
  

 

مد بيشتر شد و رژيم شاه،آشمسي  كه قيمت نفت باال رفت و در)پنجاه (50در سالهاي  دهه:انقالب اسالمي
ما ديگرپولهاي : و گفتورد، مصاحبه كردآمد را خرج كرد و از جمله تورم شديد ببارآهرچه بابت فروش نفت بدست 

ما هرچه از نفت : و حاال، خلف صدق او، محموداحمدي نژاد، در حضور اقتصاد دانها مي گويد. تش نمي زنيمآنفت را 
  . تش زدن پولهاي نفت است آيعني اين يكي درمرحله . پول بدست بياوريم، خرج مي كنيم

ران دريافت شده اند وما خبرهاي منتشره وگوياي     درفصل اول اين مجموعه، خبرهائي را مي خوانيدكه از اي
  . نها افزوده ايم آوضعيت را نيز بر

او مربوط مي شوند و گوياي » وزيران «     در فصل دوم ، خبرهائي را مي خوانيد كه به احمدي نژاد و رابطه اش با 
  .انحطاط رژيمند 

» نهادهاي مذهبي«  است و مربوط مي شود به  سهم     درفصل سوم گزارشي را مي خوانيد باز از ايران دريافت شده
  . مالي شركت دارند–كه در مافياهاي نظامي » قا زاده ها« آاز بودجه دولت و خورد و بردهاي 

 3صفحهدر 

 
 
 
 
 
 

New  
     .:

  ؟!پول نفت را خرج مي كنيم  
   3ص : خبرها كه ظاهر و باطن وضعيت كشور را باز مي گويند◄
   4ص :او » وزيران «  خبرها در باره احمدي نژاد و ◄
   6ص : ت به جيبها روحانيت و   دين دولتي وجريان پول نف◄
 ايران غني – ايران مي گويد بمب اتمي مي سازد – روسيه نيروگاه را نمي سازد ◄

   7ص سازي را معلق مي كند؟
   8ص گفتگوها بر سر عراق قرين شكستند؟ يا تصميم بر توافق استوار است؟◄
   10ص :ما هر چه درآمد نفتي كسب كنيم خرج خواهيم كرد: احمدي نژاد ◄
  ن ، روزنامه نگاران و كارگران همچنان قربانيان اول  دانشجويا◄

   12ص :سركوبگري رژيم هستند
 

  ابوالحسن بني صدر
  ... درباره سنگسار، حق و ايثار واپرسشه

  
 كه موضوع آنها مسائلي هستند كه مده اندآ     چند پرسش  از اين جانب بعمل 

پاسخها مي . نها روبرو هستندآجامعه امروز ايران و نيز جامعه هاي ديگر، با 
  :يند آتوانند بكار رها شدن از غلط باوري ها 

  
    :است كه اسالم  برقرار كرده است ؟يا سنگسار مجازاتي آ-1

ر مردي در   نخست توجه ها را به جنون خشونتي جلب مي كنم كه در سنگسا
 مرد سنگسار ي،پزشگي قانونبنا بر قول وكيل مدافع، : تاكستان، بروز كرده است 

»   اطالع غير مستقيم «  بنا بر .و گفته است او نمرده است كرده شده را معاينه 
 يماني بلوك سكيبا  - كه بنا بر توضيح او همان قاضي است –( ...) قاي آ

قاضي هائي كه اشخاص را  .   رسانديقتل م كوبد و اورا به يمبزرگ بر سرش 
ن را اجرا مي كنند، گرفتار آبه اينگونه حدود  محكوم و خود  و همدستانشان 

اينگونه خون ريزها در استبدادهاي فراگير و يا نزديك . جنون خشونت هستند 
اگر جز اين ها به قضاوت و اجراي احكام گمارده . ن، بكار گرفته مي شوند آبه 

جا ممكن است  چند هزار زنداني را در سه شب،  به گفته بله اي بجاي شوند، ك
  نه و يا نه اي بجاي بله، اعدام كرد ؟ 

( قاي جعفر كياني  آ،  توضيح مي دهد چراقاي شادي صدر، وكيل مدافع آ
 اين دو :    نبايد محكوم مي شده اند ، همسر او،و خانم مكرمه) سنگسار شده 

يا قاضي حق آ:  پرسش اينست .  يكديگر بوده اند عقد رسمي كرده و همسر 
دارد حكمي را صادر كند كه در صورت مسلم شدن خطاي او، قابل جبران 

زيرا به گفته او . قاي خلخالي به اين پرسش بله بود آ  مي دانيم پاسخ نباشد ؟
  !اگر اعدام شده اي بي گناه بوده باشد، به بهشت مي رود 

اوت بمعناي تشخيص جرم و تعيين مجازات، مي بايد     اما حق اينست كه  قض
انسان، حق ، قضاوت و حقوق انسان در « در كتاب . از اصولي پيروي كند 

 در ،نهاآ كه بسود قدرت و به زيان انسان،  هنوز تمامي -اين اصول را  » ن آقر
در اين .    بر شمرده ام -هيچيك از نظام هاي قضائي اصول راهنما نگشته اند 

  :نها را فهرست مي كنم آ، جا
   رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و – 1
  مقام قضا، مقام قانون گذاري نيست و قاضي حق ندارد خود قانون جعل - 2

  . ن،  به دعوائي رسيدگي كند آكند و به استناد 
ن بسط عدالت در آيد و هدف آ  قضاوت مي بايد بر ميزان عدالت بعمل - 3

  . نگيختن مردم به دادگري و قسط باشد جامعه و بر ا
  قاضي و قضاوت مي بايد  خالي از كينه باشند و قضاوت مي بايد از قاعده - 4

  .لطف پيروي كند 
  قضاوت مي بايد از شقاوت ها بكاهد و البته دستگاه قضائي نبايد دستگاه - 5 

  . شقاوت گستر باشد 
و اقتصادي و اجتماعي و سياسي (   قاضي و قضاوت مي بايد از قدرت - 6

مستقل باشد و ابزار زمامدار نشود و از تمايلش به فزوني جستن ) فرهنگي 
  .پيشگيري كند 

توضيح اين كه  زيان با زيان .   قضاوت مي بايد از اصل جبران پيروي كند - 7 
  .جبران نمي شود، با رفع زيان جبران مي شود 

. را ايجاب مي كند پيروي كند   قضاوت مي بايد از اين اصل كه حق حق – 8
  .بنا بر اين، يك حق نبايد به قيمت تضييع حق ديگري  احقاق شود 

 – 10. يد آ قضاوت مي بايد بر حق و نه مصلحت بيرون از حق به عمل – 9  
قاضي نبايد بگويد متهم مجرم است . قضاوت مي بايد از اصل برائت پيروي كند 

  .ن ثابت شود آد  بي گناه است مگر خالف بايد بگوي. ن ثابت شودآمگر خالف 
  اصل برابري همگان در برابر قانون، افزون بر اين كه ايجاب مي كند - 11 

. قانون بيان حقوق باشد، ايجاب مي كند كه برابري در برابر قانون واقعي باشد 
ناتواني ... يعني كساني كه بلحاظ مالي يا نداشتن اطالع از قانون و حقوق و 

  .نها را  برطرف كند آ، دستگاه قضائي مي بايد ناتواني دارند
  قضاوت مي بايد از هر گونه اكراه تهي باشد و قاضي و كسي كه عمل او - 12  

  .زادي خود محروم و غير مسئول بگردند آموضوع قضاوت مي شود، نبايد از 
  . قضاوت مي بايد خالي از ظن و شبهه باشد – 13  
  .از اصل خشونت زدائي پيروي كند  قضاوت مي بايد – 14  

 2در صفحه
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    پاكنژاد-ج
  ، در استقرار ووابستهنقش بازيگران سياسي 

  2-إيران  استمرار استبداد در 
     

ه مبارزه،  با حضور گسترده مردم در صحن،57   در سال 
انقالبي كه اصل و بنيادش بر استقالل و آزادي و روش آن 
بر عدم خشونت بود به پيروزي رسيد و مردم ايران، در نا 
باوري جهاني كه رژيم شاه را ماندگار ميدانست  و به ايران 

از نظر ايدئو لوژي (  نا ممكن ،لقب جزيره ثبات داده بود
ت ستم در سراسر را ممكن كرد و به مردم تح) هاي قدرت

جهان روشي را آموخت كه بعد ها در جنبش هاي رهايي 
 لهستان و ،بخش، بخصوص در اقمار تحت سلطه شوروي 

  . آلمان شرقي و گرجستان بدان عمل كردند
  14صفحهدر 

 

   كارشناس
  يكه تازي رهبري و اضمحالل نظام

  
 از زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، اوضاع اقتصادي، 

طرف و تحوالت درون حكومتي از طرف اجتماعي و سياسي از يك
ديگر، كه غالبا ناشي از تصميمات غير قابل مهار رهبري مي باشند، 
زمينه هاي جدي فروپاشي و اضمحالل نظام حاكم بر ايران را 

  . فراهم آورده است
رژيم جمهوري اسالمي ايران بر مبنا و به اتكا عوامل مختلفي    

ا همگي در كوتاه مدتي كه از اين مباني و متكاه. شكل گرفته بود
يكه تازي رهبري و حاكميت يكدست مي گذرد، دچار تحوالت 
عميق و غير قابل برگشتي شده اند بطوري كه بسياري از ستون 

بنيان هاي . پايه هاي دستگاه حكومتي در حال محو و نابودي اند
اجتماعي سياسي و اقتصادي نظام حاكم بر كشور بطرز بي سابقه 

  . گشته انداي متزلزل
  13صفحهدر 

 

  ميزان
 منشور روحانيت

  
ازگذشته دور، درتحوالت جوامع بشري، چه كوچك و چه 

هر . بزرگ،  روحانيت نقشي اساسي را ايفا كرده ومي كند
اندازه جامعه از ديدگاه فرهنگي عقب تر، اين نقش 

دليل آن اينست كه ذهن . آشكارتر و كارسازتر است
 پيدايش جوابي براي مجهوالت پرسشگرانسان همواره درپي

. پيرامون و احيانا زندگي بعد از مرگ خويش بوده است
در پرده ماندن اسرار ، البته ذهن را هراسان كرده و آدمي 

پيدا . همواره به دنبال كشف سر و آرامش  خويش است
كردن پاسخ  اما براي انبوه رازها و نهفته هاي جهان 

 هم كساني بوده اند هميشه. همواره غيرممكن بوده است
كه ازاين فرصت بهره برده و با ساختن پاسخ هائي  بي 

    اساس و به دور از واقعيت براي اين  مجهوالت، مرحمي 
  15صفحهدر 
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.    قضاوت مي بايد شفاف باشد - 15
علني بودن دادگاه، تنها وجهي از 

  .وجوه شفاف بودن قضاوت است 
  قضاوت مي بايد از اصل تقدم - 16 

 ،بنا بر اين. تدبير بر تقدير پيروي كند 
اگر  محكوم : قاضي نمي تواند بگويد 

  . بي گناه بود به بهشت مي رود 
  قضاوت مي بايد از اصل عدم - 17 

  .تبعيض پيروي كند 
 قضاوت مي بايد از اصل مهلت – 18 

. دادن به قاضي و محكوم پيروي كند
مهلت به قاضي براي جبران خطا در 
قضاوت و مهلت به محكوم براي جبران 

 – 19. جرمي كه مرتكب شده است
قضاوت مي بايد از اصل عطف به ما 

 قاضي حق يعني. سبق  پيروي كند 
ندارد به استناد قانوني كه بعد از وقوع 

يد و آعملي تصويب و به اجرا در مي 
در زمان وقوع عمل مجري نبوده 

. است، قضاوت كند و حكم صادر كند 
  و
  اصل برخورداري انسان از - 20 

حقوق و جامعه از حقوق جمعي خود، 
از جمله حق صلح  مي بايد راهبر 

 69 تا 41صفحات . ( قضاوت باشد 
  ) كتاب 

ن بر يكايك آكه قر،  بنا بر اين اصول
نها تصريح كرده است، صدور حكمي آ

كه قابل جبران نباشد و مقرون به شبهه 
باشد، ظالمانه و ... و شقاوت افزا و 

مجازاتهاي مغاير اين اصول، ستمگرانه 
اگر در نظام هاي قضائي . هستند

يكچند از اين اصول را رعايت مي 
 قضائي رژيم واليت مطلقه كنند، نظام

، وقتي پاي قدرت حاكم و حتي فقيه
 قدرتمداري قاضي بميان است، 
هيچيك از اين اصول رعايت نمي 

  . شوند 
 بدين قرار، سنگسار مجازاتي ستمگرانه 

زيرا ناقض تمامي اصول . است
راهنماي نظام قضائي سازگار با حقوق 

زادي و آانسان و حقوق جامعه و 
در باره اين .  است مسئوليت انسان

، در مصاحبه قاي  بجنورديآمجازات، 
  :گفته است )  مرداد 7( با بازتاب 

من واقعا در اينجا از همه فقهاي  « 
عظام، از دانشمندان و پژوهشگران 

كنم در اين مساله دقت  خواهش مي
 واقعا ببينيم به كجا .زيادي بشود

 ببينيم واقعا رجم در  اصال. رسيم مي
ريع شده يا تشريع نشده؟ م تش اسال

آيند نقل  ها مي طوري كه بعضي همان
گويند كه اين از تشريعات  كنند و مي مي

اين را در صحيح مسلم يا . است» عمر«
دانم كدام، در  بخاري دارد، ولي دقيقا نمي

يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از 
، ابوبكر دستور داد به )ص(پيغمبر اكرم

آوري و  رآن را جمعزيدبن ثابت كه برو ق
تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت 

پذيرفت، عمر  دادند، زيدبن ثابت مي مي
به تنهايي آمد و گفت كه آيه رجم هم 

) ص(نازل شده ولي چون پيغمبراكرم
 ولي زيدبن .مريض بود وارد قرآن نشد

.  قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد،ثابت
دي طبق اين خبر، ريشه رجم مقدار زيا

خلفا و . گردد به خليفه دوم، عمر برمي
حكام نيز براي سركوب مخالفان خود 

. اند كرده هميشه از آن سوءاستفاده مي
. كنم در كتاب تاريخ بغداد باشد فكر مي

گويد  من خيلي سال قبل ديدم، آنجا مي
خواستند دشمنان  عباس وقتي مي بني

خودشان را بكشند همين مساله رجم را 
يعني اينكه . كشتند ند و ميكرد مطرح مي

اي شده بود براي آنها كه  يك وسيله
  .ندكشت دشمنانشان را به اين كيفيت مي

من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه 
فرمودند كه به ) ره(فرموديد امام خميني

  قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حاال
يا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب 

دند، يادم نيست؛ فرمودند، و يا ابتدا فرمو
در هر حال ايشان دستور فرمودند كه 
رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا 
اين مصلحتا بوده و يا از باب استناد به 
  فتواي شما و يا فتواي خود ايشان بوده؟

كه ) ره( حضرت امام«: پاسخ بجنوردي* 
اجرا نشود؛ بله » رجم«فرمودند 

توضيحش اين است كه در همان اوائل 
 بود كه سميناري در يكي از 60سال 

برگزار شده بود كه به  كشورهاي اروپايي
م دين خشونت  عنوان اثبات اينكه اسال

 . است، مساله رجم را مطرح كرده بودند
من خدمت امام رفتم و جريان را به 
ايشان عرض كردم و ايشان فرمودند چه 
طرحي داريد؟ گفتم اگر اجازه بدهيد به 

ها حكم رجم را صادر   در دادگاه، ما
امام . نكنند، يك شق ديگري را بگيرند

من عرض . فرمودند كه اين كار را بكنيد
دهيم  كردم ما اين را به شما نسبت مي

. ايد، گفتند اشكالي ندارد كه شما فرموده
عالي قضايي مساله را  من آمدم در شوراي

عالي هم آن را  نقل كردم و شوراي
  .كشوربخشنامه كردند براي همه 

يعني به اسم حضرت امام بخشنامه شد و 
  به ايشان نسبت داديد؟

ـ بله، طبق نظر حضرت امام بخشنامه 
ها حكم رجم  شد كه از اين به بعد دادگاه

  .ندهند، احكام ديگر را به كار گيرند
ن نيست و در آاما اگر رجم در قر 

قاي خميني در آسنت هم نيست  و 
ست   پذيرفته بوده ا60اوائل سال 

بخشنامه شود كه قاضيان حكم به 
، 60 خرداد 25سنگسار نكنند، چرا  در 

جبهه ملي را بدين خاطر كه در اعالميه 
خود، به وجود  قوانين ظالمانه در 

« دستور كار مجلس اشاره كرده بود،  
  خواند؟ » از امروز مرتد 

قاي خميني، آ چرا با وجود منع 
( سنگسار در قانون مجازات اسالمي 

 قانون حدود و قصاص 101 و 100اد مو
  تصويب 61كه مجلس در سال )  

  مده است  ؟آكرده،  
حكم باني : قاي بجنوردي مي گويدآ 

يه اي نيز ساخته و آحتي . رجم عمر است 
  .ن كند آخواسته است وارد قر

عمر اين حكم را   اگر چنين است، اوال 
يا جز فقه آورده است؟ آاز كجا 

 داشته است؟ و يهودي منبع ديگري
چرا  و چگونه سنگسار وارد فقه  ثانيا 

 چرا وقتي اين شيعه شده است و ثالثا
گونه مجازاتها بكار صاحبان قدرت مي 

د مده است و شقاوت افزا  هستند، وارآ
گشته ؟ » قانون« فقه شيعه شده و امروز، 

يا به اين دليل نبود و نيست كه قدرت آ
ميز آت حاكم به مجازاتهاي هرچه شقاو

چنانكه رژيم . ؟تر نياز داشته است
 و باالخره  چرا .كنوني اين نياز را دارد

«  به واسطه، منصوبان ،ها كه»  قاضي« 
هستند  احكام رجم را صادر » ولي فقيه 

قاي خميني آو اجرا  كرده اند ؟ و چرا 
در باره  صدور و اجراي اين احكام 

  سكوت كرده است ؟ 
« چرا كه . ابند اين پرسشها پاسخ نمي ي

از فقه . ن نيستند آاز قر» حدود 

ا نجا كه بآيهودي مايه گرفته اند و از 
،  توقعات قدرت سازگاري داشته اند

گشته و  وارد فقه » روايات « مستند به 
  حدود  مندرج در . شده اند 

، از اصول راهنماي قضاوت »قانون « 
نها،  آنيز پيروي نكرده اند، در تضاد با 

 يعني  حكم ،ن بيشترين شقاوتترجما
قتل عام زندانيان به خط و امضاي 

قاي » آالنصر بالرعب « قاي خميني و آ
قاي » آحركت قسري « خامنه اي و  

اين احكام نه .   مصباح يزدي  شده اند
 ن ربط نمي چويند كه ضدآنها به قرت

ن و ضد آاصول راهنماي قضاوت در قر
   .  ن هستندآحقوق انسان در قر

فقهائي كه اجراي حقوق  نبوده اند كم
جايز نمي »  معصوم در غيبت امام« را 

در حال حاضر نيز اين . دانسته اند 
بر حوزه ها .  گونه فقيهان وجود دارند 

است كه خود را از فلسفه يوناني و از 
منطق صوري رها كنند و حدود بر 
گرفته از فقه يهودي  را يكسره لغو 

  .  نمايند 
  
گذشت « داكننده  مرز ج - 2

صرف نظر «  با  » خواسته خود
 كجاست ؟  »حقوق كردن از

دشنام  در جايي از) ع(علي 
بسيار مي  هاي شنيع و اجحافات

قطعه  گذرد و در جايي براي
متجاوزان  زميني سر سازش با

چگونه مي توانيم اين دو  .ندارد 
از هم تفكيك كنيم و  حيطه را

خود بكار ببريم ؟ با  ندگيزدر 
ن مواجه آاينكه بسيار با  توجه به

  . شويم مي
  

حقوقي :     اما حقوق دو دسته هستند 
هر موجود زنده و و ، كه ذاتي انسان

هستند و حقوقي كه انسانها طبيعت 
براي مثال، مالكيت . وضع مي كنند

انسان بر سعي و كار خويش حقي ذاتي 
اما چند و چون مالكيت او . انسان است

، حقوق موضوعه رشرا  بر حاصل كا
 برخي پنداشته اند .معين مي كنند

حقوق بشر، حقوقي قراردادي هستند و 
گفته اند اين حقوق اعتبار ندارند زيرا  
حقوق انسان را خداوند مي بايد معين 

  .كنند
نها گفته آقاي شبستري، در رد نظر آ

  : است 
قرارداد  حقوق بشر يك فرآورده و« 

وابط انسان انساني است كه براي تعيين ر
با حقوق خدا  ها با يكديگر تدوين شده و

 .كه رابطه انسان را با خدا معين مي كند
 يعني .حقوق بشر يك امر افقي است

سطح هم هستند،  انسان ها كه همه هم
بايد روابط شان با اين حقوق تعيين شود 

عمودي كه ارتباط  و اين با يك رابطه
   ».انسان با خداوند است فرق دارد

 اينست كه هر دو نظر بر خطا حق
چرا كه حقوق ذاتي، حقوقي . هستند

هستند كه هرگاه نباشند، حيات موجود 
براي . صاحب حق نيز نيست مي شود

فريده است و آمثال، خداوند زوج 
چرا . همسر گزيني يك حق ذاتي است

كه عمل نكردن به اين حق، موجب 
اما مقررات همسر . قطع نسل مي شود

ج و زندگي زناشوئي را گزيني، ازدوا
بدين . حقوق موضوعه معين مي كنند

قرار،  هرانساني در حقوق ذاتي خود 

ن حقوقي كه رابطه آو . مستقل است
انسان ها را با يكديگر تنظيم مي كنند، 

حقوق ذاتي .  حقوق موضوعه هستند 
. انسان با حقوق الهي دوگانگي ندارند

نخست به اين دليل كه انسان بمثابه 
ده خداوند حياتي دارد با حقوقي فريآ

كه قوام و دوام حيات بدانها است و 
خداوند حق است و حق . نند آذاتي 

هرگاه . با حق رابطه برقرار مي كند
فريده، حاصل عمل به حقوق آزندگي 

نباشد، رابطه انسان با خدا ناممكن مي 
نگاه به اين دليل كه انسان به آو .  شود 

دي او، زاآ. زاد مي شودآخداوند 
زادي آزادي از محدود كننده ها و آ

ابتكار و ابداع و خلق است و اين دو 
زاد شدن آزادي به موازنه عدمي يا آ

براي . به خداوند تحقق پيدا مي كند 
مثال، رابطه انسان ها با يكديگر، هرگاه 
رابطه قوا باشد، انسان ها يكديگر را 

چنانكه در خانه، اگر . محدود مي كنند
 همسر، رابطه رئيس و مرئوس رابطه دو

باشد،  قدرت  اولي بر دومي، حدود 
. نها را معين مي كندآعمل هر يك از 
اما  اگر هر . زاد نيستندآهيچ يك از دو 

نها، رابطه با يكديگر را از راه آيك از 
رابطه با خدا برقرار كنند، چون رابطه 
با خدا، رابطه قوا نمي تواند باشد، پس 

ادي، عشق و همكاري زآن دو، آرابطه 
نها  از محدود كننده ها آ. مي شوند 

  . زاد مي شوند آ
 بدين قرار، حقوق ذاتي، قابل گذشت 

هر انساني مي بايد به حقوق . نيستند 
  زيرا پ. خويش عمل كند

 عمل نكردن به هر حقي از - الف 
.  حقوق، تباه كردن زندگي است
  . چنانكه اگر كسي نفس نكشد، مي ميرد 

عمل نكردن به حق، پذيرفتن   -ب 
حكم زور است و دو زندگي را تباه مي 

هم  زندگي كسي  را كه از حق .  كند
خود چشم مي پوشد و هم زندگي 

بزرگ . كسي  را كه زور مي گويد
، ترين گذشت در برابر متجاوز

زيرا . ايستادگي بر سر حق است
مقاومت كننده هم خود و هم او را 

  . زاد مي كندآ
ال، زماني مي رسد كه متجاوز  با اين ح

دست از  زورگوئي بر نمي دارد و 
حيات انسان يا انسانهائي را كه بر سر 
حقوق خويش ايستاده اند، به خطر مي 

در اين حالت، نيز، روش . اندازد
. عمومي بايد خشونت زدائي باشد

در ) ع ( روش همان است كه ابراهيم 
ايستادن بدون : تش بكار بردآحلقه 
ن مرگ آ.  بر سر حق خويشتزلزل

كه زندگي پايدار است، كشته شدن در 
مقام و بهنگام بازداشتن متجاوز از 

ن عمل كه ايثار آ. زورگوئي است
است، دفاع از حق ديگري در برابر 

چرا كه اين دفاع، دفاع . متجاوز است
انسان در خور . از حق خويش است

اين عنوان، هيچگاه نبايد از ياد ببرد 
اوز به حقي در هرگوشه دنيا، كه هر تج

ست و بر او است كه تجاوز به حق او ا
  . متجاوز به حق بر خيزدبه مقابله با 

درگذشتن از ناسزاگو و  خشونتهائي كه 
به كرامت  و حقوق انسان صدمه مي 
زنند نيز، وقتي  عمل ارزشمند است 

رهنمود .  كه خشونت زدائي باشد

هرگاه عمل لغوي مشاهده (ن آقر
و ) ن در گذر آ با كرامت از كردي

خشونت زدائي هستند ) ع ( رفتار علي 
. و نه تسليم زورگوئي ناسزاگو شدن

براي مثال،  يك وقت ناسزا گوئي  
ناسزا مي گويد  بدين خاطر كه گمان  

دم بدي است  و يا آمي برد قرباني او 
ن كه با طرز فكر او مخالف آبه لحاظ 

ر در برابر او و در برابر ه. است
و زورگوئي، روش بايسته واكنش نشدن 

واقعيت را بر . كنش شدن است
اين قاعده را شكار كردن و آناسزاگو 

هركس با : ور شدن است آبه او ياد 
انديشه مخالف دشمني مي كند، 

چرا كه . بضرورت زور پرست است 
ن را آانديشه يا حق است پس بايد 

پذيرفت و يا ناحق كه بايد نقدش كرد 
بر و نيز . شكار كردآرا با حق و تضادش 

ابراز انديشه و بر قرار كردن جريان 
همگان ر و ببايد ورزيدانديشه اصرار 

كه  بايد كرداين واقعيت را حالي 
انديشه ها ، وقتي هم مخالف 

مقام . يكديگرند، نبايد سانسور شوند
انديشه و مقام باور، مقامي است كه، در 

د زاآنقد . ن، زور بي نقش مي شود آ
نقش مي يابد   تا كه بدين محك،  سره 

  .از ناسره بازشناخته شود 
ما هرگاه ناسزا گو خود را قدرتمند     ا

مي انگارد و در مقام تحقير و تسليم 
كردن ناسزا مي گويد، روشي كه 
تحقير شده مي بايد برگزيند، ديگر مي 

 زورگو را از بر او است كه: شود 
   . ردزورگوئي باز دا

مرو حقوق موضوعه، قلمرو  اما  قل
به اين شرط كه . گذشت كردن است 

. سبب نقض حقي از حقوق ذاتي نشود
براي مثال، انسان مي تواند از دست 

اما نبايد از حق . ورد خويش ببخشدآ
همين انسان .  كار كردن چشم بپوشد

كه مي تواند از حاصل كار خود 
ببخشد، هرگاه در برابر صاحب كاري 

واست بخشي از قرار گرفت كه خ
حاصل كار او را خود بردارد، مي بايد 

چرا كه اگر نايستد، مثل انسان . بايستد
هاي امروز مي شود كه برده سرمايه 

  .شده اند 
  
 اخيرا از زبان برخي فعاالن - 3

حقوق بشر و مدافعان حقوق 
استار ومي شنويم كه خ زنان

همان  ( »تبعيض مثبت«  اعمال
م اولين فكر مي كن تعبيري را كه

مصطفي معين در زمان  بار آقاي
دوره نهم رياست  انتخابات

 فكر . هستند) بكار بردجمهوري 
افراد كه خود را  مي كنم اين
 از ،انسان مي دانند مدافع حقوق

تبعيضات منفي در حق  برقراري
مند هستند و اكنون  زنان گله

برقراري تبعيض  سعي دارند با
جبران ، مثبت در حق زنان

تبعيض   اما اين.كنندمافات 
 صرف نظر از(مثبت در حق زن 
يك نوع ) بازي با كلمات 

منفي در حق مردان  تبعيض
براستي براي  آيا. خواهد بود

  رهايي 
  16صفحهدر 

 ...رسشها درباره سنگسار، حق و ايثار وپ
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در فصل چهارم خبرها و اطالعات و    
موضعگيري در باره بحران اتمي و در 
 فصل پنجم روابط رژيم با حكومت بوش

 در عراق را از رهگذر گسترش خشونت
  .مي يابيد 

    در فصل ششم، خبرها و داده هائي را 
اطالعات و داده ها تصديق . مي خوانيد 

اين واقعيت هستند كه كشور دارد از 
نجا كه اين واقعيت از آتا .  دست مي رود 

رئيس پيشين اتاق ،زبان خاموشي
  .بازرگاني ايران نيزاظهارشده است 
جاوزها به     و در فصل هفتم، خبرهاي ت

   :حقوق انسان را مي يابيد
  
  

خبرها كه ظاهر و 
باطن وضعيت كشور 

  :را باز مي گويند
  
  

امريكن الگوي تركيه و قول  * 
غان بني صدر اردو: كرونيكل

  :تركيه است 
  
زادي ايران  متني را در آ نهضت ◄

باره پيروزي حزب عدالت و رشد در 
اين پاراگراف . تركيه انتشار داده است 

  :وريم آن متن را در اين جا مي آاز 
 اين دوران ـ كه غرب با تمام در   « 

 ناسالم و ينيرو از يك سو حكومت ها
غيردموكراتيك خاورميانه را نماد 

 ديگر ي و از سويحكومت اسالم
بنيادگرايان تروريست را نماد مسلمانان 

 اسالمگرايان ي كند ـ پيروزي ميمعرف
وان يك  به عنتواند ي تركيه مدر مدرن

. الگو در جهان اسالم شناخته شود
 نوين يتجربه تركيه در ساختن الگوي

از حكومت در جهان اسالم كه تعامل 
دوسويه اسالم و مدرنيته را به نمايش 

 گذارد، راهبرد ديرينه روشنفكران يم
 صد سال گذشته بوده در  ايرانيدين

 از مسائل ياگرچه هنوز برخ. است
 ي يا آرمانمبهم مانده و شكل مطلوب

اين الگو قوام نيافته است، تجربه 
 از اميد را در يبرادران ترك موج

ميان اسالمگرايان نوگرا در سطح منطقه 
 .پديد آورده است

،   ولو ناقص ،  اما در تركيه الگوئي◄
كامل طرح بكار گرفته شده است كه 

ن در ايران عرضه و مردم ايران به آ
.  د ن رأي دادنآاكثريت بس بزرگي به 

از اين رو، هربار كه از جنبش 
ن آيد ، آدموكراتيكي سخن بميان مي 

را با جنبش مردم ايران در دوران 
حتي . مرجع انقالب مقايسه مي كنند 

وقتي نشريه دست راستي افراطي 
 12( امريكائي بنام امريكن كرونيكل 

اردوغان را بني صدر  ) 2007اوت 
تركيه مي خواند براي اين كه بگويد 

را ارتش و گرايشهاي راست تركيه چ
طرفه اين . مي بايد او را سرنگون كند 

 بني صدر و اردوغان را ، كه نشريه
غافل از اين كه . فراماسون مي خواند 

  فرماسونهاي ايران  و تركيه ضد اوال 
زادي و استقالل و مردم ساالري آ

 بني صدر نه تنها و ثانيا . بودند 
است با  دهه 4فرماسون نيست كه 

سازمان فرماسونري دست نشانده 
  .انگلستان و امريكا مبارزه مي كند 

     اما حق اينست ، انديشه راهنمائي 
كه در تركيه راهبر جنبش مردم ساالر 

هنوز يك بيان قدرت ، گشته است 
 در  كه در از انديشه راهنمائي است و 

، بسيار ايران تولد جسته و باليده است
       .فاصله دارد

  
كشف كتيبه خشاريارشاه در * 

  :كنار درياچه وان تركيه 
  
 مرداد ، خبر كشف كتيبه 12 در ◄

خشايارشاه در كنار درياچه وان تركيه 
  : انتشار يافت 

نخستين دستاورد بزرگ سفر ِ زوج 
 بازيابي  جهانگرد ايراني موتورسوار،

كتيبه گمشده خشايارشا در درياچه وان 
اث خبر، در به گزارش مير .تركيه بود

حالي كه از خروج زوج جهانگرد 
 و ورود آنها به تركيه ايرانايراني از 

گذرد، خانم و  كمتر از دو هفته مي
 خود، وطنانآقاي قيدي براي هم 

. اند اي بسيار ارزشمند فرستاده تحفه
اين هديه، شامل تصاويري از كتيبه 
خشايارشا در كنار درياچه وان در 

نون هيچ كشور تركيه است كه تاك
تصويري از آن در دسترس دانشمندان 

    .نبوده است
رمضاني، مديرعامل مؤسسه  غالمرضا    

 كه مديريت پژوهش ايرانيان رشد
گروه پشتيباني وبرنامه ريزي سفر به 

 روز را به عهده دارد، 800دور دنيا در 
پيش « :م اين خبر، اظهار داشتبا اعال

آغاز سفر زوج جهانگرد ايراني،  از
گروه كارشناسي ما اهدافي را براي 
اين سفر طراحي كرد كه يكي ازاين 
هدفها تالش براي يافتن موضع دقيق 
كتيبه خشايارشا در درياچه وان در 

   ».تركيه بود
دكتر رزمجو ـ متخصص « :وي افزود

سي باستان تاريخ هخامنشيان و زبان پار
هاي كارشناسي، توجه ما را  ـ در نشست

كرده بودند و ما با  به اين كتيبه جلب 
توجه به اطالعات دريافتي از ايشان 

اي در  دانستيم كه چنين كتيبه مي
ارتفاعات اطراف درياچه ياد شده 

همچنين متوجه شده . وجود دارد
بوديم كه نه تنها هيچ عكس و تصويري 

ترس نيست، بلكه از اين كتيبه در دس
محل و موضع دقيق اين كتيبه هم 

   ».ناشناخته است
ظاهراً حدود « :رمضاني در ادمه افزود

صد سال پيش طرحي از روي اين  يك
كتيبه تهيه شده بوده است كه 

هاي باستاني از روي  متخصصان زبان
اين طرح اقدام به خواندن و ترجمه 

اين كتيبه . اين كتيبه كرده بودند
ار توسط آقاي رونالد گراب نخستين ب

 1908كِنت ـ زبان شناس ـ در سال 
. ميالدي خوانده و ترجمه شده است

اما همانطور كه گفته شد همه 
دانشمندان تا پيش از تالش زوج 
جهانگرد كشورمان، از موضع دقيق اين 

