
  

 

 فرارسيدن خزان واليت فقيه و درطر جنگ، در عين حال گزارش مي كندتشديد بحران و جدي تر شدن خ:انقالب اسالمي
 اول را به ،در اين مجموعه، فصل. از ارسطو و هم بمنزله رژيم است  بمثابه نظريه مأخوذ  همكه ،نآمعرض مرگ قرار گرفتن 

   ...  هاشمي رفسنجاني اختصاص مي دهيم1363ال هاي س بنا بر يادداشت، عمده،واليت خميني
 ، كند، برابر گزارشي كه مي خوانيد      اما رژيمي كه گويا ضد قدرت امريكا است و پي در پي جاسوس كشف و مجازات مي

 بر ايرانيان زيرا. ش واجد بيشترين اهميت است اين گزار. قتصاديش سپرده به امريكائيها استتمام اطالعات اقتصادي و غير ا
روشن مي كند كه امريكا در باره اقتصاد ايران تمام اطالعات الزم را دارد و با توجه به اين اطالعات است كه كار محاصره 

  . در فصل دوم قسمتي از اين گزارش را مي خوانيد .است و به پيش مي برد كردهاقتصادي ايران را شروع 
3صفحهدر   
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. ا    

  خزان واليت فقيه
  ٣ص  اما چرا ؟. ، خميني در صدد كناره گيري بود 63 در سال ◄

   اطالعات اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي ايران به امريكا◄
   ۴ص؟ !مي شوند  و كانادا سپرده 

  5 هشدار نسبت به خطر وقوع جنگ، بر پايه وارونه كردن حقيقت ؟ ص◄
  ن، هدفهاي جديد حمله موشكيآ سپاه پاسداران و تأسيسات وابسته به ◄

   ٧ص : ايران  تحريم- و هوائي به ايران 
  ارتش خصوصي،  سياست خارجي خصوصي، تقسيم عراق ، نزاع ◄

   ٩ص:...  بر سر نفت عراق و
   خروج هند از مثلث– درصدي 50 تورم - دالر و اوپك 100 نفت بشكه اي ◄

   ٩ص: ...ارس جنوبي وپ رفتن توتال از – 
   ١۵ص : تجاوزهاي ديگر به حقوق انسان- انحالل حزبها و تحكيم وحدت؟  ◄

  ابوالحسن بني صدر   
  

  1-(*) »الئيسيته«در باره 
  
نجا كه شركت كنندگان محترم در بحث، مي دانند رابطه كليسا و دولت آ از    

چگونه تحول كرده است تا در فرانسه  به تصويب قانون انجاميده و قانون 
در دو قلمرو، تاريخ تحول رابطه كليسا با دولت و .  مده استآ عمل درچسان به

نيز تجربه فرانسه، به ترتيب با دادن فهرستي از امور واقع و موضعگيري ها بسنده 
اين كار را به ترتيبي انجام مي دهم كه امرهاي واقع، تحول تعريف . مي كنم 

سمت سوم، طرح خود در باره  در ق.  ها و تفسيرها از الئيسيته را  گزارش كنند 
تنظيم رابطه دين و نيز مرام و بنيادهاي ديني  و سازمانهاي مرام محور را با 

    :، با شما در ميان مي گذارم دولت
     :تحول رابطه كليسا با دولت در غرب

الئيسيته، بمعناي عدم تابعيت دولت از بنياد ديني، در جريان يك تحول     
  : مده است آ عمل در تاريخي، نظر گشته و به

امور سزار را به « :  نخست كليسا بود كه مي خواست از دولت استقالل بجويد ●
انجيل ماتيو ( » نچه را به خداوند راجع است به خداوند واگذاريد آسزار و 

   ) . 21يه  آ22سوره 
     و سزار بود كه زير بار نمي رفت و نمي پذيرفت قلمرو اقتدارش به امور 

نمي پذيرفت كه در قلمرو معنويت، صالحيت مداخله . محدود شود دنيوي 
  .ندارد 

 313.( زادي داد آ نوبت امپراطوري به كنستانتين رسيد و او به مسيحي ها ●
   ) 1) ( ميالدي 

 مسيحيت رواج مي گرفت و كليسا توان روز افزون مي يافت و امپراطوري ●
مسيحيت را  ) Théodose( ،  ، تئودوز380در . روم رو به زوال مي گذاشت 

مريت آديرتر شارلماني كوشيد  كليسا را تحت . تنها دين دولت اعالن كرد 
اما امپراطوري رو به زوال بود و كليسا تنها قدرت وعامل انسجام .  ورد آخويش 

از اين رو قلمرو دنيا را نيز در حوزه صالحيت . قلمرو امپراطوري مي شد 
ن كه آسمانها را به مسيح داد و چون آسلطنت خداوند ": خويش قرار داد 

سمانها را دارد، مالكيت زمين را نيز دارد، پس بر جهانيان  واليت آمالكيت بر 
   ) 2 ( "مطلقه دارد

  نزاع ميان دولت و كليسا ، به تدريج كه دولتهاي ملي شكل مي گرفتند●
 امپراطور نزاع ها ميان.  اجتناب ناپذير مي شد و گاه بسيار سخت مي گشت 

ژرمني و جانشينان او با پاپ و دستگاه او، نزاع ها ميان پادشاهان فرانسه با پاپ و 
نزاع ها ميان پادشاهان انگليس با دستگاه پاپ كه به جدائي كليساي انگلستان از 

  .كليساي كاتوليك انجاميد 
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  محمد جعفري
  

 بازانديشي هايي در رابطه دين و دولت؛
  بررسي مقايسه اي اسالم و مسيحيت

  مقدمه 
  

عشق و پرستش كه تنها مختص خداوند يگانه است، به صورت واقعـي و              
با بيگانه شدن انـسان از      . قل ساخته است  خالص تنها از انسان آزاد و مست      

فطرت آزاد و مستقل خويش، پرستش قـدرت و نمادهـاي مختلـف آن              
جايگزين پرستش خداي يگانه مي شـود و عـدل و داد كـه از ويژگـي                

. انسان آزاد و مستقل است به نابرابري و ظلم و ستم تبـديل مـي گـردد                
رسـتش قـدرت    وجود اين پديده اجتماعي، از مهم ترين نـشانه هـاي پ           

ونمادها ي  مختلف آن در ابعاد و انواع گوناگون آن در جوامع بشري              
  .است

نظر به اين كه حذف دين، به معناي ديني كـه منطبـق بـا فطـرت آزاد                  
  عشق و پرستش خداي يگانه است،

13صفحه  

  جهانگير گلزار 
  

، ستم گستر است قدرت خودكامه
 ...زيرا

 
 دفاع از حقوق بشر متن سخنراني در جلسه كانون

  ) الدنبورگ آلمان ( در ايران 
 جلسه امروز مصادف شده است با روز جهاني صلح و 

 .   ساله 8سالگرد شروع جنگ 
  . كه بي ربط با موضوع امروز ما نيست 

از اين بابت .     براي انسانها صلح امري است حياتي 
اتي كه بتوانند در آرامش نبود جنگ ، يعني در نبود حي

خشونت  سلطه مهاجم  بر آنها ، به كار اصلي انساني خود 
  .كه رشد است بكوشند 

11صفحهدر   

  علي شفيعي 

)2( روانشناسي خوشبختي   
 آيا استبداد قادر است مانع خوشبختي ما شود؟
استبداد، چگونه روانشناسي بدبخت شدن را 

  ؟آموزش ميدهد
  

 نظرات ني از مهمتري نوشته چندني ايدر ابتدا
 نري اد د،ي خوشبختي محقق روانشناسنيسرشناس تر
Ed Dienerاستاد درنرياد د.  كردمي، را مطالعه خواه  

University of Illinois همكاران او با شوخ . است
 را "يدكتر خوشبخت" و كمال احترام، به او لقب يطبع

 ني بخش تري و روشنائنيرتي او وسعرايز. داده اند
    ،ي موضوع خوشبختراموني را پيقاتي تحقيپروژه ها

12صفحهدر   

اطالعيه مجامع اسالمي ايرانيان در باره بحران سازي 
  مطلقهو تشديد خشونت و اختناق رژيم واليت 

   در ايران
  

  ملت ايران
حاكماني كه درپي خيانت به اعتماد مردم، براركان حكومتي چنگ زده 
اند  وسرنوشت ايران را به بازي گرفته اند روز به روز درحال دسيسه 
چيني براي ايجاد بحراني بيشترند تا در سايه آنها با برقراري خفقان در 

با آنچه بيگانه هستند ، . همة زمينه ها برحكومت خويش تداوم بخشند
احترام به حقوق مسلم مردم است وبا آنچه كه آشنائي دارند طرح تكاليف  

آنها به فكر . است براي مردم درراستاي بقاي خود، يعني مصلحت نظام
نتيجة اين بي . دوام خويش اند و ما به احقاق حقوق خويش بي قيديم
 ما دراين كشور قيديها اينست كه اكنون هيچ پناهگاهي براي مردم

  هرچه ارگان درست شده است،. وجودندارد
15صفحهدر   
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 از قرن چهاردهم بدين سو، ●
كوششهاي فكري و سياسي جهت 
مستقل كردن دولت از سيطره كليسا 

