
  

خواند و آن را با جنايت » اردوکشی«پی تقلب بزرگ،  روحانی در مجلس مافياها، جنبش مردم ايران را در:انقالب اسالمی
ز کسی که با ادعای جانبداری از حقوق چنين تجاوزی به حقوق شهروندی ايرانيان ا. در زندان کهريزک، برابر نشاند

او و (يم، با سانسور ژزيرا او، کار خود را در اين ر. می داد، نه جای شگفتی است» چهره جديد«شهروندی، به خود 
» حقوقدان«اين . و کودتا و شرکت در سرکوبها شروع کرده است )بانی سانسور در صدا و سيما شدندرفيقش علی جنتی 

مره به حقوق انسانی افراد و گروه ها، پی آمد تجاوزهای عمومی به حقوق شهروندی و که تجاوزهای روز  ز قرار نمی داندا
  .است) و کارگران و ديگر اقشار جامعه ايرانی دانش آموزان دانشگاهيان و معلمانزنان و دانشجويان و (حقوق انسان 

بنا بر گزارش مفصلی که در شماره . ان را می آوريمدر فصل اول، گزارشی در باره مهندسان مهندسی کننده هيأت وزير   
معامالتي ترين كابينه دوران انقالب يا آش شله قلمکار، كابينه حسن روحاني باشد كه از هر گروه و « ،آينده درج خواهد شد

كابينه مورد نياز  جام زهر ودسته اي در آن جاي دارند و البته نه جا بلکه از هر گروه و دسته و شخصي به وي تحميل شده  و ا
  .»نظام را سر كشيده است

يم را از ژمجلس و وسائل ارتباط جمعی ر» نمايندگان«از قول خود آنها و روحانی و » وزيران«و در فصل، معرفی      
تحليلی در باره سياست امريکا و اسرائيل و غرب که تحميل  –و در فصل سوم، گزارش  .نظر خوانندگان می گذرانيم

اين زمان، هشياری نسبت به خطر تجزيه اين کشورهای بيشتر شده . کشورهای بزرگ منطقه است را درج می کنيمتجزيه به 
  .وجود اين، استبدادها برجايند و وجودشان عامل تعيين کننده تجزيه کشورهای ما است است با

در همان حال که رئيس ستاد . ايمرا گرد آورده » بحران اتمی ايران«و در فصل چهارم، موضعگيری ها و نظرها در باره 
ارتش امريکا از نقشه جنگ برضد ايران که کاملتر شده، سخن می گويد، يک گروه تحقيق، گزارشی در باره ضرورت چشم 

  .پوشيدن از تحريمها در ازای امتيازها که ايران می دهد، انتشار داده است
  .يهای اقتصاد ايران را گرد آورده ايمو در فصل پنجم داده های و نظرها در باره يکچند از بيمار  
  :و در فصل ششم خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را جمع آورده ايم 
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری

 رضا خان  تاجگذاری
                اج سلطاني كه بيم جان در او درج استشكوه ت

 ارزد كالهي دلكش است اما به ترك سر نمي 

دولـت فروغـي از روز     :سيف پور فاطمي بر اين نظر است كه ◀
كـرده و   ري سردارسـپه اول شروع بكار تهية برنامه جشن تاج گذا

آپريـل    وهفـتم   بيسـت (  1304ارديبهشـت    پـنجم   آن را تاريخ
 .كرد معين  )1925
 را سلطنتي عمارت و قصور كه بود الزم جشن گزاريبر براي
 حاضر ميهمان نفر هزاران  پذيرائي براي را تهران شهر و تعمير
. بود  ومرفّه آبرومند هاي ميهمانخانه فاقد درآنروزها تهران. سازند
 بزرگ هاي خانه و پارك صاحبان از اي ازعده دولت رو  ازاين
 و تهران در را خود  هاي خانه و باغ كه كرد استدرخو تهران

  .بگذارند  تاجگذاري مأمور كميسيون اختيار در شميران
 يكي بوذرجمهري آقاي كريم سرتيپ موقع آن در تهران شهردار

 هاي جاده و خيابانها تعمير تهران  در. بود قزّاقخانه افسران از
 شمال قسمت كه كوشيد مي دولت و گرديد آغاز شهر اطراف

 و سر جشن روز براي را اعيان هاي پارك و سلطنتي قصور و شهر 
   .بدهد صورتي
  واليات، از ايالت رؤساي و روحانيون و محترمين از زيادي گروه
 براي داشتند سياسي رابطه ايران  با كه كشورهائي از هم جمعي
 جشن كه كوشيد مي دولت. شدند دعوت تاجگذاري جشن

 كشور زعماي و نمايندگان  اجتماع  ورحض با را  تاجگذاري 
 و كرده او سلطنت  با موافقت عمومي مجمع بيك تبديل

 تغيير ايران ملّت قاطبة ارادة كه كنند وانمود خارجي بكشورهاي
 ايران مردم مبعوث و محبوب سردارسپه و آورده  بوجود را رژيم
 مقداري  كه گفت نتوان را جان و سر او برابر در و باشد مي
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  روحانی  –الریجانی  –مهندسی ترکیب هیأت وزیران کار خامنه ای  ◀
  ۳  صروحانی است؟  –خاتمی  –هاشمی   کار  و یا      
  د، از جمله  فساد بزرگروحانی گفته ش» وزیران«آنچه در باره  ◀

  ۴ ص:در وزارت نفت و نقش مهدی هاشمی       
   ایران و شیعه با سنی با هدف تجزیه کشور هایتشدید نزاع عرب با  ◀
  ۷  ص:بزرگ منطقه خاورمیانه       
  گروه وابسته در نقش دستیار امریکا و اسرائیل  - نقشه جنگ کاملتر کشته ◀
   ۹ ص :»ایران«ضرورت تعامل با  -     
  ۱۰ص : اقتصاد ایران بدانها گرفتار است یک چند از بیماریهائی که◀
 ۱۱ص :تجاوزها به حقوق انسان  برجایند و از حقوق شهروندی خبری نیست ◀

  نصراهللا نجاتبخش 
   11 - نايرا تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي مردم

  
  !! بيش نيست» اي پاره كاغذ«امضاي ولي فقيه  بدون قانون اساسي

  ؟! نه مي خواهد و  نه  مي تواند روحاني
  

 بداعخذ، گفتيم فلسفه وجودى واليت فقيه، اين تئورى نوظهور كه خمينى در فرهنگ دينى مردم ايران اĤبا ذكر دقيق منابع و م
ه علميه نجف و قم  مطرح ساخت و با تشكيل حكومت اسالمى در ايران آنرا به اجرا كرد و آن را به صورت درس رسمى، در حوز

همه اختياراتي كه براي امام معصوم به عنوان ولي "از نگاه تعداد معدودي از اصولييين و باورمندان به واليت مطلقه فقيه،  گذاشت
حكومت از اين ديدگاه منحصر به . ه  هيچ حد و حصري نداردولي فقيامر جامعه اسالمي داده شده، براي فقيه نيز ثابت مي باشد و 

براى اجراى احكام الهي، نيازمند شخصى است كه واليت  .در دوران غيبت بايد احكام و حدود الهى به اجرا در آيندو ت سخدا
بوده و مالك تمام هستى و از ، چرا كه همه چيز آفريده الهى واليت نه انتخابي،  بلكه به اذن خداوند مي باشد داشته باشد كه اين

   ".مردم الزم است كه از نماينده  او اطاعت كنند  بر همهو جمله مالك انسان، اوست 
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  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  یل با حق؟رابطه مِ 

  
  

به پایان  ،نچه به والیت فقیه مربوط می شدآدر  ،نقد نقد را     
اگر هم به والیت فقیه باز  ،پرسشها و نقدهای دیگر ناقد. برده ام

برای این  ،با وجود این. پاسخ جسته و نقد شده اند ،می پردازند
دنباله نوشته او را نیز می  ،که هیچ پرسش و نقدی از قلم نیفتد

  :پرسشها را پاسخ می دهم و نقدها را نقد می کنم. مورآ
  
اوًال دلیل شما چیست که می گویید رابطه انسان با خدا باید  -  ۱

 بیاید؟ به چه دلیل؟گذارد باید باب میل آنها باشد و به قول معروف به مذاق آنها خوش رها از زور باشد؟ آیا همه تکالیفی که خداوند بر عهده انسانها می 
و خود خداوند توسط وحی بر انبیاء الهی و خاتم ایشان نبی مکرم ذهنیت و باورهای ذهنیمان را حاکم کنیم نه آنچه را که واقعا هست انیا چرا ما در مورد رابطه خودمان با خداوند می خواهیم ث - ۲

  )   ۵۶(ِجنَّ َو الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُوِن َو ما خَلَقُْت اْل مگر در قرآن شریف در سوره ذاریات نفرمود که   .اسالم نازل نموده است
است و همه چیز به مذاق ما باید خوش بیاید یا اینکه برعکس اگر آیا پرستش به این معنی است که ما هر چه تصمیم گرفتیم همان   )۵۶.(و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند: ترجمه

باشد؟ پرستش بر اساس وجدان پرستش کنندگان جهان، چه را رها کرده و محکم مطابق آن تصمیم بگیریم هر چند سختمان او به ما رسید باید تصمیممان فرمانی از طرف خداوند یا فرستاده 
  .ق آن کنیم؟ پرستش کنندگان جهان چه حکم می کنند؟عمل بر وفنازل شود باید علیرغم میل شخصی با تمام وجود خود را ملزم به اقتضایی دارد؟ آیا جز این است که اگر از جانب معبود دستوری 
   ،اقتضائات آن خواهد بودخالصه اگر رابطه،رابطه پرستش است طبیعتاً سعادت در عمل به 
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نوشتار بر اساس همین رابطه پرستش میان مخلوقات و خداوند تبیـین احـزاب در صـدر  ۳۶آیه ( گاهی هم دشوار بوده و خالف میل ماست اقتضائاتی که هر چند در بسیاری اوقات رؤیایی و دلپذیر اسـت ولکـن  
خـدا در قـرآن کـریم در . یـدبه امثال آیات زیر در قرآن کـریم توجـه کن      .)می شود   :  سوره نساء می فرماید

أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّـا  ْموَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيِه   ) ۶۷(وَ إِذًا الَّ�َتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا) ۶۶(تَثْبِيتًا وَ َلــوْ أَنهَّــمْ فَعَلُــواْ َمــا يُوعَظُــونَ ِبــهِ لَکــاَنَ خَيــْرً�ا لهَّــمْ وَ أََشــدَّ همقَلِيــلٌ مِّــن
بـه آنـان ) همانند بعضى از امتهاى پيشين،(اگر : ترجمه مکارم شیرازی از وطـن و خانـه «:، و يـا»يکديگر را بـه قتـل برسـانيد«: داديم دستور مى و اگــر ! نــدكرد ، تنهــا عــده كمــى از آنهــا عمــل مــى»خــود، بيــرون رويــد

دادند، براى آنهـا بهتـر بـود  شد انجام مى اندرزهايى را كه به آنان داده مى و در ايـن صـورت، پـاداش ) ۶۶. (شـد و موجب تقويت ايمان آنها مى   )۶۷.(داديم بزرگى از ناحيه خود به آنها مى
می داند و بلکه می فرماید در سابق هم برای برخـی امـت هـای پیشـین ی را بـرای بنـدگان ممکـن بر اساس این آیه خداوند نه تنها چنـین اوامـر  :به آیه اول از این آیات توجه کنید   

در  .دستوری نازل می شد عمل نمی کردند مورد مذمت قرار مـی دهـدصادر شده است و عده ای از مسلمین را به ایـن جهـت کـه اگـر چنـین  شود عمل  دنباله آیات فوق می فرماید اگر مردم آنچه را به آنها گفته می
کسانی می داند که از خدا و رسول اطاعت محض و بـی چـون و چـرا هدایت الهی شامل حال آنها مـی شـد و در پایـان هـم سـعادت را از آن می کردند ایمانشان قوی شده و اجر عظیمی را به دسـت مـی آوردنـد و 

  : می فرماید سوره هود ۱۲۶خداوند در آیه   .)رک به دنباله آیات فوق در قرآن کریم(دارند 
  إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَالِكَ خَلَقَهُمْ   )۱۱۸(وَ لَا يَزَالُونَ مُخ�ْتَلِفِيَن... 

مگـر ) ۱۱۸(ولى مردم همواره در اختالفنـد : ... ترجمه مکارم شیرازی
، آنها )پذيرش رحمت(و براى همين! كسى را كه پروردگارت رحم كند

  .را آفريد
نظر می رسد که وظیفه اصلی بشر که عبارت باشد  خالصه اینکه به    

از پرستش و عبودیت محض به طـور کلـی در دیـدگاه ایشـان فرامـوش 
شده است و همین پرستش  است که رحمت بی شائبه الهی و هـدایت 

  .   خاص را نصیب انسانها می کند
که توضیحات اقامه شده بر حصـر ) ۳- ۲رک به (در سابق هم گذشت 

ند به باب اجرائیات ناتمام است و دلیلی نداریم که این اطاعت از خداو
اطاعت را مضیق به مقام اجرا کنیم و این می تواند همان رابطه به قـول 
شما بر اساس زور و تحمیل خالف میل ما را در برخی موارد به دنبـال 

  .داشته باشد
این نکته هم مسـلم اسـت کـه اگـر ایـن نحـو اطاعـت مطلـق و تبعیـت 

کـه از لـوازم پرسـتش (داونـد بـا بنـدگانش ثابـت باشـد محض میان خ
این امکـان وجـود دارد کـه خداونـد بـر اسـاس والیـت ) خداوند است 

خویش آن را برای دیگران هم قرار دهد چنانکه در مورد رسـوالن الهـی 
  .قرار داده است

  
  :پاسخ ها به دو پرسش اول و دوم و نقد نظر ناقد ٭
  
  :پاسخ به پرسش اول - ۱
 ،باوجود این. داده شده است» نقد نقد دوم«اسخ این پرسش در پ     

مـی توانـد رابطـه  ،فرض می کنیم رابطه نسبی با مطلقی که حق است
این زور را یا خداوند به انسان و یا انسان به خداوند می . زور نیز باشد

  :گوید و یا هر دو به یکدیگر می گویند
بـا . نیـرو هسـت. نیسـت زور ،فریده اسـتآدر هستی که خداوند . ۱٫۱

تغییر جهت دادن به نیرو و در کشـتن و ویـران کـردن بکـاربردن زور 
امـا . فریده ها نیرو را به زور بدل مـی کننـد و بکـار مـی برنـدآاست که 

فریده ای نیـرو را بـه زور بـدل کنـد مـی بایـد رابطـه ای آبرای این که 
قـوا بـا صـفت رابطـه  :برقرار کند که بکار بردن زور را ایجاب می کند

نیازمند تغییر حالـت  ،تغییر جهت دادن به نیرو ،و باز. میزآخصومت 
عصـبانی و خشـمگین (این تغییر حالـت در خـویش . در خویش است

بکـار  ،...)میـل غلبـه و تصـرف و  ،شدن و حالت تهاجمی پیدا کـردن
 ،بـدین قـرار. بردن بخشی از نیرو را در تخریب خود ایجاب مـی کنـد

 ،ن برضـد خـودآبـا بکـار بـردن  ،زوری برضـد دیگـریهر بکار بـردن 
بکار بردن زور درگرو نیازی است که بکار  ،افزون بر این. همراه است

ورده  اش آنمی تواند بر ،جز با بکار بردن زور ،برنده زور گمان می برد
  . فریدگار نیستآفریده است و آاما نیازمند . کند

زور بکار نمی بـرد چـرا . نیست محدود ،بنا بر این ،خداوند نیازمند     
غـازگر آخداونـد .  غـاز مـی شـودآکه بکار بردن زور با خـود تخریبـی 
هم به دالیلی کـه ذکـر شـدند و  ،برقرار کردن رابطه قوا نیز نمی شود

بـا  ،غاز گر رابطه قوا گشـتنآهم به این دلیل که هستی محض است و 
اوند حق اسـت و مهمتر از همه این که خد. فرینندگی در تضاد استآ

به یمـن  ،و حق مطلق با حق نسبی رابطه برقرار می کند و حق نسبی
بـا . زادی خویشـتن را بـاز مـی یابـدآاسـتقالل و  ،رابطه با حق مطلـق

فـرینش را نـاممکن آبرفرض کـه  ،غازگری در برقرار کردن رابطه قواآ
از  ،نادرسـتی فلسـفه جبـر. جبر ناگزیر می شـود ،- که می کند  –نکند 
فریده هایش در بند جبـر مـی آبه این دلیل است که خداوند و  ،جمله

اما نفی شدن . خداوند خویشتن را نفی می کند ،به سخن دیگر. شوند
  . خداوند به ماده وجود و اصالت بخشیدن است

از جملـه بـه . فریده نمی تواند به خداونـد زور بگویـدآاما انسان . ۱/۲
چـرا کـه . ر او بی اثـر اسـتد ،این دلیل که زورگفتن به هستی مطلق

 ،بـاوجود ایـن. هستی از مادیت مبری است و از زور تأثیر نمـی پـذیرد
رابطه ای را میان هستی نسبی با هستی مطلـق برقـرار مـی  ،زور گفتن

   ،نآکند که بر اثر 
زادی و دیگر حقوق ذاتی خود غافـل آاین هستی از استقالل و  –الف 

  و. می شود
همچنان  ،در بی کران هستی ،بر خود افزائیبنا بر خصلت  ،زور –ب  

دوزخـی . بر هم انباشته می شود و ویرانگری بر ویرانگری می افزایـد
  .این  دوزخ است ،که انسان می سازد و گرفتارش می شود

در  ،رآن بـه انسـان کـه ویرانـی و فسـاد هشـدار مکـرر ق ،بدین سان     
. قعیـت نیسـتهیچ جز بیـان وا ،حاصل عمل او است ،فریدهآهستی 

نچه بـر سـر محـیط زیسـت آدر  ،ن بنگریمآدر عمل خویش و حاصل 
بنگریم و ببینیم چسان ویرانگریها بر هم افزوده شده اند  ،مده استآ

  .و همچنان بر هم افزوده می شوند
زور . معنـوی اسـت ↔مدار بـاز  مـادی  ،رابطه انسان با خداوند.  ۱/۳

دانی شدن در مدار بسته مـادی زن ،فریده به یکدیگرآفریدگار و آگفتن 
رابطـه مـادی بـا  ،روابط قوا و زور گفـتن ،به شرح باال. مادی است ↔

خـود را  ،نـاگزیر ،هرگـاه خداونـد بخواهـد زور بگویـد. مـادی اسـت
برقرار کردن هـر مـدار  ،از این رو. می گرداند) ست خدا نی(= مادی 

بـدین  ،جملهاز  ،والیت مطلقه فقیه. انکار خداوند می شود ،بسته ای
خاطر که والیت را در قدرت ناچیز می کند و بـه قـدرت مطلـق قائـل 

  . انکار خداوند است ،می شود
  
  :پاسخ پرسش دوم – ۲
 ،اگر هسـت. میل یا ترجمان حقوق ذاتی انسان است و یا نیست. ۲/۱

از راه عمل بـه حقـوق ذاتـی میسـر مـی شـود و  ،نآتحقق بخشیدن به 
و اگـر میـل بیـانگر ایـن . تقـوی اسـتعمل به ایـن حقـوق عبـادت و 

چنـین . پس ناگزیر زور فرموده و نـاقض حقـوق اسـت ،حقوق نیست
 ،خـدا ↔بدون غفلت از حقوق ذاتی و غفلت از مدار باز انسان  ،میلی

  . یدآدمی نیز نمی آبه ذهن 
ــه . ۲٫۲ ــد هم ــرای آخداون ــا را ب ــده ه ــه او را آن آفری ــده اســت ک فری

بسـته  ،فریـده هـاآدارهای زنـدگی بـدین معنـی اسـت کـه مـ ،بپرستند
اسـتقالل و  ،عبد و عبـادت. زادی استآ ،جبر نیست. باز است ،نیست

اطاعت از خداونـد جـز بـه بـاز نگـاه . زادی جستن به خداوند استآ
معنوی و عمل بـه حقـوقی کـه ذاتـی حیـات  ↔داشتن مدار باز مادی 

  . میسر نمی شود ،هستند
ــان قــدرت        ــون خویشــتن را از زب زادی را آرهــا کنــیم و زبــان چ

معنای کلمه عبد را همان که بـود  ،خدا ↔در رابطه انسان  ،بازجوئیم
اسـتقالل و  :رها شدن از غیر خـدا بـه یمـن رابطـه بـا خـدا :می یابیم

این معنی عبد است که در جریان از . زادی و دیگر حقوق ذاتی انسانآ
معنـی خـود در معنـائی وارونـه  ،خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت

نقدکننده نیز عبد را موجود بی اختیـار و .  زادی را جسته استآزبان 
انگاشـته ) بمثابه قدرت که نفـی خـدا اسـت(مطیع محض خداوندی 

است که هر زمان الزم شد به او زور می گوید و یا به زور گفـتن بـر مـی 
نــه  ،در اصــل  ،عبــد! انگیــزد و اگــر اطاعــت نکــرد تنبــیهش مــی کنــد

   ،در حقیقت. برده کسی بودن استبمعنای 
. دسـتور بـه زور گفـتن و زور شـنیدن نیسـت ،از آغاز تـا پایـان قـرآن •

بـا بـی نهایـت ) انسـان (مدار رابطـه نسـبی . ن هستآدستور به ترک 
یـد زیـرا ممکـن آزور پدیـد نمـی  ،در ایـن مـدار. مدار باز اسـت) خدا(

تمـرین  ،پـس عبـادت خداونـد. نیست به نیرو جهت تخریبی بخشید
زیست در مدار باز و پرهیز از زور باوری و زورمداری و بکار بـردن زور 

بسـا قاعـده . بیست قاعده خشونت زدائـی را یافتـه ام ،در قرآن. است
  . های دیگری نیز خاطر نشان شده اند و می توان بازشان یافت

خداوند خود می گوید عبـادت چیسـت  ،یه های اول سوره زمرآدر      
. کتاب را به حق نازل کردیم ،بر تو :ب به پیامبر می فرمایدوقتی خطا

رها کـردن خـویش از . پس عبادت کن خداوند را با عمل به دین ناب
عبارت مدار باز رابطه انسـان  ،در حقیقت ،) ۳تا  ۱یه های آ(غیر خدا 

بـه . قدرت جانشـین نکـردن اسـت ↔خدا را با رابطه بسته انسان  ↔
باز کردن و تمرین کردن زندگی در مدار بـاز  سخن دیگر مدار بسته را

  .خدا است ↔انسان 
. از یکــدیگر بــودن و بشــمار رفــتن معنــی مــی دهــد ،در اصــل ،عبــد •

دمـی را از بـی کـران آ ،عبادتی که نسبی را با بی نهایت از یکدیگر کند
زادی بـی آبرخـورداری از اسـتقالل و  ،بی نهایت  برخوردار بگردانـد

  کرانی نیست؟
کـارکردن و خـدمت کـردن و سـاختن معنـی مـی  ،عبد در اصل ،باز •

 ↔در مـدار بـاز انسـان  ،کـارکردن و خـدمت کـردن و سـاختن. دهد
توحیـد رشـد انسـان و  :رشدی برهم افزا و تهی از ویرانی اسـت ،خدا

  . عمران طبیعت است
عبـد را  ،در ترجمه هایی که به معنای اصلی کلمه توجـه داشـته انـد •
ــ» ســتاینده« ــده وقتــی از صــمیم دل دوســت مــی داردو نی  ،ایش کنن

 ،ستاینده و نیایش کننده که خداوند را دوسـت دارد. ترجمه کرده اند
بنده و برده ای نیست که انسانهای معتـاد بـه قـدرت بـاوری در ذهـن 

او کسی چون علی است که خداوند را بخاطر طمـع کـردن در . دارند
چون سزاوار پرسـتش  ،بهشت و یا ترسیدن از جهنم پرستش نمی کند

. پرسـتش مـی کنـد ،با پر شدن از دوستی او و نمـاد حـق گشـتن ،است
خلیفـه خـدا . عبد کسی است که در صراط مستقیم حق مداری اسـت

فریده ها است و کسـی اسـت کـه از غیـر آبهترین . در روی زمین است
و کسـی ). برخوردار از بازترین مدارها(= خدا خالی و از خدا پر است 

ه می داند تا حق نگردد دوستدار و سـتاینده و پرسـتش کننـده است ک
زادی آزاد نگـردد بـا اسـتقالل و آتـا مسـتقل و . حق مطلق نمـی شـود
  . مطلق رابطه نمی جوید

 :طباطبائی قول جواهری را در صحاح این سان نقـل کـرده اسـت  •
اما فروتنی در مقام رابطه انسان . اصل عبودیت بمعنای خضوع است

تحقق پیـدا مـی کنـد بـه خـود داری از اسـکتبار و  ،نآبنا بر قر ،با خدا
استضعاف که هردو زور باوری است یکی در مقام اینهمانی جسـتن بـا 

  .زور و دیگری در مقام تسلیم شدن به زور
ـــه.  ۲٫۲  :محلی برای واسطه باقی نمی گـذارد ،انسان با خدا  رابط

دن از عبادت وقتـی عمـل بـه حـق اسـت و وقتـی تمـرین خـالی شـ
کار و خـدمت و سـاختنی اسـت کـه  ،قدرت و پرشدن از خدا است

عمـل بـه حـق را نیـز خـود بایـد . هر انسان خود باید تصـدی کنـد
  ،به سخن دیگر.  پس واسطه محل ندارد. بکند
ــای آدر . ۲/۳ ــه ه ــاء ۶۷و  ۶۶ی ــوره نس ــانها  ،س ــز مخاطــب انس نی

. عـت کننـدنها نفرموده است از کسی اطاآیه ها به آدر این . هستند
نهـا را آکه ماجرای قـوم یهـود و دسـتور خداونـد بـه –نها آتأمل در

ور آبهنگام خارج شدن از مصر و در پی گوساله پرست شدن را یـاد
 ،گاه می کند که غفلـت از خداونـدآدمی را از این مهم آ –می شود 

زادی خـود و گرفتـار آاز اسـتقالل و  ،بنا بـر ایـن ،غفلت از مدار باز
برای بازیافتن مـدار . پیدا کردن است» ارباب«شتن و مدار بسته گ

 در عــین ،بایــد خــود را  بنــدگی قــدرت  رهــا کــرد و ،در ذهــن ،بــاز
با ارباب محروم کننده انسان ها از مـدار بـاز و حقـوق ذاتـی  ،حال

باید برحـق ایسـتاد . به مبارزه بی امان بر خاست ،می باید ،خویش
ایـن او . حق هر انسان است ،قیام به حق. و جبر جبار را نپذیرفت

ایـن زورمـدار اسـت کـه زور در کـار . وردآنیست که زور در کار می 
بـدیهی اسـت هرگـاه . ورد و این زور او است که می بایـد زدودآمی 

مبـارزه مسـلحانه مـی  ،زورمداران از هر سو راه را بر انسان ببندنـد
  . تواند ناگزیر شود

طر نشان انسانهائی می کنـد کـه یه ها امور واقع مستمری را خاآ      
مهـاجرت دسـتجمی از وطـن و خـون  :موختن باشندآاهل عبرت 

در موقـع  ،وقتـی یـک جامعـه ،ناگزیر می شـود ،یکدیگر را ریختن
محور تمامی رابطه هـا ) زور(= مانع از آن می شود که قدرت  ،خود
بـن مایـه پنـدارها و گفتارهـا و کردارهـا زور  ،اگر مانع نشد. بگردد

گردد و یکدیگر را کشتن و ویرانی بر ویرانی افزودن ناگزیر مـی می 
امـروز چنـین فرجـامی را نجسـته اسـت؟ اگـر در ... سوریه و. شود

 ،در دوران مـا ،قـوم یهـود چنـین سرنوشـتی یافـت ،دوران فرعون
کشــورهائی وجــود . مــردم فلســطین ایــن سرنوشــت را جســته انــد

د که بمثابه ملـت دیگـر دارند که وجود نداشتند و ملتهائی بوده ان
بـدیلی بیـانگر  ،هرگاه اراده زنـدگی در ملتـی نمـرده باشـد. نیستند

در کـام مـرگ نمـی رود و بـه زنـدگی بـاز مـی  ،اراده حیات می یابد
 ۴۰میلیـون از  ۳۰به ایران پایان دوران صفوی بنگریم کـه . گردد

یـا رفتنـد و  ،در زد و خوردهای فی مـابینی ،میلیون جمعیت ایران
اراده حیات در این مردم نمـرد و زنـدگی خـویش . از میان رفتندیا 

هرگـاه مردمـی بموقـع  ،بدین سـان. را از کام مرگ بیرون کشیدند
تنها تنظـیم کننـده رابطـه هـا شـود و ) زور(= عمل نکنند و قدرت 

جامعه گرفتار قتال اعضای خود بـا  ،ها پر شمار گردند» ولی امر«
. ترک دستجمعی وطـن مـی گردنـد یکدیگر و این اعضاء ناگزیر از

هرگاه کسانی باشند و انسانها را به حقوق خویش بخوانند و الگو و 
جامعـه از مـرگ بـه  ،بدیل زندگی در صلح و رشد در صلح بگردنـد

  .خر می رودآجریان مرگ را تا به  ،وگرنه. یدآحیات باز می 
  
  :پرسش سوم و پرسش چهارم •
  

ابطه ثنویت تک محوری است منظور اینکه رابطه ما با فقیه از نوع ر
 : چیست ؟ توضیح

و  ۱- ۲رک بـه ( پرستِش پروردگـار و اطاعـت از رسـوالنش اسـت خداوند پیـامبران الهـی را فرسـتاد و اقتضـای همـان توحیـد در  -  ۳
سپس خداوند از جانب خـویش و بـه زبـان و ابـالغ پیـامبر، )  ۲- ۲

ــل و و ــرد در اینجــا هــم عق ــین ک ــه جانشــینان وی را تعی پرستش کنندگان جهان حکم می کند کـه اقتضـای همـان توحیـد در جــدان هم
حــال راویــان مــورد . پرســتش، اطاعــت کامــل از ایشــان هــم هســت

اعتماد حدیث در زمان ائمه که از اصحاب ایشان بوده اند بیاناتی را 
بـر اسـاس  .ر زمان غیبت را اسـتنباط مـی کننـدحاکمیت نظر فقیه داز ایشان نقل کرده اند که بر اساس برخـی از آنهـا عـده ای از فقهـاء 
بــه عنــوان حــاکم و فصــل الخطــاب در غیــاب خــویش بــرای مــردم این بیانات، ائمه علیهم السالم عالمان دینی دارای شرایط خـاص را 

  خب همان  پرستش معبود اینجا هم اقتضا می کند  .تعیین می کنند
بـر وفـق همـان این یعنی عمـل . که از این منصوبین نیز تبعیت شود     خب . توحید
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مهندسي تركيب هيأت 
وزيران كار خامنـه اي  

روحاني  –الريجاني  –
ــمي   ــار هاش ــا ك  –و ي

روحـــاني  –خـــاتمي 
  است؟

  
مهندسی هیأت وزیران 
ــــه ای و  ــــط خامن توس
الریجانی و یـا هاشـمی 
ـــاتمی  ـــنجانی و خ رفس

  مده است؟آبعمل 
  

اطــالع از داخـــل  دو  :انقـــالب اســـالمی
آنچـــــه در مجلـــــس . ت کـــــرده ايـــــمريافـــــد

کـــه رأی آوردنـــد و » وزيرانـــی«گذشـــت و
آنها که رأی نياوردند و صـف بنـدی کـه 
در مجلـــس بعمـــل آمـــد، حـــاکی از آننـــد 
که خامنـه ای و دسـتيار او، الريجـانی، 

     :دست باال را داشته اند
 
 

هاشمی رفسنجانی و خـاتمی و  ٭
روحـــــانی هیـــــأت وزیـــــران را 

  :مهندسی کرده اند
  
ــا     ــه  رســیدنب ــام حســن روحــاني ب مق

رویـاروئی خامنـه ای  رياست جمهوري،
وارد مرحله پایانی  ،با هاشمی رفسنجانی
صـالحيت  ردبعـد از : خود شـده اسـت

توســـط شـــورای  هاشـــمي رفســـنجاني
وزیـر  ،در پی حضـور مصـلحی ،نگهبان

شکاف ميان  ،در این شورا ،وقت واواک
ــــمي  ــــه اي و هاش ــــي خامن ــــيد عل س

مرحلـــه غيـــر قابـــل  اردورفســـنجاني 
  : ه استشدبازگشت 

اعـــالم اســـامي وزرا از ســـوي حســـن  •
روحــاني بعــد از جلســه نهــايي ميــان 

 وهاشــمي رفســنجاني  ومحمــد خــاتمي 
ــه هاشــمي  ســيد حســن خمينــي در خان

شمشير هـا از   معلوم کرد کهرفسنجاني، 
و هاشـمي قصـد دارد نـد رو بسته شـده ا

ن آخامنـه ای مـانع از  .»تا آخـر بـرود«
شــد کــه روحــانی کســانی را کــه نمــی 

در مورد وزارت خانه . خواهد وزیر کند
. های کلیدی نیز نظر او را رعایـت کـرد

کسانی وزیر شده اند که او  ،با وجود این
نها را متعلق به باند هاشمی رفسـنجانی آ

ــد ــه هــای شــدید توســط . مــی دان حمل
روزنامــه هــاي جــوان و كيهــان و وب 

در مجلـس  وسايت ها و خبرگزاري هـا 
به یکچند از وزیران کـه از بانـد هاشـمی 

گویــای  ،رفســنجانی شــمرده مــی شــوند
  .شدت برخورد هستند

هم خامنه اي و هم هاشمي به خوبي     
مي دانند به آخر خط رسيده اند و يکـي 
بايــد ســر ديگــري را زيــر آب كنــد حــال 

ن را آكـدام يـك از ايـن دو تـوان انجــام 
ات و داشـته دارند بستگي دارد به امکانـ

  :شانهاي مختلف
  :این امکانها را دارد خامنه اي •  

صــــاحب والیــــت مطلقــــه اســــت و    
بــه  راامــوال ملــت  هــا تومــان ازميليارد

ــد  ــي توان ــي م ــردم در  راحت ــركوب م  س

خــرج کنــد و مــزدور بــر ضــد مخالفــان 
   .استخدام کند ،یمژخود در ر

مسلح از ارتـش و نيروهاي فرمانده کل  
مقابلـه نتظامی است و  در سپاه و قوای ا

مـی  احتمالي با هاشمي و دار و دسته او،
  . تواند از این نیروها استفاده کند

مقــام کلیــدی را توســط  ۴۰افــزون بــر    
   . منصوبان خود تصدی می کند

ــي      ــات، ســيد عل ــا وجــود ايــن امکان ب
خامنــه اي فاقــد اعتبــار  نــزد مــردم مــي 

بــه خصــوص بعــد از كودتــاي  .باشــد
از  او و دفاع تمام قد ۸۸باتي  سال انتخا

بـی اعتبـار شخصي مانند احمدي نـژاد 
ــــد ــــر ش ــــت  ۴در . ت ــــال دوم ریاس س
فشـار بسـياري  احمدی نژاد  ،جمهوری

ــردم وارد  ــه م ــه لحــاظ اقتصــادي ب را ب
ملـت ایـران در موجب تحقيـر . ساخت

ــد ــان ش ــا تیرگــی قطــع  ســبب. جه و ی
كشورهاي منطقـه و بسیاری از روابط با 
 ،در مقام دسـتیار خامنـه ای. جهان شد

تحريم هـاي كمرشـکني ایران را گرفتار 
بـار مســئولیت  ،گرچـه او بـه حـق. کـرد

 ،اینهمه را بـر دوش خامنـه ای مـی نهـد
ــه ای ــردم از او و خامن ــائی م ــا نارض  ،ام

آرائی کـه بـرای . شدت تمام گرفته است
گویـای انزجـار  ،سعید جلیلی خواندنـد
ایـن کـه طرفه . مردم از خامنه ای است

ــــژاد را عضــــو مجمــــع  او احمــــدی ن
  .تشخیص مصلحت کرده است

برخورداری از به لحاظ  ،گذشته از این   
خامنـه  ،نیـز برجسـته انروحانيحمایت 

زيـرا  .در ضعف كامل به سر مـي بـرد ای
ــران و نزديکــان  ــته اي روحــانيون برجس

هاشمي رفسـنجاني  هوایخميني بيشتر 
 تنهـا. را را دارند تا سيد علي خامنـه اي 

دون پایه و جنایـت پیشـه ای  روحانيون
مهــدوي كنــي و  وحســين طائــب چــون 

و دامــــادانش ميرلــــوحي و انصــــاريان 
احمـد  واحمـد خـاتمي  ومهدي طائب 

 وذوالنـور  وسـعيدي  وصـديقي  وجنتي 
ــال ا ــادقي و امث ــا،یحــاجي ص ــرای  نه ب

   . اند باقي ماندهاو
  
  –و امکانهـــایش  هاشـــمي رفســـنجاني•

رفسـنجانی بـا خامنـه ای  تقابل هاشـمی
  :شکارا اظهار می شودآ

ــه اي       ــد خامن درســت اســت كــه مانن
صاحب مقام والیت فقیه و اختیـارات و 

اما از زمان انتخابات  .امکانات او نیست
 ،است بدينسو تا حدي توانسته ۸۸سال 

 ،یــم و روحانیــان طــراز اولژدر خــود ر
رد  .اعتبــاري بــراي خــود كســب نمايــد

ــات ســال صــالحيت او د از  ۹۲ر انتخاب
سوي شوراي نگهبان كه به دستور سـيد 

سبب شد  علي خامنه اي صورت گرفت،
اعتبارش از رياست جمهوري فرا تـر  که
او اینک خود را رقیب  خامنـه ای  . ودر

  .در رهبری می داند
همـراه سـيد محمـد  هاو هم اكنون بـ     

ــر  ــي و اكب خــاتمي و ســيد حســن خمين
ــوري،  ــاطق ن ــامین ــن ح ــاني  حس روح

گرچه روحانی در مجلس گفت  .هستند
امـا  ،وزیرانش همه مطیع رهبـر هسـتند

برخی از وزیران به اینان وابستگی دارند 
و خامنه ای ترجیح مـی دهـد کـه وزیـر 

خامنـه ای مـی  ،افـزون بـر ایـن. نباشند
خواهد برنامه به حاشیه راندن هاشـمی 

ادامه پیدا کنـد ... رفسنجانی و خاتمی و
  .یکسره رانده شوند ،و اینان

ــرداد  ۲۱در  ☚ ــی ،۹۲م ــ ،حکیم  یسرئ
بهنگــام  ،یحســن روحــان یســتاد مردمــ

بـه یـاد او  ،مهندسـی شـده» انتخابات«
قـای آوریـد کـه آبه یاد مـی : ورده استآ

ـــان را ماشـــ یشـــوراهاشـــمی   یننگهب
مــا جلســه را  و یدنــدنام یرهبــر یامضــا

ــدتــرک کــرد ــاد نبری کــه  یم؟ شــما ا ز ی
 یونلـه اول را مـدخـود در مرح پیروزی

  :یدرهبر هست
 یهاشـم یکه خدمت آقا یا در جلسه    
 یننگهبـان را ماشـ یشورا یشانا یمبود
که مـا جلسـه را  یدندنام یرهبر یامضا

را به  یشما خانواده و یول. یمترک کرد
فکـر  یـاآ! یـددعوت کرد یفمراسم تحل

ـــ ـــدکن یم ـــ ی ـــون در انگل درس  یسچ
ج بـه خـر یرکـیز یدتوان یم ه ایدخواند
ــد؟ده ــرا ی ــه ن چ ــایهم ــما در  یروه ش

نـــد؟ ضـــمناً ه ادرس خوانـــد یسانگلـــ
نعمت زاده پدر صنعنت  یکه آقا یدگفت

 یشـاناسـت کـه ا یـناست اما نظر مـن ا
  !پدربزرگ صنعت هستند

دکتـــرا و ســـرهنگ ! یروحـــان یآقـــا    
نشد بلکـه اجتهـاد  یروزینبودن باعث پ

. شـد یـروزیشـما باعـث پ ینیو لباس د
ستاد  بدر یروزی،بعد از پمتاسفانه  یول

ــه رو ــما ب ــته شــد یاناصــولگرا یش . بس
در  یمتاســفانه بعــد از انتخابــات افــراد

ستاد شـما جمـع شـدند کـه از اصـحاب 
شـــما  یـــارفتنـــه بـــوده و در انتخابـــات 

ــد ــما .نبودن ــان ش ــه تا یادت ــه ک ــدرفت  یی
ــالح ــد یتتانص ــولگرا یونرا م و  یاناص

 یادتــان/ یدخـانواده معظـم شــهدا هسـت
بـه مـا  یتصالح ییدتا یم براهست دائ
تـان  یـروزیشـما پ! یـد؟کرد یمراجع م

ــه نخســت را م ــدوندر مرحل ســخنان  ی
  .یدهست یرهبر

ـــیدر جلســـه ا شـــما      از  یکـــی ی، وقت
: بــه شــما گفــت ۸۸ســتاد فتنــه  یاعضــا

شــما در » مشــکل رهبــر انقــالب اســت«
ــه ا ــخ ب ــنپاس ــ ی ــخنان ه عکــس  یچس

. یـدو سـکوت کرد یـدنشان نداد یالعمل
از فرزنـدان شـهدا اعتـراض و  یکـی یول

  .جلسه را ترک کرد
 یکنـدفکـر م یدرصد غرب صد ظریف     

 یـانکـه پا یمبگو یدبا یرانملت ا یو برا
بـا چـه  یو یو دکترا یسانسنامه فوق ل

چــه ! یروحــان یآقــا. بــوده اســت یکســ
 یاآ ید؟در سر دار یخبر است و چه فکر

قبــل از انتخابــات بــا بعــد از  یروحــان
چـرا و متفاوت است؟  یزت متماانتخابا

دنبـال  یـا؟ آیدفتنه هست یایبه دنبال اح
هرچه  یدوارمام ید؟هست یدسف یکودتا
داشـته و  تان ینـهدر کاب ییراتیتغ یعترسر

  . یدحرکت کن یتنظام و وال یردر مس
 یمــیحک: مــی نویســدانتخــاب  ســایت 
بوده که پس  یروحان یستاد مردم ئیسر

لسات متعدد ج یاز انتخابات، با برگزار
 یخاص، خود را از اعضا یبا چهره ها

کـرد و بـه  یمـ یمعرف یندهدولت آ یاصل
داد، امــا  یپســت مــ یشــنهادافــراد پ یــنا

ــر روحــان ــهب ی، طــیدفت ســتاد « یا یانی
را منحل اعـالم  ستادها یگرو د »یمردم
  .کرد

دفتر هاشمی رفسـنجانی تکـذیب مـی  •
او نگفتــه اســت شــورای نگهبــان  :کنــد

  .ی رهبری استماشین امضا
  
ــــــه ای و الریجــــــانی و  ٭ خامن

روحـــــانی هیـــــأت وزیـــــران را 
  :مهندسی کرده اند

  
روحانی وزیران خود را با نظر خامنـه     

وزیـران . ای و الریجانی برگزیده اسـت
ــتند ــار گــروه هس ــه  :چه ــی کــه ب وزیران

سیاست خارجی می پردازنـد و وزیرانـی 
که اقتصاد می پردازند و وزیرانی کـه بـه 

داخلی و امنیـت مـی پردازنـد و  سیاست
وزیرانــی کــه بــه دانشــگاه هــا و مــدارس 
. ابتدائی و متوسطه و ورزش می پردازند

ـــه هـــای سیاســـی همـــه در  وزارت خان
سـه وزارت . اختیار اصـول گراهـا اسـت

ــه  ــه ب ــه ای ک ــرورش و آخان ــوزش و پ م
مـوزش عـالی و آدانشگاه ها و مؤسسـات 

وزیرانـــی  ،ورزش را تصــدی مــی کننــد
نزدیک بـه هاشـمی رفسـنجانی و  یافتند

نجفــــی و میلــــی فــــرد در . خــــاتمی
نیز فعـال بـوده  ۸۸خرداد » انتخابات«
. این دو و سلطانی فر رأی نیاوردند. اند

نان از کسانی برگزیده آهرگاه جانشینان 
نها نظـر مسـاعد آشوند که خامنه ای به 

اصالح طلبـان بـازهم بـی  ،داشته باشد
  . نقش تر می شوند

 ۳ی عدم اعتمـاد مجلـس بـه ایـن رأ       
را نیـز معـین » اعتـدالل«مرزهـای  ،تن

اصــالح «بخــش قابــل جــذب  :ســاخت
نهـــا هـــم کـــه بـــا هاشـــمی آو » طلبـــان

مـی تواننـد در  ،رفسنجانی کار کرده انـد
بمانند و بقیه طـرد » نظام والیت فقیه«

حتـی کسـانی کـه بـه مجلـس . می شـوند
مافیاهـــا معرفـــی شـــدند و در تملـــق از 

ی و نفــی جنــبش مــردم بعــد از خامنــه ا
 ،انــدازه نگــاه نداشــتند ،تقلــب بــزرگ

طرفـه . نمی توانند مقـام وزارت بیابنـد
این که روحانی جنبش میلیونها ایرانـی 

ن را همسنگ آخواند و » اردوکشی«را 
کرد با جنایتکارانی که زندان کهریزک 
ــی  ــد وقت ــه ای کردن ــب خامن را ابوغری
 گفت عده ای اردوکشی کردنـد و عـده
  . ای هم زندان کهریزک تصدی کردند