اطالع بودند و هيچ تصويري  كتيبه بي
هم از اين كتيبه در دسترس نبوده 

يب س اين افتخار نخوشبختانه. است
خانم و آقاي قيدي شد كه سفر خود را 
در چند روز نخست ِ اين سفر دور و 
دراز، با بازيابي موضع دقيق كتيبه 
خشايارشا در درياچه وان و با تهيه 
عكس و فيلم كامل از اين كتيبه، 

   ».خجسته و مبارك كنند
البته براي «   :رمضاني اضافه كرد   

 از يك سو خانم پيدا كردن اين كتيبه،
و آقاي قيدي به محض ورود به كشور 
تركيه از دو نفر از راهنمايان منطقه 

يك نفر ايراني و يك نفر اهل كشور (
، ياري گرفتند و از سوي ديگر با )تركيه

هاي ديگري كه با خط و  توجه به كتيبه
هاي متفاوت در منطقه وجود  زبان

دارد، براي اطمينان از اين كه اين 

 همان كتيبه مورد نظر باشد، در كتيبه،
تهران هم گروهي تشكيل شد كه 
تصاوير دريافتي از طريق اينترنت را 
براي دكتر رزمجو ارسال كنند تا 

   ».اطمينان الزم به دست آيد
به گفته وي، چهار روز همه اين افراد 
در تركيه و در كشورمان از صبح تا 
نيمه شب در حال جست و جو و 

 اينكه در شامگاه روز فعاليت بودند تا
چهارشنبه در تاريخ دهم مرداد دكتر 
رزمجو، آخرين تصاوير دريافتي از 
تركيه را كه توسط خانم و آقاي قيدي 

   ».تهيه شده بود، تأييد كردند
ما ضمن « :رمضاني تصريح كرد 

شادباش به همه مردم كشورمان و 
ضمن آرزوي دستيابي اين زوج 

ي جهانگرد به همه اهداف فرهنگ
بزرگ ِ تعريف شده براي اين سفر، از 
همه ايرانيان ميهن دوست در 
هركجاي جهان كه هستند، درخواست 

كنيم كه از حركت بزرگ اين زوج  مي
جوان ايراني كه اين چنين پر بركت و 
خوش آغاز است، حمايت كنند و 
دست ياري ما را براي همراهي با اين 
زوج درتمام روزهاي اين سفر 

     ».بفشارند
متن كامل ترجمه فارسي كتيبه 
خشايارشا در درياچه وان در شرق 

اصل اين كتيبه به سه (تركيه  كشور
پارسي باستان، ايالمي و بابلي : زبان

     :چنين است) نوشته شده بوده است
 خداي بزرگ است اهورامزدا كه   

  بزرگترين خدايان است
 كه اين زمين را آفريد و آن آسمان   

  را آفريد
  كه شادي را براي مردم آفريد   
   كه خشايارشا را شاه كرد  
   يگانه فرمانرواي بسياري  
 من خشايارشا، شاه بزرگ، شاه   

  شاهان
   شاه مردمان بسيار  
   شاه در اين زمين دور و پهناور  
   پسر داريوش شاه هخامنشي  
داريوش شاه كه :  گويد خشايارشا  

[ پدرم بود، به خواست اهورامزدا 
زيبايي ساخت و او دستور داد ] بناهاي 

  .اين كتيبه كنده شود
   اما نوشته اي در آن كنده نشد  
 پس از آن من دستور دادم اين   

  .نوشته كنده شود
 اهورامزدا با خدايان مرا و شهرياري   

مرا و آنچه كه من ساخته ام نگاه 
   .دارد

من به عنوان يك « :رمضاني افزود   
بازيابي اين اثرتاريخي شهروند ايراني، 

گران سنگ را به همه مردم ايران، 
باستان شناسان و كارشناسان زبان هاي 
باستاني به ويژه متخصصان زبان پارسي 
باستان تبريك مي گويم و از سوي 
همه ايرانيان ميهن دوست، از صميم 
قلب از خانم و آقاي قيدي ـ زوج 
جهانگرد گرامي ايراني ـ يه پاس همت 

كوشش بي دريغشان در يافتن بلند و 
   ».اين اثر، سپاسگزاري مي كنم

درپايان از تالش و « :وي گفت   
زحمات ياران و همراهان اين سفر، 
آقايان دكتر شاهرخ رزمجو، دكتر 

محمد  چيت ساز، دكتر ابراهيم شاه،
زاد، رضا ثمري، امير  حسين نوري

زاده و  رمضاني دوركي و حسين سلطان
ايزني فرهنگي ايران ياران مستقر در ر

در آنكارا كمال تشكر و سپاس را 
  ».داريم

ن روزگار تا اين آاز : انقالب اسالمي 
  :ن موقعيت تا اين موقعيتآروزگار و از 

  
   :ورود بنزين قاچاق به ايران* 

  
بر اساس اطالع  به تازگي بعد از  ◄

اينكه بنزين سهميه بندي شده است 
 20بنزين در حلب هاي بسيار زيباي 

ليتري به صورت قاچاق از كشور عمان 
  ليتري وارد ايران مي شود به قيمت

  .  تومان 400
 احمدي نژاد و  حاصل كار حكومت

 شدطرح سهميه بندي شدن بنزين اين 
كه قاچاق بنزين نيز شروع شود و 
دست برخي از ياران او كه از 

به اين كار همكاران در قاچاق هستند 
  . شدباز نيز 

ي بنزيني در ايران در درگيري ها
حال شدت گرفتن است و ادامه آن 

 را وادار به حكومت امكان دارد كه 
  .تسليم شدن در اين مورد نمايد 

   الهام غالمحسين، 86 مرداد 15در  ◄
   با قاچاق  مبارزه  ستاد مركزي رئيس

   هامانه  وزيري  به  اي كاال و ارز در نامه
  را براي ستاد   اين مادگيآ ، وزير نفت

   با قاچاق  جانبه  جامع و همه مبارزه
  .  كرد  اعالم سوخت

 با    است مدهآ   نامه  از اين  بخشيدر   
   هوشمند و سهميه  كارت  طرح اجراي
   براي  مناسبي  زمينه  بنزين بندي

 و   از شبكه  خارج  از عرضه جلوگيري
   نفتي  گرانبهاي  فراورده  اين قاچاق
   بررسي  با وجود اين  است ه شد فراهم
   دهد عمده  مي نشان   كارشناسي هاي

 از دو   نامناسب  برداري  و بهره قاچاق
   نفت  و باالخص  مازوت  نفتي فراورده

 در   ان  نكردن  ساماندهي  كه گاز است
 كشور   مرزي  در مناطق  بويژه گذشته
 ميلياردها دالر از   ساز خروج زمينه

  .    است  شده  ملي  هاي سرمايه
 مرداد ، روزنامه اعتماد  خبر 13 در ◄

اي براي  يحه الحكومت : داده است 
تامين اعتبار واردات بنزين تهيه كرده 

روز گذشته مخبر كميسيون . است
. م كرد انرژي مجلس اين خبر را اعال
م كرده  به گفته او وزارت نفت اعال

ر بودجه   ميليارد دال5/2است كه 
 86 بنزين كه مجلس براي سال واردات

 و تدر نظر گرفته بود، تمام شده اس
دولت مجبور است براي تامين اعتبار، 

 .اي به مجلس تقديم كند يحه تازه ال
 حسيني مخبر كميسيون عمادالدين    

انرژي مجلس و نماينده قروه به 
در شرايط : فارس گفتخبرگزاري 

فعلي ميزان بنزين مورد نياز كشور 
 ميليون ليتر است اما 60 روزانه

 42هاي كشور تنها توان توليد  يشگاه پاال
ميليون ليتر بنزين را دارند بنابراين 

 ميليون 18دولت مجبور است روزانه 
به گفته او، . ليتر بنزين وارد كند
 5/2م كرده كه  وزارت نفت هم اعال

ري كه مجلس براي واردات  ميليارد دال
رسيده بنزين مصوب كرده به اتمام 

است بنابراين مجلس بايد اعتبار مورد 
 ميليون ليتر 18نياز براي وارد كردن 
خبر تهيه اين . بنزين را مصوب كند

اي با حضور  يحه در جلسه ال
 وزير نفت، مطرح شده امانه،ه وزيري

يحه به مجلس قطعي  است و ارائه ال
 .است
مخبر  حسيني مرداد ، 13 در ◄

ا  گفته كميسيون انرژي مجلس مافياه
ما اين است كه  نگراني« : است 

ها و وانت  خودروهاي دولتي، تاكسي
بارها كه سهميه بيشتري در اختيار 
دارند از ميزان سهميه خود سوءاستفاده 

وجود  كنند و با فروش آن بازار سياه به

آورند، زيرا طبق قانون قرار بود 
اي  خودروهاي دولتي از بنزين سهميه

  . ن استفاده نكنند توما100 تو با قيم
در حال حاضر نظارتي بر استفاده يا 

ها و وانت بارها از  عدم استفاده تاكسي
طور شفاف از سوي  سهميه خود به

شود و برخي از  دولت اعمال نمي
بارها بنزين خود را  ها و وانت تاكسي

دولت .  فروشند در بازار آزاد مي
هاي بين شهري را  سهميه بنزين تاكسي

 ليتر افزايش داد، غافل 1200  به800از 
ها سهميه خود را  از اينكه اين تاكسي

فروشند زيرا درآمد حاصل از  مي
 خيلي بيشتر از بفروش بنزين به مرات

ها را  كاركرد آنها است لذا بايد نظارت
ها واقعاً مسافر  جدي بگيريم تا تاكسي

 » . جا كنند جابه
 مرداد ، علي اكبر محرابيان، 16 در ◄

:  گفته است 23ستاد تبصره رئيس 
دولت برنامه اي براي عرضه بنزين 

 :  او توضيح داده است . زاد ندارد آ
بندي بنزين،كاهش  هدف اصلي سهميه

 اگر بنزين اما. مصرف آن بوده است 
 تومان عرضه 400 تا 200آزاد بين 

شود، به هيچ عنوان به كاهش مصرف 
سوخت منجر نخواهد شد و اگر هم 

 آن داشته باشد مقطعي وتاثيري بر 
 .مدت خواهد بود كوتاه

 ليتري ،  عرضه بنزين بهگزينه دوم     
اساس  هزارتومان است كه بر

هاي به عمل آمده باعث كاهش  بررسي
 اگر اما. دائمي مصرف خواهد شد
 ارائه بنزينبنزين با قيمت هزار تومان 

ونقل عمومي منطق  شود، براي حمل
ماند و اي باقي نخواهد  اقتصادي

خودروهاي عمومي ديگر كار نخواهند 
    . فروشند كرد و فقط بنزين خود را مي

:  اين خبر انتشار يافت  مرداد 17 در ◄
 تومان 600زاد ليتري آبهاي بنزين 

در حال حاضر ليتري ( معين مي شود 
 تومان از عمان به ايران قاچاق مي 400

و حكومت اليجه تأمين بودجه ) شود 
ليارد دالري را به مجلس  مي5/1ارزي 

  .مي برد 
  

حل مشكالت قضايي * 
كشورهاي اسالمي در مغرب و 

  :سنگال 
      
      

دستگاه قضائي ايران را شاهرودي كه  
ن را آويرانه خوانده است  و خود 

براي اينكه نشان ويرانه تر كرده است ، 
دهد  كه كشورهاي عربي و افريقايي 

را بايد استگاه قضائي خود چگونه 
ان خود را از حقوق  شهروندبسازند و 

 به آن شهروندي برخوردار كنند، 
  !كشورها رفته است 

وي در آن كشورها براي پياده     
نمودن عدل و داد پيشنهاداتي داده 
. است كه آنجارا نيز مانند ايران كند 

زادي مي رفت و آاما اگر او به كشور 
مي پذيرفت به پرسشها پاسخ بدهد ، از 

 اوين و ديگر زندانها  زنداندر باره او 
براي گرفتن  اينكه مي پرسيدند ، از 

اعتراف از زندانيان ،  شكنجه هاي 
سخت بي رحمانه بكار مي برند و 
دانشجويان را تهديد به بطري و تخم 

 مي كنند ، مي پرسيدند ، از مرغ داغ 
ستمكده اي مي پرسيدند كه او و 
ه همانندهايش از كشور ايران ساخت

است، و او از  تصدي مقام قاضي 
  .القضاتي غرق شرم مي شد 

  4صفحهدر 

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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طرح دو فوريت تمديد قانون * 
مجازات اسالمي مورد تصويب 

  :نمايندگان قرار نگرفت 
  
 قانون ،  سال26بعد از اينكه  ◄

 يكبار، هر دو سال كه مجازات اسالمي 
 بطور گرفتمي از مجلس راي 

«  ،   اين بارزمايشي اجرا شود، آ
مافيا ها به اجراي  مجلس » نمايندگان

و خواستند . ن رأي ندادند آزمايشي آ
كه قوه قضاييه اليحه اي را تقديم 

 تا بعد از بررسي آن را كندمجلس 
  . تصويب كنند 

مدت اجراي راي نياوردن تمديد    
قانون مجازات اسالمي نشان زمايشي آ

مجلس همين مي دهد كه نمايندگان 
تمام مشكالت و مقاصدي ود وجبا نيز، 

 با ادامه اين وضعيت موافق ، كه دارند
   .نيستند
 زماني كه قانون وري مي شود آ      ياد

قصاص يا مجازات اسالمي براي اولين 
تحت بار از سوي شوراي عالي قضايي 

 تهيه و به مجلس داده بهشتي رياست 
.  اعالميه اي صادر كردجبهه ملي ، شد

راي شركت در ن،  از مردم بآدر 
  به حمايت از 60 خرداد  25ميتينگ 

 از براي مخالفت رئيس جمهوري و 
» قوانين ظالمانه « جمله با تصويب 

را   خميني جبهه ملي دعوت كرد ، 
قوانين « بخاطر دادن صفت ظالمانه به 

زماني . خواند » مرتد از امروز « ،  »
، 86 مرداد  7مي بايد مي گذشت تا در 

ي بگويد سنگسار در محمد بجنورد
 ، 60اسالم نيست و در اوائل سال 

خميني موافقت كرده بود قضات حكم 
يعني خود را پيشاپيش . به سنگسار نكنند

 ننمايندگا  گرا. مرتد كرده است 
مافيا ها  به علت مخالفت با  مجلس 

مجازاتها رأي نداده باشند بنا بر همان 
 . مرتد شده اند حكم جعلي خميني 

ش شده آ كه كاسه داغ تر مگر اين
باشند و بخواهند  اين مجازاتها  قانون 

  .دائمي بگردند 
اين در حالي است كه زماني كه     

 به  طرحتصويب دو فوريت يك
تصويب نمي رسد ماهها زمان الزم 

ن طرح آ بررسي نوبت  تا دوباره است 
  . برسد قانوني 

اگر اين قانون تمديد نشود براي     
بايد از فتاوي برخي اجراي حدود 

ازمراجع استفاده شود كه در آن 
صورت قانون مجازات اسالمي به زباله 
دان تاريخ خواهد افتاد و بسياري از 

اجرا صادر و احكامي كه تا به حال 
 مورد تجديد ند، الجرم مي بايد شده ا

  .د ننظر قرار گير
به دنبال تصويب »  نماينده   «50 ◄

ات اسالمي خارج از موعد قانون مجاز
 سال است به 26اين قانون   .هستند

 مي شده است و اجرا صورت آزمايشي 
تدوين مسئوالن قضايي تا كنون براي 

ن به مجلس آارائه  و قطعي قانون 
 زيرا مي دانند .كاري انجام نداده اند 

كه فقهاي بسياري با اجرا حدود در 
نها هم آغيبت معصوم موافق نيستند و 

 قانون كنوني را فاقد كه موافق هستند،
نها آشرائطي مي دانند كه بدون تحقق 

جرم  ثابت نمي شود و  قاضي نمي 
مخالفت .  تواند حكم به مجازات بدهد 

  . دنيا نيز به جاي خود 
محمد  بجنوردي  در » ية اهللا  « آ◄

گفته )  مرداد 7( مصاحبه با بازتاب 
باني . سنكسار در اسالم نيست : است 

 امام  خميني موافقت .ن عمر است آ
كرد بنام او بخشنامه شود  قاضيان حكم 

  .به سنگسار ندهند 
 ژوئيه ، رهبر دست راستي 8 در ◄

ن آهاي هلند خواستار ممنوع شدن قر
زيرا بنظر او  همانند كتاب نبرد . شد 

موزش روشهاي آمن هيتلر و  مملو از 
  . ميز است آفاشيستي و خشونت 

 اين، سنكسار با وجود: انقالب اسالمي 
 و 100ماده هاي ( در قانون قصاص  

در زمان خميني و . مده است آ )  101
ن نيز  چند نوبت حكم سنگسار آپس از 

با وجود .  صادر و اجرا شده است 
خشونت ستائي خميني و النصر بالرعب 

قانون قصاص و تحقير زن و خامنه اي و 
تقديس خشونت و جناياتي كه در 

 انجام ،م ، بنام اسالمسرتاسر قلمرو اسال
زادي و آد، كتابي كه محبت و نمي گير
 موزد، كتاب آمي و خشونت زدائي حقوق 

   .  باور مي شودوزمآخشونت 
  
  :فروش گاز در دولت نهم *
  
ن وردبا حذف نژاد حسينيان و آ ◄

غنيمي فر به جاي او حراج گاز كشور 
 جلساتي كه ميان ايران در. شروع شد 

 در مورد گاز و لوله و هند و پاكستان
 قرار بر اين شده شده اند، صلح برگزار 

 سال 25 كه گاز ايران را به مدت است
  .بفروشند ، با  تخفيف اكستان پبه هندو

قيمت  هر بي تي يو   در مذاكرات   
اين .  دالر بفروشند 5/6به مبلغ را گاز 

است قميت پايه بازار  درصد 40مبلغ 
يند قرار  مي گو .  دالر است 11كه 

 درصد تخفيف 32است گاز را با 
 اما  فروش هر بي تي يو به  .بفروشند 

 درصد 40 دالر ، يعني فروش با 5/6
اين امر را هم نژاد حسينيان . تخفيف 
وگرنه وزارت نفت و گاز . لو داد 

حكومت هيچگونه اطالعي از معامله 
  .مال مردم را به مردم نداده است 

 گاز فروشي كه قيمت   دانستني است 
ن به آ فروش به تركيه از اين قيمت

جاي . هند و پاكستان بيشتر است 
تعجب نخواهد بود هرگاه تركيه نيز 
خواستار برخوردار شدن از تخفيفي 
بشود كه به هند و پاكستان داده مي 

  .شود 
،  او حكومتاحمدي نژاد و         

تحت رهبري سيد علي خامنه اي ، 
 چه بيشتر و درآمد هر تحصيل براي 

 از سوئي استفاده نامشروع از درآمد 
مدن از انزواي بين المللي ،  آوبيرون 

 دادن اين باج دست به از سوي ديگر 
 به نظر مي رسد كه با اين  . زده اند

مبلغ فروش گاز هزينه هاي اين طرح 
به . بيشتر از درآمد آن خواهدشد 

 15تازگي در قراردادها قيمت گاز به 
اين درحالي . است سيدهدالر هم ر

است كه ايران بايد گاز خود را تقريبا 
يك سوم قيمت بين المللي به مدت 

 بگذريم از اين .سال واگذارنمايد25
كه فروش گاز به هند و پاكستان به 

ن به منابع نفت آقيمت تزريق نكردن 
و در نتيجه، غير قابل بهره برداري 
شدن بخش عمده اي از اين منابع 

  .است 
  

كه در » فرهنگي « كارهاي * 
كشور توسط گروههاي زير 

  :انجام مي شود 
  
كار فرهنگي در ايران همان كاري ◄

در . است كه سرهنگان انجام مي دهند 
 مي سازندتئوري سپاه  سرداران ،ايران

 اجرا  سرداران تئوريهايو سرهنگان 
   .مي كنند

كه اغلب زور »  فرهنگي « كارهاي    
ست ماليان و گوئي هستند ، در د

سرداران و سرهنگانند  و  توسط 
  : سازمانهاي زير انجام مي گيرند 

  سپاه پاسداران 
  نيروهاي انتظامي 

  بسيج سپاه پاسداران 
  دادگاههاي انقالب 

  ستاد امر به معروف و نهي از منكر 
  سازمان اوقاف و حج و زيارت 

  سازمان ارتباطات اسالمي  
  سازمان تبليغات اسالمي 

هاي علميه كه به تازگي مردم حوزه 
ايران به آنها مدرسه مارمولك ها مي 

  .گويند 
  وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي 

 – نهاد –سسه ؤ م–و صدها سازمان 
ديگر كه خود را درا ين امر دخيل مي 

   ؛دانند از جمله
 هزار مسجد و بسيج هاي مستقر 15000

در آنها كه معموال لباس شخصي ها 
  .هستند 
  انون وابسته به مساجد  ك5000
 كانون وابسته به معاونت هاي 5000

  ....فرهنگي شهرداري ها و
خامنه النصر بالرعب   مأمورند همه آنها 

جنتي و خزعلي   حركت قسري اي و 
نها ، آبر .  اجرا كنند و مصباح يزدي را 

نظريه هاي سرداران هم افزوده شده 
  .است و فاجعه بر فاجعه افزوده اند 

  
هم نمونه اي از كار مشترك اين 

  :فرهنگي توسط مراجع باال
  

  رب الزهرا بسم
اي عزيز كه خداوند تو را به    

سرپرستي خانواده ات برگزيد ، غيرت 
و مردانگي را پيشه خود ساز تا به گروه 
مردان راه يابي و نيك بدان كه 
پوشيدگي زنان ، تبلور غيرت مردان 

 پس با مردانگي ، پاسدار. آنهاست 
حجاب ناموس خويش باش ، آن گونه 

  .كه غيرت تو را احساس كنند 
خداوند غيور : فرمود ) ع( صادقماما    

  .است و مردان غيرتمند را دوست دارد
اي عزيز ، بدان نمايش جاذبه هاي     

جنسي زن ، تاثير در جسم و جان و 
هورمون مردان بيگانه را به همراه 

موسمان با بي حجابي نا پس مبادا. دارد
، در تولد اوالد ديگران سهيم باشيم كه 
شيطان نيز سهامدار آنها خواهد شد و 

 پادزهر اين نوع ،پوشيدگي زن 
  .مشاركت است 

ي جنسي زن از ااي عزيز، ويژگي ه    
اسرار و حجاب ، حافظ اسرار زيبايي 
هاي زن است ، پس نبايد اسرار را بر 
نامحرمان افشا كنيم كه بر خود خيانت 

واداشته ايم وخداوند ، خيانت پيشگان ر
  .را دوست ندارد 

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
  اصفهان

 3امربه معروف حوزه مقاومت بسيج 
و يك فاطمه الزهرا ) ع(امام حسين 

  )س(
  

از سخنرانيهاي خاتمي در * 
شهرها جلوگيري و خود او 

  :تهديد به محاكمه مي شود 
  
 بيل  شهر كاشانان  چماقدار◄

بوردهاي خاتمي را كه قرار بوده است 
، پاره كرده در آن شهر سخنراني كند

،  شبانه و به وسيله افراد موتوري . اند 
پاره كرده در سرتاسر شهر، بيل بوردها 

  .اند 
 مرداد، به گزارش نوروز،  17 در ◄

 وجهه و بي در تخريا هياطالع

 پس از سفر هفته ي خاتمتيشخص
هر در سطح شهر  شني به ايگذشته و

 به هي اطالعنيا.كاشان پخش شده است
 از تي حمايفعاالن مردم «يامضا

و همراه »  در كاشاننژاد يدكتر احمد
 ي آنان ميبا شماره تلفن و صندوق پست
 ي كلمات،يبيباشد كه با جمالت تخر

ناپسند و دروغ و تهمت به اصالح 
 دولت اصالحات به نيطلبان و همچن

 به كاشان و يم خاتي سفر آقايبررس
 سال 8 در طول و انتقاد از عملكرد ا

 . پرداخته استي جمهوراستير
 مرداد ، روزنامه اعتماد ملي 16در  ◄

 يزباني دنبال مبه: گزارش كرده است 
 ندهينما (ينيحس  ملكاهللا تيآ

 احمد در مجلس ري وبوهيلويكهك
 دمحمدي از سرازيدر ش) خبرگان

ر اهللا د  به نام حزبي گروهيخاتم
 يا  شبنامهراحمدي و بوهيلوياستان كهك

 عضو مجلس خبرگان پخش ني اهيرا عل
  . اند كرده
فتاب گزارش كرده آ مرداد، 16 در ◄

 قم روز تي روحانژهيدادگاه و: است 
 طالب تيشنبه اعالم كرد كه شكا سه
 را ثبت »ي خاتمدمحمديس «هيعل

 حدود ي از خاتمتيشكا .خواهد كرد
ن طرح شد كه  و پس از آشيدوماه پ

 ي در برخي خاتمهي علي جعليلميف
 منتشر شد كه در ينترنتي ايها تيسا

 ي دست دادن خاتمبهم ميآن، به شكل
. شد ي مدهي دي زن خارجيبا تعداد

 بي را تكذنآ رسما يهرچند خاتم
 فعال در قم يكرد، اما تندروها

 دنيتحركات خود را تا به ثبت رس
 .  ادامه دادندي از خاتمتيشكا

ن فيلم جعلي نبود و آ: نقالب اسالمي ا
دست دادن خاتمي با زنان نيز شكل 

اين امر كه چنين كاري . مبهمي نداشت 
» دادگاه روحانيت « جرم تلقي شود و 

قم شكايت كساني را ضبط كند كه 
شكايتشان جرم است، گوياي انحطاط 

 . همه جانبه و بيش از پيش رژيم است 
  
  

در باره خبرها 
«  و احمدي نژاد

  :او» وزيران 
  
  
 استان سي و يكم مقننهقوه *

  : ايران 
  
    الهام به احمدي نژاد گفته است ◄

 مقننهفرض را بر اين بگذارد كه قوه 
اين  . استان سي و يكم ايران است

 خوش اد ژ احمدي نبه مذاق حرف 
 سفري ه است  و او تصميم گرفتمده آ

 بررسي مشكالت براي به استان مجلس 
  برخي از نيازهاي مجلس ردنوآبرو 

 قوه قضائيه نيز استان سي دوم .بكند
  .است 

 سفر م يكبه استان سي و       اما وقتي 
كرد، ديد وضعيت با استانهاي كشور 

مأموران كسي را به . فرق دارد 
او را  هم كسي . استقبال او نياورده اند 

اما او روش ديگري .  نمي گيردتحويل 
پشت تريبون قرار پس چون . بلد نبود 

ه كي: ، هر از چندي تكرار كرد گرفت 
  . خسته است هك

نمايندگان مي بايد جواب مي   « 
  ! دشمن : دادند 

 جز چند نفري نمي ولي در مجلس      
  .دشمن گفتند 

اد نه ژ احمدي ن، در اين سفر استاني    
 قرار « نمايندگان« تنها مورد پسند 

ي از نگرفت كه موجب دلخوري بسيار
 بدين حد  كه وقتي صداي . شدنها آ

         «  اكثر به گوش رسيد، اذان 
 سالن را ترك كردند و » نمايندگان 

 بودند كه احمدي نژاد و نزديكان او 
    .بر جا ماندند

و امر مهمي كه سانسور شد،  اين       
بود كه معلوم شد رابطه قواي مجلس 
. وحكومت به زيان مجلس گشته است

«                تنها بخاطر نزديك شدن نه 
از رد » نمايندگان « و ترس » انتخابات 

شدن صالحيتهاشان، بلكه بخاطر اين كه 
ورد كه آخامنه اي فشار شديد مي 

مجلس كاري نكند تا دوره رياست 
ازاين . يدآجمهوري احمدي نژاد بسر 

احمدي نژاد سئوال  جهت بودكه نه از
هاي او » وزير«  مد و نه آبعمل 

استيضاح شدند و نه مجلس توانست  
وزيري هامانه را در مقام وزارت نفت 

   .نگاه دارد
  

: خامنه اي به امام جمعه ها * 
احمدي نژاد را انتقاد نكنيد تا 

  :دوره اش تمام شود
   

 امام 660در ديدار خامنه اي با  ◄   
، او خطاب به كشور شهرهاي جمعه 

رايط حساس در اين ش:   گفته استنها آ
كشور شما تحمل كنيد تا دوره او تمام 

 ايشان ضدشود و در مراسم جمعه ها بر 
حرفي نزنيد و دعا كنيد كه اين دو 

  !  سال هر چه زودتر به پايان برسد
  

نظر سنجي در باره احمدي * 
  :نژاد چرا سانسور شد ؟

  
 در نظر سنجي اي كه راديو جوان  ◄

 نزد ادژ ميزان محبوبيت احمدي نباره 
است،  حاكي است جوانان انجام داده 

.  است  درصد 80كه مغضوبيت او بيش 
 مسئوالن صدا و سيما از از اين رو، 

پيش .نده ااعالم نتايج جلوگيري كرد
سنجش كرده بود و، در بازتاب ن، آاز 
 درصد از كساني كه به 60 بيش از ن، آ

بودند، از كرده اد راي داده ژاحمدي ن
اما  . اني كرده بودند خود ابراز پشيم

شدت بيزاري نظر سنجي شبكه جوان 
جوانان را از احمدي نژاد گزارش مي 

دستورداده مي شودنتايج . كند 
  هاي اطالعاتي درزگويا . انتشارنيابند

اين نظر سنجي را سبب مي شوند نتايج 
ن مي شود كه آنتيجه .  بزنندبيرون 

 مسئوالن صدا و سيما احمدي نژاد از 
 پيدا مي كند و براي رفع كدورت

تغييرات عمده اي در صدا و كدورت، 
در اين تغييرها .  ناگزير مي شوند سيما 

كه يعني اين .   هستند حال انجام 
احمدي نژاد و حكومت او و مافياهاي 

ن را ندارند كه آتحمل  حاميش ، 
سنجش افكار در باره او انجام شود ولو 

  . ن سانسور شود آانتشار  نتايج 
  

  5صفحهدر 
  
  
  
  

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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  : ؟ !مديريت اقتضائي * 
    
بعد از مديريت هاي كيلويي  ◄ 

خامنه ومديريت فله اي  ادژاحمدي ن
مده آ مديريت جديدي به بازار اي، 

. ي نام دارد ئاست كه مديريت اقتضا
اين مديريت در ايران توليد كننده 

اد به نام علي ژيكي از ياران احمدي ن
 مشاور  او كه پدر زن. احمدي است

 يعني بزم پاش  احمدي نژاد، جوانان 
مار ايران آاست و قبال رياست سازمان 

كه به خاطر كند  - را بر عهده داشت 
ذهني او اين سازمان به وزارت كشور 

 رييس  و اينك  - كردند منتقل 
 اين مديريت را دانشگاه پيام نور است 

  . ابداع كرده است 
ش احمدي كه به قول دانشجويان     

يكي از كودن ترين افراد اين نظام 
است و كليه كارهايي را كه عرضه مي 

 كه هستند ترجمه هايي كند، 
،  اقتصاد دانشجويانش انجام مي دهند 

  : اقتضائي را پيشنهاد مي كند 
سياست هاي اقتصادي ايران بايد      

يعني به اقتضاي روز . د ناقتضاعي باش
ياست س اگر .نها را تغيير داد آبايد 

ن را آ، باز بايد جواب نداد جديد 
 سياست هاي، به طور كلي. تغيير داد 

  ! د نمدت دار باشاقتصادي نبايد 
او يكي از كساني     دانستني است كه  

 سازمان از بين بردن بود كه شرايط 
 را به وجود گذاريمديريت و برنامه 

ورد و موجب شد اين سازمان بعد از آ
اد منحل و ژ سال توسط احمدي ن60

  .در رياست جمهوري ادغام شود 
مديريت « روش  : انقالب اسالمي 

همان عيبي است كه در ايران » اقتضائي 
 را در نيمه رها تدبيري: همگاني است 

تدبير ديگري را جانشين كردن و 
اين روش گوياي  شدت ابتالي به .كردن

زيرا هرگاه .  بيماري زور مداري است 
 بودند، تجربه را زادآعقلهاي مديران 

يعني تدبير را در . روش مي كردند 
جريان اجرا، نقد و تصحيح مي كردند و 

پس اگر . به هدف مطلوب مي رسيدند 
حكومت احمدي نژاد يك كار را كه 

غاز و با موفقيت به پايان آبتواند بگويد 
برده است، در كارنامه خود ندارد،  بخاطر 

ت شدت ابتاليش به زور پرستي و مديري
اقتضائي را جانشين روش تجربي كردن 

   . است
  

 86يه آاحمدي نژاد مصداق * 
بقيه اهللا خير لكم  : سوره هود 

  : ؟!است 
  
سالهاست كه برخي از روحانيون و   ◄ 

 مطلقه فقيه بلند پايگان دين واليت 
 ، به  حضرت مهدي و ظهور اوپيرامون 

 و  سوره هود استناد مي كنند 86يه آ
 در اين ، خداوندمنظور  :مي گويند 

است ودر ) عج   (  حضرت مهدي ، يهآ
احاديث بسياري از حضرت مهدي به 

    .شده است يه نام برده آمصداق اين 
يه صراحت دارد آنكه اين آ     حال 

بر اين كه اين مردم هستند كه مي بايد 
خداوند براي انسانها ) ن آقر( نچه آبه 

 نه، اگر. باقي  مي گذارد  عمل كنند 
رژيم .  نها نيست آپيامبر پاسدار دائمي 

ن، آواليت مطلقه فقيه  بر خالف نص قر
خامنه اي و سپاه پاسدار او را پاسدار 
دائمي مردم ايران كرده اند و حاال هم 
مافيائي كه از حكومت احمدي نژاد 
خورد و برد  مي كند، مدعي است 

  !يه است آاحمدي نژاد مصداق 
و نواب    از واسطهاز زماني كه يكي    

  علي يعني حاج شيخ ، جعلي امام زمان
 تنها مرد، مشكيني معروف به   اكبر فيض

واسطه با امام زمان در حكومت واليت 

. يت اهللا خرعلي معروف است آفقيه ، 
او و دار ودسته او و مصباح هستند كه 
اين بار با دروغي بزرگ خامنه اي را 

  : هم دور زدند 
 حديثي جعلي كه ماه تناد به اسنها    آ

بن سالم ، پيش در نشريه درج شده بود
كه يكي از سرداران دوران حاكميت 

اد ژسيد خراساني است را با احمدي ن
مقايسه مي كردند و سيد علي خامنه اي 
را همان سيد خراساني مي دانستند كه 

 براي . اد است ژسردارش احمدي ن
 او را اينكه زمينه رياست جمهوري 

د در كنن نيز تضمين دوم دور  براي
 سال 5 بعد از : گفتند حديث جعلي 

كه از دوران سرداري او در حكومت  
 امام زمان ظهور ، ذردبگسيد خراساني 

 مي شود سردار لشكر امام ومي كند و ا
  .زمان 

دروغگويان و دنيا پرستان و دجاالن    
براي اينكه موقعيت خود را تثبيت 

. مي كردند ل كنند هر روز حديثي جع
اين بار حديث را كافي نيافته اند و به 

. ن رفته اند آسراغ جعل قول از قر
 دو تن از وزراي توضح اين كه 

بسيار ، ادعائي ادژجنايت پيشه احمدي ن
 احمدي  :عجيب و غريب كرده اند 

» ...  بقيه اهللا خير لكم «يا  آاد مصداقژن
  . است 

دي احم كردن امام زمان       جانشين 
 به گونه ،  از سوي اين وزيراننژاد ، 

اي در اذهان مردم ايجاد تنش 
اعتقادي كرد كه برخي ها كليت دين 

وال بردند و گفتند ئن را به زير سآو قر
ديني كه امام زمانش احمدي نژاد : 

  .باشد ،  در خور انسان نيست 
  
 فهرست جعل و تزوير و بازي با ●

ن را زبان فريب  كردن  آدين و 
وسط روحاني نماها و غير روحاني ت

   :ها 
  
 فردي ديده :قبل از انتخاب گفتند  -

اد ژاست كه امام زمان براي احمدي ن
 خيلي به او ظلم مي زيراگريه مي كند 

   .شود 
 كسي در خواب ديده است امام -

 به اد ژزمان گفته است بايد احمدي ن
   .انتخاب شود رياست جمهوري 

مام زمان را علي در خواب از بعد خ-
اد را مورد ژاحمدي نن حضرت آ. ديد

    .دادتاييد قرار 
 بعد مصباح يزدي او را از ياران امام -

  . خواند زمان 
بهنگام :  خود گفت اد ژاحمدي ن بعد -

ورودش به سالن سازمان ملل هاله نور  
سخنراني اش در او را فراگرفته و بگاه  

رؤساي دولتها حتي پلك سازمان ملل 
  .! نمي زده اند نيز
 ايشان :فتند  در توضيح دروغ او گ-

،  در سازمان ملل،  سخنراني بهنگام
ي اي كه ژ را با انررؤساي دولت ها 

، زمين گيرو بي محيط را فرا گرفته بود
  .كرده بود حركت 

علوم و » وزير « ، احمدي نژاد و بعد  -
بهنگام ورود : گفتند  موزش عالي او، آ

ل تشكيل كنفرانس احمدي نژاد به مح
سران كشورهاي اسالمي، رؤساي 
دولتها بي اختيار خاضع شده اند و 

بوقت ورود ، به جانب شاه عربستان  پاد
احمدي نژاد رفت و او را با خود 

   .همراه كرد و با هم وارد سالن شدند
 تمام :  گفتبعد مشكيني رابط   -

نمايندگان از سوي امام زمان مورد 
  يكايكاند وبر پروندهتاييد قرار گرفته 

  . تأييد زده اند نها مهر آ

نوبت به جاده كشيدن براي بعد  -
 اد ژ احمدي نمدن امام زمان از سوي آ

   . و حكومت او رسيد 
 براي ، ادژبعد گفتند احمدي ن  -

 ، پذيرايي ديدار كنندگان با امام زمان
داده است اما ها دستور ساخت هتل 

حيم مشاعي ر قايآاو، يكي از معاونان 
 وقتي امام زمان بيايد و مردم  :گفت 

نها را در آبراي ديدار او بيايند ايرانيان 
خانه هاي خود به عنوان ميهمان جاي 

  .خواهند داد 
 و  وزيرانش ادژگفتند احمدي ن  بعد -

ن عهد آو  امضاء كرده اند عهد نامه 
نامه را به درون چاه مسجد جمكران 

مام زمان برسد  تا به دست اه اندانداخت
.  