   ) 3( روز افزون شدند 
 به تدريج كه دولت هاي ملي شكل ●

مي گرفتند، دامنه اقتدار خويش را 
در فرانسه، حقوق . بسط مي دادند 

اه را دانان شاه، بناي نظريه حاكميت ش
بدين سان كه از قرن . بر كليسا ريختند 

«  شروع كردند به زمزمه كردن 14
بايد »  زاديهاي كليساي گاليكان آ

حقوق « ، 16در قرن .  استقرار يابند 
 و گي Moulinمولن » دانان شاه 

  منشور Gay Coquilleكوكي 
استقالل كليساي فرانسه از ( گاليكانيسم  

در . دند را تدوين كر) واليت پاپ 
 Dupuy، پير و ژاك دوپوئي 1631

زاديهاي كليساي آبيانيه حقوق و 
اين  )  4( گاليكان را تحرير كردند 

  : بيانيه كليسا را تابع شاه مي گرداند 
 از قدرت ديني ، قدرت دنيائي-1

  . ن مستقل است آمشخص و از 
 در قلمرو شاه، پاپ نمي تواند براي -2

قررات وضع كليساي گاليكان، قانون و م
  .كند مگر با جلب موافقت شاه 

 هيچ تصميم پاپ در فرانسه قابل -3
اجرا نيست مگر اين كه به صحه شاه 

  . رسيده باشد 
 فرستاده هاي پاپ، بدون اجازه -4

  .  شاه، وارد قلمرو او نمي شوند 
 اجازه شاه براي اخذ ماليات از -5

  دارائيهاي كليسا توسط پاپ ضرور است  
مريتي دارد كه اگرنه آ كليسا  شاه بر-6

از نظر حقوقي، در عمل، او را رئيس 
  .كليسا مي گرداند 

 مجلس خبرگان در فرانسه، بدون -7
خود او . فرمان شاه تشكيل نمي شود 

  . نيز مي تواند اين مجلس را فرابخواند 
ن پس، دولت در امور ديني آ از 

  .مداخله روز مره مي كرد 
م، مجلس  در سلطنت لوئي چهارده●

، بيانيه اي را 1682روحانيان در  سال 
اين بيانيه را .  اصل تصويب كرد 4در 

. بسوئه نوشته بود و قانون دولتي گشت 
  ن،آبنا بر 

 مصوبات مجلس خبرگان فرانسه -1
  . مقدم بر فرامين پاپ است 

 پاپ بايد قواعد عرف و مصوبات -2
  .كليساي گاليكان را محترم بشمارد 

ن كه فتاوي پاپ در امور  براي اي-3 
دين اعتبار بدون خدشه پيدا كند، بايد 

  .به تصويب تمامي كليساها برسد 
 شاه در امور دنيوي، از پاپ و -4 

  . دستگاه او مستقل است 
پاپ اين مصوبات را يكسره بي اعتبار     

 14اما لوئي . و خالي از ارزش خواند 
جز در پاره اي از موارد، تسليم پاپ 

 سياست مستقل كردن كليساي نشد و
فرانسه از پاپ و تحت امر دولت 

    )5( ن ادامه يافت آوردن آدر
  

تمايلهائي كه فكر الئيسيته را به 
عمل نزديك كردند و نقش 

  :انقالب كبير فرانسه 
  
تاريخ فكر الئيك در « بنا بر  كتاب  ●

، چهار جريان روشنفكري »فرانسه 
كت اصلي در پيشرفت فكر الئيسيته شر

 كاتوليكهاي وارث سنت – 1: داشته اند 
گاليكان دوران سلطنت و 
جمهوريخواهان كاتوليك با گرايش 

 پرتستانهاي ليبرال – 2ضد روحاني  و 
كه باني مدرسه الئيك و طرفدار 

استقالل دولتها و ملتها از هر ارتودكسي  
  خداباوراني كه - 3و . تحميلي بودند 

ند و به پيامبري و دين باورنداشت
مخالف قدرت كليساي كاتوليك و يا 

مثل ويكتور كوزن ( موافق مسيحيت 
Victor Cousin (  زاد   آ- 4و . بودند

انديشان و بي باوران به خدا و 
 Emileپوزيتويستها مثل اميل ليتره 

Littré   .  اين چهار گروه در مخالفت
با  روحانيت سياسي  اشتراك نظر 

 نيز باور داشتند و به يك اخالق طبيعي
داشتند كه همه انسانها بدان دسترسي 

اين اخالق بر احترام به انسان .  دارند 
و به دانش و عشق به انسانيت  بنا مي 

 ، صاحب كتاب،  Veilleژرژ وي . شد 
مي » ئين واقعي الئيك « آاين را 

 .خواند 
نكه بي آ انقالب كبير فرانسه، پيش از ●

مذهب باشد، جانبدار جدا كردن 
 6. ( يساي فرانسه از دستگاه پاپ بود كل

(  
 را مي توان 1789 اوت 26 تاريخ ●

روزي خواند كه الئيسيته، بمثابه يك 
 سازمان دهي جامعه نو، ، براياصل

در اين روز، مجلس . نمودار مي شد 
مؤسسان اعالميه حقوق انسان و 

 10ماده .  شهروندي را تصويب كرد 
ئيسيته اين اعالميه را مي توان تولد ال

هرچند كلمه الئيسيته در متن . خواند 
زادي وجدان كه جوهر و آنيست، اما 

ن آ در ، علت وجودي الئيسيته است
اسباب ناراحتي : بنا بر اين ماده . هست 

هيچكس را  بخاطر عقايد خويش، حتي 
نكه  ابراز آديني،  نبايد فراهم كرد مگر 

نها به ترتيبي انجام شود كه  نظم آ
   ) 7. (برهم زند عمومي را 

 اين جدائي، زمينه جدائي ميان ●
همشهري گري و تعلق به جامعه ديني 

زيرا  تبعيض ديني را . ورد آرا فراهم 
از ميان برداشت و ميان تابعان يك 
كشور، بلحاظ  باور ديني  تفاوتي 

   ) .8( نشناخت  
 اين جدائي، زمينه از ميان برداشتن ●

تقدم مسيحيت بر هويت ملي كه 
نخست مي بايد  كاتوليك بود تا 
فرانسوي يا ايتاليائي بود  را نيز فراهم 

ورد  و سبب شد كه  هويت ملي از آ
   ) . 9( دين خاص جدا گردد 

نجا كه انقالب، حاكميت را به آ از ●
مردم فرانسه بازداده و نظام و نظم 
جديد را بر قرار كرده بود، پس كليسا 

طيق مي بايد با نظام و نظم جديد من
يعني سلسله مراتبي كه از پاپ به . شود 

ن، صاحب هر آپائين بود و،  بنا بر 
مقام، منصوب پاپ بود،  اينك  مي بايد  
برهم خورد به ترتيبي كه مشروعيت هر 
مقام مذهبي از انتخاب مردم ناشي 

   ) 10 ( شود
اين بار، .  تب انقالب فرو نشست●

ناپلئون بناپارت در پي توافق دلخواه 
يش با دستگاه پاپ شد و علم خو

بنا بر . گاليكانيسم را از نو بر افراشت 
و موادي كه  ) 11 ( 1801توافق 

ن افزود، جدائي آبناپارت خود بر 
كليساي فرانسه از دستگاه پاپ  كامل 

   :شد 
  كه ناپلئون Concordat كنكوردا ●

، با كليسا به امضاء رساند، 1802در 
مي مراسم ديني را يك خدمت عمو

ن را دولت تأمين آخواند كه هزينه 
مي كند و كليسا به مهار دولت در مي 

. يد و حتي ابزار دولت مي شود آ
كنكوردا  جدائي دولت از كاتوليسيسم 
را تصديق و بي طرفي ديني او را با 
پذيرفتن  دين هاي ديگر، استوار تر نيز 

بدين سان، دولت دين هاي .  مي كند 
.   شناسد مختلف را به رسميت مي

نها را آخاصه اجتماعي و بعد جمعي 
زادي عمل به باور آ. تصديق مي كند 

ديني را تضمين مي كند و حتي تمويل 
  finencement)   ( نها را بر عهده آ

اما اين شناسائي حقوقي . مي گيرد 
تنها تصديق . مفهوم فلسفي در بر ندارد 

يك واقعيت اجتماعي است و بهيچ رو 
دولت  : حقيقت  نيستبمعناي تعريف
   ) .  12  (بي طرف است

، 19    با وجود اين، در تمامي قرن 
كشماكش ميان كليسا و دولت فرانسه 

، روابط 1880از سال . ادامه يافت 
دولت و كليسا، در جهت جدائي اين 

   )13 ( :دو از يكديگر سير كردند 
زادي وجدان و آ با وجود تحصيل ●

 جامعه، بي طرفي دولت، روابط ميان
هم مدني و هم سياسي با دين، بويژه 

زمائي  آكاتوليسيسم، روابط  قوا و زور
بر سر سلطه بر روح هاي انسان ها، يك 

 ) .  14( نزاع ايدئولوژيك شدند  
 كه laicizationسياست الئيسيزاسيون 

مد و روش آ به عمل در 1879از 
جمهوري خواه ها  گشت، از جهتي باز 

شماكش  ميان پرداختن به همان ك
در .  دستگاه پاپ و دستگاه سلطنت بود 

ن، آحقيقت، پس از دوراني كه در 
دستگاه پاپ بر دستگاههاي سلطنتي 
سلطه داشت، دوراني رسيد كه ملتها 
شكل مي گرفتند و دولتهاي ملي 
پديدار مي شدند و از دستگاه پاپ 

جريان اين . جدائي مي جستند 
 جدائي نخست به تابعيت دولت 

وردن كليساي كشور و سرانجام به آدر
  : ) 15( الئيسيته انجاميد 

  كليساي كاتوليك تحول كرد و ●
كليسا  .  مخالفان سازش غلبه جستند 

 قانون انجمن ها كه در  قوت گرفت و
با تبعيض  ، ، به تصويب رسيد1901

بسود كليسا، اين قوت گرفتن را  بازگو 
 ، كنكوردا لغو و1904اما در سال . كرد 

روابط ديپلماتيك ميان دولت فرانسه و 
بنا بر  مصوبه .  واتيكان قطع شدند 

  ، از congrégationiste،  هر 1904
حق تعليم كه به هر شهروندي داده 

تنها به اين . شده بود، محروم شد 
.  خاطر كه به  نظم ديني تعلق داشت 

اين برداشت از الئيسيته ، تبعيض ها 
   ) 16.  ( ورد آپديد 

 بدين قرار، رقابت بر سر قدرت،  
ويز يك نزاع فلسفي آالئيسيته را دست 

  :كرد 
 الئيسيته ديگر تنها يك رژيم حقوقي 

و نيست، بلكه يك ايدئولوژي است 
  :قدرت بي طرف نيست 
در برابر خود، .  جمهوري مثبت است 

كليسائي را مي بيند كه انديشه هاي 
جديد و اصول راهنماي جامعه مدرن 

( دو نظام . حكوم مي كند را  م
systeme( ،مخالف و  مورد به مورد ،

  :مقابل يكديگرند 
عقل مقابل باور ديني، روح انتقادگر در 
برابر داوري مقام ديني، علم در برابر 