نقش خامنـه ای و الریجـانی در رأی      
مشهود » وزیران«اعتماد داده شده به 

نها که مورد موافقت کامل بوده آ :است
 ،با دو تن. وردندآبیشترین رأی را  ،اند

کشور و دفاع کسی مخالفت » وزیران«
نها که رأی اعتماد نیاوردنـد آ. نیز نکرد

نیز گفته مـی شـد رأی نمـی و پیشاپیش 
ــــدآ ــــد ،ورن ــــاد نگرفتن   .رأی اعتم

 ۲۰۰بیشـتر از » وزیر« ۱۰ ،درحقیقت
  :رأی اعتماد دریافت کرده اند

 ۲۷۴)  وزیر دارائـی(علی طیب نیا  – ۱
ــان  – ۲رأی و  ــرو(چیــت چی ــر نی ) وزی
)  وزیــر دفــاع(دهقــان  – ۳رأی و  ۲۷۲
ـــمی  – ۴رأی و  ۲۶۹ ـــی زاده هاش قاض

رأی و  ۲۶۰) رمـانوزیر بهداشـت و د(
 ۲۵۶) وزیـر کشـور(رهمانی فضلی  – ۵

ــی  -  ۶رأی و  ــی جنت ــاد(عل ــر ارش ) وزی
) وزیر خارجـه(ظریف  – ۷رأی و  ۲۳۴
وزیــر (محمــود علــوی  – ۸رأی و  ۲۳۲

ـــــــــود  – ۹رأی و  ۲۲۷)  واواک محم
 ۲۱۸)  وریآوزیر ارتباط و فن (واعظی 

ــدی  ــور محم ــر (رأی و مصــطفی پ وزی
ـــتری ـــت زاده نع. رأی ۲۰۱)  دادگس م

رأی داشــته  ۱۹۹نیــز ) وزیــر صــنایع(
  . است

خامنه ای نسبت به وزیران خارجه و      
کشــور و دفــاع و ارشــاد و واواک نظــر 

دو وزارت خانه ای . خاص داشته است
موزش عالی نیز طرف توجه او آنفت و 

بیــژن زنگنــه بــرغم وجــود . بــوده انــد
تنها  ،پرونده های قراردادهای پر فساد

ــــــــی رأی   ۲۸۳رأی از  ۱۶۶(ورد آوقت
کــه در ) حاضــر در جلســه » نماینــده«

الریجـــانی بـــه  ،جلســـه غیـــر علنـــی
حالی کرد که خامنـه ای » نمایندگان«

ــا وزارت او در ایــن شــرائط موافقــت  ب
اگر روحانی نیز از یاد بـرد . کرده است

کــه خــود او در اعتــراض بــه  عملکــرد 
بیژن زنگنه به خاتمی نامه نوشته بود و 

عی بعمل آورد که از هیچیـک از او دفا
ــــران نکــــرد ــــر وزی بخــــاطر  ،از دیگ

اطمینانش از رسیدن پیام خامنه ای به 
معنـای رأی . بـود» نماینـدگان«گوش 

نیــز » وزیــر«مجلــس اینســت کــه ایــن 
مورد پسند غرب است و البته هرگـاه از 

ــد ــر نیای ــریم ب ــده تح ــد  ،عه ــی توان م
. استیضاح و روانـه  خامنـه خـود شـود

الی نیــز کمتــرین رأی مــوزش عــآوزیــر 
یعنـی ایـن . وردآرا ) رأی ۱۰۵(موافق  

که باید با وزیری باب طبـع خامنـه ای 
  .  جانشین شود

ـــی  ٭ ـــای عل ـــس گوی ســـخنان ب
  :مطهری در مصاحبه با شرق

شـــرق مصـــاحبه  ،۹۲مـــرداد  ۲۵در  ☚ 
ــا » نماینــده« ،علــی مطهــری مجلــس ب

قسمت گویای . خود را انتشار داده است
  :ن اینستآ

 ینجفـ یرنشـدناز وز یلتانتحل :شرق •
  یست؟چ
 یرمــد یــکجامعــه را از  مــا :مطهــری ٭

آن هـــم بـــه  یم،کارآمـــد محـــروم کـــرد
ـــه ـــ یها بهان ـــانا ینکـــها. یواه ـــا  یش ب

ــد،  »ید ۹« ینامگــذار مخالفــت کردن
مخالفت کردنـد نظـر  یشانا یدفرض کن
 یعنوان عضـو شـورا بـه یشـانا یشخص

 یشـانمطرح کردند، ا ینکها یاشهر بوده 
 دیدگان یبآســ یهــا خانواده یــدارد بــه

کـار  ینخب نفس ا. استرفته  ۸۸سال 
 یعمـل انسـان یـکو  یناتفاقا قابل تحس

 ییدلجـو یاز برخ ینهااگر امثال ا. بوده
هـــا جـــذب  خانواده یـــنا کردنـــد، ینم

طلب و منافقـــان  ســـلطنت یهـــا گروه
 یــغدر مجلــس تبل یامــا برخــ شــدند، یم
ــد یم ــه ا کردن ــنک ــدارهاد ی از طــرف  ی

ــ یموســو ــوده و ا یو کروب ــا  ینکــهب آنه
البتـه . کردنـد یم یـکتحر راها  خانواده

بــه  یدسترسـ یـقجــز از طر یلمسـا یـنا
ـــات امکان ـــناد وزارت اطالع ـــذ اس  یرپ

  .یستن
 یکــه برخــ فرماییــد یم یعنــی  :شــرق  •
 یبه اسـناد محرمانـه دسترسـ ها یندهنما

  داشته اند؟
 یواضح است که افراد بله، :مطهری ٭

 یندگاناز نما ینهادها با تعداد یاز برخ
ــار ــتند یهمک ــها. داش ــدهنما ینک  ها، ین

کـرده و  یرا کپ یروز یک ییبرگه بازجو
قـرار دهنـد،  ینـدگاننما اختیار آن را در

همـــــه  یبـــــوده و بـــــرا یرقـــــانونیغ
  .است یزبرانگ سوال

 یچنـد روز کپـ یندر هم یعنی  :شرق •
ــازجو ــه ب ــک ییبرگ ــروز ی ــاردر اخت ی  ی

  ار گرفته؟قر ها یندهنما
  .من که آمده بود برای :مطهری ٭
  آن چه بود؟ محتوای  :شرق •
 یفــــرد بــــه موضــــوع آن :مطهــــری ٭

ــراض داشــت و ا ــهاعت ــا ینک  ییدر جاه
مـتن  یـنا. خشونت به خرج داده شـده

محرمانــه در  یمکتــوب کــه البتــه متنــ
 یتـیامن یافراد خـاص و نهادهـا یاراخت

 یـکبـه  یلتبـد یـرهمان وز یاست، برا
 ینهمـ یبـر مبنـا شـود، یرگ مجرم بز

اعـالم  ها ینـدهنما یبرخ یی،برگه بازجو
  .داد یافراد را ینبه ا یدکردند نبا

مســووالن  یمســلم اســت برخــ آنچــه    
بـــا  یاقضـــا یـــندر ا یینهادهـــا ینچنـــ
 یـهرو یـنداشتند، ا یهمکار یندگاننما
 یـدمرتبط نبا مسووالن نا. یستن یخوب
 یـداماجرا دخالت کننـد، آنهـا نب یندر ا

پشت صحنه ساقط کـردن وزرا باشـند و 
  .کنند یترا هدا یندگاننما یبرخ

ـــرق • ـــداقی  :ش ـــدا مص ـــم در ه  یته
افـــراد در  یبرخـــ یاز ســـو ها ینـــدهنما

  ید؟دار یتیامن ینهادها
وقـت  ها یندهاز نما یکی بله، :مطهری ٭

علـوم و  یـرگرفته بود تـا در موافقـت وز
صحبت کند اما منصرف شـد،  یقاتتحق

  .دستور دادند ییگفت که از جابعد هم 
وقـتش را  یـاانصـراف داد  یعنی  :شرق •

  سپرد؟ یگرید یندهبه نما
 یـدنبابـه او گفتـه بودنـد  خیر :مطهری

ـــه د ـــدبدهـــد و با یگـــریوقـــتش را ب  ی
که درآمـد  یاسم نفر بعد. انصراف دهد

 ینـدهالبتـه آن نما. یمما از او وقت گـرفت
   یداما خب شا کرد، یقبول م یدهم نبا

 ینکـهاست، خالصـه ا یبه فکر دور بعد
ـــاث ـــ یرت ـــروناز ب یبرخ ـــاجرا ی  یدر م
   یاربس یازدهم ینهبه کاب اعتماد یرا
  

  4 صفحهدر
  

!»اردوکشی«  
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 یـداسـت و با یبآس یک ینآشکار بود، ا
از  یکــی. شــود یــدهکــه برچ یمتــالش کنــ
انجــام  یــدبا یعلــو یکــه آقــا ییکارهــا

اسـت  یغلطـ های یـهرو یحدهد، تصـح
  .کند ییرتغ یدکه باب شده و با
بــدين قــرار، وزيــران و  :انقــالب اســالمی

رأی دادن بــه آنهــا، مهندســـی شــده بـــوده 
بنــا بــر دســتور، بــا » نماينــدگان«. اســت

وزيــران موافقــت و يــا مخالفــت مــی کــرده 
  .اند و رآی می داده اند

  
   :نهاآوزیران و سابقه  ٭
  

بــا نگــاهي بــه اســامي وزراي معرفــي       
تلـف مـي شده براي وزارتخانه هاي مخ

دانســت مطلوبهــا و نامطلوبهــای  تــوان 
  :خامنه ای کدامها هستند

نفـــر از انهـــا داراي  ۷از ميـــان وزرا  - ۱
ــد واواکــی ــتند  مانن ــور : هس مصــطفي پ

علـي  وسـيد محمـود علـوي  ومحمدي 
حسـين  وعلـي ربيعـي  وظريف  وجنتي 

  .علي فضلي ودهقان 
کـار نفر سـابقه  ۱۰از ميان وزرا حدود - 
 هاشـــمی رفســـنجانی و حکومتهـــای  در

ــند ــاتمي را دارا ميباش ــد خ ــيد محم : س
حميـد و حجتـي  محمـود وزاده  نعمت

 ومحمـد جـواد ظريـف  وچيت چيـان 
ــان  ــي ربيعــي و حســين دهق ــژن و عل بي

 وطيب نيـا  ومحمد علي نجفي  وزنگنه 
   .يلي منفردم
نفـر از وزرا در دوره  ۱۰حدود بيش از - 

میــر  ورفســنجانی هاشــمي حکومتهــای 
   .صاحب مقام بوده اندموسوي  حسین

ـــا ســـه تـــن از -  ـــران  تنهـــا دو ي در وزی
احمدي نـژاد بـه كـار مشـغول  حکومت
   .بوده اند

  :مهم امردو  •
ــور محمــدي از  -  ۱ حضــور مصــطفي پ

ــام  ــا و حک ــت ه ــاران و تروريس جنايتك
شــرع معــروف ســالهاي پــس از انقــالب  

خانــه هــای بعــد از حضــور در وزارت 
بازرســي  مانســازو نیــز  كشــور واواک و

وزارت دادگســتري اینــک و  كــل كشــور
براي پاكسازي اسناد و مداركي است كه 
از جنايات و خيانت هاي نظـام در ايـن 

ـــت ـــته اس ـــود داش ـــز وج ـــی  .مراك عل
الریجانی گفته اسـت او را شـیخ صـادق 

ــر  ،الریجــانی ــانون«براب ــه رئــیس  ،»ق ب
  !جمهوری پیشنهاد کرده است

حضـــور ســـيد محمـــود علـــوي در  - ۲
نشان دهنده اين مسئله است كه  اکواو

ــا بــه طــور كامــل از دســت  وزارت تقريب
خارج خواهد شد و اطالعات  حکومت

ــه دســت  ــدرت راب ــر ق ــار ديگ ــوازي ب م
هـر چنـد كـه در حـال  .د گرفتنخواه

حاضــــر اطالعــــات در دســــت ســــپاه 
پاســداران و بيــت رهبــري مــي باشــد و 

ــغول  واواک ــارجي مش ــار خ ــه ك ــا ب تنه
خش را نيز از دست احتماال اين ب .است

  .خواهد داد
ـــان  • ـــانیبرخـــي از وزرا و نزديک  روح

رابطه خوبي با علي الريجـاني دارنـد از 
يس دفتـر ئصنايع و ر وجمله وزير كشور 

كه به قول برخي ها بـه  یيس جمهورئر
دليل ايجاد رابطـه بـا مجلـس و گـرفتن 
راي اعتماد وزرا از مجلس مـي باشـد بـه 
ــاو ــه مع ــاني فضــلي ك ن خصــوص رحم

الريجـــاني در صـــدا و ســـيما و شـــوراي 
ــورد  ــراد م ــس از اف ــي و مجل ــت مل امني

  .اعتماد الريجاني مي باشد
حســن روحــاني در  مــی شــودشــنيده     

رحمـاني  وزیـر کـردنپاسخ به چرايـي 
فضلي به ديگران گفتـه كـه وي را بـراي 
تعامل با مجلس در اين مقـام قـرار داده 

 اســـتشـــرط كـــرده  بـــا او اســـت امـــا
ــان را شــخص راســتاندار جمهــور  يسئ

  .انتخاب كند
يکي از مشکالت حسن روحـاني وزيـر  •

ــت ــت وي اس ــال  .نف ــت در ح ــرا نف زي

حاضر در اختيار سـپاه و قرارگـاه خـاتم 
مايـــل نيســـت ايـــن  ســـپاهقـــرار دارد و 

 .وزارتخانه پول سـاز را از دسـت بدهـد
بیـژن اما تاكيد حسن روحاني بر وزارت 

ــه ــرل ورودي  زنگن ــد و كنت ــي باش ارز م
كشور كه اگر بتواند اين وزارتخانه را بـا 

ــار بگيــرد، دســت  همــين وزيــر در اختي
ــد ــی کن ــاه م ــا حــدودی کوت ــپاه را ت . س

ــی  ــدش نم ــه ای هــم ب ــپاه آخامن ــد س ی
توکلی می گوید . وزارت نفت را رها کند

بیــژن زنگنــه احتمــال دارد رأی اعتمــاد 
امــا بعــد از جلســه غیــر . بدســت نیــاورد
کـه رأی مـی  معلـوم شـد ،علنی مجلـس

  . وردآ
ه نشـان مـي نـچنينـي كابي چينش اين     

ــار دهــد كــه واواکــی هــا جــای  ،ایــن ب
. پاسدارها را در هیأت وزیران می گیرند

قرار بر اینست که سپاه زیاد جلـو چشـم 
یکچنـد از  ،بـا وجـود ایـن. مردم نباشـد

ســران ســپاه بــر ایننــد کــه قبضــه کــردن 
قدرت مهمتر از کاستن از بـی اعتبـاری 

اینان موافـق ایـن . پاه نزد مردم استس
  . نیستند» وزیران«سان مهندسی 

  
  
ــاره آ ــه در بـــ نچـــ
روحــاني » وزيــران«

ــد ــه ش ــه  ،گفت از جمل
فساد بزرگ در وزارت 
نفــت و نقــش مهــدي 

  :هاشمي
  

قســـمت اول ايـــن  در :انقـــالب اســـالمی
روحــــــانی از زبــــــان » وزيــــــران«فصــــــل، 

مجلـــــس مافياهـــــا و خـــــود » نماينـــــدگان«
يـــم و در قســـمت ژات رآنهـــا و مطبوعـــ

 دوم، ســــــــخنان زاکــــــــانی در بــــــــاره قــــــــرار
ی خيانت آميز و پر فسادنفتی  دادهای
وريم که نه روحانی و نـه زنگنـه آرا می 

    :نها پاسخ ندادندآبه 
  

ــــا ــــس مافیاه  ،در مجل
در بـــاره » نماینـــدگان«
روحـــــانی » وزیـــــران«

   :گفته اند
  
تمامی وزیـران مطیـع رهبـر  :روحانی •

  .هستند
وزیـر واواک در معرفـی خـود  ،علوی •

در حــد  یالتشــرط تحصــ :گفتــه اســت
اعمـال نظـر  یبه معنـ یروز یاجتهاد برا

 یبلکــه مشــ یســتدر وزارت ن یو یفقهــ
وزارت  یـتفعال ینددر فرآ یرهبر یفقه

در  یلشـرط تحصـ یـنااثرگذار اسـت و 
درک و  یالزم بــرا یحـد اجتهـاد شـرط

ــناخت د ــدگاهش ــ ی ــام معظــم  یفقه مق
 .در وزارتخانه است نآو اعمال  یرهبر

سـاله در درس خـارج فقـه  ۱۰حضور  اب
ــر ــام معظــم رهب ــه درک  ،یمق قــادر ب

  .دیدگاه مقام معظم رهبری هستم
حاصـل  یـتاگر امـروز در کشـورمان امن

شده ثمره مجاهدت خاموش سـربازان 
ــان  ــام زم ــام ام در وزارت و ) عــج(گمن

. اسـت یو انتظـام یتیامن ینهادها یرسا
نظــــام در  یــــتکل کارکنــــان وزارت از

و من  کنند یم یتعرصه جنگ نرم حما
ــه مــن را در  ــالت دارم ک ــد مس از خداون

گمنــام امــام زمــان  زاناز ســربا یــتحما
  .کند یاری) عج(

 یـــژهبـــه و ای ینـــهدر هـــر زم یمرزبنـــد
دوست و دشـمن،  یرخودی،و غ یخود

مقـام  یاز مهندسـ یفتنه و انحراف تـابع
مـا  یخواهد شد کـه بـرا یمعظم رهبر

اسـت، مـا بـر  یه راه و حجت شـرعنقش
اسـالم  ینمبـ یـند یاساس رهنمودهـا

ــر صــحت" را مــالک " فعــل مســلمان ب
ن وزارتخانـه قـرار یـا های یهعمل و از پا

  .مگر آنکه عکسش اثبات شود دهیم یم
تجســس بــر  یــتبنــده اصــل ممنوع    

قــرآن را از  یــهو آ ینبــو یثاســاس حــد
وزارت اطالعات قـرار  یادینبن های یهپا

کــه امکــان  ییهم داد مگــر در جــاخــوا
  .فتنه وجود داشته باشد

انـــدازه » وزيـــر«ايـــن : انقـــالب اســـالمی
 ۱۰: ســــواد خــــود را معلــــوم کــــرده اســــت

ســال درس خــارج نــزد خامنــه ای خوانــده 
. اســت کــه بــه قــول منتظــری ســواد نــدارد

او بايــد بــه . بـر مجتهــد تقليــد حــرام اســت
» وزيــر«و ايــن . اجتهــاد خــود عمــل کنــد

درک و شــــــناخت ديــــــدگاه «اد اجتهــــــ زا
! را مـی فهمـد» فقهی مقام معظم رهبری

ســر راســت ســخن اينکــه کــار او توجيــه 
  . کردن اوامر و نواهی خامنه ای است

 ،یاســـر هاشـــمی ،۹۲مـــرداد  ۲۳در  •
فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی گفته 

 ینقـــش آقـــا یمبگـــو تـــوانم یم :اســـت
ـــــم ـــــنجان یهاش ـــــاب  یرفس در انتخ

براسـاس  یدو ام یرتدبدولت  های ینهگز
 ینکهدولت بوده اما ا ییسر یمشورت یازن

 یص،مجمع تشخ ییسر گویند یم یبرخ
 یـا ینـهرا وارد کاب یشخص خاص یا یروز
 یتاز واقع ردهحذف ک یرانوز یستاز ل

  .فاصله دارد
ــای : )اصــول گــرا( بزرگــواری• اگــر آق

زنگنه بیاید آقـازاده هـایی مثـل مهـدی 
. ر مـی شـوندهاشمی دلـه دزد میـدان دا

اگـر . این آقایان به نظام ما ضـربه زدنـد
شرایط اینگونه است اصال نباید بـه ایـن 

هـای دلـه  وزیر رای داد زیرا این آقازاده
دزد در این کشور به نظام و روحانیت ما 
بسیار ضربه زدند که باید جلـوی آنهـا را 

  .بگیریم
هـر چنـد : )اصـول گـرا(حمید رسایی•

 ۵۰بـیش از  ۰٫۷این برتـری بـا حـداقل 
برخی امـروز درحـالی بـرای . درصد بود

دولت لب مرزی یقه پاره مـی کننـد کـه 
تا دیروز در تریبون های خود کمـک بـا 

ــی  ــل  ۶۵دولت ــردم را وکی درصــد آراء م
 ۶۵بــرای مــا . الــدولگی مــی دانســتند

آقای . درصد فرقی ندارد ۵۰٫۷درصد یا 
روحانی اگر طبق اصـول حرکـت کنیـد 

ما حمایـت مـی کنـیم با تمام وجود از ش
  .حتی اگر به ما وکیل الدوله بگویند

: )اصــالح طلــب( محمــد رضــا تــابش•
کابینــه پیشــنهادی بــرای خــارج کــردن 
کشـــور از مشـــکالتی آمـــده اســـت کـــه 
متاســفانه جامعــه بــه آنهــا گرفتــار اســت 

قطع نامـه از سـوی  ۳۴متاسفانه حدود 
اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــل بــر علیــه 

رفتن تحریم هـا، ایران موجب شدت گ
وضع بد اقتصـادی کشـور، تـورم و نـرخ 

رقمی و رشد اقتصادی صـفر  بیکاری دو
شــده اســت و ایــن در حــالی اســت کــه 

ــم  ــم و ده ــای نه ــت ه ــد  ۶۳دول درص
درآمدهای نفتی ایـران در طـول هشـت 

میلیارد دالر را  ۷۰۰سال گذشته معادل 
هزینه کرده اند که اگر مبتنی بـر برنامـه 

واقـع بینانـه بـود مـا  ریزی های علمی و
امروز به یـک قـدرت منطقـه ای تبـدیل 

  .شده بودیم

ـــز  • ـــرزاده،رئیس مرک ـــی جعف غالمعل
: پژوهش های مجلس، موافق بـا کابینـه

بـا کسـری بودجـه شـدید از  ۹۱در سال 
ــا  ۱۴۲ ــان بودجــه م ــارد توم هــزار میلی
هزار میلیارد تومان محقـق شـد و  ۹۵٫۵

قطعا بودجه ای که مصـوب  ۹۲در سال 
. رده ایـم قطعـا محقـق نخواهـد شـدک

هـــزار  ۲۰۰بـــدهکاری دولـــت بـــاالی 
میلیـارد تومـان اســت و میـزان تــورم در 

درصــد  ۶۲کاالهــای خــوراکی حــدود 
 ۴۲است و به طور میانگین هم با تـورم 

  .درصدی مواجه هستیم
ــــــیون  • ــــــو فراکس ــــــذرپاش، عض ب

ــس انتخــاب برخــی  :اصــولگرایان مجل
هم در کابینـه یـازد ۸۸چهره های فتنه 

کم و بیش مـی  .مورد سئوال مردم است
دانیم که این کابینه نتیجه سهم خواهی 
هاســت امــا مجلــس نمــی توانــد از ایــن 
موضوع بگـذرد زیـرا فتنـه سـوء تفـاهم 
نبود، پس از آن نیز افراد دخیل در فتنـه 
ــه  ــا فتن ــد و ب هرگــز عــذرخواهی نکردن
 .کــوچکترین مرزبنــدی انجــام ندادنــد

ل تـوان اجرایـی کابینه فعلی به دو دلیـ
وعده های مورد نظـر رئـیس جمهـور را 
ــه  ــه ب نخواهــد داشــت اول اینکــه کابین
شدت مسن است، میانگین سـنی افـراد 

سال است کـه موجـب  ۶۰کابینه باالی 
خواهد شد بـا کابینـه ای بـه شـدت بـی 
تحرک مواجه باشیم زیـرا کـار اجرایـی 

 ۱۵در حد وزیر نیازمند روزانـه حـداقل 
  .رایی استساعت کار سخت اج

. امروز زمان مـدیریت اشـرافی نیسـت    
در این شرایط با توجـه بـه مسـن بـودن 
وزرا، کارها به دست آقازاده ها که تـوان 
جبران نیروی افراد مسـن را دارنـد مـی 
افتــد بنــابراین شــاهد بازگشــت عناصــر 

  .پشت پرده خواهیم بود
کابینه فعلی شبیه کابینه هاشمی است     

بعـد از ثبـت  .اسـتخطاب به روحـانی 
نام شما، هاشمی ثبت نام کرد و تـا قبـل 
از اعالم عدم توفیق ایشان برای حضور 
در انتخابات از شما حمایت نکـرد پـس 

  .شما فقط به مردم وامدار هستید
شعار دولت یازدهم اسـتفاده از افـراد     

شایســته بــود، آیــا از میــان نامزدهــای 
انتخابات ریاسـت جمهـوری و وزیـران 

ســابق کســی نبــود کــه شایســتگی  دولــت
حضـــور در کابینـــه یـــازدهم را داشـــته 

  باشد؟
ـــی • ـــه حکیم ـــرا(عطاالل ـــول گ : )اص
یادتـان . والی از آقـای روحـانی دارمئس

نرفتـــه پـــس از طـــرح موضـــوع عـــدم 
صالحیت شما چقـدر نگـران بودیـد و 
ــه اصــولگرایان و خــانواده  ــا توســل ب ب
. های معظم شهدا پیگیری مـی کردیـد

ســت کــه بــا پیگیــری آیــا جــز ایــن ا
اصــولگرایان، خــانواده هــای شــهدا و 
ایثــارگران، شــورای نگهبــان و مقــام 
معظم رهبری و دلسوزان با یک درجه 
تخفیف تایید شدید؟ حتی یک مرحله 
ــدیون  ــات را م ــدن انتخاب ــام ش ای تم
مقام معظم رهبری، انقالب، خـانواده 
های شـهدا و اعضـای محتـرم شـورای 

  .نگهبان هستید
رف دیگر متاسـفانه شـما پـس از از ط    

پیروزی فضا را برای اصحاب فتنـه بـاز 
گذاشتید و من نمی دانـم چـه مسـیری 
اتخـــاذ شـــده اســـت امـــا بدانیـــد کـــه 
فرزنــدان امــام و مقــام معظــم رهبــری 
اجازه نخواهند که اسـتکبار جهـانی و 
ــالب مجــددا از  ــالم و انق ــمنان اس دش
طریق عوامل فتنه بر این کشور حـاکم 

کیــب کابینــه شــامل اصــالح تر .شــوند
طلبان که بعضـا از سـردمداران فتنـه و 
 .مهمتر حزب اعتدال و توسعه هسـتند

ســهم حــزب اعتــدال و توســعه شــامل 
آقایــان نعمــت زاده، ترکــان، بانــک، 

نجفی، سلطانی فر، هاشمی و به زودی 
هــم فاطمــه و یاســر هاشــمی و تعــداد 
ـــافه  ـــتند اض ـــه در راه هس ـــری ک دیگ

ح طلبــان و حـزب اصــال. خواهـد شــد
کارگزاران شامل آقایـان میلـی منفـرد، 
ربیعـــی، ظریـــف، آخونـــدی، زنگنـــه، 

طیب نیا و به نوعی آقـای  ،چیان چیت
ــی هــم در ایــن حــزب جــای مــی  جنت

امـــا آقـــای حســـین دهقـــان،  .گیرنـــد
پورمحمــدی و رحمــانی فضــلی را مــی 
ــف  ــولگرایان تعری ــروه اص ــوان در گ ت

همچنـــین آقـــای نعمـــت زاده، . کـــرد
ـــ ک، ترکـــان، واعظـــی، نوبخـــت، بان

ــدادی  ــدی و تع ــه، آخون ــی، زنگن ربیع
کـه دیگر از اعضای اصلی فتنه هسـتند 

به عنوان کابینه معرفی شده اند و اگـر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــرادی از اصــحاب فتن اف
ــوان  ــه عن ــد ب ــی نشــده ان ــه معرف کابین
معاون، مشاور و مسـئولیت هـای دیگـر 
در دولت منصوب خواهند شد البته در 

قـای ظریـف اسـتثناء این میـان قصـه آ
اســت، چــرا کــه ایشــان ضــمن ایــن کــه 

درصـــد غربـــی فکـــر مـــی کنـــد،  ۱۰۰
تحصــیالتش را در آمریکــا گذرانــده و 
بــرای نماینــدگان ملــت و مــردم ایــران 
هــم بایــد بگــویم کــه پایــان نامــه فــوق 
لیسانس و دکترای ایشـان بـا چـه کسـی 

  بوده است؟
وال ئمــی خــواهم از آقــای روحــانی ســ    

سـت و چـه فکـری در سـر کنم چه خبر ا
ــد  ـا نمــی توانی ــد؟ آقــای روحــانی آیـ داری
ـــل از  ـانی قب ـــد کـــه روحــ نتیجـــه بگیری
ـاطق جنگـی و  ـا هـم در من انتخابات که ب
ائمــه جمعــه و خــانواده شــهدا بــودیم بــا 
روحانی پس از انتخابات کامال متفاوت و 

ـانی شـما امـروز . متمایز اسـت ـای روح آق
ـام باید به ملت ایران، خانواده شهدا، م ق

معظــم رهبــری توضــیح دهیــد کــه چــرا 
ـال احیـای فتنـه هسـتید آیــا  رسـما بـه دنب

ـام . دنبال کودتای سفید هستید آیا پیام ام
راحــل و شــهدا و ایثــارگران را فرامــوش 
کرده اید آیا چون تحصیل کرده غـرب و 
سیاســـت مـــدار هســـتید بایـــد وعـــده و 
شعارهای خود را به راحتی تغییـر داده و 

ـا ی الهـی مـی خواهیـد این همه ارزش ه
  .چه جایگاهی را برای خود ایجاد کنید

: )اصول گرا( حسینعلی حاجی دلیگانی •
ـای نیمـه  یکی از معضالت کشور پـروژه ه

هـزار  ۴۰تمام است، چه برنامه ای برای 
پروژه نیمه تمام در کشور دارید؟ و برنامه 
دولت شما برای مسکن مهر کـه حرکتـی 

ری روبــه جلــو بــود، چیســت؟ چــه تــدبی
برای مقابله با رشد فزاینده قیمت مسکن 
ـان را در خصـــوص  داریـــد؟ و برنامـــه تــ

  .مسکن های مهر نیمه کاره بیان کنید
ما در دهه پیشرفت و عـدالت هسـتیم و     

برنامه شما برای افزایش درآمد اقشار کـم 
شـود  درآمد چیست؟ به نظـر شـما آیـا می

هــزار تومــان خانــه  ۱۰بــا درآمــد روزانــه 
ندگی کرد، پسـر زن داد و دختـر خرید، ز

  را عروس کرد؟
ـانواده       ـان از تعـداد خ آیا شـما و وزرایت

های طـالق خبـر داریـد، چـه برنامـه ای 
برای خانواده های تحت پوشـش کمیتـه 
امــداد و بهزیســتی داریــد؟ چــه تــدبیری 
ـا  ـارانی کــه بیمــه نیســتند و یـ بــرای بیمـ
ـان  ـا هزینـه درم کسانیکه بیمه هسـتند، ام

ـار رفـتن  بیماری خود را ندارند و در انتظ
  از این دنیا هستند، دارید؟

، )اصول گرا( احمد بخشایش اردستانی •
 :عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس،

ــهامی  ــرکت س ــبیه ش ـازدهم ش ــه یـ کابین
بــه نظــر مــی رســد در ایــن . خــاص اســت

ــه ســهم اشــخاص مشــخص شــده  کابین
یعنی آقای آخوندی سـهم حجـت  .است

  حجت االسالم  االسالم ناطق نوری،
  پورمحمدی سهم آیت الله آملی و

  
  5 صفحهدر
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آقای مهندس حجتی نیز سـهم حجـت  
  .االسالم عبدالله نوری است

قــرار :  )اصــول گــرا( یمهــرداد الهــوت •
در وزارت جهــاد  قــای حجتــیگــرفتن آ
. همراه اسـت هایی یبا نگران یکشاورز

در وزارت  یو یدر زمـــــــان تصــــــــد
برنج  ی،امحصول چ ۳ یدتول یکشاورز
در . در منطقه شمال نابود شـد یشمو ابر

بسته شد و در حال حاضر  یسازمان چا
شده با  ییبازگشا سازمان ینکه دوباره ا

. یمحوزه مواجـه هسـت یندر ا یمشکالت
 یچـا یـدهزار تـن تول ۳۰که  یا به گونه

  .هزار تن مصرف ۱۲۰اما  یم،دار
هـزار  ۱۰ یجنابعـال یریتاز زمان مـد    

ــار از ــاورز هــای ینزم هکت ــرتغ ی،کش  یی
هــزار هکتــار از ۴اســت؛  یافتــه یکــاربر

 یلـهپ یـدرفـت و تول ینباغات تـوت از بـ
 یافتــه یــلتــن تقل ۵۰۰بــه  یشــمکــرم ابر

 ینا هآنکه ما صادر کنند یاست و به جا
 یـکدر حال حاضر به  یم،محصول باش

ــهدر زم. یما شــده یلوارد کننــده تبــد  ین
هـزار  ۸۰۰و  یلیـونم ۲ یـزبرنج ن یدتول

 ۳۰۰و  یلیــونم ۲و  یــمتــن مصــرف دار
هـزار  ۵۰۰و فقـط  یمدار یدهزار تن تول

بـرنج در کشـور وجـود  ینبه تام یازتن ن
  .دارد

ــرداد ۲۲در  • ــی ،م ــامزد وزارت  ،نجف ن
ــرورشآ ــوزش و پ ــس ،م ــه  ،در مجل گفت

جان و اساس و محور نظام، مقام  :است
بنـــده و ســـاير . اســـت یمعظـــم رهبـــر

ردنـد وارد ميـدان بزرگواران که قبول ک
شـوند در ايـن شـرايط، روشـن  یاجراي

مردم و نظام و معتقـد بـه  یاست که برا
ايـن . واليت و پايبند بـه واليـت هسـتيم

را  یپرسيد رهبر یاست که م یچه سوال
 يـرکـه ميخواهـد وز یقبول داريد؟ کسـ

شــود مگــر ممکــن اســت قبــول نداشــته 
  ؟باشد؟ مگر وزير شدن چه دارد

ــــرداد  ۲۳در  • ــــور  ،۹۲م مصــــطفی پ
ــه  ،در دفــاع از خــود ،محمــدی از جمل

روز اســت کــه مــن بــه  ۱۰ :گفتــه اســت
 یمعرفـ یعنوان نامزد وزارت دادگسـتر

 ی،ا شـــبکه مـــاهوارهام و پنجـــاه  شـــده
من مطلب  یهروزنامه و مجله عل یت،سا
از  یـــــلدل ینبـــــه همـــــ نویســـــند، یم
مـرا  یام که معرفـ خواسته جمهور ییسر

که به من  اهمخو یو از شما م یردپس بگ
 خـــواهم یالبتـــه مـــن نم. یـــدنده یرا

اضـافه  یسترا به آن ل ینجاا درمنتقدانم 
آن  یها رسـانه یبـرا یگرروز د ۱۰. کنم

  .یما طرف خوراک فراهم کرده
ايـن شـخص کـه يکـی : انقالب اسالمی

از نمادهــــای جنايــــت کــــاری اســــت، در 
همان حال که مرتب از ايستادگی خـود 

گفــــت، بــــر عــــدالت و حــــق ســــخن مــــی 
از جنايتهـــــای خـــــود، احکـــــام ای کلمـــــه 

اعــدام کــه در خوزســتان و بنــدر عبــاس 
و تهـــران صـــادر کـــرده اســـت، از نقـــش 

در » قاضـی«خود بعنوان يکـی از سـه 
کشــــتار زنــــدانيان در مــــرداد و شــــهريور 

و از ترورهــــــــا در مقــــــــام معاونــــــــت  ۶۷
روحـــــــانی نيـــــــز . واواک ســـــــخن نگفـــــــت

نگفــــت چگونـــــه مـــــی خواهـــــد بـــــا چنـــــين 
ــــــ ــــــان کســــــی از حق وق شــــــهروندی ايراني
چون او نيز موقعيت خود . حمايت کند

افـزون . را از تجاوز به ايـن حقـوق دارد
حقـــوق بشـــر و «بـــر ايـــن، بـــا تحقيـــر از 
و کســانی کــه بــه » آزادی و ايــن حرفهــا

ايــــن ضــــد حقــــوق انســــان و اســــتقالل و 
آزادی و منزلـــــــــت و کرامـــــــــت انســـــــــان، 

او را . اعتـــراض کـــرده انـــد، ســـخن گفـــت
دادگســـــتری قــــوه قضـــــائيه  بعنــــوان وزيــــر

معرفـــی، برابـــر قـــانون اساســـی، معرفـــی 
با توجه بـه ايـن واقعيـت کـه . کرده است

نيــری، يکــی ديگــر از ســه جنايــت کــار 
معــــاون قــــوه  ،مســــئول کشــــتار زنــــدانيان

قضـــائيه اســـت، ايـــن قـــوه، بـــا معرفـــی او 
ــــــر دادگســــــتری مــــــی گويــــــد  ــــــوان وزي بعن
همچنــــان در خــــدمت جنايــــت بــــر ضــــد 

  .بشريت است
 منفـــرد یلیم: )اصـــول گـــرا(ان دهقـــ •

بــوده و مــا بــه ســابقه او  یرمــد یمــدت
 منفـــرد یلیم یآقـــا. کنیم یمراجعـــه مـــ

معاونت وزارت علوم را بـه  ترین یاسیس
ــات ــان اتفاق ــده داشــت و در آن زم  یعه

و  منفـرد یلیقبـل از آنکـه م. افتاده است
همــراه او بــر وزارت علــوم حــاکم  یمتــ

 ینفعوحدت از مدا یمشوند، دفتر تحک
 یمتـ ینانقالب و نظام بود، اما با آمدن ا

 یجبـه تـدر منفرد یلیم یآقا یتو شخص
ــ ــاد یو ب یعناصــر افراط ــه نظــام  اعتق ب

ـــور ـــالم یجمه ـــاتر  یاس ـــه درون دف ب
وحـــدت نفـــوذ داده شـــدند و  یمتحکـــ

از  یجبه تـدر یمتعدل و مذهب یروهاین
ــ ــاتر تحک ــراج  یمدرون دف وحــدت اخ

  .شدند
وحـــدت  یمدفـــاتر تحکـــ یـــاندر م    

دفتـر، شـاخه  ینو تندروتر ترین یافراط
علنـا و  منفـرد یلیم یبود و آقـا یرکبیرام

. کـــــرد یم یـــــترســـــما از آنهـــــا حما
 یرا بـه خـوب یافشـار یعلـ منفرد، یلیم
 یمانجمن تحکـ یرچرا که دب شناسد، یم

ــود ــزار. وحــدت ب ــه گــزارش خبرگ  یب
 یـفو ط یافشار یعل: افزود یو یم،تسن
 یتنـدروها وحـدت و یمتحکـ یرکبیرام

ــورد حما ــان م ــتآن زم ــیم ی ــرد  یل منف
ـــد ـــ یبعضـــ. بودن ـــرم  ۹ یاز آنهـــا حت ت
داشتند، اما از دانشگاه اخـراج  یمشروط

ـــ یو بعضـــ شـــدند ینم در  یاز آنهـــا حت
 منفرد یلیم یرنظرکه ز یرکبیردانشگاه ام
محکـوم شـده  یانضـباط یتهبود، در کم

در وزارت علـوم  منفـرد یلیامـا م. بودند
ــه راســا و بــدون آ نکــه پرونــده آنهــا را ب

ببرد، حکـم دانشـگاه را  یانضباط یتهکم
  .لغو کرد

 یـاندر جر ،)اصول گرا(فرهاد بشیری    
 یــروز منفــرد، یلیم یتصــالح یبررســ

علـوم، بـرای تصـدی وزارت  یشنهادیپ
نقــــش بــــه مربــــوط  یلمصــــوت و فــــ

ــرد یلیم ــه «در  منف ــکو تحر»  ۸۸فتن  ی
پخـش  یرا در صـحن علنـ یداسـات یگرد

  .کرد
نقـش  ۸۸منفرد در فتنه  یلیم: گفت وی

و  یداســات یدر تحصــن برخــ یمحــور
التهابـات  یجـاددر ا یاندانشجو یتهدا

  .موجود است ینهاا یلمف. داشته است
ســــایت مشــــرق  ،۹۲مــــرداد  ۲۲در  •

 :ادعــای نجفــی را تکــذیب کــرده اســت
 یبخــش هــا یندر مهــم تــر یــزن ینجفــ

من قبل از «: دفاع از خود اظهار داشت
بـودم  یـعخرداد هم مط ۲۹جمعه نماز 

کـه مـن در  یـدکن یـداشاهد پ یکو شما 
 سـندامـا » .ام شـرکت کـرده یماییراهپ

 ۳روز شـــنبه  فـــیدهـــد نج ینشـــان مـــ
ــاه  ــاه پــس از  یعنــی ۱۳۸۸مردادم دوم

در  یشــفاف مقــام معظــم رهبــر یانــاتب
را  ینامـه ا یـرخـرداد، ز ۲۹نماز جمعه 

امضا کرده است که تظاهرات کننـدگان 
ــو اغت ــران را مردان ــاش گ ــجاع و  یش ش

ی خاتمرانامه  ینا. است یدهخداجو نام
خطاب بـه مراجـع  یو کروب یموسو و 
  .    اندنوشته  یدتقل
ــــرداد ۲۱در      ــــان ،م ــــدهنما ی،زاک  ین

گفتــه آمــوزش و پــرورش  یــرمخــالف وز
در همان دوران  ینجف یجناب آقا: بود

را هــم شــجاعانه و  یکروبــ یاقــدام آقــا
 یبرشــمرده بــود؛ آقــاهــم خداترســانه 

بعدها از نظام و شـهدا خجالـت ! ینجف
در  شـما یـد؟گفت گونـه ینکـه ا یدیدنکش
کــه  گوییــد یم یآمــوزش حتــ یســیونکم

همـان  یـنا یـد؛بحث فتنه را قبول ندار
  .کرد گیر یناست که همه را زم یا فتنه

 ی، بـا تماسـ»تهـران پـرس«خبرنگار     
 ینجفـ یکه با تلفـن همـراه محمـد علـ

کـه منتشـر  یکـرد، صـحت سـند برقرار
از مسـئوالن دفتـر  یکـیشده اسـت را از 

. شـد یاتلفن بود، جو یکه پاسخگو یو
از  یاطالعـ یبا ابراز بـ یمسئول دفتر و

فرصت خواست تا مطلـب را  یهقض ینا
پـس از آن در . ندبرسـا یبه اطـالع نجفـ
با خبرنگار  یکه دفتر و یتماس مجدد

ــ ــا داشــت از قــول نجف ــنا یم ــ ی  ینچن
را  ینامـه ا ینمن هرگز چن: وان کردعن

 ینچن یبه امضا نرسانده ام و نام من پا
  .است یکذب محض و ساختگ ینامه ا

نامـه و  یـناگـر ا :جهان نیوز می پرسد   
آن از  یاصالح طلبـان پـا یبرخ یامضا

 یـنکـه ا یاساس کـذب اسـت چـرا وقتـ
خود سر  ینامه منتشر شد و در برهه زمان

 یرو سـا یشـانخـود را داشـت ا یو صدا
و موضــع  نــدســاکت مانــده بود یــانآقا
  .نددرباره آن نداشت یریگ
بنــابر قــول ســایت  ،۹۲مــرداد  ۲۳در  •

خامنـه مشـاور  یتـیاکبـر وال یعل ،تنسیم
 یــروز ۳ در بــاره ،الملــل یندر امــور ب ای
ـــنهادیپ ـــ( یش ـــود واعظ ـــروز یمحم  ی
 یـروز یجنتـ یارتباطـات، علـ یشنهادیپ
و  یســالمفرهنــگ و ارشــاد ا یشــنهادیپ

ــدجواد ظر ــفمحم ــروز ی ــنهادیپ ی  یش
بنـــده از : گفتـــه اســـت) امـــور خارجـــه

در وزارت  یتممســئول ینآغــاز یروزهــا
و  یـــکنزد یامـــور خارجـــه از همکـــار

مند بوده و آنـان را  افراد بهره ینا یجد
کارآزموده، متخصص و بـا  یرانجزء مد
 .دانم یتجربه م

در واقـــع، هـــر ســـه،  :انقـــالب اســـالمی
ائی را تصــدی مــی کننــد وزارت خانــه هــ

  .که خامنه ای نسبت به آنها نظر دارد
ــدا ایــن  ،۹۲مــرداد  ۱۵در  • ســایت بلن

 ینگـاهبا : ورده استآارزیابی را بعمل 
را  یجـهنت یـنبتوان ا یدشا ینهبه کاب یکل

 یشــــــترب یتگرفــــــت کــــــه مســــــئول
ــه ــیس یها وزارتخان ــراد یاس ــه اف از  یب

ــانجر ــه از  ی ــده ک ــپرده ش ــولگرا س اص
 یفضــل یبــه رحمــان تــوان یجملــه آن م

وزارت  یوزارت کشور، پورمحمـد یبرا
وزارت دفـاع  یدهقان بـرا ی،دادگستر
 هوزارت اطالعــات اشــار یبــرا یو علــو
  .کرد