وزراي او گفت كه  بعد يكي از   -
ايشان زمينه ساز حكومت ولي عصر 

  .هستند 
 بعد حديثي جعل شد كه گروهي در -

د قضيه رقم بر سركار ميايند كه درمو
هسته اي با كشورهاي ديگر درگير مي 
شوند و شهيد مي دهند و بعد امام 

  .زمان ظهور مي كند 
هور امام  بعد صدا و سيما براي ظ-

زمان دستور خواندن ده ميليون 
  .صلوات را داد 

  ...و
 مي گويند احمدي نژاد و حاال    

 سوره هود، يعني خود 86يه  آمصداق 
   . است زمان امام 

.     و قاعده قدرتمداري است 
بخصوص اگر كسي كه خود را تجسم 
قدرت مي انگارد بي كفايت باشد، نياز 

ين بي پيدا مي كند به خرج كردن د
  . نكه بتواند خود را بسازد آ
  

نفت و صنايع و » وزيران « * 
  معادن تغيير كردند ؟

  
 مرداد، احمدي نژاد وزيري 21 در ◄

هامانه را از وزارت نفت بركنار و 
غالمحسين نوذري ، مدير عامل شركت 

و نيز .  ملي نفت را جانشين او كرد 
جاي علي رضا طهماسبي را در وزارت 

دن به علي اكبر محرابيان صنايع و معا
  . داد 

     از ماهها پيش، احمدي نژاد مجلس 
را تهديد مي كرد كه وزيري ماهانه را 

و باالخره او را تغيير . بر كنار مي كند 
در خبرها كه در اين باره در . داد 

شماره هاي پيشين انقالب اسالمي 
مده بود كه ميان آانتشار يافتند،  

حمدي نژاد حكومت در حكومتي كه ا
و مشاوران او تشكيل داده اند و نوعي 

» وزير« مافياي خانوادگي است، با 
كشماكش ميان .  نفت كشماكش بود 

مافياها بر سر تسلط بر وزارت نفت 
ن كشماكش آمد آومعامالت بسيار پردر

وزيري . شديد جريان داشت و دارد
  :هامانه قرباني اين كشماكش است 

 ونيسي عضو كم، دهي آفرنيحس ◄
« در باره علت بركناري  مجلس يانرژ

آنطور كه :  گفته استنفت » وزير 
 ي هامانه برايري وزشد ي مدهيشن
 خارج از وزارت نفت ي افرادرفتنيپذ

صادق  (   نفتري وزيدر سطح قائم مقام
 يكي يرعاملي و مد) محصولي
 ي معرفي جمهورسيكه رئ ها ازشركت

 . كرده تحت فشار بوده است
 مشكل مواجه ني هم با همعي صناريوز

 سابق ري وزنژاد يشده است ، احمد
 را تحت فشار قرار داده بودكه عيصنا
 را يساز  خودرو  يها  شركتيتمام
 استي مجموعه قرار داده و ركيدر 

 سيير» مهرداد بذرپاش«آن را به 

 اني حاميجوان ستاد انتخابات
 يواگذاركند اما طهماسبنژاد ياحمد
به .  كرده بوديار خوددامر نياز ا
 به مي تصمنژاد ي احمدل،ي دلنيهم

  . گرفتي ويبركنار
  

 با  »وزير« درگيري هاي * 
   :يرييس جمهور

  
به دنبال باال گرفتن كار مخالفت     

 - ارشاد  » وزير« صفار هرندي ، 
كه وابسته به باند حسين 

  - شريعتمداري و بيت رهبري است 
 با مشاوران رسانه اي  احمدي نژاد،

تمام كاسه و كوزه ها  دارد بر سر 
مطبوعات و وب سايت هاي خبري 

  .شود  مي و خبرگزاري ها شكسته 
    هر دو جريان به دنبال به دست 
گرفتن كل قدرت رسانه اي 
هستندوهر دو درتالش سانسور 

.  كردن اما به دست خود هستند 
درگيري ها دو گروه  موجب شده 
ه اند كار به جاهاي باريك  كشيد

  :شود 
 از سويي،  جوانفكر كه خود ●

زماني خبرنگار بيت رهبري بوده 
ن،  به عنوان آاست و از قبل 

خبرنگار به كارهاي تجاري و 
زيارتي و خبري در سفرهاي مكه 
مي پرداخته است،  از زماني كه 
وارد باند رسانه اي رييس جمهور 
شده دچار توهم قدرت مداري 

به خصوص كه فكر .  گشته است 
مي كند احمدي نژاد را خدا براي 
مسلمان كردن تمام جهان فرستاده 
است و او نظر كرده امام زمان 

و  اگر احمدي نژاد همان . است 
ادعا » وزير «بقيه اهللا باشدكه  دو

مي كنند،  پس جوانفكر هم مشاور 
رسانه اي امام زمان است و اين 
مقام كمي براي يك خبرنگار بي 

ان رسيده تجربه و تازه به دور
  .نيست 

ازسانسوركنندگان و  اووكلهريكي●
تصفيه كنندگان سازمان صدا و سيما 

  در يك طرف - در حال حاضر 
قرارگرفته اندوصفارهرندي و باند 

.  وابسته به كيهان در سوي ديگر 
هر دو مانند دو لبه قيچي تالش 
دارند كه هر صداي غير خودي را 

  .ساكت نمايند 
ا براي هر دو     درگيري ها كار ر

گروه به جاي باريك كشانده است 
و بسا  موجبات افشاگري هايي را  

چنانكه  اين . ورند آفراهم 
درگيري ها موجب لو رفتن نامه 
احمدي نژاد به شمقدري يكي 

افشاي . ديگر از مشاوران او شدند
  . و هوي بسيار  بپا كردانامه هاي 

    الزم به ذكر است كه  حكومت 
 ، با توجه به ميزان احمدي نژاد

مشاركت گروههاي مختلف در به 
رياست جمهوري رساندن احمدي 
نژاد،  از چندين تشكل وابسته به 
مراكز مافيايي قدرت تشكيل شده 

 سپاه –است از جمله بيت رهبري 
 نهاد – مدرسه حقاني –پاسداران 

  ...جانبازان و ايثارگران و 
  

كشور  » وزير « پور محمدي، * 
  : نژاد شاكي است از احمدي

   
عباسعلي عليزاده دادستان سابق  ◄  

 يكي از جنايتكاران سالهاي بعد ، تهران 
 در پرونده اش است كه از انقالب 
   :ثبت هستندجرائم زير 

مصادره خانه ها و اموال مردم و  - 1
  فروش بي سر و صدا به ديگران 

ايجاد باندهاي بزرگ و سراسري  - 2
  مواد مخدر 

ش و شركت در فروش فرو - 3
  دختران به كشورهاي عربي 

  توقيف فله اي مطبوعات  - 4
 مبارزان وسيع دستگيري هاي  - 5

  سياسي 
  دخالت در قتل زهرا كاظمي  - 6
و جاسوسي براي بيگانگان كه اين  - 7

 بركناري او از مدير كلي جرم موجب 
 شد و در حال حاضر دستگاه قضائي

  .مشاور رييس قوه قضاييه است 
است  در يك جلسه به دعاگو گفته    او 

نزد او  پور محمدي با  براي ديدار : 
 خيلي از رفته بوده و پورمحمدي 

اوضاع شكايت داشته و به او گفته است 
اد حتي در انتخاب ژ احمدي ن:

فرمانداران و بخشداران دخالت مي 
 انتخاب  .كند چه برسد به استانداران 
 نبوده منهيچ استانداري در اختيار 

  .است و نيست 
عليزاده كه پسرش داماد دعاگو است    

 حكومت احمدي نژاد :گفته است 
 خود را پهن كرده است و ما از بساط

هر جا كه مي خواهيم رد شويم مي 
. گذاشته ايد ما بساط گويند  پايتان بر 

اد به ژما مي گوييم اقاي احمدي ن
 را جمع كند بساطش بگو كه حكومتت 

 اينقدر  حكومتيي شود مگر م. 
براي هيچ كس تماميت خواه باشد كه 

  ..قلمروئي باقي نگذارد 
  

منسوبان ذوالقدر مقام مي * 
  :جويند 

  
:  خبر داده است نوروز مهر،  16 در ◄
،   محمدباقر ذوالقدري از دامادهايكي

 عضو چند وظيفه اي سازمان ترور ، 
 كردن مراتب دستگاه يبدون ط

 به ري بعنوان سفيدزو  به، يپلماسيد
 . اعزام خواهد شدي كشور خارجكي

از بستگان ديگر  يكي  پيش از او، 
 ي ذوالقدر به استانداركينزد

 اين انتصاب .خوزستان منصوب شد
گوياي شدت برخورد ميان باند محس 

 . رضائي و باند ذوالقدر در سپاه است 
     مقام بخشيدن به اعضاي خانواده 

دي نژاد را به هاي مافيهائي كه احم
رياست جمهوري رسانده اند ، از 

 حكومت احمدي  بارز يها يژگيو
 نژاد ي كار احمديدر ابتدا. نژاد است

و حكومت او، او خود مدعي شد كه 
به حكومت خانواده ها پايان مي 

اما خود تارعنكبوتي از رابطه . بخشد
هاي شخصي تنيد تا مگر بتواند حريف 

   .تارعنكبوت هاي ديگر بگردد
قرار بود دولت ديني : انقالب اسالمي 

جدائي روحانيت .شودامادين دولتي شد
ورده آازدولت واستقاللش از دولت ،  فر

اين جدائي و استقالل . تجربه تاريخ بود
فداي قدرت طلبي مالتاريا شد و  غير از 

  نكه بودجه دولت را يكسره وابسته به آ
مد نفت و اقتصاد مسلط خارجي كرده آدر

ن را صرف آ بخش عمده اي از است،
    :دولتي كردن روحانيت مي كند

  6صفحهدر 

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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  دين  و روحانيت
دولتي وجريان پول 

  :نفت به جيبها 
  
  
حكومت واليت   از زماني كه  ◄   

 وقيه خميني بر سر كار امد و روحانيان
قدرت طلب چنگ نابكار خود را بر 
اموال مردم افكندند به جرات مي 

ام يا بخش عمده اي توان گفت كه تم
از سرمايه هاي مردم توسط اين گروه 

  .فرصت طلب به يغما رفت 
    هر سال كه از انقالب دور تر مي شد 

نان بزرگتر مي شدند، آيم و بچه هاي 
تا زمانيكه . چپاول انها بيشتر مي شد 

نان بزرگ نبودند تنها هزينه آبچه هاي 
نها بر دوش  آهاي خود و نزديكان 

قا زاده ها و آاز زماني كه  .  مردم بود
حاجي زاده ها پا به عرصه اقتصاد و 
اختالس نهادند فشار بر مردم بسيار 

قا زاده ها آچون اين . بيشتر شد 
قا آمتوجه شدند با توجه به قدرتي كه 

يت اهللا و حاجي دارد مي توانند از آو 
سرمايه هاي مردم به صورت بي حساب 

  .برداشت نمايند 
 – به خانواده هاي خامنه اي      نگاهي

 – خزعلي – جنتي –هاشمي رفسنجاني 
 موسوي – يزدي –واعظ طبسي 

 – محمد يزدي – مقتدايي –اردبيلي 
 نوري – فاضل لنگراني -مشكيني 
كه ...  مصباح يزدي و –همداني 

بندازيم متوجه مي شويم اين خانواده 
ها چه بر سر اموال و دارايي هاي 

هر چه در توانشان ورده اند و آمردم 
بوده است از اين مردم به يغما برده 

  .اند 
   

خورد و بردهاي بي حساب * 
  :» ستاد اموال امام « در 

   
 به تازگي نيز بعد از گند كار بنياد  ◄  

مستضعفان نوبت به كثافت كاري ستاد 
 صدها ميليارد تومان :اموال امام شد 

ن توسط اين از خدا بي خبران به آدر 
  .برده شده است يغما 

    اطالعات نشان مي دهد كه دهها 
پارتمان و صدها آهزار خانه و مغازه و 

هزار متر زمين از اموال مردم كه 
وري شده بود آتوسط اين ستاد جمع 

در ميان خودي ها به صورت قسطي 
ش آاينقدر اين .  تقسيم شده است 

شپز  را هم آشور شده است كه صداي 
 اطالعات نشان برخي. ورده است آدر 

از سرمايه هاي ميليارد توماني در 
حساب برخي از افراد شاغل در اين 
ستاد مي كنند اما براي اينكه افشا نشود 

نها فعال آدستور داده اند كه حسابهاي 
  .متوقف باقي بماند 

   سالهاست كه برخي از نمايندگان 
مجلس تالش دارند تا قانوني براي 

الي كشور بررسي اموال سران رده با
ن آبه تصويب برسانند تا بر اساس 

بتوانند حساب و كتاب افراد را قبل از 
ن آيافتن سمت و پست و بعد از 

اما هر بار اين اليحه به  .  محاسبه نمايند 
با مخالفت كساني چون جنتي و يزدي 

ديگران مي خورد و ... و  الريجاني و 
زيرا در ان . مورد تاييد قرار نمي گيرد 

جنگ افشاي مفسدان كاسه و صورت 
  .كوزه همه دزدان را بر هم مي زند 

خوندهاي دزد و آهنوز مردم از فشار 
غارت گر خارج نشده بودند كه 
سرداران تازه به دوران رسيده و بي 
ريشه كه حاميان و نگهداران حاكمان 
. فاسد هستند، واردبازار چپاول شدند 

مد و آنها نيز هر چه از دستشان بر مي آ
يد  انجام دادند و با كمك بچه آي م

حاجي ها و بچه مالها شركت ها و 
مؤسسات و دفاتر بازرگاني تشكيل داده 
و با كمك يكديگر ما بقي اموال مردم 

  .را به  خوردند و بردند 
يد كه برخي آ   هر روز در خبرها مي 

از اختالس گران دانه درشت را قرار 
است قوه قضاييه افشا كند اما كسي 

ست بگويد كه كدام دزد دانه درشت ني
است كه يا مال نباشد و يا سردار و يا 

  .نها آوابستگان به 
  

  :قا زاده آخورد و برد سه * 
  
يت اهللا آ   مگر نبود فرزندان  ◄  

يت اهللا مقتدايي آواعظ طبسي و فرزند 
يت اهللا دري نجف آو فرزند برومند 

بادي كه با تاسيس شركتي تجاري آ
وال مردم دزديدند كه نقدر از امآ

مد كه اين سه آصداي همه دزدها در 
نفر كلي از داشته هاي ما را هم برده 

نها رادستگيركرد و براي آدادگاه .  اند 
 5نها تنها خانه آزادي يكي از آ

يت اهللا ناطق نوري را وثيقه آميلياردي 
حال اين خانه را ناطق . گذاشتند 

ورده آنوري از كدام محل به دست 
 ؟ پاسخ اين پرسش را همه مي است

  . دانند 
قا زاده و مفسد آ    اما گند كار اين سه 

اقتصادي چنان باال گرفته بود كه همه 
را به تعجب وادار كرده بود بيچاره 
جزايري كه وابستگي اي به يكي از 
روحانيون نداشت وگرنه نمي بايست 

  .اورا دستگير مي كردند 
    براي روشن  تر شدن جريان 
المكاسب شركتي كه فرزندان دزدان 
باال تاسيس كرده بودند بايد گفت كه 

بادي كه آيت اهللا دري نجف آفرزند 
ن زمان رييس ديوان عدالت آدر 

يت اهللا آاو با كمك پسر . اداري بود 
مقتدايي با روابطي  كه داشتند، وارد 
برخي از پرونده هاي كالن مي شدند 

حق و نها ،  آو با تغيير  محتواهاي 
. حساب خود را دريافت مي كردند 

حال ببينيد اين رييس دادگستري 
سر رعناي خود چه كرد ؟  پكشور با 

بيگناهي  او  ثابت شد و از زندان 
  .خارج شد 

يت اهللا آ   مگر نبود پرونده فرزندان 
مشكيني  نمايندگان امام زمان پسند 
ياب ، به خاطر اختالس در واردات 

نها چند ميليارد آشكر،  تنها جريمه 
يت اهللا آبه راستي مگر اين .  تومان شد

مشكيني هماني نبود كه قبل از انقالب 
از ممر سهم امام زندگي  مي كرد؟  
حال اين همه سرمايه را فرزندانش از 

  ورده اند؟آكجا به دست 
يت اهللا آهنوز در خاطره ها است كه 

جنتي با پول فروش بند كفش و 
يت آو يا . د روزنامه زندگي  مي كر

اهللا خزعلي با پول ترشي فروشي 
يت آو يا . مادرش زندگي مي گذراند 

اهللا مصباح با فروش جوراب و شيرني 
يت آو يا . پدرش زندگي  مي كرد 

اهللا يزدي مي گفت پول ادامه زندگي 

ورد و روزي آرا به سختي به دست مي 
ب جوي كف خيابان را آاز تشنگي 

ي گويد يت اهللا دعاگو مآخورد ؟ 
مد مجبور بود آوردن در آبراي بدست 

يت اهللا ناطق آ. زياد روضه بخواند 
براي تحصيل خرج : نوري مي گفت 

زندگي نماز قضا وروزه قضاي مردگان 
  . را مي خواند ومي گرفت 

  ...و
حال اين همه سرمايه و اين همه 
ريخت و پاش را اينها از كجا به دست 

  ورده اند ؟آ
كه اين خانواده هاي     اين دزدي ها  

فاسد روحاني و سرداران فاسد و 
حاجي هاي دزد مي كنند به جز 
سرمايه هايي است كه از طريق بودجه 
مملكت در اختيار انها گذارده مي شود 

:  
  

قرار بود دولت ديني بشود *  
ممكن نبود و دين دولتي و 
بودجه دولت منبع خورد و برد 

  :شد 
  
سيب  آ   اين دين دولتي بر اقشار◄

پذير جامعه فشاري طاقت شكن وارد 
  :مي كند

   مگر نبايد هزينه هاي حوزه هاي 
علميه و مراكز ديني از سهم  امام 
پرداخت شود و دستگاه روحانيت از 
دولت مستقل باشد ؟ سهم امام چه مي 
شود ؟ به كدام حسابها ريخته مي شود 

ن منتفع مي شوند ؟ آو چه كساني از 
اهللا خوئي ماند  و ية آثروتي كه از 

حساب بنياد خوئي  به اطالع چه كسي 
مدهاي نفت كه آوجود در مي رسد؟ با

ثروت ثروتمندان را دهها برابر كرده 
است و  رقمهاي سهم امام ها كه داده 
مي شوند، بزرگ شده اند،  چرا اينهمه 

  هزينه بار بودجه كشور شده است ؟  
ورده مي آ    بودجه ها كه در زير 

به جز پولهاي  زير ميزي هستند شوند 
يات عظام و حجج اسالم و  آكه  به 

ديگرسرداران و حاجي ها  پرداخت 
  .مي شوند 

    به جرات مي توان گفت كه هر 
يات عظامي كه وابسته به آكدام از اين 

دولت هستند دهها موسسه و مجوز و 
امتياز واردات و صادرات و خريد و 

ا كسب ر... فروش و تخفيف دولتي و 
  .كرده اند 

   به جرات مي توان گفت كه اكثر 
 سال تنها 4نمايندگان مجلس در طول 

وردنش آچيزي را كه در فكر به دست 
هستند اموال بي حساب و كتاب و 
امتيازهايي است كه از قبل نمايندگي 

  .ورند آخود مي توانند به دست 
   به جرات مي توان گفت كه 

ي اول سرداران سپاهي كه در روزها
انقالب اداي سرباز امام زمان و حركت 
بسيجي وار و علي وار را در مي 

وردند در حال حاضر راضي باشند آ
 ميليون تومان 10كه حقوقي كمتر از 
اگر اين گونه .  در ماه داشته باشند

باشد كه نمي توانند به مايه بازي خود 
  .ادامه دهند 

   با نگاهي به اموال فردي يا افرادي 
د سردار صادق محصولي و سردار مانن

مصلحي مي توان نتيجه گرفت كه اين 
دمهاي سالم اين گروه سرداران آ

ساليانه حدود يك ميليارد تومان 
دارايي داشته اند يعني ماهيانه حدود 

 3 ميليون تومان يعني روزانه حدود 90
  .ميليون تومان 

   سئوال اينجاست كه اين سرداران 
دم برخي از نها يك صآكه سرمايه 

يات عظام هم نمي شود به چه كاري آ
مشغول بوده اند كه روزانه سه ميليون 

مد  داشته اند يعني تقريبا آتومان در 
برابر با حقوق يك سال يك معلم 

نهم تنها در يك آموزش و پرورش آ
بگذريم قصد داريم تا حساب و . روز 

كتاب سرمايه هايي را كه به حساب  
ه شده است را تبليغات ديني گذاشت

بدست دهيم  و ببينيم كه اين بودجه 
  :صرف چه كارهايي مي شود 

  
كل بودجه براي اين مراكز به ●

 ميليارد 252تومان برابر است با 
   :تومان  به شرح زير

  
 ميليارد ريال براي شوراي 9/331 ●

  :عالي حوزه علميه قم 
  
شوراي عالي حوزه علميه قم كه  ◄  

علماي وابسته به متشكل از چند تن از 
دولت است و بر اساس اطالعات كار 

نها تشكيل جلساتي براي توجيه برخي آ
از علما و ائمه جماعت براي هماهنگي 

اين .  در سركوب و بسط استبداد است 
 2/33تعداد انگشت شمار بودجه اي 
اين . ميليارد تومان در اختيار دارند 

مدهايي است كه به آبجز حقوق و در
نها واگذار مي شود آف به  مختلتصور

و به جز پول زير ميزي است كه از 
  .نها پرداخت مي شود آبيت به 

  
ميليارد ريال براي مركز  350 ●

    :خدمات حوزه علميه قم
  
مركز خدمات حوزه علميه قم ◄

 35است كه  مشغول به چه كاري
ميليارد تومان هزينه دارد ؟ مشغول 

  :است به كارهاي زير 
  حوزه ها  تشكيل بسيج -
 تشكيل دفتر نظارتي بر كارهاي طلبه -

  ها 
 تشكيل گروههاي سركوبگر و -

  اطالعاتي مخصوص به حوزه ها 
 تشكيل كالسهاي عقيدتي سياسي -

  براي طلبه هاي وابسته 
 پرداخت هزينه سركوب برخي از -

  علما و طلبه هاي غير وابسته 
ماده سازي خانه هايي براي طلبه  آ-

  هاي وابسته 
هزينه هايي براي تشكيل برخي از  -

  موزشي دانشجويان وابسته آدوره هاي 
  ...و
  
 ميلياردريال براي 7/37 ●

  :مركزمديريت حوزه علميه قم 
  
  مركز مديريت حوزه علميه قم از  ◄  

مراكزي است كه در كار ايجاد توطئه 
مدهاي روزگار است آو بحران از سر

اين مركز از مهمترين كارهايي كه 
م مي دهد ايجاد بولتن هاي انجا

خاصي است كه تهيه  مي كند و براي 
علما و ائمه جماعت ارسال مي دارد تا 

نها بتوانند با برنامه فحاشي هاي خود آ
  .را نسبت به ديگران شروع نمايند 

  

 ميليارد ريال براي 8/238 ●
دفتر تبليغات اسالمي حوزه 

  : علميه قم 
   
 نوبت به بعد از بودجه هاي باال،   ◄   

بودجه سازمان تبليغات اسالمي قم مي 
اين سازمان از رديف هاي ديگر . رسد 

اما امرجالب . نيز مبالغي مي ستاند 
اينست كه اين سازمان غير از اين 
پولهائي  كه از رديف هاي مختلف 
بودجه كل  عايدش مي شود، پولهاي 

  :بسياري را از 
سپاه پاسداران و بسيج سپاه پاسداران 

بر سرمايه مردم چنگ انداخته اند كه 
ن، آعالوه بر .  دريافت مي دارد 

بودجه هايي نيز از ستاد مبارزه با مواد 
موزش و آمخدر و بيت رهبري و 

پرورش و ستاد امر به معروف و نهي از 
  .منكرواوقاف نيز دريافت مي دارد 

كار اين سازمان چاپ كتاب و توليد 
ي لوح هاي فشرده از دروس و سخنران

ها و مداحي هاي افراد وابسته به 
  .حاكميت و باندهاي مافيايي مي باشد 

 سازمان بودجه ميليارد ريال 3/283
در حالي است كه تبليغات اسالمي 

بسياري از تبليغات انجام شده از سوي 
مراكز ديگر به اين سازمان واگذار مي 

از جمله طراحي و چاپ دهها . شود 
 هاي تبليغاتي هزار پوستر و بانر و بولتن

كه براي سيد حسن نصر اهللا در كشور 
  .چاپ و توزيع كرده است  

همچنين اين سازمان كار تبليغ هاي 
ديواري در سطح شهرها و پرده نويسي 
هايي كه حاوي شعارهاي مردم فريب 

  .است را برعهده دارد 
  
 ميليارد ريال براي 5/25 ●

شوراي هماهنگي تبليغات 
  : اسالمي 

  
ه شوراي هماهنگي تبليغات  بودج◄   

اسالمي از بودجه هائي است كه دولت 
فكر كرده است مردم كور هستند و 

  نمي دانند يعني چه؟ 
اين شورا هم وابسته به بندهاي فوق 
است همانگونه كه با بند زير نيز به 

  .نوعي در ارتباط است 
  
 ميليارد ريال براي 6/103 ●

حوزه هنري سازمان تبليغات 
   : اسالمي

  
  حوزه هنري سازمان تبليغات ◄ 

اسالمي از جمله محل هايي است كه 
بودجه هاي بسياري را از نهادها و 
سازمانهاي ديگر جذب مي كند تا 
بتواند هنر حاكميت مطلقه فقيه را به 

  .مردم نشان دهد 
  
 ميليارد ريال براي 6/356 ●

سازمان فرهنگ وارتباطات 
   :اسالمي

  
براي سازماني   اين بودجه عظيم  ◄   

وابسته دولت گوياي  اهميت اين 
رياست ان .   سازمان براي رژيم است 

وابستگي فاميلي با مصباح يزدي دارد و 
از جمله سازمان هايي است كه در 
فرستادن تروريست ها تحت عنوان 

  به . رايزن فرهنگي نقش اول را  دارد 
  7صفحهدر 

  

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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عنوان نمونه مي توان به اين نكته 
رد كه رايزن همين سازمان بود اشاره ك

رژانتين دخيل آكه در جريان انفجار 
بود و از عوامل اصلي در بسياري از 
ترورها و درگيري ها و بحران سازي 
ها افراد تحت پوشش از طريق اين 
سازمان راهي كشورهاي خارجي مي 

  .شوند 
  
 ميليارد ريال براي 5/29 ●

مجمع جهاني تقريب مذاهب 
   : اسالمي

  
  از جمله مجامعي كه در سال  ◄  

يك يا دو جلسه برگزار مي كند و 
كاري به جز ايجاد اختالف ميان 

اين مجمع به  رهبري .  مذاهب ندارد
تسخيري و همكاري علي اكبر واليتي 
است كه به جز اين بودجه پولهاي 
ديگري نيز به صور گوناگون دريافت 

  .مي دارد 
  
 ميليارد ريال براي 2/54  ●

   :هاني اهل بيتمجمع ج
    
مجمع جهاني اهل بيت نيز از  ◄  

همان مجامعي است كه تنها هزينه اي 
را بر گرده مردم نهاده است وگرنه اين 
مجمع هيچ سودي براي مردم ايران 

  .ورد آبه ارمغان نياورده است و نمي 
  
ميليارد ريال براي  8/197 ●

  :مركز جهاني علوم اسالمي 
      

م اسالمي از جمله مركز جهاني علو ◄ 
مراكزي است كه كارش پرورش 
نيروهاي وابسته به تخريب در ديگر 

اين مركز در جذب . كشورها است 
دانشجو از كشورهاي ديگر و تأمين 

نها كوشا است و آهزينه هاي تحصيلي 
ن، دانشجوياني را براي نفوذ آعالوه بر 

ن كشورها آدر كشورهاي ديگر به 
  .گسيل مي دارد 

  
ميليارد ريال براي  1/33 ●
وپژوهشي امام  سسه آموزشيؤم

  :)زيرنظر مصباح يزدي(خميني
    
يكي از مراكزي كه از هر سو به  ◄   
ن پول مفت بيت المال واريز مي آ

شود مؤسسه پزوهشي امام خميني به 
رهبري مصباح يزدي است كه در 
رديف هاي ديگر بودجه نيز براي او 
ه حسابي جداگانه در نظر گرفته شد

  .است 
   همه مي دانند كه حسابهاي دريافتي 
و برداشتي اين نظريه ساز خشونت  
بسيار باالتر از اين بودجه اي است كه 
در رديف هاي بودجه گنجانده شده 

او به راحتي دهها برابر اين .  است 
مبلغ را از احمدي نژاد و خامنه اي مي 
ستاند و واردات شكر و زمين خواري 

  .ورد  آبدست مي 
  
 ميليارد ريال براي 5/423 ●

 كمك به –رديف متفرقه 
  : اشخاص حقيقي

   
اين بند ديگر از نمونه ها است  ◄  

يعني پرداخت وجهي به افرادي كه در 
نها چيزي پرداخت آهيچ بندي به 

نشده است و  نيز پرداخت به عوامل 

رژيم و روحانياني كه در خدمت رژيم 
  .خريد هستند و يا مي بايد سكوتشان را 

رژيمي كه نفت و گاز : انقالب اسالمي 
ايران را به بهاي ناچيز مي فروشد و 

 ،يدآهرچه را از فروش اين دو بدست مي 
خرج مي كند،  جنون بحران سازي  
خودرا ،ازجمله، درقلمرواتم ، به تأمين 
انرژي اتمي براي بعد از ته كشيدن منابع 

و بحران ! نفت و گاز توجيه مي كند 
   : ادامه داردهمچنان

  
  

روسيه نيروگاه را نمي 
 ايران مي –سازد 

گويد بمب اتمي مي 
 ايران غني –سازد 

سازي را معلق مي 
  :كند؟ 

   
ايران در علن مي : بوش * 

گويد كه در پي مجهز شدن به 
  :سالح اتمي است 

  
 اوت، خبرگزاري فرانسه قول 6 در ◄

،  را،ژرژبوش، رئيس جمهوري امريكا
بوعاتي مشترك با در كنفرانس مط

 كرزي ، رئيس جمهوري افغانستان، 
ايران در علن گفته است : انتشار داد 

كه درجستجوي سالحهاي  اتمي است 
نست كه ايران به دنيا ثابت آزمان . 

