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  »كردان يماجرا«در  يتأمل

  
  يعبداهللا شهباز

  
 يجامعـه را در وضـع   »كـردان  يمـاجرا «از  يناش ياسيبحران سكسو و ياز  يسابقه مال يركود بر يدر سه ماه اخ -1

روز تـنش،   90، پـس از  )1387آبـان   14شـنبه،   سـه (كـردان   يت مجلس به بركنارياكثر يبا رأ. ملتهب قرار داده است
  . ن سرآغاز ماجراستيد؛ هر چند به گمان من ايان رسيظاهراً به پا» كردان« نام به ييماجرا
طلبانـه   حـق  يهـا  قدرت با خواسـت و متصلب ن يمع يها كانون  سهيب بود از دسيعج يا زهيآم» كردان يماجرا« -2

 يمـاجرا «تا بـدان حـد    ها زهيزش انگين آميا. تابند ي، برنميها را، به درست يها و نادرست يكه كژ ييگرا اصالت يروهاين
كـه كـردان در مسـند وزارت بـود، بـس دشـوار        يطرفانه را، تـا زمـان   يب يل و داوريده كرد كه توان تحليچيرا پ» كردان

  . نمود يم
از  يران كنـون ياز مـد  ياريسـت كـه بسـ   يد نيز تردين نيدر ا يست؛ وليكردان قابل دفاع ن يمدرك جعل يماجرا -3

 يريـ گ ل بهرهيبر خود دارند، و به كردان به دل» دكتر«همانان كه امروزه عنوان . كردان برخوردارندمشابه با » يعلم«نه يشيپ
ج در دو دهـه  يتـدر  آنان بـه . بودند» پلمهيد«ران يران و مدينه چندان دور وز يرند، خود در زمانيگ ياز عنوان فوق خرده م

، »انقـالب  يروهـا ين«از  ينـ يگـروه مع  يبـرا جمهور وقت  سيئركه  يا ژهيامكانات و ياري، به 1370ژه از سال يو ر، بهياخ
ـ ان ريـ ان بردند و در ايرا به پا يالت دانشگاهي، فراهم آورد، تحصن شدهيچ دست »خواص«ران و يمد يبرخ يعني ا در ي

قـش  ن» كـردان  ياهويـ ه«از آنان، كـه در بـه پـا كـردن      يبرخ. مدرك دكترا گرفتندژه در انگلستان، يو ران، بهيخارج از ا
  ] 1. [س با مدرك دكترا بازگشته بودنديچند ماهه به انگل يفا كردند، در سفريا يجنجال

ـ ا ميرتبه  يران عاليهنوز مد، »گرا اصول«ف موسوم به يتر از ط شين افراد، بياز ا يبخش ـ ، از طيانـد و بخشـ   ياني ف ي
رند، در شهر يگر حكم شود كه مست گ. ها دانشگاه يئت علميه رفته و عضو هيران به حاشي، مد»طلب اصالح«موسوم به 

  اجازه داد كردان را به همان جرم مصلوب كنند؟شان  اند چگونه وجدان نان كه خود تردامنيا. رنديكه هست گ هر آن
. خـرده نگرفـت   اش يليبه مدرك تحصـ  يكس يبود ولدر مناصب حساس رتبه  يعال يريان سال مديكردان سال -4

» يمتالشـ «ن كه او را يچنان سهمگ ين حمالت قرار گرفت؛ حمالتيدتريد، آماج شديكه به وزارت كشور رس يزمان يول
  . اند پاسخ آن يدر جستجو يارياست كه بس ين پرسش مهميچرا؟ ا. كرد» ذوب«و 

به  يا نشستند و ذره» طرف يب يقاض«گاه يداده بودند در جا يجا يان سال كردان را در مناصب عاليكه سال يكسان
 ليـ تحمنـه مـورد قبـول مجلـس، بـه او      ينژاد، كردان را، به عنوان گز يبا احمد» معامله«امد ياوردند كه در پيخود ن يرو