  خرافه و جهالت گرائي 
 )obscurantisme . (  در نتيجه، هر

دو طرف به مدرسه و تعليم و تربيت 
  :توجهي به تمام جستند 

كليسا بدين خاطر كه حقيقت وحي  
شده را تعليم دهد و جانبداران الئيسيته 

نكه عقل را از بندگي دين رها آبراي 
اين شد كه الئيسيته مبارزه شد و . كنند 

  :براي خود مأموريت قائل شد 
 به دين تابي طرف نماند دولت  ديگر 

اجازه دهد در جامعه  نفوذ خود را 
   ) 17  ( .اعمال كند 

  
   :1905 الئيسيسم تا قانون از
  
، قرار شد دولت 1905 بنا بر قانون    

يعني مداخله اي در امور . الئيك بماند 
و كشيش نيز يك شهروند . ديني نكند 

بعنوان شهروند، . تمام عيار تلقي شود 
حق فعاليت سياسي دارد و مي تواند 

   )18. ( نامزد مقامهاي سياسي بگردد 
يب قانون،  اما پيش و پس از تصو

  واقعيتها عبارت بودند و شدند از
  بردباري و تحمل باورهاي مخالف ●

  :همگاني نشد 
، كساني حق پيدا  در هر جامعه اي  

 براي مثال، در .مي كردند و كساني نه 
جامعه  انگليسي،  جان لوك كاتوليك 
ها و بي خدايان را قابل تحمل نمي 

 دانست و در فرانسه، ولتر افراد داراي
با .  سوء سابقه و سوء شهرت دارها را 

 اعالميه حقوق بشر، 10نكه بنا بر ماده آ
هيچ كس نبايد بخاطر عقايدش و 
باورهاي ديني اش مورد مزاحمت قرار 
گيرد، بي دينان، قدرت يافتند و 
سركوب گري را با سركوب كشيشان 

غاز كردند و به آمخالف انقالب 
كشيشان شركت كننده در انقالب بسط 

 1792دادند و كار را به كشتار سپتامبر 
ئين خرد و انسان كامل را آ. كشاندند 

اما . وسيله مسيحيت زدائي گرداندند 
خر، مدعيان خسته و مردم بيزار آدست 

شدند و مسيحيت به حيات خويش 
  . ادامه داد 

  مردان سياسي  در پيروي از الئيك ●
، اكثريت جستند و 1879هائي كه در 
ز اين اكثريت را حفظ مدتهاي درا

و در اين زمان اصطالح الئيك ( كردند 
، همچنان معتقد )و الئيسيته باب شد 

  :بودند كه الئيسيته دين زدائي است 
كساني چون لئون گامبتا و ژول فري    

... و ژرژ كلمانسو و پير والدك روشو و
. جانبدار الئيسيته مبارز با دين شدند 

رانسه، فرماسونري، گراند اوريان ف
.  الئيك شد و پيشگام مبارزه گشت 

الئيسيته نيز الئيسيسم، يعني ايدئولوژي 
  .شد 

خردگرايان، علم گرايان، ماده   
گرايان و جانبداران ايدئولوژيهاي 

مي » كليسا زدائي « جديد، خواستار 
هركدام مي كوشيدند مرام . شدند 

مي . ئين رسمي دولت كنند آخود را 
  :گفتند 

انديشه « ايد الئيك باشد و  جمهوري ب
الئيك بر برداشتي فلسفي بنا مي شود 

ن  باور آكه بر توانائي عقل و استقالل 
بنظر جانبداران اين  ) . 19 ( »دارد 

نظر، استقالل عقل، پذيرش همگاني 
دميان رشد نمي كنند آپيدا نمي كند و 

مگر اين كه مسيحيت زدائي  به انجام 
  . رسد 

، مي 1906، در Viviani     ويوياني 
  :گفت 

در گذشته، ما كاري بزرگ كرديم و  « 
ما وجدان . ن مذهب زدائي بود آ

انسان را از چنگ باور ديني رها كرديم 
سمان روشنائيها بوديم و آما در } ...{

نبايد بگذاريم عصر روشنائي به عصر 
تاريكي بازگردد و خرد از نو تاريك 

د ن شآهدف الئيك ها  )  20. (» شود 
را تدارك » ينده پاك از دين « آكه 

  :كنند 
، »عصر المذهبي «  براي تدارك ●

ن آتوسل به قهر را خطا يافتند و بر
شدند، با شكيبائي، با استفاده از بنيادها، 
بخصوص دولت و مدرسه،  به هدف 

  :خويش برسند 
 جدائي كليسا از دولت و الئيك كردن 

  .مدرسه 
ل مذهب  كلمانسو خطاب به كليسا و اه

  :مي گفت 
جنگ ميان ما و شما در كوره راه ها  « 

و .  »نيست، در مدرسه ها است 
  :ويوياني مي گفت 

بي طرفي مدرسه هميشه يك دروغ  « 
ما هيچگاه قصدي جز اين . بود 

نداشتيم كه مدرسه و دانشگاه ضد دين 
دانشگاهي بسازيم كه در دين . بسازيم 

 ) 21( » زدائي فعال و بي گذشت باشد 
.  

 ژول فري، باني مدرسه الئيك، دو 
 و ديگري را 1882قانون را، يكي در 

وي .  از تصويب گذراند 1886در 
. فرماسون و طرفدار پوزيتيويسم بود 

وي انجمن هاي مذهبي را بر چيد و 
دست كليسا را از تعليم و تربيت كوتاه 

  :در باره زنان مي گفت . كرد 
پيدا كنند و زنان يا بايد به علم تعلق  « 

و پنهان نمي » ن كليسا بمانند آيا از 
هدف من رسيدن به « كرد  كه 

  . » انسانيت بدون خدا است 
با وجود اين، مدرسه اي كه بنا نهاد، نه 

خود او . بي طرف و نه المذهب شد 
  :خطاب به معلمان مي گفت 

. با بيشترين احتياط سخن بگوئيد  « 
وقتي بيم آن مي رود سخن شما 

{ ساس مذهبي را جريحه دار كند  اح
وجدان . ن را بر زبان نياوريد آ، }... 

كودك بسيار ظريف است و هر اندازه 
اين . » احتياط بكار بريد، باز كم است 

دستور را اكثريت بزرگي از معلمان 
  . بكار بسته اند 

با وجود اين، مدرسه نه تنها عامل 
مسيحيت زدائي نشد، كه در پي تمايل 

ها به جلب حمايت كليسا، به ليبرال
تدريج بر سر مدرسه نيز ميان كليسا و 

   ) 22 ( :مدند آدولت توافقهائي به عمل 
 9 قانون الئيسيته، مصوب 2 بنا بر ماده ●

  :، تعريف الئيسيته اين شد 1905دسامبر 
جمهوري به هيچ ديني رسميت نمي  « 

به مقامات هيچ ديني حقوق نمي . دهد 
ت هيچ ديني مقرري و دهد و به تأسيسا

زادي آجمهوري . مساعده نمي دهد 
. وجدان و دين را تأمين مي كند 

زادي عمل به هر دين را بطوري كه آ
نظم عمومي ايجاب مي كند، تضمين 

  . » مي كند 
اما قانوني كه وضع شد و با روشي كه 

مد، برداشت ديگري از آبه عمل در
  :الئيسيته را قوت بخشيد و محكم كرد 

غاز، گرچه عالئم مذهبي كه  آ در●
باورمندان هر مذهب خود را بدان مي 

زادي وجدان و تظاهر آراستند، دليل آ
، اما بنا بر به باور خود تلقي مي شد

الئيسيسم، دولت مي بايد تمامي جامعه 
را از قيمومت دين و بسا هرگونه نفوذ 

چهار جدائي . ديني رها مي كرد 
  :ناگزير شدند 

  .ا از دولت  جدائي كليس– 1
  .  جدائي مدرسه از كليسا – 2
.  جدائي باور شخصي از شهروندي– 3
  و 
 جدائي قانون ديني از قانون – 4

  .مدني
 ) . 23( و طرد دين از قلمرو عمومي 

اما اين جدائي ها و طرد شدن از 
قلمرو عمومي، كليسا را به ميان مردم 

در پي قطع رابطه با . بازگرداند 
دي خويش را باز زاآقدرت، كليسا 

زادي و آيافت و به تدريج، حامي 
كرامت و حقوق انسان و صلح و 

  :عدالت اجتماعي گشت 
 دولت، پوزيتيويسم را مرام خود ●

كرده بود و پوزيتويستها مي خواستند 
 در انحصار ،تعليم و تربيت در مدرسه

زادي تعليم آكليسا طرفدار . نها باشد آ
ه   قرن، صحن2و تربيت شد و بمدت 

.  نزاع الئيك ها با كليسا، مدرسه بود 
هرگونه حضور دين در مدرسه ممنوع 

.  شد و معلم ها نيز مي بايد الئيك باشند 
مدرسه را كليسا ابداع كرده بود و 

ن اخراج مي شد و معرفت آاينك از 
علمي از معرفت ديني جدا و خالي مي 

با وجود اين، بنام الئيسيته، در .  شد 
موزان آ به دانش هفته، يك روز

تعطيلي داده مي شد كه به كليسا روند 
 سال بعد، 100. موزش ديني ببينند آو 

به ترتيبي كه خواهد . وضع ديگر شد 
  .مد آ

  16صفحهدر 

 1-»الئيسيته«در باره
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    اما رحيم صفوي، فرمانده سابق سپاه، 
ن شده است نسبت به خطر وقوع آبر

اين كار را با قلب . جنگ هشدار بدهد 
اردهنده نسبت به حقيقت در باره هشد

قصد رژيم صدام بر حمله به ايران انجام 
بر رسي دروغ و هشدار او . داده است 

 8واجد اهميت بسيار هم از لحاظ جنگ 
ساله و هم از جهت خطرها است كه 

فصل . امروز ايران را تهديد مي كنند 
سوم به اين بررسي اختصاص يافته است 

.  
ر     در فصل چهارم گزارشها و نظرها د

باره احتمال جنگ با ايران و پرونده اتمي  
  . ورده ايم آرا 

     در فصل پنجم، گزارشها در باره 
ارتش خصوصي امريكا در عراق و 

خصوصي شدن  سياست خارجي و سيا و  
تجزيه عراق و نزاع بر سر نفت را  گرد 

  .ورده ايم آ
      در فصل ششم ، به اقتصاد نفت و 

امت بارتر شدن  نشانه جديد از هرچه وخ
  .وضعيت اقتصادي كشور چرداخته ايم 

و در فصل هفتم ، خبرهاي تجاوزها به 
  :وري شده اند آحقوق انسان گرده 

  
  
