک استبرای ای
خرداد آقای خامنـه  ۲۲سخنان . و تشدید تحریمها برضد ایران است

ای، جا برای تردید باقی نگذاشت که جامعه ملی را مصمم به تحریم 
وگرنه ممکن نبود کسی با این ادعا کـه بـر . فعال انتخابات دیده است

هـم نظـام را  ه آنهـا، بگویـد اگـرمردم والیت مطلقه دارد، خطـاب بـ
اینک آنها که انتخابـات را . قبول ندارید، به خاطر کشور، رأی بدهید

تحریم فعال کردند و بنا بر همین رأی سازی هم رأی اول را در ایران 
امروز دارند و بنا بر حقیقت و واقعیت نسبت آنها به رأی دهنـدگان از 

ها هم که در مقام اعتراض به سه پنجم به دو پنجم نیز بیشتر است و آن
والیت مطلقه آقای خامنه ای و بحران سازیهای او، رأی داده اند، بـا 

درصــد نســبت بــه دارنــدگان حــق  ۴٫۴(توجــه بــه رأی آقــای جلیلــی 
درصد مردم ایران مخالف ناچیز شدن  ۹۶٫۴انتخاب در تهران یعنی 

د ، اجمــاع ملــی را بــر ضــ)»تهدیــد زدائــی«اســالم در والیــت فقیــه و 
واکـــنش . والیـــت مطلقـــه فقیـــه و سیاســـتهایش بوجـــود آورده انـــد

حکومتهای امریکا و اروپا، نیز، می گوید که آنها هم رأی داده شده را 
از دیـد آنهـا نیـز ایرانیـان سیاسـتی را کـه . رأی اعتراض تلقی کرده اند

شــعارهای ایرانیــان در . آقــای جلیلــی مجــری آن بــود، رد کــرده انــد
الن نتایج آراء نیز گویای صفت اعتراضی بودن رأی شهرها، بعد از اع

  .های داده شده است
بدین قرار، به یمن تحریم فعال، در مـردم ایـران حالـت اعتـراض      

اینک پرسش کننده و جمهور مردم ایـران مـی . برانگیخته شده است
وقتی اعتـراض آنهـا توانسـته اسـت جـو را تغییـر : باید از خود بپرسند

ن اعتراض از راه تحـریم فعـال یـک پارچـه بعمـل مـی دهد، هرگاه ای
آمد، صد چندان مؤثرتر نبـود؟ زود اسـت کـه ایرانیـان پـی مـی برنـد 
گزینش آقای روحانی به ریاست جمهوری نه برد آنها که باخت آنها و 

به سخن دیگر، اگر هم تحریم همگانی می . برد آقای خامنه ای است
پـیش . جمهوری بر می گزیدنـد را به ریاست شد، به احتمال قوی، او 

ــن  ــماره (از ای ــالب اســالمی ش ــرمقاله انق ــه  ۸۳۰س ــوان مطالب ــا عن ب
، توضیح داده ام، بنا بر چه فرضی روحانی بر دیگر نامزدهـا )محوری

در پاسـخ بـه پرسـش ششـم، بـا تفصـیل بیشـتری . تقدم پیـدا مـی کـرد
تحریم فعال برد کامل بدون باخت برای مـردم . توضیح خواهم داد

آقـای خامنـه ای مـی . ود و رأی اعتراض برد و همراه با باخت اسـتب
توانــد بــرد خــود را وصــول کنــد و مــردم از بــاب وصــول باخــت او را 

  .ندارند
با دادن رأی به نظام مشـروعیت بخشـیده » مردم«آیا ( ٭ پاسخ پرسش پنجم

  :)؟اند
وقتی انتخابات فرمایشی است یعنی مردم نمی توانند حـق انتخـاب     
د را بکار برند بدین خاطر که نه آزادی نامزد شـدن وجـود دارد و خو

نه آزادی بیـان و اجتمـاع وجـود دارد و نـه نامزدهـا اجـازه دارنـد بـا 
مردم، به زبان حقیقت، سخن بگویند و نه حتی شمارش آراء در منظر 

. یــم مشــروعیت نمــی دهــدژمــردم انجــام مــی گیــرد، رأی دادن بــه ر
مشروعیت ... یمهای شاه و صدام و مبارک و ژچنانکه رأی دادنها به ر

  . نبخشیدند
اما وقتی مردم در مقام اعتـراض رأی مـی دهنـد و بخـش بزرگـی از     

جامعه نیز انتخابات را تحریم می کند، نه تنهـا رأی دادن مشـروعیت 
بنـا بـر . یـم نیـز مـی شـودژنمی بخشد که تصدیق فقدان مشـروعیت ر

است که بر آراء به نسبت افزوده  صادر شده» حکم حکومتی«اطالع، 
هم بدین خاطر که میـزان مشـارکت در دادن رأی بـاال جلـوه . شوند

داده شود و هم بدین خاطر که آرای معرف خط و ربط آقـای خامنـه 
ای، بیش از اندازه ناچیز نشوند و هم بدین لحـاظ کـه آرای کسـی کـه 

برابر شود  حائز اکثریت اعالم می شود با مجموع آرای دیگر نامزدها
. و هم بدین جهت که شبهه مشروعیت یابی نظام قابـل القـاء بگـردد

آقای خامنه ای و حزب سیاسی مسلح، چنان حواسشان جمـع بـردن 
بازی، بوده است که از بوجود آمدن اجماع برضد والیت مطلقه فقیه 

توضـیح ایـن کـه اگـر هـم نـامزد . و سیاست های او، غافل شـده انـد
دین خاطر نبـوده اسـت کـه آقـای خامنـه ای بنـا کردن آقای جلیلی ب

داشته است نام او را از صندوق بیرون بیاورد و می خواسته است او را 
. مترسک کند، ناچار، او را کسی باید معرفی می کرد که نامزد او اسـت

حتی یک نوبـت هـم کلمـه . دوبارهم از موضع او حمایت صریح کرد
و . زبان نیاورد نه پیش از آن، بر و» انتخابات«، را نه در این »تعامل«

حاال، حتی برغم آرائی کـه بـر آرای او افـزوده انـد، نسـبت آرای او بـه 
درصـد و  ۴٫۴دارندگان حق انتخاب در تهران و در کشور، به ترتیـب 

یعنی برضد والیت مطلقه فقیه و سیاستهایش، نزدیک . درصد است ۷
ن اجماع یک ملـت را چگونه بتوا. به اتفاق آراء و اجماع وجود دارد

در سلب مشروعیت از والیت مطلقـه فقیـه و مـدیریت او، مشـروعیت 
  بخشیدن به او شمرد؟

یکبار دیگر، روشن می شـود کـه هرگـاه ایـن اجمـاع از راه تحـریم      
یم در شـفافیت کامـل ژفعال اظهار می شد، تصدیق عدم مشروعیت ر

در اعتراض از در عوض، هم استفاده از حق انتخاب . اظهار می گشت
یم را برای معامله بر سر حقـوق ملـی بـاز نمـی ژراه رأی دادن دست ر

یم امکان پیدا نمی کرد، با استفاده از ابهام، اجمـاع ژگذاشت و هم ر
  .بر ضد خود را با مشروعیت دادن مردم به خود جانشین کند

افزون بر این، وقتی دارنده حق انتخاب، بدون برخوردار بـودن از      
  حق، به پای صندوق رأی می رود،  این
بنابراین قاعده که فاقد حق، نمی تواند حق ایجاد کند، بـا رأی  .۵/۱

دادن هم غفلت از حق انتخاب و دیگر حقـوق خـویش را اظهـار مـی 
ایجـاد مشـروعیت  –یـم بدهـد ژاگر هم رأی موافق بـه ر –کند و هم 

  و . یم نمی کندژبرای ر
مـی گیـرد و حقانیـت بـا بازشناسـی مشروعیت از حقانیت نشأت  .۵/۲

حقوق شهروندی و حقوق ملی و عمل به این حقوق تحقق پیـدا مـی 
وقتی مردم یـک کشـور نمـی تواننـد از حقـوق شـهروندی خـود . کند

یمـی کـه، بـه آنهـا، امکـان ژبرخوردار شـوند، چگونـه مـی تواننـد بـه ر
برخــورداری از ایــن حقــوق را در محــدوده انتخابــات فرمایشــی نمــی 

، مشروعیت ببخشـند و رژیـم نیـز بـه اسـتناد رأی مـردم، خـود را دهد
ــیه در دوران  ــردم روس ــا رأی م ــد؟ کج ــروعیت بدان برخــوردار از مش

یـم ژیم مشروعیت می داد؟ کجا رأی مردم عراق به رژاستالین به آن ر
  صدام مشروعیت می داد؟ و

د این بار،  ترس از تحریم همگانی، آقای خامنه ای را ناگزیر کـر .۵/۳
تصریح کند رأی دادن می تواند رأی به نظام نباشد و نه بـر او و نـه بـر 
هیچ کس دیگر، پوشیده نیست که بخش بسیار بزرگـی از آنهـا نیـز کـه 
رأی داده اند، در مقام اعتراض به والیـت فقیـه و سیاسـتهای او، رأی 

بنا بر ایـن، رأی دهنـدگانی کـه در مقـام اعتـراض رأی داده . داده اند
یـم والیـت مطلقـه فقیـه ژم با رأی خود تصدیق کرده اند کـه راند، ه

مشروعیت ندارد و هم بر این باور بوده اند که فرصت را بـرای نشـان 
امـا آیـا . دادن روحیه اعتراض و عزم خود بـه تغییـر اظهـار مـی کننـد

  روش صحیحی بکار برده اند؟
یک تحــریم فعــال و رأی دادن از راه اعتــراض کــدام( ٭ پاســخ پرســش ششــم

  :)؟کارساز تر هستند
هرگاه از صمیم دل به آزادی بیان باور داشته باشیم، این بـاور را  .۶/۱

حتی اگـر . می باید در دفاع از حق هرکس بر آزادی بیان اظهار کنیم
نظر و روشی که بیان و عمل می شود، مخالف نظر و روش پیشـنهادی 

داده انـد را بنا بـراین، مـا حـق اعتـراض بـه مردمـی کـه رأی . ما باشد
نداریم چه رسد به بکار بردن زبان توهین و تحقیر که هـم فـاش مـی 
کند باور نداشتن به اسـتقالل و آزادی انسـان را و هـم فـاش مـی کنـد 
بیان قدرتی کـه روش تـوهین و تحقیـر را بـه در سـردارنده خـود مـی 
آموزد و هم زبان بکار رفته، زبان زور است و هم به فریاد می گوید که 

بـاوجود . قدرتمدار، به ضرورت، کار را با تخریب آغـاز مـی کنـد عقل
این، حق انتقاد محفـوظ اسـت و مـی تـوانیم نظـر و روشـی را انتقـاد 

اظهار حقیقـت بنیـاد . کنیم که پیش پای رأی دهندگان گذاشته است
مردم ساالری است و انتقاد که تمیز راسـت از دروغ و حـق از نـاحق 

  :هائی می آید که انتقاد می شونداست، بیش از همه، بکار آن
مـا : نظر و پرسش آنها که در مقام اعتراض رأی داده اند، اینسـت .۶/۲

بنـا بـراین، رو در  .و تحریم کنندگان هدف مشترک داریم بـا دو روش
در کنار یکدیگر هستیم و می باید بـا یکـدیگر بـه . روی یکدیگر نیستیم
بهترین روش است وقتی بحث آزاد : پاسخ اینست. بحث آزاد بنشینیم

پـس، . با انتقاد بمعنای تمیـز صـحیح از نـا صـحیح، همـراه مـی شـود
لـذا، روش . انتقاد نخست اینست که هـدف در وسـیله بیـان مـی شـود

تحـریم فعـال روش بکـار . بکار رفته، مـی بایـد ترجمـان هـدف باشـد
زیرا رفتن به پای صندوق رأی، وقتـی عمـل . بردن حق انتخاب است

روندی نیست، ولو به قصد اعتراض، از حـق شـهروندی به حقوق شه
را به جا آورد، خود  هرگاه کسی بخواهد حق . خود خالی شدن است

تحریم فعال تصدیق این . می باید، عمل او مثبت شهروندی  او باشد
حق و عمل به این حق و از آن خود کردن حق تغییـر یـافتن و تغییـر 

شـهروندی و عمـل بـه  اساس تحریم فعال تصدیق حـق: دادن است
این حق و عمـل بـه  گرفتناین حق است و اساس رأی دادن، نادیده 

بـدین خـاطر کـه  .یم حاکم سـنجیده اسـتژاست که ر» مصلحتی«
مصلحت را همواره قدرت مـی سـنجد بـرای ایـن کـه جانشـین حـق 

  .دارندگان حق کند
در مقام اعتراض رأی دادن، عمل در محدوده تحت حاکمیـت  .۶/۳
ار است و تحریم فعـال، رهـا شـدن از ایـن محـدوده بسـته و یم جبژر

  . است جدید و امکان ی بازایجاد فضا
ــدهای  .۶/۴ ــی آم ــنگین پ ــار س ــر ب ــراض رأی دادن، زی ــام اعت در مق

یـم بخواهـد بـازهم از ژهرگـاه ر: یـم رفـتن اسـتژسیاست ویرانگر ر
یـم مسـئولیت آن را بـر دوش ژحقوق ملی ایرانیان مایه بگـذارد، آیـا ر

نها که رأی داده اند، نمی گذارد؟ تحریم فعـال، در همـان حـال کـه آ
یـم جبـار و جهانیـان اظهـار مـی ژعزم ملتی را در شفافیت کامـل بـه ر

کند، ملت را بر مسـند مجـری حقـوق ملـی و حقـوق شـهروندی مـی 
  . نشاند

حال اگر حاصل کار را ارزیابی کنـیم بـه ترتیبـی کـه واقعیـت را  .۶/۵
: بینیم، ناگزیر، می باید از این جا شـروع کنـیمهمان سان که هست ب

بنا بر اطالعی، مهندس انتخابات، از آغاز تا پایان، یـک هـدف داشـته 
آقای . است و آن بیرون آوردن نام آقای روحانی از صندوق بوده است

بنا . جلیلی نقش مترسک و یکچند از نامزدها نقش دکور را داشته اند
ای نخسـت مـی خواسـته اسـت آقـای بر اطالع دیگری، آقای خامنـه 

جلیلی را رئیس جمهوری کند و دیـر هنگـام، بـه آقـای قالیبـاف رضـا 
داده است و سرانجام از بیم وسعت تحریم و نیز ترس از مجازاتهـای 
جدید و سختی وصف ناپذیر وضعیت داخلی، تـن بـه آقـای روحـانی 

و دیگری یکی در عراق  ،با توجه به این امر که از دو منبع . داده است
نبایـد از ایـن احتمـال غافـل  ،عین اطالع اول  دریافت شد ،در لبنان
ن را آبرای پوشاندن شکسـت سـخت خـود و  ،قای خامنه ایآشد که 

ــروزی وانمــود کــردن ــد کــه  ،پی ــاء مــی کن ــه الق در کشــورهای منطق
را خود او مهندسی کرده و بنایش براین بـوده اسـت کـه » انتخابات«

  بنا بر هر دو اطالع، ،بهر رو. گرددروحانی رئیس جمهوری ب
زیـرا بـا دفـاع از . آقای خامنه ای باخت بسـیار بزرگـی کـرده اسـت• 

موضع آقای جلیلی و اعتراض به موضع آقای روحـانی و نیـز دو مـاده 
که آقای جلیلی برنامـه خـود ) والیت مطلقه فقیه و تهدید زدائی(ای 

او رأی دادن بـه آقـای کرده بود، او را کسی گردانـد کـه رأی دادن بـه 
خامنه ای است و رأی دادن به کسی که بیشترین فاصـله را بـا او دارد، 

بــا توجــه بــه ایــن کــه آقــای . رأی دادن برضــد آقــای خامنــه ای اســت
احمدی نژاد دست خود را از پرونده اتمی شست و گفـت دخـالتی در 
اتخــاذ سیاســت اتمــی و اجــرای آن نــدارد، پــس مســئول اول و تنهــا 

اگر گفته شود انتقاد آقـای والیتـی از رویـه . آقای خامنه ایست مسئول
آقای جلیلی، دلیل اینست که آقای خامنه ای هم نظر انتقادی داشـته 
اسـت، هـم دروغ بـی مـزه ایسـت چـرا کـه، در همـان منازعـه، آقـای 

نظر او را تصدیق و اطالع و نظـر » مقام معظم رهبری«جلیلی گفت 
نـده اسـت و هـم والیـت مطلقـه ای کـه آقای والیتی را نادرسـت خوا

سال بحران اتمی، آمر مسـتقیم مـذاکره کننـدگان  ۱۱بگوید در طول 
بوده است و آنها سیاسـت او را اجـرا نکـرده انـد، بـی کفـایتی مطلـق 

  . خود را تصدیق کرده است
ندســی انتخابــات بقصــد از صــندوق بیــرون هبــدین قــرار، خــواه م      

ی و اجرا شده باشد و خواه نه، تحـریم آوردن نام آقای روحانی طراح
یـم رأی داده انـد و هـم ژکنندگان که رأی اول را داشته اند و بر نفی ر

آنهــا کــه بــرای آن رأی داده انــد کــه آقــای جلیلــی رئــیس جمهــوری 
نگردد، یک اجماع ملی را بر ضد والیت مطلقه فقیه و سیاسـتهای او 

ی گشـت هرگـاه از راه این اجماع بسیار شفاف تر مـ. بوجود آورده اند
  .تحریم فعال اظهار می شد

یم خـود اعـالن کـرده اسـت، ژنتایج انتخابات فرمایشی کنونی که ر• 
چـرا . است ۱۳۸۸خرداد  ۲۲اعتراف صریح او به تقلب در انتخابات 

. یم همان ها هستند که این بار نیز رأی داده انـدژکه رأی دهندگان ر
ایان موسـوی و کروبـی کاسـته و ، از آرای آق۸۸پس در انتخابات سال 

این اعتراف نیز شکست بزرگی . بر آرای آقای احمدی نژاد افزوده اند
است زیرا آقای خامنه ای تا توانست جنایت کرد تـا بـه زور، منصـوب 

  .خود را رئیس جمهوری بگرداند
بـا عمـل : در ازای این دو باخت بزرگ، او یک برد نیز کرده اسـت• 

قدرتمداری، بـا زدن سـر، تـن را بـه مهـار خـود  به قاعده ای از قواعد
در حقیقت، رأی به روحانی، اگر هم، بنا بـر مهندسـی . درآورده است

انتخابات، بنا نبود نام او از صندوق بیرون بیایـد، در همـان حـال کـه 
چـرا کـه بـه او امکـان داد . رأی اعتراض بود، رأئی به سود او نیـز بـود

ی خاتمی از بند رادیکالیسم موسوی و را که گویا آقا» اصالح طلبانی«
کروبی بیرون آورده است و همـه گـروه هـای سیاسـی کـه در حاشـیه 

یـم کنـد و، در همـان حـال، خـود را از ژیم قرار گرفته اند، حامی رژر
بدین قرار، نه رأی بـه . آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز بیاساید

بـر سـر نفـی : تروحانی کـه رأی نـدادن بـه جلیلـی رأی اعتـراض اسـ
 –در واقـع، تهدیـد افزائـی  - » تهدیـد زدائـی«والیت مطلقـه فقیـه و 

  .اجماع ملی بوجود آمده است
آن دو باخت و این برد، در مجموع، می توانـد بسـود آقـای خامنـه      

زیرا رأی دهندگان وسیله سـتاندن باختهـای آقـای خامنـه . ای باشند
یله ستاندن طلـب خـود را در عوض آقای خامنه ای وس. ای را ندارند

دارد و حتی می توانـد مسـئولیتها را از دوش خـود بـر دارد و بـر دوش 
رأی دهندگان بگـذارد و بـر رنـج هـای مـردم ایـران، همچنـان رنـج 

قای روحانی نیز  نـه گفـتن بـه آاگر  فرض کنیم رأی دادن به  . بیفزاید
ی خود این مردم هستند که با ادامه عمل تعرض ،قای خامنه ای استآ

یم والیت مطلقه فقیه از تنگنا بگردد ژمی توانند مانع از بیرون رفتن ر
  .تکرار شود ،و وضعیتی نظیر وضعیت بعد از پایان دوران خاتمی

و گفته می شود، همه تغییر می کنند و مـردم روحـانی را تغییـر مـی       
این ادعا نیز دروغی محض توجیه روشی است که اتخـاذ شـده . دهند
غیر از تجربه آقای خمینی و دسـتیاران او کـه مـردم تغییرشـان . است

ندادند و آنها همچنان درکار تغییر دادن مردم به زور هستند، مردمـی 
یم می سـپارند، چگونـه مـی ژکه با دادن رأی اختیار تغییر خود را به ر

توانند آقای روحانی و امثال او را تغییر دهنـد؟ بـر ایرانیـان اسـت کـه 
خود خویشتن را تغییر می دهد و هرگـاه آنهـا صـاحب  بدانند هرکس

بنا بر پیام آقای روحانی شما ایرانیان، (» پیروان«اختیار تغییر خود از 
رهبـری » مقـام معظـم«نه در مقام شهروندی کـه در مقـام پیـروی از 

به شهروندان بگردند، دولت جبار بر جا نمی ماند و در ) رأی داده اید
، البته امثال آقـای روحـانی نیـز امکـان تغییـر جامعه باز و تحول پذیر
  . کردن را پیدا می کند

بدین سان، رأی دادن، در مقام اعتراض، هم فاقد شفافیت تحـریم     
. فعال است و هم نه به جبار بدون آری به جمهوری شهروندان است

دیکتـاتور، دیکتـاتور، «یم جبار را بر جا می نهـد و حتـی شـعار ژزیرا ر
نیــز ســر مــی دهــد و سرنوشــت خــویش را بــه کــارگزار » تشــکر، تشــکر

به سـخن روشـن تـر، رأی اعتـراض نـه والیـت . دیکتاتور وا می گذارد
. والیـت مطلقـه فقیـه اسـت) روحـانی(مطلقه فقیه و آری به کـارگزار 

شفاف به والیت مطلقه فقیه و آری شـفاف  نِهحال آنکه تحریم فعال، َ
قیـر و بـی منزلتـی و خـالی از نـه بـه تح. به والیت جمهور مردم است
  . حق و پر از زور زیستن است

بدین قرار، آنها که در تحریم فعال شـرکت کـرده انـد مـی بایـد بـه      
  زیرا که . خود ببالند

  روحیه تعرض به جبار را برانگیخته اند و –الف 
ناگزیرش کرده اند به چنان مهندسی انتخاباتی تن در دهد کـه  –ب  

ی برضد والیت مطلقه فقیه و بحران سازی های حاصلش اجماعی مل
  .او گشته است

هرچند امید اینست که این واپسین تجربه باشد، امـا واقـع بینـی  –ج  
ایـن . حکم می کند که بپذیرند جامعه ها تجربه ها را تکرار می کننـد

تجربه تکرار هر دو تجربه حکومتهـای هاشـمی رفسـنجانی و خـاتمی 
برای بر عهده گرفتن مسئولیت انتقال حـق پس باید آماده شد . است

و استقرار جمهـوری ) انتقال والیت به جمهور مردم(به صاحب حق 
  .شهروندان و دولت حقوقمدار را جای گزین دولت جبار کردن

 ؟ملیاجماع
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ـــاب«بخصـــوص امریکـــا را نســـبت بـــه در فصل چهارم، واکنش غـرب،              ـــه ریاســـت » انتخ ـــانی ب مـــی  جمهـــوری از نظـــر خواننـــدگانروح و » پرونـده اتمـی ایـران«قبال ایران و و انگلســتان و فرانســه و اســرائیل در جالب گویای چرائی سیاست امریکـا در همین فصل، اطـالع هـای . گذرد ــرد خبرهــــای  ،و در فصــــل پــــنجم       .یم سوریه را گرد آورده ایمژر ــان را گ ــوق انس ــه حق ــا ب یـــم، ژاز قـــرار، در ایـــن ر. آورده ایـــمتجاوزه   :زندان به روی مبارزان می آیدتنهـــا بکـــار گشـــودن درب » کلیـــد«
  
  

ـــــــــات«در  » انتخاب
تقلــب شــده اســت یــا 

یـــا آ - نشــده اســـت؟ 
غــاز آاز » انتخابــات«

ـــان مهندســـی  ـــا پای ت
ــــت؟ ــــده اس دو  - ش

 :اطالع مهم
    

ــرو اســت و هــم هم از نظر مسائل حیـاتی کـه . می کندصحت ارقام اهمیتی دو چنـدان پیـدا نـــوع والیـــت مطلقـــه فقیـــه اســـت، یم استبدادی از ژقتی رو. داشته باشندداده نمــی شــوند، حساســیت تمــام هــا کــه داده مــی شــوند و رأی هــا کــه نشود، می باید نسـبت بـه شـمار رأی است و بخواهند بـه آنهـا دروغ گفتـه کردن، ماندن در مدار بسـته انحطـاط و بداننــد در دروغ و بــا دروغ زنــدگی وسیله اظهار حق انتخاب آنهـا باشـد از ایـــن، اگـــر بخواهنـــد رأی بیشـــتر نیـز مســئولیت رأی خــود را بپذیرنــد، بخواهند رأی آنهـا ارزش پیـدا کنـد و هرگــــاه مردمــــی  :انقــــالب اســــالمی ــا روب ــا آنه ــام کشــور ب ــول نظ ــابی  تح ــت ی ــاظ جه ــدرت و دروغ، تــن سیاســی و هــم  بــدین خــاطر کــه تــن بلح ــه زبــان ق یـم ژدادن به انفعال و مسـلط کـردن ردادن ب ــد از واقعیت آنسان که روی . خود استبر ــی کن ــاه م ــا را آگ ــت، م ــز راســتگوئی اندیشه های راهنما که جامعه بـه آنهـا داده اس ــال کــرده اســت و نی ـــان بر در دست گرفتن تغییـر خـود از راه جامعه به حـق انتخـاب و حـق خـود توضــیح ایــن کــه هرگــاه . مــدعی هــااقب ـــد، بی ـــت داده باش ـــد، اهمی توجه او را بـه خـود  استقالل و آزادیرش ). دندزیاد بردند و حامی روحـانی شـنظرگــاه هــای خــویش را ا ... طلــب وضـــد اســـالم و میانـــه رو و اصـــالح همانطور که از الئیک و (یکی هستند اخـــتالف در صـــورت، در محتـــوی های قدرتی به رواج هستند که بـرغم کردن این حق، رأی داده باشد، بیـان و اگر بدون لحـاظ . جلب کرده است دفاع از ایـن حـق مـی داننـد، بلحـاظ را حق هر انسان و خود را موظف به و نیز، از دید کسانی حق انتخاب        . کنند و جانشین حق انتخاب کنندنگفتند و کوشیدند رأی دادن را حـق کلمـــه ای از حـــق انتخـــاب انســـان » انتخابـات«بیهوده نیست که در این 

ــه روش  ــرای رأی بمثاب ــه ب ــی ک از ایـن رو اصـرار . اند، دفاع می کننـدرأی داده اند و آنهـا کـه رأی نـداده که عمل به حق قائل هستند، از حق آنها ارزش ) مشارکت در دادن رأی و کیفیت آراءدر اینجـــا میـــزان (دارنـــد، واقعیـــت  ــد ــه هســت بیابن ــان ک ــان س و  را هم را  آنهــا کــه مــردم امــا .اظهــارش کننــد بنگریـد بـه . تقلبی بوده آن نمـی کننـدشمارند و صد البته اعتراضی هـم بـه کم و زیـاد کـردن آراء را واجـب مـی باشـد،  شـانرأی دادنها برابـر دلخواهتکلیف آنها می شمارند، بنابر این کـه ن را مکلف بیش نمی دانند و رأی داد را  ۸۸سـال » انتخابـات«رویه آنها که  از ســخن کمتــر آن بــار بــوده اســت، تردیــد میــزان مشــارکت در دادن رأی این بار، باوجودی کـه بـدون کمتـرین لبـی خواندنـد و تق ،دشدلخواهشان نکه نتایج اعالن شده موافق  نآبعد از  دم  ،تقلب در انتخابات گفتن در باره ــرای ارزش رأی و نیــــز بــــرای پرهیــــز از به خاطر دفـاع از حـق انتخـاب و        .فرو بسته اند ــد ب        :راب دست آوریم» انتخابات«میــــــزان واقعــــــی مشــــــارکت در بکار بردن انواع روشها، کوشـیده ایـم تــا توانســته ایــم، بــا  ،مبــارزه بــا دروغحـــق دانســـتن حقیقـــت و در مقـــام شــد و بــرای دفــاع از کشــور داشــته باخطــری کــه تقلــب مــی توان
چند درصد صـاحبان   ،در تهران ٭

  :رأي داده اند؟ ،حق انتخاب
  
بـه  متعلق (، بولتن نيوز 92خرداد  26در  •

از قول فرهادي، فرماندار تهران بـه  ) سپاه
) بـاز متعلـق بـه سـپاه    (خبرگزاري فارس 

آورده است كه در انتخابات انجمن شـهر،  
او براي اين كـه  . درصد رأي داده اند 45

درصد رأي دهندگان را باال ببـرد، شـمار   
واجدين شرائط رأي دادن در شهر تهران 
ــداد     ــت تع ــه اس ــائين آورده و گفت را پ

 4ين شرائط رأي دادن در اين شهر، واجد
  . هزارتن هستند 700ميليون و 

رئـيس  «او غافل بوده است كه براتلـو،       
، باز به خبرگـزاري فـارس   »ستاد انتخابات

تعداد واجدين شـرايط رأي  « : گفته است
هزار  403ميليون و  6دادن در شهر تهران 

ميليـون و   9نفر و در استان تهـران   308و 
برابـر آمـار    .»نفر هسـتند  565و هزار  737

نيز ارقام براتلـو صـحيح    1390گيري سال 
  . هستند

هـزار   700ميليـون و   4درصـد   45اما      
ميليـون و   2واجدين شـرائط رأي دادن،  

 2,2مـار رسـمي   آ( هزار نفر مي شود 115
اين تعداد رأي دهنده نسبت بـه   .)ميليون

ميليون، تعداد رأي دهندگان در شهر  6,4
  .درصد مي شود 33ان، تهر

و چون سايت متعلق به مهدي هاشـمي،   •
درصد سازي را لـو داد، وزارت كشـور و   
ستاد انتخاباتي سكوت گزيدند اما دسـتگاه  

 2,2: يم اين توجيـه را سـاخت  ژتبليغاتي ر
 4,6درصـد   46هزار رأي شـمارش شـده   

اما با شـمارش بقيـه آراء   . ميليون رأي بود
. فر مـي شـود  ميليون ن 5درصد حدود  46
ميليـون   2,3ميليـون رأي   5درصد  46اما 

بنــا بــر ايــن كــه براتلــو، . رأي مــي شــود
دارندگان واجدين شـرائط رأي در شـهر   

و بنـابر   ميليـون گفتـه اسـت    6,4تهران را 
درصـد  ، صحيح اسـت  90مارگيري سال آ

كساني كه در شهر تهـران رأي داده انـد،   
  . استبوده درصد  35,5حد اكثر 

نامزدهـا در   ،بر رقمهـائي ديگـري  اما بنا •
ميليـون رأي   2,762بـر روي هـم    ،تهران

ميليون دارنـدگان   6,4نسبت به . داشته اند

بديهي . درصد مي شود 43,3 ،حق انتخاب
است كه رقمها مربوط به شهرستان تهـران  

حدود  ،90مارگيري سالآهستند كه برابر 
بنـا  . ميليون صاحب حق انتخاب دارد 7,3

راء مهندسـي نشـده   آرض كـه  برف ،بر اين
نامزد رأي  6درصد تهراني ها به  37 ،باشند

  . داده اند
ــا        ــيآام ــر  ،راي جليل ن آاگــر هــم ب

ايـن  . رأي اسـت  321324 ،نيفزوده باشند
( آراء كه رأي مستقيم به خامنه اي هسـتند  

اسالم ناب خالصـه مـي شـود در واليـت     
نسـبت بـه   ) مطلقه فقيـه و تهديـد زدائـي   

 4,4 ،ن حــق انتخــاب در تهــراندارنــدگا
برضـد واليـت    ،بدين قـرار . درصد است

 ،مطلقــه خامنــه اي و بحــران ســازيهاي او
طرفـه ايـن كـه    . اجماع ملي وجود دارد

ــر  ،آراي او در ســطح كشــور ــو ب نهــا آول
. درصـد اسـت   7بـاز   ،افزوده نشده باشـد 

 ،يـم واليـت مطلقـه فقيــه   ژر ،بـدين قـرار  
  .  استدر اقليت محض  ،همچنان در كشور

 24بنا بر قول مرتضـي تمـدن در    ،و باز •
صـندوق   959هـزار و   11تعـداد  «: خرداد

شعبه اخـذ راي   882هزار و  5اخذ راي و 
در استان تهران براي برگـزاري انتخابـات   

رضواني، مدير كـل  و . »ايم تدارك ديده
:   سياســي انتخابــات لرســتان، گفتــه اســت

منظور از شعبه اخذ راي مشترك شـهري  «
ين است كه در هر شعبه دو صندوق اخذ ا

ــوري و   ــت جمهـ ــات رياسـ راي انتخابـ
شوراهاي اسالمي شهري پيش بيني شـده  

شماري از  ،در تهران ،با وجود اين. »است
ــراي رياســت    ــندوق ب ــا دو ص ــوزه ه ح

  . جمهوري داشته اند
 2بطـور متوسـط هـر شـعبه      ،بنا بر اين     

يكــي بــراي . صــندوق رأي داشــته اســت
هوري و يكـي بـراي شـوراي    رياست جم

راي اخذ شده در شعبه هـا  آمتوسط . شهر
   ،را محاسبه كرده اند

چـه گونـه ممكـن    است كـه  پرسيدني     
برابـر مـردم    است مـردم بقيـه كشـور، دو   

  تهران رأي داده باشند؟
» انتخابــات«امــا علــت همــراه كــردن  •

رياست جمهوري با انتخابات انجمن شـهر،  
براي رأي دادن  اين بود كه شمار بيشتري

پـس اگـر   . به پاي صندوقهاي رأي برونـد 
فرض كنـيم همـه آنهـا كـه در انتخابـات      
ــد، در    ــرده ان ــركت ك ــهر ش ــن ش انجم

رياست جمهوري نيز شـركت  » انتخابات«
كرده اند و با توجه به ايـن كـه هـر رأي    
دهنده دو رأي مي دهد و بايد دو تعرفـه  
بگيرد و دو ورقه رأي بنويسد و در صندوق 

ندازد، بر اسـاس آمـاري كـه فرهـادي     بيا
دقيقـه، دو   3:20بدست داده است، در هر 

پيش . رأي به دو صندوق انداخته شده اند
از اين كه بـر پايـه ايـن زمـان رقـم رأي      
دهندگان كشور را محاسبه كنيم، بر اساس 

رأي  1000اطالع دقيق، از حوزه اي كـه  
ساعت اخذ كرده است، شمار رأي  15در 

  :كشور را محاسبه مي كنيمدهندگان در 
  
سه روش محاسـبه بـراي تعيـين     ٭

بيشترين شـمار رأي دهنـدگان در   
  :ايران

  
حوزه اي ازحـوزه هـاي شـهر تهـران      •

رأي به رئيس جمهوري اخذ كـرده   1000
صـندوق رأي بـراي    2اين  حوزه  . است

 15در . رياســت جمهــوري داشــته اســت
رأي اخذ كـرده   500ساعت، هر صندوق 

  : ه فرض كنيمهرگا. است
درشهرهاي بزرگ و متوسـط كشـور،    – 1

سـاعت رأي اخـذ شــده باشـد، يعنــي     15
برفرض محـال، نيمـي از رأي دهنـدگان    

ساعت رأي داده باشند و به هـر   15بمدت 
ــه شــده باشــند،  500صــندوق  رأي ريخت

  .ميليون رأي اخذ شده است 15حداكثر 
حال فـرض مـي كنـيم در شـهرهاي      – 2

وستاهاي كشور بـه  كوچك و بخش ها و ر
ساعت رأي داده شده  12ساعت 10جاي 
بنا بـر محاسـبه اي كـه     ،نها نيزآو در  باشد

رأي  368به هر صندوق  ،مده استآبعمل 
 11ميزان رأي اخذ شده  .ريخته شده باشد

  .ميليون نفر مي شود
  . ميليون  نفر مي شود 26: حاصل جمع – 3

روشن است كـه در تمـامي شـهرهاي         
ساعت رأي نداده اند 15متوسط  بزرگ و

 12و در شهرهاي كوچك و روسـتاها نيـز   
ساعت رأي نداده اند و در روسـتاها ايـن   
اندازه رأي به هـر صـندوق ريختـه نمـي     

  .شود
يكي از حـوزه هـاي تهـران را حـوزه      •

در اين حوزه يك . معدل فرض كرده اند
رأي  ،صندوق بوده است و به اين ترتيـب 

بعد  6صبح تا ساعت  8از  :اخذ كرده است
از ظهر  كه ساعت رسمي پايان رأي گيري 

بعـد   6از . رأي اخذ شده است 380 ،است
از ظهر كه زمان رأي گيري تمديد شـده  

يعنـي در  . رأي اخذ شده است 241 ،است
. نفـر بيشـتر رأي داده انـد    10هر سـاعت  

همـه   ،برفرض كه در سطح اسـتان تهـران  
سـطح  در  ،ساعت رأي داده باشند 15 ،جا

ميليون رأي مي توانسـته انـد    3,65استان 
ميليـــون  9,4نســـبت بـــه . رأي بدهنـــد

درصـد مـي    39 ،دارندگان حق انتخـاب 
راي سـفيد و  آمدعي اسـت منهـاي   . شود

ميليون نفر در استان تهران رأي  4,9باطله 
ميليـون رأي   1,25يعني حداقل . داده اند

  . افزوده اند
 ،حال اگر فرض كنيم در شهرهاي بزرگ 

ساعت حداكثر بميزان اين حوزه رأي 15
شـــهرهاي بـــزرگ داراي  ،داده باشـــند

. ميليون رأي داده اند 11,6 ،حوزه 18000
بـر ايـن   ) حوزه 24000(شهرهاي متوسط 

 9,9 ،ساعت رأي داده باشـند  12فرض كه 
و هرگاه فـرض  . ميليون نفر رأي داده اند

 18000(كنيم شهرهاي كوچك و روستاها 
 7,3 ،اعت رأي داده باشـند س12نيز ) حوزه

در ايـران   ،پـس . ميليون نفر رأي داده اند
بنا بـر ايـن   . ميليون نفر رأي داده اند 28,8

ميليـون نفـر  بـر آراء     7,9هنوز  ،حد اكثر
  .افزوده شده است ،داده شده

اما بر اسـاس زمـان رأي دادن محاسـبه    •
 :دقيق و بي خدشه اي مي توان انجام داد

ه را زمان رأي دادن زمان گرفتن دو تعرف
( زمـان نوشـتن دو ورقـه رأي    . دانسته اند

رأي به رئيس جمهوري و رأي به اعضـاي  
زيرا . را به حساب نياورده اند) شوراي شهر

. همزمان چند تن مي توانند تعرفه بگيرنـد 
زمان ديگري را هـم از قلـم    ،با وجود اين

ن زمان انـداختن دو رأي  آانداخته اند و 
ثبت دو رأي در دو دفتر در دو صندوق و 

جداگانه و مهر شدن برگ هويت و خارج 
حاصـل  . شدن از محل رأي گيري اسـت 

محاسبه اين شده اسـت كـه در شـهرهاي    
. ساعت رأي داده انـد 15بزرگ و متوسط 

بخـاطر   ،بعـد از ظهـر   3ساعت از ظهر تا  3
ــذا  ــان صــرف غ ــوا و زم رأي  ،گرمــي ه

. دهندگان بس اندك شماري بـوده انـد  
زمان الزم بـراي ورود بـه محـل    حداقل 

ــه    ــت ب ــه هوي ــري و دادن ورق رأي گي
ن وگرفتن دو آمتصدي و تشخيص صحت 

. ثانيـه دانسـته انـد    45دقيقـه و   1تعرفه را 
زمان بازگشت به پاي صندوق و انـداختن  
رأي به صندوق و ثبت رأي و مهـر شـدن   