 ي، فـرد ن وزارت كشـور يشـ يسرپرسـت پ ( يهاشـم  يد مهدينژاد سردار س ينه مطلوب احمديگزدر آن مقطع . اند كرده
ـ نـژاد تحم  يكه كـردان را بـه احمـد    يا كسانيآ. بود نه كردان) النفس و كارآمد ميسل ل كردنـد از ابتـدا فرجـام كـار را     ي
فـراهم   يرا چـه كسـان   يغـات ين جنگ بـزرگ تبل يا اصرار بر وزارت كردان نقشه نبود؟ مهمات اي يا معرفيدند؟ آيد يم

  آوردند؟ 
ـ نـژاد، و پا  ياحمـد  اقتدار و اعتبار يايان بردن بقاياز م يسه برايدس» كردان يماجرا«د ندارم كه در پس يترد -5 ان ي
ـ ا. اوج گرفت، نهفته بـود  1384ر يت 3نژاد در  يكه با صعود احمد يا خواهانه انه و عدالتيگرا به جنبش اصالتدادن  ن ي

آن شد ناكارآمد و فاقد برنامـه و تـوان اداره كشـور     ينژاد سخنگو يكه احمد ينجامد، و گفتمانيب يجنبش اگر به ناكام
ت يـ ست واكنش مردم به حاكمين بار معلوم نيا. ت خواهد كرديران تثبيرا بر ا يگارشيت اليها حاكم جلوه كند، تا مدت

  ]2[انه و سازنده؟ يگرا ا آرمانيدانه و مخرب ينوم: ك چگونه خواهد بوديگارشيمتصلب ال
او قابل دفـاع   ياز عملكردها يبرخ. ز مقصر استينژاد ن ي، احمديول. شد ينژاد دفاع م يدد از احمين منظر باياز ا

ب و يژه اظهارات عجيو ان او، بهياطرافنژاد و  ياحمد يكردارها يبرخ. دهد يزه دفاع را به شدت كاهش ميا انگيست ين
را سردرگم و  يخواه از دلبستگان به جنبش عدالت يياعتنا بخش قابل، ييم مشايار رحيد مشكوك اسفنديكودكانه و شا
ن روز ينـژاد از نخسـت   يب دولت احمديترك. استد آورده يپد يو آشفتگ يسرخوردگ يف نوعين طيو در امنفعل كرده 

ـ ترك نياولنژاد  يكه احمد ي، زمان1384مرداد  24در . بودن عملكرد ين مصداق ايبارزتر ران خـود را بـه   يـ ئـت وز يب هي
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ـ از ا يامـروزه، بخشـ  . »نـژاد  ياحمـد  يشـنهاد ينـه پ يكاب: خشت اول«نوشتم با عنوان  يادداشتيكرد،  يفمجلس معر ن ي
  :است يادداشت خواندني

  
هاي  رفت كه گروه گمان مي. نژاد منتشر شد ها انتظار فهرست وزراي پيشنهادي دكتر احمدي پس از مدت«

و برجسته پرداخته و از ميان صدها نام، صرفاً با كارشناسي در طول اين دوره به شناسايي نخبگان توانمند 
هاي كاري  بينيم كه گروه ولي اكنون مي. اند ساالري، وزراي پيشنهادي را برگزيده معيارهاي مبتني بر شايسته

در آخرين لحظات هر يك » هاي قدرت كانون«اند تا كار واقعي؛ و يا شايد  تر هياهو كرده نژاد بيش دفتر احمدي
است كه » خشت اولي«اين ! اند؛ دولتي كه قرار بود باج ندهد اي خود به دولت تحميل كردهسهمي را بر

سطور فوق دغدغه پژوهشگري آشنا با تاريخ و سياست .. .به كجراهه برد» ثريا«نژاد را تا  تواند دولت احمدي مي
ايجاد شود و دست باندهاي  نژاد رأي داد با اين اميد كه شايد تحولي بنيادين است كه در انتخابات به احمدي