  

 ، خميني 63در سال 
 كناره گيري صدددر 

  اما چرا ؟. بود 
  
  

پيشاروي نامه اعمال، از قصد * 
كشيدن جام سركناره گيري تا 

  :زهر
        

 سازندگان ن كه مردم ايران بخش از آ
رژيم وابسته انقالب ايران و پيروزي  بر 

 به خوبي به ياد دارند پهلوي بودند، 
خواند كه خميني خود را رهبر انقالب 

حكم نصب مهندس بازرگان به ( 
 حتي ،پس از اينكه) . نخست وزيري 

در مخالفت با قانون اساسي مصوب 
خود مقام ولي امر  به  ،مجلس خبرگان

 را بخشيد، ران و جهان مسلمانان اي
براي اينكه بتواند دست ديگران را از 

 فرو جنايتي قدرت كوتاه كند از هيچ 
  .گذاري نكرد 

تا بدانجا بود كه هر قساوت وي    
مخالفي را به دست دژخيمان خود مي 

نها به سبعانه ترين شيوه ها آداد و 
وي كه . شكنجه كنان مي كشتندش 

بر لحت مصتقدم و حاكميت معتقد به 
 ،و مرادش از مصلحت نيزبود حقيقت 

 ،مصلحت نظام يعني استبداد خود بود
ي مي  در هر زمان تصميم،بر نيازبنا 

گرفت و هر گاه مصلحت ديگري 
ن مي آاقتضاء مي كرد، تصميمي ضد 

 ضد و نقيض و همين تصميمات . گرفت 
  كه همه قدرت فرموده بودند، وي

   .مردم را دچار سر درگمي كرده بود
مدعي بود واليت مطلقه كه نجا آ    از 

دارد، براي مردم حقي قائل نبود و 
ن اطاعت آيك وظيفه مي شناخت و 

پس هركس دم از مخالفت . كردن بود
مي زد، باغي با غين و محكوم به اعدام 

دژخيمان او كه گروه گروه را به . بود 
جوخه اعدام مي سپردند، مدعي مي 

خود رأفت شدند كه در حق قربانيان 
نها آزيرا . اسالمي نشان داده اند

مستحق زجركش شدن بوده اند اما با 
 مرگشان راحت انجام شده ،چند گلوله

   ! است 

    چند جمله از جمله هائي كه گوياي 
خوي فرعوني او هستند و در حافظه 

   :تاريخ ثبت هستند 
جمهوري اسالمي نه يك كلمه «  ●

   »بيشتر و نه يك كلمه كمتر
 من ،اگر ملت هم موافقت كند«  ●

  » مخالفت مي كنم 
 ميليون نفر بگويند بله من 35اگر  «●

   .»نه مي گويم 
اگر به گوش خود بشنوم كه همه  « ●

مردم مي گويند مرگ بر خميني، من 
  . » بايد بني صدر را عزل كنم 

     بايد دانست كه فرعون چنين 
او تنها به چند . جسارتي را نداشت 

 گرويده بودند موسيود كه به ساحر خ
 اجازه به موسي بدونيا آ: گفت 

  گرويديد ؟ 
  .» جبهه ملي از امروز مرتد است« ●
  

 انگشت شمار ،60 خرداد 25     تا روز 
بودند  كساني كه مي دانستند خميني 

ية آ ، دستيار 32 مرداد 28در كودتاي  
 ،با وجود اين. اهللا بهبهاني بوده است 

دق و جبهه ملي چنين او نسبت به مص
ن روز آكينه مهار نكردني داشت و در 

 نيزن آبروز و روزهاي پيش و بعد از 
  .بروز داد 

  !   ملي گرائي كفر است ●
  » اقتصاد مال خر است  « ●
  من با كسي عقد اخوت  « ●

  »     نسبته ام 
هر همسايه اي بايد مواظب  « ●

يعني جاسوس . »همسايه خود باشد 
  . د يكديگر بشون

مردم نبايد اجازه دهند هر كس  « ●
   »هر چه دلش خواست بگويد

مأموران وزارت اطالعات سربازان  « ●
  » گمنام امام زمان هستند 

 هركس در هر ،در تمام موارد فوق « ●
 اگر بر سر نفاق باشد، حكمش ،مورد

دشمنان اسالم را  سريعا . اعدام است 
يان دستور كشتار زندان( » . نابود كنيد 

   ) .1367سياسي در تابستان 
ه ها گوياي خويشتن را اين جمل    

تجسم خدا پنداشتن و خدا را در 
قدرت ناچيز كردن و به كمتر از مرگ 
مخالف راضي نشدن و بطوري كه خود 
از عوامل خويش خواست، كينه 
پروري بر ضد دشمن قدرت محوري 

واليت  او براي حفظ .خود هستند 
 پيش رفت كه جانآخود تا مطلقه 

  يعني،نزديكترين افراد خود
نمايندگاني را كه جرأت كردند بپرسند 

 اسرائيلي به رياست –هيأت امريكائي 
مده آمك فارلين چرا  مخفيانه به ايران 

 برخي از  پوچ خواند و رااند، 
نمايندگان هوادار هيات موتلفه را 
طرفداران اسالم امريكايي معرفي كرد 

.  
 ،ه خصوص اهالي كرج ب،  شايد مردم●

به ياد داشته باشند كه نماينده واقعي 
 نزديك بود به ،نها زبان به انتقاد گشودآ

 . جرم ارتداد به اعدام محكوم شود
 امااز خطر مرگ رهايي يافت بزحمت 

  .د شاز مجلس اخراج 
 خميني لرزه  قدرت پرستي و سفاكي●

بر اندام هر ايراني وطندوستي انداخته 
ن روزها يك آاي كه در بود به گونه 

 گفته بود بدين خاطر كهبانوي ايراني 
  الگوي يك زن ايراني مي تواند 

 نزديك بود كه اعدام ، باشد» اوشين « 
 اوشين نام يك زن زاپني در . شود 

سريال سالهاي دور از خانه بود كه از 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي پخش 

  .مي شد و بينندگان زيادي داشت 
كساني چون قطب زاده و اعدام  ●

 هر دو  از نزديكان ،سيد مهدي هاشمي
  معلوم كرد وقتي خميني ،به خميني

 ،مي گويد با كسي عقد اخوت نبسته ام
قطب زاده . يعني  قدرت تنها است 

اعدام شد زيرا زبان به انتقاد گشوده 
بود و دست بكار جلوگيري از استقرار 
خون ريز ترين استبدادها شده بود و 

 ، برغم جنايتهايش،د مهدي هاشميسي
از نزديكان خميني بود اما تا حضور 
هيأت مك فارلين را در تهران افشا 

  . كرد، مطرود و اعدام شد 
نجا پيش رفت كه نوه آتا  خميني ●

خود را در قم به دليل حمايت از 
  مردم،  در خانه رييس جمهور منتخب

  .محصور كرد 
يت آدستگيري براي زمينه سازي  ●

مجبور كردن او به اهللا شريعتمداري و 
نمونه  ،در تلويزيونخواندن توبه 

ديگري از اندازه نگه نداشتن در كينه 
مي  . توزي با رقيب روحاني خود بود 

دانيم كه شريعتمداري در پايان عمر در 
 جنازه او ،حصر بود و بعد از مرگ نيز

را شبانه دفن كردند و خميني اجازه 
 حتي در عمل، او نداد به وصيت نامه

مورد محل دفن و نماز گزاردن بر 
  . جنازه او، انجام شود 

 او، دادن ز جمله كارهاي ديگر  ا●
 شيرازي و  اهللا قمي ياتآدستور حصر 

شبير خاقاني  روحاني و  سيد صادقو 
  .بود ... و
 يت اهللا الهوتيآدستگيري و مرگ  ●

كه خميني او را پاره تن خود خوانده 
   .بود 
 اهللا طالقاني و يتآتگيري فرزند  دس●

را مجبور كرد طالقاني جوي كه ايجاد 
   . بعنوان قهر تهران را ترك كند 

 تنگ كردن عرصه بر مهندس ●
 ،شاننزديكاندكتر سحابي و بازرگان و 

  توسط  اهانت و تهديداز راه 
  .چماقداران خميني

 سال با 8 ادامه دادن به جنگ بمدت ●
هشدار دادند نكه پي در پي به او آ

ادامه دادن به جنگ به دلخواه امريكا 
اما او به . و انگليس و اسرائيل است 

 مخالفان ادامه جنگ را امريكائي ،تكرار
يك نسل را نفله كرد تا . خواند 

استبداد خونبار خود را مستقر كند و در 
  . پايان نيز جام  زهر سر كشيد 

حاكميتي خميني       بدين ترتيب، 
با  و مستقر كرد را بر مردم فاشيستي 

  سكوت ،تباه كردن يك نسل و كشتار
با  .  جامعه ايران حاكم كرد بررا 

 دست كم ،وجود اين، اگر نه بارها
 به روايت هاشمي رفسنجاني ،يكبار

قصد كرده است از واليت مطلقه فقيه 
  چرا ؟ . كناره گيرد 

  
امام «: هاشمي رفسنجاني *

ا احتمال كناره گيري كامل ر
  :؟ !» مطرح كردند 
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. سپس به زيارت امام رفتم ...     « 
مدت زيادي خدمتشان در اندرون 

تمايل به انزوا در امام پيدا . نشستم 
تأكيد كردم كه الزم است . شده است 

احتمال . ند بيشتر با مردم حرف بزن
. كناره گيري كامل را مطرح كردند 

درخواست كردم ديگر نفرمايند و 
و قبول كردند كه . مصلحت نيست 

قا بيش از اين صالح آغيبت احمد 
حالش هم } نجائي كه آاز { و . نيست 

} به سفر خود خاتمه دهد { بهتر است 
خط كشي زير جمله ها از  ما است . ( » 
. (  

باره موضوع هاي بي نكه در آ     با 
 اغلب، ذيل يادداشتها توضيح ،اهميت

داده شده است، در باره مهمترين 
«  خميني ، يعني روشموضوع در  

، يك كلمه توضيح »كناره گيري كامل 
چرا مي خواسته است كناره . نيست

بگيرد ؟ پاسخي به اين پرسش بسيار مهم 
نه در متن و نه در . نيز وجود ندارد 

  . ان توضيح حاشيه و بعنو
      هرگاه بخواهيم در كتاب به دنبال 

بنا بر ( داليل رفتن احمد خميني 
 در جنوب كشور و اغلب در چاه ،كتاب

چه ربط مي تواند . بهار بوده است 
ميان بيماري و گذران اوقات در چاه 

و قصد ) بهار باشد ؟ باز معلوم نيست 
 كامل راخميني بر كناره گيري 

داليل را بدست مي   اين ،پيداكنيم
  :وريم آ
 خميني كه خود اختالف انداختن را ●

مطمئن ترين روش براي حكومت 
كردن به استبداد مي دانست و بدان 
عمل مي كرد، اينك حاصل كار خود 