را ) شناسنامه يا  كـارت ملـي  (ورقه هويت 
ايـن كـه در   نتيجـه  . صفر فرض كرده اند

نفـر رأي بـه صـندوق انداختـه      40ساعت 
رأي مـي   480سـاعت   12در . شده اسـت 

در سه ساعت توقف رأي گيري نيـز  . شود
مجمـوع مـي   . رأي حساب كرده انـد  36

هــزار از  42و گفتــه انــد . رأي 516شــود 
حوزه ها تعلـق داشـته انـد بـه شـهرهاي      

 ،در اين شهرها ،بنا بر اين. بزرگ و متوسط
مي توانسـته   ،حد اكثر ،ليون نفرمي 21,672

براي  شهرهاي كوچك و . اند رأي بدهند
ساعت زمـان رأي گيـري در    10روستاها 

هزار از حوزه  18نظر گرفته اند و گفته اند 
. ها متعلق به اين شهرها و روستاها بوده اند

ميليـون نفـر    6,2جمعيت رأي دهنـده را  
ميليـون   27,872جمع دو رقـم  . دانسته اند

ميليون  8,2 ،بنا بر اين محاسبه. مي شودنفر 
رائـي كـه ممكـن بـود اخـذ      آبر حداكثر 

  .افزوده شده است ،شوند
غلــط محاســبه ايــن كــه در شــهرهاي      

درصد رأي  40كوچك و روستاها كمتر از 
اخذ مي شـود و در شـهرهاي متوسـط و    

ن بخـش از  آهرگاه در . درصد 66بزرگ 
كشور نيز بـه انـدازه شـهرهاي بـزرگ و     

ميليون نفـر   10,9 ،متوسط رأي داده باشند
ميليــون   32,6رأي داده انــد و در كشــور

 3,4بـاز   ،بنا بر اين محاسـبه . رأي داده اند
  . ميليون بر آراي مأخوزه افزوده اند

ــاوجود تصــحيح  • راي شــهرهاي آامــا ب
ايـن محاسـبه كـه بـر      ،كوچك و روستاها

 1:40 ،اساس زمان رأي دادن هر يك نفـر 
مي تواند صحيح باشد زيرا در هيچ ن ،دقيقه

با اين تعداد حـوزه و ايـن    ،كجاي كشور
ممكن نيست اين تعـداد رأي اخـذ    ،زمان
ــرد ــي دو . ك ــات«بخصــوص وقت » انتخاب

حتي اگر زمـان  . همزمان انجام مي گيرند
انداختن دو رأي در دو صـندوق و ثبـت   
رأي در دو دفتر و مهر كردن ورقه هويت 

حداقل الزم براي  ،مثانيه منظور كني 20را 
تا  5دو دقيقه   ،اين كه يك نفر رأي بدهد

 ،يعنـي در هـر سـاعت   . ثانيه مي شـود  10
  :نفر مي توانند رأي بدهند 30حداكثر 

بعد  3ظهر تا (زمان توقف رأي گيري  – 1
يـك سـاعت     ،ساعت 3را به جاي ) از ظهر

فرض مي كنيم و مي گوئيم در شـهرهاي  
حوزه داشته هزار  42بزرگ و متوسط كه 

 30 ،حــداكثر،تعــداد رأي دهندگان ،انــد
 16,84=  42000ضــرب در  14ضــرب در 
راي قابل آاين تعداد حداكثر . ميليون نفر

  .اخذ مي شود
ــهرهاي كوچـــك و  – 2 ــاه در شـ هرگـ

روستاها  نيـز بميـزان شـهرهاي بـزرگ و     
ــدت    ــند و بم ــط رأي داده باش  12متوس

ميليـون   8,42 ،ساعت رأي  اخذ شده باشد
ــد ــر رأي داده ان راء در كــل آجمــع . نف

بـدين  . مـي شـود   25,26كشور حداكثر  
با تعـداد حـوزه هـا و سـاعات رأي      ،قرار

ممكن نيست بتـوان بـيش از ايـن     ،گيري
حتي اگر تمامي مردم مي . رأي اخذ كرد

بيشتر از اين تعـداد   ،خواستند رأي بدهند
براي ايـن كـه   . نمي توانستند رأي بدهند

مي بايـد   ،انند رأي بدهندتمامي مردم بتو
بـدين  . شمار حوزه ها دو برابـر مـي شـد   

ميليـون رأي مـي    11حد اقل تقلب  ،سان
  .  راء افزوده شده اندآشود كه بر 

رای اخــذ آامــا محاســبه ای بــر اســاس •
شــده بــراي رياســت جمهــوري در شــهر 

بطـور   ،نآبنا بر . تهران انجام گرفته است
 ،ريبراي رياست جمهو ،متوسط در تهران

اين . رأي اخذ شده اند 760 ،در هر حوزه
راي اعالن شـده  آمتوسط همان است كه 

در نادرســت . يــم مــي گويــدژتوســط ر
به قول خود  ،بودنش همين بس كه تهران

 ،باز. درصد رأي داده اند 53يم نيز زير ژر
ــام ر   ــر ارق ــا ب ــمژبن ــور ،ي رأي  ،در كش

نزديك به يك برابر نيم تهراني  ،دهندگان
نكـه  آحـال  . رأي داده اند) رصدد 72(ها 

 ،صندوق رياست جمهوري 60000اگر در 
بهمان اندازه رأي به صندوق ريخته شـده  

 60000ضرب در  760 ،باشد كه در تهران 
يـم مـي   ژر. ميليون رأي مي شود 45,6=  

تواند بگويد در شـهرهاي كوچـك  ايـن    
. اندازه رأي به صندوقها ريخته نشده است

 16,5ا و روسـتاها  اما جمعيت ايـن شـهره  
  ميليون مورد ادعاي  50از (ميليون نفر 

  
   ۵در صفحه

  

 ؟»مهندسی«
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 90مارگيري سـال  آميليون  55يم و نه ژر
اسـت و   ) كه برآن افزوده نيز شده است

درصد جمعيت شهرهاي كوچـك و   72
 72. ميليون نفـر مـي شـود    12 ،روستاها
 20,2راي شهرهاي متوسط هـم  آدرصد 

 ،دو رقـم  جمع اين. ميليون نفر مي شود
حـال اگـر   . ميليون نفر مي شـود  33,45

شهرهاي بزرگ  چون مردم تهران رأي 
ــند ــزان  ،داده باشـ ــأخوذه آميـ راي مـ

ميليون مي شود كه چون بـا رقـم   13,64
ميليون نفر مي  45,64 ،جمع كنيم 33,45
راي آميليون نفـر بيشـتر از    9يعني . شود

اما اين محاسبه كـه بـر پايـه    ! اعالن شده
ي اخــذ شــده در حــوزه هــا راآتعــداد 

 ،مـده آيم مي گويد بعمـل  ژنطور كه رآ
غلــط فــاحش ديگــري نيــز دارد و ايــن 
اينســت كــه درصــد رأي دهنــدگان در 

درصد مي  80تهران و شهرهاي بزرگ را 
درصـــد بيشـــتر از رأي  33كنـــد كـــه 

 8يـم و  ژدهندگان تهـران بـه ادعـاي ر   
درصد رأي دهندگان  72درصد بيشتر از 
يم مـي  ژبنا بر ادعاي ر باز ،در كل كشور

يم بدسـت  ژرقمي كه ر ،بدين قرار. شود
. با هيچ محاسبه اي جور نيست ،مي دهد

يـم  ژن ايـن كـه ر  آمگر يك محاسـبه و  
 40تعداد حوزه ها را بر پايه هـر سـاعت   

ــده و  ــان رأي   15رأي دهن ــاعت زم س
تعيين كـرده باشـد و در سراسـر     ،گيري
سـاعت  15در مدت  ،بدون توقف ،كشور
يري شده باشد و هـر حـوزه تنهـا    رأي گ

رأي اخـذ   600 ،براي رياست جمهـوري 
ميليـون   36 ،در اين صـورت . كرده باشد

امري . نفر مي توانسته اند رأي داده باشند
  . كه محال است

 60000بنا بر اين كـه در كـل كشـور     •
و بنـا بـر ايـن كـه در     . حوزه بوده است

شهرهاي متوسـط و كوچـك و روسـتاها    
ساعت پايـان   10كمتر از رأي گيري در 

مي پذيرند و در بخش ها و روستاها رأي 
ساعت نيز زمان نمي برد، هرگاه  5گيري 

بنا را بـر ايـن بگـذاريم كـه در سرتاسـر      
ساعت،  14كشور، رأي دهندگان، بمدت 

دقيقه دو رأي بـه   3بدون انقطاع، در هر 
رياست جمهوري و انجمـن  (دو صندوق 

ــهر ــد،  ) ش ــه ان ــراي رياانداخت ــت ب س
ــوري ــاعت  ،جمه ــر س  14و در  20در ه

بنا بر اين . رأي اخذ شده اند 280ساعت 
  كه

هـــزار صـــندوق رأي جمـــع  130 – 1
صندوقهاي رأي انجمن شـهر و رياسـت   

اگرتفاوت زمان رأي . جمهوري بوده اند
كه بسيار كند تـر  (گيري صندوقهاي سيار 

بـه  و ثابت را نيز در نظر نگيـريم،  ) هستند
ــزار صــندوق م 65 خصــوص رياســت ه

حـد اكثـر كسـاني كـه مـي       ،جمهوري
 توانسته اند در سراسر كشور رأي بدهنـد، 

نهـا كـه در   آ. ميليون نفر مي شـوند  18,2
ميليون رأي بيشتر اخذ  18ايران گفته اند 

خواه محاسبه كرده باشـند و   ،نشده است
گفته شـان   ،چه اطالع كسب كرده باشند

  . با اين محاسبه انطباق پيدا مي كند
يم قصدش اين ژهرگاه ر ،بدين قرار      

دارندگان حق رأي ميليون از  36بود كه 
از ايـن حـق   » انتخابـات «كه در ايـن   –

رأي بدهند، مي بايـد   –محروم بوده اند 
شــماره حــوزه و صــندوقهاي رأي را دو 

امـا چـون نمـي خواسـته     . برابر مي كرد
ميليون  36حتي  ،به كنار است تمام مردم

دهند و مي خواسـته اسـت   رأي ب نهاآاز 
دستش براي مهندسي آراء باز باشد، شمار 
حــوزه هــا و صــندوقهاي رأي را نصــف 

  .كرده است
حداكثر  ،بنا بر اين محاسبهبدين قرار،      

نفـر مـي توانسـته انـد رأي     ميليون  18,2
بدهند، حتي اگر تحريم كنندگان را نيـز  

استان تهران بنا بر كه در  –در نظر نگيريم 
راي آ  –ميليون نفر بوده اند 4 ،يمژر مارآ

برابر كـرده   2 ،مأخوذه را به قول كروبي
ميليـون رأي   36توجه بايد كرد كـه   .اند

يم بـا هـيچ محاسـبه اي    ژمورد ادعاي ر
ميليـون   18,2بدست نمي آيد جز اينكـه  

ــر كــرده باشــند . رأي دهنــده را دو براب
محاسبه ديگري را كه انجام  ،باوجود اين
  :نقل مي كنيم ،گرفته است

ميليون رأي دهنده،  50يم براي ژاما ر •
هرگاه . حوزه در نظر گرفته است 60000

تقسيم كنـيم،  بـا    60000ميليون را به  50
اين فرض كه هر رأي دهنده يـك رأي  

 830، به هر حـوزه  و نه دو رأي مي دهد
پس هرگاه اين تعداد رأي . نفر مي رسد

در دهندگان بخواهند يك رأي بدهند، 
. ، يـك رأي اخـذ مـي شـود    ثانيه 45هر 

بدين قرار، مجريان مهندسـي انتخابـات،   
 ثانيه، 45براي هر رأي تعداد حوزه ها را 

» انتخابـات «اما در ايـن  . كرده اندمعين 
هركس دو رأي داده و زمان رأي دادن 
به نامزدهاي شوراي شهر وقت گير تر نيز 

 45امـا اگـر هـر رأي دهنـده در      .هست
 80 ،در ايران ،در ساعت ،ي بدهدثانيه رأ

 800سـاعت   10در . نفر رأي مـي دهنـد  
 60000ضـرب در  . رأي اخذ مـي شـود  

دو رأي يكـي بـه    ،ميليون نفر 48 ،حوزه
 رئيس جمهـوري و ديگـري بـه اعضـاي    

سـاعت   15و اگـر  . انجمن شهر مي دهنـد 
ــد ــدگان   ،رأي بدهن ــمار رأي دهن  72ش

  .  ميليون نفر مي شود
وانـد زمـان الزم بـراي    خواننده مـي ت     

يافتن اسامي از ميـان فهرسـت نامزدهـا و    
نوشتن نام اعضاي شـوراي شـهر را خـود    

چه اندازه وقـت مـي    ،انجام دهد و ببيند
زمـان   ،ميزان سواد رأي دهنـدگان . گيرد

بـراي وارد   .الزم را بازهم بيشتر مي كنـد 
شدن بـه محـل رأي گيـري و دو تعرفـه     

ــامزد ريا  ــه ن ــرفتن و يــك رأي ب ســت گ
جمهوري و يك رأي به اعضـاي انجمـن   
شــهر در دو صــندوق انــداختن و از درب 

. ثانيـه وقـت الزم دارد   3:20بيرون رفتن، 
ساعت  15نفر و در  20بنا بر اين، در ساعت 

پـس،  . نفر مي توانسته اند رأي بدهند 300
كه  هزار صندوق، 130و حوزه  60000در 

از )هزار بوده اسـت  58در واقع (   65000
ندوقها متعلق به رياست جمهوري بـوده  ص

ميليون نفر مي توانسته  19,5حداكثر  ،است
 16,2بنا بر ايـن محاسـبه،   . اند رأي بدهند

ــه آراي   ــي، ب ــون رأي، از راه مهندس ميلي
  . مأخوذه افزوده شده است

درصـد   72يم خـود مـي گويـد    ژاما ر •
واجدين شرائط رأي دادن در دادن رأي 

 31,2بنا بر حداكثر ، لذا. شركت كرده اند
 26و بنـا بـر حـداكثر     22,46ميليون نفـر،  

ميليون نفـر و   18,7ميليون رأي قابل اخذ، 
ميليون نفـر رأي قابـل    24,7بنا بر حداكثر 

يم ژكه بر اساس زمان بندي خود ر - اخذ 
ميليون نفر رأي  15,8، - محاسبه شده است 

  . داده اند
ان، هرگاه بنا را بر حد اكثر رأي دهندگ    

 700ميليـون و   24بگذاريم و بپذيريم كـه  
هزار تن رأي داده اند ، بنـا بـر ايـن كـه     

ميليون نفر باشند،  50صاحبان حق انتخاب 
درصد مي توانسته انـد رأي   49,4حداكثر 

ميليون از صـاحبان   5يم ژاما ر. داده باشند
حق انتخاب كاسته اسـت تـا درصـد رأي    

مار گيـري  آ بنا بر .دهندگان را باال بنماياند
 55 ،سـال بـه بـاال    18جمعيت  ،1390سال 

بنا بر اين، حـداكثر رأي   . ميليون نفر است
  . درصد مي شود 45دهندگان 

اگر زمـان رأي گيـري را از ورود بـه     •
ن بگيريم آمحل رأي گيري تا خروج از 

نفر مـي توانسـته    3و بگوئيم در هر نوبت 
زمـان بررسـي صـحت     ،اند رأي بدهنـد 

و ثبت در دفتـر و دادن دو  ورقه هويت 
دقيقـه و زمـان انـداختن دو     1:30تعرفه 

رأي به دو صـندوق و مهـر شـدن ورقـه     
هويت و ثبـت دو رأي در دو دفتـر نيـز    

دقيقه  3ثانيه و مدت نوشتن دو رأي  1:30
نام را نوشت بابت  30در تهران مي بايد (

در . دقيقـه مـي شـود    3 ،ثانيـه  5هر نـام  
ان كمتـري  شهرهاي بزرگ و متوسط زم

امـا در شـهرهاي كوچـك و    . الزم است
) روستاها حوزه ها يك دفتر ثبت دارنـد 

ــراي رأي دادن  ــان الزم ب ــع زم  6 ،جم
صبح  ،كسي كه در تهران. دقيقه مي شود

 3كه خلوت بوده رأي داده و حوزه هم 
 5مـي گويـد    ،دفتر ثبت نداشـته اسـت  

. دقيقه وقت صرف رأي دادن كرده است
در حوزه ها بطـور  حال اگر فرض كنيم 

دفتر ثبت وجود داشـته انـد و    3متوسط 
نفـر همزمـان    3مدت الزم براي اين كه 

پـس در   ،دقيقه بوده است 5 ،رأي بدهند
نفر مي توانسـته   36  ،حداكثر ،هر ساعت

 3اگـر فـرض كنـيم در    . اند رأي بدهند
ساعت وسط روز رأي گيري  هم نصـف  

بر اسـاس متوسـط رأي   (رأي داده باشند 
در  هر حوزه  ،در جمع ،)در تهران گيري

نفـر رأي داده   486 ،سـاعت  15در طول 
بنا بر اين كه در شـهرهاي بـزرگ و   . اند

 ،متوســـط يكســـان رأي داده باشـــند  
شــهرهاي . ميليــون رأي مــي شــود17,3

كوچــك و روســتاها حــوزه هــاي يــك 
با اين حال فـرض مـي   . دفتري بوده اند

نفـر   36ساعت و هر سـاعت   12كنيم در 
ــند رأي ــر حــوزه . داده باش رأي  432ه

حوزه متعلـق   18000اخذ كرده است و 
ــتاها   ــهرهاي كوچــك و روس ــه ش  7,7ب

راي آجمـع  . ميليون رأي اخذ كرده اند
بنا بـر  . ميليون نفر مي شود 25كل كشور 

ن حـوزه هـا   آاين محاسبه كـه بيشـتر از   
هنـوز   ،نمي توانسته اند رأي اخـذ كننـد  

  .اند ميليون بر آراء افزوده 11,7
و بنا بر گزارشها كـه مـي گوينـد رأي     •

درصـد   50دهندگان در اين انتخابـات،  
خـرداد   22انتخابات رياست جمهـوري   

 40(يـم  ژبوده اند، موافـق آمـار ر   1388
ــال   ــدگان س ــون رأي دهن  20، )88ميلي

ميليون نفـر مـي توانسـته انـد رأي داده     
بنا بر اين كه در آن انتخابات، تنها  . باشند

ون رأي بــر آراي احمــدي نــژاد ميليــ 8
 32افزوده باشند و شمار رأي دهنـدگان  

ميليون  16ميليون نفر بوده باشد، اين بار 
و بنـا بـر ايـن كـه در آن     . رأي داده اند

ميليـون مـي    26,8انتخابات نيز حـداكثر  
توانســـته انـــد رأي بدهنـــد، در ايـــن 

. ميليون رأي داده انـد  13,4، »انتخابات«
در هر انتخابات تعداد به قول كروبي كه 
مــي كردنــد و  3يــا  2آراء را ضــرب در 

بهمان نسبت بر آراي كساني كه رأي مي 
بنابر فـرض اول،  : دند، وآوردند، مي افز

و  2,3 راء درآ و بنا بر فرض دوم، 2ضرب 
  .ضرب شده اند 2,8بنا بر فرض سوم، در 

 60برخي از شاهدان عيني ميـزان را       
اگر بنا را بر اين . دگفته ان 88درصد سال 

مردم بقيه كشور بيشتر از مـردم   ،بگذاريم
 70حتـي   ،تهران رأي داده اند و اين بار

بنا بر  ،باز ،رأي داده باشند 88درصد سال 
. ميليون نفر رأي داده انـد  28 ،يمژمار رآ

ميليـون نفـر بـر آرا     8و بنا بر اين كه تنها 
رقمها كه  ،88در سال ( افزوده شده باشد 

 32و  30وبي و رضائي بدست دادنـد  كر
ميليون نفر رأي دهنـده بودنـد و اخيـراً    

بنـا بـر    ،مد كـه آصحبت از نواري بميان 
ميليون رأي  8راي احمدي نژاد آبر  ،نآ

ميليون نفـر رأي   22,4 ،)افزوده شده اند
داده اند و بنا بر اين كه در آن انتخابـات  

ميليون نفـر نمـي توانسـتند     26,8بيشتر از 
تعـداد رأي دهنـدگان    ،داده باشند رأي

ميليـون مـي    18,76 ،»انتخابات«در اين 
در انتخابات سال . توانسته اند رأي بدهند

اگر هم از آراي مير حسين موسـوي   ،88
بر فرض حداكثر كساني  ،كاسته نشده بود

او رياسـت   ،كه مي توانستند رأي بدهند
اين با تقلب بـزرگ  . جمهوري مي يافت

نـژاد را خامنـه اي بـه    بود كه احمـدي  
  . رياست جمهوري رساند

آراء » مهندسي«بنا بر اطالع موثق، در  •
از آراي روحـــاني كاســـته و بـــر آراي 

  :نامزدهاي ديگر به نسبت، افزوده اند
  
شفاف سازي را در درون كشور  ٭

  :غاز كردآبايد 
  
 ،در نخستين كنفرانس مطبوعاتي خود ☚
ــرداد  27در  ــل   ،92خ ــاني راه ح روح
غافل . شكل اتمي را شفاف سازي دانستم

از اين كه اين شفاف سازي را در كشور و 
از . در رابطه دولت بـا مـردم بايـد كـرد    

بايـد بـه ايـن     ،»انتخابات«جمله در باره 
  :پرسشها پاسخ داد

در روز رأي گيـري و  » انتخابات«چرا  •
راء در سانســور آســپس در روز شــمارش 

رنگاران انجام گرفته است؟ چرا خب ،كامل
داخلي و خارجي نتوانسته اند بر جريـان  

راء نظارت كننـد؟  آاخذ رأي و شمارش 
چرا اعالم نتايج جز بر وزارت كشور رژيم 

  ممنوع بوده است؟ 
چــرا اعــالن نتــايج مرتــب بــه تــأخير  •

  انداخته شده است؟ 
شكارا خـود را  آتناقض غير قابل حلي  •

نزديـك بـه    ،در تهـران  :نشان مي دهـد 
يك سوم دارندگان حق انتخاب  ،واقعيت

ــد ــه رو. رأي داده ان ــمار رأي  ،از چ ش
يعنـي   ،دهندگان در بقيه كشور دو برابـر 

  درصد است؟  72
در نتـايجي   ،راي روحانيآچرا نسبت  •

اعـالن   ،در طـول روز  ،كه ستاد انتخابات
يـا  آدرصد ثابـت مانـد؟    50در  ،مي كرد

راء آدليل به تأخير انداختن اعالم نتـايج  
ــن ــب     اي ــه آراء مرت ــت ك ــوده اس نب

مي شده و چـون تصـميم در   » مهندسي«
 ،باره انداختن به دور دوم و يا نيانداختن

 ،بطـول انجاميـده  » بيت خامنـه اي «در 
بـا درصـدهائي اعـالن شـده      ،ديرهنگام
غـاز  آهم از » رئيس جمهوري«است كه 
يـا راسـت   آباشـد؟  » قابل مهار«ضعيف و 

نتيجه  سرانجام به اين» بيت«است كه در 
 ،رسيده انـد كـه انـداختن بـه دور دوم    

تحريم كنندگان را هم به دادن رأي بـر  
بـا   ،مي انگيزد و نامزد خامنه اي اين بـار 

ــر از  ــي آدرصــد  10كمت راء شكســت م
   خورد؟

ــرداد 27در       ــس ،خ ــداد  ،در مجل ح
 350به روحاني هشدار داد كه بـا   ،عادل

ــده   ــاب ش ــزار رأي در دور اول انتخ ه
ند به فكر ارتباط با اهـل فتنـه و   نك. است

او رئيس  ،به سخن روشن. منحرفين بيفتد
جمهوري ضعيفي اسـت و نبايـد از خـط    

  .خارج شود
خاتمي گفته است نبايد  ،خرداد 30در  •

غير از اين كه پيش از . مطالبات را باال برد
ــات« ــه شــركت در  ،»انتخاب ــراي توجي ب

مي گفتند بايد فرصت  ،انتخابات فرمايشي
 ،براي طرح مطالبات مردم مغتنم شمرد را

 ،برنامه كسي كه رئيس جمهوري مي شود
ديگر توقعات و مطالباتي كـه بايـد بـاال و    

نامزدي كه برنامه هاي . نيستند ،پائين برد
آن  ،خود را براي مردم توضيح مي دهد

نها كه رأي داده آپس . را شدني مي داند
 بنا بر ارزشي كه براي رأي خود قائل ،اند

شده اند و بنا بر مسـئوليتي كـه بـا دادن    
حـق دارنـد از    ،رأي برعهده گرفته انـد 

روحاني بخواهند برنامـه خـود را اجـرا    
ور مي شود كه حتي خامنه اي آياد. كند

 ،خطاب به نامزدهاي خود برگزيـده اش 
وعده هائي ندهيد كه اگـر سـال    :گفت
نوار سخنان شـما را   ،در همين موقع ،بعد

شرمنده بشويد و  ،كردندبراي شما پخش 
. ن بياندازيـد آتقصير را به گردن ايـن و  

پس نه خاتمي حق دارد به جاي روحاني 
سخن بگويد و نه رأي دهندگان بايـد از  
حــق و مســئوليت خــويش بگذرنــد و از 
روحاني نخواهند برنامـه خـود را اجـرا    

مگر اين كه برنامه عمل وعـده سـر   . كند

رأي فريـب   ،نآخرمن و هدف از ارائـه  
  .  دهندگان بوده باشد

دو اطالع مهـم از درون  
يم كه ناهمسان هستند ژر

ــد  ــالع  آو نق ــه اط ــا ب نه
  :صحيح راه مي برد

  
پدرش سید  :مجتبی می گوید ٭

  :علی فاجعه ساخته است
  
بـه خامنـه اي    ،بنا بر اطـالع موثـق   ☚

بنـا   ،سنجش افكاري گزارش مي شود كه
ميـــزان مشـــاركت مـــردم در  ،نآبـــر 

. درصـد اســت  30حـد اكثــر   ،انتخابـات 
راي مردم تهران نشـان مـي دهـد كـه     آ

از ايـن  . سنجش افكار دقيق بوده اسـت 
اگـر هـم    :بگويد ،او ناگزير مي شود ،رو

بخاطر كشـور رأي   ،نظام را قبول نداريد
اما چون مشاهده مي كننـد كـه   . بدهيد

مراجعه بـه صـندوقهاي    ،صبح روز جمعه
أي خود او مي گويد ر ،رأي ناچيز است

مردم حق الناس است و بايد صيانت شود 
مـي   ،مشـاور خامنـه اي   ،و ناطق نـوري 

   :گويد
انتخابات يك دوري مي شود و من مـي  

اسـم نمـي   . دانم رئيس جمهوري كيست
برد اما مي فهمانـد كـه روحـاني رئـيس     

سخنان او سبب مـي   ،جمهوري مي شود
 شود كه بعد از ظهر مراجعه به حوزه هـا 

  .اد مي شودبراي دادن رأي زي
  
   :بنا بر گزارش از ايران ☚

  
اطالع هست كه مجتبي خامنـه اي از      

وضعيت به وجود آمده سـخت ناراحـت   
ــه اســت نتيجــه حاصــل از   شــده و گفت
مهندسي انتخابات، از بي تـدبيري پـدرم   

چرا كه پدرش تا لحظه آخر اصرار . است
خـرداد   22در . داشته است جليلي باشـد 

از صـندوق بيـرون    قانع مي شود قاليباف
نظر مجتبي و اكثريت مشاورانش بـر  . آيد

وقتي هم خامنه اي .  قالي باف بوده است
خود را زير فشار سخت تحريم انتخابـات  
مي بيند، از قاليباف به روحاني عبور مـي  

  .كند
در  92خرداد  29در (سخن اهللا كرم ،     

 1مسجد ارك به گزارش روزنامه قـانون  
للهـي هـا گويـائي    در جمع حـزب ا ) تير

روز چهارشنبه، ما به اين نتيجه : تمام دارد
رسيديم كه جليلي بايد بنفع قاليباف كنار 

سعي كرديم او را قانع كنـيم بنفـع   . برود
سـعي مـا بـه جـائي     . قاليباف كنار بـرود 

نامزدهاي ديگر، هركدام كنار مي . نرسيد
. رفتند، آرايشان بطرف روحاني مي رفت

كـه بطـرف قاليبـاف     تنها رأي جليلي بود
اگر او بنفع قاليباف كنـار مـي   . مي رفت

رفت، نتيجه انتخابات اين نمـي شـد كـه    
اين سخن هم با اين خبر مي سـازد  . شد

 4كه عبور از جليلي بـه قاليبـاف در روز   
خرداد بعمل آمده اسـت و هـم    22شنبه 

با اطالع ديگري مي خواند كه بنا بـرآن،  
نام روحـاني  از آغاز، بنا بر بيرون آوردن 

اال ايـن كـه اگـر    . از صندوق بوده است
هدف از مهندسي انتخابات اين بوده كه 
روحاني از صندوق بيرون بيايـد، خامنـه   
اي به اندازه اهللا كرم مي دانسـته اسـت   

واليت مطلقه فقيـه و تهديـد   «كه رأي به 
همان رأيي است كه بـه جليلـي   » زدائي

ت بنا براين، مي دانسته اس. داده مي شود
  يكي از نتايج انتخابات مهندسي شده، 

  
   ۶در صفحه

  

 ؟»مهندسی«
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اجماع برضد واليت فقيه و سياست او مي 

يم واليت ژبه سخن ديگر، وضعيت ر. شود
فقيه، بيش از آن خراب بوده اسـت كـه   

  .يم در استيصال بوده استژر. تصور شود
بعد از رد صالحيت هاشمي رفسنجاني،  •

بي مجت .بهم مي خورد» بيت«وضعيت در 
وقتي مي بيند نميتواند اوضاع را به سامان   

كنــد، از پــدرش مــي خواهــد هاشــمي  
. برگردانـد  رفسنجاني را به صحنه انتخابات
   .اما او بهيچ وجه زير بار نمي رود

اينكه آرا را هم آنقدر ديـر اعـالم   دليل  •
ادامـه  در بيـت   كه دعـوا  بودكردند اين 

نمـي  عاقبت روي فرد مورد نظـر  . داشت
در حاليكـه قـرار   (به تفـاهم برسـند    ندتوان

بوده در صورتي كه تعداد زيادي از مردم 
را بـا  روحـاني   - كه داده اند- راي بدهند

فرد مورد توافق به دور دوم بفرستند و در 
اصـول  ن مرحله با حسـاب اينكـه همـه    آ

 سود قاليبافبه  ،گراها پشت قاليباف هستند
سرانجام رأي خامنـه اي بـر   ). تقلب كنند

ن مـي شـود مهندسـي در حـد اعـالن      اي
   . روحاني با درصد پائين انجام بگيرد

بـه   مي كنندشروع  ،پس از اخذ تصميم    
ــا . راآاعــالن نتــايج شــمارش  كــم كــم ب

، به نحوي كه مشـخص  راءدستكاري در آ
به ترتيبي كه . راء را اعالم مي كنندآ د،ونش

 .نظرشان را اعمال كننـد    ننداهر لحظه بتو
هاشـمي رفسـنجاني    غروب،بهنگام تا اينكه 

د و يجمع كن   پيغام ميدهد كه اين بساط را
از همـه حـوزه    منو اال  ديآرا را اعالم كن

 مرا اعالم خـواه  و آن مها و آرا خبر دار
 نيروهــايش هــم در بيــرون وزارت. كــرد
شـب   ،سـرانجام . حضور داشته انـد  كشور
مــي را بــا دســتكاري اعــالم  ءآرا ،هنگــام

 . ندكن
 روحـاني لب اينست كه نسبت آراي جا ● 

 65 حـدود را كم كرده اند يعني آراي او 
 ندگان بـوده اسـت  راي رأي دهآ درصد

ايـن  ). در صـد  62طرفداران او گفته اند (
هاشـمي   – دليل عمده داشته است 3كار 

هم براي همين واكـنش نشـان    رفسنجاني
كي اينكه دستشان باز باشد و ي -  داده است

را، اگر توانستند توافق آ ناعال جريان در 
ــه دور دوم بفرســتند ــد او را ب ديگــر  .كنن

اينكه او را متزلـزل كننـد و او نتوانـد بـه     
( اكثريت قاطع مردم اتكايي داشته باشـد  

اگر جايي خواست با مردم همراهي كنـد  
و نيـز در تشـكيل   )و با خواسته هاي آنـان 

سوم اينكـه   و.كابينه او را در فشار بگذارند
قبالً هم . راه اعتراض را ببندند مردم همبر 

بـاوجود  . اعتراض را ممنوع كرده بودنـد 
راي آهاشمي رفسنجاني قـبالً گفـت    ،اين

  .درصد است 60روحاني بيشتر از 
  
غـاز تـا پايـان انتخابـات     آيا از آ ٭

مهندسي شده و قرار بـوده اسـت   
اســم روحــاني از صــندوق بيــرون 

  :يد؟آ
  
از  اين اطـالع  ،روز بعد از رأي گيري ☚

ايران رسيد كه جليلـي حكـم مترسـك و    
قاليباف پوشش را د اشته است تا كه مردم 
متوجه نشوند مقصود به رياست جمهـوري  
رساندن روحاني است و با اين تصور كه او 

» زاويـه «مطلوب خامنه اي نيسـت و بـا او   
بـا درز  . به رأي دادن رغبـت كننـد   ،دارد

، خامنــه اي دســتور »اطــالع«دادن ايــن 
اسم قاليباف را  ،است به جاي جليليداده 

كه همه براي كامـل   ،ورندآاز صندوق در
  . كردن استتار بوده است

از بغــداد و بيــروت   ،خــرداد 29در  ☚
رسـيدن  . همانند همين اطالع به ما رسـيد 

اين احتمال را  ،اين اطالع از اين دو منبع
ورد كه خامنه اي با توجه آنيز بوجود مي 

ــ  ــه در بي ــر ك ــن ام ــه اي ــورب  ،رون از كش
را فرصتي ارزيابي كـرده انـد   » انتخابات«

مردم خواهـان تغييـر    ،نآكه با استفاده از 

را » اطالع«اين  ،شده اند و او بازنده است
تـا مـردم    ،دهان به گوش انتشار داده انـد 

را نه ضعف خامنه اي كه » انتخابات«منطقه 
  .قدرت بالمنازع او بشمارند

وحـاني در اطـالع   گذار از قاليباف به ر     
بـا اطـالع دوم    ،باوجود ايـن . اول نيز بود

چند اطالع مهـم ديگـر همـراه بـود كـه      
يعنـي ايـن    ،ينـد آهرگاه راست از كار در

 ،غـاز تـا پايـان   آكه انتخابات فرمايشـي از  
  :مهندسي شده بوده است

زادي ميـر  آاطالع اول مربوط است به  •
. حسين موسوي و كروبي و زهرا رهنـورد 

به اين عنوان كـه   ،در موقع خود ،اين سه
 ،بـا ايـن قيـد كـه     ،بيمار و رنجور شده اند

به خانـه هـاي خـود     ،اخالل ايجاد نكنند
هرگـاه بخواهنـد،   . بازگردانده مي شـوند 

نهـا  آاجازه خارج شدن از كشـور نيـز بـه    
از مأموريت هاي روحـاني  . داده مي شود

سرهاي اصالح . »سرها«يكي خنثي كردن 
هاشمي رفسـنجاني و   ،رطلب و محافظه كا

خــاتمي نيــز در شــمار خنثــي شــوندگان 
  .هستند

قرار بر رفتن به راه توافـق بـا امريكـا و     •
اين خبـر هـم اكنـون قابـل     . غرب است

ــاني در    ــم روح ــرا ه ــت زي ــديق اس تص
در ايـن بـاره    ،كنفرانس مطبوعاتي خـود 

كار اول او  :شفاف تر صحبت كرد و گفت
اعتماد  كاستن از تحريم ها است و شفاف و

سازي است و هـم وزيـر خارجـه روسـيه     
ايران موافق متوقف كردن توليـد   :گفت

درجـه اسـت و خواسـت     20غني سازي 
  .غرب تحريمها را سبك كند

 ،ساعت توجيه 5ن آاحمدي نژاد را در  •
كتك نيز زده و او را تهديد كرده انـد بـه   

قـرار بـر   . كشـته شـدن خـود و بسـتگانش    
 ،ومت روحانياينست كه بعد از تشكيل حك

قـرار بـر   . به حساب او و گـروهش برسـند  
  .خنثي كردن كامل اين گروه است

خـرداد خامنـه   14با توجه به اين كه در  •
در برابر تهديـد هـاي دشـمن     :اي گفت

 3اوبامــا  ،نبايــد عقــب نشســت و همزمــان
در مناظره سوم  ،مجازات جديد وضع كرد

خامنـه اي   ،»نامزدهاي رياست جمهوري«
امريكا و انگلـيس بـه   . ه امريكا دادسه پيام ب

پيامي كه از زبان روحاني و واليتـي داده  
. پاسخ مثبت دادند ،)تعامل و مصالحه(بود 

غـرب   :پاسخ اين دو قدرت اين جمله بود
خواستار رئيس جمهوري است سازگار بـا  

مـاده  آرهبر جمهـوري اسـالمي ايـران و    
براي مذاكرات جدي بـراي رسـيدن بـه    

اسخ هم خاطر خامنه اي را اين پ. مصالحه
جمع كرد كه اين دو قدرت قصد سـوئي  

نها بود بـه  آنسبت به او ندارند و هم پاسخ 
پيــام خامنــه اي كــه از زبــان روحــاني و 

  .واليتي اظهار شد
. اين اطالع نيز صحيح بنظـر مـي رسـد      

ن حمايت وسائل ارتباط جمعي در آدليل 
ن آاختيار ايـن دو قـدرت از روحـاني از    

بخصـوص بـي بـي سـي و     . ره ببعـد مناظ
اوبامـا  . موضع رسمي سران اين دو كشـور 

گفت مردم ايران بـه تغييـر رأي دادنـد و    
نخسـت وزيـر انگلسـتان و خـانم      ،كامرون

روحـاني اسـتقبال   » انتخاب«شتون نيز از آ
  .كردند

شديد اسـت و شـديد   درگيري در سپاه •
ــز خواهــد شــد  ــر ني ــان : ت ــات مي اختالف

و  –ديك به خمينـي  نز –سرداران پيشين 
سرداران جديد و ستاد كل فزونـي يافتـه   

ــرار. اســت ــ ،از ق ــي حس ــي  وين عالي عل
محسن رشيد  ومرتضي رضايي  وشمخاني 

صــنيع خــاني در حــال قــدرت گيــري  و
هستند به خصوص اينكه امكان دارد سردار 
دهقان معاون علي شمخاني به مقام وزارت 

در همـان   ،در حـال حاضـر  . دفاع برسـد 
 ،ه صحبت از ابقاي وحيدي اسـت حال ك

از احتمال وزير دفاع شـدن دهقـان نيـز    
   .  صحبت مي شود

ــي   • ــاف و جليل ــدار قاليب ســرداران جانب
ــات«حاضــر نبــوده انــد نتــايج  را » انتخاب

سردار مسعود جزايري معروف نيز . بپذيرند
هنگام شمارش آراي روحـاني  : استگفته 

فشار زيادي به ما مي آمد كه كاري انجام 
  .؟دهيم ولي چه مي شد كرد

نكه مي گويند مهندسـي را شـخص   آبا  •
شكاف در بيت  ،خامنه اي انجام داده است

علـت  . رهبري در حال علني شدن اسـت 
نيز اينست كه بخشي از گردانندگان دواير 

آمـدن  ن مي ترسند كـه  آمختلف بيت از 
.  نهـا آهمراه شود با تصـفيه  حسن روحاني 

راحتي خـود را  نا اين دسته سعي مي كنند
ــا حســن  خــود رامخفــي مــي كننــد و  ب

   . روحاني هماهنگ نشان دهند
اگر اين جوجه : گفته است مير حجازي •

روحاني قدرت بگيرد با شرايط فعلي نمـي  
  .دانيم چگونه مانع از حركت او شويم

نـزد  : سرداران سپاه مي گوينداز برخي •
از  .شده است بي اعتبار و بدنام مردم، سپاه

كه كرده ايم وارد شدن رين خطاها  بزرگت
ــت  ــت در سياس ــوده اس ــراي   .ب ــاال ب ح

