
  

از آن زمان بدين . منطقه بگردد و به ايران حمله کرد» ابر قدرت«سی و سه سال پيش، صدام هوس کرد :انقالب اسالمی
ينی آلت فعل انگلستان و يم خمژر: »ابر قدرت منطقه«فتار جنگ است و همچنان بخاطر پديد آوردن سو، منطقه گر 

عراق و سوريه و لبنان پديد می آورد گمان که کمر بند سبزی با ايران و ادامه دادن به جنگ، بدين  رامريکا واسرائيل شد د
روز، از افغانستان تا مديترانه درگير جنگها است و از آن زمان تا ام. و بر شرق و غرب دنيای اسالم رهبری می جويد

  . هنوز کمر بند پديد نيامده اما هزينه ای بس سنگين بر دوش نسل انقالب و نسل بعد از انقالب گذاشته است
بهار «دولت ترکيه، بخصوص از . يمی نيست که در پی ابر قدرت شدن استژيم واليت مطلقه فقيه تنها رژاما ر     

يم مصر که از سادات بدين سو، سودای ابر قدرت شدن را ژر. ين سو، کم نکوشيده است و همچنان می کوشدبد» عربی 
يک . رها کرده بود، با حکومت جستن اخوان المسلمين، از نو، بفکر رهبری دنيای عرب و ابر قدرت منطقه شدن افتاد

يم بود با ابر قدرت ديگری که عربستان و اسرائيل، علت از علتهای کودتا، اين بود که اين ابر قدرت شدن در تضاد مستق
بدين خاطر بود که از کودتای نظاميان، اسرائيل و عربستان، با تمام توان، حمايت . از راه اتحاد بايکديگر، ايجاد کرده اند

  .اينک اين ابر قدرت در کار تشديد جنگ در سوريه و بر انگيختن غرب برضد ايران است. کردند
صل اول، بخش اول گزارشی را می خوانيد که مربوط می شود به مهندسی شدن ترکيب وزيران و تشکيل در ف       

  .»کابينه توابان«
  .در فصل دوم، گزارشی می خوانيد در باره شبکه های خانوادگی متصل به شبکه خانوادگی خامنه ای و مأمورش      
قلم بدستان در . نيد در باره اسنادی که سيا انتشار داده استدر فصل سوم، ترجمه نوشته روبرت پاری را می خوا      

دست پاچه شدند و جز اين نتوانستند بگويند که اسناد همان ها بوده اند که پيش از اين انتشار يافته  ،خدمت کودتاچيان
ان اين امر جديد است ن قلم فروشآ. ن اعتراف سيا به انجام کودتا استآاال اينکه امر جديد مهمی نيز روی داد و . بودند

اعتراف نيز می کنند که سند  ،غافل از اين که وقتی می نويسند سندها جديد نيستند. که می خواهند از ديدها بپوشانند
روبرت پاری اين کودتا را با معامله پنهانی بر سر گروگانهای امريکائی مقايسه . ۳۲مرداد  ۲۸هستند و در باره کودتای 

  .مرداد هست اما به کودتا برضد کارتر نه ۲۸ود که سيا حاضر به اعتراف به کودتای ور می شآمی کند و ياد
حاصل از اتحاد اسرائيل و » ابرقدرت«روبرت پاری را می خوانيد در باره ديگری از ترجمه نوشته  ،مچهار در فصل       

در سوريه می » ابرقدرت«ين به نقش ا ،در همين فصل .عربستان و سه قلمرو کنونی کارش، مصر و سوريه و ايران
  . شناسانند پردازيم به ترتيبی که داده و نظرها و اطالع ها، در رابطه با يکديگر، به زبان در آيند و وضعيت را باز

  .اله وفا را در باره نفت از نظر خوانندگان می گذرانيمژنوشته  ،مپنجدرفصل      
  :ا در ايران، گرد می آوريمخبرهای تجاوزها به حقوق بشر ر  ،مششو در فصل      

  
  :بدين سوانقالب  از هيأت وزيرانمعامالتي ترين كابينه تواّبان و يا 

  
ينده، قسمت دوم را آدر شماره . روحانی است» وزيران«آنچه می خوانيد قسمت اول گزارش در باره هيأت  :انقالب اسالمی

  :، خواهيد خواند»وزيران«که مربوط می شود به معرفی 
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨۵( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
   وزراي رئيس يناول يفروغ يمحمد عل

  يسلطنت  پهلودوران 
  

كي از معماران  ي) ذكاء الملك(فروغي كار پذير بودن محمد علي 
، در مورد دليل محسن فروغي استبداد رضا خاني در روايت
و مي بطور واضح بيان شده است  انتخاب فروغي به وزارت جنگ 

 : گويد
رياست دولت  گيري از استعفاء و كناره  درم در بارهروزي كه پ« 
شاه به مذاكره پرداخت، تقاضايش اين بود كه به وي ] رضا [ با 

فاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهي اجازه داده شود به اتّ
گيري  ولي رضاشاه با كناره. وضع تحصيلي ما را سرپرستي كند
ي از قبيل خستگي و بيماري مطلق او موافقت نكرد و پدرم معاذير

ل آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود كاري به تو محو
خواهم كرد كه حقوق و مزايا و امتيازات مال تو باشد ولي 

كه مشحون از ] فروغي[سيماي نجيب ايشان . زحمت آن مال من
اي بعد رضاشاه  گردد و لحظه حجب و حيا بود گلگون مي

جديد، وزارت   اءالملك، سمت شما در كابينهي ذكآقا: گويد مي
حقوق و مزايا مال شما، اداره كردن وزارتخانه با . جنگ است

  !رت جنگ را قبول كرد اايشان پست وز )1.(»من
 

و دسامبر  1344االخربرابر سوم جمادي  1304آذر ماه   29روز 
في  رضا شاه  معرّ را به كابينه ليناو صبح فروغي 9در ساعت  1925

  :في  نمودمعرّ ي  به شرح زيرو سپس  به مجلس  شوراي ملّ
  كفيل  رياست  وزراء –فروغي  - 1
  وزير  امورخارجه   –ميرزا  حسن خان مشار  – 2
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   ۱ ص: ن هیأت وزیران از انقالب بدین سومعامالتي تري بان و یاکابینه تواّ ◀
  یکی رئیس ستاد کل و دیگری تصدی بزرگ ترین ،معرفی دو دامپزشک ◀

   ۴ ص: خامنه ای ی در تصرفمؤسسه ماِل 
  اعتراف می کند اما به ۳۲مرداد  ۲۸سیا به سازمان دادن کودتای  ◀

  ۶ ص ! ر ایران و امریکا هرگزکودتا د دو دست داشتن در 
  گفتگوهای - ربستان و اسرائیل پدید آمده است؟ابرقدرتی که از اتحاد ع ◀

   ۹  ص .سیستانی تحریم می کند -با پوتین؟بندر  
  ۱۱ ص :اقتصادی کارساز نیست نسّکُم: اله وفاژ ◀
  افزودن بر شمار اعدامها و تشدید سانسور، همچنان بر ددمنشی با یم، ژر ◀
   ۱۲ ص: ش می افزاید خوی

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

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  حق و تکلیف و اکراه؟

  
پرسشهای ناقد و نظرهایی که خود اظهار می کند، در نقد     

پاسخ نقدهای پیشین و پاسخها به پرسشهای قبلی، نقد شده و 
وجود این، بنا بر این که قسمت پایانی نوشته ناقد،  با. جسته اند

 ،استکسان  نزد بسیار بسیارقدرت باوری واجد امر مهم ابتال به 
به پرسشهای او پاسخ  ،از ایشان بخاطر طرح مسئله تشکر می کنم

  :می نویسم و نظرهای او را نقد می کنم
  

  :پرسشها و نظرهای ناقد در باره حق• 
  
از خاصه های حق اين است  گفتيد قرآن روش عمل به حق است و   

که همگان داشته باشند و واليت را يکی دارد و ديگران ندارند، پس 
 . واليت فقيه جزء تعاليم قرآنی نيست

ابتدا بايد جمالت شما را درست بفهميم تا سپس آنها را مورد ارزيابی 
است که منظور شما از  سؤال اول اين .قرار دهيم درباره اين جمالت

  حق در هر يک از جمالت اول و دوم چيست؟
قرآن روش عمل به حق " منظورتان از حق در جمله: توضيح 

چيست؟ ابتدا بايد معنی کلمه حق روشن شود تا در مورد صحت "است
آن قدری که ما از اين جمله می . اين تعريف از قرآن قضاوت کنيم

ش عمل به حقايق و واقعيات فهميم منظور اين است که قرآن رو 
اما آيا مدرکی هم برای ارائه اين تعريف از قرآن وجود دارد چرا . است

که شايد اين يک گمان و پندار شخصی در معرفی قرآن باشد لذا خواه 
مراد از حق آن باشد که ما فهميديم يا اينکه منظور چيز ديگری باشد 

شده به خود کتاب بايد برای کسب اطمينان نسبت به تعريف ارائه 
شريف مراجعه کرد زيرا قرآن خود را در ضمن آياتش به عناوين 
مختلف توصيف می کند و از اين طريق می توانيم به صحت يا 

  : ضعف تعريف ارائه شده دست پيدا کنيم
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  ابر قدرت سازی ؟ 
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اسـت " يـاد آوری " از فراوانترين عناوين اين عنـوان اسـت کـه قـرآن کتـاب 
  :    مثال  در سوره عبس می فرمايد

  ) ۱۲(َفَمن َشاَء َذَكَرهُ ) ۱۱(کال ِإنهَّا َتْذِكَرةٌ 
تـــذّكر و ) قـــرآن(پندارنـــد ايـــن  هرگـــز چنـــين نيســـت كـــه آنهـــا مـــى: ترجمـــه

  )۱۲! (گيرد و هر كس بخواهد از آن پند مى) ۱۱(يادآورى است، 
" هــدايت"و نيــز از عنــاوين ديگــر پــر کــاربرد ايــن اســت کــه قــرآن کتــاب 

اســت و بــه تبــع بــه بيــان واقعيــات و حقــايق هســتی مــرتبط بــه هــدايت و 
   .سعادت او می پردازد

  )بقره  ۱۸۵شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدی للناس 
بيـــان نشـــانه هـــای وجـــود  ،تبط بـــه هـــدايتنمونـــه ای از همـــين حقـــايق مـــر 

نحـــوه رابطـــه اش بـــا  ،ذکـــر هـــدف از خلقـــت بشـــر ،خداونـــد بـــرای انســـانها
بيان وظايف انسانها در قبال خداوند و خويشتن و ساير انسانها  ،خداوند

  .    است...  و بيان عاقبت کار مؤمنين و غير مؤمنين و 
ـــــد ـــــرين و قـــــر : و شـــــايد در کـــــاملترين ايـــــن توصـــــيفات مـــــی فرماي آن مهمت

محکمتــرين راه زنــدگی را نشــان مــی دهــد و بــه مــؤمنين بشــارت نعمتهــای 
 " .عظيم و به غير ايشان بشارت عذاب دردناک اخروی را می دهد

  - : ۹سوره اسراء آيه 
 -+  
 -.۳,۳۶*۶۳*۳۳۶۰۰۰۲۰۲۰۲*۰۲۰۵۲۰  

ُ◌ ا     ْلُمـــْؤِمِنيَن الَّــــِذيَن ِإنَّ َهـــَذا اْلقُـــْرَءاَن يــــَهْ◌ِدى ِللَّتـــِى ِهــــَى َأْقـــَوُم َو ُيَبشــــرِّ
ــــــاِلَحاِت َأنَّ لــــــَهُ◌ْم َأْجــــــًرا َكِبيــــــًرا َو َأنَّ الَّــــــِذيَن َال ُيْؤِمُنــــــوَن ) ۹(َيْعَمُلــــــوَن الصَّ

  )۱۰(ِباَالْ◌ِخَرِة َأْعَتْدَنا لَهُ◌ْم َعَذاًبا َأِليًما
كنـد و  هاست، هدايت مى اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه: ترجمه   

دهــد كــه بــراى  دهنــد، بشــارت مــى مــال صــالح انجــام مــىبــه مؤمنــانى كــه اع
و اينكـــــه آنهـــــا كـــــه بـــــه قيامـــــت ايمـــــان ) ۹. (آنهـــــا پـــــاداش بزرگـــــى اســـــت

  )۱۰. (ايم آورند، عذاب دردناكى براى آنان آماده ساخته نمى
خالصــه بــر اســاس آيــات قــرآن مــا همــين قــدر از  جملــه شــما را مــی    

هـا و واقعيتهـايی مـی پـردازد توانيم تصديق کنيم که قـرآن بـه بيـان حقيقـت 
کــه بــرای هـــدايت بشــر در ايـــن دنيــا الزم اســـت خــواه ايـــن حقــايق امـــوری 
متعلــق بــه همگــان باشــد و يــا مثــل آيــاتی کــه در تمجيــد از رســول گرامــی 
. اسالم و ساير انبيـاء الهـی اسـت مخصـوص بـه افـراد خاصـی مـی باشـد

يدن ايشـان بـه اما از آنجا که در مسير هـدايت انسـان در ايـن دنيـا و رسـ
  .     سعادت اخروی الزم بوده است در قرآن شريف ذکر شده است

منظورتـان چيسـت؟ در " حـق همگـانی اسـت"اما در جمله بعد کـه گفتيـد  
ذکـــر حقـــايق و واقعيـــات عـــالم چـــه فرقـــی مـــی کنـــد کـــه همگـــانی باشـــد يـــا 

در مسير هـدايت انسـان بـه ) چنانکه گذشت( عمده اين است که  .نباشد
و راه حــق را بــرای او روشــن ســازد اگــر هــم منظورتــان از حــق  کــار آيــد

اصطالح خاصی در علوم سياسی يا حقـوق اسـت کـه بايـد گفـت بـه چـه 
  . دليل قرآن می خواهد فقط به ذکر آنها بپردازد

  
٭ پاسخهای پرسشهای ناقد  و نقـد نظرهـا کـه در بـاره حـق اظهـار 

  :کرده است
  
حق، بیان حق و روش عمل به بدیهی است کتابی که خود را، به     

. حق توصیف می کنـد، حـق را بـه ویژگـی هـایش تعریـف مـی کنـد
ویژگی های حق را که در قرآن یافته ام، بهمان ترتیب که یافتـه ام، 

حق، انسـان، قضـاوت و حقـوق «از جمله، در کتاب، . باز نوشته ام
و کــاملتر آنهــا را در کتــاب ارکــان دموکراســی بــر » انســان در قــرآن

این امر که ناقد نمی داند حق چیست و نمـی دانـد چـرا . ده امشمر
قرآن کتاب در برگیرنده حقوق است، هم جای شگفتی است و هـم 

جای شـگفتی اسـت زیـرا حقـوق ذاتـی انسـان : جای شگفتی نیست
هستند و هر انسان، چون زندگی می کند و زنـدگی عمـل بـه حقـوق 

ندانـد و ویژگـی است، پس بر حق وجـدان دارد ولـو تعریـف آن را 
جای شگفتی ندارد زیرا بـا بیگانـه شـدن دیـن در . هایش را نشناسد

والیـت . بیان قدرت، کتـاب حقـوق کتـاب تکلیـف هـا شـده اسـت
مطلقه فقیه، که جعل است، بسط ید مطلق بر مال و جان و ناموس 
مردم دارد و این بسط ید را، از جمله، مجبور کردن هر مسلمان بـه 

بـا وجـود ایـن، در ایـن جـا، یکبـار . یه می کنـدانجام تکالیف، توج
نخست معنـی . دیگر، به این پرسش که حق چیست؟ پاسخ می دهم

کلمه حق و سپس به قرآن و حق و آنگاه به ویژگـی هـای حـق مـی 
  :پردازم

بنا بـر تحقیـق آنهـا کـه در بـاب معنـای نخسـتینِ کلمـه تحقیـق   - ۱
همـواره همـان  ، هستی پایداری که»وجود باثبات«کرده اند، حق 

خداوند حق است چـون هسـت . است که هست تعریف شده است
بـدین قـرار، هسـتی هـای نسـبی نیـز بـه . بالذات و بی پایـان اسـت

پـس . میزانی که هستی دارند و این هستی پایدار است، حـق هسـتند
بـاوجود ایـن، شناسـائی .  هر آنچه زندگی قائم به آنست، حق است

پیش از آن، بنگریم که قرآن چرا . تحق به دانستن ویژگی های آنس
و کتـاب حـق و بیـانگر حقـوق ) خداوند(کتاب معرف  حق مطلق 

  :است
و حـق را ) ۶از جمله، سوره حـج، آیـه ( قرآن، خداوند را حق   -  ۲

در همه جا، ). ۸۱سوره اسراء آیه (ماندگار و باطل را رفتنی می داند 
کار می برد، همین یعنی آنجا هم که حق را در معنی راستی و صدق ب

  و. معنی را باز می گوید
) ســخن مــی گویــد بــه حــق(» ینطــق بــالحق«قــرآن را کتــاب  .۲/۱

و قرآن را حقی می داند که ) ۶۲سوره مؤمنون آیه ( توصیف می کند 

و فـاطر،  ۱۰۸سوره های  یونس، آیه  (از سوی خدا نازل شده است 
  )۳۱آیه 
توصـیف مـی کنـد ) رحق آشـکا(» حق المبین«قرآن را کتاب .  ۲/۲
  )۷۹سوره نمل، آیه (
برانگیختـه اسـت » دیـن حـق«خداوند پیامبر را برای ابـالغ  .۲/۳
  ) ۲۸سوره فتح، آیه (
خداوند است که به حق هدایت می کند و احق است بر کسی  .۲/۴

بـدین قـرار، ). ۳۵سوره یـونس، آیـه (که، به حق، هدایت نمی کند 
ن که بیانگر حـق و دیـن حـق قرآن که روش معنی می دهد، بنابر ای

  .است، روش هدایت شدن به حق است
باوجود این، حـق را ویژگـی هـای دیگـری اسـت کـه شناسـائی  – ۳

  :انسان را نسبت به حق کاملتر می کند
نخست خاطر نشان کنم که حـق بـه قـدرت نیـز تعریـف شـده  .۳/۱

   :است
دکتر محمد علی موحـد نظرهـای فقهـا و حقوقـدانان غـرب را در  
  :در نوشته خود، آورده است» حق«ره با
» طــرف م بــر تصــور دوئســلطنت فعليــة قــا«مطــابق تعريــف فقهــا حــق «

پــس ســلطنت ) الحــق ســلطنة فعليــه اليعقــل طرفيهــا بشــخص واحــد«اســت 
: م است بر فرض وجـود دوطـرفئبايد فعليت داشته باشد و تصور آن قا

ذّمــه يكــي صــاحب حــق كــه از آن منتفــع ميشــود و ديگــري آنكــه حــق بــر 
اشـكال ديگـر ايـن تعريـف آنسـت . اوست و اداي آن را عهـده دار ميباشـد

كــه ضــرورت مشــروعيت ســلطنت را ناديــده ميگيــرد و بــه فعليــت آن اكتفــا 
كسي كه به جبـر و زور بـر ديگـري تسـلط يافتـه و او را برانجـام . ميورزد

پـس برحسـب . آن ديگري پيداكرده اسـت عملي واميدارد سلطنت فعليه بر
حـال آنكـه عـرف ايـن معنـي را . عريف صـاحب حـق بـه شـمار ميآيـداين ت

برخــي ديگــر از فقهــا گفتــه انــد كــه حــق مرتبــة ضــعيفي از ملــك . نميپــذيرد
حــق در ايــن معنــي شــامل حقــوق عينــي و . بلكــه نــوعي از ملكيــت اســت

بدينگونه اشكال اول كه بر تعريـف سـابق وارد كـرديم . ديني هردو ميشود
ق در ايــن معنــي ممكــن اســت عــين باشــد ماننــد متعلــق حــ. مرتفــع ميگــردد

حق رهن و حق تحجيـر و حـق غرمـا در تركـة ميـت ممكـن اسـت متعلـق 
آن غيـــرعين باشـــد ماننـــد حـــق قصـــاص و حـــق حضـــانت كـــه متعلـــق بـــه 

  . شخص اوست
از اقـــوال حقوقـــدانان غـــرب نزديكتـــرين آنهـــا بـــه برداشـــت فقهـــاي مـــا بيـــان 

ق و سلطه يك چيزاند ح: است كه مي گويد) ۱۶۹۴- ۱۶۳۲(يوفندورف 
با اين تفاوت كه سلطه صـرفًا بـه تصـرف و اسـتيالي بالفعـل داللـت دارد 
و روشـــن نميكنـــد كـــه اســـتيال از چـــه راه و چگونـــه حاصـــل شـــده اســـت و 
حال آنكه حق متضمن معني مشروعيت است و بايد از طريقـي حاصـل 

  . شده باشد
ـــه اي اســـت كـــه در تعـــاريف د ـــه جنبـــة مشـــروعيت حـــق نكت يگـــر توجـــه ب

جــان اســتين حقوقــدان نامــدار انگليســي . محققــان غــرب نيــز نمــودار اســت
يـــا (دارنـــدة حـــق كســـي اســـت كـــه ديگـــري : مـــي گويـــد) ۱۸۵۹- ۱۷۹۰(

يا خـودداري از (به حكم قانون در برابر او ملزم به انجام عملي ) ديگران
  .باشد) انجام عملي

ده اند، تعریفهایی که فقیهان و فیلسوفان و حقوقدانان غرب کر      
بــاوجود ایــن، . تعریفهــای حــق موضــوعه هســتند و نــه حــق ذاتــی

تعریفها غلط مشهودی را در بر دارند و آن این که دارنـده حـق، در 
حق و زور با هـم جمـع . ندارد) زور(= بکار بردن آن، نیاز به قدرت 

زیرا وقتی زور درکار آید، عمل به حق و بکار بردن حـق . نمی شوند
دیگران نیز، بدون بکار بردن . ناممکن می شود) در مورد حق ذاتی(

بـدین . زور، مانع برخورداری از حق و یا بکـاربردن آن نمـی شـوند
قرار، حق آنست که رابطه دارندگان خود را، رابطـه قـوا نمـی کنـد، 

  . رابطه حق با حق: بلکه رابطه خالی از زور می کند
. ریف کرده انددانستنی است که حق ذاتی را نیز به قدرت تع  .۳/۲ 

حق نرده ای برای معـین «: چنانکه حق را چنین تعریف کرده اند
کردن محدوده ای برای رفتار انسانی و تنظیم رابطه میـان افـراد و 

دو (» شکل و مشـروعیت بخشـیدن بـه روابـط قـوا و مهـار آنهاسـت
تعریف دیگر از همین نوع از حق شده اند و خوانندگان می تواننـد 

انسان، حق، قضاوت «کتاب  ۱۹۴و  ۱۹۳فحه های با مراجعه به ص
غافـل ). آن تعریفها و نقد آنها را باز یابنـد» و حقوق انسان در قرآن

از این که حق پیش از رابطه وجـود دارد و رابطـه قـوا محلـی بـرای 
در حقیقت، رابطه قوا وقتی برقرار می شود کـه دو . حق نمی گذارد

هرگاه این دو کـس حـق در  .کس برضد یکدیگر زور در کار بیاورند
اگر رابطه، رابطه قـوا شـد، . کارآورند، رابطه دیگر رابطه قوا نیست
چرا که، در روابط قوا، لحظه . دیگر حق نمی تواند آن را تنظیم کند

چنین لحظـه ای هرگـاه طـوالنی . برابری، لحظه بی حرکتی است
و  .شود، طرفهای این رابطه، جامعه مردگان را تشکیل خواهند داد

از ایـن رو، مـرگ . زمان نابرابری، زمان سلطه یکی بر دیگری اسـت
قـوا در رابطـه برابـر هسـتند و نـابرابری وقتـی برابـر است کـه وقتی 

  . نیستند، ذاتی هر رابطه قوائی است
  :اما ویژگی های حق عبارتند از – ۴
خالی بودن از تنـاقض  -  ۳هستی شمولی و  – ۲وجود داشتن و   - ۱
خالی  – ۶شفاف و سر راست بودن و  – ۵ودن از زور و خالی ب – ۴و 

  – ۸و . ذاتــی حیــات هــر حیاتمنــدی بــودن – ۷بــودن از تبعــیض و 
محـدود  – ۹رابطه داشتن با واقعیـت و رابطـه نداشـتن بـا مجـاز و 

 ۱۱ویران نشدن و ویران نکردن و  – ۱۰نبودن و محدود نکردن و 
ا در خـود داشـتن و دلیـل خـود ر – ۱۲علم خالی از ظن بودن و  –
 – ۱۵قابــل انتقــال نبــودن و  – ۱۴خــود انگیختگــه بــودن و  – ۱۳

و بنا بـر ایـن، . خود روش خویش بودن  -  ۱۶قابل تجزیه نبودن و 
تکلیف عمل به حـق بـودن و مصـلحت بیـرون از حـق عـین  – ۱۷

با حقوق دیگر جمع شدن و مجموعـه ای را   – ۱۸مفسدت بودن و 
یــک تعریــف  – ۲۰بــه و دافعــه داشــتن و جاذ – ۱۹تشــکیل دادن و 

موکول بودن  به بکار افتـادن اسـتعداد رهبـری هـر  – ۲۱داشتن و  
زینده و  نیز، استعدادها و فضلهای او در گرو عمل به حقوق  بودن 

ترجمــان موازنــه  – ۲۳همــراه بــا امیــد بــودن و در نتیجــه،  – ۲۲و  
  . بودن) بازرابطه حق نسبی با حق مطلق یا همان مدار (= عدمی 

نه تنها در والیت فقیه هیچیک از ایـن ویژگـی هـا نیسـت، بلکـه       
از آنجـا کـه بـا از خـود بیگانـه . یکایک این ویژگی ها تکذیب آنست

ــالیف  ــن تک ــه دی ــوق را ب ــن حق ــدرت، دی ــان ق ــن در بی ــردن دی ک
برگردانده اند، بجا است به یکی از این ویژگی ها که رابطه حـق بـا 

  :فصل بپردازیمتکلیف است به ت
  

  :٭ رابطه حق با تکلیف
  
دکتر محمد علی موحد در بـاره حـق و تکلیـف  و رابطـه ایـن دو     

  :نظرها را این سان آورده است
برخي از نمايندگان برآن بودند كه اگر بيانيه اي براي حقـوق منتشـر «    

تـام پــين . مـي شـود بيانيــه اي هـم بــراي تكـاليف بايــد اختصـاص داده شــود
بيانيـــه حقـــوق درعـــين حـــال بيانيـــه : اســـخ ايـــن نماينـــدگان مـــي نويســـددر پ

مــن اگــر بــه عنــوان يــك انســان حــق دارم ديگــران نيــز . تكــاليف هــم هســت
همان حق را دارند و چون چنين است حق من در معني تكليف من نيز 

  . يعني من صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم. هست
ـــان حـــق و تكليـــف از    ـــدگاه همچـــون تقابـــل و تقابـــل و تـــالزم مي ايـــن دي

. تالزمي اسـت كـه ميـان شـوهر وهمسـر يـا ميـان پـدر و فرزنـد وجـود دارد
همچنان كه فرزند بي پدر و همسر بـي شـوهر مفهـوم پيـدا نمـي كنـد حـق 

  . و تكليف نيز چنانند
بااين همه برخي از باريك انديشان وجـود مالزمـه و تقابـل ميـان حـق و   

ل ندارنـد و مـي گوينـد چنـين نيسـت كـه هرجـا تكليف را در همه موارد قبـو 
  . حقي باشد حتمًا واجب آيد كه تكليفي هم دربرابر آن تصور كنيم

برابـر آنهـا وجـود نـدارد و  استين از تكاليفي نـام مـي بـرد كـه حقـي در    
ميخوانـــد، ماننـــد تكليـــف ) absolute auties(آنهــا را تكليـــف مطلـــق 

ي از خودكشــــي، تكليــــف بــــه انســــان دربرابــــر خــــدا، تكليــــف بــــر خــــوددار 
نمــي تــوان گفــت حيــوان حــق دارد كــه مـــورد . خــودداري از آزار حيوانــات

  . آزار قرارنگيرد
دارند كه بايد آنها  برابر دسته اي ديگر قرار اين دسته از تكاليف در    

تكاليف نسبي در تقابل با . خواند) relative duties(را تكاليف نسبي 
د در مقابل صاحب حقي ادا شـود و صـاحب هرتكليفي باي. حقوق هستند

  . حق ميتواند شخص مكلف را به اداي تكليف خود اجبار كند
 حقوقدان اتريشي نيز به تكاليفي اشاره مي كند كه در Kelsenكلسن   

نـدارد يـا اگـر حقـي هسـت صـاحب حـق مشخصـي  برابر آنها حقـي وجـود
تكـاليفي كـه بـه  مثًال تكاليف مربـوط بـه رفـاه اجتمـاعي و. ميان نيست در

موجــب قــوانين جزايــي و اداري مقــرر مــي شــوند در برابــر حــق مشخصــي 
اربــــاب مطبوعــــات و ناشــــرين مكلــــف بــــه رعايــــت عفــــت قلـــــم و . نيســــت

خــــودداري از انتشــــار نشــــريات مســــتهجن مــــي باشــــند و صــــاحبان درآمــــد 
امــا تكليــف خــودداري از نشــر مطالــب . مكلفنــد كــه ماليــات آن را بپردازنــد

. رداخت ماليـات حقـي بـراي شـخص ديگـر ايجـاب نمـي كنـدمستهجن يا پ
البتــه گفتــه شــده اســت كــه صــاحب حــق در اينگونــه مــوارد دولــت اســت و 
آن تكاليف بايد به نفـع دولـت ايفـا شـود امـا كلسـن ايـن جـواب را خـالي از 
تكلــف نمــي دانــد؛ زيــرا مشــكل بتــوان قبــول كــرد كــه دولــت مــثًال در نتيجــه 

خـالف عفـت مـي پـردازد حقـي پيـدا مـي  عمل كسـي كـه بـه نشـر نشـريات
ايجـاد حـق  بلكه بايد گفت كه عمل اينگونه اشخاص براي دولت نـه. كند

بلكه ايجاد تكليف مي كند؛ يعني دولـت مكلـف مـي شـود كـه بـا توسـل بـه 
   .»قانون جلوي كار آنها را بگيرد

همانطور کـه مـتن بـه روشـنی معلـوم مـی کنـد، رابطـه حـق بـا  - ۱ 
حـق : نویت به اندیشه آمـده و اظهـار شـده اسـتتکلیف، بر اصل ث

در نتیجـه، از ایـن امـر . دیگری را مکلف می کند به رعایت آن ،یکی
بس مهم که تکلیف جز عمل به حـق نیسـت و تکلیـف هـر دارنـده 
حقی عمل به آنست و تکلیف بیرون از حق، حکم زور است، یکسره 

  . غفلت شده است
جود دارنـد کـه حقـی در برابـر قول استین بر این که تکالیفی و – ۲

آنهــا نیســت، از جملــه تکلیــف انســان در برابــر خــدا و تکلیــف بــر 
خودداری از خود کشی و یا آزار حیوان، نادرست و ناشـی از غفلـت 

توضیح ایـن کـه اسـتقالل و آزادی . او از حقوق معنوی انسان است
دو حق هستند از یکدیگر جـدائی ناپـذیر و بیـانگر رابطـه انسـان بـا 

تکالیف انسان در برابر خـدا، جـز عمـل بـه حقـوق معنـوی و . داخ
در سراسـر قـرآن، یـک تکلیـف کـه عمـل بـه حقـی و . مادی نیسـت

) برخورداری مداوم از اسـتقالل و آزادی(تمرین زندگی در مدار باز 
انسان مکلف . و خودکشی تجاوز به حق است. نباشد ،وجود ندارد

ست و  تکالیف او عمل به انسان حقوقمند ا .نیست خود کشی نکند
آزار حیـوان . خودکشی عمل نکردن به حق است. حقوقش هستند

نیز، بدون تبدیل کردن نیرو به زور، یعنی تجاوز بـه حقـوق خـود و 
  . نیز حقوق حیوان، شدنی نیست

  
  16 صفحهدر

  

 حق و تکلیف و اکراه؟
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  :وزیران«ای ی و توّلتبرّ ٭
  
» وزیـران«جریان رأی اعتمـاد بـه     

از صـدا و  ،نیمعرفی شده توسـط روحـا
« وزیران از . به تفصیل پخش شد ،سیما

و . منحرفین تبـری جسـتند» فتنه گران
نســبت بــه خامنــه ای اظهــار اطاعــت و 

خدا جـای خـود . وفاداری کامل کردند
ــه ای داد و  ــه خامن ــران«را ب ــدو » وزی ب

ـــولی جســـتند ـــن رو اســـت کـــه . ت از ای
کابینــه را  ،درجــا ،ایرانیــان خــوش ذوق

  . نام نهادند» کابینه توابین «
تـا پایـان هفتـه  مرداد ۱۳از روز دوشنبه 

ـــه صـــالحیت  ـــیدگی ب ـــران«رس » وزی
ــران«مجلــس و روحــانی و  ــق » وزی طب

نقشه راهی عمـل کردنـد کـه خامنـه ای 
 :طراحی کرده بود

  اعالم علني و رسمي اطاعت از رهبري •
اعالم فتنه بودن جنبش ملت در سـال •
۸۸   

  !نحرفینو م اعالم برائت از فتنه گران•
اعالم  موضع رسـمي وزراي كابينـه در •

وفاداري به مقام معظم رهبـري و نظـام 
  جمهوري اسالمي  

حمايـت  یعنیتوبه از عملکرد گذشته  •
  ۸۸در انتخابات خرداد از رهبران فتنه 

  ...و •
اين شيوه وفـاداري و عـذر خـواهي و      

و   خامنـه ایبـود كـه  کـاریتوبه همان 
ــن  ــان او از حس ــاني و وزراي حامي روح

و گفته بودند  به شرطي بـه  هوي خواست
ــي شــده روحــاني ــي  وزراي معرف راي م

دهند كه بـه صـورت رسـمي در مجلـس 
علني كه از صـدا و سـيماي نظـام پخـش 
مــي شــد در برابــر ميليونهــا نفــر بيننــده 
بگويند كه جنبش ملت ايران را فتنه مي 

را  نآو  !داننــــد و اردوكشــــي خيابــــاني
ــي كن ــوم م ــد محک ــت ون ــی  از آن برائ م

 .و تابع ولي فقيه مطلقـه هسـتند جویند
راي  »وزیــران«بــه » نماينــدگاني«تــا 

ــــه برخــــي از آ ــــاد بدهنــــد ك ن اعتم
ــــدگان« ــــت و  »نماین ــــالها در جناي س

بـا  .خيانت نظام حاكم دخيل بوده اند
به وعـده خـود  ،در رأی دادن ،این همه

  .عمل نکردند
ابتـدا البته اين مواضع را مـي بايسـت      

خــود حســن روحــاني اعــالم كنــد زيــرا 
 »رهبري«تاييد صالحيت او هم از نظر 

و شوراي نگهبان  ولـي فقيـه مسـئله دار 
اعــالم شــده و بــا شــروطي صــالحيت او 

  .تاييد شده بود
  
روحانی نخسـت رد صـالحیت  ٭

از . شد و سـپس تأییـد صـالحیت
او چــه تعهــداتی گرفتنــد تــا رد را 

  :تأیید کنند؟
  
، در مورد مجلس» نماينده« حکيمي،    

تاييـــد صـــالحيت حســـن روحـــاني در 
فکـر ... « :شوراي نگهبان افشا كرد كـه 
بعد از طـرح  می کنم یادتان نرفته است

عدم صالحیت شما چقدر نگران بودید 
و مرتـــــب از طریـــــق اصـــــولگرایان و 
 .خانواده های شهدا پیگیری می کردید

آیــا جــز ایــن اســت کــه بــه درخواســت 
ـــا ـــانواده ه ـــارگران و خ ـــهدا، ایث ی ش

اصولگرایان و دلسوزان نظـام و انقـالب 
از مقام معظم رهبری و شورای نگهبان 
با یک درجه تخفیف تأیید شدید؟ حتی 
یک مرحله ای تمام شـدن انتخابـات را 
نیز مدیون مقام معظم رهبری، انقالب، 
شـــهدا و خـــانواده شـــهدا و شـــورای 

  .»نگهبان هستید
سـیار دارد گویـائی بگفته هـاي حکيمـي 

  :زيرا
ــی  -  ــالحیت م ــت رد ص ــانی نخس روح

ایـن اطـالع را منبـع دیگـری نیـز . شود

ــت ــای رد صــالحیت. داده اس  ،از علته
یکی پرونده اتمی بـوده اسـت کـه بـرای 
 :روحانی و همکارانش ترتیـب داده انـد

موسویان دستگیر و محاکمه و رها شـد 
امــا شــاهین . و اینــک در امریکــا اســت

ــواه ــار دی ،دادخ ــه همک ــانی ک ــر روح گ
در باره این پرونده سازی  ،زندانی است

شـهریور  ۳(به سـایت فعـاالن در تبعیـد 
  :گفته است) ۹۲

دليل دسـتگيری شـما : فعاالن در تبعید •
چـون اتهـامی کـه بـه شـما وارد  چه بـود؟

شــــده همکــــاری بــــا دول متخاصــــم بــــوده 
بـر اسـاس چـه شـواهد و مـدارکی  .است

  ردند؟چنين اتهامی را به شما وارد ک
از چند سال قبل فشارها بـر  :دادخواه ٭

ــر  ــتراتژیک، از نظ ــات اس ــز تحقیق مرک
مالی از طرف تیم احمـدی نـژاد شـروع 

به این امید که مرکز مزبور تعطیـل . شد
ــاد از ســه  .شــود ــاق نیفت ــن اتف ــی ای وقت
پیش، فشـارها بـر کارشناسـان ایـن   سال

ــدان شــد ــرای تــرک آن دوچن . مرکــز ب
چنـدین بـار در برخی کارشناسـان مـوثر 

مرکز مورد بـازجویی قرارگرفتنـد و لـذا 
ـــود  ـــتگیری وج ـــال دس ـــر آن احتم ه

این کارشناسان ایـن احتمـال را . داشت
ــال  ــات دنب ــه وزارت اطالع ــد ک میدادن
دســتگیری آنهــا و پرونــده ســازی بــرای 
مرکز تحقیقـات اسـتراتژیک و روحـانی 

مــن و دکتــر رحمــان قهرمــانپور . اســت
ارشــناس و ک  مــدیر گــروه خلــع ســالح

مرکــــز  پرونــــده هســــته ای ایــــران در
ـــــه  ـــــه ب ـــــتراتژیک ک ـــــات اس تحقیق
کنفرانسهای خارجی رفت وآمد داشتیم 
و گزارشــــهای راهبــــردی و انتقــــادی 
متعددی در مورد سیاسـت هـای هسـته 
ای احمدی نژاد نوشته بودیم، از جمله 
کســـانی بـــودیم کـــه چنـــد بـــار مـــورد 

در عــین . بــازجویی قــرار گرفتــه بــودیم
ا را غیر مستقیم تهدیـد کـرده حال که م

بودند که گزارشهای راهبردی ننویسـیم 
  .و مرکز تحقیقات را ترک کنید

صــحبتهايی مطــرح : فعــاالن در تبعیــد •
اســــــت مبنــــــی بــــــر ايــــــن کــــــه بازداشــــــت 
کارشناســــان و مشــــاوران تــــيم هســــته ای 
حســـــن روحـــــانی تالشـــــی بـــــرای پرونـــــده 
سازی عليه شـخص ايشـان در پـيش از 

ايــن مســاله  .ده اســتانتخابــات اخيــر بــو 
صـــحيح اســـت؟ گويـــا در   چـــه انـــدازه تـــا

همــــــــين رابطــــــــه پرونــــــــده هــــــــايی بــــــــرای 
اشخاصـــــی چـــــون حســـــين موســـــويان و 
اشــــــخاص ديگــــــری در تــــــيم هســــــته ای 

اگـــر  .دکتـــر روحـــانی تشـــکيل شـــده بـــود
ــــن رابطــــه توضــــيح  ممکــــن اســــت در اي

  .دهيد
با توجه به اقرار سـخنگوی  :دادخواه ٭

دایی محمد علی کدخ ،شورای نگهبان
در مورد رد صالحیت آقـای روحـانی در 
شـــورای نگهبـــان در مرحلـــه اول و بـــا 
توجه به حضـور شـیخ محمـد مصـلحی 
ــدی  ــری، جــای تردی ــه رای گی در جلس
نیست که پرونده سازی برای روحانی به 

امـا  .قصد رد صالحیت وی بـوده اسـت
ــه  ــنجانی ب ــمی رفس ــانی هاش ورود ناگه
 عرصه انتخابات معادالت اصول گرایان

آنهـا مجبـور بـه تاییـد  تندرو را بهم زد و
  .صالحیت روحانی شدند

سید حسن موسـیویان اولـین قربـانی      
بعـد از . پرونده سازی برای روحانی بود

وی بنده که در شورای عالی امنیت ملی 
و    که با آقای روحانی همکاری داشته ام

رحمان قهرمانپور از همکـاران نزدیـک 
ــــــ ــــــز تحقیق ــــــویان در مرک ات موس

هفته بعـد از  ۲. استراتژیک دستگیر شد
ل سایت مرکـز ؤاو مهرداد سرجویی مس

و . تحقیقــات اســتراتژیک دســتگیر شــد
   ل کتابخانـه مرکـزؤخانم سـاغرچی مسـ

تحقیقات و باقر اسدی دیپلمات کـه بـه 

مرکز تحقیقات استراتژیک رفـت و آمـد 
داشت آخـرین نفـری بـود کـه دسـتگیر 

  .شد
کیمــــی ســــخنان ح ،بــــدین ســــان     

صراحت دارد بر این که بعـد از گـرفتن 
ــــد  ،تضــــمین ــــه تأیی رد صــــالحیت ب

امـر هـا کـه . صالحیت بدل شده اسـت
مـی گوینـد تضـمین هـا  ،واقع شده انـد
   :کدامها بوده اند

يك مرحله اي كردن انتخابات توسط  •
و شوراي نگهبان به چه معنـا خامنه ای 

ـــای آ؟ اســـت ـــا جـــز بمعن مهندســـي  ی
ــــات  ــــر كــــه اســــت انتخاب ــــا ب  ،نآبن

يـك مرحلـه بـه می باید در » انتخابات«
ــه ریاســت  اتمــام  مــی رســید روحــانی ب

درصد  ۵۰٫۷آنهم با جمهوری می رسید 
   راء؟آ

بـا  ،حکیمی لو می دهد که خامنـه ای •
در و  - نکه گفته بود مداخله نمـی کنـد آ

بــه  ي،ئو مشــارفســنجانی مــورد هاشــمي 
که دروغ  - » مداخله نکرد«همین عذر 

ــود،  ــان ب ــورای نگهب ــه ش مصــلحی را ب
ــمی  ــد هاش ــد بای ــالغ کن ــا اب ــتاد ت فرس

اینـک   •رفسنحانی رد صالحیت شـود 
معلوم می شود بسـود روحـانی مداخلـه 
کـــرده و رد صـــالحیت او را بـــه قبـــول 

  .صالحیت او بدل کرده است
ـــاني -  ـــري«چـــه كس ـــد  »رهب را متقاع

ن دارد کـه آشورای نگهبان را بر كردند 
را بعــد از رد حســن روحــاني صــالحیت 

، مورد تاييد »با يك درجه تخفيف«، نآ
قــرار دهــد؟ ايــن دلســوزان چــه كســاني 

ایـن پرسـش بـس مهـم اسـت  بوده اند؟
از جملـه نقـار  ،یـمژزیرا سیمای واقعی ر

میــان مجتبــی و علــی خامنــه ای و نیــز 
محدوه عمـل روحـانی و حکومـت او و 

  .شکار می کندآمأموریتشان را 
  

 »رهبـري«٭چه اتفاقي افتاد كه 
مداخلــه کنــد تــا کــه پــذيرفت 

ـــالحیت  ـــاني را ص ـــن روح حس
  شوراي نگهبان تاييد كند؟

  
هرگاه بخـواهیم پاسـخهای پرسشـها      

رویـدادها  ،وریمآرا از رویدادها بدست 
   :زبان باز می کنند و می گویند

خامنـه اي  بـاديدار حسن روحـاني  -  ۱
و بعــد از  »انتخابــات«قبــل از برگــزاري 
ــالح ــد ص ــودهتايي ــل نب ــي دلي  يت او ب

دلیــل را مواضــع او بعــد از ایــن . اســت
 ،در حقیقــت. دیــدار بدســت مــی دهنــد