بنا بر : را رژيمي فلج مي ديده است 
  : اين اختالفها وجود داشته اند ،كتاب

رئيس (  اختالف خامنه اي – 1
و ) نخست وزير ( وسوي با م) جمهوري 

اختالف موسوي با برخي از وزراي 
  ) . بخصوص غرضي وزير نفت ( خود 

 اختالف هاشمي رفسنجاني با خامنه – 2
  . اي 

 اختالف در حزب جمهوري – 3
اسالمي و مخالفت خميني با حزب كه 

غير از . ن انجاميد آسرانجام به انحالل 
اين حزب، انجمن حجتيه و مجاهدين 

  .اسالمي نيز منحل مي شوند انقالب 
  اختالف سپاه با ارتش بر سر يافتن - 4

 فرماندهي عمليات كه موجب مقام و
شكست عمليات جنگي در اين سال و 

  .ركود در جبهه شده است 
 اختالف در درون سپاه ميان باند – 5

محسن رضائي و مخالفان اين باند كه 
برغم وضعيت جنگي و ضرورت وحدت 

الف در سپاه و ميان  اخت،فرماندهي
سپاه و ارتش را بر رفع اختالف از راه 
دادن حق به حق دار و رعايت حقوق 
ملي مردم ايران در جنگ،  ترجيح مي 

  .دهد 
ارتشيان نه :  اختالف در ارتش – 6

فرماندهي سرگرد صياد شيرازي را مي 
پذيرفته اند و نه فرماندهي سپاه را بر 

  .ارتش 
تظري با  اهللا منيتآ اختالف  –7

رؤساي قواي ( مجموعه مديريت 
و فرماندهي سپاه ) مجريه و مقننه 

  ...پاسدارن  و
 اختالف در روحانيت مبارز تهران –8

كه سرانجام به انشعاب گروهي انجاميد 
  كه خود را 

  .خواندند » روحانيون مبارز « 
 اختالف دفتر تحكيم وحدت  با –9

  .انجمن اسالمي 
با » بان شوراي نگه « اختالف -10

خميني بر سر مداخله هاي مستمر 
خميني و توي دهن شوراي خود 

مورد گويا رد . برگزيده زدن 
( صالحيت خلخالي و موسوي تبريزي 

از سوي شوراي ) دو دژخيم خميني 
نگهبان و مجبور شدن اين شورا به 
تأييد صالحيت اين دو بر اثر فشار 

خميني در پاسخ اعتراض . خميني 
: گزيده اش، گفته است شوراي خود بر

  ! مداخله مي كند ،هر وقت الزم ببيند
 اختالف در قوه قضائيه كه – 11

رئيس وقت شوراي ( موسوي اردبيلي 
را به ترك مقام خود ) عالي قضائي 

برانگيخته بوده و او چند بار خواسته 

است خميني با كناره گيري او موافقت 
 ،خميني با بركناري الجوردي. ( كند 

  ... ) اوين مخالف بوده است وقصاب 
  اختالف خميني با روحانيان - 12

با جامعه مدرسين قم و : طرفدار خود 
با بخشي از مجلس كه منجر شد به رأي 

 نماينده به نخست وزيري 99منفي 
ذري قمي در مخالفت آموسوي و نطق 

با مداخله هاي خميني در امور مجلس 
. ميز او به خميني آو نامه سخت انتقاد 

 عمامه ،به روايت كتاب بسوي سرنوشت
به سري را مي فرستند و او را تهديد 

 اهللا يتآمي كنند كه از سرنوشت 
بنا بر . شريعتمداري عبرت بگيرد 

 يتآ ،يادداشتهاي هاشمي رفسنجاني
اهللا گلپايگاني مرجع تقليدي كه 
مقلدان بسيار مي داشت نيز بر 

  .   انتقادهاي خود افزوده بوده است 
بنا بر پيشنهاد هيأتي كه از كشورهاي  ●

عضو كنفرانس عدم تعهد نمايندگي مي 
ن را پذيرفته بود و بنا آكردند و ايران 

ن هيأت به ايران، رژيم آبر اطالع 
ن موافقت كرده بود،  آصدام نيز با 

جنگ مي بايست در دهه سوم خرداد 
خميني . ، پايان مي پذيرفت 1360

تي و بدست هاشمي رفسنجاني و بهش
كودتا كرد و جنگي را ... خامنه اي و

 وزير دفاع ،لن كالركآادامه داد كه 
 به سود ،انگلستان در حكومت تاچر

انگلستان و غرب توصيف كرده و گفته 
اين جنگ در سود انگلستان و : بود 

ن را آ اسباب ايجاد و ادامه ،غرب بود
  . فراهم كرديم 

، 63     و بنا بر يادداشتهاي سال 
  ي رفسنجاني، هاشم

ن را آيه قر آ، خميني با جعل معني– 1
دليل ادامه جنگ مي گرداند و هر 

 از پايان جنگ سخن بميان كهنوبت 
ن را نيز آيد،  صحبت از پايان آمي 

  .بمصلحت نمي داند 
  با وجود قانون اساسي كه غير از - 2

، بنا بر اصل 110موارد مشخص در اصل 
ا بر  تصدي فرماندهي كل قوا ر،113

عهده رئيس جمهوري مي شناخت، 
جانشين « هاشمي رفسنجاني را  

و در . كرده است » فرمانده كل قوا 
 فراوان ترين موضوع، ،يادداشتهاي او

موضوع اختالف سپاه با ارتش و 
اختالفهاي دروني در هريك از اين 

يادداشتها اعتراف . سازمان نظامي است 
روشني است بر بي كفايتي هاشمي 

اني در ايجاد وحدت فرماندهي رفسنج
  .و اداره با قرار و قاعده جنگ است 

  نقشه عمليات را ارتش تهيه مي - 3
سپاه تهيه مي . كند سپاه نمي پذيرد 

كند ارتش اجرا ناكردني توصيف مي 
كند، سر انجام بنا بر اجراي نقشه مي 

ورد و آشود اما تلفات بسيار ببار مي 
  .ناكام مي گردد 

ويز يافتن موقعيت آت   جنگ دس- 4
اول و تحصيل فرماندهي سپاه بر ارتش 

در يادداشتهاي روزهاي اول . است
من : سال، هاشمي رفسنجاني مي گويد 
اما  . اين نظر را قبول ندارم 

شكاري آيادداشتهاي بعدي حكايت 
است بر كشماكش سپاه و ارتش بر سر 

نخست قرار : فرماندهي در جنگ است 
سپاه . ا ارتش باشد مي شود فرماندهي ب

سپس قرار مي شود . زير بار نمي رود 
محرمانه فرماندهي با سپاه باشد و ارتش 

  باز بجائي . تحت امر سپاه عمل كند 
  . نمي رسد 

  4صفحهدر 
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 يادداشتها گزارش بي ،با وجود اين 
كم و كاستي هستند بر اين كه، در اين 

ا پيدا كرده سال،  سپاه دست باال ر
 بدخيمي است تحولغاز آاست و اين 

   .كه به وضعيت امروز انجاميده است
  سپاه در انتخابات مداخله مي كند - 5

و سپاه خريد اسلحه را در دست مي 
گيرد و سپاه در امور قضائي مداخله 

 اهللا يتآبدانحد كه ...  سپاه ،مي كند
منتظري حاضر نمي شود رضائي 

  .فرمانده سپاه را بحضور بپذيرد 
  سال ،1363ر يادداشتها، سال  و بنا ب●

سازش پنهاني جديدي است كه كه دو 
سال بعد به افتضاح ايران گيت سرباز 

 خميني از برنامه هاي احمد: مي كند 
ضد امريكائي صدا و سيما شكايت دارد 
و هاشمي رفسنجاني نيز با نظر او موافق 
است و خميني موافقت مي كند شعار 

  . د مرگ بر امريكا ديگر داده نشو
 اعتراض هاي روحانيان به خميني ●

 عرصه را بر او تنگ ،علني و غير علني
 اهللا يتآچنانكه ذكر شد :  مي كنند 

هاشمي رفسنجاني در ( گلپايگاني 
:  نوشته است 63 فروردين 9يادداشت 

دست از انتقاد به شيوه كار حكومت « 
و منتظري و جامعه ) برنداشته است 

 ديماه 17داشت بنا بر ياد( مدرسين قم 
  ، به خميني نامه نوشته اند و از 63
انتقاد كرده اند » نارسائي هاي كشور « 
  ...و )  
 با وجود بكار افتادن ماشين اعدام از ●

بنا بر . ، مقاومت  ادامه دارد 60خرداد 
 هاشمي 63يادداشتهاي سال 

 هزار 12 تنها در تهران ،رفسنجاني
. زنداني سياسي وجود داشته است 

ميني نگران است مبادا  بنا بر ارفاق با خ
چند نوبت تأكيد مي . زندانيان شود

  كند نبايد 
  .  » گروهكها عفو شوند « 
مد آ تشديد تورم و كاهش توليد و در●

ملي و كسر بودجه و نياز به بودجه 
  رژيم را ،جنگي زياد و نبودن پول

در برابر : وارد مرحله جديدي مي كند 
 رژيم ، افزايشفقر رو به گسترش و

خميني جز سركوب و بردن هرچه 
بيشتر جوانان و نو جوانان به جبهه ها و 

 چاره نمي ،نهاآگوشت دم توپ كردن 
استفاده از انبوه نو جوانان و . يابد 

غاز مي آ از اين سال ،جوانان در جنگ
ورود در دوران فقر روز افزون .  شود 

بدون برگشت مي شود و بردن انبوه 
نوجوانان به جبهه ها از اين جوانان و 

  . غاز مي شود آسال 
 كه خميني گفت 60 خرداد 6 از ●

اگر ملت موافقت كند من مخالفت مي 
كنم بدين سو، خميني مي دانست كه 
اعتبار خود را نزد مردم از دست داده 

