
  

 

 است كه بدونپيوند زورپرستان حاكم بر ايران و زورپرستان اسرائيلي و امريكائي ، پيوندي عالي بدين معني: انقالب اسالمي 
نها را ملتها آشتي آتوضيح اين كه ، چون بهاي قهر و . لي است آتوحيد و تضادشان نيز . اين پيوند، روي به انحالل مي گذارند 

اما در واقع، .  مي پردازند و چون صلح موجوديتشان را به خطر مي اندازد، الجرم، در صورت ،   رابطه شان رابطه  تضاد است 
شما بايد دعا به جان احمدي نژاد بكنيد : رتص خطاب به اولمرت مي نويسد آبي جا نيست كه ها. طه توحيد است رابطه شان راب

ور مي شود كه بني آياد. اگر او نبود،  تكليف شما چه بود ؟ نيويورك تايمز نيز مقاله اي در باره اين رابطه انتشار داده است . 
لي خمينيسم و ريگانيسم به صحنه آبراي بر مالء كردن روابط :  بي بي سي گفت صدردر نخستين روز  مهاجرت، در مصاحبه با

  .شكار كردن اين پيوند ادامه يافته است آن روز تا امروز كوشش  در آاز . مده ام آاصلي مبارزه 
جهان ، سخت دستگاه تبليغاتي بزرگي كه در اختيار سلطه گران و سلطه پذيران است، در پنهان كردن حقيقت از ديد مردم 

با وجود اين ، صداي حق فريادهاي تبليغاتي زورپرستان را دارد فرو مي بلعد و اختاپوس جنايت و فساد و خيانت دارد . كوشيد 
 مالي با بنيادگراهاي امريكائي و اسرائيلي اختصاص –لي مافياهاي نظامي آ فصل اول اين مجموعه را به پيوند  .تضعيف مي شود 

 3در صفحه  . اختصاص مي دهيم » تئوري زنبور و فيل « ل دوم را به بحران اتمي و     فص .مي دهيم 

 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمي     

: اين فصل را در سه قسمت مي خوانيد 
در قسمت اول گزارشهائي كه ما خود ، از 

رياست جمهوري در يافت » انتخابات « 
كرده ايم و نيز گزارشهاي خبرگزاريها و 

در . فرستاده هاي روزنامه هاي خارجي 
» نقشه بزرگ « قسمت دوم ، تفصيل 

 تقلبهائي كه منابع ديگر كودتا و نيز
انتشار داده اند و در قسمت سوم ، 
اظهارات كروبي و معين و رفسنجاني و 

در باره تقلبهاي وسيع در ...  محتشمي و
. انتخابات قالبي 

  لي ؟آپيوند  
لي آ رابطه نظامي كردن دولت و بحران خارجي و رابطه بحران با پيوند ◄
   3 ص ها و بنيادگرا ها ؟» اصول گرا« 
  بوش در حمله نظامي- ترس از تخليه عراق ؟ –! ؟» تئوري زنبور و فيل «◄

   5ص به ايران ترديد نمي كند
سحرهاي اكتبر و نوامبر سورپرايز و باطل السحر هايي  كه افشاگريها، از ◄

  8 ص جمله افشاي معامله پنهاني بر سر گروگانها شدند
ن، انتخاب وجود آانتخاباتي است كه در » انتخابات مجلس خبرگان  « ◄

   9ص ندارد
   10ص   و يك راه حلاقتصاد در مانده بين دو ديدگاهگلزار   ◄
   11ص4-21آموزش و پرورش ايران درقرن كمي وكيفي مشكالت:ژاله وفا◄
 بيستمين سال تأسيس – ممنوع كردن بزرگداشت فروهرها حتي در خانه ◄

 13 ص تجاوزها به حقوق انسان–كانون پناهندگان در برلن

  بني صدرابوالحسن 
  

  2- حق صلح
  

 كردن به جنگ نيست ، استقامت در برابر زورمداري ييجهاد ابتدا
  :است 

  
  :وريم آن برويم ، از اين واقعيتها سر در مي آ    و چون به سراغ قر

هرگاه غفلت از حقوق و .  جهاد نخست استقامت است  در برابر زورمداري – 1
، كوشش براي بدر انداخت دمي را در بيراهه زورمداري آزادي خويش، آ
هرگاه زورمداري خود اين كار را نكرد، به . مدن از غفلت، جهاد اكبر است آ

و . زادي و حقوق او و اظهار حق در برابر او جهاد افضل است آوردن آياد 
بدين قرار، جهاد كوشش مستمر در .  كوشش روز مره در رشد ، جهاد است 

جنگ . جنگ ابتدائي مورد پيدا نمي كند در اين راه،  . ادامه راه رشد است 
وقتي مورد پيدا مي كند كه قدرتمدارهاي ضد رشد،  راه را بر بندند و 

هرگاه چنين شد، جهاد، . زادگان را  به بيراهه زورمداري بكشانند آبخواهند 
ن مقرر مي كند، اين آن جهاد كه قرآ. خنثي كردن زور زورگويان مي شود 

  :جهاد است كه فرمود 
 در ماه محرم جنگ گناه بزرگ است اما  بستن راه خدا و كفر به او شكستن •

ن ، گناه بزرگ تري است و اين آحرمت مسجد الحرام و بيرون كردن اهل 
يه، جنگ ابتدائي را آبنا بر اين  ) .  217بقره ،آيه ( فتنه، بزرگ تر از قتل است 

  . غاز مي كنند آزورمدارها 
تش فتنه جنگ را طاغوت و شيطان و پيروانش آ نيز، يه هاي ديگرآ    بنا بر 

  :روش مي كنند 
 پيروان طاغوت در راه طاغوت و مؤمنان به خداوند، در راه خدا مي جنگند •

  :اما اين طاغوتيان هستند كه دست به جنگ مي زنند 
شما را چه مي شود كه در راه خدا  و به خاطر مردان و زنان و كودكان      « 

نها  را از ديار تحت سلطه آي جنگيد كه از خدا مي خواهند مستضعفي نم
نها آظالمان بدر برند و از سوي خود برايشان ولي و ياري رساني قرار دهد ؟  

نها كه كفر ورزيدند در راه شيطان جنگ آورده اند، در راه خدا  و آكه ايمان 
سوره  ( » پس با اولياء شيطان بجنگيد كه كيد شيطان ضعيف است . مي كنند 

   ).76 و 75يه هاي آنساء 
 سوره انعام، اين مشركان هستند كه قتل فرزندان و شركاء را 137يه آ بنا بر •

  .زينت مي انگارند 
ن آنها تا فتنه از ميان برخيزد و دين از آو بجنگيد با «  سوره بقره 195يه   آ- 2

با ستمكاران روا پس اگر باز ايستادند ، باز ايستيد زيرا دشمني جز . خدا شود 
  :ورم آنخست پاسخ ها را كه داده اند، مي »نيست 

فرمان قاتلو كه در دو « يه، مرحوم طالقاني توضيح مي دهد كه آدر تفسير * 
، فرمان جهاد با »التكون فتنه  و يكون الدين هللا « مرحله نفي و اثبات است ، 

« .  تجاوز نكند نآ و از مرتبهء عقيده و فكر باشدشرك و كفري نيست كه در 
  » ... فان انتهو فالعدوان اال علي الظالمين 

  2 در صفحه
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      پاكنژاد–ج 
  !بار شيشه نظام
ورده رشته اعمالي است كه توسط افراد آن آتحوالت اجتماعي ،سياسي وفرهنگي كه درهر جامعه بوجود مي آيند فر

جامعه اي چون فرانسه و يا آلمان و آمريكا را در نظر بگيريم مثال اگر روند مردمساالري در . جامعه به وقوع پيوسته اند
با تمام ( وگرنه اين مردمساالري ها .حاصل مجموعه اي از اعمال اجتماعي، سياسي و فرهنگي مردم اين كشورهاست

بدون تالش و همگامي مردم بخصوص جمعيت تحصيل كرده و آگاه جامعه به خودي خود ) كاستي هايي كه دارند
انقالب واصالح هم از جمله مقوله هايي هستند كه  شكل گيري و . انتزاعي نه تشكيل ميشد و نه ادامه ميافتوبصورت

بنا بر فكر .  چگونگي ادامه آنها رابطه مستقيم با رفتار جامعه به طور كلي و مسئولين مدعي آنها به طور خاص دارد
با اين حال هرگاه اصالح . بتني بر عدم خشونت را برگزيندراهنماي انتخابي، ميتواند به خشونت بيانجامد ويا روشي م

  .امكان پذير باشد انقالب بي معني است وزمانيكه اصالح ممكن نيست انقالب اجتناب ناپذير است 
 15در صفحه

  ميزان

  )2(چه كساني بر ايران حكومت مي كنند؟ 
   عمومي بيرون آمد؟ چگونه ميتوان از بحران

  
، بر پايه مؤلفه هاي بارز مافياها، در ايران اول ديديم كه نظام حاكم در قسمت

بي ثباتي و نبودن شفافيت در (و عدم تمركز ) پنهان كاري(يعني سانسور
در حقيقت، دولت .  بناشده و عمل ميكند) مسئوليتهاي سياسي و قضائي و امنيتي
 كننده زمينه فعاليت از سوئي، دولت مهيا. نقش پدرخوانده مافياها را بازي ميكند

و  تنظيم كننده روابط مافياها يعني تنها حاميان و پشتيبانان خويش است كه در 
از ديگرسو، مافياها براي تنظيم . داند آنها مي وجودنتيجه، علت دوام خود را در 

مردم، وجود خود مستقيم روابط خود و از آن مهمتر، براي پنهان ماندن از ديد 
پس نظام، تشكيل شده از دو پايه رسمي يعني دولت . ي بينندرا در دوام دولت م

ديديم كه اين دو پايه تشكيل . و  غيررسمي، يعني مافياها) رهبر و قواي سه گانه(
 قراردارند كه يكي  و ممزوجدهنده نظام ، در يك رابطه و همكاري تنگاتنگ

است كه بر اين نظام مافيائي  در واقع،. بدون ديگري، محال است برجاي بماند
وهمانگونه كه در . كشور مسلط است كه درآن اشخاص نقشي بازي نمي كنند

بخش اول آمد، ابهام در مسئوليتهاي مقامات پيامد همين ناچيز بودن وجود 
 "مقام"مي بينيم كه ارزش رهبر دررابطه با .  در برابر نظام است"انسان"ونقش 

 كه "مقام"دمتگزاري به اين ورهبر، خود آلتي بيش در خ. رهبري تعريف ميشود
به اين دليل بود كه خالف انتظار . منفك و مستقل از اراده مردم است، نيست

خيلي ها منجمله دولتمردان، وقتي آقاي خميني ازدنيارفت هيچ اتفاقي نيفتاد و 
رئيس قوه قضائيه كه مستقيما از سوي . بنابرمثل معروف، آب ازآب تكان نخورد

. طلب ميكند و فريادرس! درون قوه قضائيه شكايت داردرهبر نصب ميشود، از 
رئيس جمهوري كه دست چين شده نظام است، حوزه اختيارات خود را نمي 

 "تداركات چي"و قتي به آن شناخت پيدا مي كند كه مي فهمد يك  شناسد و
نقل است كه . بيش نيست كه بايد زمينه گسترش فساد را براي مافياها آماده كند

وزستان قرارداد و بزرگان آنجا را بر خهارون الرشيد ميموني را حاكم ميگويند 
 در جامعه اي كه. مجبوركرد تا هرروز به خدمت آن بروند و اداي احترام كنند

انسان و حقوق او ازارزش اعضايش آگاه به حقوق خويش و ديگران نباشند و 
حاكم واقعي پس . ساقط شوند، فساد ارزش ميشود و فاسد بر آن حكم مي راند

  سازهشدن دوو آميخته از جفت شالوده آن در ايران، يك ساختار است كه 
  . شكل گرفته است"دولت فاسد" و "مافياي دولتي"

  14 صفحهدر
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تفريع و تعليل براي جواب شرط مقدر 
حصر عدوان بر ظالمين داللت . است 

دارد بر اين كه تا مشركين دست به 
 و در حد عقيده  اند ستم  باز نكرده

پس اگر باز . زادند آايستاده اند، 
چون . ايستادند، شما هم باز ايستيد 

  .» عدوان جز بر ستمكاران روا نيست 
اما طباطبائي صاحب الميزان،  فتنه را * 

شرك و بت پرستي مي داند و در بياني 
نه چندان روشن ، حد جنگ را زماني 
قرار مي دهد كه مشركان دست از 

  . يده خود بردارند عق
يه آ   قول طباطبائي ناقض بسياري از 

ن است و حق با طالقاني است آهاي قر
  زيرا . 
 به 190يه هاي آيه دنباله آ  اين - 1/2

 سوره بقره،  190يه آبنا بر . بعد است 
به جنگ ابتدائي كساني  دست زده اند 

چرا . مده اند آكه به جنگ مسلمانان 
مده اند؟  زيرا  آبه جنگ با مسلمانان 

نان را ناگزير كنند دين آخواسته اند 
به سخن ديگر، چون . خود را رها كنند

گذشته، اختيار دين مردم در دست 
فتنه اي كه هر دو مفسر از . نها باشد آ
  .ن غفلت كرده اند، اين فتنه است آ
يه نيامده است  كه به آ  در - 2/2

جنگيد تا همه به دين خدا فرموده 
بجنگيد « مده است آيه آدر . يند آدر

  بنا بر اين،.  »ن خدا شود آتا دين از 
ن طور كه طباطبائي پنداشته است، آ•

زمان پايان جنگ، زمان دست برداشتن 
جنگ طلب زورمدار از باور خود 

زيرا  امر به محال است، چرا . نيست 
كه ايمان امري دروني است و كسي از 

  .گاه نمي شود آدرون ديگري 
چنين جنگي ، جنگ همه با همه   -ب 

وضعيت عراق . تا نابودي همه مي شود
و افغانستان امروز را تا نابودي هر 
جنبده اي در اين دو كشور مي 

از مؤمن و نا مؤمن كسي برجا . گرداند
زيرا هركس به خود حق . نمي ماند 

مي دهد، خود را مؤمن و ديگري را 
  . كافر و جنگ با او را واجب بشمارد 

مان پايان جنگ، زمان دست  ز•
نطور كه آكشيدن متجاوز از جنگ، 

زيرا . طالقاني دانسته است، نيز نيست 
علت را رها كردن و به درمان معلول 

ب در هاون كوبيدن آپرداختن، يا 
  :يه صريح است آ. است 

ن آ فتنه از ميان بر خيزد و دين از 
ن خدا آچه وقت دين از . خدا بگردد 

ه شهادت زمان خود مي شود؟ هرگاه ب
و زمانهاي پيشين تأمل كنيم و به حقي 
از حقوق انسان كه گزينش باور خويش 
است، عنايت كنيم، پاسخ را صريح و 

  :روشن مي شنويم 
ن خدا مي شود كه از آ دين وقتي از 

دست قدرت مدارهاي سلطه جو بدر 
به سخن ديگر، هر زمان دين در . يد آ

ن شد و آمالكيت قدرت و وسيله توجيه 
اختيار باور انسان از او سلب شد، ديگر 

در حقيقت،  .  در مالكيت خدا نيست 
بنا بر سوره كافرون، دين كافر او را و 

پس فتنه، . دين مؤمن او را هستند 
وسيله جنگ شدن . تعدد باور ها نيست 

ن را كردن آباور و ادعاي مالكيت 
   . است

ن آ      بدين سان، پرسشي كه از قر
غاصب دين كيست ؟  : كرد اينست بايد 

  ن به اين پرسش صريح است آپاسخ قر
هيچ ) زور ( =  جز قدرت –الف : 

  .غاصب ديگري وجود ندارد 
  هر بار كه دين وسيله ايجاد و - ب 

بكار بردن زور شد و جنگ ابتدائي و 
جنگ پيشگيرانه را توجيه كرد، غصب 

 غصب دين خدا ،پس فتنه. شده است 
زاد آست و رفع فتنه ، توسط قدرت ا

كردن دين و باور از بند قدرت و 

 : زادي گزينش باور استآاستقرار حق 
خشونت زدائي ، زاد شدن استآجهاد 
  :مدن به فراخناي الاكره است آو در 

  
و الاكراه فراخناي بي انتهاي 

   :زادي استآ
  

ني در بيان آيات قرآ     بدين قرار،  
ن  وردآاين واقعيت كه زور دركار 

ناتواني است و ايستادگي در برابر 
.  زورگو توانائي است، صراحت دارند 

زاد با ساختن و عقل قدرتمدار آعقل 
. غاز مي كنند آبا ويران كردن 

استقامت در برابر زور، جهاد و جهاد 
افضل و جهاد اكبر است  وقتي به 

از اين رو . خشونت زدائي  راه مي برد 
د مي است كه خداوند هشدار و نوي

   ):64يه آسوره مائده ( دهد 
دست خدا بسته : يهوديان گفتند « 

تش جنگ بر ضد آهرگاه ... است 
ن آمسلمانان را برافروختند، خداوند 

  . » تش را خاموش مي كند  آ
يه بيان اين واقعيت است كه      آ

ايستادگي از موضع حق ،  چنان كه 
تش خشونت را آايستاد، ) ع ( ابراهيم 
چرا كه  روياروئي . مي كند خاكستر 

غازگر آحق جويان با زورباوراني كه 
جنگ مي شوند، روياروئي دو زور 

روياروئي توانائي با ناتوانائي . نيست 
روياروئي روشنائي حق با . است 

تاريكي ياراي . تاريكي ناحق است 
چرا  خود . پيروزي بر نور را ندارد 

. نبود نور و با بود نور از ميان مي رود 
  بدين سان كه 

زادي و حقوق آ زورباور نيز -الف 
گاه كردنش آذاتي دارد و جهاد افضل 

  .زادي و حقوق خويش است آاز 
 استقامت در برابر زور زورگو، – ب 

چرا كه . سبب انحالل قدرت مي شود 
قدرت از قاعده مقاومت شكستن و بر 

پس . خود افزودن پيروي مي كند 
زايد،  محكوم هرگاه نتواند  بر خود بيف

بدين خاطر است .  به انحالل مي شود 
كه جهاد بمثابه دفاع در برابر تجاوز و 
استقامت در برابر قدرت سلطه جو، در 

در . جنگ دفاعي ناچيز نمي شود 
حقيقت، هرگاه قدرتمدار متجاوزي 

ورد، يكي از حالتهاي زير آزور در كار 
  :وقوع مي يابد 

ى  زور: هدف تخريب پذير است - 1
شود، ويرانش   وارد مىنآبر كه 

تخريب هدف با از دست . سازد مى
رفتن نيروئى كه آن را ويران ساخته و 

گر آن بر بكار برنده،  آمدهاى ويران پى
در . حاصل هاى بكار بردن زور هستند

، زور برابرصورتى كه هدف نيز، در 
بكار برد، اندازه ويرانى و مرگ بزرگتر 

شود مى . 

در اين  :  پذير نيستهدف تأثير  - 2
شود،  زورى كه وارد مىهرگاه ، حالت

گريزگاه ديگرى نيابد، به بكار برنده باز 
تواند  واكنش هدف، مى. گردد مى

شدت بازگشت زور را كمتر و يا بيشتر 
در اين حالت، تخريب يك جانبه . كند

  اگرتواند كم يا زياد شود است و مى
 هدف نيز نيروئى براى بازگرداندن 

.د يا نبرد به زورگو، بكار برر زو  

ن آر تواند زورى را كه ب هدف مى - 3 
اندازه ويرانى . وارد آمده بى اثر كند

زور وارد آمده . شود باز هم كمتر مى
شود و پى آمدهاى آن بر بكار  تباه مى

يران ساز و يا آزادساز وتواند  برنده مى
   .باشد
ن آر تواند زورى را كه ب هدف مى - 4 

شود به نيرو باز گرداند و آن   مىوارد
را در سود خويش و يا سود مشترك 
بكار اندازد و ويران سازى را به 

 و بازيافتن آزادى: سازندگى برگرداند
زاديآرشد در  . 

تواند با آزاد كردن بكار  هدف مى - 5 
برنده زور از ساختن و بكار بردن زور، 

 را در رشد تندو نيروى او و خويش
  . اندازدمشترك بكار 

    حالتهاي سوم تا پنجم، بخصوص 
سوره ( حالتهاي چهارم و پنجم مصداق 

كه ترجمه  هستند )   34يه آسجده 
  :ن ، اينست آقسمتي از 

« نيكى را با بدى برابر مساز. بدى را به 
بهترين روش، دفع كن تا دشمن نيز با 
 تو دوست بگردد » . 
    اينك كه روشن گشت مانوئل به 

شاهان و ا  )27يه آسوره نمل (مصداق 
ن آ، يندآحاكمان چون به كشوري در 

بنا بر اين قاعده كه ( را فاسد مي كنند 
قدرت تا  ويران نكند، ايجاد نمي شود 

، و نيز امثال ) و بزرگ نمي گردد 
خامنه اي و مصباح يزدي، در باره 
جهاد و  خشونت ، از راه قلب رهنمود 

ي كنند و ن، فساد در دين و دنيا مآقر
نكه بپرسيم چرا چنين مي آپيش از 

ن، يك آيه هاي قرآكنند، به استناد 
رشته از خشونت زدائي ها را در قلمرو 

     :هاي مختلف ، فهرست مي كنم 
نجا كه روشهاي خشونت زدائي را آ  از 

هم در انقالب اسالمي و هم در كتابهاي 
زاد و عدالت اجتماعي و كرامت آعقل 

 در اين جا به موارد ،ورده امآانسان 
  :خشونت زدائي بسنده مي كنم 

  
در قلمرو عقيده و ميزان * 

  :عدالت كه ال اكراه است 
يه هايي كه در باره  جهاد و جنگ      آ

و هدايت نقل شدند ، روشن مي كنند 
تنها » ال اكراه « كه هرگاه مقصود از 

اين بود كه نبايد كسي را به زور به 
ئي كه مخاطب يه هاآدين گرواند،  

نمي تواني كسي را ( ن پيامبرهستند آ
هدايت كني، هادي و وكيل و نصير 

يه هائي كه تصريح مي آو ) نيستي ... و
كنند هركس خود خويشتن را هدايت 

در  .رسا تر بودند يا گمراه مي كند، 
 –عوض، اگر اسالم دين حق باشد 

ن تأكيد مي آن بر آهمان سان كه قر
  ، ، پس-كند 

بايد عمل به رهنمودها،  مي – الف 
ن جا كه آعمل به حق باشند و از 

وسيله حق ، حق است، عمل به رهنمود 
هم نه تنها نياز به اكراه نداشته باشد، 

  .بلكه نبود ضرور را ضرور بگردانند 
  بنا بر توضيحي كه داده شد، اگر – ب 

حقوق ذاتي حيات انسان نبودند، دين 
ر دين د« موضوع پيدا نمي كرد، پس 

مي بايد خشونت و » اكراه نيست 
زدائي رهنمودهاي ) زور ( = قدرت 

و چنين ن را تشكيل داده باشند آقر
  :است 

 نفي فرعونيت و اسطوره سازي و – 1
اسطوره پرستي و تمامي نمادهاي 

 دم ، در پوشش دين يا مرام،قدرت كه
از خدائي و يا نمايندگي از خدا و 

  .ند واليت مطلقه بر انسان مي زن

  منع تبليغ دروغ و سانسور و انواع - 2
  .روشهاي ويرانگر بنام دين يا مرام 

   شكستن عهد – 3
  

   :در قلمرو سياسي* 
نها آ نفي استبداد كه بدخيم ترين – 4

فرعونيت يا استبداد فراگير و واليت 
  .مطلقه يك فرد بر يك جامعه است 

 جنگ و خون ريزي و ويراني به – 5
  .گران قصد سلطه بر دي

  . انواع ديگر زورگوئي ها – 6
 ايجاد ستون پايه هاي قدرت ، از – 7

لت قدرت آجمله دستگاه قضائي بمثابه 
.  

  
  :در قلمرو اجتماعي * 

 قتل نفس كه كشتن يك تن را با – 8
  .كشتن همه انسانها برابر مي شمارد 

   كشتن فرزندان – 9
   خشونت هاي جنسي – 10
   ازدواج اجباري – 11
  

  :در قلمرو اقتصادي * 
   تعدي از راه كم فروشي – 12
 انحصار امتيازها و تحميل فقر به – 13

  .جامعه 
 دزدي و گنج اندوزي و قارون – 14

  .صفتي 
  بهره كشي و برداشتن بخشي از - 15

  .سعي و كار ديگران 
در (  گانه توسل به زور 46 انواع – 16

براي دزديدن ) اشكال گوناگون 
  . ران حاصل كار ديگ

  
  :در قلمرو فرهنگ * 
 نفي تحميل باور از راه فريب و – 17

  .ديگر اشكال زور 
ورده هاي زور كه منطق آ نفي فر– 18

مي » فرهنگي « نها لباس آصوري به 
  .پوشاند 

  منع انواع سانسورها كه انسان - 19
به . فرهنگ ساز را عقيم مي كنند 

ند ترتيبي كه انسانها بتوانند قولها را بشنو
و بهترين ) نها آتأمل و تدبر در ( = 

زادي جريان آ( سخنها را بر گزينند 
  ) انديشه ها 

   منع جادوگري و ديگر اشكال - 20
  فريب 

  
و در قلمرو رابطه با طبيعت * 

  :جانداران 
  شناختن حق طبيعت به عمران و - 21

بنا . بر انگيختن انسان به اداي اين حق 
تبديل (  ها براين ، منع انواع تخريب

باد به زمين سوخته ، خشكاندن آزمين 
لودن آتش زدن جنگلها ، آزمين، 

  .محيط زيست 
. آنهم شكار بي اندازه (  منع شكار – 22

بطوري كه نسل بسياري از آنها از بين 
برود و تعادل زيست محيطي برهم 

 بنا ،براي نمونه در حال حاضر.  خورد 
بر آخرين آمار گيري،  چنانچه 

  با روشي ،يگيري خارج از اندازهماه
ادامه يابد كه تا به حال شركتهاي 
بزرگ صنعت ماهي پيش گرفته اند، تا 

 نسل تمام آبزياني كه قابل 2048سال 
! استفاده براي بشرند بر خواهد افتاد

ناگفته پيداست كه فاجعه اي كه از 
رهگذر بهم خوردن تعادل در 
اكوسيستم درياها و اقيانوسها ببار 

واهد آورد، براي بشر  امروز تصور خ
  .ناكردني  ست

ن براي آ     و نيز در صفاتي كه قر
ايمان و مؤمن مي شمارد، زور و 

و صفاتي كه . خشونت ورزي نيست 
نها متصف مي داند ، آنامؤمن را به 

يكسره زور ورزي در اشكال و انواع 
  . نست آگوناگون 

زادي و آ      بدين قرار، دين بيان 
رخورداري از حقوق و زندگي روش ب

بر اصل توحيد ، بمعناي بازيافتن 
زندگي فطري از راه رها شدن از 
تنگناي قدرتمداري و خشونت و 

  .مدن به بي كران الاكراه است آدر
  

  : طلبد پرسشي كه پاسخ مي 
   مانوئل در شش قرن پيش از اين و 
پاپ و خميني و خامنه اي و مصباح 

دي در قلب امروز، چه سو... يزدي و
ن آخشونت زدائي كه رهنمود قر

است، به خشونت گرائي داشته است و 
  دارند ؟ 

هرگاه پاپ مي خواست انسانيت را * 
به خشونت زدائي بخواند، بيقين ، اسالم 

. ئين خشونت ناچيز نمي كرد آرا در 
به جاي تكرار دروغ سازيهاي يك 
متقلب، نوشته اي نظير اين نوشته را در 

مي توان . ائت مي كرد دانشگاه قر
تصور كرد چه ضربه بيدارباشي مي شد 
اگر پاپ بجاي تكرار يك قلب حقيقت، 
. حقيقت را مي يافت و اظهار مي كرد 

پس چرا به دين : بسا به او مي گفتند 
حق نمي پيوندند ؟  اگر او به مقام پاپي 
نچسبيده بود، دست كم مي توانست 
بگويد حق صلح ايجاب مي كند كه 

ق انسان و صاحبان حيات را هر حقو
ديني گفته باشد بازگوئيم تا دينها و 
مرامها ، در اين حقوق اشتراك بجويند 

.  
     در توجيه عمل او گفتند و نوشتند 

اما . كه او نگران گسترش اسالم است 
ئين آاگر او نگران گسترش اسالم بمثابه 

خشونت بود، به رسانه هاي گروهي 
« شبانه روزي غرب، كار زار تبليغ 

اسالم خميني و خامنه اي و مصباح و 
در مقام . نمي پيوست »  بن الدن 

شكستن سانسور، از اسالم بمثابه بيان 
ورد آزادي و حقوق سخن بميان مي آ

وقتي بدانيم و بپرسيم از چه زمان، . 
ئين خشونت رونق آتبليغ اسالم بمثابه 

گرفت ؟  علت قلب حقيقت را بهتر در 
  :مي يابيم 

ن، آ     از زمان انقالب ايران كه ، طي 
ملتي بطور خود جوش به جنبش 
خويش سازمان داد و خشونت را بي 
محل گرداند و گل را بر گلوله پيروز 

زادي، غرب آكرد، اسالم بمثابه بيان 
اين .  سلطه گر را  در ترس فرو برد 

شد كه القاي زورمداري و خشونت را 
يني قاي خمآوردن آروي . روش كرد 

و مالتاريا  به تصرف دولت ، از راه 
گروگانگيري و محاصره ( بحران سازي 

 ساله و اعدامها و 8اقتصادي و جنگ 
و صدور حكم اعدام ... كشتارها و

و تقديس كينه و ) سلمان رشدي 
خشونت، هم نياز مالتاريا را به خشونت 
براي تصرف دولت و استقرار استبداد 

را به برابر ورد و هم نياز غرب آبر مي 
از زمان .  كردن اسالم با خشونت 

سقوط امپراطوري روسيه، اين نياز 
. براي توجيه سلطه گري فزوني گرفت 

در قلمرو اسالم، سازماندهي خشونت ، 
ملتها را از صحنه بيرون راند و در قلمرو 
جهان، براي قدرتمدارهاي غرب، ضد 

پيدايش نظريه . ورد آدلخواه را پديد 
و اينك ورود ... مدنها و روياروئي ت

پاپ به صحنه، گوياي نياز شديد غرب 
ئين آسلطه گر به برابر كردن اسالم با 

  به ترتيبي كه ديديم ، . خشونت است 
  16 صفحهدر

  حق صلح
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تبليغاتي بزرگي كه در اختيار سلطه 
گران و سلطه پذيران است، در پنهان 
كردن حقيقت از ديد مردم جهان ، 

 ، صداي حق با وجود اين. سخت كوشيد 
فريادهاي تبليغاتي زورپرستان را دارد 
فرو مي بلعد و اختاپوس جنايت و فساد و 

  .خيانت دارد تضعيف مي شود 
لي آ    فصل اول اين مجموعه را به پيوند 

 مالي با بنيادگراهاي –مافياهاي نظامي 
  .امريكائي و اسرائيلي اختصاص مي دهيم 
«     فصل دوم را به بحران اتمي و 

اختصاص مي دهيم » تئوري زنبور و فيل 
 .  