ـــرداد  ۱۹در  • ـــرس ،۹۲م ـــایت ج  ،س
روحانی این » وزیران«نظرها را در باره 

 :ورده استآسان گرد 
ـــ -  ـــروز نعمت ـــ ،یبه ـــو فراکس  یونعض
: اسـت شـده ی، مـدع»یترهروان وال«

 یحسن روحـان یشنهادیپ یرانوز یبرخ
از حـوادث سـال  ها یسیوندر نشست کم

ــد کرده یعــذرخواه ۱۳۸۸ ــه . ان او گفت
اذعـان  یشـنهادیپ یاز وزرا یبعض«که 

کردند که بعد از سـخنان رهبـر معظـم 
از آن  ۸۸خــرداد ســال  ۲۹انقــالب در 

 یـزن یو برخـ» .اند حوادث برائت جسته
 ینکه مجلس ا نندک یمغرورانه رفتار م«

  ».یرفتموضع را نخواهد پذ
 یـنعضو ا یگرد یبزرگوار محمد علی - 

 رغم یگفته که مجلس عل یزن یونفراکس
ــای یالب« ــترده ه ــته از » گس ــه آن دس ب

ــیوزرا ــه عقب ی ــه حاضــر ب ــ ک از  ینینش
، دنباشـن ۸۸مواضع خـود دربـاره سـال 

بــــر اســــاس . دهــــد یاعتمــــاد نم یرا
 یشـنهادیپ یـروز ٬یعیرب یها، عل گزارش

 یــــروز یوزارت کــــار، محمــــود علــــو
ــــــــنهاپ ــــــــات و  یدیش وزارت اطالع

ــدجواد ظر ــفمحم ــروز ی ــنهادیپ ی  یش
ــه کســان ــه از جمل  یوزارت امــور خارج

سـال  یعهـا دربـاره وقـا هستند که از آن
  .شده است ییها پرسش ۸۸

 یشناس عضو شورا محمد جواد حق - 
 ۱۹(روز شنبه  یحزب اعتماد مل یمرکز
بـه  یروحان ینهاز کاب ضمن دفاع) مرداد
بـر ممانعـت اسـتفاده از  یمبن ییفشارها

دولـت  یـاته یـباصالح طلبان در ترک
 کنم یمن فکر مـ«: او گفت. اذعان کرد
 تــواناز  توانســت یم یروحــان یکــه آقــا

ــان و محبوب ــتاصــالح طلب ــا در  آن ی ه
  » .کند یشتریجامعه استفاده ب

ــاره  هشــدارهای -  محافظــه کــاران درب
روز به  یرانوز یماد به برخعدم اعت یرا

 یـــدبع یچو هـــ شـــود یتر م روز پررنـــگ
 یها دولـت روحـان هشدار ینکه ا یستن

 یبــا دســتنداز یــتفــاز فعال ینرا در اولــ
تـراز  یهـا چهره یبرخ. مهم روبرو کند

گذشـــته  یکـــه در ســـالها یاول نظـــام
ـــتق یورود ـــوزه س یممس ـــه ح ـــیب  یاس

در حلقــه هشــدار دهنــدگان  اند، اشــتهد
  :هستند ینهاعتماد به کاب یادرباره ر

در  یـهفق یولـ ینـدهنما ٬یدیسـع یعل  - 
ـــنبه  ـــداران روز چهارش ـــپاه پاس  ۱۶(س

گفتـه » دفـاع پـرس« یتبه سـا) امرداد
در  یشـــنهادیپ یاز وزرا یبرخـــ«: بـــود

انـد و  گذشته از خطوط قرمز عبور کرده
کـه  یاینـدب یـدجد ینهبه کاب یافراد یدبا

اشـته و نظـام گـام برد یمبـان یدر راستا
ــاور حق ــیب ــه وال یق ــتب ــهفق ی ــته  ی داش
  » .باشند

سـتاد کـل  یسرئـ ٬آبـادی یروزحسن ف - 
بـــا  یدر ســـخنان یـــزمســـلح ن هـــای یرون

ـــه ـــدگاننما«: مضـــمون مشـــابه گفت  ین
ــروز در ا ــس ام ــنمجل ــات با ی ــدلحظ  ی

 یحسـن مـدرس را بـرا ینرسالت سنگ
بـه امـام،  وبه کـار ببرنـد  یدولت روحان

و  یزرهبر عز ریاسالم ناب، تدب یدان،شه
  » .ملت توجه کنند

ــ ٬احمدرضــا رادان -  ــده  ینجانش فرمان
 ینـهبه کاب یمبدون اشاره مستق یزن یسپل

ـــه اســـت یروحـــان  گـــذاریم ینم«: گفت
وارد  یگــــریگران از پنجــــره د فتنــــه
  » .شوند

 :کیهان نوشته است ،۹۲مرداد  ۲۴در  •
جـزو  یجهـاد کشـاورز یشـنهادیپ یروز

ات است دولت اصالح یمستعف یاعضا
 یو بـــرا یجمع دســـته یکـــه در اقـــدام

بـه اسـتعفا  یـداعمال فشار بـه نظـام تهد
  .کردند

 یــتمرکز یاز اعضــا یحجتــ محمــود    
حزب منحله مشارکت و از مرتبطـان بـا 

 یهاشــم یو بانــد مهــد یمنتظــر یآقــا
ــال  ــن س ــه بهم ــت ک ــا  ۸۲اس ــوا ب همن

که  ینیمتحصن- مجلس ششم  یونافراط
ــا هم یبرخــ ــه از آنه ــون ب خــارج از  اکن

از  - اند و پناهنــده شــده یختــهکشــور گر
 نو یــاسروزنامــه . وزارت اســتعفا کــرد

بهمـن  حزب مشارکت دوم سمیارگان ر
و در آســتانه انتخابــات مجلــس  ۱۳۸۲

ــــتم در ت ــــرهف اول خــــود نوشــــت  یت
 ینو معــــــاون یــــــرانوز یاســــــتعفا«
ــور یسرئ ــدان  جمه ــه فق ــراض ب در اعت

و عکـــس » انتخابـــات یآزاد یطشـــرا
ـــود حج ـــمحم ـــو یت ـــار تص  یررا در کن

ــدعل ــ یمحم ــ ی،ابطح ــفدر حس  ینی،ص
زاده،  عبداللــه رمضــان ی،حــاج یمرتضــ
احمــد خــرم، محمــد  ی،الر یموســو
ــزاده،محســن مهرعل فر، یســتار ــ ی  یعل
. منتشر کرد... معصومه ابتکار و ی،صوف

دولت و مجلـس  یدر آن زمان تندروها
و گــردن  یشــکن داشــتند بــا قانون یســع
کنند  یلرا تعط انتخابات مجلس یکلفت

و انجــام تحصــن در مجلــس و اعــالم 
ـــــتعفا ـــــاون یاس ـــــا و  ینوزرا و مع آنه
 یــفط یــنا یــدتهد ینآخــر ناســتاندارا

  .بود
ــ در ــان برخ ــاون یآن زم ــود  ینمع محم

بـا  یـزن یاستعفا شده و حجت یزن یحجت
کنندگان  حضــور در مجلــس از تحصــن

  .کرده بود یتحما
ــالمی ــالب اس در مجلــس مافياهــا، : انق

الفــــــت بــــــا تصــــــدی وزارت نفــــــت در مخ
توســـط زنگنـــه، واقعيتهـــای مهمـــی را بـــر 
شــمرده اســت کــه نمــی تــوان ســخنان او 

طرفــه ايــن . را، بعنــوان ســند، درج نکــرد
کــــه نــــه زنگنــــه و نــــه روحــــانی بــــه ايــــن 

زنگنــه . ادعانامــه دقيــق، پاســخی نگفتنــد
واواک و : طلب کار هم شد وقتی گفـت

ــــن مــــوارد  ــــه اي قــــوه قضــــائيه مــــی بايــــد ب
پنـــداری کـــه او . گی مـــی کـــرده انـــدرســـيد

مســـئول ايـــن فســـادها و خيانتهـــا کـــه در 
ــــوده  وزارت نفــــت روی مــــی داده انــــد، نب

  !است
  

قراردادهــای بــس فســاد 
لود کـه در دوره وزارت آ

بیژن زنگنـه بسـته شـده 
انـــد و مهـــدی هاشـــمی 

ـــاد   ـــش آدرانعق ـــا نق نه
  :داشته است

  
در  ،مجلــس ،۹۲مــرداد  ۲۴در جلســه    

ن زنگنــه بعنــوان وزیــر مخالفــت بــا بیــژ
علــی رضــا زاکــانی  گفتــه  ،وزارت نفــت

  :است
را  یبخــواهم اتهامــات ینکــها بــدون     

از  یبا بازگو کردن برخـ یاثبات کنم، ول
ــب  ــهمطال ــه بحــث  های یافت ــوط ب مرب
تـا  کنم یرا گوشـزد مـ ینفتـ یقراردادها

 یشـنهادیپ یـراعتمـاد بـه وز یرا یفضا
ه در ک ییقراردادها. تر شود نفت روشن

 یزانگ اکثر آنها حضور نادرست و مفسده
آشـکار  معلوممشخص و  یتنفر با هو ۳

آنهـا  یاست و همه اسناد آنها و اقرارهـا
  .موجود است

 یل،او همچــون اســتات قراردادهــایی   
هـا  آنهـا ده یرامونتوتال و کرسنت که پ

ــت و  ــود اس ــناد موج ــفحه اس ــزار ص ه
ها مــورد دقــت قــرار  کــه ســال یاســناد
پنهان  یها دست یلدلاند، اما به  گرفته
در داخـل  یعملـ یجـهتـاکنون نت یداو پ

متهمـان  یکـهکشور نداشته اسـت درحال
و بـا  دهمحکـوم شـ یکاآنها در نروژ و آمر

 یشـدن حتـ آبـرو یو با ب ینسنگ یمجرا
  .اند کرده یزن یخودکش

قرارداد کرسنت ! یروحان یآقا جناب   
 یکـیسال گاز بـه شـارجه  ۲۵و صادرات 

ـــدا ـــده مفســـده ینز چن دوره  یزآم پرون
زنگنه است که مکتوبـات  یآقا یریتمد
 یردر جلسات اخ ینو همچن یشانا یقبل

مفاسد موجود آن  یبه برخ یندگانبا نما
اند کــه شــرح هــر کــدام  اذغــان داشــته

  .هفتاد من کاغذ است یمثنو
ــاب     ــا جن ــ یآق ــور یسرئ ــدم ! جمه ع

 ۸۱زنگنه بـه نامـه آذر مـاه  یآقا یاعتنا
 یوقـت شـورا یـربه عنـوان دب یجنابعال

ها اشـکال و  از ده یکی ی،مل یتامن یعال
شـما . اسـت ینقرارداد ننگـ ینمفسده ا

جمهــور  یسدر آن نامــه خطــاب بــه رئــ
قـرارداد را  یـنا یوجوه منف یوقت برخ

 یـک دحـدو یدبرشمرده و اظهـار داشـت
در خصـوص  ۸۰سـال  یعنـی یشسال پـ

 یتنفــت ســواال یــرقــرارداد از وز یــنا
ـــ ـــ یمطـــرح شـــد ول ـــتور  رغم یعل دس

ــال ــی یجنابع ــ یعن ــور وقــت  یسرئ جمه
ــ یافــتدر یپاســخ ــه  یننشــد و همچن ب

کـه  یداشـاره داشـت یزن یگریاشکاالت د
ـــد از ـــارت بودن ـــل از طر« :عب ـــقعم  ی

با شـرکت  یواسطه، عقد قرارداد طوالن
 یــزمعتبــر کــه در ســنوات قبــل ن یــرغ

را  یرانداشته و حقوق ا یفیعملکرد ضع
گرفتــه  یــدهمبــارک ناد ینفتــ نیــدادر م

ــرارداد یطو شــرا یمــتاســت، ق در  یق
و نامطلوب  یینپا یاربا منطقه بس یسهمقا

در نامــه  یجمــالت روحــان ینعــ(اســت 
  )است

 یها قـرارداد بـا توجـه بـه برنامـه این    
ــرا ــا یوزارت نفــت ب ــه بازاره  یورود ب
   یمناسب یسنگ بنا یددراز مدت گاز شا
  منفعت یچه یفعل یطنباشد و در شرا

  
  6 صفحهدر

  

!»اردوکشی«  
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ــیس  ــزن یاس ــد آورد ی ــت نخواه ــه دس  .ب
ــرداری بهره ــناز ا ب ــه روش ی ـا گــاز ب  یهـ

ـاد تر یاقتصاد  ینسـبت بـه فـروش اقتص
  ».دارد یحمعتبر ترج یرآن به شرکت غ

ـا    ـا امـ ــنا ی،روحــان یجنــاب آقـ همــه  ی
از  یکــی یبــایز یــرو بــه تعب یســتمــاجرا ن

ـال یهمراهان رده باال کـه  یامـروز جنابع
 یم،ا کرده یارتشانروزها در مجلس ز ینا

ـا رسـانه ها البتـه در گذشـته  در مصاحبه ب
کــج  یــاکرســنت تــا ثر یــوارد«فرمودنــد 

 یـنلذا اگر قصد مبرهن ساختن ا »است
موارد از جملـه  یرسا لطفا ید،مسئله را دار

  :یدنکات را شفاف کن ینا
عالوه بـر  یاآ جمهور یسرئ یجناب آقا• 

و  ۸۰ یها ر ســالمــوارد مهــم فــوق کــه د
 یـنا یبعد ییراتاز تغ ید،مطرح کرد ۸۱

 یدر پــ یپــ یــهالحاق ۶قــرارداد از جملــه 
 ۸۴ششم آن در سال  یهالحاق یژهآن، به و
  ید؟مطلع

عامــل کرســنت از کــدام  یرســوابق مــد• 
ـا یجاسـتعالم شـد؟ هـ یتـیمرجع امن . ج

ــنا ـا تابع االصــل یشــخص عراق ی ــتبـ  ی
ـاییبر ـارات بــه اســتناد یتانیـ ـاکن امـ  سـ

مقابلــه بــا  یگزارشــات منتشــر شــده بــرا
و  یپــارس جنــوب یــدانامکــان توســعه م
از حـــق خـــود،  یـــرانمحـــروم کـــردن ا

را ) نفـت الهـالل(شرکت نفـت کرسـنت 
ـادو با طـرح ا کرد یستاس خـط  یـک یج

ـا  یجخل یلوله گاز در ساحل غرب فارس ت
 یادر یرسواحل کشور عمان و از آنجا در ز

ــ ــت برخ ــد توانس ــتان و هن ــه پاکس از  یب
را با خود همراه  یمال یایلوحان دن ساده
  .کند

ـای یتفعال•  ـــ ــــیضــــد ا ه ـا یران ـــ  یآق
که بر اساس گزارش موجود  یدجعفرحم

ــه ن ــور خارج ــزدر وزارت ام ـام بــرده  ی نـ
ــد یمیدوســت صــم صــدام و عضــو  یُع

ــرو ــه س ــته ب ــ یسوابس ــی یجاسوس از  یک
است در دوران دفاع  ییاروپا یکشورها

ـات حرکـــت ــ ـــه دادن اطالع ـــدس ب  مق
به صـدام  یرانیا یها کش و نفت ها یکشت
  .است کرده یم قداما یکاو آمر

و طبق  یمتطبق فرمول ق دانید یم یاآ• 
 یـران،نفـت ا یشرکت ملـ یگزارش رسم

 -  ۱٫۲۷(قـرارداد  ینسال اول ا ۷ یمتق
ـانز) دالر ــ یـ ــ یبنص ــرکت مل ــت  یش نف
نبـوده بلکـه  یگاننه تنها را یعنی شده، یم

ــه ــ یاران ــزن یهفگفت ــرا ی ــین یخش یب  نش
  شارجه در نظر گرفته شده است؟

 یمــتفرمــول ق یروحــان یجنــاب آقــا•
ـــ ـــرارداد در ه ـــه یچق ـــدام از نام  یها ک

ـا  یلو تحل یهتجز یجنابعال نشده است ام
ـا افـزا دانیـد یم یاآ نفـت  یمـتق یشکـه ب
قـرارداد بـه  یننفت از ا یشرکت مل یانز
 یشـترفرمـول ب یبعج ینوع طراح یلدل
ـاآ شود؟ یم حفـظ و  یفـهسـت وظا یـنا ی
  نفت؟ رتاز انفال توسط وزا یانتص
 یبر خالف مصوبه شورا دانستید یم یاآ• 

 یســلماس بــه جــا یــداناقتصــاد، گــاز م
خط لولـه  یرمس ییربا تغ یهانتقال به عسلو

 ییردرجه به مقصد شارجه تغ ۱۸۰حدود 
  کند؟ یم

ـاآ•  نظــر در  یـدتجد یطشــرا یـددان یمــ ی
 یارو بسـ رانیا.ا.ج یانقرارداد به ز یمتق

ـا  یشـنهادیپ یـرناعادالنه اسـت و وز باره
از  یتــالش کــرده بــا طــرح نکــات ناقصــ

  را قابل اصالح بداند؟ یمتقرارداد، ق
در  یـد نظـرآور تجد یشروط شـگفت یاآ• 
آن  ۶ یـهقرارداد و الحاق ۴در ماده  یمتق

ـاله و مفاسـد آن  یدرا خوانده ا تا ابعاد مس
ــن ــود روش ــدم . تر ش ــورت ع ـازه در ص تـ
 یـدجد یمـتو کرسنت بـر ق یرانتوافق ا

ـاع مـ یموضوع بـه داور یزن شـود؛  یارج
 ینکـــهعـــالوه بـــر ا یـــزن یداور یطشـــرا

اسـت  یاساسـ قانون ۱۳۹برخالف اصل 
و  یــبقــرارداد، عج یاجــزا یرماننــد ســا

  .طرفه و به ضرر ما است یککامال 
 یـلتحو ۀبـه نقطـ یدر گزارش جنابعال• 
ـا یزن نگنـه ز یاشاره نشده اسـت، چـرا آق

 یمجــوز از مراجــع رســم یافــتبــدون در
ـــکو ـازه داده اســـت در س ـــور اجــ  یکش

 یو هـم سـکو یمقـد یهم سکو(مبارک 
ـا یدجد ـا بـه عنـوان  ینیسـرزم یدر آبه م

، پـرچم کشـور )یقـرارداد یـلنقطه تحو
ـانافراشته شود و حضور کارشنا یگانهب  س

ــر ا یرانو مــد ســکو،  یــنصــنعت نفــت ب
ـان شـ ارجه سالها با کسب اجازه از حاکم

  بوده است؟
به گـواهِ  یدمستحضر یاتر، آ از همه مهم• 

ـا یافـتاسنادِ در  ییشـده از دسـتگاه قض
ـا  یالملل یناز مراکز ب یکینروژ و  مبارزه ب

ــرارداد  ــتان، داللِ اول ق ـاد در انگلس فسـ
از  یشپــ یــزدیپنــاه  یــزدانعبــاس  یآقــا

را  یامضا و انعقاد آن، مـذاکرات متعـدد
ـا یکو نزد ارشد یراناز مد یکی ینب  یآق
ـا یعنــــی نگنــــهز مهــــدی ( " ه.م " یآقـــ

 یرعاملو مـد یورمعروف به جون) هاشمی
ـا  یتجعفــر، هــدا یــدحم یکرســنت آقـ

در  یثبت شـرکت یبرا ینموده است و حت
ـاد  یـزگر یبرمودا برا از مقـررات ضـد فس

ـا تجربـ گرفته یاروپا مشاور حقـوق  ۀانـد ت
ـــزیتلـــخ و آبرور ـــ ی ـــ ینب ـاد  ِیالملل فســ

در  یـلاسـتات او یکت نروژشر ِیمعامالت
  !نشود تکرار یرانا

زنگنــه  یبــه اذعــان آقــا یــددان یمــ یــاآ• 
گونه قراردادها آلوده اسـت و  ینا یفضا

ششـم قـراردادِ  یـهالحاق یاناز قضا در جر
 یبنام آقا یگریکرسنت، دالل معروف د

 یشجاه وارد گود شده و به عنوان پ یترق
اقــرار خودشــان و اســناد  یافــتِ برابــردر
 ۷از  یشساله و ب ۲۵پورسانت  یک یانکب
ـارجه درهم یلیونم گرفتـه  یا از طرف ش

ـا  ینفـوذ داخلـ یاز افراد ذ یاریو به بس ب
ـالغ یـتهو داده و برابــر قــرار  یمعلــوم مب
 یرعاملو مــد یشــانکــه بــه امضــاء ا یــهاول

 یـنو در الهـه صـحت ا یدهکرسنت رسـ
ـا  ییدتوافق تا شـده، موفـق شـده اسـت ب

ـال  یرداداعمال نفوذ، قرا  ۸۴را که در س
  .را زنده کند فتفسخ قرار گر یطدر شرا

 یزنگنه نه تنها از فرصت فسخ برا آقای   
ـا  ــ اصـــالحِ آن اســـتفاده ننمـــود، بلکـــه ب

قــراردادِ  مجــددًا یی،ترکمنچــا یــازاِتامت
در حــال حاضــر،  مــرده را زنــده کردکــه،

ـات داور ــ ـال  یجلس ــ ـــه در ح آن در اله
  است؟ یبرگزار

گـواهِ  بدانند که بـه! حترمم یندگاننما• 
ـات موجـود، تقر یاسنادِرسم ـًاو گزارش  یب

ـا ــه قراردادهـ ــت یهم ــم صــنعت نف  مه
مربــوط بــه تمــام حــوزه هــا و شــرکتها و 

ـا یاریبســـ ـاس و نتــ ـات حســ  یجاز مکاتبــ
! با کمال تعجّب و تأسـف یمذاکرات نفت

 یعنــیقــرارداد  یــندر دفتــر دالل اول ا
 سیدر انگل یدیزدان پناه یزعباس  یآقا
 از رسـانه یکـه بسـیاریطور شده، بـه یداپ

 یــداو را شــاه کل یو خــارج یداخلــ یهــا
زنگنــه  یدوره آقــا یاســرار و مفاســد نفتــ

  .اند یدهنام
ـاندر جر یـدباز جالب اسـت کـه بدان•   ی
 یافتـهاسناد  یقراداد کرسنت، وقت ینهم

یکی  ییدبا مهر تا یزدان پناهشده در دفتر 
ـاد د یالمللـ ینز مراکزبا ر اروپـا، ضـد فس

 یـــد،الهـــه گرد یداور یـــواند یـــلتحو
ـار ـامبرده در تــ  یـــکدر  ۳/۴/۱۳۹۲ یخنــ

 یـدئوعنوان شاهد بـه صـورت و جلسه به
حاضـر شـد و ضـمن  اهکنفرانس در دادگ

ـا یاشاره به برخـ و بعـد از شـهادت  یلمس
ـا اسـناد و  یوقت ی،ا به نفع طرفِ شارجه ب

 یـرانا یو وکـال یاعزامـ یاتواالت هئس
ـــمواجـــه شـــد، از  ـــه س واالت ئپاســـخ ب

استنکاف کرد و آن را به روز بعـد واگـذار 
ـار روز ۵۰از  یشبـ یعنـی یخنمود و از آن ت

 کـه یشده است بـه نحـو یدناپد یدر دب
 یـروز یسی،مضاعف انگل یتتابع یلبه دل

ــ ــربــا وز یسخارجــه انگل محتــرم امــور  ی
فــرد  یــنا! (یــردگ یخارجــه مــا تمــاس مــ

حـبس  یـتسال محکوم ۷است و  یرانیا
دارد کـه  یصنعت یبه جرم جاسوس یعقط

 یاسـیمقامات س یبرخ یهمتاسفانه با توص

ـاد، در  ۀدر دهــــ مرحلــــه از  یــــکهفتـــ
  )شود می یبازداشتگاه آزاد و متوار

از  یضـیاخبار ضد و نق یزگذشته ن هفته    
ـاب  ۀشدن جناز یداپ نامبرده منتشر و بازت
و  یالملل ینب یدر رسانه ها یعیوس یاربس
الهـه  یداور یواند یرسم یۀدر نشر یحت

که در صورت زنـده بـودن  یفرد. داشت
ــد یم ــ توان ـات فراوان ـایاز ماف یاطالعـ  یـ

ـارنفـت در اخت یو خارج یداخل داشـته  ی
ـاتباشــد و اط  یرا بــرا یمتــیق یذ العـ

 یمبارزه با مفسدان در داخـل کشـور بـرا
  .یدما فراهم نما

وجـود امثـال  یـلبـه دل یداساساً شـا •
زنگنه  یآقا یریتمدفرد در دوره  ینا

 یتمام معامالت خارج یبًاباشد که تقر
مســاله دارِ بعــد از انقــالب مربــوط بــه 

هم در دوره صدارت  وزارت نفت و آن
اگـر ! محتـرم ینـدگاننما! است یشانا

سـراغ دارنـد  یالمللـ ینقرارداد ب یک
 یــلاو اتاســت یکــه ماننــد قراردادهــا

نـروژ  یآن در دادگاههـا ینکه متهم(
و در نامــه ) محکــوم شــدند یکــاو آمر
زنگنه با توجـه بـه اسـناد،  یآقا یرسم

 یـزدیپناه  یزدانعباس  یذکر نام آقا
 یـــورمعـــروف بـــه جون"ه. م " یو آقــا

)(junor ـــد و ـــارا آورده ان ـــرارداد  ی ق
 یهـا که پرونـده آن در دادگاه(توتال 

و )اســــت یدگیفرانســــه تحــــت رســــ
نام دالالن آن مشترک اسـت  سفانهمتا
ـــاو  کرســـنت،  یراردادهـــاامثـــال ق ی

 یو دهها مـورد قـرارداد نفتـ یندارخو
ــ یگــر،د  یو خــارج یدر محــاکم داخل

بـه بـار آورده  یـزیمطرح شده و آبرور
  !اند، نام ببرند

ـــا•  ـــاب آق ـــزانعز ی،روحـــان یجن  ی
 ینــدگانشــده بــه مجلــس، نما یمعرفــ

 یفرمانـده یـداطـالع دار یـامحترم، آ
ــرم ن ــرویمحت ــام ی ــ یانتظ از  یگزارش

 یـنا یاز داللهـا یکـیات اقـدام یبرخ
محتـرم  یاسـتر یمو تقـد یهپرونده ته
وقــــت نمــــوده اســــت و  یجمهــــور

ــام ــراد صــاحب ن  یاز و یمتاســفانه اف
گرفته انـد؟و اتفاقـاً همانهـا  ییها پول

کننـد،  یفعاالنه تالش م یزروزها ن ینا
 یچـه ربطـ یـدمُبرهن کن یدتوان یم یاآ

ـــ  یســـیونکم یـــیسر ینوجـــود دارد ب
 یهوار مجلس که بورسـاز اد یکی یانرژ

ــرا ــزخــارج از شــرکت نفــت ن یدکت  ی
و  یـــقداشـــته؛ مســـئول تحق یافـــتدر

از پرونـده اسـتات  حاصـل یتفحص ب
 یندهاز نما تبوده و برابر مستندا یلاو

 یدر تهران مبـالغ هنگفتـ یزکرسنت ن
قـرارداد، تمـام  یناخذ و در عوض از ا

شخص  ینپرونده ا! (کند یقد دفاع م
ــاه در حــال  اســت،  یدگیرســدر دادگ

  !)اگر مشمول مرور زمان نشود
ــاآ•  ــد یم ی ــاز  دانی ــدن گ ــوزانده ش س
 یاز مبـان یکـیسلمان، همـواره  یدانم

قـرارداد بـوده اسـت، مـثالً  ینا یهتوج
بــا حضــور  ۱۵/۷/۸۱در جلســه مــورخ 

 یمجلس، در حال یندگانسه نفر از نما
صـــفحه از قـــرارداد  یـــک یکـــه حتـــ

 در یشـانا یریتدر زمـان مـد یچگاهه
از جملـــه  ینظـــارت ینهادهـــا یـــاراخت

ــرا ــس ق ــوعِ  رمجل ــه موض ــت، ب نگرف
 یــدانم یــنا یســالها ســوختن گازهــا
جلسـه را هـم  یـناشاره شده اسـت و ا
همــواره بــه  یــزیبــه شــکل مغالطــه آم

 یاسـالم یمجلـس شـورا ییـدعنوان تا
 ۀاساسـاً پـروژ یدر حـال! کننـد یالقا مـ
سلمان  یدانم یگاز یۀطرِح ال یاجرا

آغـاز شـده و پـس از سـالها  ۷۹از سال 
و آن هـم بـا  یدهرسـ مبه اتمـا یبه تازگ

در خطــوط انتقــال  یــدهاشــکاالت عد
  !گاز

ــا  یــدانم یــنعبــارت روشــنتر ا بــه     ت
کرده  ینم یدتول یقبل اصًال گاز یمدت

کـه  ی، بلکه آن گـاز!که سوزانده شود
 یـۀسـوخته، گـاِز همـراِه نفـت از ال یم

م آن سلمان بوده که حج یداِنم ِینفت
ســوخته شــدنِ  یبِتمصــ یــنکــم و ا
به  یاختصاص یزهمراِه نفت ن یگازها

ـــدانم ـــدارد و دامنگ ی ـــلمان ن ـــرس  ی
  .نفت کشور است یادیناز م یاریبس
 یمخواهشـمند یروحـان یآقا جناب   

در خصـــوص انعقـــاد قـــرارداد دوران 
ـــا ـــرکت  یصـــدارت آق ـــا ش ـــه ب زنگن

کـــه  یانـــد کمپـــان ینِبـــ یونیســـتیصه
و  یلیاسـرائ یـک آن با ییاجرا یاستر

 یلاسـرائ یضدجاسوسـ یسعضو سـرو
 ۵/۲غاصب است که عالوه بـر حـدود 

دالر پــول مشــاوره، اطالعــات  یلیــونم
 یآور جمـعاز صنعت نفت را  یفراوان

سازمان  ینکهرغم ا ینمودند، حال عل
عنوان  حراســـت صـــنعت نفـــت بـــه

 یو تخصصــ یمقــام حفــاظت ینبــاالتر
درون وزارت نفت، رسمًا اعالم نموده 

از اطالعـات  یکه حجـم قابـل تـوجه
ــه و خ ــیمحرمان ــنعت  یل ــه ص محرمان
ــ ــاط یب ینفــت و حت ــا موضــوع  ارتب ب

شـرکت داده  یـنا ینـدهمشاوره بـه نما
مکـررا  یانشانزنگنه و حام یشده، آقا
بـه  یکنند که اطالعات خاصـ یذکر م

  .شرکت داده نشده است ینا
 یکه اشتباه بـوده و بـ یاز مطلب چرا   

ــه   یاطالعــات ییســوار یــکشــباهت ب
ــرا ــا یب ــه نهاده  یوزارت نفــت و هم

 یجـهکنند؟ نت یدفاع م یست،ن ینظارت
 یدالر یلیونمشاوره چند م ینا یعمل
چــه  یــزاصــالح ســاختار نفــت ن یبــرا

  بوده است؟
 یبـه گوشـه ا یدگیمراحل رسـ البته    
 ییپرونـــده در محـــاکم قضـــا یـــناز ا

همراه  یهتوج یرقابِلغ ِیتهران با کند
از صـدور  ینکـهو عالوه بر ا بوده است

دادگـــاه  ۹۱ یندر فـــرورد یـــهاول یرا
استان تهران تا کنون اتفاقات  یفریک
حاصـل  یفراوانـ یاتو کشف یادز یاربس

ـــدد ـــهود متع ـــت و ش ـــده اس در  یش
مطالـــب  یو خـــارج یداخلـــ عمراجـــ
از  یا را اظهار داشته که گوشه یفراوان

شــدنِ  یســتســر بــه ن یویآن بــه ســنار
ـــاس  ـــیعب ـــدهجامان یزدان ـــت و  ی اس
از اتهامـات  یاریپرونـده بسـ ینهمچن

 ینبــر همـــ. کماکــان مفتــوح اســـت
بـا  یمخـواه یمـ ییهاساس از قوه قضـا

 یبــه اجــزا یشــترو ســرعت ب یــتقاطع
آمـده  بدسـتپرونده و اطالعـات  ینا

ــا بسترســازان فســاد  یــدنما یدگیرســ ت
  !یدوارنشوندام
  
دفاع روحانی از زنگنـه کلمـه  ٭

در بــــر  ای در بــــاره واقعیتهــــا
  :نداشت

  
پـیش از رأی اعتمـاد  ،مرداد ۲۴در  ☚

 ،پیشــنهادی» وزیــران«گــرفتن بــرای 
ــه  ــه گفت ــژن زنگن ــاره بی روحــانی در ب

نسـبت بـه وزارت نفـت، مـن در  :است
که وزارت نفـت از  کنم یعرض م ینجاا

برخـوردار  ییباال یاربس یتحساس یک
 یــنکشــورمان ا یطامــروز شــرا. اســت

 یـرتعب یکبه  یاما  یاست که منابع مال
ــدگ ــا ا یرســاتر، زن ــردم ب ــروز م ــنام  ی

ــــرا ــــال دارد؛ ش ــــه اتص  یطوزارتخان
ما هـم نسـبت بـه  یالملل ینو ب یاسیس
  .حساس است یاربس خانهوزارت ینا

خود را بر سـر  یمدشمن توطئه تحر    
. وزارتخانــه گســترش داده اســت یــنا

 ای یگانـه یگاهوزارت نفت، جا یگاهجا
وزارتخانـه  ینابه  یداست و نگاه ما با

 یتنهـا بحـث انـرژ. باشـد یگانـهنگاه 

 یاســتبحــث س. یســتداخــل کشــور ن
 یـــنمـــا و اقتصـــاد مـــا بـــه ا یخـــارج

 یکبه  یازما ن. وزارتخانه وابسته است
 ینـهزم یـنمرد باتجربـه کهنـه کـار در ا

  .یمداشت
وسواس بـه خـرج  یارمورد بس ینا در   

دو نفـر را  یحتـ. داده و مشورت کردم
ــرا ــنا یب ــه برگزوز ی ــدمارتخان ــه  ی ک

خودشــان اصــرار کردنــد و گفتنــد در 
مهندس " ینه،گز ینبهتر یفعل یطشرا

بــا همــه متخصصــان و . اســت" زنگنــه
ـــ ـــتان کـــه بررس  یو یم،کـــرد یدوس

سمت بـود  ینا یفرد برا ینتر یستهشا
  .دهم یحندارد توض یازو ن
را در  یشـــانا یتدوره مســـئول شـــما    

ده و کر یسهمقا یگرد یها نفت با دوره
صــنعت  یــندر دوره خــود بــه ا ینیــدبب

 یشــما پــارس جنــوب. داد یچــه نشــاط
 یـد؛کن یسـهرا با امـروز مقا یشاندوره ا

 یوقتـــ. خواهـــد یرا نم یزهـــاچ یـــهبق
ـــارس  یشـــانا ـــه، پ رفـــت از وزارتخان

داشـته  یشـرفتتا االن چقدر پ یجنوب
  است؟

 یــنمــان در ا یطشــرا دانم یمــ البتــه    
 ینا در عـسخت بوده امـ یارها بس سال

ارزشـمند بـوده  یاربسـ یشـانحال کار ا
 یم،تسـن یبـه گـزارش خبرگـزار. است
مـــن بـــه : جمهـــور ادامـــه داد یسرئـــ

 کنم یعرض مـ یرانصراحت به ملت ا
را  یبه عنوان منتخب شـما فـرد بهتـر

 ینو ا شناسم یوزارتخانه نم ینا یبرا
حســـاس اســـت کـــه اگـــر  تخانـــهوزار

دو هفتــه بــا سرپرســت  یبخواهــد حتــ
  .ه شودادار

و  ینــدگاننما ینبــه عنــوان امــ بنــده   
 یارمن بسـ یکه برا کنم یملت عرض م
کشـور مضـر  یمنافع ملـ یسخت و برا

 یتیزنگنــه شخصــ یخواهــد بــود، آقــا
 یشـانهست که ما در جبهه جنگ بـا ا

اسـت  یجهـادگر یشـانا. یمآشنا شـد
ــــــدانکــــــه در م رزم و در  یهــــــا ی

ـــه هـــا ـــارش  یوزارتخان ـــف کن مختل
  .بودم

پرونـده  کنم یخدمتتان عرض م من    
مختلف دنبال  یها را در بخش یشانا

پاکدست اسـت و مسـاله  یفرد. کردم
مطـرح اسـت، " کرسنت"اگر بنام  یا

 ینمولــف محتــرم همــ ینــهزم یــندر ا
کــه بــه قــرارداد  یکســ یناولــ !جاســت

کرسنت اشکال کرد، بنـده بـه عنـوان 
بـودم و  یملـ یتامن یعال یشورا یردب

ــد هــم در جر ــانبع ــراحلش  ی ــور م ام
اســت  یهســتم؛ مهنــدس زنگنــه فــرد
ــــدمتخصــــص، پاکدســــت و مف  در.ی

ـــ یطشـــرا ـــرا ینبهتـــر یفعل اداره  یب
مهــم و  یاروزارتخانــه بســ یــنکــردن ا
  .است یفعل یطشرا یکاستراتژ

سرپرســتها کــه روحــانی بــرای ســه  ☚
وزارت خانه بـدون وزیـر معـین کـرده 

  :است
ــوفیقی سرپرســت وزارت  -  ۱ جعفــر ت

او خـود و . ت و فنـاوریعلوم، تحقیقا
طرز فکـرش را ایـن سـان معرفـی مـی 

به هیچ دسـته و گروهـی وابسـته : کند
ــا  نیســتم، گــرایش سیاســی دارم ولــی ب

  .زبان علمی سخن می گویم
دانشـــگاه جـــای حـــزب هـــا نیســـت، 
ـــد گـــرایش سیاســـی  دانشـــجویان بای
داشته باشند ولی در حدی که بـه علـم 
ــی  ــد قطب ــد از چن ــه نخــورد، بای لطم

  .نشگاه ها جلوگیری کنیمشدن دا
هیچگاه با زبان سیاسـی گفـت وگـو     

نمــی کــنم زیــرا عقایــد سیاســی ماننــد 
حباب روی آب اسـت و ارزشـی نـدارد 
کــه بخــواهیم بــه خــاطر گرایشــات 

  .سیاسی از همکاران خود بگذریم
  

  7 صفحهدر
  

!»اردوکشی«  
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اين اظهـارات هـم مـی  :انقالب اسالمی
گوينـــد فهـــم او از علـــم چيســـت و هـــم 

سياسـی عيـان » عقايد«از  درک او را
مـــی کننـــد و هـــم روشـــن مـــی کننـــد کـــه 
دانشـــــــجو حـــــــق دارد تمايـــــــل سياســـــــی 
داشــته باشــد امــا حــد عمــل سياســی او 

اسـتبداد زده . معـين مـی کنـد» علم«را 
 بيچــــــاره نمــــــی دانــــــد کــــــه علــــــم يــــــا در
خـــدمت قـــدرت اســـت و يـــا در خـــدمت 
اســتقالل و آزادی و حقوقمنــدی انســان 

  .  در جريان رشد
مـوزش آ» وزیـر« ،اصغر فانی علی – ۲

ــرورش شــده اســت ــات . و پ در انتخاب
رئــیس ســتاد فرهنگیــان جانبــدار  ،۸۸

او در .  میر حسین موسوی بوده اسـت
 ۷۰حکومت احمدی نژاد نیـز بمـدت 

مــــــوزش و آسرپرســــــت وزارت  روز 
  .پرورش بوده است

 ،سید محمد رضـا صـالحی امیـری – ۳
  ورزش و جوانان» وزیر«

 ۸۸سـال » فتنـه«سـه از نکه هر آبا       
مــرداد  ۲۸(کیهــان  ،تبــری جســته انــد

سرپرست کردن این سـه را دهـن ) ۹۲
ــده و از قــول  ــه مجلــس خوان کجــی ب

مجلس نوشته » نمایندگان«یکچند از 
خط قرمز مجلس  ۸۸فتنه سال  :است

  .ن کوتاه نمی آیدآاست و مجلس از 
ــــــالمی ــــــالب اس روز اول  – ۱ :انق

ر رســـــيدگی بـــــه صـــــالحيت وزيـــــران، د
خـــــود را » افراطـــــی«مجلـــــس مافياهـــــا، 

در روزهــای بعــد، نوبــت . نشــان دادنــد
اصـــــول گـــــرا و » ميانـــــه روهـــــای«بـــــه 

. محافظــه کــار و اصــالح طلــب رســيد
در حقيقــت، مجلــس نمايشــگاه انــزوای 

محــــور اعتــــدال، . شــــدهــــا » افراطــــی«
. گشــــــــت اواطاعــــــــت از و » رهبــــــــر«

تبــــــری » ۸۸فتنــــــه «همــــــه وزيــــــران از 
نـد ادامـه يابـد، هرگاه همين رو . جستند

مهندســـــــــــــی انتخابـــــــــــــات و وزيـــــــــــــران، 
مهندسی مجلس آينده را نيـز بـه دنبـال 

» طلبـــان افراطـــی«اصـــالح  .مـــی آورد
حـــــذف » گرايـــــان افراطـــــی«و اصـــــول 
بـــــاوجود ايـــــن، مکانيســـــم . مـــــی شـــــوند

قــــدرت، خاصــــه وقتــــی واليــــت مطلقــــه 
فقيـــه اســـت، مکانيســـم تقســـيم بـــه دو و 

بــــه ســــخن . حــــذف يکــــی از دو اســــت
نوبــت بــه تقســيم بــه دو و  ديگــر، بــاز

  . حذف يکی از دو می شود
سه وزير، نجفـی و ميلـی منفـرد و  – ۲

سلطانی فر، کـه وزارت خانـه هـائی را 
ـــــــد کـــــــه ســـــــر و  ـــــــد اداره مـــــــی کردن باي
کارشــان بــا دانــش آمــوز و دانشــجو و 
. جوانــــان اســــت، رأی اعتمــــاد نگرفتنــــد

بنـــــــا بـــــــر مهندســـــــی وزراء، ايـــــــن ســـــــه 
جــه وزارت خانــه حســاس کــه طــرف تو 

شـــخص خامنـــه ای ايســـت، نمـــی بايـــد 
بــــه کســــانی ســــپرده مــــی شــــدند کــــه بــــا 

، کمتــــر ارتبــــاطی مــــی داشــــته »فتنــــه«
اال ايـــن کـــه طـــرد ايـــن ســـه وزيـــر . انـــد

، بـاوجود »اصـالح طلبـان«نزديک به 
ســخنان زبونانــه شــان، برعهــده مجلــس 

  .گذاشته شد
در همان حال که وسائل ارتبـاط  -  ۲

جمعـــــــــــــی امريکـــــــــــــائی و انگليســـــــــــــی، 
ا بخــــش فارســــی زبــــان آنهــــا خصوصــــ

بســود روحــانی و وزيــران او تبليــغ مــی 
ــــــــه کشــــــــورهای  کننــــــــد، سياســــــــت تجزي

يمهـای ژر. منطقه پيش برده می شود
اســتبدادی کشــورهای منطقــه را بــه لبــه 
پرتگــــاه تجزيــــه مــــی برنــــد و امريکــــا و 
انگلــيس و اســرائيل کــار هــل دادن بــه 

در . پرتگــــاه را بــــر عهــــده مــــی گيرنــــد
شـــته ای را مـــی فصـــل ســـوم ترجمـــه نو 

خوانيــد در بــاره سياســت تجزيــه کـــردن 
کشــــــــورهای خاورميانــــــــه و در فصــــــــل 

می خوانيد در بـاره را چهارم، گزارشها 
ايـران و رابطـه بـا ايـران و رابطـه ايــران 
بــــا کشــــورهای منطقــــه، بطــــور خــــاص 

  :سوريه
  
  

تشديد نزاع عـرب بـا   
و شيعه بـا سـني   ايران 

ــه   ــدف تجزيـ ــا هـ بـ
هاي بـــزرگ كشـــور

  :يانهمنطقه خاورم
  
  

مقالـه بـه قلـم شـرمين  :انقالب اسـالمی
نروانـــــی اســـــت و االخبـــــار انگليســـــی، 

ــــــــــــــه ژ ۲۹مــــــــــــــورخ   آن را  ۲۰۱۳وئي
با مشـاهده کودتـای . انتشار داده است

» ليبراليســم«نظــامی مصــر و ائــتالف 
و نظاميـــــان اســـــلحه » سکوالريســـــم«و 

بدســــت و آنچــــه دارد بــــر ســــر مصــــر 
مـــــــــــــــی آورد و مشـــــــــــــــاهده عملکـــــــــــــــرد 

ه و واليــــــت مطلقــــــه يمهــــــای ســــــوريژر
فقيــــــــه، مشــــــــاهده گــــــــر را از اهميــــــــت 
اينگونــه نوشــته هــا و ضــرورت برقــرار 
کــــــــــــردن جمهــــــــــــوری شــــــــــــهروندان در 
ــــــه آگــــــاه مــــــی کنــــــد . کشــــــورهای منطق

همکــــــاری باورمنــــــدان بــــــه اســــــتقالل و 
آزادی انســــــــان و ملتهــــــــا در اســــــــتقرار 
چنين جمهـوری در کشـورهای منطقـه، 
مــی توانــد نيروئــی را ايجــاد کنــد کــه از 

يمهــــــای اســــــتبدادی کــــــه بــــــه ژرپــــــس 
ضـــــرورت دســـــت نشـــــانده انـــــد و نيـــــز 