در روزهاي پيش از كودتا، او . است 
مردم را به تفنگ به دست هاي خود 

 خرداد، 30در . نيز تهديد كرد 
جمعيتي را كه به حمايت از رئيس 
جمهوري دست به تظاهرات زدند، به 

 ماشين ،گلوله بست و از همان شب
اين بار، بنا بر . اعدام را بكار انداخت 

 با همه تالشي كه هاشمي –يادداشتها 
رفسنجاني در پوشاندن حقيقت بكار 

  يك علت مهم قصد كناره -برده است 
 عمومي از او و گيري خميني، بيزاري

هاشمي رفسنجاني . رژيم او بوده است 
 در بيشتر حرف زدن با مردم راچاره 

دانسته است و به او توصيه كرده است 
تغيير .  بيشتر براي مردم صحبت كند 

رابطه رژيم با جامعه در اين سال قطعي 
دولت از ملت بيگانه و خود : مي شود 

ن مسلط مي خواهد و از جنبش آرا بر 
تا بدانجا كه هاشمي .  م مي ترسد مرد

رفسنجاني پخش جنبش اعتراضي در 
موزي مي شمارد و بر صدا آشيلي را بد

و سيما پخش اينطور جنبشها  ممنوع 
  .مي شود 

گاه بوده آيا هاشمي رفسنجاني      آ
است كه دارد تصويري چنان سياه از 

ن دوران در اختيار نسل آوضعيت 
ذارد ؟  ينده مي گآامروز و نسلهاي 

پاسخ اين پرسش هرچه باشد،  يك امر 
ن اينكه خميني هرگاه آمسلم است و 

شهامت و باور به دين مي داشت، 
 از مردم ،بعنوان مسبب اين وضعيت
 واليت را به ،كشور پوزش مي خواست

جمهور مردم باز مي گرداند و كناره 
در نامه اي كه بني صدر .  مي گرفت 

ني نوشت،  به خمي،1363در اول مرداد 
از او خواست بعنوان مسئول وضعيت 
بس خراب كشور، از مردم پوزش 

  :بخواهد و از مقام خود كناره بگيرد 
  

خمينى در نامه آقاى بنى صدر به 
 ، اگر هشدار1363 مرداد 1تاريخ 

ورده بود بسا جام آخميني را به خود 
  :زهر سر نمي كشيد 

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم"

 )1... ( اما بعد
     وضع بيش از آنچه بايد وخيم شده 

ويرانى و كشتار و بى اعتبارى . است
دور از حد اسالم و روحانيت در افكار 
مردم ايران و مردم جهان اندازه 

و شما همچنان اصرار . شناسد نمى
خرابى و ! ؟" تا به آخر برويد"داريد 

فساد تا بجائى است كه ديگر كسى باور 
باهى رضا كند شما باين همه ت نمى
 مطالب به شما "گويند  مى. باشيد
به سخن ديگر شما هم در . "رسند نمى

ايد، زندانى  زندانى كه از ايران ساخته
عجب انتقامى شاه از شما . ايد شده

شما را بحال و روز خود در . گرفت
 )!2(آورد 

    پيش از اين نوارى براى شما 
آيا توانسته است از ماموران . فرستادم
ما بگذرد و به شما برسد؟ زندان ش
آنچه ميدانم اينست كه ) 3(نميدانم 

بد . هيچكس از روز اول بد نيست
شما گمان كرديد با فالن . شود مى

كنيد و كارها بر وفق  اقدام موافقت مى
شوند و مجبور شديد قدم  مراد مى

هاى بعدى را برداريد و  بعدى و قدم
حاال فكر . رسيديد بجائى كه رسيديد

 . راه پس و پيش نداريدكنيد مى
    آيا اين مقدار هم نميتوانيد كه به 

 اسالم و ايران ،قيمت گذشتن از خود
را نجات بدهيد؟ جنگ را همچون 
گروگانگيرى ادامه داديد تا اينجا كه 
اينك بيم خطر براى موجوديت ايران 

باز ميخواهيد ادامه بدهيد تا . رود مى
  ؟)4(كجا 
 

  آقاى خمينى 
هم انحطاط پر شتاب ايران     نميخوا

شما . امروز را براى شما شرح كنم
آنقدر بى هوش نيستيد كه ندانيد ايران 

با اين حرف هم . در حال سقوط است
كه شما زندانى هستيد موافق نيستم، 
عالئم خرابى و ويرانى چنان نمايان 
. هستند كه ممكن نيست به شما نرسند
. ميخواهم شما را به انقالب بخوانم

ائيد نترسيد و اسالم و ايران را نجات بي
دو جمله بگوئيد آنچه شد . بدهيد

به زيان ايران و . خالف اسالم بود
بمردم . انقالب بزرگ اين نسل بود

بگوئيد آزادند راه و رسم زندگى را 
 .معين كنند

هاى      ميدانم كه در اين آزادى، خشم
هاى آتش  سركوفت شده، چون شراره

در آغاز شما .  زدفشان بيرون خواهند
. ها خواهيد شد قربانى اين خشم

هاى جگر سوخته  هزاران خانواده
اما ... فريادهاى خشم سر خواهند داد و

ايران در آزادى . زمان خواهد گذشت
آرامش از سر خواهد گرفت و تاريخ، 
دوران انحطاط شما را گواه بزرگى 
. روح و توانائى دينى خواهد شمرد

ما امكان دادند روحى و دينى كه به ش
از اعماق سقوط بفراز آئيد و بزرگى از 

 .سر گيريد
    خدا ميداند كه در سقوط قطعى 

انكار . رژيم شما كمترين ترديد ندارم
شما بى فايده است شما نيز در دل 

بنابراين محرك . بدان معترفيد
اينجانب در دعوت شما به جهاد با نفس 
جز اين نيست كه ميخواهم با سقوط 

چرا . اسالم و ايران سقوط نكنندشما 
نگويم هنوز مايلم كه شما نيز از جلد 
خونريز و ويرانگر بدرآئيد و همان قيافه 

هر . معنوى عصر انقالب را از سر گيريد
بمن مقام . چه فرياد كردم، باور نكرديد

از ). 5(وعده داديد و تهديد كرديد 
مقام گذشتم، خطرها همه را پذيرفتم 

 و باور كنيد كه ما بلكه بخود آئيد
عمرى را در خدمت انقالب گذاشتيم و 
نميخواستيم و نميخواهيم اين انقالب 

هر چه توانستم كردم بلكه . تباه شود
جلو قدرت مدارى ويرانگر شما را 
بگيرم و در همان حال كوشيدم شما را 

بينيد به  از رفتن براهى كه اينك مى
بيابان سراسر فساد و تباهى و قتل و 

 . انجاميد، باز دارمغارت
    اينك باين اميد كه نامه به شما برسد 
و از راه هشدار از نو به شما نامه 

 :كنم از شما دعوت مى. نويسم مى
(  اين دستگاه ظلميه ضد اسالمى -1 

 را منحل  ) ...هاى انقالب و دادگاه
 .كنيد

 . جنگ را موقوف كنيد-2 
 بگذاريد يك دولت اليق از مردم -3 

 بر سر كار آيد و امور را به دلسوز
جريان عادى بازگرداند يعنى مجلس 
جديدى با انتخابات براستى آزاد 
تشكيل دهد تا وضعيت سياسى كشور 

 .عادى بگردد
 . آزاديها را برقرار سازيد-4 
 . از امور يكسره كنار بگيريد-5 
كنيد اينهمه بخاطر   اگر گمان مى-6 

تعهد . آنست كه بقدرت باز گردم
كنم كه هرگز بگرد سياست نگردم،  مى

 . به شرط آنكه كارهاى باال انجام بگيرند
به مردم ايران و .  از آزادى نترسيد-7 

مردم مسلمان كشورهاى مسلمان اعتماد 
اند و  امروز مردم همه را آزموده. كنيد

شناسند و رژيمى كه در  همه را مى
شود، رژيمى  آزادى متصدى امور مى

از خدا و ارواح . شدضد اسالم نخواهد 
ها  پاك اولياء دين مدد بخواهيد و شانه
... را از زير بار اينهمه فساد و قتل و

نترسيد پشيمان نخواهيد . آزاد كنيد
 ".شد

     هرگاه شجاعت مي داشت و اين 
ويزه گوش مي كرد و بدان آهشدار را 

عمل مي كرد، تجربه انقالب ايران به 
  ...نتيجه مي رسيد و

استخراج نامه اعمال : سالمي انقالب ا
سياه خميني و دستياران او از 

 هاشمي 1363داشتهاي سال ياد
 گزارش دومي را به دنبال ،رفسنجاني

دارد كه از ايران است و  گوياي انزواي 
 برابر خامنه اي و قرار گرفتن او در

اين .  استسياه تركارنامه اي بازهم 
   :. ينده مي خوانيد آقسمت را در شماره 

  
  

اطالعات اقتصادي و 
سياسي و فرهنگي و 
اجتماعي ايران به 

امريكا و كانادا سپرده 
  ؟!مي شوند 

  
  

 وضعيت كنوني كشور در -گفتار دوم
  نبود مراكز داده ملي

از مطالعه گفتار قبل دريافتيم اسناد،    
قوانين و مقررات بسياري جهت انجام 

باشد، ولي  اقدامات اساسي موجود مي
هنوز اقدام قابل توجهي متأسفانه 

مطابق با استانداردهاي مستند به انجام 
روز به روز بر حجم . نرسيده است

مان افزوده  اطالعات الكترونيكي
گونه تحركي جهت  شود، ولي هيچ مي

دهي داخلي آنها به عنوان  سامان
هاي ارزشمند ملي صورت  سرمايه
اين معضل زماني ناگوارتر . گيرد نمي