«       ترديد داشتيم عنوان مجموعه را 
چرا اكتبر « بگذاريم يا  » لي آپيوند 

امريكا، بدين خاطر كه در . » سورپرايز ؟
» بر سورپرايز اكت« در مقام خنثي كردن 

ها،  بارديگر،  » نوامبر سورپرايز« و 
ماجراي سازش پنهاني خميني و 

ن او با ريگان و بوش بر سر دستيارا
، براي مردم امريكا بازگو  را گروگانها 
، روبرت پاري ، در هاز جمل. كرده اند 
 اكتبر، سه متن 29 تا 25روزهاي 

» اكتبر سورپرايز « طوالني ، در باره 
اما صد افسوس كه در . انتشار داده است 

 مالي اين –ايران، رژيم مافياهاي نظامي 
يران را جشن مي گيرد خيانت مسلم به ا

لت شدند، بجاي اظهار آن روز آنها كه آو 
بي كم و كاست حقايق و پوزش از مردم 
ايران ، بنا بر نوبت، از گروگانها و كارتر و 

فصل . مردم امريكا پوزش مي طلبند 
وم را  به دو روش، يكي روشي كه در س

امريكا و ديگري روشي اختصاص مي 
  .رفته اند  در ايران،  بكار ،دهيم كه

انتخابات « ، در باره در فصل چهارم     
» شوراها« و » مجلس خبرگان
وريم كه خود دريافت آگزارشهائي را مي 

كرده ايم و گويا ترين خبرهائي را نقل 
  . مي كنيم كه انتشار يافته اند 

    در فصل پنجم نوشته گلزار را مي 
  خوانيد در باره اقتصاد و فساد  و 

ششم ، دنباله مطالعه ژاله      در فصل 
موزش و آوفا را مي يابيد در باره وضعيت 

  پرورش در ايران و
گاه مي شويد از آ     در فصل هفتم  

جلوگيري از انجام هشتمين سالگرد قتل 
نها و بيستيمن آفروهرها حتي در خانه 

سالگرد كانون پناهندگان ايراني در برلن 
   :و خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان

ابطه نظامي كردن ر
دولت و بحران 
خارجي و رابطه 

لي آبحران با پيوند 
ها و » اصول گرا« 

  :بنيادگرا ها ؟ 
اطالع و نظرهاي اين : انقالب اسالمي 

فصل را در دو قسمت از نظر خوانندگان 
 در قسمت اول، ماجراي : مي گذرانيم 

نظامي كردن رژيم و پيدايش  بحران 
ه رسانه اتمي  و در قسمت دوم ، توج

لي آهاي امريكائي و اسرائيل را به پيوند 
 مالي با –ميان مافياهاي نظامي 

بنيادگرهاي امريكا و گرايشهاي راست و 
   :افراطي در اسرائيل را

  
بحران اتمي چرا بوجود 

ن با نظامي آمد و ربط آ
  كردن دولت چه بود ؟

 ، سابقه امرنظامي كردن دولت* 
:  

ريه  الگو كردن حزب هاي بعث سو◄
موختن و به كار بردن آو عراق و 
ب  در دوران استالين .گ.روشهاي ك

،  رژيم مالتاريا را ناگزير مي كرد 
اعضاي سپاه پاسداران را چند وظيفه 

زيرا بخالف روسيه و . اي بگرداند 
عراق و سوريه ، مالتاريا حزب و 

  . كادرهاي حزبي نداشت 
     جريان نظامي كردن دولت از روز 

 شروع شد وقتي خميني 60د  خردا6
مردم را به افراد مسلح خود تهديد كرد 

به اعتراف خود او ، در سه نوبت، ماه . 
خرداد ماه جدائي او از مردم و 

 اگر ":قرارگرفتنش در برابر مردم بود 
ملت موافقت كند من مخالفت مي 

 ميليون نفر 35 "و )  خرداد 6 ( "كنم
 25( "بگويند بله من مي گويم نه 

امروز بايد بني صدر را "و  ) خرداد 
عزل كنم ولو فرياد مرگ بر خميني 

 تير 1( "مردم را بگوش خود بشنوم 
بني » حكم عزل « ، روز امضاي 1360

او  ورود افراد سپاه را به ) . صدر 
با وجود اين ، . سياست ، ممنوع كرد 

براي انجام كودتا ، پاسداران را از 
« نا بر كتاب ورد و بآجبهه ها به تهران 
هاشمي رفسنجاني، » عبور از بحران 

پاسداراني چون محسن رضائي و 
در كودتا نقش جستند و ... تهراني و

سركوب خونين مقاومت مردم با 
.  استبداد مالتاريا را سپاه عهده دار شد 

 مالتاريا در تشكيل - 1ن پس، آاز 
حزب شكست خورد  و حزب جمهوري 

انقالب اسالمي و سازمان مجاهدين 
 مكانيسم - 2و .   اسالمي منحل شدند 

تقسيم به دو و حذف يكي از دو، نياز به 
 - 3. كادر را باز هم بيشتر كرد 

بخصوص  كه از سوئي مردم القيد 
نماندند  و از سوي ديگر ، جريان 

واليت فقيه » ايدئولوژي « بريدن از 
 « - 4. در درون رژيم نيز قوت گرفت 

ن خامنه اي كه كردن كسي چو» رهبر 
و در » امام خميني « خود را مقلد 

احتياط ها، مقلد منتظري خوانده و بنا 
بر اين اعتراف كرده بود كه مجتهد نيز 
نيست ، از جهتي و رياست جمهوري 
جستن هاشمي رفسنجاني و فساد 
گستري حكومت او و دادگاه ميكونوس 

« ن دادگاه، از طرف ديگر، به آو حكم 
 ،  همان 1376رداد  خ2» انتخابات 

جنبه را بخشيد كه انتخابات اخير 
فرصت ابراز مخالف با : امريكا پيدا كرد 

. و بيزاري از رژيم واليت مطلقه فقيه 
 در صد 80 و به قولي 70رأي دادن  

پاسداران به خاتمي ، مشكل  را حادتر 
اقبال با خامنه اي يار بود كه . كرد 

 او و. دم ضعيفي شدآرئيس جمهوري  
پوشش خوبي شدند » اطالح طلبان « 

نكه خامنه اي بتواند از بن بست آبراي 
  . خارج شود 

    تنها راه خروجي  كه مشاورانش در 
سپاه يافتند و به او پيشنهاد كردند، 

يا او به اين آ. نظامي كردن دولت بود 
واقعيت توجه نداشت كه در جريان 
نظامي كردن دولت، خود او سرانجام 

دولت نظامي خواهد شد ؟ لت فعل آ
اگر هم مي دانست، راه حل ديگري 

از اين رو، همزمان با اجراي . نداشت
طرح نظامي كردن دولت ، بحران 

  :اتمي را نيز ايجاد كردند 
  

 در باره طرح اولگزارش * 
   :نظامي كردن دولت

  سپاه در اثر دخالت هاي - الف ◄
سياسي شكاف هاي جدي در درون 

 براي خامنه  امراينخود پيدا كرد و 
برخي فرماندهان . بود اي نگران كننده

سپاه عمالً انتقادات سختي داشتند و از 
اين . اطالعت نمي كردند فرماندهي

شكاف از انتخابات اول خاتمي آغاز 
بدان پايان مي  خامنه اي بايد. شد
 تعداد فرماندهان سپاه باال  -ب   .داد

بازنشسته نمي  است و هيچ كس هم
 و هنوز  اين يك بحران شده بود.شود

 با پست كليدي سازماني ، . هست 
  صدها سرتيپ بيكار كه همه معدود و 

، گرفتار بحراني هم متوقع هستند
اين بحران تشديد مي .  دائمي است 

 » ژنرالها « شود بر اثر اين امر كه 
افراد با  در نتيجه،. بازنشسته نمي شوند

تر درجه هاي سرهنگ تمام و پايين 
اين  . نمي توانند ارتقاي درجه بگيرند

 شدت گير، خامنه اي را ميان بحران 
بن بست : سياب قرار دادآدو سنگ 

سازماني سپاه و نارضائي شديد اكثريت 
«  و فشار مردم بر نآبزرگ اعضاي 

براي مقابله با خامنه اي » اصالح طلبان 
    . و مالتاريا 

خامنه اي  تير بر 18 جنبش – ج     
علوم كرد كه فشار از سوي جامعه م

با او » اصالح طلبان « براي ايجاد تقابل 
ن آاين شد كه از . ، شديد است 
 تصميم گرفت سپاه راجنبش به بعد، 

  د،در اين ميان.  بيشتر وارد ميدان كند
 فرد با سواد و سياسي كار در اين  -

 - جاي مناسبي بود عرصه كه هم در
 و هم - ن بودفرمانده بسيج استان تهرا

احمدي   اصغر، خامنه اي، مورد اعتماد
   : مقدم بود

سال فرمانده  4 اصغر احمدي مقدم    
لبنان بود و در لبنان و مستقر درسپاه 

 و به محضا  .سوريه اقامت داشت
 در بسيج استان تهران طرحي ،بازگشت

را براي خروج موقتي كادرهاي سپاه 
 طرح، با اين. خامنه اي پيشنهاد كرد به

خطر هاشمي و هر فرد ديگري كه 
باره علم شود وبود در انتخابات د ممكن

از ميان  بهم بريزد، و بساط خامنه اي را 
با  ،بر اساس اين طرح ، زيرا.مي رفت 

خروج تدريجي ، انتخابات شوراها
قرار گرفتن آنها در  فرماندهان سپاه و

با انتخابات . شروع شدساختار دولت 
ست جمهوري، مجلس و سپس ريا

كادرهاي سپاه مقامهاي دولتي را در 
  . اختيار گرفتند 

چه  بود  براي خامنه اي ديگر مهم ن   
اين طرح . كسي رئيس جمهور شود

مخفي اصغر مقدم و خامنه اي بود كه 
از بحران دروني مي كمي  را  هم سپاه

. دكر نظامي مي  را هم دولتسود و آ
 كه داشت، احمدي مقدم با تجربه اي

يك شوراي شهر و يك شهردار را جمع 
  30 كرد و ليست كرد و به دنبالش هم

 در مرحله ،نفر از فرماندهان سپاه
با .   خارج شدند، از سپاهشوراي شهر

 جوال رفتن بسيئ بدون زير س،اين كار
با طرح   مقدم،و سپاه و رد پايي از سپاه

اما . اجرا كرد را  ، » رهبر« استفاده از 
مجلس، دست سپاه » ات انتخاب« در 

» انتخابات « در نمايان تر ديده شد و 
ديگر اين سپاه بود كه نامزد خود را 

خامنه : ورد آ صندوق بيرون بدون از
كامال محرمانه  اي به مقدم گفته بود

باف حمايت مي كنم يمن از قالباشد اما 
اما مقدم به . و سپاه هم اين كار را بكند

 نژاد يك دليل وابستگي اش به احمدي
اي رو  نعل وارونه زد و هم خامنه

نگهداشت و هم احمدي نژاد را باال 
قاليباف . خيلي پيچيده عمل كرد. آورد

 طرحو احمدي نژاد چون خللي در 
، نمي كردند دن دولت ايجادكرنظامي 

چندان متوجه حركت مقدم خامنه اي 
 مقدم فرماندهي نيرويو به   .نشد

. ش داد را هم بعنوان پاداانتظامي 
حاال يك باند وجود دارد كه نه چپ 

 كارگزاران، هيچ است و نه راست و نه
 رژيم ،»انتخابات « بعد از اين سه . يك 

  :تغييري كيفي كرده است 
يعني . قاليباف رئيس جمهور نشد * 

. سپاه دستور خامنه اي را اجرا نكرد 
پيش از اين هم فراوان ديده شده بود 

تور خميني يا كه فرماندهان سپاه دس
اما اين بار، . خامنه اي را اجرا نكنند

واليت مطلقه رهبر « سپاه با استفاده از 
بنا .  دولت را در اختيار مي گرفت » 

غاز آبراين، عدم اطاعت مي تواند 
« تغيير رابطه ميان نيروهاي مسلح  با 

اين همان خطري است .  باشد » رهبر 
كه كساني مثل هاشمي رفسنجاني و 

به ... ي كروبي و محمد خاتمي ومهد
  .خامنه اي گوشزد كرده اند 

 كه ، دامادش ثمره،مقدم و هاشمي*  
بعد  ون و در واقعاكشور مع در وزارت

از رئيس جمهور نفر اول و نيز خامنه 
طرح تشديد بحران اتمي را به اجرا اي 

هم در زمان  اوال زيرا، .  گذاشتند 
ديد تش باخاتمي ، تجربه نشان داد كه 

بحران، واكنش در برابر نظامي كردن 
دولت ، خفيف و قابل مهار مي شود و 

 بر روي مسايل ديگر اين بحران ثانيا 
 ثانيا و . غفلت مي اندازد ايران پرده 

 بدون ،اهپسكادرهاي ضرورت دارد 
چون در انتخابات ثابت شد  -انتخابات، 

مدل   بر اساس - راي نمي آورند
وند تا دولت از  وارد دولت ش، مقدم

   !تهاجمش به غرب كاسته نشود
خامنه اي اجازه تشديد بحران تا      

زيرا . لبه پرتگاه جنگ را نيز داده است 
گمان مي برد او را به دو هدفش مي 

يكي اجراي كامل طرح مقدم  : رساند 
و ديگر خالصي از مزاحم ها و كساني 
كه در رژيم هستند  و مي توانند 

  . بخطر بياندازند موقعيت او را 
  

بحران اتمي در چه زمان و * 
  :غاز شد ؟ آچگونه و چرا 

هيچ اتفاقي نيست كه بحران اتمي ◄ 
به دنبال رياست جمهوري يافتن بوش 

باز هم اتفاقي نيست اگر  .  غاز شد آ
بحران اتمي ايران ، در ماههاي پيش از 

  :غاز شد آحمله امريكا به عراق 
 ،  2002دسامبر  در ماه هاي نوامبر و *

صحبت از اين كه ايران قصد توليد 
 . ، صحبت روز شدبمب اتمي را دارد

ن زمان مي گفتند ايران متخصصان آ
روسي را نيز استخدام كرده است تا 

  .كه بمب اتمي بسازد 
     اين زمان، زمان اوج گرفتن 

با باندهاي » اصالح طلبان « روياروئي 
يگر خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و د

و نيز  تدارك » اقتدارگرا « گرايشهاي 
اسباب نظامي كردن دولت در ايران و 
زمان تدارك جنگ امريكا با عراق بود 

بوش  رژيمهاي ايران و عراق و كره . 
خوانده بود و » محور شر « شمالي را  

تبليغات در باره خطر مجهز شدن اين 
.  سه كشور به سالح اتمي شدت داشت 

حكومت بوش به اين بود كه هم 
بحران نياز داشت و هم خامنه اي و 

 مالي كه در تدارك –مافياهاي نظامي 
  .تصرف دولت بودند 

 ( 1983اما فعاليتهاي اتمي ايران در * 
حكومت . غاز گرفته بود آ ) 1362

خاتمي حداقل كاري كه مي توانست 
بكند و مانع از فرو رفتن كشور در 

خطر بحراني تا اين حد طوالني و پر 
بشود، شفاف گرداندن فعاليتهاي اتمي 

مي » اصالح طلبان « امروز، . بود 
گويند حكومت او از چيزي خبر 

اما اگر او از .  نداشت تا شفاف كند 
چيزي اطالع نداشت، چرا به دروغ 

ميز آبرنامه اتمي ايران صلح : مي گفت 
است و ايران هيچگاه بگرد توليد سالح 

  اتمي نمي گردد ؟ 
 را كه حكومت خاتمي مي كاري* 

بايد مي كرد، خامنه اي و مافياهاي 
نها بودند كه  آ. مالي كردند –نظامي 

اسباب لو رفتن فعاليتهاي اتمي مخفي 
بتازگي ، رسانه هاي . وردند آرا فراهم 

اسرائيلي نوشته و گفته اند جاسوس 
 از وجود 2000هاي اسرائيلي در سال 

. ند برنامه اتمي مخفي ايران مطلع شد
نكه سازمان آاما اسرائيل براي 

جاسوسيش در ايران لو نرود، اطالع را 
اما  . از طريق گروه رجوي انتشار داد 

  حقيقت اينست كه 
   1980نخستين بار ، در تابستان * 

اطالع دقيق از تأسيسات زير زميني 
. نطنز  به نشريه انقالب اسالمي رسيد 

چون منبع اطالع ناشناخته بود، در 
د تحقيق از لو دهندگان و علت صد
ن و سود برندگان از لو رفتن آ

نتيجه . تأسيسات اتمي زير زميني شديم 
نها هستند كه آاين شد كه عامل انتشار 

، » اصالح طلبان « در پوشش حكومت 
قدرت واقعي را در اختيار دارند و 
هدفشان ايجاد بحران به زيان كشور 

  . است 
ت زير زميني نكه وجود تأسيساآ      با 

 11اتمي لو رفت، اما بعد از ترورهاي 
سپتامبر و بخصوص پيش از حمله امريكا 

زمان . به عراق، بحران بر نيانگيخت 
  :برانگيخته شدن بحران مي گويد 

نكه بحراني بين المللي پديد آبراي      
دارد  الزم يد و دوام يابد، دو طرفآ

طوالني كه نيازشان به بحران شديد 
   .داشب مدت 

اصالح « يا آ   گرچه دانسته نيست كه 
بر فرض اطالع از اين قاعده ، » طلبان 

دست بكار جلوگيري از پيدايش بحران 
مي شدند، اما اينطور مي نمايد كه از 

  . گاه نبودند آن ، آ
  

برخوردهاي : گزارش دوم * 
  :درون رژيم شدت مي گيرند 

جنگ قدرت در ايران به جاهاي  ◄
ه است برخي از خطرناكي رسيد

ه جان نزديكان هاشمي معتقدند ك
قاي هاشمي رفسنجاني در خطر است آ

و احتمال مي دهند كه او را ممكن 
محافظان هاشمي و . است ترور كنند 

نيروهاي اطالعاتي او خيلي مراقبت 
مي كنند برخي از محافظانش را تغيير 
داده است و گفته مي شود كه اين 

ده است عمل به خاطر گزارشاتي بو
اين تغيير . كه به او داده بودند 

محافظان نشان مي دهد كه پروژه 
حذف هاشمي هم كليد خورده است 
حال چه زماني به اجرا در مي ايد خدا 

  .مي داند 
با جدا شدن فالحيان از گروه قبلي  ◄

خود يعني جنايتكاران مدرسه حقاني و 
نزديك شدن او به رازيني شكاف 

كاران حاكم به ر ميان جنايتبزرگي د
مده است در دو ماه گذشته وجود آ

ادر مخالفت هاي رازيني با احكام ص
اد شده از سوي طرفداران احمدي نژ

  و رهبري شكاف ها روشن تر شده است 
  4 صفحهدر

  لي ؟آپيوند
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رازيني تمام دستورات رييس بانك 
مركزي براي تغيير رياست بانك توسعه 
و پارسيان را فاقد وجاهت قانوني 

نان را صادر آبازگشت دانست و حكم 
با اين برخوردها و جديدا . كرده است 

افشا شدن شيوه هاي عمل فالحيان و 
تي كه اينكه اعالم كرده است در صور
يد كليه براي او مسئله اي به وجود آ

مدارك در مورد مسائل پشت پرده را 
افشا خواهد كرد نشان مي دهد كه 

قا نيز تدارك آبرنامه هايي براي اين 
 نزديكي باند ري. شده است ديده 

شهري و فالحيان و محمدي عراقي و 
واعظ طبسي و رازيني به هاشمي 
رفسنجاني و دور شدن از مواضع 
رهبري و مصباح و ديگران نشان مي 
دهد كه با ورود باند سپاهيان جاي 
برخي از روحانيون در كشور بايد تغيير 
كند و از مكاني كه داشته اند بايد به 

  . شوند زير كشيده
مدن نيروهاي اطالعاتي و آگرد هم    

جنايتكار در دو سوي حاكميت اين 
ورد كه آامكان را به وجود مي 

 براي حذف ترورهايي جديد 
حاكم قبلي و جديد به كادرهاي 

در كنار اين مسئله . وجود بيايد 
ض  يوهاي سپاه و تعوراختالف در ني

كه نست آعالمت سريع فرماندهان 
كه تعبير به قصد مات برخي از اقدا

مثال  . انجام گرفته اند كودتا شده اند، 
فرمانده نيروهاي هوايي سپاه پاسداران 
از سال گذشته تا به حال سه بار 
تعويض شده است كه جاي تامل بسيار 

  .دارد 
ن آاختالف نيروهاي سپاه در بدنه   ◄

به خاطر اينكه سپاه از جايگاه خود 
ده است خارج و وارد مسائل سياسي ش

براي برخي نگران كننده است و به 
همين دليل در برخي از فضاها صحبت 
هايي از ناديده گرفتن دستور امام 
براي خروج نيروهاي سياسي سپاه از 

ها نآ.  اين نيرو به چشم مي خورد
معتقدند افرادي از نيروهاي بسيج يا 
سپاه اگر وارد كارهاي دولتي و سياسي 

خود را از اين تعفاي شده  اند بايد اس
  .نيرو بدهند 

برخي از نيروهاي سپاه معتقدند از    
پسر زماني كه خامنه اي و به خصوص 

وردن آ براي بر سر كار ، مجتبياو، 
اد دست به كارهاي ژاحمدي ن

ن نيروهاي سپاه كردناشايست و بازيچه 
 سپاه از جايگاه خود ند، دزو بسيج 

خارج و به مثابه يك گروه سياسي وارد 
ن آازيهاي سياسي شده است و ديگر ب

وارد  .  مردم ندارد ميانجايگاه را در 
كردن سپاه در دولت سبب شده است 

 سپاه در ميان مردم از دست برود هوجه
البته اين بحث ها براي برخي از . 

  . نيروهاي سپاهي خيلي مهم است
 بازخريد كردن سپاه  اما در درون * 

عد ها و بازنشسته كردن بيش از مو
در  شروع شده و ن آبرخي از سران 

برخي از . حال مسئله ساز شدن است 
نيروها هم به اين بهانه كه قصد دارند 
وارد انتخابات شوراهاي شهر شوند از 
سپاه استفعا داده اند كه يكي از انها مي 
گفت كه اين كار را انجام دادم كه 
بتوانم از بيرون با اين وضعيت 

را از درون نيرو خطرناك مقابله كنم زي
  .همواره تحت نظر قرار داشته ايم 

 مي گويد مردم فكر شخصاين *
نها زير نظر هستند بايد آميكنند كه تنها 

چند سالي در سپاه كار كرده باشند تا 
بدانند در ميان مردم بودن بسيار 
راحت تر از اين است كه در ميان 
نيروهاي سپاهي قرار داشته باشند او در 

 اطالعات سپاه مي گفت مورد حفاظت
كه خدا پدر ساواك را بيامرزد اينها 

گويا با افراد كافر مواجه هستند كه اين 
خود انجام مي افراد  برخوردها را با 

وي مي گفت كه  مخالفت . دهند 
مخفي و سر باز زدن از كار و كارشكني 
در ميان نيروها شدت گرفته است و تنها 

شته است مسئله اي كه نيروها را نگاه دا
مسئله مالي است كه با دادن پولها و 
امتيازات باال و وام هاي كم بهره و 

نها آور توانسته اند كه آمجوزهاي سود 
  .رانگاه دارند 

به نظر مي رسد كه تنها جايي را كه ◄
هنوز سپاه و وابستگان به خامنه اي 
نتوانسته اند اشغال كنند شوراي 

البته . تشخيص مصلحت نظام است 
 هم در حال برنامه ريزي ي آنجابرا

هستند اما به احتمال زياد تا زمان زنده 
بودن هاشمي گرفتن اين مكان از او 
سخت باشد  به همين دليل هاشمي 
براي محكم نگاه داشتن اين  يكي از 
معدود سنگر هاي اصالح طلبان كليه 

ن آنيروهاي مورد تاييد خود را به 
 هنها بآوردن آ با . جذب كرده است 

 تالش دارد كارهايي اساسي در ،مجمع
  .ن مجمع انجام دهدآ

اگر بنيادگراهاي امريكا 
و حكومت اولمرت 
احمدي نژاد را نداشتند 

  :جر بود آ، نانشان 
) :  نوامبر 14( نيويورك تايمز * 

از ديد بنيادگراهاي امريكائي 
حمايت از اسرائيل سياست 

   :خارجي خدا است
اي در پي فرو باريدن بمب ه* 

اسرائيل بر لبنان ،  در هفته دوم ماه 
 با  Hageeژوئيه ، كشيش جون هاگه 

 نفر بنيادگراي مسيحي به 3500
او براي نخستين . مد آواشنگتن 

كنفرانس ساالنه سازماني به واشنگتن 
مد كه به دنبال تهديد اسرائيل به آ

« نابودي، توسط احمدي نژاد، زير نام 
ز اتحاد مسيحيان براي حمايت ا

   . تشكيل داده بود» اسرائيل 
     بر سر ميز شام،  در حضور سفير 
اسرائيل و يكچند از سناتورهاي 
جمهوري خواه و رئيس حزب 
جمهوري خواه ، هاكه پيام هاي 
تبريك پرزيدنت بوش و اهود اولمرت، 

و . نخست وزير اسرائيل را قرائت كرد 
خطاب به كنگره، پيام مسيحيان حامي 

بگذاريد اسرائيل : خواند اسرائيل را 
به سخن ديگر . كار خودش را بكند 

بگذاريد  اسرائيل حزب اهللا لبنان را از 
اين جنگ، جنگ ميان « . ميان بردارد 

لذا، حمايت از اسرائيل . خير و شر است
  » سياست خارجي خدا است 

بسياري از مسيحيان محافظه كار بر * 
اين باور هستند كه حمايت حكومت 

 اسرائيل عمل به رهنمود انجيل بوش از
زيرا در جنگ براي برداشتن . است 

مانع از سر راه مسيحي شدن دنيا، 
اسرائيل نقش پيش قراول بازي مي 

بديهي است مسيحيان بسياري نيز . كند 
بر اين نظرند كه چنين قرائتي از دين 
ممكن است بر حكومت بوش اثر 
گذارد و در باره اسرائيل و خاورميانه 

  .پر زيان را بگيرد   يم هائيتصم
اما حمايت مسيحيان  محافظه كار از * 

ن اندازه كه در آاسرائيل هييچ گاه به 
جريان جنگ لبنان ابراز شد، ابراز 

زيرا گزارشهاي منتشره . نشده بود 

ن بودند كه دولت حامي آحاكي از 
حزب اهللا ، يعني ايران در كار توليد 

ن خطر مجهز شد.  سالح اتمي است 
ايران به سالح اتمي ، مسيحيان محافظه 
كار حامي اسرائيل را  به يك نيروي 
سياسي بدل كرده است كه نمي توان 

   . ناديده اش گرفت
به كاخ سفيد : قاي هاگه مي گويد آ* 

 سال 50ظرف « پيام داده است كه 
گذشته، هر بار كه اسرائيل چون اين 

وارد جنگ شده ) جنگ با لبنان ( بار 
وزارت خارجه امريكا هيأتي را است، 

تش بس به خاورميانه آبراي برقراري 
غافل از اين كه .  فرستاده است 

تروريستها برجا مي مانند ، خود را 
بازسازي مي كنند و از نو وارد عمل 

رامش هيچگاه به آصلح و . مي شوند 
اليوت  . »سود مردم يهود نبوده است 

معاون شوراي امنيت ملي برامس، آ
 نظر هاگه ، در اساس، موافق يكا  باامر

   .است
بدين سان،  فكر : انقالب اسالمي 

راهنماي بنيادگراهاي امريكائي ، بي كم 
( و كاست، همان فكر راهنماي خميني 

و  همان فكر ) جنگ تا رفع فتنه از عالم 
و ) النصر بالرعب ( راهنماي خامنه اي 

حركت قسري و نظريه ( مصباح يزدي 
ن آجنگ و جهاد در قر« در جنگ دائمي 

 كه ين نياز مشتركآ .  ميباشد)» 
بنيادگراهاي امريكائي و اسرائيلي و ايراني 

دارند،  نياز به بحران و خشونت و ... و
از رهگذر اين نياز نيز . جنگ است 

اگر براي . لي يافته اند آبايكديگر پيوند 
حكومت بر جامعه ها نياز به تنشهاي 

بود،  نياز به بحران ميز و ترس نآخشونت 
( لي آاگر اين نياز نبود، پيوند . نيز نبود 
جز اين كه سرانجام .  نيز نبود ) ارگانيك 

وجدان جمعي ملتهاي در رابطه، دست 
نتيجه . زورپرستان را مي خوانند 

سركشيدن جام زهر توسط خميني پس 
 ساله و شكست سخت بوش 8از جنگ 

ي بديه. در انتخابات امريكا مي شود 
است هراندازه كوشش در پرده برداشتن 

لي زورپرستان و افشاي آاز روابط 
اختاپوس جهاني كه ايجاد كرده اند، 

   .زادي ملتها نزديك ترآبيشتر ، زمان 
وقتي كاخ سفيد را : هاگه مي گويد * 

ترك گفتيم اين احساس را داشتيم كه 
اينك . در صراط مستقيم هستيم 
ر منطقه اسرائيل با  فرعون جديدي د

روبرو است به اسم احمدي نژاد كه 
   . خطري است متوجه حيات اسرائيل

رهبران محافظه كاران مسيحي مي * 
نها گزارشهاي بسياري را آ: گويند 

دريافت كرده اند حاكي از اين كه 
وزير خارجه اسبق امريكا، جيمس بيكر 
خواستار گفتگوي حكومت بوش با 

ايران نكه گفتگو با آحال . ايران است 
به گفتگوي چمبرلن نخست وزير وقت 

ن مذاكره آ. انگلستان با هيتلر مي ماند 
  . ورد آجنگ جهاني دوم را ببار 

رأي محافظه كاران مسيحي رفتن و * 
دادن به نامزدهاي حزب جمهوري 
خواه را واجب كردند زيرا  براي 

به ) احمدي نژاد ( مقابله با خطر هيتلر 
.  اد كرد دموكراتها نمي توان اعتم

هيتلر : دكتر دوبسون توضيح مي دهد 
 يز در علن مي گفت كارهائي ران

 هم كرد خواهد كرد و همان كارها را
كارهائي را كه احمدي نژاد نيز . 

او از كشتار . . مي گويدخواهد كرد 
محو كردن اسرائيل از ( دم مي زند 
   ) .صفحه روزگار

سخنان : قاي هاگه نيز مي گويد آ* 
مدي نژاد در باره اسرائيل و قاي احآ

هولوكوست از داليل تصميم او به 
اتحاد مسيحيان براي حمايت « ايجاد 

از .  در سال گذشته بود » از اسرائيل 
زمان جنگ لبنان من هركار توانسته ام 
كرده ام و مي كنم تا كه حكومت 
بوش در باره ايران سياست سختگيري 

   .اتخاذ كند
 مصرف سخنان اينست: انقالب اسالمي 

نبايد . احمدي نژاد در امريكا و اسرائيل 
زيرا  . پنداشت او نمي داند چه مي گويد 

واقعيت به ما  مي گويد  او مي داند 
و باز مي داند . مصرف سخنانش چيست 

كه در صورت دشمني، محتوي دوستي با 
  رازورپرستان امريكائي و اسرائيلي است

   . كه مي پوشاند
ن خبري دريافت كرده  اما  از ايرا◄

  .  :ايم كه جاي دارد در اينجا نقل شود
    از درون رژيم اطالع حاصل شد كه 
ارزيابيشان اينست كه اسرائيل ، در بهار 

ينده، بار ديگر به لبنان حمله آيا تابستان 
  ؟ !خواهد كرد 

  
جمهوريخواهان ايران را بهتر * 

نها بهتر مي آمي شناسند و با 
  :توان كار كرد 

سقوط «  عبداهللا شهبازي زير عنوان ◄
از » رمسفلد ناقوس مرگ نئوكان ها 

ديدگاه : جمله اطالع داده است 
خطرناكي در وزارت امور خارجه 

از ديرباز  ايران و برخي نهادهاي ديگر
حامالن اين (وجود داشته است 

ديدگاه در وزارت خارجه گروه 
من . هستند» ها نيويوركي«موسوم به 
ها پيش از برخي از  را سالاين تحليل 

ها شنيده ام و در همان زمان پاسخ  آن
خواهان  كه گويا جمهوري)  ام داده

اند و  آمريكا آشناتر به مسائل ايران
ها به  ها بيش از دمكرات حكومت آن

اين ديدگاه ظاهراً . سود ايران است
تاكنون لطمات بزرگي بر » كارشناسي«

هنوز . (منافع ملّي ما وارد ساخته است
براي من اين پرسش مهم مطرح است 

هاي آمريكايي  كه چرا پديده گروگان
ترين نقش را در صعود  در ايران بزرگ

رونالد ريگان، سلف جرج بوش، به 
) رياست جمهوري آمريكا ايفا كرد

كنند به نفوذ يهوديان  اينان استناد مي
در حزب دمكرات و با بزرگنمايي اين 

رج بوش به عامل و با ارائه دروغين ج
كوشند  مي» مسيحي متعصب«عنوان 

» النسه«خواهان را در ايران  جمهوري
  .كنند

اين نظر در وزارت : انقالب اسالمي 
اين همان . خارجه ايران  پيدا نشده است 

نظر است كه خميني را به معامله بر سر 
گروگانها بر انگيخت و همان نظر است 

.  سال شد 8كه سبب ادامه جنگ بمدت 
بيارش حكومتهاي تاچر  تشآي كه جنگ

هرچند مشوق حمله . و ريگان بودند 
معناي . عراق به ايران دستگاه كارتر بود 

پيوند ارگانيك نيز اينست كه رژيمهاي 
  . در رابطه، يكديگر را ايجاب كنند

نكه اين واقعيت كه هيچ حكومتي آ    با 
به اندازه حكومت بوش در بست حامي 

قول كارتر در اين اسرائيل نبوده است، 
وريم  تا جاي ترديد نماند كه آباره را مي 

رژيم مافياها درست بدين خاطر كه 
جمهوريخواه ها حامي بي چون و چراي 
اسرائيل هستند ،هوادار جمهوري خواه ها 

  .مي باشند

«  زير عنوان ي در كتابكارتر ◄
 از ، »پارتائيد آصلح و نه : فلسطين 
 ( كاير آمر دلي طرفدار اسرائيگروهها

 ني كه اني سخن گفته و از ا)البي ها 
 ي را نمليگروهها اجازه انتقاد از اسرائ

او در .  كرده است تيدهند شكا
من در : مصاحبه با فوروارد مي گويد 

 مقدس بوده ام در نيسراسر سرزم
 به لي و اروپا به مسائل اسرائلياسرائ
 ي و درباره آن بحث ماشاره يروشن

 ني در كنگره ا،كاياما در آمرشود 
 ي حداقل از زمانديكشور و در كاخ سف

 ني سركار آمده  از ابه كه جرج بوش 
 .ستي نيصحبت ها خبر

 به كايآمرگروهي  يدر رسانه ها    
 كه يري تفساي نقطه نظر و ايندرت مقاله 

 رسد ي انتقاد كند به چاپ ملياز اسرائ
 را تاسف بار و شكنجه نيو من ا

 تمدن فيال و توق و اشغانينيفلسط
 . دانمي مني فلسطنيسرزم

 از يي انتقادهاليدر داخل اسرائ    
 نخست نظير راست استمدارانيس
 نيامي شارون و بنليآر( ان سابق ريوز
 صورت گرانيدكنوني  و  و )اهوينتان
 بحث ها ني از اكاي اما در آمرردي گيم

 .ستي نيخبر
  

هيتلر ايران و اگر اولمرت * 
 نداشت ، چه احمدي نژاد را

ايده اي براي ابراز و چه  كاري 
  :براي انجام داشت ؟

 نوامبر، خبرگزاري فرانسه 16 در ◄
گزارش كرد كه شيمون پرز ، قائم مقام 
نخست وزير اسرائيل  احمدي نژاد، 

نوع ايراني « رئيس جمهوري ايران را  
او يك . توصيف كرده است » هيتلر 

ا ست ليدر نيمه ديوانه اي عامل تباهي 
اسرائيل نمي تواند و نبايد بتواند  بر . 