اموری که واقع می گویند هدفها عبارت 
  : بوده اند

حفظ شان مقام معظم رهبري كـه در • 
ــد از ســال  ــات بع مشــروعيت  ۸۸جريان

  خود را از دست داده بود 
بازگرداندن شان نظام واليت مطلقـه • 

ــه كــه ــه منتظــري  فقي از ســوي آيــت الل
  .شرك ناميده شد 

بازگردانـدن اعتمــاد مــردم نســبت بــه • 
حاكميــت بــا شــعارها و ســخنراني هــا و 
مناظره هـايي كـه انجـام داد و موجـب 
شـــد تـــا مـــردم فكـــر كننـــد كـــه او بـــا 

زاويه دارد و راي دادن بـه او  »رهبري«
  .نه گفتن به سيد علي خامنه اي است 

ي خـارج سـاختن ايجاد زمينه اي برا• 
حاكميت از فشار تحريم ها و بـن بسـت 
مسائل هسته اي كه سيد علي خامنـه اي 
مي دانست با حضور نيروهاي وابسته به 
او در شــوراي عــالي امنيــت ملــي امکــان 
پــذير نيســت و مــي بايســت بــه سياســتي 
ديگر دست زند تا اين مشکل حـل شـود 

  .زير بار فشار خارج گردد و نظام از
جديـد و نيروهـايي  تیحکـومحضور • 

مــالي  –كــه بتواننــد در امــور اقتصــادي 

مانع از قطـع صـادرات نفتـي گردنـد تـا 
نظام با فروش بيشـتر نفـت از دالرهـاي 

 - مده مسائل و مشکالت خـودآبه دست 
ــوريه  ــان  –س ــراق  –لبن ــاي  –ع گروهه

را مرتفع سازد و ته مانده ... تروريستي و
اي هم براي پرداخـت يارانـه بـه مـردم 

  .اقي بماندب
ايجــاد شــکاف ميــان صــفوف متحــد • 

نظـام واليـت مطلقـه فقيـه  ضدمردم بر 
كه تا قبل از انتخابـات اكثـرا حاكميـت 
ــا آمــدن  ــا مشــروع مــي دانســتند و ب را ن
مصلحتي حسـن روحـاني شـکاف ميـان 
مردم بروز كرد و برخي به حمايـت ازاو 

برخي  –برخواستند و برخي به مخالفت 
دند و برخي ان را به صحنه انتخابات آم

  .تحريم كردند
تاييد صالحيت نظـام واليـت مطلقـه • 

بـا . در برگزاري انتخابات و سـالمت آن
نکه همین انتخابات نیز مهندسی شده آ

شـد و مـدعی  طلبکاریم از مردم ژر ،بود
گشت در هـیچ انتخابـاتی تقلـب نشـده 

  . است
ســودن خــاطر خامنــه ای از هاشــمی آ •

تمی و رفســـنجانی از یـــک ســـو و خـــا
نها کـه خامنـه آموسوی و کروبی و همه 

ای مخل رهبری خود و جانشین شـدن 
از ســوی  ،احتمــالی فرزنــدش مــی دانــد

حاال دیگر برکسی پوشیده نیسـت . دیگر
که هاشمی رفسنجانی خود را رهبـر مـی 

   . خواهد
روحـاني قـبال  است کـهيادمان نرفته      

نيز در رابطه با نظام و ولي فقيـه مطلقـه 
موضـــع خـــود را در  ،۷۸ تيرمـــاه ۲۳در 

دانشـجويان بـه شـرح زيـر  جنـبشبرابر 
  :بود اظهار کرده

افـــرادی کـــه اتوبـــوس و امـــوال ...«    
زنند، آنها کـه ماشـین  عمومی را آتش می

ـــش می بیت ـــال را آت ـــی  الم ـــد و حت زنن
اتومبیــــل شخصــــی افــــراد را از بــــین 

تردید ایـن افـراد دشـمن  بی… برند می
های این مرز و بـوم  مردم ایران و ارزش

هستند، این اوباش حتی به مساجد هـم 
ادامـه ایـن وضـع بـرای . تعرض کردنـد

نظام ما کشور ما و ملت ما قابـل تحمـل 
ــود ــد ب ــن . نخواه ــه ای ــبت ب ــروز نس دی

عناصــر دســتور قــاطع داده شــد، دیــروز 
غروب دسـتور قـاطع صـادر شـد تـا هـر 

طلب،  گونه حرکت این عناصـر فرصـت
شدت و بـا قاطعیـت  هر کجا که باشد با

  .برخورد شود و سرکوب شوند
مــردم مــا شــاهد خواهنــد بــود کــه از      

امروز نیروی انتظـامی، نیـروی قهرمـان 
بسیج حاضر در صـحنه، بـا ایـن عناصـر 

اگــر جــرات  –طلب و آشــوبگر  فرصــت
 - ادامه حرکت مذبوحانه داشـته باشـند

  … چه خواهند کرد
حـد آن عاملی که امروز ملت مـا را مت     

کرده است و پیوند ناگسسـتنی در ملـت 
مــــا ایجــــاد کــــرده اســــت، اســــالم و 

اســت و مظهــر ایــن ] اســالمیت نظــام[
ـــت  ـــام والی ـــری و مق ـــالمیت، رهب اس

مسئله والیت مظهر اقتدار ملـی … است
  ».…ما است

صــفوی بعــدها در ایــن  سرلشــکر رحیم   
ـــس از  ـــان پ ـــاره گفـــت کـــه در آن زم ب

ی آمدن یک درگیری لفظی، روحـان پیش
: بــه نفــع ســپاه رأی داده و گفتــه اســت

ــه « ــع فتن ــرای دف ــد؛ ب ــد بیای ــپاه بای س
  .»تهران

حســــن روحــــاني در روز بررســــي   -  ۲
  : د كهشكابينه در مجلس مدعي 

ام  ای که بـه شـما معرفـی کـرده کابینه• 
یک منظومه یکپارچه، منسـجم و واحـد 

هـــای سیاســـی،  اســـت و همـــه بخش
 اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی آن بــه

اسـت   صورت هماهنـگ انتخـاب شـده
تا در کنار هم بتوانند خـدمتگزار مـردم 

  .باشند
ــه ...  ــدی ب ــا پایبن ــان روز اول و ب از هم

قولی که به مردم داده بودم که مشـورت 
پــذیر باشــم گــروه هــایی بــرای بررســی 

در انتخـاب  .وضع موجود تشـکیل دادم
وزرا به هیچ عنوان سهم خواهی جنـاح 

هـا در کـار نبـوده هـا، احـزاب و تشـکل 
هیچ حزب و گروه و جناحی در تصمیم 
گیری نسبت به وزرا به من فشار نیاورده 
هیچ وزیری بعنوان سهم جناح یا گروه 

   .خاصی مدنظر نیست
با تمام وزرای پیشنهادی شـرط شـده      

است که افکار و عقایدشـان و وابسـتگی 
های گذشته شان محترم است اما آمدن 

 ،صرفا به خاطر دانش آنها در این دولت
و کـارآیی آنهـا  ،تعهـد ،تجربه ،تخصص

در این مقطع زمانی بوده و بس و با آنهـا 
ـــه در انتخـــاب  ـــده اســـت ک ـــرط ش ش
همکــارانش معیــار جنــاحی و حزبــی را 

اصل بـر شایسـته سـاالری، . بکار نگیرند
اعتدال و فراجناحی بودن است مبنـای 
بنده در انتخـاب وزرا و سـپس معـاونین 

  .  »مبنا بودهبر این 
ــدروحــاني       ــام وزرای : مــی گوی ــا تم ب

پیشنهادی شرط شده اسـت کـه افکـار و 
عقایدشــان و وابســتگی هــای گذشــته 

ــت ــرم اس ــان محت ــا ن !اش ــدام ــی گوی  م
چگونــه عقايدشــان محتــرم اســت در 
حاليکه بايد بيايند و از عملکـرد گذشـته 
خــود اظهــار پشــيماني و نــدامت و توبــه 

  ؟كنند
ــدين ســان      حســن روحــاني قبــل از  ب

اينكه نمايندگان وارد راي گيـري شـوند 
تيــر آخــر را بــه ملــت و حاميــان جنــبش 

زد و آن حركت بي نظير اقشار  ۸۸سال 
مختلف مردم را با جنايت قاضـي مـورد 
ــت ــي دانســت و گف ــري  يک ــد رهب  :تايي

چنــد ســال پــیش حــوادث تلخــی رخ «
عده ای اردوکشی خیابانی کردند و . داد

. ر کهریزک درست کردنـدعده ای دیگ
  »...همه باید تالش کنیم 

جنبش ملـت ايـران  نشاندناو با برابر     
کـه  -  در كهريـزك خامنـه ایو جنايت 

ــت  ــن جنای ــم از ای ــت او را ه ــازه دس ت
ــت  ــت را   - شس ــبش مل ــتجن ــا جنای  ب

برابر گرداند و به گمـان خـود كهريزك 
  .محکوم کرد

 را روحاني كـه سـالها مقامـات امنيتـي     
بعيد به نظر مي رسد كه   ،تصدی داشت

نداند توان برخورد با كهريزك سازان را 
ندارد و حتي توان مقابله با برخي جناح 
هــا و جبهــه هــاي تنــد روي اصــولگرا را 

باشـد زيـرا همـه  هم نمـي توانـد داشـته
راهها به بيت رهبري و علـي خامنـه اي 

  .دنختم مي شو
ــا تعیــین وزیــران معلــوم شــد کــه  – ۳ ب
راطيون و تندروهاي مورد نظر حسن اف

اینان اصالح . روحاني چه كساني هستند
طلبانی هستند که تن به تسلیم به تقلب 

. را ندادنـد ۸۸بزرگ در انتخابات سال 
  ،وگرنه

جبهه پايداري بـه فرمانـدهي علـي از  •
ــزدي و  ــه اي و مــديريت محمــد ي خامن
ــوقت  افــرادي  ــباح يــزدي و خوش مص

بـذرباش  وي كـوثر وچون كوچك زاده 
نه تنها سـخنی بمیـان نیسـت بلکـه  ،...و

وزیران روحانی می باید مورد تأیید ایـن 
  .جبهه می شدند

با فرماندهي و عماریون قرارگاه عمار  •
  . مهدي طائب و عليرضا پناهيان

چنــدنوبت مافیــای  ،انقــالب اســالمی   
دانستنی . عماریون را معرفی کرده است

روحـانی و هاشـمی و است که این مافیا 
بـی بیگانـه و مایـه را عامـل ... خاتمی و

. اعتبـــار شـــدن والیـــت فقیـــه میدانـــد
اطالعات سپاه را بطور کامل در اختیـار 
  دارد و حفاظت واواک و قوه قضائیه و 

  
  4 صفحهدر

  

 ابرقدرت سازی؟
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نیروی انتظامی را هم در اختیـار گرفتـه 
ایـــن مافیـــا بـــود کـــه در برابـــر  .اســـت

. احمدی نژاد از مصلحی حمایـت کـرد
  ...و

جمعيت رهپويان انقالب اسـالمي بـا • 
 وشوراي مركزي افرادي چـون زاكـاني 

ـــدين حـــداد عـــادل  مالـــك  وفريـــد ال
پرويـز و محمد حسـين رادان وشريعتي 
  ...مهدي طائب و وسروري 

حاميــــان رهبــــري در مجلــــس بــــا  •
 وفرمانـــدهي غالمعلـــي حـــداد عـــادل 

 ومهـدي كوچـك زاده  ومحمد كوثري 
  ...زارعي و

 ون انقالب اسالمي مجلـس بـا فراكسي •
ــانی ــينيان  متولی ــه حس  وچــون روح الل

  ...حميد رسايي و ونبويان 
انصار حزب الله  به فرماندهي افرادي •

  ...محتشم و وچون حسين الله كرم 
نيروهاي نظامي وابسته بـه سـيد علـي  •

 وعباسي  وخامنه اي چون سردار نقدي 
احمـدي  وهمـداني وجعفري و جواني 
  مقدم و 

ــا ایــن جــا ،بــدین ســان     مافیاهــای  ،ت
نیســتند و » افراطــی «مــالی  –نظــامی 

ــــه ژنقــــش اول را در ر یــــم دارنــــد و ب
. روحــانی نیــز رأی داده انــد» وزیــران«

ــه بعــد از گــرفتن اعتــراف از آنهــا و  البت
 ،افراطی کسانی هسـتند کـه. تحقیرشان

کــرده » اردو کشــی« ،بــه قــول روحــانی
  ! اند

  
له رویاروئی رویاروئی ها از جم ٭

  :هاشمی رفسنجانی با خامنه ای
  
نیک می داند کـه ایـن حسن روحاني      

نيروهاي افراطي و تندرو كه همواره در 
خیانت ها و جنایتهـا و و  مردمسركوب 

همه از ياران   ،فسادها شرکت داشته اند
و يـــاوران خامنـــه اي، همـــان رهبـــري 
هســتند كــه شــما تبعيــت كامــل خــود و 

. مـي دانيـدواجب را  ز اوا وزیران خود 
خــود نیــز در شــمار کســانی هســتید کــه 
وضعیت امروز ایران حاصـل حاکمیـت 

پـس دم  .غیر مشروعشان بر کشور اسـت
ــد  ــت و امي ــوده اس ــدال زدن بيه از اعت

ــز از  ــت دادن ني ــه مل ــي ب ــانواه  گناه
زيــرا همــه  .نابخشــودني شــما مــي باشــد

ه شکار می کننـد کـآ ،نچه روی داده اندآ
سيد علي خامنه اي و نظـام  براي نجات

ـــــقوط، ـــــتگي و س  در حـــــال ورشکس
خامنــه اي هــم بــه  .مــأموریتی افتــه ایــد

خوبي مي دانـد در شـرايط فعلـي بـراي 
و  خـــارج شـــدن  از فشـــارهاي داخلـــي
در خـــارجي، شـــما بهتـــرين مهـــره اي 

   .هستيددسترس او 
در اين درگيري، تنها يك مسـئله بـاقي     

له اكبـر مي ماند و آنهم كينه چندين سـا
هاشمي رفسنجاني نسبت  به علي خامنه 

شـما وسـیله کـار هاشـمی مـی . اي است
ــران  زدن و ضــربهضــربه  شــوید در  جب

خامنـه ای به واليت مطلقـه زدن ناپذير 
و یا وسیله کـار خامنـه ای مـی شـوید در 

هاشـمي وارد کردن ضربه فلج کننده به 
صـالحيتش از  ردبعد از  زیرا. رفسنجاني

ــــان،ســــوي شــــوراي نگ هاشــــمی  هب
از مقــام رياســت جمهــوري  رفســنجانی
در پـي جبـران  اینک ه است وفراتر رفت

 دسـتورتمام تخريب هايي است كـه بـه 
فرزنـــدان و  واو  ضـــدخامنـــه اي بـــر 

و مترصـد ا .انـد نزديکانش انجـام شـده
 از میان برداشـتنفرصت براي  تحصیل

امـا شـما نمـی . علي خامنه اي مي باشـد
د زیرا محلی برای توانید وسط بازی کنی

تـا ایـن . ایفای ایـن نقـش نمانـده اسـت
بیشتر جانب خامنـه ای را گرفتـه  ،زمان

اید ولو یکچند از وزیـران را بـا مشـورت 
با هاشمی رفسنجانی و خاتمی برگزیـده 

ــر کســی پوشــیده نیســت کــه . ایــد امــا ب
ــه ای  ــا تصــویب خامن ــران اصــلی ب وزی

  .وزارت جسته اند
ه اي و  اكبـر علي خامنـ میانجنگ        

نـابودي  می باید بـه هاشمي رفسنجاني،
در دوران . بیانجامـديکي از اين دو تـن 

نـزاع میـان  ،۸۸خاتمی و در انتخابـات 
ــردم انجــام مــی  ،دو جبهــه ــق م از طری
انتخابـات مهندسـی  ،اما اینـک. گرفت

شده و وزیران مهندسـی شـده و صـحنه 
مهندســی شــده مجلــس نشــان داد کــه 

در خـود  ،یانجامـدنزاعی که به حـذف ب
ــمژر ــد داد ،ی آن بخــش از  . روی خواه

جـز ایـن اميدي  ،مردم که رأی داده اند
حــداقل ندارنــد کــه حکومــت روحــانی 

معیشـت وضـعيت کاری کند کـه تواند ب
علـي . از این که هست بـدتر نشـودمردم 

نیز نیاز دارد که دسـت و پـای خامنه اي 
زیـــرا پـــی . یمــش بســـته تـــر نگـــرددژر

ار هم در ایران و هـم آمدهای وخامت ب
. وردآیـم او ببـار مـی ژبرای ر ،در منطقه

پــيش مــی توانــد تــا جــايي لــذا روحــانی 
، ريـل قطـار او، براي خامنه ایبرود كه 

ـــت ـــرده اس ـــذاري ك ـــا آ .گ ـــميی  هاش
در برابـر كـه  ن تـوان را داردآرفسنجانی 

ـــه ای بایســـتد و ـــل  خامن گـــذاری را ري
تاجائی که خود می خواهد ادامـه دهـد 

 –ر خامنه ای را بسازد؟ تناسب قـوا و کا
بخصوص اگـر قـرار باشـد مـردم نقشـی 

ر د. بسـود خامنـه ای اسـت –ایفا نکنند 
زر  وقـدرت، زور  مؤلفهحال حاضر، سه 

علـي خامنـه اي اسـت او  یـدو تزوير در 
ــروي  ــم ني ــراوان دارد و ه ــول ف ــم پ ه

شـده ديـن وسـیله ای کـه نظامي و هـم 
ه جـز ب رفسنجانیهاشمي  .داردرا است 

ــابقه  ــا س ــانيون ب ــي روح ــت برخ حماي
ــا  ــرداران ب ــي س ــي و بعض ــمت خمين س
ـــدادي مراجـــع و  ـــگ و تع ـــابقه جن س
خانواده هاي صـاحبان قـدرت ابتـداي 
ــي و  ــاي امنيت ــي نيروه ــالب  و جمع انق

از وزیران که به خامنه ای اعـالن برخي 
مگـر . قـدرتی نـدارد ،وفاداری کرده اند

ایــن کــه بگــوئیم بیمــاری و بــی کفــایتی 
خامنه ای دستیار بزرگ او اسـت و دیـر 

   .تعادل قوا بر هم می خورد ،یا زود
  
    :وزیران روحانی کیانند؟ ٭
  
بعــد از ســخنراني حســن روحــاني در      

جلسه دوشنبه نماينـدگان مخـالف وارد 
حسـن  وزیرانصحبت شدند و آن روي 

جنایتکــار  .شــکار کردنــدروحــاني را آ
 شـیخ صـادق را، پـور محمـدی ،باسابقه

قوه قضاييه پيشنهاد  »رييس« ،الریجانی
تا جمع جنایتکاران در ایـن  كرده است

از سـه متصـدی کشـتار  :قوه جمع شوند
رئیسی  ،۶۷زندانیان در مرداد و شهریور 

ــــک  ــــاون الریجــــانی اســــت و این مع
ــدی  ــر«پورمحم ــی « وزی ــتری م دادگس

» قاضـی«اشراقی و نیری هـم کـه . شود
ادرش كه بر علي الريجاني تذكر. هستند

 ريـيس! اينگونه گفته كه بر اساس قانون
قوه قضاييه وزير دادگستري را به ريـيس 

امــا وزیــران . کنــدجمهــور معرفــي مــي 
  :دیگر

ـــرانمعـــامالتي تـــرين       از هیـــأت وزی
 يــا آش شــله قلمکــاربــدین ســو انقــالب 

 ،مطلقه فقیه واليت یمژهیأت وزیران ر
كابينه حسـن روحـاني باشـد كـه از هـر 

در  .هســـتنده اي در آن، گـــروه و دســـت
، از هر گروه و دسته و شخصـي بـه واقع

را سـر  جـام زهـر  اووي تحميل شده  و 
دســتگاه كابينــه مــورد نيــاز کشــیده و 

   .والیت مطلقه را پذیرفته است
و مانند هميشـه، وزراي امـور خارجـه • 

 ،و ارشـــــادكشـــــور  ودفـــــاع  واواک و
ميبايســت توســط رهبــري انتخــاب مــي 

ــد » ویــران« ،ایــن بــار  .ندشــد ند وش
همـــه . شـــدند» رهبـــر«بیشـــتری از آن 

وردنــد آرأی  ۲۰۰وزیرانــی کــه بیشــتر از 
نها نظـر آکسانی هستند که خامنه ای به 

می بایـد رد مـی  ،وزیر نفت. موافق دارد
خامنـه ای  ،شد امـا بعـد از سـر سـپردن
ــر شــد ــورد . چــراغ ســبز داد و وزی  در م

وزير كشور، علي الريجاني تـالش بسـيار 
ماننـد وزيـر دفـاع، ه ،کرد تـا بـا او هـم

او هم بـدون ایـن . نکندكسي مخالفت 
ــد  ،کــه موافــق و مخــالف صــحبت کنن

در بـاره صـالحیت قـرار بـود  .وزیر شـد
رحمــاني فضــلي مخالفــان و موافقــان 

مهــــدی  مخــــالف :ســــخنراني كننــــد
موافــق  و زاده و یــونس اســدی کوچــک

  . عبدالرضا عزیزی و احمد جباری
ميـان تعـدد جلسـات متشکیل در با اما    

حداد به نمايندگي والريجاني  وروحاني 
ازبيت، تصـميم بـر ايـن گرفتـه شـد كـه 

ني فضلي سخن نگوينـد امخالفان رحم
و در نتيجـــه موافقـــان نيـــز و رحمـــاني 
ــه وزارت  فضــلي بــدون هــيچ چالشــي ب

  .برگزيده شد
 وآمـــوزش و پـــرورش  ووزراي نفـــت  •

صــنعت و و فرهنــگ و ارشــاد اســالمي 
سـازي از  مسکن و راه وعدن و تجارت م

ـــنجاني و حـــزب  ـــمي رفس ـــوي هاش س
كــارگزاران بــه حســن روحــاني معرفــي 
شدند كـه وزيـر امـوزش و پـرورش راي 

 ،»وزیـران«از ایـن  .مورد نياز را نيـاورد
علی جنتی مورد موافقت خامنه ای بود 

ــر نفــت. وردآرأی  ۲۰۰و بیشــتر از   ،وزی
بقیــه رأی آورد و  ،بعــد از ســپردن تعهــد

تبری جسـتند و بـه خامنـه » فتنه«نیز از 
 ،با این حال. تعهد اطاعت سپردند ،ای

. مــوزش و پــرورش رأی نیــاوردآوزیــر 
رئـیس  ،دورتر خواهیم دید که چمـران

چـه نقشـی در رأی  ،شورای شهر تهـران
  . نیاوردن نجفی بازی کرد

آمـــوزش  ووزراي جهـــاد ســـازندگي   •
عي كــار و رفــاه اجتمــا وتعــاون  وعــالي 
بـه وزیـر . اصالح طلبان را دارند جانب

مـوزش آپیشنهادی برای تصـدی وزارت 
گفتند از خاتمی تبـری بجویـد تـا  ،عالی

هرگاه . به او رأی بدهند و او حاضر نشد
ــه«از  ــت » فتن ــه والی ــته و ب ــری نجس تب

از مجلـس  ،خامنه ای گردن ننهاده بـود
   . مافیاها سرافراز بیرون می رفت

بهداشـت و  ودارايي وزراي اقتصاد و • 
ارتباطــات و و درمــان ورزش و جوانــان 

نيرو  از سوي شخص حسـن  وفن اوري 
معرفي   »ديگران ت بامشور«روحاني با 
 ،نهـاآدر گـزینش  ،با این حال .شده اند

لحـاظ شـده » نظر منفی رهبـری«نبود 
  . است

روحــانی کـــه » تـــدبیر«بــا اینهمــه        
 نآحکومت خود را دولت می خوانـد و 

بـاز   ،مـی نامـد» دولت تدبیر و امیـد«را 
خـارج از مجلـس های و تهديـد هافشار

بيت رهبري  وپايداري جبهه كه توسط 
بعمــل ... ســپاه و وو كيهــان و رســالت 

ــدآ ــار خــود را كــرد و مدن ــران و  ، ك وزی
شخص روحـانی نـاگزیر شـدند مراسـم 

 :ورندآتبری و تولی را بطور کامل بعمل 
ري و نـوكري همه وزرا مي بايست چـاك

بــه خصــوص  وزرا،. اظهــار کننــد خــود
داشـتن ، شـبهه در بـاره شـان آنهايي كه

 شايع«وجود داشت و  زاويه با ولي فقيه
ــود ــا »ب ــه ب ــ گــران فتن ان و اصــالح طلب

» فتنــه«رابطــه داشــته انــد و در بــاره 
بـا صـداي مـی بایـد  ،سکوت گزیده انـد
بگوينـد كـه  ،شـنوندبلند كه همه ملت ب
ــردم در ا ــبش م ــه تقلــب جن عتــراض ب

فتنــه  ۸۸ســال » انتخابــات«بــزرگ در 
ـــوده و ـــان  ب ـــد و  ن راآاین ـــول ندارن قب

ــا مخــالف  هســتند و در آن شــركت ن آب
کوتــاه ســخن ایــن کــه ... نــد وه انداشــت

خود را سکه يك پول كنند تـا بتواننـد از 
تقريبا همـه  .مجلس راي اعتماد بگيرند

ايـــن كـــار را كردنـــد و افســـوس بـــراي 
جفي و نيلي منفرد كـه بـا افرادي چون ن

وجود خاكسار كردن خود باز هم مورد 
تاييــد قــرار نگرفتنــد و بــا شرمســاري از 
ملت ايران، سـابقه و مخالفـت خـود بـا 
متقلبان را از دست دادند و سرافكنده و 

  .خوار از مجلس خارج شدند
  

ـــد  ـــه وزرا از چن ٭راي اعتمـــاد ب
  :استتوجه  جهت در خور

  
هــيچ وجــه  واليــت مطلقــه فقيــه بــه• 

حاضــر بــه ســپردن امنيــت داخلــي و 
دفـاعي و اطالعــاتي بـه هــيچ  وخـارجي 

فرد غير خودي نيست و ريـيس جمهـور 
وزير را معرفي مي كـرد و  ۴در واقع بايد 

اين مسئله تقريبـا در تمـام دولتهـا بـوده 
است با كمي تغييـر چـرا كـه همـواره در 
چنين مواقعي رييس جمهور بايد اسامي 

ــه رهبــري ارايــه نمايــد و  چنــد نفــر را ب
نها يکي را انتخاب كنـد آرهبري از ميان 

كه البته ازقبل براي رييس جمهـور هـم 
مشخص مي كنند كه دايره انتخاب وي 

  .ميان چه كساني مي تواند باشد
ولـي فقيــه مطلقــه بـه هــيچ وجــه، بــه • 

خصــوص از دوران اصــالحات بــه بعــد، 
و  پرورش  حاضر به سپردن امور آموزش

نيروي غير خودي نيسـتند زيـرا به هيچ 
به خوبي ميداننـد اگـر بـار ديگـر افـراد 

ســر كــار بياينــد هــم در  رغيــر خــودي بــ
مدارس و هم دانشگاهها و هم در ميـان 
جوانان كار كنتـرل سـخت تـر خواهـد 

از دستشـان در مهـار  شد و ممکن اسـت 
رود و بر مخالفان حاكميت كـه حـدود 

ــود ۴۰ ــزوده ش ــر اســت اف ــون نف . ميلي
ور كــل آراي افــرادي اســت كــه در منظــ

انتخابات شركت نكردنـد وافـرادي كـه 
به حسن روحـاني راي دادنـد و افـرادي 

انداختند كه  هاكه راي باطله به صندوق
بنــا بــر انتخابــات مهندســی  جمــع آنهــا،

ميليـون نفـر  ۴۰، حـدود یم نیـزژشده ر
ــ ــي باش ــود  .دنم ــی ش ــه م ــد  ۸۰ک درص

م بـاز بنـا بـر رقـ ،دارندگان حق انتخاب
هرگـاه . یـمژمیلیون مـورد ادعـای ر ۵۰

یکـی  ،محاسبه را بـر اسـاس دو واقعیـت
میلیـون  ۵۵دارندگان حق انتخـاب کـه 

رای مهندســی شــده آاســت و دیگــری 
شـــمار  ،میلیـــون اســـت ۴جلیلـــی کـــه 

میلیون نفـر  ۵۱مخالفان با والیت فقیه 
درصد می  ۷میلیون و یا  ۴ن آو موافقان 

  . شوند
ــه دليــل انب • ــروت حاكميــت ب اشــت ث

فراوانــي كــه از هشــت ســال دزدي هــا و 
ــــاي  ــــش ه ــــا و بخش ــــورد و برده خ

نهـم و دهـم احمـدي نـژاد  حکومتهای
به دست آورده بود، ديگر نيازي به مـال 

بـر آن، كانالهـاي  عالوه .و منال نداشت
لذا كار  .اندورودي ارز  بيشتر بسته شده 

بخــش اقتصــادي را بــه حســن روحــاني 
بتوانـد بـا وزراي  واگذار كرد تا شـايد او

كــار و رفــاه  واقتصــاد و دارايــي  و نفــت
و صنعت و معدن و تجـارت  واجتماعي 

شـرايط را ... جهاد كشاورزي و ومسکن 
. تغيير دهند و قدري از فشارها  بکاهنـد

اقتصـــادي، در  وزیـــران اینســـت کـــه 
بدســت بــااليي اعتمــاد ي أمجلــس، ر

  .وردندآ
ـــق و •  ـــاي مواف ـــخنراني ه حـــذف س

 بسیار گویـانكات  ير كشور ازمخالف وز
زيـــرا حـــذف ايـــن ســـخنرانان  .اســـت
 وجلسات متوالي حسن روحاني  حاصل

، نماينـده و حـداد عـادلعلي الريجاني 
یعنـی ایـن . بيت رهبري، در مجلس بود

کــه موافقــت هــا و مخالفتهــا و عــدم 
موافقــت و مخالفــت هــا نیــز مهندســی 

   . شده بوده اند

ررسـي ب نمايش تلويزيـوني چنـد روزه •
وزرا  كــه از ســوي صــدا و ســيما و بــه 
خصـــوص بـــا فرمانـــدهي عـــزت اللـــه 
ضرغامي و زابلي زاده به اجرا در امـد بـا 
توجه بـه مصـاحبه هـاي قبـل و ميـان و 
بعد از مذاكرات مجلـس نشـان مـي داد 
كــه عمــدا ايــن برنامــه را بــراي قــدرت 
ــب  ــد و مرت ــام پخــش كردن ــايي نظ نم
مدعي دموكراسي بـي بـديل جمهـوري 

المي در برابر جهانيان مي شـدند امـا اس
ـــد كـــه روســـاي جمهـــور و  نمـــي گفتن
نماينـــدگان مجلـــس قبـــل از انتخـــاب 
توسط مردم بايد از كانال تنگ نظـارت 

عبور کننـد و شوراي نگهبان  استصوابي
 ،از ایـن رو. ديکتـاتور عبـور كننـداز تور 

بیننــدگان و شــنوندگان هوشــیار پخــش 
ــه هــای موافقــت و مخالفــت بــا  جلس

را جـــز فیلمهـــای اعتـــراف » وزیـــران«
   :گیری در اوین ندیدند و ندانستند

و » نماينــــــدگان«تقريبــــــا همــــــه  •
ـــــران« ـــــاي، »وزی ـــــخنراني ه ، در س

خودچند مطلب را به روشـني و وضـوح 
  : اعالم مي كردند

  فقيه  اطاعت مطلق از واليت -  ۱
همــه كــاره بــودن ولــي فقيــه بــه  -  ۲

خصــوص از ســوي وزراي مــورد نظــر 
 وارشـــاد  وآمـــوزش و پـــرورش  ماننـــد 

صـنعت و معـدن  ونفت  وآموزش عالي  
  .. كار و رفاه اجتماعي ووو تجارت 

ـــالب  -  ۳ ـــرباز انق ـــود را س ـــابع خ و ت
   .فرمانده یعنی خامنه ای خواندن

نشان دادن سابقه خود و حضور در  -  ۴
جبهه هاي جنگ و جهاد سازندگي كـه 

  آن را برگي برنده مي دانستند 
فتنه كه برخي ها حتي قسم  ز تبری ا – ۵

هم مي خوردند و با سـرافكندگي خـود 
  از آن نشان مي دادند  مبریرا 
ـــولیهمـــاهنگي در  -  ۶ ، طـــي تبـــر و ت

 و یميان رييس جمهـور تعددجلسات م
 »ريــــيس« ومخــــالف  »نماينــــدگان«

ترتیـب  ،خامنه ای »نماينده«مجلس و 
 رضــایت کســانی چــون .داده شــده بــود

سران مافیاهـای  حسين شريعتمداري و
ـــامی  ـــدهان  –نظ ـــالی و فرمان ـــپاهم  س

ـــران و  ـــأت وزی ـــی هی ـــل مهندس حاص
موافقتها و مخالفتها و رأی اعتمـاده هـا 

  . است
ـــالمی ـــالب اس از آنجـــا کـــه هيـــأت  :انق

عنکبــــوت  وزيــــران بنوبــــه خــــود در تــــار
روابط شخصی قدرت عمل می کننـد و 
شــــبکه روابــــط شخصــــی خامنــــه ای در 

ه ها اسـت، مرکز يک چند از اين شبک
بنا بر موقع، اين شـبکه هـا را شناسـائی 

  :می کنيم
  
  

 ،معرفي دو دامپزشـك 
يكي رئيس ستاد كل و 
ديگــــري متصــــدي 
بزرگ تـرين مؤسسـه   
مالي در تصرف خامنـه  

  :اي
  
  
 و رهبــرش یهرگــاه نظــامي اســتبداد    

و فاقـــد عقـــل زورمـــدار داشـــته باشـــد 
تخصص و حتي تعهـد دينـي و اخالقـي  

ز حجـت االسـالمي بـا باشد و يك شـبه ا
  يت الله آجعل ياران فريبکار ناگهان به 

  
  5 صفحهدر

  

 ابرقدرت سازی؟
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العظمايي تبديل شود و بعـد از چنـدي 
مرجعيت جعلي ايجادكند مي شود ولي 
فقيه مطلقه و دور از انتظار نخواهد بود 
ــه  ــه هم ــردي ك ــين ف ــت چن در حاكمي
چيــزش جعلــي اســت يــارانش نيــز بــي 

  .هويت باشند
 خامنه اي  اننزديک از تندر زير به دو     

   :را معرفی می کنیم
اين دو دامپزشك يکـي در راس رياسـت 
ســتاد كــل نيروهــاي مســلح كشــور قــرار 

ــالي   دارد و ــوراي ع ــري در راس ش ديگ
  !انقالب فرهنگي

ــن دو،    ــي از اي ــکري را  يک ــام سرلش مق
دارد در حاليکه در هيچ نيـروي نظـامي 
سابقه حضور نداشته نه سـپاهي اسـت و 

رتشي و نه نيروي دريايي و نه زمينـي نه ا
حـال چگونـه . و نه هوايي و نه انتظامي

دومـــين مقـــام نظـــامي كشـــور بعـــد از 
فرمانده كل قـوا كـه شـخص سـيد علـي 
خامنــه اي اســت سرلشــکر ميباشــد غيــر 
نظامي، آنهم نه غيـر نظـامي متخصـص 

 –استراتژيك  –سياسي  - در امور دفاعي 
  ! بلکه يك دامپزشك... و

 والیت مطلقه خامنـه ایز عجايب و ا    
اين است كه اين شخص هيچ كتـاب يـا 
مقالـــه و جـــزوه اي در امـــور نظـــامي و 

جنگي و ستادي و  وفرماندهي و دفاعي 
منتشر نسـاخته اسـت بلکـه تـا دلتـان ... 

روحانيت  وزمان  بخواهد در مورد امام
 در »رشــته تحريــر«بــه ... انقــالب و و
  .ورده استآ

زشکي كه بركل نيروهـاي اولين دامپ      
سـال  ۲۰مسلح كشور حکـم مـي رانـد و 

ن ایر داست كه سيد علي خامنه اي اورا 
ــته اســت، ــاه داش ــگر  منصــب نگ سرلش

  .بادی استآحسن فیروز 
  

٭سرلشــــکر ســــيد حســــن 
  فيروزآبادي 

  
ــيني      ــي حس ــيد عل ــان س ــي ازمعاون يک

ــاران و همشــهري هــاي  خامنــه كــه از ي
ـــديمي وي مـــي باشـــد ســـيد حســـن  ق

ــام داردآيروزف ــادي ن ــروز  .ب ــادي آفي  –ب
ــن  ــيد حس ــال   –س ــد س در  ۱۳۳۰متول

  مشهد
نماينـده و معـاون سـيد : مقام و منصب 

علـــي خامنـــه اي و ريـــيس  ســـتاد كـــل 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 

سرلشکري كـه نـه سـپاهي اسـت و نـه  –
  !ارتشي 

ي دامپزشـــکي از ادكتـــر:!تحصـــيالت
   .دانشگاه مشهد
بــه مقامــاتي كــه ايشــان از  ابتــدا نظــري

ابتداي انقـالب داشـته انـد بينـدازيم تـا 
ــيم انحــراف از كجــا شــروع شــده  ببين

  :است
عضو هیات موسـس جهـاد سـازندگی  - 

  خراسان
مسوول هیات واگذاری زمین شـمال  - 

  خراسان
ــگاه مشــهد و  فارغ -  ــیل از دانش التحص

  عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مســــوول جمعیــــت هــــالل احمــــر  - 

 ۱۳۶۰هوری اسالمی ایران در سـال جم
  با حکم رجایی

عضو شورای مرکزی جهاد سـازندگی  - 
بـا حکـم مهنـدس  ۱۳۶۱کشور در سال 

  میر حسین موسوی
معاون امـور دفـاعی نخسـت وزیـر در  - 

  ۱۳۶۴سال 
جانشــین نخســت وزیــر در قرارگــاه  - 

  خاتم
  مسوول ستاد امداد و درمان جنگ - 
غیـر  هـا و دفـاع مسوول امـور پناهگاه - 

  .ه. م. عامل و پدافند ش
دبیـــر کمیســـیون مهندســـی صـــنعتی  - 

جنگ دولت و مسـوول کمیتـه سـاخت 
  موشک زمین به زمین

ــات مهندســی  -  ــه تحقیق مســوول کمیت
صنعتی جنگ و صـدها طـرح صـنعتی و 

  موشکی
جانشین ریـیس سـتاد فرمانـدهی کـل  - 
  قوا

ریــیس ســتاد کــل نیروهــای مســلح از  - 
سـیدعلی تا کنـون بـا حکـم  ۱۳۶۸سال 
  ای خامنه

ــت  -  ــیجی از دریاف ــکر بس ــه سرلش درج
  سوی فرماندهی کل قوا

عضو شورای عالی امنیت ملـی از بـدو  - 
  تأسیس تاکنون

  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - 
عضـــو بســـیج مستضـــعفین و خـــادم  - 

  آستان قدس رضوی
كــه بــا حکمــی اســت  انحــرافشــروع  - 

در دامپزشـــکي را  .داده اســـت رجـــايي
يــك كشــور در حــال  هــالل احمــر رأس

   . جنگ قرار مي دهد
ــوم  -  ــگاه عل ــی دانش ــات علم عضــو هی

    پزشکی تهران
ــوم  -  ــگاه عل ــی دانش ــات علم عضــو هی

  الله ةپزشکی بقی
بيمارسـتان  داریـم العطـانجا كـه آتا      

بقيه الله بيمارستاني است كه آدميان در 
گمـــاردن یـــک . آن مـــداوا مـــي شـــوند

 ،نآبه عضویت هیأت علمی  دامپزشک 
قابل فهم می کند علت مناصبی را که به 

  .او داده شده اند
ــالی  -  ــای دانشــگاه ع ــات امن ــیس هی ری

  دفاع ملی
اينجا نيز يکي از انحرافات اسـت كـه      

چگونه يـك دامپزشـك ميتوانـد رياسـت 
  .چنين دانشگاهي را عهده دار باشد 

عضــو هیــات تحریریــه مجلــه علمــی  - 
  کوثر

رزشــي عضــو هيــات مــديره باشــگاه و - 
  فوتبال ملوان بندر انزلي 

  ....و
  :های او نوشته•

وقتي دامپزشکي به مقام سرلشکري و       
رياســت ســتاد فرمانــده كــل قــوا برســد 

مقامهـا و منصـب معلوم است كه مابقي 
ـــد ـــه او داده ان ـــه  ،هـــا  کـــه ب ربطـــی ب

بــه ســر . صــالحیت و لیاقــت او ندارنــد
ســر ســپرده او . ســپردگی او ربــط دارنــد

نه كتـابي   اين سرلشکر. ی استخامنه ا
در مورد دامپزشکي نوشته و نـه در امـور 
نظامي امـا تـا دلتـان بخواهـد در مـورد 
مسائل ديني و مذهبي و روحاني نوشـته 

  :  ستا
اصالت روحانیـت و حـوزه علمیـه در  - 

ــام عصــر ــرآن و مکتــب ام انتشــارات - ق
  ۱۳۸۷-اسوه

بنیـاد حفـظ - )عـج(انتظار امام عصر  - 
  های دفاع مقدس زشآثار ونشر ار

  افزاری تولید علم و جنبش نرم - 
انتشــارات - اقتــدار علمــی اقتــدار ملــی - 

  دانشگاه دفاع ملی
بنیـاد حفـظ - خـاطرات- گنجینه دل - 

  آثار و ارزشهای دفاع مقدس
ــا -  ــاالت و ســخنرانی ه - مجموعــه مق

بنیـــاد حفـــظ آثـــار و ارزشـــهای دفـــاع 
  مقدس

چشم انداز عزت بـا شـکوه مسـلمانان  - 
ــان ( ــالی  و بنیانارک ــتقرار و تع ــای اس ه

  )وحدت اسالمی
ــر      ــتي اگ ــه راس ــظ ب ــاد حف ــار و آ بني ث

ارزشهاي دفاع مقدس نبـود كـه هزينـه 
چــاپ ايــن كتابهــا را بدهــد سرلشــکر 
دامپزشك در كجا ميتوانست اين نوشته 

نهـم در زمانيکـه آها را به چاپ برسـاند 
ــن  ــزاران روحــاني و متخصــص در اي ه

ته و منتظـر چـاپ نوشـ کتابهـا زمینه هـا
  .هستند نهاآ

  
ـــر دزفـــولي  محمدرضـــا - ٭مخب

و بــرادر او  دزفــول ۱۳۴۰متولــد 
  :محمد مخبر

  
فــردي اســت كــه  پزشــك دومــين دام     

رياست شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي 
دلیل نصب او به  .كشور را بر عهده دارد

وگرنـه . این مقام نیز سرسـپردگی اسـت
ی او از فرهنگ و انقالب هیچ سر در نم
. آورد تا بداند انقالب فرهنگـی چیسـت

ــم از  ــه مقصــود رژی ــد ک ــی دان ــا او م بس
» پــاک ســازی» «انقــالب فرهنگــی«

دائمی دانشگاه ها از استادانی اسـت کـه 
ـــد و از  ـــی کنن ـــار م ـــم خـــود را اظه عل
دانشجویانی است که تحصیل علم را بـا 
مسئولیت شناسـی و عمـل بـه مسـئولیت 

  .  همراه می کنند
امنه اي چنـد سـال اسـت سيد علي خ    

 مســئول دانــش ودامپزشــك را  کــه ایــن 
ـــه  ـــگ جامع ـــتفرهن ـــرده اس او و . ک

در شورای عـالی انقـالب  ،همانندهایش
اسـاتيد و  و، براي دانشـجويان فرهنگی

تعیـین فرهنگي  راه و رسمافراد جامعه 
پي در پـي فرامينـي در رابطـه  .می کنند
 ونوع پوشـش زنـان و مـردان  وحجاب 

حالل رشته هاي دانشگاهي چگونگي ان
 ... و ايجــاد دروس جديــد دانشــگاهي و

  .صادر می کنند
دامپزشــك دوم كســي نيســت بــه جــز      

مخبــر دزفــولي ريــيس شــوراي عــالي 
فرزند حسن مخبـر او  !انقالب فرهنگي

دکتـــرای تخصصـــی و دارای  دزفـــولی 
ـــی دامهـــای  دامپزشـــکی، شـــاخه درون

 . اســــت بــــزرگ از دانشــــگاه تهــــران
حــوزوی در زمینــه ادبیــات تحصــیالت 