نژاد را  بنابراين، تنها و تنها موفقيت و سربلندي احمدي. دار و گسترده مافيايي از دستگاه دولتي قطع گردد ريشه
آرزومندم ولي معتقدم كه مجلس، به عنوان نماينده ملّت، كامالً محق است كه، با همين انگيزه، در مقابل 

نقد جدي فهرست پيشنهادي و تالش . پيشنهادي را دربست تأييد نكند هاي بنيادين بايستد و فهرست كجي
ها  سرخوردگي. نژاد خواهد بود سود دولت احمدي ساالري راستين قطعاً به نمايندگان مردم براي استقرار شايسته

  ».تواند در حدي غيرقابل تصور تلخ و گزنده باشد هاي پسين را مد نظر داشته باشيم كه مي و نوميدي
  

 يگذشت زمـان صـحت داور  . مورد انتقاد خود را نام بردم يگر آن زمان، وزرايد يها ادداشتيادداشت، و ين يدر ا
  . دينان را به اثبات رسانيمن در مورد ا

ـ  سـه ين جبهـه هـم دس  يـ در ا. ب بوديغر يا زهيخته شد آميه كردان برانگيكه عل يگفتم موج بزرگ -6 حضـور   يگران
. خـواه  گـرا و عـدالت   ون آرمـان ينژاد بودند و هم انقالب يانه و دولت احمدينبش اصالت گراف جيتضع يداشتند كه در پ

 يكننـدگان و دور  ب شـركت يـ زان عـدم تجـانس در ترك  يفقط و فقط از منظر م، »جنبش ضد كردان«ب نامتجانس يترك
خواهان ضداسـتعمار   ن هم وطننبود كه در آ 1919ب جبهه مخالفان قرارداد يشباهت به ترك ي، بشان از هميا يها زهيانگ

 يو حتـ  يالتجار بوشـهر  نيالضرب و حاج مع نيد حسن مدرس حضور داشتند و هم دالالن بدنام چون حاج اميچون س
. كـرد  يهر كس آمال خود را جسـتجو مـ  ). رانيا در ايتانيبر حكومت هند ياطالعات يها س شبكهيرئ(پورتر ير ريسر اردش

ر خارجـه وقـت دولـت    يـ وز(ساقط كردن لرد كرزن  يدر پ يگريقطع دست استعمار و نجات وطن بود و د يدر پ يكي
ت طـرح  يـ شـان و تثب يسـت ا يونيصه يو شـركا ) السلطنه هند بينا(نگ يو لرد رد) ر جنگيوز(ل يبه سود چرچ) ايتانيبر

 يبـرا  1919ست كه شكست قـرارداد  دان يمدرس نم. رخ داد 1299اسفند  3/ 1921ه يفور 21كه سرانجام در  ييكودتا
اعتبارنامـه  ت مدرس از يراز حما. افتين را دريتنها پس از كودتا بود كه ا. را به ارمغان خواهد آورد 1299 يران كودتايا

ـ را با.) ش 1300(مجلس چهـارم  ، در 1919ن قرارداد يروز، از عاقديالدوله ف نصرت ـ از ا يناشـ د ي د يـ ن شـناخت جد ي
  ] 3[. دانست

ر مجـدد  يرد، تسـخ يبگ يبود، تا از آب گل آلود ماه» كردانمعركه «ار يب آتشآغازگر و كه  ياسيآن كانون سدر واقع، 
ـ ح، يصـادق و صـر   يانيـ گرا كه به همت آرمان يزمان .كرد يجستجو مسنگر از دست رفته وزارت كشور را  از نظـر   يول