كند نه يك نيروي ثبات برهم زن كه 
خر اين  آ. يك نيروي ثبات ساز است 

دولت  دولتي است كه فاش مي گويد 
  . اتمي را دارد قصد توليد سالح

    خبرگزاري فرانسه از كاخ سفيد 
دليل بوش چيست كه ايران : پرسيد 

در علن گفته است مي خواهد سالح 
اتمي توليد كند ؟ كاخ سفيد پاسخ 

عدم اجراي قطعنامه : داده است 
شوراي امنيت و به حال تعليق در 

  .نياوردن  غني سازي اورانيوم 
حمدي هنوز سخنان ا: انقالب اسالمي 

دشمن مي ترسد ما  : نژاد وقتي مي گفت 
: عضو نهم باشگاه اتمي بشويم و بگوئيم 

،  به اطالع بوش " ان هم شريكحاجي "
و سخنگوي كاخ سفيد نرسيده بوده 
وگرنه  به اين برهان قاطع استناد مي 

   .كرد
  

يا براستي رژيم حاضر است آ* 
به غني سازي اورانيوم تن بدهد 

  :؟ 
  
فرستاده كوس يكي از نو فرستاده ف◄

شريه هاي اروپائي بود كه براي هاي 
ديدار از تأسيسات اتمي ايران و 
مصاحبه با مقامات رژيم به ايران رفته 

 اوت، از قول الريجاني نقل 4در . بود 
 ممكن است به رانياكرده است كه  

 يا  كامل حقوق هستهرشيشرط پذ
 مشروط و قيتعل« غرب يخود از سو

  .ردي را بپذ»ومي اورانيازس ي غنيموقت
كوس وفرستاده فدر پاسخ به پرسش او 

 جي از نتايكيعنوان   بهقي تعلايآكه 
 ،  است؟  مذاكرات قابل قبولياحتمال

طور كامل   موضوع بهنيا«: ه است گفت
 تواند ي نمچكسي هي ولست،ي نيمنتف

را ) رانيدر ا (يآور  فنني اشرفتيپ
   .ممنوع سازد

 ي سازي بر غننايرا يپافشار    
 و ستي نري ناپذريي تغيمي تصمومياوران

 دولت ي امكان وجود دارد كه زماننيا
 ي غنقي به تعلمي تصمي اسالميجمهور

 .ردي بگومي اورانيساز
  

روسيه تحويل سوخت اتمي * 
نيروگاه بوشهر را موكول به 
شفاف سازي الزم از سوي ايران 

 : ديپلماتي مي گويدمي كند و 
ساختمان نيروگاه را  خيال ندارد 

  :كامل كرده تحويل دهد 
  
 يخبرگزار، 2007 اوت 8 در ◄

آسوشيتدپرس به نقل از يك ديپلمات 
 مسكو به : ه است  گزارش دادياروپاي

تهران هشدار داده است سوخت 
 كند ي را به بوشهر ارسال نميي هسته

 يمگر اينكه تهران در مورد فعاليت ها
 .  كندياش شفاف ساز  گذشتهيي هسته

 : ه است  نيز گفتييك مقام آمريكاي   
 كه به ايران يروسيه به ديگر تعهدات

 بوشهر يي  دهد راكتور هستهياجازه م
و ابراز ا  .  كنديرا فعال كند عمل نم

 يعقيده كرد كه اين تهديدها تالش
 ا اعمال فشار بر تهران تياست برا

 به درخواست ي بيشتريها يپايبند
سازمان ملل نشان  ي امنيت شورايها

  . دهد
 كه  - بوشهرنيروگاه مسكو همچنان از 

 در حال ساخت آن ي روسيها تكنسين
 به عنوان يك اهرم استفاده  - هستند

 كه ابتدا از يديپلمات اروپاي. كند يم
آن ياد شد روز سه شنبه گفت كه 

 حدود دو ها ي به ايرانيمقامات روس
اند ارسال سوخت  هفته قبل گفته

 كه ي راكتور بوشهر ماداماي ر بيروس
 به بمانند،  پاسخ ي بيي  هستهيها پرسش

  .تعويق خواهد افتاد
  

علت به تأخير انداختن * 
تحويل نيروگاه اتمي بوشهر 

  :بمدت يك سال ديگر 
  
 روسها چند هفته    بنا بر اطالع ، ◄

 در جلساتي . ند ه امدآقبل به ايران 
گفته نها ي به امقامات رژيم،غير علني با 

 شرايط براي ايران خوب نيست و : اند
  تا با موافقت شما، از سويمده ايم آما 
 تضمين هايي را كه شوراي ، شما

. ، بدهيم امنيت از شما خواسته است 
ماده آما : ند ه ا گفتاين مقامات ولي 

گفتگو هستيم اما از پيش تضمين نمي 
 روسيه نيز كه به همين دليل بود .دهيم 

 و هيران تغيير رويه  داددر مقابل ا
 يك سال مدتتحويل نيروگاه را ب
   .ه استديگر به تعويق  انداخت

  
قطعنامه سوم مجازات ايران * 

ميان اعضاي شوراي امنيت 
توزيع شده است و در ماه 

سپتامبر به رأي گذاشته خواهد 
  :شد 

  
 اوت، ژروزالم پست از قول 9 در ◄

مقامات امريكائي و اسرائيلي، گزارش 
كرده است كه قطعنامه سوم شامل 
مجازاتهاي بيشتري كه مي بايد در باره 
ايران اعمال شوند،  تهيه و ميان 

اين . شوراي امنيت توزيع شده است 
قطع نامه در ماه سپتامبر در شوراي 
امنيت موضوع بحث و تصويب خواهد 

  . شد 
    معاون وزارت امور خارجه امريكا در 

 اوت 6س، در امور سياسي، نيكوال برن
چين رغبتي به مجازات :  گفته است 

ايران از سوي شوراي امنيت عليه 
چيني ها . ايران نشان نمي دهد 

هيجان كمتري به مجازات ايران ابراز 
نچه ما به چيني ها گفتيم آ.  مي دارند 

.  ما نياز داريم  يكصدا باشيم : اين بود 
و وقتي يك كشور بزرگي مثل ايران 

 اسلحه اتمي است و اين در پي توليد
برخالف خواست  جامعه بين المللي ، 

شما . موضوع به شما مربوط مي شود 
مي بايد به ما كمك كنيد ايران را از 

  . اين كار باز داريم 
سابق، :      مقامات اسرائيلي مي گويند

هرگاه روسيه با تصويب قطعنامه اي 
موافقت مي كرد، چين نيز چنين مي 

حاال .   اين طور نيست اما حاال. كرد 
كشورهاي بيشتري مي بايد پا در مياني 
كنند تا چين با قطعنامه اي موافقت 

  . كند 
  

اورانيوم گران مي شود و * 
منبع جديد انرژي دارد كشف 

  :مي شود ؟
  
خبر از  ) 2007 اوت 4(  لوموند ◄

گران شدن روز افزون اورانيوم مي 
  : دهد 

 را داريم »شاهان نفت «      هم اكنون 
راپيدا » پادشاهان اورانيوم «بسافردا . 

هم اكنون ميان نيجريه، پنجمين . كنيم 
توليد كننده اورانيوم در جهان و 

روا، كشماكش پديد آشركت فرانسوي 
دولت نيجريه اين شركت . مده است آ

را به حمايت از شورشيان شمال اين 
 اوت،  وزير 4در . كشور متهم مي كند 

ه به نيامي  رفت  تا شركت تعاون فرانس
شتي آو دولت نيجريه را  با يكديگر 

نيجريه دومين فروشنده .  دهد 
اورانيوم به فرانسه است و اگر فروش 
اين مواد  گرانبها به فرانسه قطع شود، 
شركت گاز و برق فرانسه ناگزير است 

 نيروگاه اتمي فرانسه را 58تعداد از 
  . تعطيل كند 

م سخت افزايش يافته       بهاي اورانيو
(  سال پيش، بهاي هر پوند 3: است 

 دالر بود و اينك 10ن آ)  گرم 400
و بتدريج كه نيازها .  دالر است 150

بيشتر مي شوند، قيمت اورانيوم نيز 
نيجريه مشتري هاي . افزايش مي يابد 

چيني ها ، : زيادي را پيدا كرده است 
ين،  بنا بر ا. كانادائي ها و استراليائيها 

به خود اجازه مي دهد قيمت بيشتري 
  .مطالبه كند 

     منابع اروانيوم در جهان بسيارند اما  
 سال گذشته ، سرمايه 20ظرف 

گذاريهاي الزم براي استخراج معاون 
  . اورانيوم بعمل نيامده اند 

     تقاضاهاي نيروگاههاي امريكا ، 
لمان ، فرانسه ،  ژاپن ، چين و حتي آ

ب باال رفتن قيمت اورانيوم روسيه موج
  . مي شود 

 اوت، 9 خبرگزاري فرانسه در ◄
مركز ملي « گزارش كرده است كه 

در همين روز »  تحقيقات علمي فرانسه 
اعالميه اي ، منبع جديد برقي را كشف 
كرده است كه برق خود رو و ماشين 

.  هاي فردا را  تأمين مي كند 
 طراحي  nanogenerateurنخستين
هدف ساختن سامانه               . ست شده ا

 -nano – electroهاي ) سيستم (
mecaniques ( NEMS)  

ن آعناصر تركيب كننده .  است 
عنصرهاي مكانيك و الكترونيك  هستند 

 nanometerكه از اين پس به مقياس 
ورد مي شوند آبر) يك ميليارديم متر ( 

 –تا بحال، معيار سامانه هاي ميكرو .  
.  بود (MEMS) مكانيك –و الكتر

، ن را بمقياس ميكرو متر آعناصر مركبه 
ارزيابي مي يعني هز بار بزرگ تر ، 

  . كردند 
ن اينست كه براي آ       دومين خاصه  

 ها ديگر فعل MEMSاولين بار اين 
ن  آيعني اين كه  نياز به . پذير نيستند 

به يك منبع خارجي جريان برق 
  . متناوب ندارد 

  اين منبع انرژي در خود روها و     
خطوط ارتباطي  كار برد خواهد 

اين  نانوپنراتور جريان برق .  داشت 
زمايشگاه فيزيك  ماده آمتناوب كه در 

متراكم و نانواستروكتورهاي شهر ليون 
اختراع شده است ، در خود رو و 
خطوط ارتباطي كار برد خواهد 

  . داشت 
 را پيدا     براي اين كه چنين كاربردي

كنند سامانه ها  بايد خود كار شوند و 
براي اين كه سامانه ها خودكار شوند، 
عنصري كه اضافه مي شود بايد خود 

از .  منبع انرژي خويش را داشته باشد 
نند كه عنصري آاين رو در جستجوي 

مركبه بيش از پيش كوچك باشد و 
ن هرچه كمتر باشد  تا آمصرف انرژي 
اطري ها را هر دو روز نياز نباشد  كه ب
  . يكبار تغيير داد 

  
برنارد الپونش، متخصص * 

 11( انرژي اتمي در ليبراسيون 
گزارش مي كند چرا ) اوت 

بيشترين  نيروگاههاي اتمي واجد
  :خطر هستند 

  
 اين راست است كه نيروگاههاي ●

، كمتر اتمي براي هر كيلووات برق 
 30 تا 6 :گاز كربنيك متصاعد مي كنند 

در .   درهركيلووات استCO2رم گ
مقايسه با برق حاصل از سوخت ذغال 

 گرم است،  بسيار كم 400سنگ كه 
يك كيلووات برق حاصل از . است

در .  استCO2 گرم 200سوخت گاز، 
مقايسه با نيروگاه گازي نيز، 
گازكربنيكي كه سوخت اتمي توليد 

با وجود اين ، .  مي كند باز كم است 
ه گازي با چرخش برقي كه  نيروگا

تركيبي توليد مي كند تنها موجب 
 درصد توليد گازكربن 18بيشتر شدن 

 درصد بيشترگاز داراي اثر گلخانه 12و
اين امر نشان مي دهد .   اي مي شود 

  . كه راه حل عمومي ديگر است 
لمان است كه مي خواهد آ    حق با 

به توليدبرق توسط نيروگاه هاي اتمي 
سراغ توليد برق  قابل پايان بدهد و به 

. تجديد و بي زيان براي طبيعت است
  و فرانسه برخطا است كه تنها به نيروگاه 

  8صفحهدر 

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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اتمي چشم دوخته است واز پيشرفت 
در تكنولوژي براي توليد قابل 

بعالوه ، از . تجديدبرق  بازمانده است
لحاظ تأمين سوخت اتمي و حمل و 

 درصد به نفت 90ن  كه آنقل 
و نيز .  دارد ، پر خطر است اختصاص

اگر نيروگاه اتمي بلحاظ توليد كمتر 
گاز كربنيك رجحان دارداز لحاظ  

سيب پذيري و خطرها ،  از رقابت با  آ
سانحه : نيروگاههاي ديگر، ناتوان است

هاو حادثه ها ، زباله اتمي،  پخش 
از اين نظرها، توليد برق .  كتيو آراديو 

طرها را تجديد پذير هيچيك ازاين خ
  . دربرندارد 

 توليد برق از منابع تجديد پذير در ●
مقايسه با توليد برق توسط نيروگاههاي 

ورد آبنا بر بر.  اتمي ، ناچيز نيست 
در سال ژانس بين المللي انرژي آ

  درصد برقي كه 8/12،  حدود 2004
از منابع يد آنفت و گاز بدست مي 

نكه آحال . تجديد پذير بوده است 
ه نيروگاههاي اتمي توليد برقي ك

برق حاصل  درصد 5/6كرده اند، تنها 
از لحاظ .  از  نفت و گاز بوده است

 در صد از 2/18توليد برق  در جهان، 
و ...)  ب و باد وآ( منابع تجديد پذير 

  .  درصد  از اتم است 7/15
  در فرانسه ،  برقي كه نيروگاههاي ●

 درصد برقي 78اتمي توليد مي كنند 
 كه توليد مي شود،  اما برق تنها است

 درصد انرژي است كه در فرانسه 22
 17سهم برق از اتم، . مصرف مي شود 

اما .  درصد مصرف نهائي انرژي است 
نچه به نيروگاههاي جديد برق آدر 

مربوط مي شود، بطور متوسط در طول 
 و 3 ،  اتمي 2004 تا 2000سالهاي 

 و ذغال 5 و نفت 10بي آ و 5بادي 
   . درصد بوده اند50 و گاز 25نگ س
 تا زماني كه تكنولوژي سه خطري ●

ژانس بين المللي انرژي خاطر آكه 
، يكي سانحه و حادثه و نشان مي كند 

كتيو آديگري زباله اتمي و انتشار راديو 
را رفع نكرده است ،  تقاضا براي 

چين مي .  نيروگاه اتمي پا نمي گيرد 
 40  سال،20گويد بنا دارد ظرف 

اما  مي خواهد .  نيروگاه اتمي بسازد 
ن آ نيروگاه برق نيز كه سوخت 700

  هرگاه بنا .، بسازدذغال سنگ است
برپاگرفتن تقاضا براي نيروگاه اتمي 
بشود، بطور قطع براي نيروگاه هاي 

در فرانسه، .  موجود نخواهد شد 
نيروگاه هاي نسل دوم كارمي كنند كه 

 60ي سالهاي نها ، تكنولوژآتكنولوژي 
اين نيروگاهها واجد سه خطر . است

اما نسل چهارم، ازقرارسوپر . باال هستند
ژنراتوري است كه با پلوتونيوم و و 
سديم كار مي كه هردو سوخت 
خطرناك  هستند و راه حل درخوري 

  . بشمار نمي روند 
 و تكليف زباله اتمي چه مي شود ؟ ●

قدرتهاي اتمي  مي بينند كه زباله هاي 
اين .  اتمي روي دستشان مانده است

زباله ها را در زير زمين در استخرها و 
. يا در انبارهاي خشك انبار مي كنند 

كتيو ضعيف آزباله هاي با تشعشع راديو 
و حجم بزرگ نيز  در روي زمين انبار 

نمي : مخالفان مي گويند .  مي كنند 
توان زباله ها را در اعماق زمين انبار 

 هزار 4 تا 3ي دانيم ظرف كرد زيرا نم
ينده زمين چه فعل و انفعالي  آسال 

  .بخود خواهد ديد
كتيو چه خواهيم آ و با انتشار راديو ●

دولت ها : كرد؟ دو خطر وجود دارند 
هر كشوري كه . وتروريست ها 

تكنولوژي اتمي غير نظامي دارد مي 
اگر .  تواند بمب اتمي نيز بسازد 

 غني كند و كشوري بتواند اورانيوم را
يا بتواند از سوخت اتمي پلوتونيوم به 

ورد، مي تواند بمب اتمي آدست 
نچه به خطر تروريست آاما در .  بسازد

اگر :  ها مربوط مي شود،  بايد گفت 

تروريست ها بتوانند اورانيوم غني شده 
كتيو آو يا ماده اوليه داراي راديو 

ن را با آورند،   كافي است آبدست 
ه معمولي مخلوط كنند  تا مواد منفجر

بمب كثيف  داراي توان كشتار جمعي 
  .بسازند 

  
  :ينده نيستآبرق اتمي راه حل ●
  

   هيچكس از نوع بازاري كه بازار 
هنوز سهم . اورانيوم است اطالع ندارد 

برق اتمي در برقي كه در جهان توليد 
وقتي . و مصرف مي شود، ناچيز است 
د يك كشوري بنا مي گذارد بر ايجا

نيروگاه اتمي،  مسئله ها و نگراني ها نيز 
همه اين نيروگاه ها : يند آپديد مي 

وقتي كه .  واجد بيشترين خطر هستند 
  كم  يك نيروگاه را بر مي چيند، دست

بسا .  بعد نيز خطر ادامه دارد ها سال
. براي زماني دراز خطر برجا مي ماند 

 نيروگاه اتمي را مي 58در فرانسه ، 
  . د برچيد باي

نكه توليد برق مي بايد كاري آ    حال 
ساده و با دوام و بخصوص بدون 

   .خطرهاي عظيم باشد 
و احمدي نژاد مي گويد : انقالب اسالمي 

 سال هيچ چيز نداشته باشيم مگر 50تا 
  !تكنولوژي اتمي ، مي ارزد 

  
 ماه بعد از پيشنهاد مذاكره 14* 

 رايس كندوليزابه ايران از سوي 
 ديپلماسي هويج و چماق براي ،
نكه ايران دست از بلند آ

پروازيهاي اتمي و منطقه اي 
دست زدن به خود بردارد، 

اقدامي حاد ، از جمله بكار بردن 
   :قوه نظامي راناگزيركرده است

  
  
 ) 2007 اوت 9(   واشنگتن پست ◄

 مفصلي به سياست امريكا گزارش نسبتا 
 مالي –در قبال رژيم مافياهاي نظامي 

  :انتشار داده است واجد اين نكات 
در باره روشي كه حكومت بحثها  ●

بوش بايد درپيش بگيرد، در جريان 
اين بحثها هنوز در مراحل . هستند 

ابتدائي هستند اما  لحني كه فكرسازان 
شكار آو سياستمداران بكار مي برند  

 ماهي كه از 17مي كند كه در 
حكومت بوش باقي مانده است، 

ومت او روش تهاجمي تري را در حك
  :باره ايران بكار خواهد برد 

نند كه بايد گذاشت آ يكچند بر●
اما ويليام .  ديپلماسي كار خود را بكند 

كريستول، سردبير ويكلي استاندارد كه 
: مدافع جنگ عراق نيز بود ، مي نويسد

نكه ديپلماسي نتايجي را ببار آبشرط 
ايس يك سال است كه خانم ر.  ورد آ

نها قرار آبا گفتگو با ايرانيها ، هرگاه 
. سازمان ملل را بپذيرند، موافقت كرد 

اما حاصلي جز اين ببار نياورد كه 
فرصتي در اختيار ايران قرار گرفت 
براي  به انجام رساندن برنامه اتمي 

  . خود 
 رايس و روبرت گيت ، وزير دفاع، ●

مجازات هاي اقتصادي و فشار از راه 
اما  حاال . ملل را رويه كردند سازمان 

بخش كوچكي از حكومت بوش 
جانبدار حمله نظامي به ايران شده 
است هرگاه ايران تن به تعليق غني 

بخاطر وضعيت .  سازي اورانيوم ندهد 
عراق ، فشار براي براي اتخاذ سياست 

. قاطعي در قبال ايران بيشتر مي شود 
از ماه مه بدين سو،  كه نخستين 

اي امريكا و ايران مانع از گفتگوه
حمايت ايران از چريكهاي عراقي كه 

.  به قواي امريكا حمله مي كنند، نشد 
بنابر قول مقامات امريكا مواد منفجره 
كه مقامات امريكا مي گويند از ايران 
وارد عراق مي شوند  عامل يك سوم 
تلفات قواي امريكا در ماه گذشته، در 

  . عراق هستند 
ر حمله به ايران با  بحثها برس●

سرانجامي كه صدور قطعنامه ها و 
گفتگو ها  در باره برنامه اتمي ايران 

رويه ايران در . پيدا كرد، شروع شدند 
عراق ، سوريه ، لبنان و فلسطين فكر 
حمله به ايران را بازهم تقويت كرده 

سرهنگ بازنشسته ، اوگوستوس . است 
ريچارد نوترون  كه اينك در دانشگاه 

اين : وستن استاد است مي گويد ب
عوامل فكر تغيير رژيم را نيز تقويت 

  . كرده است 
 زمان بندي  نيز انجام  گرفته است ●

كنت كاتزمن  متخصص خاورميانه در 
مركز تحقيقات كنگره امريكا، مي گويد 

نطور كه من شنيده ام، بر سر دادن آ: 
وقتي بيشتر به شوراي امنيت ، تا بهار 

ن آدر . اع وجود دارد ،  اجم2008
تاريخ، حكومت بوش ارزيابي خواهد 

يا مي بايد گزينه هاي ديگري را آكرد 
  بكار برد يا خير؟ 

 سوزان مالوني ، كارشناس سابق ●
 ايران در وزارت امور خارجه ، كه فعال 
در مؤسسه بروكينگس كار مي كند، مي 

بسياري از  مدافعان رويه كردن : گويد 
نه در قبال ايران ، سياست سخت گيرا

وقتي حكومت بوش با بحران اعتماد 
در درون كشور روبرو مي شود، صداي 
خود را در اعتراض به روش ديپلماسي 
بلند تر و فشار خويش را اتخاذ روش 

از ديد .  تهاجمي شديد تر مي كنند 
نها ، گزينه درخوري كه بايد آ

  .جايگزين شود، فرو ريختن بمب است 
ه خواستار اتخاذ نها كآ تمامي ●

سياست سخت گيرانه در قبال ايران 
هستند ، خواهان بكار بردن قوه نظامي 

مي گويند .  بر ضد ايران نيستند 
سياست جاري رفتار ايران را تغيير 

با مشاهده رويه ايران در . نداده است 
نها ترديد ندارند كه ايران در آعراق،  

كار توليد اسلحه كشتار جمعي  و سلطه 
  . منطقه است بر 

    مايكل روبين عضو مؤسسه امريكن 
اين : اينترپرايز ، بتازگي نوشته است 

پندار كه ايران خواستار تثبيت وضعيت 
در عراق است، ساده لوحانه و 

منابع امريكا و ايران .  خطرناك است 
در عراق متضاد يكديگر هستند  و اين 
تضاد ادامه پيدا مي كند تا كه يك 

.   طرف ديگر بازنده شود طرف برنده و
ديپلماسي يك سراب است و سياست 
امريكا را از توجه به سپاه پاسداران و 
هدفهائي كه ايران در عراق تعقيب مي 

براي موفقيت در . كند، باز مي دارد 
عراق، نه در پي توافق سياسي شدن با 
ايران كه در پي خنثي كردن 

  . استراتژي امريكا در عراق بايد شد 
سسه واشنگتن براي مطالعات  مؤ●

سياسي در باره خاورميانه ، مطالعه 
 Deterring the«جديدي زيرعنوان 

Ayatollahs « در . انتشارداده است
ن، از مجازاتهاي اقتصادي و آ

اما  از .  ديپلماسي حمايت شده است 
شركت كنندگان در اين مطالعه، 

پاتريك كالوسون و مايكل اليزنستات  
تند كه ايران مجهز به بر اين نظر هس

نچه آسالح اتمي  مشكالتي بيشتر از 
ن آامريكا در جريان جنگ سرد با 

مشكل مهار . ورد آروبرو بود، ببار مي 
سالح اتمي ايران و مشكل افتادن 
تكنولوژي اتمي بدست تروريستها و 

  .مشكل مقابله با تروريسم بين المللي 
 كوري شيك ، عضو پيشين شوراي ●

  كه اينك در مؤسسه ملي  امنيت
هووركارمي كند، جانبدار گزينشهاي 
نظامي ، از جمله حمله به تأسيسات 

حمله موشكي و .  اتمي ايران است 
بكار بردن قواي عمليات ويژه  را 

  . پيشنهاد مي كند 
 نورمن پودورتز ،  براينست  كه بكار ●

بردن ديپلماسي با  كسي مثل احمدي 
ي بقصد مهار نژاد به بكار بردن ديپلماس

احمدي نژاد ، . كردن نازيها  مي ماند 
مثل هيتلر، يك انقالبي است كه هدف 

ن ويران كردن  نظام جهاني و آ
ن با نظامي تحت آجانشين كردن 

حقيقت عريان .  سلطه ايران است
اينست كه اگر بخواهيم مانع از دست 
يابي ايران به سالح اتمي بشويم، چاره 

.  ظامي نيست اي جز بكار بردن قوه ن
همانطور كه اگر پيش از جنگ، به 

لمان هيتلري حمله شده بود، جنگ آ
  .دومي روي نمي داد

  
يا ارتش امريكا نيروي الزم آ* 

براي دست زدن به جنگ زميني 
  :ديگري را دارد ؟ 

     
 سخنان ژنرال دوگالس لوط پاسخ اين 

  :پرسش است 
مصاحبه با راديو ن  اوت،  در 11 در ◄

يك مقام بلند پايه ارتش به نام   ،پ ر 
ي از داگالس لوط كه يكژنرال 

ما شايد :مشاوران بوش است گفته است 
ام وظيفة ظنقانون مجبور بشويم 

به تصويب رسانده و به اجرا عمومي را 
به  تا بتوانيم احتياجمان را بگذاريم 

  .وريم آبر ، در عراق نفرات ، 
 ما مي بايد اين ،به نظر شخصي من   
ه حل را بطور جدي مورد برسي را

  . قرار دهيم
 هميشه بصورت  راه حل البته اين    

وال ئس. استوجود داشته آلترنتايو 
اين است كه به چه نحو مي توان 

 نظام وظيفه ؟امنيت ملي را حفظ كرد
 به اين نرا عمومي و اجباري كرد

معني است كه ارتش الزم نيست كه با 
 در عوض شدن دولت تغييرات بزرگي

  .خود بدهد
معاون مشاور    ژنرال داگالس لوط 

ارشد بوش در امور عراق و افغانستان 
  .است

 خدمت نظام 1977 از سالآمريكا    
وظيفة عمومي نداشته است و ارتش 

 داوطلبان  خود را با نفرات مورد نياز
  .كنديارتش تأمين مخدمت در 

 هزار سرباز در 162در حال حاضر    
  نندعراق خدمت مي ك

 ارتش – 1بدين قرار : انقالب اسالمي 
امريكا تنها مي تواند به ايران حمله 

 3هوائي كند و ويراني بر ويراني بيفزايد و 
روشن است كه باد كردن احمدي نژاد  -

و قصد او از ايجاد نظام جهاني تحت 
سلطه ايران، هدفي جز ترساندن اذهان 
ساده و زمينه سازي براي حمله نظامي 

در برابر، هرگاه قصد رژيم . ران ندارد به اي
اين بود كه از وقوع جنگ جلوگيري 
شود، نه احمدي نژاد مي بايد مي گفت  

شگاه اتمي را داريم و نه اقصد ورود در ب
هاشمي رفسنجاني از داشتن طرح براي 
. مقابله با حمله امريكا مي بايد دم مي زد

در عوض، مي بايد افكار عمومي جهان را 
 مي كردند كه ايران صلح جو متقاعد

در . است و قصد جنگ افروزي را ندارد
مورد عراق نيز وقتي گفتگو با امريكا را 
مي پذيرد، نبايد هم چوب را بخورد و هم 

   :پياز را
  
  

گفتگوها بر سر عراق 
قرين شكستند ؟ يا 
تصميم بر توافق 

  :استوار است ؟ 
  
  
گفتگوها بر سر عراق يا آ

سي  قدم اسابرداشتن يك
در راه عادي كردن رابطه 

؟ سفر مالكي استبا امريكا 
گوياي  يابه ايران وسوريه 

نست كه اين قدم برداشته آ
  :؟شده يابرداشته نشده است

  
توافق امريكا با : استراتفور * 

ايران مهمترين رويداد است اما 
تثبيت وضعيت در عراق نياز به 
همكاري سوريه و عربستان نيز 

  :دارد 
  
بر اين نظر )   اوت 7( فور  استرات◄

است كه دور سوم گفتگوهاي ايران و 
امريكا ورود دو طرف به مرحله عادي 

جز . كردن رابطه و بسا همكاري است 
اين كه دو طرف بخاطر  نزديك به سه 
دهه تبليغات بر ضد يكديگر ، مي بايد 

ماده قبول توافق با آافكار عمومي را 
  .يكديگر بكنند 
ا بر سر چگونگي ايجاد      در گفتگوه

كميسيون سه جانبه امنيت عراق كه در 
 اوت انجام شدند، از سوي ايران 6

حسين امير عبداللهيان و از سوي امريكا 
 مشاور Marcie Ries مارسي ريس 

وزير در امور سياسي و نظامي ،  شركت 
  . داشته اند 

     اين امر كه كار به گفتگو در سطح 
ميسيون چگونگي تشكيل و كار ك

انجاميده است ، بدان معني است كه 
مده و آدر سطح سياسي ، توافق بعمل 

  . تصميم گرفته شده است 
     از اين رو است كه ايران دارد به 
گروههاي عراقي شيعه توضيح مي دهد 
كه چه چيز را روا مي بيند و چه چيز 

چرا كه پذيرفتن يا .  روا نمي بيند را 
با امريكا از نپذيرفتن توافق ايران  

سوي اين گروهها موجب موفقيت يا 
  .ناكامي توافق مي شود 

  
  9صفحهدر 

  
  

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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تفسير سياسي )  اوت 8(  استراتفور  ◄
در اين . دومي را انتشار داده است 

  : تفسير نيز گفته است 
، يك روز بعد ) اوت 7(     روز سه شنبه 

از گفتگوهاي كارشناسان امريكائي و 
 روزها است كه نآ يكي از ايراني، 

ازلحاظ كوشش امريكا براي جلب 
همكاري كشورهاي منطقه بقصد تثبيت 

ن را روز آوضعيت عراق ، مي توان 
  . اميد خواند 

     در تفسير ژئوپليتيك پيشين خاطر 
نشان كرديم كه ورود امريكا و ايران به 
مرحله گفتگو بر سر چگونگي كار 
كميسيون امنيت عراق  رويدادي مهم 

اما در منطقه ، جز ايران ، .  است 
كشورهاي ديگر نيز هستند كه در 
تثبيت وضعيت عراق نقش كليدي 

 سوريه و ،عربستان سعودي : دارند 
  . ن جمله اند آتركيه از 

 عربستان مهم است زيرا  رقيب ايران ●
هم در منطقه و هم در جهان اسالم 

در ميان سني ها عراق نيز نفوذ . است 
ر اين ، اكثريت جهاد عالوه ب. دارد 

گرايان را اتباع عربستان تشكيل مي 
  . دهند 

 تركيه نقش مهم دارد بلحاظ اين كه ●
قسمتي از خاكش كرد نشين هستند و با 
منطقه كرد نشين عراق مرز مشترك 

  . دارد 
 و سوريه  نقش مهم دارد هم بدين ●

ن آخاطر كه علويها و بعثي ها بر 
 از حكومت مي كنند و  با عناصري

بعثي ها عراق پيوند دارد و از طريق 
مرزهايش با عراق، سني هاي عراق 

ن آمد و شد مي كنند و اسلحه و غير آ
  .وارد عراق مي كنند 

    اما همه اين كشورها يعني امريكا ، 
ايران ، تركيه ، سوريه و عربستان، 
هيچيك به تنهائي قادر به تثبيت 

هريك نيز .  وضعيت در عراق نيستند 
نكه روزگار ديگري آبزار الزم را براي ا

را در عراق سياه كند، در اختيار دارند 
.  