. نیز کـرده اسـت عرب و منطق و فلسفه
  :عبارتند از،مشاغلی که او داشته است

رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی  - 
  انقالب فرهنگی

دوره چهـارم و ( مشاور رئیس مجلس  - 
  )پنجم 

دانشــکده دامپزشــکی  ۲۲اســتاد پایــه  - 
  دانشگاه تهران

ـــوم  -  ـــتان عل ـــته فرهنگس عضـــو وابس
  ری اسالمی ایرانجمهو

هــای علمــی  عضــو شــورای پژوهش - 
  ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۲کشوراز سال 

عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات  - 
دانشـــــکده دامپزشـــــکی (دامپزشـــــکی
  )دانشگاه تهران

  دانشگاه تهران یعضو هیات امنا - 
ــا -  انســتیتو پاســتور  یعضــو هیــات امن

  ایران
ــا -  ــات امن ــان  یعضــو هی ــاد نخبگ بنی

  ایران
ــات  -  ــاعضــو هی ــوم  یامن ــگاه عل دانش

  پزشکی تهران
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از  - 

  ۱۳۸۱سال 
  دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی  - 
چنـد  ،دادن به معرفـی اوقبل از ادامه    

ــهری او  ــد و همش ــي همانن ــی را معرف م
مـردم دزفـول بدیهی است دامن . كنيم
پـاک  ،لوث تبهکاری های ایـن افـراد از

  :است
ضــرغامي ريــيس صــدا و  عــزت اللــه- 

ــــــيماي  ــــــه ای و س منصــــــوب خامن
غالمحسين الهام سخنگو و وزير اسـبق 

ــژاد و  حکومــتدادگســتري  احمــدي ن
همســر خــانم فاطمــه رجبــي نويســنده 

ــژاد و هــزاره ســوم  و  كتــاب احمــدي ن
سازمان محيط  ئیسجواد محمد زاده ر

احمـدي نـژاد و دامـاد  حکومـتزيست 
ايـي، اوو  برادر آيت الله جـوادي املـي 

ــل  ــران و از عوام ــتري ته ــيس دادگس ري
و جنايــت در زنــدان يونســکوي دزفــول 

ســردار ســپاه و عضــو  –احمــد  –اوايــي 
و  سپاه قـدس و نماينـده اسـبق دزفـول 

ريـيس سـتاد اجرايـي  –محمـد  –مخبر 
فرمــان امــام و تحــريم شــده كشــورهاي 

- محمــد علــي رامــين و  اتحاديــه اروپــا
ــابق  ــارنجي س ــو ن ــبق  –ليم ــاون اس مع

مطبوعات داخلـي وزارت ارشـاد و بـاني 
احمـدي حکومت انديشه هلوكاست در 

  نژاد 
این شخص عالوه بر سر سپردگی بـه      

خانوادگی که نقش روابط  از ،خامنه ای
تعیین کننده در مقام و موقعیت بدسـت 

پســر او  .برخــوردار اســت ،وردن داردآ
موي محمد مخبـر نماينـده رهبـري و ع

ان خمينـي مـي رييس ستاد اجـراي فرمـ
باشد كـه بخـش بزرگـي از امـوال ملـت 
ايران را به نمايندگي از سيد علي خامنـه 

   .اداره می کند، یا
ـــه اي در • ـــه خامن ـــرادي ك ـــتاد «اف س

ــام ــان ام ــارده اســت » اجــرای فرم گم
  :عبارتند از

  : هيئت مديره نظارت ستاد
محمدي گلپايگاني رييس دفتر خامنـه - 

  اي 
ــــد –حســــين شــــريعتمداري -  ه نماين

ــان  ــه كيه ــري در روزنام ــري از - رهب ني
  وابستگان به خامنه اي و قوه قضاييه 

  شوراي مديريت ستاد اجرائي 
ســيد مصــطفي خامنــه اي فرزنــد ارشــد 

  سيد علي خامنه اي 
وزيـــر اســـبق و  محمـــد شـــريعتمداري 

   واواکمعاون اسبق 
محمد جواد ايرواني رياست اسبق ستاد 

  اجرايي 
کــه رشــته  مخبــر ببینــیم محمــدبهتــر    

ــديريتهــای  ــرق و م تحصــیل کــرده  ب
  : چه مشاغلی دارد ،است

ــر  -  ــونی ســتاد - مخب ــیس کن محمــد رئ
  اجرايي فرمان امام 

معاون بازرگانی و حمـل و نقـل بنیـاد  - 
از افـراد مـوثر در اجـرای و  مستضعفان 

  قرار داد شرکت ایرانسل
  عضو هیات مدیره سینا بانک - 
  مدير ستاد اجرايي فرمان امام  - 
  مدير بنياد بركت  - 
  مدير بانك بركت  - 
  از معاونان مخابرات  - 
ـــاي     ـــي ه ـــت تحريم ـــام وي در ليس ن

  اتحاديه اروپا قرار دارد 
  

وری کوتاهی در باره آیاد
کـه » ستاد فرمان امام«

خامنه ای ایجـاد کـرده 
  :است

  
مــاده ای خمینــی و  ۸فرمــان  ٭

  :ستادی که او تشکیل داد
  
، فرمــان ۱۳۶۱دی  ۲۴خمینــی، در  – ۱
در این فرمـان، . ماده ای را صادر کرد ۸

ــر و  ــر حســین موســوی، نخســت وزی می
عبـــدالکریم موســـوی اردبیلـــی مـــأمور 

  .ندشداجرای فرمان 
د بـه تهیـه و شـسه ماده اول مربوط می 

ـــالمی و  ـــوانین قضـــائی اس تصـــویب ق
سه مـاده نیـز مربـوط  .صالحیت قضات

منع توقیف (حقوق اشخاص  به می شد
ن حکم قاضـی و منـع تصـرف کسی بدو

در مال کسی بودن حکـم قاضـی و  منـع 
ورود به خانـه و محـل کسـب اشـخاص 

هفتم مربـوط  هدام. )بدون حکم قاضی
ه کســانی کـه محـارب هســتند بـمـی شـد 

مـاده هشـتم و . ...)خانه هـای تیمـی و(
میر حسین موسـوی و موسـوی اردبیلـی 

 .دررا مأمور اجرای فرمان می ک
او ســـتادی  ۱۳۶۱ دی ۴در تـــاریخ  – ۲

مـاده ای تعیـین  ۸برای اجـرای فرمـان 
  : کرد

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
آقایـان , حضرات آقایان حجـج اسـالم  

, موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشـور
امـامی , میرحسین موسوی نخست وزیـر

ــوان عــدالت اداری , کاشــانی رئــیس دی
محقق رئیس بازرسی کـل کشـور، نـاطق 

آقازاده وزیـر مشـاور، نوری وزیر کشور و 
با اکثریـت آراء حـق دارنـد متخلـف یـا 
متخلفـــین را پـــس از تشـــخیص عـــزل 

توفیـــق آقایـــان را از خداونـــد . نماینـــد
  . متعال خواستارم

  روح اللّه الموسوی الخمینی
، میــــر حســــین ۱۳۶۱بهمــــن  ۱۲ – ۳

موسوی و موسـوی اردبیلـی بـه خمینـی 
  :نوشتندنامه 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم
مبارک آیـت اللّـه العظمـی امـام  محضر

ـــذار  ـــالب و بنیانگ ـــر انق ـــی رهب خمین
  :جمهوری اسالمی ایران

به عرض عالی می رساند بررسـی هـای    
انجام شـده نشـان مـی دهـد کـه امـوال 
منقــول و غیــر منقــول بعضــی افــراد بــه 
عنـاوین مختلــف کــه مســتند بــه احکــام 
کلی بعضی از حکـام محتـرم شـرع مـی 

, ضـبط مـی گـرددباشد توقیف و گـاهی 
بنــابر آن چــه گفتــه مــی شــود بعضــی از 
احکــام یــاد شــده را بــه حضــرت عــالی 
نسبت مـی دهنـد کـه بـه تشـخیص ایـن 

نظـر . ستاد با فرمـان اخیـر مغـایر اسـت
 .مبارک را بیان فرمایید

ـ میر حسین  عبدالکریم موسوی اردبیلی 
  موسوی

 ۱۳۶۱بهمـن ۱۳ مورخپاسخ خمینی  •
 :اینست

 الرحیمبسم اللّه الرحمن 
درباره توقیف هـا مطلـب همـان اسـت 
که در بیانیه هشت ماده ای آمـده اسـت 
ـــین تکلیـــف شـــرعی در  ـــیش از تعی و پ

خلـع , هرگونه دخل و تصـرف, محاکم
مشـروع , سرپرست گذاشتن و غیـره, ید

نیســـت و اگـــر حکمـــی و یـــا دســـتوری 
اعتبـار نـدارد و سـتاد , مخالف آن باشـد
و  اقـدام قـاطع نمایـد, در جلوگیری آن

, در صورت نسبت چیزی به ایـن جانـب
تــا از شــخص ایــن جانــب ســؤال نشــده 

ــد ــر ندهن ــب اث ــد ترتی ــت بای ــرا , اس زی
بسیاری از امور که به این جانـب نسـبت 

 .داده می شود بر خالف واقع است
  روح اللّه الموسوی الخمینی

مــاده ای و  ۸ســرانجام کــار فرمــان  – ۴
  :ستاد آن

ـــرداد  ۸در   • ـــین۱۳۶۲خ ـــر حس  ، می
موسوی و موسـوی اردبیلـی نامـه زیـر را 

  :به خمینی نوشتند
العظمی   اللّه حضرت آیت. بسمه تعالی   

امام خمینی، رهبـر انقـالب و بنیانگـذار 
ـ دامت برکاته  جمهوری اسالمی ایران 

فرمـان «حدود پنج ماه است به دنبـال 
، سـتاد پیگیـری تشـکیل »ای هشت ماده

رغـــم  گردیـــده و در ایـــن مـــدت علـــی
ـــر و مشـــک ـــا تـــالش پیگی ـــاد و ب الت زی

ــــه انجــــام وظــــایف و  شــــبانه روزی ب
مسئولیت خود مشغول شد و مقداری از 
عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی 
ــۀ  ــود و بقی ــدیم خــدمت نم ــری تق دفت
شکایات را به مراجع صالحیتدار ارجاع 

از آنجـا کـه . تا بـه نوبـت رسـیدگی شـود
 کلیۀ این امور جنبۀ قضایی دارد و فعـًال
هم همۀ ارگانهـای قضـایی، شـورایعالی 
قضـــایی، دیوانعـــالی کشـــور، محکمـــۀ 

  انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و 
  

  6 صفحهدر

 ابرقدرت سازی؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

2013سپتامبر 22تا9 1392شهريور31تا18  836شماره   

 

محاکم و دادسراها کامًال آمادگی دارند 
مســئولیت محولــه را بــه عهــده گرفتــه و 
انجام دهند اگر حضرت مستطاب عالی 

فرماییــد  دانیــد و امــر مــی صــالح مــی
ی سـتاد و ادامـۀ ایـن رسیدگی به کارهـا

کــار بــه عهــدۀ قــوۀ قضــاییه باشــد و 
برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل 
و مسئولیتهای اجرایی دارند بـا فراغـت 

ضـمناً از روحانیـت .بیشتر به آنها برسـند
مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایـی 
که تاکنون زحمـات زیـادی را متحمـل 

انــد بــه طــوری کــه اگــر همکــاری  شــده
توانسـت  شائبۀ آنهـا نبـود سـتاد نمـی بی

بـه ]این کـار را بـا حجـم بسـیار بـزرگش
ـ  برساند، تشکر و تقدیر مـی]انجام کنـیم 

  .بقائکم  اطال اللّه
رئـــیس دیوانعـــالی کشـــور، عبـــدالکریم 
ـ نخســـت وزیـــر جمهـــوری  موســـوی 

  اسالمی ایران، میرحسین موسوی 
خمینــی در همــان تــاریخ بــه ایــن دو  •

  :چنین پاسخ نوشت
تعالی بـا جـدیت و زحمـات   بحمداللّه   

فرسای هیأت پیگیـری، بـه طـور  طاقت
چشمگیری از هـرج و مرجهـا کـه الزمـۀ 
هر انقالبی است جلوگیری شده و کسی 

دهد که به منـازل یـا  به خود اجازه نمی
هــا تجــاوز نمایــد و بــدون مجــوز  مغــازه

ــه طــور عمــد  ــانونی کــاری ب شــرعی و ق
ادگاههــا و گیــرد و د تقریبــاً انجــام نمــی

دادســراها بــدون مجــوز شــرعی عملــی 
ــه روال  انجــام نمــی دهنــد و گزینشــها ب

کنند و باالخره اصـول  اسالمی عمل می
اصــالح شــده » ســتاد«امــور بــا زحمــت 

است و اینجانب از این هیأت و زحمات 
کنم و چون مسائل به قوۀ  آنان تشکر می

ــای  ــاب آق ــوط اســت و جن قضــاییه مرب
زرای دیگـر بـه وزیر و بعضـی از و نخست

کارهای مهم دیگر باید اشـتغال داشـته 
باشــند، بــا قــدردانی از آنــان بــا پیشــنهاد 

تعـالی  انشاءاللّه. شود مذکور موافقت می
 .موفق و مؤید باشند

  ۱۴۰۳شعبان المعظم  ۱۸/  ۱۰/۳/۶۲
  الموسوی الخمینی  اللّه روح

مـاده ای و  ۸بدین سان، عمر فرمـان     
پایــان » مــامفرمــان ا«ســتاد پــی گیــری 

  .یافت
  
مــاده ای،  ۸خامنــه ای فرمــان  ٭

عمر به پایان برده را دسـت آویـز 
دســـت گذاشـــتن روی ثروتــــی 

  : عظیم می کند
  
بعــد از مــرگ خمینــی، خامنــه ای، بــا     

ــی، ســتادی تشــکیل داد کــه  صــدور متن
. اسـت» فرمان امـام«کارش پی گیری 

بــی آنکــه روشــن باشــد مقصــود او از 
جه به ایـن امـر کـه با تو. کیست» امام«

مـاده برجـا نمانـده بـود،  ۸دیگر فرمان 
» امـام«اینطور تفسیر شد که او خـود را 

» رهبـری«می خوانـد و در واقـع بـرای 
قائــل مــی شــود و بــرای اداره » امــوال«
. ستاد تشکیل می دهد» اموال رهبری«

  :به این شرح
سـتاد اجرائـی فرمـان امـام و «تعیین  •

وی از ســـ» امـــوال رهبـــری«متصـــدی 
  :خامنه ای

ینــی خم ۱۳۶۸اردیبهشــت  ۶در تــاریخ  
حکمی صـادر مـی کنـد در بـاره اجـرای 

بعــد از مــرگ . یقــانون اساســ ۴۹اصــل 
، خامنه  ۱۶/۶/۱۳۶۸خمینی، در تاریخ  

ای که حاال دیگر با جعـل نامـه از سـوی 
خمینی، رهبر شده است، حکم دیگری 

» امــوال در اختيــار ولــي فقيــه«در بــاره 
بـرای ایـن امـوال سـتاد . صادر می کنـد

تشکیل می دهد و شخص محمد مخبـر 
  :را متصدی اداره اموال می کند

قــانون اساســی،  ۴۹بنــا بــر اصــل  -  ۱
هـای ناشـی  دولت موظف است ثروت«

از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سـرقت، 
قمـــــار، سوءاســـــتفاده از موقوفـــــات، 

هـــــــا و  کاری سوءاســـــــتفاده از پیمان
مــاکن معــامالت دولتــی، دایــر کــردن ا

غیرمشروع و سایر محمد شـریعتمداری 
و دکتر محمد جواد ایروانـی از روسـای 
ــر محمــد  ــوده و دکت پیشــین آن ســتاد ب

به بعـد ریاسـت  ۱۳۸۶مخبر نیز از سال 
ستاد را بر عهده دارد مـوارد را گرفتـه و 
بــه صــاحب حــق رد کنــد و در صــورت 

المـال واگـذار  معلوم نبودن او، بـه بیت
ــد ــد . کن ــم بای ــن حک ــیدگی و ای ــا رس ب

تحقیق و ثبوت شرعی به وسـیله دولـت 
  .»اجرا شود

ـــانون  – ۲ ـــرخالف ق ـــی ب حکـــم خمین
اساسی است چرا که بنا بـر آن قـانون او 

بـاوجود ایـن، . چنین اختیاری را ندارد
امــا . مــدت فرمــان او یــک ســال اســت
  .اینک یک مؤسسه دائمی گشته است

حکم او و حکم جانشین او مخالف  – ۳
هست زیرا بنا بـر آن اصـل، نیز  ۴۹اصل 

مالک این امـوال دولـت و اداره آن نیـز 
حال اینکه اینک عنوان . با دولت است

را یافته است و تحـت » اموال رهبری«
  .اداره می شود» رهبر«نظر 
کارش دیگر تصدی اموال بـر طبـق  – ۴

قــانون اساســی نیســت بلکــه فعالیــت 
شریک شدن با سپاه در : اقتصادی است

ات و وارد شـــدن در خریـــدن مخـــابر
ــت  ــرو نف ــت  ۴۸(قلم ــهام نف درصــد س

ــــارس ــــه )پ ــــائی از ورود ب ــــه ه ، نمون
فعالیتهــای ســود آور اقتصــادی و ســهم 

رانت ها و نیـز تصـدی سانسـور  بردن از
  .است) از طریق مخابرات(
برای تصدی این فعالیتها، این مؤسسه    

بنیاد برکت را تشکیل داده است و آن را 
بخـش (اساسـی قانون  ۴۴مشمول اصل 

  .گردانده است) تعاونی
محمد شریعتمداری و دکتر محمد   -  ۵

جواد ایروانی از روسای پیشین آن سـتاد 
بوده و دکتـر محمـد مخبـر نیـز از سـال 

به بعد ریاست سـتاد را بـر عهـده  ۱۳۸۶
اعضـــای ســـتاد عبارتنـــد از ســـید . دارد

پسـر بـزرگ خامنـه (مصطفی خامنه ای 
ـــی ) ای  ـــر(و محمـــد ایروان ســـابق  وزی

اقتصــاد و دارائــی و رئــیس ســابق ســتاد 
وزیــر (و محمــد شــریعتمداری ) اجرائـی

  ).سابق بازرگانی
  
  :»اموال رهبری«ثروت •
ـــروت امـــوال رهبـــری را دســـت  – ۱ ث

. میلیارد دالر برآورد کرده اسـت ۵۰کم
از جمله ثروتهایش، زمینها هستند که از 

میلیون متر مربع زمین دارد کـه  ۵قرار، 
. تر مربع آن در تهران استهزار م ۵۰۰

  عالوه بر این،
ــات ســال  -  ۲ ــای ۸۸پــس از انتخاب ، آق

خامنه ای بـا یـک فرمـان، بخـش قابـل 
تـــوجهی از امـــوال آســـتان حضـــرت 
عبدالعظیم شهر ری را به سـتاد اجرائـی 
منتقـل کـرد، ارزش ایـن امـوال حـدودا 

میلیـارد تومـان تخمـین زده مــی  ۱۰۰۰
  .شود
صــلی تــرین ســتاد اجرائــی یکــی از ا -  ۳

سهامداران بانک پاسارگاد مـی باشـد، و 
بیشـــترین عملیـــات بـــانکی خـــود را از 

  .طریق این بانک انجام میدهد
  
» امـوال رهبـری«وظایف اصلی ستاد •
  ):در پوشش ستاد اجرائی فرمان امام(
این امر که تصدی بنیاد مستضعفان  – ۱

رفیـق ( با کسانی از سـپاه بـوده و هسـت 
اه بـود و  محمـد دوست از کادرهای سپ

فروزنــــــده در حکومــــــت هاشــــــمی 
ــوده اســت و  ــر دفــاع ب رفســنجانی، وزی
برادر او احمـد فروزنـده از فرمانـدهان 

سـتاد «و این امـر کـه ) سپاه قدس است

بـا سـپاه، رقابـت و » اجرائی فرمان امام
در همان حال، همکاری دارد و محمـد 
ــر کــار خــود را، تحــت سرپرســتی  مخب

ت، بهـیچ رفیق دوست شروع کرده اسـ
هر دو مؤسسه، از . رو از راه اتفاق نیست

ــتند و بــه  ــه بازرســی معــاف هس هرگون
  :خامنه ای امکان می دهند

نیروهای مسلح خاص خـود معـروف  –
  .به گارد آهنین راد اشته باشد

بدون اینکـه حسـاب و کتـابی در کـار  –
باشــد، هزینــه هــای الزم را در داخــل و 

 .خارج از کشور بپردازد
بــرد خــانواده و ســران بیــت خــورد و  - 

  رهبری 
بخشـی (هزینه های مانورهای نظامی  - 

و راه پیمائی ها و سـفرهای ) ازهزینه ها
خامنه ای و بخشش های او بـه مقامـات 

  دولت و روحانیان و سران سپاه
ــان  -  ــا می ــه ه ــا و خان ــین ه ــیم زم تقس

  سرداران سپاه و روحانیان و وزیران 
 در خــارج از» رهبــری«هزینــه هــای  - 

  .ایران بخصوص لبنان و سوریه و عراق
و در شصـــــتمين  :انقـــــالب اســـــالمی 

مــــرداد و  ۲۸ســــالگرد کودتــــای خائنانــــه 
همزمــان بــا تهديــد ســوريه بــه جنــگ، دو 

مــرداد  ۲۸رشــته اســناد در بــاره کودتــای 
يــــم واليــــت مطلقــــه فقيــــه ميــــراث ژکــــه ر
ن و خائن به انقالب مردم ايـران آخوار 

کار رفتن است و نيز نقش امريکا در ب
اسلحه شيميائی توسط قشون صـدام بـر 

ـــد ـــه ان ـــران، انتشـــار يافت گـــردش . ضـــد اي
ـــــين کـــــه همدســـــت ر ـــــم ژروزگـــــار را بب ي

عــــراق در حملــــه شــــيميائی بــــه ايــــران و 
کردهــــای شــــمال عــــراق، اينکــــه ســــخت 
ـــه بهانـــه  انســـان دوســـت شـــده اســـت و ب
بکار رفـتن اسـلحه شـيميائی در سـوريه، 

مــی حملــه نظــامی بــه ســوريه را فريضــه 
  :خواند

  
سيا بـه سـازمان دادن   

 32مرداد  28كودتاي 
اعتراف مي كند اما بـه  
ــتن در دو  دســت داش
ــران و  ــا در ايـ كودتـ

  :!امريكا هرگز
  

ـــــالمی ـــــالب اس اســـــنادی کـــــه در  :انق
مــــرداد  ۲۸شصــــتمين ســــالگرد کودتــــای 

انتشــار يافتنــد، در آنچــه بــه گــزارش  ۳۲
ويلبــر در بــاره کودتــا مربــوط مــی شــود، 

. ينتـون انتشـار يافتـه بـوددر حکومت کل
ـــــــدگان ترجمـــــــه  ـــــــالب آخوانن ن را در انق

اســالمی خوانــده انــد و مــی داننــد کــه مــا 
موفــق شــديم قســمتهای سانســور شــده را 

از فهرست . نيز از قيد سانسور برهانيم
کامـــــل کســـــانی کـــــه دســـــتياران ســـــيا در 
انجــام کودتــا بــوده انــد، نيــز، بســـياری را 

ا شـد آن زمـان، ادعـ. شناسائی کـرده ايـم
ـــا در ســـيا از بـــين رفتـــه  کـــه اســـناد کودت

از گزارش ويلبر، نسخه ای که در . اند
شـــورای امنيـــت ملـــی بـــود، انتشـــار يافتـــه 

اين بار، سيا همـان سـند را منتشـر . بود
ســندهای منتشــره حــاکی از . کــرده اســت

آننــد کــه انگلســتان اصــرار داشــته اســت 
  .که نقشش در کودتا، سری بماند

را روبـــرت پـــاری نخســـت ترجمـــه نوشـــته 
وريـــــم کــــه رفتـــــار ســــيا را در بـــــاره آمــــی 

مـــرداد بـــا رفتـــارش در بـــاره  ۲۸کودتـــای 

گروگانگيری و معامله پنهانی برسـر بـه 
تــــأخير انــــداختن آزادی آنهــــا تــــا بعــــد از 

(= انتخابـــات رياســـت جمهـــوری امريکـــا 
. مقايسـه مـی کنـد) کودتا بر ضد کـارتر

خاطرنشـــان کنـــيم کـــه بهشـــتی نيـــز گفتـــه 
گروگانهـــا همچـــون آتـــو برضـــد  از: بـــود

. بنــی صــدر و کــارتر اســتفاده مــی کنــيم
بدين قرار، گروگانها در دو کودتا بکار 
رفتنــــد، يکــــی در امريکــــا و ديگــــری در 

  :ايران
  

ـــای  ســـیا هـــم در کودت
برضــد رهبــری ( ۱۹۵۳

ـــران ـــی ای ـــت مل ) نهض
دســت داشــت و هــم در 

– ۱۹۸۰کودتــــــــــای 
۱۹۸۱:  

  
ــه خــود را در        ــاری مقال  ۲۶روبــرت پ

نوشته او . انتشار داده است ،۲۰۱۳اوت 
  :واجد این نکات هستند

. سیا یک روی سکه را نشان مـی دهـد •
ــای  ــد کودت ــی کن ــراف م ــرداد  ۲۸اعت م

برضــــــــد  ،را) ۱۹۵۳اوت  ۱۸(  ۱۳۳۲
اما . حکومت مصدق سازمان داده است

افزون بر سه دهه است که حاضر نیست 
مـــردم امریکـــا را از فصـــلهای کلیـــدی 

ــود ــاریخ خ ــرای آ ،ت ــا ب ــد و بس ــاه کن گ
این فصلها از دید مـردم امریکـا  ،همیشه

مخفی بمانند و این مـردم نداننـد نقـش 
ــردن  ــا ک ــارتر در ره ــیا در شکســت ک س
گروگانهـــا و شکســـت او در انتخابـــات 
ــوده  ــه ب ــا چ ــوری امریک ــت جمه ریاس

  :است
دهه طول کشیده اسـت تـا کـه سـیا  ۶ •

بــر ضــد  ،۱۹۵۳رســماً بپــذیرد در ســال 
کودتـا  ،در ایران ،مت منتخبیک حکو

اما بسا هرگز نپذیرد همـین . کرده است
رئـیس  ،بر ضد کـارتر  ،۱۹۸۰در  ،کار را

توجیــه . جمهــوری امریکــا کــرده اســت
ـــدازی حکومـــت مصـــدق خطـــر  ،بران

کمونیسم و توجیه تدارک شکست کارتر 
ــدا کــردن بلــوک  ،نیــز ــاال را پی دســت ب

  .کمونیسم در دوران جنگ سرد بود
ـــی مصـــدق  ،۱۹۵۳در       حکومـــت مل

نفت ایران را ملی کرده و منـاطق نفتـی 
. پ خارج کـرده بـود.را از ید شرکت ب

بنا بر اسـنادی کـه سـیا در هفتـه گذشـته 
حملــــه نظــــامی  ،انتشــــار داده اســــت

. انگلستان بسود شـوروی تمـام مـی شـد
سخت سرانی کـه بـه جنـگ  ،۱۹۸۰در 

ــیدند ــی بخش ــق م ــدم مطل ــرد تق از  ،س
کـه توسـط حکومـت  جمله افسران سیا

هشـدار مـی  ،کارتر تصـفیه شـده بودنـد
در  ،دادند که محـور شـدن حقـوق بشـر

بطور خطرناکی  ،سیاست خارجی کارتر
ساده لوحانه است و سودش به شوروی 

  .می رسد
تفــاوت اساســی  ،امــا میــان دو کودتــا •

 ،بنـابرگزارش سـیا ،اولـی :وجود داشت
اقـدامی بـود کـه در ) TPAJAXبا کـد  (

بمثابـــه تـــدبیری در  ،امریکـــا خـــارج از
با تصویب عالی  ،قلمرو سیاست خارجی

ترین مقامهای حکومـت امریکـا انجـام 
نــام مقــام اولــی کــه دســتور . مــی گرفــت

ــرح  ــرای ط ــت  ،اکــس را دادژآاج دوای
  .  رئیس جمهوری امریکا بود ،یزنهاورآ

اما خرابکاری در گفتگوهائی کـه در       
ـــرای رهـــا کـــردن  ،۱۹۸۰  ۵۲کـــارتر ب

انجـام » ایـران«بـا  ،گروگان امریکـائی
توســط افســران خــود ســر ســیا  ،مــی داد

انجام می گرفت کـه بـا سـتاد انتخابـاتی 
بوش همدست بودنـد و  –رونالد ریگان 

بدیهی است خرابکاری را بدون اطـالع 
استانســفیلد  ،کــارتر و رئــیس وقــت ســیا

  .می کردند ،ترنر
ن بخش از سیا این خرابکـاری را بـه آ     

میـل  ،ورد که مقام افسانه ای سـیاآ عمل
ــد ــن ،ن راآ ،کوپلن ــرای م ــان  ،ب ــن س ای

 ،»سـیائی در درون سـیا« :توصیف کـرد
حلقه مرکزی کـه قدرتمنـدترین چهـره 

. ن را تشــکیل داده بودنـــدآهــای ســیا 
ن بودنــــد کــــه نیازهــــای آاینــــان بــــر

ــران  ــر از رهب اســتراتژیک امریکــا را بهت
 اینان ایده. انتخابی تشخیص می دهند

لهــای دموکراتیــک امریکــا را خطــری آ
ـــرای امریکـــا مـــی دانســـتند ـــزرگ ب . ب

در  ،در مصـــاحبه اش بـــامن ،کوپلنـــد
 :گفـت ،چند ماه پیش از مـرگش،۱۹۹۰

در  ،کارتر واقعا به همـه اصـولی کـه مـا«
 ،در بــاره اش صــحبت مــی کنــیم ،غــرب

ســاده اندیشــی کــه کــارتر . بــاور داشــت
نچــه بــرای امریکــا آمــی پنــدارد  ،اســت

اســت بـرای دیگــران نیـز خــوب خـوب 
دم احمقــی آکــارتر  :مــن گفــتم... اســت
 ،بـرای امریکـا ،اما از دیـد کوپلنـد. نبود

او مــرد اصــول و  ،کــارتر بــدتر از احمــق
  .»ارزشها است

کوپلند یکی از افسران سیا اسـت کـه       
در  ،در کودتا بـر ضـد حکومـت مصـدق

او گفـت او و . شرکت کرده بود ،۱۹۵۳
ا کـه در کودتـا برضـد دیگر افسـران سـی

ـــتند ـــرکت داش  ،۱۹۸۰در  ،مصـــدق ش
  . کارتر را هدف براندازی کردند

چه جای شگفتی اسـت  :انقالب اسالمی
نهـــا کـــه در کودتـــای رضـــاخانی، آاگـــر 

شــــرکت کردنــــد، همانهــــا بودنــــد کــــه در 
ضد حکومـت ملـی مصـدق و  کودتا بر

کودتا بر ضد بنی صـدر و انقـالب  در
  . کردند، شرکت ۶۰ايران، در خرداد 

  
  :اقدام برضد کارتر ٭
  
ـــر  • ـــان و دیگ ـــراض ریگ ـــاد و اعت انتق

محافظــه کــاران بــه کــارتر ایــن بــود کــه 
اجـازه . یم شـاه سـقوط کنـدژگذاشت ر

ــه  ــاراگوا ب ــتها در نیک ــه ساندینیس داد ک
یمهـای ژقدرت برسند و سبب شد کـه ر

ضــد کمونیســت در امریکــای جنــوبی و 
ایـن کـار را بـا . دیگر نقاط سـقوط کننـد

انتقاد رعایت نشدن حقوق بشـر توسـط 
گـردان «بخاطر بکار بردن  ،یمهاژاین ر

ــرای حــذف » هــای مــرگ و شــکنجه ب
  .کردن چپ گرایان می کرد

حکومـت  ،در اسـرائیل ،در این میـان     
در دســت حــزب لیکــود بــود و از کــارتر 
بخاطر توافق کمپ دیوید که سبب شد 
اســـرائیل صـــحرای ســـینا را بـــه مصـــر 

بگــــین و . ناراضــــی بــــود ،بازگردانــــد
همکاران نزدیکش ایـن اعـالن خطـر را 
ــه در صــورت  ــد ک ــرده بودن ــت ک دریاف

کـــارتر مجبورشـــان  ،تجدیـــد انتخـــاب
خواهــد کــرد ســرزمینهای فلســطینی را 
تخلیه و دولت فلسطینی را بـه رسـمیت 

  .بشناسند
ــر        ــرکت کننــدگان در آبنــا ب ــه ش نچ

و شـاهدان » اکتبر سـورپرایز«ماجرای 
در اقدام کثیف  ،نقل کرده اند نآوقوع 

هم مقامهای ارشد حـزب  ،برضد کارتر
ـــه (جمهوریخـــواه  ـــوش و  ژرژاز جمل ب

کـه (و مقامهای ارشد سیا ) ویلیام کیسی
با ریاست جمهوری کارتر موافق نبودند 

ــــه )  و شــــهروندان امریکــــا متصــــل ب
مقامهای سیاسی و  مقامهـای اطالعـاتی 

ل نخست وزیـر اسـرائی ،اسرائیل و بگین
  .شرکت داشته اند

ــا را     ــی ه ــود کــه ایران ــن ب هدفشــان ای
  گروگان امریکا را پیش  ۵۲متقاعد کنند 

  
  7 صفحهدر

  

 ابرقدرت سازی؟
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 ،از انتخابات ریاسـت جمهـوری امریکـا
تـا کـه . رها نگرداند ،۱۹۸۰نوامبر  ۴در 

دمی ضعیف آکارتر  ،در نظر مردم امریکا
و بی کفایت جلوه کند و اقبال انتخـاب 

مهــوری امریکــا را مجــدد بــه ریاســت ج
  .  بدست نیاورد

در عملیـات  ،۱۹۵۳همانند کودتـای      
 ،بـر ضـد کـارتر نیـز ،۱۹۸۰پنهان سال 

انگیــزه هــای قــوی وجــود داشــتند کــه 
. عملیــات پنهــانی را توجیــه مــی کردنــد

ــد پنهــان  ــر ضــد مصــدق را بای ــا ب کودت
انجام می گرفت و پنهان مـی مانـد زیـرا 

و یــم شــاه ژشــکار شــدنش مشــروعیت رآ
یمهای متحـد امریکـا در منطقـه را از ژر

در انتخابــات ریاســت . بــین مــی بــرد
سـتاد  ،امریکا نیز ۱۹۸۰جمهوری سال 

انتخاباتی ریگان بـا رادیکالهـای ایرانـی 
بـا  – صاحب مقام در دولـت ایـن کشـور

ــرائیل و برخــی  ــتیاری حکومــت اس دس
همکاری کـرد تـا مـانع از  - اسرائیلی ها 

ردن گروگانهـا زاد کـآموفقیت کارتر در 
این کار پنهـانی انجـام گرفـت و . بگردد

ــود کــه  حــزب جمهوریخــواه مراقــب ب
. ن برداشـته نشـودآهیچگاه پرده از سر 

شــــکار شــــدن رابطــــه حــــزب آزیــــرا 
ـــا ســـیا و اســـرائیل در  جمهوریخـــواه ب
چنین کاری هم امروز نیز که افزون بـر 
سه دهه از ماجرای اکتبر سـورپرایز مـی 

ـــذرد ـــذیرفتن  ،گ ـــهآپ ـــروعیت  ن ب مش
کــه نمــاد  ،ریاســت جمهــوری ریگــان

 ،جنــبش محافظــه کــاری امریکــا اســت
  .سیب می رسندآسخت 

ـــالمی ـــالب اس ســـازش گرداننـــدگان  :انق
ــــا در  ــــا پ حــــزب جمهوريخــــواه امريکــــا، ب

راديکالهــــای «ميــــانی اســــرائيلی هــــا، بــــا 
، جملــــه بهشــــتی را تــــا بخــــواهی »ايرانــــی

ــــــد ــــــود. شــــــفاف مــــــی کن ــــــه ب از : او گفت
يکـــائی برضـــد کـــارتر و گروگانهـــای امر 

اســـتفاده . بنـــی صـــدر بايـــد اســـتفاده کـــرد
ـــه ای پنهـــانی شـــد  برضـــد کـــارتر، معامل
. کـــه مـــانع از تجديـــد انتخـــاب او گشـــت

از وجـــود گروگانهـــا چگونـــه ممکـــن  امـــا
بود برضد بنی صدر اسـتفاده کـرد غيـر 
وارد کــــــــــردن خمينــــــــــی در آن ســــــــــازش 
پنهــــانی، در نتيجــــه، مقابــــل کــــردنش بــــا 

ا؟ چنــــين شــــد کــــه، بنــــی صــــدر و کودتــــ
کودتـــا برضـــد کـــارتر در امريکـــا، همـــراه 
شد با کودتا برضد بنی صـدر در ايـران 
توســط خمينــی و ســران حــزب جمهــوری 

  .اسالمی
  
  :سرنگون کردن مصدق ٭
  
اسناد سیا کـه  ،۱۹۵۳در باره کودتای  •

رهـا شـده انـد » محرمانه اسـت«از قید 
 ،اکـسژآتأکید دارند بر این که عملیات 

نکه یک آبعد از . لیات بودندواپسین عم
رشــته عملیــات کمتــر شــدید نتوانســتند 

ــر ــار آمصــدق را ب ــد دســت از مه ن دارن
گـزارش سـیا مـی . صنعت نفـت بـردارد

رمــــان آمصــــدق مجــــذوب « :گویــــد
ناسیونالیســم گشــته اســت و کارهــائی  را 
مـــی کنـــد کـــه بـــرای مـــردمش مفیـــد 

ـــتند ـــار . »نیس ـــر فش ـــتقامت در براب اس
انگلستان وارد می اقتصادی که امریکا و 

نرمش  ،کنند برای این که  در مورد نفت
از جملــه عملیــات کمتــر  ،بخــرج دهــد

    .   شدید بود
ــا متحــدان آحکومــت       ــاور کــه ب یزنه

 ،روسیه شوروی در کـره در جنـگ بـود
بـــراین بـــاور بـــود کـــه حملـــه نظـــامی 
انگلستان به ایران بسـود شـوروی تمـام 
می شـود و بـه دسترسـی غـرب بـه نفـت 

یران پایان مـی بخشـد و شـوروی از راه ا
بهای آبر  ،تسلط بر ایران و خلیج فارس

  . گرم دست می یابد
خطـر بـالقوه بـاز « :گزارش می گوید     

شدن دروازه ایران بروی هجوم روسـیه 
در زمانی کـه جنـگ سـرد در منتهـای  –

امریکـا را نـاگزیر  –شدت خویش اسـت 

اکــس را تهیــه و بــه اجــرا ژآکــرد طــرح 
  .»اردبگذ

کودتـــائی کـــه ســـیا برضـــد مصـــدق  • 
به مـدت یـک ربـع  ،شاه را ،سازمان داد

امـا روش .  بر مسند قـدرت نشـاند ،قرن
سرکوبگرانه او سـبب برانگیختـه شـدن 

یم ژمردم ایران بقصد سرنگون کردن ر
در  ،او که از سرطان رنج می برد. او شد

. ایران را ترک گفـت ،۱۹۷۹اوائل سال 
دوستان  ،ترک ایراندر ماه های بعد از 

از جملــه داویــد راکفلــر  ،امریکــائی او
ـــینجر ـــانری کیس ـــدار و ه ـــر  ،بانک وزی

ــا ــزد کــارتر ،خارجــه اســبق امریک ــا  ،ن ب
 ،موفقیت البی گری کردنـد تـا کـه شـاه

  .به امریکا راه داده شود ،برای درمان
ورود شاه به امریکا در ایـران بحـران       

ال دانشـجویان رادیکـ. وردآسیاسی ببار 
ـــد و  ـــغال کردن ـــا را اش ـــفارت امریک س
ــان  ــه گروگ ــائی را ب ــای امریک دیپلماته

را  ۱۹۸۰از گروگانها سـال  ۵۲. گرفتند
انتخابات ریاسـت . در اسارت بسر بردند

جمهـوری امریکــا انجـام شــد و نــاتوانی 
اقبــال تجدیــد  ،زاد کردنهــاآکــارتر از 

انتخـــــــاب او را کـــــــاهش داد و او در 
گانهـا در گرو. انتخابات شکست خـورد

همــان لحظــه کـــه  ،۱۹۸۱انویــه ژ ۲۰
ریگــان ادای ســوگند را بــه پایــان بــرد و 

  .زاد شدندآ ،رئیس جمهوری شد
ــان        ــه زم ــی ک ــوء ظن ــرغم س زادی آب

مــاجرا معاملــه  ،گروگانهــا برانگیخــت
از  ،بــه تــدریج ،پنهــانی اکتبــر ســورپرایز

دو حـزب موافـق . پرده بیرون می افتاد
زایز موضــوع بودنــد کــه اکتبــر ســورپری

تحقیق نگردد و بسا موضوع گفتگو نیز 
ـــود ـــمگینانه حـــزب . نش ـــدیب خش تک

جمهوری خواه و رفتار خجوالنه حزب 
دموکرات پـرده کشـیده بـر مـاجرا را در 

و تمامـه دهـه  ۱۹۸۰همان اوائل سـال 
 ،۹۰در اوائـــل دهـــه . ممکـــن کـــرد ۸۰

مجلــس نماینــدگان کمیســیون تحقیــق 
ارش ایـن تشکیل داد و بعد از انتشار گـز

کمیســیون بــود کــه اســنادهای مــورد 
در  ،اعتنـــای کمیســـیون قـــرار نگرفتـــه

سـندهای کلیـدی . یافته شدند ،بایگانی
ــد و ســندهای  ــه شــده ان ــده گرفت ــا دی ن
کلیدی دیگری به کمیسیون داده نشـده 

  . اند
واشنگتن حاضر نشد بـا  ،باوجود این •

عناصر ناراضی سـیا  :واقعیت روبرو شود
ــ ــزب لیک ــرائیلو اعضــای ح ــا  ،ود اس ب

ریگان و بوش و دیگر جمهوریخواهـان 
قدرتمند گروه شدند برای این که کارتر 

  .را از کاخ سفید برانند
  
  :سیائی در درون سیا ٭
  
همــان اســت کــه  ،بســا تنهــا اعتــراف •

در مصــاحبه بــا  ۱۹۹۰کوپلنــد در ســال 
ــت  ــودکرده اس مــن و در خــاطرات خ

سـیائی  ،وقتی پذیرفت که در درون سـیا
.  د داشت و برضد کارتر کودتا کردوجو

نطــور کــه مــا آ« :کوپلنــد بــه مــن گفــت
ــدیم ــی دی ــعیت را م ــانآدر  ،وض  ،ن زم

میـــان  ،رقابـــت میـــان چـــپ و راســـت
رقابـت . نبـود ،لیبرالها و محافظه کارها

میان خیالبافهـا بـا واقـع گراهـا و عمـل 
ــود ــود. گراهــا ب ــاف ب  ،او. کــارتر خیالب
یـد کـار فکر می کرد کـه با ،شرافتمندانه

 ،مــدهایشآنیـک کـرد و بــه محـک پـی 
دمــی بــه جــد آاو . زمــودآاقبــال خــود را 

  .»معتقد بود
نچه به بحران ایـران مربـوط مـی آدر  •
از  ،کوپلند با صاحب وزن های سیا ،شد

رشـــیبالد روزولـــت و نیـــز بـــا آ ،جملـــه
ــینجر ــود ،کیس ــاط ب ــن دو از . در ارتب ای

بانــک . نزدیکــان داویــد راکفلــر بودنــد
ــیس مان ــول چ ــا دالر پ ــان میلیارده هات

. اداره مـی کـرد ،ایران را در دوران شـاه
ــال  ــه دنب ــود کــه ب ایــن همــان ثروتــی ب

مالهــای ایــران  ،۱۹۷۹ســقوط شــاه در 
کوپلنـد . ن دست یابندآمی خواستند بر 

 –در میـان مـا بسـیار بودنـد « :می گفت
من و هانری کیسینجر و داوید راکفلر و 

عضو سـیا ن زمان آرشیبالد روزولت که آ
که سخت باور داشتند که ضـعف  –بود 

ــی اشخاصــی در  بخــرج مــی دهــیم وقت
ایران و نقاط دیگر جهان به خود اجازه 
می دهند ما را تحقیر کنندو کـاری نمـی 

این بود که کوپلنـد و دوسـتانش . »کنیم
کـــاری را کـــه در قبـــال گروگـــانگیری 
ــرد ــد ک ــران بای ــان توســط ای  ،امریکائی

او بســود . نــدموضــوع بررســی قــرار داد
او بـه . رفقای قدیمیش در سیا دراز کـرد

ــیمس  ــتنآج ــد  ،نگل ــین ض ــیس پیش رئ
کوپلند می . وردآروی  ،جاسوسی در سیا

او کــــه شــــکارچی مشــــهور « :نویســــد
بـــا  ،بـــه مـــن گفـــت ،جاسوســـان بـــود