ــان و    ــد از بزرگ ــار باي ــدن اعتب بازگردان
  .قديمي هاي سپاه استفاده كنيم

  
پيدايش روحيه تعرضي در جامعه ٭

  :و برد و باخت خامنه اي و مردم
  
بيرون رفتن  ،بنا بر اين كه تحريم فعال ☚

ــق   ــهروندي و ح ــوق ش ــت از حق از غفل
 ،تخاب و حق تغيير يـافتن و تغييـر دادن  ان

ارزشــمند شــدن رأي و نيــز  ،بنــا بــر ايــن
پذيرفتن رأي دادن و يا تحريم انتخابـات  

 ،امري كه واقع و قابل مشاهده است ،است
اينست كه بخشي از مـردم ايـران كـه در    

تا انـدازه اي   ،مقام اعتراض رأي داده اند
نهـا  آ. روحيه تعرضي خود را باز يافته انـد 
اين  ،كه انتخابات را تحريم فعال كرده اند

هرگـاه  . روحيه را بطور كامل بازيافته انـد 
خامنـه اي و  » انتخابـات «مواضع واپسـين  

ــايج  ــدگان آنتـ ــد رأي دهنـ ن را از ديـ
نها بر اين باور هستند كه آ ،كنندگان ببينيم

با رأي منفي بـه جليلـي و رأي مثبـت بـه     
ه اي بيشترين فاصله را باخامن«روحاني كه 

. واليت مطلقه او را نفي كرده انـد  ،»دارد
بعد از اعالن نتـايج و   ،تظاهرات در شهرها

شعارها نيز تصديق كننده بازگشت روحيـه  
تقويـت ايـن   . تعرضي بطور نسـبي اسـت  
ن بـه روحيـه   آروحيه و نزديـك كـردن   

مي توانـد جهـت    ،تحريم فعال كنندگان
  .ياب تحول جامعه ايران باشد

تهــران و رأي او در رأي جليلــي در  ☚
ايران كه برنامه اش خالصه كردن اسـالم  

» تهديـد زدائـي  «در واليت مطلقه فقيه و 
باخـت اول و بـزرگ تـرين باخـت      ،بود

غاز تا آاز » انتخابات«اگر . خامنه اي است
او نمي توانسـته   ،پايان مهندسي شده باشد
پس اگر با وجود . است اين باخت را نبيند

را اين سان مهندسي  انتخابات ،نآمشاهده 
يعني اين كـه در وضـعيت و    ،كرده است

اين زيان . موقعيت بسيار سختي بوده است
بزرگ را پذيرفته است زيرا مطمئن بـوده  
است بعد از اين كه دستش از زيـر سـنگ   

مردمي كـه بـه عمـل كـردن در      ،مدآدر
توانـائي   ،يم معتـاد شـده انـد   ژمحدوده ر

  . وصول برد خود از او را ندارند
و اگر مردم مهندسي را وارونه كـرده        

باشند و بر ضد او حماسـه سياسـي  ايجـاد    
يعني هم رأي به جليلي برضـد   ،كرده اند

از جمله به  ،او است و هم رأي به روحاني
يم نيز تعادل ژاين علت كه بسا در درون ر

باخت او بزرگ  ،قوا به زيان او شده است
  .تر مي شود

ه نتـايج ايـن   باخت دوم او اينست كـ  ☚
محل ترديد باقي نگذاشت كه » انتخابات«

دست  1388سال » انتخابات«خامنه اي در 

 ،ن زمـان نيـز  آ. به تقلب بزرگ زده است
بـه   ،سمت و سـوي آراي رأي دهنـدگان  

همـين سـمت و سـو     ،نسبت هاي باالتري
  .بوده است

اگر او و حزب سياسي مسلح، انتخابات  ☚
ر ايـن بـوده   را مهندسي كرده باشند و بنا ب

 ،است كه روحاني رئيس جمهوري بگردد
او يك برد نيـز كـرده    ،در ازاي دو باخت

رأي است كـه بـه روحـاني     ،برد او. است
هم بار مسئوليت از دوش . داده شده است

ــردوش رأي    ــود و ب ــي ش ــته م او برداش
دهندگان گذاشته مي شود و هم او از برد 
خود براي نپـرداختن دو باخـت اسـتفاده    

يـد  آد و هم از تنگنائي بيرون مـي  مي كن
راه پس و پيش خـود را بسـته    ،نآدر  ،كه

  .مي يافت
نخستين كنفرانس مطبوعاتي روحاني و      

نچـه بـه اقتصـاد و سياسـت     آمواضعش در 
داخلي مربوط مـي شـدند و نيـز سـخنان     

نچه مي آاز روحاني توقع بيشتر از (خاتمي 
حـاكي از ايـن   ) تواند بكند نداشته باشـيد 

ستند كه قـرار اسـت او نقـش كـارگزار     ه
ــازي كنــد قــرار گــرفتن . خامنــه اي را ب

 ،در ستاد انتخابـاتي او  ،فالحيان در كنار او
  .مي تواند جهت ياب باشد

يـم اسـت و   ژنها كه كارشان توجيه رآ ☚
در واقع كار اصليشان نگاه داشتن مردم در 

يم است و بيرون رفتن از حصـار  ژحصار ر
ر فرو افتادن در چاه را مساوي مي كنند د

را اين » انتخابات«نتيجه  ،بي انتهاي نيستي
  :طور ارزيابي مي كنند

دولت و ملت را بـه يكـديگر نزديـك     – 1
 ،نجا كه باال بردن سطح مطالبـات آاز . كرد

سبب ترس گرايشـهاي راديكـال و بسـتن    
پنـداري   –مجدد فضاي سياسي مي شود 

پس بايد به حـداقل   ،- گشوده شده است 
وري اسـت كـه   آدرخور يـاد . ده كردبسن

براي توجيـه شـركت    ،»انتخابات«پيش از 
را تبليــغ مــي » مطالبــه محــوري« ،نآدر 

بايد فرصت را بـراي   :كردند و مي گفتند
طرح مطالبات مغتنم شمرد و مطالبات مرد 

 ،بـدين گونـه  . مرا محـور انتخابـات كـرد   
وظيفه اين جماعت نگاه داشتن مـردم در  

ايـن وظيفـه را از راه   يم است و ژحصار ر
اينـان بـراي   . ايجاد ترس انجام مي دهند

خامنـه   ،»درقدرت شريك شوند«اين كه 
» براندازها«اي و حزب سياسي مسلح را از 
» افراطـي «و  مرد مرا از اصول گراهـاي  

  .مي ترسانند
جمعي نيز حالت انفعالي پيـدا كـرده    – 2

اند و از صورت به محتوا گذر نمي كنند و 
مردم رفتند و رأي دادنـد بـه    :مي گويند

جــان و مشــروعيت  ،رژيــم درحــال نــزع
انتخابـات  . بخشيدند و برخود سوار كردند

را كلّي بدون اجـزاء مـي بيننـد و دروغ    
يم در باره ميزان مشاركت را هم راست ژر

 ،اگر هـم بـاور نمـي كننـد     –مي پندارند 
براي قوت بخشيدن به حكم نادرستي كـه  

ودنش را تبليغ مي راست ب ،صادر مي كنند
و حكم صادر مي كنند كه مردم به  –كنند 

ــروعيت داد وژر ــم مش ــد ... ي ــي بينن و نم
ــيار مشــهودي راواقعيــت   36,7اگــر  :بس

ميليون نفـر از ايرانيـان رفتـه انـد و رأي     
يم براي رأي، مردم را بـي  ژداده اند و ر

پـس ايـن    ،دخل و تصرف خوانده است
 يم است كـه بـه رأي رأي دهنـدگان   ژر

حتــي اگــر ايــن . تمكــين كــرده اســت
حماسـه  «مـردم   ،نآارزيابي را كه بنا بر 

دست كـم بـه    ،ساختند» سياسي معكوس
يـم  ژيم گفته اند مخـالفش هسـتند و ر  ژر

نكـه  آحـال  . وردآنها را به حسـاب  آبايد 
يم تقلب كـرده  ژبدون كمترين ترديد ر

راء تا افـزودن  آاست و از دوبرابر كردن 
صندوق هاي  ،راءآميليون بر  10حداقل 

  . رأي را مهندسي كرده است
 ،و اگر به مشاهده صورت بسنده نكنيم      

يـم واليـت   ژمحتوا ما را از باختها و برد ر

مطلقه فقيه و وجود اجماع بر ضد واليت 
مطلقه و اعالن فقدان هرگونه مشروعيتش 

  . گاه مي كندآ
ــلطه ستیاران آنها، هاشمی رفسنجانی و ددولــت خامنــه ای و  :انقـالب اســالمی ــا س ــانی ب ــرآورده ســازش پنه ـــدمت حـــزب   امریکا، توسط کیسینجر و راکفلر و دنباله طرح گروگانگیری است که در مــالی،  - تشــکیل مافیاهــای نظــامی جنــگ و اســتبداد مالتاریــا و . اســتامریکا، اکتبر سورپرایز و ایران گیت طلب ترین بخش از دستگاه حاکمه ف ـــیا در خ ـــران س ــازگی ســند . اجــرا شــده اســتوریخواه امریکا تهیه و در ایران جمهافس ــه ت ـــــوش، در مسلم می کنـد کیسـی، رئـیس سـتاد جدیـــد از سانســـور خـــارج شـــده و ب ـــــان و ب ـــــات ریگ ــن فصــل و فصــل . ســو را بدهــدتاریخ تحول ایران از انقالب به ایـن امروز، به خود زحمت آگاه شدن بـه است کـه ایرانیـان، بخصـوص نسـل از این رو، ضرور . مادرید بوده استگروگانهــا بــه مادریــد رفتــه بــود، در هــدی کروبــی و معاملــه بــر ســر بــا مشاهد شهادت داده بود بـرای دیـدار حکومت ریگان، در همان تاریخ کـه و نخســـتین رئـــیس ســـیا در  ۱۹۸۰انتخابات ریاسـت جمهـوری نـوامبر تبلیغ نــک دارد، کمــک از وضــعیتی کــه ایبعدی، می تواند به او در آگاه شـدن ای   :کنند

  
 

ـــورپرایز ـــر س و : اکتب
باالخره سـند حـاکی 

یســـی در از حضـــور ِک
  :مادرید پیدا شد

  
معامله پنهانی برسر (اکتبر سورپرایز است که گروگانگیری و دو افتضـاح خــارج از ایــران، تنهــا نشــریه ایرانــی ایـــران، پـــیش از توقیـــف و هـــم در ایـن نشـریه، هـم در  :انقالب اسـالمی ــول و تشــکیل قیمت و خرید اسلحه برای کننتراهـا محرمانه اسلحه به ایران به سه برابـر فــــروش (و ایــــران گیــــت ) ۱۹۸۰به گروگان گرفته شده بودند در اکتبر ارت امریکا در ایران کـه اعضای سف ــا یــک ســوم از آن پ اما در . را پی گرفته است) از آن پولسیای خصوصی با یـک سـوم دیگـر ب ــند را سال بعد از  ۳۳و اینک، . داده استگزارشهای بسـیار را یافتـه و انتشـار سندها و . است، روبرت پاری استبــاره اکتبــر ســورپرایز تحقیــق کــرده ر پـی گیــر در امریکـا، کســی کـه بطــو ــورپرایز، س ــر س ــاجرای اکتب خابـاتی کیسی، رئیس وقت ستاد انتکمترین تردید بـاقی نمـی گـذارد کـه یافته و انتشار داده است که جا برای م وئیه ژ ۲۸بوش، صبح روز  –ریگان  ــار ایــن . در مادریــد بــوده اســت ۱۹۸۰ ـــداده اســـتکاخ سفید بوده و بـه کمیتـه تحقیـق همــان ســندی اســت کــه در اختی ـــق در . ن ـــه تحقی     سند در اختیار کمیته قرار ، اگـر ایـن رئیس آن کمیته، می گویدامـــروز، هـــامیلتون، . نیافتـــه اســـتدال بــر حضــور کیســی در مادریــد گزارش خود آورده است کـه سـندی کمیت

     ۷در صفحه

 ؟»مهندسی«
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دیگــر مــی ه گرفتــه بــود، داوری کمیتــ ــاره طرفــه ایــن کــه بهنگــام گــزارش . شــد ــپانیا در ب ــا در اس ــه اســتبرآن نشده اند بداننـد کیسـی چـرا بـه او و حکومتش . جمهوری بوده استسفر کیسی به مادریـد، کـارتر رئـیس ســفارت امریک ــد رفت ــن. مادری ــع مســلط در و . در معــرض فســاد قــرار مــی گیــرددموکراسی یک ابر قدرت مـی شـود، وقتــی یــک . خــدمت او نبــوده اســتاداری وزارت خارجـــــه امریکـــــا در اســت، مســلم مــی شــود کــه دســتگاه  وجــود ایــن گــزارش نگفتــه و ننوشــتهدر بــاره ای ایــن کــه کــارتر نیــز کلمــه وگرنــه در کتــاب خــود مــی آورد و از وجود گـزارش اطـالع نداشـته اسـت شورای امنیت ملی در آن تاریخ نیز از این که گاری سیک، مسئول ایـران در ایــن گــزارش اطــالع نداشــته انــد و از کمیتــه، اعضــای دمــوکرات از وجــود کــه در  از ای ــی یــک کشــور موق ــه جهـــان پیـــدا مـــی کنـــد، از رهگـــذر وقت تسـلط ریگانیسـم . انحطاط مـی نهـدتخریــب نیروهــای محرکــه، روی ب ــر ام ــانگیری ب ــا کــه، در آن، گروگ ــاز نقـــش اول را بـــازی کـــرده اســـت و ریک ــه ب ــران ک ــر ای ــم ب ــه هرگـــاه گروههـــای بیـــرون از دولـــت بازی کرده است، ممکن نمـی گشـت گروگــــانگیری نقــــش اول را در آن تســلط خمینیس ـــده در طراحـــی و بخــش هــائی از دســتگاه دولــت ک ـــین کنن ی کننــد، اتصــال نمــی داشــتند ایفــا مــاجــرای طرحــی از نــوع گروگــانگیری نقـــش تعی ـــر با احمد خمینـی در ایـران و  طریق اوســپاه و بــا موســوی خــوئینی هــا و از بـا » دانشـجویان خـط امـام«اتصال ( ـــنجر و راکفل ـــروه کیس در بهنگــام مهــاجرت، بنــی صــدر        ).مقاماتی از کاخ سفیدسیا و دستگاه وزارت خارجه و حتی طراحــان طــرح و ریگــان و بــوش  بــا اتصـــال گ از . ریگانیســــم مهــــاجرت کــــرده امافشای  رابطه ارگانیـک خمینیسـم بـا بـرای : نخستین مصاحبه خود، گفـت ــــان و همه ناقض استقالل ایـران که پنهانی ایـــن نشـــریه در افشـــای سازشـــهای ارتباط جمعی ایران، کوشـش مسـتمر در تاریخ ایران و تـاریخ وسـائل . کنداکتبر سورپرایز نام گرفت، قطعی مـی ه که صحت وقوع معامله پنهانی را کـتا که امروز، سـندی انتشـار مـی یابـد . اند، بدون وقفـه، دنبـال شـده اسـتروابط که ایران را به این روز انداختـه تا امروز، افشـای ایـن  ۱۹۸۱تابستان  ـــن رکوشــــش ایــــن نشــــریه در افشــــای و عامــــل نگــــون روزی ایرانی ـــای ای ـــا و ژجنایته ـــم، تروره ـــواب . هســـتندروابـــط شخصـــی قـــدرت، مانـــدگار فســادهای بــزرگ و مافیاهــا و شــبکه کوشــــش ایــــن نشــــریه در افشــــای ا و در شــهرها، و کشــتارها در زنــدانهی ــاصفوی و صدرالحفاظی کـه پـیش از شـــهیدان، حســـین ن ــرداد  یکودت ــانی  ۶۰خ ــط پنه ــد، خــدمتگزاران بــی مــزد و منــت ادامه انتشار این نشریه را ممکن کرده را پی جوئی کـرده انـد و بـا خـون دل سو، ایـن روابـط که از آن کودتا بدین اسالمی را پی جو بودند و همـه آنهـا دســتگاه خمینــی و حــزب جمهــوری رواب م ایـران دپیام آنها به مـر. ایران هستندان  ۲۸پنهانی که کودتاهای رضا خانی و بود، بـاوجود همـین نـوع سازشـهای خــود برعهــده بگیریــد، کجــا ممکــن شدید، که مسئولیت این سرنوشت را وطن و خود بها می دادید و برآن مـی هرگاه شما به سرنوشـت . ریداینک دامردم را گرفتار روزگاری کرده اند کـه وطن مـا و شـما  ،و ایران گیت، ایرانافتضاح های اکتبر سورپرایز : اینست

ـــکل  ـــد، در ش ـــار آوردن ـــرداد را بب ره اقتصـادی و شما را گرفتـار محاصـگروگانگیری تجدید شوند و وطن و م ـــار آن را از خـــود ســـلب جمع سرنوشت وطن و خـود کنیـد و را  می کنـد کـه تمـام حـواس خـویشکنـد؟ زنـدگی در ایـن جهـان ایجــاب دین و با عنـوان والیـت مطلقـه فقیـه ساله و استبداد مطلقـه، بنـام  ۸جنگ  ـــه و اختی ب   .هیچکس نسپارید
  
سال پس از معاملـه   33 ،2013وئن ژ 8در   

ميان ستاد تبليغـاتي   ،1980اكتبر پنهاني در 
نامزدهـــاي رياســـت  ،بـــوش - ريگـــان 

جمهوري از حزب جمهوريخواه امريكا بـا  
دستگاه خميني بر سر بـه تـأخير انـداختن    
آزادي گرگانها تا بعد از انتخابات رياسـت  

سـند جديـدي بدسـت     ،جمهوري امريكا
كيسـي  . كيسي در مادريـد  ،آمد از حضور

او . بوش بود –ن رئيس ستاد تبليغاتي ريگا
طرف معاملـه بـا فرسـتاده خمينـي بـود و      
نخستين ديدار اين دو در مادريـد انجـام   

هـاميليتون گفتـه بـود هرگـاه     . گرفته بود
سندي پيـدا شـود بـر حضـور كيسـي در      

نظر كميتـه تحقيـق را تغييـر مـي      ،مادريد
ن كميتـه تحقيـق مـي    آزماني كـه  . دهد
سندها راسانسور مي كـرد و در پـي    ،كرد

 ،افتن سندي نبود كه اگر پيـدا مـي شـد   ي
اينـك  . نظر كميته تحقيق را تغيير مي داد

روبـرت   ،نآن سند پيدا شده و بر محور آ
  :مقاله جديدي  انتشار داده است ،پاري

سند جديد، اعتمـاد لـي    :گزارش ويژه •
رئـيس كميتـه تحقيـق دربـاره      ،هاميلتون

را نسـبت بـه داوري دو    ،اكتبر سـورپرايز 
ن كميتــه را در بــاره اكتبــر آ دهــه پــيش

  ،سورپرايز و شستن دست ريگـان و بـوش  
  . متزلزل كرده است

لي هاميلتون رئيس دو كميتـه تحقيـق        
كنگره امريكا در باره معاملـه پنهـاني سـتاد    

 :او مي گفت. انتخاباتي ريگان با ايران بود
سندي كه حاكي از اين كه ستاد انتخاباتي 

ــان ــوگيري از ،ريگ ــه نتيجــه  بقصــد جل ب
رئيس  ،رسيدن كوششهاي پرزيدنت كارتر

ــت  ــوري وق ــردن   ،جمه ــا ك ــراي ره ب
يافـت نشـده    ،گروگانهاي امريكائي باشـد 

  .است
ــاره  ،وئــنژ 6در مصــاحبه تلفنــي       در ب

سندي كه براي هـاميليون ايميـل كـرده    
سندي كه گوياي سفر ويليام كيسي  ،بودم

در مادريد در رابطه با معاملـه ايسـت كـه    
بـا او گفتگـو     ،بر سورپرايز نام گرفـت اكت

سـند  . كردم و او به پرسش من پاسـخ داد 
در  ،مي گويـد سـفارت امريكـا در اسـپانيا    

بـه وزارت خارجـه امريكـا     ،همان تـاريخ 
گزارش كرده است كه كيسي به مادريـد  

سـند، داوري او را نسـبت بـه    . مده استآ
  .ماجرا متزلزل كرده است

ديـد كميتـه   از  ،سفر كيسي بـه مادريـد   •
تحقيق تحت رياسـت هـاميليتون كـه در    

در باره وقوع معامله  1992و  1991سالهاي 
اهميت يك محور  ،پنهاني بر سر گروگانها

كميته بر مدارك موجود چشم . را داشت
پوشيد و گفت سندي بـر سـفر كيسـي بـه     

 :هاميلتون به من گفت. نيافته است ،مادريد
 سندي كه تصديق كند كيسي بـه مادريـد  

مـا نمـي توانسـتيم    . يافت نشـد  ،رفته است
. پابت كنيم كه كيسي به مادريد رفته است

رئــيس ) پــدر(كــاخ ســفيد وقتــي بــوش 
سند گوياي سفر  كيسي بـه   ،جمهوري بود

يـا بايـد   آ. مادريد را در اختيار ما نگذاشت
اين سند را در اختيار كميته مي گذاشت؟ 

زيرا مـي دانسـت كـه مـا در بـاره      . ريآ
حقيق مي كنيم و چنين سـندي  موضوع ت

  .مورد توجه ما است
اگر بر كميته مسلم مي شد كـه   :پرسيدم •

يا نظـر  آ ،كيسي به مادريد سفر كرده است
كميته نسبت به اكتبر سورپرايز تغييـر مـي   

نجـا كـه   آاز  :كرد؟ هـاميلتون پاسـخ داد  
ــد   ــه مادري ــي ب ــفر كيس ــوع س در  ،موض

اگر « ،نقش كليدي داشت ،تحقيقات كميته
اخ سفيد مي دانست كيسـي در مادريـد   ك

قطعا مي بايد ما را از ايـن امـر    ،بوده است
وقتي تقاضاي سند و اطالع . گاه مي كردآ

مي بايد بتواني اعتماد كني كـه   ،مي كني
سند و اطالع را در اختيـار تـو قـرار مـي     

  .»دهند
سند فاش مي كند كه كاخ سفيد از سفر  •

كـه  زيرا مدركي . گاه بوده استآكيسي 
بايگــاني كتابخانــه بــوش در اختيــار مــن 

صراحت دارد بر ايـن كـه    ،گذاشته است
 ،در همان تاريخ ،سفارت امريكا در مادريد

به وزارت خارجه امريكـا گـزارش كـرده    
اين . مده استآاست كه كيسي به مادريد 
 ،ويليـام سـون  . گزارش توسـط ادويـن د  

وزارت خارجه به چسـتر پـل بـيچ     مشاور 
در اوائــل  ،كــاخ ســفيد كنســول ،جــي ار

درست هم زمان بـا تشـكيل    ،1991نوامبر 
داده  ،كميته تحقيق درباره اكتبر سورپرايز

  .شده است
 ،1991نـوامبر   4بيچ در يادداشـت روز       

ويليـام سـون مـي گويـد در      :نوشته است
ــر   ــه اكتب ــدارك موجــود كــه ب ــان م مي

گزارشي بود كـه   ،سورپرايز مربوط هستند
مادريـد مخـابره كـرده     سفارت امريكا در

  . است
  
  :سازمان دادن پوشاندن حقيقت٭
  
بويدن  ،1991نوامبر  6در  ،دو روز ديرتر •

جلسه اي  ،در كاخ سفيد ،رئيس بيچ ،گري
با اعضاي بخشهاي مختلف تشكيل مي دهد 

توضـيح   ،نآبراي شـركت كننـدگان در   
مي دهد چرا بايد تحقيـق دربـاره اكتبـر    

يرا مي بايد مـانع  ز. سورپرايز را قبضه كرد
ن شد كه افتضـاح رو شـود و مـانع از    آاز 

بــوش بــه رياســت  ژرژتجديــد انتخــاب 
  .بگردد ،1992در انتخابات  ،جمهوري

بهنگـــام بحـــث در بـــاره  ،در جلســـه     
جلوگيري از بـه نتيجـه رسـيدن تحقيـق     

گفتـه مـي شـود     ،پيرامون اكتبر سورپرايز
كه اين تحقيق دنباله تحقيق درباره ايران 

بـر  . گيت مي شود و بسي خطرناك است
در سال  ،كميته تحقيق در باره ايران گيت

. هاميليون رياسـت كـرده بـود    ،نيز 1987
دادستان مستقل نيـز   ،تحقيق لورنس والش

ادامه داشت و برخي از تحقيق  ،1991در 
كنندگان او ظن برده بودند كه تماسها كه 

در  ،به افتضـاح ايـران گيـت سـرباز كـرد     
هنگام مبارزات انتخاباتي ريگـان و  ب ،1980
  . غاز شده اندآ ،بوش

توجه معطـوف فروشـهاي    ،ن زمانآتا      
زادي آغير قانوني اسلحه به ايران در ازاي 

. بـود  1985و  1984در سـالهاي   ،گروگانها
برخي شـهود رويـداد اكتبـر     ،باوجود اين

سورپرايز ادعا كـرده بودنـد كـه فـروش     
 ،از طريق اسرائيل ،محرمانه اسلحه به ايران

مقـرر   ،1980در جريان مبارزات انتخاباتي 
  . گشت

اين امر كه دو رويداد اكتبر سورپرايز و      
تهديـد   ،ايران گيت يك رويـداد هسـتند  

نهم در زماني بود آ ،بوش ژرژسختي براي 
بـراي   ،كه او در تدارك مبارزه انتخاباتي

همانطور كـه رونالـد   . تجديد انتخاب بود
مشاور وقـت كـاخ سـفيد گفتـه      ،ونالمبك

كشـتن   ،1991هدف كاخ سفيد در  ،است
تحقيــق پيرامــون اكتبــر ســورپرايز بــوده 

 ،بــراي رســيدن بــه ايــن مقصــود. اســت
ــابلي را  ــه متق ــان حمل در  ،جمهوريخواه

ــر گــريس انــت ژتحــت سرپرســتي  ،دفت
ــر قاضــي فقيــد ،رنكويســت ــام  ،دخت ويلي
  .ترتيب دادند ،رنكويست

خ سفيد را اين سان گريس استراتژي كا •
هر روندي كه تحقيق  :توضيح داده است

با  ،در باره اكتبر سورپرايز بخود مي گرفت

براي  ،توجه به تحقيق در باره ايران گيت
. اهميت ويژه مي داشت ،رئيس جمهوري

اساس كـار بـر ايـن     ،بنابر سند  ،از اين رو
گذاشته شد كه نبايد كاخ سفيد از تحقيـق  

ونـه اي كـه حاصـل    كميته غافل شـود بگ 
پس مقرر شد كـه  . تحقيق غافلگيرش كند

مدت تحقيق را محدود كنـيم و موضـوع    
 1980و  1979نچـه در  آمحدود شـود بـه   
بخصوص نبايد گذاشت . روي داده است

اين تحقيق همانند تحقيق والـش در بـاره   
  . بطول بيانجامد،ايران گيت

نكه كليد درك رويـدادي كـه   آحال      
ايـن بـود كـه     ،ز نام گرفتاكتبر سورپراي

معاملـه   :ن ماجرا استآايران گيت دنباله 
بنـا بـر   . گروگانها انجام مي گيرد 52بر سر 

گروگانها پـيش از انتخابـات رياسـت     ،نآ
ــا  ــوري امريك در . زاد نمــي شــوندآجمه

كارتر شكست مي خـورد و ريگـان    ،نتيجه
رئيس جمهوري مي شـود و گروگانهـا در   

ن با اداي سـوگند  همزما ،1981انويه ژ 20
بـه دنبـال   . رها مي شوند ،از سوي ريگان

محرمانه و از طريـق   ،اسلحه امريكائي ،نآ
به ايران فروختـه مـي    ،1981در  ،اسرائيل

فروش اسلحه ادامـه مـي يابـد و در    . شود
يــد و آاز پــرده بيــرون مــي  ،1986ســال 

  .وردآافتضاح ايران گيت را پديد مي 
  
  :چگونه تحقيق را كشتند ٭
  
بنـا بـر قـانون دسترسـي      ،مداركي كـه  •

وردم آبدســت  ،شــهروندان بــه اطالعــات
نشان مي دهند كه وفاداران بـه ريگـان و   
بوش مصمم بوده انـد مـانع از بـه نتيجـه     
رسيدن هر تحقيقي بگردند كه به ايـن دو  

حملـه متقابـل   . افتضاح ربط داشته باشـند 
  :حزب جمهوريخواه در بر مي گرفت

ن از دادن مدارك به به تأخير انداخت – 1
كميته و هربار ممكن شـد امتنـاع از دادن   

  و. مدارك
برخـوردار از   ،داشتن كسي در كميته – 2

كه بتواند هر مـدركي در اختيـار    ،قدرت
از دسترس خارج كند  ،كميته قرار گرفت

و كار تحقيق گر از حزب دمـوكرات پـي   
  .گير را خنثي كند

از دسترس كميته دور كردن شاهدان – 3
  .ليديك
وردن به سناتور جمهوري خواه  آفشار  – 4

براين اين كه بيشتر مـانع ايجـاد كنـد بـه     
ترتيبي كـه دسترسـي بـه مـدارك طبقـه      

  . بندي محدود بگردد
هرچه محدود تر كردن دامنه تحقيق  – 5

بدانحد كه به تقالهـاي ريگـان و بـوش و    
نها در ناكام كردن كوشش آستاد تبليغاتي 

  .راه نبرد ،دن گروگانهاكارتر براي رها كر
تبليغات گسترده در باره زيادي هزينه  – 6

  و. نآتحقيق و لزوم پرهيز از 
ــرانگيختن روزنامــه نگــاران موافــق  – 7 ب

جمهوريخواهان به تبليغ بر ضد تحقيـق و  
ادعا بر وقوع سازش «بي پايه جلوه دادن 

  . كه اكتبر سورپرايز نام گرفت» پنهاني
جمهوريخواهـان   اسـتراتژي  ،در جمع     

نماينـدگان و روزنامـه   . بس كار سـاز شـد  
نگاران دموكرات تا ممكن بود كم روئـي  

كـه   –نشان دادند و محافظه كاران جديد 
در حال تبـديل شـدن بـه يـك قـدرت      
متوفق در وسائل ارتباط جمعي واشـنگتن  

اكتبـر  . دست باال را پيدا كردنـد  –بودند 
. ندندسورپرايز را ادعا و ادعا را دروغ خوا

وسائل ارتباط جمعي از افتضـاح بغرنجـي   
خسته شده بودنـد و   ،كنترا بود - كه ايران 

در جلـوگيري از   ،اينان از ايـن خسـتگي  
  .استفاده كردند ،پيشرفت تحقيق

دو دهه الزم شد براي اين كـه اسـناد        
پنهان شده رو شوند و كاركنان دخيل در 

  تحقيق ببينند كه حقيقت را اظهار 
  
  

  
ه اند و دريابند كه مدارك بس مهـم  نكرد

پنهان شده و يا تحقيق كننـدگان ناديـده   
شان گرفته اند و كارهـا جمهوريخواهـان   

كـرده   ،ن تاريخآدر  ،داراي نقش كليدي
  . به درست تحقيق نشوند ،اند
  
  :گرفتن كمك ٭
  
جمهوريخواهــان در  ،در كوتــاه مــدت •

از امـداد  . موفق شـدند  ،پوشاندن حقيقت
يوزويك و نيو ريپاليـك سـخت   دو مجله ن

 ،1991در اواسط نـوامبر  . برخوردار شدند
نها مـدعي  آنها داستانها منتشر كردند و درآ

به هيچ رو كيسي بـه   ،1980شدند كه سال 
مادريد سفر نكرده و با فرستاده خميني در 

زادي گروگانهـا  آباره به تـأخير انـداختن   
  .گفتگو نكرده است

كـاخ   ،بـوش بهنگام رياست جمهـوري       
سفيد گزارش سفارت امريكا در مادريد را 

در اختيـار   ،در باره سفر كيسي به مادريـد 
داشت و اين سند نـاقض تأكيـد ايـن دو    
مجله بود بر اين كه كيسي به مادريد سـفر  

سـند را ارائـه    ،بـاوجود ايـن  . نكرده است
هاميلتون تصديق كـرد   ،در مصاحبه. نكرد

در  كه از وجود گـزارش سـفارت امريكـا   
گـاه نبـوده   آ ،باره سفر كيسي بـه مادريـد  

  .است
حتي بـدون يادداشـتهاي    ،باوجود اين •

ــيج داليــل و مــدارك محكــم وجــود  ،ب
داشتند بر نقض مقاله هاي دو مجلـه و بـي   

نها وجـود  آاعتبار كردن داستانهاي دروغ 
سفر  ،اين دو مجله از راه فريفتاري. داشتند

ن كيسي بـه لنـدن را چنـا    1980وئيه ژ 28
ساختند كه قول جمشيد هاشمي در بـاره  

ن آدر  ،ديدار كيسـي بـا مهـدي كروبـي    
بـي   ،فرسـتاده ايـران   ،تاريخ و در مادريد

  .اعتبار شود
دو مجله اصرار ورزيدنـد كـه بنـا بـر            

كيسي يك  ،نچه در دفاتر ثبت شده استآ
بـراي شـركت در    ،سفر از امريكا به لنـدن 
ده اسـت و  انجام دا ،كنفرانسي برسر تاريخ

 ،بنا براين. صبح در جلسه حاضر بوده است
ن روز هـم در  آنمي توانسته اسـت صـبح   
اما دو مجله به . مادريد باشد و هم در لندن

ن آخود زحمـت مراجعـه بـه متصـديان     
كنفرانس را ندادند تا بدانند كيسـي صـبح   
. روز اول در جلسه شركت نداشـته اسـت  

كيسي بعد از ظهر در جلسـه شـركت مـي    
ن روز مي توانسـته  آصبح  ،بنا بر اين. كند

بـه يمـن    ،است در مادريد باشـد و اينـك  
مي دانيم  ،گزارش سفارت امريكا در اسپانيا

  . كه او در مادريد بوده است
در تحقيق . كار مي كردم PBSمن در  •

مـا بـا   . در باره اكتبر سورپرايز دخيل شدم
امريكائي ها و ديگراني كـه در كنفـرانس   

ــدن شــركت  ــدلن صــحبت  ،كــرده بودن
 ،مهم تر اين كه ما از روبرت دالك. كرديم

او  ،ن روزآصـبح  . پرسـيديم  ،تاريخ شناس
در سالن كنفـرانس بـريتيش امپريـال وار    

سـخن   ،براي شركت كننـدگان  ،ميوزيوم
به مـا گفـت از    Dallekدالك  . گفته بود

اين كه كيسي كـه رئـيس سـتاد تبليغـاتي     
شـركت   در كنفـرانس  ،ريگان و بوش بود

امـا چـون   . خوشحال شده بـود  ،مي كند
 ،كيسي را در جلسـه صـبح حاضـر نيافـت    

امريكائيان ديگري . خود را بور شده يافت
 ،هم كه در كنفرانس شركت كرده بودنـد 

گفتند او در جلسه صبح شركت نكرد و در 
 ،بدين سان. جلسه بعد از ظهر شركت كرد

داسـتاني دروغ از   ،دو مجله بقصد فريـب 
ورپرايز ساختند و انتشار دادند امـا  اكتبر س

فريفته بود چـرا   ،بنوبه خود ،نهاآفريفتاري 
كه نخواسته بداند كيسي در چه زمـان در  
كنفرانس شركت كـرده اسـت و پـيش از    

  تبختر ،با وجود اين. كجا بوده است ،نآ
  

   ۸در صفحه
  
  

 ؟»مهندسی«
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مأبي جمهوريخـواه هـا و نـاتواني مـا در      
 ،ادريـد جلب توجه ها به سفر كيسي بـه م 
دروغ  ،ســبب شــدند كــه ايــن دو مجلــه

  .فاحش خود را باز نشناسند
 

  :نها غفلت شدآشكها كه از ٭
  
ه شدم كه نابكـاري روزنامـه   گاآ ،ديرتر  •

نيوزويك باز هم زشـت تـر بـوده     نگاران
ــت ــرگ . اس ــر  آك  Craig Ungerنج

روزنامه نگاري كه نيوزويك او را استخدام 
سـورپرايز    كرده بود تا كه در بـاره اكتبـر  

نكـه  آپـيش از   ،بـه مـن گفـت     ،كار كند
نچه آدفاتر و  ،نيوزويك مقاله را انتشار دهد

نها ثبت شده بود را مشاهده كـرده و  آدر 
دروغ  ،مـده آنچـه در مقالـه   آديده است 

گروه تحقيـق مجلـه را   . شده راست است
 ،گروه را مينـارد پـاركر  . گاه كرده استآ

. سـت مديريت مي كـرده ا  ،سردبير مجله
  !»نها به من گفتند برو پي كارتآ«
كـه مـن در    1990تـا   1987در سالهاي  •

پـاركر رئـيس و    ،نيوزويك كار مي كردم
اما به سران محافظه كاران . دشمن من بود

بـرامس كـه در   آاز جمله با اليوت  ،جديد
نقش مـي داشـت و نيـز بـا      ،كنترا –ايران 

 ،جمهوريخواهي چون هـانري كيسـينجر  
. نزديـك بـود   ،اسبق امريكـا وزير خارجه 

پاركر همچنين عضو شوراي بانك داويـد  
بنـا بـر ايـن موافـق بـود كـه       . راكفلر بود

ماجراي ايران كنترا هرچه زودتر بـه بـاد   
فراموشي سپرده شود و بر اين باور بود كه 

چـه   ،براي حفظ اعتبار دوسـتان پـر نفـوذ   
بــاك از داســتان ســاختگي را جــايگزين 

  .استواقعيتي كه رخ داده 
گزارشهاي قالبي كه ايـن دو مجلـه در    •

امتيـاز   ،باره اكتبر سورپرايز انتشـار دادنـد  
تعيين كننـده اي در اختيـار كـاخ سـفيد     

خرد معمول بر اين  ،در واشنگتن :قرارداد
شد كه چون اكتبر سورپرايز ادعـائي بـي   

كـاري  . ن را پي گرفتآنبايد  ،پايه ايست
ن كه بايد مي شـد ايـن بـود كـه اطمينـا     

حاصل شود هيچ دليل و مدرك محكمي 
در  ،بر وقوع معامله پنهاني بر سر گروگانهـا 

گزارش  ،از اين رو. دسترس كنگره  نباشد
ســفارت امريكــا در بــاره ســفر كيســي بــه 

ــد ــه ژ 28در  ،مادريـ ــرغم  ،1980وئيـ بـ
در اختيــار كميتــه  ،درخواســت مــدارك
  .تحقيق قرار داده نشد

ش بخش بزرگي از اعضاي حكومت بو •
در كار شـدند تـا كـه كميتـه تحقيـق بـه       

مهلـت تحقـيقش تـا     –رياست هـاميلتون  
نتواند تحقيق خـود را   - بود ،1993انويه ژ

تأخير در دادن مدارك و . به نتيجه برساند
نها كه نبايد داده مـي شـدند و از   آندادن 

بسـي   ،دسترس كميته خارج كردن شهود
  .كار ساز شدند

يك مقـام   ،1992مه  14در  ،براي مثال      
انت رنكويسـت كـه در كـاخ    ژباتفاق  ،سيا

سفيد گـروه مـأمور ناكـام كـردن كميتـه      
در بـاره   ،تحقيق را سرپرسـتي مـي كـرد   

همكاري سيا با اين گروه و سطح همكاري 
را همĤهنـگ كـرده    ،سيا با كميته تحقيـق 

رئـيس   ،روبرت گيت ،ن تاريخآدر . است
ر سيا بود و سيا تا مي توانسـت از در اختيـا  
 ،كميته قـراردادن مـدارك درخواسـتي   

  .طفره مي رفت
بوش روبـرت گيـت را كـه در اكتبـر          

 ،1991در پائيز  ،سورپرايز شركت داشت را
پـس او در  . منصـوب كـرد   ،به رياست سيا

خـوب مـي    ،اين مقـام قـرار گرفتـه بـود    
دانست چگونه تقاضاهاي كميته تحقيـق را  
مدارك پيرامون نقـش بـوش و گيـت و    