زيرا . ضد ايران دست به جنگ بزند 
  . تهديد اتمي ايران فراگير است 

     به سخن ديگر، همه جهان مي بايد 
  .ايران را بر سر جاي خود بنشانند
پدر « دانستني است كه شيمون پرز 

  !» بمب اتمي اسرائيل است 
به نقل كوريه ( رتص آ ها◄
  :) نوامبر 1 اكتبر تا 26ترناسيونال از ان

     بگوئيم بلطف خدا  و يا بلطف 
احمدي نژاد ؟ از قرار به لطف  

، نخست  اهود اولمرت،احمدي نژاد
اگر .   يك برنامه كاري دارد وزير، 

احمدي نژاد نبود، او چه داشت كه 
انجام دهد ؟ طرح تخليه يك جانبه 

. ساحل غربي اردن كه مرد و دفن شد 
فلسطيني ها هم كه از زمان انتخاب 
حماس ، ديگر طرفهاي گفتگو به شمار 

نكه حاضر آبشار اسد هم بخاطر . نيستند 
نشده است روابط خود را با ايران قطع 

گرچه با . كند،  مطرود شده است 
توجه به قول اولمرت در باره بلنديهاي 

اين بلنديها براي هميشه جزء ( جوالن 
 خودداري او از ،)اسرائيل هستند 

حتي . بريدن با ايران قابل توجيه است 
بعد از ) شمال اسرائيل ( بازسازي گاليله 

موشك باران حزب اهللا نيز دارد به 
خوشبختانه كه . پايان  مي رسد 

احمدي نژاد و برنامه اتميش وجود 
دارند و اولمرت مي تواند كاري داشته 

اگر احمدي نژاد و برنامه اتمي . باشد 
ان نبود، حكومت او چگونه مي اير

توانست توجيه كند كه وجودش براي 
اسرائيل مفيد است ؟  چه كاري براي 
حكومت مي ماند ؟ تشديد عمليات در 
نوار غزه ؟  كشتن بازهم بيشتر فلسطيني 

؟  » حذف هاي گزيده « ها  در پوشش  
ابداع يك ديوار براي حفظ ما از 

  راكتهايي كه شليك مي شوند ؟  
  5 فحهصدر

  لي ؟آپيوند
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انتخاب كنندگان اسرائيلي هيچ نيازي 
» كارگر « و » كديمه « به دو حزب 

ن نقشه جنگي آدو حزبي كه با . ندارند 
شان جنگ لبنان را باختند  به چه كار 

يند ؟ ، نتان ياهو ، آمردم اسرائيل مي 
ويگادور ليبرمن رهبر آرهبر ليكود و 

راستهاي افراطي روس زبان  بهتر از 
  . يند آ طور كارها بر مي عهده  اين

از زمان جنگ لبنان بدين سو، يك      
سنجش افكار حاكي است كه رأي 

دهندگان اسرائيلي بيش از پيش به  
راستها و راستهاي افراطي تمايل پيدا 

راستهاي افراطي بر اين نظر . كرده اند 
نها مي آهستند كه به زودي دور دور 

  ...شود 
 راست و گرايش به: انقالب اسالمي 

راست افراطي در اسرائيل همان است كه 
 مالي همه كار مي –مافياهاي نظامي 

. كنند كه هرچه بيشتر تقويت شود 
بحران اتمي يكي از وسائلي است كه اين 

  :مافياها بكار مي برند 

تئوري زنبور و «
 ترس از –!  ؟»فيل

 -تخليه عراق ؟ 
بوش در حمله 
نظامي به ايران 
  :ترديد نمي كند 

خبرها و اطالعات اين :  انقالب اسالمي 
: وريمآفصل را در چهار قسمت  گرد مي 

» تئوري زنبور و فيل « در قسمت اول ، 
 مالي را براي مقابله با –هاي نظامي امافي

مادگي آدر قسمت دوم . امريكا مي يابيد 
رژيم را براي گفتگو و ترسش را از تخليه 

در عراق توسط قواي امريكا و انگليس و 
قسمت سوم تهديد ايران به حمله نظامي 
در صورت بي نتيجه شدن اقدامات 

 و  قسمتهاي عمده نوشته ديپلماتيك
مفصل داويد هرش را در هفته نامه 

  : نقل مي كنيم )  نوامبر 20( نيويوركر 
  

» تئوري زنبور و فيل « 
كه رژيم » تو « آو چهار  

گمان مي برد مي تواند 
يد و امريكا را بدانها تهد

  :رام كند 
  

گزارش از ايران در باره * 
توي « آنظريه زنبو و فيل و چهار 

  :ايران  » 
 براي مقابله با فشار  مافياها مدعيند◄

 4 ما ،هاي شوراي امنيت سازمان ملل
برنده در اختيار داريم كه مي برگ 

   :توانيم بكار بريم 
  حزب اهللا لبنان  - 1
  حماس  - 2
فوذ ايران در  وضعيت در عراق و ن– 3

  عراق 
و نفوذ ايران افغانستان  وضعيت در – 4

  در افغانستان 
 از اين به بعد بايد علت به همين     

درگيري هاي بيشتري را در اين 
  :براگيخت مناطق 

 و براي ايران براي مقابله با غرب * 
براي غرب ، مي بايد از ايجاد مشكل 

به قول . نظريه زنبور و فيل پيروي كند 
و  گذاري مقابله ئولين برنامه مس

 در ژيم، ر يبحران سازكارشناسان 
 ، جنگ فيل و زنبور يعني امريكا و ايران

درست است كه زنبور ممكن است 
توسط فيل كشته شود اما مي تواند با 
كمك چند زنبور ديگر به سوي فيل 
حمله كنند و حداقل او را نيش بزنند و 

نجام اين نيش زدن مي تواند او را از ا
رژيم ( = » ايران « جدي بر ضد كار 

  . باز دارد ) مافياها 
توسط      بدين خاطر است كه رژيم 

 تشديد برخوردهاال  ح خود در عوامل
در كشور هاي لبنان و فلسطين و عراق 

 حداقل مي پندارد .  است و افغانستان
 تشديد درگيري ها مي كنند كاري كه

يشتر ي هرچه ب امريكا درگيراينست كه 
 و فرصت حمله به ايران پيدا مي كند 
  .ورد آمي را به دست ن

     به اين اشكال كه پس تكليف كساني 
كه بي گناه كشته مي شوند و ويراني 

يند چه مي شود و آها يي كه ببار مي 
خر، زيان آمسئوليتش با كيست ؟ دست 

بزرگ را ايران مي بايد بپردازد 
ن با كيست ؟ پاسخ مي آمسئوليت 

ما كه خود براي پرداخت :  هند د
ماده ايم ، آعوارض جنگ زنبور با فيل 

 اينكه چند نفر سني در از چه جادارد 
 شوند مي افغانستان و فلسطين كشته 

مهم دغدغه خاطر پيدا كنيم ؟ نه تنها 
 نيز هست و نظام كه نيست هيچ به نفع 

اينكه برخي ها در عراق و لبنان كشته 
ا موجب ادامه شوند هم بد نيست زير

مي و گرفتاري بيشتر امريكا  بحران 
 در واقع نيز ، بحرانها در .شود 

افغانستان و عراق و لبنان و فلسطين 
اين تشديد را مافياها .  تشديد شده اند 

  :به پاي خود مي نويسند 
حمله امريكا و متحدانش به افغانستان،  *

زاد كردن مردم « آزير عنوان 
 بعمل 2001كتبر  ا7، در »افغانستان 

 آن از سال پنج بعد از گذشت  مد، آ
  : ورده است آاين نتايج را ببار  حمله،

 در را كشور از هايي بخش طالبان -
 از خارج در اوضاع است، گرفته اختيار
   . است ساالران جنگ اختيار در كابل

 افغانستان شكارگاه شده و شكارها -
انواع قواي . مردم اين كشور هستند 

 از راه كشتن است كه حضور مسلح
هم توجيه و هم روز مره  خويش را 

  . اعالن مي كنند 
يك :  امنيت بكلي ناموجود است -

 انتحاري هاي گذاري بمب تعدادقلم، 
   .است شده برابر 600

 مواد قاچاق و كشت در كشور اقتصاد -
  .خالصه شده است  مخدر

 جنگ اين اصلي قربانيان افغاني زنان -
 با آمريكا ن اينست كه  آتعل و. اند

زورپرستاني كه سركوب  ازهاي  گروه
زنان را  از جمله كارهاي الزم براي 
سلطه خود بر مناطق تحت نفوذ خود 

طالبان كه خود  تا شد متحدمي دانند 
از عوامل حاكم شدنشان بر افغانستان 

   .شده بود، را براند
 مردم افغانستان كرزي را نه رئيس -

ه رئيس جمهوري و جمهوري كه ساي
 .هيچ كاره توصيف مي كنند 

اما در شدت بلبشوي حاكم  بر عراق  * 
همين بس كه  روز روشن ، افراد مسلح 

 150موزش عالي شدند و آوارد وزارت 
.   خودرو ، با خود بردند 30تن را در 

نه از قشون جرار امريكا كاري ساخته 
شد و نه از قواي عراقي كه امريكا تعليم 

در قسمت دوم به .  يت داده است و ترب
وضعيت عراق و ترس رژيم بابت تخليه 

زود هنگام عراق از سوي قواي امريكا، 
  .مي پردازيم 

ايران،  در تلويزيون ، لبنانبارهدر * 
از .  مسايل مهمي مطرح شده است

جمله اينكه حزب اهللا لبنان اگر به 
شكاف به ايجاد همين صورت بخواهد 

اسد . سيب مي بيند آر  بيشت،دهدبادامه 
اللهي از درون لبنان گزارش مي داد 
كه با خروج وزراي شيعه حزب اهللا مي 
خواست دولت را بي اعبتار كند اما 
سيونره گفته است كه دولت اين نيروها 
را اخراج نكرده است بلكه اين وزرا 
بوده اند كه خودشان از دولت خارج 
شده اند اگر وضع به همين صورت 

اند به زيان حزب اهللا است و در باقي بم
  . بايد فكري بكند  حزب اهللا اين مورد

نها تصويب متني را از سوي     آ
ويز بيرون بردن آحكومت لبنان دست 

وزراي خود از حكومت لبنان كردند 
كه سازمان ملل اجازه مي داد يك 
دادگاه بين المللي براي محاكمه 
قاتالن رفيق حريري ، نخست وزير 

ژيمهاي ر. نان، تشكيل دهد اسبق لب
ايران و سوريه از دو جهت با تشكيل 

از اين : چنين دادگاهي مخالف هستند 
جهت كه ايجاد سابقه مي كند و 
گردانندگان اين دو رژيم تروريست 
پرور در رديف اول متهمان قرار مي 
گيرند كه در اين دادگاه ها ممكن 

و از اين جهت . است محاكمه شوند 
 متهم به ترور حريري كه سوريه ها

  .هستند 
:      شيخ حسن  نصراهللا مي گويد 

امريكا صحنه گردان صحنه سياسي 
او خواستار حق وتو در . لبنان است 

حكومت لبنان شده است و نخست 
نتيجه اينست كه . وزير نمي پذيرد 

گفتن ندارد .  بحران لبنان شديد است 
كه بر اثر اين بحران، حزب اهللا بطور 

ن آ شيعه لبنان بطور عام، خاص و
همبستگي را از دست مي دهند كه 

در . حمله اسرائيل به لبنان برانگيخت 
برابر، حمايت بازهم بيشتر رژيمهاي 

  .ورد آايران و سوريه را بدست مي 
 بيش از يك بنا بر اطالع از ايران، * 

ميليارد دالر از سوي ايران پول براي 
. ستحزب اهللا داده شده ابه بازسازي 

 :  نوامبر گفت16هم در نماينده حماس 
 ميليون 120 حكومت حماسايران به 

  . دالر كمك كرده است
    بحران در فلسطين نيز در كمال 

غير از وسعت و شدت . شدت است 
گرفتن جنگ اسرائيل با فلسطينان و 
ارتكاب روزمره جنايات جنگي، هنوز 
بر سر تشكيل حكومت اتحاد ملي ، 

پولي كه . يامده است توافق بدست ن
ن نيست آرژيم مافياها مي دهد براي 

كه فلسطينيها جبهه اتحاد ملي تشكيل 
براي اينست كه جلو تشكيل . بدهند 

  .چنين حكومتي را بگيرد 
 براي برگزاري     دانستني است كه 

 كه هر ،يك سرشماري ملي در ايران
بنا بر    سال يكبار انجام مي گيرد، 10
 ميليارد تومان 67  سانورد كارشناآبر

مافياها  مجلس . استبودجه الزم است 
از پذيرفتن اين  هزينه خود داري كرد 

 هزينه  ميليارد تومان 37و تنها با حدود 
  .موافقت كرد كه بسيار كم بود 

 هزينه اين سرشماري برابر بوده با     
ن موافقت آو با  ميليون دالر 70حدود 

 ميليارد و 1 نشده است  اما به حزب اهللا
 ميليون دالر پرداخت 120به حماس 
  .شده است 

اد گفته بود ژبه قول مردم احمدي ن   
ورد آ سفره ها مي بهكه پول نفت را 

 .  ها كدام سفرهبهاما نگفته بود كه 
 سفره هاي بهحال معلوم مي شود كه 

... حزب اهللا لبنان و حماس و المهدي  
   .برده است

تشديد بحران در عراق 
و ترس رژيم مافياهاي 

 مالي از تخليه –نظامي 
مادگي آعراق و اعالم 

براي مذاكره بر سر 
  :عراق 

  
مذاكره و ايران مي بايد ميان * 

انزوا و دست برداشتن از برنامه 
اتمي و حمايت از افراطي ها و 
سنگ انداختن بر سر راه صلح، 

  :يكي را انتخاب كند 
 ( توني بلر، نخست وزير انگلستان  ◄
خواستار تغيير كامل )  نوامبر 13

استراتژي امريكا و اروپا در خاورميانه 
بنا بر طرح او، ايران ميان انزوا و . شد 

تحريم اقتصادي از سوئي و دست 
از ... كشيدن از اجراي برنامه اتمي و

. سوي ديگر، يكي را بايد انتخاب كند 
  بنظر او،

كليد حل مسائل خاورميانه، حل * 
يل و فلسطين و فشار بر مسئله اسرائ

حاميان گروههاي افراطي منطقه به 
قصد ترك هرگونه حمايت از اين 

  . گروهها است 
نجا كه وضعيت منطقه تحول آ     از 

مي كند، استراتژي ما نيز، در جهت 
انطباق با اين تحول مي بايد تحول 

  . كند 
رژيم ايران مي كوشد در عراق * 

بخش عمده . ورد آنابساماني مداوم ببار 
مشكل عراق نه از خود اين كشور كه از 

در عراق ، .  ن ايجاد مي شود آخارج 
فشاري كه تروريسم برخوردار از 
حمايت از بيرون، طبيعت جنگ را 

هدف برانگيختن . تغيير داده است 
ايران و القاعده و . جنگ داخلي است 

افراطي هاي خارجي ديگر به افراطي 
تش نفرت را آهاي عراق پيوسته اند تا 

هرچه تيز تر كنند و مانع از موفقيت 
دموكراسي و دولتي بگردند كه از 
.  رهگذر دموكراسي تشكيل شده است 

ايران از گروههاي مسلح شيعه در عراق 
و حزب اهللا در لبنان و افراطي ترين 
تمايلهاي حماس در فلسطين حمايت 

ايران اين كارها را مي كند . مي كند 
  . امات ما را خنثي سازد نكه اقدآبراي  
نچه در منطقه روي مي دهد،      آ

ايران با برنامه اتميش . پيچيده نيست 
اما ، در . به مبارز طلبي  برخاسته است 

سال گذشته، سهام يك سوم ارزش  
. خود را ، در بورس،  از دست دادند 

تحصيل اعتبار از بانكهاي خارجي بيش 
سخنان . از پيش مشكل مي شود 

اسرائيل از صفحه ( دي نژاد احم
، زنگ ) روزگار حذف خواهد شد 

.  اعالن خطر شد براي جهانيان شد 
مردم ايران نسبت به وضعيتي هشيار و 
نگران شده اند كه دولتش  ايجاد مي 

  . كند 

با توجه به اين كه استراتژي ايران * 
اينست كه بر سر راه صلح خاورميانه 

ن اينست ، راه حل ممكمانع ايجاد كند 
هرگاه  ايران از روند صلح ميان : 

و فلسطيني ها و اسرائيليها حمايت كند 
از حمايت از گروههاي افراطي منطقه 

شوراي خواست  هدست بردارد و ب
امنيت در باره برنامه اتمي خود عمل 

اما . ، طرف معامله با غرب مي شود كند
اگر تن به اين سه كار ندهد، مي بايد 

مدهاي آ انزوا و پي ن را كه آبهاي 
  .، بپردازدنست آ

    او از ايران و سوريه خواست در 
رام كردن عراق با قواي ائتالف آ

  .همكاري كنند 
 – در برابر، رژيم مافياهاي نظامي ◄

مادگي خود را  آ نوبت، 2مالي ، در 
  :براي گفتگو اظهار كرده است 

  
نكه توني بلر و ديگر متحدان آپس از * 

ومت بوش خواستند با امريكا از حك
 نوامبر،  13ايران وارد گفتگو شود، در 

محمد علي حسيني ، سخنگوي وزارت 
ماده است آايران : خارجه گفته است 

هرگونه درخواست امريكا را براي 
اگر . گفتگو مورد توجه قرار بدهد 

امريكا مي خواهد با ايران گفتگو كند، 
ايران . بايد بصورت رسمي پيشنهاد كند

  .پيشنهاد را بررسي خواهد كرد اين 
 نوامبر، بوش  با اعضاي 13    در 

كميسيون مركب از دو حزب ، به 
اين . رياست جيمس بيكر، ديدار كرد 

كميسيون كه مأمور يافتن راه حل 
جديدي براي عراق است، به حكومت 
بوش استراتژي جديد را پيشنهاد مي 

اين استراتژي متضمن شركت . كند 
 ايران در ايجاد صلح و دادن سوريه و

  . رامش در عراق است آ
، بعد از  نوامبر، پرزيدنت بوش14در * 

ديدار با اعضاي كميسيون مأمور 
جستجوي راه حل براي عراق، گفت 
بروي ايده هاي جديد در باره عراق 
باز است اما با ايران و سوريه مذاكره 

  او پس از ديدار با .نخواهد كرد 
تا : سرائيل، گفتاولمرت، نخست وزير ا

وقتي ايران غني سازي اورانيوم را به 
حال تعليق در نياورد، حكومت او با 

با . اين كشور وارد گفتگو نمي شود 
  وجود اين،  

 نوامبر، خبرگزاري فرانسه از 15در * 
واشنگتن گزارش كرد كه داويد 
ستلفيلد ، مشاور ارشد كندولزا رايس، 
: وزير خارجه امريكا، مي گويد

گفتگو با » علي االصل « ومت بوش حك
. ايران بر سر عراق را پذيرفته است 

قول او دو روز بعد از ابراز ترديد در 
. باره امكان اين گفتگو، اظهار مي شود 

بنا بر قول ستلفيلد تعيين زمان اين 
  .گفتگو در دست مطالعه است 

 نوامبر ،  اعالم شد كه روزي 17در * 
اليا و فرانسه و نكه سه كشور ايتآبعد از 

اسپانيا طرح خود را براي صلح 
 احمدي نژاد ،خاورميانه ، اعالن كردند

نامه اي به پرودي ، نخست وزير ايتاليا 
مادگي كرد با ايتاليا آنوشت و اظهار 

  . در باره خاورميانه به مشورت نشيند 
      در گفتگو با سعيد جليلي ، معاون 
 وزارت خارجه ايران، پرودي و وزير

مادگي ايران براي آخارجه ايتاليا، از 
شركت در گفتگوها بر سر خاورميانه، 

اما دفتر نخست . حسن استقبال كردند 
وزير ايتاليا توضيح داد كه  مقامات 
ايتاليا به ايران هشدار دادند كه ايران 
مي بايد نقش مثبتي ايفا كند و نفوذ 
خود را در تثبيت اوضاع منطقه بكار 

  . برد 
  لما ، وزير خارجه ايتاليا در     دا

  6 صفحهدر

  لي ؟آپيوند
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تمايل : كنفرانس مطبوعاتي خود گفت 
اما مي . ايران براي گفتگو مثبت است 

بايد قول ايران را با امرهاي واقع 
  . سنجيد 

    پرودي و دالما  از ايران خواستند به 
خواست جامعه بين المللي تمكين و 
برنامه اتمي خود را متوقف كند و 

كرر احمدي نژاد را در باره از سخنان م
ميان بردن اسرائيل ، مورد انتقاد قرار 

  .دادند 
  

عراق و براي جديد استراتژي * 
  :ضعيف شدن بوش 

)  نوامبر 14( نجلس تايمز آ لوس ◄
گزارشي در باره استراتژي جديد 

بنا بر . امريكا در عراق انتشار داده است 
  ن، آ

ريكا ژنرال ابوزيد ، فرمانده قواي ام* 
در خاورميانه، با المالكي نخست وزير 
عراق ديدار و از او خواسته است 
جدول زماني براي برعهده گرفتن 

  . امنيت داخلي عراق را  تنظيم كند 
در برابر، :      يك مقام عراقي مي گويد

خواستار اختيار بيشتر در فرماندهي 
نها در آقواي عراق و استفاده از 

  . ده است برقراري نظم و امنيت ش
    ابوزيد و افسران عالي رتبه ديگر مي 
بايد در كنگره، حاضر شوند و به 
پرسشهاي نمايندگان در باره چند و 

  .چون وضعيت عراق پاسخ دهند 
كميسيون راه حل جوئي كه جيمس * 

ن از آبيكر و  لي هاميلتون دو رئيس 
دو حزب جمهوريخواه و دموكرات 

 در هستند روزي را در كاخ سفيد ،
مصاحبه ها ، بقصد يافتن راه حل 
جديدي براي مشكل عراق ، گذراندند 

انتظار از اين كميسيون بسيار زياد . 
هم كاخ سفيد و هم كنگره به : است 

 عضو 10انتظارند كه كميسيوني كه 
 از جمله روبرت گيت كه وزير –دارد 

  راه جديدي -دفاع امريكا شده است 
هم راه حلي كه . را ارائه كند 

ن آدموكراتها و هم جمهوريخواه ها از 
  . حمايت كنند

بيكر با ظريف ، نماينده ايران در * 
سازمان ملل متحد ، ديدار و در باره 
مشكل عراق، نظر ايران را پرسيده است 

اعضاي كميسيون با سفير سوريه در . 
نكه آبا . امريكا نيز ديدار كرده اند 

بوش تأكيد مي كند كه  با ايران و 
وريه گفتگو نمي كند، اما از س

پيشنهادهاي كميسيون يكي دخالت 
دادن ايران و سوريه در حل مشكل 

  . عراق است 
از پيشنهادهاي ديگر كميسيون بيرون * 

بردن تدريجي قواي امريكا از عراق 
در اين باره نيز، بوش نظر . است 

موافق ندارد و ترديد دارد كه عمل به 
پيچيده تر اين پيشنهاد مشكل عراق را 

  . نكند 
    سناتور كارل لووين كه بناست 
رئيس كميته نيروهاي مسلح امريكا 
بگردد، نيز، جانبدار خروج تدريجي 
قواي امريكا از عراق است و مي گويد 
فكر مي كند پيشنهاد او مورد موافقت 

.  سناتورهاي دو حزب قرار بگيرد 
لووين مي گويد تعيين تاريخ قطعي 

كا از عراق اكثريت خروج قواي امري
شيعه را ناگزير خواهد كرد به اقليت 
سني امتياز الزم را براي پايان گرفتن 

نها آاگر .  روياروئيهاي مسلحانه بدهد 
حاضر به دادن امتيازها نشوند، بلبشوي 

امريكا مي .  عراق شدت خواهد يافت 
بايد پيام روشني به رهبران عراق بدهد 

وانيم شما را ما نمي ت: ن پيام اينست آو 
اين . از دست خود شما نجات دهيم 
   .امر در مسئوليت خود شما است

اگر حكومت بوش پيش : انقالب اسالمي 
از حمله به عراق، اين پيام را به مردم 
عراق داده بود و با لغو شدن محاصره 
اقتصادي  موافقت مي كرد كه ملت عراق 

 هزار 800 تا 500( را زبون مي كرد 
و دست ... )  داروئي و غذائي وقرباني فقر

رد به سينه مخالفان دست نشانده رژيم 
صدام مي زد و براستي از جنبش مستقل 

زاد شدن حمايت بعمل آمردم عراق براي 
ورد،  امروز ، در منجالب عراق آمي 

ور مي شود كه آياد . گرفتار نمي شود
پيش از حمله به عراق، بني صدر مقاله 

د و  وضعيت اي در لوموند منتشر كر
امروز، را به دقت، تشريح و امريكا را از 

انقالب . حمله به عراق برحذر كرد 
اسالمي بطور مستمر،  تبديل كردن عراق 
به قربانگاه مردم عراق و گرفتار شدن 
امريكا در بن بست عراق را تشريح كرده 

   .است و مي كند
هنوز كار كميسيون به پايان نرسيده * 

 با بوش و معاون پس از گفتگو: است 
او، ديگ چني و رايس و مشاور امنيتي 
بوش، استفان هادلي ، با بلر، نخست 
وزير انگلستان و كلينتون، رئيس 
جمهوري پيشين و اعضاي حكومت او، 

» ساندي « وارن كريستوفر و ساموئل 
ديدار ... برگر مشاور امنيتي كلينتون و
  . و نظرهاشان را خواهد پرسيد 

رتش امريكا در عراق، فرماندهان ا* 
مالكي  و حكومت او را ناتوان و بي 
نظم و قاعده  توصيف مي كنند و 

نند كه خواهان خلع سالح آبر
خر ماه آاز .  گروههاي مسلح نيست 

اكتبر بدين سو، ديدار ژنرال ابوزيد با 
مالكي ، سومين ديدار مقام ارشد 

پيش از او، هادلي . امريكائي با او است 
يتي و نگروپونت ، وزير ، مشاور امن

  . امنيت امريكا با او ديدار كرده بودند 
خلع سالح سازمانهاي : انقالب اسالمي 

مسلح مي بايد  در سراسر عراق بعمل 
وگرنه  خلع سالح كردن خلع سالح . يد آ

پذيرها و بر جا مانده سازمانهاي خلع 
سالح ناپذير، بر فرض كه شدني باشد، 

هست بدتر وضعيت را از اين هم كه 
زيرا در سازمانهاي مسلح را .  خواهد كرد 

   .در موقعيت متفوق قرار خواهد داد
 نوامبر ، گفته شد 17 با اينهمه، در ◄

 هزار نيروي جديد روانه 20امريكا  
عراق مي كند و بوش از كنگره 

 ميليارد 160خواست يك بودجه 
دالري ديگر، براي برقرار كردن امنيت 

و . ان ، تصويب كند در عراق و افغانست
  در همان حال،

 نوامبر گزارش كرد 20 لوموند ◄
حكومت مالكي ناتوان گشته و در فلج 

و هانري . كامل در انتظار انحالل است 
كيسينجر، وزير خارجه اسبق امريكا در 

)  نوامبر 19( مصاحبه با بي بي سي 
اگر مراد از پيروزي نظامي : گفته است 

بر سرتاسر اين باشد كه دولت عراق 
مريت بيابد و جنگ فرقه اي آكشور 

او يك . پايان بپذيرد، ناممكن است 
كنفرانس بين المللي پيشنهاد كرد با 
شركت همسايه هاي عراق  تا مگر براي 

  . يد آجنگ در عراق راه حلي جسته 
  

ضعيف شدن بوش و ترس * 
ايران از بيرون رفتن قواي 

  :امريكا از عراق 
)  نوامبر 13 (  خبرگزاري فرانسه ◄

برغم شكست در : گزارش كرده است 
انتخابات ميان دوره اي، بوش تفنگ بر 

او با گفتگوي . زمين نگذاشته است 

.  مستقيم با ايران و سوريه مخالفت كرد
اما اكثريت دموكرات سنا و مجلس 
نمايندگان در وضعيت سختي قرار 

در اين وضعيت، او وقتي . داده است 
يد كه ترتيب آنا بدرمي تواند از تنگ

بيرون بردن قواي امريكا را از عراق، 
  . ينده ، بدهد آ ماه 8 تا 6ظرف 
 نوامبر 16( نجلس تايمز آ لوس ◄

خبر مي دهد كه رژيم ايران  ) :  2006
از بيرون رفتن قواي امريكا از عراق ، 

  :مي ترسد 
ايران كه بطور مستمر خواستار بيرون * 

 بود ، اينك رفتن قواي امريكا از عراق
امريكا بطور جدي در صدد خارج 
كردن قواي خود از عراق شده، از 
گسترش وضعيت خطرناك عراق به 
بيرون از مرزهاي اين كشور گرفتار 

  . ترس شده است 
      بطور رسمي،  هنوز موضع ايران 
مخالفت با بقاي قواي امريكا در عراق 

نست كه آخواستار : است  و مي گويد
 هرچه زودتر خاك عراق قواي امريكا

اما با پيروزي دموكراتها . را ترك كند 
در انتخابات و جدي شدن موضوع 
خروج قواي امريكا از عراق،  سبب 
شده است در ايران ، تشديد بلبشو در 

عراق،  بر اثر بيرون رفتن قواي امريكا  
سه : از اين كشور، موضوع بحث شود 

 تلويزيون ل خبرياشنبه شب، كان
 نظر پيروز  ،زبان انگليسيبه ايران 

مجتهد زاده ، سياست شناس را پخش 
چه كسي به عراق مي رود تا . مي كرد 

صلح و نظم را در اين كشور برقرار 
  كند؟

ما       مجتهد زاده در مصاحبه تلفني  به
امريكا ئيها مي توانند عراق را «  : گفت

بعد ، چه كسي به صلح و .  ترك گويند 
 پرداخت ؟ ايران سلم عراق خواهد

. تركيه نيز نمي تواند  . نمي تواند
مسئله مسئله رقابت ميان ايران و غرب 
نيست ، بلكه مسئله ملت عراق اين است 
كه يك ساختار دولتي قادر به اداره 

  .» كشور پيدا كند 
تحليل گران مأنوس با طرز فكر * 

در : مقامات دولت ايران مي گويند 
ي ايران ميان مسئوالن سياست خارج

طرز فكر مجتهد زاده روز به روز بيشتر 
حتي سخت سران دور و بر . مي شوند 

احمدي نژاد نيز بر اين نظر هستند كه 
زمان بندي كردن خروج قواي امريكا 

نها بهتر آاز عراق، از بيرون رفتن يكباره 
  . است 

     هادي سماطي ، يك تحليل گر 
بطور « : سياسي ايراني مي گويد 

 و رسمي و بمنزله سياست ايران مستقيم
،   نمي گويند خواستار بقاي قواي 
امريكا در عراق هستند اما  من فكر مي 
كنم  ايرانيها بر اين باورند كه امريكا 
نمي تواند بالفاصله عراق را ترك كند 

مقامات ايران و گردانندگان سياست . 
خارجي ايران  از خطرهاي بازتاب 

، لت عراقجنگ داخلي و فروپاشي دو
در صورتي كه قواي امريكا عراق را 

واقعيت . گاه و نگرانند آترك گويند، 
اينست كه اگر جنگ و خون ريزي از 

نها ناگزير مي شوند آمهار بدر رود،  
براي حمايت از شيعه در برابر 

در . گردانهاي مرگ وارد عمل شوند 
همان حال كه نمي خواهند به حمايت 

كنند، خواستار از قواي اشغالگر تظاهر 
  . » بقاي اين قوا در عراق هستند 

يك مقام ايراني كه نخواست نامش * 
موضع ايران تغيير : برده شود  گفت 

نست آنكرده است  و همچنان خواستار 

كه قواي امريكا خاك عراق را ترك 
ما با اشغال عراق توسط قواي .  كند 

ما بر اين نظريم كه تا .  غرب مخالفيم 
ائتالف در عراق باشند، وقتي قواي 

خشونت نيز ادامه خواهد يافت و با 
وجود اين خشونت، نمي توان وضعيت 

  . را در منطقه تثبيت كرد 
:       و يك مقام ديگر ايران مي گويد 

چرا  امريكا فكر مي كند ايران با « 
تخليه سريع عراق از سوي قوايش 

نها فكر مي آيا آمخالفت خواهد كرد ؟  
ان كمكي به ايران است كنند حضورش

؟  ايران فكر مي كند كمك به ايران 
  . نيست 

    در امريكا، برخي بر اين نظر هستند 
كه ايران خواهان باقي ماندن قواي 

ماج خوبي آامريكا در عراق است زير 
امريكا در عراق . براي ايران است 

گرفتار است و هر روز با مسئله جديدي 
 كنم اما من فكر مي. روبرو است 

 بي منشأءحضور امريكائي در عراق 
ايران حامي . ثباتي براي منطقه است 

دولت و ملت عراق است و نمي 
   . » خواهد ناظر رنج روز مره شان باشد 

اما مجتهد زاده كه در لندن نيز دفتر * 
با توجه : دارد، مي گويد » ايده ساز « 

به سانسور، اين امر كه تلويزيون ايران 
كرد تا در باره بيرون از من دعوت 

رفتن سريع قواي امريكا از عراق اظهار 
نست كه اين نظر  آنظر كنم ،  حاكي از 

اين .  موضع رسمي دولت ايران است 
امر كه كسي چون من  در راديو و 
تلويزيون ايران بگويد عاقالنه نيست 
كه يك ارتش اشغالگر كشور اشغال 

نكه برابر آشده را ترك كند پيش از 
ن كشور را آين بين المللي،  امور قوان

نظم و نسق بخشد،  به شما همه چيز را 
  . » مي گويد 

علي انصاري ، استاد علوم سياسي در * 
خط رسمي احمدي : لندن، مي گويد 

گروه قوي . نژاد بي تغيير مانده است 
متفكران در وزارت خارجه ايران براين 
باور هستند كه منافع ما بهتر تأمين مي 

 هرگاه قواي امريكا زمان بيشتري شود 
زيرا تا وقتي .  در ايران بمانند 

امريكائيان در عراق هستند، مقابله با 
نها است، اما اگر آوضعيت بر عهده 

عراق را ترك گويند ،  جنگ داخلي 
عراق ايران را نيز گرفتار خود خواهد 

سخت سران بر اين نظر هستند .   كرد 
ريكا در عراق تا وقتي قواي ام كه اوال 

هستند، در تير رس موشكهاي ايرانند و 
امريكا نمي تواند تمام قواي خود را 

  . كند » برنامه اتمي ايران « صرف 
از جمله به خاطر ترس : انقالب اسالمي 

از پيروزي دموكراتها و ناگزير شدن 
حكومت بوش از بيرون بردن قواي خود 
از عراق بود كه احمدي نژاد جانشين بن 

ن شد تا مگر يكبار ديگر رأي الد
دهندگان امريكائي بترسند و به 

 اما امريكائي .  راي دهندجمهوريخواه ها
نها را مي آ كه يينهاآ دانستند كه ها

ترسانند، خود عامل وضعيتي هستند كه 
ن آ. ن مي ترسانند آمردم امريكا را از 

نها كه آروز نيز كه مردم ايران دريابند 
برداشتن واپسين مانع از مردم ايران را از  

سر راه واليت جمهور مردم ، يعني رژيم 
جنايت و فساد و خيانت گستر ، مي 

نها را به اين رژيم فروخته اند و آترسانند، 
نها را آوارونه واقعيت را تبليغ مي كنند تا 

بترسانند، عمر اين رژيم به پايان رسيده 
زادي و استقالل فرا آو روز زندگي در 

        .        رسيده است

  
ژانس بين آگزارش 

 -المللي انرژي اتمي 
سر بوش حوصله اش 

مي سفير اسرائيل رفته و 
در بكار بوش گويد 

بردن قواي مسلح بر ضد 
 -ترديد نمي كندايران 

اما چاره در غير اتمي 
  : شدن خاورميانه است

  
ژانس بين المللي آگزارش * 

انرژي اتمي در باره فعاليتهاي 
  :ان اتمي اير

ژانس بين المللي انرژي اتمي آ ◄
 برغم :)  نوامبر 14 ( گزارش مي كند

درخواست متوقف كردن غني سازي 
  ،اورانيوم از سوي جامعه بين المللي

هسته و پيوسته توانائي خود را آايران 
. در غني سازي اورانيوم بيشتر مي كند 

ژانس در آايران از پاسخ به مفتش هاي 
« ژانس آميش ، بر باره فعاليتهاي ات

ميز بودن برنامه اتمي آتصديق صلح 
  . » ايران را ناممكن كرده است 

     اثر پلوتونيوم بر تأسيسات اتمي 
پيش از اين نيز . ايران يافت شده است 

اثر اورانيوم غني شده تا در جه باال 
  . يافت شده بود 

 سال، يعني تا سال 18     ايران ، بمدت 
اتمي خود را مخفي  ، فعاليتهاي 2002

از اين رو  بسياري از . كرده بود 
يا برنامه آپرسش ها در اين باره كه 

اتمي ايران نظامي بوده است و 
همچنان نظامي است يا نه، بدون پاسخ 

اورانيوم غني شده تا درجه .  مانده اند 
  .يد آباال، بكار توليد سالح اتمي مي 

، )  نوامبر 15( نجلس تايمز آلوس * 
ور شده آژانس ، يادآ گزارش ذيل

است كه اما سخنان احمدي نژاد در 
 نوامبر، كمتر اطميناني به رهبران 14

اتمي : او گفته است . جهان نمي دهد 
شدن كامل ايران را در  سال جاري، 

  . جشن خواهيم گرفت 
:      مقامات رسمي ايران مي گويند 

 سانتريفوژ پيدا كرده است 3000ايران 
در غني سازي اورانيوم بكار نها را آو 

احمدي نژاد در كنفرانس . خواهد برد 
هدف ما اينست : مطبوعاتي خود گفت 

اما .  هزار سانتريفوژ داشته باشيم 60كه 
  . در اول كاريم 

     رسيدن به اين هدف ممكن است و  
اين شمار سانتريفوژ سرعت گرفتن 
اجراي برنامه اتمي را در گزارش مي 

ژانس حاضر نيستند  آمفتشان. كند 
بگويند ايران با چه سرعتي مي تواند 

  . پيش برود 
ژانس به تأسيسات خاص آ     مفتشان 

ساخت  يا مونتاژ سانتريفوژها راه نمي 
بنا بر اين نمي توان ارزيابي . دهند 

 3000صحيحي در باره ادعاي داشتن 
  . ورد آساتريفوژ  بعمل 

ژانس و سخنان احمدي آ     گزارش 
اد  موضوع بحث اعضاي دائمي نژ

شوراي امنيت كه مشغول تهيه قطعنامه 
  . تحريم ايران هستند،  شد 

    بسياري كسان كه از مباحثات 
گاهند بر اين باورند كه ممكن است  آ

مذاكرات به تعليق فعاليتهاي اتمي 
ن بيانجامد كه ايران آايران پيش از 

  .    توانا به توليد بمب اتمي شود 
  7 صفحهدر

  

  لي ؟آپيوند
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حوصله بوش از طوالني شدن *
گفتگوها بر سر تحريم ايران به 

مده و به قول سفير اسرائيل آسر 
در واشنگتن، بوش ترديدي در 
بكار بردن قوه نظامي برضد 

  :ايران به خود راه نمي دهد 
 نوامبر ، رويتر گزارش كرد 14 در ◄

: كه يك مقام حكومت بوش مي گويد 
ردن كره هرگاه ديپلماسي در ناگزير ك

شمالي و ايران از رها كردن برنامه 
هاي اتميشان شود،  امريكا يا كشورهاي 

جنگ « ديگر براي دست زدن به 
تنها يك روز وقت مي » پيشگيرانه 
هرگاه ايران بخواهد .   خواهند 

توانائي توليد سالح اتمي پيدا كند، 
ن مي آكشورهاي ديگر خاورميانه نيز بر

از .   شوند شوند كه صاحب سالح اتمي
 ، امريكا و كشورهاي ديگري  رواين

كه مورد تهديد كشورهاي توانا به 
توليد سالح اتمي مي شوند، مي بايد  

نه تنها . دست به اقدام پيشگيرانه بزنند 
براي حكومت بوش بلكه براي 
حكومتهاي بعدي نيز اقدام به جنگ 

البته  .  پيشگيرانه غير قابل اجتناب است
 نيست كه امريكا همين اين بدان معني

فردا دست به جنگ پيشگيرانه خواهد 
ممكن است كشوري در منطقه .  زند 

خاورميانه احساس كند كه توانائي 
اتمي ايران موجوديتش را تهديد مي 
كند و لذا، دست به حمله پيشگيرانه 

   . بزند
در باره ، پيشاپيش،      دنيا مي بايد 

 بهائي بيانديشد كه بابت مجهز شدن
  . ايران به سالح اتمي بپردازد

 نوامبر، خبرگزاري فرانسه 15 در ◄
يالون ، سفير آگزارش كرد  كه داني 

هرگاه : اسرائيل در واشنگتن، مي گويد
ديپلماسي از حل مسئله اتمي ايران 
ناتوان شود، پرزيدنت بوش در بكار 
بردن قواي نظامي بر ضد ايران، 