ن كانون به يسرشناس ا يها چهره ]4[ شد، يضاح قطعياستژن نوباوه، يو ب يمطهر ينه چندان باتجربه، چون عل ياسيس
ـ ي، به دولـت نهـم   »خدمت«و » تيحما« يخود را برا يسرعت آمادگ ] 5[. وزارت كشـور، اعـالم كردنـد    يتصـد  يعن

در ان، ينيو حس يان و پورمحمدي، چون فالحشناخته شده يها د كه حضور چهرهيجه رسين نتيبه افوق سرانجام، كانون 
 ياز مردم خبر بركنار ياريهنوز بس. دنديبرگزان خود يناشناخته از م يا چهرهجه يدر نتو ز است يبرانگ تنش يكنون يفضا

ـ ، حوزارت كشـور  يتصد ين كانون برايچهره مورد نظر ا يعه نامزديها شا تيسا يده بودند، كه برخيكردان را نشن در ي
ان را بـه عنـوان نـامزد    ينيز حسـ يـ ش از انتخاب كـردان ن ي، پ»يمنابع آگاه خبر«گونه  نيا] 6. [را پخش كردند، يمصلح
  ]7. [كرده بودند يوزارت كشور معرف يتصد
ر كشور تعـارض آراء فـراوان   ين وزييضاح و عزل كردان، روشن شد كه در مسئله تعيسرانجام، سه روز پس از است -8

ـ نـه ح . نشاند ينامزد مطلوب خود را به كرس يبه سادگتواند  يد و برانداخت نميكه كردان را بركش ياست و كانون در ي
ـ به مجلس برگز يمعرف يبرا ينه احتماليبه عنوان سرپرست وزارت كشور و گز ي، كه صادق محصوليمصلح . ده شـد ي

]8 [  
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] 9[» شـهروند امـروز  «نامـه   در هفتـه  يسرمقاله محمد قوچـان : بزرگ آغاز شده است يگر چالشيرود بار د يگمان م
ـ ، از طر»اجتناب از موضع تهمـت «نژاد را به  يشده، بود كه احمد يش طراحيد از پيو بهنگام، و شا مناسب يا بهانه ق ي

  . خواهد بود يدر مصلحينه حين گزين صورت، اوليدر ا. ب كنندي، ترغ»يروحان«ران ملبس به كسوت يانتصاب وز
سـت،  يا مطلوب كانون فوق نيده يكه برگز يگريا فرد دي، يد و صادق محصولين تالش به فرجام مطلوب نرسياگر ا

د آغـاز خواهـد   يشـد  يها بيد، تخريترد يشد، ب ينژاد به مجلس معرف ياحمد يرآن، از سويا غيت يدر كسوت روحان
او و حفـظ سـاختار    يريـ گ ر نفت، كه بـه كنـاره  ياو به عنوان وز يدر زمان معرف يسابقه تهاجم گسترده به محصول. شد

  . است ينيب شين پيد ايد، مؤيامن وزارت نفت انجيشيپ
ر نشان داده كه ينژاد در چهار سال اخ ياحمد. قرار گرفته است يبزرگ ينژاد بر سر دو راه يگر احمدينك بار ديا -9
د يـ گونه كه با ده آنان، را آنيچي، و سازوكار پياسالم يافته و منسجم قدرت در درون ساختار جمهوريسامان  يها كانون

و  نمونه كردان(ر است يناپذ م اعالم شده انعطافيل بر او، در تصميا تحمينه نامناسب، ياز انتخاب گز شناسد و پس ينم
 يهـا  نهيز گزيموارد ن يدر برخ). ينمونه پورمحمد(است  يرهنگام و بطئينه فوق ديگز يا واكنش او در بركناري) مشايي

  ). يو اسكندر يا اژه يو محسن ينمونه جهرم(. دهند يش ادامه ميبال، همچنان به كار خو نامناسب، با فراغ
انـه و  يگرا جنـبش اصـالت   يهـا  بسـپرد كـه بـا آرمـان     يگر وزارت كشور را به دسـت كسـان  ينژاد اگر بار د ياحمد