يك مقام ديگـر سـيا كـه در     –گر  دونالد
بـه تعلـل    ،افتضاح شـركت داشـته اسـت   

  .برگزار كند
مدارك كتابخانه بوش فاش مي كننـد   •

كه گيت و گرگ در معاملـه پنهـاني كـه    
شركت داشـته   ،اكتبر سورپرايز نام گرفت

هاميلتون به سيا نامـه   ،1992مه  26در . اند
نوشت و پرونده هاي گيت و گرگ را از 

شـامل   ،1981انويـه  ژتا  1980ويه انژاول 
. نها را مطالبه كردآسفرها و مرخصي هاي 

تأخير در دادن اين دو پرونده سبب شـد  
ــال  ــورانس بارس ــه ل ــدافع و   ،ك ــل م وكي
 ،1992وئن ژ 9در  ،سرپرست گروه تحقيق

نامه بنويسد و خاطر نشان كند كـه سـيا بـه    

 20در تاريخهاي  ،تقاضاي كميته كه سه بار
مـه   26و  1992وريل آ 20و  1991سپتامبر 

  . پاسخ نداده است ،مدهآبعمل  ،1992
  
  :تاريخي ساخته از دروغها ٭
  
كنتـرا نيـز    –گرگ و گيـت در ايـران    •

هر دو مظنـون  . شركت گسترده داشته اند
بودند به دروغ گفتن در باره اطالعشان از 
فروش اسلحه به ايران و تحويل محرمانـه  

فروش اسلحه  كه با پول حاصل از(اسلحه 
خريداري مي  ،به سه برابر قيمت ،به ايران

  . به كنتراهاي نيكاراگوا!!) شد 
بـا   ،بوش كه خود رئيس اسبق سيا بود      

 ،گفتن دروغ در مورد افتضاح ايران گيت
دروغ . مرتكـب جـرم مشـهود شـده بــود    

هواپيمائي كه  :شكار او اين بود كه گفتآ
 در حــال بــردن اســلحه بــراي ،1986در 

هـيچ ارتبـاطي بـا     ،كنتراها سرنگون شـد 
نكـه  آحـال  . حكومت امريكا نداشته است

تحويل اسلحه به كنتراها را گرگ سازمان 
مي داد كه مشاور امنيتـي بـوش در مقـام    

  .معاونت رياست جمهوري بود
بوش به دروغ گفت از تصميم ها  ،و باز     

در باره فروش اسلحه بـه ايـران و خريـد    
به او هـيچ اطالعـي    ،اهااسلحه براي كنتر

نكـه مـداركي كـه    آحال . داده نمي شد
ديرتر در اختيار قرار گرفتند معلوم كردند 
كه نقش مهمي در تصـميم گيريهـا داشـته    

برابــر اســناد موجــود در كتابخانــه . اســت
مسلم اسـت مخفـي كـردن اسـناد      ،بوش

مربوط به اكتبر سورپرايز و ممانعـت از بـه   
تحقيق بخشي نتيجه رسيدن تحقيق كميته 

از كوشش براي سرپوش گذاشتن به نقش 
شخص بوش در سامان دادن هر دو معامله 

  .پنهاني بوده است
دادستان مستقل كه  ،والش ،براي مثال      

كار تحقيق قضائي در باره ايران گيـت را  
 ،1992در دسـامبر   ،بر عهـده گرفتـه بـود   

مشــاور  ،كشــف كــرد كــه بويــدن گــري
معـاون رئـيس    حقوقي بوش بهنگامي كـه 

يادداشتهاي شخصي بـوش   ،جمهوري بود
در باره تحويل   ،1986و  1985در سالهاي 

در  ،به موقـع  ،اسلحه به ايران و كنتراها را
گري اصرار ورزيـد  . اختيار نگذاشته است

كه تأخير عمـدي نبـوده اسـت و والـش     
  .ادعاي او را نپذيرفت

ــدارك        ــل در دادن م ــر تعل  ،عــالوه ب
ترتيبـي را داد كـه شـاهد    حكومت بوش 
در دسترس  تحقيـق گـران    ،هاي كليدي

گرگ سفير  ،براي مثال. كميته قرار نگيرند
امريكا در كره جنوبي شده بود و بـه ايـن   

بـراي شـهادت در كميتـه     ،1992در  ،عذر
  .حاضر نشد

ــوش        ــت و ب ــد گي ــرگ در  ،همانن گ
در طـول   ،گفتگوهاي پنهاني بـا ايرانيـان  

 ،1980تي امريكـــا در مبـــارزات انتخابـــا
بازجويان والش كه از . شركت داشته است

گــرگ در بــاره ايــران گيــت بــازجوئي 
به اين نتيجه رسيدند كه او به قصد  ،كردند
 501صـفحه  (نها دروغ مي گويـد  آفريب 

 –جلد اول گزارش والش در باره ايـران  
  ).كنترا

  
  :طفره رفتن از شهادت دادن ٭
  
 چــون نوبــت بــه پاســخ دادن بــه     •

ن و آدرخواست كميته بـراي حضـور در   
ــر   ــاره اكتب ــها در ب ــه پرسش پاســخ دادن ب

گرگ براي سرباز زدن از  ،سورپرايز رسيد
عـذرها   ،حضور در كميته و شهادت دادن

ــراف  :تراشــيد ــن ژ 18در تلگ از  ،1992وئ
سفارت امريكا در سئول به وزارت خارجه 

گاه شـده اسـت   آگرگ نوشت او  ،امريكا
كميتــه تحقيــق از او كــه تحقيــق گــران 

وئن در كميته حاضر و ژ 24خواسته اند در 
بـه اصـطالح   «نـان در بـاره   آبه پرسشهاي 

دعـوت بـه   . پاسخ گويـد » اكتبر سورپرايز

فرسـتاده   ،جـودا بسـت   ،نشاني وكيل مـن 
ــده اســت ــه  . ش ــه كميت ــه را ب او دعوتنام

ن آبرگردانده است زيرا اختيار دريافـت  
  ...را نداشته است

كميته همچنان خواستار پرسش هرگاه      
به كميته اطالع دهيد حاضـر   ،از من است

 ،مـدم آبه همكاري هستم و وقتي به امريكا 
با كميتـه همكـاري    ،احتماال در ماه سپتامبر

هر تقاضاي ديگري مي بايـد  . خواهم كرد
فرسـتاده   ،وكيـل مـن   ،براي جودا بسـت 

اما بست از من مي خواهـد دعـوت   . شود
  .كميته را نپذيرم

گرگ اطمينان يافت كه  ،بدين ترتيب     
قانونا مجبور نيست در تاريخي كـه كميتـه   

. حاضر شود و شهادت دهد ،معين مي كند
پس مي تواند تعلل كند تا مـدت تحقيـق   

اســتراتژي بــه تــأخير . يدآكميتــه بــه ســر
انــت ژانــداختن شــهادت در كميتــه او را 

  .رنكويست تصويب كرده بود
ـ        ،1992وئـن  ژ 24اريخ در نامه اي به ت

مـن  « :رن كوئيست به گري نوشته اسـت 
ينده به آيا گرگ بنا دارد هفته آبايد بدانم 

واشگتن بيايد و در كميته تحقيق شـهادت  
مـا   ،مـدن دارد آاگر قرار بر. بدهد يا خير

بايد از او بخـواهيم از ايـن كـار منصـرف     
  .»شود

ــت  • ــته اس ــت نوش ــدن و  :رنكوئيس نيام
ياز براي اكيـپ بـوش   امت ،شهادت ندادن

زيرا كميته نـاگزير اسـت از طريـق    . است
پرسشـهاي كتبـي از    ،يك ويكـل مـدافع  

اين امر به ما امكان ... وردآگرگ به عمل 
ــر     ــرگ در اكتي ــركت گ ــد ش ــي ده م

اميدوار باشـيم  . سورپرايز را مديريت كنيم
شهادت گرگ  ،1992كه از حاال تا سپتامبر 

پرده و پرسشها از او به دست فراموشـي سـ  
  .شوند

وقتي از هـاميلتون در بـاره اسـتراتژي     •
تأخير در دادن مدارك و شهادت شـهود  

هـاميلتون پاسـخ داد كـه زمـان      ،پرسيدم
روش شناخته  ،خريدن با به تأخير انداختن

براي اين كـه تحقيـق هـاي    . شده ايست
فراوان ايـن   ،كنگره به موقع انجام نگيرند

 حكومت بوش مي. روش را بكار مي برند
تـا   ،دانسته است كه مدت تحقيـق كميتـه  

مدت تحقيق كه . پايان دوره كنگره است
 ،به پايان مي رسـيد  1992در پايان دسامبر 

سبب شد كه مدركهاي دال بر مجرميـت  
در مـاه دسـامبر در    ،جمهوري خـواه هـا  

زيـرا حكومـت   .  اختيار كميته قرار گيرند
بوش مي دانست كـه در پايـان ايـن مـاه     

  .ميته بسر مي رسدمهلت تحقيق ك
رئيس گـروه تحقيـق    ،بارسال ،2010در  •

به من گفت   ،كمي پيش از مرگش ،گران
مدارك حاكي از مجرميت ستاد انتخاباتي 

بوش در مـاه دسـامبر در اختيـار     –ريگان 
من از هاميلتون . گروه تحقيق قرار گرفتند

خواستم مدت تحقيق را به مدت سـه مـاه    
در اختيـار   تمديد كند تا كه بـه مـدارك  

هـاميلتون  . رسـيدگي شـود   ،قرار گرفتـه 
هاميلتون مي گويد . تقاضاي مرا نپذيرفت

ورد كـه  بارسـال از او چنـين    آبه ياد نمي 
او افـزود  . ورده باشدآتقاضائي را به عمل 

مـده بـود او نمـي    آاگر اين تقاضا بعمـل  
ــره  ــت از كنگـ ــان دوره ،توانسـ  ،در پايـ

. دورآموافقتش را با ايـن مهلـت بدسـت    
نچه مي توانستم بكـنم ايـن بـود كـه بـه      آ

گنگره بعدي مراجعه كنم و بخواهم با اين 
باوجود اين  ،در عمل. مهلت موافقت كند

كه مدارك كليدي در اختيار كميته قـرار  
نهـا هـم كـه قرارگرفتـه     آنگرفته بودند و 

بررســي نشــده بودنــد و اعضــاي  ،بودنــد
جمهوريخواه كميته به هيچ رو بـا تمديـد   

ــدت  ــد م ــت نمــي كردن ــق موافق  ،تحقي
هــاميلتون پايــان بخشــيدن بــه تحقيــق و 
حاصل تحقيق را با داوري انتشار دهد كه 
ريگان و بوش و كيسـي و ديگـر شـركت    
ــر   ــاجراي اكتب ــروض در م ــدگان مف كنن

  .سورپرايز را مجرم نمي شناسد
و اينك كه معلوم مي شود كـاخ سـفيد    •

گزارش در باره سفر كيسي بـه مادريـد را   
اختيار داشته و در اختيـار كميتـه قـرار    در 

هاميلتون ديگر مطمئن نيست  ،نداده است
ــه از دقــت و صــحت   ــق كميت كــه تحقي

  .برخوردار بوده است

بحرانها گرگان ها چگونه پایان یافت ایــران حکومــت مــی کننــد و مــاجرای بداند چرا ایران گیتی ها همچنـان بـر برای آنکه نسل امـروز  :انقالب اسالمی ـــی را د ـــی را آر پ ـــار خمین ــاگزیر از نوشــید جــام زهــر کــرد و ورد و یکب   :می گذرانیمگروگــانگیری تــا امــروز را از نظــرش از  ،جام زهر دیگری سرکشـیده شـوداینک ایران در وضعیتی است که باید ن
  
  

از جـــام زهـــری کـــه 
خمینی سر کشید و تا 
ــــه   جــــام زهــــری ک
ــــــی  ــــــه ای  م خامن
خواهـــد مـــردم، بـــه 

  :جای او سر بکشند
  
  

  :می گذرانیمبــه اختصــار تمــام از نظــر خواننــدگان بحرانی کـه گروگـانگیری ببـار آورد را  ،گروگــــانگیری و در قســــمت دومتهیــــه طــــرح تســــخیر ســــفارت و چگــونگی  ،در قســمت اول. گــذرانیمقســـمت از نظــــر خواننـــدگان مــــی ایــن فصــل را در دو  :انقــالب اســالمی
  
گروگــانگیری و معاملــه  ٭

ورپرایز پنهانی که اکتبر سـ
به قول  ،نام گرفت چسان

تو برضـد آچون « ،بهشتی
مـورد » بنی صـدر و کـارتر

  :استفاده قرار گرفت؟
  
بنا بر تحقيق ها كه در امريكا بطـور پـي    •

در  ،گروگـانگيري  ،گير انجام گرفتـه انـد  
توسط كيسينجر و راكفلر و برخـي   ،امريكا

 ژرژمقامات سـيا نزديـك بـه كيسـينجر و     
ت رياست جمهـوري در  نامزد معاون ،بوش

 ،امريكـا  1980انتخابات رياست جمهوري 
حملـه  . تهيه و در ايران اجرا شـده اسـت  

بـه سـفارت   » پيرو خط امـام  دانشجويان«
 13در  سپاه پاسـداران، مشاركت امريكا، با 

اعضاي سـفارت  . انجام گرفت 1358بان آ
 در آغـاز،  .امريكا به گروگان گرفته شـدند 

يد و ايران را نامرا انقالب دوم  نآخميني 
. ي كرد كه تا امروز ادامـه دارد رد بحراناو

ايران به محاصره اقتصـادي امريكـا    ،درجا
دارائـي هـاي ايـران در امريكـا     . مدآدر 

در حـالي كـه    ،توقيف شـدند و سـرانجام  
ايران مورد تجاوز نظـامي قـرار گرفتـه و    
عربستان و كشورهاي ديگر جنگ نفـت را  

زاد آ ، گروگانهـا غاز كرده بودندآبا ايران 
 ،بنا بر صورت ،زاد كردن گروگانهاآ. شدند

بنـا بـر   . زاد شـدند آبرابر قرار داد الجزاير 
ميـان فرسـتادگان    ،1980در اكتبـر   ،باطن

بيـت  «سران حزب جمهـوري اسـالمي و   
معامله انجام گرفـت   ،در پاريس ،»خميني

گروگانها نمي بايـد پـيش از    ،نآكه بنا بر 
زاد آ ،ري امريكـا انتخابات رياست جمهـو 

حكومت ريگان به  ،نآدر ازاي . مي شدند

 8جنگ . مي بايد اسلحه  مي داد» ايران«
ساله با خريدهاي محرمانه اسلحه از امريكا 

  :و اسرائيل و كشورهاي اروپائي ميسر شد
  
گروگانهــا بــدنبال   ،در ظــاهر ٭

زاد آامضــاي قــرارداد الجزايــر   
  :شدند

  
ــر • ــرارداد الجزاي رد شــدن بعــد از وا :ق

هزينه هاي فراوان از جمله جنگ ايران و 
عراق و مسدود شـدن امـوال ايـران سـر     
انجام  دولت رجايي، بهزاد نبوي را مامور 

قرارداد «نامه اي با عنوان  كرد تا در ننگين
ميليارد  13ها را در قبال  گروگان »الجزاير

دالر پول بلوكـه شـده ايـران در آمريكـا     
 13از ايـن   امـا در نهايـت  . تحويل دهـد 

ميليارد به ايران تحويل داده  3ميليارد، تنها 
 يجمهـور  آنكـه رئـيس   قـرارداد بـي  . شد

كوچكترين خبري از مفاد آن داشته باشد 
از سوي بهـزاد نبـوي و مقامـات مـذاكره     
كننده امضا شد، در حالي كه مطابق اصل 

هـا بـا دول    قانون اساسي قراردادنامه 125
ور فاقـد  جمه خارجي بدون امضاي رئيس

چون خائنان مي دانستند بني . نداعتبار بود
بر  ،صدر قرارداد ننگين را امضاء نمي كند

نام نهادند و بـرخالف  » بيانيه الجزاير« ،نآ
ــي  ــانون اساس ــيس   ،ق ــالع رئ ــدون اط ب

بنـي صـدر از   . امضـاء كردنـد   ،جمهوري
. گاه شد و به خميني نامـه نوشـت  آماجرا 
 امضاء كننـدگان مـي گوينـد بـه     :نوشت

اجازه انجام . دستور شما اين كار مي كنند
اين ننگي است كـه در  . اين كار را ندهيد

امضاء كننـده   ،بهزاد نبوي. تاريخ مي ماند
وثوق الدولـه قـرارداد    :گفته بود ،قرارداد

را  1359را امضاء كرد و من قرارداد  1919
صـابر از نزديكـان    ،بعـدها . امضاء مي كنم

 ،يــن دورجــائي و بهــزاد نبــوي نوشــت ا
نـزد  . قرارداد را خائنانـه مـي دانسـته انـد    

 :خمينــي رفتــه و در بازگشــت گفتــه انــد
قـرارداد را  . دستور امام را اجرا مي كنـيم 

  .امضاء كرده اند
ــاب    • ــدها در كت ــان بع ــدس بازرگ مهن
پيرامـون   »انقالب ايران در دو حركـت «

ميليارد دالر و  11از «:...اين قرارداد نوشت
ل مطالبـات خـود از   چندين ميليون امـوا 

هاي آمريكا، بدون اينكه صـحبتي از   بانك
مطالبات ديگرمان به ميان آيد، دو ميليـارد  

مطالبـات  ]. شد[ميليون دالر دريافت 880و 
پرداخت نشده از جملـه تنخـواه گـردان    

هـاي   عظيم حساب خريد اسلحه و بـدهي 
دولت و بخش خصوصي آمريكـا از بابـت   

نشـده يـا   قراردادهاي تصفيه شده تحويل 
سفارشات نظامي وقطعات يدكي معوقه بها 

همچنين بـدون احتسـاب   . پرداخت شده
ــت  ــارات و محرومي ــا خس ــاي  ميليارده ه

مســتقيم و غيرمســتقيم ناشــي از محاصــره  
اقتصادي و سلب اعتبار مالي ايران و عقب 

 هاي خودكفـائي اقتصـادي،   افتادن برنامه
   .»قرارداد امضاء شد

ي در جمهـور  پس از اعالم جرم رئـيس  •
خيانـت در انعقـاد قـرارداد    باره ارتكـاب  
جـرم رجـايي و نبـوي را     ،الجزاير، قاضي
همان روز كه در كار صدور . محرز دانست

موسوي اردبيلي  ،حكم توقيف اين دو بود
بــا اعــالم جــرم . پرونــده را از او گرفــت

و بهزاد  رجاييبر ضد محمد علي صدر  بني
و نماينــدگان حـــزب   ايــن دو ، نبــوي 

ــوري، در ج ــه  60ارديبهشــت  22مه جلس
غيرعلنــي تشــكيل دادنــد و در آن جلســه 

سـاعته مـاوقع    4بهزاد نبوي در يك نطق 
: گفـت قرارداد الجزايـر را توضـيح داد و   

ها با ارزش نبودند و ما بايد آنها را  گروگان
كـار بـا    كـرديم، چـون ايـن    از سر باز مي

خمينـي   و به دسـتور امـام  اطالع مجلس، 
اعـالم   عالم جـرم در نهايـت،  است، اين ا

  قايان بهشتي و هاشمي آو بر ضد امام  جرم
  

   ۹در صفحه
  

 ؟»مهندسی«
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ــنجاني  ــوي آن را  رفس ــد جل ــت و باي اس
 ،اگـر اعـالم جـرم تعقيـب شـود     . گرفت

صدر مطـابق   بني. حكومت ساقط مي شود
قانون اساسي درخواست كرد تـا مشـروح   

مجلـس در  جلسـه غيـر علنـي     مذاكرات 
او نظـر خـود را بـه    ا اختيار او قرار گيرد ت

امــا هاشــمي رفســنجاني . مجلــس بگويــد
برخالف  قانون اساسي از دادن نوار امتناع 

  . كرد
همان روزها روزنامه انقالب اسـالمي بـا    •

شدت قضيه زدوبند پشـت پـرده مقامـات    
كـرد و مفـاد قـرارداد     ايران را افشـا مـي  

موضـوع نقـد   الجزاير و خيانت به ملت را 
جاني واكنش نشـان  هاشمي رفسن. مي كرد

ــت ــالب اســالمي  «:داد و گف ــه انق روزنام
. زند درباره گروگانگيري به تشنج دامن مي

» ها نـدارد  ها ربطي به آن پرونده گروگان
.!!    
كانديداي ديگـر  - سردار محسن رضايي •

در آن روزهـا، از   - اين دوره از انتخابات 
امريكــا و عوامــل حملــه بــه ســفارت    

شكست خفت بار بعد از  .بودگروگانگيري 
و اجبار بـه آزادي گروگانهـا هنـوز شـعار     

صــدر و  پيــروزي ســر مــي داد و بــه بنــي
روزنامه انقـالب اسـالمي حملـه ميكـرد و     

  :ميگفت
ــد كســاني كــه مســئله  « چقــدر جنايتكارن

گروگانگيري را بـه خـاطر حـب نفـس و     
شان مطرح كرده و چنـين   مسائل شخصي

 ،او. »گذارنـد  دستاورد بزرگي را زيرپا مي
در افتضاح ايران گيت نيز نقش پيدا كـرد  
 ،و يكي از ايران گيتي ها است كه اينـك 
. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اسـت 

نقش دكـور   ،در انتخابات فرمايشي كنوني
  .را بازي كرد و نفر چهارم شد

  
ــر پوشــش مــی  ٭ ــرارداد الجزای ق

داد معاملــه پنهــانی را کــه اکتبــر 
ســـورپرایز نـــام گرفـــت و دلیـــل 

ن اســتفاده از گروگانهــا آ وقــوع
تــو بــر ضــد بنــی صــدر و آبمنزلــه 

  :کارتر بود
  
چه كس يا كساني طرح گروگانگيري را  •

 ،در ايـران  ،كه در امريكا تهيـه شـده بـود   
گرداندنـد و بـه دسـت    » طرحي انقالبي«

به اجرا » دانشجويان پيرو خط امام«سپاه و 
 ،گذاشتند؟ دانسته هاي قطعي در اين باره

  :عبارتند از
در حــزب  ،پــيش از گروگــانگيري  – 1

 ،حمله به سفارت امريكا ،جمهوري اسالمي
  .موضوع گفتگو شده است

موسوي خوئيني ها كسي اسـت كـه    – 2
بدون اطالع ديگـر اعضـاي كميتـه تعـين     
شده از سـوي خمينـي بـراي سرپرسـتي     

بـا اجـراي   » دانشجويان پيرو خـط امـام  «
طرح موافقت كرده و به دانشجويان گفته 

نخست سـفارت را تصـرف كنيـد و     :تاس
  . سپس به امام اطالع مي دهيم

پس از تصرف سفارت و پيش از بيانيـه   – 3
احمد خميني در پاسخ به مهدوي  ،خميني
گفتـه   ،سرپرست كميته هاي انقالب ،كني
كـاري بـه كـار تصـرف كننـدگان       :است

  .سفارت نداشته باشد
سپاه در تصرف سفارت شركت داشـته   – 4

اد موجود در سفارت را برده و است و اسن
ــفارت    ــه س ــي ب ــتور خمين ــه دس ســپس ب

دانشجويان پيـرو  «بازگردانده و در اختيار 
شـركت سـپاه   . قرار داده است» خط امام

ــوده  ،در گروگــانگيري ــدون دســتور نب ب
اين دستور را چه كسي صادر كرده . است

است؟ سرپرستي كه شوراي انقالب بـراي  
 ،شهيد الهوتي بعد از ،سپاه معين كرده بود

هاشمي رفسنجاني و خامنـه اي   ،به ترتيب
ــد  ــوده ان ــمي   . ب ــه اي و هاش ــا خامن ام

هاشـمي  . رفسنجاني در سفر حج بوده اند
ــه اســت ــو  :رفســنجاني گفت ــر رادي از خب

مراسم حج تمـام  . ناراحت شديم. دانستيم

به ايـران بازگشـتيم و نـزد امـام     . شده بود
ــيم ــام  . رفت ــي ام ــالب دوم آوقت ن را انق

  . ما هم پذيرفتيم ،خواندند
به هفتـه   ،فرمانده وقت سپاه ،منصوري      
 :گفته است ،)1390مهر  16(»  دي 9«نامه 

كه در آن زمان  يالهوت ي، آقا58آبان  5«
امام در سپاه مشـغول بـه    يندهبه عنوان نما

ـ  يكار بودند، به موجـب نـاراحت   در  يقلب
 ياعضـا . بودنـد  يقلـب بسـتر   يمارستانب

مالقـات   يبـرا  يزسپاه ن يرماندهف يشورا
همان روز    در روند، يم يمارستانبه ب يشانا

ـ  يها صحبت يانمالقات و م وارد  يما كس
را  يــزيچ يشــاناتــاق شــد و در گــوش ا

گفت، شما از اتاق  يبالفاصله الهوت .گفت
ــو  ــارج شـ ــا   يدخـ ــه آقـ ــرا كـ  يچـ

ـ  خواهد يم ها خوئيني يموسو  ينكته مهم
، يشـان رفـتن ا و بعد از  يدبگو يرا خصوص

اصـال   يـدار د ينمن تا قبل از ا. ياييدشما ب
را در  يشانبودم و تنها نام ا يدهرا ند يشانا

 يشـان ا يثو حـد  پرحرف يرهايحد تفس
 يبعد از ورود مجدد مـا آقـا  . بودم يدهشن

 هـا  ينيخـوئ  يخبر از برنامـه آقـا   يالهوت
سفارت دادند و از ما خواستند  يرتسخ يبرا

اعتراف كنم  يدبا. يمكن يكه با آنها همكار
ـ   كرديم يكه ما اصال فكر هم نم  ينكـه چن

و اجازه حضرت  يبدون هماهنگ يحركت
 يچرا كه آقا يرد،پذ امامام قرار است انج

 يلـي امـام خ  ينـده بـه عنـوان نما   يالهوت
 يرما را جهت تسخ يو قاطع همكار يحصر

احساس  يسفارت خواستار شدند و ما همگ
مـا   يحت. است دستور امام ينكه ا يمكرد

انقالب هم  يكه شورا كرديم ياحساس م
 يبه هر حال جلسه شورا. است ياندر جر

در آنجـا  شـد و   يلفرماندهان سـپاه تشـك  
ــا ــا يآق ــن رض ــوول ييمحس ــه مس  يتك

اطالعات سپاه را برعهده داشت به عنـوان  
 يآقا. انتخاب شد يانرابط سپاه با دانشجو

را  يبا دوستان خود جلسات مشترك ييرضا
  .»كنند يبرگزار م يانا دانشجوب

ن آمحسـن رضـائي كـه     ،بدين ترتيب     
در  ،مسـئول اطالعـات سـپاه بـوده     ،زمان

ــته اســت  ــفارت شــركت داش ــخير س . تس
منصوري مي گويد تصور مي كرديم امام 

راست نمي . و شوراي انقالب اطالع دارند
روز  8 ،بـان آ 13بـان تـا   آ 5زيرا از  :گويد

نــي و هــم از وقــت داشــته و هــم از خمي
شوراي انقالب مي توانسـته اسـت كسـب    

او عضو شوراي مركزي حزب . اطالع كند
جمهوري اسالمي نيز بوده اسـت و عمـل   
به وظيفه حزبي ايجاب مـي كـرده اسـت    

بهشتي را از  ،دبير كل حزب ،كه دست كم
بهشــتي در شــوراي . مــاجرا مطلــع كنــد

يكســـره از تســـخير ســـفارت و  ،انقـــالب
ن آبـي اطالعـي و بـا     گروگانگيري اظهار

اگر او به وظيفه حزبي خود . مخالفت كرد
عمل كرده و به بهشـتي از سـوئي اطـالع    
داده باشد و موسوي خوئيني ها نيز احمد 

 –با يكديگر دوست نيز بودند  –خميني را 
چگونگي انتقال طرح از  ،گاه كرده باشدآ

امريكا به ايران و مجراي تحويل شدنش به 
شـكار مـي   آ ،»خط امامدانشجويان پيرو «

كـارگردان موسـوي    ،تـا ايـن جـا   . شـود 
ــت    ــوده اس ــا ب ــوئيني ه ــپاه و . خ او س

ــي  ،دانشــجويان را ــه حكومــت آب ــه ب نك
بازرگــان و شــوراي انقــالب و خمينــي و 

 ،اطالع بدهد ،كميته سرپرست دانشجويان
مجــري طــرح تســخير ســفارت امريكــا و 

پاسـخ احمـد   . گروگانگيري كرده اسـت 
كني مي تواند داللـت  خميني به مهدوي 

  .بر اطالع او از وجود و اجراي طرح باشد
خميني بيانيه صـادر كـرده و تصـرف     – 4

ن را آسفارت و به گروگان گرفتن اعضاي 
 ،بزرگ تـر از انقـالب اول   ،»انقالب دوم«

  .خوانده است
نكه تحقيق هـا در امريكـا بـه    آپس از  – 5

اين نتيجه رسيدند كه طرح در امريكا تهيه 
 ،يمژدو مقام ر ،در سالهاي اخير ،استشده 

را » دانشـجويان «عامل انتقـال طـرح بـه    
نهـا مـدعي   آيكي از . خوئيني ها خواندند

شد مدارك قطعي بر عامل امريكـا بـودن   
گوينـده ايـن   . خوئيني ها در اختيار است

 . معاون واواك بود ،»سردار مشفق« ،سخن
نوار گفتگوهـاي بهشـتي بـا خـواص      – 6

ن آبهشتي در . و انتشار يافتلو رفت  ،خود
بايد از گروگانها مثل يـك  « :نوار گفته بود

اسـتفاده   ،تو برضـد بنـي صـدر و كـارتر    آ
اين جمله صراحت دارد بر نقش او . »كنيم

در معامله پنهاني كه اكتبـر سـورپرايز نـام    
زيرا جز از راه سـازش پنهـاني بـا    . گرفت

ــوش ــوان از  ،ريگــان و ب ــود بت ممكــن نب
ضد كارتر و بني صدر اسـتفاده  گروگانها بر

زاد كـردن  آ ،با انجام معامله پنهـاني  :كرد
ــات رياســت   ــد از انتخاب ــه بع ــا ب گروگانه
جمهــوري بازگذاشــته مــي شــد و ســبب 

در همـان  . شكست كارتر مي شد كه شـد 
امكان خريد اسـلحه و   ،معامله پنهاني ،حال

اگـر بنـي   . ادامه جنگ را فراهم مي كرد
كه خميني  –رفت معامله را مي پذي ،صدر

ــذيرد   ــت بپ ــرار داش ــا در آدم آ –اص نه
استقرار استبداد مـي گشـت و اگـر نمـي     

مهـر   27كارنامـه  . حذف مي شد ،پذيرفت
حاكي است كه او از معامله پنهـاني   ،1359

اينسـت  . ن را نپذيرفته استآگاه شده و آ
كه نخستين واكنش سران حزب جمهوري 

مجلـس  » نماينـدگان «به امضاي  ،اسالمي
ــدر از   ر ــي ص ــزل بن ــاي ع ــاندن تقاض س

بالفاصله بعد  ،فرماندهي كل قوا از خميني
از پيــروزي ريگــان و بــوش در انتخابــات 

بني صدر بـر مخالفـت خـود    . رياست بود
مانـد و ايــن معاملــه را خيانـت بــه ايــران   

به دستور خمينـي   ،60دانست و در خرداد 
و با كارگرداني بهشتي و هاشمي رفسنجاني 

  .برضد او كودتا شد ،و خامنه اي
معامله پنهاني زمينه ساز خريد مخفيانـه   – 7

اسلحه شد و افتضاح ايـران گيـت دنبالـه    
ايـران گيـت   . افتضاح اكتبر سورپرايز شد

افتضاحي بين المللي شد زيرا كشـورهاي  
بســياري محرمانــه بــه ايــران اســلحه مــي 

  . فروختند
هر دو افتضـاح توسـط بنـي صـدر و      – 8

در افشـاي ايـران   . ددوستانش افشـا شـدن  
يةاهللا منتظـري  آكساني از نزديكان  ،گيت

  . نقش مهمي داشتند
  

فهرستي از مهمترين بحرانها 
كـــه زنجيـــره بحرانهـــا از 
ــران   ــا بح ــانگيري ت گروگ

  :اتمي را تشكيل مي دهند
  
حكومــت بــدون ســر، جانشــين  ٭

  :حكومت بازرگان شد
  
بـه   :ساقط كـردن حكومـت بازرگـان    ☚

 ،گروگــانگيري دنبــال تصــرف ســفارت و
ــزدي ــر ي ــدس   ،دكت ــه مهن ــر خارج وزي

ــان ــالب   ،بازرگ ــوراي انق ــه ش  ،در جلس
ــانگيري را  ــرائيلي «گروگ ــاي اس » كودت

مهندس بازرگـان اسـتعفاي   . توصيف كرد
. خود و حكومتش را نزد خمينـي فرسـتاد  

احمدي خميني به بني صدر تلفن كرد كه 
مــاده تصــدي آهيــأت وزيــران خــود را 

يـر حكومـت از راه   او با تغي. حكومت كند
تصرف سفارت مخالفت كرد و اين كـار را  

از مهنـدس  . نقض استقالل ايران خواست
او گفـت  . بازرگان خواست استعفاء نكنـد 

بهشتي . استعفاي او را خميني پذيرفته است
و موسوي اردبيلـي و بـاهنر نـزد خمينـي     
رفتند تا او را از نخست وزير كـردن بنـي   

 :گفتنـد  ،در مراجعـت . صدر منصرف كند

امام فرمود اعضاي شوراي نگهبان تجديد 
شوند و وزيران را شوراي نگهبان تشـكيل  

 ،بدون نخست وزيـر  ،دهد و هيأت وزيران
ايـن  . اداره شـود  ،توسط شوراي انقـالب 

به  ،عضو شوراي انقالب» روحانيان« ،زمان
    :ميز وزارت خو كرده بودند

نفــر از   4قتــي مهنــدس بازرگــان   و •
. هـا كـرد   معـاون وزارتخانـه  روحانيون را 

اي در وزارت دفـــاع، بـــاهنر در  خامنـــه
آموزش و پرورش و رفسنجاني در وزارت 

ــور ــراي وزارت  . كش ــتي ب ــارمي بهش چه
بني صدر مـي  . دادگستري كه قبول نكرد

چقـدر  . من خيلي مخالفت كردم« :گويد
به بازرگان گفتم آقا اينها را نبريد با وزارت 

اند  چيزها خو نكردهاينها با اين . آشنا كنيد
بريد مزه وزارت را بهشـون   شما اينها را مي

شود آنها را از آنجا  ديگر نمي چشاني و مي
محال اسـت اگـر كسـي قـدرت را     . كند

خيلي عارف مي خواهـد  . چشيد ول كند
  ».كه به قدرت بگويد نه

  
تشكيل مجلس اول با نمايندگاني  ٭

قالبي و كودتا برضـد رئـيس    اًاكثر
  :جمهوري

  
بحــران در روابــط خــارجي ايــران و  ☚

وضع يك رشته مجازاتها برضـد ايـران از   
تشـكيل مجلـس    ،سوي امريكا و در داخل

   :اول با انتخابات قالبي
ــاز   • ــلي و آغ ــل اص ــب درعام ــر تقل  گ

بهشـتي و هاشـمي    انتخابات مجلـس اول، 
نها به خمينـي مراجعـه   آ. رفسنجاني بودند

ر نهـا اجـازه تقلـب د   آكردند و خميني به 
انتخابات را داد تا مجلسي تشكيل شود كـه  

. »رئيس جمهور را باال و پائين كند«بتواند 
با دسـتياري خامنـه اي و بـاهنر و     ،اين دو

عـالوه    ،موسوي اردبيلي و مهدوي كنـي 
شـماري از   ،دست نشـانده » رواحانيان«بر 

وارد  ،با انتخابـات قالبـي   ،پاسداران را نيز
  . مجلس كردند

حزب جمهوري با اسـتفاده   ،در حقيقت   
 واز تمــام  امكانــات و نيروهــاي روحــاني 

ي دسـت بـه   حكـومت  وسياسـي   سپاهي و
، را ندو هر چه نيرو داشت ندتقلب آشكار زد

، به مجلـس  يبراي مقابله با رييس جمهور
ــاخت ــترده  .وارد س ــاي گس ــورد تقلبه م

 بـه . قرار گرفت ياعتراض رييس جمهور
ارائـه   ،كتقلب ها همراه با مدارخميني، 

به مجلس دست نشـانده  چون اواما  .شدند
گـزارش  . سكوت كردنخست  ،نياز داشت

كامل اين تقلب را محمد جعفـري و اميـر   
حسيني مشاور رئيس جمهوري و نيز جمال 

بـه تـازگي در سـايت انقـالب      ،پاك نژاد
 از جمله اين سند را. انتشار دادند ،اسالمي
هفت نفـره بـا اعضـاي زيـر بـراي      هيأت 

دگي به شكايات راجع بـه تقلبـات در   رسي
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملـي  

ـ شيخ مصطفي 2ـ دكتر آزاد 1:تشكيل داد
ــ شـمس   3ملكي امام جماعـت تجـريش   

ـ 6ـ خوشنوسيان   5ـ سجاديان 4احمد  آل
ــر اســدي  ــ مهنــدس قزوينــي7دكت از . ـ

حوزه  127از حوزه انتخابيه،  148مجموع 
زمـان انحـالل   شكايت رسـيده بـود و تـا    

اي كـه   هيئت، از حدود سي و چند حوزه
حـوزه و از   24 رسيدگي كرده بود، براي

جمله تهران حكم به تقلب اساسي و ابطال 
بهشتي و رفسنجاني نگران از اين  .داده بود

فروردين يعني فقـط   15گزارش، ابتدا در 
يــك روز بعــد از اتمــام مهلــت دريافــت 

ه مهدوي شكايات، به قصد تهديد و به وسيل
ــالن   ــور، اع ــي سرپرســت وزارت كش كن

در صورت تأخير درنتيجـه كـار   « : ندكرد
نفري، انتخابـات در تـاريخ معـين     7هيأت 

  . »انجام خواهد شد
 24بهشتي در مصـاحبه خـود در تـاريخ     •

در مورد كار هئيت «: گفت 59ارديبهشت 
 15نفري اين هيئت قرار بود كارش را تا  7

فيت انتخابـات در  كي. ارديبهشت تمام بكند
ايران به نسبت امكانـات و شـرايط خـوب    

كنم هر چند نفي  احساس رضايت مي. بود
كنم كه نواقصي اصـالً نبـود، مـدعي     نمي

نيستم كه هيچ نقصي اصالً در كـار نبـوده   
اســت و اميــدوارم كــه ايــن نماينــدگان 
بتوانند خدمتگزار اين ملّت در خط انقالب 

  .اسالمي باشند
ـ موضوع صدر  دوباره، بني • خمينـي   ارا ب

ــاريخ  در ميــان گذاشــت و هشــدار داد ت
يم شـما را بـا مجلـس اول    ژمجلس اول ر

مشــروطيت مقايســه مــي كنــد و تشــكيل  
مجلس با نمايندگاني كه با تقلـب نماينـده   

بهشتي و  .شده اند را به پاي شما مي نويسد
رونـد و   رفسنجاني پيش آقاي خميني مـي 

را تمـام  گويند اگر اين هيئت كـارش   مي
، همـه  خود را انتشـاردهد كند و گزارش 

رود و آبروي همـه از   چيز از دست ما مي
ــت   ــد رف ــين خواه ــي  .... ب ــذا، خمين ل

ضمن  29/2/1359غيرمترقبه در تاريخ بطور
هـاي   سخنراني در جمع سرپرستان كميته

اگـر چنانچـه   ... «: انقالب اسالمي، گفـت 
مسائلي داريد، البته بايد رسيدگي بشـود و  
به نظر من تمـام ايـن مسـائل در مجلـس     

بحمداهللا ... شوراي اسالمي بايد حل بشود
انـد و   افرادي كه در مجلس انتخاب شـده 

، اكثريـت قـاطع، اكثريـت    حسب غالـب 
  . »اسالمي و متعهد است

البتـه   –نخستين مهندسي  به اين ترتيب،    
در  –بعــد از مهندســي مجلــس خبرگــان 

ــات ــدمجلـــس اول  انتخابـ ــام شـ . انجـ
ــر    ــه اكتب ــاني ك ــه پنه ــارگردان معامل ك

هاشـمي رفسـنجاني    ،سورپرايز نام گرفت
رئيس اين مجلس و بهشتي دبير كل حزب 

و رئيس شـوراي عـالي    جمهوري اسالمي
توسـط خمينـي بـرخالف قـانون     (قاضـي  

و احمـد  ) اساسي به اين مقام منصوب شد
كودتا برضد رئيس . خميني تصدي كردند

با دستياري  ،جمهوري را نيز همين سه تن
بـا اسـتفاده از مجلـس دسـت      ،خامنه اي

طرفه اين كـه  . كردند» مهندسي« ،نشانده
ه يم گفتژشخصي كه مقامات ر ،يتآحسن 

اند اسناد دست نشاندگي او به انگلستان بـه  
گفته بود  ،پيشاپيش ،نها افتاده استآدست 

مجلس كار رئـيس جمهـوري را خواهـد    
در همان زمان انتشـار   ،دو نوار او. ساخت
  :او از جمله گفته است. يافتند

نويس اوليه قانون اساسي  اگر آن پيش «   
تصويب شده بود، اصال انقالب از بين رفته 

ما توي اين قانون آمديم فرمانده كل . بود
اگر او بيايد كسـي  . قوا را قرار داديم رهبر

. را نماينده خودش بكند، اين اصيل نيست
.. .تواند ازش بگيـرد  هر وقت خواست مي

 اختيارات كامل را هم كه داديم به مجلس
تواند مدال بدهد  جمهور فقط مي رئيس...