      پس بايد امريكا بتواند همكاري 
همه اين كشورها را براي تثبيت 

 7روز . ورد آوضعيت در عراق بدست 
  زيرا . اوت مهم است 

 در اين روز، شاهزاده سعود ●
: الفيصل،وزيرا خارجه عربستان گفت 

 اوت ، هيأتي را روانه بغداد مي 12در 
كند تا سفارت عربستان در عراق را باز 

ن، در ماه ژوئيه يك آپيش از .  بگشايد 
هيأت عراقي به رياض رفته بود تا 
كمك عربستان را در مبارزه با 

.  ورد آتروريستها در عراق بدست 
تصميم عربستان به بازگشائي سفارتش 

ماده آدر بغداد، حاكي از اينست كه  
همكاري شده است هرچند بلحاظ 

تيش در عراق، خوشحال وارد آمنافع 
  .همكاري نمي شود 

نكارا ، مالكي، نخست وزير آ و در ●
عراق ، موافقت نامه اي را با  با نخست 

 رجب طيب اردوغان ،  در ،وزير تركيه
باره برچيدن پايگاه هاي چريكهاي 
كرد تركيه در  خاك  عراق، امضاء 

دها امضاي موافقت نامه  را كر.  كرد 
تأييد مي كنند اما ترديد دارند مالكي 

هوشيار زباري . ن را اجرا كند آبتواند 
وزير خارجه عراق كه كرد است همراه 

  . نكارا رفته بود آبه مالكي 
 سوريه نيز اعالم كرد كه وزير ●

، در بيرون از  اوت8كشورش در تاريخ 
 اجتماعي با شركت هيأتهاي دمشق، 

مايندگي كشورهاي امريكا، عراق ، ن
انگلستان، ايران،تركيه و اردن  تشكيل 

ن، ترتيب دادن آهدف از .  مي دهد 
بستن مرزهاي سوريه و عراق برروي 
شورشيان وبر چيدن پايگاههاي 

  . نهادرخاك سوريه است آ

     بدين ترتيب ، امريكا ديگر نه تنها با 
 ايران كه با تمامي كشورهاي همجوار

اق ، بر سر تثبيت وضعيت در عراق ، عر
 اوت از اين 7روز .  در گفتگو  است 

نظر مهم است كه گفتگوها با كشورهاي 
همجوار وارد مرحله توافق بر سر 
ترتيبات همكاري در  استقرار امنيت در 

غاز كار است و آالبته اين .  عراق است 
ن راهي دور و پر خطر در آتا پايان 

  .پيش است 
ايران و سوريه  هم خود : المي انقالب اس

گرفتار توسعه دامنه عمليات مسلحانه به 
   :خاك كشورهاي خود شده اند

  
گروه هاي مسلح از عراق به * 

سوريه مي روند و دست به 
عمليات مسلحانه مي زنند 

همانطور كه گروههاي مسلح  
وارد ايران مي شوند و دست به 

  :همين عمليات مي زنند 
  
يتر گزارش كرده  اوت، رو9 در ◄

است  كه قواي سوريه حمالت 
شديدي را به گروههاي اسالم گرا 

اين گروهها از خاك . ورده اند آبعمل 
عراق وارد سوريه مي شوند و پس از 
انجام عمليات به پايگاههاي خود در 

  .خاك عراق باز مي گردند 
     اين اولين بار است كه سوريه از 

م گرا فعاليت مسلحانه گروههاي اسال
در خاك خود و  اقدام  نظامي بر ضد 

محمد  .  نها ، سخن مي گويد آ
منصوره ، رئيس شاخه امنيت سياسي در 
سازمان اطالعات و امنيت عراق  مي 

 حمله 100قواي مرزي ما : گويد 
 سرباز 6. مسلحانه را به خود ديده اند 

  .  سرباز زخمي شده اند 17كشته و 
حهاي      قواي امنيتي سوريه طر

بسياري را خنثي كرده اند  از جمله 
طرح حمله به سفارت سوريه در دمشق 

  . را در سال گذشته 
سوريه گروه (      او اتهام امريكا را 

هاي مسلح را به داخل عراق مي 
ما گروههاي : رد كرد و گفت ) فرستد 

مسلح اسالم گرا هم براي عراق و هم 
  . براي سوريه خطرناك هستند 

( فريقاي جوان در گزارشي  مجله ا◄
يكبار   ) ورده شده است آدر فصل سوم 

ديگر كمكهاي تسليحاتي و مالي امريكا 
را به گروههاي مسلحي خاطر نشان 
كرده است كه در شرق و غرب ايران 

  . عمليات مسلحانه مي زنند دست به 
، )  اوت 3(  به گزارش نيوز ماكس ◄

كنت تيمرمن كه از محافظه كاران 
لترناتيو سازي براي آو مشغول جديد 

رژيم مافياها است، رحيم حاجي 
زاد آحزب زندگي « احمدي ، رئيس 

. را به واشنگتن برده است» كردستان 
: اين شخص در واشنگتن گفته است 

براي جلب حمايت امريكا به واشنگتن 
در صورتي كه امريكا از ما . مده است آ

حمايت كند ما جنبشي را در كردستان 
ن سراسر آي انگيزيم كه موج بر م

او مي .  ايران را فرا خواهد گرفت 
گويد تا بحال با حكومت امريكا تماس 

و از ديگرگروههاي . نداشته ايم 
مخالف رژيم مي خواهد به  اين گروه 

نها وعده مي دهد كه در آبپيوندد و به 
نها از لحاظ آكوه هاي كردستان به 

  . سياسي و نظامي تعليم خواهد داد 

ك و .ك.     همه مي دانند كه پ
زاد كردستان در كوه آحزب زندگي 

قنديل ، در شمال عراق، در كنار 
يكديگرند و ناظران مي گويند اين دو 

 باز سازمان را نمي توان از يكديگر
  . شناخت 

   ديدار احمدي از واشنگتن و رفتار 
حكومت امريكا با او و سازمان تحت 

 نسبت به رهبري او سوء ظن تركيه را
قصد امريكا از بكار بردن اين دو 
سازمان براي تغيير رژيم در ايران ، بر 

  مي انگيزد  
 بنا بر اطالع واصل از ايران ، اميدي ◄

كه استراتفور ابراز مي كند، بي جا 
سفر مالكي به كشورهاي تركيه ، . نيست 

سوريه و ايران گوياي وجود توافق ها 
ه عراق ميان امريكا و كشورهاي همساي

  . است 
با وجود اين ، نظرهاي : انقالب اسالمي 

   :بدبينانه نيز ابراز شده اند
  

گفتگوها بر سر گروه 
ايران  يا آ-رجوي و كردها 

با انتقال افراد گروه رجوي 
به مراكش موافقت كرده 

   :است ؟
    

گفتگوهاي ايران و امريكا  در * 
  :باره كردها 

  
اده اطالع د)  اوت 7(  استراتفور ◄

نكه طي سالها ،  كردها  آبرغم : است 
بيشتر از همه حامي امريكا هستند ،  از 

خر ، متحداني آ، دست ديد امريكا 
هستند كه امريكا اگر نخواهد با ايران و 
تركيه كه به هيچ رو تن به يك دولت ، 
ولو نيمه رسمي ، كرد نمي دهند،  مي 

ماده اشان كند جزئي از عراق آبايد  
 افزون بر اين، گروه هاي مسلح .بمانند 

كرد نيز كه در خاك دو كشور ايران و 
تركيه عمل مي كنند نيز، موضوع 

  . گفتگو ايران و امريكا هستند 
  

توافق رژيم با امريكا بر سر * 
انتقال افراد گروه رجوي از 
عراق به مراكش به روايت مجله 

  :افريقاي جوان 
  
 ن الين ، ترجمهآ مرداد، كار 18 در ◄

علي صمد از گزارش سليك هريسون 
» بده بستان امريكا و ايران « زير عنوان 

 انتشار – از مجله افريقاي جوان -را 
ن گزارش آنكات گوياي . داده است 
  :اينها هستند

  آشكار است كه ي به خوبامروز ●
 امريكا سالح و پول در ،ي پنهانبطور

 ي اقليت قومى گروهابعضىاختيار 
در جريان . داده استغيرفارس قرار 

مالقات اخير امريكا و ايران در بغداد، 
 ي فهرستي اسالمىنمايندگان جمهور
 را ارائه دادند، كه ياز ماموريت هاي

 در مركز يجاسوس و ى خرابكارىبرا
 يخليج فارس، توسط ارتش چريك

سازمان مجاهدين خلق انجام شده 
سازمان مجاهدين خلق در . است

ان در سال دوران جنگ عراق و اير
، به حمايت از صدام 1980-88 يها

 يحسين رو آورد و بدين طريق نيرو

 خود را درعراق مستقر ى نفر3600
 امريكا از ي اطالعاتىسرويس ها. كرد

 ي نظامىهنگام اشغال عراق نيرو
مجاهدين را خلع سالح كردند؛ اما آنها 
را در اردوگاه هايشان به حال خود 

 يچريكهر چند كه ارتش . اشتندگذ
 ىمجاهدين خلق در ليست سازمان ها

 وزارت امور خارجه امريكا يتروريست
 آن ى امريكائيان از اعضا، اما قرار دارد

 ان ماموريت در ايري انجام يكسرىبرا
 . كنندياستفاده م

 زمان مالقات ميان امريكا و ايران در   
 ىدر بغداد، مشاوران رهبر جمهور

 ىمنه ا خاي ايران آيت اهللا علياسالم
من متذكر شدند كه با پيشنهاد به 

 ىامريكا در خصوص انتقال اردوگاه ها
مجاهدين به مراكش مخالفت كرده 

 آن ي كه تهران در پيتنها خواست. اند
 ه شبى كامل نيروهانابودىاست، 

 باشد و در ي مجاهدين خلق مينظام
 با اعمال نفوذ در كوشد يحال حاضر م

 سرخ  كه صليبيچارچوب مالقات هاي
 مجاهدين خلق با خانواده ىميان اعضا

 ،دهديهايشان در عراق سازمان م
 را كه خواهان ياستفاده كرده و كسان

 يبازگشت به ايران هستند ازعفو عموم
 .برخوردار سازند

 ي بين بردن مجاهدين خلق ماز    
 نشان ىتوانست مناسب ترين روش برا
 بهبود ىدادن حسن نيت امريكا برا

 زيرا كه مجاهدين �يران باشدرابطه با ا
 است كه ىخلق تنها گروه تبعيد

 بوده و در ضمن ي نظامى نيروىدارا
 ي اسالمى جمهوريخواهان سرنگون

 ي البىبه عالوه اين گروه برا. است
 بسيار "تغيير رژيم" ى برايامريكاي

. عزيز و به آن نزديك شده است
عليرضا جعفر زاده رئيس ويترين 

 ي ملىق و شورا مجاهدين خليبيرون
 يمقاومت بطور دائم به كانال تلويزيون

او .  شودي دعوت م"فوكس نيوز"
 كند، كه احمد ي مى را بازيهمان نقش

 حمله به ي در زمان آماده سازيچلب
او در كنگره و .  كردي مىعراق باز

 امريكا كارزار يوسائل ارتباط جمع
 . بردي نطنز را پيش ميبمباران هسته ا

 كه بعد از يك هفته ،يالب غ    برداشت
 ىگفتگو با مسئولين سطوح باال

حكومت در تهران حاصل شد، نشان 
 و ي دهد كه كليد سياست خارجيم

 نه در دست ي اسالمىدفاع جمهور
 نژاد بلكه در دست آيت اهللا ىاحمد

 ى پراگماتيك شوراى و اعضاىخامنه ا
 امورهستند كه نها آاست و  يامنيت مل

  .ندآن را به عهده دار
 البته اگر آمريكا به اين نتيجه برسد ●

 را به رسميت ي اسالمىكه جمهور
 ي درونىبشناسد، بايد خود را از دعوا

 ها، ميان تند روها و ميانه روها يايران
 بسيار ىاما جرج بوش خطا.  بكشدركنا

 ي مرتكب شد و آن اعالم رسميفاحش
 ي ميليون دالر برا75تخصيص 

اعالم اين .  بود" مردم ايرانىآزاد"
موضع به تندروها در درون حكومت 

 چهار شهروند ىايران اجازه دستگير
در ضمن .  را دادي امريكاي-يايران

 حكومت از هنگام تصميمات ىتندروها
 اتخاذ شده مربوط به مسائل ىو فشارها
 سازمان ى همچون تحريم هاىهسته ا

 ي ايراني بانك هاىملل، مزاحمت برا
يمابر حامل و ارسال دو ناو هواپ

 ى در كناره آب هاىتجهيزات هسته ا
  .ايران، تقويت شده اند

 رئيس ى الدين بروجردءعال ●
كميسيون امور خارجه در مجلس 

 ي ايران را برايافغانستان، آمادگ
 گسترش ،ى اقتصادىافزايش كمك ها

 مواد مخدر و نيز ىعمليات عليه باندها
 مبارزه عليه طالبان در ى براىهمكار
 كه يالبته موضوع. تان اعالم كردافغانس

در اينجا گفته نشده اين است كه اگر 
 عليه ايران ي به عمليات پنهانريكاام

 يادامه دهد، حكومت ايران هم م
 به طالبان كمك ي تالفىتواند برا

  .رساند
  

مذاكرات امريكا و ايران 
 طرح  -قرين شكست شدند 

ديگ چني براي جنگ با 
  :ايران 

  
 خارجه سخنگوي وزارت* 

مذاكرات : امريكا مي گويد 
ايران و امريكا بر سر عراق به 

  :شكست انجاميده اند 
  
،  كورمكمك اوت ، 7 در ◄

 سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا، 
 گفته در جمع خبرنگاران در واشنگتن 

 اني رانيدو دور گفتگو ب « :است 
 ي در عراق و همتاكاي آمرريكروكر سف

در ) ي قميحسن كاظم ( شيرانيا
 نيي سطح پايتيبغداد و مذاكرات امن

 يگفتگوها . نداشته استي مثبتجيتر نتا
 توقف ي براراني با اكيپلماتيد

خشونت ها در عراق در حال شكست 
  »تخوردن اس

 موند قول ژنرال ري به استناد با يو    
 كايآمرقواي فرمانده ، معاون رنوياود

جاده در حمالت : گفته استدر عراق 
 كه در ييكاي سربازان آمرر ضد ها ب
 ي استفاده مي ضد زرهي از بمبهاهاآن
  .ند اافتهي شيد، افزانشو

  
ديگ چني براي حمله نظامي * 

ورد و طرح آبه ايران فشار مي 
  :او براي اين حمله 

  
◄ McClatchy Newspapers ) 9 

گزارشي را انتشار داده  )  2007اوت 
است كه سه روزنامه نگار ، وارن 

روبل و والكت و نانسي يوسف  تهيه است
  :ن عبارتند از آنكات عمده .  كرده اند

ايران به :  اوت گفت 9 شنبه  5 روز  ●
مسلح كردن شورشيان عراق ادامه مي 

شورشياني كه سربازان امريكا را . دهد 
او ايران را تهديد . در عراق مي كشند 

كرد كه اگر رويه خود را تغيير ندهد، 
  . ه عمل خواهد زد امريكا دست ب

      در همين روز ، كنفرانسي از 
مقامات حكومت بوش تشكيل بود  
براي بحث و تصميم گرفتن در باره  

نچه بايد كرد هرگاه كمك هاي آ
  .ايران به شورشيان ادامه پيدا كند 

 بنابر قول دو مقام امريكائي كه ●
دست اندركار امور ايرانند، در پشت 

 جمهوري در پرده ، همكاران رئيس
بحثي ژرفا نگر در باره كمك ايران به 

  گروههاي عراقي شيعه و برنامه اتمي 
  10صفحهدر 

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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ديگ چني، چند هفته .  ايران شدند 
ن، پيشنهاد كرده بود امريكا  آپيش از 

ههائي پيشنهاد كرده بود به اردوگا
نها ، تعليم دهندگان آحمله شود كه در 

سپاه قدس شورشيان عراق را تعليم مي 
  . دهند 

  بحث همراه بود با  برهم افزوده ●
شدن اتهاماتي كه ژنرالهاي امريكائي و 
در عراق و مقامات حكومت و نيز 
مقامات متحدان امريكا و مطبوعات به 
ايران ، بخاطر حمايت از شورشيان 

روشن نيست كه .  مي كنند عراق وارد
يا كارزار تبليغاتي بخاطر  برانگيختن آ

حمايت افكار عمومي از حمله محدود 
به ايران است تا كه  به حمايت از 

  . گروههاي شيعه پايان بدهد
     و نيز مداركي كه حكومت بوش 

يا آارائه مي كند، روشن نمي كنند 
ايران پيوندهاي استوار با گروههاي 

ه ، از جمله جيش المهدي عراقي شيع
به رهبري مقتدا صدر و سپاه بدر كه 

. متحد حكومت مالكي است، دارد 
زماني هم مقامات حكومت بوش گروه 
سني القاعده را عامل بسياري از 

  . خشونتها مي خواند 
 در حال حاضر،  بنظر مي رسد با ●

پرزيدنت بوش موافق شده است كه 
تند و  سوء ظن ها نسبت به ايران بجا هس

عمليات نظامي قواي امريكا مي بايد با 
. توجه به مداخالت ايران انجام بگيرند 

در همان حال، از راه گفتگو، مي 
كوشد تهران را متقاعد كند به حمايت 

  . از گروه هاي عراقي پايان بدهد 
 قواي امريكا در شهرك صدر دست ●

.  به عمليات بر ضد جيش المهدي زد 
اني فرماندهان نچه موجب نگرآاما 

امريكاست ، مواد منفجره ايست كه 
بشكل بمب در جاده ها كار گذاشته 
مي شوند و بهنگام عبور خودروها و 
زره پوشهاي امريكائي منفجر مي شوند 

در ماه گذشته اين بمب ها يك سوم . 
از تلفات قواي امريكائي در امريكا را 

  .  وردند  آببار 
بت  ديگ چني كه از مدتها پيش نس●

به نتيجه بخشي ديپلماسي ترديد دارد  
و بسود اقدام نظامي استدالل مي كند،  
بر اينست كه اگر دليل قطعي بر 

يد، آمداخله ايران در عراق بدست 
براي مثال ، خودروئي حامل اسلحه 
بهنگام عبور از مرز ايران و ورود به 
خال عراق توقيف شود و يا افراد 

عراق ايراني مسلح همراه گروههاي 
،  مي بايد دست به اقدام دستگيرشوند 

  .زد بر ضد ايران نظامي 
:  مقامات حكومت مي گويند ●

كندولزا رايس با اين نظر مخالف است 
در درون : روبرت گيت مي گويد .  

خاك عراق ما مي توانيم اين كار را 
  . بكنيم 
ن مك برايد، سخنگوي چني ، آ    لئا 

ريكا در در مورد سياست ام: مي گويد 
عراق، معاون رئيس جمهوري همان 
اقدام را صحيح مي داند كه رئيس 

بوش در .  جمهوري صحيح بداند 
كنفرانس جديد خود جاي ترديد باقي 
نگذاشت كه قصد دارد بر ايران سخت 

يكي از داليل : او مي گويد .  بگيرد 
عمده كه سبب شد  من از كروكر ، 

فير سفير امريكا در عراق، بخواهم با س
ايران در عراق گفتگو كند اين بود كه 
او اين پيام را به نماينده ايران ابالغ 

تحويل اسلحه پيشرفته به : كند 
نها براي كشتن آشورشيان عراق كه از 

نظاميان امريكا استفاده مي شود، براي 
ايران عواقبي دارد كه مي بايد تحمل 

او مردم ايران را فراخواند كه .  كند 
پيام من به : ا تغيير دهند دولت خود ر

مردم ايران اينست شما لياقت دولتي 
شما از . بهتر از دولت كنوني داريد 

شما در . ن متأسف نخواهيد شد آتغيير 
موقعيتي نيستيد كه نتوانيد پيشرفت 

بنظر مي رسد . اقتصادي كاملي بكنيد 
كه  سخن بوش  با تبليغاتي دمساز است 

 بي ثباتي كه براي ايران را عامل اصلي
در عراق معرفي كردن، به راه افتاده 

  .است 
 روزه اي از ايران 3 مالكي ديدار ●

بوش گفت در باره سفر  . ورد آبعمل 
اگر . مالكي به ايران توجيه نشده است 

او گفته باشد ايران نقش سازنده اي در 
عراق دارد ، من صميمانه به دوست 
. خود خواهم گفت اين طور نيست 

ور من ايرانيها نقش سازنده زيرا ببا
  . ندارند 

    بوش و كرزي نيز بهنگام ديدار با 
يكديگر، درباره ايران ، دو نظر مخالف 

كرزي گفت ايران كمك . ابراز كردند 
مي كند و بوش اين نظر را صحيح 

  .ندانست 
     سياست سختگيرانه اي كه حكومت 
بوش در قبال ايران اتخاذ كرده است، 

ي را در موقعيت مشكلي مالكي و كرز
  . قرار داده است 

  
چريكهاي عراقي كه ايران 
مسلحشان مي كند،  سه 
چهارم نظاميان امريكائي را 

 32 قواي امريكا –مي كشند 
رزمجوي ايراني را در 

 در ماه ژوئيه –عراق كشتند 
يا آ كشته اند  را امريكائي80

اين رقم گوياي موفقيت 
  :قواي امريكاست؟

  
 5( سوشيتدپرس آبه گزارش * 

سه چهارم نظامي ) اوت 
امريكائي توسط گروههاي 
عراقي كشته مي شوند كه ايران 

  :نها را مجهز مي كند آ
  
 فرمانده امريكائي در عراق مي ◄

چريكهاي شيعه كه گفته مي : گويد 
نها را تعليم مي دهد و آشود ايران 

مسلح مي كند،  مسئول كشتن و زخمي 
 امريكائي در كردن سه چهارم نظاميان

  . بغداد، در ماه گذشته هستند 
     سرتيپ ريموند اوديرنو بخشهائي 
كه از جيش المهدي جدا شده اند ، 
مسئول بيشترين حمله ها به قواي 

موفقيت هاي قواي .  امريكا هستند 
امريكا بر ضد القاعده خالئي را ايجاد 
كرده است كه گروههاي مسلح 

 او ايران . ن را پر مي كنند آافراطي 
ن مورد سرزنش قرارداد كه  آرا بخاطر 

با حمايت خود از اين گروهها بر 
ن شود كه حكومت آنست كه مانع از آ

امريكا بتواند  گزارش مستندي از 
موفقيتش در تثبيت وضعيت عراق به 

  .كنگره امريكا ارائه كند 
  

ارتش امريكا در عراق مي * 
  ايراني سپاه قدس و 32: گويد 

ز افراد گروههاي شماري ا
عراقي شيعه را در شهرك صدر 

  : كشته است 
  
 ي المالكيهمزمان با سفر نور ◄

 يو اس تو ران،ي عراق به ارينخست وز
 يروهاي ن: دي گزارش كرده است 

 انيعي شي كمپ نظامكي به ييكايآمر
 رانيدر عراق كه توسط دولت ا

 ورشي شود ي مي نظامهي و تغذتيحما
 را يراني اعهي شي رزم جو 32برده و 

 كرده ري دستگزيكشته و دوازده نفر را ن
  .اند
 به شهرك صدر ي نظام حمله نيا    
راي پاك كردن اين شهرك از ب

گروههاي مسلح شيعه ، جدا شده از 
جيش المهدي كه توسط ايران مسلح 

  .ورده است آمي شوند به عمل 
  نيدر ا:  گفته است  كاي آمرارتش
 سپاه يروهاي از ني تعدادي نظامحمله 
 را راني در عراق و سپاه قدس ايمهد

   . كرده استري دستگزين
  

تعداد كشته : روبرت پاري * 
هاي امريكا در ماه ژوئيه كمتر از 
كشته ها در سه ماه پيش از 

طرفداران بوش مي . نست آ
گويند دليل موفقيت تدابير 
جديد حكومت بوش است اما 

  :      راست نمي گويند زيرا
  
 اوت، روبرت پاري ، قول 10 در ◄

فرماندهي ارتش امريكا در عراق و 
ميز آطرفداران بوش را بر موفقيت 

بودن تدابير جديد حكومت  او ، به 
دليل كاهش شمار كشته ها،  مورد 

  :بررسي قرار داده است 
 فرماندهي ارتش امريكا در عراق مي ●

 ارتشي 80در ماه ژوئيه ، : گويد 
نكه در آاند حال امريكا كشته شده 

وريل و مه و ژوئن، به ترتيب آماههاي 
 تن كشته شده بودند 101 و 126 و 104

بنظر اين فرماندهي علت كاهش . 
ميز بودن آتلفات ارتش امريكا  موفقيت 

طرفداران .  تدابير جديد امريكا است 
حكومت بوش نيز همين را ادعا را مي 

  اما . كنند 
هش  منابع به من گفتند علت كا●

تلفات قواي امريكا نتيجه بكار بردن 
تدابير جديد نيست بلكه حاصل كاهش  

. حمالت نيروي زميني امريكا است 
عوامل مختلف ديگري موجب كاهش 

  :تلفات شده اند 
 يكي از منابع نظامي امريكا مي گويد ●
قواي امريكا  به عملياتي كه از پايگاه : 
.  نها دور باشند،  دست نمي زنند آ

 هزار تن 20نكه دليل گسيل  آحال
نيروي جديد به عراق اين بود كه 
درمناطقي دور از پايگاه هاي نظامي 

دورتر از  .  نيزعمليات انجام پذيرند
پايگاه نرفتن يكي از داليل كاهش 

  . تلفات است 
    دليل ديگر گرماي سخت تابستان در 

درجه حرارت به حدود . عراق است 
وقتي تحرك .   درجه رسيده است 50

قوا كم مي شود البته تلفات نيز كم مي 
شود اما شرائط زندگي سخت تر مي 

  . شود 
دوعلت :      همين منبع مي گويد 

كاسته : سبب كاهش تلفات شده اند 
شدن از شعاع عمليات قواي امريكا و  
كاسته شدن حمله هاي شورشيان عراق 

  .است 
ن، آ    ماه ژوئيه ، ماهي است كه در 

ين عمليات نظامي انجام گرفته كمتر
بسا  گرماي شديد علت  اين . اند 

از اين ديد كه بنگريم، .  كاهش  است 
از لحاظ تلفات، ماه ژوئيه بدترين ماه 

چرا كه برغم كاهش . ها بوده است 
 تن كشته شده 80بسيار عمليات ، هنوز 

، تلفات امريكا 2003در ماه ژوئيه . اند 
   تن و در 54 ،2004 تن و در ژوئيه 48

 43، 2006 و در ژوئيه 54، 2005ژوئيه 
  . تن بوده اند 

رام آ نظرسازان سياسي را به مناطق ●
عراق بردند تا نشان دهند سياست 

. ميز بوده است آجديد امريكا موفقيت 
، نتوني كوردسمن آ، نهاآاما يكي از 

عضو مركز مطالعات استراتژيك و بين 
از : ند  اينطور گزارش مي كالمللي ،

ديد من ، امريكا  در ترديد است كه از 
ميان  گزينشهاي بسيار پر خطركداميك 

هيچيك از اين گزينش .  را بر گزيند 
ينده عراق را تعيين نمي كند آها 

و . ن مؤثر شود آممكن است تنها در 
ورد، آاين امرمسائل جدي بوجودمي 

نهم در زماني كه روند سياسي عراق آ
به اجماع بر سر سمت و سوي رسيدن 

تا .  ميز را ندارد آهمزيستي مسالمت 
زماني كه حكومت عراق از پيش بردن 
عراق در اين جهت ناتوان بماند و يا به 
عمل قواي امريكا معناي سياسي بدهد،  

  . ينده اين كشور تاريك است آ
با وجود دو بحران اتمي : انقالب اسالمي 

 ،افغانستان ، عراق (وبحران منطقه اي
، رژيم مافياها )  لبنان و فلسطين،وريهس

يد آپولهاي نفت را هرچه بدست مي 
خرج مي كند يعني به حسابهاي 

   : مالي واريز مي كند–مافياهاي نظامي 
  
  

ما هر : احمدي نژاد 
چه درآمد نفتي 

كسب كنيم خرج 
  :خواهيم كرد

  
  
 ،ي اقتصاديها ميتحر *

اجراي  مانع نيتر بزرگ
 :راني بزرگ در ايها پروژه

  
، خبرگزاري فرانسه 86  اوت9 در ◄

وزير خارجه : گزارش كرده است 
اسرائيل ، ذيپي ليوني ، با مسئول مبارزه 
با تروريسم در وزارت خزانه داري 

رت لوي ، در باره آامريكا، استو
مجازات اقتصادي ايران گفتگو كرده 

پس از ديدار ، بيانيه اي صادر .  است 
امور اما سخنگوي وزارت . نشد 

: خارجه، مارك رگو گفته است 
اسرائيل و امريكا براي تشديد 
مجازاتهاي بين المللي ايران ، فشار 

ديپلماسي مي بايد . وارد خواهند كرد 
  .  قاطع  و يك صدا باشد تا اثر كند 

 ، دويچه وله 87 ژوئيه 31 در ◄
 جينتا:     گزارش كرده است 

 كاي آمري اقتصادياسي سيها ميتحر
كم خود را نشان   كمران،يا هيعل
 بزرگ يها  پروژهياجرا. دهند يم

 يشتري هر روز با مشكالت بياقتصاد
 .شوند يروبرو م

 ي  جامعهي اقتصاديها ميتحر    
 يها  زمان اتمام پروژهيجهان
 ري به تأخراني را در ايشگاهيپاال
 ني كه چهارمرانيا. اندازند يم

 دي نفت جهان است، باي دكنندهيتول
 خود را وارد ي مصرفني از بنزيمين

 ارديلي واردات هر سال پنج منيا. كند
 لي كشور تحمنيدالر به اقتصاد ا

 .كند يم
 د،ي جدشگاهي پاالكيساخت      

اما . كشد يكم چهار سال طول م دست
 دست، ني از اييها  طرحران،يدر ا

 از ي ناشي اقتصاديها  گرهليدل به
 .دان  همچنان مسكوت ماندهها، ميتحر
 شگاهي پاالكي ي براي مشابهمشكل    

در حال ساخت در بندرعباس وجود 
 شگاه،ي پاالني ساخت اي نهيهز. دارد
. آورد شده است  دالر برارديليدو م

 يها  و پخش فراوردهشيشركت پاال
 شگاهي قرارداد ساخت پاالران،ي اينفت

 شركت كي به شتريبندرعباس را پ
 واگذار كرده بود كه طرف ينيچ
 .امدي تعهدات خود برني عهده از ينيچ

 يسپس شركت اسنامپروگت    
(Snamprogetti) دار ساخت  عهده

 عدم ليدل اما به.  شدشگاهي پاالنيا
 و يالملل ني بيها  بانكيهمكار

، طرف Sace  صادراتي مهيشركت ب
 مربوط به يها نهي مجبور شد هزيرانيا
 شركت يها يي را از محل دارامهيب

 .بپردازد
 در يگري دشگاهي ساخت پاالدر    

 به وجود ياصفهان هم مشكالت مشابه
 قرارداد ساخت آن راي ز .خواهد آمد

 ي از اروپاومي كنسرسكي احتماالً به زين
 نياعتبارات ا.  سپرده خواهد شديغرب
  .است  نشدهمهي هم بشگاهيپاال
 در كاي آمريها مي كه تحرجاست نيا    
 ريان ملل، تأث سازميها مي با تحرسهيمقا

 از خود نشان يتر  يدارتر دامنه
 ي  ادارهيبا فشارها. دهند يم

 بزرگ يها  بانككا،ي آمريدار خزانه
 روابط خود را با يسي و سوئيآلمان

 يها بنگاه. اند  قطع كردهرانيا
 هم، روابط خود   ماندهي باقياقتصاد

 .كنند يرا هر روز محدودتر م
مؤثر  هم هي فشارها در مورد روسنيا

 ي  كشور هم به بهانهنيا. اند واقع شده
 اتمام  ران،ي اي  معوقهيها يبده

 2008 سال اني بوشهر را تا پاروگاهين
 نيبد.  انداخته استري به تأخيالديم

 نيوسوم ي در سروگاهي نني ابيترت
 يسال ساخت خود هم ناتمام باق

 .خواهد ماند
 كاي آمري اقتصاديها ميتحر   
 به اروپا رانيت گاز ا صادراتوانند يم

 راًي متحده اخاالتيا. را هم مختل كنند
 گاز از هي كرده است كه اگر تركديتهد

را به   از آني وارد كند و بخشرانيا
 يها مي دهد، با تحرلياروپا تحو

 . روبرو خواهد شدكايآمر
  

 ميليارد دالر كسر بازرگاني 10* 
  : ماه اول سال جاري 4خارجي 

  
، گزارش عملكرد 86 مرداد 16 در ◄

 ماه 4بازرگاني خارجي ايران در 
  نشريه . نخست سال جاري انتشار يافت 

  11صفحهدر 

 ؟!نيمپول نفت را خرج مي ك
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: اعتماد گزارش را اين سان نقد كرده 
درصدي ميزان واردات در 12رشد 

 درصدي صادرات 2مقابل رشد 
ماه اول سال جاري 4غيرنفتي در 
كارشناسان اقتصادي ،  85نسبت به سال 

رد زيرا هشدارهاي را شگفت زده نك
داده شده نسبت به درمان تب وارداتي 
اقتصاد و لرزش صادراتي در پس تكرار 
رو به نخ نمايي رفته و تاثيري بر تغيير 
مسير هزينه كردن دالرهاي نفتي ايجاد 
نكرده است، از اين رو اقتصاد 
بيمارگونه ايران كه به دليل گرفتاري 
 به تب واردات، بازار داخلي را با سيل
كاالهاي وارداتي روبه رو كرده است 
هنوز سدي را در برابر خود احساس 
نكرده و همچنان تراز بازرگاني ايران 
. سطح منفي خود را حفظ كرده است

بر اساس نتايج به دست آمده ميزان 
 هزار تن و به 5/14556واردات كشور 

معادل ( ميليون يورو 6/10752ارزش 
ر بود كه د)  ميليون دالر8/14495

، از مقايسه با مدت مشابه سال گذشته
 درصد و از نظر 86/11 ،  ارزشلحاظ
.  درصد رشد داشته است71/4وزن 

ميزان صادرات غيرنفتي نيز در اين 
 هزار تن و 5/9923دوره زماني معادل 

معادل ( ميليون يورو 8/3311به ارزش 
است كه نسبت به )  ميليون دالر2/4472

 62/3 مدت مشابه سال قبل افزايش
 درصدي در 75/2درصدي در وزن و 

با توجه به  .ارزش دالري داشته است
مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز 

بدون احتساب (بازرگاني خارجي 
طي چهار ماهه ) صادرات نفت خام

 ميليون 10024 با كسري 86اول سال 
دالري و افزايش كسري تراز بازرگاني 

در .  درصدي مواجه بوده است47/16
حال حاضر بيشترين رقم صادرات 
غيرنفتي را محصوالت كشاورزي و 
فرآورده هاي انرژي تشكيل داده و 

در . خبري از محصوالت صنعتي نيست
همين حال صادرات پروپان مايع شده 
و هيدروكربن هاي بودار را نمي توان 
به منزله رشد صادرات غيرنفتي قلمداد 
كرد، با توجه به اينكه برخي از اقالم 
صادراتي را مجدداً به كشور وارد 

به طور مثال كاالها يي مانند . كرده ايم
آهن و فوالد هم در آمار صادرات و 
هم در آمار واردات چهارماهه سال 

با . جاري به وضوح قابل مشاهده است
توجه به آمار ارائه شده و نبود توازن 
ميان اقالم وارداتي و صادراتي چگونه 

ندگي را در مي توان داعيه صادركن
كنترل مصرف .سال جاري پذيرفت

 درصدي واردات 12زدگي با رشد 
آيا مي توان بر . قابل توجيه است

صادراتي كه عمده آن بر روي 
كاالهاي غيرصنعتي و عمدتاً محصوالت 
كشاورزي با ارزش افزوده بسيار پايين 

  .است تكيه كرد
  

 مازاد تجاري 1390 سال در* 
ر كاهش  ميليارد دال22ايران با 

 شود به كسري تجاري تبديل مي
:  

  
 وردآ مرداد ، ايسنا ، بر16 در ◄

اكونوميست لندن را از كسر بازرگاني 
 تجاري مازاد: ايران نقل كرده است 

 22 در حدود 1390ايران تا سال 
ميليارد دالر كاهش يافته و به كسري 

  :شود تجاري تبديل مي
ن  سال آينده مازاد تجاري ايرادر        

 ميليون دالر 600 ميليارد و 12برابر با 
خواهد بود كه اين رقم حاصل 

 ميليارد دالري و واردات 63صادرات 
 ميليون دالري 400 ميليارد و 50

 . خواهد بود

 و واردات ايران در سال صادرات       
 ميليون 300 ميليارد و 60 به ترتيب 88

 ميليون دالر 600 ميليارد و 52دالر و 
ها در سال  ود كه اين شاخصخواهد ب

 ميليارد و 57 با نوساناتي به ترتيب به 89
 200 ميليارد و 54 ميليون دالر و 100

 . ميليون دالر خواهد رسيد
 تجاري با توجه به افزايش مازاد     

واردات و كاهش صادرات در 
 به روند نزولي خود 89 و 88هاي  سال

ادامه داده و به ترتيب معادل هفت 
 ميليون دالر و دو ميليارد 700د و ميليار

 .  ميليون دالر خواهد بود900و 
 سالي است كه در آن 1390 سال

 700كسري تجاري يك ميليارد و 
ميليون دالري براي كشور به ثبت 
خواهد رسيد كه اين امر حاصل 

 100 ميليارد و 54كاهش صادرات به 
 55ميليون دالر و افزايش واردات 

 . ون دالر است ميلي800ميليارد و 
 منتشره از سوي اكونوميست هاي آمار   

دهد كه در آخرين سال دهه  نشان مي
 21 شمسي تراز تجاري كشور 80

 ميليون دالر كمتر از 700ميليارد و 
 .  خواهد بود85سال 

 همين حال در اين سال صادرات در    
 ميليارد 11 از كاهش 85نسبت به سال 

ت نسبت  ميليون دالري و واردا600و 
 100 ميليارد و 10به سال فوق افزايش 

 . ميليون دالري خواهد داشت
 در حالي است كه بيزينس اين   

ترين گزارش خود  مانيتور در تازه
 1390بيني كرده بود كه تا سال  پيش

 14,5واردات كشور افزايش بيش از 
ميليارد دالري و تراز تجاري كاهش 

 ميليارد دالري خواهد 9كمتر از 
 . شتدا
  

حساب ذخيره ارزي ديگر * 
ندارد زيرا احمدي   وجودتقريبا

ما هر چه « : نژاد مي گويد 
درآمد نفتي كسب كنيم خرج 

  : » خواهيم كرد
  
 شرق با جواد رنجبر اقتصاد دان ◄

او، از .  ورده است آمصاحبه بعمل 
جمله ، در باره ذخيره ارزي گفته است 

ديگر تقريباً حساب ذخيره ارزي : 
ود ندارد و ما در نشستي هم كه در وج

دولت خدمت رئيس جمهور بوديم هم 
وزير اقتصاد و هم رئيس جمهور 
چندين بار به صراحت و قاطعيت 
گفتند كه ما هر چه درآمد نفتي كسب 