خود  يجمهور استيدوران ر ياسيس ين خطاهايتر از فاحش يكيكوشند،  يه آن ميعل ياند، و حت گانهيخواهانه ب عدالت
. از اسـت يـ ت نيـ گـر بـه درا  يش از هر زمان دينژاد ب ير كشور دولت احمدين وزيدر انتخاب آخر. را مرتكب شده است

ـ    يكـه پورمحمـد   يخود، زمان 1384مرداد  24ادداشت ين جمله از يسخن را با ا ر كشـور دولـت   يـ ن وزيبـه عنـوان اول
را مد نظـر داشـته باشـيم كـه     هاي پسين  ها و نوميدي سرخوردگي«: برم يان ميشد، به پا ينژاد به مجلس معرف ياحمد

  ».تواند در حدي غيرقابل تصور تلخ و گزنده باشد مي
  

  1387آبان  17راز، يش
  بعد از ظهر 9:26ساعت 

   
  

ـ يـ ن پديـ ان، ايراز، در جمـع دانشـجو  يدانشگاه شـ  يدر دانشكده مهندس 1386آذر  22 يدر سخنران -1 ن يده را چن
ك بـه  يگارشـ يال. كيگارشـ يال ياسيشروع شد به سمت استقرار ساختار س رانيدر ا ين دوران حركتيدر ا«: ف كردميتوص

ران انقالب شـده  يكه مد يكه حاكم شده بودند بر نظام برخاسته از انقالب؛ جوانان انقالب يا نخبگانيت ين معنا كه اليا
ـ ي. العمر باشند ران ماداميدوست داشتند وزرا و مد. گر حاضر نبودند قدرت را رها كننديبودند د ـ ، يعن ت دو سـه  يـ ك الي

هـا   نيكه انقالب شد ا يزمان. ديرس ين چهل و پنجاه سالگيهزار نفره امور مملكت را در دست خود قبضه كرد و به سن
ـ . نين سـن يات ايات و روحيو خلق ييگرا جوان بودند با آرمان. بودند يسالگ يو حداكثر س يست سالگين بيدر سن  يول

به فكر بهره بردن از . افتد يم يج به فكر زندگيتدر به. شود ياتش عوض ميرسد روح ين چهل و پنجاه كه ميانسان به سن
انقـالب چهـل سـاله    «گفتم كه  يبه دوستان م يمن به شوخ. ت بشر استين خاصيا. افتد يو اندوختن ثروت م يزندگ
زمـان انقـالب   . دهنـد  يم را از خود بروز يات دهه چهل زندگيروز اكنون روحيد يست ساله انقالبيران بيمد يعني» شد

ـ ترت ييهـا  شان كـالس ياكنون برا. مه تمام گذاشتند و خود را وقف انقالب كردنديدانشجو بودند، درس را ن ب دادنـد و  ي
 يرفتند بـرا  يس دانشكده راه ميدم كه پشت سر فالن رئيد يدر سطوح  باال را م يمن افراد. ل كردنديالت را تكميتحص

مشكل  يشان دكتر شدند ول ياريها مدرك گرفتند و بس از آن ياريب، بسين ترتيبه ا. دكتراا يسانس يل گرفتن مدرك فوق
 يجوانـان . فات ندارنديپس از گرفتن مدرك دكترا، متوجه شدند كه كتاب و تأل. نداشتن سواد: هنوز وجود داشت ياصل

ـ ته ييهـا  ها كتـاب  سفارش و پول توسط آنافتند و با يرا  يازمند از نظر مالين يقلم و زحمتكش ول بااستعداد و خوش ه ي
فقـدان  : بـود  يبه قـوت خـود بـاق    يهنوز مشكل اصل ياكنون مدرك و كتاب داشتند ول. نام خود چاپ كردند كرده و به