 .بپـذيرد  و مدال بگيرد و سفرا را به حضور
مجلس كـه  ...هيچ اختياري نداره. والسالم

بيــاد ايــن مســئله فرمانــدهي كــل قــواي 
مجلس كه باز ... ...جمهور تمام است رئيس

بشود گفتم، دست ما خيلي بـازتر ميشـود،   
ــه كــه مجلــس   ــدنش اين ــال مان ــئله فع مس

فردا مجلس كه بياد، مقابل رئـيس  ...نيست
مـا تـوي مجلـس     ...جمهور خواهد ايستاد

خـرداد   14بگذاريد تـا  ... برنامه داريم هم
البته شـايد زودتـر   . شه همه چيز روشن مي
يعنـي زودتـر از ايـن    . آن را روشن كنيم

تبليغ كنيد ...برنامه، به هر حال خواهد بود
تـا  . صدر با هم هستند كه مجاهدين و بني
شــه اعتــراض مــردم را  حــدي كــه مــي

خــرداد مطلقــا نــه  14بعــد از ...برانگيزيــد
اني خواهـد شـد نـه دانشـگاهي بـاز      امتح
يـك  ...شـود  دانشگاه تعطيل مـي . شود مي

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

  كند  مي
صـدر هـم    اي داريم كه باباي بني برنامه...

ايـن دفعـه مثـل    . تواند مقاومت كند نمي
بـه  ...توانـد مقاومـت كنـد    دفعه قبل نمـي 

  به . وييد قرص و محكم باشندها بگ بچه
  

   ۱۰در صفحه
  

 ؟»مهندسی«
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 14بعـد از  . شـود  زودي موج عـوض مـي  
صـدر   اي داريم كه باباي بني خرداد برنامه

... تواند روي اين برنامه كار كنـد  هم نمي
صدر يك خطره براي ايـن انقـالب و    بني

جــوري خنثــي  ايــن خطــر را بايــد يــك
   »...تنها ما نيستيم، امام هم هست...كرد

  
ه زمينه سـاز حملـه   ژدتاي نوكو ٭

  :قواي عراق به ايران
  
ه زمينه ساز تجـاوز عـراق   ژگودتاي نو ☚

  :به ايران
 ،نكه نظاميان شركت كننده در كودتاآبا    

ن شركت كرده بودند كه آبا اين باور در 
بختيار عراقـي  . يم انقالبي را تغيير دهندژر

يم ژها را در كودتا شركت داد و از ديد ر
كودتا متالشي شدن ارتش و  هدف ،صدام

. زمينه پيدا شدن براي تجزيه ايـران بـود  
ويزي شد براي آكودتا كشف شد و دست 

بهشتي طرح انحالل . متالشي كردن ارتش
ن آبنـا بـر   . ارتش را به شوراي انقالب برد

ــده   ،طــرح ــه مركــب از نماين يــك كميت
شوراي انقالب و سـپاه و دادگـاه انقـالب    

ايـن  . مـي گرفـت  اداره كشور را برعهده 
طرح به يمن استقامت بني صدر تصـويب  

بـا   ،در عـوض . نشد و به اجرا گذاشته نشد
دادگاه انقالب ارتش و  ،چراغ سبز خميني

خمينـي بـه   . سپاه به جان ارتـش افتادنـد  
اعتناء نكـرد و   ،هشدارهاي مكرر بني صدر
وقتـي  . پيشرفت ،كار متالشي كردن ارتش

بني صدر  ،قشون صدام به ايران حمله كرد
  . با يك ارتش متالشي از وطن دفاع كرد

  
تجاوز عراق به ايـران و تبـديل    ٭

ــه شكســت ــروزي ب خمينــي را  ،پي
   :سركشد  جام زهر ناگزير كرد

  
از معجـزه اي   و  تجاوز عراق به ايران ☚

كه ارتش ايران ساخت تا جام زهري كـه  
   :خميني سركشيد

•  
در چهـارمين مـاه    ،برابر اسـناد منتشـره   •
يم صدام شكست تجاوز خود را ژر ،گجن

پذيرفته بوده و دنبال واسطه بـوده اسـت   
چند جمله ماندگار . كه جنگ را تمام كند

ــت   ــعيت و موقعي ــاي وض ــاريخ گوي در ت
. نظامي ايران در ششمين ماه جنگ اسـت 

زير ضربات  ،دانستني است كه ارتش ايران
 ،در مـاه اول . تجديد سازمان داد ،دشمن

ق را متوقف كـرد و در  پيشروي ارتش عرا
ــان را از   ــار عملي ــاه دوم ابتك ــود آم ن خ

  . گرداند
در  ،هيأت اعزامي كنفـرانس اسـالمي   -  1

ــي صــدر  ــا بن ــترك ب ــه مش ــيس  ،جلس رئ
جمهوري و ديگر اعضاي هيأت نمايندگي 

كـاري    :از زبان ياسر عرفات گفت ،ايران
نـه   ،كه ارتـش ايـران انجـام داده اسـت    

  .حماسه يك معجزه است
وزير دفاع در حكومت  ،لن كالركآ – 2

در دادگاه رسيدگي به فـروش غيـر    ،تاچر
قانوني و محرمانه اسلحه به ايران و عـراق  

در سـود   ،جنگ عراق با ايران :گفته است
اسباب ايجاد و ادامه  ،انگلستان و غرب بود

  .ن را فراهم كرديمآ
 ،لكسـاندر هيـگ  آبرابر نامه محرمانـه   – 3

مت ريگـان بـه   وزير خارجه اول در حكو
 ،يم صدام با چـراغ سـبز امريكـا   ژر ،ريگان

سران سـه كشـور   . وارد جنگ با ايران شد
مبـارك رئـيس جمهـوري وقـت     ( عرب 

شـاه وقـت عربسـتان و     ،عراق و ملك فهد
مي پرسـند  ) شاه وقت اردن ،ملك حسين

يا حكومت ريگان همان سياست را ادامه آ
تجـاوز عـراق    ،مي دهد ياخير؟ بدين سان

ان با چراغ سـبز امريكـا و دسـتياري    به اير
  .غاز گرفته بودآ ،انگلستان و سران عرب

يم ژغاز جنگ توسط رآغاز اسباب آاگر  •
توسط سـران   ،نآادامه  ،صدام فراهم شد

حزب جمهوري اسالمي و خميني و فرزند 

  :ميسر گشت ،او
ــأت – 1 ــرانس   ،دو هي ــأت كنف ــي هي يك

اسالمي و ديگـري هيـأت كنفـرانس غيـر     
. دو پيشــنهاد بــه ايــران كردنــد ،امتعهــده

شوراي عالي دفاع پيشنهادهيأت عدم تعهد 
قرار بود هيـأت در  . را به تغيراتي پذيرفت

يم صدام را ژپاسخ موافق ر 60خرداد  24
. به ايران بيـاورد و جنـگ پايـان بپـذيرد    

بنـي  . خميني با پيشنهاد موافقت كرده بود
ايـن پيشـنهاد    ،صدر در نامـه بـه خمينـي   

سياسي و نظـامي ايـران توصـيف     پيروزي
پيشـنهاد هيـأت كشـورهاي     :كرده اسـت 

اگر بنـا را  «. استبه سود ايران  غيرمتعهد،
بر صـلح بگـذاريم، بهتـر از ايـن پيشـنهاد،      

   .»ما بكنند پيشنهادي ممكن نيست به
بهشتي و هاشمي رفسـنجاني و   ،سه تن – 2

خامنه اي نزد خميني مي روند و به هشدار 
 ،گاه جنگ به پايان برسدمي دهند كه هر

بني صدر سوار تانكهايش مـي شـود و بـه    
تمـام   ،در حـال حاضـر  . يـد آتهران مـي  

 ،روحانيت يك طرف بني صدر يك طرف
هرگاه او جنگ را تمـام   ،غلبه با بني صدر

عـزم  . شما نيز حريف او نمـي شـويد   ،كند
خميني بر كودتا برضد بني صدر جزم مي 

 16در  ،ارخرين ديدآنكه در آشود بعد از 
نمي تواند او راو ادار كنـد بـر    ،60خرداد 

خيانت سران حـزب جمهـوري اسـالمي    
ن آ. نهـا همكـاري كنـد   آچشم بپوشد و با 

ــان ــزب    ،زم ــران ح ــاي  س ــر راهنم فك
نصـف ايـران    :جمهوري اسالمي اين بود

نست كـه بنـي صـدر پيـروز     آبرود بهتر از 
  .بشود

 ،خـرداد  25خرداد و سـپس در   6در  – 3
مي شود و مي گويد اگر ملـت   فوق ملت

 35اگر  ،او مخالفت مي كند ،موافقت كند
در . ميليون نفر بگويند بله او مي گويد نـه 

رئـيس   ،بر خالف قانون اساسي ،خرداد 18
عـزل   ،جمهوري را از فرماندهي كل قـوا 

ــد  ــي كن ــرداد 22در . م ــدر   ،خ ــي ص بن
هشدارنامه خطاب به مردم ايران صادر مي 

 ،نچه از كودتا بدين سـو آ نها را ازآكند و  
از . گاه مي كنـد آ ،مده استآبر سر ايران 

جمله هشدار مي دهد كودتا به قصد ادامه 
  .جنگ است

 ،عاملي مهم از عوامـل ادامـه جنـگ    – 4
او طـرح  . هاشمي رفسنجاني بـوده اسـت  

حمله به بصره را به خميني پيشنهاد كـرده  
بـه تفصـيل    ،با اين كه سـران ارتـش  . بود

رستي اين طرح را براي خميني داليل ناد
بازگفتند و گفتند اين طرح تنها يك هدف 

ن ادامـه جنـگ   آمي تواند داشته باشد و 
تصـرف بصـره كـه     ،بعـد از كودتـا   ،است

هم عامل ادامـه   ،هيچگاه تحقق پيدا نكرد
سال گشت و هم جوانـان   8جنگ بمدت 

ايران را به كام مـرگ بـرد و هـم سـبب     
م زهر از شكست در جنگ و سركشيدن جا

  .سوي خميني شد
خميني براي توجيه ادامه جنگ مـي   – 5

  :گفت
ما بايد از راه شكسـت عـراق بـه لبنـان     « - 

خواهيم كه قـدس را نجـات    ما مي. برويم
لكن بدون نجات كشـور عـراق از   . بدهيم

نمـي  ] بعـث عـراق  [اين حـزب منحـوس   
مقدمه اينكه لبنان را نجات بـدهيم،  . توانيم

  .»نجات بدهيم اين است كه عراق را
مصالحه با جنايتكار و سازش با جنايتكار، « - 

اين يك جنايتي است بـر مـردم متعهـد و    
هيچ مسـلمي  ...يك جنايتي است بر اسالم

نبايد خيال كند كه بين اسالم و غيرمسـلم  
    .»بايد صلح ايجاد شود

جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و « - 
خرمشهر  اينكه بگوييم تنها... شناسد مرز نمي

هـا   يا شهرهاي ديگر آزاد شد، تمامي ايـن 
هــدفمان . گراهاســت خيــال باطــل ملــي

المللي اسالمي در  كردن اهداف بين پياده
  . »جهان فقر و گرسنگي است

اهللا، سه چهره  پس  از جلب موافقت آيت

اي و رفسنجاني نـزد   معروف، بهشتي، خامنه
اگـر  ":آقاي خميني رفتند و با بيان اينكـه 

ر پيروز، سوار بر تانـك بـه تهـران    صد بني
، راي "بيايد شما هم ديگر حريفش نيسـتيد 

صدر به شدت تالش  بني. او را بازگرداندند
كــرد تــا در ايــن آخــرين روزهــاي  مــي

ــد   ــام كن ــگ را تم ــار جن ــومتش ك . حك
دانست كه اگر حزب جمهـوري روي   مي

كــار بيايــد، جنــگ را تــا آن هنگــام كــه 
طوالني  هاي حكومت مستحكم گردد، پايه

  . خواهند كرد
عبور از بحران نوشته رفسنجاني نيز در  -  6

با رجايي در مورد پيشـنهاد هيـات   « :است
بعضـي   .ها صحبت كـرديم  صلح غيرمتعهد

اند كه آن  ها و آقاي بني صدر مايل نظامي
صـدر در كارنامـه    آقـاي بنـي  . را بپذيرند

ديروز نوشته مايـل اسـت كـه بـه جنـگ      
ولــي شــعار خاتمــه دهــد و صــلح كنــد  

پيمايي امروز و اظهارات امام يقينـا راه   راه
   .»را بر او بسته است

سيد احمد خميني قبل از پايان عمرش - 7
اي اشاره كرد كه تـا بـه آن وقـت     به نكته

هاشـمي   تقـالي و از ا. بازگو نكـرده بـود  
اي و رضــــايي،  خامنــــه و رفســــنجاني

و  60ترين افراد به خميني در دهه  نزديك
هائي كه تا به امروز بر ايـران   ايران گيتي
  :پرده برداشت ،حاكم هستند

در مقابل مسـائل خرمشـهر امـام معتقـد     « 
بودند كه بهتر است جنگ تمام شـود، امـا   
مسئوالن جنگ گفتنـد مـا بايـد تـا كنـار      
اروندرود برويم تا بتوانيم غرامت خودمان 

امام اصال بـا ايـن كـار    . را از عراق بگيريم
گفتند اگر بناست شـما   موافق نبودند و مي

جنگ را ادامـه دهيـد، بدانيـد اگـر ايـن      
جنگ با اين وضعي كه شما داريـد ادامـه   
يابد و شما موفق نشويد، ديگر اين جنـگ  
تمام شدني نيست و بايد اين جنـگ را تـا   

االن كـه قضـيه   . نقطه خاصي ادامه دهـيم 
فتح خرمشهر پيش آمـده، بهتـرين موقـع    

    .براي پايان جنگ است
ما دو راه در : امام در آن جلسه فرمودند    

يا بايد همين جا صلح كنـيم و  . پيش داريم
هـاي سياسـي خسـارات خـود را از      راه از

رژيم صدام بگيريم و يا بايد جنگ را ادامه 
نظـر  . رژيم صدام را سـاقط كنـيم   دهيم تا

اكثر حاضران نيز نظر . خود من صلح است
ـ . كردند امام را تأييد ت مـا  اما يك نفر گف

اآلن در بهترين شـرايط هسـتيم تـا رژيـم     
آمريكايي صدام راساقط كنيم و عـراق را  

توانيم با عزت بـه   چرا وقتي مي. آزاد كنيم
ــه ذلــت صــلح تــن  اهــدافمان برســيم، ب

دردهيم؟ آن فرد چنان با حـرارت سـخن   
گفت كـه اكثـر حاضـران بـا سـخن وي      

اما امام هـم چنـان مخـالف    . شدند همراه
ايـت بـه رأي اكثريـت تـن     بودند و در نه

از . اتمـام حجـت كردنـد    دادند و با آنان
جمله گفتند ببينيد از نظر نظامي توان اين 

فرمانـدهان    كـه همـه   كار را داريد يا نـه 
نظامي گفتند مطمئنـا تـوان ايـن كـار را     

را شاهد گرفتنـد   در انتها امام خدا. داريم
كه من به دليل تأييـد شـما بـه ايـن كـار      

اگـر   از اين ساعت حتـي  رضايت دادم و
ــه ــن    هم ــد م ــن نظــر برگردي ــما از اي ش
گردم تا زمـاني كـه صـدام سـاقط      برنمي
  .»شود

بر مالء شدن دو افتضاح بزرگ اكتبـر   – 8
سورپرايز و ايران گيت كه عامل بركناري 

افـراد  . منتظري از قائم مقامي رهبري شد
دفتــر او و ســيد مهــدي هاشــمي و افــراد 

د مهدي اعدام سي. گروهش دستگير شدند
  . شود

يم ژبا وجود هشدار بني صدر كه اين ر - 9
ن را در آنقدر ادامه مي دهد تا آجنگ را 

جنگ ادامه يافت  ،شكست به پايان برساند
يــم در ايــن تــرس ژو خمينــي و ســران ر

ارتـش   ،شدند كه هرگاه جنگ ادامه يابد
اين شد كـه  . عراق تا تهران پيشروي كنند

 ،واليتـي  ،عنامـه سه ماه پـيش از قبـول قط  
 ،يم مأمور شد بـه گنشـر  ژخارجه ر» وزير«

لمان اطالع بدهد كه آوزير خارجه وقت 
سـه مـاه   . را مي پذيرد 598ايران قطعنامه 

  :خميني جام زهر را سر كشيد ،بعد
  
بكار انداختن ماشين اعدام و زد  ٭

  :و خوردهاي مسلحانه در شهرها
  
تبليغات رسمي دروغ القاء مي كند كه  ☚
بـا   ،60در خرداد  ،مان مجاهدين خلقساز

ورود بــه مرحلــه قيــام  ،صــدور بيانيــه اي
دروغ . مسلحان هرا اعـالن كـرده اسـت   

. است چرا كه چنين بيانيه اي وجود ندارد
بيانيه اخطار مـي كنـد كـه اعضـاي ايـن      
سازمان اگـر در معـرض كشـته شـدن بـه      

از خـود دفـاع    ،ضرب گلوله قرار گيرنـد 
الدي كه مـأمور  ج ،موسوي. خواهند كرد

 ،حل مشكل از راه اعدام و قتـل بـود نيـز   
غـاز گـر زد و   آسازمان مجاهـدين   :گفت

  ،در حقيقت. خورد مسلحانه نبود
بنا بر گزارش ستاد  ،60پيش از خرداد  – 1

 1200 ،در شهرهاي ايران ،هر هفته ،ارتش
همواره . زد و خورد مسلحانه روي مي داد
در . دنديك طرف افراد سپاه و كميته ها بو

يــم بــود كــه بــراي اســتقرار ژر ،حقيقــت
نياز به خشـونت داشـت و از روز    ،استبداد
  .بكارش مي برد ،در تمامي اشكال ،نخست

 ،رهبــران حــزب جمهــوري اســالمي -  2
بطور خاص بهشتي و هاشمي رفسـنجاني و  

عوامــل اصــلي ايجــاد گــروه  خامنــه اي
  . بودند  چماقداران حزب اهللا

ه هـا در حـزب   طرح تعطيـل دانشـگا   – 3
يـت  آتوسط باند حسن  ،جمهوري اسالمي

تهيه و زير عنوان انقـالب فرهنگـي انجـام    
هـدف   ،يتآبنا بر نوار اول حسن . گرفت

محروم كردن بني صدر  ،از تعطيل دانشگاه
  .از پايگاه اجتماعي خود بوده است

ــركوب     – 4 ــا س ــا ب ــگاه ه ــل دانش تعطي
در تمـامي عمـر   . دانشجويان جانشين شـد 

ــمژر ــتري   ،ي ــتادان بيش ــجويان و اس دانش
بـر  . يـم بـوده انـد   ژقربانيان سركوبگري ر

اخراج و دستگيري ها و شكنجه و اعدام ها 
) 78تير  18(ايلغار كوي دانشگاه  ،و ترورها

. و يورش به دانشگاه هـا نيـز افـزوده شـد    
فراري دادن مغزهـا از كشـور نيـز شـيوه     

مي  :خميني گفت. يم بوده استژدائمي ر
 150نـان از  آهنم  و چون شمار روند به ج

 :حداد عادل گفت ،هزار در سال گذشت
مـا بـه انـدازه كـافي مغـز      . ايرادي نيست

  ! داريم
تشكيل دهندگان سازمان ترور كه بعد  – 5

سازمان وارد دولت  ،60از كودتاي خرداد 
ــد   ــكيل ش ــت تروريســت تش ــد و دول . ش

فهرستي از ايرانياني كه قرباني تـرور ايـن   
نـام   500شامل قريب به  ،اندسازمان شده 

  .است
بكار انداختن ماشين اعدام كه بعـد از   – 6

بعـد از  . غاز بكـار كـرد  آيم شاه ژسقوط ر
. ماشين نوسازي شـد  ،60كودتاي خرداد 

هرشـب ده هـا و گـاه     ،60در همان سال 
فهرسـتي از  . چند صد تن اعدام مي شدند

انتشار  60اعدام شدگان سال  2000اسامي 
 ،به دستور خميني ،67در سال . يافته است

شمار كشته شـدگان  . زندانيان كشتار شدند
تـن گفتـه انـد     3700تا  2700را حد اقل 

  ). خاطرات منتظري(
كشتارها در شهرهاي مشـهد و اسـالم    – 7

  ...شهر و شيراز و قزوين و
انحالل احزاب كـه سـرانجام شـامل     – 8

حزب جمهوري اسـالمي و   ،يمژحزبهاي ر
  .ب اسالمي نيز شدمجاهدين انقال

تعطيل فله اي روزنامه ها در روزهاي  – 9
كه بـه رويـه    60پيش از كودتا در خرداد 

بنـابر گـزارش    ،يم بـدل شـد و امـروز   ژر
خامنـه اي دشـمن    ،خبرنگاران بدون مرز

  .شماره يك روزنامه و روزنامه نگار است
از جملـه   ،تشكيل انـواع گشـت هـا    – 10

 گشت زهرا مخصوص سـركوب زنـان بـه   
قـانون  . بهانه بـي حجـابي و بـد حجـابي    

اجباري كـردن حجـاب در مجلـس اول    
  .تصويب شد

تبديل كردن شكنجه به روش اصلي  – 11
زنـدان كهريـزك   . يـم ژدر زندان هاي ر
 ،يم واليت فقيـه اسـت  ژكه نماد سبعيت ر

شكار كرد كه در تمامي زندان آسبعيتي را 
  . ها به زندانيان سياسي روا مي رود

روحانيـت بـر   » دادگاه ويژه« ايجاد – 12
خالف قانون اساسي و سركوب روحانيـان  

دســتگيري مراجــع و و حصــر و تحقيــر و 
ــه   ــور در دو ده ــته كش ــانيون برجس روح

عبـارت   ،مهمترين قربانيان :شصت و هفتاد
يات اهللا شـريعتمداري و حسـن   آبودند از 

صادق و محمد روحاني و  ،قمي و برادران
اهللا منتظـري  يـة آشبير در دوره خميني و 

  . در دوره خامنه اي
كـه  » دادگاه انقالب«دائمي كردن  – 13

را تشكيل » قوه قضائيه«اينك بخش اصلي 
بقيه اين قوه نقش فرعي دارد و . مي دهد
پوشش دادن به خـورد   ،در درجه ،كارش

  :و برد مافياهاي حاكم بر كشور است
  
گذار از نظارت فقيه بـه واليـت    ٭

افياها و ايجـاد  مطلقه فقيه و ايجاد م
  :فرصت براي فسادهاي بزرگ

  
تجاوز به قـانون اساسـي را خمينـي از     ☚

خـر دم از  آغاز كرد و دست آروز نخست 
  :واليت مطلقه فقيه زد

نوبـت بـه    75خمينـي   ،60تا خـرداد   – 1
تجاوزهاي . قانون اساسي تجاوز كرده بود

فاحش در جريان كودتا را بر ايـن مـوارد   
شمار اين تجاوز  ،ن جنگتا پايا. بايد افزود
ــه  ــا ب ــيد 300ه ــورد رس ــجويان . م دانش

ــت   ــا را فهرس ــوق تجاوزه ــكده حق دانش
همان مجلس دست نشانده  ناگزير . كردند

او . شد از اينهمه تجاوز خميني شكوه كنـد 
ناگزير بوده  ،ورد كه به خاطر جنگآعذر 

است و از اين پس قانون اساسي را رعايت 
  .خواهد كرد

به تجاوزهـا ادامـه داد و    ،با اين حال – 2
دم از  ،در پاســخ بــه خامنــه اي ،ســرانجام

در بـازنگري قـانون   . واليت مطلقه فقيه زد
اساسي كه خميني برخالف قانون اساسـي  

واليت فقيهي  ،ن كردآكميته اي را مأمور 
كه نقش نظارتي داشت به حـاكم مطلـق   

  .اختيار بدل شد 11صاحب 
شدن به  استبدادي كه تمايل به تبديل – 3

نمــي توانســت  ،اســتبداد فراگيــر داشــت
اقتصاد را مصرف محور و فرصت ساز براي 

اين كـار  . بدل نكند ،رانت خواري و فساد
حجــم  :غــاز كــردآرا حكومــت رجــائي 
ن را بسود آتركيب . بودجه را افزايش داد

تركيـب  . بودجه غيـر توليـدي تغييـر داد   
اعتبارات بانكي نيز بسود اعتبارات بازرگاني 

تركيـب واردات   ،به بهانه جنگ. تغيير كرد
ــالح و   ــه س ــرف و البت ــود واردات مص بس

 ،همراه با اين فساد كاريها. مهمات تغيير داد
چاپ اسكناس و افزودن بر حجـم پـول و   
باز داشتن نيروهاي محركه از بكار افتـادن  

اقتصاد را همان اقتصـاد مصـرف    ،در توليد
محوري كرد كه در دوره شـاه بـود و در   

ن به آاسباب تحول  ،دوران مرجع انقالب
بدين . اقتصاد توليد محور فراهم شده بود

سان بود كه تورم مزمن گشت و فرصتهاي 
مد و مافياهـا  آبزرگ رانت خواري پديد 

  . تشكيل شدند و فقر گسترش يافت
. خزانـه خـالي بـود    ،در پايان جنـگ  – 4

ميليارد  12ايران  :هاشمي رفسنجاني گفت
ارجي پيدا كـرد و مـن كـار    دالر قرضه خ

ميليـارد دالر   12خود را با خزانه خـالي و  
  اما او بر ميزان قرضه . قرضه شروع كردم

  
  

   ۱۱در صفحه

 ؟»مهندسی«
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در دوران . خارجي ايران تا توانست افزود
سرمايه گذاريها نيز در رشته هائي بعمل  ،او
تـا  . مدند كه وابسـته بـه واردات بودنـد   آ

ـ  ژممكن بود بر شمار مونتـا  . زود شـد هـا اف
ايجـاد شـدند و مافياهـا    » زادآبندرهاي «

      :قوت روز افزون گرفتند
او بود كه دست سـپاه و واواك را در   – 5

اصـلي بـه    از عوامـل او . اقتصاد بـاز كـرد  
از  كادرهــاي ســپاه كــهقــدرت رســاندن 

با دادن امتيازات . بودند شدجنگ برگشته 
به آنها موجب شـد   كليديويژه و مقامات 

ماننـد بولـدوزر    واواكداران و سپاه پاسـ 
  . كنندكشور اقتصاد شروع به بلعيدن 

ــان دو دوره رياســت هاشــمي   – 6 ــا پاي ب
 40ميزان رانت اقتصاد ايران به  ،رفسنجاني

رشـوه سـتاني   . درصد اقتصاد ايران رسـيد 
هــاي خــانواده او از انــدازه گذشــت تــا 
. بدانجا كه خود او پدرخوانده نام گرفت

مد كـه صـاحبان   آپديد شبكه خانواده ها 
  . ثروتهاي بزرگ شدند

حكومت خاتمي دست بـه تركيـب ر    – 7
سپاه بـه  . انت خواري و رانت خواران نزد

گسترش دايره سلطه خود بر اقتصاد كشور 
مالي قدرت  –ادامه داد و مافياهاي نظامي 

ن شدند دولـت را قبضـه   آتمام يافتند و بر
تعرض عمومي خود را در دور دوم . كنند
است جمهوري خاتمي شروع كردند و ري

  :وردندآاسباب تصرف دولت را فراهم 
مفتضح ترين و پر تقلب ترين انتخابات  – 8

در حكومـت   ،مجلس و رياست جمهوري
وسعت تقلب بدانحد . خاتمي انجام گرفت
 ،رئيس مجلس وقت ،شد كه مهدي كروبي
چــون ميــزان  :گفــت ،در مقــام اعتــراض

قرار  ،ائين بودمشاركت مردم در انتخابات پ
بنا بر ميزان  ،بر اين شد كه ميزان مشاركت

شود و بهمان نسبت به  3يا  2ضرب در  ،نآ
افزوده  ،وردندآراي كساني كه رأي مي آ

برجاسـت   3تا  2حاال رويه ضرب در . شود
. افــزوده نمــي شــود ،راآامــا بــه تناســب 

هـر مقـدار مـي     ،هركس را مي خواهنـد 
د و نماينـده  رايش مي افزاينآبر  ،خواهند
در مورد وسعت تقلب انتخابـات  . مي كنند

در  :گفـت 1384رياست جمهـوري سـال   
مـن   ،راء تا صبح كه بيـدار بـودم  آقرائت 

صبح يك سـاعت خوابيـدم و   . اول بودم
  !وقتي بيدار شدم ديدم سوم شده ام

احمدي نژاد رئـيس   ،»انتخابات«ن آبا       
اصول «جمهوري و شد و مجلس هفتم را 

بدين سان بود كـه  . تصرف كردند »گراها
مـالي   –دولت به تصرف مافياهاي نظـامي  

  .مدآدر
سياسـت   ،در حكومت احمـدي نـژاد   -  9

 –اقتصادي به اجرا گذاشته شد كـه الـف   
 –رانت خواري را به حداكثر رساند و ب 

و ج . مقاومت اقتصاد ايران را به تحليل برد
بودجه دولت و اقتصـاد بـيش از پـيش     –

مـد  آميليـارد در  700 –و د خارجي شـد  
ارزي به قوه خريـد بـدل شـد و دروازه    

بـا  . هاي كشور را بر روي واردات گشـود 
 –ه . تورم مزمن بزرگ تر شد ،وجود اين

ميزان بيكـاري   –و . ميزان نقدينه برابر شد
ميزان گريز نيروهـاي    –ز . افزايش يافت

از ) مغزها و سـرمايه و فـن دانـان   (محركه 
وقتي ايـران گرفتـار    –ح  .كشور بيشتر شد
اقتصـادش تـوان مقاومـت     ،تحريم ها شد

اين شد كه ميزان فقر كشور و فقر . نداشت
  . ايرانيان افزايش يافت

يـم ايـران را در   ژبدين خاطر كـه ر  – 10
بـاج   ،وردآسطح منطقه و جهان به انزوا در

در . گذار كشورهاي بزرگ و كوچك شد
ـ     ر درياي مازندران و بـه ميـزان چنـد براب

منابع مشترك نفت  ،در خليج فارس ،بيشتر
و . و گاز را همسايه مي برند و مي خورنـد 

گشـته  ... ايران بازار بونجل هاي چينـي و 
  .است

در حكومت احمدي نژاد تسلط سپاه  – 11
. بــر اقتصــاد و دولــت از انــدازه گذشــت

درصد اقتصاد ايران در مهار  70دست كم 
نگـاه  و سپاه در قاچاق انـدازه  . سپاه است
تا بدانجا كـه احمـدي نـژاد از    . نمي دارد

  .برداران قاچاقچي شكوه كرد

 :ميزان قاچاق همچنان افزايش يافت – 12
ميليـارد   12صحبت از سـاالنه   ،تا اين زمان

 20امـا اينـك سـخن از    . دال رقاچاق بـود 
  .ميليارد دالر قاچاق است

 15ايران با مصرف  ،به نسبت جمعيت – 13
كه در جهان مصرف درصد مواد مخدري 

يكي از منـابع  . مقام اول را دارد ،مي شود
مالي قاچاق  –مد مافياهاي نظامي آمهم در

  . مواد مخدر است
ميليارد  100 ،ساله 8در دوران جنگ  – 14

ــد   ــم ش ــران گ ــول اي در دوران ! دالر پ
حكومت خامنه اي كه احمدي نژاد نقش 

غير از دزدي ها  ،دستيار او را ايفا مي كند
 3نهـا  آيكـي از  ( تالس هاي بـزرگ  و اخ

ارز  ،)هزار ميليارد توماني بود كه فاش شد
بـه بهانـه گريـز از     ،حاصل از فروش نفت

به حسابهاي اشخاص ريخته مـي   ،تحريمها
نها پرداخت آشوند و خريدها از حسابهاي 

خورد و برد ديگر انـدازه نمـي   . مي شود
 ،به قول حداد عادل ،افزون بر اين. شناسد

ليارد دالر پول ايران در چين و هند مي 60
  .اسير است

  
بحران اتمي و تحريمهـا و جـام    ٭

  :زهري كه بايد سركشيد
  
 ،در اختفـاي كامـل   ،برنامه اتمي ايران ☚

در حكومت هاشمي رفسـنجاني بـه اجـرا    
. در حكومت خاتمي لو رفت. گذاشته شد

غـاز  آشـدت   ،2002بحران اتمي از سـال  
پيش . است كرد و اينك در منتهاي شدت

  ،نآاز 
ورد آبا پايان جنگ با عراق كه بنا بر بر – 1
ميليارد دالر خسارت به ايـران   1000يم ژر

وارد كرده و يك نسل ايراني نيز نفله شده 
 :تش قـرار گرفـت  آايران در حلقه  ،است
رئيس جمهوري امريكـا شـد و   ) پسر(بوش 

ايران و عراق و كره شمالي را سه كشوري 
  .ر را تشكيل مي دهندخواند كه محور ش

با حمله امريكا به افغانسـتان و عـراق و    – 2
استقرار پايگاه هاي نظامي و اطالعـاتي در  

وطن بطور كامل در حلقـه   ،اطراف ايران
محافظه كاران جديـد  . تش قرار گرفتآ

ن بوده اند كه نخسـت مـي بايـد بـه     آبر 
قرار مي شـود   ،سرانجام. ايران حمله كرد

امريكـا بسـيار   . اشـد نوبت بعـدي ايـران ب  
ن نـوع كـه بـراي    آلترناتيوي از آكوشيد 

افغانستان و عراق ساخت بسـازد و هرگـاه   
بسا نخست به ايـران حملـه    ،موفق مي شد

وطن دوسـتان ايـران امريكـا را    . مي كرد
مـورد   ،ناكام كردند و ايران تـا بـه امـروز   

  .حمله قرار نگرفت
. انــزواي ايــران روز افــزون شــد    – 3

 ،يم در دادگاه بـرلين ژن رمحكوميت سرا
كـه نمونـه بـس     –معروف بـه ميكونـوس   

موفقي از همكاري ايرانيان داخل و خارج 
 –از كشور با طرز فكرهـاي مختلـف بـود    

سبب شـد اروپائيـان سـفيران خـود را از     
با  ،بعد از مدتي ،هرچند. ايران فرابخوانند

يم ديگر دسـت  ژگرفتن اين اطيمنان كه ر
خـود را بـه ايـران     سـفيران  ،به ترور نزند
امـا افكـار عمـومي اروپـا و      ،بازگرداندند

  .امريكا مساعد منزوي كردن ايران شد
ناكامي قشون كشي امريكا به عـراق و   – 4

بـا  . يم را بهتـر كـرد  ژموقعيت ر ،افغانستان
در  ،از نـو  ،تشكيل دولت جديد در عـراق 

در حكومـت  . »كمر بند سـبز «فكر تشكيل 
ر سوئيس در صادق خرازي و سفي ،خاتمي
طرحي براي گفتگـوي جـامع بـا     ،طهران

ايـن طـرح بـه تصـويب     . امريكا تهيه شـد 
خامنه اي و خاتمي رسيد و بـراي وزارت  

امـا حكومـت   . خارجه امريكا ارسـال شـد  
  و. ن ننهادآبوش وقعي به 

سـرباز   ،تش نشـان آبحران اتمي بسان  – 5
انس و ديگري با ژآيكي با  ،دو توافق. كرد

اولـي را حكومـت   . دنـد مآشيراك بعمل 

. خاتمي اجرا كرد و دومي بـال اجـرا شـد   
روحاني مـي گويـد ايـن توافـق را او بـا      

ن آلمان هم با آ. شيراك انجام داده است
موافقــت كــرده امــا انگلســتان زيــر فشــار 

بنـاي  . ن موافقت نكرده اسـت آبا  ،امريكا
حكومت خاتمي بر اين بود كه پرونده بـه  

  .شوراي امنيت فرستاده نشود
پرونده برنامه اتمي ايران بـه شـوراي    – 6

پـي در   ،امنيت فرستاده شد و قطعنامه هـا 
پي برضد ايران به تصويب شوراي امنيت 

يـك رشـته نيـز وضـع      ،نهـا آرسيد و بنا بر 
مــرداد  9(و 1696ي قطعنامــه هــا :شــدند
 23( 1737 و) 2006وئــن ژ 30برابــر  1385

 1747، )1385 يد 2برابر بـا   2006دسامبر 
ــارس  24( ــا  2007م ــر ب ــرورد 4براب  ينف

 13برابـر بـا    2008مارس  3( 1803، )1386
سـپتامبر   27( 1835قطعنامه و  )1386اسفند 
 ةتحت مـاد  )1387شهريور  17برابر  2008

  .فصل هفتم منشور ملل متحد 41
به دنبال صـدور قطعنامـه هـا و وضـع          

كشورهاي امريكا و اروپـائي نيـز    ،مجازاتها
ات وضع كردنـد و بـر شـدت    مرتب مجاز

تا كار به تحريم خريد نفت و . نها افزودندآ
هم اكنون نيز كنگره . بانك مركزي كشيد

امريكا تحريم كامل خريد نفت از ايـران و  
معامله ارزي بـا ايـران را در دسـتور كـار     

  . دارد
ــرداد  22در  – 7 ــات« ،1388خـ » انتخابـ

به دسـتور  . رياست جمهوري انجام گرفت
تقلب بـزرگ انجـام گرفـت و     خامنه اي

احمدي نژاد از نو بـه رياسـت جمهـوري    
خامنه اي براي اين كه مردم ايران . رسيد

ــان دو ســنگ  ــرار دهــدآرا مي  ،ســياب ق
. را تشـديد كـرد  » تهديد زدائي«سياست 
ن تشــديد تحريمهــا از ســوئي و آحاصــل 

يم در كشورهاي اسـالمي  ژضعيف شدن ر
ـ ژو حمايـت از ر » بهـار عربـي  «بخاطر  م ي

  .سوريه از سوي ديگر شد
جنايت را روش مقابله كردن با جنبش  – 8

ورد بـراي مسـلح   آفرصتي فـراهم   ،مردم
يم و گسـيل گـروه   ژكردن مخالفان اين ر

بقصـد اجـراي    ،هاي مسلح به اين كشـور 
بـار  . طرحي كه در ليبي انجام گرفته بـود 

بنا شد بعد از اجراي موفق طرح در  ،ديگر
بازار عرضه . اجرا شوددر ايران نيز  ،سوريه

  .گرم شد» لترناتيوآ«و تقاضاي عضو براي 
روسيه و چين حاضر نشـدند   ،اما اين بار     

همان موافقتي را بكند كه در مـورد ليبـي   
ايـن سـوريه صـحنه جنـگ     . كرده بودند