 من. ترديدي به خود راه نخواهد داد 
او كسي نيست كه اگر . او را مي شناسم 

ديد گزينش ديگري وجود ندارد، در 
بكار بردن قواي نظامي امريكا ترديد 

  .  كند 
  

پيرهاسنر در گفتگو با لوموند * 
  ): نوامبر 18(

  : چكيده پرسش و پاسخ  اينست ◄
يا  با توليد بمب اتمي آ: لوموند * 

توسط كره شمالي، عمر قرارداد منع 
  مده است ؟آسالح اتمي سرگسترش 

امر خارق العاده اينست كه : هرش * 
رژيم كره شمالي از رژيم ايران مخوف 

رژيم ايران هنوز كثرت گرا . تر است 
اما بمب اتمي كه كره شمالي . تر است 

توليد كرده است از بمبي كه ايران در 
نظر دارد توليد كند، كم خطر تر است 

 چرا كه هدف رژيم كره شمالي . 
اينست كه قلمرو خود را حفظ و مردم 

نكه آو با . خويش را سركوب كند 
مخوف ترين رژيم روي زمين است 
همه همسايه هايش مي خواهند حفظ 

اگر  امريكائيها با كره شمالي ها . شود 
نها را تضمين آگفتگو كنند و امنيت 

 زير فشار چين،  از ،كنند، كره ايها
گزينش اتمي خود چشم نخواهند 

شيد تنها ممكن است تن بدهند كه پو
يد آفعاليتهاي اتميشان تحت كنترل در

 ، پيشنهاد 2003 در سال ،با ايرانيها كه.  
گفتگوهاي همه جانبه را داده بودند،  

حاال من . فرصت را از دست داده ايم 
باور ندارم كه بشود با محمود احمدي 
نژاد رئيس جمهوري ايران براستي 

 شوراي امنيت، گفتگو،. گفتگو كرد 
.  مجازاتها ، اينها ديگر عمل نمي كند 

 كه از ديد –اگر تصميم به جنگ نباشد 
 راه بهتر اينست كه –من فاجعه است 

رام كنيم و بر جنبه هاي آلحن خود را 
با . سياسي تأكيد كنيم و اصرار بورزيم 

مقرر كردن مجازاتها ، ملي گرائي را 
 تقويت مي كنيم و وضعيتي را بوجود

وريم  كه مي تواند تا جنگ آمي 
داخلي پيش برود اما اين سخت سران 

ن پيروز بدر خواهند آهستند كه از 
  . مد آ

      بعكس، اگر بگوئيم مي توانيم با شما 
نكه شما  از مزايده آكنار بيائيم بشرط 

دست ... بر سر اسرائيل و لبنان و
من .  برداريد،  بسا امكانات  رو كنند 

نم كه ايران بمب اتمي  آبسيار طالب
نيابد اما بر اين باورم كه نمي توان مان 
. از توليد بمب اتمي توسط ايران شد 

. ن چشم نخواهند پوشيد آايرانيان از 
ن ، نخبگان سياسي ايران آزيرا بر سر 

از سخت سرترين تا . اتفاق نظر دارند 
ميانه روترين ها خواهان داشتن بمب 

 سر اسرائيل  نكه برآاتمي هستند حال 
فارس ها .  اين اتفاق نظر وجود ندارد 

 عربها و عربها فارس ها را دوست
مي توان بر روي اين اختالفها .  ندارند 

يك اقبال كوچك وجود .  بازي كرد 
دارد كه ايران قانع شود همچون ژاپن 

  . به داشتن توانائي بسنده كند 
 –بديهي است كه الف : انقالب اسالمي 

 و نه پير هاسنر از سنجش نه لوموند
افكاري كه رژيم خود انجام داده است و 

 درصد با داشتن بمب اتمي 90ن، آبنا بر 
 درصد موافق بوده اند، 4مخالف و تنها 

 معلوم نيست -و ب. بي اطالع هستند 
چگونه توانسته اند سر از طرز فكر تمامي 

نها آورند و از قول آنخبه هاي ايران در 
هان داشتن بمب اتمي بگويند همه خوا

قول هاسنر ضعف معرفت او را  ؟!هستند 
بر طرز فكر و طرز عمل مافياهاي نظامي 

نها با آلي ميان آ مالي و نيز پيوند –
بنيادگراها و اقتدارگراهاي امريكائي و 
اسرائيلي و نيز اروپائي نيز گزارش مي 

   .كند
يا شروع كردن به مذاكره آ: لوموند * 

ن به شرط متوقف بدون اين كه ايرا
كردن غني سازي اورانيوم عمل كند، 
تعبير به ضعف جامعه بين المللي نمي 

  شود ؟
امريكائيها . موافقم  من كامال : هاسنر * 

گفته اند اگر ايران از غني سازي 
اورانيوم چشم بپوشد ما حاضر به گفتگو 

بسا يك روز .  با ايران هستيم 
غاز خواهند آگفتگوهاي همه جانبه 

نخست سري و راه حلي كه به . دش
طرف امكان بدهد اعتبار از دست 

اما در حال . دهند، پيدا خواهد شد 
،  من حاضر، برغم انتخابات امريكا

ممكن است !  چه مي دانيم .بدبينم 
خدا بر ژرژ بوش ظاهر شود و به او 

  !برو به ايران حمله كن : بگويد 
    همينطور كه احمدي نژاد مي تواند 

رفتار . هد اسرائيل را ويران كند بخوا
ايران بطور مسلم يك جنبه تهاجمي 
دارد زيرا مي خواهد بمثابه يك قدرت 

در احمد . بزرگ برسميت شناخته شود 
نژاد جنبه صوفيانه و اراده داشتن بمب 

 كه در دوره شاه نيز وجود –اتمي 
 و نيز اراده سلطه بر خليج –داشت 

  . فارس وجود دارد 
تواني جامعه جهاني  در يا  ناآ* 

ن كشور آافغانستان نيز بروز ندارد ؟ در 
نيز اين جامعه حضور دارد و با وضعيتي 

  نظير وضعيت عراق روبرو است ؟ 

در افغانستان عامل هاي : هاسنر * 
منطقه اي، عامل پاكستان و وزنه پشتونها 

اينكه گذاشتند جبهه . وجود دارند 
 نيل .شمال كابل را بگيرد، خطا بود 

 يك تاريخ دان انگليسي كه ،فرگوسن
در حسرت دوران امپراطوري انگلستان 

: است ، خطاب به امريكائيان مي نويسد 
مي بايد در جهان نظم برقرار كرد « 

همانطور كه ما انگليسي ها برقرار كرده 
امريكا از : او حاال مي افزايد »  .بوديم 

يكي مالي : سه كسري  رنج مي برد 
ا وابسته به ژاپني ها و چيني زير. است 

زيرا . دومي انساني است . ها هستند 
همانند ويتنام، مي خواهند بدون بسيج 

سوي . كردن مردم خود جنگ كنند 
زيرا  مي خواهند . كسري دقت است 

ين در ا. بحران را با بحران حل كنند
از سوئي . طبيعت جامعه امريكائي است 

در پي غلبه جوئي است و از سوي 
يگر بر واليت فرد و مصرف كنند ه د

از طرفي مي خواهد . تأكيد مي كند 
از مالياتها بكاهد و از سوي ديگر 

اين . نست كه  برجهان فرمان براند آبر
اين . دو كار با يكديگر خوانائي ندارد 

  .مشكل دموكراسي ها است 
يا غربي ها با امر واقعي آ: لوموند * 

روبرو  1990روبرو هستند كه در سالها 
   ؟،  روسيه و چين ،نبودند 

بباور من، همواره ايران و : هاسنر * 
روس با يكديگر جور و جفت مي شوند 

نها كه متعقد به  اقدام  قوي برضد آ. 
ايران  هستند ميگويند چون روس و 
چين نمي خواهند ايران مجهز به بمب 

اما من همواره . اتمي شود، با ما هستند 
اما . ي با ما هستند نها تا يك جائآگفتم 

نجا آهيچگاه نمي توان مطمئن شد كه 
. ما با يك ديلم ربرو هستيم . كجاست 

از سوئي روس و چين را انتقاد مي 
كنيم و از سوي ديگر انتظار داريم  

  . نجيبانه از سياست ما پيروي كنند 
     وضعيت در عراق و افغانستان به يك 

تي وق. يد آمعني بكار اين دو كشور مي 
. دموكراسي: ژرژ بوش مي گويد 

اگر مثل : پوتين به او پاسخ مي دهد 
  ! عراق است، بسيار متشكرم ، نه 

ن نشده است كه از آزمان : لوموند * 
ئيم و ايران آمحدوده سازمان ملل بدر

  را تحت مجازاتها قرار دهيم ؟
در مورد كوزوو، در محدود : هاسنر * 

 . سازمان ملل متحد، بد عمل نكرديم
در خارج از محدوده سازمان ملل، 
امريكا هم اكنون كره و ايران را تحت 
. مجازاتهاي اقتصادي قرار داده است 

اما  بدون چين و روسيه ، هيچ معنائي 
اما جنگ نيز بدترين . نخواهند داشت
بعلت عراق ، امريكا . راه حل است 

اعتبار و توان خويش را در جهان 
اگر با و . سخت از دست داده است 

ايران نيز جنگ كند، براي هميشه 
اعتبار و توانش را از دست خواهد داد 

.  
گاه ايران به سالح اتمي آهر: لوموند * 

يا توان اقناع قدرت آمجهز شود،  
اتمي غرب به خودداري از استفاده از 

  ؟ن، برجا مي ماند آ
توان منصرف كننده قدرت : هاسنر * 

شدن مجهز . اتمي حدود خود را دارد 
ايران به سالح اتمي دليلي بر درستي 
نظر امريكا در مورد ايجاد سيستم ضد 

قدرت اتمي توأم با اين . موشك است 
ن مي آسيستم دارنده سالح اتمي را بر

دارد كه با بكار بردن سالح اتمي دست 
اما اين قدرت در . به خودكشي نزند 

جلوگيري از بكار رفتن سالح اتمي 

قرارداد . ر نيست توسط تروريستها مؤث
منع گسترش سالح اتمي  با وضعيت 
كنوني دنيا كه قدرت ما محدود و 
مشروعيت ما مطرود است،  خوانائي 

بباور من مي بايد تغيير رويه .  ندارد 
تضمين منع گسترش سالح اتمي . داد 

  .مي بايد متقابل باشد 
  مقصود شما چيست ؟: لوموند * 

د مقصودم اينست مي باي: هاسنر * 
بطرف يك خلع سالح اتمي خاورميانه ، 

نياز به رويه . مرحله به مرحله ، رفت 
يعني مي . اي سياسي و منطقه ايست 

ن واحد در باره خلع سالح آبايد در 
اتمي و نزاع اسرائيل با فلسطين و عراق 

نچه مربوط به تغيير آدر .  گفتگو كرد 
رژيم در ايران مربوط مي شود، بهترين 

ه اين هدف، اينست كه روش رسيدن ب
مدت . ن را هدف مستقيم خود نكنيم آ

 سال است كه كوبا منزوي شده و 40
نچه آ. هيچ چيز بدست نيامده است 

موجب مرگ كمونيسم و اتحاد 
شوروي شد، گشايش و عادي كردن 

   . رابطه بود
اگر بنيادگرائي كه بوش :  انقالب اسالمي 

است و حكومت او و متحدانش، محافظه 
ان جديد ، در امريكا بر سر كار نمي كار
مدند و غرب  سياست بي طرفي فعال آ

رويه مي كرد و غرب  تا اين اندازه طماع 
در بردن و خوردن ثروتهاي منطقه نبود،  

سوده از تهديد از بيرون، در آمردم ايران 
ن مي شد كه حقوق آدرون كشور، در پي 

و اينك كه . خويش را مطالبه كند 
جنگ «  استراتژي سياست بوش و

اش به شكت انجاميده است، » پيشگيرانه 
نكه وجدان جهاني نسبت آكوشش براي 

به مداخله از بيرون يك كشور ، بهر نام و 
زاد شدن آ و ، ،  از سوئي عنوان

زورپرستان ايراني از زور پرستي و دست 
نشاندگي قدرت خارجي از سوي ديگر، پر 

ران ارج ترين كوششها بخاطر استقالل اي
  .زادي مردم ايران است آو 
  

در : سيمورهرش 
حكومت بوش اين نظر 
قوت مي گيرد كه نجات 
از ورطه عراق در گرو 
. حمله به ايران است 

كاخ سفيد از گزارش 
سيا عصباني است و 
اسرائيل و امريكا به 
گروههاي كرد و عرب و 

ذري را به خدمت آ
ورده آهدفهاي خود در

  :اند 
  

قسمتهائي از نوشته :  انقالب اسالمي 
 20نيويوركر ( طوالني سيمور هرش 

را از ترجمه اي نقل مي  ) 2006نوامبر 
ن نوشته آكنيم كه سايت روشنگري از 

  : ورده است آبه عمل 
  

 آمريكا و اسرائيل به كمك ◄
 ي مرزيپژاك در عمليات نظام
   :ي قوميوروابط باساير گروه ها

 ي و جاسوسي به عمليات نظامهرش    
 با گروه يمريكا و اسرائيل در همكارآ
 در داخل ايران اشاره ي قوميها

 از مسايل ي يك: ميكند و مينويسد
 كه گيتس با آن روبروست يحساس

 ي گسترده پنتاگون برايتالش ها
 و ي پوششيهدايت ماموريت ها

چنين .  درياهاستي در ماورايمخف
 از مسووليت ينت به روال سيعمليات

در نتيجه تالش  ي است، ولCIA يها
 يسيستماتيك رامسفلد عمليات نظام

.  افزايش يافته استي بطور اساسيمخف
 يك مشاور ": نويسديهرش در ادامه م

 با ي نزديكيحكومت كه پيوندها
 پنتاگون دارد به من ي غير نظاميرهبر

 ماه گذشته اسرائيل و اياالت 6گفت در 
 حمايت از يك گروه رمتحده با هم د

 يهور به حزب زندگمقاومت كرد مش
كار كرده ] م.پژاك[آزاد در كردستان 

 ي عمليات مخفياين گروه ط. اند
 ايران را ي را در مرزهايحمالت

اين مقام عمليات مزبور . صورت ميدهد
 ايجاد راه ي از تالش ها برايرا بخش

 آلترناتو جهت فشار به ايران يها
   ".خواند

 در توضيح اظهارات اين مقام هرش    
 ي پنتاگون روابط مخفيانه ا:يسد نويم

 و بلوچ ي كرد، آذري قوميبا اعضا
 يايجاد كرده و آن ها را در تالش ها

 رژيم در مريتآ تضعيف يشان برا
. شمال و جنوب ايران ترغيب ميكند

 به هرش گفت اسرائيل يمشاور حكومت
تجهيزات و آموزش "به گروه كرد 

به اين گروه متناسب با " و "دميده
 از اهداف در يريكا، ليستعاليق آم

 يك ".داخل ايران داده شده است
 در مراجعه هرش ي اسرائيليسخنگو

  . دخالت اسرائيل را تكذيب كرد
 نشان ي در توضيحات بعدهرش    

ميدهد كه اين گونه عمليات فعاليت ها 
او . ي محسوب ميشد نه اطالعاتينظام

 نياز به گزارش يمينويسدعمليات نظام
د در حاليكه عمليات به كنگره ندار

 مشابه كه توسط سيا بايد ياطالعات
. هدايت شود، به كنگره گزارش ميشود

 كنگره از اين ي دموكرات هايبرخ
 فوق در يكه در مورد عمليات پوشش

داخل ايران با كنگره مشورت نشده 
در پائيز امسال .  كرده انديابراز نارضاي

 تامين ي سنا برايدر يك كميته فرع
 در داخل ي نظاميليت ها بودجه فعا

 كه از دمكرات يايران ديويد اوب
آيا هيچيك از برنامه ": هاست، پرسيد

 به دولت در داخل ايران ي نظاميها
 پاسخ داده "كنگره گزارش شده است

   .نه:شد
  

حمله :  حل شكست عراقراه◄
  :به ايران 

 هرش سپس به نتايج سيمور      
لت انتخابات اخير آمريكا و فشار بر دو

 شروع مذاكره با ايران در يبوش برا
 بلر در يمورد عراق و مواضع تون

 ي كند، وليهمين زمينه اشاره م
 در كاخ سفيد يخاطرنشان ميكند بسيار

و پنتاگون مصرند كه برخورد شديد با 
.  در عراق استيايران تنها راه رهاي

 زمينه مشاور پنتاگون به هرش ايندر 
 يك برااين يك روش كالسي": ميگويد

آن ها . بيرون رفت از شكست است
معتقدند با منحرف كردن موضوع به 

 خود در عراق يطرف ايران باخت ها
را جبران خواهند كرد، مثل دو برابر 

با .  در قماريكردن پول شرط بند
 در ياينكار داستان انتشار دمكراس

   از طريق ايجاد يك مدل انهخاورمي
  8 صفحهدر

  

  لي ؟آپيوند
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    ".شود ي جديد احيا ميدولت
 ميكند هم كندوليزا ي يادآورهرش     

 خود يرايس و هم بوش در صحبت ها
 كرده اند ايران ي اخير سعيدر ماه ها

مشاور . و عراق را به هم پيوند دهند
 ميگويد تعداد هرچه يپنتاگون حت

 حاال تضعيف ايران را تنها راه يبيشتر
 يمشاور نظام.  دانندينجات از عراق م
 دافعان از مي برخيرااضافه ميكند ب

هدف در ": عليه ايران ياقدام نظام
 يايران تغيير رژيم نيست بلكه ضربه ا

 نشان بدهد آمريكا ياست كه به روشن
. هنوز هم ميتواند به اهداف خود برسد

 اگر اين حمله نتواند شبكه هسته يحت
 هستند ي ايران را نابود كند، بسياريا

تنها  ساعت بمباران 36 كنند يكه فكر م
 ها ي اين كه ايرانيبراراه است 
بمب را ادامه ] ساختن[ بفهمند اگر

 صدر و عناصر طرفدار يدهند و ازمقتد
 بسيار يايران او حمايت كنند، بها

   ". بايد بدهنديسنگين
 به مقاله جوشوا موراوچيك هرش    

Joshua Muravchikاز ي، يك 
نومحافظه كاران برجسته در شماره 

او در .  اشاره ميكندييساخير فارين پال
اشتباه نكنيد، ": اين مقاله نوشته است

پرزيدنت بوش الزم است قبل از اين 
كه دوره اش تمام شود، تاسيسات هسته 

 ك موراوچي". ايران را بمباران كنديا
 به خاطر ينوشت پرزيدنت را به سخت

حمله پيشگيرانه به ايران مورد انتقاد قرا 
 " كاران ر خواهند داد و نو محافظه

نياز دارند از حاال هوشمندانه جاده را 
 دفاع از يصاف كرده و خود را برا

   ". خويش آماده كنندياقدام آت
 در ادامه به موضع ديويد هرش       

 وكارشناس David Wurmseورمستر 
 در مسايل ي ديك چنيمشاور اصل
 پردازد كه او هم يك يخاورميانه م

ز حمله نومحافظه كار تندرو است كه ا
 صدام به شدت يبه عراق و سرنگون

 به هرش يمشاور نظام. دفاع كرده بود
 در يميگويد ورمستر هم مثل بسيار

ايران تاكنون  « : استتقدواشينگتن مع
 و ي هسته ايبه خاطر تالش ها

تحريكات مداوم و دخالت در عراق 
 برخالف ي ول » نپرداخته استيبهاي

 در دولت بوش كه خواهان يبسيار
ربات محدود هستند، ورمستر و ض

پايان «  خواهان يديگران در دفتر چن
آن ها .  باشندي م"دادن به رژيم

ميگويند بدون تغيير رژيم در ايران، 
  » .كار عراق درست نخواهد شد

  
 محرمانه سيا كه با گزارش ◄

  :خصومت كاخ سفيد روبرو شد
 مقاله هرش كه ي از بخش هاييك    

ت، مربوط به بازتاب وسيع يافته اس
 است كه سازمان سيا درپائيز يارزياب

 رژيم ي فعاليت هسته اپيرامونامسال 
ايران تهيه كرد و به گفته هرش برنامه 

 حمله ي دولت بوش را برايريز
اين .  به ايران دشوار كرده استينظام
 ير كه جزو اسناد فوق العاده سيارزياب

نظر كاخ سفيد را در   شدهيطبقه بند
كه چقدر ايران به ساخت مورد اين 

 ييك بمب نزديك است به چالش م
 كه به هرش داده يبنا بر اطالعات. طلبد

 يشد سيا هيچگونه شواهد قابل اعتماد
 نيافته است كه نشان بدهد – تاكنون –

 يايران يك برنامه ساخت سالح هسته ا
 ي هسته اير غيبه موازات فعاليت ها

كه به آژانس گزارش شده در دست 
سيا در مراجعه هرش . م داردانجا

. حاضر به اظهار نظر در اين مورد نشد
 ي سيا مدتي نويسد ارزيابياما هرش م

در اختيار ساير نهادها قرار گرفت و بر 

 شده ي جمع آوريپايه اطالعات تكنيك
 يبوسيله ساتليت ها و شواهد تجرب

 ميزان راديو ي گيرازهديگر از قبيل اند
 نيز گاز لوله  آب وياكتيويته نمونه ها

 كارخانه ها و تاسيسات نيرو تهيه يها
 هرش يبه گفته منبع امنيت. شده است

 ي نيز به كمك ابزارهاياطالعات اضاف
 به شدت " و يبسيار پيشرفته تكنيك

 اسرائيل و ي كه ماموران مخف"يسر
 تاسيسات مشكوك يآمريكا در نزديك

در داخل ايران سوار كرده اند، نيز 
هيج ميزان . است شده يجمع آور

 قابل توجه راديو اكتيويته مشاهده نشد
 .  
  
از عمليات نظامي :  سيا ◄

   :محدود سود مي برد 
 به ي مقام ارشد سابق اطالعاتيك    

 سيا اين است كه يهرش گفت ارزياب
ايران ممكن است در حمالت محدود 

 – خود متصور باشد ي براي منافعينظام
مه هسته  كه نتواند برنايبويژه حمالت

زيرا .  آن را بطور كامل نابود كنديا
 موضع ايران را يچنين حمله ا
آن ها ". بهبود ببخشديدرجهان اسالم

 را در تجربه عراق يادگرفتند، و اين
بعد دو باره آن را در جنوب لبنان 

  ".آموختند
 همچنين گفت ي اطالعاتمقام      

 سيا اين احتمال را هم مطرح يارزياب
حمله آمريكا به ايران كرده است كه 

 ها و شيعه ها يميتواند به اتحاد سن
بيانجامد و تفاوت ها در جهان عرب را 

 ها، ي ها، ايرانيسور. كم رنگ كند
حماس و حزب اهللا با ما بجنگند و 

 ها رابطه شان با ي ها و سعوديمصر
اين .  را مورد سوال قرار دهندغرب
 يك تحليلگر بدترين كابوس از يبرا

 در ي خالفتيومت هازمان حك
  . خاورميانه است
 و اگر ايرانيان به گذشته :انقالب اسالمي 
، نه در ينده نقش دهندآدر زمان حال و 

گذشته مي مانند و در دچار گيجي در 
  :زمان حال مي شوند 

  
سحرهاي اكتبر و 
نوامبر سورپرايز و 

باطل السحر هايي  
كه افشاگريها، از 

جمله افشاي معامله 
ر سر پنهاني ب

   :گروگانها شدند
در جريان انتخابات : انقالب اسالمي 

رياست جمهوري بنيادگراهاي  و محافظه 
از . وردند آكاران امريكائي سحرها در كار 

نها استفاده از احمدي نژاد با آجمله 
استفاده از . هيتلر و فرعون خواندن او 

اين سحرها كار را بجائي رساند كه در 
هاي اول ماه نوامبر، دهه سوم اكتبر و روز

بنا بر سنجش هاي افكار، فاصله حزب 
جمهوريخواه از حزب دموكرات كم تر مي 

نگراني مخالفان بوش و حكومت او . شد
از جمله روبرت پاري مقاله . شدت گرفت 

ن از مردم امريكا آاي را انتشار داد و در 
يا مي گذاريد يكبار ديگر شما آ: پرسيد 

   را فريب بدهند ؟

گاهان آبراي باطل كردن اين سحر،      
امريكائي سازش پنهاني با خميني و 
دستياران او بر سر گروگانهاي امريكائي را  
يكبار ديگر، به اطالع مردم امريكا 

از جمله ، روبروت پاري ، .  رساندند 
ن سازش آمتني شامل چند و چون 

موختن آمحض عبرت . پنهاني انتشار داد 
امروز به شيوه و توجه دادن به نسل 

بكاربردن گذشته براي جلوگيري از 
گرفتار سحرهاي قدرت پرستان شدن ، 
يك چند سحر و باطل السحرها را مي 

   :وريمآ
  

دموكراتها و : سحر اول * 
القاعده مي خواهند امريكا قواي 

  :خود را از عراق خارج كند 
 اين سحر در شمار كارساز ترين ◄

راي آصد در باال بردن در. سحرها  بود 
اما . جمهوريخواه ها نيز مؤثر افتاد 

سندي كه در خانه زرقاوي پيدا شد و 
. ن ، سر را باطل كرد آانتشار وسيع 

سند وارونه تبليغ دروغ جمهوريخواه 
بنا بر سند، به . ها را ثابت مي كرد 

زرقاوي دستور داده شده بود عمليات 
مسلحانه را به ترتيبي گسترش دهد كه 

.  در عراق ماندگار شوند قواي امريكا
زيرا شرط پايگاه يافتن و قوت گرفتن 
القاعده در عراق ، ادامه اشغال عراق 

  .توسط قواي امريكا است 
  

 ،سحر دوم يا نوامبر سورپرايز* 
  :محكوم كردن صدام به اعدام

مد، آ به ترتيبي  كه در شماره پيش ◄
 5صدور حكم محكوميت صدام در 

 انتخابات  ساعت پيش از48نوامبر، 
. نام يافت » نوامبر سورپرايز « امريكا،  

جمهوريخواه ها  از محكوم شدن 
يكي : صدام دو استفاده را كردند

مأيوس شدن شورشيان مسلح از 
بازگشت رژيم پيشين و يا وضعيتي 
همانند او و لذا، منصرف شدن 
طرفداران صدام از ادامه عصيان 

محروم شدن ديگر گروههاي . مسلحانه 
از حمايت بخش ... ) القاعده و( ح مسل

  . سني نشين عراق 
    اما موفق به ايجاد فكر جمعي جبار و 
سحر كردن امريكائيان با اين سحر 

زيرا واقعيتهاي عراق باطل . نشدند 
كميسيوني كه : السحر اين سحر شدند 

حكومت بوش به رياست بيكر و 
هاميلتون مشغول جستن راه حل عراق 

جه رسيد بود كه است به اين نتي
سرنوشت شورش مسلحانه به سرنوشت 

ارزيابي . صدام گره نخورده است 
رسانه هاي امريكائي نيز اين بود كه 
اعدام او مي تواند مجوزي براي 

  .توسعه دايره عصيان نيز بگردد 
هرگاه : سحر سوم * 

احمدي نژاد كه هيتلر و 
فرعون زمان است  به سالح 
اتمي مجهز شود،  هم 

سم دامن مي گسترد و تروري
هم اسرائيل و اروپا به خطر 

  :مي افتد 
     اين سحر را بازپرداختن به اكتبر 
سورپرايز يعني سازش محرمانه اي كه 

، در پاريس، ميان 1980در اكتبر 
 بوش و خميني و –فرستادگان ريگان 

او كه بعدها » روحاني « دستياران 

پيدا كرد ،  با » ايران گيتي « عنوان 
مفصلي كه  از متن نسبتا .  كردطل

اكتبر سورپرايز « روبرت پاري در باره  
منتشر كرده است،  نكات جالب و » 

  :جديدش را نقل مي كنيم  بعضا 
  

 مدارك و واقعيتهائي كه ◄
كميسيون اكتبر سورپرايز بعمد  
نخواست ببيند ودر بايگاني يافته 

  :شدند 
وري مي آروبرت باري نخست ياد*  

يس گروه تحقيق كميسيون كند رئ
چون مدارك و اسناد را قوي يافت ، 
از كميسيون خواست سه ماه ديگر 
مدت تحقيق را تمديد كند و چون 

 كسي كه –رئيس كميسيون ، هاميلتون 
اينك در كنار بيكر، يكي از دو رئيس 
كميسيون راه حل يابي براي مشكل 

  هم مي خواست خود را -عراق است 
 بنايش بر كسي جلوه بدهد كه

همكاري با جمهوريخواه ها است و هم 
اكتبر « ن بود كه افتضاح آنگران 

مشروعيت و قانونيت » سورپرايز 
دو (  سال 12حكومت امريكا را بمدت 

دوره رياست جمهوري ريگان و يك 
نقض ) دوره رياست جمهوري بوش 

كند، نمي خواست كميسيون وقوع 
. سازش پنهاني را تحقيق و تصديق كند

 بنام رسيدگي ، اگر ،و مي خواستا
توانست عدم وقوع سازش را گزارش 
كند و اگر نتوانست، گزارش كند كه 
كميسيون نمي تواند بگويد سازشي 
روي نداده است اما مي تواند بگويد 
كميسيون سندي بر وقوع سازش نيافته 

اما كميسيون سندهاي حاكي از . است
. وقوع سازش را در اختيار داشته است

 كاري مي توانسته و كرده ، بايگاني پس
  . نها بوده استآكردن 

،  كه مبارزات انتخاباتي 1980در * 
غاز شروع مي شد، آرياست جمهوري 

زندگي سياسي جيمي كارتر جان مي 
رقيب او، ادوارد كندي، در . گرفت 

انتخابات ابتدائي در درون حزب 
دموكرات براي تعيين نامزد رياست 

كنار رفت و او از جمهوري، بسود او 
اتحاد حزب بر مدار نامزدي خويش 

  . سود جست 
     در افكار عمومي، ترديد در باره 

او . طرزفكر ريگان وسعت مي گرفت 
در افكار عمومي بمثابه يك افراطي 

با اين همه ، .  جلوه مي كرد 
گروگانهاي امريكائي در تهران، بسان 
يك شبح تهديد كننده او را ترك نمي 

  .گفت 
نيز ايران به مبارزه انتخاباتي امريكا، * 

،  1980 سپتامبر 6در : دامن مي گشود 
صادق قطب زاده ، وزير خارجه ايران  

من : به خبرگزاري فرانسه گفت 
اطالعاتي در اختيار دارم حاكي از اين 
كه ريگان مي كوشد فعاليتهاي در 
حريان براي حل مشكل گروگانها  را به 

  . بن بست بكشاند
 نقش محرمانه جمهوريخواه ها براي *

زادي گروگانها تا آبه تأخير انداختن 
بعد از انتخابات رياست جمهوري 
امريكا ، ميان بني صدر، رئيس 

ية اهللا خميني آ، و جمهوري ايران 
و اين ، بنا بر . ورده بود آتنش بوجود 

گزارشي كه بني صدر در اختيار 
  .كميسيون تحقيق گذاشته بود

احمد ( برادر همسر پسر خميني * 
 را ،خود، صادق طباطبائي) خميني 

مأمور كرد با حكومت كارتر وارد 

مادگي او را براي حل آگفتگو شود و 
مشكل گروگانها به اين حكومت اظهار 

  . كند 
     مراجعه طباطبائي و پيشنهاد او، تيم 
مذاكره كننده امريكا را شگفت زده 

تيازها ماده دادن امآنها آزيرا . كرد 
بودند براي اين كه ايران تن به 

گاري سيك كه . مذاكره جدي بدهد 
مسئول ايران در شوراي امنيت ملي 

پيشنهاد  اين بار : بود،  مي نويسد 
ن آايران، كم توقع ترين پيشنهادها تا 

  . زمان بود 
تغيير ناگهاني در موضع ايران * 

جمهوريخواه را نگران كرد كه مبادا 
اكتبر « شكل گروگانها  كارتر با حل م

ايجاد كند و در انتخابات » سورپرايزي 
از اين .  رياست جمهوري برنده شود 

  رو، 
بنا بر گزارش منتشر نشده اي از اسناد  -

  در اختيار كميسيون و يادداشت
 سپتامبر، كيسي ، 16لن، در آريچارد 

كه  بوش ، –رئيس ستاد تبليغاتي ريگان 
 روگانها حواس خود را جمع موضوع گ

 بعد از ظهر، با ادوين 3 در كرده بود، 
لن، آميز و بيل تيمونس و ريچارد 

مقامهاي ارشد در اداره تبليغات ريگان 
ديدار » طرح خليج فارس « ، بخاطر 

لن، دو تن آبنا بر يادداشتهاي .  كرد 
ديگر نيز در اين مالقات شركت داشتند 
كه عبارت بوده اند از مايكل لودين و 

   .كوچنوئل 
اين قسمت از نوشته : انقالب اسالمي 

ن ديدار آتقارن . روبرت پاري جديد است
معلوم نبود و  با هشدار قطب زاده بر ما

زيرا بعدها معلوم . موز استآبسي عبرت 
شد كه طرح گروگانگيري را كيسينجر و 

  :راكفلر و اشرف پهلوي ريخته بوده اند
در همان روز، صادق قطب زاده، * 

، هشدار رجه ايران، يكبار ديگر وزير خا
ريگان كه هانري كيسينجر ، « : داد

وزير خارجه سابق ، و ديگران از او 
حمايت مي كنند، قصد ندارند بگذارند 

نها مصمم  آ.مسئله گروگانها حل شود 
هستند براي جلوگيري از حل مسئله، به 

  .    » هركاري دست بزنند
در همان حال كه جمهوريخواه ها * 
ر جلوگيري از حل مسئله پيش از بكا

انتخابات رياست جمهوري امريكا 
 ،بودند، وارن كريستوفر، فرستاده كارتر

لمان غربي با صادق طباطبائي، آدر 
مشغول تهيه محدوده توافق در باره  

. زاد كردن  كردن گروگانها بودند آ
يك دهه بعد، صادق طباطبائي، در 

 :گفت ) روبرت پاري ( مصاحبه با من 
. ن زمان، من بسيار خوشبين بودم آ

كارتر با شرائط ايران موافقت كرد و 
من پيام رمزي به امام خميني فرستادم 

اما .  كه فردا در تهران خواهم بود 
بازگشت طباطبائي به تهران، بعلت 

 22شروع جنگ عراق با ايران، در 
  . سپتامبر، بمدت دو هفته به تأخير افتاد 

 بنا بر طرف – 1: انقالب اسالمي 
: امريكائي ، چون كريستوفر پرسيد 

چگونه مطمئن بشويم كه شما فرستاده 
: ية اهللا خميني هستيد، طباطبائي گفت آ

شما شرائط را تنظيم كنيد و امام همان 
شرائط را بمنزله شرائط ايران اعالم 

بديهي است . خواهد كرد و چنين شد 
طرف امريكائي بر مبناي سخاوتمندانه 

يشنهادها كه صادق طباطبائي ترين پ
و . ارائه كرده بود، شرائط را تنظيم كردند 

 شروع جنگ چرا مي بايد صادق – 2
لمان آ هفته ، در 2طباطبائي را بمدت 

بر فرض كه نه از راه هوا و نه از . نگهدارد 
راه زمين امكان بازگشت نبود كه بود، او 
مي توانست با همان رمز خميني را از 

  .  كندگاهآتوافق 
  9 صفحهدر

  لي ؟آپيوند
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اكتبر «  معامله پنهاني يا ◄
  :     » سورپرايز