كـه   يـي اً، مـدرك دكترا يمطالعه نداشتند؛ ثان يبرا يت فرصتيريمد يطوالن يها اوالً، در سال: علت روشن است. دانش
. شـد  يگرفتند و واحد پاس مـ  يم يرفتند و امتحان ير ميد به دفتر وزياسات يموارد حت يبود و در برخ يگرفتند صور يم

و آفت  يمارين بيمتأسفانه ا يبشود ول يكشور اهانت يران ارشد و رده بااليناكرده به مجموعه مد يخواهم خدا يمن نم
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ـ را، اگـر بـه   » ديـ طبقـه جد «عنوان . »ديجدطبقه «ك يجاد يآغاز شد در جهت ا ين دوران موجيدر ا. وجود داشت اد ي
  ] 1[» .بردند يشان به كار م در سخنان يد، بارها و بارها مقام معظم رهبريداشته باش

ـ  ياز موارد مهم ارتباطات ناسالم مد يكي» ن و انباشت ثروتيزم« ينترنتيدر كتاب ا ن يران با دانشگاه آكسـفورد را چن
الملك در بهبهان، است كه  خان قوام مينده ابراهي، نما.)ش 1352-1282( ياالسالم خيش يسلطان يسلطانعل«: ان كردميب

 يرضـا سـلطان  ياز پسـرانش، دكتـر عل   يكـ ي... بـود  يملّ ينده بهبهان در مجلس شورايجدهم نماياز دوره نهم تا دوره ه
ـ بـا پرو  ييدانشجو او در دوران. ل كرد و راه پدر را ادامه دادي، است كه در انگلستان تحصياالسالم خيش ، يز خوانسـار ي

هـا و ارتباطـات    اميـ پ يك داشت و واسطه برخـ يه ساواك، رابطه نزديمقام بلندپادر اروپا و  يرانيان ايسرپرست دانشجو
ـ كاتوز) ونيهمـا ( ي، مانند محمـدعل يان مخالف حكومت پهلويبا دانشجو يخوانسار او سـپس در دانشـگاه   . ان، بـود ي

ـ ا. در دانشـگاه فـوق شـد   » ه سـودآور يبورسـ « يزمان متـول  پرداخت و هم يفارسس زبان يآكسفورد به تدر » هيبورسـ «ن ي
ـ فر. شـد  يانداز دون سودآور به دانشگاه آكسفورد اهدا كرد راهيكه فر يون دالريليك ميبا ) پياسكوالرش( دون سـودآور  ي
آبـاد تعلـق    م عشقيمق يرانيتاجر ا ك خانوادهيبه ) يسالگ 89در  1376ن يفرورد 15 يآباد، متوف در عشق 1908متولد (

و پسـرانش، صـمد و احمـد و     ينعليآقا حس. ران مهاجرت كردنديه به ايروس 1917 يكيانقالب بلشو يداشت كه در پ
از واردات يـ س كردنـد و امت يرا تأسـ » خيشركت مـر «دند، يرا برگز» سودآور« يدون، كه در دوره رضا شاه نام خانوادگيفر

. متمول طراز اول كشـور بـدل شـدند    يها از خاندان يكيق به ين طريآنان از ا. به دست آوردند ران رايمرسدس بنز به ا
، محمـود  يك فـرح پهلـو  يـ شان نزدياز خو يكيو همسر ) بايد( يه دفتر فرح پهلويال سودآور، عضو بلندپايخواهرشان، ل

ـ بـا، بـه دل  يمحمـود د . با، بـود يد ييطباطبا شـگان مـرد و زن، از كارگردانـان    يهنرپل روابـط گسـترده بـا خواننـدگان و     ي
حكومـت   يه و وزرايـ خـاص از رجـال بلندپا   يدون سودآور با گروهـ يفر. شبانه شاه و فرح بود يخصوص يها يهمانيم