مرگبار و ويرانگري است كه شرق و غرب 
در جنايت بر ضـد  ن شركت دارند و آدر 

. گر مسابقه مي دهندبا يكدي ،مردم سوريه
بابـت شـركت در    ،يم ايرانژبهائي كه ر
يم صدام مي ژبه حمايت از ر ،اين جنگ
  .بسيار سنگين است ،پردازد نيز

داوري  ،يمهـا ژبهار عربـي و تغييـر ر   – 9
يم ايران ژمردم دنياي عرب را نسبت به ر

سفر احمدي نـژاد بـه مصـر و    . تغيير داد
سفر مرسـي بـه طهـران     ،توهين شدن او

ــران   ــركت در اجـــالس سـ ــراي شـ بـ
كشورهاي غير متهد و رفتار بي اعتناي او 
و رفتار ديگر كشورهاي عرب كـه تغييـر   

ايران را در منطقه بـازهم   ،يم داده اندژر
ــر كــرد ــزوي ت حكومــت اردوغــان . من

  .كوشيد خالء را پر كند
ضعيف شدن حكومت نوري المالكي       

در عراق بر سر جنـبش اعتراضـي سـني    
اق و شــدت گــرفتن عمليــات هــاي عــر

همـراه شـد بـا شـركت      ،ميـز آخشونت 
يم و حزب اهللا در جنگ ژمستقيم قواي ر
انزواي ايـران را   ،اين امر. داخلي سوريه
  . بازهم بيشتر كرد ،در خاورميانه

در انتخابات » اصول گراها«شكست  – 10
ــي  ــرداد 24فرمايش راي آبخصــوص  ،خ

 حتي بنا بر قول اهللا(جليلي كه در داخل 
رأي منفـي بـه    ،و خارج از كشـور ) كرم

خامنه اي و سياست بحران ساز او و رأي 

بازهم موقعيـت   ،به تغيير تلقي شده است
احتمال مـي  . او را ضعيف تر كرده است

رود هدف از رسيدن اين اطالع حـاكي  
از مهندسي شدن انتخابات براي اين كـه  

اين  ،روحاني رياست جمهوري پيدا كند
خامنـه اي مسـتحكم    باشد كـه موقعيـت  

  .جلوه دهد
این وضـعیت سـنجی دوران والیـت      

فقیــه خمینــی و خامنــه ای بکــار نســل 
ید برای اینکه بداند جامعـه آامروز می 

چــرا وضــعیتی را جســته اســت کــه . او
تغییر این وضعیت بـه . نستآاینک در 

دولتـــی بـــا چـــه ســـاخت نیـــاز دارد و 
ـــی سیاســـتی در  ،سیاســـت جـــامع یعن

بعــاد سیاســی و اجتمــاعی و برگیرنــده ا
اقتصــادی و فرهنگــی کــه بایــد اتخــاذ 
کند و به اجرا بگذارد چگونه سیاسـتی 

یا چنین سیاسـتی را دولـت آ. باید باشد
والیت مطلقه فقیه می تواند اجرا کنـد 

یــا قــانع شــدن بــه خــوردن آیــا خیــر؟ 
  ؟ خطرناک هست یا خیر ،مسکن

و بنگـریم غـرب بـه  :انقالب اسـالمی   :اتمی چگونه می نگردحانی و امکـان مشـکل رو» انتخاب«
  
  

ــــــر » انتخــــــاب«اث
بر سیاست  –روحانی 

  :غرب 
  
  

روحـانی » انتخاب«اثر 
ـــر سیاســـت خـــارجی  ب

ــم و سیاســت غــرب ژر ی
  :نسبت به ایران؟

  
ــالمی ــالب اس ــه  :انق ــه رابط ــه ب نسبت ) ۲۰۱۳وئن ژ ۱۸(تفسیرش دســتگاه اطالعــاتی امریکــا، تعبیــر و اســــتراتفور بــــا وزارات خارجــــه و باتوج ــی و می تواند بگوید چرا از سه پیامی کـه ریاسـت جمهـوری، » انتخابـات«بـه  ــان والیت ــه ای، یکــی از زب و دیگـری از زبـان ) تعامل(روحانی خامن و ســومی از ) تهدیــد زدائــی(جلیلــی  تعامـل برپایـه منـافع (زبان قالیبـاف    :درخور گرفت، به اوباما داد، پیـام اول پاسـخ )ملی

  :ون کشورثبات در در • 
ثبات در درون كشور هدف اول هـر       
يم ايـران بنـابر ايـن كـه     ژر. يم استژر

بيشتر بـه ايـن ثبـات     ،مركزيت گرا است
امپراطوري ايران وقتي . اهميت مي دهد

مد كه قـدرت مركـزي توانسـت    آپديد 
همه گروه هاي قومي هند و اروپـائي را  

در مرزهـايش تركهـا و   . همداستان كرد
حـذف جنـبش سـبز در    . دسامي ها بودن

تنهـا نمونـه اخيـر از قـدرت      ،2009سال 
دولت مركزي در قلـع و قمـع مخالفـان    

 ،در طـول تـاريخ ايـران   . داخلي اسـت 
يمهاي ايرانـي همـين فشـار را بـراي     ژر

حفظ تماميت ارضي ايران بكار برده انـد  
و قدرتهاي خارجي نيز كوشـيده انـد بـا    

دولـت مركـزي را ضـعيف     ،ايجاد تـنش 
هرگاه قدرت مركـزي ضـعيف   . گردانند

  .به ايران حمله نيز كرده اند ،شده است
ــروز        ــران ام ــاخت اقتصــاد  ،در اي س

ــران ــا    ،اي ــت مجازاته ــه تح ــه ده از س
 ،در همان حال. اقتصادي رنج برده است

گسـترش   ،نزاع هاي مـذهبي در منطقـه  
نفوذ تهران در منطقـه را متوقـف كـرده    

در  يم مالها كه در حال حاضـر ژر. است
درون كشور موقعيت خـود را مسـتحكم   

متوجه تهديدهائي هستند كـه   ،مي كنند
آنها همانند . از بيرون متوجه ايران هستند

نخست در خانـه   ،يمهاي پيش از خودژر
است كه بايد صلح برقرار كننـد و سـپس   

  .مشكل تهديدها از بيرون را حل كنند
بطـور خـاص    ،بخش بزرگي از غرب     

 ،خابات رياسـت جمهـوري  در انت ،امريكا
او . توجه خود را معطوف روحاني كردند

بـر بسـياري    ،در غـرب  ،چهره ايست كـه 
ــت ــناخته اس ــالمي . ش ــالب اس او در انق

ــا   ــركت داشــت و ب ــةاهللا روح اهللا آش ي
روابـط   ،باني جمهوري اسـالمي  ،خميني
يـةاهللا علـي اكبـر هاشـمي     آبـا  . داشت

نماينده خامنه . رفسنجاني نيز ارتباط دارد
. اي در شورايعالي امنيت ملي نيز هسـت 

سال هم دبير شورايعالي امنيت  16مدت 
تـا   2003در سـالهاي  . ملـي بـوده اسـت   

طرف گفتگو با غرب در باره مسئله  ،2005
در اين مـدت بـود كـه    . اتمي ايران بود

مــذاكره كننــدگان ايرانــي و غربــي بــه 
  .توافق بسيار نزديك شدند

ــان و مح      ــاني اصــالح طلب ــه روح افظ
بدين خاطر . كاران را همساز كرده است

درپــي تغييرهــاي  ،كــه روحــاني اســت
ن سان آ ،بنيادي ساخت قدرت در ايران

. نيسـت  ،ن بودآكه احمدي نژاد در پي 
اما بر اينست كه نظاميان و سياسـتمداران  
ميانه رو دو طرف را بـه همكـاري خـود    

ن حـال كـه از برنامـه    آدر . جلب كنـد 
 ،ست ايـران در منطقـه  اتمي ايران و سيا
مـي دانـد كـه اتمـام      ،حمايت مي كند

حجت هاي متقابل و تشديد تنش راه بـه  
رويه اي بايد اتخاذ كنـد  . جائي نمي برد

شبيه  ،از اين نظر. كه مجازاتها سبك شوند
محمـد   ،رئيس جمهوري اصـالح طلـب  

در رياسـت جمهـوري او   . خاتمي اسـت 
بود كه روحاني مسئول گفتگو بـا غـرب   

در سياسـت   ،ايد انتظار داشـت كـه  ب. شد
تشين احمدي نژاد را آاو لحن  ،خارجي

 ،بكار نبرد و بـا مراكـز قـدرت در كشـور    
 ،همچون رهبـر و سـران سـپاه و واواك   

  .همكاري كند
مشكالت داخلي او را ناگزير مي كند       

. وارد گفتگو شـود  ،عمل گرايانه ،با غرب
بخصوص در مورد پرونده اتمي و لبنان و 

ايـن بـدان   . اق و افغانسـتان و سـوريه  عر
 ،معنــي اســت كــه انتخابــات روز جمعــه
 ،موفقيت نسبي براي جمهـوري اسـالمي  

در پرهيز از اغتشاش و گشودن باب بروي 
  .غرب
پيش از معامله مهم بر سر پرونده اتمي       

يم ايران مي بايـد  ژر ،و سياست خارجي
ــي را   ــدگان ايران ــق رأي دهن رأي مواف

اين كـار   ،با اين انتخابات ورد وآبدست 
امـر افشـاگر ايـن كـه     . را به انجام رساند

ســعيد  ،مــذاكره كننــده كنــوني ايــران
موضعي ضـد موضـع نامزدهـاي     ،جليلي

اندكي بـيش رأي   ،ميانه رو را اتخاذ كرد
  . بدست نياورد

در  2011نكه ايران خيزشهاي سال آبا      
يم مالها بايد به ژر ،منطقه را به خود نديد

هروندان و پايتخـت هـاي كشـورهاي    ش
نـه   ،خارج ثابت مي كرد كه مردم ايران

از راه كوچه و خيابان كه از راه صندوق 
.  رأي مي توانند تغييرهائي را ايجاد كنند

زاد و آمردم ايران از راه انتخاباتي نسـبتا  
يـك عمـل گـرا را بـه رياسـت       ،منصفانه

جمهوري اسالمي .     جمهوري برگزيدند
در . ز امروز به فردا تغيير نمي كندايران ا

تغييرهـاي سـاختاري ضـرور     ،دراز مدت
هستند تا كه اقتصاد ايـران بتوانـد جـان    

درجريان مبارزه انتخاباتي وعـده  . بگيرد
داد تدابيري را براي كاستن از فشارهائي 

  به اجرا  ،كه بر مردم وارد مي شوند
  

   ۱۶در صفحه
  

 ؟»هندسیم«



                                                                                                                                                                                       

 

 

12 

 

 
 

1392تير23تا10  831شماره   2013   ژوئيه14تا1  

 

    
زندگي «مترجم كتاب  و ده، پژوهشگره نظرعبدالحسين آذرنگ، نويسنب

هـا داد كـه    اين وعده را به آن« رضا خان : »و زمانة محمدعلي فروغي
شمار   بي  ها در آن موقعيت، گزينه. »فكر و پيشنهاد از شما، عمل از من«

ديدند؟ اگـر   هايي پيش روي خود مي اين روشنفكران چه راه. كه نبود
هايش اشـتباه  گاهرضـاخان و ديـد  بـارة   فرض را بر اين بگذاريم كه در

. اند، اشتباه به احتمال زياد در آن موقعيت حساس رخ داده است كرده
هاي رضاخان توجه كردند كه به نظرشان  هايي از توانايي ها به جنبه آن

در آن موقعيت به سود كشور بود، اما جز شماري بسيار اندك، بقيـه بـا   
بعداً چه دماري از روزگار خود مهار  اين خطر آشنا نبودند كه قدرت بي

فروغـي  . آورد هاي بعد در مي ها در وهلة نخست، و از بقيه در وهله آن
. خوش اقبال بود كه گرفتار نظميه، شكنجه، حبس يا آمپـول هـوا نشـد   

دوستان نزديكش مثل تيمورتاش، داور، فيروز، سردار اسـعد و شـماري   
هـا لـه    ، زيرآن پايـه هاي قدرت رضاخان را تحكيم كردند ديگر كه پايه

مهار  آشنايي با پيامدهاي قدرت بي ها جان خود را به سبب نا اين. شدند
كه بـه قتـل نرسـيدند، بـه      عدة بسيار ديگري هم بودند. از دست دادند

. الاثر شـدند منجمد و ب ،شدند» فريز«يا تبعيد نشدند، اما فتادند، زندان ني
نا، اين حالـت بـه ظـاهر    صاحب رأي و نظر و توا براي انسان انديشمند

تـا پايـان حكومـت    . مرگ نيست، اما رنج و درد آن كم از مرگ نيست
، شمار بسياري از مردم توانا در اين كشـور در حالـت   1320رضاشاه در 

در مطبوعات ظـاهر   1320انفجاري كه پس از شهريور . فريزشده ماندند
   )3(».شد، نتيجة برداشته شدن بختك از روي سينة جامعه بود

اساس « اكبر داور در مقاله اي تحت عنوان  آنچه شايان ذكر است، علي
در مجله آينده آزاديها و رجل  1305درسال    »بحران ما اقتصادي است

اگر واقعا ميل داريد   «:را به مسخره گرفت و نوشت   سياسي آزاديخواه
اوضاع عمومي اصالح بشود زندگاني اقتصادي را تازه و نو كنيد و كـار  

نگـاه  . كـنم  ته باشيد من شبي چند مرتبه از عشق آزادي ضعف مينداش
خالصه . كنيد براي اصالح زندگي مادي شما چه نقشه و فكر عملي دارم

آن روز كه من اين ».آيد دنبال نان برويد آزادي خودش عقب شما مي
شـد، البتـه    دادم از مسائل اقتصادي چندان صـحبت نمـي   جواب را مي

له داشتند، ولي عقيدة عمومي اين بـود كـه بايـد    نا» پولي بي«مردم از 
جسـت و بـه سـركار    » از بين اشراف پاكدامن«حكومت آزاديخواه را 

نـد، معـارف را   ادارات را اصـالح بك » قـانوني «الوزراي  آورد آن رييس
كالم ايـران شـش هـزار سـاله را موافـق اصـول       ترقّي بدهد و مختصر
آزاديخواه بودن ريـيس  به همين جهت بود كه به  .مشروطيت بچرخاند

گفتند از اين وزير  اگر مي. شد حكومت بيشترازهمه چيزاهميت داده مي
خورد، همه خلقشان به هـم   الوزرا به چه درد مي چه ساخته است رييس

تر و پـاكتر كجـا    خورد كه اين چه سئوالي است، از اينها آزاديخواه مي
  )4.(»سراغ داريد؟

با آدم مستبدي مثل رضا خـان  ...  ي ها طرز فكر، او و امثال فروغبا اين 
فراماسون هاي وابسته با شـيوة    »شبه مدرنيسم «براي پياده كردن برنامة 

حمايـت قـدرتهاي مسـلّط خـارجي همكـاري كردنـد و        استبدادي و
 1304دكترمصدق با اين شيوه و روش سخت مخالف بود و درنهم آبان 

  .و گوش نكردند در مجلس در يك نطق تاريخي  به آنها هشدار داد
  

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست  
  آنچه البته به جايي نرسد فرياد است 

 
واقعـة مسـجد گوهرشـاد درخراسـان پلـيس ضـمن       «پس از  ديگر اينكه،  
محمد علي فروغي، رئيس الوزراي آن  نامه هاي پستي، نامه اي از سانسور 

يه آستان قـدس رضـوي   محمد علي اسدي نايب التول روزگار، خطاب  به 
از روزگـار و   در ضـمن گلـه    پدر همسر دختـرش  بـه دسـت آورد كـه    

العالجي و بيچارگي خود در برابر رفتار خشن حاكم زمانه اين بيت شـعر  
  :بود را نوشته 

 اي در كف شيرنرخونخواره
   »اي؟  چاره غيرتسليم و رضا كو

 
را اينگونه شرح » يه رانقراض سلسلة  قاجا«ملك الشعراي بهار چگونگي   ◀  

شـد،  زيـرا گذشـته از جوابهـاي     احمد شاه از آمدن منصرف  : مي دهد 
و وليعهد  خود هـم در  ، و از برادر صريح كه از طرف  بعضي  مقامات شنيد

نان و دستگيري همة رجال درباري   يگرديد و وقايع  غائله  ايران مأيوس
مجـواران  شـمالي  نيـز    ، از طرف  هر تهران  نوميدي بر نوميدي افزودد

جبن و بـددلي     رتاهش كه فطگكرد و اين آخرين اميد ي پيدايأس كلّ
اده هاي عمده از آنها  شده خود و تخويف نوكرهاي نادانش مانع از استف

چيزي كـه آب پـاكي روي دسـت او    هم  خراب گرديد،  و عمده  بود، 
در برابـر  ايـران و فرنـگ    از بي سيم مسكو بـود كـه در   خبر منتشر ريخت

  .يافته بود رتبليغات حريف، در اين  روزها  نش
  
  از بيسيم  مسكو ◀
  

اخيــراً  –، مســكو  1304مهــر مــاه  29مطــابق  1925اكتبــر  21مورخــة 
اينكـه گويـا دولـت     بـر  يـر امطبوعات اروپا  اخباري  انتشار مي دهند د

كه رضا خان پهلـوي در   ي ايرانجماهير شوروي نسبت  به حكومت ملّ
شـاه    ن قرار گرفته، نظرية منفي داشته و گويا دولت شـوروي از رأس آ

انتشارات جرايـد  . دارد تقويت مي كند فاروپا توقّ ايران كه حاليه  در
را  خـود  اروپا ظاهراً اين مقصود را تعقيب مي كنند كه دولت شوروي

درين مبارزة سربسته اي كه در سنوات اخيره در ايران بعمل مي آيـد،  
كدورت آميزي بين دولت شوروي  كرده و روابط  لمدادطرفدارشاه ق

ي ايران ايجاد كرده  و بدين وسيله اجراي سياسـت دول   حكومت ملّ و
چنـدي   غائلة سلطنت طلبان كه در. امپرياليستي را درايران تسهيل كنند

تهـران روي داد، همـين مقصـود را    (!) قبل به تحريك عناصرارتجاعي 
حاد جماهيرشوروي براي  اينكه تمام في اتّآژانس تلگرا. تعقيب مي كرد

الع مي دهد كه دولت اذهان خارج كند،  اطّ بي معني را از اين اخبار
كامل به امور داخلي ايران را شوروي كمافي السابق اصل عدم مداخلة 

ي ايران كه رضـا خـان رئـيس الـوزرا در     رعايت كرده و با حكومت ملّ

  .ستانه داردرأس آن قرار گرفته روابط كامالً دو
  )  1304مهرماه   30نقل از روزنامه ايران ، مورخة ( 

از مساعدت  با شاه  حاد  جماهير شوروياين خبرمي رساند كه دولت اتّ
كه بر ما پوشيده است، چشم پوشيده ، خيال دارد بـا رضـا    قانوني بعللي

بديهي است كه اين همكاري براي دولت  مزبوربه .  خان همكاري كند
اهر بي نتيجه نيست، چه عالوه برعالئقي كه در سواحل بحـر  صورت  ظ

  )  5(».خزر داشتند، صحبت از نفت خوريان هم در بين بود
مي كرد كه حقوق دانان ايـران راهـي    راما باز تصو. احمد شاه نيامد«  

او در يـك  مصـاحبه    !  براي عزل او و خانواده اش پيدا نخواهند كـرد 
  : چنين  گفته بود

« احمد شاه در پاسخ اين مطلـب كـه     -  11پيش از ظهر ساعت نيس ،  
اعليحضرت اينجا نشسته ايد و حال  آنكه دشمنان شما در ايران مردم را 
تحريك مي كنند و گفتگوي خلع قاجاريه از سـلطنت در ايـران رايـج     

  :شده است ، چنين گفت
مي كنم  تو با اصول حقوق آشنا هستي و از سياست هم كـه بـي    گمان

را در خاندان قاجاريـه تثبيـت   خبر نيستي، قانون اساسي ايران سلطنت 
ت ايران را هم شريك در سلطنت  و ادارة  مملكت  ، منتها اينكه ملّكرده

گر را بدون رضاي او از آيا ممكن است شريكي  شريك دي. شناخته است
كـه دارد محـروم سـازد؟  مـن      كنـد و از حقـوقي   لـع خشركت خود 

رسيدن اين اخبار با يكي از بزرگترين علمـاي  حقـوق    مخصوصاً بعد از 
گفتگو  ) ة  حقوق  بشرعجام( » ليگ دو دروا  دولوم « دنيا  يعني  با رئيس 

چنـين  . كردم و همين ديروز عصر هم  باز پيش  من بود و صحبت شـد 
چيزي نمي شود و خلع  سلطنت  ايران از خاندان  قاجار اصـوالً طبـق   

رگـاه زور در  مي گويي به زور ممكن است ، هتو .  حقوق محال است
تـي  زيرا ملّ.  ت شايستة استقالل  نيستملّ كار باشد  پس آن عمل،  عمل

طريق هم راضي  بـه زور شـنيدن     كه راضي  به زور گفتن  شود، بهمان
 الل و آزادي را از دست  مـي دهـد و  زود استق تيمي شود و چنين ملّ

مـن آرزو دارم  چنـين   .  هـد شـد  خارجي خوااسير استبداد  داخلي و 
ـ  ، زيرا ملّت ايران سر نزندعملي از ملّ .  تمت  من است و من شـاه آن ملّ

ـ ت  من جاهل  و ناشايسته  معرّاگر ملّ ت  مـن ناقابـل و   في  شود، اگر ملّ
ه از سر البتّ تم،آن ملّ في  شود ، من  هم كه پادشاهزورگو  و زور شنو معرّ

خير نمي توانند . في خواهم شدكامل  معرّ رباس بلكه نمونةو ته همان ك
قـانون  آنها  محروم كننـد و اگـر    ريه  را از حقوق طبيعي  و قانونيقاجا

بـه   به تو قول  مي دهم هرگز اين ملت ، من اساسي را زير پا  بيندازند
حقوق خود دست نخواهد يافت و از نعمت آزادي و قانون  بـي بهـره    

قانون اساسـي   ت  مي گويده  به ملّكه امروز و همان كسي خواهد شد
، مي گويد  غـالم   ت كوفتهرا نقض كن و زير پا  بينداز، فردا  به فرق ملّ

هم براي  ن  من رفتار كن  و ديگر پناهگاهيمن باش و طبق  ميل و فرما
ـ . ت باقي نخواهد  ماندملّ ت اسـت و سـرماية   زيرا قانون اساسي پناه ملّ

كه تـو مـي    اميدوارم  چنين چيزي.  مردم است آبرو و نفوذ مجلس  و
  .گويي هيچگاه  واقع  نشود

ه به من  مي ، تو بنويس من فريب  نمي خورم و هرچدر موضوع وليعهد
ليعهـد  اگر رضا خان بـه و . را خوب  مي فهمم گويند، راست و دروغش

او را بجاي من شاه مي كنند،  مـن حرفـي     گفته است يا پيغام داده كه
ت مرا كه ملّ. مي گويند و حتماً دروغ  مي گوينددروغ  اما به او. ندارم

طمطـراق  پادشـاه خـود    ت  ايران  بـا هـزاران   تمام ملّ ايران و راستي
يعهد را كه امروز  بـا ميـل   ، آيا ولند، وقتي  به اين آساني خلع كنندكرد

تي خواهـد داشـت   زحم و بازي همدستانش شاه مي كنند، چه يك نفر
مرا كسي نمي .  كنندبمي خواهند   ند و هر چهكه با يك اشاره خلع كن

ـ بسم اهللا ، نشان  بدهيد . في كندتواند ترسو بزدل معرّ ت  ايـران،  كه ملّ
نصف  بعالوه  يك از مجلـس، راسـتي    ت، بلكه فقطيك دسته از ملّ بلكه

كنند  و هر كسي  رابـه جـايي    راستي  مي خواهد حقوق خود را حفظ
آنهـا  ن كرده ا ست، ببيند آيا  من پيشقدم معيبنشانند كه  قانون برا ي او 

   )6(».شد  نخواهم
  
  جلسة نهم آبان   ◀  
  

ــه  ــچنانك ــراد   پ ــدگان مجلــس از اف ــي از نماين ــيم جمع ــن گفت يش ازاي
تنظيم  كردند و زير زمين كذايي  ة  واحده ايفراكسيونهاي مختلف، ماد

قصر رئيس . فتادندگستردند و رجال كشور با ماشينها و تلفنها بكار ا ميزروي 
  !كرده بود دولت  را پيدا يدولت  حال تكيه 

افـق و رجـال  و   وكالي مو از يكي.  اليت بودندا گرم فعجدو دسته درآن 
، بـه  وزرا و امراي لشكر، كه  هر يك رفته، يكي دوتـا از وكـيالن را آورده  

خود رئيس دولت هم به ايـن عمـل    بعضي اوقات. مي كردند امضا وادار
آقاي آشتياني و يت  را، يكي چنانكه دو نفر از افراد اقلّ. مي ورزيد مبادرت

آقا  اسمعيل عراقـي را، احضـار كـرد و درعمـارت       ديگري مرحوم  حاج
دفتر مخصوص از آنها شخصاً پذيرايي گرمي نمود و آنجا قسم  خورد كـه  

از آقاي عراقي امضا گرفت و  و» تا سه ماه ديگر تاجگذاري خواهم كرد« 
  !كه در مجلس  داد نزندا از  امضا  معاف  داشت به شرطي Ĥشتياني  ريآقا

ار بوشهري و فقيه التجار و حـاج رحـيم آقـا    ديگر حاج معين تج ي دسته
ار را بعنوان اينكـه  قزويني و غير هم بودند كه در عمارت  رئيس دولت تج

از خانـه و حجـره بـه قصـر       ،اقتصادي دراينجا مطـرح اسـت   مطالب مهم
  ! ن در آنجا  توقيف  مي كردند، آنها  را بعنوان  تحصانيدهكش

العاتي از ناحية جوانان آن عصر كه فريب  ظواهر امر را  خورده اينكه اطّ 
و  گاهي در محافل مذكور داخل  بوده اند، مي رسد  كه معلوم مي دارد 

ـ تتازه  بعد از نشر  ايعي  را اريخ  ما به حقايق  امر پي برده ، حافظة  آنها  وق
مايكي  ازآن نامه ها كه . د  نوشته هاي ماستبه ياد آنان مي آورد كه مؤي

  :كرديم پرده  را اندكي  باال كرده  است، ضبط گوشة 
 مات،بعد از عنوان  و مقد  
ـ   در مقـاالت  سـة  نظـام  ن مدردر چند شمارة  قبل  ضمن  تشريح تحص  ،

ي  مردمـان پسـت و   لّنين بطور كمذكورچنين اشارت شده بود كه متحص
بنده كه خود . فرومايه بوده اند كه براي آب و آش جمع  شده بوده اند 

ه  به خاطر  ،  مطالب  را كما هو حقّز خيلي نزديك شاهد آن جريان بودها

ن  و چگونگي جمع ت تحص، الزم  مي دانم  خاطر شريف را  از كيفيدارم
ايوني  مستحضـر  بـدارم    در باغ  مدرسة  نظام  و كاخ  هم آوري اشخاص

تا خوانندگان اين تاريخ مالحظه نمايند  با چه  تر دستي عجيبي مردمـان  
ن جلب  نموده اندمحترم  را براي  تحص.  

ن  زمـان  در هفـت    آالبته اشخاص  بسيار فرو مايه  و پسـتي  هـم كـه در    
،  براي تحصيل  ثروت و تمكـين  تسـليم  هـر    ندسمان  يك ستاره  نداشتآ

و  اكنون  صاحب  ميليونها ضياع  و عقـار  شـده انـد و از     رايي  بودندماج
ـ    ار  ذوي  استكان و نعلبكي فروشي  به بركت اينگونه  كارها بـه مسـند  تج

ت و مناصب اجتماعي ديگر جلوس  فرموده و االحترام و نمايندگي ملّ العزّ
آن دسـته   نين بوده اند؛  لكن اند،  به طوع و رغبت داخل در زمرة  متحص

وجـود همـان     نين آبـرو  بخشـيده  و  از اشخاص محترم كه بدستة  متحص
كار شد،  به شرح زير  بـه كـاخ  همـايوني  وارد      اشخاص  باعث  پيشرفت

  :شدند
ـ   ار بوشـهري بـه حجـرة  مرحـوم علـي      از منزل مرحوم حاج معين التج

 هـم اكبراخوان تاجر كاشاني تلفون شـد كـه  بـراي  انجـام امـر بسـيار م      
ـ    ـ   اقتصادي كه نهايـت ضـرورت  فوري ار و ت  را دارد   بايـد  آقايـان تج

. بازرگانان محترم پايتخت به حضور آقاي رئـيس الـوزرا شـرفياب شـوند    
لي بـه منـزل   بنابراين الزم است جنابعالي و ساير اخوان  فوراً و بدون معطّ

معـي   تشـريف بياورنـد تـا از اينجـا ، دسـته ج     ) معين  بوشهري ( اينجانب 
ت عمرخـود  مرحوم حاج علي اكبراخوان كه درطول مد. شرفياب شويم

امورسياسـي نبـوده و بواسـطة همـين  كنـاره گيـري  و        مطلقاً داخل در
م  با رجال  را هـم  ي طرز تكلّسربزيري و اشتغال صرف به امور تجاري حتّ

ـ ار مردانجام تقاضاي  معين التج ،  درلد نبودب بقه ر بـود و بـي سـا   د و متفكّ
    يد بودن امر نيز به تريد او كمك  مي كرد  كـه ناگهـان  تلفـون  مجـد 

از بعضي جاهاي ديگرهم  متواتراً تلفـون تأكيـد مـي رسـيد  و      رسيده  و
باالخره ايشان و برادران آن مرحوم خواه  و ناخواه به منزل حـاج معـين   

ـ ، يكدستة  سـي چهـل  نفـري از ت   ار حضور يافته و به اين  ترتيبالتج ار ج
  ــم ــدون اينكــه از موضــوع مه ــران  ب ــرم و  حقيقــي  ته اقتصــادي  محت

ار بوشهري، به قصر العي داشته باشند، به زعامت حاج معين التجمختصراطّ
رئيس الوزرا و درعمارت وسط باغ كه اكنون تبديل شكل پيدا كـرده،  و  

پس ازحضور آقاي رئيس .  زير زمين كذايي حضور پيدا كردند درهمان
ت آقاي قائم مقام الملـك  م  و شادان  و در معيا كه با قيافة بسيار متبسالوزر

ار و مرحـوم حـاج  سـيد محمـد     از طرف مرحوم فقيه التجحضور يافتند، 
اسالمبولچي آغاز سخن شده و پس از تبادل  مذاكرات به عـرض آقـاي   

ه انقراض  سلطنت  قاجاريـه ار تا زماني كرئيس الوزرا رسيد كه آقايان تج  
،  خـارج  اين قصر كه پناهگاه مظلـومين اسـت   و اعالن نشود،  از تصويب

  !!نخواهند شد
ـ   ار بيچـاره و محتـرم نمـود، از    بيان اين مطلب چه تأثيري در روحية تج

خ محتـرم  الع مـور همين  قدربايد به اطّ.  موضوع اين مقال خارج است
الن نظـامي  برسانم كه پس از حركت رئيس الوزرا ازآن جلسه، ديگر قراو

ـ   ارهم ال ينقطـع   درب قصر اجازة خروج به احدي نمي دادند و سـاير تج
الع و ، بي اطّطرف  تجار به آنها مخابره مي شد تلفون كه ظاهراً از بوسيلة

پـس از   هـا نين  افـزوده شـده، بيچـاره    از همه جا بي خبر به عدة  متحص
اينجـا جلـب   حضور در قصر تازه مي فهميدند كه براي چه امرخطيري به 

اردر منزل رئـيس  اين طرز حضور تج !شده اند و چگونه  به دام افتاده اند
ن يك عدة معدود ديگر هم  در باغ  مدرسة  نظـام   و كيفيت تحص ،الوزرا

  .وال  بوده استمنبر همين  
،  با تصديق به اين نكته كه سلسله جنبانان اين معركه همان الت و بنابراين 

صدر اين مقال به آنها اشاره شد و آدم كشان  ديگـري   هستند كه در هالوت
اشـخاص   كه به سر دستگي  مرحوم  طهماسبي به دوندگي مشغول بودند،

ن بوده اند كه به نحو معروض حاضر محترم و شريفي هم در ضمن متحص
ظ  نمـي تـوان بـه تمـام آنهـا  نسـبت پسـتي  و        اشده بودند و از اين لحـ 

م  استدعا دارم  امر فرمايند  ايـن مختصـردر   عظّاز استاد م.  فرومايگي داد
يكي از صفحات  جريدة  مهـر ايـران  بـراي كمـك  بـه نشـر حقـايق  و        

  .جلوگيري از خلط  مباحث درج گردد
  رضا مشكيني   - ارادتمند قديمي شما  

  
، مجلس شكار حاجي مي گويد كه در همين مجلسجوان فاضل ديگري 

، آگاه مـي شـوند   هارمحترم از واقعه تجاخوان،  حضورداشته و بعد از آنك
  :كرده مي گويد رئيس الوزرا  رو به  قائم مقام. رنگ از رويشان مي پرد

تي هم با خود مـا خواهـد بـود و    پس معلوم مي شود كه حكومت موقّ«  
ـ   ه با فعلهكفّ در »  !ل شـويم است و بايد  اين زحمت را هم خود مـا متحم

تي صـحبتي  اده  و نه از حكومت مـوقّ صورتي كه هنوز نه مجلس رأيي  د
  .در بين بود

عمـرم از خانـه    مـن بـه  «  : همان شخص مي گويد حاجي اخوان گفت
الاقل شب به خانه  برگـردم و   ، خوبست اجازه  بدهندبيرون نخوابيده ام

ـ ولي بـه او اجـازه اي داده  نشـد و    ! »شرفياب شوم صبح راول مـانع از  ق
  !خروج واردين  مي شد

ـ اشخاصي بو  ار را بـه عنـوان    دند كه بوسيلة تلفون ازقصر رئيس الوزرا تج
مد مهمĤدعوت مي كردنـد و پـس از آمـدن     به قصر  مزبور اقتصادي پيش

ار،  قصر رئـيس الـوزرا   ف  تجتوقّ محلّ. ديگر نمي گذاشتند بيرون  بروند
به تصويب مجلس »  ة  واحدهماد«روزي كه :  وي مي گويد.  بوده است

، آن  ن، آقاي تديني نقره نهادند و نايب رئيس مجلسسي را در ، آن رسيد
ـ   را به حضور آورد  نين  را از عمـارت   و پس از آن بسـرعت  بـرق  متحص

  .!، زيرا  رفع  احتياج شده بوداخراج كردند
  
   مجلس  يساي رئفاستع ◀
  
قبـل از  . يـد شـود   دمجلـس تج  ةمهرماه  بنا بود هيأت رئيس 19در جلسة  

  : م  چنين گفتن نايب رئيس  دو، آقاي تديكار شروع  به
  

   ۱۳در صفحه
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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راجـع  ) مرداد جلسة ائتالف اكثريت مجلـس  (  ائتالف ةدرهيئت محترم« 
رأي مخفـي   ،ر شد كه براي انتخاب رئـيس بانتخاب رئيس اين طور مقرّ

گرفته شود وهركس داراي اكثريت شد، سايرين هم به او رأي  بدهند 
نكه از ابتداي امرهم داوطلب اين مقام نبودم ولـي بـر   بنده درعين اي..