 به فهرست كند كه جلوه مي
ها و نهادهاي  ها، سازمان وزارتخانه

دولتي يا وابسته به دولت كه اقدام به 
اند  اري فرامرزي كردهپس  برون

ترين  مهم. توجهي داشته باشيم
هاي دولتي كه  ها و سازمان خانه وزارت

اطالعاتشان را به كشور امريكا 
  : اند، عبارتنداز سپرده

  وزارت امور اقتصادي و دارايي،-1
 وزارت دادگستري، -2تگزاس؛ 

 -4 وزارت نيرو، فلوريدا؛ -3كاليفرنيا؛ 
 -5وزارت مسكن و شهرسازي، تگزاس؛ 

وزارت امور خارجه، معاونت آموزش و 
 قوه قضائيه، -6پژوهش، نيويورك؛ 

 سازمان ثبت احوال، -7تگزاس؛ 
 ديوان محاسبات كشور، -8تگزاس؛ 
آهن جمهوري اسالمي،   راه-9تگزاس؛ 

 سازمان ملي جوانان، -10فرنيا؛ كالي
 سازمان ميراث فرهنگي، -11كاليفرنيا؛ 
 سازمان گمرك كشور، -12كاليفرنيا؛ 

 فرهنگستان زبان و ادب -13نيويورك؛ 
 بنياد مستضعفان و -14فارسي، جورجيا؛ 

 سازمان -15جانبازان، ايلينويز؛ 
شناسي و اكتشافات معدني،  زمين

ري  هواپيمايي جمهو-16نيوجرسي؛ 
 بانك مركزي، -17اسالمي، تگزاس؛ 

 شركت سهامي -18تگزاس؛ 
 -19المللي، تگزاس؛  هاي بين نمايشگاه

خبرگزاري جمهوري اسالمي، 
 اداره كل -20كاروليناي شمالي؛ و 

  . لند روابط عمومي قوه قضائيه، مري
اما اهم مراجع دولتي كه اطالعاتشان 

اند  را به كشور انگلستان سپرده
 مجلس شوراي اسالمي؛ -1 :عبارتنداز

 -3 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ -2
 سازمان -4سازمان تربيت بدني؛ 

 ستاد مبارزه با مواد -5بهزيستي؛ و 
  .مخدر

ها اطالعات خود را به  بعضي سازمان
 سازمان -1: اند كشور آلمان سپرده

گسترش و نوسازي صنايع ايران 
برداري   سازمان نقشه-2؛ و )ايدرو(

   .كشور
و در نهايت اينكه تعداد زيادي از     

ها اطالعات خود را به كشور  سازمان
   شبكه-1: از جمله. اند كانادا سپرده

رساني نفت و انرژي، اونتاريو؛  اطالع
 هواپيمايي جمهوري اسالمي، -2

 وزارت راه و ترابري، -3اونتاريو؛ 
 جمعيت هالل احمر، -4اونتاريو؛ 
ات فرش  مركز تحقيق-5اونتاريو؛ 

 شهرداري -6دستباف ايران، اونتاريو؛ 
 سازمان اسناد و -7تهران، اونتاريو؛ 

كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، 
 اتاق بازرگاني و صنايع و -8اونتاريو؛ 

 وزارت -9معادن ايران، اونتاريو؛ 
 موسسه استاندارد -10تعاون، اونتاريو؛ 

 -11 اونتاريو؛  و تحقيقات صنعتي،
در تخصصي مخابرات ايران، شركت ما

 سازمان مديريت و -12اونتاريو؛ 
، )استان اصفهان(ريزي كشور  برنامه

 سازمان مديريت و -13كبك؛ 
، )استان مركزي(ريزي كشور  برنامه

 سازمان مديريت و -14كبك؛ 
، )استان كرمان(ريزي كشور  برنامه

 شركت ملي صنايع -15كبك؛ 
كت  شر-16پتروشيمي، بريتيش كلمبيا؛ 

خيز جنوب، كبك؛ و  ملي مناطق نفت
 شوراي اسالمي شهر تهران، -17

  . اونتاريو
ست توان گفت اين تنها چيزي كه مي    

كه ما به طور جدي مقوله امنيت در 
فضاي تبادل اطالعات را شوخي 

البته اين آمار و ارقام سواي . ايم گرفته
هاي دولتي  برداري اكثر سازمان از بهره

اطات الكترونيكي از خدمات ارتب
فرامرزي رايگان، مانند پست 
الكترونيكي است كه به خوبي بيگانگان 

  . گذارند را در جريان امور مي
، ١جالب است بدانيم مايكل چرتوف    

يكي از معاونين وزارت امنيت ملي 
اياالت متحده، كه يك يهودي 

اي از  اسرائيلي است، نامه محرمانه
يد سوي وزارت امنيت ملي با تاي

آژانس امنيت ملي و كاخ سفيد براي 
هاي بزرگ ميزباني مانند  شركت
Peer1 ،Interland ،The   

  Planet ،Yahoo ،
Microsoft و Google ارسال 

كرده و در آن اظهار داشته سرورها، 
ها، پست الكترونيكي و ديگر منابع،  داده

همگي اموال اياالت متحده محسوب 
هاي  پس از مدتي، جعبه. شوند مي

هاي  سياهي كه داراي قفل و دوربين
نظارتي بودند، در اين مراكز داده 
نصب شدند و در آنجا بالصراحه تاكيد 
شد هيچ كس حق ندارد به اين 

ها نزديك شود و فقط ماموران  جعبه
ويژه مجاز به اين كار هستند و در غير 
اين صورت، متخلفين مطابق قوانين 
جديد امنيت ملي به حبس محكوم 

منابع نزديك عقيده دارند . گردند يم
 IPها،  ها براي دريافت داده اين جعبه

و بسياري اطالعات مرتبط ديگر به كار 
  . اند گرفته شده

هاي موجود  همچنين، از كليه داده    
هاي ميزباني،  در سرورهاي اين شركت

اي از دولت  اي به اداره ويژه نسخه
شود كه در آن  امريكا ارسال مي

، آژانس امنيت ملي، FBIگان نمايند

                                              
1 Michael Chertoff 

  5صفحهدر  
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، كاخ سفيد، CIAوزارت امنيت ملي، 
سرويس امنيتي و وزارت دفاع حضور 

اين اداره موظف است سرورها، . دارند
ها، هويت كاربران، پيشينه و  داده

فعاليت آنها و نتايج حاصله را بررسي و 
نتايج را براي نگهداري به گروه ويژه 

 نام در اين ميان،. ديگري تحويل دهد
چند كشور و اتباع آنها در فهرست 
جستجوي اين نهاد قرار دارند كه 
ايران و ايرانيان در رأس اين فهرست 

  . هستند
توزي امريكا  بعيد است كسي در كينه    

پيمانانش با كشور ما به ويژه پس  و هم
   ترديدي 2001از واقعه يازدهم سپتامبر 

داشته باشد و براي اينكه دريابيم تا چه 
اندازه اين كشورها براي خود اختيار 

اند،  دستيابي به اطالعات را قائل شده
كافي است نگاهي به قانون 

ا ميهن  مصوب نوامبر ٢پرستي امريك
، يعني يك ماه پس از واقعه 2001

يازدهم سپتامبر، داشته باشيم كه البته 
.  نيز مجددا تاييد شد2005در سال 

طبق اين قانون، به مجريان قانون 
ياالت متحده اجازه داده شده در ا

راستاي مبارزه با تروريسم، به حريم 
اشخاص، به ويژه ارتباطات الكترونيكي 
آنها، تعرض كنند و همانطور كه بارها 

ايم، اين اقدام خشم  ها شنيده از رسانه
حال . مردم امريكا را برانگيخته است

ماند چگونه  ال باقي ميؤاين س
اي دولتي ما ه ها و سازمان وزارتخانه
كنند در قلب اين كشور و  جرأت مي

پيمانش  همچنين كشورهاي هم
اطالعاتشان را نگهداري كنند؟ واقعا 
آنها به اين مسأله واقف نيستند؟ اگر اين 
مسأله در مفهوم امنيت فضاي تبادل 

گنجد، پس چه چيزي را  اطالعات نمي
  بايد مورد توجه قرار داد؟ 

رد بسياري از البته بايد خاطرنشان ك    
اين نهادها، نبود اين خدمات در كشور 

كنند كه بايد در جواب  را مطرح مي
گفت اين ادعا از يك جهت درست و 

بلي، . باشد از جهت ديگر نادرست مي
هايي كه  كاري كشور ما به دليل اهمال

تا به حال صورت گرفته و همچنان 
 هنوز حداقل به يك مركز  ادامه دارد،

د با شرايطي كه در فصل داده استاندار
اما . اول بيان شد، دست نيافته است

اينگونه نيست كه هيچ چيز در داخل 
فهرست اهم . نداشته باشيم

ها و نهادهاي دولتي كه از  خانه وزارت
خدمات ميزباني هرچند غيراستاندارد 

  : كنند، عبارتنداز داخلي استفاده مي
 مجمع تشخيص مصلحت نظام، -1

 -3 بازرگاني، تهران؛  وزارت-2تهران؛ 
 وزارت -4وزارت نفت، تهران؛ 

 وزارت -5بهداشت و درمان، تهران؛ 
 -6كشور، چهارمحال و بختياري؛ 

وزارت امور خارجه، چهارمحال و 
 وزارت صنايع و معادن، -7بختياري؛ 

 وزارت -8چهارمحال و بختياري؛ 
 وزارت علوم، تهران؛ -9دفاع، تهران؛ 

فناوري  وزارت ارتباطات و -10
 سازمان حفاظت -11اطالعات، تهران؛ 

 چهارمحال و بختياري؛  محيط زيست،
 نيروي -13 صدا و سيما، تهران؛ -12

 فرهنگستان هنر، -14انتظامي، تهران؛ 
 مركز امور زنان و خانواده -15تهران؛ 

 -16رياست جمهوري، تهران؛ و 
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

  .تهران
شود،   كه مالحظه ميهمانطور    

ها و نهادهايي كه از امكانات  وزارتخانه
كنند، تعدادشان  داخلي استفاده مي
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 است و از نهادهايي كه از  قابل مالحظه
كنند،  امكانات خارجي استفاده نمي

اي  تنها مسأله. تر هم نيستند اهميت كم
كه بايد به آن توجه داشت، پايين 

ده بودن سطح امنيت در اين مراكز دا
است كه از آنجا كه از استانداردهاي 
واقعي فاصله زيادي دارند، بيشتر در 
معرض تعرضات الكترونيكي يا حتي 
فيزيكي قرار دارند كه بايد در اين 