ر منـابع  يـ وز( ي، ناصـر گلسـرخ  )يت بدنيس سازمان تربير و رئيوز معاون نخست( يز خسروانيچون سپهبد پرو -يپهلو
ـ نه آن امت. بودند ين افراد بهائيا يتمام. بود يميدوست صم -)يدادگسترر يوز(، منوچهر پرتو )يعيطب سـاز   ازات پـول ي

ـ نه ايشـ يپ يفعالً، از بررس. گانيمانه با بلندپايو ارتباطات صم يشاونديخو يوندهاين پياست نه ا يعاد ن خانـدان در  ي
الن و اسكو، يزد و ميران، مانند يمناطق ا يو مهاجر از برخ يان متوارياز مراكز مهم و متراكم بهائ يكيآباد، به عنوان  عشق

از يـ اسـت، امت  ي، كه از نظر مـن فـرد مطلعـ   ياهللا سحاب گفته مهندس عزت به: كنم يك نكته اكتفا ميگذرم و تنها به  يم
ودآور واگـذار  افت پورسانت آن را بـه بـرادران سـ   يپورتر به دست آورد و در قبال دريواردات بنز را سر شاپور ر يانحصار

و  ياسـ يجـذب نخبگـان س   يبرا ي، به عاملياالسالم خيرضا شيت دكتر عليبه شدت مشكوك، به تول» هيبورس«ن يا. كرد
برقـرار كـرده و   ) ع(ژه با دانشـگاه امـام صـادق    يهاست ارتباطات و سال ياالسالم خيرضا شيعل. ران بدل شديا يفرهنگ
ـ ا. دهـد  يبه آكسفورد انتقال م يه دكتردور ين دانشگاه برايدگان خود را از ايبرگز  -الن امـام صـادق  يالتحصـ  ن فـارغ ي

ـ ، بـه دل ياالسـالم  خيرضـا شـ  يعل. نده خواهند بوديران آيآكسفورد گردانندگان ا ـ از ا يل برخـوردار ي ـ از، در ميـ ن امتي ان ي
ران يستند مديكم ن. ش باز استياز درها به رو ياريفراوان دارد و بس ياياعتبار و بروب يران كنونيگان ايدولتمردان و بلندپا

  ] 1[» !سوزند يآكسفورد م ياق مدرك دكترايكه در اشت يا آقازادگانيرتبه  يعال

ه يـ ر عليـ اخ يهـا  د خود را از تحركـات مـاه  يشد يتينارضا 1387آبان  15انقالب در سخنان چهارشنبه  يرهبر -2
 يكشور، فضـا  يغاتيتبل يفضا... ديآ يت به دست نمن دستاوردها كه مفيا«: ان كردندير بينژاد به شكل ز يدولت احمد

تـا  ... ينظـام اسـالم   يبقا... ستين يا خرسندكننده يوجه فضا چيه كشور، به ياسيغات سيتبل يكشور، فضا يمطبوعات
كـه لـوس    نيـ ل بـه خـاطر ا  ياسرائ ين بنيهم... ندارد يشيخدا كه با ما قوم و خو. ميد باشيبند و مقياست كه ما پا يوقت

در حـرف زدن، در   يبنـدوبار  يب ين فضايا... نيل شدند به ايتبد... شدند، قدر نعمت خدا را ندانستند و كفران كردند
... بگـذرد  يها به سـادگ  نيمتعال از ا يست كه خداين ييزهايها چ نيبه خاطر اغراض، ا يه كيه دولت، علياظهارت عل

  ]1[» ...رديگ ير آن دامن همه، نه فقط دامن آن ظالم، را مجه و اثياز كارها، هست كه نت يها، بعض از ظلم يبعض
ـ تانيمتعارض قدرت در بر يها من درباره كانون يد به متن سخنرانيبنگر -3 ران بـا عنـوان   يـ در ا 1299 يا و كودتـا ي

  ]1[. »يو صعود سلطنت پهلو 1299 ي، كودتاياستعمار يها كانون«
دند و در زمـان  يموج، خود را كنـار كشـ   يريگ ، با اوج»كردان يماجرا«از شروع كنندگان  يب است كه برخيعج -4
  . ه كردان سخن نگفتنديز در مجلس عليضاح نياست