ي كه بعضي از آقايان داشتند به بنده رأي دادند و بنده حسب حسن ظنّ
داراي اكثريت شدم ولي شخصاً اين طور مقتضي و مصلحت مـي بيـنم   
كه دراين چند ماهه بقيه اين مجلس بنده صرف نظر كنم و باز با توافق 

  » . رزا حسين خان پيرنيا انتخاب شوندا مينظر آقايان همان آقاي آق
آقاي مـؤتمن  الملـك    :  سپس  انتخاب رئيس آغاز  شد و نتيجه اين بود

 69؛  و به اكثريـت    10، و آراء متفرقه  20رأي ، ورق سفيد   69داراي 
م  ن، دول آقـاي  تـدي  نـواب  رئـيس  نيـز  او   . ، پيرنيا انتخاب شـد  رأي

  .با  انتخاب شدنددي قينمرحوم سيد المحقّ
ست ، چهارساعت قبل از ظهـر ،  مهر كه موقع جلسة علني بوده ا 21روز 

ـ قالملك پيرنيا  مر آقاي مؤتمن اي شـريفي رئـيس كابينـة    ومه اي به آق
نوشتند و از رياست ممتد و  ، مراسلة ديگري هم به مجلس مجلس نوشته

  .، استعفا نمودندخدمات،  متمادي  اظهار  خستگي  كرده
  .ه  تشكيل نگرديدروز  جلسه به سبب  كافي نبودن عدآن 
ان ، مكتـوب مـؤتمن الملـك را در كميسـيوني از نماينـدگ     اب رئيسنو

كميسيون رئيس  مجلس  را مالقـات    قرائت كردند و قرار شد حاضرين
  .عفا  دعوت  نمايندتكنند و  ايشان  را به استرداد  اس

ن الملك انتخاب  آقاي مؤتم كه جمعي براي ديدار بعد رأي بر اين شد 
؛ يازده نفر انتخاب  شده،  نيم ساعت  قبل از ظهر همـان  بنابراين.  شوند

مقارن ظهر نيز آقاي مستوفي الممالك وچنـد  . روز به منزل رئيس رفتند
نفر  ديگراز وكال  به خانة رئيس براي همين مقصود رفتند و تا  دو ساعت  

فتاد  و در گـرفتن  اسـتعفاي  ايشـان     بعد از ظهر هر چه كردند  مفيد  ني
  . اثري  نبخشيد

  
 و دقيـق  مـؤتمن   ه آنان كه به سـليقة  لطيـف   در اينجا اهل فن،  خاص

، بزودي دانستند  كه محال اسـت ايشـان اسـتعفاي     الملك واقف  بودند
خود را پس بگيرند و هر كس كه به جريان كار از ساعت اول انتخابات 

ـ اخالق  پيرنيا آشنا باشـد نظر  افكند  و با  ،.. درك  ت اسـتعفاي اور ا ، علّ
  .خواهد كرد

در حقيقت هم بايستي آن مرد مستعفي مي شـد، زيـرا بـه سـبب آنچـه      
كـه مـردي     مان بهترديكتاتوردر آن اوقات از مجلس  مي خواست،  ه

  .مانند مؤتمن الملك  رئيس نباشد
. ا خوانـده شـد  يپيرن مهردر جلسة خصوصي استعفا نامة 23روز پنجشنبه  

، از و بنا به پيشنهاد مستوفي الممالـك را نپذيرفت  مجلس استعفاي رئيس
هر فراكسيوني نماينده اي انتخاب  گرديد كه رفتـه  بـاز هـم باايشـان     

 و س كه مريضولي قبالً ضرورت داشت كه  با آقاي مدر. صحبت كنند
ـ مدر. درخانه  بستري بود نيز شور نمايند ـ  تس گفته بود كه علّ  يحقيق

اين استعفا چيست و بايد قبالً آن قسمت را خـوب پـيش نيامـده اسـت     
بنـابراين  . يـد ئبـه قبـول رياسـت نما    بعد ايشـان را وادار  جبران كنيد و

ن صحبت كنندقرارشد با آقاي تدي .ـ ولي تدي شـد   ررن درشهرنبود ومقّ
ين مالقـات كننـد و وسـايل    مهرآقايان منتخبين با آقاي تد 25روز شنبه 

  .بران توهيني كه به رئيس شده فراهم سازندج
س را نظرية آقاي مـدر  بالجمله، روز شنبه كميسيوني كه بود گرد آمد و

فعلي مجلس شـده  توهييني كه به رئيس  كه صالح ديده بود براي رفع
است، نو اب رئـيس  اب رئيس استعفا  بدهند، عنوان كرد ولي آقايان نـو

  .قبول  نكردند كه مستعفي شوند
 اب رئيس  به خانة مؤتمن الملك  رفتند و اصرار كردند و اين هيأت  با نو

رمي بعضـيها تصـو  « : مؤ تمن الملك  گفته بـود . مستوفي هم صحبت كرد
كه چنين  چيـزي  شده است، در صورتي  كنند كه نسبت به من  توهيني 
  » .مقدور نيست من نيست و قبول اين مقام براي

ة علني تشكيل  و راپورت استعفاي  رئيس  و نامة  مهر جلس  26باالخره  روز 
مهـر تشـكيل  و    28ايشان عنوان  شد،  و قرار شد  جلسة  آتيـه  روز شـنبه    

  .رئيس و منشيها و مباشرين انتخاب شوند
  .مهر جلسة خصوصي  تشكيل  شد  27عصر روز دوشنبه 

 ـ «  ن اظهار داشت كه آقاي تدي وزرا روز مـرا بـه هيـĤت    رئيس الوزرا  ام
ـ احضار كرده، گفتند در خصوص تلگرافات تبريز ه اي  را ، مجلس چه روي

ان كرده است و خوبست  در اوضاع  تبريز مرا نگر... تعقيب  خواهد كرد؟
از تبريـز   «  : ن گفـت و  نيـز آقـاي تـدي   »  ...خاذ شـود تصميم اتّ اين باب

ان  نـدگ كه بـا ده نفـر از نماي   تلگرافاتي بعنوان رئيس مجلس رسيده است
ه شد كـه مجلـس   الع  دادبه آنها  اطّ.  براي مخابرة حضوري حاضر شوند

بعـد جـواب  دادنـد  دو    .  ن شودكنيد رئيس  معي فعالً رئيس  ندارد، صبر
د، براي كه خودشان انتخاب مي كنننايب  رئيس  با ده  نفر  از نمايندگاني 

ئوال كنم  كه لذا خواستم  از نمايندگان س. مخابرة  حضوري حاضر شوند
  »چه عقيده  دارند؟

ه اي به تلگرافخانه رفتنـد و درجـواب اظهـارات    اب رئيس وعد، نوعاقبت
صـبر   اسـت   موكول  به رأي مجلس است  و خوب هتبريز  گفتند كه قضي

ه در مجلس مطرح شودكنند  تا بعد ازانتخاب رئيس  قضي.  
رياست  آقاي  ديبا   ظهر به، مجلس  دوساعت  قبل از مهر 28روز سه شنبه  

  62ه انتخاب رئيس كردند و آقاي مستوفي  بـه اكثريـت   بو شروع   تشكيل
منشيان و مباشران  هم انتخـاب  شـدند و   . رأي  به رياست انتخاب گرديد

  .ن گرديدمعي د روز  پنجشنبه  چهار بعد از ظهرجلسة  بع
هنـوز  تشكيل  شـد و گفتنـد  كـه مسـتوفي  الممالـك       روز پنجشنبه جلسه

مؤتمن  الملك  درين  جلسـه  در   . رياست  مجلس  را قبول  نكرده است
  .يندگان جاي داشت و در جلسه شركت  كردارديف  نم

يـا   كـه  مسـتوفي  الممالـك هـم نتوانسـت      نمي دانم چه بازيهايي  بـود  
آبـان    9نخواست زير بار اين مجلس  برود و  اين مسأله تـا روز سـه شـنبه    

اب طـرف  نـو   زوفي  مرحوم  در زير مراسـله اي  كـه ا  مست... طول كشيد
آبان  نوشته شده بـود،    6رئيس راجع به دعوت ايشان درهيأت رئيسه  روز 

؛  »من خـود را مسـئول ايـن مقـام نمـي دانـم       « :دند كه وچنين نوشته  ب
شته استعفا است يا اسـتعفا نيسـت، اخـتالف    واينكه آيا اين ن براي بنابراين، 

  .دنظري پيدا ش
  

   1304آبان   9صبح  روز  دوشنبه   ◀
   
    آغـاز   ة  تـرور  نظـامي  اين روز  تاريخي  با نهيب  مـرگ  و فشـار  قـو

  !گرديد
واعظ قزويني اشتباهي به جاي ملك  [جسد واعظ قزويني هنوز تازه بود

هول و رعب و بهت، شجاع ترين افراد را آزار  ]الشعراي بهار كشته شد
ار از كار گذشته است، فقط هشت نه نفر در انبوه پيدا بود كه ك. مي داد

ا كنند، فكري بيانديشند، با هم در نمايندگان هنوز توانائي داشتند كه تقلّ
چه بايد كرد؟ اكثريت را . س و آرامي و اختصار شوري بنمايندأنهايت ي

  . دستي تهديد داشت وعيد ودر دولت در دستي نويد و. ربوده بودند
اده اي كه بداند و درك كند كه حريف هم ازمـا  كوآن شير مرد و آز

  .مي ترسد، بلكه او بيشتر مي ترسد، چه با اوست
 

اگر به نطق آقايـاني كـه در   . باور كنيد همه را بيم ورعب فراگرفته بود
جديد ايراد كرده انـد دقيـق شـويد،     ةآبان به نام مخالفت با ماد 9روز 

از هـر  . خواهيد ديـد  عالمت كمال مالحظه و تأثير خوف و وحشت را
بدبختانه من آن روز بـه امـر رفـق    . سطري بوي خوف و رعب مي آيد

مأمورخانه نشيني شده بودم و در جلسه حاضر نبـودم، و اگرمـي بـودم    
ما ديگـراز  . شايد ازديگرهمفكران خود زيادترمقاومت بخرج نمي دادم

ـ . به قضاوت تاريخ هم اميـد نداشـتيم  ! همه چيز مأيوس بوديم ـ حتّ ه ي ب
شب هشتم آبان كه نطق مرا در جرايد چاپ نكردند از اين  ةدليل جلس

. هم مأيوس بوديم كه الاقل نطق ما را هم كسي از خلق اهللا تواند شنيد
ه شيرمرد را برآن داشـت كـه در   معذالك سوگند به كالم خدا اين عد

غرقاب خوف و بيم با عزيزان خود وداع كرده، به مجلس بيايند و هرچه 
  » !و آمدند و گفتند! سخني بگويندهست، 

  
   اخطار قانوني ◀
  

، بنا بود  و در پايان  جلسه تذكّر تصميم خاتمة جلسة شب هفتم آبان  طبق
  .داده شده بود كه جلسة آينده  روز يكشنيه  دهم  آبان  تشكيل  گردد

 معلوم نيست چه شتاب و ابرامي در كار بود كـه در سـرعت كـار و جلـو     
، و اولين نشانه اش ايـن بـود كـه روز    بيحد  بكارمي رفت انداختن اصرار

  .، به نهم معين  گشتجلسه جلوافتاد و بجاي يكشنبه دهم
داديم  كه مؤتمن الملك  مستعفي  شد و  بعد از معـزّي اليـه،     قبالً  اطّالع

 11ق  مادة تخاب شد و  اوهم بالفاصله استعفا داد و طبنمستوفي الممالك ا
ايستي  بعد از استعفاي رئيس  مجل ،  در ظـرف   ،  بلي مجلسنظامنامة داخ

پس كـه   «  خاب  كند و  از آن، مجلس  براي خود  رئيس  تازه انتسه روز
  .، به  كارهاي  قانوني  بپردازدمجلس كامل عيار شد

همانطور كه اگر عده كافي نباشد  با نصف به عالوه يك از نمايندگان رأي  
، همان قسـم هـم   نوني  قابل طرح و قابل قبول نيستنداده  باشد، هيچ  قا

، مجلس  ناقص است  و يس داشته باشد و اگر  رئيس نداشتبايد مجلس رئ
  .در چنين مجلسي هيچ  اليحة   قانوني  قابل  طرح و قبول  نخواهد بود

هرگاه نظامنامة  داخلي هم   روشن  و واضح  است كه اين معني  بقدري 
مي بايست درعمـل رعايـت شـود،  و اول تكليـف     تصريح  نداشت،  بدان

رئيس از استرداد استعفا يا انتخاب رئيس ديگر معلوم  گردد،  بعد از آن بـه   
  .كارهاي  قانوني  بپردازند

و ابرام و اصرار آقايان  به قدري  زياد بود كـه مثـل  مـردم     اما شتابزدگي
وخي  خود را  و شمست و ديوانه  بدون دقّت و مطالعه  و از روي  بلهوسي 

، ابداً رعايت اصول را خواه اصول قانون اساسي  و اينطرف و آنطرف زده
  !خواه انتظامات و اصول داخلي در نظر نمي گرفتند

، چـه تهديـد و   شتاب را نتيجة ترورو تهديد دانستنمي توان اين عجله و 
و ترور هم از نتايج همين عجله  و شتاب و زيرسرهمين آقايان  نمايندگان 

  .و ساير همدستان بيروني آنها بود  ].. ، تيمورتاش وفروغي [وزرا
 مـن نمـي  .  شايد گفته شود كه رئيس  الوزرا در اين شتابكاري مؤثّر بـود  

دانيم  كـه سـردار سـپه  مـردي      ، چه  مي توانم اين عذر را موجه  بشمارم
اران هـز و ماليم  و پر حوصله  بود و طبعاً شتابكار  و عجول نبـود و   صبور

ازيـن گذشـته،    . دليل و برهان براي اين حالت مشاراليه دردسـت  اسـت  
كه او اصرار داشته باشد، چون از نظامات داخلـي مجلـس آگـاه     برفرض
روز هم اگر كارعقـب بيفتـد و     ممكن بود حالي كنند كه يك يا دو نبود،

بي سوسه  نتيجه حاصل شود،  بهترازين است  كه با عجله كـاري  سوسـه   
  .ر صورت بگيرد، وشكي نداريم كه سردار سپه  مي پذيرفتدا

ـ  ! اما  راض سلسـلة   خيرمي بينيم هواداران  برهم زدن قانون اساسـي  و انق
و بنزينشان پرزور اسـت كـه ملتـف ايـن      موجوده، طوري آتش شان تند

  !حرفها نيستند و مي خواهند   به اصطالح به همين امشب وصلت دهد
ر و غيره  بـا  اخالق  داور و رفقاي ديگرش و تيموآنچه من مي فهمم و از 

يكـي   اينست كه در تنگ كالغپر هر سابقة حشر و آشنايي، در دست دارم
در حسن خدمت و تظاهر  بر ديگـري سـبقت     از اين آقايان مي خواستند

ه ديوانه وار به هـر طـرف  مـي    اين شده بود ك نتيجة اين حالت گيرند و
ودند و به جوان عزبي شبيه بودند كه فرصت  هيچ چيزي  نب زدند و ملتفت

نيمي دهد و خود را  به در و ديوار    خوانده شدن صيغة عقد نكاح  به عاقد
  )  7! (مي مالد

  
  استعفاي  مؤتمن  الملك  از رياست  مجلس  ◀
  

استعفاي مؤتمن الملك پيرنيـا  از رياسـت مجلـس     حسين مكّي  چگونگي
 ةمهر ماه كه طبق نظامنام ةدر نيم: مي كنداينگونه  بررسي را شوراي ملّي 

يسه مجلـس تجديـد شـود، طبـق معمـول      ئت رأمجلس بايد انتخابات هي
ـ (تجديد گرديده و بالنتيجه ميرزا حسين خـان پيرنيـا    بـا  ) تمن الملـك ؤم

 .اكثريت آرا به رياست انتخاب گرديد
دار  ميرزا حسين خان پيرنيا شخصي قانوني بود و در ادواري كه عهده     

رياست مجلس بود، همواره سعي مي نمود كه بـرخالف قـانون رفتـاري    
اوضاع و احوال گواهي مي داد كه در آتيه نزديـك سـردار   . نكرده باشد

قاجاريه را منقرض و خـود جـاي خانـدان قاجـار      ةسپه مي خواهد سلسل
ي تمن الملك خلع قاجاريه را به وسيله مجلس شوراي ملّؤبنشيند و چون م

ه شده بود كه سـردار  قانون اساسي مي دانست و از طرفي متوجبرخالف 

مات كار را فراهم نموده و عنسپه هم مقد ـ   قريب مـواد ا بقـاي  ه مربـوط ب
ديگري به جاي آن خواهد گذاشت، صـالح   قاجار را نقض و مواد ةسلسل

خود را در اين دانست كه از رياست مجلس استعفا نموده تا در موقع تغيير 
امور مجلس نبوده و شراكتي در اين كار نداشـته   ةده دار ادارسلطنت عه

پـنجم كـه بـه رياسـت مجلـس       ةباشد اين بود كه از شش ماه آخـر دور 
ذكر مي شـود   انتخاب شد از قبول آن خودداري و طبق نامه اي كه ذيالً

تمن الملك ؤت استعفاي مدولت آبادي علّ. از رياست مجلس استعفا نمود
 :استرا چنين ذكر كرده 

شخصيتي كه دارد و بـرادرش   ةتمن الملك رييس مجلس به واسطؤم«    
ه مي باشد، با خياالت كاركنان مشيرالدوله كه در مجلس است و مورد توج

سردار سپه در خوانده شدن و مطرح نمودن مراسله ها و تلگرافاتي كـه از  
ار كاركنان سـرد . واليات دور تقاضاي تغيير سلطنت مي رسد همراه نيست

 ».ناچار مي شود استعفا بدهد  يس مجلس اعتراض مي كنند و اوئسپه به ر
     
  :تمن الملك به مجلسؤم ةنام    
    »ي شيداهللا اركانه، در جلسـه يكشـنبه در   س مجلس شوراي ملّمقام مقد

ت رييسه بار ديگر آقايان نمايندگان محترم نسبت به ايـن  أموقع انتخاب هي
فرمـوده تجديـد اعتمـاد آقايـان محتـرم موجـب        بنده اظهار حسن ظنّ

فانه قادر سأولي نظر به كسالت عارضه مت. رات و امتنانات بالنهايه گرديدتشكّ
به اداي وظيفه نخواهم بود و با كمال شرمندگي از قبول شغل رياسـت و  

  » حسين پيرنيا. خدمت گزاري استعفا مي كنم
در جلسة خصوصي مطرح  مراسلة  مؤتمن الملك در روز  بيست و يكم مهر
الملك اظهار تأسف  نموده،  گرديد و عموم  نمايندگان  ازاستعفاي مؤتمن 

تا دراثـر   از مجلس انتخاب و نزد  مشار اليه بفرستند  ند هيئتيگرفت تصميم
منتخبين مجلـس  . صرفنظر كنندكه از  تصميم خود  مذاكره ، تقاضا نمايند

. باالخره  مشـاراليه قبـول  نكـرد    كردند، مدتي  با مؤتمن الملك مذاكره
مجدداً در روز بيست و سـوم مهرجلسـة خصوصـي تشـكيل گرديـد و در      
اطراف استعفاي مؤتمن الملك مذاكرات زيادي بعمل  آمد، باالخره قرار 
شد ازطرف تمام فراكسيونهاي مجلس مجدداً نماينده اي انتخـاب و نـزد   

به مؤتمن الملك  اصرار   نمايندگان مزبورهر چه. مؤتمن الملك بفرستند 
باالخره  روز بيسـت  و  .  كردند، متقاعد نشده از قبول رياست امتناع  نمود

ششم  مهرماه  مجدداً جلسة خصوصي  تشكيل  گريدد  و قرار شد بالفاصـله   
عفا نامة  آقاي پيرنيا  قرائت و بالفاصله  جلسـه  تساجلسة علني  نيز تشكيل  و 

  .ختم  شود
فت مهر ماه  نيز مجدداً جلسة  خصوصي  تشكيل  گرديـد و  روز بيست و ه 

  :تدين  نايب رئيس  در آن  جلسه  نطقي  بدين مضمون  ايراد كرد
امروز آقاي رئيس الوزرا بنده را به هيئت وزراء احضار و گفتنـد  در    -  1

را تعقيب خواهـد كـرد ؟     خصوص  تلگرافات  تبريز  مجلس چه رويه اي 
، گفتند  الزم است ديده و تلگرافات مزبور را نديده ام بنده عرض كردم،

به آقايان نمايندگان  اطّالع دهيد كه اوضاع  تبريز مرا نگران كرده  است 
  .وخوب است دراين باب تصميمي اتّخاذ  شود

سـيده كـه بـا ده  نفـر از     از تبريزتلگرافي به عنوان رئـيس مجلـس ر   -  2 
رشوند به آنها  اطّالع داده شد كه براي مخابرة  حضوري  حاض نمايندگان

مجلس  فعالً رئيس ندارد،  صبر  كنيد رئيس معين  شود جواب دادند كـه  
 دو نايب رئيس با ده نفراز نمايندگان خودشان انتخاب مي كننـد،  بـراي  

خواستم  از نمايندگان  سـئوال كـنم    مخابرة  حضوري  حاضر شوند ولذا  
ان جواب دادند كه چون طرف خطاب  نمايندگ. كه چه عقيده اي  دارند

نواب  رئيس  هستند  و انتخاب  نمايندگان هم بـه ايشـان واگـذار شـده،      
  .محتاج  اجازاه  از مجلس  نيست

اظهار داشتند خوبست ازهر فراكسيوني دو نفرنماينده انتخاب شود كه  – 3
در خصوص انتخاب رئيس  توافق نظرحاصـل شـود كـه  فـردا انتخـاب      

  .نمايند
بااالخره قرار شد انتخابات هيئت رئيسه شروع  شود و روز بيست و هشـتم    

مهرماه   دو ساعت  قبل از  ظهرمجلس برياست ديبا نايـب رئـيس تشـكيل    
استخراج آراء  به عمل  .  گرديد و شروع به انتخاب رئيس  مجلس كردند 

( نفـر و ميـرزا  حسـن  خـان مسـتوفي        92آمد،  عدة  رأي  دهنـدگان   
  .رأي  برياست  مجلس  انتخاب گرديد 62با ) وفي تاالممالك مست

سن تقي زاده ، سيد  حان  عالئي، ميرزا  حسين خسپس  مستوفي الممالك 
، افشـار  ، عدل، شاهزاده افسر، نداماني، ارباب كيخسرو، حكمـت، تهرانـي  
  .ازطرف نواب رئيس  دعوت  شدند كه  مخابرات  حضوري  بنمايند

، تقي زاده  اظهار  داشتند  كه چون  ما مسـبوق   ك، عالئيمستوفي  الممال 
مابقي . خانه حاضر شويمنبوديم و  قبالً وقت داده ايم  نمي توانيم به تلگراف

نتيجه  اينطورجواب داده شد  در نواب رئيس به تلگرافخانه رفته و به اتّفاق
از كه قضيه موكول به رأي  مجلس است و خوب است صبر كنيد  تا بعـد   

  )   8.  (»انتخاب رئيس  موضوع  در مجلس  مطرح شود
    
◀  ق در مورد زمينه چيني و دسيسـه  بـراي طـرح و تصـويب     دكتر مصد

ناقض  قانون اساسي بود زيرا كه مجلس حـق نداشـت سلسـله     « طرح كه 
سان مي اين كار را مي بايست مجلس مؤس قاجار را از سلطنت خلع كند و

 :، چنين مي گويد»كرد
مرحوم مستوفي الممالك به من تلفن كرد  1304صبح شنبه نهم آبان ماه « 

 ...كه مجلس مي روم يا نمي روم؟ گفتم امروز روز جلسه نيست
ـ  ةالع نداريد كه امروز جلسمگر شما اطّ: گفت ي فوق العاده براي كار مهم

تشكيل مي شود، اگر مايليد بيائيد منزل من، پس ازمشـورت چنانچـه الزم   
منزل ايشان دريكي از خانه هاي خواهرشان، . ي رويم واال نمي رويمشد م

. بـه آنجـا رفـتم   . خانم همدم السلطنه در كوچه مسجد سراج الملك بـود 
واحده اي تهيه شده است و آقاي حسين عـالء را شـب قبـل     ةگفتند ماد

. براي امضاي آن به خانه آقاي سردار سپه رئيس الوزراء دعوت كرده اند
. قاي حاج ميرزا يحيي دولت آبادي را، آنها امضـا نكـرده انـد   همچنين آ

ـ ؤآقاي حسين عالء به خانه آقاي م مـا   ةتمن الملك آمدند و در آنجا جلس
تمن الملك گفتند ما ؤپس از مذاكرات، آقايان مشيرالدوله و م. تشكيل شد

اين . د هستم كه برويم يا نرويمفردا به مجلس نمي رويم ولي من مرد  
  

    ۱۴هدر صفح

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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است كه خواستم با شما مشورت بكنم، هر طور كه در مشورت موافقـت  
 .حاصل شد، همانطور عمل مي كنيم

گفتم به توپچي ده سال مواجب مـي  )مستوفي الممالك ( من به ايشان 
فند كه نمايندگان مجلس هم مكلّ. دهند براي اينكه يك روز شليك كند

نـد آنـرا نقـض كننـد و     اگـر روزي بخواه . از قانون اساسي دفاع كنند
وكيلي از دفاع آن خودداري كند در حكم همان تـوپچي اسـت كـه    

خـوب اسـت تلفـن    . موافقم گفتند من كامالً. انجام وظيفه نكرده است
آقاي . فاق به مجلس برويمكنيم آقاي حسين عالء هم بيايد اينجا و به اتّ

  .رفتيم فاق به مجلسما سه نفر در اتومبيل من به اتّ. حسين عالء آمد
كه در روزهاي جلسه ديده مي شد، بـه هـيچ وجـه      اشخاص تماشاچي

 و شـهرباني  ( بيشـترآنها  نظـامي     ةنبودند، و اشخاص ديگري  كه عـد (
م  و بهتر آن يوارد مجلس شد. بودند، به لباس سويل  به مجلس آوردند

در اطـاقي  فاقهمگي به اتّ. س هم شوركنيمدانستيم كه با مرحوم مدر ،
س و مرحـوم مـدر  . يت مجلس  تشكيل مي شد رفتـيم فراكسيون اقلّكه 

ه س و شاهزادمن از مرحوم مدر. مرحوم شاهزاده سليمان ميرزا  بودند
؟ كردخـاذ  خواهنـد  اتّمشـيي  ، چـه  سليمان ميرزا پرسيدم كه درمجلس

  .جواب صريح و روشني نشنيديم
الممالك   آمد و  به آقاي مستوفي در حيني كه آنجا  بوديم، پيشخدمت

، مي خواهنـد  بـا شـما    از اطاق جآقاي  قائم  مقام الملك  خار« گفت 
، و در مراجعت  به مـن  ممالك رفتلآقاي مستوفي ا»  مذاكراتي كنند

هـر چـه     ، مي خواهمن با شما آمده ام  امروز به مجلسچون م«  گفت
قاي قائم مقام الملـك گفـت كـه آقـاي     آ :مي شود با شما مشورت كنم

اگرشـما   .  لوزرا  مي خواهند همين ساعت با من مالقـات كننـد  رئيس ا
شـان  يمـن بـه ا  » ا از رفتن امتناع مي كنم ، والّروم نيد  مياصالح مي د

ه كه مـاد  د و طوري كنيديشما تشريف ببر.  الح استصگفتم كه رفتن  
ايشـان   . شـور كـافي  بشـود   ده، امروز مطرح نشود تا در ايـن بـاب   حوا

تـا در   من تقاضا كردم كه برگردنـد  ،اطاق دور نشده از، هنوزبرخاستند
ايشان برگشتند، و موضوع مذاكره ايـن  .  كنيم موضوع ديگري مذاكره

كـه انتخابـات    ن الملك از چهاردهم مهرمـاه مچون آقاي مؤت: بود كه
 از هيئت رييسه انجام شد، ايشان به سمت رياست انتخاب شده بودنـد و 

و روزهـاي اخيـر هـم رياسـت       ردند،رياست  خود داري  مي ك قبول
از ايـن نظركـه   كرده بودند،  بمجلس آقاي مستوفي  الممالك را انتخا

ايشان حاضر نمي شـوند جلسـه  را اداره    ]اكثريت مي دانستند  [چون 
ة آن روز ن به سمت  نيابت رياست، جلسآقاي تدي ]مي خواستند [كنند 

ز قبول  رياست  عذرخواسته  آقاي  مستوفي  الممالك  ا را اداره كند، و 
كه نوشتة ايشان  را در  و شرحي  هم نوشته  بودند و يقين داشتند بودند

داً  استعفاي  خـود را  به ايشان  گفتم  مجد... ن جلسه  نخواهند خواندآ
از مقام  رياست  بنويسند و به آقاي  حسن عال بدهند، كه وقتـي  جلسـه    

  .تشكيل  شد در مجلس  خوانده  شود
قاي عال آآقاي مستوفي الممالك  مجدداً  استعفاي  خود را نوشتند  و به 

مرحـوم    بـا يـت  اطـاق اقلّ  زبعد،  ا. دادند و  به خانة رييس الوزرا  رفتند
يندگان، آقاي تقي زاده  انجا  بعضي  از نمآدر . رس  به سرسرا آمديممد

اني  كه هر كس  مخالفت كنـد  بـراي او خطـر جـ     و  مرا تهديد كردند
قزوين    ]نصيحت [... ،  مدير روزنامهنآروز  قبل از  هست،  چونكه  دو

بـا دولـت بـود    يت و مخـالف  بجاي  ملك الشعراي بهار كه  جزو اقلّ را
. نواختند در اين اثنا زنگ جلسه  را .قابل قبول بود كشتند،  و اين تهديد

كه فعـالً  يكي  دري  :  ، دو  در  ورودي  داشتتاالر  جلسه در آن وقت
الر اسـت،   اهم نمايندگان  از آنجا  وارد  مي شوند  كه جنوب شرقي  ت

در ديگر  سمت  شمال  شرقي  تاالر است  كه اكنون از آنجا   بـه تـاالر    
  .جلسه  رفت و آمدي نمي شود

مال  جلـو در شـ   ر، و دنوب شرقي  مرحوم  تيمـور تـاش  جدر جلو در  
ه بودند و وكـال  را دعـوت بـه    ايستاد شرقي  آقاي ذكاءالملك فروغي

اسـدي  تكليـف   قـاي  آآقاي تيمور تاش به . رفتن در جلسه مي نمودند
نـرفتن  « بعد به او گفت . ولي اسدي نمي رفت. ورود به جلسه مي كرد

شما موجب مسئوليت  امير شـوكت الملـك خواهـد شـد كـه شـما را        
ارد  كـرد و و  پس از آن اسدي اطاعت» .ستاده استب كرده و فراانتخ

  .جلسه شد
ـ   رفقاي من هم آقاي تقي زاده  ي، اقاي حسين عال،  آقـاي ميـرزا  يحي

ين بـه سـمت نيابـت    اقاي تد. من وارد جلسه شديم بادي با خودآ دولت
آقاي عال اسـتعفا  نامـة  آقـاي مسـتوفي     . ، جلسه را اداره  مي نمودرياست

س رمرحـوم  مـد   ،مقام رياسـت داد كـه  پـس از قرائـت    به  الممالك را
ـ انتخـاب ر زيس ندارد و قبل ائكه مجلس  ر مذاكراتي  در اين زمينه يس ئ
نمـود و از  ) به شرحي كه در جرايـد منتشـر شـده   ( كاري  نمي توان كرد

  . جلسه خارج شد
ـ قاي آواحده مطرح شد،  ةپس از اينكه ماد ال مخالفـت خـود را اظهـار    ع

در . كـرد يندگان موافق دولـت صـحبت   ايك نفراز نم آن،پس از .  نمود
، مـن از جلسـه  خـارج    ي كـرد يندة موافق دولت صحبت ماحيني كه نم

ج از جلسـه  براي اينكه حالم  بسيار بد بود و مـي خواسـتم در خـار   . شدم
جلسه، آقاي تيمور تـاش بـه    موقع  خروج از. قدري خود را تسكين دهم

  .بر مي گردم گفتم نه ، باز» شما  مي خواهيد برويد؟« كه  من گفت
ه زنايب رئيس مي خواست به من اجا ،كه من خارج از جلسه بودمموقعي 
مـوقعي كـه   . چون غايب بودم نوبت من به آقاي تقي زاده رسـيد . دهد
چـون درجلسـه آقـاي  سـيد     . ن مشغول نطق بودند وارد جلسه شدمايشا

، به من گفت كه وكيل شيراز،  پهلوي  من مي نشست محي الدين مزارعي
م نايب رييس مي خواست به من اجـازه بدهـد،   وقتي خارج از جلسه بود

ود كه باين .  قاي تقي زاده  نوبت  رسيدآولي غيبت من سبب شد كه به 
من هم نظريات  . ه  دادندزاجازه  كردم و  به من  اجا مجدداً تحصيلمن 

  .مد  روز نوشته شده اظهار نمودياجر ركه د خود را  به شرحي
بادي و من  آايان تقي زاده  و عال و  دولت قآرفتن  به جلسه ، بين   زقبل ا 

،  تا جلسه به هـم نخـورده    بود  كه پس از ايراد  نطق چنين موافقت  شده
چون خطر براي مـا وقتـي متصـور بـود كـه جمعيـت       .  از مجلس برويم

بـه  . بين  ببرندجلسه  خارج بشوند و  در بين جمعيت ما را  از  زتماشاچي  ا
ايراد  نطق  از جلسـه   زو هر كدام از ما پس  اكرديم همين طرز هم عمل 

  .معبر ما كسي  نبود و به خانه هاي خود رفتيم رخارج شديم،  و د
الوزرا رفتنـد ، تـا وقتـي كـه      مستوفي الممالك هم كه منزل رييس آقاي

لوزرا ايشان را  مالقـات   قاي رييس اآيك خلع سلسلة قاجاريه نشده بود، شلّ
قـاي  آايشـان آمـده بودنـد  دراطـاقي كـه       ، ارخاتمة  ك زپس ا .نكردند

ـ مستوفي الممالك بودند، مالقات نمودند و  از ذر خـواهي كردنـد كـه    ع
مقصود از دعوت ايشان هم اين بود ! لع نشده بودهرفتن ايشان به موقع مطّ

ـ كه چون مستوفي الممالك رييس مجلس بودند، در مج س نباشـند  كـه   ل
    )9( .از جلسه نتواند نتيجه بگيرد ]سردار سپه [آنجا امتناع  كنند، و 

  
در مجلـس چنـين مـي     1304حسن تقي زاده در بارة روز نهـم آبـان    ◀  

اشخاصي  را مـأمور  كـرده     ]رضا خان  [و  ، اوبراي رئيس موقّتي: گويد
ندگي داشتند و تـا حـدي   يكي داور بود و ديگري تيمورتاش كه دو. بود

  .كار  مي رفتكه هرچه  مي گفت  پي آن  ذكاءالملك
يكي يكي  اين  وكالء . طرحي درست كردند كه ما از آنها اطّالع نداشتيم 

يك يكي اين وكالء را آوردند . در زيرزمين  گذاشته بودند. را مي بردند
البتـه مسـتوفي الممالـك و مشـير     .  بحثي هم آن روز نشـد . امضاء كردند

يكـي هـم مرحـوم     . فتنـد به آنها  نگ. له ومؤتمن الملك اينها را نبردندالدو
يده بود  روي ميـز چيـزي   او وقتي  وارد شده بود  د. عالء  را گفته بودند

. او هـم برگشـت  . تا آمد حرفي بزند  به او گفتند  اشتباه  شده نوشته شده،
  . تدين هم  مي دويد چون  به او  وعده  داده بود  رئيس مجلس  بشود

بـه يكـي تيـر    . ه بودنـد آنچه تدارك الزم بود دراطـراف مجلـس ديـد    
در جـاي تماشـاچيان    . انداختند به خيال اينكه  ملك الشـعراي  بهاراسـت  

  . رئيس نظميه  نشسته بود
  
  :تصميم  مخالفان ◀
  
.  ر بكنـيم روز قبل در خانة  مشيرالدوله ما نشستيم  صحبت  كرديم  چه كـا  

چند نفردرخانة دولـت آبـادي درخيابـان صـفي      آخربنا شد صبح فردا ما
  .عليشاه  قبل از انعقاد مجلس اجتماع كنيم و تصميم  بگيريم

گفتيم مجلـس  بـرويم  يـا    . مرحوم مستوفي الممالك هم بود.  صبح رفتيم
مشـير الدولـه   . نرويم؟ مصدق السلطنه گفت من  مي روم حرف مي زنـم  

فـردا كـه   .  مـؤتمن الملـك  پيرنيـا نفـس نكشـيد     . خود داري كرد نيامد
مسـتوفي  . جـرّ و بحـث زيـاد شـد    . جزء وكالء نشستكارگذشته بودآمد 

مدرس اصرار داشت كه اول ببينيم، استعفايش . الممالك رئيس مجلس بود
قول  داده بودند آن مطلـب  را  . گفتند استعفايش هم حاضراست. نيامده

  .آن روز  بگذرانند
مصدق السلطنه وعالء و مـن ومسـتوفي   : صبح  باالخره  ما رفتيم به مجلس

هنوزجلسه منعقد نشده بود كه ما رفتيم . مشيرالدوله  ظاهراً نيامد. مالكالم
. نظر ما اين بود كه تأخير بيفتد. دراطاقي نشستيم  و دو باره صحبت كرديم

ن اطاق كه ما و مدرس آنجـا  حتّي آمد  توي آ.  ولي تدين اصرار داشت
  .كرديم آقا مجلس منعقد  است دست به سرش گفت. بوديم

كه به سردار سپه  چسبيده  بـود و ذكـاء الملـك     ن بين تيمور تاشدر اي 
فروغي آمدند توي حياط  و مي خواستند  با ما صحبت كنند كه مخالفتي 

عـالء را خـواهش  كردنـد بـه     . نكنيم،  جرأت نكردند با من صحبت كنند
در آنجا فروغي و تيمورتاش اصرار مي كردند  كه شـما علـم   . حياط بيايد
عالء گفت دوسـتانم هـر طريقـه اي برونـد مـن هـم       . د نكنيدمخالفت بلن

  خيـال مـي كردنـد  عـالء  را كـه شـخص       آنهـا  . همانطور خواهم كرد
. محجوبي است اگر خواهش بكنند  قبول  خواهند كرد ولي  قبول نكرد 

  . آمد  دوباره باال
  
  سردار سپه  و مستوفي الممالك ◀
  

را مـي   ، مسـتوفي الممالـك   ت تلفن كردند  و گفتند سـردار سـپه  آن وق
مستوفي الممالك مـردد بـوده   . كه تشريف بياورند مطلبي  دارند خواهند

او . شـايد او را منصـرف كنـد   . بعد عقيده پيدا كرد كه برود.  برود يا نرود
وقتـي او بـه آنجـا رسـيد،  منتظـرش       . رضا خان با او خيلي بد كرد. رفت

و گفت ببخشيد ايـن كـار را   گذاشت  بيرون نيامد و پيش  مستوفي رفت 
  .براي اين منظور كردم  كه مي خواستم دوستي ما  محفوظ  بماند

مصـدق السـلطنه نطقـي     . وقتي مستوفي الممالك رفت، ما چند نفرمانديم
 وقتي . تهيه كرده بود آمد  نشست

  .طرح  را خواندند من دست  بلند كردم
  
  مدرس  و تغيير  سلطنت  ◀
  

تدين  كه مثل شمر بود  مي . ض نظامنامه اي دارماول مدرس گفت اعترا
گفت كدام نظامنامه؟  او گفت  اعتراض  من اين اسـت   . خواست نگذارد

تدين گفت اين كـه  نظامنامـه   . كه اين كار بر خالف  قانون اساسي است
گفت همين كه سلطنت را عوض بكننـد ايـن بـر خـالف  قـانون       . نيست

ت  كجـاي  نظامنامـه؟    تدين گف. ش  بشوداصالً  نبايد  صحبت. اساسي است
نه  نوبتش رسـيد، پـا   آن  وقت مصدق السلط. كرد و  رفت مدرس هم قهر

آن قدر طول داد  كه نوبـت مـال   . شد رفت توالت كه  دستش را بشويد
او ل كسي  بود كـه  دسـت      ]درحالي كه [. حقه اي  به من زد. من شد

ولي آن قدر  طول داد كه نوبت من . بلند كرده بود و طبعاً  نوبت  او بود
  .او نطق  مفصلي  تهيه كرده بود و مي خواست  تنها باشد. شد

من هم گفتم  اين كار  كه مي خواهيد  بكينـد  .  حرف زن اول من بودم
بـين خودشـان ترتيبـي    .  برخالف  قانون اساسي  و صالح مملكت  اسـت 

افقين  بـه آن   داده  بودند كه هر مخالفي كه  صحبت  مـي كـرد  از مـو   
اب بگويـد،   وقتي  آقا سيد يعقوب خواسـت جـو  . مخالف  جواب مي داد
راه را پليس گرفته . دركوچه  و خيابان  كسي نبود. گذاشتم از جلسه  رفتم

. بزننـد كشـته بشـوند   احتمال داده  مي شد  كساني  بر خالف  حرف . بود
مي زدنـد  مـي   گرفته بودند  چنانكه  بر خالف  او حرف   آنهايي كه پول

سليمان ميرزا درمسألة جمهوريت گفته بـود تـدين همـين امـروز       .كشتند
. دوستان من هم خيلي  نگرانـي  داشـتند  . پنجاه هزار  تومان گرفته  است

  .بعد از من عالء صحبت كرد
. رفتم پائين ديدم در باغ  بهارستان و جلو ميدان بهارستان فقط سرباز بـود 

در همان نطق  خود  . ه خود هيچ ترس راه ندادمب.  درشكه  پيدا نمي شد

ف بزند صـدمه   هم گفتم بعضي ها  مي گويند  هر كس  مخالف  طرح حر
يك قدري  مالحظه  داشتم  .  آخر درشكه  پيدا كردم. اعتناء نكردم. دارد

به درشكه چـي گفـتم  بـرو    .  عيال  من خيلي  نگران شده بود. كجا بروم
رفتم  بازارچة مذكور  منـزل آسـيد عبـدالرحيم     .بازار كربااليي عباسعلي

به . از آنجا  تلفن كردم  به منزل. ودخلخالي  كه يكي از بهترين دوستانم ب
آنجا مانديم  تـا غـروب رفتـيم    . فتم من اينجا هستم شما هم بياييدعيالم  گ
كسي ديدن مـن مـي   . منزل ما  را در محاصرة مفتش  گذاشتند. منزلمان

پشت سرعيال  من هم مفـتش مـي   . را دنبال مي كردند خواست بيايد، او
نمي دانم  در منزل  عالء  و مصدق السلطنه  و دولـت آبـادي  هـم     .  آمد

  .مفتش  بود يا نه ؟  هر روز مزاحم و مراقب  من بودند
آنجا  يك نفـر  . راهي نبوديك روز رفتم منزل  مرحوم عالء ، تا ولي آباد  

برگشت و . گفتم  فالن كس.  معرفي بكنيدآمد گفت خودتان را  را ديدم
مصـدق  . يك ماه  تحـت نظـر مفـتش بـوديم    . اين مفتش عالء بود. رفت

مي آمد  عالء را مي گذاشت در اتومبيل  بعد بـه  . السلطنه اتومبيل داشت
راهي پيـدا  . او خيلي زرنگ بود. ما هم سوارمي شديم. منزل ما  مي آمد

ـ . بيرون شهر  سوار مي شديم  مي رفتيم. كرده بود ي رفتـيم ونـك   بعد  م
. ، آخـر نمـي رسـيدند   اين مفتش ها مي دويدند. منزل مستوفي الممالك

  )  10. (مجبورمي شدند برگردند
  
روزهشـتم آبـان    «: آبان  مي نويسـد  9يحيي دولت آبادي در باره شب  ◀

كاركنـان  سـردار سـپه درمجلـس مـي      )  1304(يكهزار و سيصد و چهـار 
امل داشته باشند كـه فـرداي  آنـروز  در موقـع  رأي      خواهند اطمينان ك

گرفتن  بر خلع قجر و نصب سردار سپه اكثريت كامل خواهـد داشـت و   
چون كه  رأي مخفي گرفته  مي شود و معلوم نخواهد بـود  كـي مثبـت    
رأي  داده است و كي منفي، از اينرو مي خواهند از نماينـدگان  امضـاء   

اهند داد  در صورتيكه  باز هم مشكل  است بگيرند  كه آنها رأي مثبت خو
معلوم  باشد كي  رأي  مخفي  را منفي  داده است  گرچه  امضائ مثبـت   

  .كرده باشد
بديهي  است هيئت  رئيسه  مجلس  اين تـدبير را بـراي  بدسـت آوردن     

.   رأي  يك عده اي  كه در بارة  آنها مشكوك  مـي باشـند  نمـوده اسـت    
سپه  را مي شناسند و مي داننـد عـدد آنهـا  بـيش از      واال كاركنان سردار