بيشتر از يك ماه به انتخابات رياست * 
جمهوري مانده، نمايندگان حزب 

، در جمهوريخواه با نمايندگان ايران
به ديدار با يكديگر ادامه مي واشنگتن، 

در حقيقت،  يكي از  شناخته و .  دادند 
 ، ديدار در پذيرفته شده ترين ديدارها

هتل النفان پالزا ، در اواخر سپتامبر يا 
سه .   است 1980اوائل اكتبر 

لن و سيبرمن و آجمهوريخواه ريچارد 
، دستيار سناتور روبرت مك فارلين 

جون تاور  مي پذيرند كه با يك 
ن هتل ديدار كرده آفرستاده ايران در 

، حتي مك نهاآاما  هيچيك از . اند 
 دهنده ديدار بود، كه ترتيب نفارلي

  . ورند آنام و مليت او را به ياد نمي 
 اكتبر، نامزد معاونت رياست 2در * 

جمهوري از حزب جمهوريخواه، 
« جورج بوش با روزنامه نگاران در باره 

سخن مي گفت كه » اكتبر سورپرايزي 
ن، آوردن آكارتر مي خواهد با بوجود 
: او گفت. به رياست جمهوري برسد 

» اكتبر سورپرايز « خواهد كارتر مي 
از اين رو، . را در انتخابات تزريق كند 

زاد آجمهوريخواهها خود را براي 
كردن گروگانها در ساعات پيش از 

  . ماده مي كنند آانتخابات 
زاد شدن گروگانها آشايعه ها در باره * 

ن داشت  در آلن را برآ، ريچارد 
يادداشتي  فوري اطالع دهد كه 

، وزير اور خارجه، از ادموند موسكي
امكان مبادله گروگانها در ازاي قطعات 

او در اين . يدكي ، سخن گفته است 
يادداشت ، چنانكه پنداري يك صحنه 
جاسوسي را ترسيم مي كند، روزنامه 

  ناميده XYZ  و موسكي را ABCنگار 
او مي گويد اين يادداشت را . است 

براي ويليام كيسي و ادوين ميز و  
  . و فكر مي كنم بوش فرستادم ريگان 

نكه  اكتبر سورپرايز بزرگ، آ      حال 
معامله پنهاني بود كه در ديداري در 
پاريس، ميان هيأت از جانب ستاد 
تبليغاتي ريگان و بوش ، با شركت 

 وزير –شخص بوش و روبرت گيت 
دفاع كنوني و كسي كه در ايران گيت 

 و هيأتي ايراني از -نيز نقش يافت 
ية اهللا خميني ، انجام مي آب  جان

  .گرفت 
:      ناباوران دو اشكال گرفته اند 

اشكال اول اين كه بوش در مقام نامزد 
معاونت رياست جمهوري ، تحت 
حمايت دواير مخفي بوده و در همان 
حال نمي توانسته است سفر محرمانه به 

و اشكال دوم اين . پاريس كرده باشد 
عد از رو شدن ماجراي اكتبر سورپرايز ب

افتضاح ايران گيت ، ساخته و پرداخته 
ن، آوگرنه چرا پيش از . شده است 

ن بر زبان كسي جاري نمي آسخني از 
  شد؟

اشكال دوم دروغي است : انقالب اسالمي 
گاهي همگاني و آكه با استفاده از نا

مخفي كردن اسناد و حتي كتابها ساخته 
  :وگرنه . شده اند 

 4( بان  آ13رنامه   بني صدر در كا- 1
روز انتخابات رياست  ) 1980نوامبر 

چند « : جمهوري امريكا  نوشته است 
روز پيش به دوستان گفته بودم تصميم 
در باره گروگانها در زماني و به صورتي 
اتخاذ شده است كه به سود كارتر مؤثر 
نخواهد شد بلكه به زيان او مؤثر خواهد 

  ».شد 
فسنجاني در بان، هاشمي ر آ13 در – 2

ينده به ما آدر « : مجلس گفته است 
خواهند گفت شما باعث انتخاب ريگان 

  .  » شديد
 بني صدر 1360 فروردين 18   در - 3

ن تصريح آبه خميني نامه نوشته و در 

گزارش ديگري است از « : كرده است كه 
. » تماس با نمايندگان ريگان در پاريس 

زارش گ«  ). 332كتاب نامه ها صفحه ( 
نست كه پيش از آديگري است گوياي 

ن، گزارشها در باره معامله پنهاني در آ
پاريس دريافت و براي خميني ارسال 

   .شده اند
«     اين سند، همراه گزارشي زير عنوان 

ناگفته ها در باره معامله بر سر 
گروگانهاي امريكائي يا شكل گيري 

در اختيار »  ريگانيسم –خمينيسم 
قيق كنگره امريكا قرار كميسيون تح

گرفت و همانطور كه روبرت پاري نوشته 
    .است، نخوانده بايگاني شد 

 نخستين كتاب در باره طراحي – 4
رهبران  گروگانگيري توسط تني چند از

حزب جمهوريخواه امريكا را مارك 
طراحان يك ماجر « هولبرت زير عنوان 

نويسنده ، در .  ، انتشار داد 1982در » 
 تحقيق ، مصاحبه مفصلي با بني جريان

    .وردآصدر بعمل 
 ،    روبرت پاري ، در رد  اشكال اول

يعني باورنكردني بودن حضور بوش در 
پاريس و شركت او در جلسه معامله بر 

هاي  به تفصيل شهادتسرگروگانها،
شاهدان و گزارشها  را نقل كرده و اين 
واقعيت را باز گفته است كه هر مدرك 

 كجا بودن و چگونه گذراندن پيرامون 
 بوده ، 1980 اكتبر 19بوش، در روز 

  . نيست شده است 
  

اسنادي كه كميسيون مالحظه ◄
  :نكرده بايگاني كرده است 

 گزارش تفصيلي و مداركي كه بني – 1
صدر ، رئيس جمهوري پيشين ايران، 
در اختيار كميسيون گذاشت و 

  . ناخوانده به بايگاني سپرده شدند
نجلي ، آداركي كه كلود   م- 2

روزنامه نگار پژوهش گر فرانسوي كه 
به منابع موثق درسترسي دارد،  در 

او به استناد قول . اختيار گذاشت 
منابعش در دواير مخفي فرانسه ، مي 

اين دواير ديدار و معامله پنهاني : گويد
 اكتبر 18- 19خر هفته آدر تعطيالت 

  .  را پوشش داده اند 1980
لماني، مارتين كيليان آامه نگار  روزن– 3

لكساندر دومارانژ مشابه آاز دستيار 
  .همين قول را شنيد 

خر كار كميسيون آ در هفته هاي – 4
،  شاهد ديگري كه 1992تحقيق، در 

شرح زندگي دومارانژ را نوشته است، 
ندلمن كه تحرير آداويد : شهادت داد 

 ،كتاب  با دومارانژ كار مي كرده
ه دومارانژ به او گفته شهادت داد ك

دمهاي ريگان در تريتب آبا : است 
دادن ديدار با ايرانيها پيرامون 
گروگانها ، در تابستان و ماه اول پائيز ، 

. اكتبر، در پاريس، كمك كرده ام 
دومارانژ به او گفته : ندلمن گفت آ

است  دستور داده بود ترتيب دادن 
دمهاي آدمهاي ريگان و آمالقات سري 

ي در پاريس، از خاطرات او خمين
زيرا به دوستان او، ويليام . حذف شود 

او . كيسي و ژرژ بوش زيان مي رساند 
تصريح كرد نمي خواهد نقل نقش او 
در ترتيب دادن ديدار پنهاني، مانع از 
انتخاب بوش در انتخابات رياست 

به همين دليل، او در . جمهوري شود 
يا بوش هم آ( پاسخ به سئوال من 

نمي خواهم : ، گفت ) كت داشت ؟ شر
  .به دوست خود زيان رسد 

 گزارش سري  كه جاسوسان – 4
گ ب در دوران رژيم كمونيستي .ك

در باره ديدار سري پاريس و معامله بر 
ب داده بوده . گ.سر  گروگانها به ك

اند و دولت جديد روسيه به 
درخواست كميسيون ، در اختيار 

اي   صفحه 6گزارش . گذاشته بود 
ب ،  از جمله، واجد اين .گ.ك

  :اطالعات بود 
 كارتر پذيرفته بود به ايران سالح – 1

بدهد و پولهاي ايران را از توقيف 
 نيز 1980در ماه ژوئيه . خارج كند 

ديدار مهمي ميان نمايندگان وزارت 
دفاع امريكا و هيأت ايراني انجام 

ن، وزارت دفاع پذيرفته آگرفته و در 
في قطعات يدكي بود مقدار كا

 و 5 – و اف 4 –هواپيماهاي اف 
 در اختيار ايران 60 –تانكهاي ام 

  . بگذارد 
، فرستادگان 1980 اما در اكتبر – 2

رهبري ايران ، در پاريس، با 
فرستادگان ريگان  محرمانه مالقات 
كردند و بر سر به تأخير انداختن 

زادي گروگانها تا بعد از انتخابات آ
مريكا، توافق كردند رياست جمهوري ا

در اين ديدار، ژرژ بوش و روبرت . 
  . گيت نيز حضور داشتند 

بعد از انتخاب ريگان به رياست      
جمهوري ، ديدار محرمانه اي در لندن 

ن، ترتيب دريافت آانجام شد و در 
زادي گروگانها داده آاسلحه در ازاي 

  .شد 
بدين قرار، در همان : انقالب اسالمي 

شنهاد حكومت كارتر رد مي حال كه پي
شده و در روزهائي كه روزهاي شدت 
حمله هاي قواي عراق بود، هاشمي 
رفسنجاني و رجائي مي گفتند ايران 
نيازي به اسلحه امريكائي و قطعات يدكي 
ندارد، و در همان روزها كه براي عزل 
بني صدر از فرماندهي كل قوا در مجلس 

 با امضاء جمع مي كرده اند، در لندن ،
نمايندگان ريگان ، گرفتن همان قطعات 
.  يدكي و اسلحه را ترتيب مي داده اند 

به اين دليل بود كه كار خود را جلوگيري 
از پايان جنگ و كودتا بر ضد بني صدر 

   .كرده بودند
    اسنادي كه ناخوانده بايگاني شدند 

پاري . منحصر به اسناد ذكر شده نيست 
كرده است كه اسناد ديگري را نيز نقل 

در تحقيقات او شرح شده و به فارسي 
برگردانده شده و در سايت بني صدر 

  .موجود هستند 
  

مراحل طراحي و اجراي ◄
  :طرح گروگانگيري 

طرح گروگانگيري پيش از بردن شاه * 
به نيويورك توسط راكفلر و كيسينجر و 

  .اشرف پهلوي 
تدارك مقدمات اشغال سفارت * 

، او  مي گويد سه نفراصغر زاده: امريكا 
حسن ميردامادي  و عباس عبدي و م

قرار بوده . مبتكرگروگانگيري بوده اند 
 روز بيشتر طول نكشد اما رشته 2است 

 روز 444امور از دست بدر رفته و 
بديهي است . بطول انجاميده است 

نمي گويد چه كساني و به چه ترتيب 
موجب طوالني شدن گروگانگيري 

ي گويد اگر اين سه نفر شده اند؟ باز نم
مبتكر بوده اند، عامالن مداخله كننده 

سپاه پاسداران ، بخشي از حزب ( ديگر 
نها كه اسباب آجمهوري اسالمي ،  و 

طوالني شدن گروگانگيري را فراهم 
چه كاره بوده اند ؟ طرحي )  وردند آ

كه در امريكا تهيه شده بود از چه 

نها  آطريق به اين سه نفر منتقل و به نظر
  ...طرح انقالبي جلوه كرد ؟ و

     بهر رو، طرحي كه در امريكا تهيه 
 ، با اشغال 1358بان  آ13شده بود، در 

  .مدآسفارت امريكا، به عمل در
شكست تمامي اقدامات كه براي حل * 

با مكانيسم عمل و . مدند آمشكل بعمل 
تحريك در امريكا و : عكس العمل 

ويان دانشج« واكنش توسط خميني و
  .يا به عكس » خط امام 

 –نخستين مراجعه هاي گروه ريگان * 
.  ، انجام گرفتند1980بوش در بهار 

مراجعه كنندگان پيشنهاد معامله را مي 
  .دادند 

گفتگوهاي مادريد كه به توافق دو * 
  .طرف انجاميدند 

، در پاريس 1980 اكتبر 19ديدار در * 
و معامله بر سر گروگانها ميان 

 بوش و فرستادگان –گان ريگان فرستاد
  . خميني 

جلوگيري از تصميم مجلس در باره * 
گروگانها تا بعد از انتخابات رياست 

  .جمهوري مجلس 
معامله با حكومت كارتر كه بهزاد * 

ن را خيانتي همانند قرارداد آنبوي 
 معروف به قرارداد وثوق الدوله 1919

خواند و حاال  فرزند رجائي مي نويسد 
ور خميني او و پدرش مرتكب بدست

در باره قرارداد . اين خيانت شده اند 
ايرانيها را : الجزيره كارتر گفته است 

چنان نقره داغ كرديم كه دلم به 
حالشان سوخت و نماينده بانكهاي 

ما به ايرانيها تجاوز به : امريكائي گفت 
  .عنف كرديم 

زادي گروگانها در لحظه اداي آ* 
سوگند ريگان بعنوان رئيس جمهوري 

  .1981 ژانويه 20امريكا روز 
محاصره اقتصادي، كودتاي خرداد * 
ن آ كه تجربه مردم ساالري قرباني 60

لن آ ساله كه به قول 8شد و جنگ 
كالرك، وزير دفاع در حكومت تاچر،  
در سود انگلستان و غرب بود و اسباب 

و ادامه اش را فراهم كرديم و ايجاد 
استقرار استبداد جنايت و خيانت و 

  .فساد گستر 
استبدادي كه اينك در : انقالب اسالمي 

تدارك انتخابات قالبي مجلس خبرگان 
  : است 

مجلس انتخابات « 
» خبرگان 

انتخاباتي است كه 
ن، انتخاب آدر 

  :وجود ندارد 
مجلس انتخابات «: انقالب اسالمي

» انتخابات شوراها «  با را   »خبرگان
همراه كرده اند تا مگر شمار شركت 
كنندگان در دادن رأي بيشتر شود و 

ن انتخاب وجود آبراي انتخاباتي كه در 
خبرها و . ندارد، اعتبار كسب كنند 

و » انتخابات « گزارشهاي زير در باره اين 
تحصيل شده اند » انتخابات  شوراها « 

خوانندگان مي كه به شرح زير از نظر 
   :گذرانيم

  
  :گزارشها از ايران *
 مورد تاييد هيات داوطلبهايحذف  ◄

موتلفه و جامعتين در جريان بررسي 
صالحيت توسط شوراي نگهبان حسابي 

.  ورده استآنها را به  جوش آخون 
هيات موتلفه از شوراي به همين دليل 

نگهبان درخواست كرده است كه 
 وابسته و ايداوطلبهداليل رد صالحيت 

البته . ند گوينها بآنزديك به خود را به 
تا به حال كه شوراي نگهبان اين كار 
را نكرده است و احتماال هم اين كار را 

شكاف  كار شورا   اما .نخواهد كرد
بيشتر را » اصول گراها « نان آميان 

  .د كرخواهد 
ان گيري در  با افشاي شيوه امتح◄

جريان تشخيص صالحيت علمي 
 خبرگان رهبري مجلسانديداهاي ك

 برخوردهاي پيش از اين،  سال 6در 
 گند كار   :  استرا برانگيختهزيادي 
مده است آ امسال در ن سال،آامتحان 

 برخي از ،  امتحاننآنكه در آتوضيح . 
امتحان دهندگان به صورت سر پايي 

وال قرار گرفته و قبول شده ئمورد س
 امتحان اما برخي كه در جريان . بودند

به صورت نشسته به سواالت طوالني 
مدت پاسخ داده بودند رد صالحيت 

ن امتحان نه تنها امتحان آ.  شده بودند
صالحيت علمي نبوده بلكه هدف از 

اگاهي از ميزان دانش علمي ، نآ
تنها . امتحان دهندگان نيز نبوده است 

به مواضع سياسي  امتحان دهندگان  
  .توجه مي شده است 

ت اهللا مؤمن كه اين ماجرا را افشا ي   آ
  من همان زمان در :كرده گفته است 

اين مورد اعتراض خود را كردم  ولي 
   .به نتيجه اي نرسيد

شوراي  » انتخابات « در اين  ◄
ئوال قرار  براي اينكه مورد سنگهبان
د كه چرا زنان در اين انتخابات نگير

نمي توانند شركت كنند هيچ ممانعتي 
 بعنوان نامزد ،  زنان م نويسياسبراي 

تحت اداره  صدا و سيماي . ايجاد نكرد
 نيز مرتب اعالم مي گماشته خامنه اي

كرد كه زنان در اين انتخابات شركت 
را اسم نويس زنان كرده اند و 

اما واقعيت اين  . بزرگنمايي مي كرد
برگزار كنندگان گفته بودند بود كه 

نها را آكه مانع ثبت نام زنان نشوند و 
در مراحل بعدي حذف كنند تا بتوانند 

زادانه خواندن آ اسم نويسي زنان دراز 
استفاده كنند مجلس خبرگان انتخابات 

 در واقع نيز چنين شد و دو زني را .
ف ذ، حكه اسم نويسي كرده بودند

   . كردند 
» رهبري « ، هزينه سفر خامنه اي اما ◄

كه گويا خداوند برگزيده و خبرگان 
سخت  ، به سمنانكرده اند، كشف 

 چندين ميليارد تومان بر :سنگين است 
راني  سووبت شركت ا. ورد شده استآ

 ه پيدا كرده بود ماموريت سه روز
  .ن استان آبه » مستقلبين «  نبراي برد

و بسياري از سفرهاي مردم به ديگر 
بعلت كمبود اتوبوس انجام نقاط ايران 

 به ا موظف اتوبوس هزيرا . نگرفت 
. جمعيت كشي به سمنان شده بودند 

رهاي اين مسير نيز در عالوه بر اين قطا
بوده به سمنان » دم كشي « آاختيار 

 به ان استان اوزمينه چينيي سفر . است 
   .تدارك شده بوداز يك ماه قبل 

  
 19( فرستاده ساندي تلگراف * 

از تهران گزارش مي ) نوامبر 
 خامنه اي كهشايع است كند 

ية اهللا حامي بمب  آار است وبيم
هاي انتحاري مي خواهد رهبر 

   :بعدي ايران بگردد
 روحاني محافظه كار ماوراي ◄

افراطي كه مخالف هرگونه گفتگو با 
نست كه رهبر آغرب است ، در مضان 

  ية اهللا محمد تقي آ. بعدي ايران بگردد 
  10 صفحهدر

  لي ؟آپيوند
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 ساله، كه در علن از 71مصباح يزدي 
ري بر ضد اسرائيل بمب هاي انتحا

حمايت مي كند در حال مبارزه 
ية اهللا علي آانتخاباتي بقصد جانشين 

  .  ساله بگردد67خامنه اي 
     رفقاي روحاني او نيز او را افراطي 

تا سال پيش، نقش . توصيف مي كنند 
، وقتي احمدي نژاد. او عيان نبود 

به رياست جمهوري انتخاب بنيادگرائي 
 را استاد كه مصباح يزديشد 

مردم ،  ايدئولوژيك خود مي داند
متوجه نقش او در توجيه گرايشهاي 

، مردم او را . بنيادگراهاي رژيم شدند
.  مي خوانند » استاد تمساح« به كنايه،  

با اشاره به كارتوني  كه از او ساخته اند 
ن، او همانند تمساح اشك آو در 

دروغين روزنامه نگاران اصالح طلب 
  .مي ريزد

     مصباح يزدي و حاميان او مي 
كوشند با بردن بنيادگراها به مجلس 

نها را بر دولت قطعي آخبرگان سلطه 
 عضو دارد و 86اين مجلس . كنند 

اين مجلس . اعضا همه از روحانيانند 
مي تواند جانشيني براي خامنه اي كه 
   .بقرار مسموع بيمار است ، انتخاب كند

ها، ائتالفي به      در مخالفت با افراطي
رهبري هاشمي رفسنجاني ، در 
انتخابات مجلس خبرگان شركت كرده 

اين ائتالف از اصالح طلبان كه . است 
به حاشيه رانده شده اند و محافظه 

. كاران ميانه رو تشكيل شده است 
هردو گروه از بيم هرچه افراطي تر 
شدن متصديان دولت ، ائتالف كرده 

  . اند 
م رسيدن مصباح يزدي     به  رهبر نظا

ضربه سختي بر كوششهاي غرب براي 
واداشتن ايران به متوقف كردن برنامه 

و نيز موجب . اتميش ، وارد مي كند 
تشديد حمايت از گروههاي مسلح در 

او . عراق و لبنان و فلسطين است 
هيچگاه در علن اظهار نظر نكرده است 
اما او موافق مجهز شدن ايران به سالح 

  . ت اتمي اس
نها ، همه از آ نامزد  نصف 500      از 

كساني كه طرز فكر اطالح طلبانه دارند 
 .  

در واقع، صالحيت  : انقالب اسالمي 
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   .نامزدها تأييد طالحيت شده اند
     مهدي كروبي در نامه اي كه هفته 

در واقع به ( پيش به شورا نوشت 
عمل شوراي  ) مشگيني نوشته است

نگهبان را غير عادالنه و جانبدارانه 
ن را سبب سلب آتوصيف كرد و 

. اعتماد مردم از روحانيت دانست 
نااميدي اصالح طلبان عميق تر مي 

نها آشود هرگاه اندك شمار طرفداران 
، حاضر نشوند از بيم تسلط افراطيها بر 
مجلس خبرگان ، در دادن رأي شركت 

ن مداوم شركت بي نتيجه شد. كنند 
در دادن رأي و مداخله هاي مستمر 
حاكمان در انتخابات، رأي دهندگان 
را به اين نتيجه رسانده است كه 

. شركت در دادن رأي بي فايده است 
اصالح طلبان مي گويند همين رفتار 
سبب پيروزي احمدي نژاد در 

  .انتخابات رياست جمهوري شد 
عصر نو، ارگان : انقالب اسالمي 

دين انقالب اسالمي نيز شرح مجاه
مفصلي انتشار داده و خطاهاي فاحش 
اصالح طلبان را، با استفاده از منطق 
صوري، به پاي مخالفان شركت در 

از جمله واقعيت . انتخابات نوشته است 
هائي كه با دروغ پوشانده است، قالبي 

ن،  به قول آ، در بودن انتخاباتي است كه
اد را كروبي ، دست غيبي احمدي نژ

در فرصتي ديگر، .  رئيس جمهوري كرد 
در اين جا، . ن نوشته باز مي پردازيم آبه 

يا  احمدي نژاد و آ: نها مي پرسيم آاز 
مده آسمان آ مالي از –مافياهاي نظامي 

بودند و يا از زمين جوشيده بودند ؟ مگر 
نه در رژيمي بودند كه دست كم دو قوه 

ح اجرائيه و مقننه اش در دست اصال
قدرت واقعي در  طلبان بود؟  پس اوال 

با استفاده از  نها بوده است و ثانبا آدست 
بوده و در پي » اصالح طلبان « پوشش 

اصالح طلبان از « بي اعتباري كامل 
لحاظ انديشه راهنما و رفتار بوده است 

 مالي حاكم شده –كه مافياهاي نظامي 
كار بايسته و صادقانه خود شكستن . اند 
به سخن ديگر، .  ينه شكستن آت و نه اس

چرا و : مي بايد به مردم صادقانه گفت 
چگونه پوشش شدند و به جاي افشاي 

نها آ مالي ، دولت را به –مافياهاي نظامي 
   .سپردند

      مصباح يزدي كه نامزد مجلس 
خبرگان است بطور مرتب  با احمدي 

او  فتوي داده . نژاد ديدار مي كند 
.  د به احمدي نژاد رأي داد بود كه باي

را » استاد تمساح « كسي كه كارتون 
كشيده است  به سرنوشت روزنامه 

مده يعني زنداني آنگاران ديگر گرفتار 
  . شده است 

  
جالب ترين نكات انتشاريافته * 

انتخابات مجلس « ها در باره 
  : » خبرگان

از )  : بان  آ22(  سايت بازتاب ◄
 خبرگان كه  نامزد160مجموع حدود 

براي امتحان اجتهاد دعوت شده 
 نفر پذيرفته و به 30بودند، كمتر از 

  .اند آزمون شفاهي دعوت شده
 14     حد نصاب نمره قبولي ابتدا نمره 

اما از آنجا كه .  در نظر گرفته شده بود
تعداد معدودي از داوطلبان موفق به 
كسب اين نمره شدند، نمره قبولي به 

در نتيجه،  . يدا كرد  كاهش پ10حدود 
 نفر افزايش 26شدگان به  تعداد قبول

  .پيدا كرد
تعدادي از دعوت شدگان به امتحان 

شماري از  در آن شركت نكردند و
كانديداها نيز كه صالحيتشان در 

هاي قبلي تأييد شده بود، به  دوره
  .امتحان دعوت نشده بودند

شود، به رغم شركت دو تن     گفته مي
 زن در اين آزمون، نام از نامزدهاي

  هيچ يك از بانوان در ليست پذيرفته
  .شود شدگان اين آزمون ديده نمي

كه رتبه اول اين آزمون      جالب آن
را دكتر محسن اسماعيلي، عضو 
حقوقدان شوراي نگهبان به دست 

غيرمعمم است و از  آورده است كه
جوانترين كانديداهاي تاييد صالحيت 

داراي  وي. شده به شمار مي رود
دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه 

است و دروس  تربيت مدرس
اهللا مجتبي تهراني  فقه را از آيت خارج

خبرگان «فراگرفته و از اعضاي ائتالف 
  .است» و كارآمدي

بان ، كروبي به مشكيني نامه  آ12 در ◄
» شوراي نگهبان « اي نوشته و به كار 

. در رد صالحيتها اعتراض كرده است 
  :مده است آ نامه او، از جمله در
من وجدان بيدار شما و ملت ايران    

را در خصوص تصميم فقهاي محترم 
شوراي نگهبان در رد صالحيت 

االسالم و المسلمين جناب آقاي  حجت
فرد نماينده  دكتر محمدرضا عباسي

رئيسه  مردم خوزستان و عضو هيات
دوره كنوني مجلس خبرگان به عنوان 

كنم و از  ري دعوت مينمونه به داو

آنچه بر تدبير و عدالت و آزادي و 
رود به خداوند  قانون و مملكت مي

  .برم متعال پناه مي
دانم با وجود  در اينجا الزم مي   

شناختي كه شما و مسووالن نظام از 
اي  فرد داريد شمه جناب آقاي عباسي

از سوابق خدمات ايشان را بيان كنم و 
كنيد   چه مي»اين تذهبون«بپرسم كه 
رويد؟ و چه كسي مسوول  و كجا مي

  عدالتي است؟  انصافي و بي اين بي
فرد از معدود مسووالن  كتر عباسي    د

و مديراني است كه به لحاظ شخصيت 
هاي  ذاتي و توانايي علمي و ظرفيت

باالي اجرايي و اجتماعي سابقه و تجربه 
گانه در سطح ملي را  مديريتي قواي سه

هاي اول و دوم نماينده  رهدر دو. دارد
مجلس شوراي اسالمي بوده و يك 
دهه در قوه قضاييه به عنوان رئيس كل 
ديوان عدالت اداري كشور و معاون 
اجرايي قوه قضاييه و سخنگوي آن 

 سال 12اند و نزديك به  خدمت كرده
اند  عضو حقوقدان شوراي نگهبان بوده

و گذشته از سمت مشاورت رياست 
 دو جايگاه ايشان در جمهوري اسالمي

عضويت شوراي نگهبان و نمايندگي 
مجلس خبرگان و عضويت در 

رئيسه آن مايه تامل و تدبر در  هيات
ارزيابي تصميم اخير فقهاي شوراي 

  . نگهبان است
خواهيم  من و بسياري از مردم مي    

بدانيم از سيزده داوطلب نمايندگي 
استان لرستان در خبرگان جز دو نفر 

اهاي جامعتين چند نفر براي كانديد
اند؟  رقابت در اين انتخابات تاييد شده

چگونه است هنگامي كه آقاي 
فرد در بوشهر و خوزستان نامزد  عباسي

كه رقيبي ندارد  شود به دليل آن مي
شود ولي هنگامي كه در  تأييد مي

انتخابات خبرگان استان لرستان كه 
هيأت  رقيب اصلي پسر عموي رئيس

انتخابات در آن استان است، نظارت بر 
شود؟ پاسخ  فاقد صالحيت معرفي مي

اين يك بام و دو هوا با چه كسي 
عدالتي آشكار را  است؟ اگر اين بي

ناديده بگيريم و بر فرض اول استوار 
فرد فاقد  باشيم كه آقاي عباسي

صالحيت است چه كسي و چه 
  روند؟  وال ميئنهادهايي زيرس

، در ) بان آ 24( خبرگزاري انتخاب  ◄
باره شكاف تازه در گروه مصباح يزدي 

 ي كه چنديدر حال: گزارش مي كند 
 وابسته به - هي نشررمسئولي مدشيپ

 اعالم - يزديحجت االسالم مصباح 
 تحت عنوان ي ستادليكرده كه تشك

 شنهاديپ» نخبگان حوزه و دانشگاه«
 بوده است، محسن يزديمصباح 

صباح،  مي از شاگردان آقايكي انيغرو
 ستاد ني بار به انتقاد از اني چندميبرا

  گفت بطورمحسن غرويان  .پرداخت
مستقل در انتخابات خبرگان حضور 
خواهد داشت، درباره حضورش در 
ليست نخبگان حوزه و دانشگاه نيز 

من مشي اين گروه را : گفت
پسندم، به همين دليل در بين آنها  نمي

    .حضور ندارم
 پسر حجت  مصباح يزدي،علي    

االسالم محمدتقي مصباح يزدي و 
سيدمحسن دعايي، از شاگردان وي در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبري 

  .ردصالحيت شدند
افكن   مهرداد بالبان،  آ20در  ◄

 ستاد ائتالف اصالح طلبان يسخنگو
 نفره 38از ليست : اصفهان اظهار داشت

طلبان كه توسط احزاب و   اصالح

طلب در   الحهاي سياسي اص  تشكل
 نفر 24اصفهان تنظيم شده بود، 

  .اند  ردصالحيت شده
بان، مهندس سحابي گفته  آ26در  ◄

 .  در انتخابات شركت نمي كنيم : است 
 اتفاق ي رهبر و عزل ونييتا كنون تع

 ري و نظارت هم كه امكان پذافتادهين
مجلس خبرگان نقشي در :  گفت ستين

 در پس.  ندارد ي اسالمينظام جمهور
 شود در ي كه مطرح ميمورد سوال

مورد نقش مجلس خبرگان در نظام 
 مجلس ني گفت ادي باراني ايحقوق
  . نداردينقش
 اجتهاد نامزدها به ديي كه تاياز زمان    

 نگهبان گذاشته شد ، يعهده شورا
 نهاد به شدت ني و بودجه االتيتشك

 ي كه در مدتيبه طور . افتيگسترش 
 بودجه راتيي تغنيكه گذشته است از ا

 برابر شده است و 470 نگهبان يشورا
 جي بسيروهاي ننيمعروف است كه هم

 گسترش قاتي تحقني منظور انيرا به ا
  . داده اند

 گذشته ي جالب است كه فقها    
...  مجلس و ندگاني نگهبان ، نمايشورا
 رد شده است و اعالم هم تشانيصالح

 ،  رد شده اندلي شود كه به چه دلينم
 ي فقهانكهي رسد با توجه به ايبه نظر م

 ي منصوب رهبري نگهبان همگيشورا
 در ي رهبردي به صالحدنهايهستند ا

.  ها عمل كرده اند تيمورد رد صالح
 كي رو مجلس خبرگان در واقع نياز ا

 گاهي شده است و از جايفاتينهاد تشر
  .  خود خلع شده استياصل
 يمل يروهاي از نيجمعبان،  آ26در  ◄

 ي با انتشار نامه سرگشاده ايمذهب
 انتخابات خبرگان تي وضعليضمن تحل

 انتخابات نياعالم كردند كه در ا
   .شركت نخواهند كرد

) بان  آ27( به گزارش كارگزاران  ◄
 مبارز و وني مجمع روحانبان، آ26در 

 فهي كه وظني و مدرسنيمجمع محقق
 فهرست اصالح طلبان در انتخابات هيته

 را به عهده داشتند اعالم خبرگان
 رقابت ها حضور نيكردند كه در ا

 رسد يبه نظر م. افتينخواهند 
 مجمع دنيهمزمان با كنار كش

 و ني مبارز و مجمع محققونيروحان
 قم از گردونه هي حوزه علمنيمدرس

 ني حاكم در اشي رقابت ها آرانيا
انتخابات بدون حضور اصالح طلبان و 

 انيز اصولگرا افيتنها با حضور دو ط
نخبگان « و فهرست ني جامعتيعني

 از يكه توسط جمع» حوزه و دانشگاه
 مطرح يزدي اهللا مصباح تيشاگردان آ

 .شده است، دنبال خواهد شد
، در اهللا صانعي   آيتبان،  آ26 در ◄

تعدادي از اعضاي شوراي ديدار با 
مركزي انجمن اسالمي مدرسين 

ام   من از اينكه شنيده: ها  دانشگاه
شده، معروف،   افرادي از آقايان شناخته

اند،   متدين و انقالبي رد صالحيت شده
بسيار متاسف شدم اما بايد بگويم بعضي 
در بحث احساس تكليف و ضرورت 

هاي سياسي يا   براي حضور در فعاليت
پرهيز از آن دچار افراط و تفريط 

  .شوند  مي
يت اهللا طاهري خرم آبان،  آ27 در ◄
 در پيامي خطاب به مردم بادي ،آ

 در انتخابات اخير : لرستان گفته است 
گونه دخالتي در امور  نيز اينجانب هيچ

اجرايي و نظارتي نداشته و با اعالم 
عدم رضايت و ابراز تأسف از وضعيت 
به وجود آمده، همگان را به حفظ 

نمايم و  آرامش و خردورزي دعوت مي

هاي سياسي را از  ها و جناح گروه
گونه تخطئه و تخريب شخصيت هر

 محترم بر حذر يداهاينامزدها و كاند
  .دارم مي

  
  :     شوراها » انتخابات «* 
در  يك نظر سنجي از مردم تهران  ◄

اد ژبين سه شهردار قاليباف و احمدي ن
ورد آ قاليباف راي اول را ، و كرباسچي

ن در آ اين نظرسنجي و اعالم نتيجه . 
ين بابت مهم نزديكي انتخابات از ا

است كه باند قاليباف به نظر مي رسد 
راي بيشتري را به دست آكه در تهران 

  .بياورد 
طمه ادر مالقاتي كه ميان خانم ف ◄

اد ژرجبي همسر الهام و احمدي ن
« اد از ژ احمدي ن، ته فصورت گر

اين زن دالور تشكر » حركات شجاعانه 
اين خانم كه به فاطمه . كرده بود 

 در چندين نامه وف استمعرقرشمال 
به هاشمي رفسنجاني و خاتمي شديدا 

در زمان او ، . حمله كرده است 
 به خاطر بد رفتاري در مدارس ،خاتمي

هم او و هم . از كار معلق شده بود 
در نشريه يا لثارات  » محبوبش« همسر 

الحسين داراي پايگاهي ويژه هستند  
مدن احمدي آكه از زمان بر سر كار 

ا گرفتن پست هاي مهم از اد بژ ن
وضعيت بسيار خوب مالي برخوردار 

 10شده اند و خانه  خود در كيلومتر 
جاده مخصوص كرج را با خانه اي در 
باالي شهر تهران تعويض كرده اند  اين 
خانواده در رفتار هاي خود به حدي 
تند رو هستند كه حتي خودي ها هم 

  .نها دوري گزينده اند آاز 
 مقام قائمدامچيان ،  اسداهللا با◄

ه  گفت،ي اسالمي دبيركل حزب موتلفه
 15در طيف اصولگرايان حدود : است

نوع فهرست انتخابات شوراها وجود 
، كه براي رسيدن به وحدت به دارد

سفيدان، افراد و جوانان  حضور ريش
موثر نياز است كه در حال حاضر اين 

  .افراد در حال مذاكره هستند
ر درون كشور، د: انقالب اسالمي 
 مالي  بطور همه –مافياهاي نظامي 

جانبه ، توان مقاومت در برابر خطر 
تجاوز را مي  تحريم اقتصادي و احتماال 

اين . بخصوص در قلمرو اقتصاد . شكنند 
بار،  به قلم گلزار ، وضعيت اقتصاد و 

   :توسعه فساد را مي خوانيد
  

  گلزار 
  
  