دســت کــم  ،همکــاری موســاد اســرائیل
گروگــانگیر را » دانشــجویان«نیمــی از 

ی حتی نشـانی هـا. شناسائی کرده است
او . ورده اسـتآنها را در تهران بدست آ

دمهائی که ایـن دانشـجویان آمرا از نوع 
بـیش از  ،نهـاآاغلـب . گـاه کـردآ ،بودند

  .»بچه نبودند
ــاتی اســرائیل •  ،یکــی از عوامــل اطالع

او مأمور . ری بن مناش بودآجوانی بنام 
شناسائی افراد در ساخت جدید قـدرت 

بــه او در نوجــوانی . در ایــران شــده بــود
نـه تنهــا . اسـرائیل مهـاجرت کـرده بـود

بلکـه  ،فارسی را روان صـحبت مـی کـرد
دوستان هم مدرسـه ای مـی داشـت کـه 
اینک در دیـوان سـاالری انقالبـی روی 

  .مدندآمی 
ــــاطراتش ،او      ــــه در  ،در خ  ،۱۹۹۲ک

ــار داد ــار  ،انتش برداشــت خــود را از ابک
گرچـه از دیـد . کوپلند بدست می دهـد

یک عامل سیا جانبدار  کوپلند ،اسرائیل
بـــا منـــافع  ،اعـــراب بـــود و در گذشـــته
اما بخـاطر  ،اسرائیل مخالفت کرده بود
سـتایش مـی  ،توانائی هـایش در تحلیـل

  .شد
دیداری میـان « :بن مناش می نویسد      

ـــاتی  ـــل اطالع ـــد و عوام ـــیلس کوپلن م
ــه ای در جــورج تــون  ،اســرائیل در خان

. انجـــام گرفـــت ،واقـــع در واشـــنگتن
لی خوشــحال بودنــد از ایــن کــه اســرائی

شرکت پیدا می  ،فعالیتهائی برضد کارتر
ــد ــد کیمچــی. کنن ــیس بخــش  ،داوی رئ

عالی مقام تـرین  ،روابط خارجی موساد
  .»اسرائیلی حاضر در این گفتگو بود

      
میز آلزوم شکست دادن تحقیر  ٭

  :کارتر
  
نویسـنده از کتـاب کیمچـی  ،در اینجا •

ربـوط مـی قسمتی را نقل مـی کنـد کـه م
نخسـت وزیـر  ،شود به این امر که بگین

از قرار و مـدار محرمانـه  ،وقت اسرائیل
گاه می شود میـان بگـین و سـادات آای 

کـارتر برعهـده مـی گرفـت  ،نآکه بنا بر
ــای  ــرزمین ه ــه س ــه تخلی ــرائیل را ب اس

از  ،۱۹۶۷در جنــگ  ،اشــغالی فلســطین
بگـین . وادار کند ،جمله بیت المقدس
این کـه کـارتر بـرای  بیمناک می شود از

بار دوم بـه ریاسـت جمهـوری انتخـاب 
ــرائیل ــی اس ــیم از الب ــودن ب ــود و ب  ،ش

حکومت او را ناگزیر از تخلیه سـرزمین 
ـــد ـــت اســـرائیلی کن ـــول دول . هـــا و قب

کیمچی می نویسد کـه . نخواهد داشت
تهیه شـده  ،پنهان از اسرائیل ،این طرح

بود و می باید بعنوان سـندی بـر فریـب 
در تــاریخ ثبــت  ،متحــد یــک دوســت و

بن مناش نیـز مـی نویسـد بگـین و . شود

دیگر رهبران لیکود کارتر را تحقیـر مـی 
بگین از کارتر بدین خـاطر کـه . کردند

توافق صلح کمپ داوید را به او تحمیل 
ایــن توافــق . نفــرت داشـت ،کـرده بــود

صلح ببار نیاورد و مشکل فلسطین را نیز 
افــزون بــر . بــردوش اســرائیل گذاشــت

بگین زمان الزم داشت تا که زمین  ،این
از راه خانــه ســازیها  ،هــای فلســطینی را

ــد ــرائیل کن ــمیمه اس ــارتر . ض ــاه ک هرگ
انتخاب می شد به او این مهلـت را نمـی 

ایــن شــد کــه بــا جمهوریخــواه هــا . داد
برای به شکست کشاندن کوشـش کـارتر 

. زاد کردن گروگانها همدسـت شـدآدر 
جام معاملـه بن مناش یکی از شاهدان ان

پنهــانی برســر گروگانهــا بــود کــه اکتبــر 
ــام گرفــت ــا . ســورپرایز ن ــه ب ایــن معامل

ــری  ــر س ــیا و دوای ــل س ــاری عوام همک
بـه  ،نآاسرائیل انجام گرفت و هدف از 

تأخیر انداختن آزادی گروگانها تـا بعـد 
از انتخابــات ریاســت جمهــوری امریکــا 

  .بود
  
ــر  ٭ ــاننده اکتب ــای پوش ــرده ه پ

  :می درند سورپرایز از پی
  
اکتبـــر ســـورپرایز فصـــل اول کتـــاب  •

ــران گیــت شــد ــن . افتضــاح ای ــرده ای پ
دریـــــد و دور دوم  ۱۹۸۶افتضـــــاح در 

وقتـی . ریاست جمهوری ریگان را درید
ــاره فصــل اول ــه تحقیــق در ب  ،نوبــت ب

 ۱۹۹۱یعنی اکتبر سورپرایز در سـالهای 
ــا ،رســید ۱۹۹۲و  ــوری خــواه ه  ،جمه

ه راز ایـن دیوانه وار از دریده شدن پـرد
ــا . جلــوگیری کردنــد ،معاملــه پنهــانی ب

ن شدند که پرده راز بـدرد آنکه مانع از آ
تا مگر در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

ــه  ،۱۹۹۲ســال  ــار دوم ب ــرای ب ــوش ب ب
او از بیـــل  ،ریاســـت جمهـــوری برســـد

و ایـن بتـازگی . کلینتون شکست خـورد
است که به اسنادی دسترسی حاصل می 

ا را در اختیار نهآشود که حکومت بوش 
اینـک . کمیسیون تحقیق قرار نمـی داد

می دانیم او و دستیارانش چسان مانع از 
دسترسی کمیسیون بـه ایـن اسـناد شـده 

  .اند
ــال       ــرای مث ــامیلتون ،ب ــی ه عضــو  ،ل

ن زمـان کـه رئـیس آمجلس نماینـدگان 
وئــن ژدر  ،کمیســیون تحقیــق نیــز بــود

ــه مــن گفــت کمیســیون مــی  :گذشــته ب
نتیجه دیگری برسد گزارش توانست به 

سفارت امریکا در مادرید گویای حضور 
را در ۱۹۸۰ویلیــام کیســی در مادریــد در 

برخـی . اختیار کمیسیون قرار داده بـود
از شاهدان گفته بودند که او به مادریـد 
رفته و با ایرانی فرستاده مقامهای ایرانی 
دیدار و در باره معامله بر سـر بـه تـأخیر 

گروگانهـــا تـــا بعـــد از زادی آانـــداختن 
ــا ــوری امریک ــات ریاســت جمه  ،انتخاب

  .گفتگو کرده است
در  ،۱۹۸۰در  ،سفر کیسی به مادریـد      

مرکز تحقیق کمیسـیون تحقیـق تحـت 
هرگـاه . ریاست هـامیلتون قـرار داشـت

کمیسیون بطور مستند می دانست که او 
ناگزیر بود بپذیرد  ،به مادرید رفته است

ــد ــأخیر ان ــه ت ــرای ب ــه ب زادی آاختن ک
. گروگانها تن بـه ایـن سـفر داده اسـت

کمیسیون به این عذر که سـندی وجـود 
 ،ندارد حاکی از سـفر کیسـی بـه مادریـد

گفت او معامله محرمانه ای نیـز انجـام 
ـــت ـــداده اس ـــتهژدر . ن ـــن گذش در  ،وئ

مـا « :هامیلتون بـه مـن گفـت ،مصاحبه
هیچگونه سـندی بدسـت نیـاوردیم کـه 

فر را انجـام تصدیق کنـد کیسـی ایـن سـ
کاخ سفید می دانست که ما . داده است

در باره وقوع یـا عـدم وقـوع ایـن سـفر 
ــد ایــن  ــیم پــس مــی بای تحقیــق مــی کن

ـــه وزارت  ـــا ب ـــفارت امریک ـــزارش س گ
خارجه در باره حضور کیسی در مادریـد 

  .»را در اختیار ما قرار می داد و نداد
و در پاســـخ ایـــن پرســـش کـــه اگـــر      

د کیسی به مادریـد گاه می شآکمیسیون 
یا نتیجه بی مایه کمیسـیون آ ،رفته است

تحقیق را در باره اکتبر سـورپرایز تغییـر 
زیرا . ریآ :می داد؟ هامیلتون پاسخ داد
در مرکـز  ،مسئله سفر کیسـی بـه مادریـد
اگر کـاخ . تحقیق کمیسیون قرار داشت

سفید می دانسـت کـه کیسـی بـه مادریـد 
مـا را از قطعاً مـی بایـد  ،رفته بوده است

  .»گاه می کردآن آ
مدرکی که نشان می دهد کـاخ سـفید  •

می دانسته است کیسـی بـه مادریـد سـفر 
 ،در بایگـانی کتابخانـه بـوش ،کرده بود

قرار داشـت  ،در تکزاس ،در کلژاستیشن
  .ن را انتشار دادمآو من 

ســـند گـــزارش ســـفارت امریکـــا در       
مادرید اسـت بـه وزارت خارجـه امریکـا 

ــت و ا ــوناس ــام س ــن ویلی ــاور  ،دوی مش
بــه چســتر پــل  ،حقــوقی وزارت خارجــه

. مقام حقوقی کاخ سفید داده شـد ،ژپال
زمـانی انجـام  ،۱۹۹۱این کار در نـوامبر 

گرفــت کــه کمیســیون تحقیــق کنگــره 
  .مشغول به کار می شد

ـــر       ـــا ب ـــالآبن ـــه پ ـــزارش «در  ژنچ گ
خود  ،۱۹۹۱نوامبر  ۴مورخ » اطالعاتی

در  :سون گفته استویلیام  ،نوشته است
از  ،از مــدارکی کــه ،وزارت امــور خارجــه

بــالقوه  ،لحــاظ ادعــای اکتبــر ســورپرایز
یکــی گــزارش ســفارت  ،خطــر ســاز بــود

امریکا در مادرید بود که مـی گفـت بیـل 
کیسی بدالیل نـامعلوم در مادریـد بـوده 

  . است
روبرت پـاری گزارشـهائی  ،در این جا •

ه گـزارش روسـی(را خاطر نشان می کند 
که سانسـور ...) در باره اکتبر سورپرایز و

بـدون بررسـی  ،یعنـی کمیسـیون. شدند
. گزارش خود را تهیـه کـرده اسـت ،نهاآ

نقش کـاخ سـفید در ریاسـت جمهـوری 
بــوش ایـــن بـــوده اســـت کـــه نگـــذارد 

ن کـه مـدت آپـیش از  ،گزارشها و اسناد
ـــه پایـــان رســـد ـــار  ،تحقیـــق ب در اختی

  .کمیسیون قرار گیرند
اطالع جديـدی حاصـل  :میانقالب اسال

ن، مهـدی کروبـی آ کرده ايم که، بنـا بـر
گفتــه اســت ديــدار و معاملــه انجــام شــده 

امــا نــه او کــه بــرادرش از دســت . اســت
دانستنی اسـت کـه . اندرکاران بوده است

نمـی : او به روبرت پـاری نيـز گفتـه بـود
گويم معامله ای انجـان نشـده اسـت مـی 

  . گويم من داخل در ماجرا نبوده ام
  
  :تاریخی سراسر دروغ ٭
  
گرگ و گیتس نیـز بـه افتضـاح ایـران  •

هردو مورد سوءظن . لوده بودندآگیت 
قرار گرفتند بخاطر اظهار بـی اطالعـی 
از فروشهای سری اسـلحه بـه ایـران در 

ـــــل  ۱۹۸۶و  ۱۹۸۵ســـــالهای  و تحوی
اســلحه بــه کنتراهــا کــه بــر ضــد دولــت 

شـــورش  ،در نیکـــاراگوا ،ساندینیســـتها
  .دندکرده بو

 ،بوش که خود رئیس اسـبق سـیا بـود     
ــران  ــاره ای ــرا - در ب ــکارا دروغ آ ،کنت ش

گفــت وقتــی اصــرار ورزیــد کــه ســقوط 
 ،هواپیمای حامل اسلحه برای کنتراهـا

کمتــرین ربطــی بــه  ،بــر فــرار نیکــاراگوا
حــال . حکومــت امریکــا نداشــته اســت

نکه تحویل اسلحه بـه کنتراهـا توسـط آ
 ،س جمهـوریمأموران دفتر معاون رئـی

  .سازمان داده می شدند ،یعنی خود او
بوش به دروغ گفت که او در حلقه   ،و     
نها که درباره ماجرائی تصـمیمها را مـی آ

 ،کنتـرا نـام گرفـت –گرفتند کـه ایـران 
  نکه سندها مسلم آحال . نبوده است

  
  8 صفحهدر
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کردنــد کــه او صــاحب نقــش اصــلی در 
  .گرفتن تصمیم ها بوده است

بــر مــدارک موجــود در کتابخانــه  بنــا •
مسلم است که پوشاندن افتضـاح  ،بوش

اساساً بخشـی از کوشـش  ،اکتبر سوپرایز
وســیع بــرای پوشــاندن افتضــاح ایــران 

شخص بـوش در . گیت بوده بوده است
پوشــــاندن هــــر دو افتضــــاح و مــــانع 

در باره این  ،تراشیدن بر سر راه تحقیق
نقـــش همآهنـــگ کننـــده  ،دو افتضــاح

  . را داشته استتقالها 
دادستان مستقل تحقیق  ،برای مثال      

در دسـامبر  ،کنترا - کننده در باره ایران 
کشف کرد که دفتـر مشـاور کـاخ  ،۱۹۹۲

در  ،ســفید در ریاســت جمهــوری بــوش
 –دادن یادداشتهای بوش در باره ایران 
. کنتــرا را بــه تــأخیر مــی انداختــه اســت

ر نکه دفتر اصرار ورزیـد کـه بـه تـأخیآبا
والــش  ،انــداختن عمــدی نبــوده اســت

  . نپذیرفت
افزون بر به تأخیر انـداختن تحویـل      

حکومت بـوش مـانور مـی داد تـا  ،اسناد
از دسـترس تحقیـق  ،که شاهدان اصلی

 ،بــرای مثــال. کننــدگان خــارج بماننــد
به این عنوان که سفیر امریکـا در  ،گرگ

ــوبی اســت ــره جن ــرای  ،۱۹۹۲در  ،ک ب
 ،ســیون تحقیــقادای شــهادت در کمی

  .حاضر نشد
گــرگ در  ،هماننــد گیــتس و بــوش      

جلسات محرمانه با ایرانی هـا در دوران 
شـرکت  ،۱۹۸۰مبارزات انتخاباتی سال 

او هـم بـه پرسـش اف بـی . داشته است
ی و هم به پرسش قاضی مستقل ایـران آ

. در باره نقش خود دروغ گفت ،کنترا - 
 ،۵۰۱صفحه  ،جلد اول ،گزارش والش

را کسی که به قصد فریب دادن قاضی او 
  .توصیف می کند ،دروغ گفته است

ــاره  • ــق در ب ــیون تحقی ــون کمیس و چ
اکتبــر ســورپرایز از گــرگ خواســت بــه 

گرگ راه طفره  ،پرسشهایش پاسخ گوید
را یافت و حاضر نشد به پرسشـها پاسـخ 

ــد نویســنده تلگــراف  ،در ایــن جــا. گوی
گرگ را بـه وزارت خارجـه امریکـا نقـل 

او عدم امکـان حضـور خـود را . کند می
ــا دســتیاری کــاخ . توجیــه مــی کنــد او ب

ن دست می کند تـا آاین دست و  ،سفید
  .مهلت تحقیق به سر می رسد

ـــاره       ـــی از هـــامیلتون در ایـــن ب وقت
در تحقیــق هــای  :او گفــت ،پرســیدم
 ،بــه تــأخیر انــداختن شــهادت ،کنگــره

. تاکتیکی است که عمومـاً بکـار مـی رود
بوش می دانست که مهلتی کـه حکومت 

انویـه ژتـا  ،کنگره به کمیسیون داده بود
پس حاضر نشدن به موقع  ،است ۱۹۹۳

کار تحقیق را لنگ  ،شهود در کمیسیون
  . می کرد

پایان مهلت وقتی بیشترین اهمیت را      
ـــــت  ـــــدارک مجرمی ـــــه م ـــــت ک یاف

ـــا ـــواه ه ـــاه  ،جمهوریخ ـــان م در جری
در اختیــار کمیســیون  ،۱۹۹۲دســامبر 

کمیسیون زمـان رسـیدگی . ار گرفتندقر
  .به این مدارک را نداشت

ـــا ایـــن حـــال       خـــر آدر ماههـــای  ،ب
کـه بایکـدیگر  ،مـدارک جدیـد ،تحقیق

پرده هـائی را هـم کـه  ،خوانائی داشتند
 ،هنوز اکتبر سـورپرایز را مـی پوشـاندند

معلوم کردند که خرابکاری در . دریدند
زاد کــردن آگفتگوهــای کــارتر بــرای 

فصـلی اصـیل امـا  ،یک فصل ،گانهاگرو
  .تاریک از تاریخ سیاسی امریکا است

ـــالمی ـــالب اس ـــران  :انق ـــه اي در آنچـــه ب
مربـــــوط مـــــی شـــــود، بـــــا توجـــــه بـــــه پـــــی 
آمــــــــــــدهای گروگـــــــــــــانگيری و اکتـــــــــــــوبر 
ـــــا و کشـــــتار  ســـــورپرايز، جنـــــگ و کودت
استعدادها و فراری دادن آنها و اسـتقرار 
اســتبداد جنايــت و خيانــت و فســاد پيشــه 

مطلقــــــه فقيــــــه، گروگــــــانگيری و  واليــــــت
معاملــه هــای پنهــانی، بســيار بيشــتر از 
يک فصل تاريک، کـه تـاريخ خيانـت و 
جنايـــت بـــه انقـــالب و ايـــران و اســـالم و 
عامـــــــل بازدارنـــــــده ايرانيـــــــان از رشـــــــد و 

مـــالی  –حـــاکم شـــدن مافياهـــای نظـــامی 
  .بر کشور است

نجا که گزارش ويلبر را در موقـع آاز      
شـــــار داده ايـــــم و در خــــود ترجمـــــه و انت

نوشــته پــاری نکــات جــالبی از ســندهای 
منتشـــــــره اســـــــتخراج و نقـــــــل شـــــــده انـــــــد، 
بررســـی محتـــوای اســـناد ســـيا را بـــه بعـــد 
می گذاريم و، در مقام رعايت اقتضـای 
روز، بـــه اســـناد در بـــاره کمـــک ســـيا بـــه 

يم صدام در جنگ شيمائی بر ضد ژر
همــــــان امريکــــــا، . ايــــــران، مــــــی پــــــردازيم

يم اسد سالح ژگويد رامروز، خود می 
شــيميائی بکــار بــرده اســت و بايــد تنبيــه 

ــای  ،اســناد منتشــره    :شود     :به ایران هستندصدام در حمله شیمیائی یـــم ژکمـــک ســـیا بـــه رگوی
پیـروزی ایـران  :دستور ریگـان ٭

در جنگ با عراق غیر قابل قبول 
  :است

  
مجلـــــه فـــــرین  ،۲۰۱۳اوت  ۲۶در    

اســـناد گویـــای  Foreign Policy پالیســـی
یــم صــدام در جنــگ ژکمــک ســیا بــه ر

. شــیمیائی برضــد ایــران را انتشـــار داد
خارج شده مـی » سریست«اسناد از قید 

بـا اطـالع  ،سـیا ،۱۹۸۸گویند در سـال 
یـم ژبـه ر ،مقامات اول حکومت امریکـا

صدام در حمله شیمیائی به ایران کمک 
  :رسانده است

سـیا مـی  ،۱۹۸۴از سـال  ،بنا بر اسناد •
 ،دانسته است که متحد نیمه رسـمی اش

با ایـران  ۱۹۸۰صدام حسین که از سال 
انبــــاری از اســــلحه  ،در جنــــگ بــــود

این اسلحه عبارت بـوده . شیمیائی دارد
بکــار . انــد از گــاز خــردل و گــاز ســارین

ــرارداد  ــابر ق ــردن هــر دو گــاز بن ــوژب  ،ن
عـراق آن را امضـاء . ممنوع بـوده اسـت

ن را آ ۱۹۷۵نکرده امـا امریکـا در سـال 
  .امضاء کرده بود

ــا •  ،ســرهنگ بازنشســته ریــک فرانکون
متخصــص خاورمیانــه دســتگاه هــای 

ـــا ـــاتی امریک ـــه  ،اطالع ـــه گفت ـــه مجل ب
م صدام این اسـلحه ما می دانستی«است

ــا  ــه م ــا عراقــی هــا هیچگــاه ب را دارد ام
نگفتــه بودنــد کــه بنــا بــر بکاربردنشــان 

  . نیازی به این کار نداشتند. دارند
اما سـیا تصـدیق مـی کنـد عـراق ایـن  •

. اسلحه را برضد ایران بکار بـرده اسـت
امریکا به عراق اطالعات می داده است 
از تحرکات قـوای ایـران و محـل هـائی 

ایـن . می باید هدف قرار می گرفتنـدکه 
کار را با علم بـه مجهـز بـودن عـراق بـه 
اســلحه شــیمیائی مــی کــرده انــد و مــی 
دانستند کـه احتمـال نزدیـک بـه یقـین 
وجــود دارد کــه ایـــن اســلحه را بکـــار 

  .خواهد برد
سیا مطلع شد که به وجود  ،۱۹۸۷در  •

شکاف مهمی در خـط دفـاعی عـراق در 
مـاده حملـه آو  پـی بردنـد ،ناحیه بصره
 ،وردندآبا ارزیابی که به عمل . می شوند

به این نتیجه رسیدند که تعـادل قـوا بـه 
ســود ایــران ســخت بهــم مــی خــورد و 
هرگاه این شهر سـقوط کنـد ایرانـی هـا 

  .جنگ را برده اند
 ،بنا بر قول سـرهنگ ریـک فرانکونـا     

ــه ریگــان ــیس  ،ســیا گــزارش امــر را ب رئ
او گزارش . ددا  ،جمهوری وقت امریکا

 :را خوانــــد و در حاشــــیه اش نوشــــت
  .  »پیروزی ایران غیر قابل قبول است«

گزارش و یادداشت رئیس جمهوری       
و . برای وزیر دفاع امریکا فرسـتاده شـد

او دســــتور داد برطبــــق نظــــر رئــــیس 
از  ،بــدین ســان. جمهــوری عمــل شــود

ـــال  ـــش  ،۱۹۸۸س ـــات ارت اداره اطالع
ــ ــت اطالع ــازه یاف ــا اج ــه امریک اتی را ک

ــاره تحرکــات قــوای ایــران  امریکــا در ب
  .در اختیار عراق بگذارد ،دارد

بـا  ،عراق چهار نوبت ،۱۹۸۸در سال     
. اسلحه شیمیائی به ایرانی ها حمله کرد

این حمله ها تعیین کننده بودنـد سـبب 
کشته شدن هزاران تـن از قـوای ایـران 

  . شدند
ــدام در  • ــوای ص ــارمی را ق ــه چه حمل
در ایـــن . انجـــام دادنـــد ۱۹۸۸وریـــل آ

حمله مقدار عظیمی از گاز خفـه کننـده 
بکار بردند و فضای استقرار قوای ایران 

سیاســت " (فــارن پلیســی. "را پوشــاندند
خــاطر نشــان مــی کنــد کــه در )خــارجی

 ،در هیچ کجای جهـان ،سال ۲۵طول 
هیچ حمله بـا اسـلحه شـیمیائی بـا ایـن 

  .وسعت انجام نگرفته بود
بــه درســتی خــاطر ) اوت ۲۶(لومونــد  •

ایـن اسـناد زمـانی منتشـر  :نشان می کند
می شوند که بشـار اسـد مـتهم اسـت بـه 
اســتعمال گــاز خفــه کننــد برضــد مــردم 

سـال پـیش از  ۲۰و امریکائی که . سوریه
در حمله با اسـلحه شـیمیائی برضـد  ،نآ

اینک خود را  ،ایران شرکت کرده است
ماده حمله نظـامی بـه سـوریه بـه جـرم آ

  .مال اسلحه شیمیائی می کنداستع
بـدين ســان، در همــان  :انقــالب اســالمی

حــال کــه محرمانــه بــه ايــران اســلحه مــی 
داده انــد، محلهــائی را هــم کــه عراقــی هــا 
بايــــد بمبــــاران شــــيميائی مــــی کــــرده انــــد، 

بــه ســخن ديگــر، بــا . معــين مــی کردنــد
شـــــــرکت در ارتکـــــــاب جنايـــــــت برضـــــــد 
بشــريت، ايــن هــدف را تعقيــب مــی کــرده 

ه ايــران و عــراق، نــاتوان شــوند بــی انــد کــ
آنکــــه يکــــی بــــر ديگــــری غلبــــه جويــــد و 

ايران، از رهگـذر بـی » طوفان انقالب«
يـــم جنايـــت و ژاعتبـــار شـــدنش توســـط ر

خيانــــت و فسادگســــتر واليــــت فقيــــه، در 
  .مرزهای ايران فرو بخوابد

 

در میان کشورهائی که به عراق  ٭
ـــیمیائی  ـــلحه ش ـــاختن اس در س

ن مقـام لمـاآ ،کمک رسـانده انـد
  :اول را دارد

  
صـدام دسـتور  ،۱۹۷۰در اوائل دهـه  •

ــی ــب اتم ــد بم ــه تولی ــور  ،داد برنام بط
غیــر از ایــن . یــدآبــه اجــرا در ،محرمانــه

او درپی تولید اسـلحه شـیمیائی  ،سالح
 ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰در دو . نیــــــــز شــــــــد

کشورهای بسیاری به او در ساختن ایـن 
  :اسلحه کمک کردند

له شـرکت در جم ،لمانیآشرکتهای  – ۱
 ،»۹۲۲طـــرح «تحـــت  ،کـــارل کـــوب

نظیـر  ،تأسیسات تولید اسلحه شـیمیائی
زمایشــگاها و بونکرهــا و ســاختمانهای آ

ایـن کـار . اداری  را در عراق ایجاد کرد
در پوشــش تولیــد  ،۸۰را در اوائــل دهــه 

شرکت دیگر . انجام داد ،حشره کش ها
تــن مــواد بــرای ســاختن  ۱۰۲۷لمــانی آ

ین و تـابون و اسلحه گـاز خـردل و سـار
ایـن .  ور به عراق صـادر کـردآگاز اشگ 

ــواد ــالهای  ،م ــه  ،۱۹۸۴و  ۱۹۸۳در س ب
تن گاز خـردل  ۱۵۰عراق امکان دادند 

عراق بمدت . تن تابون تولید کند ۶۰و 
  .یک دهه به تولید این اسلحه ادامه داد

ــر  ۵و      ــرکت دیگ ــراق آش ــه ع ــانی ب لم
تجهیزات و زیر بنـای الزم بـرای تولیـد 

ــــون توکســــین و  میکوتوکســــین بوت یل
ـــد لمـــانی آمهندســـان  ،۱۹۸۸در . دادن

هـا را ژداده های الزم در بـاره سـانتریفو
در اختیار عراق گذاشـتند تـا کـه بتوانـد 

  . برنامه اتمی خود را پیش ببرد
درصــد از  تجهیــزات  ۵۲ ،در جمــع     

تولید اسلحه شیمیائی و مواد الزم برای 
یار عراق قـرار لمان در اختآنها را آتولید 

  .  داده است
فرانسه نیروگـاه اتمـی اوزیـراک در  – ۲

سـاخت و در جریـان  ۱۹۷۰اواخر دهه 
ــا ایــران اســرائیل ایــن  ،جنــگ عــراق ب

. نیروگاه را بمباران کـرد و از میـان بـرد
اسرائیل در جمع مهندسان و  ،هم زمان

فن دانان مشغول به اجرای برنامه اتمی 
ــماری از  ــرد و ش ــوذ ک ــراق نف ــا را آع نه

عراقی  ،یحیی المشد ،۱۹۸۰در . کشت
مده و دانشمند اتمی آکه در مصر به دنیا 

و در رأس مجریــان برنامــه اتمــی عــراق 
توســـط نفـــوذی هـــای  ،قـــرار داشـــت

موساد بـا  ،۱۹۸۳در . اسرائیل کشته شد
ــوع ــاتی از همــان ن  ،عبدالرســول ،عملی

او . سرپرست نیروگاه اوزیراک را کشت
مسـموم  ،رف شـامبهنگام صـ ،در پاریس

  . شد
ــراق       ــه ع ــز ب ــوی نی ــرکتهای فرانس ش

تجهیزاتی را به عراق فروختند که بکـار 
حدود . مدندآتولید اسلحه شیمیائی می 

ــزات کــه در  ۲۱ درصــد از مــواد و تجهی
ــد ــار رفتن ــیمیائی بک ــلحه ش ــد اس  ،تولی

  .  فرانسوی بودند
ایتالیا تجهیزات تولید پلوتونیوم در  – ۳

ــار عــراق قــ ــز . رار داداختی  ۷۵۰۰۰و نی
پوکه و راکت بـه عـراق دادنـد کـه بکـار 

تـا  ۱۹۷۲از . مدنـدآاسلحه شیمیائی می 
امکانات غنی سازی اورانیـوم را  ،۱۹۸۲

  . تا درجه پائین را به عراقی ها فروخت
شرکتهای سوئیسی به عراق در پیش  – ۴

بــردن برنامــه تولیــد بمــب اتمــی کمــک 
نــواع ایــن کــار را بــا فــروختن ا. کردنــد

ماشین ها و تجهیزاتی انجام دادنـد کـه 
بکار بـه حـداکثر رسـاندن درجـه غنـای 

مدند آدرجه ای می  ۹۰همان  ،اورانیوم
  . که در ساختن بمب اتمی بکار می رود

بـــدون دادن اطـــالع بـــه  ،برزیـــل -  ۵
ـــرژآ ـــی ان ـــین الملل ـــس ب ـــیژان  ،ی اتم

با دادن اورانیوم بـه عـراق بـه  ،محرمانه
بمب اتمـی مـدد  یم صدام در ساختنژر

ــالهای . رســاندند  ،۱۹۸۲و  ۱۹۸۱در س
تن گاز خردل از برزیـل بـه  ۱۰۰حدود 

  .عراق صادر شد
بــه ارزش  ،امریکــا مــواد دو مصــرفه – ۶

ــون دالر ۵۰۰ ــا تصــویب وزارت  ،میلی ب
صــادر  ،بــه عــراق ،بازرگــانی ایــن کشــور

کامپیوترهای پیشرفته که برخی از . کرد
از  ،ر رفتنـدنها در برنامه اتمی عراق بکاآ
نتــراکس و آ ،۱۹۸۹و تــا . ن جملــه انــدآ

وست نیل ویروس و بوتولیسم بـه عـراق 
برخـی از ایـن مـواد در . صادر می شدند

یک و برخی دیگـر ژساختن سالح بیولو
عــراق . در ســاختن واکســن بکــار رفتنــد

ــواد را بخــاطر  ــن م ــی شــد  ای ــدعی م م
  . تحقیق پیرموان داروها نیاز دارد

حکومــت  ،۱۹۸۰ در اواخــر دهــه – ۷
انگلستان به شرکت مـاتریکس چرچیـل 
ــا عــراق در پیشــبرد برنامــه  اجــازه داد ب

شــرکت . همکــاری کنــد ،تولیــد اســلحه
» سـوپر گـان«جرالد بول برنامه تولیـد 

ــرد ــی ب ــیش م ــراق پ ــارس .  را در ع در م
تجهیزات اتمی که از انگلسـتان  ،۱۹۹۰

در فرودگــاه  ،بــه عــراق حمــل مــی شــد
فـروش . قیف شدتو Heathrowهیسرو 

اسلحه انگلیسی به عراق و ایران از پرده 
وزیـر دفـاع  ،لن کـالرکآبیرون افتاد و 

 :در حکومــت تــاچر در دادگــاه گفــت
جنگ ایران و عراق در سـود انگلسـتان 

ن را آاسباب ایجاد و ادامـه  ،و غرب بود
  . فراهم کردیم

حکومت انگلستان در عـراق کارخانـه     

کـار تولیـد رنگ سـازی را سـاخت کـه ب
  .مدآگاز خردل 

کشــورهای بســیار دیگــری نیــز در   •
ساختن کارخانه ها برای تولیـد اسـلحه 
ــل  ــز تحوی ــک و نی ــیمیادی و بیولوژی ش
ــلحه ــن اس ــد ای ــرای تولی ــواد الزم ب  ،م

ـــد ـــته ان ـــرکت داش ـــرکت  :ش ـــک ش ی
اســــترالیائی بــــه عــــراق کــــالوترون 

calutrons  فروخـــت کـــه بکـــار غنـــی
کشورهای دیگر . یدآسازی اورانیوم می 

تجهیزات برای تولید اسـلحه شـیمیائی 
ســنگاپوب مقــدار . بــه عــراق فروختنــد

تن ماده الزم برای تولید سـارین  ۴۲۶۱
ور بـه آو تابون و گاز خردل و گاز اشـگ 

تن تابون و  ۲۴۰۰مصر . عراق فروخت
 ۲۸۵۰۰رای تولید سـارین و ماده الزم ب

تن اسلحه به عراق تحویل داد که قـادر 
هند . به بکار بردن خرج شیمیائی بودند

تن مواد الزم برای تولید تابون و  ۲۳۴۳
  . سارین و گاز خردل به عراق فروخت

تن ماده  ۶۵۰ ،لوکزامبورک به عراق     
. الزم برای تولید گـاز خـردل فروخـت

کـه در تولیـد تـن مـواد  ۵۷۵۰۰اسپانیا 
اسلحه شیمیائی کاربرد داشتند به عراق 

درصـــد از تجهیـــزات و  ۴٫۴. فروخـــت
مواد الزم برای تولید اسلحه شیمیائی را 
. هــم اســپانیائی هــا بــه عــراق داده انــد

تــن مــواد خــاص تولیــد  ۴۵۰۰۰چــین 
اسلحه شـیمیائی در اختیـار عـراق قـرار 

ـــال ـــالهای  ،داد و پرتق ـــا  ۱۹۸۰در س ت
بـــه  yellowcakeدذغـــال زر ،۱۹۸۲

 ،۱۹۸۱عراق فروخت و نیجریه نیـز در 
  .ذغال زرد به عراق صادر کرد

  
نهــا بــا آمنــاطقی کــه عــراق بــه  ٭

  :اسلحه شیمیائی حمله کرد
  
اداره اطالعـــــــات وزارت  ،۱۹۸۰در  •

کومـت دفاع امریکـا گزارشـی تقـدیم ح
سـالها اسـت  :امریکا کرد کـه مـی گفـت

عــراق مشــغول تولیــد اســلحه شــیمیائی 
وقتی امریکا بـه عـراق  ،بدین قرار. است

موادی را میفروخت که بکار تولید ایـن 
می دانست که عـراق در  ،یندآاسلحه می 

  .کار تولید اسلحه شیمیائی است
دوماه بعد از شروع  ،۱۹۸۰در نوامبر  •

گــزارش داد کــه رادیــو تهــران  ،جنــگ
گــاز  ،قــوای عــراق در جبهــه سوســنگرد

سازمان ملل متحـد . سمی بکار برده اند
ن آبررسی و تصدیق کرد که سال بعد از 
این . نیز عراق این گاز را بکار برده است

ن داشت که گـاز خـردل آامر ایران را بر
  .تولید کند

عراق بطور وسـیع بـر ضـد  ،۱۹۸۴در  •
  . ایران گاز سمی بکار برد

نه امروز که اسناد محرمانه منتشر مـی  •
واشــــنگتن پســــت  ،۱۹۸۴در  ،شــــوند

گزارش داد که سـیا بطـور محرمانـه بـه 
 ،عــراق در بــاره تحرکــات ارتــش ایــران

با استفاده از  ،اطالعات می دهد و عراق
بــا اســلحه شــیمیائی بــه  ،ایــن اطالعــات

در همـین . قوای ایران حمله مـی کننـد
ل و کارشناســـان ســـازمان ملـــ ،ســـال

ــد کــه  ــائی تصــدیق کردن پزشــکان اروپ
عراق برضد ایران اسلحه شیمیائی بکـار 

برضد کردهـای  ،از این اسلحه. می برد
  . شمال عراق نیز بکار رفت

ایران اولـین  ،اپنژبعد از  ،بدین سان     
کشوری است که با اسلحه کشتار جمعی 

در ایـن حملـه . ن حمله شـده اسـتآبه 
ن بسیار کشـته غیر نظامیان و کودکا ،ها

  . شده اند
ــر گزارشــهای رســمی • ــا ب گازهــای  ،بن

 ،سمی که بر ضد قوای ایران بکار رفتنـد
هــزار ســرباز ایرانــی را درجــا  ۲۰۰۰۰
هــزار تنــی کــه زنــده  ۹۰۰۰۰از . کشــتند
  تن نیازمند مراقبت  ۵۰۰۰ ،ماندند

  
  9 صفحهدر

 ابرقدرت سازی؟
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تــن در  ۱۰۰۰پزشــکی دائمــی شــدند و 
  .بستر ماندند

ریکـا و انگلسـتان بـا طرفه ایـن کـه ام •
رأی مخـــالفی کـــه در شـــورای امنیـــت 

ن شــدند کــه عــراق آمــانع از  ،دادنــد
بخـــاطر اســـتعمال اســـلحه شـــیمیائی 

 ،۱۹۸۶مــارس  ۲۱در . محکــوم بگــردد
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
تصدیق کرد که عراق در چندین نوبـت 
و در چندین محل اسلحه شیمیائی بکار 

ری بـود کـه امریکا تنها کشـو. برده است
ـــزارش داد ـــن گ ـــه ای ـــالف ب . رأی مخ

  .انگلستان نیز رأی ممتنع داد
ــارس  ۲۳در  • ــد از  ،۱۹۸۸م ــه آبع ن ک

بنی صدر بکار بردن اسلحه شـیمیائی در 
هیـأتی  ،مناطق کرد نشین را افشـاء کـرد

از پزشــکان غربــی بــه حلبچــه رفتنــد و 
تصدیق کردند عراق به این شهر حملـه 

بـر اثـر ایـن تـن  ۷۰۰۰شیمیائی کرده و 
تن زخمـی شـده  ۲۰۰۰۰حمله کشته و 

حملـه بـا اسـلحه شـیمیائی انزجـار . اند
. جهـــانی را برضـــد عـــراق برانگیخـــت

مجلس سـنای امریکـا طرحـی را  ،دیرتر
هرگونـه  ،نآبه تصویب رساند که بنا بـر 

کمــک امریکــا بــه عــراق قطــع و خریــد 
ــوع شــد حکومــت . نفــت از عــراق ممن

ن را آریگــان بــا طــرح مخالفــت کــرد و 
ــانع از اجــرای  ــع ندانســت و م ن آبموق

شــهر در تصــرف  ،در زمــان حملــه. شــد
یـم ژر. قوای ایران و چریکهای کرد بود

صدام و نیز حکومت ریگان ایـران را بـه 
  .این حمله متهم کرده بودند

محاکمه صـدام و  ،۲۰۰۶اوت  ۲۱در  •
ــتیارانش ۶ ــن از دس ــن  ،ت ــه حس از جمل

وع شر» علی شیمی«المجید معروف به 
ــام هــای . شــد ــاآاز اته ــتار  ،نه یکــی کش

کردها بـا بکـار بـردن اسـلحه شـیمیائی 
  . بود

مناطقی که مورد حمله قشـون صـدام  •
ــد ــه ان ــرار گرفت ــا اســلحه شــیمیائی ق  ،ب

  :عبارتند از
کــه  ۱۹۸۳حــاجی عمــران در اوت  – ۱

 ۱۰۰ن آگاز خردل بکار رفـت و بـر اثـر 
  .ایرانی کشته شدند

ـــاه هـــای – ۲ ـــر  پنجـــوین  در م  –اکتب
که گاز خردل بکار رفت و  ۱۹۸۳نوامبر 
  .تن ایرانی کرد کشته شدند ۳۰۰۱

جزیره مجنون در ماه های فوریه و  – ۳
که گاز خردل بکار رفت و  ۱۹۸۴مارس 
  .کشته شدند ۲۵۰۰

کـه   ۱۹۸۴در جبهه بصره در مارس  – ۴
قشون صدام گاز تابون بکار برد و حدود 

  .را کشت ۱۰۰
کـه قشـون  ۱۹۸۵رس هویزه در مـا  -  ۵

صــدام گــاز خــردل و تــابون بکــار بــرد و 
  .تن را کشت ۳۰۰۰

کــه  ۱۹۸۶در فوریــه  ،در جبهــه فــاو – ۶
قشون صدام گازهای خردل و تـابون را 

تـــن را  ۱۰۰۰۰تـــا  ۸۰۰۰بکـــار بـــرد و 
  .کشت

ـــامبر  – ۷ ـــرأس در دس ـــه  ۱۹۸۶ام ال ک
ــرد و  قشــون صــدام گــاز خــردل بکــار ب

  .تن را کشت ۱۰۰۰
کـه  ۱۹۸۷وریل آبصره در  در جبهه – ۸

قشون صدام گازهای خردل و تـابون را 
  .تن را کشت ۵۰۰۰بکار برد و 

کـه  ۱۹۸۷سومار و مهران در اکتبر  – ۹
ــرد و  قشــون صــدام گــاز خــردل بکــار ب

  .تن را کشت ۳۰۰۰
که قشون  ۱۹۸۸حلبچه در مارس  – ۱۰

صــدام گازهــای خــردل و ضــد اعصــاب 
یـز تن کـرد عراقـی و ن ۷۰۰۰بکار برد و 

  .شماری از افراد قشون ایران را کشت
کـه  ۱۹۸۸وریل آدر  ،در جبهه فاو – ۱۱

قشــون صــدام گازهــای خــردل و ضــد 
  .تن را کشت ۱۰۰۰اعصاب بکار بردو 

 ،۱۹۸۸در مـاه مـه  ،دریاچه ماهی – ۱۲
که قشون صدام گازهای خـردل و ضـد 

  .تن را کشت ۱۰۰۰اعصاب بکار برد و 
 ،۱۹۸۸وئـن ژجزیره مجنـون در  – ۱۳

که قشون صدام گازهای خـردل و ضـد 
  .تن را کشت ۱۰۰۰اعصاب بکاربرد و 

 ۱۹۸۸وئیه ژدر جبهه مرکزی در   -  ۱۴
که قشون صدام گازهای خـردل و ضـد 

  .تن را کشت ۱۰۰۰اعصاب بکار برد و 
ــــالمی ــــالب اس روشــــن اســــت کــــه  :انق

فهرســــت کامــــل نيســــت بــــاوجود گويــــای 
از آغــــاز  – ۱: واقعيتهــــای مهــــم اســــت

ن صــــدام اســــلحه شــــيميائی جنــــگ قشــــو 

بکار می بـرده اسـت امـا بخصـوص از 
اســت کــه بکــار بــردن ايــن  ۱۹۸۳ســال 

. اســلحه بيشــتر و مرگبــار تــر مــی شــود
سال جنگ، نه  ۸باوجود اين، در دوره 

امريکـــا و نـــه اروپـــا صـــدا بـــه اعتـــراض 
ســهل اســت منکــر مــی . بلنــد نمــی کننــد

ــــل . شــــوند حتــــی وقتــــی هــــم ســــازمان مل
صـــدام اســـلحه  تصـــديق مـــی کنـــد قـــوای

شـــــيميائی بکـــــار  بـــــرده اســـــت، امريکـــــا 
قطعنامه را وتو می کند و انگلسـتان بـه 

ـــــــع مـــــــی دهـــــــد و حـــــــاال، . آن رأی ممتن
ناگهـــان انســـان دوســـت شـــده انـــد و مـــی 
خواهنـــد بـــه ســـوريه حملـــه کننـــد بـــه ايـــن 

يــــــم بشــــــار اســــــد اســــــلحه ژعــــــذر کــــــه ر
تـــــا  – ۳. شـــــيميائی بکـــــار بـــــرده اســـــت