، صـورت  اين  اسـت كـه  ورقـه  حاضـر كـرده     .  نصف  نمايندگان است
پيشنهادي را كه  به آن رأي گرفته مي شود  باالي آن  نوشته مـي دهنـد    

آبان  مجلسـي  در خانـه    كار كنان خود امضاء مي كنند و در شب  هشتم 
عـده   عده  از هيئت رئيسه  مجلس و يك  كرده مركب از يك سردار سپه

از نماينـدگان  بـه آن  مجلـس      شخاصـي  را ا از رؤساي  نظام  و نظميه  و
بعنوان  اينكه سردار سپه  آنها را خواسته دعوت كرده آنجا از انهـا  امضـاء   
مي گيرند كه ديگر مجال گفتگو  نبوده باشد  نگارنده  در اينروز  بواسـطه   

مجلس  نرفته  از اين موضوع  اطالعي ندارم  شب است كسالت  مزاج  به 
صاحبمنصبي  است مي گويد  از طـرف   . ساعت  ده در حياط  را مي زنند

مي پرسم  درشكه اي، . ندحضرت اشرف  آمده ام  شما را احضار  فرموده ا
ر ايـن وقـت شـب وسـايل  نقليـه      آورده ايد؟  مي گويد  خير د اتومبيلي
يد راه دور است چه بايد كرد؟  مي گو آيد  و مشكل بدست  مي  عمومي

نمي دانم  به من امر شده است   به شما  بگـويم  فـوراً برويـد  بـه منـزل      
مي گويد  خيـر ولـي      مي پرسم  مأمور هستيد  مرا ببريد؟ .حضرت اشرف
  .كه رفته ايد مطمئن  باشم

. رسـم  ناچار روانه شده نزديك نصف شب است به منـزل سردارسـپه مـي   
شـوند كـه در    اقها همه روشن است و جمعي از تجار و كسبه ديده مـي اط

روم بـه   ناچار مـي  …اند و اينها متحصنين هستند  ها نشسته يا خوابيده اطاق
منصبان نظـام و نظميـه در    اطاق زير زمين، جمعي از نمايندگان و صاحب

بـه محـض   . اطراف نشسته، ميزي دروسط است و روي ميـز ورقـه ايسـت   
گويـد   ائي نماينده سمنان ورقه را برداشت بدست من داده مينشستن ياس

بيـنم مـابين    فهمم مطلب چيست و مي خوانم و مي امضاء كنيد ورقه را مي
. انـد  شصت و هفتاد نفراز يكصد و بيست نفر نماينـده آن را امضـاء كـرده   

ديدن اين ترتيب و عنوان غير واقع احضار شـدن از طـرف سـردار سـپه     
ساخته است كه هر پيش آمد ناگواري را بـراين حـال   طوري مرا منزجر 

نماينده سمنان بـا تشـدد مـي    . ترجيح مي دهم ورقه را روي ميز ميگذارم
جواب مي دهم اگر رأي داشته باشم درمجلس شوراي ! گويد امضاء كنيد

. مي گويد اگر امضاء نكنيد بد خواهد شـد . ملي ميدهم نه در اين سردابه
لند كرده مي گويم مرا تهديد مي كنيد ازايـن  اينجا من صداي خود را ب

صداي  من كه  بلنـد شـد از اطـراف آمدنـد      براي من چه مي شود بدتر
كه در ايـن صـحنه  رل بزرگـي      يكي از نمايندگان. ببينند چه خبر است

بازي  مي كند با نگارنده  دوست و شخص  با فتوتي است ميرزا  علي اكبر  
داده  نزديك  مي نشيند و خير خواهي  مي خان داور جاي خود را تغيير  

كند  كه اندكي  مالحظه كرده اسباب دردسري براي من فراهم نشـود و  
ه  مـي  چون يقين  مي كند امضاء  نخواهم كرد، بـه حاضـرين  رو كـرد   

در باغچه  گردش  كرده  بر گرديم هر دو در  گويد اجازه بدهيد با فالني
كي از دوستان كه اتفاقاً مي رسد خود را به آمده، نگارنده با وسيلة  نقليه  ي

   )  11(.»منزل  مي رسانم 
بعدها سيدمحمد تدين، نايب رئيس اول آنـروز مجلـس در محاكمـه    ... «

در ديوان عالي تميز، در مورد مـاده واحـده ضـمن     1326خود در سال 
تحريف واقعيت و براي تقليل سهم خود در به سلطنت رساندن رضـاخان،  

بـود، بنـده در    1304آبـان مـاه     8غروب روز جمعـه  «: ويسدچنين مي ن
فرمايند به شهر بيائيـد   شميران بودم، ديدم تلفن كردند حضرت اشرف مي

آمدم بشهر، رفتم منـزل، اول خدمتشـان رسـيدم،    . كه شما را مالقات كنم
فرمودند در زير زمين، داور مشغول كارهائي است، برويـد بـه او كمـك    

اي را  مين، ديدم داور نشسته پشت ميزي و وكـالء ورقـه  رفتم زير ز. كنيد
گويد به منزل بقيه وكالء هم تلفن  كنند و داور به پيشخدمت مي امضاء مي
بعد از آنكه وكالء رفتند و اطاق خلوت شد، داور آمـد پـيش   . كنيد بيايند

اند  من ماده واحده را نشان داده گفت اين وكالء اين نامه را امضاء كرده
    )12(» ...اگر موافقت داريد امضاء كنيد  شما هم

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  9  –  شد فيتكل نييتع انتخابات شينما
  

تبيـين آثـار حضـور حـداكثري و      براي حضور حداكثري در انتخابات و
شمن در افكـار عمـومي بـود  و  مسـئوليت     هاي دوظيفه دوم تشريح نقشه

هاديان كه در صورت پيدايش جنبش اعتراضي در ميـدان، نقـش مـامور    
مسلح  را براي مقابله با اعتراضات و سركوب داشتند و از ماهها قبل مشغول 

  ) 1(به كار بودند،  به كجا كشيد؟ چه كردند ؟ و چه شدند؟ 
ر بـين مـردم، از سـوي چـه     اشاعه و استفاده از ابزار ترس هاي واهـي د 

كساني صورت مي گرفت؟ چرا خامنه اي حاضر شد دوباره به صحنه 
بيايد و براي كشاندن مردم پاي صندوق هاي رأي، از نظام اسـالمي  

اگر با نظام جمهـوري اسـالمي مشـكل داريـد     : اش بگذرد و  بگويد
  .  براي ايران رأي بدهيد

ي اصيل و رقص هـاي  پخش بي سابقه برنامه هاي شاد و موسيقي ها
محلي و فضاي شادي براي چه بود؟ واقع امر اين است كـه از يـك   
سال پيش ترس هاي واليت فقيـه و اعـوان و انصـار او از طغيـان و     
اعتراض مردم مشـهود بـود، او ايـن انتخابـات را حماسـه سياسـي و       
سرنوشت ساز تلقي ميكرد، تدارك و سازماندهي كار از ماهها قبل از 

دستگيري روزنامه نگاران، پرونـده  . خابات شروع شده بودنمايش انت
سازي و ترساندن آنها با مـرز قرمـز گذاشـتن بـراي تهيـه و پخـش       
گزارشات، بستن سايت ها و شدت بخشيدن به دستگيريها، اعـدامها و  

   ) 2. (فضاي ترس و فعل پذيري را در جامعه گسترد... 
  : به چند عامل اصلي دقت كنيم

  
  :با ارقامتقلب و بازي 

هزار  480ميليون و  50بنا به گزارشات رسمي، طبق آمارهاي دولتي 
ميليون و  37از ميان آمار فوق در حدود . نفر داراي حق رأي بودند

از ميان . هزار نفر در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند 700
هـزار راي معتبـر    450ميليون و  35رأي هاي داده شده، در حدود 

آمار وزارت كشور براي تعـداد  "يه آراي باطله اعالم شد، بودند و بق
واجدين شرايط رأي دادن در يـازدهمين دوره انتخابـات رياسـت   

ميليون نفر كمتر از آمار به دست آمده از سرشـماري  جمهوري پنج 
براسـاس آمارهـاي رسـمي    . اسـت  1390نفوس و مسـكن در سـال   

يـون نفـر مـي   ميل 55انجـام شـده اسـت،     1390سرشماري كه سال 
  . جمهوري شركت كنندتوانستند در انتخابات رياست

ميليون راي قبـل از   6در روز دوم انتخابات، پس از شمارش حدود 
و نيم در صد   50ظهر همان روز، در صد آراي آقاي حسن روحاني، 

اعالم شد، طنز بي سابقه در تئوري آمار اينكه اين در صـد  ) % 50,5(
ين روز تا آخرين لحظات شمارش  آخرين آقاي روحاني از ظهر هم

آراي خوانده شده فقط با نوسان بسيار اندك از حد چنـد دهـم در   
تغيير نكرد و تا آخرين لحظه اين رقم ثابت مانـد، شـگفت   ) 0,5(صد 

اينكه گويي ايشان نه تنها در تهران كه در سراسر شـهرهاي ايـران و   
كه قبل از ظهر  بخصوص در روستاهاي سراسر كشور، به همين نسبتي

اعالم شده و از محدوده صندوقهاي تهران بدست آمده است، همـه  
يكسان نسبت به درصد آقاي روحـاني صـادق ولـي بـراي سـايرين      
متفاوت؟؟ چيزي كه در هيچ زمـان و در هـيچ كجـاي جهـان و  در     
هيچ سيستم حكومتي جز نظام واليت فقيه ايران سابقه آماري نداشته 

  . است
ي بــا در صــدهاي آراي اخــذ شــده، فريبكــاري در عــالوه بــر بــاز

  :محاسبات آماري و ارقام جمعيتي كشور بود كه در  تهران
  : در تهران 

در انتخابات انجمن شـهر  : فرهادي در بولتن نيوز اعالم مي كند كه
او بــراي ايــن كــه درصــد رأي . رأي داده انــد درصــد 45تهــران، 

رأي دادن در شـهر   دهندگان را باال ببـرد، شـمار واجـدين شـرائط    
تهران را پائين آورده و گفته است تعداد واجدين شرائط رأي دادن 

  )3. (نفر هستندميليون  00،0004،7در اين شهر،   
تعـداد  « در حالي كه در همان زمان، برات لو، رئيس ستاد انتخابات، 

  ميليـون   308،403،6واجدين شرايط رأي دادن در شهر تهـران را   
. اعالم كرده است  ميليون 565،737،9ستان تهران را  نفر و در كل ا

)4 (  
  000،700،4درصـد رأي دهنـدگان  از       45با يك محاسبه سـاده،   

   ميليون  000،115،2واجدين شرائط رأي دادن مي شود     ميليون
ــا ايــن حســاب،    308،403،6رأي دهنــده از   ميليــون 000،115،2ب

  33در شهر تهـران، مـي شـود     واجدين شرائط رأي دادن    ميليون
  در صد؟؟ 45درصد و  نه 

  :در كل كشور
درصد واجدين شـرائط    72اما مسئولين حكومتي ادعا مي كنند كه  

  . رأي دادن در كل كشور، در دادن رأي شركت كرده اند
آمار وزارت كشور براي يم براي باال بردن  درصد رأي دهندگان، ژر

ر يــازدهمين دوره انتخابــات تعــداد واجــدين شــرايط راي دادن د

ميليون نفر كمتر از آمـار بـه دسـت    جمهوري را حداقل پنج رياست
 .  حساب كرده اسـت  1390آمده از سرشماري نفوس و مسكن سال 

انجام شده است،   1390براساس آمارهاي رسمي سرشماري كه سال 
جمهـوري شـركت   توانستند در انتخابـات رياسـت  ميليون نفر مي 55

ميليون  نسبت به سـال   55آمار فعلي نفوس به مراتب بيشتر از . كنند
   :مي باشد، بنابر اين 1390

  50،000،000درصـد رأي دهنـدگان از     72با يـك محاسـبه سـاده،    
  .ميليون 36٬704٬156واجدين شرائط رأي دادن مي شود    ميليون

 308،403،55رأي دهنـده از    ميليـون  156٬704٬36با اين حسـاب،   
واجدين شرائط رأي دادن در كل كشور طبق آمـار امـروز     نميليو

  در صد؟؟ 72درصد و  نه   65مي شود  
براي دستيابي به آمار دقيق خالف گوئيهاي دستگاه واليـت در بـاب   
ميزان شـركت كننـده در انتخابـات جـاري رياسـت جمهـوري بـه        

آيـا   -تقلب شـده اسـت يـا نشـده اسـت؟      » انتخابات«در "موضوع 
 "از آغاز تا پايان مهندسي شده است؟ با دو اطـالع مهـم  » انتخابات«

  .در همين شماره نشريه مراجعه كنيد
  

  :به نظام  "نه "رأي  
اما آراي جليلي، رأي جليلي در تهران و رأي او در كل كشور يعني 
خالصه كردن اسالم در واليت مطلقه فقيه و اصرار خامنه اي  تا روز 

ليلي از صندوقها، مطابق آمار داده خرداد براي بيرون آوردن ج 22
اين . رأي اعالم شده  است  321324شده دستگاه واليت در تهران،  

آراء كه رأي مستقيم به كانديداي اول خامنه اي  يا رأي به واليـت  
نسبت به دارندگان حق انتخاب در مطلقه فقيه نظام خامنه اي است، 

بـراي بيـرون   حـال مهندسـي انتخابـات    . درصد اسـت  4،4تهران،  
آوردن آقاي روحاني از صندوقها، طراحي شده باشد و يـا طراحـي   
نشده باشد، تحريم كنندگان، باالترين رأي را داشتند، رأي نه بر ضد 
واليت مطلقه فقيه و سياستهاي خانمان سـوز و ايـران بـر بـاد ده  او     

  . بوده است
  

  !آيا روحاني ميتواند به وعده هاي خود عمل كند؟
ويژگي هائي را براي رئـيس جمهـور آينـده اش در نظـر      ولي فقيه

روي بحران بين :  داشت و مي خواست كه اين رئيس جمهور بتواند
المللي كه داشت خفه اش ميكرد، تاثير بگذارد و  دستگاه پـيش بـرد   
انرژي هسته اي و دستيابي به آنچـه كـه حاكميـت سـالها بـراي آن      

ديگـر، جلـب مـردم و     از سـوي . هزينه پرداخته بود را حفـظ كنـد  
اميدوار ساختن آنها،  بلكه  اندكي از خشم آنهـا نسـبت بـه دسـتگاه     
واليت امر كاسته شود را هدف قرار داد، بنابر اين، فـرد مـورد نظـر    
وي  بايستي كسي باشد كه تجربه مديريت داشته باشـد و ظرفيـت و   
 توان پيشبرد اهداف فوق را داشته و بتواند آنرا در عرصه داخلـي و 

  .بين المللي به پيش ببرد
كانديداهائي كه توسط شوراي نگهبان، احراز صالحيت  شده بودند، 

همگي، نفرات  مورد تائيد خامنه اي بودنـد كـه   . دو ويژگي داشتند
هر يك سالها با او كار كرده بودند و يا در دايره مشـاوره و معاونـت   

ه بـه عبـارت   تنهـا دو نفـر، كـ   . او، و به نوعي در اطاق فكر او بودنـد 
خودشان، توان رأي جمع كني باالئي هم نداشتند، طيف گوناگوني 
كانديدا ها تشكيل داده بود، بنا براين تا اينجا صـحنه آراسـته شـده    

  .است
حرفهـائي نزننـد كـه    خامنه اي با تذكراتي از كانديدا ها خواسـت  

در باره مناظره ها طراحي به گونـه اي  .  توان اجراي آن را ندارند
كه كانديدا ها نتوانند از حد خارج شده و انتقاداتي كـه پشـت    بود

  .پرده نظام واليت را افشا مي كرد، مطرح كنند
در نشست ماهانه جامعه اسـالمي  )  1392تير  1(آقاي باهنر  روز شنبه 
روز قبـل از برگـزاري    8-7آقـاي روحـاني   : مهندسين چنين گفت

نوشـته بودنـد و  روي    اي خطاب به مقام معظم رهبريانتخابات نامه
مـا همـواره مطيـع و     ": هاي نظام تاكيد كـرده،  نوشـته انـد   آرمان

ــوده ــراه بـ ــتيم  همـ ــراه هسـ ــز همـ ــون نيـ ــم و اكنـ   )  5( "ايـ
روحاني آدمي نيسـت كـه از سياسـت   «: نايب رييس مجلس ميگويد

هاي كلي نظام تخطي و عدول كند و نبايـد در ايـن زمينـه نگـران     
  ."ها و مسائل باشدكه به دنبال اين بحث بود، چراكه او كسي نيست

آقاي باهنر در اين مورد با اشاره به اين تحليل آقاي ابوالحسن بنـي 
مـن آقـاي روحـاني را    «: صدر، اولين رئيس جمهور ايـران، افـزود  

  ."البته صد درصد اصولگرا نيز نيست. دانمطلب نمياصالح
حسـن  «كه اظهار اينشيرازي، از مراجع تقليد با اهللا ناصر مكارمآيت

تندروها در ميان «گفت كه » روحاني تسليم تندروهاي احزاب نشود
طلبان و نيز اصولگرايان وجود دارند و در ايـن بـين رعايـت    اصالح

خط اعتدال ضروري است و نبايد تسـليم تنـدروهاي هـيچ يـك از     
  ) 6. (احزاب شد

گي اي، محمدرضا تويسركاني، مسئول نماينددر خصوص نظر خامنه
: خرداد گفـت  27ولي فقيه در سازمان بسيج مستضعفين روز دوشنبه 

اي، بسيج و بسيجيان با همه وجود از رئيس طبق فرموده امام خامنه"
  "كنندجمهوري منتخب حمايت مي

آقاي روحاني در نخستين اظهار نظر بعد از اعالم نتيجه كه از راديـو  
ي از مقـام معظـم   پيـرو «وظيفه ديني و ملي مـردم را  خوانده شد،  

و هاشمي رفسـنجاني در جلسـه مجمـع تشـخيص     . مي داند »رهبري
اگر دشمنان جمهوري اسـالمي ايـران ذره  ... «: مصلحت نظام گفت

ايـران دمـوكرات تـرين    اي انصاف داشته باشند، بايد بپذيرنـد كـه   
تواننـد بـه آن وارد   اي نميرا برگزار كرد و هيچ شبهه انتخابات دنيا

  ».كنند
ي روحاني در انتخابات همراه با موجي تبليغاتي و رواني توام پيروز

شد كه رسانه ها و مقامات غربي را بيشتر در معرض ايـن مـوج قـرار    
البته اين نخستين بار نيست كه غربيها و بخصوص آمريكـا  . داده است

  .از انتخابات نمايشي ايران به وجد آمده اند
لت روحاني مي توان بـه  اما در مورد بعضي زوايا و ويژگي هاي دو

 :چند نكته اشاره كرد
حسن روحاني داراي شخصيتي محافظه كار است و حتي نمي توان 

حمايت خاتمي و كنار رفتن عارف نيز يـك  . او را اصالح طلب ناميد
وي جسارت احمـدي نـژاد را در برخـي امـور     . تاكتيك موفق بود

 .تندارد و از اين حيث درست مانند رفسنجاني و خاتمي اس
تركيب احتمالي كابينـه او بـه تركيـب كابينـه رفسـنجاني شـباهت       
خواهد داشت يعني از عناصر معتدل محافظه كـار و اصـالح طلبـان    

از جمله اين احتمال وجود دارد كـه  . ميانه رو استفاده خواهد كرد
همچنين ياسر هاشمي . مثال علي يونسي را دوباره وزير اطالعات كند

احتماال از او نيز اسـتفاده  . اني نزديك استفرزند رفسنجاني به روح
 .خواهد كرد

روحاني قصد ندارد مانند احمدي نژاد با جناح هـاي ديگـر درگيـر    
 .او تابع خامنه اي در مسايل اساسي خواهد بود. شود

بر خالف آنچه كه سياستمداران غربي حدس مي زنند و غالبـا غلـط   
هسته اي، رعايت  مي باشد حسن روحاني قادر به مهار كردن بحران

حقوق بشر، و عدم دخالت در امور سوريه، عراق، افغانستان، لبنـان و  
 . غيره نيست

آيا  روحاني در حال حاضر مي توانـد بحرانهـاي داخلـي از قبيـل     
  بيكاري و تورم وحشتناك را حل كند؟  

ــه     ــاي خــارجي از جمل ــه حــل بحرانه ــته ب ــا بس ــن بحرانه حــل اي
بنابر . ژيم هم قصد كوتاه آمدن نداردو مي دانيم كه ر. تحريمهاست

اين بعيد است روحاني مافياي اقتصادي حاكم بر اتـاق بازرگـاني و   
گفته مـي شـود   . قدرت عوامل موتلفه را در اين مراكز به هم بريزد

اكبر تركان، نعمـت  : كه نامزدان پست وزارت نفت اين افراد هستند
تا قوي در ايـن مـورد   البته يك احتمال نسب. زاده، بيژن نامدار زنگنه

وجود دارد، روحاني دست سـپاه را از نفـت كوتـاه نكنـد و رسـتم      
اول به دليل اينكه قاسمي وارد مناقشات جنـاحي  . قاسمي را ابقا كند

  .نشده و دوم به دليل حضور سپاه
بعيـد  . مسئله بسيار مهم ديگر موضوع ادامه مذاكرات هسته اي اسـت 

. به كار خودش ادامه دهـد  است كه روحاني حاضر شود كه جليلي
روحاني مي خواهد خامنه اي را متقاعد كند كه با تاكتيك او برنامه 

ممكـن  . هسته اي بي سرو صدا تر، اما موفق تر پيش خواهـد رفـت  
است خامنه اي اين مسـاله را بپـذيرد امـا متقاعـد كـردن آمريكـا و       

همچنين روحاني ممكن است بـراي  . اسراييل تقريبا غيرممكن است
  .ذاكرات هسته اي بار ديگر از سيروس ناصري كمك بگيردم

در باب وعده هاي داده شده از سوي روحاني در سفر هاي تبليغاتي 
اگر او بر سر كار بيايد زنـداني سياسـي نخـواهيم    : اش كه گفته بود

و بحرانهاي  خارج ساختن نظام از بن بست اقتصاديو يا   ،...داشت 
ره شد، آيا  حل اين معضالت در توانايي و العالج كه قبال به آنها اشا

اختيارات آقاي حسن روحاني خواهد بود؟ آيا بـرآوردن مطالبـات   
مردمي كه در تقابل جدي  با دكترين واليت مطلقه  فقيه مي باشند، 

  ميسر است؟     
  ادامه دارد

  :پي نوشت ها 
گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، محمدرضـا تويسـركاني     - 1

ل نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسـيج در گفتگـو بـا خبرگـزاري     مسئو
، وظـائف بسـيج را در انتخابـات تشـريح     1392فارس      در ششم خرداد 

    .نمود
   ديدبان حقوق بشر -  2
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  ؟»مهندسی«  
  

تظاهرات تهراني هـا بعـد از اعـالن نتـايج و در بسـياري از      . بگذارد
مقـداري از   ،بدون مداخله قواي انتظامي و امنيتـي  ،شهرهاي ايران

  .احساس حرمان رأي دهندگان كاسته است
هنوز زود است بدانيم او رياست جمهوري خود را چگونه شروع     

 ،همانند احمدي نژاد با مشكل مشروعيت ،نچه مي دانيم اوآ. مي كند
رياست احمدي نژاد شكاف عميقي ميان  ،افزون بر اين. روبرو نيست

اينـك او  . يم ايجاد كـرد ژنخبه هاي روحاني و غير روحاني حامي ر
  .مي تواند اين شكاف را پر كند

رهبر ديگر مورد حملـه رئـيس جمهـوري نيسـت و روحـاني بـا            
مشكالت مهمي را از سر راه سياسـت   ،رخورداري از رأي دهندگانب

  .داخلي و خارجي دولت برداشته است
  
    :تغيير سياست خارجي •

تغيير سياست خارجي ايران همان كاري اسـت كـه غـرب شـرط         
احمـدي   ،تشينآبرغم زبان . وارد شدن به تعامل با روحاني مي داند

گفتگوي اسـتراتژيك بـا يكـديگر     نژاد نيز از غرب خواسته بود وارد
ن مي داشت كـه در  آاو را بر  ،رقابتش با رهبر ،افزون بر اين. شوند

اما رقابتهاي گروه بنـدي هـا   . وردآسياست خارجي موفقيت بدست 
  .وردآن شد كه او موفقيتي بدست آمانع از 

اگر روحاني بتوانـد روحانيـان را بـه حمايـت خـود برانگيـزد و            
پاه و نيروهاي امنيتي و انتخاب كنندگان خود  را نيز حساب منافع س

اقبال رسيدن به يك مصالحه از راه گفتگو با غرب را پيدا  ،نگاه دارد
. بخش بزرگي از اينكار تنها با تغيير اشخاص ميسر نمي شود. مي كند
نجـا كـه در   آاز . مـواج اسـت   ،ئوپليتيك ايران در منطقـه ژموقعيت 

 ،ستيز با منافع امريكا در منطقـه  ،ض نيستديگر در موضع تعر ،منطقه
  . سازگار نيست ،حاال ديگر ،با مقاصد دراز مدت ايران

هنوز در داخل كشور كارهاي بسيار بايد انجام گيرند تا كه ايران      
بـراي   ،رئيس جمهوري منتخب ايـران . يدآبتواند از مخمصه بيرون 

. م  روبرو اسـت با ستيزه جوئي هاي مه ،دست زدن به تغييرهاي مهم
يم را بايد متقاعد كنـد تـا كـه    ژهنوز بسياري از گرايشها در درون ر

  .نها را به خود جلب كندآاعتماد 
او بايد منافع سپاه پاسداران قدرتمند را حفظ كنـد و در همـان        

رابطـه اعتمـاد    ،حال ارتش كه اغلب از وجودش غفلت مي كننـد 
وابـط خـود بـا هاشـمي     بايد حواسـش پـيش ر  . متقابل برقرار كند

حامي خود و تأمين كننده هزينه هاي انتخاباتيش باشد  ،رفسنجاني
خامنـه اي و  . رهبر را از خـود راضـي نگـاه دارد    ،و مهمتر از همه

هاشمي رفسنجاني رقيب هستند و خامنه اي روا نمي بيند كه او بر 
و احتمال نمي رود هاشمي رفسنجاني نخواهد . روحاني حكم براند

  .مده بهره برداري نكندآفقيت بدست از مو
تماسـهاي ديپلماتيـك روز افـزون را مـي      ،سودن از داخلآبا      

امكـان خواهـد    2015انتخابـات مجلـس در   . توان انتظـار داشـت  
از هم . وسعت تغييري را بشناسيم كه انتخاب روحاني نويد مي دهد

اكنون ما مي توانيم بگوئيم ايران وارد گفتگـوي جـدي بـا غـرب     
نچه به برنامه اتمي و حمايت ايـران از  آدر  ،در همان حال. بگردد

تغييرهاي عميق كمـي مـي تواننـد      ،يم سوريه مربوط مي شودژر
امريكـا و   ،برغم مشكلهاي موجود در سياسـت داخلـي  . روي دهند

غرب و كشورهاي منطقه اي مي توانند از اين تغيير طلبي حمايت 
  .كنند

نـامزدی  ۸می گوید که میان استراتفور بطور روشن . استضــعیف ایــران در منطقــه نیــز یکــی از خواســتهای امریکــا موقعیت . همین ها هستند که در تحلیل استراتفور آمده اندتوقعــات امریکــا ! شــد» آزاد و منصــفانه″ نســبتا«روحــانی، امریکا به همه چیز شبیه بود غیر از انتخابـات، بـا انتخـاب ایـران کـه از دیـد » انتخابـات«بـدین سـان،  :انقالب اسـالمی مطلـوب » تعامل«که در سومین مناظره شرکت کردند، پیام  رویه بی بی سی و صدای . امریکا بسود روحانی خبر داریمخبر نداریم، از تبلیغـات وسـائل ارتبـاط جمعـی انگلـیس و اگر از رد و بدل شدن پیامهـای محرمانـه هنـوز . امریکا شد از . بدین سـو، شـفاف اسـتامریکا فارسی، از مناظره سوم  درجه را متوقف  ۲۰م تا ایران آماده است غنی سازی اورانیدنبال نخستین کنفرانس روحانی، وزیر خارجه روسیه گفت و بـه . به استثنای روحانی، بقیه نامزدهـا بـی اعتبـار شـدنددر واقـع، . اصلی روحانی بود، تا ممکن بود، بی اعتبار شدیـم، قالیبـاف بـدین خـاطر کـه رقیـب ژنامزد ها منصـوب ر   :کند
   

  :را به روی ایرانیان مبارز می گشایدشهروندی ایرانیان مربوط می شود، این کلید دربهای زندانها درآنچــه بــه حقــوق . ی را مــی گشــایدئدســت دارد، قفلهــاحسن روحـانی گفتـه اسـت کلیـدی کـه او در  :انقالب اسالمی
  
  

همچنــان بکــار گشــودن » کلیــد«
قربانیـان تجـاوز  درب زندان بـروی

  :به حقوق شهروندی می رود
  
  
لو دبيـر   الدين اسالم حسام ٬ادوارنيوز  به گزاش ،92خرداد  21در  ☚

 .بخش فرهنگ و هنر نشريه محلي پاسارگاد سيرجان بازداشـت شـد  
اين روزنامه نگار از سيرجان به كرمان انتقال يافته است اما از محـل  

 .ستنگهداري دقيق وي اطالعي در دست ني
به گزراش هرانـا، پـنج عضـو شـوراي صـنفي       ،92خرداد  21در  ☚

، "عبـدلي "، "محمـودي "، "صـالحي "هاي  دانشگاه عباسپور به نام
ي پيگيـري در   پس از احضار به كميتـه  "يزدي منش"و  "كشاورز"

اتهـام ايـن فعـاالن     .روز دوشنبه بيستم خردادماه، بازداشـت شـدند  
  .عنوان شده است "اقدام عليه امنيت ملي"دانشجويي

محسن صـادقي مـديركل    به گزارش ايلنا، سيد ،92خرداد  21در  ☚
هاي امنيتـي و انتظـامي معاونـت اجتمـاعي و پيشـگيري از       پيشگيري

 5نـرخ رشـد جهـاني جـرايم     "وقوع جرم قوه قضاييه، با بيان اينكه 
كه جرايم در ايران بيشتر از آمار جهاني رشـد   درصد است، در حالي

هزار نفر به خـاطر   500در سال گذشته يك ميليون و : ، گفت"دارد
هـا در   هـزار نفـر آن   600جرايم مختلف در كشور دستگير شدند كه 

 .برند سر مي زندان به
، به گزارش هرانا، علي رئوف فعال كارگري در 92 خرداد 24در  ☚

صبح  7اين فعال كارگري ساعت  .منزل مسكوني خود بازداشت شد
وران امنيتي در منزل شخصي خـود، واقـع در   روز جاري توسط مام
مامورين امنيتي كه منزل علي رئوف را تفتـيش   .تهران بازداشت شد

تاپ، كتابها، جزوات و لوازم شخصي وي را ضبط كـرده   كردند، لب
 .و با خود بردند

به گزارش ايسـنا، علـي اسـماعيلي سرپرسـت      ،92خرداد  26در  ☚
» كلنل«د اسالمي انتشار رمان معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشا

 .آبادي در ايران را منتفي دانست محمود دولت
به چنـدين   واواكبه گزارش هرانا، مأمورين  ،92خرداد  26در  ☚

و تعـدادي   كردند منزل مسكوني در كرج، همزمان، يورش وحشيانه
 نفر از دستگير شـدگان  5اسامي  .كردنددستگيررا زيادي از ساكنين 

ــ محمـد معـزي    3  مصطفي غفالنـي - 2  ـ اعظم معيني1 :عبارتند از
كه در حال حاضـر در   60برادر علي معزي از زندانيان سياسي دهه 

ـ اهللا وردي 5  ـ حميد ميبدي4 , زندان اوين زنداني است 350بند 
  . روحي از زندانيان سياسي سابق

ــئولين         ــي از مس ــدهي يك ــه فرمان ــتگيريها ب ــر  واواكدس و ازس
گرفتـه   انجـام ، فردي به نام محبي واواكو شكنجه گران بازجويان 

 .ندا
به گزارش محبت نيـوز، شـعبه سـوم دادگـاه      ،92خرداد  27در  ☚

مجتبـي سـيدعالالدين   "انقالب اسـالمي شـيراز احكـام محكوميـت     
،  "وحيــد حكــاني"، ")كــوروش(محمدرضــا پرتــويي "، "حســين

ي ابـالغ  را به وكيل اين چهار نوكيشـان مسـيح   "همايون شكوهي"
هر چهار نفر اين افـراد از نظـر دادگـاه بـا اتهـام شـركت در        .كرد

هـاي   جلسات خانگي، تبليغ و ترويج مسـيحيت، ارتبـاط بـا سـازمان    
مسيحي در خارج از كشور، تبليغ عليه نظام و برهم زدن امنيت ملـي  

سـال و هشـت مـاه     3متهم رديف اول شناخته شدند و هر يـك بـه   
 .شدندزندان حكم قطعي محكوم 

به گزارش هرانا، ديوان عالي كشـور بتـازگي    ،92 خرداد 28در  ☚
حكم اعدام سه زنداني محبوس در زنـدان مركـزي بنـدرعباس بـه     

را  "پيمان جعفرپور"و  "سعيد وكيلي"، "نجات طهماسبي"هاي  نام
 .در آستانه اجراي حكم قـرار گرفتـه انـد   سه به تاييد رسانده و اين 

سال پيش بازداشت و بـه اتهـام حمـل و     4، ساله 28نجات طهماسبي 
هـم   .گرم ماده محرك شيشه به اعـدام محكـوم شـد    160نگهداري 

مـاه پـيش    16ساله داراي زن و فرزند كه از  44چنين سعيد وكيلي 
گرم  100تاكنون در زندان به سر مي برد، به اتهام حمل و نگهداري 

 14اله نيز كه س 31پيمان جعفرپور  .شيشه به اعدام محكوم شده است
گرم هـروئين از   185ماه قبل دستگير شد، به اتهام حمل و نگهداري 

 .سوي دستگاه قضايي به اعدام محكوم شده است

تعدادي از ساكنان : به گزارش ميراث فرهنگي ،92 خرداد 30در  ☚
بافت تاريخي يزد و دانشجويان معماري و مرمـت و فعـاالن ميـراث    

صـبح   10وسعه امامزاده جعفر، ساعت فرهنگي در اعتراض به طرح ت
. چهارشنبه جلوي سازمان ميراث فرهنگي و فرمانداري تجمع كردند

معترضان دليل اصلي اين تجمع را اقدام مجريان طرح بـه تخريـب   
هاي تاريخي بدون رضايت مالكـان پـيش از تصـويب     ناگهاني خانه 

 .اين طرح عنوان كردند
به گزارش خبرنگار سبزوار : زخرداد به گزارش سبزوار نيو 30در  ☚

ــا   نيــوز كــه شــاهدعيني ايــن مــاجرا بــود متاســفانه مردمــي كــه ب
موتورسيكلت و به صورت آرام در حال شادي و جشن پيروزي تـيم  
ملي ايران بودند در خيابان رازي و سه راه امداد اين شهر با حملـه  

  .عوامل انتظامي شهرستان سبزوار روبه روشدند
فرمانــده : بــه گــزارش ســايت خلــيج فــارس ،92خـرداد   31در  ☚

انتظامي استان بوشهر تاييد كرد سـه شـنبه شـب گذشـته در حاشـيه      
نفـر   16شادي مردم بوشهر پس از پيروزي تيم ملي فوتبـال ايـران،   

  .بازداشت شده اند
تير به گزارش هرانا، يازده تن از زنـدانيان سياسـي زنـدان     1در  ☚

ه هاي صنفي خود دست بـه  رجايي شهر كرج در اعتراض به خواست
زنداني در اعتراض به ضـرب   11اين  .اعتصاب غذاي دو روزه زدند

و شتم زندانيان از سوي مسئولين زندان، توهين و تحقير زندانيان از 
سوي مسئولين، نداشتن حق تلفـن، كـم بـودن وقـت هواخـوري،      
وضعيت بد غذا، اخالل در مالقـات بخصـوص مالقـات حضـوري، و     

خرداد و  31براي زندانيان؛ روز جمعه  12كم سالن همچنين فضاي 
 .تير را دست به اعتصاب غذا زده اند 1شنبه 
هـاي   تير به گزارش ايسنا، سهراب سليماني  مديركل زندان 1در  ☚

انلو از محكومين تهران بود كـه اخيـرا   صافشين ا:  استان تهران گفت
هر كـرج  ش براي گذراندن باقي دوران محكوميتش به زندان رجايي

 .منتقل شده بود
 88نامبرده در سال : هاي استان تهران مديركل زندانبنا بر قول      

رسيد  بازداشت شده بود و اسفند ماه دوران محكوميتش به پايان مي
 .كه متاسفانه به دليل سكته قلبي فوت كرد

ساله و از فعالين كارگري بود كه چند سال پيش  42انلو صافشين ا    
منتقـل   واواكشـكنجه گـاه    209به سلولهاي انفرادي بند  دستگير و

 .دشو پس از آن به زندان گوهردشت كرج تبعيد . شتگ
به گزارش  هرانا، احمد عسگري فعال دانشـجويي و   ،92تير  1در ☚

از دانشجويان رشته روابط بين الملل دانشكده علوم سياسـي تهـران   
  .تي بازداشت شدمركز،  در پارك فدك تهران توسط نيروهاي امني

مامورين امنيتي پـس از بازداشـت ايـن فعـال دانشـجويي را بـه           
ضمن تفتيش منزل، لوازم شخصي وي را ضبط كرده و با منزلش برده و 

 .خود ميبرند
نفر از اعضاي انجمن هاي صنفي  200، به گزارش ايلنا ،  92 تير 2در  ☚

ـ     ع در مقابـل  كارگران و استادكاران ساختماني سراسـر كشـور بـا تجم
  .شدند» 92الحاقي قانون بودجه سال  10بند «مجلس ، خواستار لغو 

، گزارش تفصيلي هرانا در بـاره نقـض حقـوق بشـر در     92تير  3در  ☚
   :خرداد، انتشار يافت

در حوزه كارگري بر اساس بررسي آماري و پيش بيني گزارشات ماه  •
گـزارش و   46 مشابه سال گذشته حداكثر گزارشات ارسالي ميتوانسـت 

گزارش دريافت شـد، بـر    17گزارش باشد اما در واقع  24حداقل آن 
  .نفر به ثبت رسيد 721580مورد نقض حقوق براي  16اين اساس 

گزارش مورد  13و حداقل  29در حوزه اقليت هاي مذهبي حداكثر  •
گزارش دريافت شد كه بر اين اساس تعداد  10پيش بيني بود كه تعداد 

  .نفر به ثبت رسيد 25حقوق براي مورد نقض  7
گزارش بود كه  4و حداقل  12در حوزه اقليت هاي قومي حداكثر  •

 2گزارش بوده است كه بر اين اساس تعداد  2تعداد گزارشات دريافتي 
  .نفر به ثبت رسيد 2مورد نقض حقوق براي 

گزارش مورد پيش بيني  36و حداقل  76در حوزه زندانيان حداكثر  •
مـورد   54گزارش دريافت شد، بر اين اسـاس تعـداد    42عداد بود كه ت

  .نفر به ثبت رسيد 2201نقض حقوق براي 
گزارش مورد پيش بيني بود  5و حداقل  21در حوزه اصناف حداكثر  •

مـورد نقـض    2گزارش دريافت شد كه بر اين اساس تعداد  5كه تعداد 
  .نفر به ثبت رسيد 2حقوق براي 

گـزارش بـود كـه     33و حداقل  57ان حداكثر در حوزه انديشه و بي •
 58مورد بوده است كه بر اين اساس تعداد  53تعداد گزارشات دريافتي 
  .نفر به ثبت رسيد 3089مورد نقض حقوق براي 

گزارش مورد پيش بينـي   5و حداقل  11در حوزه فرهنگي حداكثر  •
اس ن اسمورد بوده است، كه بر اي 1بود كه تعداد گزارشات دريافتي 

 .نفر به ثبت رسيد 3مورد نقض حقوق براي  1تعداد 

S.16      Nr.831   1-14 July  2013                 1392تير23تا10   831شماره   