بنابراين . كنيم خرج خواهيم كرد
صندوق ذخيره ارزي با اين رويكرد 

من موافق . دچار خدشه شده است
 بودم و دولت صندوق ذخيره ارزي

مخالف آن است پس از اين وضع 
نفت وقتي در زمين است . راضي نيستم

يعني مال . از نظر فقهي انفال است
مال هفتاد ميليون . همه نسل ها است

فعلي نيست و هفتاد ميليون هاي بعدي 
بنابراين گفته . هم در آن سهم دارند

مي شود يا بايد اين ثروت ملي را در 
ا اگر روي زمين زمين نگه داريم ي

. آورديم آثار بالندگي ملي داشته باشد
ما االن نفت را باال مي كشيم و مصرف 

مصرف هم بيشتر مال شهر . مي كنيم
يعني به هفتاد . است و اقتصاد شهري

. ميليون هم به شكل موزون نمي رسد
حاال اگر دولت به همه هفتاد ميليون 
هم نفت مساوي بدهد باز هم تكليف 

ما چهار ميليون  چيست؟نسل بعدي 
. بشكه نفت در روز استخراج مي كنيم

اين چهار ميليون به ارزش هفتاد دالر 
در .  ميليارد دالر است 110حدود 

 درصد 50برنامه چهارم گفته شده بود 
اين مبلغ بايد در صندوق ذخيره ارزي 
بماند و با دادن وام و گرفتن بهره آن، 

روژ با ن. منافع نسل ها نيز تامين مي شد
شش و نيم ميليون نفر جمعيت حدود 

ما .  ميليارد دالر ذخيره ارزي دارد300
هم بنا بود كه حسب برنامه چهارم 
نصف درآمد فروش نفت را در حساب 
ذخيره ارزي قرار دهيم كه االن همه 

 .را تقريباً هزينه كرده ايم
  

سه برابر بودجه عمراني يعني * 
 هزار ميليارد ريال اعتبار 430
«        زم است براي طرحهاي ال

از » اشتغال زاي زود بازده 
 –تراوشات مافياهاي نظامي 

  : مالي 
  
رمان در آ مرداد ، بهمن 14 در ◄

در خبرها : نشريه اعتماد نوشته است 
 هزار طرح 860آمده بود كه بيش از 

اشتغال زاي زودبازده به بانك ها ارائه 
د  هزار ميليار430شده است كه نياز به 

اگر اندكي در ارقام باال . ريال دارد
كنجكاو شويم، مشاهده مي شود كه به 
طور ميانگين هر طرح اشتغال زاي 

 500زودبازده به سرمايه گذاري برابر با 
حال اين . ميليون ريال نياز دارد

پرسش مطرح است كه چنين مبلغي 
حتي براي خريد يك خانه در تهران و 

. نيستشهرهاي بزرگ كشور نيز كافي 
عالوه بر آن نكته يي كه بسيار بحث 
برانگيز است، اين است كه چگونه در 
كشوري مانند ايران مي توان طي 

 هزار طرح اشتغال 860مدت كوتاهي 
زاي زودبازده را شناسايي و براي آنان 
گزارش توجيهي تهيه كرد تا به بانك 

 .ها ارائه شود
نكته مهمتر آنكه آيا در ايران آن     

د از شركت هاي مهندس مشاور تعدا
مالي و اقتصادي وجود دارند كه 
بتوانند در مدت كوتاهي گزارش هاي 

 هزار 860توجيهي و اقتصادي براي 
طرح تهيه كنند و آيا اصوالً شركت 
هاي مهندس مشاوري وجود دارند كه 

 ميليارد ريالي 2براي يك طرح 
مبلغي كه . گزارش توجيهي تهيه كنند

ر طرح قرار است  هزا860به اين 
 برابر كل بودجه 5/3اختصاص يابد 

 آيا .عمراني كشور در سال جاري است
 هزار 9تجربه گذشته مبني بر پرداخت 

ميليارد ريال تحت عنوان طرح هاي 
خود اشتغال زايي كه به جاي توليد 

 شمارصرف كارهاي ديگري شد و در 
وام هاي غيرقابل وصول بانك ها قرار 

ظر قرار گيرد تا گرفت نبايستي مدن
دوباره همان اشتباه تكرار نشود؟ آيا 
اندكي به اين واقعيت انديشيده شده 

 هزار ميليارد ريال 430است كه با اين 
چند هزار كيلومتر آزادراه و راه آهن 

آيا به اين . مي شود احداث كرد
انديشيده شده است كه با بخشي از اين 
مبلغ مي توان ظرفيت توليد فوالد 

ا دو برابر كرد و كشور را از كشور ر
واردات اين محصول استراتژيك بي 

آيا كساني كه مدافع چنين . نياز ساخت
طرحي هستند به اين فكر كرده اند كه 
طبق آمار وزارت صنايع و معادن بالغ 

 ميليارد دالر تجهيزات كه از 5/4بر 

طريق حساب ذخيره ارزي وارد كشور 
 منابع شده اند به علت در اختيار نبودن

ريالي در درون جعبه ها و كانتينرها به 
آيا به اين . حال خود رها شده اند

نكته توجه شده است كه ميزان سرمايه 
مورد نياز براي ايجاد ساده ترين صنايع 
مانند يك كارخانه سيمان و يك 

 1400كارخانه قند به ترتيب نياز به 
آيا . ميليارد و هزار ميليارد ريال است

ه توجه نشده است كه با به اين نكت
جهاني شدن اقتصاد توليد بايد در ابعاد 
زياد و با سودبردن از اصل اقتصادي 
توليد انبوه سود برد؟ آيا كساني كه بر 
طبل صنايع كوچك مي دمند به اين 

براساس ( درصد 98توجه كرده اند كه 
 واحدهايي كه UNIDOمحاسبات 

 نفر هستند صنايع 300داراي بيش از 
توليد صنعتي ) خوانده مي شوندبزرگ 

ايران از طريق بنگاه هاي كوچك و 
متوسط و غير اقتصادي و غير قابل 
رقابت با محصوالت مشابه خارجي 

آيا به اين توجه شده . صورت مي گيرد
است كه دركشورهاي صنعتي سهم 

 درصد توليد است و 35صنايع بزرگ 
.  درصد است2در ايران اين نسبت تنها 

ما اقتصاددان ها در تئوري به هر حال 
هاي اقتصادي چيزي تحت عنوان 
پروژه هاي اشتغال زاي زودبازده 
نديده ايم و حال پرسش در اينجا است 
كه اين همه منابع محدود سيستم بانكي 
به چه دليل و با چه انگيزه يي در تنور 
مصرف و رانت خواري و اتالف منابع 

  . ريخته مي شود
  

  : فساد اهش بهره وري ورشدك* 
  
 مرداد، سعيد ليالز، در نشريه 14 در ◄

هاي اخير،  در سال: سرمايه نوشته است 
تبليغات زيادي از سوي دولت در 

گذاري و رشد  خصوص رشد سرمايه
هاي اقتصادي در كشور صورت  فعاليت

گرفته و اين در حالي است كه 
مجموع شرايط اقتصادي كه در 

، برد  آن به سر مي حاضر كشور در حال
ها و  بيني تدريجا، درستي پيش

هاي منتقدين دولت را ثابت  ارزيابي
كند، زيرا اگر بنا بود آن حجم از  مي

هايي كه همواره از  گذاري سرمايه
اي  شود به نتيجه سوي دولت مطرح مي

مثبت برسد، قاعدتا امروز بايد اثرات و 
نتايج آن را در رشد توليد ملي 

روري توجه به اين نكته ض. ديديم مي
 با وجود 1385است كه در سال 

 ميليارد دالر واردات كاال 43نزديك به 
 ميليارد دالر واردات 14و نزديك به 

خدمات كه مجموع واردات كاال و 
 ميليارد 55سابقه  خدمات رابه رقم بي

دالر براي اولين بار در تاريخ ايران 
رسانده، طبق آمارهاي بانك مركزي 

د پنج سرعت رشد اقتصادي از حدو
اين در حالي . درصد باالتر نرفته است

 1379 تا 1374هاي  است كه در سال
براي نايل شدن به همين ميزان رشد 

 ميليارد دالر 15اقتصادي، تنها به 
 .واردات كاال و خدمات نياز داشتيم

در عين حال، همه شواهد    
دهنده اين واقعيت ناخوشايند  نشان

عاً  قط1386است كه اين عدد در سال 
 ميليارد دالر عبور خواهد 60از مرز 

كرد و اين وضعيت، به آن معنا است 

وري در اقتصاد  كه از يك سو، بهره
ايران به سرعت در حال كاهش است 
و از سوي ديگر، بسياري از 

شود  هايي كه مطرح مي گذاري سرمايه
صرفا، شعارپردازي است و در عالم 

توان  واقعيت هيچ نشاني از آن نمي
 .تياف
هاي  آنچه در اين ميان، نگراني    

آفريند اين است كه از  تري را مي بيش
 به بعد، مجددا دوره مناسبي 1379سال 

گذاري در اقتصاد  براي رشد سرمايه
رو داشتيم كه هنوز اقتصاد  ايران، پيش

برداري از  ايران در حال بهره
. دستاوردهاي آن دوران است

ل بروز بنابراين، وضعيت فعلي از احتما
تر در  هاي بيش مشكالت و بحران

هاي آتي حكايت دارد، زيرا به  سال
گذاري در كشور  ميزان كافي سرمايه

گيرد و دولت ناچار به  صورت نمي
هاي  گذاري جبران فقدان سرمايه

گذاري بخش  خارجي و سرمايه
به همين دليل، . خصوصي شده است

وري صنايع بسيار پايين و نرخ  نرخ بهره
از اين رو تبعات . سيار باال استفساد ب

ها  آنچه به عنوان مطالبات معوقه بانك
مطرح شده است، به زودي در سراسر 

 .كشور مشاهده خواهد شد
در مجموع آنچه در كشور اتفاق     

افتاده اين است كه در دو سال اخير 
در اقتصاد  بسيار مشخص با دو روند 
وري   كاهش بهره:رو هستيم ايران روبه

شد فساد كه هر دو به دليل سيطره و و ر
تر دولت بر  دخالت هرچه بيش

هاي اقتصادي كشور به وجود  فعاليت
  .آمده است

  
از سال : اكونوميست لندن * 

، رشد 1390جاري در سال 
اقتصاد ايران همچنان رو به 

  :كاهش خواهد بود 
  
ورد آبر)  مرداد 21(  نشريه اعتماد ◄

اهشي اكونوميست را در باره روند ك
رشد اقتصاد ملي ايران را  نقل كرده 

اكونوميست در گزارش ماه : است 
 خود به بررسي وضعيت رشد ژوئيه

 پرداخته و ضمن ايراناقتصادي 
برآورد رشد توليد ناخالص داخلي 

 درصدي براي سال گذشته 3/4واقعي 
پيش بيني كرد كه اين شاخص در سال 

 درصد 3/4جاري هم بدون تغيير معادل
 . بودخواهد

 گزارش اكونوميست انتظار براساس   
مي رود رشد توليد ناخالص داخلي 
واقعي ايران طي سال هاي آينده روند 
نزولي خود را همانند سال هاي 

 و 87گذشته حفظ كند و در سال هاي 
.  درصد برسد7/3 و 4 به ترتيب به 88

 89در اين گزارش آمده است در سال 
 داخلي ايران شاهد رشد توليد ناخالص

 درصد خواهد بود كه 5/3 برابر قعيوا
 اين 1390با تداوم اين روند در سال 

   . درصد خواهد رسيد4/3شاخص به 
 

مار بيكاري و اشتغال در آ* 
»  سرمايه « ايران بنا بر گزارش 

  :و دروغگوئي وزير 
  
، علي )  مرداد 22(  در سرمايه ◄

مار بيكاري را اين سان آمزروعي 
  بر مالء كرده »  وزير« گزارش و دروغ 

  12صفحهدر 

 ؟!پول نفت را خرج مي كنيم
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برپايهء آمار ارايه شده در :    است 
 قانون برنامهء چهارم 2جدول شمارهء 

توسعه جمعيت بيكار كشور در سال 
 هزار نفر و نرخ 2ر662 برابر 1383

 درصد گزارش شده 3/12بيكاري 
است، برپايهء آمار استخراج شده از 
نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

 تعداد بيكاران در اين سال برابر 1385
 75/12 هزار نفر و نرخ بيكاري 2ر991

درصد گزارش شده است، به عبارت 
 بر تعداد 85 و 84ديگر در دو سال 

 هزار نفر و بر نرخ بيكاري 329بيكاران 
 واحد درصد افزوده شده است و 45/0

البته اين محاسبه برپايهء فرض درستي 
امه و تعريف آمار برآوردي جدول برن

يكسان از بيكاري و اشتغال در هر دو 
مرجع انجام شده است، در غير اين 

آمار «صورت كار محاسبه و مقايسهء 
 .شود بسيار مشكل مي» اشتغال و بيكاري

چه آمد به اين  حال با توجه به آن
وزير محترم كار و امور اجتماعي  سخن

تعداد بيكاران كشور «: توجه كنيد
 عمومي نفوس و براساس سرشماري

 ميليون نفر كاهش يافته 9/2مسكن به 
دهد كه  سرشماري نشان مي. است

تعداد بيكاران در دو سال گذشته نه 
تنها افزايش نداشته بلكه كمي كاهش 

شود  مالحظه مي» .دهد نيز نشان مي
 ميليون نفر بيكار بقيهء 9/2كه جز رقم 

مدعاي ايشان نادرست است و جالب 
ن در ادامهء سخن به كه خود ايشا اين
اي نادرستي اين مدعا را بيان  گونه
طبيعي است وقتي نزديك «: اند كرده

به سه ميليون بيكار در كشور وجود 
هاي  دارد، مردم آثار ملموس تالش

انجام شده براي كاهش بيكاري را 
هاي دو سال  اگر تالش. لمس نكنند

 ميليون نفر 2/1گذشته نبود به ترتيب 
 ميليون نفر در سال 3/1 و 84در سال 

 به اين تعداد بيكار كشور افزوده 85
به گفتهء وزير محترم در دو » .شده بود

 ميليون نفر وارد بازار 5/2سال گذشته 
اند و باز با استناد به مدعاي  كار شده

ها در دو  وگو با رسانه ايشان در گفت
سال گذشته، عملكرد اقتصاد كشور 

ت شغلي  هزار فرص1950منجر به ايجاد 
شده است، حال با يك محاسبهء ساده 

 550شود كه در نتيجه بايد  دريافت مي
هزار نفر بر تعداد بيكاران در اين دو 
سال افزوده شده باشد پس اين مدعا 

تعداد بيكاران در دو سال گذشته «: كه
نه تنها افزايش نداشته بلكه كمي 

نادرست » دهد كاهش نيز نشان مي
 سرشماري عمومي است و برپايهء نتايج

 آمار بيكاري 85نفوس و مسكن سال 
هم به لحاظ عدد مطلق و هم به لحاظ 
رقم نسبي حاكي از افزايش است و 
البد وزير محترم كه اين چنين با آمار 

گويند بايد دقت الزم را در  سخن مي
ارايهء نتايج مرتبط داشته باشند و البته 

تر از هر آمار و  واقعيت سرسخت
  !مدعايي است

مار رژيم آبديهي است : انقالب اسالمي 
بسيار كمتر از واقعيت را گزارش مي كند 

مشاغل كاذب و جمعيت بزرگي كه به : 
مده اند و كاري براي آخدمت دولت در 

انجام دادن ندارند و بار سنگين فزوني 
كاركنان واحدهاي توليدي و  جمعيتي 
كه بخدمت قواي نظامي و انتظامي در 

بيكارهاي عادي نيستند زيرا ورده است ، آ
بار سنگيني را بر دوش اقتصاد كشور 

  .گذاشته اند 

مد آفقر و تورم دو پي * 
ديرپاي اقتصاد استبداد و مافيا 

  :زده ايران 
  
  » وزير«  مرداد ، مصري، 20 در ◄

ي   در جلسه، رفاه و تامين اجتماعي
: ه استكميسيون اجتماعي مجلس گفت

نفر در كشور  هزار 303هفت ميليون و 
زير خط فقر مطلق هستند كه با در نظر 
گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري 

 هزار و 242 ميليون و 9و روستايي، 
 نفر در كشور زير خط فقر شديد و 700

  . مطلق هستند
 ي بانك مركز مرداد، 18 در ◄

 2 نرخ تورم با : است گزارش داده 
 در چهار ماه اول سال شيدرصد افزا

  . استدهيرسر صد  د8/14به 
ژوهشهاي پمركز    يا ،ور مي شود كه 

 4/22مجلس  تورم در سال گذشته را 
 كرده يني بشيدرصد اعالم كرده و پ

 4/23 رقم به ني ايبود در سال جار
  .ابدي شيدرصد افزا

ورد قالبي آ   بدين سان ، حتي بنا بر 
 4بانك مركزي نيز ، ميزان تورم، در 

ايش يافته  درصد افز2ماه اول سال 
  .است

  
كشور در حال از :خاموشي * 

  :دست رفتن است 
  
 از ي به اتاق بازرگانكي منابع نزد◄

 اتاق از ني اي اعضاديانتقاد شد
 در ژهيو عملكرد دولت نهم به

 ي خارجاستي و سي اقتصاديها حوزه
 .دهند يخبر م

 ي گزارش خبرنگار نوروز، برخبه    
 عي توزري دولت نظياقدامات اقتصاد

 يها  پروژهيسهام عدالت، واگذار
 ژهيو  به سپاه و بهيبزرگ اقتصاد

 دولت در يتراش سرعت اندك و مانع
 ي دولتيها  شركتي واگذارنهيزم

 به بخش 44 اصل يها استيطبق س
 انتقادات ي محورهاني مهمتريخصوص

 از ي بازرگاناتاق يفعاالن و اعضا
 .دهد ي مليدولت را تشك

 اني منه،يزم ني است در ايگفتن    
خواه و   تحول،ي مختلف سنتيها فيط
 وجد ي به دولت اختالفكي نزديحت

 فعال در اتاق اناتيندارد و همه جر
 روند موجود در عرصه رييخواستار تغ

 . هستندياقتصاد
 سابق سيي ري، خاموشينق يعل      

 از جلسات يكي در ،ياتاق بازرگان
 هي علحي صريريگ خواستار موضع

 او  . دولت شده استيصادعملكرد اقت
 سيي ر، انيمحمد نهاوند خطاب به 

:     ي، گفته است  اتاق بازرگانيكنون
 ي اتاق بازرگانيها يريگ موضع
مملكت دارد از  . كارانه است محافظه
 را كنار يسنج مصلحت. رود يدست م
 تا دي را اعالم كنها تي و واقعديبگذار

  .  كننديمسؤوالن باال فكر
ن مديران آكشوري با : مي انقالب اسال

و اين بحرانهاي داخلي و خارجي ، 
الجرم محل انواع تجاوزها به حقوق 

   : مي شودانسان

 روزنامه ،دانشجويان 
نگاران و كارگران 

همچنان قربانيان اول 
 سركوبگري رژيم

   :هستند
  
  
 تن از سه، 1386 مرداد 12  در◄

مشروطه "شركت كنندگان در همايش 
حسينيه ارشاد بازداشت  مقابل "يايران

 ياين سه تن توسط نيروها. شدند
 بازداشت و به مكان يلباس شخص

 بازداشت ياسام . منتقل شدندينامعلوم
مهرداد : شدگان به شرح زير است

 كامپيوتر ي مهندسيبزرگ، دانشجو
 ،يدانشگاه تهران، كوروش جنت

 ادبيات دانشگاه عالمه يدانشجو
 .ي و حسين فياضيطباطباي

به ذكر است همايش سه روزه  الزم
 كه به مناسبت يمشروطه ايران

فرارسيدن صدو يكمين سالگرد صدور 
فرمان مشروطيت و به همت انجمن 

 شريف بنا بود ي دانشگاه صنعتياسالم
قواي . د شودر حسينيه ارشاد برگزار 

 .ن شدند آسركوب مانع از برپائي 
 اتحاديه ،  1386  مرداد 13  در◄

، سوم اوت، نسبت به اروپا روز جمعه
 يموج اعدام ها در ايران ابراز نگران

كرد و خواهان توقف حكم اعدام دو 
 عدنان حسن پور و    روزنامه نگار كرد
 مرداد اطالع 22 در .هيوا بوتيمار شد

حاصل شد كه اين دو در اعتصاب غذا 
 . هستند 

 علم محمود  ، 1386 مرداد 13  در◄
رييس  ،ي مدافع عمادالدين باقوكيل

انجمن دفاع از حقوق زندانيان نسبت 
 يبه حكم موكلش تجديدنظرخواه

 دادگاه 6 ي  شعبهي طبق را .كرد
 به اتهام يانقالب تهران عمادالدين باق

 به منظور انجام جرايم ياجتماع و تبان
بر ضد امنيت كشور به دو سال حبس و 

 يبه اتهام تبليغ عليه نظام جمهور
 بيگانه و يها ه ايران به نفع گروياسالم

مخالف نظام به يك سال حبس محكوم 
  .شد
 اين پرونده عالوه بر عمادالدين در
 چهار نفر ديگر از جمله همسر و ،يباق

 ي نيز به اتهام اجتماع و تبانيدختر و
 بر ضد امنيت يبه منظور انجام جرايم

 سال 5 سال حبس به مدت 3كشور به 
 .تعليق محكوم شدند

 پليس ماموران،  1386 مرداد 13  در◄
در يورش به يك كنسرت راك 

 در منطقه محمدشهر كرج، يزيرزمين
 . تن را بازداشت كردند230
ي  جلسه،  1386 مرداد  14  در◄

رسيدگي به اتهامات مدير مسوول 
 دادگاه 76ي  ي اعتماد در شعبه روزنامه

كيفري با حضور هيات قضايي، اعضاي 
هيات منصفه به صورت علني بر اساس 

  .  قانون اساسي برگزار شد168صل ا
ي  دومين جلسه، 1386 مرداد 14  در◄

رسيدگي به اتهامات مديرمسوول 
 76ي  در شعبه» پيام سپيدار«ي  نشريه

دادگاه كيفري استان تهران با حضور 
هيات قضايي، هيات منصفه به صورت 

 قانون 168علني و بر اساس اصل 
 . اساسي برگزار شد

ي   جلسه، 1386 مرداد 14در  ◄
رسيدگي به اتهامات مدير مسوول 

 76 ي  ي جهان صنعت در شعبه نشريه
دادگاه كيفري استان تهران با حضور 
اعضاي قضايي و اعضاي هيات منصفه 

 168 به صورت علني بر اساس اصل 
  . قانون اساسي برگزار شد

جمعي از ،  1386 مرداد 14  در◄
هاي دانشجويان  خانواده
نشگاه اميركبير، ي دا شده بازداشت

اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم 
و برخي ) طيف عالمه(وحدت 

دانشجويان آزادشده، ديروز با اعضاي 
كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي 

در . وگو كردند اسالمي ديدار و گفت
اين ديدار كه هفت نفر از اعضاي 
كميسيون امنيت مجلس حضور 

دانشجويان شكنجه هائي را  اند،  داشته
 .  ه شده اند، تشريح كردند ك
 ،  اخوانعسل،  1386 مرداد 14  در◄
 علوم ي  دانشكدهي فعال دانشجوييك

 و ارتباطات دانشگاه عالمه ياجتماع
 ي  از صدور حكم كميتهيطباطباي
 خبر ي چهار فعال دانشجوييانضباط

 بنده و شيما يبرا: ه است داد
فرزادمنش حكم يك ترم تعليق از 

ب سنوات صادر شده و تحصيل با احتسا
 نيز يعل  و اميريعقوبيا  برقهيبرا

 صادر شده ي انضباطي ميتهاحكام ك
 يا است كه به دليل نبودن برقه

 از يعل درتهران و بازداشت يعقوب
   .  دردست نيستياحكام آنها اطالع

 نماينده«  25،   1386 مرداد 14 در  ◄
 وزير ي  به صفارهرنديا  در نامه»

 پرسيدند كه ي اسالمفرهنگ و ارشاد
 توقيف و يمرجع و مستند قانون

فيلترينگ مطبوعات و نشريات 
العمل   كدامند و عكسيالكترونيك

 در اين يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 رابطه چيست؟ 

، به او خاطر نشدن كرده در اين نامه 
 اصل سوم قانون 2 به موجب بند : اند 
 يها ي باال بردن سطح آگاه،ياساس
 ي ها با استفاده  زمينهي  در همهيعموم

 يها  و رسانهتصحيح از مطبوعا
 و وسايل ديگر از وظايف يگروه

.  ايران استي اسالميدولت جمهور
 همين اصل نيز دولت را 9 و 7 و 6بند 

 يبه محو هر گونه استبداد و خودكامگ
 يها ي تامين آزاديو انحصارطلب

 و رفع تبعيضات ي و اجتماعيسياس
 همه يجاد امكانات عادالنه براناروا و اي
 ي و معنوي ماديها  زمينهيدر تمام

 . ملزوم كرده است
 104از طرف شعبه  1386 مرداد 14 ◄

 11 ي شهر سنندج برايدادگاه عموم
نفر از دستگير شدگان اول ماه مه 

 اقبال -سنندج آقايان فارس گويلى 
 خالد -صديق صبحانى  -لطيفى 
چتانى  طيب - طيب مال ئى -سوارى 

 - صديق امجدى - يداهللا مرادى -
حبيب اهللا كله -محى الدين رجبى 

 و عباس اندر يانى به جرم انىك
اغتشاش در نظم عمومى و شركت در 

 91 ، تجمع غير قانوني، براى هركدام
 ضربه شالق 10روز حبس تعزيرى و 
الزم به ذكر . حكم صادر شده است

 اين كارگران دادگاه ياست كه شاك
. و دادسراى انقالب مى باشدعمومى 

 روز وقت دارند كه 20اين كارگران 
 .  اعتراض كنندهبه حكم صادر

 دنبال صدور به 1386 مرداد 14  در◄
 يقرار مجرميت و كيفرخواست برا

 مدير عامل سابق ،يمسعود حيدر
 ي دادسراي ايلنا از سويخبرگزار

كاركنان دولت، اين پرونده به دادگاه 
ع شد و هم اكنون  تهران ارجايعموم

 1083 شعبه يدر دستور كار قضاي
 . تهران قرار دارديدادگاه عموم

 نظارت هيئت،   1386 مرداد 15 در ◄
بر مطبوعات علت توقيف روزنامه شرق 

 از عناصر يرا مصاحبه اين روزنامه با يك
 كه يضد انقالب و مروج همجنس باز

 اشتهار دارد عنوان يبه اين فسق علن
  .كرد
 نفر از صد ،  1386 مرداد 15  در ◄

اهللا   از آيتيا  نامهينمايندگان ط
 رفع توقيف ي شاهروديهاشم

  .  ايلنا را خواستار شدنديخبرگزار
 نماينده در 31 ،  1386 مرداد 15 ◄

  تشكيل كميتهاحمد نژاد  به يتذكر

 وضعيت دانشجويان ي بررسيويژه برا
بازداشت شده دانشگاه اميركبير و و 

مان ادوار تحكيم وحدت را  سازياعضا
  . خواستار شدند

 ،ي آصفسهيل،   1386 مرداد 15  در◄ 
 13 روز شنبه ،يرانيروزنامه نگار ا

مرداد، پس از آنكه بر اساس احضار 
 به دادگاه انقالب تهران مراجعه يقبل

 ماموران .كرده بود، بازداشت شد
 تهران، روز دهم مرداد، يدادستان

 ي آقايسكون منزل مياقدام به بازرس
 و ضبط كيس كامپيوتر، لوازم يآصف

كار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجالت، 
 پاسپورت و ،ي خصوصينوارها، نامه ها

 . او كردندي لوازم شخصيبرخ
 سليمان،     1386 مرداد 15 در ◄

 صنفى دانشكده  دبيرشوراىمحمدى
علوم اجتماعى و ارتباطات دانشگاه 

ميته عالمه طباطبايى از صدور حكم ك
بر دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب 

  . سنوات، خبرداد
اشرار « تن از 3،   1386 مرداد 15در ◄
هاى عبدالعزيز اسماعيل زهى  به نام» 

فرزند شيرمحمد، عبدالجمال شه بخش 
فرزند سلطان محمد و على اكبر شه 

 فرزند عيسى حادثه اخير كورين خشب
 چندتن از كشته شدنكه منجر به 

ين نيروى انتظامى در استان شد مامور
به اعدام محكوم شدند و اين حكم، 

  .صبح امروز به اجرا درآمد
ابراهيم ،   1386 مرداد 15در ◄

اصغرزاده، دبير كل وقت حزب 
 و صاحب امتياز وقت ارگان يهمبستگ
روزنامه ( اين حزب يمطبوعات
 دادگاه 1083به شعبه ) يهمبستگ
  .  تهران احضار شديعموم
 يوسف،   1386 مرداد  16در ◄

 مدافع منصور ي از وكالييك يموالي
روز دوشنبه به : اظهار داشت اسالو 
 منصور اسالو ي ديگر از وكالياتفاق يك

 تهران يبه معاونت امنيت دادسرا
 يمراجعه كرديم و قصد مالقات با قاض

حداد را داشتيم اما ايشان حضور 
 با القاتنداشتند و ما مجددا پيگير م

 .  هستيمايشان
 دانشجويان،    1386 مرداد 16در ◄

ي  اظهار بازداشت شده در بازپرس
 كليه اعترافات تحت شكنجه «داشتند

اخذ شده، هيچ يك از اتهامات وارده 
 ي طي توكلمجيدرا قبول نداريم، 

 روز پيش با برادرش داشته 2 كه يتماس
 اعالم كرده كه روز شنبه هفته يبه و
 به ي بازپرس انجامي را براي ويجار

 ،يموسو. دادگاه انقالب برده اند
بازپرس پرونده دانشجويان اميركبير، 

 علت اعتصاب يدر ابتدا از مجيد توكل
غذايش را جويا شده و سپس از او در 

 توضيح خواسته اماتشخصوص اته
 .است

 مامورين بند ،ي پس از انجام بازپرس   
 را به ي زندان اوين مجيد توكل209

 در يتوكل.  برنديداد م حياتاق قاض
 كه قصد داشته خانواده اش را يحال

 رد و بدل يدر جريان گفت و گوها
شده با حداد بگذارد، تلفنش توسط 

  . قطع شده است209مسئولين بند 
  
 گزارشگران،    1386 مرداد 16در ◄

 وضعيت كنوني :  كرده است اعالم 
 روزنامه نگاران و رسانه ها به يكه برا

. ير قابل پذيرش استوجود آمده غ
   يسهيل آصفي سومين روزنامه نگار

   بازداشت ياست كه در طي هفته جار
 تعداد ي ويشده است، با دستگير

روزنامه نگاران زنداني در بزرگترين 
 نگاران در خاورميانه به وزنامهزندان ر

ايران بايد به .  نفر رسيده است11
بازداشت، آزار و اذيت روزنامه نگاران 

در پي به بازجويي فراخوانده كه پي 
مي شوند و بايد به اتهامات و سواالت 
بي پايه و اساس پاسخ دهند، پايان 

  ".دهد
 مرداد ماه فرشاد قربانپور و مسعود 9

 از يباستاني روزنامه نگاران بسيار
 اصالح طلب و همكاران يروزنامه ها

  نشريه اينترنتي روز در تهران به دستور 
  

  13صفحهدر 

  ؟!پول نفت را خرج مي كنيم 
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   را خرجپول نفت
  ؟! مي كنيم 

  
دادستان عمومي و انقالب تهران سعيد 

مسعود .  بازداشت شدنديمرتضو
باستاني ساعاتي پس از بازداشت آزاد 

 زندان اوين هشد، اما فرشاد قربانپور ب
علت بازداشت و . انتقال يافته است

احضار اين روزنامه نگاران رسما از 
  .  مقامات قضايي اعالم نشده استيسو
 عليزاده محمود،  1386 مرداد 17 در◄

 ي  مدافع روزنامه وكيليطباطباي
 ياز برگزار» ميهن هم «ي شده توقيف

 غالمحسين ي بازپرسي چهارمين جلسه
 ي دوم بازپرسي  در شعبهيكرباسچ
 كاركنان دولت خبر داد و يدادسرا

 كرد كه آخرين جلسه، ياظهار اميدوار
)  مرداد22( آينده ي  هفتهي دوشنبه

 . زار شودبرگ
 حداد يقاض،  1386 مرداد 17  در ◄

 و ي عمومي امنيت دادسرامعاون
انقالب تهران از تبديل قرار هفت تن 

شدگان مقابل دانشگاه  از بازداشت
اميركبير و دفتر ادوار تحكيم به وثيقه 

بهاره «قرار بازداشت موقت . خبر داد
عبداهللا  «،»ي وفقيعل«، »هدايت

 يمجتب «،»ي نيكونسبتيعل «،»يمومن
بهرام « و »يمحمد هاشم«، »بيات
شدگان   هفت تن از بازداشت،»يفياض

 ادوار فترمقابل دانشگاه اميركبير و د
اين . تحكيم به وثيقه تبديل شده است

  . زاد شدند آ، با سپردن وثيقه، عده 
 قصابان احمد،  1386 مرداد 17  در ◄

ي گفته  در بازپرسيو احسان منصور
رافات تحت شكنجه اخذ كليه اعت: اند 

زير  .  شده، اتهامات را قبول نداريم
نها اعتراف گرفته بودند كه آشكنجه از 

نشريه  مجعولي را كه  دستگاه سركوب 
  .نها تهيه وانتشارداده اند آساخته بود، 

 يخبرها،  1386 مرداد 18 در◄
 يرسيده از منابع اتحاديه سراسز

كارگران بيكار حاكيست كه بازداشت 
 را به "محاصره منزل اسالو"ان شدگ
  . نارمك منتقل كردند147 يكالنتر
 خانم واكنش،   1386 مرداد 18در ◄

 معاون وزارت امور خارجه و اده،يراما 
 ي آقاتيحقوق بشر فرانسه به محكوم

 و يرانينگار ا  روزنامه،ي باقنيعمادالد
مدافع حقوق بشر به سه سال زندان 

  عمادالديني محكوميت آقاخبر«
 و مدافع ينگار ايران  روزنامه،يباق

حقوق بشر، به سه سال زندان، مرا 
 در ،ي باقيآقا. شدت نگران كرد به

خاطر مبارزات خود عليه  ، به2005سال 
حكم اعدام، موفق به دريافت جايزه 

.  فرانسه شديحقوق بشر جمهورر
 اجازه يناگفته نماند كه مقامات ايران

 به  گرفتن جايزه خودي براندادند
 . فرانسه بيايد

 16 ساعت ،  1386 مرداد  18در ◄
تظاهراتى به دعوت گروه همبستگى با 

در اعتراض به ) برلن( جنبش گارگرى 
زندانى كردن محمود صالحى و 
بازداشت منصور اسانلو با موفقيت 