  :گروه های خشونت پرست، برآيد
محاسبه ها کـه  ،در خاورمیانه امروز •

ده ســال اســت  انجــام مــی شــوند و 
مـردم منطقـه  ،مرتب به روز می شـوند

 ،برای مثـال. نها نمی گشایندآچشم بر 
احسـاس عمـومی در  ،در مصر و سوریه

 ،بایـد اتحـاد کـرد نچه بر سرشآباره  
نیمی از مصـریها بـر . در اختالف است

این باورند که پرزیدنت محمد مسری 
لــت فعــل امریکــا و اســرائیل اســت و آ

نیمی دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه ارتـش 
مصر   بدسـتور امریکـا و اسـرائیل او را 

  .برکنار کرده است
نیز وضع از همـین قـرار  ،در سوریه      

سـت و یـا اسـد عامـل خـارجی ا :است
شــورای ملــی ســوریه کــه در خــارج از 
سوریه تشکیل شـده اسـت وسـیله کـار 
اســرائیل و امریکــا در اســتقرار ســلطه 
شان است؟  اما مصریها و سـوریه ایهـا 

لــت آکــه اســالم گراهــا و یــا دولــت را 
هـر دو  ،فعل امپریالیسـم مـی انگارنـد

ــــه  ــــد ک ــــر غافلن ــــن ام ــــته از ای دس
امپراطوری فرصت طلـب مـی شـود و 

ائل اســتفاده از هــر دو تمایــل را وســ
  . دارد

ـــی  • ـــه بس ـــناریوئی وجـــود دارد ک س
در همـان حـال کـه . ویرانگراتر اسـت

ــه  ــتهم کــردن یکــدیگر ب ــه  م ــا ب عربه
گزینه سوی بس  ،توطئه گری مشغولند

وجـود دارد  ،زیان بخش تر برای همه
بالکانیزاسـیون  :و در دست اجرا است

  .کشورهای بزرگ منطقه خاورمیانه
ـــــــــنژ ۱۹در      ـــــــــگاه  ،وئ در دانش

University of Michigan’s 
Gerald R. Ford School of 

Public Policy، هـانری کیسـینجر، 
ــــا ــــبق امریک ــــه اس ــــر خارج از  ،وزی

 :وردآاســتراتژی ســوی ســخن بمیــان 
مــی  ،اگـر تـدابیر دیگــر ناکـام شـدند«

تواند طرح تقسیم کشـورها بـر اسـاس 
طایفـــه و قـــوم و ملیـــت را بـــه اجـــرا 

تا که توان سیاسـی و نظـامی . شتگذا
کشورهای عمده عـرب نـاچیز شـود و 
غرب بتوانـد بـه سـرعت منطقـه را بـه 

او در بــاره ســه .  وردآمهــار خــود در 
نچه به سـوریه آدر  :کشور چنین گفت
سـه فرجـام محتمـل  ،مربوط می شـود

پیروزی اسد و پیروزی سنی هـا  :است
و یا تقسیم کشور میان ملیت هـائی کـه 

. بـا یکـدیگر همزیسـتی کننـدحاضرند 
هریــک کــم و بــیش از خــود مختــاری 
ــد  ــک نتوان ــند و هیچی برخــوردار باش

ایــن همــان . دیگــری را پامــال کنــد
فرجامی است که من ترجیح می دهـم 

نخست این که سوریه یـک . واقع شود
ـــت تـــاریخی نیســـت در شـــکل . دول

. مده اسـتآبوجود  ۱۹۲۰در  ،کنونی
کــه بـه سـوریه ایــن شـکل داده شــد تـا 

ـــر . ســـان شـــودآن آســـلطه فرانســـه ب
این کشـور . همسایه سوریه عراق است

ایـن . نیز شکلی عجیب به خود گرفت
ــا کــه ســلطه  شــکل را بخــود گرفــت ت

این شکل . سان شودآ ،نآانگلستان بر
به این دو کشور داده شد تـا هیچیـک 

  . »نتوانند بر منطقه مسلط شوند
در همــان حــال کــه کیســینجر نظــر     

بـــاره تبـــدیل ســـوریه بـــه  خـــود را در
راسـت و سـر  ،»مناطق خـود مختـار«

اغلب اظهاریـه هـای  ،راست می گوید
دولتهای غربی مـدعی مـی شـوند کـه 
منفعت آنها در اینسـت کـه کشـورهای 

امـا سـاده لـوح . منطقه تجزیـه نشـوند
این اظهاریه ها صحنه سـازی . نباشیم
بــه تکــرار ســخن از تجزیــه ای . اســت

 ،ن نیســتآگفــتن کــه ســود غــرب در 
یعنی القای فکر تجزیه و زمینه سـازی 

ــه ــرای تجزی ــه . ب ــه تجزی ــار ب ــی ک وقت
دیگـر مـردم بـه یـاد  ،کشورهای کشـید

نمی آورند که باب طبـع  دولتهایشـان 
در حقیقـت اظهاریـه هـا . بود یا نبـود

این پیام را در بردارنـد کـه کشـورهای 
  .منطقه می توانند تجزیه شوند

ــز • ــی نی ــزاع دین ــاره ن حقیقــت  ،در ب
اینست که غربی ها همواره نسـبت بـه 
بــزرگ شــدن گــودالی کــه شــیعه را از 

. هشـدار مـی دهنـد ،سنی جدا می کند
در  ،گاهانـه و عامدانـهآ ،نهـاآاما خود 

بخصــــــوص در  ،تمــــــامی منطقــــــه
ـــران نفـــوذ دارد  ( کشـــورهائی کـــه ای

میــان شــیعه و ) ســوریه لبنــان و عــراق
نزاعهـای .  سنی نزاع بـر مـی انگیزنـد

و مرامــی دارد کشــورهای دیگــر  دینــی
را نیـز فـرا مـی ) مصر و بحرین و یمن(

  .گیرد
هدف از برانگیختن ایـن نـزاع هـا      

پاره کـردن پیونـد ملـی در کشـورهای 
ــه اســت ــالب ایــران. منطق در  ،از انق

ـــومت و  ،۱۹۷۹ ـــنش و خص ـــاد ت ایج
ــران و عــرب و شــیعه و  ــان ای ــزاع می ن

هــدف عمــده سیاســت امریکــا  ،ســنی
اســنادی کــه ویکیلــیکس . بــوده اســت
بـر ایـن سیاسـت پرتـو مـی  ،انتشار داد
ــد ــی :افکنن ــتور العمل ــاریخ  ،دس ــه ت ب
ــا  ،۲۰۰۶ در  ،از وزارت خارجــه امریک

یـم اسـد ژهمان حـال کـه از تقویـت ر
ایجاد اخـتالف  ،ابراز نارضائی می کند

ــــامی ژدر ر ــــرفتن تم ــــار گ ــــم و بک ی
برای ایجاد ایـن اخـتالف و » ضعفها«

ســوریه بــا ایــران را  بــرهم زدن رابطــه
سنی هـا را از نفـوذ «  :تعلیم می دهند

ــــران بترســــانید ــــن آ. ای نهــــا را از ای
بترسانید که ایرانی ها فعـال هسـتند و 
سنی های فقیر را دارنـد بـه شـیعه مـی 

سنی های سوریه این ترسـها . گروانند
اغراق در باره نفوذ ایـران در . را دارند
ــوریه ــی کنــد ،س ــدید م ــها را تش . ترس

ــه ســنی ســوریه توجــه خــود راجا  ،مع
بر گسـترش نفـوذ ایـران  ،بیش از پیش
از . متمرکــز کــرده اســت ،در کشــورش

جملــه ســاخته شــدن مســاجد توســط 
شرکتهای ایرانی در سوریه را به چشـم 

ــــد ــــی بینن ــــری و . م ــــای مص هیأته
همانطور رؤسای (عربستانی در سوریه 

ــی ســنی هــای ســوریه توجــه روز ) دین
. نشان مـی دهنـدافزونی به این مسئله 

مــا بایــد بــا ایــن دو دولــت همــآهنگی 
وریم کـه آهای الزم را برای این بعمل 

ــب  ــر جل ــن ام ــه ای ــه را ب توجــه منطق
  .»کنیم

یـا ایـن آو مسئله اینست که بـدانیم       
اتهام کـه ایـران دارد مـذهب شـیعه را 

از صـحت  ،در مصر نیز انتشار می دهد
برخـــوردار هســـت یـــا خیـــر؟ راســـتی 

صحت نـدارد و هـدف جـز اینست که 
ــران و ضــد  ایجــاد احساســات ضــد ای

در کشورهای که تا ایـن هنگـام  ،شیعه
ــی  ــلیمن اداره م ــوان المس ــط اخ توس

  . نیست ،شد
گزارشی از سفارت امریکا در ریـاض      

ــه وزارت خارجــه امریکــا ــاریخ  ،ب در ت
ـــد ،۲۰۰۹ ـــی گوی ـــد نـــاجی  :م محم
رئــیس قبیلــه ای کــه بــا علــی  ،الشــیف

عالئـــق شخصـــی  ،عبداللـــه صـــالح
ـــک دارد ـــالح و  ،نزدی ـــد ص ـــی گوی م

سـخت تردیـد  ،اطرافیان او می گویند
دارنـد کـه ایــران بـه شورشـیان هــوتی 

الشیف  ،دسامبر ۱۴در . کمک می کند
صــالح کــه مــی دانــد ایــران بــه  :گفــت

ــاره  ،هــوتی هــا کمکــی نمــی کنــد در ب
بــا دادن  ،کمــک ایــران بــه هــوتی هــا

کـه اغراق می کند تا   ،اطالعات دروغ
ـــتقیم وارد  ـــز بطـــور مس ـــتان نی عربس
. جنگ شود و نزاع منطقه ای بگـردد

الشیف گفت که یکـی از اعضـای دفتـر 
ویژه یمن در وزارت خارجـه سـعودی 
به من گفت ما نیز می دانیم  که صالح 
در باره نقـش ایـران در شـورش هـوتی 
ها دروغ می گوید اما در حـال حاضـر 

  . کاری نمی توان کرد
ـــن      ـــال ای ـــه وزارت  ارس ـــزارش ب گ

ن نشــد کــه آمــانع از  ،خارجــه امریکــا
وزیر خارجـه سـابق  ،هیالری کلینتون

در کمیتـه سـنا  ،چند سال بعد ،امریکا
ـــد ـــی هـــا در جنبشـــهای « :بگوی ایران

  . »مخالف در یمن بسیار دست دارند
 ،گزارشهای سفارت امریکا در منامـه •

پایتخت بحرین به وزارت خارجه این 
بر همین سیاق  ،۲۰۰۸در سال  ،کشور

ــتند ــت بحــرین« :هس ــئوالن دول  ،مس
ــه مقامهــای  ،بطــور خصوصــی ،گــاه ب

مـی  ،امریکائی دیدار کننده از بحـرین
ــد ــیعه را  :گوین ــان ش ــی از مخالف برخ

هربار کـه ایـن . ایران حمایت می کند
مــا از حکومــت  ،یــدآادعــا بعمــل مــی 

. ن را تأییـد کنـدآبحرین می خواهیم 
ما  ،ا امروزت ۱۹۹۰دست کم از اواسط 

هــیچ دلیــل و مــدرک قــانع کننــده از 
ارسال اسـلحه و یـا دادن پـول توسـط 

اگر در ایـن . حکومت ایران نیافته ایم
حکومت بحرین مـدرک قـانع  ،روزها

کننده ای از مداخله ایران می یافت و 
گــاه مــی آن آمــا را از  ،درجــا ،یــا بیابــد

رهبران بحرین به  ،با وجود این. کند
ــالمت ســرکوب خشــن تظــاه رات مس

میـــز ادامـــه مـــی دهنـــد و امریکـــا از آ
  . سخن می گوید» مداخله ایران«
ـــرب • ـــهای ع ـــتن جنبش ـــا برخاس  ،ب

ــام ــرعت تم ــا س ــا ب ــار آ ،امریک ــش بی ت
. ضدیت با شیعه و ضدیت با ایران شد

 ،نگذشـته ۲۰۱۱هنوز سه ماه از سـال 
ارتش امریکا تمرین نامه محرمانـه ای 

ی دائمــ ،نآرا تهیــه کــرد کــه هــدف از 
کردن اختالف میـان عـرب و ایـران و 

ــود ــا و . ســنی و شــیعه ب اینســت محله
ــد در  ــی بای ــه م ــا  ک ــا آتبلیغه ن محله

کلمه پرس بکار رفته (مدند آبعمل می 
  :)است بجای ایران

   :مبانی

دینامیک انشـقاق میـان عـرب و « – ۱
ایران  امری تاریخی و دینی و زبـانی و 
فرهنگی است و این اختالفهـا موانـع 

وانـــی هســـتند کـــه نمـــی تـــوان از فرا
  . میانشان برداشت

ــه   -  ۲ عقــده حقــارت عــرب نســبت ب
ــن کــه بســیاری از  ــی ای ــی هــا یعن ایران
عربها از توسعه طلبی و سـلطه جـوئی 

در ذهـن .  ایران بر منطقه مـی ترسـند
ــاآ ــاه از  ،نه ــران هیچگ امپراطــوری ای

میان نرفته است و این کشور از اغلـب 
  .ستکشورهای عرب مستقل تر ا

ــا  – ۳ ــا و ی ــدن ه ــورد تم ــاه برخ هرگ
ــا و  ــیحی ه ــان مس ــلیبی می ــگ ص جن

با عربهـا ) غرب و اسرائیل(یهودی ها 
اتحـاد عربهـا و  ،و ایرانیها پـیش نیایـد

شـکل  ،غـرب/ ایرانی ها برضد امریکـا 
  . گرفتنی نیست

یا احتمال گفتگو میان عـرب آ :پرسش
  با ایران وجود دارد؟ 

 ،رانبا وجـود شـیعه بـودن ایـ :پرسش
چه امری می تواند سبب اتحاد عربهـا 

  و ایرانی ها شود؟
بـه دو امـر مـی  ،با وجود مبـانی بـاال    

انشـقاق میـان  ایرانـی  :باید توجه کرد
هــا و  عربهــا یــک واقعیــت اســت و 

ـــن دو ـــزرگ ای ـــاد ب ـــذر  ،اتح از رهگ
تهدید بالقوه منـافع  ،جبنشهای عربها
ـــت ـــا اس ـــن رو. امریک پرســـش  ،از ای
چـه چیــز مــی  :ه اینســتنگرانـی کننــد

ــا ــو موقت ــن دو را ول ــد ای متحــد  ″توان
کند؟ راه کار اینست که عربها ضـعیف 

  . »شوند
اینست که نزاعها و جنگهای ساخت     

ــا ــوند ،امریک ــی ش ــمار م بلحــاظ . پرش
اهمیت استراتژیک خاورمیانه و ذخایر 

ــاز  ــت و گ ــظ  ،نآنف ــاطر اراده حف بخ
ثبات در کشـورهائی کـه نقـش کلیـدی 

و حافظ منافع امریکا و اسرائیل دارند 
یعنــی اردن و ترکیــه کــه عضــو  ،هســتند

ناتو است و پادشاهی های عرب خلیج 
پایــــان یــــافتن نــــزاع در  ،...فــــارس 

امـری نیسـت  ،کشورهای دیگر منطقـه
  . یمها بخواهندژکه امریکا و این ر

بطـور  –در جریان جنگ در سـوریه  •
قطــع در ســال گذشــته کــه رفــتن اســد 

غـرب از طریـق  ،- ل بـود کمتر محتمـ
» کارشناسان«وسائل ارتباط جمعی و  

فکر تجزیه کشور  ،مکرر ،دست نشانده
مطـرح  ،را به چند واحد قومی و دینـی

ادعا این بود که برای جلـوگیری . کرد
تشــکیل چنــد  ،»نــزاع هــای دیگــر«از 

این فکـر . واحد راه حل مناسبی است
ورده تجربه امریکا در ایجـاد عـراق آفر

ن تقسیم عراق به آهدف . است فدرال
  . سه واحد شیعه و سنی و کرد بود

سوری  ۵فراموش کنیم که نمی توان     
غیر کرد و یا عراقی را یافت کـه حـامی 

ــند ــان باش ــه کشورهاش ــدگاه . تجزی دی
تجزیه این کشورها و تبدیل یک دولت 

دیـــدگاه  ،بـــه چنـــد دولـــت کوچـــک
دیـدگاه اسـرائیل نیـز . واشنگتن اسـت

   :هست
کــه اســرائیل گــرم اشــغال  ۱۹۸۲در  •

اودد  ،بـود ،کشوری با چند دین ،لبنان
وزیر و استراتژ سیاست خارجی  ،اینون

نقشه راهی را امضاء کـرد کـه  ،اسرائیل
تجزیه کشـورهای منطقـه  ،نآهدف از 

ـــه واحـــدهای کـــوچکی اســـت کـــه  ب
هیچگاه نتوانند سلطه اسـرائیل را زیـر 

  :عالمت سئوال قرار دهند
ــد در ر«      ــی بای ــه م ــورهائی ک أس کش

مصر و سوریه و عراق  ،تجزیه می شدند
. قـرار داشـتند ،و شبه جزیره عربسـتان

تجزیه سـوریه و عـراق  ،در جبهه شرق
در . است هدف اصلی و مقدم اسرائیل 

انحالل ارتش های  ایـن  ،کوتاه مدت
  سوریه می باید . کشورها هدف است

  
  8 صفحهدر

  

!»اردوکشی«  
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ینـی و در قلمروهای د ،همچون لبنان
یــک  ،در ســاحل :تجزیــه شــود ،قـومی

دولــت علــوی و یــک دولــت ســنی در 
منطقه حلب و یک دولت سـنی دیگـر 
در منطقـــه دمشـــق دشـــمن همســـایه 
شمالی خود و یک دولت دروز بسـا در 
منطقـــه جـــوالن و حتمـــا در منطقـــه 

  و . هوران در شمال اردن
مصر در چندین مرکز قدرت پـاره و     

صر تجزیـه هرگاه م. تجزیه شده است
کشورهائی مثل لیبی و سودان و  ،شود

حتی کشورهای دور دیگر نمـی تواننـد 
ــات  ــه حی ــونی خــود ادام در شــکل کن
ــار  ــه سرنوشــت مصــر گرفت ــد و ب دهن

یــک دولــت قبطــی در . خواهنــد شــد
مصــر علیــا و چنــد دولــت ضــعیف در 

ــر ــه مص ــدت ،بقی ــاب  ،در دراز م اجتن
  .  ناپذیر است

 ،داردعراق کـه ثـروت نفتـی عظـیم     
از لحـاظ . تجزیه شده است ،در درون
انحــالل عــراق مهمتــر  از  ،اســرائیل

 ،در کوتاه مـدت. انحالل سوریه است
این قدرت عراق است که بزرگ ترین 
. تهدیــد بــرای اســرائیل بشــمار اســت

پـیش از  ،جنگی میـان عـراق بـا ایـران
نکه فرصتی برای متحد شدن بر ضـد آ

  الشی سبب مت ،پیدا کنند) اسرائیل( ما 
هر نوع رویاروئی . شدن عراق می شود

بـــه  ،در کوتـــاه مـــدت ،میـــان عربهـــا
به ما کمـک مـی  ،)اسرائیل(اسرائیل ما 

خود به هدف  که متالشی  کند که راه 
. کردن عراق اسـت را کوتـاه تـر کنـیم

عراق می بایـد فرجـامی چـون لبنـان و 
تجزیه عراق به پایه . سوریه را پیدا کند

نـد سـوریه در دوره همان ،قومی و دینی
( سه  ،بدین سان. ممکن است ،عثمانی
مد بر آدولت بوجود خواهند ) یا بیشتر

بصره و بغداد و  :محور سه شهر بزرگ
شیعه های جنوب عـراق جـدا . موصل

خواهند شد از سنی ها و کردها کـه در 
بسا جنگ کنونی . شمال عراق ساکنند

ــراق ــران و ع ــن هــدف  ،ای ــه ای ــا را ب م
  . برساند

کمترین شانسی وجـود نـدارد بـرای      
در  ،بــرای مــدتی دراز ،ایــن کــه اردون

سـاخت کنـونی بــه حیـات خـود ادامــه 
خواه در جنگ  ،هدف اسرائیل. دهند

ــد ایــن باشــد کــه  ،و چــه در صــلح بای
. قدرت به اکثریت فلسطینی داده شود

 «  
حواس خود را جمع خطـر متالشـی  •

بخالف رجز  :شدن کشورهایمان کنیم
انقالب «های غربی ها در باره خوانی 
عرب و اعالن فرا رسـیدن بهـار » های

روســـها موضـــع  ،زادی و دموکراســـیآ
محتاطانــه ای در قبــال ایــن رویــدادها 

ــد ــه . اتخــاذ کردن  ،۲۰۱۱هــم از فوری
رئــیس جمهــوری  ،دیمیتــری مــدودف

هشـــدار داد کـــه انقالبهـــا در  ،روســـیه
دنیای عرب می تواند سـبب بـر سـرکار 

بگردنـد و اینـان سـالها  مدن متعصبهاآ
حکومت کنند و  بسـط افـراط گـری را 

متالشـــی شـــدن . ینـــده بگســـترندآدر 
کشورها بر اثر این رویدادها نیز ممکن 

مـا مـی . وضعیت سخت اسـت« :است
توانیم از تجزیـه کشـورهای بـزرگ بـه 
. »منطقه های کوچک سـخن بگـوئیم

روسها بر حق بودند و امریکا رفتار بـد 
  . تندو بس خطرناک داش

خاورمیانـــه روزی نیـــاز بـــه اصـــالح  •
امـا ایـن . مرزهای خود خواهد داشت

کار در سطح منطقه و در رونـدی بایـد 
انجام بگیرد که بطور کامـل از درون و 

منازعات . تعیین خواهد شد ،در محل
سـوریه و عـراق و و جنگهای کنونی در 

 ،لبنان و یمـن و بحـرین و نقـاط دیگـر
فهاشــان میــان دو بلــوک اســت کــه هد

   :متضاد هستند
بلوک اول را امریکا رهبری می کنـد     

هدفش حفظ سلطه امریکـا بـر منطقـه 
این . است به هر ترتیب که ممکن شود

بلوک با تمـامی قـوا مـی کوشـد و همـه 
وســـائل را بکـــار مـــی بـــرد کـــه مـــردم 

بــه مرزهــای  ،کشــورهای خاورمیانــه
تـن  ،جدیدی که غرب ترسیم می کنـد

ورده تجزیـه آهـا فـرایـن مرز. در دهند
کشــورها بــه واحــدهای قــومی و دینــی 
خواهند شـد تـا نـزاع میـان دولتهـائی 

ــد مــی  ــدآکــوچکی کــه پدی دائمــی  ،ین
این بلوک می داند که هرگونـه . بگردد

اتحــــادی کــــه در کشــــورها و میــــان 
برضـد  ،کشورهای منطقه ایجـاد شـود

سلطه امپراطـوری و اسـرائیل خواهـد 
رهای اما متالشی شـدن ایـن کشـو. شد

نهـا را گرفتـار بلبشـو خواهـد آمردمان 
  .کرد

بلوک دوم را چین و روسیه و ایـران  •
و عراق و سوریه و گروه های اسـتقالل 

ایـن بلـوک بـا . طلب تشکیل می دهند
ــر  –اســرائیل  –ســلطه امریکــا  غــرب ب

اعضــای ایــن . منطقــه مخــالف اســت
ن امکـــان را ندارنـــد کـــه راه آبلـــوک 

. ملی کنندع ،حلهای خود را در منطقه
کـه   ،مگر در مناطقی از لبنان تـا عـراق

. نهـا بسـط یـد داردآبـر  ،بطور مستقیم
در بخـش  ،استراتژی دفاعی این بلوک

ایجاد مشکل بر سـر راه بلـوک  ،بزرگی
ــلح  ــای مس ــروه ه ــا  گ ــه ب اول و مقابل
تحت حمایت گروه اول و برانگیختن 

نهـا در آجنبش ها و حمایت نظـامی از 
  .صورت لزوم است

نست که قرارداد سری آاین بلوک بر     
تقسیم خاورمیانه می بایـد لغـو شـود و 
ــذر  ــد از رهگ ــی بای ــا م تصــحیح مرزه
. اجماع کشورهای منطقه انجام گیـرد

این بلوک کمتر به مرزهـا   ،در حقیقت
حواس  ،تش افروز نزاعها می شوندآکه 

مــی دهــد و بیشــتر حــواس خــود را بــه  
شورها تشی هستند که کآفروخواباندن 

  .را با خطر تجزیه روبرو کرده است
گـاه آعربها و مسلمانها نیاز دارند بـه  •

ــتر از خطــر  ایجــاد  شــدن هرچــه بیش
در دامـی  ،اگر نه. »دولتهای کوچک«

خطرناک خواهند افتاد که قـدرتهای 
ایـن دام . بزرگ برایشـان گسـترده انـد

  .دام نزاع دائمی است
امــر واقـع اينســت کــه  :انقــالب اســالمی

ريکـــا و انگلـــيس و اســـرائيل در کـــار ام
. تجزيــــــــه کشــــــــورهای منطقــــــــه هســــــــتند

اســـــرائيل را تنهـــــا غـــــرب   ،بـــــاوجود ايـــــن
دولتهــــــــــای . بوجــــــــــود نيــــــــــاورده اســــــــــت

اســـــــــتبدادی فاســـــــــد منطقـــــــــه و مــــــــــردم 
فلســــــطين کــــــه خطــــــری را نديدنــــــد کــــــه 
وطنشــــــان را تهديــــــد مــــــی کــــــرد، ســــــهم 
. بـــزرگ تـــری در پديـــد آمـــدن آن دارنـــد

و اســرائيل  خطــر تجزيــه را نيــز امريکــا
. و غــرب بـــه تنهـــائی ايجـــاد نکـــرده انـــد

يـــــم ژيمهـــــای اســـــتبدادی، از نـــــوع رژر
واليـــــت فقيـــــه و بعـــــث ســـــوريه و بعـــــث 
عــــراق و مبــــارک و بــــن علــــی و علــــی 

نقشـــــــی بســـــــيار ... عبـــــــداهللا صـــــــالح و
نويســنده ايــن نقــش را . بــزرگ تــر دارنــد

او از خــود نمــی پرســد کــه . نمــی بينــد
چــــــرا کشــــــورهائی در معــــــرض خطــــــر 

يمهــای اســتبدادی ژهســتند کــه ر تجزيــه
 ،منفور دارند؟ اگر از خـود مـی پرسـيد

همـــــان ســـــان کـــــه را نقـــــش بلـــــوک دوم 
اتحـــاد ملـــی، در هـــر . هســـت مـــی ديـــد

کشـــــور و اتحـــــاد ملتهـــــا نيـــــاز دارد بـــــه 
شــــــهروند شــــــدن مــــــردم هــــــر کشــــــور و 
شرکت آنها در ايجاد و اداره جمهـوری 

يمهــــــــــــــای ژاگرنــــــــــــــه، ر. شــــــــــــــهروندان
مريکـــــــا و اســـــــتبدادی خـــــــود دســـــــتيار ا

در حقيقت هستند  –اسرائيل می شوند 
در تجزيــــه کشــــورهای منطقــــه و بــــه  –

. غـــــارت رفـــــتن هســـــت و نيســـــت آنهـــــا
بســـيار بيشـــتر از غـــارتی کـــه در حـــال 

  .حاضر می شوند
مـــردم هريـــک از ايـــن کشـــورها مـــی      

حساســيت خــود را نســبت بــه  – ۱بايــد 
گــروه هــای دســت نشــانده، مســلح و يــا 

رسانند و مطلقا غير مسلح به حداکثر 
بداننــد کــه  – ۲. بــه آنهــا ميــدان ندهنــد

اســــتقالل و آزادی از يکــــديگر جــــدائی 
ناپــــــــذير هســــــــتند و اســــــــتقالل و آزادی 
خــــويش را دو حقــــی بداننــــد کــــه تحقــــق 
مـــــی يابنـــــد وقتـــــی هـــــر انســـــان و هـــــر 

در  – ۳. جامعه بـدانها عمـل مـی کنـد
ســـــطح جامعـــــه ملـــــی، مرزهـــــا و مـــــانع 
ــــــــی ر  ــــــــومی و مرامــــــــی و دين ا هــــــــای ق

ايــــن کــــار را از راه عمــــل بــــه . بردارنــــد
حق اشتراک و رعايت حق اختالف و 
عمــل بــه حــق دوســتی، از نــوع دوســتی 
شـــــهروندان حقوقمنـــــد بـــــا يکـــــديگر، و 
زيســت در صــلح سياســی و اقتصــادی 
و اجتمـــاعی و فرهنگـــی، مـــی بايـــد بـــه 

نســــبت بــــه انــــواع  - ۴. انجــــام رســــانند
اسـالم سـتيزی و عـرب ( ها » ستيزی«

ـــــران ســـــتيزی و ســـــتيزی در  ـــــران و اي اي
) شــــــيعه ســــــتيزی در کشــــــورهای ســــــنی

نيــک بداننــد کــه داســتان . القيــد نماننــد
همــــــان داســــــتان ســــــيمرغ  ،امــــــروز مــــــا

زادی آبــرای ايــن کــه اســتقالل و . اســت
و رشــــد بجــــوئيم و راه رشــــد بــــر ميــــزان 
 ،عــدالت اجتمــاعی را در پــيش بگيــريم

کـار بـا  ،اگـر نـه. می بايد با هم باشيم
تــب رو بــه شــدت شــروع تحريمهــای مر 

ورده آشــده اســت و جنــگ پنهــان ببــار 
شــکار و آاســت و مــی توانــد بــه جنــگ 

  :مدهايش بيانجامدآپی 
  
  

ــاملتر   ــگ ك ــه جن نقش
گـروه وابسـته    - گشته 

در نقش دستيار امريكا 
ضـرورت   - و اسرائيل 

  :»ايران«تعامل با 
  
  
ــش  ٭ ــترک ارت ــتاد مش ــیس س رئ

نقشــه حملــه بــه ایــران  :امریکــا
  :استکامل گشته 

  
 ،نرال دمپسیژ ،۲۰۱۳اوت  ۱۶در  ☚

رئیس سـتاد مشـترک ارتـش امریکـا در 
ـــه از اســـرائیل ـــه اســـت ،مراجع  :گفت

. مجازاتها بر ضد ایران مؤثر بوده انـد
اما اسرائیل می خواهد امریکا بر فشار 
به ایران شدت ببخشد و اقدام نظـامی 

  .را در مدنظر قرار دهد
ری اینک ما گزینه های نظـامی بهتـ     

از گزینه های خود در یک سـال پـیش 
ما همچنـان مشـغول تمـرین و . داریم

. تکمیل نقشه حمله بـه ایـران هسـتیم
ــار  ــب در ک ــرائیل مرت ــا و اس ــوای م ق

ــران آ ــه ای ــه ب ــرای حمل ــده ب ــاده ش م
  .هستیم

 ،نچه اسـرائیل در سـوریه مـی کنـدآ     
اسـرائیل . ربط مسـتقیم بـا ایـران دارد

ـــت ـــوریه اس ـــعیت در س ـــران وض  نگ
ــران اســت ــه ســوریه متحــد ای . چراک

نسـت کـه آامریکا نگران  ،باوجود این
  .یم اسد با القاعده جانشین نشودژر

  
ــه  ــه ب ــاتی ک ضــد اطالع

مــده هــای آخــدمت در
 ،ایرانی انتشار می دهند

بکار تحریم و بسا حمله 
  :یندآبه ایران می 

  
ـــاری در     ـــرت پ ـــه را روب اوت  ۸مقال

نقـــــش  ،نآانتشـــــار داده و در  ۲۰۱۳
را با نقـش » ایرانی«گروه های وابسته 

ـــان   ـــروه هاش ـــالوی و گ ـــی و ع چلب
  :مقایسه کرده است

هیستری که امریکا نسـبت بـه ایـران  •
یافتـــه اســـت در طـــول ســـالهای دراز 

همانند هیستری است کـه . یافته است
در ایجـاد . نسبت بـه عـراق یافتـه بـود

»  مـدهاآبه خـدمت در« ،این هیستری
غلــب زیــر چتــر ا. نقــش اول را دارنــد

ـــتند و  ـــد هس ـــاران جدی ـــه ک محافظ
کارشان اعالن خطر دادن بـه اسـتناد 
اطالعـــات دروغ در بـــاره فعالیتهـــای 

یـم ژدشمن امریکـا یعنـی ر(» دشمن«
  .است) ایران

ــه       قضــاوت نادرســت  ،نآیــک نمون
اسـت  ۲۰۱۱در اواخـر  ،قاضی فدرال

 ،به استناد ضـد اطالعـی کـه بنـا بـر آن
سپتامبر دسـت  ۱۱ایران در ترورهای 

بر اساس » قضاوت«این . داشته است
ــه خــدمت در«شــهادت   ،»مــده هــاآب

بدون حضـور حقوقـدانان ایـران و یـا 
کس دیگـری کـه شـهادت دروغ را بـه 

ــا آاز . چــالش بکشــد ــران ب نجــا کــه ای
امریکا رابطه ندارد و قضـاوت دادگـاه 

اینگونــه  ،هــای امریکــا را نمــی پــذیرد
مـی  یک طرفه قضاوت کردن ها میسر

  .شوند
همین ضد اطالعات در باره دسـت   •

 ۱۱یــم ایــران در ترورهــای ژداشــتن ر
می تواند بکار توجیـه جنـگ  ،سپتامبر

چنانکــه بــه خــدمت . بــا ایــران بیایــد
 ،بطور خاص چلبی ،مدگان عراقیآدر

با انتشـار همـین نـوع ضـد اطـالع هـا 
. زمینه ساز حمله امریکا بـه عـراق شـد

ــا و ــاتی امریک ــتگاه اطالع ــائل  دس وس
ــا فریــب  ارتبــاط جمعــی ایــن کشــور ی

ضد اطالعات بـه  ،خوردند و یا دانسته
ــــده هــــای عــــراق را آخــــدمت در م

دستمایه ایجاد افکـار عمـومی مسـاعد 
  . با حمله به عراق کردند

ــار گذشــت      ــار از ک ــی ک ــیا و  ،وقت س
کمیته اطالعات کنگره کشـف کردنـد 

 ،»مده هـاآبه خدمت در«که برخی از 
ره ملی عـراق بـه رهبـری از جمله کنگ

ــی ــد چلب ــه  ،احم ــت محافظ از حمای
کــاران جدیــد برخــوردار بــوده انــد و 
ــه  ــاختند ک ــات را س ــد اطالع ــن ض ای
ــتار جمعــی  عــراق ذخــایر اســلحه کش

ــــده ژدارد و ر ــــا القاع ــــم صــــدام ب ی
ـــد ـــی کن ـــاری م ـــد . همک ـــن دو ض ای

اطالعات توجیه گـر حملـه امریکـا بـه 
  . عراق شد

عراقی در  »مدگانآبه خدمت در«       
تبلیغات بس مؤثری شرکت کردند که 
محافظــه کــاران جدیــد و مقامهــای 
امریکـــائی جانبـــدار جنـــگ بعمـــل 

چنان شوکی در افکار عمومی . وردندآ
وردنـد کـه صـدای کـم شـمار آبوجود 

تردیـــــــد کننـــــــدگان در صـــــــحت 

ــات« ــره» اطالع ــنیده  ،منتش ــیچ ش ه
بوش تصمیم به جنـگ بـا عـراق . نشد

نکـــه آتـــرس گرفـــت و دموکراتهـــا از 
مردمی شل و نسبت به تروریسم سـهل 

با حمله به عـراق  ،شمرده نشوند ،گیر
 ،۲۰۰۳مـارس  ۱۹در . موافقت کردند

  .امریکا به عراق حمله کرد
گزارشــی تهیــه شــد  ،بعــد از جنــگ      

ــه تنهــا  ــه خــدمت «کــه مــی گفــت ن ب
ــدگانآدر ــد»م ــه ان ــی دروغ گفت  ،عراق

ـــاتی  ـــامانه اطالع ـــه س ـــائل  –بلک وس
جمعی امریکا نیز ایـن دروغهـا ارتباط 

ــد ــیده ان ــه چــالش نکش دســتگاه . را ب
اطالعاتی امریکا نقـش صـافی را بـازی 
کرده و این  ضد اطالعـات را از خـود 

 ،بنا برگـزارش سـنا.  عبورد داده است
ارتباط مقامـات امریکـائی بـا تبعیـدی 

بعـد از جنـگ  ،۱۹۹۱از  ،های عراقی
بـا قشـون صـدام و بیـرون ) پدر(بوش 
غـاز مـی آ ،این قشـون از کویـت کردن
او تصــمیم گفــت بــه مخالفــان . گیــرد

  .یم صدام کمک کندژر
ــه       ــاه م ــه احمــد  ،۱۹۹۱در م ســیا ب

او یــک شــیعه . چلبــی نزدیــک شــد
در  ۱۹۵۶ســـکوالر بـــود کـــه از ســـال 

او از . بیرون از عـراق زنـدگی مـی کـرد
یـم بـه دور ژیک مخـالف بـی نقـص ر

بهنگــــام تصــــدی  ،او در اردن. بــــود
تقلب کـرده و از اردن گریختـه  ،انکب

تبعیــدی هــای  ،۱۹۹۲وئــن ژاز .  بــود
عراقــی در ویــن بــا او دیــدار کردنــد و 
. کنگــره ملــی عــراق را ایجــاد کردنــد

چلبــــی رهبــــر ایــــن گــــروه شــــد و 
تنها کسی از دیـن . ن گشتآسخنگوی 

اما چلبـی زود . گروه که دیده می شد
شروع کرد بـه اطالعـات نادرسـت بـه 

نهـــا از کیفیـــت آ. دادنافســـران ســـیا 
نویسـنده ... اطالعات او شاکی بودنـد

نقش او را در خدمت سـیا و اطالعـات 
نادرست دادنهایش را شـرح مـی دهـد 

   ۲۰۰۱تا می رسد به 
بـــا حضـــور  ،۲۰۰۱در مـــاه مـــارس     

در کـــــاخ ســـــفید و ) پســـــر(بـــــوش 
ــر  ــدنش ب ــراق«متمرکزش ــئله ع  ،»مس

کنگره ملی عراق فرصت بزرگـی پیـدا 
از  ،پـی گـرفتن طرحهـایشکرد برای 

جملــه ســاختن ضــد اطالعــات و در 
وزارت خارجـه . نهـاآاختیار گذاشـتن 

امریکــــا ضــــد اطالعــــات او را دروغ 
 ،شمرد اما شورای امنیـت ملـی امریکـا
 ،برضد وزارت خارجـه و بسـود چلبـی

ــرد ــه ک ــی  . مداخل ــره مل ــت کنگ فعالی
تحت مهار وزارت دفاع قرار گرفت و 

اران جدیـد محافظه ک ،در این وزارت
افسران سـیا بـه . نفوذ بیشتری داشتند

مقامهای وزارت دفـاع هشـدار دادنـد 
که ایران در کنگـره ملـی عـراق نفـوذ 

بسا سازمانهای اطالعـاتی . کرده است
ــز در ایــن گــروه نفــوذ کــرده  دیگــر نی

امـــا هشـــدار ســـیا اثـــری بـــر . باشـــند
تبلیغات کنگره ملی نزد اهل سیاسـت 

ــاط جمعــی  ــز وســائل ارتب ــا و نی امریک
  ...نبخشید

کنگـره ملـی نیازهـای » اطالعات«     
ــی  ــر م ــا را ب ــت امریک ــدآحکوم . وردن

صدام حسین مردی منفور بود و هـیچ 
شخص و یا دستگاه معتبری نبـود کـه 
. اطالعات برضد او را به چالش بکشـد

وقتی مقامـات حکومـت عـراق اجـازه 
یافتند در وسائل ارتباط جمعی امریکا 

ین وسائل مصاحبه سخن بگویند و با ا
سئوالهای خصمانه و به تمسخر  ،کنند

گــرفتن تکــذیب وجــود انبــار اســلحه 
ــا القاعــده  ،کشــتار جمعــی و ارتبــاط ب

بنوبه خـود بـر اثـر ضـد اطالعـات مـی 
  انگشت شمار روزنامه نگارانی . افزود

  
  9 صفحهدر

  
  
  

!»اردوکشی«  
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کــه مــی خواســتند ســر از حقیقــت در 
حرفه بودنشان را زیر عالمت  ،بیاورند

همینطـور اگـر یـک . ال می بردندسئو
مقام اطالعـاتی در مقـام تکـذیب ضـد 
اطالعات در باره وجـود انبـار اسـلحه 

 ،مــدآکشــتار جمعــی در عــراق بــر مــی 
موقعیت شـغلی خـود را بـه خطـر مـی 

تـب جنـگ امریکـا را فـرا ... انداخت
گرفته بـود و کنگـره ملـی عـراق همـه 
کار می کرد که این تب فراگیر شـود و 

» مـدهآبـه خـدمت در«. شدت بگیـرد
هــــای عضــــو کنگــــره در دو مــــورد 

ــدی ــی  ،کلی ــار م ــات انتش ــد اطالع ض
عراق تأسیسـات تولیـد اسـلحه  :دادند

کشــتار جمعــی را بــاز ســاخته اســت و 
تروریســت هــای غیــر عراقــی را تعلــیم 

مده آبه خدمت در«گاه این . می دهد
حتــی وارد حــوزه بســته دســتگاه » هــا

مـات اطالعاتی امریکا می شـدند و مقا
نهـا اجـازه  ورود آامریکا بودند که بـه 

  .به این حوزه را می دادند
رئـیس  ،جیمس وولسی ،برای مثال      

منـــابع «اســـبق ســـیا دو تـــن از ایـــن 
را نزد اداره اطالعـات وزارت » عراقی

وولســی کــه در . دفــاع امریکــا فرســتاد
مرکــز اســتراتژیک و مطالعــات بــین 
المللــی و اطــاق فکــر محافظــه کــاران 

یکی از سوگلی  ،ید عضویت داشتجد
هــای ریگـــان و بـــوش  بـــود و چـــون 
کلینتون به ریاست جمهوری انتخاب 

ـــه  ،شـــد ـــط نزدیـــک خـــود ب او  رواب
ـــتمایه  ـــد  دس ـــاران جدی محافظـــه ک

  . ریاست سیا کرد
مشاور کلینتون در  ،۱۹۹۳در اوائل      

  » سندی«ساموئل  ،سیاست خارجی
بــه یــک مقــام ارشــد دمــوکرات  ،رژبــر

ن رو رئـیس آداد که وولسی از  توضیح
سیا شده است که تـیم کلینتـون حـس 
کرد که او از حمایت محافظـه کـاران 
 ،جدید برخوردار اسـت و از طریـق او

کلینتون می توانـد بـه درون جماعـت 
ــدآسیاســتمداران واشــنگتن در او ... ی
دم بــــی آوولســــی زود معلــــوم کــــرد 

جای  ،خاصیتی است و بعد از دو سال
  .گری دادخود را به دی

    ...  
ـــــه ژ ۲۶در      محافظـــــه  ،۱۹۹۸انوی

  کاران جدید کـه قـرن را قـرن امریکـا
ــد ــی خواندن ــون  ،م ــه کلینت ــه ای ب نام

یـم صـدام ژنوشتند و از او خواسـتند ر
با توسـل بـه  ،اگر الزم شد. را براندازد

 ۱۸یکی از . قوه قهریه این کار را بکند
بـه سـخن . امضاء کننده وولسـی  بـود

ن موقعیـت را داشـت تـا کـه آو ا ،دیگر
هــا را بــه » مــده هــاآبــه خــدمت در «

ــا  ــاع امریک ــات وزارت دف اداره اطالع
  .معرفی کند

مقامـــــات اداره اطالعـــــات وزارت  •
دفــاع بــه کمیســیون اطالعــات ســنا 

ــی  ــه وولس ــد ک ــن آگفتن ــا را وارد ای نه
نها در باره اسـلحه کشـتار آاداره کرد و 

اطالعــات در  ،جمعــی صــدام حســین
و وولسی گفـت بیـاد . ار گذاشتنداختی
. ورد چنین کـاری را کـرده باشـدآنمی 

گــــزارش در اختیــــار  ۲۵۰در جمــــع 
نهـا آگذاشته بودند کـه دو گـزارش از 

در باره تعلـیم دادن بـه تروریسـت هـا 
تروریست هـا  ،بنا بر این گزارشها. بود

افغانی و پاکستانی و فلسطینی بودند و 
 ۳۰در  ،در پایگـــــاه ســـــلمان پـــــاک

تعلـیم مـی  ،لومتری جنـوب بغـدادکی
ـــد ـــر گـــزارش ســـنا. گرفتن ـــا ب در  ،بن

« گزارشـــها تصـــریح شـــده بـــود کـــه 
ــه  ــد ک ــا معتقدن ــی ه ــیاری از عراق بس
صدام با اسـامه بـن الدن مصـالحه ای 

ــر  ،انجــام داده اســت کــه ــا ب از  ،نآبن
ـــا  ـــر ضـــد امریک ـــده ب ســـازمان القاع

  ...»حمایت می کند
ت بنا بر گـزارش کمیسـیون اطالعـا     

اداره اطالعــــــات  ،۲۰۰۶در  ،ســــــنا
وزارت دفاع امریکـا گزارشـها در بـاره 

ــلمان  ــاه س ــتها در پایگ ــیم تروریس تعل
  ... پاک یکسره دروغ بوده اند

ــپتامبر  • ــد از  ۴ ،۲۰۰۶در س ــال بع س
ــوش بجــد در  ــت ب ــه حکوم ــانی ک زم