ـــه هـــای شـــيميا ئی زمـــانی کـــه خبـــر حمل
گســـترده توســـط نشـــريه انقـــالب اســـالمی 
انتشــــــــــار نيافــــــــــت و بنــــــــــی صــــــــــدر در 

نداشــت،  مصــاحبه هــا پــرده از آنهــا بــر
يــــــــــم بــــــــــه ايــــــــــن بهانــــــــــه کــــــــــه روی ژر
ضعيف مـی شـود، » جنگندگان اسالم«

اينــــک . ن ســــکوت مــــی کــــردآدر بــــاره 
بنگــــــريم وضــــــعيت در ســــــوريه چگونــــــه 

  :است
  
  

ابرقدرتي كه از اتحاد 
عربســـتان و اســـرائيل 

 - مـده اسـت؟   آ پديد
ــا  فگ ــدر ب ــاي بن تگوه

ــوتين؟ ــتاني  - پـ سيسـ
  :تحريم مي كند

  
  

جنــگ بــين المللــی در  :انقــالب اســالمی
ســـوريه و جنايتهـــای جنگـــی دو طـــرف، 
پــرده هــا را مــی درنــد و واقعيتهــا آشــکار 

از جملـــه اتحـــاد اســـرائيل بـــا . مـــی شـــوند
ايـــن اتحـــاد خـــود را . عربســـتان ســـعودی

ان هم در مصـر بـا حمايـت از کودتاچيـ
و هــــــــم در ســــــــوريه و هــــــــم در تشــــــــديد 
فشارها و تحريمها برضـد ايـران، خـود را 

روبـرت پـاری مقالـه ای . نشان مـی دهـد
. را بــه ايــن اتحــاد اختصــاص داده اســت

 ۴ايـــن، الصـــفير گفتگوهـــای  افـــزون بـــر
ســـــاعته بنـــــدر، رئـــــيس ســـــازمان امنيـــــت 
. عربستان را با پوتين انتشـار داده اسـت

تن شـيعه هـای و نيز آيةاهللا سيستانی رف
عراقــی را بــرای جنــگ در ســوريه تحــريم 

   :کرده است
  

ابر قدرتی منطقه ای کـه 
ــــعودیها و  از اتحــــاد س

ـــد  ـــرائیل پدی ـــده آاس م
است و می خواهـد یکـه 

  :تاز منطقه بگردد
  
ــته خــود را در     ــاری نوش ــرت پ  ۲۹روب

ــار داده اســت ۲۰۱۳اوت  ــته . انتش نوش
  :واجد این نکات است

ــر ضــد انقــال • ــای ب ب در مصــر و کودت
وجـود اتحـاد  ،جنگ داخلی در سوریه

از پــرده  ،دولـت ســعودی را بـا اســرائیل
اسرائیل نفـوذ سیاسـی . بیرون انداخت

تعیین کننـده در غـرب دارد و عربسـتان 
ـــیار ـــول بس ـــد . پ ـــی خواهن ـــن دو م ای

  .ن خود کنندآخاورمیانه را از 
هم بحران سوریه و هم بحران مصـر      

قـدرت منطقـه گویای پدیـدار شـدن ابر
جدیـــدی اســـت کـــه از اتحـــاد دولـــت 

در . مده اسـتآسعودی و اسرائیل پدید 
اردن نقـش واسـطه و شـیخ  ،این اتحـاد

های نفتی خلیج فـارس نقـش حـامی را 
اسرائیل در تبلیغات مهارت دارد . دارند

و نفوذش در سیاست خارجی امریکا بی 
بدیل است و سعودیها ذخیـره عظیمـی 

ایــن . ختیــار دارداز دالرهــای نفتــی در ا
دو باهم به سیاست جامعه بـین المللـی 

به نزاعها در سوریه )یعنی امریکا و اروپا(
  .و مصر جهت می دهند

اسرائیل و عربسـتان کـه  ،بدین سان   •
اینک  ،اختالف تاریخی بایکدیگر دارند

به این نتیجه رسیده انـد کـه منافعشـان 
. ایجاب می کنند بایکدیگر متحد شـوند

ران و نقش رهبری شیعه هـا را ای ،هردو
رقیـب اصـلی خـود در  ،که ایفا می کنـد
هر دو مخالف جنبش .  منطقه می دانند

بهــار «مردمــی در کشــورهای عــرب کــه 
ــی ــت» عرب ــام گرف ــتند ،ن ــر دو . هس ه

حــامی کودتــای نظامیــان مصــر برضــد 
رئیس جمهـوری منتخـب مصـر  ،مرسی

 ،کــه از حــزب اخــوان المســلمین اســت
ر دو مصــرند کــه هــ. حمایــت مــی کننــد

امریکا دست به هجوم نظامی به سـوریه 
  .بزند و بشار اسد را برکنار کند

با توجه به این که هـر دو کشـور مـتهم    
هستند به ایجـاد بلبشـو در خاورمیانـه و 
مسلح کردن فرقه ها و به جان کشـورها 

نهــا و فــرو بــردن منطقــه در آانــداختن 
ولـو همـه اینهـا زیـر سـر  ،تش خشونتآ

 ،امـا بـدون تردیـد ،و کشور نباشداین د
هردو در کوتاه مـدت از وضـعیت پدیـد 

  .مده سود می برندآ
اسـرائیل مشـاهده  ،در ماه های اخیـر •

کــرد کــه موقعیــت اســتراتژیکش بــر اثــر 
ـــی ـــد مرس ـــدنت محم ـــاری پرزی  ،برکن

ــه اســت ــا در مصــر. تحکــیم یافت  ،کودت
در . حمــاس را منــزوی تــر کــرده اســت

ز فرسـتادن قـوا بعـد ا ،حزب الله ،لبنان
تحـت فشـار نظـام و سیاسـی  ،به سـوریه

  .شدید قرار گرفته است
اسد یک علوی اسـت و مـدتهای دراز     

حامی نظامی و سیاسی حزب اللـه بـوده 
ــوای . اســت ــد ق ــق ش ــه موف حــزب الل

. اسرائیل را از جنوب لبنان بیـرون کنـد
هراندازه جنگ در سـوریه فرقـه ای تـر 

اسـد می شود و سنی هـا جنـگ بـر ضـد 
حمـاس سـنی  ،نـاگزیر ،رهبری می کنند

به . از حزب الله و ایران فاصله می گیرد
اسـرائیل از نـزاع سـنی بـا  ،سخن دیگـر

از کودتــا در مصــر . شـیعه ســود مــی بـرد
از تضـعیف حمـاس سـود . سود می بـرد

می برد و می تواند محاصره غزه را از نو 
اینــک دســتش بــاز اســت . تحمیــل کنــد

لخــواهش بــه بــرای تحمیــل راه حــل د
  .مقامات تضعیف شده فلسطین

  
  :روش محافظه کاران جدید ٭
  
بخشیدن چنین موقعیت متفـوقی بـه  •

ــرائیل ــاه ،اس ــه  ،از دیرگ ــدف محافظ ه
روشـن اسـت . کاران جدید امریکا بـود

که اینـان نمـی توانسـتند جریـان تـاریخ 
امـا فکـر . اخیر منطقه را پیش بینی کنند

 ،۲۰۰۳در سـال » یم در عراقژتغییر ر«
بخشــی از اســتراتژی محافظــه کــاران 

ـــد در  ـــن«جدی ـــل و روش ـــع کام » قط
 ،نآوری بود که در آگفتگوهای حرمان 

از اسرائیل خواسته می شد بـا فلسـطینی 
  .ها بر سر میز مذاکره بنشیند

ــا      ــا ب ــردن گفتگوه ــین ک ــه جانش نقش
ــاروئی هــا در ســندی سیاســی  مــده آروی

 A »«تهیـه و عنـوان  ۱۹۹۶اسـت کـه 

Clean Break : Une nouvelle 
stratégie pour sécuriser le 

royaume این سـند را محافظـه . یافت
ــرل و  ــارد پ ــدی چــون ریپ ــاران جدی ک

تهیه کردند و نتان یاهو  ،دوگالس فیث
ن را برنامــه خــود در صــورت انتخــاب آ

  .شدن به ریاست جمهوری گرداند
اسرائیل بـرای « :مده استآ ،در سند     

و اسـتراتژیک خـود مـی تعیین بـه قلمـر
. توانــد بــا ترکیــه و اردن همکــاری کنــد

تضعیف و  ،برای موفق شدن در این کار
ــوریه ــاندن س . ضــرور اســت ،عقــب نش

کوشــش مــی بایــد متمرکــز باشــد بــر 
یـم صـدام حسـین در ژسرنگون کردن ر

که از لحاظ اسرائیل یک هـدف  –عراق 
تــا کــه  –اســتراتژیک محســوب مــی شــد 
ــ ــه خ ــت منطق ــوریه موقعی ویش را از س

ـــد  ـــرای بلن ـــی ب ـــد و محل دســـت بده
  .پروازیش نماند

محافظه کاران جدیـد موفـق نشـدند  •
ــه تصــرف  ــون را ب ــل کلینت ــدنت بی پرزی

اما امیدشـان کامـل . عراق متقاعد کنند
دبـل یـو بـوش بـه ریاسـت  ژرژشد وقتی 

 ۱۱جمهـــــوری رســـــید و ترورهـــــای 
به مردم امریکـا حـالتی  ،۲۰۰۱سپتامبر 

  .هیستریک بخشید
محافظه کاران جدیـد مـی پنداشـتند      

بـــا تبلیغـــات خـــود موفـــق شـــده انـــد 
امریکائیان را متقاعد کنند که سـربازان 

زادیبخش به عـراق مـی آامریکا در نقش 
نقشـه . نها اسـتآلت فعل آروند و بوش 

این بود که دست نشانده ای را بر عـراق 
حاکم کنند و او پایگـاه هـای نظـامی در 

رد بـرای اسـتفاده از اختیار امریکا بگـذا
یمهای ایران ژدر سرنگون کردن ر ،نهاآ

  .و سوریه
بوش مصمم شد به قشـون  ،۲۰۰۲در     

کشی به عراق و محافظه کاران مشـغول 
یــم بعــدی کــه بایــد ســرنگون ژتعیــین ر

پرسش ایـن . شود و تهیه نقشه کار شدند
تهران یا دمشـق؟ و شعارشـان ایـن  :بود
ــد ــ« :ش ــران م ــه ته ــی ب ــردان واقع ی م
  !»روند

اما جنگ عراق نتایج دلخـواه را ببـار  •
یـم ژبوش بـه سـرنگون کـردن ر. نیاورد

صدام موفق شد و بـه تماشـای دار زدن 
امـا اشـغال عـراق توسـط . او نیز نشست

ـــه راه  ـــام خـــون ب ـــا حم ـــوای امریک ق
اقلیت سنی زیر فشار اکثریـت . انداخت

شیعه قرار گرفت و افراطی های سنی از 
وردنـد آعراق هجـوم  همه خاورمیانه به

برای کشتن شیعه های عراق و امریکائی 
  .ها
حاصل نهائی جنگ در عراق شد کـه      

دولت اقتدارگرای سنی جای خود را به 
دولــت اقتــدارگرای شــیعه داد و تــرور و 
انفجار فرقه ای نیـز همـه روزه گشـت و 

و یکــی از . هــم اینــک همــه روزه اســت
مهمتــرین ســود برنــدگان از جنــگ و 

و . ایــران اســت ،قرار دولــت شــیعهاســت
اینهمه بلطف دخالت نظامی امریکـا در 

  .عراق
  
  :گسترش خشونت در منطقه ٭
  
مد دیگری نیـز آاما جنگ با عراق پی  •

 ،نزاعهای فرقه ای را در منطقـه :داشت
ــــت ــــعودی و . برانگیخ ــــتان س عربس

کشورهای عرب نفت خیز خلیج فارس 
ـــران از او  ـــا ای کـــه از جنـــگ صـــدام ب

از این که ایران در  ،ت کرده بودندحمای
» هالل شیعه«حال تحقق بخشیدن به 

همان کمربند شـیعه مرکـب از ایـران و (
عراق و سـوریه و لبنـان کـه دسـت آویـز 
خمینی شد برای ادامه جنگ بـه مـدت 

بهـار . سخت یکـه خوردنـد ،)ا.سال ا ۸
. عرب پادشاهی عربستان را متزلزل کرد

ربستان حسنی مبارک که متحد دیرین ع
خلع شـد و توسـط کسـی جانشـین  ،بود

شــد کــه از اخــوان المســلمین بــود و از 
به ریاست جمهـوری  ،رهگذر انتخابات

  .  رسیده بود
امـا . اخوان المسـلمین سـنی هسـتند      
از دیـد  ،میختن اسالم با دموکراسـیآدر

ــانه ای  ــروت افس ــرق ث ــه غ ــعودیها ک س
 ،هســتند و ســلطنت خودکامــه دارنــد

این شازده هـا زنـان . است تهدید بشمار
خــود را در وضــعیت و موقعیــت قــرون 
وســـطی نگـــاه مـــی دارنـــد و کارشـــان 
خوشگذرانی در عشرتکده های پر جـال 

  .و جلوه غرب است
ــت       ــان عــرب در پش ــها در جه جنبش

حاکمان عرب کشورهای خلیج فـارس 
را لــرزه افکنــد و قــوای ســعودی بــرای 
ســـرکوب جنـــبش دموکراتیـــک مـــردم 

. نهـا شـیعه هسـتندآاکثریـت  بحرین که
ـــتان ـــتراتژهای عربس ـــانآاز  ،اس  ،ن می

سفیر سابق عربسـتان در امریکـا و  ،بندر
اینک رئیس سازمان امنیت و اطالعـات 

  .دست بکار شدند ،عربستان
ــارزان  • ــیان و مب ــت از شورش ــا حمای ب

ســعودیها و دیگــر شــیخ هــای  ،ســوری
وردهـای آدست  ،شیخ نشین های نفتی

ن را از کفــش بیــرون ئوپلیتیــک ایــراژ
همـراه بـا دادن میلیاردهـا دالر . وردندآ

بـا تمـام تـوان بـه  ،نرالهـای مصـریژبه 
وردند که در برابر کودتای آامریکا فشار 

  .واکنش قاطع نشان ندهد ،مصر
هــر روز  ،منــافع اســرائیل و ســعودیها •

رابطـه . همسو شـدند ،بیشتر از روز پیش
دشـاهی وردند با پادرمیانی پاآای را ببار 

اردن که هم مشوق بـود و همـه واسـطه 
این پادشاهی روابـط امنیتـی . گفتگوها

ـــای  ـــل پوله ـــرائیل دارد و از قب بـــا اس
گذران مـی کنـد  ،دولتهای خلیج فارس

  .ل بشمار استآاینست که دالل ایده 
ــابع اطالعــاتی     ــر قــول من ــا ب اردن  ،بن

محل مطلوب برای تماسهای اسـرائیلی 
اتحاد پشـت پـرده . ها با سعودیها است

خـــود را از رهگـــذر حمایـــت  ،ایـــن دو
. نشـان داد ،مشترکشان از کودتای مصـر

در همــان حــال کــه ســعودیها پــول بــه 
اسـرائیل در  ،دولت کودتا مـی رسـاندند

واشنگتن مشغول قانع کردن اوبامـا کـه 
نباید با دولت کودتا مقابله کرد و موفـق 
ــع کمــک امریکــا بــه  ــانع از قط ــد م ش

  .اسرائیل شود
  
  :ابرقدرت جدید ٭
  
اینک این دو متحـد در سـوریه اسـت  •

ســعودیها و شــیخ . وارد عمــل شــده انــد
هــای خلــیج فــارس پــول و اســلحه بــه 

یم اسد ژشورشیان سوریه می رسانند تا ر
ـــد ـــرنگون کنن ـــا س ـــزل و بس و . را متزل

اسرائیلی ها برگهای برنده سیاسی خود 
و دســتگاه تبلیغــاتی را بــر تشــدید فشــار 

  . سوریه بکار انداخته اندغرب به 
از  ،سعودی ها و اسرائیلی ها ،این دو      

یـم اسـد سـرنگون شـود و یـا ژاین کـه ر
. سـود مـی برنـد ،ضعیف بگردد و بماند

 ،یـم در سـوریهژتغییـر ر ،برای عربستان
ــبش  ــر رقی ــتراتژیک ب ــروزی اس ــک پی ی

اسـرائیل نیـز مـی خواهـد . ایران اسـت
زوی دسـت ایـران از سـوریه کوتـاه و منــ

طرحـی کـه محافظـه  ،در نتیجـه. گردد
به عمل  ،کاران جدید تهیه کرده بودند

ید و فلسطینی های ناامید گزینه آدر می 
ــذیرفتن  کــه » صــلحی«دیگــری جــز پ
  .نمی یابند ،اسرائیل دیکته می کند

البته برای اسـرائیل و غـرب یـک پـی  •
ســعودیها و برخــی . مــد بــد نیــز داردآ

القاعـده را شیخها اسالم گرایان متحـد 
مسـلح کـرده  ،که در سوریه می جنگنـد

  مدهای جنگ آپس یکی از پی . اند
  

  10 صفحهدر
  

 زی؟ابرقدرت سا
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گسـترش دامنـه تـرور  ،داخلی در سوریه
توسط این گروه هـا در سـطح منطقـه و 

پـول عمـده  ،۱۹۸۰در . نستآبیرون از 
را عربستان در اختیار اسـامه بـن الدن و 
جهادگرایـــــانش مـــــی گذاشـــــت در 

قشون روسیه شوروی سابق  افغانستان با
همان ها بودند کـه بعـد . می جنگیدند

ترورهـــای انتحـــاری برضـــد امریکـــا را 
  .انجام دادند

اتحاد جدید عربستان با اسرائیل مـی      
ـــی  ـــد پ ـــرای آتوان ـــیم ب ـــدهای وخ م

ترکیــب . ئوپلیتیــک دنیــا داشــته باشــدژ
قدرت مالی و اقتصادی عظیم عربستان 

اسرائیل و ظرفیت همچنان فوق العاده 
در جهــــت بخشــــی هــــای سیاســــی و 

ــات ــا ،تبلیغ  ،بخصــوص در درون امریک
بمعنای حضور یک ابر قدرت جدید در 

ورود ایـن ابـر . صحنه بین المللی اسـت
قدرت به صحنه می تواند از راه کشاندن 
امریکــا بــه جنــگ داخلــی در عربســتان 

  .انجام بگیرد
يـم در درون ژهرگـاه ر :انقالب اسـالمی
، اخـــــتالف مـــــذهبی را و بيـــــرون مرزهـــــا

مبنــــای عمــــل خــــود نمــــی گردانــــد، کجــــا 
عربســـــتان جـــــرأت مـــــی کـــــرد بـــــا چنـــــين 
گســـــتاخی، زرادخانـــــه اســـــرائيل، بمثابـــــه 

. منطقــــــه ای و جهــــــانی بگــــــردد قــــــدرت
يـــــم در دام جنـــــگ هـــــای مـــــذهبی و ژر

فرقـه ای افتـاده اسـت کـه بـس خطرنـاک 
هســـــــتند و مـــــــی تواننـــــــد عامـــــــل تجزيـــــــه 
کشورهای منطقه و طوالنی شـدن دوران 
ســـــلطه غـــــرب و گـــــروه هـــــای کوچـــــک 
حــــاکم بــــر کشــــورهای منطقــــه و غــــارت 
کننــده ثروتهــای ايــن کشــورها بــر هســتی 

در، از تـدارک اگـر بنـ. اين مـردم بگـردد
کنندگان حملـه قـوای صـدام بـه ايـران بـه 
مســـکو مـــی رود تـــا بـــر ســـر ســــوريه و 
ايران با پوتين معامله کند، بـدين خـاطر 
است کـه سـعوديها مالحظـه هـا را کنـار 
ـــــا اســـــرائيل  ـــــد و در علـــــن، ب گذاشـــــته ان

يـک  برضد اسـتقالل و آزادی مـردم هـر
  :از کشورهای منطقه، متحد شده است

  
رفــــتن پــــیش از بکــــار 

بندر  ،»سالح شیمیائی«
ــوتین هشــدار داده  ــه پ ب
بود هرگاه حمایت اسـد 

ـــد جنـــگ  ،را رهـــا نکن
   :ناگزیر می شود

  
  :در قلمرو مسائل فی مابین ٭
  
روزنامــه الصــفیر  ،۲۰۱۳اوت  ۲۱در     

رئیس  ،ساعته بندر ۴گفتگوهای  ،لبنانی
سازمان امنیت و اطالعـات عربسـتان را 

بنـدر سـعی . تبا پوتین انتشـار داده اسـ
ــوتین را بخــرد و او را از  ــرده اســت پ ک

ـــت ر ـــران ژحمای ـــوریه و ای ـــای س یمه
  :منصرف کند

ــوتین • ــا پ ــدر ب ــیس  ،گفتگوهــای بن رئ
واقـع  ،در خانه پوتین ،جمهوری روسیه
ــکو ــه مس ــام ژ ۳۰در  ،در حوم ــه انج وئی

موضــوع گفتگــو روابــط فــی . شــده انــد
بندر از . مابین و سوریه و ایران بوده اند

ســرمایه  ،ری در قلمــرو اقتصــادهمکــا
گــــذاری در نفــــت و نیــــز ارتــــش و 

ســخن بمیــان مــی  ،خریــدهای نظــامی
نچـــــه دو کشـــــور برســـــرش آاز . وردآ

از جملــــه مبــــارزه  ،اشــــتراک دارنــــد
و  ،باتروریسم و افـراط گرائـی در جهـان

یمهــای ژبهــار عــرب و از دســت رفــتن ر
وردن آدوســــت و در عــــوض بدســــت 

  .شرحی می دهد... تجربه و
موضوع گـروه هـای  ،بعنوان مثال ،او    

ورد و می گوید ما مـی آچچنی بمیان می 
توانیم امنیت بازیهای المپیک زمسـتانی 

ینـده در سـاحل آرا که قرار اسـت سـال 
. تضمین کنیم ،دریای سیاه انجام گیرند

مــا مــی دانــیم کــه گــروه هــای چچنــی 
نهـا آمـا . امنیت بازیها را تهدید می کنند

ن بـرای آنها پـس از آ. مرا کنترل می کنی
جنــگ بـــه ســـوریه رفتنــد کـــه بـــا مـــا 

ایــن گــروه هــا مــا را . همآهنــگ کردنــد
یــم ژنهــا را برضــد رآمــا . نمــی ترســانند

ــریم ــی ب ــار م ــوریه بک ــا در . س ــده آام ین
ــــه نقــــش سیاســــی  ،ســــوریه هیچگون

  .نخواهند داشت
مـا مـی « :پوتین در پاسـخ مـی گویـد      

ـــی  ـــیم شـــما از گـــروه هـــای چچن دان
یـک دهـه . ست حمایت می کنیـدتروری

و اینـک بـا . است که این کار را می کنید
صراحت و صداقت تمام می گوئیـد کـه 

مـن فکـر  ،بنـا بـراین. نها هستیدآحامی 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــه در مب ــنم ک ــی ک نم
جهــانی اشــتراک نظــر و منــافع داشــته 

ــط . باشــیم ــه بســط رواب ــد ب ــا عالقمن م
ــی  ــق اصــول روشــن و ب ــتانه بروف دوس

  .»هستیمخدشه 
. مــا تنهــا نیســتیم :بنــدر مــی گویــد    

کشــورهای دیگــری هــم هســتند کــه در 
بیرون از مرزهای خود نقـش بـازی مـی 
کنند فرا می روند از نقشهائی که می باید 

ما بـه قطـری هـا و ترکهـا . داشته باشند
گفتـــه ایـــم کـــه موافـــق حمایـــت بـــی 
حدشان از اخوان المسلمین در  مصـر و 

ترکهـا امـروز همـان . نقاط دیگر نیستیم
ــتانیها در  ــه پاکس ــد ک ــه ان ــش را یافت نق

مـا . جنگ افغانستان پیـدا کـرده بودنـد
. یمهای مذهبی افراطـی هسـتیمژضد ر

ــه رو را در ژمــا امیــدواریم ر یمهــای میان
تجربه مصر جالـب . منطقه مستقر کنیم

ـــک  ـــد از نزدی ن را آاســـت و مصـــر بای
مـا بـه حمایـت از ارتـش و . تعقیب کنـد

دالفتح السیســی ادامــه مــی نــرال عبــژ
ــا .  دهــیم ــد آم ــرارداد خری ــاده ایــم ق م

اسلحه بـا روسـیه امضـاء کنـیم در سـود 
  .یم مصر و بخصوص خود مصرژر
  
  :همکاری در قلمرو نفت ٭
  
ـــد از     ـــد بع ـــان آبن ـــاره امک ـــه در ب نک

ــــف  ــــای مختل ــــاری در قلمروه همک
صــحبت کــرد و خواســتار توافــق برســر 

 ،بخصــوص ســوریه شــد ،نهــاآبرخــی از 
بطور مفصل در زمینه نفـت و همکـاری 
در ســـرمایه گــــذاری در ایــــن قلمــــرو 

ــــرد ــــدوین . صــــحبت ک ــــتار ت خواس
استراتژی مشترک روسیه و عربسـتان در 

هدف تعیین میزان نفتـی . این مورد شد
که باید استخراج و عرضه شود و قیمت 

ــه ترتیبــی کــه ایــن قیمــت در . نســتآ ب
مـا منـافع . بازارهای جهانی ثابت بماند

ـــاره نفـــت و گـــاز منطقـــه  شـــما را در ب
از اسرائیل تـا لبنـان و سـوریه  ،مدیترانه

ما می دانیم که لوله گـاز . درک می کنیم
... از روسیه به اروپا برای شما مهم است

ماده توافـق بـا شـما در قلمـرو نفـت آما 
هستیم بشرط توافق سیاسـی بخصـوص 

  . در باره سوریه و ایران
های پیشنهادی ایده  :پوتین پاسخ داد   

در باره همکاری در قلمرو نفت و گـاز  و 
نند که موضـوع آسرمایه گذاری درخور 

ــور  ــران مربوطــه در دو کش ــه وزی مطالع
  .گردند

. سـوریه ،اما اول همـه :بندر می گوید    
او به تفصیل موضع عربستان را در مورد 

ـــبش  ،ســـوریه از نخســـتین روز کـــه جن
داد و  اعتراضی در درعا تا امروز را شـرح

. یــم ســوریه تمــام اســتژکــار ر :گفــت
یـم ژاکثریت مردم سوریه نمی گذارنـد ر

کلید روابط میـان . بشار اسد برجا بماند

ــه  ــا ب ــرب م ــدریافت تق ــما در ان ــا و ش م
 ،بـه سـخن دیگـر. بحران سـوریه اسـت

یـم سـوریه ژشما می باید به حمایـت از ر
بخصـــوص در شـــورای . پایـــان دهیـــد

بــا صــدور امنیــت مــی بایــد از مخالفــت 
یـم ژقطعنامه هـا دسـت برداریـد و بـه ر

مـا  ،در برابر. سوریه کمک نظامی نکنید
منافع روسیه در سوریه و پایگـاه دریـائی 

سـوریه را یـک . شما را تضمین می کنیم
یــــم میانــــه رو و دموکراتیــــک اداره ژر

خواهد کرد و تحت حمایت ما خواهد 
بود و منافع روسیه را در سوریه و منطقه 

  .واهد کردرعایت خ
  
  :مسئله ایران ٭
  

بنــدر ســخن را بــا اعتــراض بــه نقــش      
بخصـوص در عـراق و  ،ایران در منطقـه

ســـوریه و لبنـــان و فلســـطین و یمـــن و 
غاز کرد و بـه آبحرین و کشورهای دیگر 

این رسید که امیدوار است روسیه درک 
می کند که پیشاروی بلند پـروازی اتمـی 

 روســـیه بـــا کشـــورهای خلـــیج ،ایـــران
  .منافع مشترک دارد ،فارس

پــوتین پاســخ خــود را بــا شــرح دادن     
بهار «مدهای آموضع روسیه در باره پی 

نچــه بــر ســر لیبــی آبخصــوص  ،»عــرب
ما سخت نگـران  :غاز کرد و گفتآ ،مدآ

وضــعیت در مصــر هســتیم و مــا واکــنش 
ن آزیـرا از . ارتش مصر را درک می کنیم

بیم داریم که مصر درکام جنگ داخلی 
رو رود و بهــای ســنگینی بــرای مــردم فــ

مصــر و عربهــا و جامعــه بــین المللــی 
مــن مــی خواســتم یــک ســفر .  وردآببــار

موضـوع همچنـان . فوری به مصر بکنم
  .موضوع بحث است

 ،نچه به ایران مربوط می شـودآاما در     
ــایه  ــران همس ــه ای ــد ک ــما بدانی ــد ش بای
روسیه است و قرنها است کـه دو کشـور 

بنـابراین مـا و . نبه دارنـدرا روابط دوجا
ــا یکــدیگر ،ایرانیهــا  ،قرنهــا اســت کــه ب

مـا از فعالیتهـای . منافع مشـترک داریـم
میـز حمایـت آاتمی ایران با هدف صلح 

می کنیم و ما به ایرانی ها در ایـن زمینـه 
ــم ــرده ای ــک ک ــای . کم ــه گفتگوه البت

ــــــران را از  ۱+۵کشــــــورهای  ــــــا ای ب
و بنــــا دارم بــــا . ســــرخواهیم گرفــــت

ــد ــیه  ،نت حســن روحــانیپرزی در حاش
دیـدار کـنم  ،سیای میانهآاجالس سران 

و با هم مسائل فی مـابین و منطقـه ای و 
. بــین المللــی را مطالعــه خــواهیم کــرد

روسیه با وضع هرگونه مجـازات جدیـد 
 ،از سـوی شـورای امنیـت ،برضد ایـران

ما فکر می کنـیم . مخالفت خواهد کرد
د مجازاتهای وضع شده غیر عادالنـه انـ

و ما ایرانیان زیر بـار تکـرار تجربـه نمـی 
  .رویم

نخســت  ،صــحبت از ســفر اردوغــان      
وزیــر ترکیــه بــه مســکو در مــاه ســپتامبر 

مد و پـوتین گفـت بـا او دوسـت آبمیان 
هستم و ترکیه بـا مـا نیـز همسـایه اسـت 

  ... و
    
  
موضع ما در قبال اسـد : پوتین ٭

  :تغییر نخواهد کرد
  
پاسخ پوتین بـه  ،ریهدر مورد مسئله سو   

یـم ژموضع ما در قبال ر :بندر چنین بود
مــا . ســوریه هرگــز تغییــر نخواهــد کــرد

یمی ژیم کنونی بهترین رژفکر می کنیم ر
است که مردم سوریه مـی تواننـد داشـته 

یــم ژقطعــاً شایســته نیســت کــه ر. باشــند
در . قلب خوران بر سـوریه حـاکم شـود

ه مــا بــا امریکــا در بــار ،۱نــو ژکنفــرانس 
نها قبول آمسائل چندی توافق کردیم و 

یم سوریه در ژاز جمله با حفظ ر. کردند
. موافقت کردنـد ،محدوده مصالحه ای

 ۱نـو ژدیرتر تصمیم گرفتند ضـد توافـق 
ــــان . شــــوند ــــدارها می ــــامی دی در تم

ــا ــان روس و امریک ــر  ،کارشناس ــا برس م
 ،موضع خود ایسـتادیم و سـرگی الروف

ــا جــونآدر دیــدار   ،کــری ینــده خــود ب
نچه آ. همین موضع را باز خواهد گفت

ــیم  مهــم اســت اینســت کــه کوشــش کن
ید و آهرچه زودتر توافقی سیاسی بعمل 
  .به جنگ در سوریه پایان داده شود

بــه پــوتین مــی گویــد  ،بنــدر در پاســخ     
ســمت و ســوئی کــه گفتگوهــا ! زنهــار

گرفتند مـی تواننـد وضـعیت را مسـموم 
او . بخصــوص بحــران ســوریه را. کننــد

اظهــار تأســف کــرد کــه روســیه موضــع 
عربستان سعودی را در مورد مصر درک 

 ،ینــده مصــرآنمــی کنــد و بــرغم بــیم از 
حاضــر نیســت از ارتــش مصــر حمایــت 

میـز چنـین آاو با لحنـی خصـومت .کند
باتوجــه بــه مســدود بــودن « :ادامــه داد

ــوریه ــکل س ــی مش  ،حــل و فصــل سیاس
و ما فکر . جنگ تنها گزینه ممکن است

تشـکیل  ،در ایـن جـو طوفـانی ،کنیممی 
کـــاری بـــس مشـــکل  ۲نـــو ژکنفـــرانس 

  .»است
بــدين قــرار، پــيش از  :انقــالب اســالمی

بکـــار رفـــتن ســـالح شـــيميائی در حومـــه 
دمشــــق، بنــــدر مــــی دانســــته اســــت کــــه 
جنـــــــــگ بمعنـــــــــای مداخلـــــــــه قـــــــــدرتهای 

چنـــد خبـــر . خـــارجی، در تـــدارک اســـت
گويـــا، وضـــعيت را روشـــن تـــر نيـــز مـــی 

  :کنند
  

ن بـه سـوریه تحریم رفت
بــرای جنــگ از ســوی 

ــدا   - سیســتانی  پروپاگان
در باره حملـه شـیمیائی 
ــــــه راه  را اســــــرائیل ب

بزرگ تـرین  –انداخت 
ســـازمان جنگجویـــان 
ــــــیس و  ــــــزدور انگل م
تــدارک حملــه هــا بــه 

  :سوریه و ایران
  
ـــه آ ٭ ـــتن ب ـــه سیســـتانی رف یةالل

سوریه برای شرکت در جنـگ را 
تحریم کـرد و دو نـوه او  قربـانی 

  :یم شدندژفی رتال
  
ــر اطــالع ☚ ــر آ ،براب ــه سیســتانی ب یةالل

شیعیان عراق و شـیعیان دیگـر کشـورها 
رفتن به سوریه برای شـرکت در جنـگ 
. داخلــی ایــن کشــور را تحــریم مــی کنــد

فتـــوا . خامنـــه ای عصـــبانی مـــی شـــود
دو نـوه  ،در ایـن میـان. سانسور می شود

 ،در فرودگاه. سیستانی به ایران می روند
نــوان کــه بایــد تفتــیش بــدنی بــه ایــن ع

نهــا را لخــت مــی کننــد و مــورد آ ،شــوند
ـــد ـــی دهن ـــرار م ـــر ق ـــوهین و تحقی . ت

ــاد خــود را از  ــتانی دام ــتانی شهرس سیس
یـم کـه مشـاهده ژر. مداخله باز می دارد

می کند از ناحیه او هیچ اقدامی صـورت 
نمــی گیــرد و نســبت بــه ایــن رفتــار بــی 

 یعنی حاضر به بده و بستان ،اعتناء است
  .دو نوه را رها می کند ،نیست

ـــر از مســـئله تحـــریم شـــرکت در       غی
ـــوریه ـــگ س ـــت و  ،جن ـــئله مرجعی مس

جانشــینی سیســتانی نیــز موضــوع نــزاع 
سیستانی و دیگر روحانیان نجف . است

از مداخله خامنه ای و کوشـش او بـرای 
ناراحت  ،تعیین جانشینی برای سیستانی

ـــتند ـــن رو. هس ـــاهرودی  ،از ای ـــار ش ک
می دانیم کـه او در نجـف . است نگرفته

دفتری ایجاد کرد بـرای ایـن کـه زمینـه 
مرجعیت خود را بعد از مرگ سیسـتانی 

  . وردآفراهم 
  
ـــدر در  ٭ ـــیمیائی را بن ـــالح ش س

ـــار ضـــد اســـدها گذاشـــته  اختی
رئـــیس ســـتاد ارتـــش  - اســـت؟ 

امریکا با حمله به سوریه مخالف 
سخنان کری گویای ایـن  - است

یـأت واقعیت است که گـزارش ه
یـم اسـد را ژمأمور سازمان ملل ر
حملـه بـه  - متهم نخواهد کـرد 

ســـوریه در صـــورتی کـــه انجـــام 
بــا حملــه زمینــی همــراه  ،بگیــرد

  :خواهد بود
  
ــدر ☚ ــات و  ،بن ــازمان اطالع ــیس س رئ

یم سعودیها به پوتین گفتـه ژامنیت در ر
تنهـا  ،بود هرگاه با ما و غرب کنار نیائید

 ۳. جنـگ اسـت ،گزینه ای که می مانـد
در حومــه دمشــق ســالح  ،هفتــه بعــد

شــیمیائی بکــار مــی رود و بــه گــزارش 
تن کشته می  ۳۶۵» پزشکان بدون مرز«

اسرائیل کار تبلیغ در این بـاره را . شوند
یـم اسـد بـوده ژکه حمله شیمیائی کار ر

است را برعهده می گیرد و این کار را بـا 
بـاوجود . موفقیت کامـل پـیش مـی بـرد

 ،هــم ســعودیهاهــم اســرائیل و  ،ایــن
بخصوص شخص بندر نیز متهم هستند 
ــه گــروه هــای  کــه ســالح شــیمیائی را ب

نهــا آمسـلح دســت نشـانده خــود داده و 
یم اسـد مـتهم شـود و ژبکار برده اند تا ر

واقعیــت   ،یعنــی جنــگ ،»تنهــا گزینــه«
  :پیدا کند

ویلیـــام بـــاولس گـــزارش مفصـــلی را  •
 :انتشار داده است واجد ایـن اطالعـات

از یــک حومــه دمشــق   ،اوت ۲۱در  – ۱
که در مهار گروه هـای ضـد اسـد بـوده 
ــالح  ــن س ــری ای ــه دیگ ــه حوم اســت ب

نها آ) غوطه شرقی(شلیک شده است که 
 –در مهار گروه مخالف اسد بوده است 

ــاتی  – ۲ ــود کــه کــارزار تبلیغ اســرائیل ب
یـم ژبرای انداختن ماجرا را به گـردن ر

ــردآاســد  ــاز ک ــرائیل  – ۳. غ ــاد اس موس
که مسیر دیگری را ساخته و مدعی است 

شــده اســت ســالح از کوههــای جنــوب 
سوریه بطـرف محـل اصـابت رهـا شـده 

فیلمها  ،در فاصله چند دقیقه – ۴. است
انتشــار پیــدا کــرده  ،از قربانیــان جنایــت

ــت ــته و -  ۵و . اس ــاعتی نگذش ــوز س هن
امریکـــا و  ،تحقیقـــی انجـــام نگرفتـــه

 یم بشار اسـد را بـهژانگلستان و فرانسه ر
ــد و  ــتهم کردن ــت م ــن جنای ارتکــاب ای

پنداری . یم باید تنبیه شودژگفتند این ر
تا یـک   -  ۶و ! از پیش آماده شده بودند

هیچگونــه مــدرکی را  ،نآهفتــه بعــد از 
مطبوعــات عمــده غــرب کــه یکســره بــه 

ارائـه  ،یـم اسـد مشـغولندژتبلیغ برضد ر
نکــه تعیــین مبــدء شــلیک آبــا . نکردنــد

به خود زحمـت  ،سالح قابل تعیین بود
ایــن کــار را نیــز ندادنــد و مبلــغ ســاخته 

ـــــــدند ـــــــاد ش  ،اوت ۲۷در  – ۷. موس
تلویزیون کانال دو مدعی شد که سـالح 

   ۴از لشگر  ۱۵۵شیمیائی را تیپ زرهی 
  

  11صفحهدر
  

 ابرقدرت سازی؟
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 ،سوریه که تحت فرمانـدهی مـاهر اسـد
ــار اســت ــرادر بش ــرده اســت ،ب ــار ب . بک

امـا . فرستنده منبع خـود را ذکـر نکـرد
ــــه  ــــه اداره مجل فوکــــوس نوشــــت ک

اطالعــــــات وزارت دفــــــاع امریکــــــا 
ــنود  ــوری را ش ــران س ــای افس گفتگوه

نهــا از اســلحه شــیمیائی آکــرده اســت و 
 ،امـا جیـور اینبـار. صحبت می کرده اند

افسر برقرار کننده ارتبـاط اطالعـاتی در 
جنوب لبنان توضیح می دهد که امریکا 

ــدارد ــر از اســرائیل ن همــان . منبعــی غی
سـازمان اطالعـات  :نیز گفـتکانال دو 
منبـع اصـلی  ،در مـورد سـوریه ،اسرائیل

روش کـار  – ۸.  اطالعات امریکـا اسـت
موساد و حکومـت اسـرائیل اینسـت کـه 
وقتی می خواهنـد داسـتانی را بسـازند و 
 ،سپس تبلیغ کننـد عـین واقعیـت اسـت

نخســـت آن را توســـط وســـیله ارتبـــاط 
. انتشـار مـی دهنـد» تخصصـی«جمعی 

ــن ــه ای ــت  چنانک ــز نخس ــتان را نی داس
توسط دبکـا فایـل انتشـار دادنـد کـه بـه 
دســـتگاه اطالعـــاتی اســـرائیل وابســـته 

  . است
ــری در  • ــه دیگ ــاری مقال ــرت پ  ۳۰روب

اوت انتشار داده کـه واجـد ایـن اطـالع 
ـــای  :اســـت ـــه قمره ـــهائی ک ـــه عکس ن

مصنوعی می گیرند و تحرکات نظامی را 
نشان دهند و نه گفتگوهای ضبط شـده 

انتشـار  ،می شود شنود شده اندکه گفته 
گفتگوهائی هم که می گوینـد . یافته اند

گویای دستور استعمال  ،انجام شده اند
. ن نیسـتندآسالح شیمیائی و بکار بردن 

یـم ژمـی گوینـد ر» منـابع«تنها از قـول 
  .اسد سالح شیمیائی بکار برده است

ن آکه ویلیالم باولس  نیز  ،و امر مهم ☚
عصــبانیت  ،نــدرا خــاطر نشــان مــی ک

امریکا از هیـأت مـأمور تحقیـق در بـاره 
بکار رفتن اسلحه شیمیائی در سـوریه از 

ـــل متحـــد اســـت . ســـوی ســـازمان مل
ــا متوجــه شــد  ــن کــه امریک بمحــض ای
 ،گزارش هیأت دلخواهش نخواهد شد

 ۳۰در . شروع کرد به تخطئه کار هیـأت
هیأت تنهـا مـی گویـد  :کری گفت ،اوت

ما نمی گویـد این سالح بکار رفته است ا
ــرده اســتآچــه کســی  ــا . ن را بکــار ب ام

او از  ،گــزارش هیــأت هنــوز داده نشــده
کجا می دانـد محتـوای گـزارش هیـأت 
چه خواهـد بـود؟ امریکـا نمـی خواهـد 
منتظر نتیجه تحقیق بماند زیرا می داند 

دیگــر  ،بــا معلــوم شــدن نتیجــه تحقیــق
  .بهانه برای حمله به سوریه نمی ماند

پـــوتین رئـــیس  ،۲۰۱۳اوت  ۳۱در  ☚
نســبت دادن  :جمهــوری روســیه گفــت

ــت  ــه دول ــیمیائی ب ــالح ش ــتعمال س اس
عقـل سـلیم . سوریه بکلـی مهمـل اسـت

نمی پذیرد دولتی کـه در حـال پیشـروی 
است دست به چنین کاری بزند و برای 

دســت  ،مداخلــه نظــامی بــه زیــان خــود
او از امریکـا خواسـت . ویز ایجـاد کنـدآ

نیت تسـلیم مدارک خود را به شورای ام
 ،سـپتامبر ۴و چون روز چهارشنبه . کند

کشــــور در ســــن  ۲۰اجــــالس ســــران 
خواسـت  ،پطرزبورگ تشکیل مـی شـود

ن قـرار آموضوع سـوریه در دسـتور کـار 
  .گیرد
نوبــت  ،ایــن بــار ،۲۰۱۳اوت  ۳۱در  ☚

سوشیتدپرس رسید که گـزارش کنـد آبه 
ـــار  ـــدر در اختی ـــیمیائی را بن ـــالح ش س

ت کــه گروههــای مســلحی گذاشــته اســ
  .یم اسد می جنگندژبرضد ر

ـــوام  ☚ ـــس ع ـــت مجل ـــر از مخالف غی
سنجش افکـاری در  ،انگلستان با جنگ

درصـد مـردم  ۹۰امریکا نیز معلوم کـرد 
درصد مردم فرانسـه نیـز  ۶۴این کشور و 

ــه ســوریه مخــالف هســتند ــه ب ــا حمل . ب
نرال دمسی نیز با حملـه ژ ،افزون بر این