اقتصاد در مانده 
بين دو ديدگاه و 

  يك راه حل
  
  

دو ديدگاه در صحنه حل مشكالت 
اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي 
كشورمان از بعد از انقالب روي در 

يك عده . روي همديگر ايستاده اند 
معتقد به برقراري آزاديها بوده  و در 
چهارچوب برخورداري  مردم از 
حقوق خود راه حلهاي اساسي براي 
 كشور داده اند و معتقد به برقراري

اين گروه . مردم ساالري هستند 
آزادي را از استقالل جداي نشدني مي 

بدين سبب عدم وابستگي را . دانند 
اساس نظريه خود مي دانند و رشد را 

در اين نظريه عدالت . عامل تحول  
هر روزه ،  در هر نظر و هر عمل ناظر و 

  ترس از . ابزار و ميزان سنجش است 
  11 صفحهدر

  لي ؟آپيوند
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ت با خشونت در دولت و  حل مشكال
آزادي تعيين . اين نظريه جايي ندارد 

و نوع پوشش ،  انتخاب شغل  و  رشته 
جزو ... تحصيلي و انتخاب همسر و 

مسائلي هستند كه هر شخص خود 
مسئول است و دولت ابزار فشار قبول 
نظري را در دست ندارد و نبايد داشته 

اقتصاد كه حاصل مجموعه . باشد 
ي پويا مي شود كه روابط است ،  زمان

از طرف .  آزادي حرف اول را بزند 
ديگر برخورد قاطع و عادالنه با مافياها 
و از بين بردن زمينه رانت خواري و 
بوجود آوردن بستر رشد وظيفه دولت 

دولت مردم ساالر وظيفه اش  . است 
برقراري آزاديها و مقابله با سانسور 

نظريه مدافعين  مردم ساالري . است 
ال است كه به شكلهاي مختلف  س25

سانسور مي شود ،   در داخل كشور از 
طرف معتقدين به استبداد ولي فقيه و  
در خارج از طرف معتقدين به وابستگي 
به كشورهاي خارجي و زورمداراني 

از . كه مردم را داراي شعور نمي دانند 
 سال است كه 25طرف ديگر بيش از 

 معتقدين به واليت فقيه در مقابل
در اين . واليت شاه بر سر قدرتند 

حكومت شعار بسيار داده مي شود ولي 
در عمل تجربه نشان داده است كه 
شعارها توخالي و مردم فريب بوده اند 

برخورداري از ابزا رسركوب حرف . 
سركوب در پايين و . اول را مي زند 

چانه زني بر سر برخورداري از امكانات  
 دولت قدرت در باال  ،روش معمول

. مردان نظام واليت فقيه مي باشد 
مافياي حاكم هر معضل اجتماعي را 
مي خواهد با زور به اصطالح چاره 

در واقع در اين زور گويي منافع . كند 
.  و ادامه حكومت خود را مي خواهد  

راي مردم ، آزادي ، استقالل ،  حقوق 
واژه هاي بدون محتوايي ... مردم و 

عدالت .  هستند در نظام واليت فقيه
خواهي آقاي احمدي نژاد و اصالحات 
آقاي خاتمي شعارهايي هستند كه در 
دولت مافيا فقط بخاطر سپري كردن 

 ساله بكار 8دوران حكومت چهار و 
در عمل كار ديگري .برده ميشوند 

ميشود  و نتيجه ديگري نيز براي مردم 
 علي اكبر يساقي : گرفته مي شود  

 600يد  ساالنه رئيس زندانها مي گو
يعني . هزار نفر به زندان مي روند 

 هزار نفر و در واقع   از 50ماهانه 
 نفر، 116 ميليوني ايران هر 70جمعيت 

  . يك نفر در سال به زندان مي افتد 
وي معتقد است بر اقر تجربه  به اين 

   زندان زدايينتيجه رسيده است  كه
كي از اولويت هاي مهم  بايدي را

 بايد و . در نظر گرفت ندانها سازمان ز
در كشور فضايي ايجاد شود تا به سمت 
استفاده كمتر از مجازات زندان 

 با اين حال در نظامي .حركت كنيم
كه سركوب ابزار اوليه ادامه حيات 
مافياست، موارد زير را از ديگر اولويتها 

ساخت زندانهاي جديد و : ميداند 
بازسازي زندانهاي فرسوده، آموزش 

ستمر نيروي انساني، طبقه بندي م
  .زندانيان

اما هيچ گاه سركوبها راه حل اقتصادي 
پيوسته .  براي كشور نداشته و ندارند 

هر قدر مردم فقير تر  شوند تعداد 
  . زندانيان بيشتر مي شود 

توسعه انساني سازمان ملل، توليد 
ناخالص داخلي سرانه ايران در سال 

 اعالم  دالر7525 بالغ بر  را 2004
 در ايران   بدين ترتيب . نموده است 

 كشور جهان از اين نظر در 172ميان 
نقش نفت .  قرار گرفته است72جايگاه 

ثروت  ملي .  را نبايد فراموش كرد 
بلكه سهم شير . خرج مردم  نمي شود 

با اين . را مافياي ولي فقيه بر مي دارد 
 :حال 

بر اساس اين گزارش، ارزش اسمي 
 4/163اخالص داخلي ايران توليد ن

ميليارد دالر و بر اساس شاخص برابري 
 ميليارد دالر 2/504قدرت خريد 

برآورد شده است و سرانه توليد 
 دالر و 2439ناخالص داخلي ايران نيز 

بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 
 دالر اعالم شد، ضمن آن كه 7525

ايران از نظر سرانه توليد ناخالص 
ه هفتادم در سال گذشته داخلي از رتب

 . ه است تنزل پيدا كرد72به رتبه 
بر اساس اين گزارش، كشور تركيه با 

داخلي  دالر سرانه توليد ناخالص 7753
ناگفته . جايگاهي بهتر از ايران دارد 

: نماند كه تركيه نفت ندارد ولي 
صادرات محصوالت شكالت و البسه 
تركيه با صادرات نفت ايران برابري 

اگر بنا باشد كه حد اقل ايران . دكن مي
از لحاظ اقتصاد بدون نفت مثل تركيه 
باشد ، بايد دست مافياها از اقتصاد 
كوتاه شود و در ضمن دولت راهگشاي 
توسعه اقتصادي باشد نه دالل خارج و 

دولت در حال حاضر   هم . داخل 
.  وارد كننده است و هم  صادر كننده  

. وشد دولت سهام شركتها را مي فر
. دولت شركتهاي دولتي  را مي فروشد 

دولت شركتهاي جديد مي خرد و مي 
دولت پاي شركتهاي خارجي را . سازد 

با انواع پشتيبانيها به داخل مي كشد 
ولي همان پشتيبانيها را از سرمايه داران 

در اين دولت . داخلي دريغ مي كند  
آقازادها نقش اول در خورد و برد 

را دارند و در هست و نيست ملت 
خريد از شركتهاي خارجي و دريافت 

  . پورسانتها يد طوالني دارند  
آقاي احمدي نژاد عدالت خواهي     

در كشوري كه . را شعار خود كرد   
امامان عدالت خواهي همچون علي و 
حسين در ذهن مردم به خاطر همين 
عدالت خواهي هميشه زنده اند ، 

قدرت حرف از عدالت يعني بريدن از 
، برخاستن بر ضد مافياها و مدافع  

 "از مدت زمان. حقوق مردم شدن   
 كه در همين راستا آقاي "دو هفته

احمدي نژاد قول داد دانه درشت ها 
را معرفي خواهد كرد ،و بدين وسيله 
در مقابل مافيا خواهد ايستاد  ،بيش از 

بسياري منتظر . يك ماه مي گذرد 
اخل رژيم ،  ماندند كه ببينند كي از د
ولي در اين . آنها به جان هم مي افتند 

انتظار هم نبايد . مدت اتفاقي نيفتاد  
كشيد چون اتفاقي نخواهد افتاد و اگر 
اسمي برده شود تنها براي سرگرم 

مشاورين .  كردن مردم خواهد بود 
آقاي احمدي نژاد نتوانستند و يا 
نخواستند كه اسم چند دانه كوچك را 

ها خوب مي دانند كه در آن. ببرند 
. استبداد همه دانه ها با هم در اتصالند 

  : مثال 
 نماينده رسمي -علي نورياني      
 را، "ري" موسسه -و در ايران .ام.بي

 درصدي خود در 50به عنوان شريك 
  "ري" موسسه .ه است ايران نام برد

تحت زعامت آستان شاه عبدالعظيم 
ت  تحاين موسسه . قرار دارديحسن

هدايت حجت االسالم و المسلمين ري 
به خوبي   نورياني  ! باشد مي شهري

شريكي بهتر از مي دانسته است كه 
شركتي كه تحت هدايت حجت 
االسالم و المسلمين ري شهري باشد را 

او در دو سال . نمي تواند بكند پيدا 
گذشته به كمك شريكش توانسته بيش 

ال  دستگاه ماشين با مدل هاي با3000از 
 50يعني در آمدي باالي . را وارد كند 

چه كسي و كساني با . ميليارد تومان 
آقاي ري شهري شريكند ؟ زدوبندها 
تا كجاست ؟ مثال ديگري مي آورم در 

 آبان خبري منتشر شد كه 27تاريخ 
دعواي دولت با . بسيار جالب است 

 ميليارد 700دفتر رهبري سر فقط 
  :  ست كه جريان از اين قرار ا. تومان 

در سال » مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران
، »غيرانتفاعي« به صورت مؤسسه 1369

» سرمايه شخصي«و با » المنفعه عام«
به » اشخاص حقيقي«مؤسسين توسط 
اين مؤسسه بر مبناي . ثبت رسيده است

الگويي كه در نظام بروكراسي 
عمومي «جمهوري اسالمي با عنوان 

ريزي  پايهشود،  شناخته مي» غير دولتي
بدين . شده و توسعه پيدا كرده است

معنا كه مؤسسه مزبور در عين آن كه 
يك مؤسسه غير دولتي و خارج از 

شود؛  حيطه استيالي دولت محسوب مي
اموال آن اما متعلق به عموم مردم 
بوده و پس از انحالل به نهادهاي زير 
 مجموعه رهبري يا نهادهاي هم

  .شود راستاي فرهنگي منتقل مي
صفار هرندي وزير ارشاد دولت نهم از 
پائيز سال گذشته بدون آن كه اعالم 

هاي وزارت ارشاد  جمع كمك«كند 
يا » به اين مؤسسه چقدر بوده است

چه ميزاني سودجويي در آن صورت «
با طرح مكرر اين ادعا كه » گرفته است

اموال فرهنگ و توسعه متعلق به 
 وزارت ارشاد است؛ اين مؤسسه را به
عنوان يكي از مصاديق سودجويي 
دولتمردان قبلي معرفي كرده و با 
تبليغاتي پر سر و صدا  خواستار 
  بازگرداندن آن به وزارت ارشاد شده

وزارت ارشاد همچنين از تاريخ ! است
ضبط بدون حكم اسناد مؤسسه 

 يعني در 6/11/84تا تاريخ ) 19/9/84(
 گروه مديريتي را در 3تر از دو ماه  كم
تا . سسه منصوب و عزل كرده استمؤ

آن جا كه آخرين مدير منصوب 
اي به  وزارت ارشاد خود طي نامه

رئيس ديوان عدالت اداري به گاليه از 
اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو 

پردازد و  مدير قبلي صفارهرندي مي
 19/9/84از تاريخ «: نويسد عيناً مي

اتفاقاتي در اين مدت كم به طور 
ني و خارج از عرف توسط غيرقانو

مديران و عوامل قبلي منصوب وزارت 
ارشاد به وقوع پيوسته كه تبعات سوء و 

هايي در پي خواهد داشت و قطعاً  زيان
  .«المال خواهد بود به ضرر بيت

ها  خارج كردن اسناد مالكيت، چك
و مدارك مهم )  ميليارد تومان5/6(

مؤسسه توسط نماينده اول وزارت 
تناع او از بازگرداندن اين ارشاد و ام

خارج كردن اسناد مهم توسط / اسناد
/ يكي ديگر از نمايندگان وزارت ارشاد

بردن حدود ده خودرو مؤسسه و 
انتقال / ها امتناع از بازگرداندن آن

ديوان ...وماشين زانتياي مؤسسه 
عدالت اداري در حكم نهايي خود كه 
پس از هشت ماه پيگيري هيات مديره 

ن مؤسسه صادر شده و در اصلي اي
 به وزارت ارشاد ابالغ 3/7/85تاريخ 

كند كه  گشته است؛ صراحتاً تاكيد مي
عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به 

اين حكم . است» محرز«وزارت ارشاد 
در عين حال با توجه به اساسنامه 

انحالل و واگذاري آن «مؤسسه دستور 
به نهادهاي فرهنگي تحت نظارت و 

را » دفتر مقام معظم رهبريسرپرستي 

 در واقع رهبري  .نيز صادر كرده است
به كمك قوه قضاييه كه در اختيار 
اوست سعي دارد موسسه را باال بكشد 
ولي دولت تا دير نشده سعي مي كند 
از گوشه اين موسسه مقداري باال بكشد 

قدرت چشم و . با همين وقاحت . 
وقتي . گوش آدمها را مي بندد 

وزراي آقاي احمدي نژاد مديران و 
آستينها را براي باال كشيدن اموال باال 
زده اند چه جاي افشا براي او  مي ماند 

  !؟
اين روش باال كشيدن اموال متعلق به 
عموم توسط دولت اكنون در سرتا سر 

نمونه ديگر از . ايران مرسوم شده است 
  :اين قرار است

در حالي كه  در مازندران شركت 
ران فعاليتش را متوقف نساجي مازند

 1000كرده است و بدين خاطر حدود 
برخي معامالت كارگر بيكار شده اند ، 

هاي  صورت گرفته و اقالم و زمين
 شركت نساجي جا شده  مجموعه جابه

 متعلق به شركت مازندران ،
گذاري بانك ملي، به جاي  سرمايه

كه سودي را نصيب اين شركت  آن
 كالني را رسد سودهاي كند، به نظر مي

در .هاي مقابل كرده است از آن طرف
يكي از اين موارد، يازده هكتار از 

بافي  هاي كارخانه گوني امالك و زمين
شهر در ميانه اين شهر ـ كه قيمت  قائم

، بيش از بيست ميليارد 83آن در سال 
شود، تنها به قيمت  تومان برآورده مي

 ميليارد تومان معامله شده 6/5
انجام شده در اين اقدامات .است

 "زاده، مجموعه، تا آنجا رسيد كه نعمت
شهر، چندي پيش با اشاره  قائم"نماينده 

به حضور فعال پنج هزار كارگر در 
شهر در اوايل  كارخانجات نساجي قائم

متأسفانه به بهانه :  اظهار داشت70دهه 
هاي  سازي و تشكيل شركت خصوصي

ها، از جمله  گذاري توسط بانك سرمايه
انك ملي ايران و خريد كارخانجات ب

 كه در آن 1372ياد شده در سال 
 30زمان، حجم توليد آن به قريب 

رسيده و داراي بيش از  ميليون متر مي
 فروشگاه فعال در سراسر كشور و 150
ها هكتار زمين بود، توسط شركت  ده

گذاري بانك ملي، روز به روز   سرمايه
شمارش معكوس كارخانجات نساجي 

ندران آغاز گشت و امروز با بيش از ماز
هشتاد ميليارد تومان بدهي انباشته و 
تقليل كارگران به حدود هزار نفر، قادر 
به پرداخت حقوق كارگران به مدت 

  . چهار ماه نيست
مي بينيد چه باليي مي خواهند سر 

. كشور و سرمايه هاي آن  بياورند 
تاراج سرمايه ها و امكانات توليد كشور 

روم كردن كارگران از كار و و مح
. درآمد و فقير و بي چيز كردن آنها 

چه كساني اين كارخانه ها به كمترين 
قيمتها مي خرند و اگر اسمشان روزي 

 " و " ر "بخواهد فاش شود تحت نام 
اين افراد !فاش مي شود ؟...  و "ع 

رانت خوار عضومافياحق آن تعداد 
كودكان خياباني را مي خورند كه 

انه بايد جهت كسب درآمد ناچيز روز
در . ساعتها كنار خيابان پرسه بزنند 

 ميليون نفر  1 هزار تا 400ايران حدود 
 5. كودكان كار و خياباني داريم  

 درصد از آنها كودك خياباني هستند ، 
ها ساكن هستند چرا كه  كه در خيابان

اند و  يا از منزل رانده يا متواري شده
 تعدادي از اين .رنداي ندا يا خانواده

كودكان ابتدا به داليل پيش پا افتاده 
جزو كودكان كار خياباني شده و سپس 

هايي چون  براي تامين معاش به بزه
ها،  ها، سوپرماركت سرقت از فروشگاه

ها و پس  سرقت راديوضبط از اتومبيل
زني و در  ها زورگيري و كيف از آن

آورند  نهايت سرقت از منازل روي مي
 اين ترتيب تبديل به بزهكاران و به
 .شوند دار مي اي و مجرمان سابقه حرفه

.   روي سخنم با خواننده گرامي است 
آيا ما بايد در انتظار بنشينيم كه اين بچه 

 هزار 600ها بزرگ شوند و جزو آن 
زنداني در سال بشوند ؟ يا ببينيم كه 
چگونه كارگري را بيكار مي كنند ، 

 رسيدگي نمي كسي به اعتراض آنها
كند ، بچه هاي فقر اين خانواده ها 
روي به بزه كاري مي گذارند و سر از 
زندانهاي قديم و جديد  رهبر در مي 

زندانهايي كه آموزشگاه . آورند 
تا كي . خشونت و خالف كاري است 

بايد منتظر بود كه مافيا با زدو بندهاي 
پيوسته مردم  را در فقر به مرگ 

ين درد مشترك ، تدريجي ببرند ؟ ا
راه حل . درمان مشترك مي خواهد 

در سرنگون كردن مافياي حاكم بر 
وقت آن است كه بجاي . كشور است 

فرار سرمايه ها و مغزها از كشور ، دست 
در دست هم در آزادي و با مديريت 
مردم ساالر  ، فقر و نابساماني و نبود 

 . امنيت را از كشور ريشه كن كنيم 
موزش و آوضعيت  : انقالب اسالمي

پرورش هنوز بر ضد رشد بودن رژيم 
  : مالي گويا تر است –مافياهاي نظامي 

  
  ژاله وفا 

  

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 
پرورش ايران در 

 4 – 21قرن 
  
  
 شماره قبلي اين سلسله نوشتار را به 3 

مشكالت كمي آموزش و پرورش ايران 
اكنون جاي آن دارد . اختصاص دادم 

قبل از . الت كيفي آن بپردازيمبه مشك
برشماري مشكالت كيفي آموزش و 

، در اين . پرورش در ايران كنوني
شماره دو ديدگاره از آموزش و 
پرورش را با هم مقايسه مي نما يم و در 
شماره هاي بعد مستندات آن را از 

وضعيت فعلي كيفيت آموزش در ايران  
به خوانندگان گرامي ارائه خواهم داد 

 .  
    

  دو ديدگاه از آموزش و پرورش 
در جوامع امروز آموزش بي ترديد    

نقش اصلي را در توسعه اقتصادي ، 
اجتماعي ، و فرهنگي ايفا مي كند و 
عيار توسعه در هر كشور ي را با ميزان 
سرمايه گذاري براي كودكان و 

زيرا . نوجوانان آن كشور مي سنجند 
سرمايه اصلي كشور ، همانا  نيروي 

نساني با فرهنگ و كار آمد از طريق ا
  . آموزش تامين مي گردد 

 ميليون 15   در حال حاضر در ايران 
دانش آموز حساس ترين سالهاي 
زندگي خود را در مدرسه مي گذرانند 

لذا توجه به اين قشر جامعه ، اهميت . 
امروز وظيفه . دادن به آينده است 

آموزش و پرورش ديگر تنها انتقال 
رهنگي گذشته به نسل حاضر ميراث ف

زيرا اگر چه اين هدف اهميتي . نيست 
  در خور توجه دارد ، اما مهمتر از آن 

  12 صفحهدر
  

  لي ؟آپيوند
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  هدف آموزش و پرورش بايستي آماده 
كردن جوان براي زندگي در جامعه 
اي باشد كه در انتظار اوست و چند و 
چون آن جامعه بايستي به دست و 

  . انديشه او تعيين گردد 
  مطالعه اگوي فكري حاكم بر   

آموزش و پرورش فعلي ايران بايد بر ما 
آشكار كند آيا آموزش و پرورش 
كنوني قادر به انجام اين مهم يعني 
پرورش مدام جوان در جهت از قوه 
به فعل در آوردن توانائيهاي آنها هست 

  يا نه ؟ 
   اصوال بر اساس دو نوع نگرش به 

در انسان دو نوع هدف و رفتار 
سيستمهاي آموزش و پرورش بوجود 

  : مي آيند 
 در نگرش نخست ، آزادي دروني – 1

در ( لذا انسان . انسان تلقي نمي گردد 
به مثابه موجودي ) اينجا ياد گيرنده 

غير فعال محسوب مي شود كه عمده 
فعاليتهاي وي به رهبري عاملي خارج 

لذا كار آموزش . از او انجام مي پذيرد 
تقال فرهنگ ، از طريق پر و پرورش ان

كردن مغز آدمي و شكل دادن به رفتار 
وي بر اساس الگوهاي تعيين شده است 

 .  
 در نگرش دو م ، آزادي دروني – 2 

ياد ( انساني تلقي مي گردد ، و انسان 
بعنوان موجودي زنده و فعال ) گيرنده 

آموزش و پرورش . محسوب مي شود 
فعال وظيفه خود را آزاد كردن و بدان 

كردن استعدادها و در اختيار گذاشتن 
اطالعات و معلومات براي هر چه فعال 

  . تر شدن دانش آموز قرار مي دهد 
قبل از انقالب ساختار آموزش ايران 

اين مدل . مبتني بر نگرش نخست بود 
اقتدارگرايانه از استبداد سياسي ما قبل 

  . انقالب نشات مي گرفت 
انسان بود انقالب آغاز نگرش دوم به 

كه از اسالم به مثابه روش رهايي از 
روابط زور نشات مي گرفت و مي رفت 
تا با شكستن قالبهاي تنگ ديدگاه 
نخست و محدوده هاي ذهني آن ، در 
نظام آموزش و پرورش تحولي اساسي 
بوجود آورد تا ، انسان و انديشه  وي 
با رهايي از جبرهاي عارضي جاي 

  . يابد ولقعي و در خور خود را ب
با استقرار استبداد توتاليتر ، بنام دين 
ساختار آموزش و پرورش بار ديگر 

  .انعكاسي از ساخت سلطه گشت 
 شباهت دو نوع نظام آموزش و 
پرورش رژيم پيشين و رژيم كنوني 

( نشان از اين امر دارد كه در استبداد 
نگرش نخست ) از هر نوع و با هر نام 

 و تنها از به انسان امكان پذير نبست
طريق انقالب در ساختار ذهني استبداد 
و كو تاه كردن دست آن از شئون 
زندگي است كه انسان فضاي آزادي و 

  . امكان رشد را مي يابد 
در اين نوشتار ، به  مقايسه ويژه گيهاي 
دو  ديدگاه از نقطه نظر تفاوت نقش 
معلم و استاد ، دانش آموز و دانشجو و 

گر ، و نيز تفاوت روابط آنها با يكدي
فرآيند ياد گيري در هر يك از دو 

و در  يكي از شماره . ديدگاه ميرويم
هاي آينده نيز، به سراغ مثالي عيني 
يعني رابطه تحقيق و پژوهش با صنعت 
در ايران ميرويم تا بررسي موانع و 
تنگناها در اين دو بخش اثر و نقش 
تعيين كننده سيستم حاكم بر آموزش و 

وني را در ايجاد معضل پرورش كن
  . صنعت وابسته را نظاره گر شويم 

در ابتدا ، ياد آور گردم كه آموزش و 
پرورش از بدو تولد انسان صورت مي 

 سال ابتدايي زندگي هر 6پذيرد و 
كودكي تعيين كننده ترين دوران آن 

در محيط خانوادگي نيز ، بسته . است 
به حاكميت هر يك از دو ديدگاه ، دو 

نسان پرورش مي يابد و آموزش نوع ا
ولي از آنجا كه موضوع اين . مي بيند 

نوشتار آموزش و پرورش در سطح 
دبستان و دبيرستان و  دانشگاه مي باشد 
، تنها به اين بخش و نقش آن بسنده 

در طول نوشتار نيز همواره از .ميشود 
سيستم عمومي حاكم بر آموزش و 
پرورش كنوني سخن به ميان است و 

 امر نافي وجود استثناهايي در ميان اين
معلمان و استادان ، دانش آموزان  و 
دانشجويان كه بر اساس ديدگاه دوم 
رفتار مينمايند و در برابر سيستم حاكم 
بر آموزش و پرورش و ساختهاي تنگ 

  . آن مقاومت ميكنند ، نمي باشد 
  

  : در ديدگاه اول 
فضاي آموزش آمرانه و  -1

  . اقتدار گرايانه است 
 رفتار معلم و استاد ، با دانش  -2

آموز و دانشجو ، تحكمي و از باال به 
 . پايين است 

رفتار دانش آموزان و  -3
دانشجويان در رابطه با يكديگر ، 
رقابتي است آنهم رقابت  فردي  و 

تك روي از ويژه گيهاي رفتاري آن  
 . است 

تغييرات كمي نسبت به  -4
تغييرات كيفي در نزد ياد دهنده و 

د گيرنده ، هر دو ، از اهميت يا
نمره و . بيشتري برخوردار است 

مدرك در مقايسه با كيفيت علم ، از 
 . ارزشي بيشتر برخوردار است 

معلم و يا استاد ، منبع علم و  -5
 . اطالع محسوب مي شوند 

دانش آموز و دانشجو نقش  -6
منفعل و تنها گوش دهنده به سخنان 

 همان و اين. معلم و يا استاد را دارند
نقش انفعالي است بعد ها   نيز در 

 . عرصه زندگي  ايفا مي كنند 
در فرآيند ياد گيري مفهوم  -7

دانش . تجربه بسيار كم ارزش است 
آموز و يا دانشجو ، تجربه گر 
محسوب نمي شوند  ، لذا معلم و يا 
استاد به تجربه هايي كه ياد گيرنده 
شخصا كسب كرده  و ميكند ، بهايي 

در نتيجه ،  درياد . نمي دهند 
گيرنده قوه خالقيت و ابتكار  عقيم 
مي مياند و به مرور او اعتماد به نفس 

كالس درس . را از دست ميدهند
خسته كننده و مالل آور ميشود زيرا  

 . ذهن از فعاليت باز مانده است 
تنها  حافظه ياد گيرنده بكار  -8

تكيه بر حفظ كردن . گرفته مي شود 
 دانش آموزان .مطالب درسي است

و دانشجويان به مرور كم خواه و كم 
معلم و استاد نيز در . خوان ميگردند 

اين سيستم بيشتر به حافظه خود تكيه 
دارند و در كالس محفوظات خود را 
، بصو ت سخنراني ، به دانش آموز و 

 . يا دانش جويان انتقال ميدهند 
بر اساس اين ديدگاه ، تكيه  -9

مطلبي "  و يا"موضوع "بر روي 
است كه فرد ياد گيرنده بايستي "

 .مطابق نظر معلم و يا استاد فرا گيرد 
ارزش گزاري به محفوظات  -10

و ميدان ندادن به تجربه  ،با عث مي 
شود دانش آموز و دانشجو هنر تفكر 
و روش كشف روابط بين پديده 
هاي مورد مطالعه را كسب نكند و 
خصوصا با كاربرد مفاهيم آموخته ، 

دگي حال و آينده خود ، در زن
ناتوان شود و  پس از اتمام  

  خود قادر به "رسمي "تحصيالت 
انجام كارشناسانه مسئوليتهاي شغلي 

خود نگردد و به همان سادگي كه 
مطالب در حافظه انباشته شده اند از 

  . ذهن بدر روند
در تمامي طول تحصيل ، ياد  -11

 . گيرنده به ياد دهنده متكي است 
 تحصيلي در اين برنامه هاي -12

ديدگاه و سيستم آموزش غير قابل 
انعطاف و يك طرفه مي باشند و از 
قبل توسط معلم و يا استاد بدون 
دخالت و مشاركت دانش آموز و يا 

 . دانش جو تهيه و ديكته مي شوند
در تشخيص نياز هاي  -13

آموزشي ، عليرغم تفاوتهايي كه در 
بين ياد گيرندگان موجود است ، 

 يا استاد است كه يك اين معلم و
طرفه تصميم ميگيرد و همه بايستي به 
يك اندازه كار كنند و به انجام 

 . تكاليف مكرر موظفند 
بر اساس اين ديدگاه ،  -14

ارزش يابي ياد گيرنده نيز تنها 
. توسط معلم و يا استاد انجام ميشود 

و دانش آموز و يا دانشجو كمترين 
نقشي در ارزش يابي فرا آيندهاي 

و . گيري و عملكرد خود ندارند فرا
از ارزيابي معلم و يا استاد نيز ممنوع  

 . هستند 
دانش آموز و يا دانشجو  -15

چون نقش فعال ندارد و تجربه گر 
نيست ، اعتماد به نفس پيدا نميكند و 
دانش آموزان و دانشجويان  مهارت 
هاي الزم را از راه بحث و گفتگو و 

ي تعامل اجتماعي و سياسي بدست نم
 . آورند

از آنجا كه در  سيستم اقتدار  -16
گرايانه و آمرانه ، مديريتي بر اساس 
اطاعت حاكم است ،ساختار تصمصم 
گيري در مدرسه ، تصميم گيري ها 
و روابط مربوط به كالس و فعاليت 
فوق برنامه پيوسته بدون مشاركت 
مستقيم دانش آموزان و دانشجويان ، 

دانش آموزان و . انجام ميشوند
نشجويان تنها موظف به اطاعت و دا

 .پذيرش مي باشند 
 لذا  درمدرسه كه مهمترين بنياد    

تربيتي است و از كودكي تا جواني ، 
در تربيت يك نسل ، نقش اول را دارد 
، دانش آموز انديشيدن و مسئوليت 
شناسي و جسارت و ابتكار را نمي 

 . آموزد 
مدرسه به دانش آموز ،سياست را كه 

عام  دارد ،  در دايره تنگ معنايي 
تصميم و اجراي قدرت حاكم خالصه 

و تمرين مشاركت در .مي باوراند 
زندگي سياسي را ، كه شامل تمامي 
شئون زندگي انسان ميباشد ، و لزوما 
تنها به حكومت محدود نميگردد را در 
سطوح محلي و ملي ، براي دانش 
. آموزان و دانشجويان ميسر نميگرداند

حيط تمرين ، تسليم و اطاعت بر عكس م
، انقياد و ترس و از دست دادن شور و 

  . شوق زندگي و كمال جويي مي شود 
  

  : در ديدگاه دوم 
فضاي آموزش آزاد و بر  -1

  . اساس مشاركت است 
 ارتباط  معلم و استاد با  -2

دانش آموز و دانشجو و بالعكس از 
طريق مشاركت و همكاري در آموزش 

 . بد و پرورش سامان مي يا
 رفتار و ارتباط مابين دانش  -3

آموزان و دانشجويان ، بر اساس 
همكاري متقابل و كار دسته جمعي 

 . تنظيم ميگردد

تغييرات كيفي اهميت  -4
 . بيشتري مي يابد

معلم و يا استاد نقش تسهيل  -5
كننده ياد گيري را دارد و وظيفه آنها ، 
بر انگيختن ميل به ابتكار و پاسخ دادن 

دانش آموز و دانشجو ، در به پرسشهاي  
 . جريان آموزش است 

دانش آموز و دانشجو در  -6
 .فرآيند ياد گيري فعال ميشوند 

تجربه در فرآيند ياد گيري  -7
لذا بر .نقش اول را دارا ميباشد 

آزادي  و استعداد خالقه ياد 
فعاليتهاي . گيرنده تكيه  مي گردد

ياد گيري مبتني بر تحقيق و 
ن تجربه در ضم. پژوهش مي باشد

هاي خاص هر دانش آموز در 
محيط زندگي ، نيز در فر آيند ياد 
گيري نقش مي يابند و محيط 
مدرسه و دانشگاه و محيط بيرون از 
آن بند از بند گسسته و غير مرتبط 

 . با يكديگر نمي شوند
بر اساس اين سيستم ، در سر  -8

كالس درس ، بعلت آنكه بنا بر 
بحث و گفت و شنود است ، دانش 
آموز و دانشجو ، فرا مي گيرد كه 
بجاي به حافظه سپردن مطالب 

،بهتر استدالل كند  و معلم و يا  
استاد به رفتار و شيوه بيان و 
محتواي مطالب ارائه شده از طرف 
يكايك دانش آموزان و دانشجويان 

و ياد گيرنده . ، توجه نشان ميدهد
را براي مشاركت در ياد گيري و 

 ، تشويق حتي تدريس به بقيه
 . ميكند

بر اساس اين ديدگاه ، تكيه  -9
آموزش بر مساله اي است كه بايد 

يعني ياد . شناخته و حل شود 
گيرنده با مساله اي مواجه مي شود 
و به ياد گيري ميپردازد تا آن را 

لذا ، بگاه ورود به كار و . حل كند
در مسئوليتهاي شغلي ، با سهولت 
بيشتري  از عهده حل مسائلي كه 

 . پيش مي آيند ،بر مي آيد
در اين ديدگاه ، تكيه دانش  -10

آموز و دانشجو از معلم و استاد بر 
ياد گيرنده بطور . داشته مي شود

روز افزون ، خود جهت ياد گيري 
يعني با اعتماد به . را تعيين ميكند 

ارزشمند بودن تجربه و اعتماد به 
توانايي خود ، فرا مي گيرد كه در 

 بردارد و جهت رشد خود قدم
 . متكي به خود باشد 

برنامه هاي تحصيلي و  -11
آموزشي، در اين ديدگاه ، انعطاف 
پذيرند و با توجه به نياز هاي افراد 
به ياد گيري ، انتخاب و در باره آن 
مابين معلم و استاد و دانش آموز و 
دانشجو بر اساس شور ، بحث و 

 .گفتگو صورت مي گيرد
تشخيص مواد و تنظيم برنامه  -12

آموزش و پرورش ، با دو طرف 
ياد گيرنده و تسهيل كننده . است 

 . ياد گيري ، هر دو ، نظر ميدهند
ارزش گزاري كار نيز با دو  -13

يعني ياد گيرنده نيز . طرف ايست 
در ارزش گيري به كار خويش 
شركت ميكند و به نوبه خود حق 
دارد به ارزيابي معلم و استاد 

 .خويش بپردازد
تماد به بعلت رشد حس اع -14

نفس در نزد دانش آموز و  دانشجو 
و از آنجا كه در كالس درس ، 
همه مغز ها فعالند و محيط ، محيط 
گفت و شنود است ، دانش آموز و 

دانشجو ، مهارتهاي الزم را براي 
فعاليتها و نقشهاي آتي در اجتماع ، 

 . فرا ميگرند
و از آنجا كه در اين سيستم  -15

يتها در كليه سازمان دهي ها و مدير
سطح مدرسه و دانشگاه بر اساس 
مشاركت و توليد تنظيم مي شود  ، 
دانش آموز و دانشجو فرهنگ مشاركت 
را در خارج از حوزه مدرسه و دانشگاه ، 
يعني در خانه، در محيط كار ، در 
فعاليت حين فراغت ، تا مسائل اجتماعي 
و سياسي ، تعميم مي دهد و دانش آموز 

مام دوران تحصيل ، و  دانشجو پس از ات
شخصي مسئول ، توانا ، مباحثه گر ، 
منتقد ، سازنده ، خود انگيخته ، پر شور و 

خواهد شد كه در ساختن كيفيت و ... 
كميت حال و آينده خود، نقش اول را 

 . بازي ميكند
اكنون در ايران، هر ساله ميليونها        

كودك سرشار از حس كنجكاوي و 
 ده اند از نقطه خود انگيختگي كه آما

نظر جسمي و فكري از راه كشف 
حقيقت با جهان شگفت آشنا گردند ، به 

 12مدارس وارد مي شوند و در طول 
سال، به زعم نگارنده ، اغلب  به شيوه 
غلط  آموزش ميبينند و قوه تفكر و 
توان خود انگيختگي ، ابتكار و خالقيت 