اکثریـت  ،تدارک جنگ با عـراق بـود
از  ،اعضــای کمیســیون اطالعــات ســنا

 ،جمهــوری خــواه جملــه ســناتورهای
گزارشی را انتشار دادند کـه همکـاری 
ــره ملــی بــا دســتگاه اطالعــاتی  کنگ

بـه قصـد فریـب بـوده اسـت و  ،امریکا
گزارش به . ورده استآناکامی ها ببار 

این نتیجه رسید که کنگره ملی عـراق 
اطالعـات دروغ بـه جامعـه اطالعـاتی 
ـــد  ـــدفش متقاع ـــی داد و ه ـــا م امریک

بـه ایـن کـه کردن امریکا بـوده اسـت  
یــم صــدام در کــار تولیــد اســلحه ژر

ایـــن ضـــد . کشـــتار جمعـــی اســـت
اطالعات بطـور وسـیع در گزارشـهای 
دستگاه های اطالعـاتی امریکـا بـازگو 

نتیجــه ایــن شــد کــه روزنامــه . شــدند
نگــاران جــرأت نکردنــد دســت بــه 
تحقیق در باره صـحت ادعـای تولیـد 

ــی توســط ر ــتار جمع ــلحه کش ــم ژاس ی
یـم بـا عـراق ژرصدام و همکـاری ایـن 

بزنند زیرا شـغل خـود را از دسـت مـی 
دموکراتها از تـرس بـی اعتبـار . دادند
با حمله با عراق موافق شدند و  ،شدن

  .بوش دست به جنگ زد
 ،در مورد ایـران ،اینک ،همان روند •

ـــود ـــی ش ـــوع . دارد طـــی م ـــان ن هم
بخــدمت «توســط » اطــالع رســانی«
ی ایرانـی در بـاره برنامـه »مده هـاآدر

ــراناتمــی  همــان . یــدآبعمــل مــی  ،ای
تبلیغ در باره دسـت داشـتن ایـران در 

انجــام  ،۲۰۱۱ســپتامبر  ۱۱ترورهــای 
  . می گیرد

ـــالمی ـــالب اس پـــيش از ايـــن، مـــا  :انق
تحقيـــق هـــای روزنامـــه نگـــارانی چـــون 
ســــيمور هــــرش را در بــــاره روش کــــار 

بـــه خـــدمت درآمـــده هـــا، انتشـــار داده «
بنـــــــــا بـــــــــر آن تحقيقـــــــــی، ضـــــــــد . ايـــــــــم

اســــــرائيل مــــــی ســــــازد و  اطالعــــــات را
  .توسط گروه رجوی انتشار می دهد

  
ــد روش  ــی بای ــا م امریک
انعطـــاف پـــذیرتری در 
  :قبال ایران اتخاذ کند

  
ــه  ،۲۰۱۳اوت  ۱۴در      ــروه مطالع گ

مسـتقر  ،پیرامون بحران بـین المللـی
گزارشــی را انتشــار داده  ،در بروکســل

گزارش براینست کـه بـا توجـه . است
ـــه ـــه انتخـــاب روحـــانی ب ریاســـت  ب

امریکـــا مـــی بایـــد روش  ،جمهـــوری
انعطاف پذیر تری در پـیش بگیـرد تـا 
ــل  ــران راه ح ــی ای ــران اتم ــر بح مگ

جیم لوب گزارش را موضوع . بجوید
  :مقاله خود کرده است

گزارش نویسان از پرزیـدنت اوبامـا  •
مــی خواهنــد یــک رشــته تــدابیر جــی 
اتخــــاذ کنــــد تــــا کــــه دور جدیــــد 

ران با ایـ ۱+۵گفتگوهای کشورهای 
گـزارش مخصوصـا . به نتیجه برسـند

ـــار  از واشـــنگتن مـــی خواهـــد در کن
 ،با ایران ۱+۵گفتگوهای کشورهای 

با این کشور گفتگوهای دو به دو نیـز 
در ازای امتیازهــا کــه . انجــام دهــد
با لغـو بخـش بـزرگ  ،ایران می دهد

بطـور . تری از تحریمها موافقت کند
دو فاکتو حق ایران را بر غنی سـازی 

 ،میــزآنیــوم بــرای مصــارف صــلح اورا
  .بپذیرد

ــز • ــران را  ،و نی ــا ای ــه گفتگــو ب دامن

ــی کــه امنیــت  ــه ترتیب ــد ب بســط دهن
گــزارش از . منطقــه را نیــز در برگیــرد

واشــنگتن مــی خواهــد بــه مخالفــت 
خــود بــا شــرکت ایــران در کنفــرانس 

تی در باره سـوریه پایـان آبین المللی 
  .بدهد

رزد گزارش اصرار مـی و ،و باالخره    
ـــین موقعیـــت حساســـی  ،کـــه در چن

ــد  ــا از وضــع مجازاتهــای جدی امریک
چشم بپوشد چراکه نتیجـه معکـوس 

زمـان وضـع  ،این زمان. وردآببار می 
ایــن کــار . مجازاتهــای جدیــد نیســت

ویز نهـادن در اختیـار سـخت آدست 
سران ایران است برای این که ثابـت 
کنند تغییـر سیاسـت ایـران اثـری بـر 

و انعطـاف  بیشـتر رفتار غـرب نـدارد 
هــم غیــر عقالنــی و هــم زیــان بخــش 

  . است
» میز ترین مجازاتهـاآخصومت «      

ــــس  ــــه مجل ــــائی ک ــــر مجازاته نظی
رأی موافق  ۴۰۰نمایندگان امریکا با 

ـــرد ۲۰و  ـــالف تصـــویب ک  ،رأی مخ
ن کـــه آموضـــع روحـــانی را پـــیش از 

زمـــودن روش خــــویش را آفرصـــت 
تضــعیف مــی  ،در درون ایــران ،بیابــد
  .  کند

هنــوز کــه معلــوم  ،گــزارش جدیــد •
نیســت روحــانی انعطــاف بیشــتری را 

بـر اینسـت کـه او  ،رویه خواهـد کـرد
چنــین رویــه را اتخــاذ مــی کنــد و در 

گــروه بنــدی هــا  ،نآدر  ،یمــی کــهژر
وجــــود دارنــــد کــــه در تقابــــل بــــا 

می تواند رهبر جمهوری   ،یکدیگرند
یةالله علی خامنه ای آ ،اسالمی ایران
  . د موافق خواهد کردرا با رویه خو

ــا • ــات امریک ــتر مقام ــه  ،بیش از جمل
خوش بینی احتیـاط « ،شخص اوباما

ننـد آی را اظهـار مـی کننـد و بر»میزآ
. که با روحانی می تـوان تعامـل کـرد

نخســـت وزیـــر  ،نتـــان یـــاهو ،امـــا
نکـــه ریاســـت آپـــیش از  ،اســـرائیل

 ،جمهـــوری خـــود را شـــروع کنـــد
ـــیش  ـــاس م روحـــانی را گـــرگ در لب

  .دتوصیف کر
همــین رفتــار را البــی اســرائیل در      

از زمــان انتخــاب )  AIPAC(امریکــا 
بـــه . اتخـــاذ کـــرده اســـت ،روحـــانی

کنگره امریکا فشار وارد کـرده اسـت 
مجازاتهــای ســخت تــر وضــع کنــد  و 

تــی آایــن کــار را پــیش از گفتگوهــای 
تـا کـه . با ایران بکند ۱+۵کشورهای 

فشار به ایـران افـزایش یابـد و ایـران 
ــا ــود را ن ــی خ ــه اتم ــود برنام گزیر ش

  . بالاجرا گرداند
ــواه • ــوری خ ــناتور جمه ــارک  ،س م

الیــوت  ،کیــرک  و ســناتور دمــوکرات
در وال اسـتریت جورنـال مـی  ،انگل

ــاه هــای « :نویســند ــده عــزم آدر م ین
بــا . امریکــا بــس تعیــین کننــده اســت

یم ایران با پرتگاه فروپاشـی ژبردن ر
را  امریکا مـی توانـد ایـران ،اقتصادی

ناگزیر کند بـه تعهـدات بـین المللـی 
ــازی  ــی س ــن در دهــد و از غن خــود ت

  . »اورانیوم نیز دست بردارد
ــــا       )   AIPAC(هــــر دو ســــناتور ب

این البـی سـنا . روابط نزدیکی دارند
را تحت فشار قـرار داده اسـت تـا کـه 
مجازاتهــــــای مصــــــوب مجلــــــس 

بنــا بــر .  نماینــدگان را تصــویب کنــد
هر کشـور  ،گانمصوبه مجلس نمایند

و یا شرکتی که بخواهد از ایران نفت 
بخرد و یا با بخشهای کلیدی اقتصاد 

همچون بخش خودرو سـازی  ،ایران
 ،معاملـــه کنـــد ،و بخـــش پتروشـــیمی
ــود ــی ش ــز. مجــازات م ــانع از  ،و نی م

استفاده ایـران از دارائـی هـای ارزی 
طـرح مصـوب اختیـار . خود می شود

رئــیس جمهــوری را در اجــرا نکــردن 
این مجازاتهـا کـاهش و بسـا لغـو مـی 

  . کند
هنوز معلوم نیست که سنائی که در      
با طرح  ،ن دموکراتها اکثریت دارندآ

ـــه  ـــدگان چ ـــس نماین ـــوب مجل مص
حکومــت اوبامــا گفتــه . خواهـد کــرد

است که با وضـع مجازاتهـای جدیـد 
پیش از دور جدید گفتگوها مخـالف 

اما معلوم نیست کـه مـی توانـد . است
را بـر سـناتورها )   AIPAC(ار  اثر فش

ــر ــا خی ــد ی ــی کن ــای اول . خنث روزه
معلوم خواهد شـد کـه سـنا  ،سپتامبر

  .با این طرح چه خواهد کرد
ســـناتور نامـــه ای خطـــاب بـــه  ۷۶ •

)   AIPAC(اوباما امضاء کردنـد کـه  
رهبر  ،روبرت منندز.  القاء کرده بود
پیشگام تهیـه ایـن نامـه  ،اکثریت سنا

ــد ــ. ش ــه از رئ ــی نام ــوری م یس جمه
خواهــد مجازاتهــای ســخت تــری را 

حتی تهدید جدی ایران  ،اعمال کند
تـا کـه ایـران برنامـه اتمـی  ،به جنگ

در نامـه بـه طـرح . خود را رهـا کننـد
مصــوب مجلــس نماینــدگان اشــاره 

ـــــی شـــــود برخـــــی از . صـــــریح نم
ـــا  ســـناتورهای مهـــم کـــه معمـــوال ب

)AIPAC   ( از امضــای  ،ینــدآراه مــی
  .  ردندنامه خودداری ک

ــراف  • ــویش تلگ ــزارش ج ــر گ ــا ب بن
نفــــر دوم  ،اســــتنی هــــویر ،نســــیژآ

کـه  ،دموکراتهای مجلس نماینـدگان
ایـن هفتـه بـه  ،هوادار اسرائیل است

مقامات اسرائیل گفته اسـت بایـد بـه 
او کـه هیـأتی از . روحانی فرصت داد

نماینده دمـوکرات را در سـفر بـه   ۳۶
یکــی از  ،رهبــری مــی کــرد ،اســرائیل

ـــــاء ا ۱۳۱ ـــــن از  ۱۸ –مض ـــــا آت نه
نامه به رئیس   –جمهوریخواه بودند 

ایـن عـده از رئـیس . جمهوری نیست
جمهـوری امریکـا خواسـته بودنـد بـا 
ــران وارد گفتگوهــای دیپلماتیــک  ای

  .شود
گــزارش گـــروه مطالعـــه پیرامـــون  •

ــر اینســت کــه  ــین المللــی ب بحــران ب
ــا ــدید  ،مجازاته ــاآبخصــوص تش  ،نه

فتگوهــا مــانع از پیشــرفت مهــم در گ
. پیرامون برنامه اتمی ایران می شـود

این امر کـه ایـران خواهـان شـناخته 
ــر غنــی ســازی  شــدن حــق خــویش ب

ــز آاورانیــوم بــرای مصــارف صــلح  می
ـــت ـــه ای  ،اس ـــت خامن ـــا خواس تنه
خواسـت روحـانی نیـز هسـت . نیست

در کـــار  ،چـــرا کـــه او نیـــز از دیربـــاز
. اجرای برنامه اتمی ایران بوده است

  :و
ــتدر حقی     ــت او ،ق ــل  ،شکس در اوائ

وقتی او طـرف گفتگـو بـا  ،۲۰۰۰سال 
لمان و آانگلستان و ( سه کشور اروپائی 

وردن آدر بدســــت   ،بــــود) فرانســــه
امتیـازی در ازای موافقــت بـا بــه حــال 

وردن غنـی سـازی اورانیـوم آتعلیق در 
بــه احتمــال  ،بمــدت یــک ســال و نــیم

بـا احتیـاط  ،ن مـی داردآاو را بر  ،قوی
بگذارد و در باره تعلیق غنـی  قدم پیش

ب آبـــی گـــدار بـــه  ،ســـازی اورانیـــوم
ــد ــوی  ،در عــوض.نزن ــال ق ــن احتم ای

اســت کــه او بــا افــزایش شــفاف ســازی 
  . فعالیتهای اتمی ایران موافقت کند

ایــن امــر کــه شــفاف ســازی بیشــتر      
واشنگتن و متحدانش را راضی می کند 

چرا کـه . محل تردید بسیار است ،یا نه
ه تحصیل قابلیـت تولیـد بمـب ایران ب

هرگــاه بخواهــد . اتمــی نزدیــک اســت
ظـرف چنـد هفتـه  ،این بمب را بسـازد

بـالقوه یـک «. می تواند بمب را بسـازد
  . »قدرت اتمی است

تردیــدهای غــرب در بــاره  ،بعــالوه      

 ،ئی روحـــانی بـــا تردیـــد تهـــرانآکـــار
هم زمـان و  ،بخصوص در مورد امریکا

دارد کــه  تهــران تردیــد. همــراه اســت
امریکا و غرب می پـذیرد بـا جمهـوری 
ــودش را  ــی وج ــد یعن ــالمی راه بیای اس

ن قـدرت آبپذیرد و یا پرزیدنت اوبامـا 
سیاسی را دارد کـه بتوانـد مجازاتهـا را 

  . لغو کند
روحــانی کــه انتخــاب او بــه ریاســت      

جمهوری از رهگذر ائتالف میانه روهـا 
روشــن  ،و اصــالح طلبهــا میســر شــد

اسـتراتژی  ،ست کـه از دیـد اوساخته ا
هزینه  ،اخیر ایران در قبال مسئله اتمی

ــر دوش  ــی ب ای ســخت تحمــل نکردن
افـزون بـر . اقتصاد ایران نهـاده اسـت

 ،بــه او ،انتخــاب غیــر منتظــره او ،ایــن
مدی بـرای تغییـر مـی آاعتبار نسبتا  کار

  .دهد
سان شدن تغییر موقعیتی نیست که آ      

انتظار و «فن را صرآواشنگتن و غرب 
بلکـــه ایـــن . تغییـــر  کننـــد» مشـــاهده

فرصت را برای ارائه پیشنهادهای بلند 
از جـو . پروازانه تر باید مغتنم بشـمرند

لغو مجازاتهـای بیشـتر بـرای مـدتی در 
 ۲۰ازای تعلیق غنی سازی اورانیوم تـا 

درجه از سوی ایران و تبدیل اورانیـوم 
غنی شده موجود به سـوخت نیروگـاه 

وردن آو به حال تعلیـق در اتمی تهران
  .های جدید در فردوژنصب سانتریفو

 –اقدام بـه گفتگوهـای دو جانبـه          
که اوباما به تکرار پیشنهاد کرده اسـت 

ــد پیشــرفت در جســتن راه  – مــی توانن
سـان آحل برای مشکل اتمـی ایـران را 

برغم حالت تردیـدی کـه خامنـه . کند
ای نسبت به نتیجـه بخـش بـودن ایـن 

از  ،روحانی ،گفتگو اظهار می کند نوع
چنـد نوبـت از  ،زمان انتخـاب شـدنش

چنـــین گفتگوهـــائی حمایـــت کـــرده 
  .است

 -  ۱حـق اينسـت کـه  :انقالب اسـالمی
روحانی مهندسی شده بـوده » انتخاب«

. يم استژو گويای درماندگی مفرط ر
يــم جــز بــه بقــای خــود نمــی ژر -  ۲و 

مهندسی انتخابات و بـه دنبـال . انديشد
مهندســـی هيـــأت وزيـــران نيـــز ايـــن  آن،

واقعيـــت را بـــا وضـــوح تمـــام نشـــان مـــی 
مشـــکل ايـــران درونـــی و از  – ۳.دهـــد
مافياهـــای حـــاکم بـــر کشـــور بـــا  ،جملـــه

 – ۴ شــبکه هــای تــارعنکبوتی اســت و
از شــــــمال افريقــــــا تــــــا هنــــــد رويــــــاروئی 

ســـــــــيا آ: عمـــــــــومی در جريـــــــــان اســـــــــت
آيـــا : برخاســـته اســـت و پرســـش اينســـت

مان، فرصـت را يک ميليارد و نيم مسـل
بــرای شــهروند گشــتن و راه رشــد را در 
پــــيش گــــرفتن مغتــــنم مــــی شــــمارد و يــــا 
ـــان، خـــود را بـــه خشـــونت کـــوری  همچن
مــــی ســـــپارد کـــــه مــــرگ و ويرانـــــی بـــــر 

  ؟ مرگ ويرانی می افزايد
       

مشـکل اقتصـاد ايـران  :انقالب اسـالمی
ــــــــاد  ــــــــه دو مؤسســــــــه يکــــــــی بني از جمل

ســــتاد فرمــــان «مستضــــعفان و ديگــــری 
که همانند يک سـازمان مافيـائی  »امام

 –مافياهـــای نظـــامی . اداره مـــی شـــوند
و چـون . مالی مشکل بزرگ تـر اسـت

ســاخت اســتبدادی دولــت واليــت فقيــه را 
نيــز کــه مــادر مشــکلها اســت، بــر ايــن 
مشکلها بيفـزائيم، متوجـه مـی شـويم کـه 

ميليــارد دالر درآمــد  ۷۰۰هزينــه کــردن 
کــه بخشــی از هزينــه هــا اســت  –نفــت 

. مل وضـعيت امـروز ايـران اسـتعا - 
تحريمهــــا تنهــــا در مــــؤثرتر کــــردن ايــــن 
ويرانگــری از راه هزينــه هــای بــزرگ و 
ايجــــاد فرصــــتهای بيشــــتر بــــرای رانــــت 

  :خواری، بکار رفته اند
  

   10 صفحهدر

!»اردوکشی«  
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ــد از   ــك چنـــ يـــ
بيماريهائي كه اقتصـاد  
ايــران بــدانها گرفتــار 

  :است
  
  
وگو بـا  وزیر اقتصـاد در گفـت ٭

ـــران دچـــار اقتصـــاد ا :ایســـنا ی
  :شده است" نکبت منابع"
 
ــــرداد  ۲۶در  ☚ ــــا ،۹۲م ــــب نی  ،طی

 :اقتصاد بـه ایسـنا گفتـه اسـت» وزیر«
گوینـد اقتصـاد  برخالف بسیاری که می

ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیـت 
فعلــی را تجربــه نکــرده و دوره زمــانی 

ای الزم اســـت تـــا نتـــایج  چنـــد دهـــه
 مــن تصــمیمات گذشــته تــرمیم شــود، 

ــــده م معتقــــد ــــونی پدی اقتصــــاد کن
ــــا  نوظهــــوری نیســــت و می ــــوان ب ت

ـــــاختاری در دوره ای  اصـــــالحات س
چهارســاله ثبــات نســبی را بــه اقتصــاد 

 .ایران بازگرداند
شناســی اقتصــاد ایــران در  در آسیب   

ــر وجــود مشــکالت  او حــوزه کــالن، ب
تا کنون بر آن  ۵۰ساختاری که از دهه 

حاکم شـده اسـت تاکیـد داشـته و بـر 
رشــد درآمــدهای اســت کــه  ایــن بــاور

نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت 
همچنین تزریـق آن در قالـب بودجـه 
به اقتصـاد اوضـاع و احـوال کنـونی را 

نفـت و وجـوه  .به وجـود آورده اسـت
ناشی از آن درآمد نیسـت بلکـه فـروش 

بایـد . ثروت و دارایـی مملکـت اسـت
ــاآ درآمــدها خاصــه درآمــدهای  ن را ب

 .کرد جایگزینمالیاتی 
وزیر اقتصاد بـا بیـان اینکـه اقتصـاد     

ــار  ــابع«ایــران گرفت شــده  »نکبــت من
معتقــد اســت کــه در صــورت تــدوین و 

  های اصالح ساختاری  اجرای برنامه
ای سه تـا چهـار سـاله  می توان در بازه

  .بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند
ايــن ســخن طيــب نيــا  :انقــالب اســالمی

ير باز به چنـين که اقتصاد ايران از د
بيمـــاری مهلـــک گرفتـــار اســـت، ســـخن 

ايـــن ســـخن نيـــز کـــه . صـــحيحی اســـت
آنچه از فروش نفت حاصل می شـود 
ــــی  ــــروت مل ــــروش ث ــــه در آمــــد کــــه ف ن

امـــــــــا . اســـــــــت نيـــــــــز صـــــــــحيح اســـــــــت
در محــــــــدوده » اصــــــــالح ســــــــاختاری«

اقتصـــــاد مصـــــرف محـــــور راه بجـــــائی 
هرگـــاه محـــور مصـــرف بـــا . نمـــی بـــرد

ح محـــور توليـــد حانشـــين نشـــود، اصـــال
ســــاختاری بيمــــاری را مهلــــک تــــر نيــــز 

زيــرا تثبيــت ســاختار اقتصــاد . مــی کنــد
مصـــــــرف محــــــــور، تغييـــــــر آن را بــــــــه 
ســــاختار اقتصــــاد توليــــد محــــور بــــازهم 

دو عالمــت بــس . مشــکل تــر مــی کنــد
گويــــای بيمــــاری مهلکــــی کــــه اقتصــــاد 

است، يکـی پيشـخور  ايران بدان مبتال
کردن و ديگری از پيش متعـين کـردن 

با تثبيـت سـاختار اقتصـاد . آينده است
مصــــرف محــــور، بيمــــاری مــــزمن مــــی 
شـــــود و ايـــــن دو عالمـــــت، در انـــــدازه 
هــــای خــــود، نســــل امــــروز را از آينــــده 
ای آگـــاه مـــی کننـــد کـــه زمـــان زنـــدگی 
نســـــل آينـــــده و نســـــلهای آينـــــده خواهـــــد 

  .شد
  

نان ٭تحلیــل انجمــن اقتصــاددا
ایران از وضعیت کنونی اقتصـاد 

  :ایران

 
ــه گــزارش ایســنا، ☚  ،علــی رشــیدی ب

رئــیس انجمــن اقتصــاددانان ایــران و 
 ،عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایـران

در هشدار نامه ای بـه روحـانی خـاطر 
  :نشان کرده است

ــی،  - ۱  ــابع طبیع ــل من ــه دلی ــران ب ای
ــت و از  ــایی، جمعی ــت جغرافی موقعی

ژادی و همـــه مهـــم تـــر خصـــائص نـــ
ــا قــرن هفــدهم  ــردم آن ت فرهنگــی م
مــیالدی یکــی از پــنج قــدرت بــالقوه و 

 .گاه بالفعل جهان بوده است
اقتصاد ایران امروز اگرچه بـالقوه  - ۲

دارد،   در ردیف بیستم در جهـان قـرار
ولی بالفعل و در مجمـوع عملکـرد در 

قـرار داشـته  ۷۰در ردیف  ۲۰۱۲سال 
 .است

، سســات تحقیقـــاتی اقتصـــادیؤم - ۳
ـــــی  ـــــی و فرهنگ ـــــاعی، سیاس اجتم

ــی  بین ــه(الملل ــش موسس ــال ) ش در س
کشور مقـام ایـران  ۱۴۲در بین  ۲۰۱۲

را در هشـــت حـــوزه تخصصـــی ذکـــر 
ــر کرده ایــن اســاس امنیــت  انــد کــه ب

، ۱۲۵، آزادی فـــــردی۱۲۵فـــــردی 
ــاعی ــرمایه اجتم ــاد۱۲۱س ، ۷۰، اقتص

ــارآفرینی ــوزش ۹۵ک  ، ســالمت ۵۷، آم
 .است ۱۰۲و رتبه کلی ایران ۶۶
سسه هـریتیج در گـزارش خـود ؤم - ۴

 ۱۶۱آزادی اقتصــادی در بــین   دربــاره
ــران را در ردیــف  ذکــر  ۱۴۶کشــور ای

 .کرده است
سســات تحقیقـــاتی اقتصـــادی، ؤم - ۵

  اجتماعی، سیاسـی و فرهنگـی دربـاره
طور دائم وضع کشـور مـا  متغییر به ۸۹

و همه دنیا را زیر نظر دارند و بـه دنیـا 
حقیقات طبق این ت .دهند گزارش می
ها، خصوصــا آزادی  زمینــه  مــا در کلیــه

  تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله
ــات و  ــت در اقتصــاد، آزادی امکان دول

کار،کــاال، مالکیــت  اعتبــارات نیــروی
گذاری  خصوصی، بازار سـیاه، سـرمایه

ـــالی، حضـــور  خـــارجی، بازارهـــای م
… گــذاری و  بــانوان در مجــامع قانون

موثر بـودن زیادی و غیر . داریم  مساله
قوانین و مقررات، کـم اعتبـاری نظـام 
قضایی و ناتوانی نظـام مالیـاتی کشـور 
در تــامین مخــارج دولــت از مشــکالت 

 .عمده است
عملکـرد منفـی   بر این اساس مقایسه   

ــران در دهــه ــر در  اقتصــاد ای های اخی
های کالن مانند رشد اقتصادی،  زمینه

ــرمایه ــب س ــورم، جل ــارجی،  ت های خ
دجه، کـاهش وابسـتگی بـه اشتغال، بو

ــاال ــی، ب ــای نفت ــد ه ــهم  درآم بردن س
مالیـــات در تـــامین مخـــارج دولـــت، 

کــردن تســلط دولــت، کاســتن از  کم
تعداد کارمندان وغیره با اهداف بلند 

های چهـارم  پروازانه و مصوب برنامـه
ــعه ــنجم توس ــند  و پ ــادی و س ی اقتص

دهـد  انداز بیست سـاله نشـان می چشم
شـده تخیلـی و  بینی که یا اهداف پیش
ها بوده است یا عوامل  دور از واقعیت
ــــده ــــد تحریم بازدارن ــــای  ای مانن ه

ــران را  بین ــردم ای ــی اقتصــاد و م الملل
های ناخواسته قرار داده و  تحت فشار

مدیریت دولتی و جـو نامسـاعد   یا سوء
اجتمــــاعی و سیاســــی و فرهنگــــی از 
شـــکوفایی اقتصـــاد و جامعـــه ایـــران 

 .جلوگیری کرده است
از این رو پیدا کـردن پاسـخ واقعـی      

واالت گام اول ئبرای هر یک از این س
ـــرون رفـــت از  حرکـــت در جهـــت بی
بحران و رکود فعلـی اسـت ولـی حـل 
ــور از تنگناهــا مســتلزم  مشــکالت و عب
پیدا شدن وحدت اراده و عـزم ملـی و 
مشـــارکت همـــه مـــردم در بازســـازی 

باشـد کـه تنهـا بـا  اقتصاد و جامعـه می

رفتن  بازدارنــده و بــاال حــذف عوامــل
اجتمــاعی طــی زمــان   ســطح ســرمایه

 .باشد پذیر می امکان
شـروع  در این هنگام کـه حکومـت     

 :اولیت ها عبارتند از ،می کندبه کار 
دادن اســتقالل بــه بانــک مرکــزی  - ۱

های پـولی  در اتخاذ و اجـراء سیاسـت
بر محـور اهـداف کـالن اقتصـادی بـه 

ورم و های تــ عبــارتی خشــکاندن ریشــه
گران فروشی ارز برای تـامین مخـارج 

 .دولت
احیاء قوه قضـاییه مسـتقل از قـوه  - ۲

اســتاندارد هــای  سمجریــه بــر اســا
ــدات و  ــاء تعه ــه ایف ــزام ب ــانی وال جه

طرفانــــه و  بی یدادهــــا اجــــراء قرار
 .منصفانه

بازســازی وزارت دارایــی و قــدرت  - ۳
بخشـــیدن بـــه آن در جهـــت وصـــول 

یــات درآمــد هــای عمــومی و اخــذ مال
مودیـان   تر، کلیـه واقعی از پایـه وسـیع

های مالیاتی در کشور  وحذف معافیت
 .آغاز شود

اصالح فوری قـوانین و مقـررات و  - ۴
ــش  ــت نق ــتگاه دول ــه دس ــدیریت س م
کلیدی در انجام سایر اصـالحات و یـا 
کاســـتن از شـــدت ســـایر نامالیمـــات 

  .دارد
  
ــیالز ســعید ٭  ۸درآمــد نفتــی : ل

ــدیل  ــور تب ــر کش ــاله اخی ــه س ب
  :طناب دار ملت شده است

 
ســعید لــیالز بــه  ،۹۲مــرداد  ۲۵در  ☚

بانــک جهــانی در  :فــرارو گفتــه اســت
آخرین اعالم خود از وضـعیت تـورم و 

سـاله  ۴قدرت خرید مـردم در فاصـله 
بـــــاالترین تـــــورم  ۲۰۱۲تـــــا  ۲۰۰۸

ـــرد ـــالم ک ـــورها را اع ـــابراین  .کش بن
درصد تورم  ۵۹٫۲گزارش، بالروس با 

ترین شاخص تورم باال ۲۰۱۲در سال 
جمهــوری  .را در جهــان داشــته اســت

درصـد جایگـاه  ۳۶٫۷عربی سوریه بـا 
دوم و جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــا 

درصــد جایگــاه ســوم تــورم را  ۲۷٫۳
 .دارد

ــن گــزارش      ــورم در ای نمودارهــای ت
د کـه نبانک مرکزی حکایت از آن دار

تــورم ایــران و ســوریه شــیب صــعودی 
مت ثبـات داشته و تورم بالروس به سـ

 .کند حرکت می
اینکه ایران در رتبه سوم تـورم دنیـا     

ــی  ــن معناســت کــه ب ــه ای ــرار دارد ب ق
انضباطی مـالی و پـولی وحشـتناکی در 
اقتصــاد کشــور صــورت گرفتــه و تمــام 

ســـال  ۸درآمـــدهای نفتـــی ایـــران در 
گذشــته کــه قــرار بــود مایــه رفــاه و 
شــادکامی شــود و یــک فراینــد توســعه 

خ ایـران رقـم بزنـد، بی سابقه در تـاری
 .تبدیل به طناب دار ملت شده است

بنده به شـما اطمینـان مـی دهـم کـه    
بسـیار  ۲۰۱۳نرخ تورم ایران در سـال 

و  ۳۵بیشــتر خواهــد بــود و حــداقل 
درصد خواهد بود؛ چون  ۴۰حداکثر 

کــه تمــام شــد تــازه مــوج  ۲۰۱۲ســال 
تـــورمی در ایـــران آغـــاز شـــده بـــود و 

بــرای  بنــابراین وضــعیت وخــیم تــری
امـا . قابل پیش بینی است ۲۰۱۳سال 

با توجه به تـیم اقتصـادی آقـای دکتـر 
روحانی و سیاست های اقتصـادی کـه 

نــد امیــدوارم از نیمــه ه ادر پــیش گرفتــ
از شروع تابسـتان (به بعد  ۲۰۱۴سال 
ــه ) ۹۳ ــران شــروع ب ــورم در ای مــوج ت

 .فروکش کند
به هر حال ایـن وضـعیت محصـول     

ســال  ۸ت در شــرایطی اســت کــه دولــ

گذشته با سیاست های پولی انبسـاطی 
ابتدا تورم را افـزایش مـی داد و سـپس 
سعی می کرد از طریـق سیاسـت هـای 
ــت  ــین سیاس ــی و همچن ــالی انقباض م
واردات سیل آسا و تزریـق تمـام مـازاد 
درآمد نفتی به داخل تورم را سـرکوب 
کند؛ در حالی که این سیاسـت نتیجـه 

بــه بعــد  ۸۹عکــس مــی داد و از ســال 
دائما نرخ تورم چنان فزاینده شد کـه 

درصــد رســیده  ۴۲اکنــون بــه حــدود 
اســت و اگــر دولــت تغییــر نمــی کــرد 

درصد به هیچ وجـه  ۷۰افزایش آن به 
همچنـــین بایـــد  .دور از ذهـــن نبـــود

گفت این مسئله ربطی به تحریم هـا و 
اجــرای قــانون هدفمنــدی یارانــه هــا 
نــدارد و تنهــا بــه علــت بــی انضــباطی 

  .ت بوده استدول
  

نژاد  ٭در دولـــــــت احمـــــــدی
درگیــری نیروهــای مســـلح در 

تـا  ۵های اقتصـادی بـین  پروژه
  :برابر شده است ۱۰

 
ســـعید لـــیالز، کارشـــناس مســـایل  ☚

  :گفـت» صـنعت جهان«اقتصادی بـه 
نهادهای نظامی بخشی از دولت است 

ــالش می ــه ت ــش  ک ــد در اقتصــاد نق کن
پررنگــی داشــته باشــد البتــه نهادهــای 

قدرتمنـدتر هسـتند و بـا عنصـر  نظامی
تهدید رقبای خود را از میـدان خـارج 

ـــد می ـــن اســـت کـــه  .کنن ـــت ای واقعی
نهادهــای نظــامی زمــانی کــه میــل بــه 
ــره  ــت به ــا از رقاب ــد تنه ــاد دارن اقتص

گیرند بلکه از تهدید هـم اسـتفاده  نمی
 .کنند می
دلیل اصلی تمایل نهادهـای نظـامی     

ــه فعالیــت در بخش هــای اقتصــادی  ب
های اقتصـادی  شده پروژه  قیمت تمام

طور کـامال  است به دلیل اینکه آنها بـه
ـــتفاده  ـــی اس غیرمنصـــفانه از ارز دولت

هـای اقتصـادی بـرای  کنند و پروژه می
شده بسـیار کمتـری  آنها با قیمت تمام

 .شود تمام می
هرگونه حضور نظامیـان در اقتصـاد    

مانند سم مهلک بـرای اقتصـاد کشـور 
ـــابود شـــدن  اســـت کـــه منجـــر ـــه ن ب

وری و  خصوصــی، کــاهش بهــره بخش
ـــزوده می ارزش ـــت  اف ـــود و در نهای ش

فروپاشی نظام اقتصـادی را بـه دنبـال 
 .خواهد داشت

ـــری  در دولـــت احمـــدی     نژاد درگی
هـــــای  نیروهـــــای مســـــلح در پروژه

ــین  ــا  ۵اقتصــادی ب ــده  ۱۰ت ــر ش براب
وری و رشـد  کاهش شدید بهـره. است

ــه حــد ۸اقتصــادی  ود درصــدی کــه ب
ــی  ــد  ۳منف ــیده اســت مؤی ــد رس درص

ــــیش از حــــد نهادهــــای  دخالــــت ب
  .حاکمیتی در اقتصاد است

  
ـــورم  ۵۱،۵٭رشـــد  درصـــدی ت
ها آنهم بر اسـاس آمـار  خوراکی
  دولتی

 
گـزارش خبرنگـار  مرداد به ۱۴در  ☚

مهر، مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه 
ـــه در  ۹/۳۳را  درصـــد اعـــالم کـــرد ک

خـرداد  درصدی ۶/۳۲با تورم  مقایسه
 .درصد افزایش داشته است۳/۱ماه 

اسـاس گـزارش شـاخص قیمـت  بـر    
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهـای 

 ،۱۳۹۲سـال  شهری کشور در تیرمـاه
) ۱۳۹۰=۱۰۰بـر مبنـای (شاخص کل 

را  ۱۶۵٫۲عـدد  ۱۳۹۲در تیرماه سـال 

کـه نسـبت بـه مـاه قبـل  دهد نشان می
. درصـــد افـــزایش داشـــته اســـت ۲٫۳

مــاه  کــل نســبت بــه افــزایش شــاخص
) تورم نقطه بـه نقطـه(مشابه سال قبل 

درصــد تغییــرات . درصــد اســت ۳۹٫۱
در ) نـرخ تـورم شـهری(کـل  شـاخص

 ۹۲دوازده ماه منتهی بـه تیرمـاه سـال 
 ۳۳٫۹مشابه سـال قبـل  نسبت به دوره

درصد است که نسبت به تـورم دوازده 
ــه ــی ب ــه منته ــاه  ماه  ۱۳۹۲خردادم

  .افزایش یافته است) ۳۲٫۶(
هـا،  خوراکی«گروه عمـده  شاخص    

در ایـن مـاه  «ها و دخانیات آشامیدنی
رسید که نسبت بـه مـاه  ۲۰۶٫۰به رقم 
ـــل  ـــزایش نشـــان ۲٫۲قب  درصـــد اف
ــــروه اصــــلی . دهــــد می شــــاخص گ

در ماه مورد بررسـی بـه » ها خوراکی«
کـه نسـبت بـه مـاه  رسـید ۲۰۳٫۸عدد 

ــــل  ــــزایش نشــــان  ۲٫۲قب درصــــد اف
ـــد می ـــروه اصـــلی. ده ـــاخص گ  ش

ــابه » هــا خوراکی» ــاه مش ــه م نســبت ب
درصـد افـزایش نشـان  ۵۱٫۵سال قبل 

تورم دوازده ماهه ایـن  دهد و نرخ می
ــروه  ــت ۵۱٫۲گ ــد اس ــاخص . درص ش

 هـــــا، خوراکی«گـــــروه عمـــــده 
ــه » ها و دخانیــات آشــامیدنی نســبت ب

ــل  ــال قب ــابه س ــاه مش ــد  ۵۳٫۴م درص
دهـــد و درصـــد  می افـــزایش نشـــان

ه تغییــرات ایـــن گــروه در دوازده مـــا
دوره  نسـبت بـه ۹۲منتهـی بـه تیرمـاه 

درصد است کـه  ۵۲٫۷مشابه سال قبل 
منتهـی بـه  نسبت به تورم دوازده ماهه

ــــاه  ــــزایش ) ۵۱٫۹( ۱۳۹۲خردادم اف
  .یافته است

  
ـــــارد دالری  ۱۴واردات  ٭ میلی

  :محصوالت کشاورزی
  
در  ،بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر☚

ـــس ـــی ،مجل ـــر« ،حجت ـــاد  »وزی جه
نکه نتیجه بـی کشاورزی با تاکید بر ای

ــایی محصــوالت  ــه خودکف ــوجهی ب ت
ــود  ــن ب ــاورزی ای ــیش از کش ــه ب  ۱۴ک

ـــــوالت  ـــــارد دالر واردات محص میلی
: ه اسـتکشاورزی به کشور داریم، گفت

ــــه  ــــی روی ــــوی واردات ب ــــد جل بای
  .محصوالت کشاورزی را گرفت

وزیــر پیشــنهادی جهادکشــاورزی بــا     
قـــانون برنامـــه  ۱۸اشـــاره بـــه مـــاده 
و  ۱۶مــاده : اشــتچهــارم، اظهــار د

برنامه پنجم هم اهدافی  ۱۴۹تا  ۱۴۳
ماننــد نیــل بــه خودکفــایی در تولیــد، 

ــــاالنه  ــــزوده س ــــزایش ارزش اف  ۷اف
درصــــد، ارتقــــای کیفــــی تولیــــدات 
کشاورزی، نوسـازی ناوگـان و ادوات، 
انجــام عملیــات آب و خــاک، ارتقــای 
سطح کمی حمایت از کشاورزی برای 

 درصـد از ارزش ۳۵رسیدن به حداقل 
ـــهم  ـــاالنه س ـــزایش س ـــدات و اف تولی
پژوهش به نیم درصد از تولید داخلـی 
از دیگــر اهــداف باالدســتی اســت کــه 
ملزم به تدوین پروژه ها بر اساس آنها 

 .است
وی با بیان اینکـه امنیـت غـذایی و      

افـــــزایش ضـــــریب خودکفـــــایی در 
بسیاری از اسناد باالدستی مورد تاکید 

امنیـــت : قـــرار گرفتـــه اســـت، گفـــت
غـــذایی بـــه عنـــوان کـــاالی عمـــومی 
ــا  ــت ه ــایف دول ــده از وظ ــف ش تعری
است و حمایت های بخش کشـاورزی 
هم باید در راستای تحقق ایـن آرمـان 

 .ملی باشد
وزیــر پیشــنهادی جهادکشــاورزی بــا 
  تاکید بر اینکه وضعیت امنیت غذایی 

  
  11 صفحهدر

  

!»اردوکشی«  
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به دالیل مختلفی روز به روز تضـعیف 
 ســـهم: شـــده اســـت، تصـــریح کـــرد

تولیــدات داخلــی در تــامین نیازهــای 
غذایی کشور بسـیار شـکننده و نگـران 
کننـــده اســـت بـــه طوریکـــه متوســـط 
واردات سالیانه کشـور در برنامـه سـوم 
توسعه علـی رغـم دو سـال خشکسـالی 

میلیــون تــن بــود، امــا در طــول  ۱۰٫۳
درصــد رشــد بــه  ۳۴برنامــه چهــارم بــا 

در سـه سـال  .میلیون تن رسـید ۱۳٫۸
میلیــون تــن  ۱۶٫۶قــم بــه اخیــر ایــن ر

افزایش یافته اسـت و وابسـتگی کشـور 
در تامین محصوالت غذایی در برنامه 

درصد رسـید در حـالی کـه  ۲۰سوم به 
ــر ایــن رقــم از   ۳۸در ســال هــای اخی

 .درصد فراتر رفت
ـــذاری در بخـــش      ـــرمایه گ ـــدم س ع

کشــاورزی یکــی از مشــکالت بــزرگ 
برنامه های کشور باید براسـاس  .است
ــزای ــین اف ش بهــره وری باشــد، همچن

باید به مسـاله آب هـم توجـه ویـژه ای 
ــا بحــران آب در  ــروزه ب ــرا ام ــود زی ش
کشور روبرو هسـتیم و بایـد بـا توسـعه 
سرمایه گذاری استمرار تولید، امنیـت 

بانـــک  .غـــذایی را بوجـــود بیـــاوریم
جهانی سرمایه گـذاری را عامـل رشـد 

مقولـه  .بخش کشاورزی دانسـته اسـت
ی علت ضعف کشـاورزی سرمایه گذار

در کشور اسـت در حـالی کـه میـانگین 
ســـهم بخـــش کشـــاورزی در تولیـــد 
ناخالص داخلی بر اسـاس برنامـه اول 
تا سوم و حتی چهارم توسـعه متوسـط 

تعیــــین شــــده  ۵٫۲و  ۴٫۸، ۴٫۲، ۴٫۶
در حالی که در ایـن دوره سـهم . است

ــد ناخــالص  ــاورزی در تولی بخــش کش
درصــد و ســهم اشــتغال  ۱۴٫۵داخلــی 

  .درصد است ۲۰حدود 
   ...  
علی رغم همه محدودیت ها هزینـه    

آب در داخــل کشــور بــرای کشــاورزان 
ـــت در  ـــورها اس ـــر کش ـــاالتر از دیگ ب
صورتیکه تعرفه محصوالت کشـاورزی 

 .بسیار پایین است
حمایت سـایر کشـورها از تولیـدات     

کشورهای   ، ۲۰۱۰کشاورزی در سال 
صـد در ۱۸توسعه یافته صنعتی معادل 

میلیـــــارد دالر،  ۲۲۷تولیـــــد یعنـــــی 
میلیـارد دالر  ۱۳۹کشورهای اروپایی 

 .میلیارد دالر بوده است ۱۹و ترکیه 
  
حجم ساالنه قاچـاق کـاال در  ٭

  :»میلیارد دالر ۱۹«ایران، 
  
مـــرداد بـــه گـــزارش مهـــر،  ۲۲در  ☚

 وزارت اقتصــاد جمهــوری اســالمی در 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــی اع گزارش

ده توســـط ســـتاد آمارهـــای ارائـــه شـــ
ــا قاچــاق کــاال و ارز  ــارزه ب مرکــزی مب
ســاالنه حجــم قاچــاق کــاال در کشــور 

 .میلیارد دالر است ۱۹بالغ بر 
درصـد  ۳گوید که تنها  این گزارش می

از کل کاالهای قاچاق در ایران کشف 
میلیـــارد دالری  ۱۹قاچـــاق  .شـــود می

درصـد از کـل واردات  ۳۵کاال معادل 
  .ایران در سال گذشته است

  
هــــزار  ۸۰٭کســــری بودجــــه 
  :میلیارد تومانی بودجه

 
به گزارش ایـران  ،۹۲مرداد  ۲۲در  ☚

اکونا، علی طیب نیا با تاکید بر اینکـه 
ماهــه دولــت  ۴بــر اســاس عملکــرد 

هــزار میلیــارد  ۸۰دهــیم احتمـال مــی 
تحقــق منــابع در بودجــه تومـان عــدم 

ــیم ۹۲ ــته باش ــرورت  در .داش ــاره ض ب
ه ایـران اکونـا بـاو ارایه متمم بودجه، 