به سوریه مخالفـت کـرده اسـت و گفتـه 
 ،ی شود در صورت صدور دستور حملهم

  .استعفاء خواهد کرد
اوبامــا بیانیــه ای صــادر  ،اوت ۳۱در  ☚

ماده اقدام نظامی آن گفت او آکرد و در 
است و از کنگره مـی خواهـد پیـامی بـه 
جهانیان بدهد که ما بمثابـه یـک ملـت 

 ،پـیش از او. مـاده عمـل هسـتیمآمتحد 
گفتـه  ،وزیـر خارجـه امریکـا،جون کری

 ،حملــه نظــامی تنبیهــی بــه ســوریه :بــود
حزب الله و ایران را نیـز سـرجای خـود 

ــاند ــد نش ــر. خواه ــار دیگ ــائل  ،یکب وس
ارتباط جمعـی امریکـا گفتنـد و نوشـتند 

  .هدف نهائی ایران است
ــــــف ،اوت ۳۱در  ☚ ــــــر« ،ظری » وزی

ــه ر ــتژخارج ــم گف ــیش ۶ :ی ــاه پ از  ،م
ایران به امریکـا  ،طریق سفارت سوئیس
ــد ــته و هش ــه نوش ــه نام ــت ک ار داده اس

اسلحه شیمیائی در اختیـار گـروه هـای 
. یم اسد گذاشته می شـوندژمسلح ضد ر

امــا پاســخی از امریکــا دریافــت نکــرده 
  .است
در صــورت انجــام حملــه هــوائی کــه  ☚

هدفشان از کار انداختن شبکه ارتبـاطی 

ــور  ــن کش ارتــش ســوریه و رادارهــای ای
در حـال حاضـر  –حمله از زمین  ،است

ود که فقط یک حمله تنبیهی ادعا می ش
افـراد گـارد  :همراه خواهد بود –است 

ویژه عربستان که در اردن مستقر هستند 
و نیــز گــردان هــای ویــژه اردن بعــالوه 

 ،که در انگلستان» جنگجویان مزدور«
یک سازمان خصوصی است و نیز افـراد 

ایــن دو (لژیــون هــای خــارجی فرانســه 
ــد ــار رفتن ــی بک ــروه در لیب ــین) گ  از زم

  .حمله خواهند کرد
  
  :بلبشو در سوریه ٭
  
نقشه زیر  گویـای وضـعیت سـوریه و  ☚

حضــور گــروه هــای مســلح در نقطــه 
  :مختلف این کشور است

  
  
خانه اقتصاد ايران از  :انقالب اسالمی   

يــم واليــت ژپــای بســت ويــران اســت و ر
. مطلقـــه فقيـــه در بنـــد نقـــش ايـــوان اســـت

در موقعيـــــــــــــت و وضـــــــــــــعيت تحـــــــــــــريم 
بحران شديد اتمـی و گسـتره اقتصادی و 

جنــــگ از افغانســــتان تــــا مديترانــــه، ايــــن 
تغيير بنيادی اقتصاد است که مـی بايـد 

در دستور کار قرار بگيرد و نه افزايش 
بــازهم بيشــتر نفــت و مســکن اقتصــادی 
که بسا در وضـعيت کنـونی، نتيجـه ای 

  :نيز ببار نياورد
  

  ژاله وفا
 

ن اقتصادي سكّم
 كارساز نيست

 
آقای روحانی با ایجـاد ایـن  متحکو     

تــوهم بــر روی کــار آمــد کــه گویــا قــادر 
خواهد بود وضعیت اقتصاد ایران را در 
به  چهارچوب همین نظام والیت فقیه،

و  با رفـع تحریمهـا اقتصـاد  وردآسامان 
  .ایران را شکوفاخواهند گرداند

 ســاختارامــا بــر هــرکس کــه مقــداری     
ه اقتصــاد ایــران مطلــع باشــد پوشــید

نیست که مسائل اقتصـادی ایـران ناشـی 
ـــت  ـــوده اس ـــد (از تحریمهـــا نب هرچن

تحریمها برخی از معضالت اقتصادی را 
بلکه حاصل اتخـاذ  ) تشدید کرده باشد 

سیاسـی در  - سیاستهای غلط اقتصادی 
کـه تنهــا محـدود بــه (سـالهای متمــادی

دوره دولت احمدی نژاد نیز نمی باشـد 
اقتصـاد  نیز رانتی بودن بخش اعظم و) 

ایران و وابسـتگی آن بـه تـک محصـول 
نفــت  وخصوصــا حاکمیــت مافیاهــای 

 .نظامی بر این اقتصاد  است- مالی 
در واقع اقتصاد ایران آن چنان بیمـار    

ــن  ــکن ممک ــا مس ــانش ب ــه درم اســت ک
اقتصاد ایـران نیازمنـد تحـوالت . نیست

ــا مســکن .بنیــادین و ســاختاری اســت ب
رد ولــی شـاید بتـوان کمــی درد را آرام کـ

بلکـه بـرعکس  .معالجه نمی تـوان کـرد
ازآنجــا کــه مســکنها  توجــه را از شــدت 
بیمــاری مــی کاهــد چــه بســا بیمــاری و 

 .خطرش را افزایش دهد
نگارنده توجه نسل جوان ایران را به     

ایــن مســئولیت خطیــر و حــائز اهمیــت 
جلب مـی نمـایم کـه مبـادا بـا اکتفـا بـه 

و  اقتصـاد تغییـر سـاختمسکن از لزوم 
که آنگاه  چرا. سیاست ایران غفلت کند

این نسل ازاولین قربانیـان آن خواهنـد 
 . بود

آقـــای روحـــانی در حـــالی حکومـــت     
ــه  ــه برنام ــت ک ــرده اس ــار ک ــروع بک ش
مشخص و زمانبندی شده و شفافی مبنی 
بر اینکـه بـا چـه راهکارهـایی و در چـه 
مــدت زمــان مشخصــی مایــل اســت ویــا 

ایـران را  معضالت اقتصـادی استقادر 
حل کرده و یا  اوضـاع اقتصـادی ایـران 

 .را بهبود بخشد، ارائه نداده است
انتظار می رود   حکومتیمعموال از هر     

ــز  ــی و نی ــاد و د ارای ــر اقتص ــه دو وزی ک
نفــتش  هــم برنامــه مشــخص و شــفافی 
ارائه دهند و هم بـا همـاهنگی و اتخـاذ 
سیاستی همسو راهکار هـای مشـترکی را 

برد برنامــه خــود داشــته در جهــت پیشــ
ای نفـت و اقتصـاد راما نه تنها وز.باشند

ــه حکومــت  ــد برنام ــای روحــانی فاق آق
مشــخص و مــدونی هســتند بلکــه حتــی 

اخیـر آقایـان طیـب نیـا   هایاظهار نظر
وزیر اقتصاد و دارایی و نیز بیژن نامـدار 
زنگنه وزیر نفت، در واقـع حـاکی از دو 

 . نگاه  متناقض می باشند
آقای طیب نیا وزیـر اقتصـاد و  از طرفی 

دارایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بـه 
بررســی معضــالت ســاختاری اقتصــاد 
ایران پرداخته که اهم آنهـا از زبـان وی 

 : از قرار ذیلند
نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست  ●

بلکــه فــروش ثــروت و دارایــی مملکــت 
است بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه 

لیاتی در این زمینـه تاکیـد درآمدهای ما
  .کند می
ــتفاده  ● ــی و اس ــدهای نفت ــد درآم رش

ناصحیح از این ثروت همچنین تزریـق 
آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضـاع و 
 .احوال کنونی را به وجود آورده است

اصلی مشکالت اقتصادی کشور را   منشأ●
در رشــد اقتصــادی پــایین و پرنوســان و 

ز وابسـتگی نرخ بـاالی تـورم کـه ناشـی ا
دولـــت بـــه   بخـــش خـــارجی و بودجـــه

الوصــول نفتــی اســت  های سهل درآمــد
 .خالصه کرد

نهم و دهم همـان  حکومتمتاسفانه  ●
 ۵۰  اشتباه دوران قبل از انقـالب و دهـه

های نفتـی در قالـب  آمـد یعنی تزریـق در
طوری  بودجه را دوبـاره تکـرار کـرد بـه

های نفتی بـه نحـو معنـاداری  که درآمد
یافـت و دولـت نیـز تصـمیم بـه  افزایش
آن در قالب بودجه گرفت کـه بـه   هزینه

اعتقــــاد بســــیاری از اقتصــــاددانان در 
نهایــت بــه بــروز بیمــاری هلنــدی در 

  . اقتصاد ایران منجر شد
های جـاری خـود را  دولت باید هزینه●

ــد  از محــل درآمــد ــد و نبای ــامین کن ها ت
وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری 

ای محســـوب  ســـرمایهیـــک دارایـــی 
 .های جاری شود شود، صرف هزینه می
بــه دلیــل ســوء " نکبــت منــابع"بــروز ●

مدیریت در تخصیص و بهره برداری از 
دهـد  منابع و مواهب خـدادادی رخ می

وگرنه اگر از منـابع بـه درسـتی اسـتفاده 
ها از  شود می تواند به رفع برخی شکاف

ــایان  ــک ش ــرمایه کم ــکاف س ــه ش جمل
ز این دریچه موتور رشـد توجهی کند و ا

 .اقتصادی را سرعت بدهد
بحرانی و حساس فعلی کاری   در دوره●

که باید انجام شود این اسـت کـه سـعی 
هـایی کـه از  کنیم بار مالیاتی را بر بخش

مالیــات فــراری هســتند قــرار گیــرد و بــا 
ــــــوین و  اســــــتفاده از روش هــــــای ن

های اطالعاتی و برقـراری نظـام  سیستم
 .مانع ازفـرار مالیـاتی شـدجامع مالیاتی 

های جدید مالیاتی را  همچنین باید پایه
 .معرفی شودو  در اقتصاد ایران تعیین 

غیر از این واقعیت عیان و بسیار مهـم    
مـدها از آکه عبارت اسـت از افـزایش در

ــال  ــال  ۷۱س ــا س ــی در دو  ،۱۳۸۱ت یعن
و  ۳٫۵دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی 

ــ ۱۱٫۲رشــد هزینــه هــا  و در  ر شــدهبراب
 ،بقیـــه دوره خـــاتمی و احمـــدی نـــژاد

همچنــان ایــن فاصــله بــزرگ تــر شــده 
کـه اقـای طیـب نیـا  نکات دیگـر ،است

برشمرده اند را سالیان متمـادی اسـتکه 
اقتصاد دانان مستقل ایران همـواره یـاد 

اال اینکـــه حـــل مســـائل  .آورشـــده انـــد
اقتصــاد ایــران بــه  حقوقمــدار شــدن 

رزه قاطع بـا جامعه در کلیت خود  ومبا
رانتخواری و فساد و وجـود مافیـا هـای 

نیز تغییرات بنیادین در  نظامی و –مالی 
اوضــــاع سیاســــی و اســــتقرار امنیــــت 

همچنـین  قضایی  در جامعـه، - سیاسی
اجتناب از اتخاذ سیاستهایی که اقتصاد 
ایــــران را مصــــرف محورگردانیــــده و 
ضربات عظیم بـر بنیـه تولیـدی اقتصـاد 

نیازمنـد اسـت کـه ...  ایران زده اسـت و
ایشان به آنها کـوچکترین اشـاره ای نیـز 

اما اظهارات وزیـر اقتصـاد و . نکرده اند
دارایی هرچند هنـوز در مرحلـه حـرف  
است و هنوزمعلوم نشده که در عمل نیز 
بدان پایبند می باشد، اماحد اقل حاکی 
از این است که ایشان بـه برخـی از علـل 

ن کـه صـرفا نابسامانیهای اقتصادی ایـرا
ــذموم  ــل م ــه اقتصــادی دارد از قبی جنب
بودن نگاه به نفت به دیـد منبـع تـامین 
درآمـد دولـت و تزریـق آن بـه بودجــه و 

هزینه های جـاری و ن در آکردن صرف 
درآمــدهای  رنیــز لــزوم تکیــه دولــت بــ

در آمــدهای بــر  و نــه هــاناشــی از مالیات
اما نگارنـده خـاطر  .نفتی، واقف است
محترم می نماید کـه نشان خوانندگان 

ــت  ــر نف ــز وزی ــل نی ــد اق ــین ح در هم
آقـــای روحـــانی همـــاهنگی  حکومـــت

 .نظری با وزیر اقتصـاد و دارایـی نـدارد
آقای زنگنه وزیر جدید نفت برعکس بر 
ایــن نظــر اســت کــه برداشــت از نفــت و 

 :فروش آن را بایستی افزایش داد
 هالبته این نظر ایشان مسـبوق بـه سـابق   

آقـــای  حکومـــتدر اســـت و در واقـــع 
سـال وزیـر  ۸خاتمی کـه زنگنـه بمـدت 

نفت بود، نفت جز بعنوان منبـع درآمـد 
ـــت ـــاد نداش ـــری در اقتص ـــش دیگ . نق

ــز  ــای خــاتمی نی ــب در دوران آق اینجان
ــتهای  ــد سیاس ــددی در نق ــاالت متع مق
ــع  ــای بی ــه و قراداده ــای زنگن ــی آق نفت

ر دل پر فسـادی کـه بـر اثـر شـتاب بمتقا
انتشــار  فــروش نفــت منعقــد مــی کــرد،

ــه نفــت  .دادم ــاه مخــرب ب همــین نگ
بعنوان تنها منبع در آمدی  باعٍـث شـده 

 حکومـتبود که آقای زنگنه وزیر نفـت 
 ۷آرزوی اســــــتخراج " اصــــــالحات "

میلیون بشکه نفت وفروش و صـدور آن 
  .را بصورت خام در سر بپروراند

برای یاد آوری خوانندگان محترم دو     
ــار نظــر  ــرآاظه ــه وزي ــای زنگن ( نفــت ق

. را نقل مـی نمـایم) اصالحات حکومت
ــــــاریخ  در ۱۳۸۳آذر  ۱۶ایشــــــان در ت

هشـــتمين همـــايش ســـاالنه موسســـه 
مطالعات بين المللی انرژی که با عنوان 

در » امنيت انرژی و چالش های نوين«
( تهران، اینگونه اظهار نظـر کـرده بـود

محاسبات اوليه نشان مـی « ):منبع شانا 
وپک مستلزم دهد حفظ سهم ايران در ا

افـزايش ظرفيـت توليــد نفـت کشـور بــه 
هــزار بشــکه  ۴۰۰ميليــون و  ۵حــدود 

 ۷ســال آينــده بــه بــيش از  ۵درروز در 
ــکه در روز ظــرف  ــون بش ــال  ۲۰ميلي س

 ».آينده خواهد بود
شــبکه ( همچنــین ایشــان معتقــد بــود   

ــرژی  ) شــانا ( اطــالع رســانی نفــت و ان
ايران با در اختيار « ):۱۳۸۲آذر  ۸شنبه 

داشــتن دومــين ذخــاير گــاز دنيــا نمــی 
تواند به دنبال صادرات اين منبع انرژی 

ايران درپی ايفای ! پرارزش خود نباشد
نقش مـوثر در تـامين انـرژی مـورد نيـاز 

 .»جهان است
این اظهارات پرده از نوع نگاه ایشان     

ــت را ــه نف ــاده  ب ــک م ــرفا ی ــوان ص بعن
از بهره برداری سوخت  و شتابی که در 

ــاب بــر مــی  ن دارد،آو فــروش نفــت ع من
ــای  حکومــتدر واقــع هــم در  .دارد آق

آقای احمدی  حکومتخاتمی و هم در 
نـــژاد بجـــای اینکـــه  بـــر ایجـــاد ارزش 
افــــزوده ناشــــی از گســــترش صــــنعت 
پتروشیمی و استفاده  ازمشتقات نفتی  و 
ادغام  نفت در صنایع تولیدی و اقتصاد 
داخلی تکیه شود یعنی به نفت بصـورت 

تجدد ناپذیر  مادهکه ای وی محرکه نیر
ــه  ــاه شــود ک ــی اســت نگ ــیار ذیقیمت بس
طبیعت میلیونها سال در ایجادش نقش 
ــه  ــی اســت ک ــا مل ــی واقع داشــته و ثروت
استفاده بهینه از آن حق نسـلهای آینـده 

ت بـه حکومایران وجهان است، هر دو 
نفت تنها بعنوان ماده ارزان سوخت که 

راجش از بایستی هر روز بر میزان اسـتخ
ـــروش و مصـــرف  ـــزود و  بف ـــا اف چاهه

 .، نگاه  می کردنددرسان
اخیــر  هــایبــا مالحظــه اظهــار نظر     

آقای زنگنه متوجـه مـی شـویم کـه ایـن 
نگاه نه تنها تغییری نکـرده بلکـه آقـای 
ــاد  ــه دوران پرفس ــی از تجرب ــه حت زنگن

احمـدی نـژاد کـه نمونـه بـارز  حکومت
تکیه دولت بر درآمـد حاصـل از فـروش 

  فت بود ودرآمدهای حاصل از فروش ن
  

  
  12 صفحهدر

  
  

 ابرقدرت سازی؟
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میلیـــارد دالر نیـــز  ۷۰۰فـــت بـــالغ بـــر 
د، ولـی ایـن درآمـدهای هنگفـت شـتنگ

ــودن اقتصــاد،  بعلــت مصــرف محــور ب
باعــث فســاد هــر چــه بیشــتر و تخریــب 
اقتصاد کشورنیز شد، درس بایسته را بـه 
اندازه ای که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد 

گرفتـه انـد، ) در نظرحد اقل ( و دارایی
ادعـا کـرده  اخیـرًااو   .نیز نگرفته اسـت

ــدت   ــاه م ــه قصــد دارد در کوت اســت ک
 ۴ظرفیت تولید نفت ایران را به بیش از 

 .میلیون بشکه افزایش دهد
 ه بــر اینکــه  اخیــرًاوقــای زنگنــه عــالآ    

ــد دارد در  ــه قص ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
کوتاه مدت  ظرفیت تولید نفـت ایـران 

میلیــون بشــکه افــزایش  ۴ش از را بــه بــی
ـــد، ـــون ده ـــه تلویزی ـــاه « در برنام نگ

 ۹۲شـهریور  ۴شبکه اول سـیما در »یک
بهای «: اظهار نظراتی مشابه کرده است

. باالی نفت تهدیدی برای ایـران اسـت
بهای گران نفت در بلند مـدت موجـب 
ـــرژی و  ـــه کشـــورها از ان اســـتفاده بهین

. شـود کاهش تقاضا برای ایـن مـاده می
مــان کــه قیمــت نفــت خیلــی بــاال هــر ز

رفت، به دالیلی کشور موفـق بـه فـروش 
نفت نشد و هـم اکنـون نیـز کـه قیمـت 
نفت در سطح بـاالیی قـرار دارد ایـران 

 .»تواند نفت بفروشد نمی
ــه همــان طــرز فکــر      ــن جمل ــای آای ق

زنگنـــه را بـــه صـــراحت نشـــان مـــی 
توضیح اینکه امری که حق اسـت .دهد

ه مکانی و همـه یکی از ویژه گیهایش هم
ــودن آن اســت ــانی ب ــتفاده . زم ــر اس اگ

و این  بهینه از نفت امری پسندیده است
ن بمثابــه انــرژی آبکــار بــردن  ،اســتفاده
ــزپــس  ،نیســت ــران نی مــی توانــد  ،در ای

بمثابه ماده اولیه برای شـمار بسـیاری از 
اگر تمامی دنیا پی بـه . ورده ها باشدآفر

برد ارزش این ماده تجدید ناپذیر نفت ب
و واقفــیم کــه ( و بهــایش افــزایش یابــد 

بهای کنونی نفـت بسـیار کمتـر از بهـای 
چـرا )واقعی ایـن مـاده ذیقیمـت اسـت 

بایستی این افزایش بهای نفت تهدیدی 
برای ایـران تلقـی شـود؟ اال اینکـه تنهـا 
امری که بـه ذهـن قدرتمـدار  مسـئولین 
نظام والیت فقیه  نمیاید استفاده بهینـه 

ذهنیــت ! د ایــران اســتاز نفــت در خــو
روحـانی  حکومـتامثال آقای زنگنـه و 

و تنها بر فروش نفت متمرکز اسـت  تنها
و چون افزایش بهای نفت نشان از ایـن 
است که مردم جهان بفکرعدم مصـرف 
نفت بعنوان ماده سوخت بلکه استفاده 

ن یعنی مصرف کمتر و واردات آبهینه از 
کمتر آن خواهند شـد، ایـن امـر تهدیـد 

آقای روحـانی اسـت کـه  حکومتی برا
برای تزریق درآمد نفت به بودجه بدان 

 !نیاز مبرم دارد
ــر      ــتاگ ــدا آ حکوم ــانی ج ــای روح ق

برنامــه ای بــرای کاســتن از وابســتگی 
اقتصـــاد ایـــران خصوصـــا بودجـــه بـــه 
درآمدهای نفتی داشت وزیـر نفـتش بـه 

مایـل اسـت که  نمی گفتاین صراحت 
جهــان بهـای نفــت ارزان شــود و مــردم 

نفـت نیفتنـد تـا از بفکر اسـتفاده بهینـه 
ایشان بتواند با افزایش میزان استخراج 
و صادرات ثروت ملی و حـراج نفـت بـه 
ثمــن بخــش  تنهــا از عهــده پــر کــردن 
ــه ای بودجــه امســال  ســوراخهای هزین

 !برآید
تعجــب نکنــیم چــرا مــن بــاب نمونــه     

ــروژ کــه در دهــه  ــیالدی  ۹۰دولــت ن م
نفـت وابسـته بـود  بودجه اش به درآمـد

ــا اســتفاده بهینــه از نفــت و  قــادر شــد ب
اتخاذ سیاسـتهای تولیـد محـور بـا یـک 
ــدیریت  ــدت و م ــد م ــزی بلن ــه ری برنام
صحیح در راسـتای حفـظ ثـروت هـای 
ــا از  ــازی آنه ــره س ــروژ و ذخی ــی ن طبیع
ــال   ــد  و در س ــت بکاه ــه نف ــتگی ب وابس

درصد بودجه ساالنه اش  ۲۸تنها ۲۰۱۱
ولـی کشـور مـا بـا . اسـتبه نفت وابسته 

این قبیل ! بهره گیری از نظرات مشعشع
سال  ۱۰۰بعد از اینکه " سیاستمداران"

ازکشــف نفــت در کشــورش مــی گــذرد 
هنوز صادرات ناچیز پتروشـیمی داشـته 

ــاالی  ــاالنه اش ب  ۹۰باشــد و بودجــه س
 .درصد به در آمدهای نفتی وابسته باشد

در ۹۲شـــهریور  ۶آقـــای روحـــانی در     
 ۳با خامنـه ای نیـز  وزیران دیدار هیات

ــر  ــتش ب ــرای دول ــادی ب ــت اقتص اولوی
 - ۲تــامین کاالهــای اساســی  - ۱:شــمرد

زایش فـــا - ۳نـــه نقـــدی اپرداخـــت یار
ــت ــروش نف ــن  صــادرات وف ــب ای ترکی

اولویتها بایستی بـر خواننـدگان محتـرم 
 حکومـتمشخص نموده باشـند کـه در 

آقای روحانی تکیه بر مسکن اسـت و نـه 
و چـــارچوب . رانمعالجـــه اقتصـــاد ایـــ
روحــانی  حکومــتسیاســت اقتصــادی 

همـــان چـــارچوب  سیاســـتهای غلـــط 
ایــن  .احمــدی نــژاد اســت حکومــت

اولویتهـــا مبـــرهن مـــی ســـازند کـــه در 
آقــای روحــانی مبنــا بــه هــیچ  حکومــت

ــاختاری  ــر اصــالح س اقتصــاد و وجــه ب
وابستگی بودجه به نفت نمـی از کاستن 

باشد و اظهـارات آقـای طیـب نیـا وزیـر 
ی که تزریق درآمدنفتی را ئو دارا اقتصاد

نکبـت « و از دبه بودجـه مـذموم میدانـ
سخن بمیان می آورد یا در واقع  »منابع

می سازد برای ادامـه همـان امر پوششی 
بـه اسـتثناء  –سیاست کـه از دوران شـاه 

و یــا، در  - دوران مرجــع انقــالب ایــران
، تضـاد آشـکار احتمالترین  انهخوشبین

یـی و وزیـر نفـت و نظری بین وزیر دارا
هـر . را هویدا مـی سـازد حکومترئیس 

بـاز در  چند آقای طیـب نیـا نیـز جدیـدًا
: همــان برنامــه نگــاه یــک عنــوان کــرد

اجرای قانون هدفمندی یارانـه هـا بـا «
ـــری  ـــانی و  ۱۰کس ـــارد توم ـــزار میلی ه

هـزار  ۸۰بودجه سال جـاری بـا کسـری 
میلیارد تومانی رو به رو است که یکـی از 

ــا  ــن کســری، راهکاره ــران ای ــرای جب ب
 اصالح قیمت حامل های انرژی است و
برای تامین یارانه نقـدی چـاره ای جـز 
افـــزایش قیمـــت حاملهـــای انـــر ژی 

، ایــن و بنــا بــر قــول خــود او.  »نــداریم
ــزایش قیمــت  ــورم و  اف ــزایش ت ــی اف یعن

 . افزایش فشار آن بر دوش  مردم
اینجانب از این فرصـت اسـتفاده مـی     

هـم   کـردن بـه اطر نشـانخـ برای کنم
وطنان عزیـز خصوصـا نسـل جـوان کـه 
نسلهای آینده بشری این گناه را بر نسـل 
ما نخواهند بخشید که نفـت ایـن مـاده 
مهم و تجدید ناپذیر را به صـورت مـاده 
ســــوخت بــــه بهــــای ارزان بفــــروش 

م و بـر مسـکنهای مـوقتی اکتفـا یرسانید
و از آخرین فرصت ها  برای بـاز  کردیم

خون تولید به رگهای اقتصاد  گرداندن
بـــه . نکـــردیمه ادبیمـــار ایـــران  اســـتف

هــم در چــارچوب نروحــانی آ حکومــت
نظام والیت فقیه، نمیتـوان چشـم امیـد 

ــه ــت ک ــاختاری  بس ــرای معضــالت س ب
راه حل هائی را که وجـود اقتصاد ایران 

دارند و مرتب خاطر نشـان شـده انـد را 
بــه ضــرس قــاطع . بــه اجــرا مــی گــذارد

م کـه تـا نظـام والیـت فقیـه عرض میکن
پابرجاســت و اقتصــاد رانتــی و ســلطه 
مافیاهـــا ادامـــه دارد امکـــان تحـــوالت 

درمان و معالجـه   ،بنا بر این ساختار ی،
 .اقتصاد ایران ممکن نیست

ــالمی ــالب اس و اينــک تجاوزهــا بــه  :انق
حقـــوق بشـــر کـــه از زمـــان دســـت بکـــار 

  :شدن روحانی تشديد نيز شده اند
  
  

دن بـر  افـزو بـا   ،يمژر
شمار اعدامها و تشديد 

همچنــان بــر  ،سانســور
ددمنشي خـويش مـي   

   :افزايد
  
  
، به گزارش فـارس، ۹۲ مرداد ۲۸در  ☚

ــــــات،  ــــــاه مطبوع ــــــه دادگ در جلس
مدیرمسئول سایت عصر ایـران از اتهـام 
ــویش افکــار  ــد تش ــب و قص ــر اکاذی نش

فواد صادقی نیز بـه اما  عمومی تبرئه شد
ـــه  ـــب علی ـــر اکاذی ـــام نش و  واواکاته

با انتشار یادداشت  »نهادهای انقالبی«
بـوک و روزنامـه  در سایت بازتـاب، فیس

 .جمهوری اسالمی مجرم شناخته شد
به گـزارش هرانـا،  ،۹۲ مرداد ۲۸در  ☚

نخسـتين جلســه دادگــاه حســن فتحــی، 
در دادگاه انقالب اسالمی   روزنامه نگار،

وی  بـه دليـل  .تهران برگزار شده اسـت
ی خارجی به تبليـغ مصاحبه با رسانه ها

   . عليه نظام متهم شده است
، به گزارش دلیـران ۹۲ مرداد ۲۸در  ☚

ــدان  ــارگران و کارمن ــه ک ــتان، کلی تنگس
مـاه حقـوق  ۷شهرداری اهـرم کـه طـی 

 ۷دریافت نکرده اند و به مـدت را خود 
ســال اســت کــه اضــافه کــاری آنهــا نیــز 
پرداخــت نشــده اســت، امــروز دســت از 

پرداخـت حـق  کار کشیدند و خواسـتار
وحقوق خود و شفاف سـازی در مسـائل 

 .مالی شهرداری اهرم شدند
، به گزارش جرس، ۹۲ مرداد ۲۸در  ☚

پدر پژمان ظفرمنـد از تمـاس فرزنـدش 
خبر داد کـه همچنـان در انفـرادی بنـد 

به سر مـی بـرد و تحـت فشـارهای  ۲۴۰
 .روحی برای گرفتن اعتـراف قـرار دارد

قـات داده تا کنون به خانواده اجازه مال
نشده اسـت و تنهـا در ایـن مـدت دوبـار 

  . تماس تلفنی داشته است
، به گـزارش هرانـا، ۹۲ مرداد ۳۰در  ☚

ــهروند  ــار ش ــی ک ــوب مغن ــاله  ۲۷یعق س
خــرداد مــاه ســال  ۲۲کرجــی از تــاریخ 

دو روز قبل از انتخابات ریاسـت (جاری 
بازداشــت شــده و تــا امــروز ) جمهــوری

خبـــر دقیقـــی از محـــل نگهـــداری و 
 .یت وی در دست نیستوضع
به گـزارش نـوروز،  ،۹۲مرداد  ۳۰در  ☚

ـــدانیان  ـــای زن ـــانواده ه ـــی از خ جمع
ــاده ای  ــه سرگش ــدور نام ــا ص ــی ب سیاس
خطاب به ریاست قوه قضاییه نسبت بـه 
ــا مجیــد  برخوردهــای صــورت گرفتــه ب

امضا کننـدگان بـا  .درّی اعتراض کردند
اشاره به شکنجه جسمی و روحی مجیـد 

تقـــال وی از زنـــدان دری در جریـــان ان
بهبهـــان بـــه زنـــدان اهـــواز خواهـــان 
ــن  ــه ای ــوه قضــاییه ب ــیس ق رســیدگی ری
جنایت که قربانی او یـک زنـدانی نـا بـه 

  .، شده اندحق دستگیر شده
بـه گـزارش ایسـنا،  ،۹۲مرداد  ۳۰در  ☚

هـای زنـدانیان مـواد  جمعـی از خانواده
مخدر با تجمع مقابـل مجلـس شـورای 

ـــدگان خوا ـــا اســـالمی از نماین ـــتند ت س
مجازات اعدام فروشندگان مواد مخدر 
در ســــطح خــــورده پــــا را بــــا ســــایر 

 .ها جایگزین کنند مجازات
به گـزارش هرانـا،  ،۹۲مرداد  ۲۸در  ☚

 ۱۱در یک اعدام گروهی و جنایتکارانه 
زنـــدانی در زنـــدانهای قـــزل حصـــار و 
ـــه دار  ـــه ب ـــرج مخفیان ـــت ک گوهردش

 نفر از آنهـا از زنـدانیان ۵ .آویخته شدند
نفر  ۳زندان گوهردشت کرج بودند که 

زنــدان گوهردشــت کــرج   ۳آنهــا از بنــد 
زندانی بی دفاع دیگر از واحد  ۶.بودند

زندان قزل حصار کرج بودند کـه در  ۲
 .این زندان به دار آویخته شدند

، به گـزارش هرانـا، ۹۲ مرداد ۳۱در  ☚

بــی خبــری مطلــق از زنــدانی سیاســی و 
دانیان فعال کودک حسن صـارمی از زنـ

فرزنـدش علیـرغم  ۲و   ۶۰سیاسی دهه 
و نیم ماه از بازداشـت  ۲گذشت بیش از 

  .آنها
، به گـزارش واحـد ۹۲ مرداد ۳۱در   ☚

مرکزی خبر، یک زنـدانی مـتهم بـه آدم 
ــیش از  ــه شــش ســال پ ــل ک ــایی و قت رب
زندان جهرم موفق به فرار شده بـود در 

 .شهر جهرم و در مالء عام اعدام شد
به گـزارش هرانـا،  ،۹۲ مرداد ۳۱در  ☚

شـهروند  ۲۰جلسه رسیدگی به اتهامات 
بهایی که در مرداد ماه سـال گذشـته در 
ــــاد،  شــــهرهای اصــــفهان، نجــــف آب
ــزد، اراک،  ــهر، ی ــاهین ش ــهر، ش ویالش
کرمـــان دســـتگیر شـــده بودنـــد دوم 
ــاه در شــعبه یــک دادســرای  شــهریور م

  .انقالب یزد برگزار خواهد شد
روزنامه  به گزارش ،۹۲مرداد  ۳۱در  ☚

ـــائیه  ـــوه قض ـــه ق ـــته ب ـــت، وابس حمای
شـنبه  جمهوری اسالمی، در شـماره پنج

خــط قرمزهــای «بــا انتشــار فهرســتی از 
نویسـان ایرانـی  ، به وبالگ»نویسان وب

هشدار داده که در صـورت عبـور از ایـن 
  .مجازات خواهند شد هاخطوط قرمز

ــوط     ــه خط ــت در ادام ــه حمای روزنام
هفـت دسـته نویسـان را بـه  قرمز وبالگ

محتوا علیه عفت و «: تقسیم کرده است
اخالق عمومی، محتـوا علیـه مقدسـات 
اسالمی، محتـوا علیـه امنیـت و آسـایش 
ــــات و  ــــه مقام ــــوا علی عمــــومی، محت
ـــوا  نهادهـــای دولتـــی و عمـــومی، محت

ــه ــا جــرایم رایان ــوا مــرتبط ب  یای، محت
مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری 

ـــوایی  ـــوی، و محت کـــه و مالکیـــت معن
تحریک، ترغیب، یا دعوت بـه ارتکـاب 

 .»کند جرم می
ایــن روزنامــه وابســته بــه قــوه قضــائیه     

ــوای وبالگ ــز محت ــوط قرم ــا از  خط ه
محتـوای الحـادی و مخـالف مــوازین «

اللـه خمینـی  اهانت به آیت«و » اسالمی
تــا مــواردی چــون » و تحریــف آثــارش

تبلیغ علیـه نظـام جمهـوری اسـالمی، «
های  ها و آموزش روش انتشار فیلترشکن
های فیلترینگ، اهانـت،  عبور از سامانه

هجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و 
» های حکــــومتی و عمــــومی ســــازمان

ترســیم کــرده و نوشــته اســت کــه حتــی 
ــذیر« ــرویج اســراف و تب ــغ و ت در » تبلی

ــم جــرم اســت و مجــازات  ــت ه اینترن
  .نویسان را در پی خواهد داشت وبالگ

، به گـزارش هرانـا، ۹۲ رشهریو ۱در  ☚
ــنج  ــاون دادســتان اراک پ ــه مع ــه گفت ب
ـــواد مخـــدر در راســـتای  قاچـــاقچی م
اجرای حکم قضایی بـه اتهـام خریـد و 
فروش و حمل مواد مخدر و نگهـداری 
حدود پنج کیلو گرم هـروئین و کـراک 
و ماده صنعتی شیشـه در زنـدان مرکـزی 

   .اراک اعدام شدند
های  نهای جمعــی در زنــدا بــا اعــدام    

اراک، مشهد، ارومیه، کرج، هندیجان، 
ها در طـــی روز  اردبیـــل، شـــمار اعـــدام

نفــر رســیده اســت کــه بــا  ۲۷جــاری بــه 
نفر در کرج  ۱۱توجه به اعدام مخفیانه 

رود  و پــنج نفــر در ارومیــه احتمــال مــی
 .های امروز بیش از این رقم باشد اعدام

به گـزارش هرانـا،  ،۹۲شهریور  ۱در  ☚
ــور، ــرو کردپ ــری  خس ــس خب ــدیر آژان م

اسـفندماه سـال  ۱۷موکریان، در تاریخ 
گذشته در منزل شخصی خـود در شـهر 

ایـن شـهر  واواکمهاباد بازداشت و بـه 
در پـی مراجعـات خـانوادۀ  .منتقل شد

ــرادر  ــرای اطــالع از وضــعیتش، ب وی ب
  .وی، مسعود نیز باداشت شد

به گزارش فـارس،  ،۹۲شهریور  ۳در  ☚
ـــــی از خانواده شـــــهدا و  هـــــای جمع

ـــارگران اصـــفهانی مقابـــل مجلـــس  ایث
ـــــــــع  شـــــــــورای اســـــــــالمی تجم

کنندگان، عـدم پرداخـت  تجمع.کردند
حقوق خود را دلیل این تجمـع عنـوان 
کردند و خواستار رسیدگی مسئوالن بـه 

 .شدند امراین 
بـه گـزارش ایــران  ،۹۲شـهریور  ۳در ☚

همزمـــان بـــا برگـــزاری تجمـــع : وایـــر
شـــماری از نیروهـــای حـــزب اللـــه و 

نماینـــدگان هیـــات هـــای مـــذهبی در 
مقابـــل دفتـــر نشـــریه نگـــین کرمـــان، 
دادستانی کرمان این نشـریه را بـه اتهـام 

 »کشــور خــارج کجاســت«انتشــار طنــز 
  .توقیف کرد

به گـزارش هرانـا،  ،۹۲شهریور  ۴در  ☚
ـــدانیان سیاســـی  ـــدهای را زن کـــه در بن

مختلــف زنــدان مخــوف مرکــزی بنــدر 
نام بند عباس زندانی هستند به بندی به 

. منتقل کردند) امنیتی(زندانیان سیاسی 
تعداد زندانیان سیاسی که تا به حـال بـه 

زندانی سیاسی  ۱۴این بند منتقل شدند 
می باشند که اسامی آنها به قرار زیـر مـی 

  :باشد
) میـثم(ــمحمدرضا ۲ـ ارژنگ داودی ۱

ـــ علــی ۴ـــ کــریم موســی زاده۳حســینی  
ـ افشـــین ســـهراب زاده ۵مـــرادی  ـ ۶ـــ ـــ

ـ  ۸ـــ حســن جــوانی ۷یــز رضــایی چنگ
ــ محمـد زیـر کـوهی ۹احمد محمـدی 

ـــ منصــور ۱۱ـــ شــاکر بــدیعیان پــور ۱۰
ـــ عبــدالرئوف لشــتغانی ۱۲زراعــت کــار 

حاشـیان  نــ محسـ۱۴ـ باقر دهقانی ۱۳
ـــوق از  ـــدانیان ف ـــر زن ـــند اکث ـــی باش م
زندانهای اوین،کردستان و سـایر نقـاط 
به زندان مرکزی بندر عباس تبعید شده 

 .اند
بـه گـزارش مهـر،   ،۹۲ شهریور ۴ر د ☚

محمود علیزاده طباطبایی وکیل سعید 
موکلم با حکـم دادگـاه : ملک پور گفت

انقالب به اعدام محکـوم شـده بـود کـه 
حکم او در دیوان عالی کشور هـم تائیـد 

پـــس از تائیـــد حکـــم مـــوکلم از . شـــد
کارهای خود توبـه کـرده و درخواسـت 

 .عفو کرد
ارش ایسـنا، ، بـه گـز۹۲ شهریور ۴در  ☚

مدافع سعید عابدینی کـه مـوکلش  وکیل
ـــــه اتهـــــام تشـــــکیل و راه ـــــدازی  ب ان

ــرهم  کلیســای ــه قصــد ب های خــانگی ب
ســـال حـــبس  ۸زدن امنیـــت ملـــی بـــه 

تعزیری محکـوم شـده اسـت گفـت کـه 
دادگاه تجدیدنظر استان تهـران حکـم 
بدوی درباره موکلش را عینا تایید کرده 

 .است
ون شـــهریور بـــه گـــزارش کـــان ۵در  ☚

مدافعان حقـوق کـارگر، چهـارمين روز 
اعتصـــاب كـــارگران شـــركت پاينـــدان، 

ــاز  ــوبي  ۱۶و  ۱۵پيمانكــار ف ــارس جن پ
كارگر شاغل در اين شـركت  ۵۰۰. است

مـاه اسـت كـه حقـوق دريافـت  ۵الي  ۴
ايــن كــارگران بــه رغــم  .نكــرده انــد

كيفيت، كه  خوابگاه متروك و غذاي بي
در آميز اسـت،  ي كـافي تـوهين به اندازه

كننــد و  ايــن شــركتِ پيمانكــاري كــار مي
تنها به دريافت حقوق ماهانـه دلخـوش 

  .و راضي هستند
، بــه گــزارش ایلنــا، ۹۲ شـهریور ۵در  ☚

پس از باال گرفتن اعتراضات مردمی بـه 
دلیــل آالینــده بــودن کارخانــه ســرب و 
روی زنجـــان و متعاقبـــا تعطیلـــی ایـــن 

   ۴۰۰مردادماه،  ۲۳کارخانه در تاریخ 
شرکت ملی سرب و روی زنجـان  کارگر

شـان کـه در  برای دومین بـار بـه بیکاری
آســـتانه یـــک مـــاهگی اســـت اعتـــراض 

ــــــد ــــــار . کردن ــــــن ب ــــــارگران ای ک
شان را هـم بـا خـود آورده  های خانواده
 .بودند

بـه گـزارش هرانـا،  ،۹۲شهریور  ۵در ☚
عباس عراقچی سـخنگوی وزارت امـور 
خارجه، با رد درخواست احمد شـهید، 

ویژه حقوق بشر سازمان ملـل گزارشگر 
تـا «: متحد بـرای سـفر بـه ایـران گفـت

زمانی که رونـد غیرمنصـفانه توسـط وی 
متوقف نشود زمینه ای برای سفرش بـه 

  ».ایران وجود ندارد
، به گزارش ایسـنا، ۹۲ شهریور ۸در  ☚

گیتــی پورفاضــل وکیــل خــانواده ســتار 
ـــویس مقتـــول در  ـــالگ ن ـــتی، وب بهش

وگو بــا  گفــتبازداشــتگاه امنیتــی، در 
ــن  ــعیت ای ــرین وض ــاره آخ ــنیم درب تس

در هفتـه گذشـته : پرونده اظهار داشـت
به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه 
کردم و متوجه شدم که قـرار مجرمیـت 

از سـوی » عمد قتل شـبه«متهم با اتهام 
 .بازپرس صادر شده است

  
  

  16صفحهدر
  
  

 ابرقدرت سازی؟
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  وزير ماليه  –بيات ، مرتضي قليخان  – 5
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اين مقام  باقي و انتخابـات  دورة ششـم     خ در   1305اين كابينه تا تير ماه  

  .در دورة زمامداري وي انجام شد
 تي با سمت كفالت امـور بـوده   توضيح آنكه فروغي در دوران پهلوي مد

ولي  بعداً به سمت  رئيس الوزراء مشغول  كار شده است و د راين  دورة 
،   اسرافيلرزمامداري فروغي  از افرادي  مانند  ابوالحسن  پيرنيا ، قاسم صو

د علي فرزين ، نظام الدين حكمت ، غالمرضا هدايت  در پست هاي محم
  .و تلگراف  بايد  يادآوري نمود ته و تجارت و پسعام دعدليه ، ماليه ، فوائ

  
  يكي از بازيگران دوران پهلوي ◀
  

هاي شطرنج سياسي ايران در دوران مشـروطيت و انقـراض    يكي از مهره
كـار آوردن رضـاخان پهلـوي،ميرزا محمـدعليخان     قاجـار و روي   ةسلسل

هـاي بـاهوش و    او يكـي از فراماسـون  . بوده است) ذكاءالملك (فروغي 
تحصيلكرده و دانشمند و صاحب تأليفات در ادبيات و حكمت و فلسفه مي 
باشد و از جمله سياستمداران و افرادي است كه همواره طرفدار سياست 

بـه همـين   . و اعتماد آنهـا بـوده اسـت    انگلستان در ايران و مورد حمايت
ي را شاغل گرديده استجهت هم مقامات و مشاغل مهم .  