  .برگزار شد
 نيكبخت صالح،  1386 مرداد 20  در◄

 ي وكيل مدافع يعقوب يادعل-
 دادگاه ي از برگزار-) نويس داستان(

  . موكلش در اول شهريورماه خبر داد
پروانه حاجيلو ،  1386 مرداد 20  در◄

. انتقال يافت  زندان اوين 209به بند 
 ساعت پس از بازداشت پروانه 24تقريبأ 

حاجيلو و مراجعات مكرر نزديكانش 
 .اوين زنداني است  ي وشد معلوم 

  دليل پراكنده بودن ديدارها وبه    
 بسيار در طول روز يقرار مالقات ها

در خانه منصور اسالو، برآورد و تعيين 
 . نام بازداشت شدگان مقدور نيست

 شريف محمد،  1386 مرداد 20 در◄
 6اظهار داشت كه موكلش پيش از اين 

ماه را در زندان اراك بوده و اخيرا از 
 مورد بازخواست ي امنيتي نهادهايسو

 . گيرد يقرار م
 مصطفي ، 1386 مرداد 19  در◄

بهار «نامه  فرهاد، مديرمسوول هفته
 در -چهارشنبه-روز گذشته » بروجرد

. شعبه دوم دادسراي بروجرد حاضر شد
مديرمسوول هفته نامه بهار بروجرد 

شاكي اين پرونده بدون : اظهارداشت
پيگيري، تماس يا درخواست چاپ 

نامه، به شكايت  جوابيه در اين هفته
پس از : فرهاد گفت. استاقدام كرده 

اين شكايت، با دستبند مرا به بازداشتگاه 
ساعت در بازداشت بودم و 24بردند و 

 . در حال حاضر به قيد ضمانت آزادم
حنيف يزداني ،  1386 مرداد 20  در◄

و مهدي عربشاهي، دو عضو شوراي 
طيف (مركزي دفتر تحكيم وحدت

كه در مقابل دانشگاه اميركبير ) عالمه
شت شده بودند، روز پنجشنبه با بازدا

  . قرار وثيقه آزاد شدند
 مدافع وكيل،   1386 مرداد  21در  ◄

 ي پور، خبرنگار روزنامه فرشاد قربان
 200 ي از تعيين قرار وثيقه» ميهن هم«

  . موكلش خبر دادي برايميليون تومان
 مدافع وكيل،  1386 مرداد 21  در◄

 ي منصور اسالو، از متهمان پرونده
 5ارگران شركت واحد از بازداشت ك

تن ديگر از موكالنش مقابل منزل اسالو 
 يعقوب ،يابراهيم مدد:  خبر داد

 و ي گوهر،ي سيد داود رضو،يسليم
 ديدار با ي برايهمايون جابر

 مراجعه ي اسالو به منزل وي خانواده
جا بازداشت  كرده بودند كه مقابل آن

  . شدند
  نخستين،  1386 مرداد 22در  ◄

 كمپين يك ميليون يدادگاه اعضا
 يدادگاه نسيم سرابند. امضا برگزارشد

 مرداد در 21 روز يو فاطمه دهدشت
 دادگاه انقالب برگزارو همان 28شعبه 

آنان . موقع هم حكم دادگاه اعالم شد
 از طريق يبه اتهام اقدام عليه امنيت مل

 كوم عليه نظام محيفعاليت تبليغات
مورد اتهام آنان  در ياستناد قاض. شدند
.  بودي قانون مجازات اسالم500ماده 

 ماه حبس 6نسيم و فاطمه هردو به 
 . سال محكوم شدند2 تا يتعليق
 ي دانشجوسه،  1386 مرداد 22 در◄

 از ي نامه اي تكنيك طيدر بند پل
 كه ياعترافات! شكنجه شديم: زندان

   .  اعتبار استيتحت فشار اخذ شده ب
 شهروند ك  ي، 1386 مرداد 22 در◄

 ي احمددي سديزي به نام بايمهاباد
 ، در جاده انيكجوين... فرزند عبدا

 از ماموران يكي گلوله رانشهرهدفيپ
 . قرار گرفت وكشته شدي انتظاميروين

 شود نامبرده كه ساكن منطقه ي مگفته
پشت تپ مهاباد بود ، به بهانه داشتن 

 يروهاي نيراندازي قاچاق مورد تيكاال
 .قرار گرفته است يانتظام
كشتن سه نفر ،   1386 مرداد  22در  ◄

 سبب شد كه . ي از شهروندان بانه ا
 و پاسگاه بريزند به خيابانها مردم 
  .بكشند  را به آتش يانتظام
 ،ي زمانهاجر،  1386 مرداد 23  در ◄

پور خبرنگار  همسر فرشاد قربان
از » ميهن هم «ي شده  توقيفي روزنامه

  .ر زندان اوين خبر داد داومالقات با 
توصيف مساعد نا ي ويوضعيت روحاو 

 ي نگهداري انفراددر گفت ي و مكرد
  .شود يم

 همسرم، پيش از ي ميزان قرار وثيقه    
 ميليون تومان اعالم شده بود 200اين 

 مكرر ما، اين يها كه با درخواست
 ميليون تومان كاهش 150مبلغ به 

سنگين  ي يافت اما  توديع اين وثيقه
 ما مقدور نيست و متأسفانه اعالم يبرا
 اتهام همسرم چيست كه كنند ينم

 تعيين ي وي براي سنگيني قهچنين وثي
 اتهامش گويند يشده است و فقط م

 . استيامنيت
 رضايعل« ،  1386 مرداد 24  در ◄

 راني سازمان معلمان اركلي دب»يهاشم
 دادگاه انقالب به سه 28 شعبه ياز سو

اتهام . محكوم شديريعزسال حبس ت
 اخالل ،ي ملتي امنهي اقدام عليهاشم

 سي و تمرد از دستور پليدر نظم عموم
  .عنوان شده است

  
  
  
  

يكه تازي رهبري و 
    اضمحالل نظام

   رژيم جمهوري اسالمي ايران با 
حمايت گروههاي مختلف اجتماعي 

مهمترين اين گروههاي . بوجود آمد
: د ازحامي و قابل اتكا عبارت بودن

بازاريان و اصناف، روحانيان، 
دانشگاهيان، معلمان وفرهنگيان، زنان و 

  .كارمندان
حمايت اين گروهها از جمهوري 
اسالمي يك حمايت خودخواسته و 
داوطلبانه بوده است و در قبال آن، 
اميدشان به بهبود اوضاع عمومي، بسط 
آزادي و استقالل كشور بوده و غير از 

ويژه اي نداشته اينها هيچ چشمداشت 
در گذشته، هيچ كدام از اين . اند

گروههاي موثر عليرغم ميل خويش و 
يا با زور و يا به طمع زر وسيم  از نظام 

  .جمهوري اسالمي حمايت نكرده اند
با تشكيل دولت آقاي احمدي نژاد 

و گسست مهمي در تاريخ » فصل«دوره 
  .جمهوري اسالمي پديد آمده است

 اين يا آن خطر تحت لواي مبارزه با
اقتصادي، مالي، اجتماعي يا فرهنگي، 
گروه حاكم بر كشور تحت مهندسي 
آقاي خامنه اي و با دستياري شوراي 
نگهبان، در كوتاه مدتي موفق به ايجاد 
برش هاي مهم و دره هاي عميقي در 

ديوار بلند بي . جامعه ايران شده است
اعتمادي ملت نسبت به نظام حاكم بر 

غير منتظره و با سرعت كشور بطرز 
زيادي رو به گسترش بوده و روز بروز 

  .بر ابعاد آن افزوده ميشود
    اين گروه موفق شده است اقشار 
اجتماعي حامي حكومت كه در سطور 
باال به آنها اشاره شد را بطور قطعي و 
غير قابل برگشتي نسبت به حمايت و 
پشتيباني از نظام جمهوري اسالمي 

  .ن نمايدمنصرف و پشيما
در همان حال، رهبري نظام و حاميان 
او كه در نظر داشتند حمايت اقشار 
تهي دست را جايگزين پشتيبانان سابق 
نمايند و ريزش نيروهاي از نفس افتاده 
را بوسيله خيل تازه نفسان جبران كنند، 
بطرز فاجعه آميزي در اين ماموريت 
. خويش دچار شكست شده اند

اميان سابق از بطوريكه امروزه هم ح
دست رفته اند و هم سياست جايگزيني 
آنها بوسيله حاميان جديد، كه همگي 
در پي مزد و روزي اند، دچار شكست 
. غير قابل انكاري شده است

سرخوردگي گروه اخير را بايد به 
عنوان يكي از داده هاي مهم در 
  .تحوالت آتي جامعه ايران بشمار آورد

ي در اتخاذ     به عالوه دستگاه حكومت
سياستهاي مدبرانه اي كه به حل 
مشكالت و معضالت كشور منجر شود 

و از . شكست سختي خورده است
آنجائي كه اين شكست با زندگي 
روزمره مردم سروكار دارد و بوسيله 
گوشت و پوست قابل لمس است، هيچ 
قدرت تبليغاتي و هيچ معجزه اي نه 
مي تواند منكر آن شود و نه ميتواند 

! وليت آنرا متوجه ديگران نمايدمسئ
ناكار آمدي نظام جمهوري اسالمي آن 
چنان بر همگان عيان است كه نيازي به 

ادامه نابساماني ها و . بيان ندارد
مشكالت كشور، الجرم منجر به 
اعتراضات روز افزون مردم خواهد 

  . شد
    دستگاه جمهوري اسالمي، در 
 مواجهه با اين اعتراضات بر هيچ گروه
و قشر اجتماعي خاصي، به استثنا عده 

در . اي مزد بگير، نميتواند حساب بكند
نتيجه و الجرم بجاي پاسخ مناسب به 
تمناهاي مشروع ِ مردم ِ ناراضي، تنها 
ميتواند به ابزار سركوب و اختناق 

اما سركوب و اختناق در . متوسل گردد

هيچ حكومتي و در هيچ مقطعي از 
ي از مردم تاريخ، بدون حمايت بخش

كشور، ولو بخش اندكي، پاسخ مثبت 
  .نداده است

    به عبارت ديگر، كارآمدي سركوب 
و اختناق ارتباط مستقيمي با حمايت 

اگر سركوب و اختناق . اجتماعي دارد
دهه اول انقالب پاسخ مورد انتظار 
حاكمين را دريافت نمود، دليلش را در 
. شدت و حدت سركوب نبايد جست

ياست عمدتا به دو دليل موفقيت آن س
اول آنكه اعتراضات آن دوره : بود

محدود به بخش بسيار معدودي از 
مردم كشور يعني عمدتا جزئي از 
دانشگاهيان و روشنفكران ميشد و دوم 
آنكه اقشاري از جامعه از دستگاه 

و اقشاري ) و نه از سركوب( حكومتي 
هم حكومت بطور عام (ديگر از هر دو 
  . حمايت ميكردند)و هم از سركوب

    امروزه ما با وضعيت شديدا متفاوتي 
دستگاه حكومتي از . روبرو هستيم

يكطرف حاميان خود، اعم از اقشار 
اجتماعي طرفدار و يا مستخدمين و 
كارگزاران حكومتي موجود در بدنه 
نظام و گروهها و احزاب سياسي، را از 
خود رانده است و از طرف ديگر، 

تراضات نه از طرف نارضايتي ها و اع
معدودي از دانشگاهيان و يا روشنفكران 
كه از طرف خيل عظيم مردمان 

  .ناخرسند بيان خواهند شد
كاربرد روزمره خشونت از طرف 
دستگاه واليت فقيه و نيز فقد احزاب و 
سازمانهاي ميانجي باعث خواهند شد 
كه اين اعتراضات، به احتمال قريب به 

ت آميز بيان يقين، بصورتي بسيار خشون
  ! شوند

    دستگاه جمهوري اسالمي، با توجه 
به وضعيتي كه در آن قرار دارد، ابزار 
پاسخگوئي مناسب به درخواست هاي 
مشروع مردم ناراضي را نخواهد 

در نتيجه و الجرم تنها وسيله . داشت
اي كه ميتواند به زعم خود براي 
خواباندن ناآراميها و اعتراضات مردم 

د استفاده قرار دهد ابزار ناراضي مور
اما برخالف انتظار . سركوب است

دستگاه حكومتي تحت رهبري آقاي 
خامنه اي، سركوب مردم معترض، 
خاصه آنكه فاقد رهبريت نيز هستند و 
در نتيجه كاناليزه كردن آنها نيز نا ميسر 
است، تنها به حاد شدن نارضايتي ها و 
عود كردن مشكالت منجر شده و به بلوا 

 ناآرامي هاي غير قابل كنترلي سرباز و
در همان حال، سركوب . خواهند كرد

مردم ناراضي، در فقدان حمايت اقشار 
مختلف اجتماعي، الجرم باعث تشتت و 
چند دستگي نيروهاي سركوبگر و مزد 
بگير خواهد شد و اضمحالل و 
فروپاشي نظام حاكم بر كشور را تسريع 

  .خواهد كرد
ل محتوم دستگاه     تاكيد بر اضمحال

جمهوري اسالمي بر حسب اتفاق 
به بيان ديگر برخالف تفكر . نيست

خوش بينانه برخي از تحليلگران 
سياسي، مشكالتي كه دولت آقاي 
احمدي نژاد به مهندسي آقاي خامنه 
اي و دستياري شوراي نگهبان بوجود 
آورده و تشديد ميكند، تنها دامن رئيس 

. فتجمهوري اسالمي را نخواهد گر
بازگشت اصالح طلبان و يا ساير ميانه 
رو ها كه ممكن است به تعديل وضع 
خطرناك موجود منجر شود، تقريبا غير 

قطار فروپاشي با سرعتي . ممكن است
باال، بي ترمز و بي فرمان، در سراشيب 
سقوط قرار گرفته، راننده و كمك 
راننده اش نيزبي خيال، سرمست و 

  !شنگولند
ري بي مهار آقاي خامنه     بعالوه، رهب

اي و حمايت هاي او از دولت و نيز 
حمايت بي قيد و شرط مجلس هفتم از 
دولت آقاي احمدي نژاد و همراهي 
هاي جناح راست سنتي و بي برنامگي 

و سردرگمي و تشتت اصولگرايان، همه 
و همه نشان از آن دارد كه، خواسته يا 
ناخواسته، سرنوشت آنها با سرنوشت 

اي احمدي نژاد گره خورده دولت آق
و چون سقوط آقاي احمدي . است

نژاد محتوم است، تمامي كساني كه با 
او همراه و يار بوده اند، الجرم با او نيز 

  .غرق خواهند شد
    يكي از مهمترين خاصيت هاي 
دولت آقاي احمدي نژاد و رهبريت 
يكه تازانه آقاي خامنه اي، در ويران 

اب كردن كردن پلهاي پشت سر، خر
ميان برها و مسدود نمودن تونلهاي 

نتيجه آنكه در . اضطراري نهفته است
هنگام بروز بحرانهاي اجتناب ناپذير 
آتي، جمهوري اسالمي، مجموعه 
دستگاه و نظام، امكان مانور هر چند 

  . ناچيزي را نخواهد داشت
     كارزار تبليغاتي سنگيني كه بر عليه 

نند مهمترين جوكرهاي حكومتي ما
آقايان خاتمي، هاشمي، كروبي، 
روحاني، شاهرودي و حتي واعظ 
طبسي و ناطق نوري و امثالهم در 
جريان است و عطف نظر باينكه با 
تداركات اخيرمصطفي خامنه اي و 
دوستانش بزودي وارد فاز جديدي 
خواهد شد ، باعث ميشود كه در زمان 
بحران، استفاده از اين عناصر يا ممكن 

 به نتايج مورد نظر منجر نباشد و يا
  .نگردد

     شكست محتوم دولت آقاي احمدي 
نژاد و بي اعتباري رهبر يكه تاز و 
دستياران شوراي نگهبان، عطف نظر به 
حذف عناصر جانشين، چه بسا بخشي از 
تصميم گيران فوق افراطي حكومتي 
را، در فاز بعدي، به اين نتيجه برساند 

قاي كه كليد حل مشكالت در حذف آ
خامنه اي كه او را متذبذب خواهند 

امري كه اوضاع را بغرنج . يافت باشد
تر كرده و فروپاشي را سريع تر خواهد 

بدين ترتيب هر تقالئي فرو رفتن . كرد
  .بيشتر در باتالق را سبب خواهد شد

    وضعيت فعلي به گونه اي رقم 
خورده است كه احتمال موفقيت تنها 

در عمل، بسيار فرضيه قابل تصور نيز، 
شايد مهار رهبري بوسيله . پائين است

مجلس خبرگان و احتماال بركناري 
سريع آقاي خامنه اي و نصب رهبري 

مقبول و معقول و ) يا شوراي رهبري(
غير متكبر ميتوانست تا حدودي به 
تعديل وضع خطرناكي كه دامن نظام 

  .حاكم را فراگرفته است منجر بشود
ي تصميم اما سرعت تحوالت، كند

گيريها، تزلزل صاحب منسبان، خوش 
خيالي برخي، بي خيالي برخي ديگر، 
جهل بسياري و بي انگيزگي سايرين، به 
گونه اي است كه ميتوان گفت كه اوال 
احتمال چنين فرضيه اي بسيار پائين و 
بلكه ممتنع است و ثانيا تنها ميتواند به 
تعديل موقت اوضاع خطرناك فعلي 

  .منجر گردد
ري تامل كنيم، ورق در حال قد

  .برگشتن است
   حذف روحانيان، رويگرداني بازار و 
اصناف، نارضايتي معلمين و كارمندان، 
زخم كهنه دانشگاهيان و روشنفكران، 
تنفر زنان و جوانان و باالخره گرسنگي 
كارگران و محرومان همه و همه داليل 
متقن ديگري بر فروپاشي و اضمحالل 

يت فقيه مي باشند، محتوم نظام وال
اضمحاللي كه بحران خارجي نيز نه 
ياراي جلوگيري از آنرا خواهد داشت 

  .و نه حتي به عقب خواهد راند
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                       

 

 
14 
 

 
 

  1386 شهريور 11   امرداد تا 29  از  678ره شما 2007 سپتامبر   2  اوت تا 20  ا ز

 

انقالب ايران باهمدلي و همراهي 
ومحترم ) »خلقها « ( تمامي ملت

شمردن حقوق همه مردم ايران ممكن 
« گشت و نه با قائل شدن به تبعيض و 

اگر . مي خاصبراي قو» حق ويژه 
چنين نبود، جنبش عقيم ميماند و امروز 
فقط نامي از جنبشهاي پراكنده در 
شمال و جنوب و شرق و غرب كشوركه 
هر كدام عالوه بر اينكه حق ويژه اي 
براي خود قائل بوده اند گوشه چشمي 
و يا بيشتر از آن، به بقيه مردم نيز 

چه خوش . داشتند باقي نمانده بود
همدلي از :گ مولوي گفته عارف بزر

  ...هم زباني خوش تر است
    با پيروزي انقالب، وجدان عمومي 
جامعه ايران بمانند هر جامعه انساني بر 
فطرت خويش يعني عدم خشونت 

در غياب نيروهاي . گرايش پيدا كرد
انتظامي و نظامي، اين اغلب مردم 
كوچه بازار بودند كه حفظ نظم و نظام 

تند و خود را در جامعه را بر عهده گرف
.  امر اداره جامعه شريك دانستند

جامعه . اعتماد بر سوء ظن غلبه داشت
به خاطر دارم در .ايران زيبا شده بود 

اوايلي كه نماز جمعه به امامت آيت 
اهللا طالقاني بر پا بود، با دوستان عازم 

در حال گفتگو به . نماز جمعه بوديم 
 دوستم گفتم با اين جمعيت كه در راه
است حتما جاي دوري نصيب ما 
خواهد شد و صدا خوب بما نميرسد 
كه فردي بر شانه ام زد، صاحب مغازه 
اي بود كه وسايل صوتي مي 
. فروخت،گفتگوي ما را شنيده بود

راديويي به من داد و گفت چون 
خطبه ها از راديو پخش ميشود، اين 
راديو را همراه داشته باش و به هنگام 

خوانندگان . س بدهباز گشت به من پ
گرامي نيز حتما خود يا شاهد و يا ناظر 

حتي وضع .چنين صحنه هايي بوده اند
.  ترافيك شهري بهبود نسبي يافته بود

جامعه ايران آمادگي كامل داشت تا 
نظامي بر اساس مشاركت عمومي را بر 
قرار سازد و حق حاكميت ملي استقرار 

متاسفانه آقاي خميني از درك . يابد
او كه در پاريس .  مهم عاجز بود اين

به قول ( استقالل و آزادي و اسالم
او . خودش اسالم مترقي نه مرتجع

ما كه ميگوييم آزادي، استقالل « :گفت
را سه ركن اصلي و جدا ....) ؟»مرتجعيم

ناپذير خواند و موازنه عدمي را در 
قالب شعار نه شرقي، نه غربي پذيرفت 

در . و بدان رهبري جنبش را يافت
بازگشت به ايران، اسالم مقدم است را 
پيشه كرد و در ناسپاسي از مردم كه او 

 در مقابل پيشنهاد ،را تا عرش بردند
رفراندوم ملي و قانوني كه از سوي 

 35: رئيس جمهوري وقت شد، گفت 
او ! مليون بگويند بله من ميگويم نه

براي استقرار استبداد ديني و واليتش 
 تفرقه بين مردم بود و بر جامعه نيازمند

جاسوسي و سخن چيني افراد جامعه از 
هم را واجب كرد در حاليكه ديني كه 
بنامش سخن ميگفت، جاسوسي را 

  .حرام ميداند
   پيروزي انقالب در ايران، با موقعيت 
استراتژيكي كه دارد گوياي يك پيام و 

پيام اين . تحول بزرگ جهاني نيز بود 
 شده اند و در دو ابر قدرت ضعيف: بود

كار مهار جامعه هاي در حال جنبش 
حال اگر در ايران نظام مردم .ناتوانند 

ساالر استقرار مي يافت تاثير آن 
برمنطقه  قطعا منافع قدرتهاي جهاني را 

بي جهت نبود . به خطر مي انداخت
كه كيسينجر از پيدايش ژاپن دومي در 

و ) اشاره او به ايران بود( منطقه
راي جهان سرمايه داري خطرات آن ب

بخصوص آمريكا اظهار نگراني كرد و 
سفير شوروي در ايران به آقاي بني 

: صدر رئيس جمهوري وقت مي گفت 
عدم حمايت از جنبش -1( به سه شرط 

عدم توضيح -2مردم افغانستان و

وضعيت نظام شوروي در مقاالت و 
قبول امضاي توافق بر سر امنيت خليج 

 حمايت ميكند و از ا و، روسيه )فارس
گرنه از گروه رقيب او، يعني حزب 

اما .... جمهوري به رهبري بهشتي و 
چون انقالب پديده اي جهاني است نا 
گزير انقالب ايران نيز تاثير خود را 
برجهان نهاد ودر فروپاشي شوروي و 
نظامهاي ديكتاتوري در جهان تاثيري 

حال چرا  مردمي كه . مهم بخشيد 
ن حركتي شدند كه خود پيشگام چني

چنان تاثيري جهاني داشت خود 
گرفتار بندهاي استبداد شدند ؟ يك 
روي واقعيت، عطش آقاي خميني به 
استبداد و روحانيوني كه خواب سلسله 
روحانيت را ميديدند و دست 
بكارايجادآن شدند است و روي ديگر 
واقعيت جامعه در ايران آن روز، نقش 

 به آناني است كه به امور سياست
طورسازماندهي شده مي پرداختند 
وگرنه در اوايل انقالب اكثر مردم در 
امور سياسي مداخله ميكردند و سياست 
در زندگي روزمره حضور داشت واين 
يكي از خاصه هاي انقالب بود كه 

اما هر روز . مردم خود را بانقش بدانند
كه نقش مردم كم ميشد و  گروه هاي 

ا تمام شده سياسي كه حاال نقش مردم ر
ميدانستند بيشتر وارد صحنه شدند،خطر 
بازسازي استبداد افزايش يافت و 
ميدانيم هر وقت حضور مردم در 
صحنه كم ميشود و سياست بازي در 
سرنوشت مردم نقش پيدا ميكند پاي 
قدرت خارجي و  بالتبع وابستگان به 

با مطالعه در اسناد . آنها به ميان مي آيد
ربه نيز، ميدانيم كه تاريخي و بنا بر تج

تا ضعف و اعتياد به قدرت افرادي در 
درون نباشد قدرتهاي خارجي توانا به 

كما .  دخالت در امور هيچ ملتي نيستند
اينكه در ايران، بنا بر اسناد منتشره از 
سوي وزارت خارجه آمريكا اين شاه 
است كه اول بار پيشنهاد كودتا و مهار 

 ميدهد و مصدق را به انگليس و آمريكا
 ، در جريان گروگانگيري،پس از انقالب

گرچه بنا بر شواهدي،  طرح 
گروگانگيري از سوي آمريكا و به قصد 
مهار انقالب ايران انجام پذيرفت اما 
اين مالتاريا بود كه كسب قدرت و 
استقرار واليت مطلقه سلسله روحانيت 
را مجوز زد و بند بر پله هاي مرمرين 

 بوش -روه ريگانبا آمريكايي ها و گ
كرد و در همان حال اين وابستگان به 
جهان كمونيسم بودند كه با پس زدن 

» خلقها « مردم وخود را پيشتاز مبارزه 
براي رهايي آنها خواندند  و نهايتا در 
جهت سازماندهي انقالب دوم و بر 
قراري ديكتاتوري پرولتاريا كمك و 
ياري برادر بزرگ خويش و مادر شهر 

.  سوسياليسم را خواستار شدنداردوگاه
متاسفانه آناني كه به استقالل و آزادي 
باور داشتند نيز خود از اين اصل كه 
همواره بايد مرد را به حق سنجيد و نه 
حق را به مرد غفلت ورزيدند و با 
اعتمادي كه به مقام مرجعيت داشتند 
از عطش خميني به قدرت و فريبكاري 

با اين .  د غفلت ورزيدن) توريه(هاي او
 هنگامي كه به اشتباه پي بردند ،وجود

و در صدد جبران بر آمدند، عليرغم 
همراهي افكار عمومي، با مخالفت 
جريانات وابسته روبرو گشتند كه گروه 
هاي سياسي اي كه هر كدام منافع 

حقوق "خويش را بعضا در قالب 
رهبران ( مي جستند وعمدا"خلقها
) رمانخواهمعتقدين آ(ويا سهوا) وابسته

از اين امر غفلت ميكردند كه با ضعيف 

كردن خط استقالل و آزادي، اين 
استبداد است كه تقويت و باز سازي 
ميشود وبدنبال آن اين حقوق ملي 

با . مردم ايران است كه تضييع ميگردد
 اولين تجربه مردم 60كودتاي خرداد

ايران براي استقرار جمهوري عقيم ماند 
ه رهبري آقاي و سلسله روحانيت ب

.  خميني با كشتار و جنايت بنا نهاده شد
)   مرداد28بمانند (اين بار نيز شاهد

همكاري حزب توده و حتي بخشي 
جهان سوسياليسم « ديگر از وابستگان به 
عليرغم اختالف » ورهبري پرولتاريا 

ايدئولوژيكي اي كه با جناح كودتا گر 
رهبري وابسته آنها با . داشتند هستيم

ي ازمنطق صوري با چشم پوشي بر يار
زدو بندهاي انجام شده با امپرياليزم از 
سوي مالتاريا،حركت آقاي خميني و 
سران حزب جمهوري اسالمي در 

ضد « كسب قدرت را مردمي و 
خواندند و تا آنجا پيش »  امپرياليستي 

رفتند كه در ماجراي كشتار سال 
، براي شماري از شصت به همين بهانه

كف هم زدند و در مواردي در اعدامها 
بازجويي هاي بي رحمانه يا شركت 

طرف . كردند و يا طرف شور شدند 
ديگر ماجرا آناني هستند كه توسط 
انقالب از سوي مردم رانده شده بودند 
كه با روابطي كه در دوران شاه در 
وابستگي به جهان سرمايه داري ايجاد 

 با مراجعه به قدرتهاي ،كرده بودند
 و عوامل آنها در منطقه از قبيل خارجي

 همه كار كردند تا ،اسرائيل و صدام
مردم كه مرتكب گناه نابخشودني 
 ،مطالبه حقوق ملي خويش شده بودند

همكاري .  به اين حقوق نرسند 
( "ارتش شاه"تنگاتنگ تيمسارهاي 
با ) در عراق... حضوراويسي ،آريانا و

صدام در تدارك جنگ و حمله به 
 است كه در تاريخ به اين ايران سندي

  .عمل ننگين شهادت ميدهد
   همانطور كه ياد آور شد پس از 
انقالب، جو اعتماد بر جامعه ايران 
حاكم شد ونويد آينده روشني را 

اما متاسفانه اين روشني  اميد . ميداد 
بخش با عطش به قدرت از سوي 
خميني و بيانهاي مبهم متضاد از سوي 

به ظاهر، زيرا ( به ظاهر مخالفان او
درهدف كه كسب قدرت است  با هم 
اختالفي نداشتند و فقط كي حاكم 
شود مورد اختالف بود و در رسيدن به 
اين هدف متوصل شدن به هر وسيله 
اي ولو قدرت خارجي و جنگ 

با . كدر شد ) خانمانسوز مجازميشود 
فروپاشي امپراتوري شوروي و سپس 

  واقعيت،فرو ريختن ديوار برلين
اين . ديكتاتوري پرولتاريا آشكار شد

حساب وابستگان و نوكر (حوادث 
،بر آناني كه به )صفتان به كنار 

سوسياليسم ورفاهي كه وعده ميداد 
باور داشتند و براي گذار به آن، 
ديكتاتوري پرولتاريا را اجتناب ناپذير 

 بيدار : بود ، ضربه بيدار شوميدانستند
 از هر شو و درياب كه با ديكتاتوري

اما با يك . نوع به رفاه نميشود رسيد
قطبي شدن جهان و سنگيني كفه 
ترازوي قدرت به سوي جهان سرمايه 
داري،و ادعاي بر قراري نظم نوين در 
جهان از سوي اين قدرت اختالف 
نيروهاي سياسي وابسته به دو جهان در 
ايران نيز از ميان رفت و وابستگان به 

 جديد خود قبله» سوسياليسم « جهان 

را با كمال تعجب جهان سرمايه داري 
ونظم نوينش خواندند و  هر از چندي 

  .در ائتالفي ناميمون شركت جستند
    بايد مردم ايران كه با شهامت و 
جسارت خويش با نه گفتن به ابر 
قدرتها، حق حاكميت خويش را طلب 

حقارت . ميشدند » تنبيه « كرده بودند 
درت شدن با آقاي خميني در بنده ق

نقض اصول انقالب و سپس بر قراري 
سلسله روحانيت و ضعف مخالفين 

كه هر گز از ( حاكميت درايران 
كه بعضا ) چارچوب نظام بيرون نيامدند

حاال (خود در انقالب شركت داشتند 
معلوم ميشود كه آن زمان به آن اعتقاد 
نداشتند و به پيروي از مردم و براي 

آن همراهي اينكه عقب نمانند با 
در دفاع از اهداف انقالب و ) كردند

حركت مردم و بيشتر از آن در نفي 
كردن انقالب و خشونت خواندن آن 
وپيش كشيدن بحث اصالح نظام مطلقه 
بدون اينكه ابزار الزم آن را در اختيار 

 اين فرصت را براي آنها ،داشته باشند
فراهم آورد تا با تبليغات،در راستاي 

ه انقالب، خشونت ضد ابهام در بار
روش انقالب (انقالبي حاكمين ايران
را به انقالب ) ايران عدم خشونت بود

نسبت بدهند و ادعاي افراد مذكور را 
در آشفته بازار ابهام . نيز شاهد بگيرند

سازي آناني نيز كه در استقرار استبداد 
در ايران ياري رسان آن بودند امروز 

اس با بكار گيري زبان فريب در لب
مبارزه با استبداد، ظاهرا دلسوزي براي 

تحت ) همان خلقهاي سابق("ملتهاي"
ستم را توجيه گر ائتالف با سلطنت 
طلبها و در واقع پهلوي طلبها 
وسرسپردگان به آمريكا كرده اند و  نام 

. گذاشته اند» واقع گرايي « آن را هم 
چنان واقع گرا شده اند كه غيرتشان به 

! اب بيشتر شده استارباب از خود ارب
وزير امور خارجه و رئيس جمهوري 

مسئوليت ، بنام دولت امريكا، آمريكا
 را 1332كودتاي بيست و هشت مرداد 

ن را اشتباه تاريخي آبر عهده گرفته و 
ولي اين جماعت در كار .  خواندند

تخريب مصدق اند، زيرا خوب ميدانند 
كه مصدق گرچه از نظر شخصي 

اما مظهر يك فكر شخصيتي نمونه است 
راه و . و راه و روش سياسي نيز هست 

روشي كه مجالي براي مداخله بيگانه 
در امور داخلي ايران باقي نمي 

لذا بايد او را و شخصيت هاي .  گذارد
انقالب ايران را كه بر اصول استقالل و 
آزادي و برعهدي كه با مردم بسته اند 

 مورد حمله قرار داد و تا ،وفادارند
اما .ود در باره آنها ابهام ايجاد كرد ميش

عرض خود ميبرند و زحمت ملت 
در حاليكه در همسايگي ما، . ميدارند 

مردم دو كشور افغانستان و عراق 
ذهني »  واقع بيني هاي « گرفتار اين 

و ائتالف وابستگان اند، درس بايسته را 
. نگرفته اند ودر انتظار روز واقعه اند

 رهبري حزب آقاي شرفي قائم مقام
دموكرات كردستان بنا بر واليتي كه 
براي خود بر كردها قائل است، حضور 
آمريكايي ها در منطقه را مطلوب 
كردها ميداند و وعده ميدهد كه در 
صورت حمله، چهار ميليون كرد مسلح 

واقع ! را در اختيارآمريكا ميگذارد
گرايي حكم ميكند كه رضا پهلوي كه 

 به ارث برده و عنوان خويش را از پدر
و » حق « بنا بر اين سلطنت بر ايران را 

ارث پدري خود ميداند، با كساني كه 
نظام موروثي را قبول ندارند و با 

و حق »  ملتهاي ايران « كساني كه بنام 
تعيين سرنوشت آنها درخواب تجزيه 
ملت ايرانند، ائتالفي كه هدفش 
آلترناتيو سازي كاذب است، همايش 

بايد جمهوري را هم در . دداشته باشن
ابهام برد تا فضاي سياسي ايران 
شفافيت الزم را نيابد و حماقت و 
ناداني حاكمان در ايران به پاي 
جمهوري نوشته شود نه استبداد ضد 

واقع بين  « آن و مردم مستاصل را نيز 
كند تا ناچار به راه حلي مانند »  