تنها راه و .، بمرور در آنها مي خشكد 
 در دسترس ميابند ، دست روشي كه

يابي به علم از طريق انباشت هر چه 
آنهم . بيشتر ذهن با محفوظات است 

اطالعاتي پراكنده و اغلب نا مربوط با 
جواني ! واقعيات و نياز هاي زندگيشان 

عاجز از فعاليت خود جوش و ترسان از 
تجربه كه قادر به بيان افكار و احساسات 

يط آموزش خود نمي باشد ، پاي به مح
ديگري بنام دانشگاه و يا به تعبير ديگر 

در .  مي نهد "دبيرستان بزرگ "
دانشگاه از نظر كيفيت آموزش ، تفاوت 

در ( چنداني ، با دبيرستان نمي يابد 
شماره هاي آينده مستندات اين نظر 

اينجا نيز ، )خود را ارائه خواهم داد 
كارش افزودن بر حجم محفوظا ت 

 "حصيالن اين فارغ الت. است 
 خود به يكي از "دبيرستانهاي بزرگ 

. معضالت بزرگ كشور تبديل ميشوند
مدرك در دست ، با سطح توقع باال ، 

اما بازار .  ميگردند" بازار كار "وارد 
كار بعلت ضربه اي سهمگيني كه رژيم 
بر اقتصاد كشور وارد آورده است ، 

و اينگونه .توانايي جذب آنان را ندارد
 هزارتحصيل كرده 180 سالي است كه 

هاي دانشگاههاي كشور ، ايران را 
  !ترك ميكنند

در شماره اي آينده با استناد به آمار و 
نظرات معلمان و استادان كنوني  بر ما 
آشكار ميگردد كه كيفيت آموزش و 
پرورش در ايران بر مبناي كدام يك 

  .از دو ديدگاه فوق است 
ه حقوق اما تجاوزها ب: انقالب اسالمي 

اين بار، . انسان همچنان ادامه دارد 
 در اختيار …قاتالن مقامات واواك و

دارند و اجازه برگزاري مراسم بزرگداشت 
فروهرها را حتي در خانه اي كه قتلگاه 

  :نها شد را نيز نمي دهندآ
  

  13 صفحهدر
  
  

  لي ؟آپيوند
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ممنوع كردن 
بزرگداشت فروهرها 

 بيستمين –حتي در خانه 
سال تأسيس كانون 

 –ندگان در برلن پناه
  تجاوزها به حقوق انسان 

اجازه بزرگداشت مراسم *
فروهرها حتى در خانه آنها داده 

  !نشد

   داريوش و پروانه فروهر            
قراربود فردا چهارشنبه مراسم ◄   

بزرگداشت داريوش و پروانه فروهر 
در هشتمين سالگرد ترور آنها به دعوت 

ز شان و جمع كثيرى ا فرزندان
هاى سياسى اجتماعى و  شخصيت

بعد از ظهر .  برگزار گردديفرهنگ
امروز خبر رسيد كه به اين مراسم كه 
قرار بود در خانه آنها برگزار شود، 

 با احضار  واواك نشده وهاجازه داد
پرستو فروهر به او ابالغ كرده كه حتى 

 خانه خود هم اجازه يدر چهارديوار
برگزارى مراسم پدرو مادرش را 

 .ندارند
(  به راديو دويچه وله  فروهرپرستو   

 من ديباور كن:  گفته است)  نوامبر 21
 را هي قضني اييخودم هم چرا

 ني به من چني وقتروزيد. دانم ينم
 دو آدم دانم، ي شد، گفتم من نميابالغ

را به آن شكل كشتند، آنچه از اسناد 
 بود، شان ي زندگياسيس

 شان ي   بود از خانهشانيها دستنوشته
غارت كردند و بردند، هر چه من 

 پرونده دادند، كردم پس نيدوندگ
 كه دي رسيشان به چنان سرانجام قتل
 نشدند، ي معرفهي قضني از عاملكيچيه

 در مورد مي كتاب ما خواستكيحتا، 
 بعد از م،ي چاپ بكننهاي ايزندگ

 متعدد  آخرسرهم به ما يسانسورها
 پاك دي بانهايآخر نام ا. مجوز ندادند

 مملكت؟ ني اخي تاري بشود از صحنه
 و ي سربلندي كه صرفا برايي آدمهانيا

 كردند و ي مملكت زندگني ايآزاد
 دو ساعت در يجانشان را دادند، حت

 را ندارند كه در  حق نيطول سال ا
  خانه خود بزرگ داشته شوند ؟ 

بيستمين سالگرد تأسيس كانون *
پناهندگان سياسي ايراني در 

  :برلن 
، در 2006 نوامبر 14    سه شنبه ، 

كارگاه فرهنگها ، در برلين، بيستمين 
سالگرد تأسيس كانون پناهندگان 
سياسي ايراني در برلن ، با حضور 
شماري از سياستمداران ، مسئولين امور 
مهاجرين و پناهندگان در دولت برلين، 
و نيز ، نمايندگان نهادهاي مهاجرين و 

 و بسياري از پناهندگان و حقوق بشر
  .ايرانيان مقيم برلن برگزار شد 

    در اين مراسم، پس از نمايش فيلم 
كوتاهي در باره چگونگي تأسيس و 
تكوين كانون پناهندگان ، خانم كنانه 
 ،ورنر ، وزير امور اجتماعي دولت برلن

از نقش كانون پناهندگان ، به عنوان 
يكي از قديمي ترين نهادهاي مدافع 

دگان و همچنين از حقوق پناهن
نهادهاي مهم براي كمك به ايرانيان 

قاي گونتر پينينگ ، آسخن گفت 
مسئول امور مهاجرين در دولت برلن ، 
به نقش دوگانه كانون هم در مورد 
كمك به پناه جويان تازه وارد و هم 
كمكهاي پروژه اي براي ادغام ايرانيان 

با : در جامعه جديد پرداخت و گفت 
انند كانون پناهندگان ، وجود نهادي م

مسائل پناهندگي و حقوق بشر بطور 
مرتب در دستور كار ما قرار مي گيرند 

حضور اين كانون در بسياري از . 
نهادهاي برلن مي تواند نمونه اي از 
يك كار موفق براي نهادهاي مهاجر 

لپيك آقاي مهست آن، آپس از .  باشد 
 - ، سخنگوي شوراي مهاجرين برلن 

 ورگ ، به نقش كانون در تأسيسبراندنب
لمان ، در آاولين شوراي مهاجران در 

  .  پرداخت 2003سال 
 از مسئولين ،قاي حميد نوزري     آ

كانون پناهندگان، در صحبت 
كوتاهي، از چگونگي تشكيل كانون ، 
فرار نيروهاي اپوزيسيون و دگر 
انديشان از ايران ، نقض سيستماتيك 

نين توسعه حقوق بشر در ايران و همچ
كانون و پروژه هايش براي دادن 
خدمات اجتماعي به ايرانيان مقيم برلن 

او با نگاهي به جامعه . ، سخن گفت 
ايراني مقيم برلن ، انجمن ها و 
تشكيالت جامعه ايراني را موفق ترين 
جوامع مهاجر در شهر توصيف كرد كه 
با بسياري از نهادها و مؤسسات  شهر ، 

  .مي كنند همكاري و مشاركت 
قاي رضا برون آ      نواي زيباي سنتور 

در حاشيه . اختتام اين مراسم بود 
مفصلي از  مراسم، نمايشگاه نسبتا 

فعاليتهاي كانون و ايرانيان مقيم برلن 
دانستني است كه از سال .      بر پا بود 

 تن 113242،  2005 تا پايان سال 1984
 لمان تقاضاي پناهندگي كرده اندآدر 

. 
  :تجاوزها به حقوق انسان * 

عباس جعفري  - 85آبان  19 در ◄
دولت آبادي رييس كل دادگستري 

طبق احكام : گفت  استان خوزستان
  نفر از  ١٠  صادر شده، حكم اعدام 

عامل اقدامات سال گذشته  ١٩
خوزستان بزودي در مالء عام به اجرا 

بقيه عامالن اين اقدامات   .آيد در مي
   .اند تبعيد محكوم شدهبه حبس يا 

اطالع رسيد كه    85آبان  19در ◄
غفور محمدي عضو سازمان دفاع از 

  به (RMMK)حقوق بشر كردستان
كژال محمدي روز  همراه همسرش

 آبان ماه، توسط نيروهاي 16  شنبه سه
. امنيتي شهر پيرانشهر بازداشت شد

 دو نفر ديگر از همراهان   ميشود گفته
 عزيز "امهاي  ن آقاي محمدي به

 نيز بازداشت  عبداللهي  و  ليال خرازي
   .اند شده
نژاد  سعيد يعقوبي  ، 85آبان  19 در ◄

دبير سابق انجمن اسالمي دانشجويان 
پس از لغو «: دانشگاه مازندران  گفت

مجوز نشريه انجمن اسالمي دانشجويان 
ي فني، اعضاي سابق انجمن  دانشكده

ود در ي موج  نشريه300اسالمي حدود 
آرشيو انجمن اسالمي را به صورت 
رايگان در اختيار دانشجويان قرار 
دادند كه با ممانعت حراست دانشگاه 

  «.روبرو شدند
رضا عباسي روزنامه  ،85آبان  19 در ◄

نگار زنجاني به اتهام تبليغ عليه نظام و 
توهين به مقامات محاكمه و از سوي 

  ماه حبس، به6 بار 2 دادگاه بدوي به 
 قانون مجازات 514 و 500استناد مواد 

  .اسالمي محكوم شد

عسگر اكبرزاده   ، 85آبان  20 در ◄
زنداني سياسي كه پيش از اين در 
زندان اردبيل نگهداري ميشده است، 
در روزهاي گذشته از اين زندان به 
مكان نامعلومي كه گفته ميشود يكي از 
بازداشتگاههاي وزارت اطالعات در 

  .اشد منتقل گشته استاين شهر ب
وكيل مدافع ، 85بان  آ21 در ◄

پور، مديرمسوول روزنامه توقيف  نعيمي
شده در   شكايات مطرح"ياس نو"شده 

كيفرخواست صادره عليه موكلش را 
 مورد عنوان كرد و 32حدود 

اميدواريم در مورد : خاطرنشان كرد
ها حكم  اكثر يا همه موارد شكايت

   .برائت موكل صادر شود
 توقيف شده است 1382    روزنامه در  
 خبرنامه اميركبير، 85بان  آ21 در ◄!

 اتفاقات چند روز :اطالع داده است 
اخير در دانشگاه هاي سراسر كشور 
همه مويد وجود پروژه مشترك براي 
برخورد با انجمن هاي اسالمي تمامي 

چندي پيش . دانشگاه هاست
ميراحمدي، رئيس نهاد رهبري در 

و ) پلي تكنيك تهران( اميركبيردانشگاه
معاون سياسي نهاد مركز، به صراحت 
عنوان كرده بود كه حاكميت وجود 
تشكل هاي منتقدي مانند انجمن هاي 
اسالمي را در دانشگاه ها برنمي تابد و 
دستور برخورد با تمام آن ها صادر 

   .شده است
، اطالع رسيده است 85بان  آ22 در ◄

امات برهان جلسه رسيدگي به اتهكه 
لهوني و بهرام ولدبيگي، مديرمسوول و 

 "ئاشتي"شده  نامه توقيف سردبير هفته
صبح روز چهارشنبه هفته جاري در 
دادگاه كيفري استان كردستان برگزار 

نشر اكاذيب به قصد نها آ جرم  .شود مي
تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه 

  . است امنيت ملي 
 ، ايسناش به گزار  ، 85آبان   22 در ◄

يكي از متهمان حوادث خردادماه 
 كه در ايام اغتشاشات اخير    اردبيل

اردبيل دستگير و به دادسراي عمومي و 
انقالب اردبيل معرفي و طي قراري 

ي زندان شده بود،با صدور قرار  روانه
ي  مجرميت و كيفرخواست به شعبه

 دادگاه عمومي و جزايي اردبيل 105 
   .ارسال شد

دادگاه انقالب   ، 85آبان  22 در ◄ 
اسالمي شهر سقز يكي ديگر از فعاالن 
. كارگري را به حبس محكوم كرد

محمود صالحي به اتهام تالش براي 
تشكيل شوراي هماهنگي و دعوت از 
كارگران به شركت در تجمع 
غيرقانوني روز جهاني كارگر در سال 

.  به چهار سال حبس محكوم شد1383
ل حسيني به در همين رابطه سيدجال

دو سال حبس محكوم و  محمد عبدي 
يادآور . پور از اتهام وارده تبرئه شد

مي گردد نامبردگان سال پيش نيز با 
همين اتهام محكوم به حبس شده و 
سپس توسط دادگاه تجديدنظر استان 

 .كردستان تبرئه شده بودند
لقمان مهري كه  ، 85آبان  22 در ◄

گذشته در جريان حوادث تابستان سال 
در شهر سقز دستگير و مدتي را در 
بازداشت به سر برده بود به اتهام اقدام 

 سال حبس 5عليه امنيت ملي به 
اين حكم اخيرا . محكوم گرديده بود

از سوي دادگاه تجديدنظر استان 
ته و به كردستان مورد تاييد قرار گرف

لقمان مهري . نامبرده ابالغ شده است
قوق بشر كه عضو سازمان دفاع از ح

كردستان نيز است، در پرونده اي 

ديگر، در رابطه با شركت در تجمع 
 6 به 1383 در سال "روز جهاني زن"

 ضربه شالق محكوم 25ماه حبس و 
گرديده بود كه اين حكم نيز پس از 
تاييد در دادگاه تجديدنظر استان 
اخيرا در ديوان عالي كشور تاييد شده 

  .است
 1083به شع  ، 85آبان  22 در ◄ 

دادگاه عمومي تهران، قرار بازداشت 
موقت مديرمسوول روزنامه حسبان را 

   .تأييد كرد
 اطالع رسيد كه ، 85آبان  22 در ◄

سعيد شاه قلعه و هاشم  و ناصر زرافشان
مورد  )  "غ"(شاهين نيا توسط فردي 

مسيولين . ضرب و شتم قرار گرفتند 
رب و  اوين شاهد ض350دفتر اندرزگاه 

 .وده اند اين سه زنداني سياسي بشتم
نادر كاووسي،   ، 85آبان  22 در ◄

ستاره «شده   توقيف مديرمسوول نشريه
 دادگاه عمومي 1083به شعبه » سهيل

تهران به رياست قاضي حسينيان احضار 
   .شد
احسان منصوري  ،85آبان  22 در ◄

دانشجوي دانشكده رياضي و علوم 
ير به كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركب

دليل شركت در اعتراضات دانشجويي 
نيمسال گذشته اين دانشگاه مشمول 

  .حكم كميته انضباطي شده است
برخي از   ، 85آبان  22 در ◄

رغم  دانشجويان كه به گفته خود علي
قبولي در آزمون علمي كارشناسي 

هاي  ارشد، اسامي آنها جزء قبولي
سازمان سنجش اعالم نشده بود 

نام شان، مقابل  م ثبتدراعتراض به عد
ساختمان مركزي وزارت علوم تجمع 

  .كردند
نعمت احمدي،   ، 85آبان  24 در ◄

صبح :  وكيل مدافع انصاري  گفت
. امروز با كيوان انصاري مالقات كردم

دو روز پيش با اتمام تحقيقات بازپرسي 
 روز حبس 52در خصوص وي، پس از 

قرار مجرميت صادر )  شهريور27از (
 او متهم شده است به  .تاسشده 

اجتماع و تباني در جهت اخالل در 
امنيت كشور،توهين به مقامات از 
طريق مطالب روي كامپيوتر، آموزش 
در جهت تسخير راديو و تلويزيون و 

چنين تبليغ  ايجاد ايميل محرمانه و هم
  .عليه نظام عنوان شده است

مصطفي صداقت   ، 85آبان  24 در ◄
ن اسالمي جو دبير سابق انجم

 6دانشجويان دانشگاه سبزوار از احضار 
دانشجوي اين دانشگاه به كميته 

 وي گفت ، . ه است انضباطي خبر داد
جويي  اي خواهان انتقام گويا عده

چگونه است كه تمام افراد . هستند
احضار شده از فعاالن دانشجويي و آن 

  اند؟ هم از فعاالن انجمن اسالمي بوده
شعبه اول دادگاه   ، 85آبان  24 در ◄

انقالب سقز، محمود صالحي و جالل 
شدگان تجمع روز   حسيني، از بازداشت

 در شهرستان 83جهاني كارگر سال 
سقز را به ترتيب به تحمل چهار و دو 

   .سال حبس تعزيري محكوم كرد
مراسم بزرگداشت  ، 85آبان  25 در ◄

كه در كنار مزار ) سردار ملي(ستارخان 
به صحنه درگيري ميان او برگزار شد 

تجمع كنندگان و نيروهاي امنيتي 
 تن 8و السالم عظيمي  حجه . تبديل شد

  . بازداشت شدند ديگر 
مراسم اهداي  ،85آبان  26 در ◄

 2006جايزه نويسندگان دربند سال 
انجمن قلم سوئد، به دليل غيبت كامال 
موجه برنده آن دكتر ناصر زرافشان 

ن به سر مي كه كماكان در زندان اوي
برد، تبديل به مراسم بزرگداشتي به 
يادماندني از اين وكيل و نويسنده 

  .ايراني شد
در دومين روز از   ، 85آبان  26 در ◄

جمعي از كارگران , سفر احمدي نژاد 
 " ," شاهو"اخراجي واحدهاي نساجي

 و كارمندان " آلومين" ,"پرريس
اخراجي دانشگاه علوم پزشكي پنج 

  .استانداري تجمع كردندشنبه مقابل 
معاون آموزشي   ، 85آبان  27 در ◄

دانشكده اقتصاد دانشگاه لرستان اعالم 
كرد، دكتر رحيمي داراي مسائل 

ن آاز . است زيادي در دانشگاه بوده 
اهانت وي به مقام معظم رهبري جمله 

به شهادت چند تن از كاركنان دانشگاه 
هاي پژوهشي اشاره   و داشتن خالف

 قرارداد او تمديد نشده و .كرد
، دانشجويان دانشگاه لرستان نسبت 

 تجمع براي اعتراض به اخراج او، 
  .نده ااعتراض آميزي را ترتيب داد

 نفر به جرم 5  ، 85آبان  27 در ◄
 كيلو مواد 120حمل، خريد و فروش 

    .مخدر در تايباد اعدام شدند
منصور اصانلو،   ، 85آبان  28در ◄

شركت واحد رييس سنديكاي 
اتوبوسراني تهران و حومه صبح امروز 

ابراهيم مددي، نايب   .بازداشت شد
اصانلو : گفت رييس سنديكاي مزبور

صبح امروز زماني كه قصد خريد براي 
منزل خود را داشت در خيابان 
بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل 

  .شد
بنا به دستور   ،85آبان  28 در ◄

طباطبايي كتاب مديريت دانشگاه عالمه 
 اكبر گنجي  از كتابخانه ي  هاي 

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 
  .وري شد آ جمع  طباطبايي

، فعاالن حقـوق بـشر      85بان   آ27 در   ◄
كـساني  : در ايران گزارش كـرده انـد        

كه در حال حاضر زندانيان سياسـي را        
تهديــد بــه قتــل مــي كننــد اســماعيل 

لين سـابق   از مـسئو  ) تيغ زن   (افتخاري  
كميته انقالب اسـالمي سـپاه پاسـداران     
مي باشد وي به دليل شرارت هاي كـه         
بر عليه مردم تهران انجام مي داد رژيم        
مجبور شد كه وي را دستگير و زنداني        
كند و سالهاست كه از اين فـرد بـراي          
حمله به زندانيان سياسي اسـتفاده مـي        

او مورد حمايت مسئولين زنـدان    . كند  
 از فرد ديگري بـه  ن و همچني قرار دارد 

نام جليل غريب بـراي حملـه بـر عليـه           
  .زندانيان استفاده مي كند 

زندانيان سياسي كه در اثر اين ضرب و        
شتم مجروح گرديده انـد ، و بهـداري         
زندان اوين از درمان آنها خـود داري        
مي كنند آقاي هاشم شاهي نيـا كـه از          
ناحيه قفسه سينه مجروح شده  و دچـار         

   تنفسي مي باشدمشكل
از سوي ديگر آقـاي سـعيد شـاه قلعـه            
همچنان در سلول انفـرادي نگهـداري       

مسئولين زنـدان بـه ضـرب و        . مي شود 
شتم زندانيان بسنده نكرده اند و آنها را        
ــدان     ــه زن ــه ب ــد ك ــرده ان ــد ك تهدي

 .  گوهردشت كرج تبعيد نمايند
فعاالن حقوق بـشر     ،   85بان   آ27 در   ◄

زنـداني  : انـد   در ايران گزارش كرده     
 كـه در     ياسـرمجيدي  سياسي در تبعيـد   

زمان دستگيري كمتـر از بيـست و سـه          
ســال ســن داشــت ، از ســوي دادگــاه 
انقالب كرج محكوم بـه بيـست و پـنج          
سال زندان در تبعيد گـشته اسـت و در       
حال حاضر پنجمـين سـال محكوميـت       

در چند مـاه     .خويش را سپري مينمايد   
 بـسيار   گذشته او را به بندي بـا شـرايط        

 .بدي منتقل نموده اند 
  ، فعاالن حقوق بشر 85بان  آ29 در ◄
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بعداز دوران كوتاه اولين رياست 
جمهوري كه درپي دسيسه هاي 
مافياهاي تازه تولد يافته و احزاب 
وابسته و سكوت گروههاي خودخواه و 
اصرار دولتمردان  مستبد، آقاي خميني 

وط در آن زمان بحراني راضي به سق
آن شد، قوه مجريه به ميدان نبرد و 
تعادل و توازن قدرت بين مافياها 

بعد از درگذشت . تبديل شده است
آقاي خميني، اين نقش بصورت روشن 
.  تر و شفافتري خودرا نشان داد

درحقيقت، مافياهاي طيف رهبري 
در پناه )  مستقل از رهبر يا وابسته به او(

بر قدرتي كه درقانون اساسي براي ره
تدارك ديده اند، و مافياهاي خارج از 
اين طيف، بااتكاء به دستگاه اجرائي، 
فضائي حياتي را براي خود ايجادكرده 

بدين ترتيب، مافياهاي طيف . اند
واليت (رهبري از قدرت باالي دولتي

، و مافياهاي خارج ازاين )مطلقه فقيه
قوه (طيف از قدرت باالي مديريتي

يص مصلحت مجريه و يا مقننه و تشخ
  .بهره ميبرند...) و

به دليل پويابودن پايه غيررسمي نظام 
 و ايستا ،يعني مافياها در اهداف خود

بودن پايه رسمي آن يعني دولت در 
مسئوليتهاي خود، به وظائف و انجام 

خصوص بعداز فوت آقاي خميني،  و 
 تردر بستر دوران اصالحات، شاهد بزرگ

ه  مافياها نسبت بنقششدن و وسعت 
به دالئل . دولت در همه امور ميباشيم

قرارداشتن نهاد رهبري در ميان باند 
 بودن رهبري هاي مافيائي و بي پايه 

آقاي خامنه اي ،  مافياها توجه چنداني 
   : رهبر نداشته و ندارند اينبه

قوه قضائيه را كامال در دست خود 
 هرروزه  شاهد ناديده گرفتن .دارند

 قضات به قوانين جاري ودهن كجي
رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبراست 

نفوذ فراوان و تعيين كننده . مي باشيم 
آقاي اكبر . اي در قوه مقننه دارند

كميسيون  اعلمي نماينده تبرير و عضو 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 

 آبان 17 در وگو با بازتاب در گفت
نقش آقاي باهنر ": ميدارد اظهار امسال

يب رئيس مجلس و عضو به عنوان نا
مؤثر در فراكسيون اصولگرايان در 
  تضعيف جايگاه مجلس، بسيار پررنگ

گاه  هاي گاه و بي كارشكني. است
اي كه براي دور  وقفه ايشان و تالش بي

كردن نمايندگان از انجام وظايف 
قانوني و نظارتي خود نظير تذكر، 

وتفحص و استيضاح  سؤال، تحقيق
اين ادعاست و دهد، مؤيد  انجام مي

هايي هم كه براي اين  متأسفانه روش
شود، چندان  منظور در پيش گرفته مي

اخالقي و زيبنده ايشان به عنوان يك 
 وي ".شخصيت سياسي كاركشته نيست

مثال ايشان به ": دگويمي  ادامه در
تازگي براي تشويق برخي از 
نمايندگان جهت پس گرفتن امضاي 

وتفحص از  خود از طرح تحقيق
جمهوري، جمعي از آنها  تبليغات رياست

را گرد آورده و به آنان اعالم كرده 
وتفحص مطرح  اگر اين تحقيق«بود، 

شود، چه بسا نوبت به طرح 
وتفحص از هفتمين دوره  تحقيق

انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز 
و هنگامي كه با اعتراض برخي » برسد

: رو شد كه به او گفتند از حاضران روبه
را كه حساب پاك است، از آن «

، كيف خود را »محاسبه چه باك است؟
خارج كرده و با نشان دادن دسته چك 

چنانچه اين اتفاق «: گويد خود، مي
در قوه  . ".بيفتد، من بايد پاسخگو باشم

مجريه هم بنا بر اظهارات رئيس آن، 
به "پست هاي كليدي و حساسي را 

همچنين،  ! "زور تصاحب كرده اند
علمي در همان مصاحبه مي آقاي ا
 البته اين موضوع تنها مختص ". گويد

آقاي باهنر نيست، چون در همان 
هاي  جلسه، نماينده ديگري كه از چهره

مطرح و شاخص فراكسيون اصولگرايان 
و رئيس ستاد انتخاباتي يكي ديگر از 

جمهوري بوده نيز  نامزدهاي رياست
براي منصرف كردن حاضران جلسه از 

تفحص، خطاب به آنان و تحقيق
اگر اين طرح انجام شود، «: گويد مي

شود كه طرح آنها به  مسائلي آشكار مي
كه در يكي از  صالح نيست؛ مانند اين

ها، شهروندي يك ميليارد تومان  استان
واريز كرده است، ... به حساب آقاي 

جمهوري  در حالي كه نامزد رياست
گويد، من اصال او را  مزبور مي

  ."»مشناس نمي
به دليل بي توجهي ونافرماني مافياها 

، چندي پس از دستيابي به درقبال رهبر
اين مقام، آقاي خامنه اي تالشهايش را 

اما .  شدن شروع كرد"خميني"براي 
 پشتوانه، نه قانوني، نه داشتن علتبه 

شرعي، نه مردمي، نه خصوصيات 
شخصي رهبري، اين تالشها تا كنون به 

 به اين دستيابي براي .نتيجه نرسيده اند
هدف، از جنبه عملي با استفاده از 
اختيارات رهبري يعني تركيب شوراي 
نگهبان و نظارت استصوابي آن و قوه 
قضائيه و عزل و نصب فرماندهان 

واز لحاظ نظري ... نظامي و انتظامي و
به  "استقالل" و "عدالت" واژهاز دو 

زيرا در عمل، و درمورد ( مفهوم ابزار
، عكس آن را انجام داده و عدالت
 جهت جذب افكارعمومي ) ميدهد

به همين دليل . استفاده ميكند
وباناباوري از چندي پيش، شاهد 
آزادگذاشتن نسبي رسانه ها از انتقاد به 

از . وجود فسادمالي در كشور مي باشيم 
 آقاياين جهت رئيس جمهورشدن 

احمدي نژاد عليرغم ديدگاههاي 
رگي را براي او به متفاوتشان، شانس بز

ارمغان آورد، هرچند خود او در دور 
دوم انتخابات، در برابر هاشمي 
رفسنجاني با به كمك فراخواندن آيت 

اين و فرمانده بسيج، اهللا مصباح يزدي، 
 و ميدان پيروزي را ميسر گرداند

اجرائي كشور را به سود شخص خويش 
تا جائي كه مافياهاي طيف  . جهت داد

را هم نگران ) ل از رهبرمستق(رهبري 
  . آينده خويش ساخته است

براي چندمين بار، عدم اقبال 
هواداران نظام واليت مطلقه فقيه به 
كانديداهاي رهبر، يك هشدار به آيت 
اهللا خامنه اي بود تا از فرصت استثنائي 
به قدرت رسيدن احمدي نژاد و 
بحران هسته اي كه غرب بوجود 

ايگاه خود آورده بود،  براي تقويت ج
براي اين . حداكثر استفاده راببرد

مقصود يا بايد به يك پيروزي بزرگ 
سياسي دست مي يافت و يا اوضاع را 

به حدي بحراني ميكرد تا از قبل آن  
به عنوان فرماندهي كل قوا، موقعيت 

اما . متوفقي براي خود ايجاد مي نمود
نه آن پيروزي بزرگ را بدست آورد و 

 بتواند باآن عمل نما نه آن بحراني كه
با اين وجود، پيروزي سياسي . يد

كوتاه آمدن غرب از مواضع (محدود
) اوليه خود در مورد بحران هسته اي

اميدوار بود ( همراه با بحراني محدود
آمريكا حمله اي هرچند محدود و 
ناچيز انجام دهد كه اين كار تا حاال 
انجام نگرفته و با پيشرفت زمان، 

 حال ضعيف تر شدن احتمال آن در
به او اجازه داد تا برنامه اي را ) است

كه درپيش رو دارد به بهانه سفري به 
  .استان سمنان اعالم نمايد

 سخنان آقاي خامنه اي در سمنان كه 
در فاصله زماني ميان نگارش بخش 
نخست اين نوشته و بخش حاضر انجام 
شد، مؤيد نارضايتي او از موقعيت 

زيرا وي .  استخويش در درون نظام
به عنوان باال ترين مقام دولتي خطاب 
به اساتيد دانشگاهها و دانشجويان از 

سخن ) انقالب(ضرورت يك تحول 
حاال تحول يعنى چه؟ ....": ميگويد

تحول چرا؟ مگر بناست تغيير اتفاق 
انسانى و  تحول در جوامع. بيفتد؟ بله

هيچ . براى بشر، سنت اليتغير الهى است
 ند در مقابل تحول بشرىتوا كس نمى

به اين ترتيب  . "....بايستد؛ امكان ندارد
او وقوع يك تحول قريب را در كشور 
اعالم ميكند و در عين حال، با 

 "تحول و دگرگوني"بكاربردن واژه 
گوي سبقت را از اصالح طلبان مي 

. را بي معنا ميكند) اصالحات(ربايد و 
وي با تاكيدمجدد بر اين انقالب ادامه 

حاال چه كار ....... ":  ميدهد
اى  خواهيم بكنيم؟ اين دگرگونى مى

 خواهيم ايجاد كنيم، به چه كه مى
خواهيم  مى معناست؟ جاى آنچه كه 

خواهيم  دگرگون كنيم، چه مى
 خود جواب روشن و ".... بگذاريم؟

اما . شفافي به اين سئواالت نمي دهد
تاكيد ميكند كه ساختار نظام تغيير 

ى  نقطه...... ": مي گويد. دنخواهد كر
مقابل، اين است كه هرج و مرج 
رفتارى و سياسى و ساختارشكنى و 

فراموشى هويت ملى بر  گرايى و پوچ
ى مقابل  ما حاكم شده باشد؛ اين، نقطه
ايجاد يك  آن چيز مطلوب است؛ يعنى

حركت، اما در جهت خراب كردن 
آنچه كه داريم و مفيد است و الزم 

اين بار .  "...ن، غلط استاي .دانيم مى
باتاكيد مجدد بر حفظ ساختار كنوني، 

 و "اقتصادي"از هرج ومرج 
 سخن به ميان "فرهنگي" و "عقيدتي"

مي آورد كه مي توانند اهداف انقالب 
حرف .......  ". قريب الوقوع باشند

اصلى ما امروز اين است كه نه با توقف 
توان  در گذشته و سركوب نوآورى مى

رسيد، نه با رهاسازى و  ىبه جاي
شكنى و هرج و مرجِ اقتصادى و  شالوده

به جايى  توان عقيدتى و فرهنگى مى
از منظر .  "رسيد؛ هر دو غلط است

ايشان هرج و مرج اقتصادي برميگردد 
درحقيقت  . "عدالت"به همان ابزار 

 به زانو درآوردن "عدالت"هدف از 
آن دسته از مافياهاي نافرمان هستند 

صددارد با كمك محمود احمدي كه ق
اختالف . نژاد به اين مقصود برسد

 اينست "عدالت"برداشت اين دو از 
كه براي اولي ابزاري است براي رام 
كردن نافرمانيها و براي دومي، ابزاري 
است در جهت ارضاي كينه نسبت به 
متكاثرين ثروت و چپاولگران ثروت 

زيرا اگر هدف از عدالت مردم . ملي
 عدالت محدود به جنبه بودند،

اقتصادي آن، كه خود معلول بي 
عدالتي هاي ديگري در حقوق انسانها 
است نميشد و ابتدا به آن حقوق، يعني 
حق آزاديها، حق برخورداري از 

حذف نظارت (تصميم گيري 
، حق دادخواهي و ابراز )استصوابي

عقيده و شكستن سانسور و غيره را كه 
ي و برقراري الزمه مبارزه با فساد مال

عدالت اقتصادي هستند را در اولويت 

دراين صورت، آقاي . قرار ميدادند
احمدي نژاد تا آنجا براي رهبر مورد 
استفاده دارد كه مافياهاي نافرمان يا 

از آن به بعد، . رام شوند و ياتصفيه
هرج و ".  شرنوشت او نامعلوم است

 هم "مرج هاي عقيدتي و فرهنگي
د هرچه بيشتر سانسور برميگردند به ايجا

و محدوديتهاي ديگر فرهنگي كه با 
 تحولي را كه .اختفاي فساد در تعارضند

آقاي خامنه اي در ذهن خود 
پرورانده تا بدان حد هولناك است 
كه در نظر دارد انديشيدن را هم در 

وي در ادامه . كنترل خويش در آورد
اى  ى آزادانديشى مسئله... ": مي افزايد
بايد راه . م، ناظر به اين استكه ما گفتي

نوآورى و تحول را باز  آزاد انديشى و
گذاشت، منتها آن را مديريت كرد تا 

شكنى و بر هم  شالوده به ساختارشكنى و
. ".هاى هويت ملى نينجامد زدن پايه

يعني انسان در انديشيدن هم بايد تابع 
واين را آزاد انديشي مي . رهبرباشد

كه نبايد جلوي وي اضافه ميكند . نامد
هيچ دگرگوني در كشور گرفته شود، 
اال درموردي كه به ساختار شكني 

راجع ) نظام مافيائي واليت مطلقه فقيه(
و شرط تحول آنست كه بتوانيم . ميشود

در ادامه . خود،  آن را مديريت كنيم
يك؛ : حرف ما اين است ...": ميگويد

دو؛ از . با تحول نبايد سينه به سينه شد
سه؛ نه فقط  .بايد استقبال كردتحول 

با تحول نبايد دشمنى كرد، كه بايد از 
بايد  چهار؛ تحول را. آن استقبال كرد

مديريت كرد؛ در تحول، دگرگونىِ به 
سمت پيشرفت و تعالى را بايد در نظر 

تحولى كه موجب پسرفت  .گرفت
پنج؛ تحول را . بشود، تحول بدى است

 و هرج با آنارشيسم و ساختارشكنى و
واما  . ".مرج نبايد اشتباه گرفت

مديريت اين تحول را درحيطه 
. صالحيت دانشگاهيان و حوزه مي داند

و از آنها مي خواهد بدون فوت وقت، 
به دليل وحشتي كه از ! اقدام كنند

رقباي دست اندركار خوددارد، خطاب 
به دولتمردان هم مي گويد درصورتي 
ميخواهند در اين دگرگوني شركت 