فروغي از بدو پيدايش رضاخان يا از جهـت هـوش فطـري يـا از لحـاظ      
آگاهي به سياست انگلستان در مورد تمركـز حكومـت مركـزي و ايجـاد     

 هـاي  كـرده و دربسـياري از بـازي    ديكتاتوري همواره او را تقويت مـي 
سياسي مبتكرو در حقيقت يكي از تعزيـه گردانـان اصـلي او بـوده اسـت      

پهلوي و نيز آخـرين  ] رضاخان[ب آنكه  در بدو به سلطنت رسيدن يوعجا
  .روزهاي سلطنت او رئيس الوزراء بوده است

  1302مختارالملك كه رياست بلديـه را در كابينـة  مشـيرالدوله در سـال     
كه  براي مذاكره  در باب مسئله اي به  داشته است به نگارنده حكايت كرد

فروغـي  هـم كـه    . مالقات مشيرالدوله دراطاق هيئت  دولت  رفته بـودم 
پس ازآنكه  كـارم  .  عضوكابينه بود در گوشه اي نشسته مشغول تحرير بود

با رئيس الوزراء  خاتمه يافت و خدا حافظي كرده خواستم از اطاق خارج 
آمـد،  نزديـك در خروجـي  مـرا     شوم، فروغي برخاست و بطـرف مـن   

 رخواستم مطلبي را دوستانه  بـا شـما د  : مخاطب  قرار داد و اظهار  داشت
روابـط     شما با  سـردار سـپه  : فروغي  گفت. گفتم  بفرمائيد. ميان  بگذارم 

سطة  دوسـتي  امي خواهيد  من و: گفت. خير : دوستانه اي  داريد؟  گفتم
  نمايم و با هم  دوست صميمي باشيد؟ و نزديكي  شما را  با او  فراهم 

 ي دانستم  كه سردار چوب ب من شد زيرا ماين بيان فروغي موجب تعج
 توضيح[ كابينه  مي گذارد و علية مشير الدوله تحريك مي كند الي چرخ 

و  وزير ماليه  كابينه مشير الدوله بودند اينكه  رضاخان وزير جنگ و فروغي
و از !!] حكومـت مشـيرالدوله سـقوط كنـد     دسيسه و توطئه مي كردند كه

ايجاد اين رابطة دوستي منظورش اينست كه من طبق دستور سردار سـپه   
عمل نمايم و عليه مشير الدوله  اقدام نمايم و حال آنكه من بـه مشـرالدوله   

به فروغي جواب سرباال دادم كه معنايش اين بود كه فعالً . عالقه مند بودم
  .كند چنين ضرورتي ايجاب نمي

به محض آنكه سردار سپه نخست وزيـر گرديـد ، مـرا از رياسـت بلديـه       
   .برداشت

دورة  ديكتـاتوري   يلين رئيس الوزرالعين دربارة اوحال بايد ديد كه مطّ
در بخـش  » .ايران  يعني  فروغي  چه نوشته و چگونه قضاوت كـرده انـد  

  )  2.(توضيحات   در دسترس خوانندگان قرار مي دهم 
  
  تمة  انتخابات  تهران خا ◀
  

» جلد چهـارم   –تاريخ بيست سالة ايران « حسين مكي دركتاب پژوهشي  
انتخابات  دورة ششم  شوراي ملّي  كه در كابينة  فروغي :   روايت مي كند

خاتمه  يافت و از  ليستي  كـه   1305تير ماه   5شروع  شده بود  در تاريخ  
نكتة  قابل  توجه در انتخابات . يافتند نفر  به مجلس راه 9مدرس  داده بود 

تهران اينست كه عليرغم ليسـت دولتـي كـه بـراي مجلـس مؤسسـان از       
صندوقها بيرون  آورده و اجازه نداده بودند حتّـي يـك نفـراز ملّيـون را     
مردم براي مجلس مزبور انتخاب  نمايند در انتخابات تهران كه تا حدودي 

كردند و بدولتيها و رضـا  شـاه  فماندنـد      آزاد بود مردم مجاهده و مبارزه
كه انتخابات  مجلس مؤسسان  قلّابي بوده است و مردم مي توانند وكالي 

با اين وجود وكالي  حقيقي مردم كـه در مجلـس   .  خود را انتخاب كنند
نكتة حـائز اهميـت   . بوده استدورة ششم راه يافته اند هشت نه نفربيشتر ن

رسماً با سلطنت رضا شـاه  مخـالف بـود  نفـر اول     مدرس كه علناً و  اينكه
  .گرديد و اختالف رأي با نفر دوم حدود پنج هزار بوده است

اعالن انجمن ، اين دوازده  نفـر از تهـران  انتخـاب و بـه      بهر حال  طبق
  :مجلس  راه يافتند

  رأي  13624 - مدرس   - 1
  رأي  8322 - مستوفي   – 2
  رأي  8071 - دكتر مصدق  – 3
  رأي   7934 - وثوق الدوله  – 4
  رأي   7010 - آشتياني   – 5
  رأي    6085  - فيروز آبادي  – 6
  رأي    6069  - داور   -  7
  رأي    5678  - بهبهاني  – 8
  رأي  4740  - ملك الشعراء  – 9

  رأي  4484  - تقي زاده   – 10
  رأي   4451 - شيخ العراقين بيات  – 11
  ي رأ 441 - مؤتمن الملك  – 12

دوساعت و نـيم قبـل از   )  1344ذيحجة  30( 1305تير ماه   19روز يكشنبه 
ظهر مجلس دورة ششم برياست سنّي مدرس  افتتاح  گرديد و رضا شاه بـا  

  )  3. (ايراد نمود»  تشريفات خاصي به مجلس آمد و نطق افتتاحيه
   
   مخالفت  مدرس  با نمايندگان فرمايشي◀
  

درانتخابات دورة ششم در بسـياري از نقـاط   : سدمكي در ادامة آن مي نوي
مدرس كه با مداخلـة نظـامي هـا و    . كشور نظامي ها مداخله كرده بودند

تحميل عده اي بعنوان نماينده سخت مخالف بود تصميمي  گرفـت  كـه   
مداخالت نظامي ها را  بر مال ساخته و بفهماند كـه در مجـالس مقنّنـه  بـه     

ند نه نمايندگان تحميلي قشوني ها و البته نظامي تأييد نمايندگان ملّت باش
ها هم كه سر خود در انتخابات مداخله نكرده  و به امر  رضا شـاه  دسـت    
به اين مداخالت زده بودند، بنابراين مخالفت مدرس با اعبتار نامـه هـاي   
آنها مخالفت با آمر كه پهلوي بوده است تلقّي مي گرديد و اين امربـراي  

ه حاضر نبود فقط جنبة تشريفاتي داشته و در امـور مداخلـه   ديكتاتوري ك
نداشته  باشد بسيار ناگوار بود چون با بودن مدرس رشيد و بـي بـاك در   
.  مجلس  نمي توانست  بي مـانع  و رادعـي  اعمـال زور و قلـدري كنـد     

بنابراين بفكر افتاد كه بزرگترين سد راه ديكتاتوري خود را از پـيش پـاي   
اكنون ببينـيم  . وطئة ترور مدرس از همين مجرا آب مي خورد بردارد و ت

  : مدرس در بارة  اعتبار نامه ها  در مجلس چه گفته است
  
   1305امرداد  22جلسة  مجلس  دورة ششم ، مورخ  ◀
  

خبر شعبة اول راجع به اعتبار نامة ملك ايرج ميرزا مطرح شـد و مـدرس   
  :ضمن مخالفت خود چنين  بيان  نمود

له است كه ميخواهم عـرض كـنم يكـي اينكـه بنـده شـاهزاده را       أمس سه
نميشناسم واالن هم نميتوانم تطبيق كنم آنچه كه هم شنيده ام آدم خوبي 

م اينكه درتمام انتخابات بنده نظر به اين اشكاالت مرسومه نـدارم  است دو
كه فالن جريان ده روز دير شد يا دو روز زود شد يافالن شخص شـكايت  

وفالن كس جواب داد يا اعالن چند روز شد يا چه واينها هر كدام  كرده
ض هم نميشوم كما ي نميدهم ولي متعرّأبه نظر من اشكالي دارد خودم ر

ي أيان دادند بنده مخالفتي نكردم ورهائي كه آقاي اينكه بعضي از اين را
هم ندادم ولي بنده چه درسابق وچه درحال فقط يـك اشـكاالتي را بـه    

يك ضرر اساسي دارد يا يـك   ياه قرار ميدهم كه توج خودم محلّ ةعقيد
نفع اساسي نميگويم هم اشتباه نميكنم خير انسان اشتباه ميكند بعضي اوقات 

شود وحقايق برش مخفي ميماند به اين لحاظ با انتخاب آقاي  يممنتقل ن
ب ميكـنم كـه   ر ميدهم كه خيلي بنده تعجشاهزاده مخالفم وقبال هم تذكّ

برين شعب كه غالبا درمجلس هم سابقه دارند خبرها را به يك ترتيـب  مخ
بي اشاره به اشـكال وبـي اشـاره بـه جـواب       غير خوبي ميدهند مختصر و

داشـتند  يف وحال آنكـه اغلـب مخبرهـا دردوره هـاي سـابق هـم تشـر       
بعضيهايشان هم درعدليه تشريف داشته اند كه معاون يـا وزيـر بـوده انـد     

تميـز اسـت شـعبه بـه منـزل       ةمحكم ةي به منزلي ملّميدانند مجلس شورا
ابتدائي اشكال وجوابي  ةمحكم ةار به منزلمحكمه استيناف است انجمن نظّ

ي گفته ميشود درشعبه بايـد مطـرح واشـاره شـود     ار محلّكه درانجمن نظّ
وجواب داده شود دراينجا هر چه گفته ميشود وجواب داده ميشود ولو بر 

 ةي اشـاره شـود لهذابنـده درشـعب    جلس شوراي ملّسبيل اجمال بايد به م
 كـه  خودمان به آقاي عدل الملك كه مخبر آن شعبه هستند عرض كردم

اصول اشكاالت وصـنف اشـكاالت اشـاره     به في الجمله هم عمل شده كه
شود واما راپرتهايي كه ساير آقايان داده انـد نتيجـه را راپـرت داده انـد     

شعبه ده نفـر يـا دوازده نفـر     در د چونوديگر اشكال وجواب را ننوشته ان
است وهفتاد نفر ديگر كه درمجلس هستند نه اشكال به گوششان خورده نه 

رجوع كنند به دورهـاي  .ي دادن مناسبت ندارد أجواب وبا اين ترتيب ر
پيش وخبر هائي كه دوره هاي پيش داده ميشد به اشكاالت وجوابها اشاره 

زي في الجمله اشاره به اشكاالت وجواب ميشود اما اينجا آن راپرت پريرو
شده بود ولي درست تكميل نبوده بهتر اين است كه من بعد اگر راپرتـي  
داده ميشود به اشكاالت اشاره شود كه حاضرين درمجلس درست ملتفـت  

مخالفت خود را اظهارنمايند من جملـه راپـرت   يا فق به اشوند وعقيده مو
االت نمايندگان آنجا خيلي كمتر است اشك راجع به نماينده مشهد كه نوعاً

انتخاب شاهزاده را  ةت عمداما شاهزاده را بنده با انتخابش مخالفم زيرا علّ
امير لشگر خراسان ميدانم واين اشكاالت ومخالفتهائي كه بنده با اعتبار نامه 
ها كرده ام وبعد هم خواهم كرد تمامش منتهي به يك چيز است دوسال 

ـ   ةبسه سال مملكت يك جن د امنيـه  وغيرعادي داشت عدليه اش نظـامي ب
اش نظامي بود حاكمش نظامي بود امين ماليه اش هم نظامي بود ولي آن 

سان عدليه عدليـه  سؤسبو بشكست وآن پيمانه ريخت از روز ختم مجلس م
است و وامنيه امنيه است وحاكم حاكم است نظامي هـم بايـد تفـنگش را    

ز مركز هم شروع شد وشاه مملكـت هـم   دست بگيرد برود درسرباز خانه ا
مورين نظامي دربعضي نقطه ها يا باورشان نيامد ألشگر وم ياعالن داد امرا

له انتخاب اين شاهزاده ايرج ميرزا است كه گرچـه  ماز ج.يا عمل نكردند 
ـ   ت انتخـابش جـان   سلمان عصر است وخيلي هم آدم خوبيست ولـي علّ

بنده بـه شـما    ه نظامي است واينك ةباطل است بواسط د خان است ومحم
ـ    د خـان  ميگويم اگر هزار سال ديگر هم عمر مشروطه باشـد وجـان محم

ه اش همان ت تاممشهد نباشد شاهزاده انتخاب نميشود سابق هم نشد علّرد
است واما من خيلي دوست ميدارم كه شـاهزاده حـاكم خراسـان بشـود     

به شـخص   چون خيلي خوب آدمي است ولي اين مخالفتهاي من مربوط
نيست شخص خوب است سرجاي خـودش بلـه آقـاي مخبـر فرمودنـد      
ديگران هم درخراسان انتخاب شده اند بله ايشان پيش هـم شـده بودنـد    
بعدا از اين هم تا هستند انتخاب ميشوند ملك است كه پيش انتخاب شده 
است باز هم ميشود اهل محل هستند موكل دارند رعيت دارنـد التمـاس   

 .ج ميكند البته انتخاب ميشوند ميكنند پول خر
 .بنده پول خرج نكردم –التجار –رييس 

پول مشروع را عرض ميكنم بنده هم براي انتخاب پـول خـرج   –مدرس 
 …ميكنم 

 .غلط است  –اقا سيد يعقوب 

پول مشروع غير از پول نامشروع است برفرض نظاميها هم اگـر   –س مدر
ـ كردند خدا پدرشان را بيامرزد آنها بد كر ل دارد دند نه منتخبي كه موكّ

ـ   جـان   زل دارد غيـر ا منتخبي كه آقاي رئيس التجار وامثالش باشـند موكّ
ل ندارد عليهذا ه غير از جان محمد خان موكّدد خان است اما شاهزامحم

هر انتخابي كه اين طور باشد باطل است مملكت وضع غير عادي وجريان 
ـ   ،غير عادي داشت گذشت سـعي بفرماينـد تـا     ي هـم مجلس شـوراي ملّ

نكـه  آشاه مملكت بعـد از   . مطالب به جريان قانوني وعادي خودش بيفتد
وطه باشد يعني امضاي خالي بكند امير لشـگر نميتوانـد   رحاضر شد شاه مش

قشون بايد تفنگ دست بگيرد برود توي سـرباز   . درانتخابات دخالت بكند
نقطه نظر مخالفم با  بنده از اين . هر وقت حاكم امري داد عمل كند ،خانه

م دون آچـ انتخاب شاهزاده درحالي كه موافقم واز خدا ميخـواهم كـه   
  ».خوبي است حاكم خراسان بشود 

علي اكبر داور مخبرشعبه به دفاع از اعتبار  نامه  پرداخـت  كـه از جهـت     
توضـيح اينكـه    .[ اينكه به درازا  مي كشد از نقل آن صرف نظر مـي كـنم   

»  سـند «دورة ششم مجلس شوراي ملّـي را بعنـوان   گزارش جلسه چهارم 
كه در بارة اعتبار نامه هاي نمايندگان است، در پايان اين بخش در اختيار 

  .]   خوانندگان ارجمند قرار مي گيرد
دراين انتخابات هم حكومت نظامي بوده و هم انتخاب كننده  –مدرس « 

محـل بـوده، حـاكم      شاهزاده ايرج ميرزا باز سـالها در . نظامي بوده است
بوده، معاون بوده،  ليكن ايشان فقط  به معرّفي نظامي  و حكومت نظـامي  

نظـامي معنـيش   . انتخاب شده اند و هنوز هم حاكم  بهبهان نظامي اسـت  
اين اينست  كه من نظامي هستم، معنيش ايـن اسـت كـه تمـام كارهـاي      

د،  حرف بدون اجتماعي بدون اجازه  نبايد بشو. واليتي را نظامي مي كند
ليه هـم درخصـوص حكومـت    مكرّر با مبادي عا. اجازه نزنند وازاين قبيل

كردم و گفتند كه حكومت بهبهان  را نمي شود غير نظـامي   آنجا مذاكره
كرد و االن هم نظامي و آقاي نوبخت هم به امر  نظامي ها  انتخاب شـده  

  » .آقايان مي خواهيد رأي بدهيد مختاريد. است
انتخابـات  . مخبر به اعتبار نامه رأي گرفته شد وتصويب گرديدپس ازدفاع 

نجف آباد ونمايندگي  غالمحسين  ميرزا  مطرح  شد و مدرس در مخالفت 
  .با آن چنين  بيان نمود

اشكاالت اين انتخابات هم از همان قسمي اسـت كـه  عـرض     –مدرس « 
ت بگـويم  كرده ام و در خصوص فريدن كه علم و اطّالع  دارم، الزم اسـ 

كه در موقع  انتخابات حكومت  نظامي  بوده است و شـكايات  زيـادي از   
همين  نقطه  شده است وعقيده  دارم كه دراين نقطـه  تجديـد انتخـاب    

  .به اين اعتبار نامه هم رأي گرفته شد و تصويب  گرديد  ».شود
  
  1305مرداد ماه  25جلسة پنجم ، مورخ  سه شنبه   ◀
  

نمايندة همدان  مطرح شد  مدرس  در مخالفـت بـا آن    اعتبارنامة  فرمند
  : چنين اظهار داشت

كـه انتخابـات شـروع شـد مبـارزه ميـان         درهمـدان   - آقاي مـدرس  « 
از يك طرف ضـياءالملك فرمنـد بـود و از    .  دستجات هم شروع  گرديد 

طرف ديگر سيد عبدالوهاب كه انتخابات را تعقيب كردند ولي در ضـمن  
مخالفي با سيد عبدالوهاب پيدا شد كه نتجه اش اين شد  عمل يك نظرية

كه  يك كانديدا از طرف  نظامي هاي همدان معين و ضياءالملك هم بـا  
آنها ائتالف نمود و نتيجه اش اين شد كه ضياءالملك  وكيـل شـد و ايـن    

ك من حرف نزدم زيـرا اهـل    از انتخاب ضياء المل. مؤمن كه نمي شناسم
ة  قبل هم بوده است و باالخره يك مـوكّليني دارد   و  در دور محل است

ولي با اين وكيلي مخالفم زيرا  كانديداي  نظاميها  بوده است و  به قـوت   
  ».آنها انتخاب  شده است

پس از دفاع  مخبر شعبه، ملك الشعراء  بهار پيشنهاد نمود كه چون در اين  
حلي كه حكايت دوسيه متجاوز ازهزار  ورقة شكايت از اشخاص معروف م

از مداخلة نظاميان كرده اند و براي اينكه  به اين شكايات رسيدگي شـود  
پيشــنهاد مزبــور  رد و .  كميســيوني تشــكيل گرديــده و رســيدگي يشــود

  .نمايندگي فرمند  تصويب گرديد
مطلبي كه در اين جلسه قابل ذكر است اينسـت كـه هنگـامي كـه سـيد      

رمـردم از مداخلـة حكومـت    يعقوب ضمن صحبت خود كه گفته بود اگ
جرأت : هاي نظامي ناراضي بودند چرا شكايت نكردند؟ مدرس گفته بود 

  .نكردند
 نوبخت وآقاي است نظامي هم هنوز است نظامي تابحال آنوقت واز كرد
 . بدهند رأي ميخواهند هم آقايان اند شده انتخاب نظاميها سرنيزة با هم

لل و موجبات  ترور مدرس  و بالخره شايد اين بيانات و مخالفتها يكي از ع
و بـاالخره   . حبس و تبعيد وي را  پس از خاتمة  دورة ششم فراهم  نمـوده 

  )    4(»  .به شهادت  او منتهي گرديد است
  
  كيست؟) الملكءذكا(محمد علي فروغي ◀

  
دعلي فروغي معـروف بـه ذكاءالملـك فرزنـد     محم: باقرعاقلي مي نويسد

هـ ق در تهـران   1294ذكاءالملك اول متولد  مرحوم محمدحسين خان
ـ   پدرش از دانشمندان و محقّ. است ري قان و شعراي عصـر ناصـري و مظفّ

است كه در وزارت انطباعـات اعتمادالسـلطنه رياسـت قسـمت ترجمـه و      
عالوه بر آن بر مترجمان همايوني رياست داشـت غالـب   . ليف با او بودأت

چاپ كرده اسـت قسـمت اعظـم آن    كتبي كه اعتماد السلطنه به نام خود 
 .تحقيق و نگارش فروغي استةنتيج
پـس از  . دعلي فروغي تحصيالت خـود را نـزد پـدرش آغـاز كـرد     محم

   مات عربـي و قـرآن و شـرعيات    آموزش زبان پارسي بـه آمـوختن مقـد
پس از آن ادبيات زبان هاي فارسي و عربي را فراگرفـت و در  . پرداخت

ت گماشت و ابتدا زبان فرانسـه و  ط همآموزش فلسفه و عرفان و حسن خ
  بعد زبان انگليسي را به خوبي فراگرفت و وارد دارالفنون ناصري شد و 

  
  

  14 صفحهدر
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمیند و سیُ بمناسبت ص،خرداد۲۶«
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سالي چند در اين علم غوطه ور بود تا . تي هم به علم طب روي آوردمد
يافت و به فلسفه و عرفـان روي آورد و  ناينكه طبابت را مطابق ذوق خود 

در اين رشته در مدارس معروف آن زمان تهـران نـزد    تحصيالت خود را
   اساتيد بزرگي چون ميرزا ابوالحسن جلوه و ميرزا طاهر تنكـابني بـه حـد 

فالسـفه   ةط به زبان هاي خارجي بـود از نوشـت  كمال رسانيد و چون مسلّ
 .مغرب زمين بهره مند شد

 
ـ     1314پدرش در سال  ـ  هــ ق بـه انتشـار مجلّ ت گماشـت ه تربيـت هم .

گذشته از سـردبيري آن  . دعلي در كار اين نشريه دخالتي تام داشتمحم
د در اين نشريه از قانون و مدرسه و تجد. ترجمه هايي از او منتشر مي شد

 .ماً انتشار پيدا كردسخن بسيار آمده است و قريب ده سال منظّ
  هـ ق كه ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله به تشويق دو فرزند 1317در سال 

عالي علـوم   ةمدرس) بعدها مشيرالدوله(د موتمن الملك و مشيرالملك خو 
سياسي را بنياد نهاد، محمدحسين فروغي به استادي آنجا برگزيـده شـد و   

تاريخ براي دانشجويان پرداخت و پس از چنـدي   ةفرزندش نيز به ترجم
دحسين ذكاءالملك تي محمپس از مد. سياسي شد ةم تاريخ در مدرسمعلّ

ايـن  . ت مدرسه گمارده شد و فرزندش را به معاونت انتخاب كردبه رياس
 .وضع تا اوايل مشروطيت ادامه داشت

ــن ســال ذكاءالملــك درگذشــت و لقــب و شــغلش را از طــرف    در اي
محمدعلي ذكاءالملـك  دعلي شاه به فرزند ارشد او واگذار كردند و محم

فرمـان  پـس از صـدور   . عالي علوم سياسي منصوب شد ةبه رياست مدرس
ؤل كـه در حقيقـت مجلـس م   مشروطيت و تشكيل مجلس اوسـان بـود   س

فروغي براي رياست دبيرخانه دعوت شد و كار اداري مجلـس را انجـام   
ـ سيس دبيرخانه و كتابخانه از كارهاي اوأسازمان اداري و ت. مي داد او  ةلي
ي كه پس از استبداد صغير م مجلس شوراي ملّدو ةدر انتخابات دور. است

دعلي ذكاءالملك به نمايندگي مردم تهـران و پـس از   نجام گرفت محما
چندي به رياست مجلس انتخاب شد و چند ماهي در آن سـمت بـود تـا    

 .تمن الملك پيرنيا داد و او به نيابت رياست انتخاب شدؤجاي خود را به م
ـ   1290ذكاءالملك فروغي در سـال   صمصـام السـلطنه    ةهــ ش در كابين

 .وزير ماليه و بعد وزير عدليه شدبختياري ابتدا 
بعدي كه به رياست مشيرالدوله تشكيل شد همچنان وزير عدليـه   ةدر كابين

ذكاءالملك . شد و پس از چندي به رياست ديوان عالي كشور انتخاب شد
م مجلس به وكالت انتخاب شد ولي وكالت را نپذيرفت و بـه  سو ةدر دور

 .رياست ديوان عالي كشور ادامه داد
فـاق مشـاورالممالك انصـاري بـه     ل به اتّس از پايان جنگ بين الملل اوپ

ق به حضور در كنفـرانس نشـدند و آنهـا را    كنفرانس صلح رفتند ولي موفّ
مستوفي الممالـك   ةذكاءالملك در كابين 1301در . بانه جواب كردنددؤم

  س و مسـتوفي الممالـك نقشـي    وزير امور خارجه شد و در جـدال مـدر
بعدي كه بـه   ةدر كابين .ت و غالباً پاسخ مجلسيان را او مي داداساسي داش

سـردار سـپه جانشـين    . رياست مشيرالدوله تشـكيل شـد وزيـر ماليـه بـود     
. فـي كـرد  خود ذكاءالملك فروغي را وزير ماليه معرّ ةمشيرالدوله در كابين

رضاخان سردار  ةذكاءالملك در چهار كابين 1304آبان  9تا  1302در سال 
و بار وزير خارجه و دو بار وزير ماليه شد تا سرانجام در روز نهم آبان د ،سپه

ق د مصددكتر محم ةي با وجود مخالفت سرسختانمجلس شوراي ملّ 1304
حـاج   وس و مخالفت  حسين عالء و سيدحسن تقي زاده و سيدحسن مدر

ميرزا يحيي دولت آبادي طرح خلع قاجاريـه را بـه شـرح زيـر تصـويب      
ت ايران انقـراض قاجاريـه را   ي به نام سعادت ملّشوراي ملّ مجلس« كرد؛

تي را در حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه اعالم نموده حكومت موقّ
تعيـين  . مملكتي به شخص آقـاي رضـاخان پهلـوي واگـذار مـي نمايـد      

 سان است كه براي تغيير مـواد سؤحكومت قطعي موكول به نظر مجلس م
 ».ن اساسي تشكيل مي شودقانو 40و  38،  37،  36

به را بـه  واحـده مصـو   ةمجلـس مـاد   ةت رئيسأبعدازظهر روز نهم آبان هي
  )  5(.رضاخان تسليم كردند

فروغـي   در بـارة  » شرح حال رجـال ايـران  «مهدي بامداد در كتاب ◀   
ت عمر اداري خود پنج بار وزير خارجه ـ چهـار بـار    در مد: آورده است

ير دادگستري ـ چهار بار وزير جنـگ ـ يـك بـار      وزير دارايي ـ سه بار وز 
يك بار وزيـر دربـار و چهـار بـار     ) پيشه و هنر و تجارت(ي وزير اقتصاد ملّ

شـهريور   26وزير بـود از   مين بار كه نخستدر سو. وزير بوده است نخست
ـ   و بعد از نخست. خورشيدي 1314تا آذر  1312 تش وزيري اسـتعفا داد علّ

التوليـه آسـتان    د ولي اسدي نائـب ف شدن محماين بود كه پس از توقي
قدس رضوي كه با فروغي نسبتي پيدا كرده بود پسر اسدي داماد فروغي 

در بازرسي كه از خانه اسدي بـه عمـل آمـد در ميـان كاغـذهايش      . بود
اي از فروغي ديده شد كه دوسـتانه و بـه طـور خصوصـي در ضـمن       نامه

 :ودجواب به نامه اسدي راجع به شاه نوشته ب
  اي  در كف شير نر خونخواره
 اي غير تسليم و رضا كو چاره

 
معلوم است كه در اين موقع شاه پس از ديـدن  . نامه را نزد شاه فرستادند

و تا چـه انـدازه از   ] وي را زن ريش دار خواند[ر مزبور تا چه حد متغيةنام
اي وارد  فروغي بدش خواهد آمد و از غرائب اين بود كه به وي صـدمه 

فروغي چون چنين ديد تكليف خودش را فهميد و در دهـم آذر  . اوردني
وزيري مسـتعفي و بـه جـاي او محمـود جـم       خورشيدي از نخست1314

همـين مـاه و سـال در     29وزير شد و اسدي هم در  نخست) مديرالملك(
  .مشهد تيرباران گرديد

ار، چـاپ  ، انتشـارات زو "شرح حال رجال ايـران "مداد، مهدي، با: منبع 
  .ش 1378نجم، تهران، پ

  
 تابسـتان  در«: مـي گويـد   باقرعـاقلي  دكتـر  بـا  گفتگو در فروغي، محسن
 پسـرمحمدولي [ شـوهرش  بيماري ماجراي خواهرم فرشته وقتي... 1319
 پدرم... كرد مي بيان] فروغي[ پدر براي را] بيرجند زندان در اسدي، خان
 مرحـوم  قـع مو ايـن  در... كـرد  مـي  دعـوت  آرامـش  و بردباري به را او

 هـاي  حـرف  بـه  دقّـت  بـا  و بـود  حاضـر  كه] فروغي ابوالحسن[ عموجان
 احتـرام  وجود با. گرديد برافروخته رنگش داد مي گوش خود برادرزادة

 صـداي  بـا  داشـت ] فروغـي  علي محمد[ برادرش براي كه اي العاده فوق

 وجـود  بـه  در هـم  شـما  داداش،: گفت پدرم به خطاب عصباني و لرزان
 را جهمنـي  ساختمان اين زيربناي. مقصريد آور خفقان اوضاع اين آوردن

 را شما خدمات پاداش خودتان دختر حاال كرديد، بنا ديگر نفر چند و شما
 گـول  ولي نيستم، مقصر من: داد جواب مهرباني با پدرم. كند مي دريافت
و  زد مـي  قـانون  از دم سـلطنت  درابتـداي ) رضاشـاه ( مـرد  اين. خوردم

 انجـام  غيرقـانوني  كار كسي نبايد. باشد قانون پناه در بايد كارها گفت مي
 من وامثال بنده اغفال براي تظاهرات و ها گفته آن كه فهميدم حاال. دهد
   )6(»...بود
فروغي در گـذر    «احمد افرادي در نوشتة پژوهشي خود تحت عنوان ◀

ر د»  پس از انجام مراسم تحليف ـ آغاز سلطنت رضاشاه پهلـوي  » « تاريخ
  : بارة محمد علي فروغي اين گونه بررسي مي كند

 
اش  ي اعضـاي كابينـه   و همه) الوزرا كفيل رئيس(فرداي آن روز، فروغي 

الوزراي عصر پهلوي را بـه مجلـس    لين رئيساستعفاء دادند، تا رضاشاه، او
 .في كندمعرّ

د تي بين مشار و فروغي در تردالوزرا، ذهن رضاشاه مد براي انتخاب رئيس
ها مشكل  همان طور كه ديديم، اين مشار بود كه در تماس با انگليسي. بود
در مجلس هم حامياني بـه  «مشار، . خزعل را به نفع رضاخان حل كرد شيخ

 )67.(»مراتب بيشتر از فروغي داشت
 

در سـه  . امتياز بزرگ فروغي ، اعتمـاد كامـل رضـاخان بـه او بـود     « اما، 
الـوزرايي را   ر بود، فروغي كفالت رئيسموردي كه رضاخان از تهران دو

ها نسبت به فروغي بـي طـرف    از اين گذشته، شوروي. به عهده گرفته بود
ايران با بريتانيا فعالً مشكلي نداشت، حـال  . ولي سخت مخالف مشار بودند

ي با روسآن كه امور بازرگاني و داد و ستدهاي مهم ق ماند ه بود، ها معو
هـا علنـاً بـا او     وزيري الزم داشت كـه شـوروي   سترضاشاه نخ] رو از اين[

درونگرا و منزوي اين بود كـه   ي فروغي اشكال عمده] اما. [كنندمخالفت ن
 )68(».در مجلس طرفدار چنداني نداشت

، فروغـي را بـه   1304آذر  28سرانجام، رضاشاه ـ با همه ي ترديـدها ـ در    
. داشـت  رجـه نگـه  وزيري برگزيد و مشار را در مقام وزير امور خا نخست

مشكل رأي عدم اعتماد مجلس به فروغي هم، بـا پـا در ميـاني رضاشـاه و     
ـ   4مراسـم تاجگـذاري در   . ذ حـل شـد  گفتگو با برخي از نمايندگان متنفّ

و ارادت رضاشاه به شـركت   ميزان احترام« . برگزار شد  1305ارديبهشت 
فروغـي در  تيمورتاش و . ، در جايگاه آنان در مراسم مشهود بودكنندگان

نشان درجه اول تاج [رضاشاه، پيش از تاجگذاري . يك كالسكه سوار بودند
 )69.(»به اين دو داده بود] را[بزرگترين نشان افتخار كشور ] ، يعني
بـه  ) ط فروغي نوشـته و خوانـده شـد    كه توس( مراسم تاجگذاري  ةخطاب

ي ايـران،  لحاظ پرداختن به عظمت ايران باستان و تكيه بر تاريخ شاهنشاه
پادشـاهي  «اش ـ رضاشاه را   اين كه فروغي ـ در خطابه . قابل درنگ است

خواند و با ذكر عظمت ايران باستان، رضاشاه را  مي» نژاد زاد و ايراني پاك
جمشيد و فريدون پيشـدادي و كيكـاوس و كيخسـرو كيـاني و     «ي  ادامه

شـكلي   ري است كه بعـدها بـه  ساز تفكّ بيند، زمينه مي» كورش و داريوش
ـ . افراطي، در ناسيوناليسم عصر رضاشاهي خود را نشان مـي دهـد     ةخطاب

، اگرچه با مداهنه همراه است ؛ اما، به گمـان مـن ـ در برخـي از     فروغي
هـاي بزرگـاني مثـل    »سياسـتنامه «هـا و  »اندرزنامـه  « فرازهايش ـ فضاي  

ي  كند، كـه بـه طـور غيرمسـتقيم شـيوه      الملك را تداعي مي خواجه نظام
 :كردند ست مملكتداري را به شاهان تلقين ميدر
 
ب به حضرت ت ايران بايد بداند و البته خواهد دانست كه امروز تقرّملّ«  

ي ضعف بشري و  ي تأييد هواي نفساني و استرضاي جنبه سلطنت به وسيله
تشبثات گوناگون و توسر نخواهـد شـد، بلكـه    ل به مقامات غير مقتضيه ميس

هنر و كمـال و ابـراز    ةآن مقصد عالي احراز مقامات رفيعيگانه راه نيل به 
ت و درايت در خدمتگزاري اين آب و خـاك  ني لياقت و كفايت و حسن

 )70.(»...است
بـه هنگـام   ... ي فروغـي  خطابـه «دكترباقر عاقلي بر اين بـاور اسـت كـه    

ـ  ق و مداهنـه  تاجگذاري با تمام فصاحت و صناعات ادبي، مشحون از تملّ
ـ   به مناسبت اين گونه نطق بعضي،. بود گـذار   آميـز، او را پايـه   قهـاي تملّ

 )71.(» دانند  مي] رضاشاه[حكومت ديكتاتوري 
ـ   نتخابات دورها ي فروغـي   كـه در كابينـه  ( ي ي ششم مجلس شـوراي ملّ

تنها در تهران، آن هم بـه دليـل مراقبـت شـديد ميـرزا      ) شروع شده بود 
ــ  1در نتيجـه  . آزاد بـود ) هرانار ترئيس هيئت نظّ(خان مشيرالدوله  حسن

ــ(هــيچ كــدام از وكاليــي كــه بــه خلــع قاجــار رأي داده بودنــد  ي حتّ
ميرزا اسكندري كه هميشه از اقبال باالي رأي دهنـدگان تهرانـي    سليمان

نفـر   9س داده بود از ليستي كه مدر«ـ     2. انتخاب نشدند ) برخوردار بود
 )72(» به مجلس راه يافتند

س و به خصوص انتخاب مدر) در تهران ( ات مجلس ششم نتيجه ي انتخاب
 )نـه  )  م با باالترين رأي و با اختالف رأي قابل مالحظه اي نسبت به نفر دو

تنها نوعي دهن كجي به تغيير سلطنت و رضاشاه بود بلكه پايگاه اجتمـاعي  
به نمايش مي گذاشت ) در ميان مردم ( رژيم نو پا و ميزان مقبوليت آن را 

. 
اش  رضاشاه ـ حدود دو ماه بعد از تاجگذاري ـ از طريق تيمورتاش، اراده  

جانشين فروغي ـ بـراي تشـكيل    . را براي استعفاي فروغي به او ابالغ كرد
 .الممالك بود ي جديد ـ مستوفي كابينه

در مـورد اسـتعفاي فروغـي و    ) پسـر محمـدعلي فروغـي   (محسن فروغي 
 :گويد جايگزيني مستوفي، مي

. وزيــري علــل و جهــات مختلفــي داشــت ي پــدرم از نخســتاســتعفا« 
يـت مجلـس را   هاي تيمورتاش ـ وزير دربارـ و عدم سازش بـا اقلّ   دخالت

ــاب آورد   ــه حس ــلي ب ــل اص ــه عوام ــد از جمل ــن. باي ــرزا حس ــان  مي خ
الوزرا شده بـود،   بار رئيس الممالك، كه در دوران مشروطيت پنج مستوفي

وابق وي مـانع اعمـال نفـوذ در    جانشين پدرم شد تا شايد شخصيت و سـ 
 )73.(»دولت گردد

] رضاشـاه [شـاه جديـد   «آقاي همايون كاتوزيان، بر اين بـاور اسـت كـه    
. ل واداشته بـود ي محلّ فروغي، مدافع وفادار خود را به تشكيل يك كابينه

كه فرا رسيد، شاه جديد ديگر كامالً مستقر شده بود و آماده  1305تابستان 
بـه همـين دليـل از    . تماعي رژيم خود را گسـترش دهـد  بود تا پايگاه اج

   مستوفي خواست تا دولتش را تشـكيل دهـد و مصـد  ي ق را بـراي تصـد
ق بـا وجـود اصـرار شـديد     امـا، مصـد  . وزارت امور خارجه انتخاب كند

دوستش اين دعوت را نپذيرفت، بلكه پـا را فراتـر گذاشـت و بـه هنگـام      
ب ، با دو نفر از وزراي او يعني وثوق ي اين سياستمدار محبو في كابينهمعرّ

 )74.(»و فروغي مخالفت كرد
 

مستوفي، هرچند براي انتخاب وزرايش آزادي عمل داشت، اما فروغـي،  
فروغي، گرچه نام وزيرجنگ هر . انتخاب رضاشاه براي وزارت جنگ بود

الممالك را بر خـود داشـت، امـا چـرخ امـور ايـن        ي مستوفي سه كابينه
ت يك سالي رو، در مد گشت؛ هم از اين ي رضاشاه مي ارادهوزارتخانه به 

الممالـك بـود، عمومـاً ـ در اروپـا ـ در        كه فروغي وزير جنـگ مسـتوفي  
  .برد مأموريت به سر مي

  
 :گويد محسن فروغي ، در مورد دليل انتخاب فروغي به وزارت جنگ مي

 
[ لـت بـا   گيري از رياسـت دو  ي استعفاء و كناره روزي كه پدرم در باره« 

شاه به مذاكره پرداخت، تقاضايش اين بود كه بـه وي اجـازه داده   ] رضا 
فاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهي وضع تحصيلي ما را شود به اتّ

گيري مطلق او موافقت نكرد و پدرم  ولي رضاشاه با كناره. سرپرستي كند
رضاشـاه بـه او    معاذيري از قبيل خستگي و بيماري آورده بود، و سرانجام

ل خواهم كرد كه حقـوق و مزايـا و امتيـازات    گفته بود كاري به تو محو
كـه  ] فروغـي [سيماي نجيب ايشان . مال تو باشد ولي زحمت آن مال من

اي بعـد رضاشـاه    گـردد و لحظـه   مشحون از حجب و حيا بود گلگون مي
ي جديد، وزارت جنگ  آقاي ذكاءالملك، سمت شما در كابينه: گويد مي

 )75.(»حقوق و مزايا مال شما، اداره كردن وزارتخانه با من. است
هاي وزارت ماليه و امور خارجه ـ به ترتيب ـ بـه     مستوفي، پست ةدر كابين
يكي از مخالفين طرح خلع (زاده  و تقي) 1919عاقد قرارداد (الدوله  وثوق
 .زاده از پذيرش آن امتناع كرد  واگذار شده بود، كه تقي) قاجار

ق نسبت به توفي، در جريان اخذ رأي اعتماد از مجلس، با مخالفت مصدمس
 .الدوله و فروغي رو به رو شد صالحيت وثوق
اوت  9الدولـه، بـراي تصـويب قـرارداد      نسبت به وثوق« ق اعتراض مصد

و نسبت به فروغي، بـراي تصـويب   ) الحمايگي ايران قرارداد تحت( 1919
ا، با نگـاهي بـه مـتن سـخنراني     ام. بود) 76(»دولت انگليس] مالي[دعاوي 

ق خواهيم ديد كه اعتـراض او بـه صـالحيت ايـن دو وزيـر، بيشـتر       مصد
حكومت نظامي، سانسور مطبوعات و نبود آزادي «اي بود تا نسبت به  بهانه

، در آغاز سلطنت رضاشاه انتقاد كند و در مـورد عـوارض   »...اجتماعات و
 .هد ي اين روند هشدار د ناشي از ادامه

گويد ق، در بخشي از اين سخنراني ميمصد: 
حكومت نظامي و سانسور مطبوعات، نبودن آزادي اجتماعات كه بهترين «

قبـل از تشـكيل   ... وسايل احتناق است به خود صورت عادي گرفته است
فرمودند كـار را   مي] الممالك مستوفي[الوزرا  كابينه و مجلس، آقاي رئيس
بينيم كه آن چـه   ف ميكند، ولي با كمال تأس فقط براي اجراي قانون مي

فرمودند فراموش شده است و متابعت شخصي مثل ايشـان از ايـن رژيـم    
 )77.(»نمايد نهايت نسبت به آتيه مأيوس مي ما را بي] رضاشاه[

 
 1306خـرداد   9الممالك ـ پس از سه بار ترميم كابينه ـ در تاريخ    مستوفي

از نمايندگان مجلس را به قصر خود دعوت اي  رضاشاه عده«. استعفاء داد 
نماينـدگان  . ها را استعالم كـرد  الوزرا نظر آن نموده و براي انتخاب رئيس

پيشنهاد كردند، مهديقلي خـان هـدايت مخبرالسـلطنه، زمـام امـور را در      
 )78.(دست بگيرد

با انتخاب مخبرالسلطنه به رياسـت وزرا ، فروغـي از پسـت وزارت جنـگ     
براي رفع اختالفات مرزي بين ايـران و   1306تيرماه  15ر مستعفي شد و د

 .تركيه، به سمت سفير كبير ايران در آن كشور برگزيده شد
نصراهللا انتظام براين باور است كه انتخاب فروغـي، بـه ايـن مقـام كـامالً      

در زمان رئـيس  ( در واقع ، كارداني و لياقتي كه فروغي . حساب شده بود
بـا تركيـه از   » تدفـاعي و مـود   ةعهدنام«ق و امضاء قّبراي تح) الوزرايي 

( خود نشان داده بود ، همينطور كارآيي جاذبه هاي ادبي و شخصـيتي او  
در ) در جلب دوستي ممدوح شوكت بيك، سفير كبيـر تركيـه در ايـران    

 :اين انتخاب دخيل بود 
ي عهدنامـه   دهم پروتكـل و پـاكنويس مسـو   يوقتي كه ما مشغول تنظـ ... «
] سفيركبير تركيه[بوديم، فروغي و ممدوح شوكت بيك ]  دفاعي و دوستي[

بـه شـعر و   [ي سـفيركبير تركيـه    عالقه. گرم صحبت و شعر خواندن بودند
از هر طـرف  ] از اين رو. [بيشتر فروغي را به شوق آورده بود]  ادب فارسي
ـ ] قرارداد[ فاقأ موقع امضاء اتّ. خواند شعري مي ن كـه  كه رسيد، غافل از اي

ايـن  ] فروغـي [مورد اسـت   وفايي دنيا، بي در همچو موقعي صحبت از بي
 :وجه مناسب با آن مراسم نبود، خواند بيت را كه به هيچ

 به جز از عشق ، كه اسباب سرافرازي بود
 آن چه گفتيم و شنيدم همه بازي بود

 
چون بعد از رفتن ممدوح شوكت بيك، روابط ايران و تركيه تيره شده ...