ــتمم بودجــه مطــرح   :گفــت بحــث م
نیســت بلکــه بحــث مــدیریت کســری 

بــا  ۹۲بودجــه اســت چــرا کــه بودجــه 
عدم تحقق در درآمد به صورت جدی 
روبروست و یقینا باید کسـری بودجـه 

  .مدیریت شود
ــور اقتصــادی و      ــنهادی ام ــر پیش وزی

دارایی دولت یازدهم درباره ضرورت 
ــانون هدفمندســازی ــه  اصــالح ق یاران

مرحلــه اول هدفمنــدی : هــا، گفــت
طبق قانون دارد انجام مـی شـود و مـا 
ــی  ــه م ــانون ادام ــق ق ــدتا طب هــم قاع
ــــاره  ــــن هــــم اگــــر درب دهــــیم و م
هدفمندســازی بحثــی داشــتم عمــدتا 
ــه دوم هدفمندســازی  ــه مرحل ــاظر ب ن

 .بوده است
  
درصــــــــــد  ۷۰بــــــــــیش از  ٭

هـــای شـــهرک صـــنعتی  کارگاه
ارومیــه تعطیــل و نیمــه فعــال 

  ندهست
 
به گزارش ایلنا،  ،۹۲مرداد  ۲۲در  ☚

ـــه کـــارگر  ـــر خان اســـالم صـــادقی دبی
آذربایجان غربـی از تعطیلـی گسـترده 

های صنعتی و تولیدی مستقر در  واحد
 .شهرک صـنعتی ایـن اسـتان خبـر داد

دلیل پیش آمدن این وضعیت افـزایش 
مشکالت مـالی، سـوء مـدیریت، تغییـر 
ــاختار و عــدم فــروش محصــوالت  س

هــم اکنــون بــیش از  .هســتندتولیــدی 
های تولیــــدی  درصــــد از واحــــد ۷۰

ــهرک ــتقر در ش ــنعتی مس ــنعتی    وص ص
  .ارومیه دچار بحران هستند

از مجمـــــوع بیکـــــاران اســـــتان      
درصــد از  ۱۰آذربایجــان غربــی فقــط 

شـوند  آنان به بیمه بیکـاری معرفـی می
و ارتباط مابقی کـارگران بـا بـازار کـار 

امل قطع پس از  تسویه حساب بطور ک
 .شود می

  

ـــدهای   ۴۰ ٭ ـــد از واح درص
صنعتی تاكستان تعطیل و یـا در 

  اند تعطیلی ِفُرُش
 
، به گـزارش ایسـنا ۹۲ مرداد ۲۷در  ☚

سرپرســـت ، اســـدالله محمـــدخانلو، 
در : خانه کـارگر تاکسـتان گفتـه اسـت

درصـد از  ۶۰حال حاضر تنهـا حـدود 
صــــــنعتی  - واحــــــدهای تولیــــــدی
و مـابقی  انـد شهرستان تاکسـتان فعال

 .تعطیل و یا در شرف تعطیلـی هسـتند
یـــل پـــیش آمـــدن ایـــن وضـــعیت دال

افزایش مشکالت مالی، سـوءمدیریت، 
تغییـــــر ســـــاختار و عـــــدم فـــــروش  

بسـیاری  .هسـتندمحصوالت تولیـدی 
بــا (ها همچــون فــوالد البــرز  از واحــد
چنــدین ســال ) کــارگر ۲۰۰بــیش از 

اند و از جانـب  است کـه تعطیـل شـده
ی بــرای جلــوگیری از مســئوالن اقــدام

  . شود تكرار این وضعیت مشاهده نمی
  
درصــــد از  ۴۰بــــیش از    ٭

های صنعتی اسـتان ایـالم  واحد
  :تعطیل است

 
به گـزارش ایلنـا ،  ۹۲مرداد  ۱۵در  ☚
ایـالم  خانـه کـارگر غیـاثی، دبیـر علـی

وضعیت مجموعـه صـنعتی شیشـدار را 
ه و به ایلنـا گفتـ هبحرانی توصیف کرد

تعداد بسـیار زیـادی  اکنون هم: است
های تولیدی و صنعتی مسـتقر  از واحد

هماننــد   شیشــدار  در شــهرک صــنعتی
شــرکت فجــر ایــالم، گویــا نــخ، زریــن 

آرام  بافــت، کــارتن ســازی، دیبــا نــخ،
کویر، فـراز شـیمی،  نخ، صابون سازی

هــای  گـونی بــافی، نـخ ایــالم، فراورده
قائم، کیک مهنا،  گوشتی سالم، حوله

ــیج ــخ، ترش ــراج ن ــر، مع ــاجی ف ات س
پـارس  شرکت شیمیایی رفاه، پروفیـل

ها واحد تولیـدی و صـنعتی  ه غرب و د
 دیگر تعطیل و یا نیمه تعطیل شـده و

 .اند کارگران آنان بیکار شده
 

ــدود  ٭ ــار  ۸۰۰ح ــان بیک خلب
ـــــم ـــــی از /داری ـــــر از نیم کمت

گیــر  هواپیماهــای داخلــی زمین
  :اند شده

  
ــرداد  ۲۰در  ☚ ــه۹۲م ــزارش  ،  ب گ

ــع ــنا، س ــن  یدیایس ــیس انجم نژاد، ری
ــان ــا بی کــه  این حمــل و نقــل ریلــی ب

ــ ــرین س ــل  وال درئمهمت بخــش حم
ونقل ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه 

برداشـت مـن  .با یکـدیگر بـوده اسـت
این است که در بین همه نخبگان این 

ادغام ملغی  انتظار وجود دارد که این
و مجددا این دو وزارتخانه از یکدیگر 

 .تفکیک شوند
ـــدزاده،    ـــابق  عاب ـــل س ـــدیر عام م

ــا تاکیــد بــر  هواپیمــایی آســمان نیــز ب
هواپیماهـای  درصد از ۱۰که تنها  این

کشور از تکنولوژی روز دنیا برخـوردار 
ایـن در  عـالوه بـر: هسـتند بیـان کـرد

های نیروی انسـانی بایـد  مورد آموزش
خلبـان  ۸۰۰تـا  ۷۰۰حـدود گفت که 

بیکـــار در کشـــور وجـــود دارد کـــه بـــا 
  .اند های خود تحصیل کرده نههزی

 ۹۸فروند هواپیما در کشـور  ۲۲۴از     
ــــد زمین ــــر هســــتند فرون ــــا در  .گی م

هــزار  ۳۵۰در حــدود های قبــل  ســال
بـودیم کـه  پرواز از کشور ترکیه عقـب

هـزار  ۸۰۰این رقم در حال حاضر تـا 
همچنـــین بـــه  .پـــرواز رســـیده اســـت

 ۸۰مسـافر حـدود جابه جـایی  لحاظ
ــافر از ــون مس ــور فاصــله  میلی ــن کش ای

  .داریم
صنعت حمل ونقـل هـوایی در دنیـا     

اسـت و ایـران در  یک خانواده بزرگ
ـــعیف  ـــیار ض ـــورد بس ـــن م ـــتای   .اس

ها در صـنعت  گذاری سـرمایه مجمـوع
 ۵۹۱حمــل ونقــل هــوایی در جهــان 

از ایـن میـزان  میلیـارد دالر اسـت کـه
ـــرمایه ۶۰ ـــترک  درصـــد س گذاری مش

های  ریگذا سـرمایه است اما در ایران
 مشـترک بـه کمتـر از یـک درصـد هـم

   .رسد نمی
ــالمی ــالب اس و اينــک تجــاوز بــه  :انق

 :حقوق انسان
  

ــوق   ــه حق ــا ب تجاوزه
ــد و از   ــان برجاين انس
ــهروندي  ــوق شـ حقـ

  :خبري نيست
  
  

احمـدی نـژاد ميليونهـا  :انقالب اسـالمی
ايرانـــــــــی شـــــــــرکت کننـــــــــده در جنـــــــــبش 
اعتراضـــی بـــه تقلـــب بـــزرگ را خـــار و 

جانشـــين او، حســـن خاشـــاک خوانـــد و 
روحـــانی، اردوکشـــی ناميـــد و آن را بـــا 
ــــــزک برابــــــر نشــــــاند . جنايــــــت در کهري

تجاوزهــای ديگــر بــه حقــوق انســان کــه 

همچنـــان ادامـــه دارنـــد، در مقايســـه بـــا 
چنــين تجــاوزی بــه حقــوق شــهروندی و 
عـــــزت و منزلـــــت و کرامـــــت ايرانيـــــان، 
تجاوزهــای روز مــره بــه حقــوق انســان، 

ت مطلقـه واليـ. حاصل و نتيجـه شـمرد
فقيـــه کـــه ايرانيـــان را در حکـــم صـــغير 
مــــــــی انگـــــــــارد، تجـــــــــاوز بـــــــــه حقـــــــــوق 
. شـــــهروندی و کرامـــــت انســـــان اســـــت

اردوکشـــــــی و جـــــــرم خوانـــــــدن جنـــــــبش 
همگــانی مــردم در اعتــراض بــه تقلــب 
بــزرگ نيــز تجــاوز عمــومی بــه حقــوق 
. شـــــهروندی و کرامـــــت انســـــان اســـــت

ــــان و تجــــاوز بــــه  مــــادون انگاشــــتن زن
نهـــا يـــک حقـــوق و منزلـــت و کرامـــت آ

تجـــــاوز بـــــه . تجـــــاوز همگـــــانی اســـــت
حقـــــوق کـــــارگران و اســـــتثمار آنـــــان و 
محـــروم کردنشـــان از وضـــعيت ثابـــت، 
يک تجـاوز همگـانی بـه حقـوق انسـان 

تجـاوز بـه حقـوق دانشـجويان و . است
ـــــــــــش آمـــــــــــوزان و  دانشـــــــــــگاهيان و دان
. معلمـــان يـــک تجـــاوز همگـــانی اســـت

از ايـــن رو، تجاوزهـــای ... تجـــاوز بـــه
انســــــان، ادامــــــه  روز مــــــره بــــــه حقــــــوق

  . همان تجاوز همگانی است
ـــه ،۹۲مـــرداد  ۱۵در  ☚ گـــزارش  ب

کمیتــه گزارشــگران حقــوق بشــر، روز 
 ، ماموران۹۲پنجشنبه دهم مرداد ماه 

امنیتــی بـــا حملــه بـــه یکــی دیگـــر از 
کلیساهای خـانگی در شـهر اصـفهان، 

ارعـاب و تهدیـد افـرادی کـه  با ایجاد
ول نیــایش هفتگــی غدر آن محــل مشــ

و  ضـــمن تفتـــیش محـــل بودنـــد،
حاضران، خانمها صـدیقه امیرخـانی، 
صاحب محل مذکور، همچنین مهنـاز 

وی آقـای محمدرضـا  سـرهم رفیعـی و
پیمانی را دستگیر و به محلی نـامعلوم 

  .منتقل کردند
، بــــه گــــزارش ۹۲ مــــرداد ۱۵در   ☚

آزاد کارگران ایران، کارگران  اتحادیه
کیــان تــایر در اعتــراض بــه بازداشــت 

همکارانشــان دســت بــه  از شــش نفــر
ــــــداری  ــــــل بخش ــــــع در مقاب تجم

مصــرانه خواهــان  چهاردانگــه زده و
 .شده اندآزاد همکاران در بند خود 

ــــه گــــزارش  ،۹۲مــــرداد  ۱۵در  ☚ ب
 نگار قاسـم احمـدی، روزنامـه هرانـا،

 کُرد، همزمان بـا بازداشـت دو بـرادر
های خسرو و  روزنامه نگار دیگر به نام

ـــور، توســـط  ـــعود کردپ در  واکوامس
مهابــاد دســتگیر و پــس از شــانزده روز 

بـه   بـا تودیـع وثیقـه بازداشت موقـت،
 .صورت موقت آزاد شد

ـــه ،۹۲مـــرداد  ۱۶در  ☚ گـــزارش  ب
ابوالفضــل  کلمــه، اوضــاع جســمی

ــازدهمین روز اعتصــاب  ــدینی در ی عاب
غذای وی بـه دلیـل مشـکالت قلبـی و 
 .جسمی نامسـاعد گـزارش شـده اسـت

سیاسی کـه  این زندانیاعتصاب غدای 
قـانونی وی  در اعتراض به تبعیـد غیـر
 .ادامـــه دارد و صـــورت گرفتـــه اســـت

قضـایی  تاکنون هیچ یک از مسئوالن
 .به وضعیت وی رسیدگی نکرده اند

ـــه ،۹۲مـــرداد  ۱۶در  ☚ گـــزارش  ب
ــماعیلی،  ــن اس ــور، محس ــذوبان ن مج
ســــیدابراهیم بهرامــــی، محمــــدعلی 

محمـــدعلی دهقـــان از  صـــادقی و
زندان عادل آباد دراویش محبوس در 

ــاه ۱شــیراز، در شــعبه  ــومی  دادگ عم
ــی  ــه ریاســت قاض ــوار، ب ــتان ک شهرس
کشــکولی و بــا حضــور وکــالی مــدافع 

ــان ــادقی  آقای ــینی، نظــری و ص هرس
ــدند ــه ش ــه .محاکم ــش  ب ــن دراوی ای

تشــکیل گــروه «: اتهامــاتی بــا عنــاوین
در  شـرکت«، »تروریسـتی علیـه نظـام

، »تجمعــــات بــــه قصــــد برانــــدازی
حمل سالح غیر «و » خدامحاربه با «

 .منتســب شــده اســت بــه ایــن» مجــاز

مــتهم تحــت تــدابیر شــدید  دارویــش
امنیتی با دست بند و پا بنـد بـه جلسـه 

شـدند، در طـول زمـان  دادگاه منتقل
برگزاری جلسه دادگـاه جمـع کثیـری 

ـــن شـــهر ـــش ســـاکن ای در  از دراوی
ــت ــل  حمای ــن دراویــش در مقاب از ای

. دنـدساختمان دادگاه حضور یافته بو
 دو جلســه شــهبازی و قــائمی، در ایــن
نقــش مــوثر و اصــلی در  ی  کــهآخونــد
درگیری کوار داشتند در جلسـه  ایجاد

 .دادگاه حضور یافته بودند
 به گزارش ندای ،۹۲مرداد  ۱۶در  ☚

در یــک   ســبز آزادی، نیــروی انتظــامی 
 اقــدام غیــر قــانونی اقــدام بــه پلمــب

های خیابــان انقــالب از  فروشــی کتاب
بـه ) اردیبهشت(ن منیری جاوید خیابا
 هبرگـزاری نمـاز عیـد فطـر کـرد بهانه
 .است
ــــرداد  ۲۰در ☚ ــــزارش  ،۹۲م ــــه گ ب

خبرگــزاری فــارس، مــردم زنجــان در 
هـا و پسـماندهای  اعتراض بـه آلودگی

ــــل  ــــرب و روی در مقاب ــــه س کارخان
 در .این شهر تجمع کردند استانداری

پــی ایــن تجمـــع گســترده مـــردم در 
یابان منتهی به آن مقابل استانداری خ

مردم با شـعارهای خـود از  بسته شد و
ــــــتاندار زنجــــــان  ــــــئولین و اس مس

ــرای  درخواســت کمــک و حمایــت ب
 .انتقال این کارخانه را داشتند

به گـزارش خانـه  ،۹۲مرداد  ۲۱در ☚
ملت، جمعی از معلمان پیش دبسـتانی 
و شرکتی آمـوزش و پـرورش در مقابـل 

اعتـراض آنـان  .مجلس تجمـع کردنـد
اخراج و قطع همکاری با آموزش و  به

ـــود کـــه طـــی دوره وزارت  ـــرورش ب پ
حـــاجی بابـــایی در وزارت آمـــوزش و 

 .ه استپرورش رخ داد
به گزارش هرانا ،   ۹۲ مرداد ۲۲در ☚

کليسـاهای «منصور برجی، سخنگوی 
ــی همگــام ــ»ايران طبــق : ه اســت، گفت

آخرین گزارش های رسـیده، دسـتکم 
ریـز سه نفـر از نوکيشـان مسـيحی در تب

هــــا  گزارش .بازداشــــت شــــده انــــد
همچنين از ضرب و شـتم يکـی از ايـن 
ـــول دوران  ـــيحی در ط ـــان مس نوکيش
بـــــازجويی و بســـــتری شـــــدن او در 
ـــز  ـــزی تبري ـــدان مرک ـــتان زن بيمارس

 .دنحکايت دار
ــــه گــــزارش  ،۹۲مــــرداد  ۲۲در  ☚ ب

ـــــرایران ؛ امیرخـــــالق نـــــژاد  - عص
ــــــه نگــــــار  ــــــدعطایی، روزنام حام
ومدیرمســــوول وب ســــایت خبــــری 
ــال از  ــه س ــانیوز،پس از گذشــت س آین
صــدور حکــم محکومیــت خــویش بــه 
ــره  ــه شــعبه یکــم دای ــال احضــار ب دنب
اجـــرای احکـــام دادســـرای عمـــومی 
وانقـــالب شهرســـتان ارومیـــه ،بـــرای 
ــــت  ســــپری کــــردن دوران محکومی
خــویش روانــه زنــدان مرکــزی ایــن 

  .شهرستان شد
ــــن از  ۸۷،  ۹۲ مــــرداد ۲۵در  ☚ ت

یاسی بـا فعالین دانشجویی، مدنی و س
صدور بیانیه ای اعتراض خود به تدام 
بازداشــت مــریم شــفیع پــور، فعــال 

امضـــا  .دانشـــجویی را اعـــالم کردنـــد
کننــدگان ایــن بیانیــه خواهــان آزادی 
ــجویان  ــام دانش ــریعتر تم ــه س ــر چ ه
دربند علی الخصوص مریم شفیع پـور 
بــوده و یــاد آور مــی شــوند اینگونــه 
ـــدامات جـــز دور شـــدن هـــر روزه   اق

انشــجویی از رئــیس جمهــور جنــبش د
 .جدید، نتیجه ای نخواهد داشت

ــــه گــــزارش   ،۹۲مــــرداد  ۲۶در  ☚ ب
هرانا، پلیس امنیت تهران در مراجعـه 
به سالن آمفـی همـایش مهـر آفـرینش، 

 Dawn" محل برگزاری کنسرت گروه
of Rage"T  ـــیش از ـــن از  ۲۰۰ب ت

شرکت کنندگان و اعضـای ایـن گـروه 
 .را بازداشت کرد
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ين هم برحسب دعوت حكمران يزد ، پدرم و شيخ االسالم برادرآيـت  از نائ  

ـاظم   اهللا نائيني و امام جمعه شهر به جشن تاجگذاري دعوت شدند و سيد ك
 به نائين آمـده و    جليلي نمايندة يزد درمجلس شورا ومؤسسان مأمورشد كه

ـا . مدعوين را با اتومبيل مشيرالملك يزدي به تهران ببرد م مدت يك هفته تم
اصـفهان   از اينـرو مـن هـم از    .براي جشن تاجگذاري تعطيل بود   مدارس

  .درمالزمت پدرم به تهران رفتم
ـارم       كلية قصور و ـاغ قيطريـه متعلّـق بـه ص باغهاي تهران و شميران ازقبيل ب

منـزل   فرمانيـه و  - باغ قوام السلطنه –مجيديه متعلّق به يمين السلطنه –الدوله
 –باغ محمديـه   - قصر صاحبقرانيه  - غ سپهساالربا –شخصي مرحوم فرمانفرما 

ـاد   –منزل صمصام السلطنه  –باغ سردارجنگ  ـاي جعفرآب دزآشـوب و     باغه
  .تهران را براي پذيرائي ميهمانان خارجي حاضر كرده بودند  سايرعمارات

ــوام و دوســـتان      ــم در منـــازل اقـ ــي هـ ــدعوين ايرانـ ــي از مـ جمعـ
ـان    و من در   پدرم. اقامت افكندند   رحل   وآشنايان منزل سلطان محمد خ

ـاهده   هنگام ورود به تهران .عامري اقامت كرديم كـه در كليـة     كـرديم   مش
ــه هويــت و مقصــد و    ــراي رســيدگي ب ــأمورين ب دروازه هــاي تهــران م

ـا كـه از      بودند و البته ايـن عمـل   واردين مشغول كار   تازه  مقصود بـراي م
بـه     از وارديـن  داخـل كشـور   مي آمديم تعجب آور بـود كـه در    واليات
ـيد . با اين دقّت بازجوئي مي كردند  پايتخت ـيد  . بازجوئي زياد طول نكش س
ـان       كاظم اوراق دعوت وزارت كشور و كميسيون مـأمور تاجگـذاري را نش
ـارت    مأمورين. دولت اعالم كرد  خود را مأمور رسمي داده و دروازه كه عب

ـيس نظميـه    از يكنفر قزّاق و دو ـازة بودنـد بـه احتـرا      نفـر پل ورود بـه    م اج
ـامري    ـان ع شهردادند و شيخ االسالم و پدرم يكسر به منزل سلطان محمد خ

ـان   شمال تهران رفته و   در كنار خندق در طول اقامت در پايتخت از ميهم
ـام جمعـه بـه    . نوازي عامري و عصمت خانم همسر او برخـوردار بودنـد   ام

  .ان ميزيست وارد شديكي از اقوام زنش كه از نواباي صفوي و در تهر  خانة
هنوزدست ظلـم  . درآن فصل براي ما واليتي ها تهران منظرة زيبائي داشت

ـاي اطـراف      و ـاي زيب ـاي بـوذرجمهري دروازه ه تهـران را     ستم كريم آق
بود خـراب نكـرده بـود و       بي اندازه قشنگ "پاويليون "مانند   هر يك   كه

ـان ناصـ     ـيهاي زم ـاه زينـت   تمام اين دروازه ها با پربها تـرين كاش رالدين ش
سر در ميدان مشق هم آيتي . ستون هاي آن از سنگ مرمرالوان بود و   شده

. سنگتراشي و كاشي سازي ايران در دورة قاجاريـه بـود   از ظرافت كاري و
ـات ومبهـوت      انسان حقيقتاً از تماشاي اين سنگهاي مرمر و سرستونهاي آنها م

ـام  . فرستاد نقّاشان آن زمان درود مي به استادان و شده و با كمال تأسف تم
  .اين آثار تاريخي با كلنگ بيدادگري و ناداني خراب شد

ـاي   زيبائي خيابانها وصفاي باغها وجويهاي آب جاري درپاي درختان چناره
را    سايرباغهاي تهران و شميران انسان باغ ملّي و   كهن كنارخيابانها و طراوت

  :گفته هاي شيخ بزرگوارسعدي مي انداخت  بياد
  گل سرخش چو عارض خوبان
  )1(سنبلش همچو زلف محبوبان

ـاري،     تهران درآنرشهر« ـا ي بلـوچ، تـركمن ، بختي وزها ناظرحركت جوانه
ـا  . بويراحمدي بود  ، لر وقشقائي، عرب، شاهسون، كرد ـانزاده ه و   خانها و خ

به تهران آمده كـه درجشـن تاجگـذاري       رؤساي بزرگ و كوچك ايالت
  .شاه باشند   و در روز تاجگذاري جزو اسكورت    شركت كرده   سردارسپه

ـار زار، اسالمبول، ناصـريه درخيابانهاي الله    ميـدان    مخبرالدولـه،    راه   ، چه
توپخانه ميزهاي زياد در جلو مغازه ها مملو ازانواع واقسام شيريني ها ازقبيل 

مي شد و مردم هم    ديده   و شربت   پشمك ، باقلوا، نان برنجي ونقل و چاي
  .ف منظّمي از ميهمان نوازي بازرگانان بهره مي يافتنددر ص

ـازي     . جشن تاجگذاري يك هفته طول كشيد    ـاني وآتـش ب هرشـب ميهم
ـارم     ـا ، ص ازطرف شهر داري و وزارتخانه ها و اعيان تهران از قبيـل فرمانفرم
الدوله ، نصرت الدوله ، عين الدوله ، يمين االسلطنه، سپهدار، صمصام السلطنه، 

جنگ ، امير مفخّم ، سردار محتشم ، قوام الملـك ، شـوكت الملـك ،    سردار 
ـا     ـاج آق صولت الدوله، نيرالدوله ، حاج مخبر السلطنه ، حاج امام جمعـه ، ح

و رؤساي اصناف بر پا وخلـق كثيـري برسـفرة       جمال ، آشتياني ، ساالرسعيد
  .آنها جمع و ازخوان سخاوت آنان حظّ وافر بر مي گرفتند

الت و افسران خوش اندام و زيبا با لباسهاي خوش رنـگ سـوار   جوانهاي اي
ـا درحركـت     براسبهاي عربي ـان      در خيابانه ـاي مـه طلعت را در زيـر     و دله

تهران از تماشاي اسبها و ديدارجوانها و لباسهاي    مردم. مي ربودند   چادرها
  .گوناگون بيشترلذّت مي بردند تا از خود تاجگذاري 

و كـاله     ر و خود و زره ، تركمن ها با قبا هاي ابريشـمي بلوچ با سپ   خانهاي  
ـاد آبـي    ـاي گش و    پوستي قرمز، بختياريها با كاله نمد سفيد وشلوار وار خلقه

ـتره و       ـا باس ـاي رنگارنـگ و قشـقائي ه سبز و گلي و سياه ، كردها با عمامه ه
ـاي تهـران داده و    شلوار هاي سرخ و سبز و آبي جلوة مخصوصي به خيابانه

حجاريهاي ديوارهاي تخت جمشيد و نقّاشيهاي عمارت چهلستون و    بيادمرا 
ـا   . مي انداختند   تاالراشرف و عالي قاپوي اصفهان ـانواده ه بسياري ازاين خ

ـاي        ـان جـزو آجودانه بعد از تاجگذاري در تهـران ماندنـد و چنـد نفرازآن
  .شاه در آمدند   و نديم   مخصوص و اسكورت

ـاالر سـعيد افـراد       قشقائي ، آصف   امير شوكت الملك ، ناصر   كردستاني ، س
تنها اميرشوكت الملك ازگزند شاه مصـون مانـد   . بودند   اين گروه   برجستة

بود ديگران يا به زندان افتاده و يا از رفتن بـه منطقـة      وهميشه مورد مهرشاه
به بعد    1307   قوام الملك شيرازي هم به امر شاه از سال. بودند   ايل ممنوع

يكـي دومرتبـه بـه زنـدان     . مقيم بود   در شيرازمحروم و درتهران   امتاز اق
ملتزمين    در سفرها جزو   و اغلب   افتاد، ولي در اواخر مورد محبت رضا شاه

زن پســر قــوام شــد و بعــداز    بــود و بــاالخره اشــرف دختــر شــاه   ركــاب
  .شهريور طالق گرفت  سوم

و بنّا وسنگتراش مشغول  درتمام قصورسلطنتي تا چند روز قبل ازجشن نقّاش
قصرها وخانه ها ي مركز را باظرف نقره و طال و چينـي و بلوركـه   . كاربودند

  .از خانه هاي شاهزادگان واعيان بعاريت گرفته بودند مجهز كردند
سرپرسي لـرن     اينك شرح داستان مقدمات سلطنت و تاجگذاري را از قول

ـا كه درتمام مـدت در ك    و خانمش وهرالد نيكلسن ـته و از      اره دسـت داش
  :مي كردند در اينجا نقل مي كنم   وسائل كار را فراهم   پرده   درون

انتخابات مجلس مؤسسان با سرعت چشمگيرانجام شد و مجلس مؤسسان در « 
ـاخ وصـل اسـت و         در آمفي تئاتردايره اي1925ششم دسامبر شـكل كـه بك

ــزار مــــي   ــورا برگــ معمــــوالً هرســــال در آنجــــا مراســــم عاشــ
ـا سـخنراني خـود        .يافت   گشايش  ،شود رئيس موقّتي كشور كه قراربـود ب

شيشه اي متعلّق به سالطين قاجار كـه شـش      مجلس را افتتاح كند با كالسكة
ـام    . گرديد   اسب كه آن را مي كشيدند وارد محوطه ـا را هنگ اين اسـب ه

 درمحـلّ    .بودنـد    خريـده    از آنها   از شمال ايران   تخلية نيروهاي انگليس
ـاه    مجلس يـك سـكوي   ـا يـك ميـز و       نصـب شـده و فقـط      كوت در آنج

ــرارداده   صـــندلي بـــزرگ   يـــك ــده اي بـــا . بودنـــد   مطلّـــا قـ عـ
ـنگ    بزرگ   اندازهاي   خاك ـال س ـاري آهنـي بـزرگ       بـداخل    ذغ بخ

  .اطراف سالن مي ريختند
سـر     زن( لـوئيز . شـركت كـرده بودنـد      نزديك به هزار نفر در اين مراسم

ام ياد آور شـد  . ن صحنه را با شكوه و رنگارنگ توصيف كرداي   )لرن   پرسي
ــه عبــوس و مشــكوكي    كــه بعضــي ــرا    از روحــانيون پيرقياف داشــتند، زي

ـا يـك     . كه دوران آنها بسر آمـده اسـت     ميدانستند   بخوبي بـرروي پلّـه ه
گرفته و    را بين دو دست   سرش   نشسته بود،  فرمانفرما   قاجار به نام   شاهزادة
ـال جلـوس       پس ازاين كه. هايش نگاه مي كرد به پوتين ـان و رج همة اعي

ـاخان را     ) محمود جم ( تشريفات    كردند، رئيس ـا صـداي بلنـد ورود رض ب
  .كرد   اعالم

ـان    هرالد نيكلسن كه براي نخستين«    ـا خـود مـي       را ميديـد    بار رضا خ ب
ـيس مـوقّ     از خصوصيات شاهنشاه   انديشيد كه او تركيب ماهرانه اي تي و رئ

ـان  . كشور است و چشم انتظار تأييد مردم مـي باشـد   ـا خ ـا سـرو       رض كـه ب
كمـي داخـل      بود با فروتني بسيار و تشـريفات    وارد شده   شاهانه اي   وضع

ـاي اينكـه        لحظـه اي . مجلس شـد  كرسـي     بطـرف    مكـث كـرد و بـه ج
ه    برود اشتباهاً به سمت ديگري رفت، اما زود   خطابه ـتباه    متوجـ خـود     اش
ـتاد    گذشت   ز برابر روحانيونا  .شد قـد بلنـد   . و كنار صندلي مخصوص ايس

  ».مي آميد   به نظر   اين محوطه بزرگ   رضا خان در
دادن به نمايندگان مجلس و اعضاي نماينـدگيهاي     رضا خان پس از سالم«

ـتن     كشيد و شروع به خواندن خطابه اي كـرد كـه     نفس عميق   خارجي م
و صداي توپ    بين مدعوين درمجلس   رزيبا   تفاوت. در جلويش بود   آن

ـان و صـداي   زمزمـة مـردم      كه از بيرون بگوش مي رسيد و حضوررضا خ
  ».احساس مي شد

ـام . سخنراني رضا خان چند دقيقه بيشتر طول نكشيد« سـخنراني بيـرق      هنگ
ـازم     واالحضرت. درآمد  سلطنتي درآن جايگاه باهتراز بدون خداحافظي ع

در خروجـي او را     پرسرو صداي روحانيون درجلو   اما گفتگوي   .رفتن شد
  ».براي لحظه اي متوقّف ساخت

ـان در     آخرين   ـامبر     12جلسة مجلس مؤسس ـاق آراء     1925دس ـا     بـه اتّف ب
ـلة جديـدي در        تصـويب   رأي ممتنع سلطنت او را   سه ـان سلس كـرد و بني

ـ     دسامبردرمجلس شوراي ملّي 15شاه در . ايران گذارد   تاريخ اد سـوگند ي
بــه    گلســتان   نماينــدگان سياســي خــارجي را در كــاخ   كــرد و روز بعــد

  .پذيرفت   حضور
ـتن . ( صحبت كرد   به زبان فرانسه   شيخ السفراء   به عنوان    "لرن" نطـق     م

ـا بخوانـد     سپس متن سخنراني را به رضا خان تسليم كـرد ) لرن به فارسي . ت
ـا    اين سخنراني. شتندا   اصالً سواد خواندن   گذشته   تا سال   رضا خان  را ب

ـتان      در پي اين تشريفات يك سالم عمـومي    .دشواري خواند ـاغ گلس در ب
  .سلطنت نشست   طالئي   بار برتخت   براي اولين   داده شد و رضا خان

ـاه بـر تخـت     متن سخنراني فارسي نطق سرپرسي لرن هنگام جلوس رضا ش
  ):1304بيست و پنجم آذر ( سلطنت ايران 

بي نهايـت خوشـوقت و مفتخـر اسـت        مسرّت بخش و مهمدر اين موقع «
مودت آميـزي اسـت كـه هيئـت نماينـدگان         ترجمان تبريكات قلبي   كه

ــديم     ــد تقــ ــس مايلنــ ــن مجلــ ــده در ايــ ــرد آمــ ــي گــ سياســ
جلوس ميمنت بار اعليحضـرت  . نمايند   همايوني  اعليحضرت   حضورمقدس

تظاهر    ر نتيجةد  شاهنشاهي به تخت سلطنت سه هزار سالّ ايران كه   اقدس
نمايندگان وي درمجلس مؤسسان صورت گرفت    ارادة ملت از طريق آراء

مـي باشـد كـه       نجيبـي    ، مرحلة مهمي درتاريخ باستاني و افتخارآميز ملّت
اين . وي معروف خاطرهمگان است    جهان نوازي   مزاياي اخالقي و صفات

از طلوع عصر     گشود و حاكي   جديدي در تاريخ ايران   مرحلة مهم صفحة
  .و درخشاني درحيات اين كشور باستاني و براي ملّت آن مي باشد   نوين

ـار     كه در نتيجة قبول زمام مهام حكومت و تقبل   اينك مشاهده مي كنيم   ب
شـديد     و تمايالت   شهرياري   اعليحضرت اقدس  مسئوليت از طرف   سنگين

و سـعادت ملّـت       ترقّـي    كه موجـب    درخشان و آنچه   و براي احراز آتية
نمايندگان محترمي كه    با نهايت افتخار از سوي    .ايران است ابراز مي دارد

آرزو مــي نمــايم كــه    خــودم   شــخص   افتخارحضــور دارنــد و  دراينجــا
كـه     وظيفة مهمي   دراز در انجام    اعليحضرت اقدس شهرياري ساليان   آن

ــده ــظ    عه ــراي حف ــد و ب ــده ان ـامي   دار ش ــت   نيكنـ ملكــت و م   و حيثي
ــأمين ــي     ت ــي ملّت ــة موجبــات رفــاه و ترقّ ــران و تهي كــه آن    ســعادت اي

ـتقر       سلطنت برگزيده   را به مقام   اعليحضرت ـلطنت مس است و دراريكـة س
و عظمـت و پربركـت بـراي آن       يكدوره طوالني و با شكوه   نموده است ،

اميـدواريم كـه تالشـهاي دائمـي اعيلحضـرت      . اعليحضرت آرزو مي نمائيم
وعالقة هميشگي هـر     اري براي اطّالع حال ملّت ايران از سپاسگزاريشهري

ــوردارگردد    ــت برخ ــراد ملّ ــك از اف ــرت   . ي ــت آن اعليحض ــد اس امي
  ».و موفّق باشند  بكاميابي هاي الهي مؤيد   همواره

ـان         لرن ـنا كنـد دو روز قبـل از پاي ـپه آش براي آن كه نيكلسن را باسردار س
  .خود به منزل رئيس حكومت موقّتي برد    او را همراه] مؤسسان[ مجلس

« :چنين مي نويسـد    عضو و زارتخارجه» اولي فانت« نيكلسن در گزارش به 
و    در برخورد اوليه با رضا خان او را يك آدم دهاتي ، ترشرو، اصالح نكرده

ـاد مــي باريــد و د      از صــورتش بيرحمــي . بــزرگ جثــه ديــدم   زيـ
يا موذي به نظـر     خجالتي   ي نمودم   كه چهره اش ماليم   نادري   رلحظات
  .مي رسد

ـيگار و    . رضا خان در يك ويـالي كوچـك زنـدگاني مـي كنـد        ـا س بـه م
ـارف    چاي ـان    .كـرد    شيريني تع كالهـش را برداشـت و يـك كلـة       ناگه

در ايـن حالـت بـه يـك     . قزاق ها نمايان شد   از ته تراشيده مانند   كوچك
شدن    از شاه   صحبت   و به آرامي   اما بعد بتدريج   مي ماند   بسيار رزل  آدم
ـان عبـوس       همه مدعوين  ترتيبات تاجگذاريش و اين كه   و مجلـس مؤسس

بودند    ها گرفته   بر روي پلّه   در حال نشستن   از فرمانفرما   بوده اند و عكسي
ـات     و تا   يك افسرقزاق خنديد   آنگاه مانند. كرد پايان جلسه خصوصي مالق

ـان     .به نظر مي رسيد   ت و متينساده و سرحال بود و با قدر من به او اطمين
زياد تمجيد و ستايش مي كند و پرسي لرن    رضا خان از پرسي لرن    .ندارم

كـرده     حمايـت    كه از آغاز كاراز يك اسب برنده   هم به خودش مي بالد
  ».برنده اي    چنين  آنهم

ـلطان        ـارات پـدرم و س مراسم تاجگذاري از روي مشاهدات خـودم و اظه
  :و خانمش    پرسي لرن   محمد خان عامري و گفتار

كميسيون مأمور تاجگذاري تحت رياست تيمورتاش وزير دربار مركّب از «  
نفر از افرادي كه از اروپا    السلطنه پيرنيا و داور و چند   فروغي وجم و معاضد

وزير دربارتيمور تاش از خانم لرن خواسـت كـه   . برگشته بودند تشكيل شد 
ــه كنــد و اوهــم    ردوســايل مــو ــه    نيــاز تاجگــذاري را از انگلســتان تهي ب

كه در    فروشگاههاي معروف لندن تلگرام زد و از مادر و خواهرش خواست
ـارت بـود از ظـروف       كمك   انتخاب كاالهاي مناسب كنند، اين وسايل عب

افزار    و نوشت   براي غذا   نقره، ظرفهاي بزرگ   چيني و كريستال و ظروف
نفــر از مســتخدمان كــه    تهيــة لبــاس بــراي دويســت و پنجــاهمــواد اوليــه 

ـين طـرح      .لرن بدهد   را خانم   لباس آنها   طرح   قراربود ليدي لرن همچن
ـاه  مـي خواسـت د ر كشـور       لباس كارمندان در بار وظيفه جديدي كه ش

  .بياورد حاضركرد   بوجود
يـن قبيـل   بـه ا    لرن از اين كارخوشحال بود، زيرا او هنرمند و آگاه   خانم  

ـا     انجام   را چگونه   كه كارها   كارها و مدير قابلي بود و مي دانست دهد و ب
  .او جور در مي آمد   طلبي   رياست   خوي

ـاري     نماي بيروني كاخ زيباي گلستان كه از كاشيهاي رنگين بود و آ ئينه   ك
ـاق     تا آن زمان. مي شد   تعمير و حاضر  شاه   اطاق آئينه براي تاجگذاري اط

كـه بـه     اصـرار كـرد     خانم لـرن . روشن مي شد   كاخ گلستان با شمعهاي 
بزرگ هنري كه در    وساير كارهاي   برق بكشند تا جواهرات و تابلوها   آنجا

شيشه نصب و براي نمايش در و ديوار را زينت مي داد در زيـر نـور      قابهاي
ـاك     گرد وخاك   چراغهاي برق خود نمائي كند و بعالوه ـارا پ در وديواره

ـاخ رفـت و      خانم لرن بزير زمينهاي كثيف. رده و از نوگچ بري كردندك ك
اطاقهاي    گوني ها را به. كرد   تعداد زيادي گوني هاي سنگين در آنجا پيدا

تاجها، جواهرات، ظروف نقره ، اشياء زيبا وزينـت  . كردند   باال آورده وخالي
ـا بيـرون آمـد      ـان گـوني ه ـياء     .آالت گوناگون ازمي مرّتـب و  را    ايـن اش

  ».تماشاي همه حاضركردند   داده و براي   تميزكرده و جال
ـار جشـن          "ويتا سكويل وسـت  "خانم   زن هرالـد نيكلسـن هـم كـه در ك

  :تاجگذاري دست داشته در كتابش مي نويسد
ـات     بودنـد كـه     ايراني عالقمند   رسمي   مقامات«  ـامي جزئي تشـريفات     تم

ـارة ايـن نـوع    چون اطّ  تاجگذاري بدرستي انجام بشود اا العات كمي در ب
ـتند   نماينـدگي  . مراسم داشتند لذا از نمايندگي سياسي بريتانيا كمـك خواس

ـا از لنـدن   ـات مراســم        در خواســت   بريتاني كـرد كـه يــك نسـخه از جزئي
ـترابي     وسـت  "پنجم را درگليساي معروف    تاجگذاري جرج بـراي     "منس

     .بفرستند   آن نمايندگي
ـا      ماية بهت زدگي مقامات   سند مهمدرخواست فرستادن اين  رسـمي كليس

ـيد كـه ايـن    ـاي قرمـزي    شد و يكي ازآنان پرس ـالش     را كـه    اژده دردنب
  »چه جور جانوري است؟   هستيد

هنگامي كه همه مشغول تهية جشن روز تاجگذاري بودند رضا شاه درخانـه    
ر كـه  پاستو هتا مؤسس   را   خودش كه بعدها قصرمرمر شد و كلية خيابان كاخ

ــود تصــرّف كــرد ، مشــغول  حكومــت و   طــرح   تهيــة    ملــك فرمانفرمــا ب
ــود   ســلطنت ــر دربــار   تيمــور تــاش. خــود ب منصــوب و     را بســمت وزي
بـراي تمركـز دادن      بهرامي را مـأمور تشـكيل دفتـر مخصـوص       دبيراعظم

  .دربار كرد و ي كشوركارها
ـائي     پايه تملق  چاپلوسان و بادنجان دور قابچين ها هم ـانيده را بج كـه     رس

ـان   «براي بوسه زدن برركاب    نه كرسي فلك ديگر ـيم الش ـان  » نابغه عظ ايش
ـاي      گاهي هم شاه با اتومبيـل هگا. كافي و اليق نبود رولـزرويس در خيابانه

ـاي شـهرداري ميـزد    . شمال شهر گردش كرده و سري به ساختمانها و كاره
بـذات  « سـوئي     قصد   داد كه دشمنان   گزارش  يكي دو مرتبه هم شهرباني

تروريسـت را    بدون دغدغة خاطر   اعليحضرت  داشته ولي  »مقدس ملوكانه 
يكي دونفر از عابرين   .داده اند  يمأمورين انتظام  تحويل  سالح كرده و  خلع

و رســم    هــم كــه هنگــام عبورشــاه عمــداً يــا ســهواً پشــت بــر او كــرده  
ـلّق شـدند   ،نياوردند    بجاي   ادب ـا درع   . مش ـارت  جانسـوزترين حادثـه ه م
ـاه     صورت گرفت كه مرد  عدليه م هـ   كوري درجلو او بلند نشـده بـود و ش

ـاه   . بدون توجه ويرا مضروب مي سازد مرد كور فرياد مي زند كه اگرتـو ش
كور حضور شاه و گـدا    كه براي  بودي و ديده بصيرت داشتي و مي دانستي

  .است  يكسان
  نه تدبير محمود و راي نكوست  

  ستكه دشمن نداند شهنشه ز دو
ـتان مـدرس و سـردار       ، در ايام تاجگـذاري به گفتة پدرم   گروهـي از دوس

ـاهري     زمامدار واقعي   حاال كه سردارسپه   به مدرس اندرز دادند   سپه، و ظ
در    ولي مدرس  .و يا كنار بيا   ازمخالفت دست بردار  توهم  كشور شده است

  :بود   گفته   جواب
  اي جان به فداي آنكه پيش دشمن   «
  .نمود جان و تسليم نشد تسليم   

» .بزور انگليس به سلطنت رسيد دست بيعـت نمـي دهـم      به مردي كه   من
را در آنروز براي ايران مفيد مـي    رضا شاه  .پدرم جداً با اين نظر مخالف بود

انگليسها تقويت شده باشد، ولـي     بود كه برفرض او ازطرف   دانست و معتقد
را فــداي   كشــورش  افعاكنــون شــاه ايــران اســت محــال اســت كــه منــ

ساير  مستوفي و مؤتمن الملك و دوري مدرس و مشيرالدوله و. بكند  بيگانگان
ـا   ،رجال ميدان را بدست هوچيها و چاپلوسان و دزدان و دغالن د اده ورض

ـيد      شاه و كشور را ـا بـودي خواهـد كش مـي    جـواب  ولـي مـدرس در  . بن
ـا      اشماه   ».كه بنيادش بد استنيكان نگيرد هر پرتو  «گفت نمـي فهميـد رض

ـتي  . خان طبيعتاً قزّاق و ماجرا جو و زورگو است او به قانون و حقيقت و راس
نه عقل و دانش حكومـت  . چيز را براي خود مي خواهد  ندارد، او همه كار

ـام او و     بر كشوري مثل ايران را دارد و نه اجازه خواهد داد كـه ديگـران بن
ما حكم جوجه اي را داريم كه . ساماني بدهند براي نجات او بكاركشور سرو
  اگرنمي توانيم جلو شغال را بگيريم چه فرق . شغال بسر وقت ما آمده است