  .افغانستان وعراق تن دهد
يقت است اين است    اما آنچه كه حق

كه امروز مدل هاي افغانستان و عراق 
با لويي جرگه . شكست خورده است

وكنفرانس لندن و ائتالف چلبي و 
عالوي و حكيم نه تنها مردم افغانستان و 
عراق به حق خود و آرامش و آسايش 
موعود نرسيدند بلكه با انفعال و 
واگذاشتن سرنوشت خويش در دست 

 همه روزه نظاره سياست بازان وابسته،
  .گر ويراني كشور خويشند

    امروز موجوديت ايران در خطر 
به سالگرد كشتار شهريور نزديك . است 

نها كه به تيغ ستم خونشان آ. ميشويم 
ريخته شده است و يا بدار كينه آويخته 
شده اند و آنان كه در جنگ خانمان 
سوز و دفاع از وطن، خونشان بر زمين 

سر آرزوي آزادي  در ،ريخته است
هموطنان واستقالل و آبادي ايران را 

پس،  برتك تك مردم .  داشته اند 
ايران است كه حفظ وطن وخون 
شهيدان راه استقالل و آزادي آن را 

بر گروه ها و مبارزان . پاس دارند
سياسي كه دل در گرو استقالل 
وآزادي دارند است تا با شفاف سازي، 

قالب بزدايند پرده ابهام را از چهره ان
تا زيبايي آن بر نسل امروز كه سانسور و 

ن را آنطور آتبليغات سوء مانع شده تا 
بر پدر و . كه بوده ببيند آشكار گردد

مادران نسل انقالب است تا واقعيت 
روزهاي پر شكوه انقالب را باز گويند 
تا نسل امروز دريابد آنچه بر ايران و 

بلكه ايراني رفته است نه ثمره انقالب 
نتيجه اعمال ضد انقالب است چه 
حاكمان در قدرت  و چه وابستگان به 

بر تك .  بيگانه ي در جستجوي قدرت
تك ماست تا از آنچه در اطراف ايران 

اگر . ميگذرد درس بايسته را بگيريم
خود سرنوشت خود را رقم نزنيم و اين 
كار را به ديگران واگذاريم سرنوشتي 

اق در انتظار ما بهتر از افغانستان و عر
از انفعال بدر آئيم، . نخواهد بود

رژيمي كه تاب نقدي كوچك از 
جانب اقتصاد دانها و  سئوالهاي جدي 
از زبان روزنامه نگار تلويزيون خود را 
ندارد ضعيف تر از آن است كه قادر 
باشد جنبش عمومي  و به دور از 

اگر در . خشونت مردم را تاب بياورد
ردم بر سرنوشت ايران حق حاكميت م

خويش استقرار يابد، خون تمامي 
 60شهيدان از جمله قربانيان دهه هاي 

روحشان شاد و .  به ثمر نشسته است67و
 .يادشان پايدار

  
  

 ، در استقرار ووابستهقش بازيگران سياسين
  2-إيران  استمرار استبداد در 
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دربين مردم يا دسته هائي از مردم 
رابطه نخبه و روحاني  با . تثبيت كردند

مردم عادي تبديل به رابطه خادم و 
جع مخدوم ، خواص و عوام و مر

حقيقت اين رابطه اما،  . شد... ومقلد و
 زير سلطه -چيزي جز رابطه سلطه گر

نبوده و نيست زيرا انسان را ازآزادي 
خويش غافل كرده و نيروي تعقل او را 

  .زايل مي كند
     دراين ميان، پيامبراني درطول 
تاريخ ظهوركردند تا اين رابطه نا برابر 
 و حتي متضاد را ازميان بردارند و

برابري و برادري و اخالق را بين 
به آنها اعتماد به . انسانها رواج دهند

نفس بدهند و به مسئوليت بخوانند تا 
بركرامت خويش واقف شوند و مستقل 
عمل كنند و خود را آزاد كرده اسير 

اولين كارآنها، . هم نوعان خود نشوند
جايگزين كردن پاسخ هاي درست ويا 

والتي بود آوردن بياني روشن بر مجه
كه نخبه ها و روحانيان با استفاده ازآنها 
وساختن پاسخهاي مناسب سلطه گري، 
جامعه را عقب نگه داشته تا بر انسانها 

نظري گذرا بر كتابهاي . چيره شوند
آسماني، به راحتي روشن ميكند كه 
برخورد پيامبران همواره با اين قشر از 

و اين . نخبگان يا روحانيان بوده است
 بوده كه براي حفظ منافع خود، قشر

دربرابر پيام آزادي و عدالت پيامبران 
مقاومت ميكرده تا جائي كه برخي از 

  .آنان را هم به قتل رسانده است
     بيشترين تالش پيامبر اسالم درمبارزه 
. و برخورد با اين قشر صرف ميشد

تاكيد قرآن براينكه پيامبر همانند 
و ديگران است و فرقي مابين ا

وديگران نيست، درهمين راستا بوده تا 
از تشكيل چنين قشري بعداز رحلتش 

وتا مدتهاي زيادي هم . جلوگيري شود
چيزي به نام روحانيت دراسالم وجود 

  . نداشت
    اختالفات اساسي كه بين بينش علي 

و ديگرخلفاي راشدين ) ع(ابن ابيطالب
برسراداره امور مملكتي ازقبيل به ميان 

ورت نظر مردم ودخالت آوردن ضر
آنان دراداره امور و تاكيد برعدالت 
وجود داشت، بعدها به عنوان يك 
بينش از دين مطرح شد كه الزمه اش 
تشكيل قشري از نخبگان به نام 

اما ديري نپائيد تا . روحانيان گرديد
استبداد . آنچه نبايد، به وقوع بپيوندد

هاي حاكم بركشورهاي اسالمي سبب 
ن نخبگان شدند تا با تقليد ساز تجمع اي

از كليسا در برابر آنها نهادي را به 
.  تشكيل دهند"روحانيت"عنوان 

نهاد  "اززماني كه روحانيت به يك
تشكيالتي منظم با سلسله مراتب و ("

تبديل شد، ضرورتاَ ) قوانين و مقررات
مي بايستي براي اداره و دوام آن 
. تدابيري را درنظر مي گرفتند

كه اولين سنگ بناي چنين آشكاراست 
تشكيالتي، جمع كردن هرچه بيشتر 

ي كه هم "پيرو".  مي بود"پيرو"
گوش به فرمان باشد و هم بتواند هزينه 
. هاي جاني ومالي آن را تأمين نمايد

 راهي را مي بايستي مي نهاد پس اين 
ابتدا مي . پيمود كه كليسا پيموده بود

كه مانع ) قرآن(بايستي پيام خدا را 
 نهاد "اصلي برسرراه تشكيل 

 بودرا از مردم جدا مي "روحانيت
كردند تابتوانند آنان را از حقوق 

از آنان .  خويش غافل گردانند
 بسازند تا درپي آن رابطه "عوام"

. سلطه گري خويش را تثبيت نمايند
البته، روحانيوني بودند كه باچنين 

تشكيالتي به مخالفت برخاستند، اما اين 
بي رحمي خاص خود به هر نهاد با 

وسيله، حتي اگر الزم مي بود باكشتن، 
  .آنها را ازسرراه خود برمي داشت

    چندماه پيش يك روحاني را 
درتهران به نام آيت اهللا كاظميني 
بروجردي به جرم ادعاي تماس داشتن 

متن . با امام زمان عج دستگير كردند
 است "اعترافاتي"زير برگرفته شده از 

 مركز اسنادانقالب اسالمي  كه سايت
اخيراَ انتشار و به او نسبت داده هرچند 
كه سايت منتسب به ايشان آنها را 

درهر حال، سخن . تكذيب نموده است
منطبق است با كردار آن دسته از 
روحانيت سلطه گري كه اكنون بر 

شماره . كشور حكومت مي راند
گذاري جمالت وتأكيد از نويسنده 

كه خواننده گرامي است به اين هدف 
توجه خويش را به موضوعات مطرح 

اين موضوعات . شده بيشتر جلب كند
حقايقي هستند كه اززبان يك روحاني 

و براي ) ياجاري كرده اند(جاري شده 
 كه "نهاد روحانيت"آشنائي بيشتر با 

مركز اسنادانقالب اسالمي تحت 
 به آن حقايق مي پردازد "اعترافات"

  :كمك فراوان ميكند
چيزهاي الكي و غير مثال روي  -1"

من تقويم چاپ مي مهم مانور مي دادم 
  حضرت امام كاظمكردم عكس مرقد

را ميگذاشتم كنار مقبره پدر و 
پدربزرگم و پدرش كه در بروجرد 

 مي خواستم يك جوري .... مدفون اند
تبليغ كنم بعد آنها را برسونم به 

امام  27مين كه فرزند هاجدادم يا مثال 
بودنم را توي تيراژ وسيعه با ) ع(جاد س

عكس هاي خودم چاپ كردم بعد 
دهات ها و شهرستانها گفتم ببرند توي 

طوري شده بود كه وقتي مي گفتند 
فالني اينجا برنامه داره جمعيت فوج 

 پول م مي گفت-2.فوج مي آمدند 
از محل رفت و آمدها و اتوبوس را 

و  -3 ...د و صدقات جمع آوري كني
 ...از روي هواي نفس بود اينها همه 

يقينا جلسه بعدي ام كه سيزده رجب 
بود اين اتفاق مي افتاد يعني جوري 

 .... مي شد كه استاديوم ها جا نداشت
وقتي درآخرين منبر در استاديوم شهيد 
كشوري و رفتم روي سن نشستم اون ته 
سالن را كه ديدم سياهي مي زد سرم 

 گرفت  آن غرور نفساني مراگيج رفت
گفتم خوب الحمدهللا آدم شديم اين 
مملكت كسي با دست خالي بدون 

 بتونه اين جمعيت را جمع روزنامه
  . كند

وي در پاسخ به اين سوال كه    
جمعيت به فرض جمع شوند شما كه 

 -4:، ميگويدمعلومات كافي را نداشتيد
بحث علمي نمي كردم خوب من كه 

 نيم ساعت دعا و توسل ميخواندم. ....
دعا را ديكلمه وار ميخوندم قسمتي از 

صوت . ، خودم هم شعر مي سرودمزبور
خوبي هم داشتم و در آهنگ هاي 

 به خاطر  -5....مختلف مي خوندم 
مي گفتم چي به خاطر اينكه به اينها 

 از بس كه  -6...بياند حاجت بگيرند 
روي اينها روانشناسي كار مي كردم و 

شدند ، اينها ميخكوب مي روي مخشان
  ....بلد بودم مخ بتكونم 

نمي بايست مي كردم حالت   -7....
جنون پيدا كرده بودم االن من فكر 

مي كنم كه از نظر ايمان، علم و عقل 
 از اشتباهات ....از هر سه تهي هستم 

خودم از پروردگار طلب عفو مي 
  ". نمايم

    حال به بررسي جمالت باال مي 
 سقوط  در"روحانيت"پردازيم تا نقش 

  .انسان و ارزشهاي ديني را بهتر دريابيم
مثال روي چيزهاي الكي و "  -1

   . "....غيرمهم مانور مي دادم
چيزهاي الكي و غيرمهم به زبان قرآن 

اما چرا روحانيت . "باطل"يعني 
 مي دهد؟ زيرا "مانور"برروي باطل 

درجامعة آرماني او، انسان بايد ازحق 
باشد تا او خود تهي و باباطل خو كرده 

. بتواند سلطه خويش را برقرار نگه دارد
درچنين جامعه اي، آن چه مورد قبول 

 تلقي ميشود همين "حق"انسانها ست و
الزمه .  مي باشند"چيزهاي الكي"

سلطه گري، بيگانه كردن مردم با 
زيرا وقتي انسان از . حقوقشان است

حقوق و كرامت خويش غافل شد، 
ي جبران خودرا زبون مي بيند وبرا
 "قدرتي"اين زبوني، وابسته ميشود به 

خارج از خود تا با آن قدرت اين 
. هماني بجويد و خأل خودرا پر كند

مذموم بودن شرك و بت پرستي 
ازاين بابت است كه انسان را به پست 
ترين مرحله، يعني تقليد از ديگري 

بي دليل . بدون تعقل  سقوط مي دهد
 نيست كه درفقه و احكام شرعية
محصول حوزه هاي علميه، سخني از 
حقوق به ميان نيامده است و آنچه 
هست، تكاليفي هستند كه عمل به آنها 

در جهان بيني . واجب مي باشند
روحانيت، كار انسانها بايد اطاعت از 

فوج "اين . باشد) روحانيت(دين 
 آمدنها، براي پركردن خأل "فوج

دروني اي است كه درپي بي توجهي 
كرامت ذاتي به وجود مي به حقوق و

چنين انسان بي هويت شده اي .  آيد
آماده جذب شدن به يك 

حال . ، يعني تبهكار است"برتر"نيروي
يكي را روحانيت جذب خود ميكند 
وبه جمكران گسيل مي دارد و ديگري 
مجذوب ابر قدرت آمريكا ميشود تا به 

  .دكتر محمد مصدق ناسزا بنويسد
  ."صدقات" جمع كردن -2

، كه )منبع مالي(ع كردن صدقه جم
) همه اديان(ازديرباز درميان روحانيت

مرسوم بوده است يكي از رشته هاي 
همبستگي ووابستگي بين مردم و 

از سوئي يكي از منابع . روحانيت است
تأمين مالي اين نهاداست و از سوي 
ديگر، صدقه  دهنده خودرا بدينوسيله 

 نهاد به نوعي شريك و سهام داراين 
درنتيجه بردوام اين . لقي مي كندت

صدقه دادن يعني . رابطه مي افزايد
پرداخت پول براي رسيدن به هدفي 

مثل . عالي بدون زحمت كشيدن
جلوگيري ازباليا بدون زحمت 
پيشگيري و يا بدست آوردن سالمتي 
بدون اقدام به درمان ويا قبولي در 
امتحانات بدون درس خواندن و غيره 

د قضاوت كنيد، حال خو. مي باشد
انساني كه به كاربرد اين صدقه اعتقاد 

دارد، چه اندازه به خود بي اعتماد 
است وخود را پوچ مي داند و تا كجا 
مي تواند درخدمت روحانيت عمل 

همين نداشتن اعتماد به توانائي . نمايد
خويش است كه انسان را بي اراده در 
اختيار ديگري قرارمي دهد تا برايش 

واو با انجام . شخص كند م"تكليف"
 خود عمل "وظيفه"آن تكاليف به 
دريافت ) درآخرت( كرده و پاداش 

موتور اصلي  بمب هاي انساني . كند
  .همين مكانيزم است

وهمه اينها ازروي هواي نفس " -3
  "...بود

آيت اهللا كاظميني برعكس آن چه 
حكومت اعالم كرده است، آدم 

فته زيرا يا. فهميده اي به نظر مي رسد
است كه عمل نهاد روحانيت از روي 

هواي نفسي كه . هواي نفس است
قرآن انسان را از پيروي آن منع مي 

اضافه ميكند، ديدن اين . كند
جمعيتهاي زياد غرور نفس شما 

به آنها . روحانيان را برانگيخته است
هشدار ميدهد بااين وجود روزي مثل 
من خوار خواهيد شد و از آن جمعيت 

افسوس كه . اهد بودخبري نخو
روحانيت نمي تواند به اين هشدارها 
توجه كند، زيرا تبهكار زمان را نزديك 
مي بيند، و تا مانعي برايش ايجاد نكنند، 

 خويش را "هواي نفس"نمي تواند 
  . تشخيص دهد

معلومات كافي ... " -4
خوب من كه بحث علمي ....نداشتيد

  ".... نمي كردم
 نهاد  "اتنداشتن معلومات از خصوصي

درطول قرنها كه .  است"روحانيت
 مي گذرد، هنوز نهاد ازپيدايش اين 

قرآن را با روايات خودساخته قرنهاي 
هيچ تفسيري . گذشته تفسير مي كنند

بدون رجوع دادن به اين روايات 
در حقيقت، حوزه .  مقبول حوزه نيست

قرآن خود را دارد، دين خود را دارد 
ن قرآني كه و همه اينها به نام هما

و ) ع(آورد و به نام علي) ص(پيامبر
ديگر ائمه، اما محتوا مخصوص حوزه 

واين محتوا بايد ثابت بماند، . است
همان گونه كه از چندين قرن  پيش 
بوده است، ترقي و تحول درآن باعث 
فروپاشيش ميشود زيرا اساس آن بر 

) باطل("چيزهاي الكي و غيرمهم"
انند بايد پس تا مي تو. استوار است 

 را كتمان كنند تا حيات خويش "حق"
آن چه با حوزه .  را تضمين نمايند

تطابق نكند، بدعت است و موردتكفير 
واين تكفير حتي گريبان . قرارميگيرد

روحانيوني كه زماني از راستاي سطه 
گري حوزه خروج كنند را هم ميگيرد، 
مانند آيت اهللا منتظري كه عمر خود را 

آنچه . ي گذرانددرحبس خانگي م
مورد قبول است، خرافات و اداي 

 و چون و چرا نكردن و به "تكليف"
تا چند .  وارد نشدن است"معقوالت"

دهه پيش، مدرسه رفتن دختران حرام 
و هم اكنون درتدارك تغييرات . بود

در آموزش و پرورش هستند، معلوم 

نيست چه خوابي براي فرزندان كشور 
 كه از بعداز بيهوده نيست. ديده باشند

انقالب، سطح علمي كشور تااين حد 
بودجه هاي . پائين آمده باشد

تحقيقاتي علمي با وجود اينكه بسيار 
اندك هستند جذب نمي شوند، در 
عوض هرچه پول بيت المال است 
صرف تكنولوژي اي مي شود كه علم 

گسترش . آن از جاي ديگر آمده است
تكنولوژي اتمي و غيره براي پوشاندن 

زيرا با . اقعيت ضديت با علم استو
آثار ظاهري تكنولوژي و يكي كردن 
آن با علم، واقعيت را برعوام مي 

قرآني كه هدف از نزولش را .  پوشانند
خود، اخالق و تعليم علم اعالم كرده 
است، با اين روحانيت چه رابطه اي 
مي تواند داشته باشد غير از دشمني؟ 

 كه هر نوآوري و روشنگري در اسالم
انجام شده،  توسط غير روحاني بوده 

اسالم را محدودكرده اند به . است
نظريات چندروحاني كه قرنها پيش مي 

خروج ازآنها، خروج از . زيسته اند
پاسخي جز تهديد براي . اسالم است

اسالم را . سئواالت و ايرادات ندارند
كه دين كتاب و كالم و علم است، 

 و تبديل كرده اند به دين تخريب
از آنسو . خشونت و انتقام و تهديد

 وهابي دستور تخريب حرم "علماي"
امامان شيعه را صادر مي كنند، ازاين 
سوبعضي علماي شيعه به جاي دعوت به 
بحث و تبادل آراء، دست به تهديد و 

 "علماء"اينها . ناسزاگوئي مي زنند
 كه "عوامي"هستند، حال چه رسد به 
   .آنها ساخته و پرداخته اند

به خاطر چي به خاطر اينكه به  " -5
  "اينها مي گفتم بياند حاجت بگيرند

همانگونه كه درباال گفته شد، تنبلي 
مردم، خالي بودن ازخود و غافل 

بودن از توانائيهاي خود، آنان را  
جذب شياداني ميكند كه به آنها وعدة 
رسيدن به آرزوهايشان، بدون كمترين 

ادن د. تالش و زحمت را مي دهند
حاجت، همان عوام فريبي است كه 
انسانها را فوج فوج به جمكران ميكشاند 
و آيات عظام درعوض هشداردادن به 
مردم، آنان را به اينگونه كارها تشويق 

زيرا براي دوام و بقاء . هم مي كنند
. هستند"باطل" و "عوام"خود محتاج 

  :زيرا
از بس كه روي اينها روانشناسي " -6

  "...كار مي كردم و
، داشتن جامعه " نهاد روحانيت"هدف 

. اي پست و گوش به فرمان مي باشد
براي اين كار، هر نداي توحيد، 
... آزادي خواهي و برابري و عدالت و

را اگر بتوانند درنطفه خفه كرده اگر 
قادر نباشند،  به انواع حيل سد راهش 

بسته به توانائي وميدان عملي . ميشوند
ارشان مي  دراختي"پيروان"كه 

گذارد، از سربريدن تا زندان و شكنجه 
  و كتك زدن درخيابانها و غيره را ابزار

   
  16صفحهدر 
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پرسشها درباره سنگسار، 
  حق و ايثار 

  
 و شايد حتي جهان از اين زنان ايران

شكل  تبعيضاتي كه بر پايه جنسيتي
برقراري تبعيض  گرفته اند، نيازي به

يا نمي  آ؟ مي باشدنها  آمثبت در حق
كردن هر گونه تبعيضي ا بايستي با ملغ
صرف نظر از مرد و زن،  در حق بشر،

 جديدي را بر پايه تبعيض عليه دوره
استدالل اين  مردان زمينه سازي نكرد؟

اين است كه عالوه بر  دسته از فعاالن
، تبعيضات اعمال شده در حق زنان لغو

بپردازيم و  بايد به جبران مافات نيز
رفته از طريق   بر زنانستمي را كه

تبعيضات، جبران  اعمال اين نوع از
خواستم نظر شما را در اين  مي .كنيم
  .جويا شوم زمينه

لغو تبعيضات عليه  گر زمينه را برايا 
كنيم با ستمي كه بر آنان  زنان آماده

 چه مي توان كرد؟ آيا براي رفته
ت بسود جبران آن، حق اعمال تبعيضا

  ن را داريم؟ردانها و به زيان مآ
  زن و مرد در حقوق ذاتي خود برابر 

. هر تبعيضي ناقض حق است. هستند
تبعيضي كه به زيان زنان  برقرار است، 
نابرابري زن و مرد در حقوق ذاتي و 

جبران به برابر . حقوق موضوعه است 
شناختن زن و مرد در حقوق ذاتي و 

زيرا  . تغيير حقوق موضوعه است
 از حقوق ذاتي برخوردار شدن زنان

خويش و زندگي را عمل به اين حقوق 
  گرداندن، 

  موجب رشد زنان مي شوند و -الف 
تبعيض به زيان زنان و محدود   -ب 

نان، به رشد مردان نيز آكردن رشد 
زيان مي رساند و زور را قائمه رابطه ها 

زاد و حقوقمند آبدون .  مي كند 
زاد و حقوقمند  آشدند زنان، مردان 

شوند و زور قائمه رابطه ها بر جا نمي 
براي مثال، هرگاه در . مي ماند

خانواده، هريك از اعضاء، زندگي 
خويشتن را عمل به حقوق ذاتي خود 
كنند، استعدادهاشان  در راست راه 

رشد بكار مي افتند و به رشد يكديگر  
اما هرگاه زندگي . ياري مي رسانند 

هايشان عمل به حقوق ذاتي نباشند، 
ي خالي هر حق را زور پر مي كند جا

  . و زور ويران مي كند 
اما اين حقوق نه دادني و نه ستاندني 

بنا بر اين، زن . داشتني هستند. هستند
خود مي بايد از حقوق ذاتيش غفلت 
نكند و  زندگي خويشتن را عمل به اين 

بر او است كه بداند به . حقوق بگرداند
هر حقي عمل نكند، به تمامي حقوق 
خويش عمل نكرده است و جاي خالي 

را زور ويرانگر پر مي كند  و او قرباني  
   . زور ويران گر مي شود

نها كه از تبعيض مثبت بسود زنان آ
سخن مي گويند، هرگاه مرادشان 

گاهي خود را آحقوق ذاتي باشد، هم نا
شكار مي كنند و هم آاز اين حقوق 

. مرد ساالري خويش را بروز مي دهند
ه مي پندارند حقوق ذاتي، قابل چرا ك

كاستن و فزودن و يا دادن و ستدن 
نهايند كه مي افزايند و مي آهستند و 

و نمي دانند كه اين حقوق .  دهند
  .داشتني هستند

 اما اگر مرادشان حقوق موضوعه 
هستند، اين حقوق به ترتيبي مي بايد 
تدوين و اجرا شوند كه برابري زن و 

ن برخورداري هر مرد را برقرار و امكا
دو را از حقوق ذاتي خويش  پديد 

براي مثال، ميان زن و مرد از . ورندآ
. لحاظ زمان كار نابرابري وجود دارد

  زيرا،
 زن كار خانه را انجام مي دهد و - 1 

يا بيشترين بخش كار در خانه بر عهده 
  او است و 

 بارداري و مادري نوزاد، او را از – 2
 3و . باز مي دارد كار در خارج از خانه 

  زمان مادري دراز تر مي شود -
هرگاه شمار فرزنداني كه به دنيا مي 

  . ورد، بيشتر باشدآ
 هرگاه مادر به مادري نپردازد، – 4

كمبود محبت و نارسائي محيط رشد، به 
تربيت فرزند صدمه مي زند و زيان 

گسترش .  جامعه بزرگ تر مي شود
خشونت در جامعه هاي امروز و 

سيب ها و نابسامانهاي آزايش اف
اجتماعي و فرسايش زنان بر اثر كار 
بيش از توان، زيان بزرگي را براي 
جامعه هاي امروز ايجاد كرده اند و 
اين زيان سال به سال بزرگ تر مي 

در بخشي از جهان، مرگ و مير . شود
 سالگي، روز 40زنان پيش از رسيدن به 

افزون است چرا كه محكوم به انجام 
كار براي تحصيل : ه كار هستندس
 –مد و كار سرپرستي خانواده آدر

بلحاظ اين كه مرد همسر و فرزند را 
 و كار جنسي –رها مي كند و مي رود 

يا وسيله ارضاي غريزه جنسي مرد 
شدن، بخاطر نبود خانواده و رابطه 

  . پايدار 
براي جبران اين نابرابري، حقوق 

 را موضوعه مي بايد برابري زن و مرد
در كار برقرار كند و زنان را از 
كارهائي كه تن و روانشان را مي 

بدين قرار، زنان . زاد كنندآفرسايند، 
نها تبعيض برقرار آنياز ندارند بسود 

زيرا تبعيض از حق نيست از . شود
برقرار شدن هر . است) زور ( = قدرت 

تبعيضي،  زور را رابط  زن و مرد  مي 
. مي افزايدكند و تباهي بر تباهي 

الغاي تبعيض ها است كه زن و مرد را 
زنان نياز دارند كه . زاد مي كندآ

  حقوق موضوعه  
 نابرابري در برخورداري از –الف 

  و. حقوق ذاتي را از ميان بردارد 
 نابرابري در حقوق موضوعه، – ب 

نها را خدشه دار آكرامت و منزلت 
   .نها را نكاهدآنكند  و تن و روان 

  
  
  

  ور روحانيتمنش
  

تابا ايجاد سانسور . كارخويش ميگردانند
مردم را از حقايق دور كرده و آگاهي 
و اطالعات آنا ن را درحدي نگه دارند 
تا بتوانند به راحتي درآنها نفوذ داشته و 

براي دون فرهنگ . به مطامعشان برسند
كردن جامعه، خرافات را گسترش 
ميدهند وبا به ميان آوردن پاي خدا و 

رآن و ائمه، زشت ترين اعمال را از ق
شرك و بت پرستي گرفته تا دروغ و 
تهمت و افترا و انواع فسادها را به نام 

دليل به . مذهب گسترش ميدهند
انحصارخود درآوردن دين همين 
است، زيرا اگر مردم به فهم قرآن روي 
  آورند، از چند جهت روحانيت را بايد 

ه است اينگون. از ميان رفته تلقي نمود
 به قول "بلد ميشوند"كه به راحتي 

. " مخ بتكونن"آيت اهللا بروجردي 
اينها مردمي را مي خواهند كه بتوانند 

  ."مخشان را بتكونند"به راحتي 
نمي بايست مي كردم حالت  " -7

جنون پيدا كرده بودم االن من فكر 
مي كنم كه از نظر ايمان، علم و عقل 

  ."....از هر سه تهي هستم 
 "اعترافات"صه مطلب اين خال

نصايحي است كه او خطاب به  نهاد 
روحانيت مي كند و روحانيت بايد اين 
هشدار هم حوزوي  خود را جدي 

نكنيد، : به آنها خطاب ميكند. تلقي كند
شما مبتال به جنون هستيد، از نظر 

  . ايمان، علم و عقل تهي هستيد
اين دوران، سياه ترين دوران تاريخ 

ه درآن روحانيت دست تشيع است ك
خود را به انواع جنايت و فساد و 
. تبهكاري ، مستقيماَ آلوده كرده است

خرافات را تا حد خطرناكي گسترش 
موفق شده اند حتي كساني . داده اند

را با تحصيالت دانشگاهي، به خرافات 
نقاالن و مداحان از . معتاد گردانند

اساتيد دانشگاهها مورد احترام و 
قم مركز .  ترقراردارندحمايت بيش

حمايت و پشتيباني گروه هاي مافيائي 
 17آيات عظام محترم، آيه .  شده است

سوره رعد رابخوانيد، خداوند بازباني 
 فهم فرق ميان حق و "عوام"ساده و 

آن كف و . باطل را تشريح مي فرمايد
خاشاك روي آب را ازاطراف خود 

  دور كنيد، بيني و بين اهللا چه ازشما 
برجاي مي ماند؟ خود قضاوت كنيد 
. كه هيبتي از باطل از خود ساخته ايد

قضاوت كنيد كه آيا غيراز فساد و 
مافيابازي و دسيسه پردازي و ضد دين 
و ضد عدالت و ضد تقوا عمل كردن، 
توشه اي ديگر داريد؟ چه جوابي 
داريد به خدا كه نه، اقال به مردم 
بدهيد؟ اگر از پناه سانسوري كه 

كيالت دولت اسالمي براي حمايت و تش
حفاظت شما برقرار كرده است به 

درآئيد، چه داريد به مردم بگوئيد؟ 
دست شما به انواع قتل ها آلوده است، 
به انواع بي عدالتي ها آلوده است، به 
انواع معامالت غير مشروع  و همكاري 
نزديك بامافياها آلوده است، با خدا 

ت تغيير و هم كه كاري نداريد، درصور
تحولي به چه كسي پناه خواهيد برد؟ 
آيا شفيعي براي خود ميشناسيد؟ اگر 
مي شناسيد، نخواهد توانست كمكي  به 

  . شما بكند
شما انديشة انقالب مردم را در نطفه 

آن انديشه هنوز فقط نزد . خفه كرديد
شما . همان نسل انقالب مانده است

درپي استقرار استبدادي مخوف، 
. د انقالب را ترويج كرديدانديشه ض

دراين راه خون ها ريختيد و جان ها 
نه به قرآن رحم كرديد و نه به . گرفتيد
اما اصل ). س(و نه به  ائمه ) ص(پيامبر

 بوده "حكومت اسالمي"برايتان 
آن را بيان مي كنيد و شرم هم . وهست

مردم بايد آگاه باشند كه . نمي كنيد
.  دارد شما با آنها فرق اساسي"تشيع"

يك دسته شيعة حوزوي هستيد، يك 
دستة شما هم شيعة واليتي كه هردو به 

اختالف شما . دنبال سلطه گري ميباشيد
. باشيعة سنتي، از زمين تاآسمان است

شما يك اقليت انگشت شماري هستيد 
كه بر ملت ايران كودتا كرديد و 

  . انقالب را به انحراف كشانديد
يژه     چرا براي خود دادگاه و

برقراركرده ايد؟ برپاية كدام قانون 
وحكم قرآن اين كاررا كرده ايد؟ اين 
نوع عدالت را غيراز كليسا، از كجا 
آورده ايد؟  براي اينكه به راحتي به 
نواميس مردم تجاوزكنيد؟ براي اينكه 
به راحتي بتوانيدفساد كنيد؟ براي 
اينكه بتوانيد به راحتي درخيابان و 

براي اينكه درآن مترو آدم بكشيد؟ 
هرروحاني منتقد را سربه نيست كنيد؟ 
براي چه اين همه تبهكاري؟ شما كه 
بعضاً تفسير هم كرده ايد، بيني و بين 
اهللا بيشتر قرآن منع آن چه كه انجام 
مي دهيد نيست؟ اين همه ابزار گناه 
كردن از قبيل توريه و تقيه و خدعه 

را براي چه كاري اختراع كرده ...و
براي فرار ازقرآن نبوده است؟ ايد؟ 

شما خودتان را باروحانيون مسيحي 
آنها به آنچه كه دردست . مقايسه نكنيد

دارند عمل مي كنند، شما برضد قرآن 
باالخره روزي انفجار .  عمل مي كنيد

معنويت و علم وآگاهي پرده هارا 
كنارخواهد زد و مردم به قرآن مراجعه 

ا چه  خواهند نمود، آنگاه در مورد شم
قضاوتي خواهند داشت؟ اگر تاريخ 

شمارا در كنار حجاج ابن يوسف  
سقفي قضاوت نكند، در كنار چه كسي 

بس . قضاوت كند؟ خود شما بفرمائيد
كنيد و به توصيه هم حوزوي خود 
آيت اهللا كاظميني عمل كنيد و از 
خداي خود طلب مغفرت كنيد و به 

  .جبران مافات بپردازيد
com.gmail@57.Mizan 
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امريكا سپاه پاسداران را 
در فهرست سازمانهاي 
  :تروريست قرار مي دهد

  
 اوت، خبرگزاری ١٥     در 

فرانسه اطالع داده است که 
حکومت بوش سياست سختگيرانه 
تری را در قبال رژيم ايران در 

ين حکومت در ا. پيش می گيرد 
نست که سپاه پاسداران را آشرف 

. يک سازمان تروريستی بخواند 
هرگاه اين امر واقعيت پيدا کند، 
سپاه پاسداران نخستين نيروی 
مسلح ملی است که در عداد 
سازمانهای تروريست قرار می 

بنا بر قول واشنگتن پست، .  گيرد 
اين تصميم نتيجه فشار کنگره به 

خاذ سياست حکومت بوش برای ات
. قاطعانه تری در قبال ايران است 

چرا که از سوئی ايران متهم است 
در عراق و افغانستان و غزه به 
گروههای افراطی کمک نظامی می 
کند و از سوی ديگر، ايران نسبت 
به قطعنامه های شورای امنيت بی 

  . اعتناء مانده است 
     بنابر دستور العملی که بوش 

امضاء خواهد ينده آدر روزهای 
کرد، حسابهای سپاه پاسداران 

ن آتوقيف و شرکتها حق معامله با 
  . را نخواهند داشت 

     نيويورک تايمز اطالع می دهد 
که کندولزا رايس، وزير خارجه 
امريکا وزرای خارجه اروپائی را 

. از تصميم بوش مطلع کرده است 
ن گفته است آدليل اين تصميم را 
ر کندی عمل که امريکا، در براب

سازمان ملل، شکيبائی خود را از 
حکومت امريکا .  دست داده است 

تا پايان ماه تصميم خود را خواهد 
نکه شورای امنيت  آگرفت مگر 

بسرعت مجازاتهای جديدی را بر 
.  ضد ايران ، مقرر بدارد 

سخنگوی کاخ سفيد از دادن هر 
گونه توضيح در باره قصد 
ت حکومت بوش که توسط مطبوعا

امريکا افشا شده است، خودداری 
  . کرد 

 
 
   