ت از دولت يحما« يسخنان يان طيفالح يعل 1387آبان  10د، در يرس ينظر م به يكردان قطع يكه بركنار يزمان -5
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بلنـد   يگـر از آرزوهـا  ير بركنارشده كشور، بار دي، وزيپورمحمد يو در همان روز مصطف ]1[اعالم كرد » ينهم را ضرور
ـ ن ياسـ يدر حوزه س«: او گفت. سخن گفت» خدمت« يخود برا در جهـت ارتقـاء   ... دارم ييز قطعـاً مـن هـم آرزوهـا    ي

 يهر دو گفتـه فـوق بـه معنـا     ]2[» .رم ابا ندارميز بپذين يتيزه دارم و اگر بنا باشد در ارتقاء آن مسئوليانگ يت اداريريمد
  . شد يل ميوزارت كشور تأو يل به تصدياعالم تما

سازمان اوقاف و  يس كنوني، رئيدر مصلحيح يقطع يوز و انتخاب درباره نامزديرجان يها تيد به خبر سايبنگر -6
  ]2، 1[. هيريامور خ

  .او حضور فعال داشت ينژاد برخوردار است و در ستاد انتخابات يبا احمد يينه آشنايشيفوق از پفرد 
 يت هوادار سرسخت، و گاه افراطين سايا. شود يكوچك از جوانان اداره م ياست كه توسط گروه يوبگاه وزيرجان

ان گرداننـدگان آن، در  يـ گرا و صـادق در م  جوانان اصول يرغم حضور برخ ، بهينژاد است ول يو نامعقول، دولت احمد
 يخـواه  التجنبش عد يها با آرمان يتيكند كه سنخ يعمل م ين، منسجم و قدرتمنديمواقع حساس به سود كانون مع

انگر يـ گـاه، در عمـل، ب   ن وبيـ رسـد ا  ينظر مـ  است كه گاه به ين مواضع در حديغلظت ا. نژاد ندارد يو دولت احمد
مثـال،   يبـرا . ان حضور دارندينيو حس يپورمحمد يان و مصطفيفالح يچون عل ياست كه در آن كسان ينظرات كانون

ه يـ عل يش، كالميه متعارف خوينژاد، برخالف رو ياحمده دولت يعل ير پورمحمدياخ يها يريگ رغم موضع وز، بهيرجان
، به اطالعات محرمانه و يمسئوالن دولت يق برخيت تابناك، از طريوز، مانند گردانندگان سايگردانندگان رجان. او ننوشت

اسـت، بـه   كـالن برخـوردار    يت تابناك كه از پشتوانه مـال ين، برخالف سايق منابع معيدارند و از طر يحساس دسترس
، تـاكنون از حربـه   يظاهراً خبـر  يها تياز سا يوز، برخالف برخيرجان. شوند يم يه ماليتوجه تغذ شكل نه چندان قابل

  .  نامشروع استفاده نكرده است يكسب درآمدها يد برايشانتاژ و تهد
  ]1[. 1387ر يت 15ت تابناك، يد به مطلب مندرج در سايبنگر -7
    ]1[ .1387آبان  17وز، يد به خبر مندرج در رجانيبنگر -8
  . 13-12، صص 1387آبان  12كشنبه ي، 70شماره شهروند امروز، ، »سم نقابداريسكوالر«، يمحمد قوچان -9

خوانـد   يم» تينهاد مرجع«و » تينهاد روحان«با » ن نسبتيدورتر« ينژاد را دارا يدر مقاله فوق دولت احمد يقوچان
ت و يصدر با روحان يتر از دولت بن گانهيب يداند؛ حت يم» سكوالر نقابدار«ها دولت فوق را  گونه شاخص نيو با توجه به ا

  . تيمرجع