  13 صفحهدر  
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اگر جدم در مقابـل  . مي كند كه شغال ما را سرشب از ميان ببرد يا دم صبح
  ».و حقيقت باقي نبود   اثري از حقّ يزيد تسليم مي شد، امروز

   
  :رضا شاه   روز جشن تاجگذاري  ◀
  

جمعيــتش در    كــه در آن موقــع   تهــران   1305   ارديبهشــت   روز پــنجم
ـادي        حدود ـادي و شـعف و مـردم ش سيصد هزار نفربود، در ظاهر غرق ش

ـار    ـاه را      كنان و پاي كوبان درسرهر كوي و بـرزن جمـع وانتظ موكـب ش
ـيخ       . داشتند ـامري و ش ـان ع ـلطان محمـد خ ـاق س پدرم پيش از ظهر به اتّف

من هم به اتّفاق برادرم آقاي مصباح    .شدند  نائيني عازم قصر گلستاناالسالم 
ـالج البـرز    و سلطان خليل خان و حسين خان عامري و چند نفراز دوستان ك

» .. رهسپار شـديم    البرز به طرف ميدان توپخانه و قصرگلستان   پياده از كالج
)2 (  

ـتهايي تهيـه   يا   پدرم و سلطان محمدخان و ديگران   روز بعد از گفتة«  دداش
  :شود   قسمتي از آن در اينجا نقل مي   كردم كه

براي اولين بار مدعوين بغير از روحانيون با كاله پهلوي و لباس رسـمي در    
قصر گلستان ، تخت    تاالر آئينه   در وسط   .مراسم تاجگذاري شركت كردند

ـ   مخصوص مرصع و مزين به انواع   طاووس كه با شكوه ا جواهرهاي گرانبه
طرف آن هيئـت دولـت ، امـراي ارشـد ارتـش         قرار گرفته ، در يك   بود
تهـران     نمايندگان مجلس شورا و مجلس مؤسسان و محتـرمين و اشـراف     ،

ـتاده       ـات ايس ـانيون تهـران و والي ـاء و روح ودر طرف ديگر، گروهي از علم
ـاعت سـه      وقت شروع. را مي كشيدند   و وليعهد   ورود شاه   وانتظار برنامه س

ــدين    ــردر كــاخ حاضرشــده وچن ــدعوين از ظه ــي م ــود ول ــداز ظهرب بع
ـتند      مرتبه تمرين ايستادن وتعظيم وتكريم شاه را به عمل نموده و سـعي داش

  .باشد   كه همه چيز مرتّب ومنظّم
ـالن مـي      طفل شش ساله   كمي بعد از ساعت سه وليعهد محمد رضا   وارد س

ــود ــده اي     ش ــه ع ـاه در حاليك ــد شـ ــه بع ــش    ده دقيق ــراي ارت او    از ام
ـاج    كرده و سرلشكر نقدي حامل   احاطه   را ـالن     وارد   درعقـب بـود،     ت س

  .شود  مي
ـاه     ولي. وجود داشت   در خزانة ايران چندين تاج از سالطين سابق   رضا ش

يكـي از  ) سـرگين  ( ايران را زير نظرسراج الدين    گروهي از جواهرسازان
ـاج نـوي كـرد   جواهر سازان معروف قفقازيه، مأمورساح ـاج . تن ت ـازه از    ت ت

در    زمــر خيــاره   آن يــك تخمــه   شــده ودرقــب   تــزئين   مخمــل ســرخ
  .ديده مي شد   چنك

ـاني       ـاهي ساس ـاي شاهنش اين تاج درچهارطرف كنگرة پله پله به شكل تاجه
ـيد زرينـي   ـاي       دارد كه دروسط وزيركنگرة پيشين آن خورش ـا شـعاع ه ب

وزن آن تاج از زر و گوهر . درخشيدالماس نشان و تخمة الماس وزمرّد مي 
ـال مـي باشـد    444و مخمل رويهم  ـاردهم    . مثق ـام نماينـدگي دوة چه هنگ

ـاي ديگـر و       ـاج وتاجه ـلطنتي مكـرّراين ت وعضويت كميسيون جواهرات س
ـان        جواهرات بانك ملّي را با دقّت مخصوص تماشا كـرده و هـر چنـد انس

  :را ببيند ، به خود مي گويد   بيشتر آنها
  ز ديدنش نگشتي سيرديده ا

  همچنان كز فرات مستسقي
ـا آورده     وخانمهايشان رسم احترام   خارجي   سفراي   شاه   ورود   هنگام    بج

وليعهد . و ساير حضاّرهم بغيراز روحانيون تا بزانو در مقابل شاه خم مي شوند
و در زير شنل پدرش    غيرعادي بيمناك شده   ازاين جنب و جوش اوضاع

ـته شـروع   س. پنهان ميشود  پس سكوت كامل برتاالرحكمفرما شده و شاه آهس
  .نطق مي كند  به خواندن

نطـق     بوده كه حتّي نزديكان هم   صداي شاه آنروز بقدري ضعيف و آهسته
  .او را نمي شوند

جلو رفتـه و پـس از      و فروغي   عبداله خان طهماسبي   شاه ،   پس از بيانات   
ـاي     او فو. تاج را بدست او مي دهند   تعظيم ـته و بج راً جقّـه را از سـر برداش
در بيرون بيست و يك تير تـوپ نويـد   . را بر سر مي گذارد   تاج پهلوي   آن

  .تاجگذاري مؤسس سلسلة پهلوي مي دهد
  :مي گويد    بلند   به صداي   يكي از علماء   دراينموقع  

  
  اقليم پارس را غم از آسيب دهر نيست  
  تا بر سرش بود چو تويي سايه خدا  

ـاكامر   وز كس نشان ندهد در بسيط خ
ـا   ـان درت مــأمـن رضــ ـد آسـت ـانـن   مـ

  
ـا  و آفـرين :  گويـد  مي بلند  بصداي فروغي مرحوم ـان  از. مرحب ـيخ  زم  ش
 ايـن  گويا. نكرده پيدا گفتار براي امروز مناسبتراز  امروزهيچكس  به تا بزرگ
  ) 3(» .است روزي چنين  براي آسماني وحي شيخ  دوبيت
:  گويـد  مـي )  احمـدي  پزشك محاكمه( جنايي دادگاه در كسروي احمد
ـاه  كه سالي: كند مي  نقل رضاخان وزراي از يكي  كـرد،  تاجگـذاري  رضاش

ـاه . رفـت  شاه پيش فروغي روز آن فرداي ـيد  ش  چگونـه  تاجگـذاري  : پرس
 تاجگذاري در. ام ديده تاجگذاري بارها من اعليحضرتا،« :داد پاسخ گذشت؟

 تاجگـذاري  در. بـودم  شاه محمدعلي تاجگذاري در بودم، شاه مظفّرالدين 
 جانشين چون انگليس، پادشاه پنجم، ادوارد  مرگ از پس. بودم ميرزا احمد

. بـودم  ايران نمايندة  آنجا در من آمد، مي تاجگذاري براي هندوستان به او
 كه وقتي. نداشت را اعليحضرت تاجگذاري شكوه ها جشن اين از يك هيچ

ـارك  جمال از نوري ديدم من گذاردند، سر بر را تاج تاعليحضر   تأللـؤ  مب
 تأللـؤ  نور«: گفت سخريه به و روگردانيد رضاشاه  رسيد، كه اينجا به» ....كرد
  ) 4(» مردكه برو! كرد؟

    
 حضـور  تاجگـذاري  در كـه   لـرن  سرپرسي خاطرات از فاطمي پور سيف  

ـاق   1926  آوريل 25   در: آورد مي  اينگونه  داشته ـارت  تاجگـذاري   ات   عم
 چون. شد زميهمانان مملو  نو از. بود شده آراسته زيبائي بسيار  بوضع كه آئينه
ـتند  حضور  مراسم اين در  علماء ـيقي   هچگونـه  اينـرو  از  داش   نواختـه   موس
  . بود  حكمفرما مجلس بر سكوت و نشده

 بچه پسر يك  اماند و  شدند باز  درها.  شد  شكسته  مجلس سكوت  سرانجام
 وارد داشـت  تـن  بـر  نظامي  لباس و بود  تنها كامالً  بچه  اين.  گرديد نمايان
 پسـر  اين.  نشست سلطنت تخت  به صندلي نزديكترين روي ودر شده  اطاق
ـا .  بـود   ايران وليعهد  رضا محمد شاهپور  بچه ـاه  رض    امـراي   حاليكـه  در  ش

ـال  در  وزيـران  و  ارتش ـ  مـي  او دنب ـاس .  شـد   وارد د،آمدن ـته  لب  از  انباش
 مـي  نـور  كـوه  به معروف الماس با  كالهش وجقّة بود  ها نشان و جواهرات
 شاه. داشت تن به بود شده  تزئين مرواريد با كه بلند آبي شنل يك. درخشيد

 مـردان  و دادنـد  زنانـه   سـالم  اروپائي زنهاي. رفت طاووس تخت طرف به
ـا  روهيگ صورت به علماء. كردند تعظيم  ـائي  ب ـنگين  گامه . آمدنـد  جلـو  س

 را پدرش شنل از اي گوشه بود  ترسيده تشريفات  ازين كه كوچولو  وليعهد
 اما بودند نوا هم آوازخوانان  انتظارشنيدن چشم همه سكوت اين در. گرفت
  .نشد بلند  صدائي

 رسـم   درگذشته.  بود كرده پافشاري  تازه  تاج يك ساختن براي خان رضا  
ـاّ  بگذارند شاه سر  بر را تاج علماء كه  بود ـا  وام ـان  رض ـا  خ ـتهاي  ب  خـود  دس

ـاد  سرش  بر و كرد  بلند را تاجش سپس برداشت، را كالهش   حاليكـه  در. نه
 در را قاجاريه شدة   ساقط پادشاهي هاي تاج و  ايستاده كنارش در وزير دو

  ».داشتند دست 
  شـركت  مراسم  اين در كه  نلر  سرپرسي  زن مادر  ورتلي استوارت خانم  

  :گويد  چنين داشته
ـاي  يك مسشارالدوله صادق  مؤسسان  مجلس  رئيس«  ـان  جـواهر  عص  و  نش
ـان     عبـداهللا   جنگ  وزير  ـبي  خ   بـود   زانـويش  روي    حاليكـه  در   طهماس

  . كرد   تقديم شاه به را  شاه  نادر   نشان الماس  شمشير
ـير  و دست در  سلطنتي  عصاي و سر بر تاج   حاليكه در شاه ـادري   شمش  را  ن
 اصـال   شاه بدن  خطابه  خواندن هنگام. خواند را خود   خطابه  داشت  بكمر

   زنـدگاني  مهـم   لحظات  شمار  در  لحظه اين كه  گوئي. كرد نمي  حركت
ـا  و خاست بر  صندلي  روي از  شاه.  شد تمام  مراسم.  نبود او ـار   ب ـتن   كن    رف

.  آمـد   در  بدرخشـش  بـود    لباسش بر  كه جواهراتي نشانش  مرواريد  شنل
 زد مـي  بـرق  كـه   شمشيرش  دستة بر  »نور ياي در«  الماس   برق  روشنائي

ـالن  وار سـرازير   ايستاد صاف . كرد  بلند را سرش  غرور  با.  افتاد  تـرك  را س
  ».گفت

 سياسي هيئت جزو هك تهران در انگليس سفارت رايزن نيكلسن هرالد  خانم  
  :كند مي  بيان زير شرح به را خود مشاهدات   ، بود كرده شركت
 كمتـر  را خـودش . بـود  آميـز  اسرار  تازه شاه اروپائيان و ايرانيان بيشتر براي
ـائين  محلّات به  و شده رويس رولز اتومبيل   سوار . ميدهد  نشان  مـي  شـهر  پ
ـين  در زيـرا  كنـد  مـي    متوحش  را بلديه مأمورين  مسئله اين  رود  ايـن   ح

 خراب   اندازه  اين تا راهها چرا كه  كند مي  كاري فحش رؤساء به  گردشها
ـيده  راحتي نفس  رؤساء و كند مي مراجعت منزلش به ديكتاتور .است  و كش

  .يابد مي  ادامه پيش مانند  كارها  وضعيت  دوباره 
  بزرگ  بيني  تروشروئي،  ،پا ّشش قد با است خطرناكي مرد  شاه  ظاهر، در  

  ولـي . دهد مي  نشان را  قزّاق يك منظره معني تمام   به و برآمده هاي گونه
 خـوي  اين اعمال و كوتاه   مدت  دريك كه كند انكار تواند نمي  هيچكس

 را ايـران   قشـون . است رسانيده  مقام اين به را خود  تاريك  گذشتة يك از
  .داده قرار خود  پشتيبان محكمي دس  چون را آن و كرده تنظيم 
 روحيات ، اخالق در را  مطلب اين  علّت است آسان برايرانيان فرمانفرمائي  
ـان  بر شدن چيره. يافت بايد   مردم اين  تربيت و ـان  خيلـي  ايراني . اسـت  آس

 بـه  را خـود   فاتحين كليه و   مشكل  همكاريشان بدون  آنان بر  حكومت ولي
  .اند درآورده نوزا به  ترتيب اين
ـاعت .  بـود   شده تميز و  روب و رفت  تاحدي  تهران تاجگذاري روز   درس
ـاي . بودنـد  كرده درست جائيكه   در ظهرماها از بعد دو  قـرار  خـود  درجاه

ـا  بـه  مـزين    ديرينه  وعظمت  شكوه با طاووس تخت گرفتيم، ـنگهاي  و مين   س
  دراطـرافش   زمـردين  هاي زنگوله و كرد مي جلوه آن وسط در كه قيمتي

 را ها چشم ياقوت رديفهاي  هندوستان رنگين  هاي مرغ  دم و بود  آويزان 
ـاي  باريش ملّاها و تخت، هاي پله  نزديك.  كرد  مي خيره  جامـه  و بلنـد   ه
ـاي  دسته  مانند  بزرگ هاي وعمامه دراز  هاي ـان    ه ـايش   بازيكن  قـديم  نم
ـار   مبه  چنان گاه گاه و بودند  ريخته درهم  حـد  از  كـه   آوردنـد  مـي  فش

ـام   احتـرام  با دربار ئيس ر و شدند مي  خارج  خود  مقرّ   معمولي  جلـو   تم
  .بروند تر عقب  كمي كه   كرد مي خواست  در  آنان از و آمده

 لباسـهاي  و  ديپلماتيـك  ركـوُِ  طالئي  لباسهاي  برق و زرق  اطاق درآنطرف
 صـف  ارغواني مخمل لباس به  ملبس كه ارمني كشيش   يك  و  نظاميان آبي

   .كرد مي نظر  جلب ، بودند  كشيده
 بي و  بيهوده عمل چه تاجگذاري اين كه بفكرافتادم من كه بود دم دراين    

ـا  در شاهان اعزاز و آبرو براي كه   تشريفات     اين . است    اي فايده  منظـور  دني
 ايـن .  ندارد معني و    مفهوم    فهم     چيز  و    دانشمند    فرد    هيچ    براي شود مي

ـاهان  فكر افسانه و معني بي    مراسم ـائي  را    ش ه     بج كـه     كنـد   مـي     متوجـ 
. رسـد  نمي بگردش فريبندگي و فسون    آنهمه با شكسپير تاريخي    داستانهاي

   مردان    يكطرف از. شود مي    تشكيل    متمايز كامالً    گروه  دو  از    ايران توده
 بيند مي را    افرادي اول    مرحلة در ايران   به وارد تازه   زنان ديگر    طرف از و 

ـيرين  صـداي    نقابدار صورتهاي    زير از    سپس و محض سياه كفن در كه    ش
   زمزمـه  خود ي چادرها زير از    شكسته پر مرغ مانند كه شنوند مي را     زنان 
ـار  شوهرهاي مادر    ظلم گرفتار  جوان زنهاي   . كنند   مي  ـند  مـي     جب  و    باش

   روبند و    نقاب زير در     صورتشان    پيرزنان     همچون  هم    كوچك    دختران
  مردم همة    تاجگذاري  روز در   . گذرانند  مي سختي به را     زندگي و    پنهان 
ـتجات     همة و ريخته بيرون    ـاده  روي در    دس ـاي     پي ـان   روه   لميـده     خياب
. شد نمي    شنيده    زدن    كف و    شادي صداي  شاه،    موكب مسير در    .بودند 

ـاه     موقعيكـه . نيست      معمول    ايران در   مراسم    اين  زيرا ـتان  از      ش    قصرگلس
ـان  و    امـراء   و    زراءو و    ريختـه  بيـرون   قصر از هم    مردم شد     خارج   و اعي
 بودنـد  خـود     اتومبيـل   و درشـكه     جستجوي در    حاليكه در او    طرفداران 

  جشن  كه    بودند    خوشحال و    گفتند مي    تبريك  يگر همد به  را تاجگذاري
   )   5(».برگشت خود    اقامتگاه  به    خوشحال  شاه و    يافت    پايان    حادثه    بدون  

  
  :مقدم السفراء   بيانات  ◀
  

ـنجم ارديبهشـت   : به نوشته مـي آورد    اينگونه را حسين مكّي آن زمان روز پ
ـارجي    1305 ـار و نماينـدگان دول خ برحسب تعيين وقت قبلي وزراي مخت
ايران براي عرض تبريك تاجگذاري به عمارت گلستان دعـوت شـده     مقيم

ـين    بودند ويورنيف سفيركبيرشوروي كه سمت  مقدم السـفرائي داشـت چن
  :گفت

ـار شـرفيابي      بنام –اعليحضرتا «  خود و همكاران محترم خويش كه به افتخ
با كمال افتخار دراين موقع تاريخي كه براي    حضورهمايوني نائل شده اند

ــة   ــده، تبريكــات صــميمانه و ادعي ــران پــيش آم ــعادت اي ـانه   س را    خالصـ
با نهايت خوشوقتي بعـرض اعليحضـرت    مي نمايد و   ملوكانه   پيشگاه  تقديم
محترم هيئت نماينـدگان سياسـي آرزومنـد      كه اعضاي   مي رساند   اقدس

ـاهي اداره      عظمت مملكت زيبائي كه در تحـت لـواي اعليحضـرت شاهنش
ـا ايـران و     ميشود مي باشيم و اميدواري داريم كه روابط دوستي موجـوده ب

دارند، بيش از پيش بر اساس معظّمه كه نمايندگان آنها افتخارحضور   ممالك
ـادي ايـران قـرين       محكمي استوار و اوضاع عمومي مخصوصاً ترقّيات اقتص

ـنم شـمرده دوام عمـرو سـعادت        موقـع    .عظمت و موفقيت گـردد  را مغت
ملّت ايران    اعليحضرت شهرياري و موفقيت آن اعليحضرت را براي سعادت

  ».خواستار مي باشيم
  
  :تاجگذاريدر مراسم    شركت علماء  ◀
  

ـين    تاجگـذاري    برنامة   1305ارديبهشت    روز يك شنبه چهارم اعـالم     چن
ـاعت     :شده بود بعـد از ظهرمـدعوين كـه بـدين ترتيـب خواهـد          سـه س

منصبان ارشد    صاحب –هيئت قضائيه  –سفراء و خانمهاي آنها  –علماء    :بود
ــدگان ايــاالت  -    اعيــان -  ــ   رؤســاي ادارات –نماين و  8   ةكــه داراي رتب
  .هستند   9

ه اول شهرستانها دعـوت  درج   دراين مراسم عده اي از علماء   براي شركت
ـيد      از مازنـدران  –از اصفهان حاج آقا نوراهللا    ، منجملهشده بودند ـاج س ح

 -    حاج ميرزا محمود   از اراك -   امام جمعه كرمانشاه   از كرمانشاه   - محمد 
- جمعـة خـوئي      آذربايجان حاج امام - كردستان ملّا فتح اهللا شيخ االسالم 

از تهـران هـم اكثـر    . سيد محمود مجتهد   گيالن حاج -    خراسان آقازاده   
كــه در خــاطرات ســليمان   ســيد ابوالقاســم كاشــاني   حــاج[معــارف علمــا 

ـان    و مالقاتهاي وي   به رابطة   بهبودي ـاره شـده اسـت      با رضا خ ـا   - اش آق
  .دعوت شده بودند    ...]جمال و 

ـاي       قائـل    با احتراماتي كه براي جامعة روحانيتمراسم  شـده بودنـد و ج
  )6.(تحصيل شده بود برگزار گرديد   براي آنان   مخصوصي

بـه     خـود    1304مهـر   26بعنوان نمونه سليمان بهبودي در يادداشتهاي روز 
ـا     كه از رضا خان حمايت مـي كردنـد     بين علماي تهران   جلسه اي و رض

ـا      آدرس: حضرت اشـرف فرمودنـد  « :اشاره مي كند كه   خان ـاج آق از ح
از ايشان پرسيدم،    ،محلّي برويم   اسماعيل عراقي را بگيرم ، چون امشب بايد

ـاالي  نشاني كه دادند نزديك پامنار، درخيابان چراغ برق ، خانه اي بود كه ب
اوايل شب آماده شده بودند . دو مرع بزرگ قرار دارد   مجمسمة   سر درآن

بنــده درخــدمت حضــرت اشــرف بــه منــزل حــاج . تندو درشــكه خواســ
ـاني  . اسماعيل عراقي رفتيم   آقا  –حاج آقا جمال الدين ، ميرسيد محمد بهبه

ـتي      ـيخ اسـحاق رش ـاج ش ـيد   حاج شيخ محمد حسين يـزدي، ح ـاج س ، ح
ـاعت طـول    –بودند و جلسة طوالني كاشاني آن جا  ابوالقاسم كه چندين س

  )7.(برگزار كردند - كشيد
ـا      آغاز«      سلطنت رضاخان اگرچه با مخالفت سيد حسـن مـدرس بـود، ام

ـاج     ـاني در مراسـم ت گـذاري شـركت    روحانيوني مانند سيد ابوالقاسـم كاش
ـان   داشتند و علماي ديگري مانند آقاضياء عراقي نيز جهت تبريك به رضا خ

  )8(» .تلگراف دادند
  
  :در مراسم تاجگذاري   خطابة پهلوي  ◀
  
الزم  م تاجگذاري خود را به عمل مي آورمدراين هنگام كه مراس« 

مملكــت  اصــالحات اساســي نيــات خــود را دراجــراي مــي دانــم
نيات هم دستور جامعي بـراي دولـت    خاطرنشان عموم نمايم تا بروز

  .هاي من شناخته شود و هم اهالي به مدلول آن آشنا باشند
اوالً توجه مخصوص من معطوف حفظ اصول ديانت و تشييد مبـاني  

از وسايل مؤثّر وحدت  نيزخواهد بود زيرا كه يكي بوده و بعدهاآن 
ــي را تقويــت كامــل ازاســاس  و تقويــت روح جامعــة ايرانيــت ملّ
كـه بـا خواسـت خداونـد متعـال و       ثانيـاً از آنجـا   .مي دانم ديانت

گفتار ترجيح داده و بر را اطهارمن هميشه كردارخود  توجهات ائمة
ده اسـت  نصيب من ش حات مملكتيهر موفّقيتي هم در جريان اصال

كـه كاركنـان دولـت و     ، بـدواً مـايلم  فقط از راه سعي وعمل بـوده 
و ايـن   آحاد وافراد مملكت به ايـن حقيقـت كلّـي پـي بـرده      كلية

دستوراساسي را سرلوحة وظايف اولية خود تشـخيص دهنـد وهمـه    
هيچ مرامـي ممكـن وميسـر     بدانند كه پيشرفت هيچ مقصود و انجام

ــايةنخواهــد  ــان ســعي و   شــد مگــر درس جــديت و كوشــش و پاي
قطعاً متذكّر باشـند كـه    شاهنشاهي من بايد دولت هاي سپس ،عمل

و  تأمينيـه   قوة  لزوم اجراي اصالحات اساسي مملكت ازقبيل توسعة
ه     بسط معارف و توجه ة عمومي وهمچنـين توجـمؤثّربه حفظ الصح

وت عمـومي و تكميـل   و تكثير ثر جدي به ترقّي و وضعيت اقتصادي
فـوري و   فالحـت و تجـارت و اصـالح    نقليه و بهبود اوضـاع  وسايل

را نـداده بـا    و رخـوتي  ، رخصت هيچگونه تأمـل عاجل قوة قضائيه
در  را كـه تمـام   وسـائل اجـراي اصـالحات مزبـوره     كمال فوريت

كه نيات من همانطور كـه   نمايند  اول ازاهميت است فراهم درجة
كه  شود و مخصوصاً مقرّرداشته ام گذاشته قع اجراءانتظاردارم به مو
ــاح ــم درانتظارافتتـ ــورايملّي دورة ششـ ــس شـ ــات و  مجلـ موجبـ

  .تهيه گردد دولت مذكوره از طرف اصالحات مقدمات
، اخالق و استقامت سر مشق حسن عمل ، صراحت دولت بايد عمال 

شوند و  تندرست و توانا و دانا و توانگر تا مردم باشند و بكوشند رأي
حال عمومي اسـت بـر طبـق     و آسايش رفاهيت كه مستلزم وسايلي

  .انتظار من تمهيد و ميسر گردد
  14صفحهدر    

  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  :در مراسم تاجگذاري   خطابة فروغي  ◀
    

ـاه، ميـرزا       پس از خاتمة ـا ش ـان فروغـي      نطـق رض نخسـت     محمـد عليخ
  :را كه سرا پا تملّق است قرائت نمود  ذيل   خطابة  وزير

  
  سخن را گشايش كنيمنخستين 

  جهان آفرين را ستايش كنيم
  و بر داوران داور است  جهاندار  

  جاودان برتر است   زهر برتري
ـاج و تخـت    اين! اعليحضرتا  ـاركي وميمنـت       ت بوجـود     كـه امـروز بـه مب

ـلطانه مـزين مـي       اعليحضرت همايون   مسعود شاهنشاهي خلداهللا ملكه وس
ـيم   سالسل عديده از ملوك نا شود، يادگار مدار و جمع كثيرازسـالطين عظ

بـه نيكـي بلنـد       آن سر زمين را در دنيا   است كه از دير زماني آوازة  الشĤن
  .رسانده اند   را به مدارج عالية مجد وشرف   نموده و قوم ايراني

ــدون  ـيد و فري ــر       جمشـ ـاني را اگ ــر وكيـ ـاوس و كيخس ــداد و كيكـ پيش
ـ        موضوع ـارة رفع ـتاني نخواننـد در ب ـاي باس ـانه ه ـام كـورش     تافس و    مق
الفضل ما شـهدت    «كه مصداق    هخامنشاهي شبهه اي نمي توانيد   داريوش

قرن پيش به تصـديق دشـمنان معظـم       گرديده در بيست و پنج» به األعداء 
يك حد آن چين    را كه  پهناوري  ترين دولت دنيا را تأسيس نموده و عرصة

ـان  روم و يونان بود، جوالنگاه رش   و هند و حد ديگرش ادت و شهامت ايرني
ـتون از    ساخته و آثارحيرت انگيزي مانند عمارت تخت جمشيد و نقـوش بيس
ـانگيري و جهانـداري را در وجـود خـود       ـاي جه خود باقي گذاشته و مزاي

  .نموده اند   جمع
ـاطرمي آورد     ــه خـ ـاف ب ـاهپور ذواالكتـ ـير وشـ ـامي اردشـ ــه    ذكراسـ ك

ـاي      پادشاهان ساساني سربسر   چگونه ـتند و      رومامپراطـوري ه مـي گذاش
ـاه       همواره ـاك ايـران كوت ـاك پ مـي     دست تعدي و تجاوزآنان را از خ
خسرو انوشيروان نام نامي خود را مرادف عـدل و داد قـرارداده و     .نمودند

نموده    و روم بوده به مملكت خود جلب   درهند   را اگر چه   علم وحكمت
ـلي اهللا  « داراي آن مقام منيع گرديده كه   و درعالم انسانيت سيد كائنات ص
خسرو پرويزدربارايران را بـه     .است   به دوران او نازيده   »عليه و آله و سلم 

و    كــرده و امــراء ســاماني  ثــروت و حشــمت و جــالل بــي نظيــر معرّفــي
را بـه هنـر      عشـق و شـور ايرانـي      مانند نصر ابن احمد وعضدادوله   ديلمي

ـاه . پروري و آبادي وعمران ثابت نمـوده انـد    اسـماعيل صـفوي خـود     ش
ـاس    را ـاملي از     كبيرنمونـة   جوهرغيرت و رشادت قلمداد كرده وشاه عب ك

  .و سياستمداري بدست عالميان داده است   مملكت داري و رعيت پروري
ممالك    حكمت بالغة خداوند جلّت قدرته را چنين مقتضي است كه احوال

ـاهي ه باشـد رو و نشيب و فراز داشت  اوضاع طبيعت زيرو   و امم مانند بـه     ، گ
ـيض ضـعف          ترقّي و تمكّن و قـدرت    اوج ـاني بـه حض صـعود كننـد و زم

كلّـي     نيـز از ايـن قاعـدة      مملكت و ملّـت ايـران     .نمايند   ومسكنت نزول
ـا گرديـده       نبوده   مستثني ـال م ـامل ح و اگـر     و ليكن فضل الهي هميشه ش
ــي ــدي ب    دري   در مملكـــت   وقتـ ــت در ررا بســـته پـــس از چنـ حمـ
ـتي       را  ديگري ـا طويـل از پس ـير ي ـاط ،     گشوده و در طي ادوار قص و انحط

سربلندي وسعادت را براي    بوجود آورده است كه دورة   رادمردان سترگ
  .اهل اين سرزمين تجديد نموده اند

ـاه    پس از زماني انحطاط   ظهوراردشير بابكان اسـماعيل     سلسلة اشكاني و ش
ـاردر دنبالـة فتنـة        دورة تطاول مغوالن و انقالبات ناشيه از آن و نادرشاه افش

  .افغان بهترين امثلة اين قضيه وشاهد اين مدعي مي باشد
ـاراز         !شهريارا    ـا قلبـي سرش انعقاد اين محفل عالي كه وجوه ملّـت ايـران ب

و مقارن اين    در آن شرف حضور يافته   و مسرّت وصميمت و ارادت   شادي
ـ   ـتغال دارنـد و    احوال عموم مملكت درسرتاسر ايـران ب ه جشـن و سروراش

ـادماني شـركت مـي       دوستان خارجي ما نيزبا شوق و ذوق وافـر در ايـن ش
ـاي      تنها براي آن نيست كه پادشاه   .نمايند نو به تخت اين سلطنت كهـن پ

كياني برسرمي گذارند بلكه براي آن است كه به ايـن ملّـت      مي نهند وتاج
رفته بجوي آمده و بخواست  ستمديده بشارت رسيده است كه بارديگر آب

ام سربلندي وعزّت روي وزگارحرمان و محنت سپري شده و ايخداوندي ر
ـاندن بـر        مبشّر اين نويـد و حامـل ايـن مـژده    . نموده است ـان فش كـه ج

ـات محيرالعقـول     آن اسـت كـه در      ذات مقـدس ملوكانـه     رواست عملي
پيمـوده     طويل اين ملّت درمدتي قليل راهي   گشودن ابواب خير بر روي

يأس و نا اميـدي     نبود بلكه عالئم   ترقّب و انتظاري   ودرموقعي كه هيچگونه
ـائل      ـتين غيـرت درآورده و وس ازهمه طرف هويدا بود دست همـت از آس

ـانيده و بـه        قدرت دولت و سعادت ملّت ـيم وجـود رس را از حد عدم به اقل
حقاق تاج كي و تخـت  وارث باالست  مدارج عاليه ارتقاء داد و به اين موجب

  .جم گرديد
ملّت ايران مي داند كه امروز پادشاهي پاك زاد و ايرانـي نـژاد   ! شاهنشاها 

ـامراني      كه غمخواراو است و مقام ـيش و ك سلطنت را براي هواي نفس وع
ـات ومجاهـدات    ـاده اش     خويش ننموده بلكـه در ازاي زحم در    فـوق الع

ي نيات مقدسة خود در فـراهم  احيا ي ملك و دولت براي تكميل اجرا   راه
  .دريافته است   ساختن اسباب آسايش ابناء نوع و آبادي اين مرز و بوم

 بطور بوطن نسبت را خود وظيفة آنكه با شاهانه ذات كه داند مي ايران ملّت
ـار  به و  متاعب همه اين تحمل از پس و ايد فرموده  ادا قبالً واكمل وافي  ك
ـارك   وجود براي  حقاً  قاعده  برحسب  مساعي  اندازه آن  بردن  نوبـت  مب

ـال   از  آنـي  منيـر  ضـمير  آن  معهذا رسيده  فراغت و استراحت   رعيـت   خي
ـان   احـوال   بهبود فكر در دائماً و نيست  آسوده  آينـه  هـر  اگـر  و اسـت  آن

ـا   طبيعـي   موانع  بواسطة  ـائل  فقـدان  ي ـباب  و وس ـام  در  اس   منظـورات  انج
  شـود  حاصـل  تأني و تأخير اندك  مملكتي  امور  الحاص به راجع  همايوني

  .گردد مي  متألم مبارك قلب و مكدر  مقدس  خاطر
ـايض  شاهنشاهي وجود فيض به امروز كه بيند مي  ايران ملّت  كـه   شـده  ف
ـات  از  جمعيتـي  هـر  و  افـراد  از  فرد  هر براي گفتارش و رفتار  بايـد   جماع

 همانا پيمايد به»   ملوكهم  دين علي ناسال«  طريق اگر و شود واقع  سرمشق
 البتّـه  و بدانـد  بايـد  ايـران  ملّـت . رسيد  خواهد شرافت و سعادت بسرمنزل

ـاي  تأييـد   بوسيلة  سلطنت حضرت به  تقرّب امروز كه دانست خواهد   هواه
  توسل و  گوناگون تشبثات و  سلطان  بشري ضعف  جنبة  استرضاي و  نفساني

 عالي مقصد آن به نيل راه  يگانه بلكه . شد  ميسرنخواهد ضيهغيرمقت مقامات به
ـال  و هنر رفيعة مقامات احراز  و نيـت  حسـن   و كفايـت  و لياقـت  ابـراز   كم

 و عزيـز  و  محتـرم   خادم  است، خاك و آب اين خدمتگزاري در  درايت
  ملوكانه توجهات  ساية در سبب  همين به.  بود خواهد ضعيف  و خوار خائن
 را خـود   استعداد و  قابليت  ملّت و داده  پرورش اليق  خدمتگزاران دولت
ـايوني   اعليحضرت  پاك  نيت كه  است يقيين و ساخت خواهد  نمودار   هم
ـاه   چاكران و ملت  افراد   فداه  ارواحنا ـاهراه  در نيـز  را درگ  و صـحت  ش

ـالي   بزگـواران  آن  روح و  نمـود  خواهد  هدايت  استقامت  ـأن  ع  هكـ   ش
ـاي   حقّ  به مبارك  وجود اكنون ـان   برج ـاد   ميزنـد  تكيـه   ايش   خـرّم  و ش
   .گشت خواهد

ـاها  ـاف    !شاهنشـ ــس انصـ ــه ك ــوده و      هم ــخن بيه ــه س ــد داد ك خواه
دل و جان زبان بدعا گشـوده عـرض مـي       از روي   و اينك   نگفتم   گزاف
  :كنم

  ز ديدار تو تاج روشن شده است
  ز بدها تو را تخت جوشن شده است

  داد پر ز   سبز بادا، دلت   سرت  
  و افسر تو مباد  جهان بي سر

  تخت و كاله  تو را باد جاويد
  كه شايست تاجي و زيباي گاه  
  پيروز يار تو باد  خداوند  
  )9(تو باد  دل زير دستان شكار  

  
ـارة     «بخشـي از    قبل از اينكه  ◀ ـالم در ب ـاژور ه ـتهاي م جـواهرات  «يادداش

يـك   1320كه پـس از شـهريور      گفتني است  «را در اينجا بياورم » سلطنتي
زمرد بـي نظيـر را      درصدد برآمد كه يك جفت گوشوارة   مادر شاه   نوبت
باال بكشد و بعنوان اينكه مفقـود شـده    تاً به امانت يك هفته گرفته بودكه موقّ

ـاه  "سرموعد تحويل نداد، ولي با مقاومت دادستان كلّ وقت    در حايري ش
پـس از چنـد   . گرديد كه توقيف خواهد شـد    ابالغ روبرو شد و به او "باغ

مزبـور پيـدا شـده اسـت و تحويـل         ساعت از دربار تلفن شد كه گوشوارة
  .گرديد

سـه  "مـدعي شـده بـود كـه      1320يك نوبت هم مادرشاه پس از شهريور 
متعلّق به مشاراليها مي باشد كه با مقاومت و   "آويزدرشت سينه ريزقمرالسلطنه

گرديد كه جـزو     شد و در صورت مجلس قيد   دعوي او ردنگارنده    اقدام
ـتاني دارد كـه   بـذكرش     جواهرات پشتوانة اسكناس مي باشد كه آنهم داس

  .پرداخته خواهد شد
  :ماژور هال، مستشار امريكايي   از يادداشتهاي

  انجام شد؟   مراسم تاج گذاري چگونه
ـامي و مهندسـ     ي كـه در  ماژورهال، مستشار امريكايي و متخصـص امـور نظ

طبـق درخواسـت وزارت ماليـة ايـران     ) م 1922(ش .  ه 1301حدود سال 
ـپو، خزانـه     )كابينة قوام السلطنه( ـيس   وبنا به پيشنهاد دكتر آرتور ميلس دار و رئ

سـمت خزانـه دار      كلّ امور مالي ايران به اين كشور دعوت شد وي مدتي
  :در يادداشتهاي خود مي نويسد  را داشته   كل

  اج نو مي خواهم ؛ت   من -    
ـا      ـاج گرانبه ـايد        با اينكه چندين جـور ت ـلطنتي بـود، ش ـا در مـوزة س و زيب

ـاه     از آن تاج ها بسر رضا شاه   بسياري ـا ش اصـرار     مي خورد مع ذالـك رض
براي خود بسازد و پيوسته به نزديكان » تاج پهلوي« داشت كه تاج نوئي بنام 

باالخره يكي از جواهر ! »من تاج نومي خواهم« و مقرّبان خويش مي گفت
داشـت مأموريـت      تهران اقامـت  در   سازهاي مهاجر روسيه كه آن روز ها

يافت تاج نو را بسازد و درموقع مقرّر تحويل بدهد و گرنه جان خود را سـر  
ـاج بگــذارد    آن متــواترمي رســيد كــه    همــان اوقــات بــراي مـن پيــام . ت
، هنـوز كـه هنـوز    بـدهم  را تحويل   و جواهرات الزم   را بگشايم  خزانه   در

ـان      نمي دانم   است چرا اين پيغام ها ديرگاهان ميرسيد، اميرلشكري كـه زم
ـاه       وزارت جنگ رضا شاه همة كارة ـتقيماً اوامـر ش را    وي بود با تلفـن ومس

  :بطريق زير بمن ميرساند
ـاس   «  ـا ي لب آقاي خزانه دار، اعليحضرت همايون شاهنشاهي آن الماس ه

  !اهندنادر شاه را مي خو
  !را الزم دارند   نتراشيده   قطعة زمرد 12آقاي خزانه دار، آن   
ـاعت  آقاي خزانه دار    12، اعليحضرت همايون شاهنشاهي فرمودند امشب س

  !را باز كنيد كليدها را برداشته بيائيد حياط گلستان درها
  ».، سايرين همه حاضرند منتظر شما هستيم زود باشيدآقاي خزانه دار  

بزير زمينهاي    ياط گلستان جمع شديم با شمعدانهاي رنگارنگهمگي درح« 
  :از بر خوانديم   دعاي خود را كليسا  كشيشان  و مانند   تاريك روي آورديم

  .منكه خزانه دارم مهر خزانه را مي شكنم
  .مهر وزارت جنگ را مي شكنم   اميرلشكرم  منكه  
ــ   را پــس و پــيش   زنــگ زده   بعــد پيشــخدمتها قفــل هــاي   د مــي كردن
  .مي رفتيم   تارعنكوت ها را مي زدودند و ما دنبال آنها   و
ـا جـواهرات        بيوتات هميشه اشتباه   سياهة رئيس   درمي آمـد و هيچوقـت ب

سايرليســت هــا همــه نــاجور بــود و در   تطبيــق نمــي كــرد همــين طــور
ـثالً      مي يافتيم   چيزهائي   نتيجة يـك     كه اصالً در ليسـت وجـود نداشـت م

چشمم به اين جواهرات رنگارنگ مـي    ، منكهمانند آن  چمدان پراز مرواريد
مي رسيد كه دريانوردان آستين    سند باد بحري به خاطرم   قصه هاي   افتاد،

ـاال مـي زدنــد و خـرمن       ـاي خـود را ب ـا ي جـواهر را زيـر و رو مــي    ه ه
ـاد      حرفم   براي اينكه   .كردند ـند ب ـتان س بحـري را بـه      راست باشد و داس
و مشـغول زيـر و رو      مي زدم   را باال   آستين كت  هممن   سازم   مجسم  چشم

ـاي  . كردن جواهرات مي شدم درشـت و چـه الماسـهاي       چه مرواريـد ه
به نظر    فرسوده   درخشان چه ياقوتهاي خوش رنگ كه در اثرسوء استعمال

گوهر شب چراغي هستند زيـب    كه هر يك  چرا اين جواهرات! مي رسيد 
ـياه سـرد     اينكه  بجاينشوند و    پري روها   گوش و گردن همنشين خاك س

  گلعذران نباشد؟   تراز گلكر زمين شده اند هم جوار پوست ناززي
ـا و    مواظب من باشيد   من به اميرلشكرمي گفتم   الماسها بدستم نچسبد زمرده

ـائي و جـدائي     ايـن جـواهرات    نماند،   مرواريدها الي انگشتانم ـيار     تنه بس
ي از اين زنـدانها    مي خواهند   ،هستند عاشق وعالقه مند انسان كشيده اند و

  .بيايند   تاريك بسالون هاي قشنگ و روشن
جوان لوس بي ادبي بود خيلي دلش مي خواسـت خوشـمزگي    ،امير لشكر

كند و نمايش بدهد و خزانه داران اشخاص عجيب و غريبـي بـه نظـر مـي     
ـبي تشـكيل مـي داديـم ، در عـوض         دستة   رويهم   آمدند و ناجور و نامناس

ـا    چيزهائي كه به چشممان بر مي خورد ـيرهاي      خيلي تماش داشـت ، شمش

ـا    ، كـاله يا مرواريد و الماس  سپرها و زره هاي طال   جواهر نشان، و    خوده
ـترش    ، لباسهاي شاهانهنيمتاج هاي مرصع، جليقه هاي جواهر كه قسمت بيش

ـاطره     را خيره   مرواريد دوزي و الماس نشان بود ديده ها ـاخت وخ  مي س
  .مي نمود   نيم تاريك مجسم   زاوية   را بر آن  هاي آن شب همه

بهر يـك مقـداري      روي هم گذارده بودند كه   كاله  تاقچه چهل   در يك
كـه    را ديدم   احمد شاه   بي صاحب  كاله   بود از آن جمله   جواهر آويزان
ـاخت واميـر لشـكر بـراي        جواهراتش   گرد و خاك را از نظر پنهان مي س
ـاس     را ديـدم    باز و بنـدي    سپس   سر گذارد،   رآنراشوخي چند با كـه الم

 186درياي نور برادر كـوه نـور   . آن مي درخشيد   وسط   مشهور درياي نور
ـاي    وزن دارد،   قيرات ـاهانه    من يكي از آن كاله ه سـر گـذاردم و    را   ش

به امير لشكر گفتم تماشا كن به مـن مـي      درياي نور را بخود آويختم، سپس
ـبتراز قيافـة        به قيافة   ر لشكر گفت اين جواهراتامي   آيد؟ شـرقي مـن مناس

  .مي باشد   غربي شما
ـا حقيقـت نداشـت      اگر اين جواب اميرلشكر از نظرعلم بديع چيزي بـود ام

  .چيز به او نمي آمد   بود كه هيچ   چون بقدري اميرلشكربي ريخت
دقيقـه  سلطنتي و درياي نـور چنـد      عشقبازي من با كاله   در هرحال دورة  

ـاره       از هم جدا   بيشترطول نكشيد و با حسرت شديم و پـس از چنـدي دو ب
ـاه بـود      و آنموقع   بهم رسيديم ـا ش ـاي نـور را از       تاجگذاري رض كـه دري

  .نزديك ديدم
  
  :تاجگذاري رضا شاه ◀
  

 و كردنـد  مي فراهم را شاه رضا تاجگذاري مقدمات از شيراز برگشتم كه من
 جشـن  در حضـور  براي  كاله و جبه با آمريكائي رانمستشا  ساير  نيزمانند من

ـان     تم، خوشبختانه يكي از رجال ناميداش  دعوت ايران به امر رضا شاه هم
جبـة  . روز ها در حبس افتاد و جبه و كاله بي صاحب او را براي من آوردند

بـه   و كاله نمدي درازي سر گذاشتم و   گرمي از شال كشمير تن كردم  بلند
  .تافتممجلس جشن ش

ـا هارلـد  "يافت و    مجلس جشن درعمارت آينه انعقاد  "نيكلسـن     ميسيز ويت
تهران با هواپيما از لنـدن     وزير مختار انگليس مقيم   مادرزن سرپرسي لورن

ـاح      احضار شد تا بساط آن جشن را مرتّب كند و تاالر آينـه را از وضـع افتض
نبوهي شباهت داشت بيش از آن به جنگل ا   تاالر آينه   .آورش نجات بخشد