داد، بـراي اثبـات    ي به بهبـود روابـط نشـان مـي    ي خاص و شاه عالقه بود
نيت خود و جلب اعتماد زعماي تركيه، فروغي را به سمت سفيركبير  حسن
ي ملل  العاده اعزام داشت و رياست هيئت نمايندگي ايران در جامعه فوق

ي ملـل   فروغي، در همين دوره به رياست جامعـه ). 79(»را هم به او سپرد
 .يده شدبرگز

ت علمي ـ ادبي و شخصيت تأثيرگذار فروغـي، احسـاس    فرزانگي، جامعي
بـه خصـوص در   (مشتركي از احترام و دوستي در رجال آن زمان تركيه 

نسبت به او برانگيخت ؛ و ايـن  ) مصطفي كمال آتاتورك و عصمت اينونو
، اختالفات مرزي بين ايران و تركيـه  اي شد براي حلّ همه، نه تنها پشتوانه

بلكه روابط دوستانه بين دو كشور را به سطحي رسـاند، كـه آتـاتورك از    
  .رضاشاه، براي ديداري دوستانه از تركيه دعوت كرد

  
  15 صفحهدر
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كند دعلي فروغي نقل ميمهندس محسن فروغي، از قول پدرش محم: 
ي ملـل   ل ايران در جامعـه ي او نماينده] د علي فروغي محم[ وقتي من «

ي سـفرا و وزراي مختـار    كشور سوئيس رفتم، آتاتورك به كليهشدم و به 
بزرگترين شخصيتي كه در ايـن مجمـع عضـويت    "مقيم آنكارا گفته بود 

مـن تـاكنون مـردي بـه ايـن جـامعي و       . دارد، فروغي سفير ايران است
. "كاش مملكت من هم يك فروغي داشت. لعي نديدمپرستي و مطّ وطن

ي ملل به رياست  باعث شد من ، در جامعهشايد همين اظهارنظر آتاتورك 
 )80.(انتخاب شوم

بـه ايـران بازگشـت و پـس از مطالعـه و       1309فروغي، در فروردين مـاه  
را به دو وزارتخانه تازه » ه و تجارتفوائد عام«ةهاي الزم، وزارتخان بررسي

ـ  «هـاي   تأسيس ، به نام تقسـيم كـرد؛   » طـرق و شـوارع  «و » ياقتصـاد ملّ
بايست به امور تجـارت، كشـاورزي و    كه مي( را » يصاد ملّاقت«سرپرستي 

، »طرق و شوارع«ي وزارت  خود به عهده گرفت و اداره) صنعت بپردازد
 .ل كردزاده محو يا همان وزارت راه را، به تقي

، )ي مخبرالسـلطنه هـدايت   در همان كابينـه (ماه همان سال  در ارديبهشت
( فروغي، اگرچه . غي واگذار شدمسئوليت وزارت امور خارجه هم به فرو

ـ  (ي  امور ِ هر دو وزارتخانه) در آغاز  را خـود  ) يامورخارجه و اقتصـاد ملّ
ـ   داد، اما پـس از مـد   سامان مي ي را بـه  تي سرپرسـتي وزارت اقتصـاد ملّ

 .السلطنه سميعي واگذار كرد اديب
 الوزرايي قين وجود دارد كه در زمان رئيساين باور ، در ميان برخي محقّ

وزيـر  (زاده  و تقـي ) وزير امورخارجه(حاج مخبرالسلطنه هدايت، فروغي 
، عمـالً اختيـار   )وزيـر دربـار رضاشـاه   (حاد عمل با تيمورتاش در اتّ)  ماليه
ي امور دولت را در دست داشـتند و رئـيس دولـت، تنهـا تماشـاگر       همه

حاج مخبرالسلطنه هدايت ـ خود ـ به مـواردي از ايـن     . گذران امور بود
 :ت اشاره دارد دس
 
فـاتح را  ] مصطفي [ ه فروغي در وزارت فوايد عام: ي قندسازي  كارخانه « 

به اروپا فرستاد كه در اطراف كارخانجـات افزارسـازي مطالعـه بـه عمـل      
شرحي از دفتر مخصوص به من نوشته شـد  .  سبب تأخير شد] كه... [بياورد
جـوابي دادم كـه ،   به هر جهت ... ت تأخير خريد كارخانه چيست؟كه علّ

آورنـد   فقط راپورتي به هيئت ما مي. كنند وزرا مستقيماً با شاه مذاكره مي
] مخبرالسـلطنه هـدايت   [ من . "تصويب فرمودند. به عرض رساندم": كه

 )81.(»...لع شدمپس از رفتن فاتح، از مسافرت و قصد او مطّ
 

فـاق داور و  ، تيمورتـاش بـه اتّ  1310در تابسـتان  : چراغ برق و تهـران  «  
ي كمپاني بلژيكي نشسـتند   خان، يار آشناي من در قلهك، با نماينده حسين

سـرِ شـبي، تيمورتـاش    . و قراردادي براي چراغ برق تهران تنظيم كردند
بـه  ": پاراف شـود كـه  ] گونه اين[قرارداد را آورد به هيئت كه نخوانده  ، 

رويه به  ي بيمسئله قدر). فورمول رايج( "عرض رسيده تصويب فرمودند
دانم در اين قرارداد چه نوشـته شـده    به داور گفتم، من كه نمي. نظر آمد

من به اعتماد شـما پـاراف   . ل شما پاراف كنيددانيد، بايد او شما مي. است
پس از توقيـف تيمورتـاش، فروغـي، وزيـر     . و چنين كرديم. خواهم كرد

گفـتم، مـن امضـاء     ...خارجه، امتيازنامه را آورد، كه من آن را نپسـنديدم 
گفـت در  . داور عنوان استعفاي مرا شنيده بود... ولو استعفاء كنم. كنم نمي

فروغـي  . امري كه رئيس استعفاء بدهد، وزرا چگونه امضاء خواهند كـرد 
] دولـت و [آيم هيئـت   فرمودند، خودم مي. رساندم] شاه[گفت، به عرض 

ني صـحبت كـرده   ديدم فروغي البد به نفع كمپا. گويم چه بايد كرد مي
صبح چهارشنبه شـرفياب  ... ه كنمبايد محاج] دولت[است و من در هيئت 

فرمودند چيست؟ عرض كردم، شرفياب شـدم شـايد فرمايشـي    ] شاه[شدم 
. گفتم، من عـرض دارم . د فرمودند، من عرضي ندارمبا قدري تشد. باشد

 )82(»... فرمودند چيست؟
 

در ( زاده، بـه عنـوان وزيـر ماليـه      تقي با تعيين« گويد كه ،  باور ِ ديگر مي
زاده كه دوست و محرم يكديگر بودند، عمـالً   فروغي و تقي)  1309مرداد 

اختيار دولت را به دست خود گرفتند و از اين تـاريخ بـه بعـد از قـدرت     
فعـال  تيمورتاش ـ وزير دربار رضاشاه ـ كه تا آن موقع مـافوق دولـت و ّ    

يني در رضاشـاه نسـبت بـه تيمورتـاش و     در ايجاد سوءظن و بـدب   مايشاء
 )83. (»كردند اي ايجاد مي سقوط او نقش عمده

يا ( ، با تأكيد بر نزديكي » زندگي طوفاني«زاده در كتاب  به رغم اين، تقي
فروغي با رضاشاه، مي كوشد ، تا در هـر دو  » سر و ِسر« َ) به قول خودش 

ز خـود سـلب   ا) سـقوط تيمورتـاش و تمديـد قـرارداد دارسـي     ( مورد 
 :مسئوليت كند 

 
رضاشاه ، با مرحوم فروغي خصوصيتي داشت كه با هيچ يك از وزراء و « 

ت خود را بـا آن  غالباً افكار و ني. رجال مملكت، آن خصوصيت را نداشت
ي لغوامتياز دارسي هم پيش از آن  در قضيه. گذاشت مرحوم در ميان مي

وغـي را خواسـته بـود و    ي نفت را تـوي بخـاري بينـدازد، فر    كه پرونده
ي هيئـت دولـت و يـك     آيم بـه جلسـه   امروز مي: محرمانه به او گفته بود

به خود تو هم بد خواهم گفت، ولـي آن  . كنم دي به تمام وزراء ميتشد
زاده بگو كـه او هـم    اين جريان را خودت محرمانه به تقي. را به دل نگير

خواهـد از   و مـي  شـود  بعد كه فروغي مرخص مـي . پيشاپيش با خبر باشد
بـه  : گويـد   زنـد و مـي   اطاق بيرون بيايد، دوباره از پشت سر صدايش مي

سازي به همان نحو كه قبالً بـه اطـالع فروغـي     صحنه... زاده هم نگو تقي
. سوءظن شاه نسبت به تيمورتاش مثل مرض بـود ... رسيده بود اجراء شد

. گفـت  آورد، مـي  به پيشخدمت هـم كـه چـاي مـي    . زد دايماً حرف مي
... دادم من جواب نمـي . گفت به من هم مي. داد فروغي، دل به دلش مي

شود؟ جـواب   شرف مي شود آدم اين قدر بي گفت، چه طور مي] رضاشاه[
گوييـد؟ گفـتم،    به من گفت، شما چـه مـي  . اش سر رفت حوصله. ندادم 

85.(»ل همين طور بود ديگرهرچه بود از او( 
 

ضور فروغي در عرصه ي امور اجرايـي  با عزل و سپس قتل تيمورتاش، ح
الغاء و سپس (در جريان تنظيم قرارداد جديد ِ نفت . تر شد   كشور پررنگ

هـاي   زاده و داور، طـرف  گرچـه فروغـي، تقـي   )  تمديد قرارداد دارسي
رئيس هيئت مديره شـركت نفـت انگلـيس و    ( مذاكره با سرجان كدمن 

الت مستقيم رضاشاه، عمـدتاً  بودند، اما چرخش كار، تا پيش از دخ)  ايران

 .به دست فروغي بود
تمديـد قـرارداد   «هرچند در اين مجال تنگ، جاي پرداختن به جريـان  

اما، حيف است كه به نقش فروغي در اين ماجرا اشاره اي . نيست» دارسي
 .نشود 

ي دارسـي، بـه    پس از آن كه تصميم دولت ايران، مبني بر لغو امتيازنامـه 
ـ مدير شركت نفـت  » جكسن«يس و ايران ابالغ شد، شركت انگل ةنمايند

) وقت ايران » ماليه«وزير (زاده  ي تهديدآميزي براي تقي در تهران ـ نامه 
به مـدير عامـل شـركت    ( زاده  از پسِ ِ پاسخِ دندان شكن تقي. فرستد مي
شود و از طريق وزيـر مختـار    دولت انگليس مستقيماً وارد ماجرا مي)  نفت

) وزيـر امـور خارجـه    ( ي به ايـن مضـمون، بـراي فروغـي     ا انگليس نامه
آميـز مسـئله، بـا     و فصل مسالمت فرستد كه اگر دولت ايران براي حلّ مي

خاذ هرگونه تصميم شركت نفت وارد مذاكره نشود، دولت انگلستان در اتّ
فروغي، در دو . م خود درنگ نخواهد كردقانوني براي حفظ حقوق مسلّ

پس از ذكر اين واقعيت كـه در هنگـام انعقـاد    (  ليادداشت متين و مستد
نه تنها امتياز دهندگان از سـعادت كشـور غافـل بودنـد، بلكـه      « قرارداد، 

برداري كرده و براي كسب  گيرندگان امتياز نيز از غفلت مصادر امور بهره
به زعماي )   86»گونه ارعاب و زوري فروگذاري نكردند اين امتياز از هيچ

ي تهديد، ايـران بـراي    دهد كه در صورت ادامه ر ميذكّانگليس ت دولت
 .ي ملل شكايت خواهد برد اش، به شوراي جامعه دفاع از حقوق مشروع

بابـت  ( زاده، درپاسخ به انتقادات برخي  نمايندگان مجلس پـانزدهم   تقي
 :كند به همين معني اشاره مي)  نقش او در تمديد قرارداد دارسي 

از [طـور ناگهـاني و بـدون مطالعـه      آن] رداد دارسيقرا[ترتيب الغاي ... «
نـامطلوب آن،   باعث زحماتي شد كه امتياز جديد با مـواد ] سوي رضاشاه

موضوع منجر به شكايت ِ كمپـاني و حمايـت دولـت    . محصول آن است
كَميت الهه و تهديد از طرف ايران به شكايت از انگليس از او و تقاضاي ح

ي  ي امر به جامعه ها ، منجر به مراجعه و قبول آن ي ملل انگلستان به جامعه
جا ، كار بـا وزارت امـور    تا اين. ملل و رفتن آقايان عالء و داور به ژنو شد

ي  در جامعه. آمد ي مرحوم فروغي به عمل مي خارجه و اقدامات به وسيله
مرحـوم  ... مـذاكره در تهـران بـا مأموريـت ِ    ... ملل كار به جايي نرسـيد 

پس از چند . حوم داور و آقاي عالء و اين جانب جريان يافتفروغي، مر
وقتي كـه حضـرات از   ... هفته مذاكره، توافقي در شرايط كار حاصل نشد

ي مذاكرات مأيوس شدند، عزم عودت كردند و  توافق با مأمورين واسطه
ظاهراً از عاقبت كار ] رضا شاه[در اين وقت بود كه وي . به شاه هم گفتند

د و عزم برميانه گرفتن و سعي در كنـار آمـدن بـا حضـرات     انديشناك ش
 )87.(»...كرد

 
، بـا فرمـاني از سـوي رضاشـاه، حـاج مخبرالسـلطنه       1312شهريور  29در 

بـا حفـظ مسـئوليت در وزارت    ( هدايت مكَلَف به استعفاء شـد و فروغـي  
ي  كـه در كابينـه  ( زاده  تقـي . به تشكيل كابينه مبادرت كـرد ) امورخارجه

كنـار گذاشـته شـد و    ) سلطنه هدايت عهده دار وزارت ماليه بـود  مخبرال
 .اكبر داور به جاي او مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت علي

 
از (زاده  ت كنارگذاشته شدن تقيمخبرالسلطنه هدايت ، برآن است كه علّ

برد كارهـا از مجـراي    پايبندي ِ تقي زاده به اصول و پيش) سوي رضاشاه
 :بود قانوني

زاده  يكـي آن كـه تقـي   . زاده به دو جهت دلتنگ بـود  از تقي] رضا شاه[«
... كـرد  برد و قانوني مي شد، اگر محتاج بود به مجلس مي فرمايشي كه مي

زاده در هـر   نوبتي ، در موقع شرفيابي، وكالء اشاره كرده بودند كه تقـي 
ماليه در مقصود محاسبين بود كه از طرف . وزارتخانه دزدي گذارده است

از وزرايي كه در ايـن دوره بـر   ... ها مأمور بودند و مطلوب نبود وزارخانه
زاده بـود و داور، كـه    كردند تقي ي عمل ميكارِ خود سوار بودند و جد

 ) 88.(»كردند رعايت قانون و حسن جريان را به حسن وجه مي
ر ابراهيم خواجه نوري هم، با داليلي مشابه، بـه جـا بـه جـايي مـذكور د     

 :وزارت ماليه اشاره دارد
 
زاده در اواخر وزارتش در دارايي، زير بار زياد  پس از اين كه آقاي تقي« 

را  "شود نمي"ي خطرناك  كردن ماليات و فروختن خالصه نرفت و كلمه
گفت، طبيعتاً از كار افتاد و داور از وزارت دادگستري بـه وزارت دارايـي   

 )89.(رفت
ادامه يافـت  1314كه تا آذر ماه (رايي فروغي الوز مين دوره ي رئيسدو (

وزيـر دربـار   (تيمورتـاش  . با حوادث و رويدادهاي بسـياري همـراه بـود   
و اسـدي  ) وزيـر جنـگ فروغـي   (سردار اسـعد بختيـاري   )  مقتدررضاشاه

به دستور رضاشاه بـه كـام   ) التوليه آستان قدس و پدر داماد فروغي نايب(
نماينـدگان مجلـس و   ( ابدين رهنمـا  الع علي دشتي و زين.روند مرگ مي

پـس از سـلب   ) هواداران پرشور رضاشاه ، در روزهاي قدرت گيـري او  
بــا شــفاعت « رهنمــا، . شــوند ي زنــدان مــي مصــونيت پارلمــاني روانــه

برادر وي نيز كـه  ]. گردد مي[مخبرالسلطنه از زندان آزاد و به عتبات تبعيد 
شـود؛   مـي ) 90(»دچـار تجدد نام داشت، به ايـن سرنوشـت   ] محمدرضا[

هـا و   سـفرنامه  ةلين رئيس دفتـر رضاشـاه و نويسـند   او) بهرامي (دبيراعظم 
ـ   هاي او، از كار معزول و زنداني مـي  نطق گـردد؛ محم ن، قاضـي  د تـدي

همان مجلسي كه با طـرح و تصـويب   ( دادگستري و رئيس مجلس پنجم  
نشين  خانه) د ي خلع قاجار ، راه براي پادشاهي رضا خان هموار كر اليحه
ـ    ) المـك  عدل(شود؛ حسين دادگر  مي در ( ي رئـيس مجلـس شـوراي ملّ

بـه  )  ي دهم  در دوره( ل تهران و وكيل او) هاي هفتم، هشتم و نهم  دوره
ولي پيش از دستگيري، با وساطت فروغي . غضب رضاشاه گرفتار مي شود

ياهه، البتـه  ايـن سـ  ... و) 91.(بـرد  جان سالم به در مـي ) با تبعيد از كشور( 
ي مسجد گوهرشـاد مشـهد    گيرد، كه پس از واقعه فروغي را هم در بر مي

) اش پـدر ِ دامـاد  (به جهت وساطت از اسدي ) گونه كه معروف است آن(
 .شود نشين مي ، خانه1320معزول و تا شهريور 

 
»وزيــري خــود دســت بــه يــك سلســله  م نخســتفروغــي در دوران دو
سيس دانشگاه تهران، تأسيس فرهنگستان ايران، تأ. هاي فرهنگي زد اليتفع

هـا تـن از مستشـرقان و     ي فردوسي بـا شـركت ده   برگزاري جشن هزاره
ي بـراي  تشكيل انجمن آثار ملّ. ط او انجام شدشناسان در مشهد توس ايران

ـ   احياء فرهنگ ملّ تجديـد  . ي عمـل پوشـيد   ت او جامـه ي ايـران بـه هم

اي سعدي از ديگر اقدامات فرهنگـي او  ساختمان آرامگاه حافظ و تعمير بن
ي ، در دوران نخست وزيـريش  رياست فرهنگستان و انجمن آثار ملّ. است

 )92.(»با او بود
  
تأسيس فرهنگستان ايران، يكي از خدمات بزرگ فروغي به زبان ◀

 .فارسي است

 
هـاي تنـدي در بـاب اصـالح زبـان       ، ناگهان انديشه1313در سال «

ي زبان فارسـي  براي بعضي عالقمندان به ترقّ ...فارسي به وجود آمد
اي كه امروزه الفاظ فارسي بـراي   اين فكر پيش آمد كه براي معاني

... شود، اصـطالحات وضـع كننـد    ها وجود ندارد يا استعمال نمي آن
سات دولتـي و  سؤها و م خانه اشخاصي در وزرات] در پي اين هدف [

دام مطـابق ذوق و  هـايي تشـكيل دادنـد و هركـ     غير دولتي انجمن
جعل كرده در مقاالت و رساالت ... ي خود لغات و اصطالحاتي سليقه

ها، كـه در وزارت جنـگ    يكي از اين انجمن. بردند خود به كار مي
ي كافي، هر هفتـه   تشكيل شده بود غالباً با شتابزدگي و بدون مطالعه

هــا از  عي بودنــد برخــي از آنتعــداد زيــادي از لغــات را، كــه مــد
الحيل به تصويب  هاي قديم قبل از اسالم اقتباس شده، با لطايف نزبا

هـا تحميـل    ها را بـر وزارتخانـه   مقامات عاليه رسانيده و استعمال آن
ها و مكاتبـات   اين وضع اغلب مقاالت، روزنامه ةدر نتيج... كردند مي

يافـت، بـه زودي    اداري نامفهوم شده بود و اگر آن روش دوام مي
 )93.(»شد ناپذيري بر زبان فارسي مستولي مي هرج و مرج چاره

 
بـاد  «، در آن دوره كـه، بـه قـول او    1314فروغي، در اوايـل سـال   

، با رويكرد بـه رضاشـاه و توضـيح مـاوقَع، اجـازه      »وزيد سفاهتي مي
اصـغر   آنگاه ، با همكـاري علـي  . گيرد تأسيس فرهنگستان را از او مي

ــاف وقــت (حكمــت  ــارف و اوق ــر مع ــ) وزي ــفرهنگس ب از تاني مركّ
دهـد و بـا تـدبير ،     قـان تشـكيل مـي   دانشمندان و اهل لغـت و محقّ 

شناسي اشخاص غيرمسئول و  هاي گوناگون و رنگارنگ لغت دستگاه«
 . چيند بر مي» هاي افراطي و غير صالح را انجمن

درماه هاي نخست تأسيسِ فرهنگستان ايران ، اداره و نظـم و نسـق     
سرپرستي « به قول رعدي آذرخشي ، . ود جلسات ، عمآل  با فروغي ب

جنبه ي تبليغاتي نداشت و منحصر به اداره ]  در فرهنگستان [ فروغي 
 سـه را در  ي جلسات نبود ، بلكه او، در اين مقام ، از طرفي ايـن مؤس

ـ برابر فشارها و توقّ ذ عات بي جاي بعضي از مقامات و گروه هاي متنفّ
نند يك مرشد و راهنماي مورد حمايت مي كرد و از طرف ديگر ، ما

احترام مي كوشيد در داخل فرهنگستان بين اعضاي آن ، كه بعضي 
تند رو و بعضي ميانه رو و برخي محافظه كار بودنـد ، بـا اسـتداللي    

 .» متين و بياني دلنشين توافق و تفاهمي برقراركند 
گرچه فروغي ، پس از آن كه مورد غضب رضاشـاه قرارگرفـت  از    

امـا ، همچنـان عضـو    . رهنگستان ايران  كنار گذاشـته شـد   رياست ف
با وصف اين، فرهنگستان، به تدريج از وظايف اصلي .فرهنگستان بود 

 .خود منحرف شد  و به بيراهه رفت 
 

پيام من بـه  «نام ي اين وضع، رساله ي  بلندي به  فروغي، با مشاهده
ـ يـق آن ؛  تـا از طر نوشت و به چاپ رساند» فرهنگستان ا آگـاهي  ،  ب

ي انحراف فرهنگستان  امكان از ادامه دادن به افكار عمومي، در حد
يت آن توسط ، به دليل اهم»پيام من به فرهنگستان«. جلوگيري كند

 .به چاپ رسيد 1318هانري ماسه ترجمه شد و در سال 
نيز ، يكـي  »  يانجمن آثار ملّ«طور كه پيشتر گفته شد، تأسيس  همان

انجمن «طرح تشكيل  ناگفته نماند كه. غي است مات فروديگر از خد
شـناس   ، به  پيشنهاد ارنست هرتزفلد خاورشـناس و ايـران  » يآثار ملّ

، شامل جمعي از دانشمندان و رجال »يانجمن آثار ملّ«. آلماني بود
ت كـرده  معروف آن زمان بود كه براي حفظ آثار باستاني ايران هم

تأسـيس شـد و در آغـاز     1304اين انجمن در آذرمـاه سـال   . بودند
نخستين قدم را براي « انجمن . رياست آن با محمد علي فروغي بود

ساختن آرامگاه فردوسـي در طـوس برداشـت و پـس از برگـزاري      
ي فردوسـي، سـاختن آرامگـاه مـذكور تعطيـل شـد و        جشن هزاره

ـ  ... [ شمسي داير گرديد 1323مجدداً در سال  بـه  ] يانجمن آثـار ملّ
سينا و ساختمان آرامگاه وي ، ساختمان  ي ابن هزارهبرگزاري جشن 

ـ  و انتشـار يـك   ...ار وآرامگاه سعدي، نادر، خيام، و تعمير آرامگاه عطّ
فروغي، با آن كه مـورد غضـب   ) 94.(»سلسله كتب توفيق يافته است

رضاشــاه قــرار گرفتــه بــود، كــارش ، بــرخالف  دولتمردانــي  مثــل 
نه تنها بـه زنـدان و   ... الدوله و الدوله فيروز، صارم تيمورتاش، نصرت

ـ آمپول هـوا كشـيده نشـد، كـه سـهل اسـت       ويت در  ضـ ي از ع، حتّ
. ير و خورشيد سرخ كنار گذاشته نشدنهادهايي مثل فرهنگستان و  ش

ات و تبليغـات نيـز بـه او    ، رياست شوراي عالي انتشارو افزون بر اين
 :گويد ين معني مينصراهللا انتظام در تأييد ا.  سپرده شد

فروغي، به معناي واقعـي مغضـوب رضاشـاه نبـود و اگـر بـود بـه        « 
مانـد، يـا در دانشـكده معقـول و      ر فرهنگستان باقي نميعضويت مؤثّ

. شـد  كرد و تأليف فرهنگي بـه او سـپرده نمـي    منقول سخنراني نمي
ي مسـاعي مرحـوم    راست است كه قسـمتي از ايـن مشـاغل نتيجـه    

خواسـت بـه هـر وسـيله از      اسمعيل مرآت وزير فرهنگ بود كه مـي 
ي تصـويب شـاه    صاحبان فضل و هنر قدرداني كند، اما بـي اجـازه  

  )95.(»كرد ت آن مساعدت را نميأجر
نشـيني فروغـي بـه ترجمـه، تحقيـق، تـأليف و ايـراد         هاي خانه سال

اين دوران از . گذشت ها و مجامع فرهنگي مي سخنراني در دانشكده
ان حيات فرهنگي او است، كه زندگي فروغي يكي از پربارترين دور
  )7( .طلبد پرداختن به آن مجال ديگري را مي

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  حق و تکلیف و اکراه؟

  
  

رابطه حق با حق تحقق پیدا می کنـد : همان رابطه  را باز می یابیم
  . هرکس به حقوق خویش با عمل 

هرگاه کسی به حق خود تجاوز کرد و یا از آن غافـل شـد و یـا بـه      
حق دیگری تجاوز کرد، برای این کـه رابطـه حـق بـا حـق از میـان 
نرود، همه دیگران تکلیف پیدا می کننـد بـر خشـونت زدائـی از راه 

چنـین . دفاع از حق موجودی کـه مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه اسـت
چرا که  بدون دفاع از حق دیگـری، . نیز عمل به حق استتکلیفی 

عمل به حقوق خویش، با مانعی روبرو می شـود کـه بکـار رفـتن زور 
بدین سان، بدون از خـود بیگانـه کـردن نیـرو در زور و بکـار . است

گرفتن زور، نه کسی از حقوق خود غافل می شود و نه به آنها تجاوز 
  .می کند

غفلـت او از حقـوق ذاتـی هـر انسـان و  قول کلسـن نیـز گویـای – ۳
چراکـه رعایـت نکـردن عفـت قلـم، . حقوق ذاتی هر جامعه اسـت

. زور، از لحظه ایجاد، تجاوز به حق است. یعنی زور گفتن و نوشتن
روزنامه نگاری که زور می گوید و زور می نویسد به حقوق خود و به 

اسـت تکلیف او عمل به حقوقی . حقوق خوانندگان تجاوز می کند
کلسن از این مهم غافل شده است که متجـاوز بـه حقـوق . که دارد

و نیـز . دیگران، تجـاوز را بـا تجـاوز بـه حقـوق خـود آغـاز مـی کنـد
پرداخت مالیات وقتی بر میزان عدل است، عمـل بـه حقـوق ذاتـی 

در هر آنچه یک فرد بدست مـی آورد، . جامعه و حقوق انسان است
بـه جمـع و نیـز طبیعـت شـرکت اعضای دیگر جامعه و جامعـه بمثا

آنها هم که گفتـه . پس تکلیف ادای حق صاحبان حق است. دارند
ی یـاند، صاحب حق دولت است، برخطا هسـتند زیـرا دولـت مجر

  . کار او اینست که  حق را به حقدار برساند. بیش نیست
بیـرون از حـق،  –و نیز مصلحت  –حال که معلوم شد تکلیف   – ۴

قدار است که تکلیفش عمل به حق خویش حکم زور است و این ح
است، والیتمداری  صاحب اختیار و تکلیف سازی بیرون از انسان، 
وجودش ناقض حقوق ذاتـی و نیـز موضـوعه خـود او و همـه دیگـر 
انسانهای تحـت سـلطه او و  تکلیـف هـا کـه مـی سـازد، احکـام زور 

. عمل به هر حقی همراه است با فعالیـت اسـتعداد رهبـری. هستند
رگاه استعداد رهبری در بیرون از انسان قرار داشـته باشـد، عمـل ه

بـدین قـرار، جانشـین اسـتعداد رهبـری . به حق نـاممکن مـی شـود
، هـم نـاممکن اسـت و هـم زور را سـازماندهنده »ولی فقیـه«شدن 

  . اصلی زندگی می کند و بساط فساد و ویرانی و مرگ را می گسترد
آنســت، بنفســه، دلیــل وجــود  ایـن کــه دلیــل هــر حقــی در خــود       

حـال . رهبری در انسان، حیاتمندی او و فعالیتهای حیاتی او اسـت
آنکه دلیل والیت فقیه نه در خود آن که در روایتی است که بهیچ رو 

آقای منتظری نیز ناگزیر پـذیرفت کـه . داللت بر والیت فقیه ندارد
اگـر . داللت بر والیـت فقیـه نـدارد) ع(قول منسوب به امام صادق 

خداوند چنـین والیتـی، آنهـم از نـوع مطلقـه اش را مقـرر فرمـوده 
باشد، بنا بر این که از حق جز حق صادر نمـی شـود، مـی بایـد حـق 

از جملـه، دلیـل آن بایـد در . باشد و برخوردار از ویژگی هـای حـق
چرا که نه پیش و نه . این والیت وجودمند نیز نیست. آن باشد خود

بطـه قـدرت، میـان کسـی کـه صـاحب قـدرت بدون برقرار کردن را
حـال . است و جامعه ای که فاقد آنست، چنین والیتی  وجود ندارد

آنکه استعداد رهبری در همه پدیده های هستی، از کوچکترین ذره 
بدین سان، هرآنچه حق اسـت . تا تمامی هستی آفریده، وجود دارد

ردار همه مکانی و همه زمانی اسـت و هرگـاه موجـودی از آن برخـو
والیـت فقیـه بـا ایـن . باشد، هماننـدهای او نیـز از آن برخوردارنـد

  .ویژگی حق نیز در تضاد است
       
  :نیست» در دین اکراه«نظر ناقد در باره • 
آيه ال اکـراه فـی الـدين مـی توانـد طـور ديگـری معنـی دهـد نـه آنجـه کـه      

انسانها " ه شما مقدمه استدالل قرار داديد و آن معنای ديگر اين است ک
بر پذيرش دين مجبور نيستند بلکه آزادند که دين خويش را انتخـاب کننـد 

چــرا کــه اســاس ديــن (و ايــن معنــی جــدای از اينکــه کــامال منطقــی اســت 
اعتقاد است و اعتقاد هم قلبی است و امر قلبی با اجبار بيرونی حاصل 

گاری در قياس با معنای ارائه شده توسـط مسـتدل هـم از سـاز ) نمی شود 
 . بيشتری با دنباله آيه شريفه بر خوردار است

  : تمام آيه شريفه اين است: توضيح
َفَمـــن َيْكُفـــْر ِبالطَّـــاُغوِت َو     الرُّْشـــُد ِمـــَن اْلَغـــىّ    َال ِإْكـــَراَه فـــِى الـــدِّيِن  َقـــد تََّبـــينَ 

َلَهــا  َو اللَّــُه ســَمِ◌يٌع  َال انِفَصــامَ   ُيــْؤِمن ِباللَّــِه َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِبــاْلُعْرَوِة اْلــُوْثَقى
ــَن الظُُّلَمــاِت ِإلــَى النُّــوِر  َو     اللَّــُه َولــىِ )۲۵۶(َعِلــيمٌ  الَّــِذيَن َءاَمُنــوْا ُيْخــِرُجُهم مِّ

ــَن النُّــوِر ِإلــَى الظُُّلَمــاِت  ُأْوَلئــَك  الَّــِذيَن َكَفــُروْا َأْوِلَيــاُؤُهُم الطَُّغــوُت ُيْخِرُجــوَنُهم مِّ
  )۲۵۷(ْم ِفيَها َخِلُدونَ َأْصَحُب النَّاِر  هُ 

  : ترجمه مکارم شيرازی  
راه درسـت از راه انحرافـى، روشـن ) زيـرا. (دين، اكراهى نيست) قبول(در 

بـت و شـيطان، و هـر موجـود [بنابراين، كسى كه به طاغوت . شده است
كــافر شــود و بــه خــدا ايمــان آورد، بــه دســتگيره محكمــى چنــگ ] طغيــانگر

ــــد، شــــنوا و داناســــت. نيســــت زده اســــت كــــه گسســــتن بــــراى آن . و خداون
انـد آنهـا را  خداوند، ولى و سرپرست كسانى است كـه ايمـان آورده) ۲۵۶(

كســانى كــه كــافر شــدند، ) امــا. (بــرد از ظلمتهــا، بــه ســوى نــور بيــرون مــى
اوليــاى آنهــا طاغوتهــا هســتند كــه آنهــا را از نــور، بــه ســوى ظلمتهــا بيــرون 

  )۲۵۷. (آن خواهند ماند برند آنها اهل آتشند و هميشه در مى
می " ال اکراه فی الدين" در آيه اول دقت کنيد می بينيد که دنباله قسمت 

راه هـدايت از راه ضـاللت مشخصـا جـدا شـده اسـت و کـامال از : فرمايد 
هم مشخص هستند و هر کس راه هدايت را بر گزيند چنان خواهد شد و 

ر اصـل انتخـاب هر کس راه ضاللت را انتخاب کند چنـين، پـس سـخن د
راه اســـت نـــه اينکـــه بخواهـــد در مـــورد کســـی کـــه راه حـــق را يافتـــه و ديـــن 
اسالم را انتخاب کـرده صـحبت بکنـد و بگويـد در انجـام واجبـات و عمـل 
بـــه تعـــاليم ديـــن اجبـــار و اکـــراه نيســـت، تـــا مســـتدل نتيجـــه بگيـــرد پـــس در 
مضــامين دينــی و عمــل بــه احکــام شــرعی اجبــار نيســت خيــر در اصــل 

  .ن راه و قبول دين تحميل نيستپذيرفت
خالصه به نظر می رسد که صـحيح و مناسـب بـا مجمـوع آيـه همـين    

معنايی است که عرض شد اما اگر اين را هم نپذيريد الاقل احتمال اراده 
اين معنی که در آيه وجود دارد لـذا مـی تـوان گفـت کـه آن آيـه ای را کـه 

بوديــد مــی توانــد معنــای  شــما بــه عنــوان مقدمــه دليــل هفــتم انتخــاب کــرده
  .ديگری هم داشته باشد که در اين صورت مانع از نتيجه گيری شماست

  :»در دین اکراه نیست«٭ نقد نظر ناقد در باره 
در قسمت اول، معلوم ما شد که تنها زور است کـه حـق را نـاحق     

پـس اصـول و . و نیز دانستیم که قرآن حق را بیان مـی کنـد. می کند
بـه سـخن روشـن، . قرآن می بایـد از زور خـالی باشـند فروع و زبان

واجبی که عمل به آن نیاز به اجبار داشته باشد و حرامی که قـول و 
. فعل زور و یا بکار بردنش تجاوز به حق نباشد، نباید در قرآن باشد

چرا که اگر باشد حق نیست و در کتابی که به حـق اسـت و حـق را 
جهاد که تنها در مقام دفاع ، تا حد حتی .  بیان می کند، نباید باشد

در قـرآن دسـتور .  واجـب مـی شـود) خشونت زدائی(= رفع تجاوز 
همانطور کـه خـاطر .  بکار بردن زور نیست، دستور زورزدائی هست

قاعده از قواعد خشـونت زدائـی را، از راه تحقیـق،  ۲۲نشان کردم، 
  .یافته و به تحریر درآورده ام

. گوید کسی را نباید بـه زور بـه اسـالم گروانـد بدین قرار، آیه نمی     
« این امر که به زور کسی را نباید مجبور به قبـول دیـن کـرد، معنـی 

در دین اکراه «نتیجه خود به خودی . ، نیست»دردین اکراه نیست
چرا که وقتی دین دین حق است، کسـی کـه بـه دیـن . است» نیست

مجبور .  ر رها می کندمی گرود، خود را از زورباوری و بکار بردن زو
کردن او به گرویدن به دیـن، نگـاه داشـتن او در زوربـاوری و بکـار 

  . بردن زور  می شود و ناقض مقصود از گرواندن
. »در دیـن اکـراه نیسـت«دنباله آیه نیز توضیح روشنی اسـت بـر      

زیرا دنباله آیه دلیل است بر نبود اکراه در دیـن و بـه صـراحت مـی 
مل کردن به دینی است که در آن اکراه نیست و غـی رشد ع: فرماید

عمل کردن به دینی که اکراه است، . عمل کردن به دین اکراه است
تسلیم کردن خویش به قدرت و قدرتمداری و والیت خداوند را بـا 

  .والیت طاغوت جانشین کردن است
  :طباطبائی در المیزان، در تفسیر این آیه، گفته است       
يكــى : ، دو احتمــال هســت»ال اكــراه فــى الــدين«: نكــه فرمــوددر اي«     

اينكــه جملــه خبــرى باشــد و بخواهــد از حــال تكــوين خبــر دهــد، و بفرمايــد 
: خداوند در دين اكـراه قـرار نـداده و نتيجـه اش حكـم شـرعى مـى شـود كـه

اكراه در دين نفى شده و اكراه بر دين و اعتقاد جايز نيست و اگر جمله 
و بخواهــد بفرمايــد كــه نبايــد مــردم را بــر اعتقــاد و ايمــان اى باشــد انشــائى 

مجبـــور كنيـــد، در ايـــن صـــورت نيـــز نهـــى مـــذكور متكـــى بـــر يـــك حقيقـــت 
تكوينى است، و آن حقيقت همان بود كه قبال بيان كـرديم، و گفتـيم اكـراه 

  .تنها در مرحله افعال بدنى اثر دارد، نه اعتقادات قلبى
قد تبين الرشـد «، جمله »اكراه فى الدينال «خداى تعالى دنبال جمله     

، را آورده، تــا جملــه اول را تعليــل كنــد، و بفرمايــد كــه چــرا در »مــن الغــى
كــه  - ديــن اكــراه نيســت، و حاصــل تعليــل ايــن اســت كــه اكــراه و اجبــار 

وقتى مورد حاجـت قـرار  - معموال از قوى نسبت به ضعيف سر مى زند 
رط اينكـه حكـيم و عاقـل باشـد، و البته به شـ(مى گيرد كه قوى و ما فوق 
مقصــد مهمــى در نظــر داشــته باشــد، كــه  )بخواهــد ضــعيف را تربيــت كنــد

حــال يــا فهــم زيــر دســت (نتوانــد فلســفه آن را بــه زيــر دســت خــود بفهمانــد، 
نـاگزير ) قاصر از درك آن است و يا اينكه علت ديگـرى در كـار اسـت 

دهد كه كوركورانه  متوسل به اكراه مى شود، و يا به زيردست دستور مى
  ...از او تقليد كند و

و اما امور مهمى كه خوبى و بدى و خير و شـر آنهـا واضـح اسـت،    
در  .و حتى آثار سوء و آثار خيرى هم كـه بـه دنبـال دارنـد، معلـوم اسـت

چنــين جــائى نيــازى بــه اكــراه نخواهــد بــود، بلكــه خــود انســان يكــى از دو 
چـه خـوب و چـه (بـت آن را هـم طرف خير و شر را انتخاب كـرده و عاق

مـى پـذيرد و ديـن از ايـن امـور اسـت، چـون حقـايق آن روشـن، و راه ) بد
آن بــا بيانــات الهيــه واضــح اســت، و ســنت نبويــه هــم آن بيانــات را روشــن 

روشن شده، و معلوم مى گـردد كـه  »غى«و  »رشد«تر كرده پس معنى 
اســـت ، رشـــد در پيـــروى ديـــن و غـــى در تـــرك ديـــن و روگردانـــى از آن 

  .»بنابراين ديگر علت ندارد كه كسى را بر دين اكراه كنند
در قســمت اول کــه بــه توضــیح دو احتمــال، بلحــاظ خبــری و یــا     

می پردازد، سـخن او روشـن » ال اکراه در دین«انشائی بودن جمله 
از نظر او به روشنی معلوم نمی شود که آیا می خواهد بگوید . نیست

ن و حقوق نیاز به اکراه ندارند؟ بـاوجود عمل به  اصول و فروع دی
زیـرا روشـن اسـت کـه . این، احتمال دوم با احتمال اول فـرق دارد

توضــیح او در بــاره . نبایــد کســی را بــه پــذیرفتن دیــن مجبــور کــرد
. مشخص شدن راه رشد از راه غی تا اندازه ای رفـع ابهـام مـی کنـد

معنـی مـی هرگاه آیه ها بر وفق اصـول راهنمـا و ویژگـی هـای حـق 
دانسـته مـی شـد کـه اکـراه . راست می شد شدند، معنی شفاف و سر

نیاز به زور دارد و کاری که انجامش به زور نیاز داشته باشد، نه حـق 
  . که حکم زور است

بـه دیـن : اما در دین اکراه نیست، یک  پیام روشن نیز در بـردارد     
ناقض اصل هر مقام جباری . حق، دین باور خود می باید عمل کند

در عوض، شورای کسانی که رابطه هاشان با یکدیگر، . الاکراه است
در دیـن اکـراه «رابطه حق با حق است، ترجمان بی کم و کاسـت 

  .است» نیست
  
  
  
  

  ابرقدرت سازی؟
  
  
ــان برگــزاری ایــن  ،۹۲ شــهریور ۸در  ☚ ــا، در جری ــه گــزارش هران ب

لن بـه دلیـل کنسرت جمعی از شهروندان تهرانی پیش از ورود بـه سـا
ممانعـت بـه  ،آنچه بدحجابی از سوی نیـروی انتظـامی خوانـده شـد

  .تن بازداشت شدند ۳۰عمل آورده و نزدیک به 
در پایان کنسرت مردم در حـال خـروج از سـالن در حـالی کـه پـای     

طالبان حیا :دادند زدند شعار می کوبیدند وکف می خود را به زمین می
ایرانــی بیــداره از ! /امیــد میــد نکــن نادولــت ا/ رهــا کــن    کــن مملکتــو

  نیروی انتظامی خجالت خجالت/ طالبان بیزاره 
ــا، مــاموران از ورود بســتگان  ،۹۲شــهریور  ۹در  ☚ ــه گــزارش هران ب

. بـه گورسـتان خـاوران جلـوگیری کردنـد ۱۳۶۷اعدام شدگان سال 
های گذشته کمتـر  این در حالی است که تعداد ماموران نسبت به سال

 .بوده است
به گزارش مجـذوبان نـور، کسـری نـوری کـه در  ،۹۲شهریور  ۹در  ☚

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیـه 
امینــت ملــی، تــوهین بــه رهبــری و عضــویت در گروهــک انحرافــی 
مجذوبان نور در شعبه سـه دادگـاه انقـالب شـیراز بـه ریاسـت قاضـی 

در پی  ،حبس تعزیری محکوم شده بودسال و چهار ماه  ۴رشیدی به 
دادگـاه  ۱۶درخواست تجدیدنظر خواهی وکـالی پرونـده در شـعبه 

تجدیدنظر با ریاسـت قاضـی ذاکرنیـا و اکبـری بـدون هـیچ تغییـری 
 .تایید شد

بــه گــزارش هرانــا، پاســپورت محمــد آزاد و  ،۹۲شــهریور  ۹در  ☚
ــراهیم راه ــه اب ــالمی مدین ــگاه اس ــجویان دانش ــس از  انجــام از دانش پ

 .بازگشت به ایران در فرودگاه توقیف شد
کـارگر کارخانـه  ۱۵۰بـیش از : به گزارش ایلنـا ،۹۲شهریور  ۱۰در  ☚

مسئوالن اداره کل  یتوجه ذوب آهن فوالد زاگرس در اعتراض به بی
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان بـه دریافـت مطالباتشـان، 

  .تجمع کردنددر مقابل ساختمان این نهاد دولتی 
بنـا بـر قـول   ،بر اثر حملـه بـه اردوگـاه اشـرف ،۹۲شهریور ۱۰در  ☚

هرچنـد ادعـای مقامـات عراقـی . تن کشته شده اند ۵۲ ،گروه رجوی
امـا امـر  ،در باره چگونگی کشته شدن و شمار کشته ها متفاوت اسـت

سـاکنان ایـن  ،بـه سـخن دیگـر. مسلم اینست شماری کشته شـده انـد
ــدگی برخــوردار آاه اردوگــاه و اردوگــ زادی از امنیــت و حقــوق پناهن

  .نیستند
ســپاه پاســداران ابــراز خوشـحالی کــرده اســت کــه  ،شـهریور ۱۱در     

 . تن هستند ۷۰تعداد کشته ها حدود 

S.16    Nr. 836   9- 22 Sept.   2013               1392شهريور31تا18  836شماره  