، هشيار باشند، دست ازپا خطا كنند
 تهديد "انفجار مين"نكنند و آنها را به 

 و كسى هم ..." وي مي افزايد.  ميكند
كه متصدى اين كارهاست، عبارتند از 

. نخبگانِ دانشگاه و حوزه ى مجموعه
شما جوانها و آنهايى كه آمادگى 

منتها . شويد داريد، وارد اين ميدان
ماها . دمنتظر من و امثال من نماني

 حداقل پنجاه سال اختالف سنى با شما
داريم؛ شما جوانيد؛ مركز نيرو و نشاط 
هستيد؛ كار مالِ شماست؛ همچنان كه 

بنابراين منتظر . شماست آينده مال
نمانيد، خودتان اقدام كنيد؛ اساتيدتان 

كشور هم البته  مسئوالن. اقدام كنند
منتها توجه داشته . آگاه و متوجه باشند

كارها   كه اگر شما هم دنبال اينباشيد
همان . هستيد، بايد مديريت كنيد

مثل ميدان . شاخصها را مراقبت كنيد
. طرف، ميدان مين است مين است؛ دو

از آن خط سالم و صحيح حركت 
   ".كنيد

 به زودي و -1: خالصه كالم اينكه
احتماال بعداز انتخابات، كشور آبستن 

ون  اين تحوالت بد-2. تحوالتي است
تغييراتي در ساختار كنوني نظام 
صورت ميگيرند، يعني در واقع 
اصالحات، كه بادرنظر گرفتن ساختار 
نظام، هراصالحي اجبارا در جهت 
. تقويت بيشتر استبداد صورت ميگيرد

 به نام عدالت و مبارزه با فساد، -3
اشخاصي را دستگير و محاكمه خواهند 
كرد و اين تحوالت به منظور تقويت 

يه دولتي نظام به سود رهبري در پا
 هدف از -4. برابر مافياها انجام ميشوند

تحوالت، مستقيما دولت نيست، اما از 
آنجا كه مقامات دولتي مستقيم و 
غيرمستقيم آلوده به مافياها هستند، 
امكان كشيده شدن پاي آنان هم 

به همين دليل به آنها . وجوددارد
هشدارميدهد كه پاي خودراازگليمي 
. كه رهبر پهن مي كند، فراترنگذارند

ولي بيشتر هدف، جابجائي افراد و 
تغييرقوانين درراستاي محدودكردن 
بيشتر آزاديها و تا محدود كردن 

 اين -5.آزادي انديشيدن مي باشد
تحوالت توسط گروههاي فشار، با 
كمك لباس شخصيها و دولت، به نام 

انجام ) طالبان(نخبگان و دانشجويان
  .گرفتخواهند 

مشاهده ميشود كه هدف اصلي ازاين 
، اصالح پايه مافيائي نظام "تحول"

. درجهت تقويت موقعيت رهبر ميباشد
درصورتيكه آقاي خامنه اي موفق به 
اجرا گذاشتن اين طرح شود، آن 
كساني كه به دنبال عدالت هستند، 
نبايد فريب دستگيريها و محاكمات 

كار زيرا اين . سران مافياها را بخورند
الزم است، اما به هيچ وجه كافي 

به دليل اينكه جايگزيني آنها . نيست
كاري آسان و سريع االنجام است و 
همانگونه كه گفته شد، هدف هم همين 

  .است
حال بايد ديد چرا يك چنين زمينه اي 
دركشورايجاد شده است كه درآن 
كساني به خوداجازه دهندهمچون 

يد رضاخان دست به قلدري بزنند؟ با
ديد چرا و چگونه ما ايرانيان خودرا 
بادست خويش دراين منجالب 
منحوس گرفتاركرده ايم؟ وقتي 
خودمابادست خود اين نظام را به 
وجود آورده ايم، با چه منطقي و با 

 "مقدس"كدام مبناي ديني آن را 
ميخوانيم و يك شخص را ستون خيمه 

 اعالم ميكنيم و "نظام مقدس"آن 
ودكامه ميكنيم و در بدينوسيله اوراخ

نظر مردم آن را غيرقابل تغيير جلوه 
از طرفي سخن از حقوق و . ميدهيم 

قانون و كرامت انسان مي گوييم و 
انتظارآن داريم كه مردم ازما سلب 
اعتماد نكنند؟  به نقل از سايت 
ادوارنيوز، آقاي سحابي در يك نشست 

در انتخابات  ": با دانشجويان ميگويد
ي نهم با اين استدالل جمهور رياست

كه بايد بين بد و بدتر، يكي را انتخاب 
كرد تا ضرر كمتري به كشور برسد، 
وارد انتخابات شديم اما ما تعداد 
معدودي بوديم و محدودي از مردم از 

رسد  اين نظر تبعيت كردند و بنظر مي
با اين . كنند مردم كار خود را مي

شرايط بن بست در واقع بايد منتظر 
 تا خداوند تفضلي كند و در ماند

بايد  .  ".اينها تغيير حاصل شود) رفتار(
از آقاي سحابي پرسيد، چرا مردم بايد 
از شماحرف شنوي كنند؟ مردم حق 
. دارند بين بد و بدترانتخاب نكنند

 را "خوب"شايدآنها ترجيح مي دهند 
مگرآقاي خامنه اي . انتخاب كنند

 همين نظرشما را به مردم نمي گويد؟
او هم از مردم ميخواهد بين بدوبدتر 

شما با اين حرف . انتخاب كنند
صالحيت بد و بدتر را براي انتخابات 
تاييد مي كنيد، و از مردم ميخواهيد به 

اما وقتي شوراي نگهبان . بد راي بدهند
آنها را تاييدصالحيت ميكند، اعتراض 

  مردم دم خروس را كه !! ميدهيد
  16 صفحهدر

 چه كساني برايران حكومت مي كنند
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يت و سپس جنبش دو جنبش مشروط
ملي كردن صنعت نفت كه به قصد 
اصالح نظام سياسي كشور يعني سلطنت 
استبدادي و تحول آن به نظامي 

جنبش . مردمساالربود به نتيجه نرسيدند
اول ، با هدف اصالح نظام ،نهايتا  به 
تشكيل مجلس و تدوين قانون اساسي 
مشروطه انجاميد بدور از خشونت نبود 

اما .  داد تحميل شدو با جنگ بر استب
جنبش دوم موازنه عدمي را مد نظر 

( داشت و عدم خشونت را اصل شمرد 
). گرچه با كودتا و خشونت متوقف شد

اين دو جنبش كه حاصل گفتار و 
كردار بخشي از جامعه و حاصل 
مبارزات وطن پرستان بودند ، 
نميتوانستند بطور انتزاعي وجود داشته 

اصالحي نميشود گفت جنبش . باشند 
اولي خشن و دومي  بطور طبيعي بدور 
از خشونت بود صفت آن را اين اعمال 
و رفتار حاكم بر آنها است كه تعيين 

هردو با دو كودتاي انگليسي . ميكند
 سيدضياء وسپس -آمريكايي رضا شاه

 محمد رضا شاه  متوقف و -زاهدي
حوادث بعدي  و عدم .ناكام ماندند 

براي توفيق جمعي از روشنفكران 
اصالح نظام استبدادي وتحولش به 
نظام مردمساالر با شعارحكومت قانون 
واينكه شاه بايد حكومت كند ونه 
سلطنت ، گسترش  سلطه شاه بر امور 
كشوراز اين قاعده تبعيت كرد كه در 
هر نظامي ،اصالح آن به برداشتن 

شاه در . موانع از سر راهش مي انجامد
 سپس رفع موانع تا نظام تك حزبي و

 در آخر "دوحزبي پيش رفت ونهايتا
با شكست . سلطنت خود خدايگان شد

حركتهاي اصالح طلبانه، فكر تحول از 
راه انقالب درنزد جمعي ازنخبه گان 
جامعه بخصوص تفكر چپ،چه مذهبي 
،چه ماركسيست ، نضج گرفت وشعار 
تنها راه رهايي نبرد مسلحانه است فكر 

كه مردم ايران . غالب بر آنها شد
ساليان دراز و طي قرنها استبداد را 

 ، با 57تجربه كرده بودند در سال 
تحولي كه در فكر جمعي آنان انجام 
پذيرفت راه برون رفت از استبداد 
چند قرني را در جنبش همگاني و 
.  تحول بنياني نظام، يعني، انقالب يافتند

دو طرز تفكر،اصالح نظام ونبرد مسلحانه 
و جاي خود را به در جامعه اقليت شد 

جنبش عمومي و حركتهاي خود جوش 
اعتصابهاي سراسري و .مردم سپرد

راهپيمايي هاي چند صد هزار نفري و 
بعضا ميليوني مردم،با عدم خشونت 
همراه بود و اگر خشونتي هم از جانب 
نيروها و هواداران نظام استبدادي 

بجز وارد معدود و (اعمال شد 
يا شعار جواب مردم گل و ) استثنايي

بدين . دعوت به پيوستن به جنبش بود
ترتيب انقالبي صورت گرفت كه تا 
كنون در هيچ كجاي جهان تجربه 

مردم سراسر ايران يكدل و .نشده بود
يكصدا استقالل وآزادي و حق 
.  حاكميت خويش را طلب كردند

وجدان عمومي جامعه كه از يك سو با 
عدم خشونت همسازي داشت و از 

ول نظام و آزادي و سوي ديگر تح
 از هردو ،استقالل خويش را طالب بود

تفكر ياد شده سبقت گرفت و در 
غافلگيري تمام  نخبگان جامعه از آنان 

سازمانها و نخبگان كه خود .  پيش افتاد
را پيش رو در جوامع ميدانند به ناچار 

حتي آقاي . دنباله رو ملت شدند

خميني كه بعدا رهبري انقالب را 
او . د را با جنبش تطبق داديافت، خو

كه از طرفداران كاشاني و پيرو بهبهاني 
بود،از مصدق كه درنزد مردم گرامي 
بود به نيكي ياد كرد، در نجف واليت 

اما در نفل لوشاتو . فقيه را درس گفت 
چون جو را ديگر يافت، گفت 

هرعاقلي ميداند كه ميزان رأي مال :
اين جماعت هنوز كه ! . مردم است

ز است اين پيش افتادن ملت و هنو
حركتي كه بدون اجازه اين حضرات 
انجام داد را بر آنان نبخشيده است و 
آنچه را كه خود ساخته و پرداخته اند 
و نتايج فاجعه بار آن را به پاي ملت 
ميگذارند و چون شجاعت اين را 
ندارند كه مردم را مورد خطاب قرار 
 دهند ، موجودي، ذهني به نام انقالب
را پيش ميكشند و همه گناه ها را به 

ميگويم .  گردن انقالب مي اندازند
موجودي ذهني، زيرا همانطور كه قبال 
ياد آوري شد نه  انقالب،نه اصالح ونه 
هيچ حركت اجتماعي به خودي خود 
وبه حالت انتزاعي نه وجود دارد و نه 

  .معني ميدهد
   حال چرا عده اي اصرار دارند كه 

نت به همراه دارد و اصالح انقالب خشو
نه؟ چه هدفي را دنبال ميكنند؟ مثال 
اخيرا آقاي مهندس سحابي مجددا در 

به نقل از : اين باره چنين گفته است
  : ادوار نيوز

رييس شوراي فعاالن ملي مذهبي  « 
والي در مورد ئهمچنين در پاسخ به س

به هر : چگونگي تغيير اين روند گفت 
ساماني وجود حال در كليت نظام ناب

دارد ولي فروپاشي يكباره نظام را هم 
 تجربه كرده ايم و نبايد 57قبال در سال 

در اين مورد اقدامي كرد و يا مردم را 
 در زمان انقالب . به آن تشويق كرد 

گفتند  هم مهندس بازرگان و پدرم مي
بايد شتاب انقالب را كم كرد نه اينكه 

م  ه57پيش از شهريور  .انقالب نشود 
اين آقايان بيانيه اي دادند كه شخص 

عليحضرت همايوني با ا . شاه بايد برود
 ميليون ايراني مشكل دارد و به 35

 . بايد برود كنار هاهرحال يكي از اين
 ميليون هم كه امكان ندارد ، 35رفتن 

منتها ايشان كه مي رود يك شوراي 
سلطنت تشكيل شود تا انتخابات آزاد 

ود  ملي تشكيل شبرگزار شود و مجلس
 دولت ملي تا بتوانيم اول امور و سپس

مملكت را تحويل بگيريم و براي همين 
 .سياست سنگر به سنگر را ادامه دادند

كردند با فروپاشي  چون فكر مي
دفعه حكومت شاه ديگر كسي  يك
تواند كشور را اداره كند و از  نمي

اما در آن زمان به . مرزها دفاع كند
انقالب كسي به اين دليل عجله و جو 

  ».فكر بها نداد
به هر : اين فعال سياسي گفت «  ....

حال فروپاشي چنين آثاري دارد و ما 
اگر دست خودمان را يكبار در 
سوراخي كرده ايم نبايد مجددا به 
همان سوراخ كه از آن گزيده شده 

كشور ما ايران صدمات . ايم ببريم 
زيادي خورده است ، دشمن داخلي و 

 هم زياد دارد و به قول سعدي خارجي
سوداگري بار آبگينه مي برد محتسبي "

چوبي نواخت بر آن بار و گفت هان 

در اين انبان چه داري ، گفت اگر 
 ما هم يكبار "چوبي ديگر بنوازي هيچ

انقالب كرده ايم نصف داراي مملكت 
و تشكيالت مملكتي از بين رفت يك 
جنگ هم متعاقبش اتفاق افتاد و حاال 

گر يك براندازي ديگر هم اتفاق ا
بيافتاد ديگر چيزي از اين كشور باقي 

وي گفت در اين مورد بايد . نمي ماند
صبر كنيم تا مردم قدرتي پيدا كنند و 

د كه نظام را نمعترضين به حدي برس
 از سخنان آقاي سحابي  ».اصالح كنند

معلوم نيست كه ايشان وبه طور كلي 
هستند؟  مذهبي ها خواهان چه -ملي 

فروپاشي نظام ولي نه بصورت يك 
پارچه و يا اصالح آن؟ روش شما براي 
فروپاشي سنگر به سنگر است؟ شما 
خواهان برچيدن بساط واليت فقيه 
هستيد يا ميخواهد نقشي نظارتي به او 
بدهيد؟ اگرنقش واليت فقيه بايد از 
قانون اساسي حذف گردد و جاي آن 

ين را حق حاكميت مردم بگيرد كه ا
يك تغيير بنيادي و في الواقع انقالب 

به نظر شما ،مشكل امروز ايران .است
شخص آقاي خامنه اي است؟ همانطور 
كه مرحومان بازرگان و پدر شما مشكل 
را شخص شاه ميدانستند و فكر ميكردند 
كه با رفتن او و تشكيل شوراي سلطنت 
مسئله حل است در حاليكه مشكل ريشه 

مردم به تجربه اين در استبداد داشت و 
تغيير بنيادي اجتناب .را دريافته بودند 

  .ناپذير بود
 حركت جمعي ايرانيان بودكه نظام 
سلطنتي را بر انداخت و باز عدم 
حركت جمعي مردم ايران و كار را به 

 سپردن، آنهايي " كاردان"اصطالح 
كه با انقالب موافق نبودند از يك سو 

 كه وافراطي گري قيم مĤبانه آناني
تنها "مردم با حركت خويش تئوري 

 آنها را باطل كرده بودند، "راه رهايي
بود كه مانع شد تا استقالل و 
آزادي،در نتيجه مردمساالري در ايران 

چه كساني گروه هاي .   استقرار يابد
مسلحانه تشكيل دادند و در گوشه و 
كنار كشور حادثه آفريدند؟ خشونت 

ود؟ هاي اعمال شده كار انقالب ب
امروز خاطرات برخي از سران اين 
گروه ها انتشار يافته و اغلب آنها با 
شجاعت اعمال گذشته خويش را به 
نقد كشيده اند، كه اين خود جاي 

  . اميدواري است
    چه كساني در خفا و دور از چشم 
مردم در منزل يكي از شخصيت هاي 
ملي مذهبي در حضور سوليوان قرار 

را گذاشتند در اتحاد چكمه ونعلين 
حاليكه آقاي خميني در علن ميگفت 
روحانيت در امور كشور داري دخالت 
نميكند؟ اين كار انقالب بود؟ انقالب كه 
در خيابان و بي خبر از زدو بند پشت 
پرده داشت شعار استقالل وآزادي را 

چه كسي سپاه پاسداران را . سر ميداد
تشكيل داد تا چكمه اتحاد فوق را 

   و غالب گردد؟بدست آورد
اما غافل بود كه اسباب قدرت را 
ميسازد ولي ايدئدلوژي آن را در 

ايدئولوژي در اختيار . اختيار ندارد
صاحبان چكمه را .صاحبان نعلين بود

ن آن خود كردند و خود از آهم  از 
چه كساني با خلف وعده، . نها شدند آ

مجلس موسسان را به مجلس 
 فقيه خبرگان تنزل دادند تا واليت

و عاقبت ديو واليت مطلقه را چون 
بختكي بر روي انقالب بياندازند؟ 
چه كساني طرح آمريكايي اشغال 
سفارت آمريكا را طرح انقالبي 
گرداندند و اجرا كردند؟ اينهم كار 
انقالب بود؟ چه كساني به بهانه هاي 
مختلف ارتش را تضعيف كردند و تا 
حد تالشي پيش بردند و چه كساني به 

نگام تجاووز همه جانب عراق با ه
تشويق غرب از مام وطن دفاع كردند 
؟آيا جز همانها كه در خيابانها شعار 
استقالل و آزادي سر دادند يعني 

  .مردم
    اصالح هر نظامي يعني برداشتن 

شما اصالح طلبها .  موانع عمل آن 
راست و پوست كنده به مردم بگوييد 

راه كدام مانع را ميخواهيد از سر
واليت مطلقه برداريد؟ اين عدم 

شفافيت شعار شما اين مجال را براي  
فراهم نميكند تا » اصول گرايان«

توضيح اصالحات ادعايي شما را به 
عهده بگيرند و امثال مصباح يزدي 
حكومت واليي را به جاي جمهوري 
پيشنهاد و اصالحيه بعدي قانون اساسي 

ن را بر اين مبنا تحميل كنند؟ اگر اي
نظام اصالح پذير بود كه به قول شما 
آقاي سحابي از پيش نويس قانون 
اساسي كه حاكميت را از آن مردم 
ميدانست به واليت مطلقه 

امروز حكومت نادانان يا بهتر .نميرسيد
است بگوييم مجانين بر ايران، 
موجوديت ايران را به خطر انداخته 
آنوقت شما نگران بار شيشه اي هستيد 

به زير چماق گرفته و خرد و كه رژيم 
خميرش كرده است ؟  كدام نظمي جز 
بي نظمي و زور در ايران حاكم است؟ 
امروز مردم ايران نيازي به يك انقالب 
دوباره ندارند فقط بايد همت كنند و 

 57هوشيارانه آنچه را در انقالب سال 
بدست آوردند طلب كنند ،نسل انقالب 

كه انقالب وظيفه دارد تا با اين دروغها 
خشونت زاست،انقالب مصيبت آور 
است، همه بد بختي ها از انقالب است 

مقابله كند و نسل امروز را كه با ... و
اين فريب منفعل شده است به 
استقامت در برابر استبداد واليت مطلقه 

آقاي سحابي  شما خوب .فرا بخواند
ميدانيد كه موافقين استبداد در اقليت 

ه حدي رسيده اند محضند  ومعترضين ب
كه تحول امكان پذير است  پس بهتر 
نيست كه بجاي ترساندن جامعه 
بخصوص نسل جوان، ترسها را بزداييم؟ 
شما چرا نميخواهيد دست خود را از 
سوراخ اصالحات كه بارها در آن 

شما تا .گزيده شده ايد بدر آوريد
كنون سنگر به سنگر پيش رفتيد يا سنگر 

آمد؟ حتي در به سنگراستبداد پيش 
 ساله آقاي خاتمي اين واليت 8دوران 

مطلقه بود كه به ضرب حكم حكومتي و 
سكوت اصالح طلبان سنگر فتح ميكرد 

اينك وحدت پوتين و نعلين به مراحل .
آخر خود نزديك ميشود اما هم نعلين و 
هم پوتين ، هر دو پوسيده اند و در 
مقابل جنبش عمومي مردم تاب 

ثواب ياد آوري راه .نخواهند آورد
توانايي مردم بخصوص نسل جوان 
علي الخصوص دانشجويان به آنان در 

. تغيير و ساختن سرنوشت خويش است 
تا هنوز وطني بر جاست، همه در اين 

  . راه بكوشيم

  
  
  لي ؟آپيوند 

  
چند روز : در ايران  اطالع داده اند 

 كارگران كارخانه ن تاريخ، آاز قبل 
  بار ديگرايران خودرو ديزل يك

 اعتصاب آنها . دنه ادست به اعتصاب زد
به خاطر مسموميت غذايي كارگران 

صرف نهار در كارخانه بوده  بعد از
بسياري از كارگران مسموم شده . است 

 . دنه اراهي بيمارستان شد تنو چند 
مسئولين كارخانه اظهار بي اطالعي 

اين اتفاق مهم كامال  كرده و نسبت به
اما اخيرا عده   .دن اهبي تفاوت بود

كارخانه توسط  زيادي از كارگران
افرادي كه همگي ملبس به لباس 

  احضار شده و ازدنه اشخصي بود
سرنوشت بعضي از آنها هنوز خبري در 

هنوز معلوم نيست كه به . دست نيست 
مجوزي كارگران را احضار كرده  چه

آنها را به نقاط نا معلومي برده و تحت 
و اكثر احضار . ميدهندجويي قرار باز

شوندگان همان كارگران معترض و 
  . اند اعتصابي بوده

علي نيكونسبتي ، ، 85بان  آ29 در ◄
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم 

: لمان گفته است آوحدت، به راديو 
توحيد غفارزاده يكى از دانشجويان 
دانشگاه آزاد واحد سبزوار، به 
ضرب چاقوى يك دانشجوى عضو 

غفارزاده . جويى آشته شدبسيج دانش
با همسر خود مشغول گفتگو بوده و 

علت ارتكاب : بسيجي قاتل مي گويد
جريحه دار شدن احساسات « قتل 

  .  » مذهبيم بود 
، ) 2006  نوامبر22  (85ذر  آ1  در◄

پناهندگان ايران در شهر وان تركيه 
دو پناهنده ايراني به : خبر داده اند 

 "و  "علي دوست سعيد"نامهاي 
 درشهر وان تركيه "آيدين سرايي

توسط پليس آن كشور به ايران 
  .ديپورت شدند

سعيد علي دوستي و آيدين سرايي از    
اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق 
بوده اند كه از كمپ جداشدگان 

توسط نيرو هاي  كه  سازمان مجاهدين
امريكايي اداره مي شود گريخته و به 

آنها . بودند  كشور تركيه پناهنده شده
 سال و شش ماه در كشور 1بيش از 

 تركيه پناهنده بوده اند و در
كميسارياي عالي پناهندگان پرونده 

  . پناهندگي داشته اند
  
  
  

اعضاي كانون پناهندگان ايران در 
  برلين
  

 !بار شيشه نظام
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  حق صلح
در زماني هم كه مانوئل  مباحثه خود 
ساخته را مي ساخت، غرب مسيحي در 

در موضع دفاعي برابر گسترش اسالم 
ن روز و هم امروز آدر نتيجه، هم . بود 

ن اين تقلب انجام آ، اصلي كه بر 
گرفته است و مي گيرد،  ثنويت تك 
محوري ارسطوئي و منطق صوري او 

چنانكه خميني و خامنه اي و .  است 
ن اصل و اين آنيز  با ... مصباح يزدي و

ئين آمنطق تقلب مي كنند و اسالم را 
  چرا ؟. ردانند خشونت مي گ

زيرا ،  به ترتيبي كه تبيين شد، بر * 
غاز كردن آاصل توحيد، با خشونت 

به سخن ديگر، بر اين . محال است 
اصل، قدرتمداري را رويه كردن 
منحل و جهاد و جهاد افضل و جهاد 
اكبر براي انحالل قدرت ممكن مي 

« و  » النصر بالرعب « پس، . شود 
» دائي جنگ ابت« و » حركت قسري 

. ترجمان نياز اسالم به استقرار نيستند
بيانگر وسيله كردن اسالم و از خود 

ئين خشونت ، بقصد آبيگانه كردنش در 
استقرار استبداد فراگير و توجيه جنايتها 
و فسادها و خسارتها و به ذلت نشاندن 
مردم با عزت و مقام بخشيدن به اراذل 

يك بار ديگر . هستند  ) 27يه آنمل ( 
قاي آور مي شوم كه محوري كه آاد ي

ن داشت كه از مخالفت آخميني را بر
با واليت فقيه تا موافقت با واليت فقيه 

و عدول » اجراي قانون اسالم « بمثابه 
ن و تعهد به واليت جمهور مردم و آاز 

شكستن عهد و بازگشت به واليت فقيه و 
دم زدن از واليت مطلقه فقيه،تغييركند 

ن بوده آن دسترسي به ، قدرت و امكا
راي ضد و نقيض و آدر اين . است 

تجربه واليت مطلقه فقيه  كه تأمل كنيم 
   :، مي بينيم

 واليت جمهور مردم كه شركت در – 1
مديريت كشور بر ميزان داد و وداد 
است، بي نيازي از خشونت و پيروزي 

  .گل بر گلوله شد 
 واليت مطلقه فقيه سلب اين حق از – 2

لب تابعيت و اطاعت مطلق از مردم و ط
نها و روش شدن خشونتي است كه آ

ن را آجامعه ايراني، پيش از اين، هرگز 
  . تا بدين حد به خود نديده بود 

    طرفه اين كه در فقه نيز، اصل بر 
اينست كه كسي را بر ديگري سلطه 

  . نيست 
  

 و مسلمانان هشدار به مردم ايران
   : و جهانيان

حقيق و كوشش در     انجام اين ت
دريدن لباس دروغ، خود كاري بس به 
صواب است  و متضمن خاطر نشان 
كردن حقوق انسان ، فردي و جمعي و 
مسئوليت ها به شما ايرانيان و شما 

صلح . مسلمانان و شما جهانيان است
در حال . حقي از حقوق انسان است 

حاضر، غرب مسيحي و يهودي در 
. ريزند قلمرو اسالم است كه خون مي 

اما در اين قلمرو، اسالم  را توجيه گر 
كورترين خشونتهائي كرده اند كه 
گروههاي خشونت طلب ، اسالم را 

  . ن كرده اندآوسيله توجيه 
قاي بوش جنگ آاگر !       هشيار باشيم 

و خشونت را روش استقرار مردم 
ساالري ادعائي كرده است، اگر با 

 نوع، در دستگاه تبليغاتي غرب، از همه
ئين خشونت آكار تبليغ اسالم بمثابه 

هستند ، دليلي جز اين ندارد كه 
انحالل يكي از دو ابر قدرت و انحطاط 
تنها ابر قدرت برجا مانده ، براي 

زادي و آجهانيان فرصت رشد در 
شركت مردم ساالرانه در اداره جهان و 
بيرون كشيدن محيط زيست از كام 

ز نسبت به قاي بلر نيآ كه حتي –مرگ 
ورده آ را فراهم –ن هشدار مي دهد آ

  . است 
نجا كه بحران سازي، ايران را در آ   از 

معرض محاصره اقتصادي و بسا جنگ  
قرار داده است،  بر عهده مردم ايران 
است كه  رأي وجدان جمعي خويش 
بر محكوم كردن ايجاد و تشديد بحران 
اتمي را به اجرا گذارد و وطن خويش 

ئين آ. بحران و خطر بيرون برند را  از 
خشونتي را كه استبداديان از اسالم 
ساخته اند، نفي كنند و برخيزند و 
استبداديان نگون بخت را كه بهترين 

بدانند . فرصتها  را مي سوزانند، برانند 
كه مسئوليت جهاني نيز دارند و بنا بر 
اين مسئوليت، بازگرداندن اسالم به 

ي ، از راه زادآطبيعت خود، بيان 
استقرار واليت جمهور مردم و تغيير 

 سياسي نيمه بسته اي –نظامي اجتماعي 
كه قائمه هايش ستون پايه هاي 
قدرتند، به نظامي باز و تحول پذير، 
دنياي مسلمان و جامعه جهاني را به 

زادي و عمران طبيعت آرشد در 
  .بخوانند 

  

چه كساني برايران 
  حكومت مي كنند

ي بينند قبول كنند يا باچشمهايشان م
قسم حضرت عباس را؟ در جائي كه 
آقاي خامنه اي دسته هاي هوادارانش 

 فرامي "تحول"را به مديريت كردن 
خواند، شما دانشجويان را به منتظر 
نشستن و بستن اميد به تفضل الهي 

آنوقت . دعوت ميكنيد
انتظارداريدمردم ازشما حرف شنوي 

ن كنند؟ دليل انحراف انقالب، اي
طرزتفكر بخش بزرگي از جريان 
آزادي و استقالل است كه سه انقالب 
را ناكام گذاشت، نه خود انقالب كه 

انقالب . شمامردم راازآن مي ترسانيد
يعني اصالح شالوده نظام توسط مردمي 

و . كه خود، آن نظام را برقراركرده اند
اين طبيعي ترين حق آنان است اگر 

به .  ندانيم"مقدس"اين نظام را 
هرحال، گوشه گيري و منتظر تفضل 
الهي بودن، نه مطلوب خدااست و نه 
كاري درراستاي احقاق حقوق مردم و 

نجات كشور ازخطرهائي كه درآن 
انتظار . گرفتار است انجام ميدهد

كوتاه آمدن مستبد از استبداد هم 
مگرشمادراين بيست . بيهوده است

وهفت هشت ساله غيرازانتظار كاري 
انجام داده ايد؟ مي بينيد كه ديگرهم 

 قريب "تحول"ثمره اين انتظار، 
الوقوعي است كه آقاي خامنه اي 

چراجريان . بشارت آن راداده است
استقالل و آزادي به جاي منتظر 
ماندن، قيام نكند و خود مديريت اين 

 ناخواسته را بدست نگيرد و "تحول"
  مردم را به ميدان نكشاند؟

از آقاي . ان استايران وطن همه ايراني
خامنه اي گرفته كه در بندو گرفتار 
واليت مطلقه فقيه است، تا آن 
دانشجوي بيگناه و گمنامي كه گرفتار و 
دربند آقاي خامنه اي است و 
عزيزترين لحظات زندگيش را 

همه ما در بند و . درزندان ميگذراند
بايد خود را از اين . زندان گرفتاريم

ته ايم گرفتاري كه براي خود ساخ
. همه بايد كوشش كنند. نجات دهيم

بااصالحات و جابجاكردن اشخاص، 
فرداهرمدعي . چيزي تغيير نمي كند

آزادي به جاي رهبربنشيند، همين 
زيرا تا استبدا را . خامنه اي ميشود

نپذيرد، حاضر به اين جانشيني نخواهد 
آن رئيس جمهورهم تااين . شد

 استبدادرا نپيذيرد، رئيس جمهور نمي
ربع قرن آزمايش و تجربه كافي . شود

نيست؟ هاشمي و خاتمي و احمدي 
نژاد را آزمايش كرده ايم، غيراز 

 براي ملت "نظام مقدس"خدمت به 
چه دستاوردي از خود به يادگار 

  گذاشتند؟ 
براي خروج از اين بحران سياه، 
برعكس سخنان آقاي خامنه اي بايد 
شالوده شكني كرد و در ساختار اين 

به قول خود او، . م تحول ايجادكردنظا
انسانى و براى بشر،  تحول در جوامع

خودش اما . سنت اليتغير الهى است
تقلب ميكند و به نام تحول مي خواهد 

اين تحول انجام . اصالحات انجام دهد
خواهد گرفت، يابه دست ما، دراين 
صورت زندگي خودرانجات داده ايم، 

د را يا به دست آيندگان ما ، يعني خو
  . محكوم به زندگي درنكبت كرده ايم

براي ايجادتحول، حاال بيش از 
هرزماني، شعور جمعي درايران آماده 

اين آمادگي از زبان دست . است
اندكاران چه درطيف اصالحات و چه 
در بين اصولگرايان اخيرا بارها شنيده 
شده است كه براي كوتاه كردن 
. مطلب از ذكرآنها خودداري ميكنم

ين آقاي خامنه اي هم در همچن
سخنرانيهاي اخيرخود بارها به اين 

جريان استقالل و . مسئله پرداخته است
آزادي با تامين دوامر ميتواند اين 
تحول را باموفقيت و آسان عملي 

به عمل درآوردن اين دوامر، . نمايد
مردم را يك پارچه به حركت خواهد 

اول بدست آوردن اعتماد . آورد
دوم ايجادنيروي . ردمازدست رفته م

الزم و متقاعد كردن مردم به كفايت 
  .آن نيرو

ايجاد اعتماد بعدازتجربه، ميتوان گفت 
اعتماد ديگر نه با . كاري نشدني است

وعده دادن تامين ميشود ونه دانش و 
مرغي وحشي است و ...نه با پول و نه با

وقتي . ازبامي كه برخاست، مشكل نشيند
از فعال سياسي جامعه اي اعتمادش را 

و يا حزبي سلب كند، نسلهابايد انتظار 
. كشيد تا بتوان آن را دوباره بازيافت

يكي از اسفبارترين و غمناك ترين 
 "نظام مقدس"اثرات مخربي كه اين 

روي دست اين ملت گذاشت، سلب 
اعتماد مردم از تقريبا تمامي نيروهاي 

مهمترين دليل سكوت . سياسي بود
وتي مردم دربرابر افسردگي و بي تفا

امواج ظلمها و فسادهاي روزمره، همين 
ازدست دادن اعتماد نسبت به فعاالن 
سياسي است كه آقاي خاتمي نقشي 

خوشبختانه . اساسي درآن بازي كرد
هنوز معدودي شخصيت سياسي هستند 

وامتحان . كه مورد اعتماد ملت اند
خودرا درپايمردي به حقوق مردم در 

برخط . ده اندهرشرايطي را پس دا
استقالل و آزادي و قانونمندي و 

مردم . استوار بوده اند...عدالت و
همواره براين صفات اهميت فراوان 

اخيرا آقاي خاتمي بنام آزادي . قائلند
و قانونمندي توانست مورد اقبال مردم 

و حتي آقاي احمدي نژاد . قرارگيرد
توانست با شعار عدالت، نظر هواداران 

  .لب نمايدطيف خود را ج
اما تنها مورد اعتماد بودن براي 

مردم بايد . ايجادجنبش كافي نيست
نيروي كافي را در جبهه اعتماد حس 

براي ايجاد چنين نيروئي يك . كنند
راه بيش نيست و آن جمع شدن كليه 
نيروهائي است كه به آزادي و استقالل 
باوردارند و براي آزادي خود و كشور 

رراه آزادي اگر د. دل مي سوزانند
صداقت باشد و هدف قدرت نباشد، 

آنگاه كه . جمع شدن آسان ميشود
تحول صورت گرفت، درآزادي و در 
پناه قانون هركسي يا هرگروهي مي 
تواند براي اهداف خود آزادنه فعاليت 

  .كند
به نظرنويسنده براي به عمل درآوردن 
تحول درايران كه كاري شدني و 

انيان آسان تراززندگي روزمره اير
است، بايد كليه شخصيت هاي 
آزاديخواه صادق و گروهها و احزابي 
كه خودرا درجريان استقالل و آزادي 
ميدانند، چه در داخل نظام و چه 
درخارج آن، چه درداخل كشور و چه 
درخارج، حول يك محور مورداعتماد 

آن محور ياشخصيت . مردم گردآيند
مورد اعتماد بايد شجاع، مستقل در 

 ابعاد آن، باتجربه، آگاه به مسائل تمامي
روز، وحسن شهرت و مورداعتماد 

  .سازمان هاي جهاني باشد
به نظر اينجانب آقاي بني صدر نه تنها 
تمام خصوصيات باال را در خود جمع 
دارد، بلكه به زعم من تنها شانس ايران 

به اين دليل، تمام فعاالن سياسي . است
را به مسئوليت تاريخيشان 

و به عنوان يك ايراني، . يدهمهشدارم
از مجامع اسالمي ايرانيان كه از 
هواداران ايشان هستند مي خواهم 

البته اين . زمينه اين امر را فراهم آورند
خواهش از مسئوليت تك تك فعاالن 

  .سياسي دراين مورد نمي كاهد
Mizan1357@yahoo.com 
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