يـك طـرف پوسـت چنـد     ! كه همه جور گياه و علفي در آن پيدا مي شـد 
تـر يـك      عنتر پرازكاه كرده براي تماشا گذارده بودند آن طـرف  ميمون و
نزديكترش ظـرف  » گوبلين « ، پهلوي آن قاليهاي نفيسماهي كوسه   دندان

ـا   توي   داده بود،   به فتحعلي شاه هديه   هاي چيني كه ناپلئون اين ظرف ه
قدري جلـوتر يـك      .پاره پژمردة مظفرالدين شاه   عكس هاي رنگ پريده
ـادي     ، مقابل آن يك "نزف الدم"  شيشه دواي فاسد كهنه كـه     مسـواك ع

ـپس چنـدين قـوطي حلـب زيـر         ظاهراً شاه از آن خوشش آمـده بـود، س
صدف خالي چند نعلين سرپائي، قطار پشت سرهم نمايش    سيگارهاي متعدد

ريزهاي زنانـة بـي      همين خرده   اطاق آينه درعرض  ادند و درهمينمي د
ـيز  "   قيمت تخت طاووس مشهور و تخت نادر را گذارده بودند والحق ميس

ـا     "هارلد ـيش پ ـياء پ توانست تاالرآينه را به شكل مناسبي در آورده و آن اش
  .افتاده را دوربريزد

ـا     نكته اي هرچند حقير«  "نيكلسن    ميسيز ويتا هارلد" و ناچيز نبـود كـه آنه
آنها با نمونه هاي كوچك . دربارة آن با دوستان انگليسي خود مشورت نكنند

وزربفت و مخمل نزد ما مي آمدند مي خواستند رنگ    پارچه هاي ابريشمي
ـاده مـي گفتنـد   آن. تاجگذاري را براي آنها انتخاب كنيم   اتاق « : ها خيلي س
آنها مقدار زيادي ظروف چينـي و شيشـه   » .، ما اين چيزها را نمي دانيمببينيد

تاجگـذاري نمـي      ولي اين اجناس درموقع به انگلستان سفارش داده بودند
ـا بـه ايـن موضـ       .رسيد، چـون ديرسـفارش داده شـده بـود     ع خيلـي  وام

ـاخ مثـل      و خدمـة    مي خواستند براي نوكران   آنها. نمي دادند   اهميت ك
ـتند يـك     آنها. يه كنندته   سفارت انگليس لباس قرمز رنگ   خدمة مي خواس
ـنجم    از برنامة   نسخه ـاي وسـت      تاجگذاري اعليحضرت جرج پ را در كليس

ولي با تشريفات بسيار دقيق وسـفت     اين برنامه تهيه شد،. مينيستر داشته باشند
ـلطنتي     و سخت وعالئم و اصـطالحات  ـنگين س ـترموجب شـگفتي و      س بيش

كه خيلي هم به انگليسـي خـود      نبه طور مثال يكي از وزيرا   .آشفتگي شد
روژ    «واژة   مغروربود يك روز نـزد مـن آمـد و بـه طورخصوصـي معنـي      

ظاهراً او فكر مي . به آن اشاره شده مي پرسيد   را كه در تشريفات» دراگون
 –ايرانيان در ميان انگليسـها  ( » .كه اين موجود بايد نوعي حيوان باشد   كرد
  )582ص 

ـا اونيفـرم    شا   ورود   پيش از  باري   ـا ب ه به تاالرآينه وليعهد پسرش محمد رض
از رجال ايران دنبال او آمدنـد كـه هـر       خاكي رنگ وارد شده و عده اي

ـلطنتي    كدامشان ـتند،    را در دسـت    يكي از تزيننات مخصوص مقام س داش
ـاي         كياني   نخست وزير تاج ـان گش ـير جه را مي آورد، وزيـر جنـگ شمش

ـاير  ـياء      وزيـران هـر كـدام    نادري را در دست داشت، س جـواهرات و اش
ـاي نـور را در      . ديگر را مي آوردند    نفيس ـاره دري همانموقع بـود كـه دوب

ـاه       يك   سپس   دست وزير جنگ ديدم، قطار امير لشكر تـو آمـد وشمشيرش
سـرهم     نادر را تقديم كردند و پشت   شاه اسمعيل و تيروكمان   و زره  عباس

  .را آورد  جواهر نشان رضا شاهاميرلشكري وارد شد و عكس بزرگ 
ـاز پهلـوي     تيمورتاش وزير دربار مقتدر رضا شاه   دسـت     را روي   تاج نوس

ـال    گرفته بود، بيچاره ديگـر او را     نمي دانست همين ارباب تاجدار چند س
ـاج     رضا شاه با دستهاي قوي و خشن! مي سازد   هالك را از روي    خـود ت

ـارك خـ      دست تيمور تاش ـادر   برگرفت و بـر ت ـير ن را    ود گـذارد و شمش
تهران    بيرق زدة   سلطنتي شده در خيابانهاي   سوار كالسكة   آنگاه   بكمربست

ـا     مشغول گردش شد و ازكنار پاسگاههائي گذشت كه مدتها تك و تنها سر پ
قراول مي داد و اكنون با جالل وجبروت شـرقي وصـدها      درآنجا   ايستاده

  )10.(يش را تماشا مي كرددرباري متملّق چاپلوس رعاياي خو
      

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق ردکتتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 

 

 
 

2013پتامبر س 8اوت تا 26 1392شهريور17تا4  835شماره   

 

تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي 
  11 -  ايران مردم

  
  واليت مطلقه، مطلق زور؟

، پس مند كمالنداند و نياز و ناكامل  مردم ناقص« به نقل از خميني گفتيم،
فقيه واقعيتـي   واليت«. »صالح باشد محتاجند و به حاكمي كه قيم امين

  » .جز قرار دادن و تعيين قيم براي صغار نيست
و به حكم  حاكم بر جان و مال و ناموس مردم است ،ولي فقيه "و اينكه 

گيري بر جان مردم  در تصميم  "النبي اولي بالمومنين من انفسهم "ة آي
فقيه، اقتضاي اطالق واليت فقيـه را  " ".تر است آن مردم مقدم از خود

اختياراتي كه براي امام معصوم به  ةدارد و مقتضاي آن اين است كه هم
عنوان ولي امر جامعه اسالمي ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي باشد و 

    ".ولي فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد
و آقاي خمينـي مـدعي    است احكام دين فقيه حكمي ازمطلقه واليت 
اهم احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم « :كه از است
  )  1( ».دارد

همـان  . ولي فقيه نسبت به جان و مـال و نـاموس مـردم اختيـار دارد    «
فقيه اين مقام واليت را به منظور . داشت) ص(اختياري كه پيامبر اسالم 
  )2( ».حفظ مصلحت امت دارد

بطور خالصه و مختصر تئوري واليت فقيـه مـدعي    بنابر آنچه ذكر شد،
  :است كه

 الهيـه  شرعيه احكام جميع بر و است الهى احكام اهم از فقيه واليت « - 
 دوران در و است خدا به منحصر" ديدگاه اين از حكومت ،»دارد تقدم
 "آيند اجرا به الهى حدود و احكام بايد غيبت

بـر  "و  "يست، بلكه به اذن خداوند حاصل مي شودواليت انتخابي ن" - 
   "مردم الزم است كه از نمايندگي او اطاعت كنند ةهم

 "اند و نيازمند كمالند و ناكامل  مردم ناقص" - 
 "ولي فقيه واقعيتي جز قرار دادن و تعيين قيم براي صغار نيست" - 
همـان  ولي فقيه حاكم بـر جـان و مـال و نـاموس مـردم اسـت و        " - 

 "داشت) ص(را دارد كه پيامبر اسالم  اختياراتي
  ".ولي فقيه هيچ حد و حصري ندارد" - 

كثيــر العــدد و واليــت مطلقــه فقيـه،    "در بـاري  "از آيـت اهللا هــاي  
) 3( كه بگذريم،و انبوه نوشته هاي توجيه گر آنها امروز  عدادهماالزيادة

وران دعلمـاي  معـدودي از  كاشفين اوليه اين تئوري محدود است بـه  
محمدحسين : ي كهند به ترتيبه امدعي اين تئو ري جديد شدكه صر معا

، سيد بحرالعلوم، مال احمد نراقـى،  ، صاحب جواهرالغطاء كاشف، نائيني
 در آن شمارند، بخصوص اين آخري، اهللا خميني  فاضل دربندى و روح

بر اين اشته و و واجب پند واليت سياسي فقيهان در امر حكومت را الزم
اي نيز از  در دوران  غيبت امامان معصوم و در شرايطي كه نماينده ،پايه

كـه فقيـه   مـي دانـد    اسـت، بـر مـردم واجـب      جانب او مشخص نشده
  .الشرايطي را براي حكومت برگزينند جامع

  
  حسن روحاني تابع واليت فقيه و قانون اساسي؟

ر حسـن روحـاني در   شايسته است بجاي هر توضيحي به گفته هاي اخي
...  ": توجـه كنـيم   "نسبت قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه "ارتباط با

 "جمهوريت"است و هم  "اسالميت"در واقع در مسئله واليت فقيه هم 
وظايف رهبري و نصب آن از طرف است، اصل واليت، شرايط رهبري، 

از و  شود كه در شرايط فعلي همان نصـب عـام   شارع مقدس انجام مي
  ".جانب خداوند متعال است

هـا مطـرح    آنچه كه امروز به عنوان تبليغـات سـوء در صـحنه رسـانه     "
شود كه واليت فقيه به نظـر و آراء مـردم ارتبـاطي نـدارد و مقـام       مي

قـانون اساسـي     107 با تبيين اصل  ،انتصابي است و مقام انتخابي نيست
هبري نظام با اساس و اتهامي نارواست و ر شود كه سخني بي روشن مي

 ".شود انتخاب غير مستقيم، توسط مردم تعيين مي
قانون اساسي يك كشور از اهميت زيادي برخوردار است و در ايـن   "

 تفصيلقانون اساسي در مورد شرح مسئوليتها و اختيارات واليت فقيه به 
جايگاه واليت فقيه عالوه بر ديني بودن در "  ".توضيح داده شده است

نيز آمده است و رئيس دولت ملزم به انجـام دسـتورات و   قانون اساسي 
  ".احترام به آن است

رئيس جمهور بايد به صورت طبيعي تابع قانون باشد و از واليت فقيـه  "
   ".تبعيت كند

واليت فقيه هم جزو قانون است و اگر رئـيس جمهـوري بـه قـانون      "
 ".تتوجه داشته باشد به دستورات واليت فقيه هم توجه خواهـد داشـ  

)4 (  
اندر باب اهميت قانون اساسي كه آقاي روحـاني آنـرا قـانون خـدا و     
وحي منزل ميدانند،  ببينيم و بشنويم كه رقباي فقيه جنـاب ايشـان چـه    

 واليت فقيـه  تئوري  بارا نسبت قانون اساسي نظرات گهرواري دارند و 
آيـا مشـروعيت و   چگونه ارزيابي مي كنند و با طرح ايـن سـئوال كـه    

ييد و امضـاي ولـي فقيـه اسـت و گرنـه      أقانون اساسي بسته به ت حجيت
   ارزش ندارد؟

اهللا محمـدتقي   جناب آيـت  ": مي نويسد آيت اهللا سيد ضياء مرتضوي
مصباح يزدي، از اساتيد برجسته حوزه علميه قم و رئيس محترم مؤسسـه  

هاي اخير در تأكيد بر نظريـه   آموزشي و پژوهشي امام خميني، در سال
 " فقيه و جايگاه مهم ولي فقيه و اختيارات مطلقـه كـه از آن بـه    واليت

شود، بارها سخن گفته و ضرورت توجه بـه آن را   ياد مي "واليت مطلقه

خاطرنشان كرده و به نقد صريح مخالفان واليت فقيه و يا مخالفان نـوع  
يكـي از مسـائل مهـم مـورد     . اند قرائتي كه ايشان از آن دارند، پرداخته

شان همين موضوع جايگاه قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي     توجه اي
ايران و نسبت آن با واليت فقيه و جايگاه ولي فقيه است؛ هم از اين رو 

فقيـه   كه ايشان اصل مشروعيت قانون اساسي را بسته به نظر و تأييد ولـي 
دانند و هم از اين رو كه طبعاً اختيارات ولـي فقيـه را در محـدوده     مي

بينند و در مجموع ولي فقيه را مافوق قـانون اساسـي    ميقانون اساسي ن
ايشان با اشاره به اينكه برخي واليت فقيه را از آن جهت كه . شمارند مي

   :اند  در قانون اساسي آمده قبول دارند گفته
مشروعيت قانون اساسي به ولي فقيه است و اگر قانون اساسي امضاي  "

بيش نيست چرا كه وي جانشين امام » اي پاره كاغذ«ولي فقيه را نداشت 
است و پيروي از او بر همگان واجب است و حتـي مراجـع   ) عج(زمان

   ".توانند با حكم او مخالفت كنند تقليد نيز نمي
فرق است بين اينكه اعتبـار واليـت فقيـه را از    ": او در ادامه مي گويد

اء ولـي  روي قانون اساسي بدانيم يا اعتبار قانون اساسي را از روي امض
داند، قانون اساسي از  براي كسي كه قانون خدا را معتبر مي. فقيه بدانيم

اگـر صددرصـد   . كنـد  جهت تأييد واليت فقيه تكليف شرعي ايجاد مي
مردم به قانون اساسي رأي دهند، اعتبار آن براساس امضاء واليت فقيه و 

 باشد و چون اطاعـت از او واجـب اسـت از قـانون     نائب امام زمان مي
  ".شود اساسي نيز واجب مي

حتي كساني مانند فقيه بزرگ، شيخ محمد حسن نجفـي، معـروف بـه    "
اي به اين نظريه دارد، آن را در سطحي  صاحب جواهر كه عنايت ويژه

ترين نظريه  اين نظريه عمده. اند كه امام خميني مطرح كرده بيان نكرده
جايگـاه علمـي و   باشـد و   امام خميني در حوزه فقه و فلسفه سياسي مي

فقهي ايشان از يك سو و مباني روشن نظريه و پذيرش نخبگان و اقبـال  
گذاري يك نظـام سياسـي مهـم در     عمومي به آن، آن را تا سرحد پايه

آفريني آن را از محدوده  منطقه و جهان، پيش برد و حوزه نفوذ و نقش
 هاي فقهي، به عرصه محافل علمي، آموزشي و پژوهشي داخـل و  كتاب

خارج كشور كشاند و دامنه اثرگذاري علمي آن را از محدوده تصرفات 
واليي محدودي چون سرپرستي اموال صغيران و يتيمان و غائبـان، بـه   

بـا ايـن حـال    . اداره عملي يك كشور بزرگ و تأثيرگذار گسترش داد
دانند كه واليـت فقيـه، بـه ويـژه در      همه آشنايان به فقه و منابع آن مي

اي فقهي است كـه هـم    اند، نظريه م خميني مطرح كردهسطحي كه اما
در اصل آن، ديدگاه يكساني ميان فقيهان وجود ندارد، و هم در تفسير و 
. تحليل فقهي آن، به ويژه در قلمرو تصـرفات و اختيـارات فقيـه حـاكم    

گيري آن به عنوان مبناي تشكيل حكومـت را تـا آنجـا كـه      طرح و پي
   )5.(خميني، اين فقيه بزرگ، شمرد سراغ داريم بايد ويژه امام

  منتقدين واليت مطلقه چه ميگويند؟
اما منتقدان و مخالفان جدي  دكترين واليت مطلقه فقيه كه به استناد و 
ه منابع محكم و منطقي فقهي و بخصوص در فقه شيعي نظراتي ارائه داد

در به طور كلي فقه سياسي شيعه  .اند كه چكيده اي از آنها را مي آوريم
ــه   ــرفت يافت ــاوت پيش ــاد متف ــر در دو بني ــت  دوران معاص ــت، نخس اس

گران مخالف واليت سياسي فقيهان كه مرتضي انصاري و حائري  انديشه
شيخ مرتضي . يزدي از جمله مهمترين فقهاي مخالف اين تئوري هستند

از نخستين فقيهاني است كه به بحـث پيرامـون واليـت فقيـه      انصاري
ث را در كتاب مكاسـب خـود مطـرح كـرده و     او اين بح پردازد، مي

شـرح   سياسـت و  قضا، افتاالشرايط را در سه منصب  منصب فقيه جامع
پذيرد ولي در گسـترش   او واليت فقيه در افتا و قضاوت را مي. دهد مي

او بـاورش ايـن اسـت    . حوزه امور سياسـي ترديـد جـدي دارد   آن به 
ر وارده در چـه از اخبـا   استقالل فقيه در تصرف اموال و انفس، جز آن«

اقامه دليـل بـر   "و » .است شود، به عموم ثابت نشده شأن علما تخيل مي
چـه بـا دليـل خـاص خـارج       وجوب اطاعت فقيه همانند امام جـز آن 

 )   6( ".شود، خار در خرمن كوبيدن است مي
كتاب حكمت و حكومت نوشته  مهدي حائري يزدي فرزنـد بنيـان   در 

واليت فقيه در بـارة واليـت     بطالدر نفي و اكه  گذار حوزه علميه قم
  :مده استچنين آ نوشته، فقيه 

بايد بطور شايسته و عميق به اين نكته متوجه بود كه واليت بـه معنـي   " 
قيموميت، مفهوماً و ماهيتـاً بـا حكومـت و حاكميـت سياسـي متفـاوت       

حكومت به معناي كشورداري نوعي وكالت است كـه از سـوي   ...است
گروهي از اشخاص در فرم يك قرارداد آشـكارا  شهروندان با شخص يا 

و شايد بتوان گفت واليت كه مفهومـاً بـه   . يا نا آشكارا، انجام مي پذيرد
سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولي عليه و اختصاص آن به ولّي 
امر تفسير مي شود، اصالً در مسائل جمعي و امور مملكتـي تحقـق پـذير    

ن شخص ولي و شخص مولي عليه است نيست، زيرا رابطة قيموميت ميا
    ) 7( "... و اين رابطه ميان شخص و جمع امكان پذير نيست

هيچ يك از انديشمندان كه متصـدي طـرح   "وي توضيح مي دهد كه 
مسئله واليت فقيه شده اند، تا كنون به تحليل و بازجوئي در شرح العبارة 

و از نقطـه  . خته اندمعاني حكومت و واليت و مقايسة آنها با يكديگر نپردا
نظر تاريخي نيز واليت به مفهوم كشورداري به هيچ وجه نزد احدي از 
فقهاي شيعه و سني مورد بررسي قرار نگرفته است كه فقيه عالوه بر حق 
فتوي و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حـق حاكميـت و رهبـري بـر     

كمتـر از   .كشور يا كشورهاي اسالمي يا تمام جهان را نيز دارا مي باشـد 
دو قرن پيش، براي نخستين بار مرحوم نراقي معروف به فاضل كاشـاني  
معاصر فتحعلي شاه قاجار و شايد به خاطر حمايت و پشتيباني از پادشـاه  
وقت، به ابتكار اين مطلب پرداخته است و پس از اشاره به دليل، به قول 

، بـه  خودش، عقلي به عنوان ارائة مدرك شرعي براي بيان نظرية خود
جمع آوري اخبار و احاديثي پرداختـه و بـدون هـيچ گونـه تجزيـه و      
تحليل اجتهادي، يكسره به نتيجه گيري مطلوب خود رسيده و مي گويد 
حكومت به معناي رهبري سياسي و كشورداري نيـز از جملـه حقـوق و    

وظايفي است كه به فقيه از آن جهت كه فقيه است، اختصـاص و تعلـق   
شعاع حاكميت و فرمانروائي فقيه را بـه سـوي بـي    ايشان . شرعي دارد

نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوندگار روي زمين مي داند و مي 
وظيفة علماي ابرار و فقهاي اخيار در تمشيت و ادارة امور مردم «: گويد

و به طور كلي در آنچه كه ايشان حق حاكميـت دارنـد، از دو طريـق    
ينكه در هر امري از امور و به هر گونه نخست ا: خالصة به دست مي آيد

و امامـان واليـت و حـق حاكميـت در امـور و      ) ص(و جهتي كه پيامبر
و ) ص(نفوس مردم دارند، فقيه نيز به دليـل نيابـت و وراثـت از پيـامبر    

هر عمـل و  : دوم. عينًا همان حقوق و امتيازات را دارا مي باشد) ع(امام
ر مردم در دين يا دنياشان تعلق و رخدادي كه به نحوي از انحاء به امو

وابستگي دارد و عقالً و عادتاً گريزي از انجام آن نيست؛ بدين قرار كـه  
معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگي دارد و باالخره در نظام دين و 
دنياي مردم مؤثر است و يا از سوي شرع لـزوم انجـام آن عمـل وارد    

در اجرا و انجام آن وظيفه مشخص  شده، اما شخص معيني براي نظارت
نگرديده، براي فقيه است كه نظارت در انجـام و اجـراي آن را بعهـده    

  ) 8(» . ن تصرف نمايدآبگيرد و بر طبق حاكميت خود در 
كه واليت فقيـه  : اما نظرات منتقدان و مخالفان دكترين واليت مطلقه فقيه

ـ      درت و زور، و جمهوري اسالمي برخاسـته از آن، چيـزي جـز واليـت ق
اهانت به كرامت انساني و مغايرت با اصل آزادي و حقوق ذاتي انسـانهاي  

يـك   را واليـت مطلقـه فقيـه    ةنظري«و ابوالقاسم خوئي اين   ايراني نيست
 ) 9(» .مي داند بدعت عاري از هرگونه پشتوانه در قوانين و حكمت شيعي 

» مـي دانـد   كواليت مطلقه فقيه را از مصاديق شـر « حسينعلي منتظري، 
)10 ( 
   
قانون اساسي را  شتمجلس خبرگان تصميم دا چه  پس از آگاهي از آن  

او بـه  : كنـد  الحسن بني صدر نقل مـي ابوبر مبناي واليت فقيه تنظيم كند، 
اهللا طالقـاني، عـزت اهللا سـحابي، علـي      تن ديگر از جمله آيـت  7همراه 

اي  قـدم مراغـه  اهللا مكـارم شـيرازي، نـوربخش و م    گلزاده غفوري، آيت
تصميم به استعفا در اعتراض به اين موضوع داشـتند امـا نهايتـاً مانـدن در     

بنـا  ، بينند مجلس خبرگان و مخالفت با اصل واليت فقيه را به مصلحت مي
نيز ) فرزند بنيانگذار حوزه علميه قم(مرتضي حائري يزدي ، روايتاين به 

ز مطرح كردن مخالفت خود كسالت ا ةبا واليت فقيه مخالف بود اما به بهان
مكارم شيرازي نيز سخت عليه واليـت   ،بني صدر ةبه گفت. خودداري كرد

  )11( .فقيه سخنراني كرد و گفت امروز روز سياه تاريخ ايران است
 تئوري واليت فقيه، عين استبداد ديني است و بـا ايـن تئـوري اصـوال     " 

توانـد در   نمي حتي هيچ كس. توان نظم دموكراتيك به وجود آورد نمي
گونـه كـه فيلسـوفان     ذيل تئوري واليت فقيه، عدالت بورزد چون همان

پارساترين فـرد هـم   . آورد فساد مطلق مي ،اند، قدرت مطلقه قديمي گفته
اگر در راس جامعه با قدرت غيرپاسخگو قرار گيرد بعد از چند سال بسـيار  

اهللا خمينـي   لذا تئوري واليت فقيه آيت. از عدالت فاصله خواهد گرفت
  ) 12( ".از همان آغاز يك تئوري غير اخالقي بود

با آنچه بر شمرديم، بايد پرسيد آيـا نظـامي كـه مشـروعيتش را از واليـت      
قـوه مقننـه، قضـائيه و    ( مطلقه  فقيه مي گيرد و كار هاي قواي سـه گانـه    

بـه همـراه   بايد كه رضايت ولي فقيه را زماني اعتبار پيدا مي كند ) مجريه
ـ ، نقش مردم و مسئوليت آنها در امر تصـميم گيـري و   ته باشدداش  اجـرا ه ب

گذاشتن آن تصميماتشان كجاست؟ و چه كسي پاسـخگوي ايـن تنـاقض    
  آشكار حقوق شهروندي و انساني و اخالقي  اين مردم  خواهد بود؟ 

  ادامه دارد
  

  :پي نوشت ها 
ار امـام الله خمینـی، والیـت فقیـه، موسسـه تنظـیم و نشـر آثـ روح -  ۱    

و وسـائل الشـیعه،  ۱۳۶۶   ۱۷۰، ص ۲۰نور  ج  و صحيفه  ۴۶۴ص  ۲و کتـاب البیـع، ج )  ۵۸- ۴۱،صص۷۸خمینی، چاپ نهم، تابستان 
  .۶۵ص  ۱۸ج 

احمد جنتی   سمینار والیت فقیه در سـاری، اخبـار رادیـو تهـران،  – ۲    .۱۳۶۱اردیبهشت  ۲۹
و » یــت فقیــهحکومــت اســالمی و وال«در کتــاب    مصــباح یــزدی -  ۳

ناصـر مکـارم » پیرامون وحـی و رهبـری«در کتاب    عبدالله جوادی آملی
دراسـات فـی والیـة «آبادی به ویـژه  الله صالحی نجف شیرازی،  نعمت    …     الله صافی و  گلپایگانی و  لطف»  الفقیه
حسـن روحـانی در گفتگـو بـا » تیتریـک«به گـزارش گـروه اسـتانی  -  ۴    انتخابات    در مورد اخبار ۱۳۹۲ارديبهشت      ۱۹     تیتریک، 
آیــت اللــه ســید ضــیاء مرتضــوی، پایگــاه اطــالع رســانی و خبــری  -  ۵

  1391  دی ماه  ۸تهران  –جماران 
. ۱۳۶۸مکتـب عالمـه، : المکاسـب، قـم  . شیخ مرتضی انصـاری  -  ۶    .۲۴۳-۲۴۲و صص   ۱۵۴ص . فصل بیع
عونیـت بنـام دیـن ص  محمد جعفری، والیت فقیـه، بـدعت و فر -  ۷ ،  بنقل از  حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری یزدی، چـاپ ۳۰۵

  ۱۷۸تا  ۱۶۹، صص ۱۹۹۵  اول 
، ۲۰۰۶ولــی نصــر،  . ســید ابوالقاســم خــویی، احیــای تشــیع     -  ۹  ۳۰۶همان جا  ص      -  ۸

  ۱۴۴و ص ۱۲۵ص
  ۱۳۹۲نشریه انقالب اسالمی در هجرت، سوم خرداد    -  ۱۰
 بـا رفرانـدوم" ۱۳۸۸بهمـن     ۲۸عبـدالکریم سـروش،  راه سـبز،    -  ۱۲  ۱۴۷بنی صدر،کتاب درس تجربه، صفحه  ابوالحسن   -  ۱۱
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  رابطه میل با حق؟
 ممکن است عالم دینی عامدانه در مقابـل حکـم خداونـد حکـم مـیثنویت تک محوری از کجا پیدا شد؟ بله اگر منظورتـان ایـن اسـت کـه   

اوامر الهی حرکت کنـد و دارای شـرایطی باشـد کـه در بیانـات اهـل چنین عالمی اصـال والیـت نـدارد بلکـه ولـی فقیـه بایـد در راسـتای دهد لذا ثنوبت تولید می شود خب قائلین به والیت فقیه می گوینـد 
لذا باز هم فرض ثنویت نخواهد شد و هر جا چنین ثنویتی در قبـال . ت به دیگران در حداقل ممکن خواهـد بـوداوامر الهی در آینده نسببیت وارد شده است که با مراعات آنهـا احتمـال انحـرافش از مسـیر 
   .سپس گفتید  والیت با جمهور  مردم است - ۴ . نخواهد داشتحکم پروردگار و احکام شریعت ثابـت شـود آن فقیـه دیگـر والیـت 

:  همــین نوشــته ۷و نیــز ص  ۲- ۲رک بــه (رد آن در ســابق گذشــت      ... )ثانیًا
  :پرسش چهارم پاسخ یافته است و پاسخ پرسش سوم اینست٭ 
  

در پاسـخ بـه پرسشـهای بـاال . پاسخ یافته اسـت ،نیز ،این پرسش    
توضـیح داده شـده اسـت چـرا . نیز یکبار دیگر پاسخ جسـته اسـت

والیت بمعنای اختیار بکار بردن قدرت از سوی خداوند به پیـامبر 
دادن چنـین اجـازه ای نفـی . ه نشـده اسـتو هیچ کـس دیگـر داد
چراکه پیامبری ابالغ حقوق و اصولی اسـت . دین و پیامبری است

هرگاه قـرار . که به انسانها امکان دهند حق را از ناحق تمیز دهند
نه نیـازی بـه خـدا بـود و  ،بر اداره جامعه از رهگذر اعمال زور بود

ی که ناقد بـه توحیـد معنی وارونه ا ،باوجود این. نه به پیامبر خدا
  :نقد بس مهمی را ایجاب می کند ،داده است

صــاحب والیــت (رابطــه بــا فقیــه «او پرســیده اســت مــراد از . ۳/۱
 ،ثنویـت تـک محـوری اسـت) ترجمـان(از نوع رابطه ای ) مطلقه

همین تعریفی اسـت کـه او از توحیـد مـی  :پاسخ اینست» چیست؟
بـا نگـاه داشـتن  ،تاز خود بیگانه کـردن دیـن در بیـان قـدر. کند

هرگـاه ناقـد بخواهـد . ن انجام گرفتـه اسـتآکلمه و تغییر معنای 
بـه  ،چیسـت ،مده استآن سان که در قرآن آ ،بداند تعریف توحید

بـا  ،در ایـن جـا. کتاب اصول راهنمای اسالم مراجعه خواهد کرد
ثنویـت تـک محـوری : به تعریف توحید باز مـی رسـم ،نقد نظر او

یـک محـور صـاحب  ،از دو محور در رابطه ،نآ ثنویتی است که در
اختیار است و محور دیگر فعل پذیری محکوم به اطاعت از اوامـر 

در ســـاختن اندیشـــه هـــای  ،ثنویـــت تـــک محـــوری. و نـــواهی او
فرعونیـت بـر . کاربرد پیدا مـی کنـد ،راهنمای استبدادهای فراگیر

هم مد و استبداد فراگیر کلیسا در قرون وسطی آهمین اصل پدید 
بیانگر همین اصل بود و استبدادهای فراگیر قرن بیستم و والیـت 

این ثنویت ضد کامل  .مطلقه فقیه نیز ترجمان همین اصل هستند
توحید از جمله در معنای بیانگر حق مطلـق گشـتنِ . توحید است
  . حق نسبی

دانسـتیم کـه عبـادت  ،در پاسخ به پرسش دوم و نقـد نظـر ناقـد      
وحید عبـارت باشـد از دادن اختیـار بـه کسـی و حال اگر ت. چیست

   ،واجب کردن اطاعت از او بر مردم
نهـا آرابطـه . با اختیار و بی اختیار توحیـد پیـدا نمـی کننـد - الف 

زیـرا صـاحب اختیـار فعـال . بیانگر ثنویت تک محوری مـی شـود
میان  انسـان بـا خـدا نیـز واسـطه ای . است و بی اختیار فعل پذیر

هر انسانی با او است که مـی . ه صاحب قدرت استقرار می گیرد ک
کلیسـا . خداوند بی محل مـی شـود ،در جا. باید رابطه برقرار کند

در مقـام حـل  ،چون والیت مطلقه خود را گرفتار این تناقض دید
روشن اسـت کـه بـا صـاحب . خود را تجسم تثلیث خواند ،تناقض

ن نمـی تنـاقض از میـا ،والیت مطلقـه را تجسـم خداونـد خوانـدن
نــاچیز شــدن  ،نآبــا تنــاقض بــزرگ تــری همــراه مــی شــود و . رود

  . مطلق است) زور( = خداوند در قدرت 
ناگزیر بایـد پیـامبری  ،هرگاه بخواهیم این تناقض را حل کنیم     

پیـامبر کـاری جـز  :را منزه کنیم از اختیار بکار بردن زور و بگـوئیم
ز حقـوق اسـت و حقـوق ابالغ پیام ندارد و پیام نیز مجموعـه ای ا

بــا عمــل بــه حقــوق  ،نیــز ذاتــی حیــات انســان هســتند و هــر انســان
حق نسبی می شود که رابطـه مسـتقیم برقـرار مـی کنـد بـا  ،خویش

 :باز می گردیم بـه همـان نتیجـه. حق مطلق و توحید همین است
مأمور اجرا را نیز او معین مـی  ،وقتی  امر را خداوند ایجاد می کند

. بــی معنــی هســتند ،پیــامبری و پیــامبر ،جــاد امــرپــیش از ای. کنــد
توحید ایجاب می کند که انسانها نیز از این قاعـده و حـق پیـروی 

تـا وقتـی تصـمیم نگرفتـه  ،انسانهائی که عضو جامعه هستند. کنند
اطاعـت نـه  ،در مرحلـه تصـمیم ،از این رو. امری وجود ندارد ،اند

بنـا بـر  ،د امـرپـس از ایجـا. محل پیدا مـی کنـد و نـه ممکـن اسـت
مـی شـود » ولی امـر« ،نهاآاین اعضاء و یا برگزیده  ،تصمیم جامعه

  . محل پیدا می کند ،و اطاعت از مجری امر
  
  :پرسشهای پنجم و ششم •
  
طبق بیاناتی که تـا : گفتید والیت فقیه سلطه یکی بر همه است -  ۵ 

خاص معنوی و علمـی اسـت کـه توسـط خـود ائمـه علـیهم السـالم سلطه یک نفر است لکن آن یک نفر یک عـالم دینـی واجـد شـرایط  اینجا گذشت و نیز در ادامه خواهد آمد باید گفت بلـه والیـت فقیـه
سـت بدهـد یعنـی افـراد البتـه اگـر فرمانـده شـرایطش را از د. داشترسوالن الهی برای عده ای منصـوب شـود و هـیچ ایـرادی نخواهـد حاکم و والی قرار داده شده است مانند یـک فرمانـده ای کـه توسـط 
است و باید به سراغ فرد دیگری برونـد کـه توسـط رسـول الهـی بـه او از مسیر رسوالن الهی منحرف شده اسـت خـود بـه خـود معـزول تحت حاکمیت وی یقین پیدا کنند و بدون ذره ای ابهـام ببیننـد کـه 

امـا بـه هـر . عنوان جانشین و فرمانده بر ایشان منصوب شـده اسـت دینـی کـه علمـش . حقیقتش هم همان والیت دین بر همگان اسـتقیه والیـت یـک فقیـه و عـالم دینـی بـر همـه اسـت و حال والیت ف
خالصه اینکه در آیین پرستش توحیدی همیشه سلطه یک نفر بـر       .گرفته استدر میان رسوالن الهی و پـس از ایشـان در میـان عالمـان دینـی قـرار 

این لزوم اطاعـت از یـک نفـر آنچنـان کـه بـه نظـر مـی رسـد در نـزد رسوالن الهی که امر اطاعتشان واجب است منصـوب شـده باشـد و آن یک نفـر بـه امـر معبـود و یـا البته اگر .یک عده امر باطلی نیست 
گفت اگر همه مردم موافقت کننـد  اینکه گفتید آقای خمینی می -  ۶    .بپرستند و خواه معبودی زمینی راپرستش کنندگان دنیا مطلب عجیبی نیسـت خـواه معبـودی الهـی را 
َو إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَـبيلِ اللَّـهِ إِنْ يَتَّبُِعـونَ إِالَّ   : همراه با توضیح گذشت توجه کنید) ۷ص(سابق من مخالفت می کنم خب حرف عجیبـی نیسـت بـه آیـه زیـر کـه در 

باشـند  زمـين مـى] ايـن سـر[و اگـر از بيشـتر كسـانى كـه در : ترجمه  )سوره انعام ۱۱۶(رُصُونَ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ يَْخ آنــان جــز از گمــانِ . كننــد پيــروى كنــى، تــو را از راه خــدا گمــراه مــى
. پردازنـد كننـد و جـز بـه حـدس و تخمـين نمـى پيـروى نمـى] خود[ عیـت خداوند به رسولش دستور می دهد کـه از نظـر اکثـر مـردم تب    ) ۱۱۶(

تصــمیماتش بایــد ابتــدا مالحظــه کنــد کــه فرمایشــات نبــی مکــرم و از آن مســیر را بــر نمــی تابــد تکلــیفش معلــوم اســت زیــرا او در خب کسی که خود را در مسیر آن حضرت می بیند و انحـراف  .نکن
حضرات معصومین چیست و آن بیانات و تعالیم در موقعیت هـای 

است در برخی شرایط وظیفه اش مشورت با عمـوم مـردم از طریـق ممکـن  .جـه وی مـی کنـدپیش رو چـه اقتضـائات و تکـالیفی را متو
خالف نظر همه عمل کند مانند فتوای قتل سـلمان رشـدی علیـرغم موردی اقتضا کند که حتی اگر همـه هـم بـا او مخالفـت کننـد او بـر رأی گیری و ماننـد آن باشـد و ممکـن اسـت تکلیـف متوجـه وی در 

      .ط بین المللآثار سوء در رواب
  :٭ پاسخهای پرسشهای پنجم و ششم

  
  :پاسخ پرسش پنجم

بـه  ،نآدر قـر ،اینک می دانیم که. این پرسش پاسخ جسته است     
او سلطه ای . سلطه از پیامبری و پیامبر سلب شده است ،صراحت

ندارد که به دیگری و به ائمه ببخشد و ائمه نیز چنین سـلطه ای را 
تنـاقض  ،یکبـار دیگـر ،بـاوجود ایـن. فقیه ببخشندنداشته اند تا به 

  :مدعای ناقد را شناسائی می کنیم
. سلطه بیانگر رابطه قدرت میان مسـلط بـا زیـر سـلطه اسـت. ۵/۱

 ،زیـر سـلطه –دو کس در رابطه مسلط ) زور(= بدون اعمال قدرت 
یـا خداونـد پیـامبر را مسـلط بـر مردمـی کـرد کـه آ. قرار نمی گیرند

   ،ری باشدآند؟ اگر پاسخ وردآاسالم می 
  از خداوند زور صادر شده است که ناقض حق است و –الف 

  را بر حق حاکمیت بخشیده است و رزو –ب  
ئینی جز آاما چنین  . مردم را محکوم به حکم زور کرده است –ج  
) زور(= ئین استبداد فراگیر و چنین خدائی کسی جز یـک قـدرت آ

نی اسـت کـه در قـرآن نفـی مـی مطلق نیست و پیامبر همـان فرعـو
دیـن را  ،با توسـل بـه فلسـفه قـدرت مطلـق ،راست بخواهی.  شود

این سان در اندیشه راهنمای استبداد فراگیر از خود بیگانـه کـرده 
  . همین است ،طرز فکری که به ناقد القاء شده است. اند
چـاره جـز سـلب سـلطه  ،هرگاه بخواهیم تناقض را رفـع کنـیم     

  . گروندگان به اسالم نمی ماندپیامبر بر 
هرگاه فرض کنیم که چون پیامبر جز حق نمـی گویـد و نمـی . ۵/۲

نها اسـت و هـدف آکند و سلطه او بر مسلمانان سلطه حق مدار بر 
بـاز  ،ناگزیر کردن مسلمانان به عمـل بـه حـق اسـت ،از این سلطه

  :یندآیک رشته تناقض ها پدید می 
چه نیاز بـه سـلطه  ،وید و نمی کنداگر پیامبر جز حق نمی گ –الف 

بر مردم مسلمان دارد؟ بکار بردن زور بکاربرنـده و کسـانی کـه زور 
رفـع ایـن . را تـابع زور مـی کنـد و نـه حـق،برضدشان بکار می رود

 ،تناقض به اینست که  بگوئیم فراخواندن به حق نیاز به زور نـدارد
کند تـا کـه دیگـران پیامبر می باید زور زدائی . نیاز به نبود زور دارد
قواعـد خشـونت  ،بدین خـاطر اسـت کـه قـرآن. به حق عمل کنند

  .موزدآزدائی را می 
مـوزد آمی  ،نها زور روا می رودآبه کسانی که بر ،بکار بردن زور –ب 

چنـین سـلطه ای . ن مسـلط اسـتآکه زور بر حق تقـدم دارد و بـر
تلقی  رفع این تناقض نیز به اینست که زور باطل. ناقض ادعا است

یـد و باطـل آشود و انسانها بیاموزند که زور باطل است و حق مـی 
  .می رود

زبان زور جز در مجبـور کـردن بکـار . ناگزیر کردن جبر است –ج 
پس هرگاه پیـامبر . اما جبر نافی اختیار و مسئولیت است. نمی رود

جبـار  ،در لحظـه بکـار بـردن زور ،سلطه بر مردم مسلمان پیدا کند
سـلب اختیـار و مسـئولیت از پیـروان  ،ا بکـار بـردن زورمی شود و ب
دیـن را بـی محـل و بـی  ،با سلب اختیار و مسئولیت. دین می کند

حـل ایـن تنـاقض نیـز بـه اینسـت کـه بـه پیـامبر . معنی می گردانـد
هشدار داده شود که اگر هم بخواهد نمـی توانـد کسـی را هـدایت 

  ).۵۶یه آ ،سوره قصص ،نآقر  ،از جمله( کند 
   

  :پاسخ پرسش ششم
 ،بـا ایـن حـال. پرسش ششم نیز پـیش از ایـن پاسـخ یافتـه اسـت    

میلیـون  ۳۵ –قـای خمینـی آن شـده اسـت کـه قـول آچون ناقد بر
ــه  ــه مــن مــی گــویم ن ــد بل ــد –بگوین ــه کن حقیقــت هــا و  ،را توجی

  :واقعیتهای چندی را خاطر نشان می کنم
بیـانگر ) انعـامسـوره  ۱۱۶(یه آ ،همانطور که خاطر نشان شد. ۶/۱

هـر انسـانی حـق . زادی در باور و اندیشه راهنمـا اسـتآاستقالل و 
دارد نظر خویش را حق بداند ولو مخالف نظر همه دیگـر انسـانها 

. دمی نبایـد از ظـن پیـروی کنـدآتصریح می شود که  ،یهآدر . باشد
نچـه بـدان علـم نـدارد پیـروی آاز . مـوزدآیه دیگری به انسان می آ

یه سومی می گوید خداوند را پرستش کن تـا بـه یقـین آ و در.  نکند
 ،علم را باید پی گرفت و دانست کـه فاصـله تـا علـم الیقـین. برسی

  .بسیار زیاد است
پیروی از ظن مکن و پیروی از کسانی  مکن که پندار و گفتـار . ۶/۲

ایـن معنـی را نمـی دهـد کـه بـر همگـان  ،و کردارشان حق نیسـت
بگـو اگـر همـه  ،مقام تحمیل نظر خـودوالیت مطلقه بجوی و در 
می بینـی کـه ظـن  ،یه که تأمل کنیآدر . بگویند بله من می گویم نه

هـرکس بـه خـود زحمـت تجربـه کـردن را . ئین زورمداری اسـتآ
 ،بـه جـای زور ،دمـی وقتـی علـم داردآدرجا در می یابد کـه  ،بدهد

در  ،ان رآخـالء   ،وقتی علم ندارد ،هم او. علم خود را بکار می برد
بـه سـخن . زور پـر مـی کنـد ،در مقام عمل ،ظن و گمان و  ،ذهنش
ئــین آن پیــروی از ایــن آئــین زورمــداری و پیــروی از آظــن  ،دیگــر
ویران می کند و ویران مـی  ،انسانی که از ظن پیروی می کند. است
  .شود
ئین زورمداری اسـت و زورمـداران از آاینک که دانستیم ظن . ۶/۳

  روشن در می یابیم که  ،نندئین پیروی می کآاین 
کسی مـی توانـد  ،در مقام تحمیل نظر خود به جمهور مردم –الف 

کـه از ظـن  ،میلیون نفر بگویند بله من می گـویم نـه ۳۵بگوید اگر 
ئـین آوالیت مطلقـه فقیـه جـز ظـن و  ،در حقیقت. پیروی می کند

  و. زورمداری نیست
» جمهـور مـردم والیت«به  ،در برابر جهانیان ،قای خمینیآ –ب  

می بایـد بـه عهـد خـود وفـا مـی  ،نآبنا بر نص قر. متعهد شده بود
او نقض عهد کرد و این نقض عهـد را از اختیارهـای والیـت . کرد

  !مطلقه فقیه نیز شمرد
هرگاه جمهور مردم مرد را به حق می سنجیدند و نه حـق را . ۶/۴

بـر  قای خمینی را مصداق ظن باوری می یافتند وآقول  ،به شخص
 ۶۶یه هـای آموزش آبرابر . می خاستند و بر حق خود می ایستادند

با دادن یک زحمت کوچک بـه خـود  ،این مردم ،سوره نساء ۶۷و 
ئــین آبــرای اســتقرار والیــت جمهــور مــردم و خلــع یــد از پیــروان 

تـا وقتـی کـه در بنـد ظـن  ،ن روز تا امروز و از امروزآاز  ،زورمداری
گرفتـار  ،بـرای حـق قیـام نمـی کننـد باوری مـی ماننـد و بـه حـق و

قتــال بــا یکــدیگر و مــرگ و  ،ســاله و بحرانهــا ۸اســتبداد و جنــگ 
 .ویرانی ماندند و می مانند
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