  . جويي اساسي صورت گيرد زمينه چاره
با اين وجود، سواي از مسايل مهمي     

كه در فوق از زواياي مختلف مورد 
م آن دسته از اشاره قرار گرفت، اقدا

نهادهاي عالي و تالي دولتي نه تنها 
مغاير قانون است كه از لحاظ اجرايي 

طبق . نيز با مشكل جدي مواجه است
قانون حداكثر استفاده از توان فني و 
مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي 

ها و ايجاد  كشور در اجراي پروژه
تسهيالت به منظور صدور خدمات 

كليه  1375مصوب اسفندماه 
ها موسسات،  ها، سازمان وزارتخانه
هاي دولتي يا وابسته به دولت  شركت

 قانون محاسبات 4موضوع ماده (
، بانكها، موسسات و نهادهاي )عمومي

 5موضوع ماده (عمومي غيردولتي 
اعم از ..... و ) قانون محاسبات عمومي

اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از 
رات و درآمدهاي خود و يا از اعتبا

هاي  تسهيالت ارزي و ريالي دستگاه
كنند، موظفند تا  مزبور استفاده مي

گيري از توان  حدي كه امكان بهره
مهندسين داخلي وجود دارد، از 
ارجاع كار به خارج از كشور 

رسد  به نظر نمي. خودداري نمايند
كسي چنين اعتقاد داشته باشد كه 
موضوع بحث ما به اين قانون مربوط 

از لحاظ عملي نيز آمار و . شود نمي
ارقام فوق به خوبي گوياي اين 
واقعيت هستند كه امكاناتي در حد 

لذا . بضاعت داخلي موجود است
تخلف از اين قانون به هيچ وجه 

  . پذيرفتني نيست
اما اشكال اجرايي اقدامات اين    

مراجع دولتي اين است كه با استناد به 
كدام رديف بودجه و كدام قرارداد 

سپاري  هاي مربوط به برون هزينه
آنچه . كنند  مي شان را تامين فرامرزي

شود اين است كه  در ظاهر مالحظه مي
ها از مجاري ديگر و با  اينگونه هزينه

هاي ديگري براي اين امر تخصيص  نام
يابند كه در صورت اثبات نه تنها  مي

تواند تحت شمول  تخلف است كه مي
. ار گيردبرخي قوانين كيفري نيز قر

بيني شده براي  زيرا منابع مالي پيش
يك موضوع، در جاي ديگري هزينه 

  .   شده است
با اين حال، بايد توجه داشت اين     

اندركار ما  مسايل براي مسؤولين دست
بيگانه نيستند و اتفاقا اقداماتي نيز براي 

براي . رفع آن صورت گرفته است
مثال، دبير شوراي عالي فناوري 

ات كشورمان، در ابتداي سال اطالع
اي به كليه  جاري طي بخشنامه

به «: هاي اجرايي اعالم كرد دستگاه
منظور جلوگيري از خروج حجمي 

هاي حياتي  اطالعات كه از سرمايه
كشور است و ممكن است امنيت كشور 
را تحت تاثير قرار دهد، مقرر است 

 ميزباني 85ظرف شش ماه اول سال 
 و غيردولتي در هاي دولتي كليه سايت

لذا در انعقاد . داخل كشور انجام شود
هرگونه قرارداد ميزباني در خارج از 
كشور با پرداخت و يا بدون پرداخت 
هزينه تجديد نظر شود و براي 

ريزي و تامين امكانات الزم در  برنامه
ها  داخل كشور، الزم است دستگاه

 15نيازهاي خود را حداكثر تا 
ه اين معاونت اسفندماه سال جاري ب

 با اين حال، بايد ديد اين .»اعالم كنند
بخشنامه تا چه اندازه جنبه اجرايي پيدا 

نيمه اول امسال به پايان . كرده است
. رسيده و عمال تحولي رخ نداده است

البته بهتر بود دبير محترم ابتدا 
هاي دولتي را مخاطب قرار  سايت
هاي  دادند، سپس به سايت مي

زيرا به نظر . رداختندپ غيردولتي مي
رسد مشكل اصلي در اين راه،  مي

كسب رضايت مراجع دولتي براي 
به . گيري از امكانات داخلي است بهره

اعتمادي  عبارت ديگر، معضل بزرگ بي
به محصوالت و خدمات داخلي در 
ميان مراجع دولتي بيشتر شايع است تا 

  . اشخاص غيردولتي
بته تا همچنين، اقدام متهورانه و ال    

حدودي افراطي كه در منطقي بودن 
اجراي آن ترديد زيادي وجود دارد، 

ريزي  ابالغيه سازمان مديريت و برنامه
هاست كه طبق  به شوراي عالي استان

اند با همكاري  آن مكلف شده
ها، مراكز  هاي مخابرات استان شركت

  .اندازي كنند داده استاني راه
ها،  امهالبته در كنار صدور اين بخشن    

تاكنون اقداماتي در خصوص 
اندازي مراكز داده استاندارد در  راه

كشورمان نيز صورت گرفته و اتفاقا به 
آوا و  الين، فن آن سه شركت پارس

پردازي مجوز احداث چنين  داده
مراكزي داده شده كه با توجه به 

ها شركت  آخرين گزارش
اندازي  الين موفق به راه آن پارس

كز داده خود شده طرح پايلوت مر
است و در حال ساخت يك مركز داده 

. باشد استاندارد در شهر پرديس مي
هرچند به دليل تحقق نيافتن 

هاي دولت، با مشكالت بسياري  كمك
مواجه شده است، تا حدي كه در 
همايش مركز تحقيقات مخابرات به 

، مدير عامل اين 28/6/1385تاريخ 
گذاري كالن براي  شركت از سرمايه

ساخت بزرگترين مركز داده خاورميانه 
اما شركت . اظهار پشيماني كرده بود

 درصد پيشرفت 25آوا در حدود  فن
پردازي نيز  داشته و شركت داده

  . تاكنون توفيقي نداشته است
با اين حال، در اينجا يك نكته بسيار     

شود و آن اينكه اگر  مهم يادآوري مي
به  (با توجه به قوانين و مقررات فوق

 قانون برنامه چهارم 44ويژه ماده 
و همچنين واقعيات تلخ موجود ) توسعه

قصد رفع مشكالت با حضور پررنگ 
بخش خصوصي وجود دارد، در 

رنگ بودن  صورت عدم حمايت يا كم
حمايت نبايد انتظار يك رويداد مهم را 

برداري از  اندازي و بهره راه. داشت
 تا 12(يك مركز داده پرهزينه است 

و بازگشت سرمايه )  ميليارد تومان16
 ماه تا 6(گيرد  آن به كندي صورت مي

ص لذا دولت بايد با اختصا).  سال3
هاي  بهره و ايجاد انگيزه  هاي كم وام

  .  به ياري بخش خصوصي بشتابد٣ديگر
  

  گيري نتيجه
در اين مختصر گزارش تالش شد به    

تمامي مطالب اين حوزه اشاره اجمالي 
هدف از نگارش اين . دصورت گير

گزارش تبيين يك موضوع ناشناخته و 
نامفهوم براي همگان نبود، بلكه نيازي 
                                              
3 براي مثال طبق برآوردها حجم زيادي  

)  درصد70حدود (از هزينه مراكز داده 
به تامين پهناي باند اختصاص دارد كه 

اي از  ن، بخش عمدهدر صورت تامين آ
. يابد هاي مراكز داده كاهش مي هزينه  

حياتي كه همگان به آن باور دارند و 
گويند، مورد  راجع به آن سخن مي

اما معلوم نيست چرا . تاكيد قرار گرفت
در اين موضوع حساس و حياتي تا اين 

توجهي صورت  كاري و بي حد اهمال
نه كمبود منابع و نه نيروي . ردگي مي

انساني متخصص وجود دارد و به 
توان زمينه احداث چندين  راحتي مي

مركز داده استاندارد را در كمترين 
زمان ممكن فراهم كرد و نه تنها خود 
را از وابستگي و تهديد رهانيد كه با 
كمك آنها، اهداف كالن سند 

ساله را محقق كرد و به 20انداز  چشم
هاي تاثيرگذار در منطقه  ز قدرتيكي ا

  . و حتي جهان تبديل شد
ترين  متأسفانه با اينكه حتي در جزئي    

مباحث راجع به اين حوزه، متخصصين 
پردازي  و كارشناسان داخلي نظريه
 ارائه  كرده و راهكارهاي عملي

اند، اما به دليل عدم تحقق هيچ  داده
چيز، فعال فقط بايد بر سر بود يا نبود 
آن صحبت كرد و اقناع الزم را به 

اصل قضيه با وجود روشن . وجود آورد
اش چنان مبهم  بودن خورشيدگونه

مانده كه در حال حاضر تفاوتي 
كند مراكز داده به چه شكل  نمي
اندازي بشود  اندازي شود، فقط راه راه

و ما را از وضعيت ضرورت خارج سازد، 
حال متمركز يا غيرمتمركز يا تركيبي 

بار  واقعا تأسف. كند  آنها تفاوتي نمياز
است كه به جاي صحبت از مزايا و 
منافع ناشي از اين مراكز، فعال بايد به 

اي كه خود به  فكر رهايي از مهلكه
سپاري  ايم، يعني برون وجود آورده

مان،  فرامرزي اطالعات مهم و حياتي
اميد است بيش از اين به خود . باشيم

سرمايه لطمه نزنيم و در حفظ 
گرانقدري كه داريم قدري احتياط 

  . كنيم
   

  

هشدار نسبت به خطر    
وقوع جنگ بـر پايـه      
وارونــــه كــــردن  

  حقيقت؟
  
 مهر ماه 9(  به گزارش ايسنا ◄
بسيج «  به دعوت،،رحيم صفوي)86

نها آ براي ،»دانشجوئي دانشگاه شريف 
  :ن،  گفته است آ در وسخنراني كرده 

بيني   جنگ هشت ساله قابل پيش   «
جمهور  بود و سپاه چندين بار به رييس

ي   احتمال حمله– بني صدر –وقت 
صدر در   اما بني. كرد عراق را گوشزد 

اي كه حسين خرازي اين امر را  جلسه
گوشزد كرد، گفت شما جوان هستيد و 

فهميد جنگ يعني چه؟ اگر جنگي  نمي
شروع شود روابط آمريكا و شوروي به 

ايل به چنين خورد و شوروي م هم مي
ي جنگ هم به شما  كاري نيست، مساله

ي  ربطي ندارد، شما برويد مساله
دهي كنيد و اين در  كردستان را سامان

حالي بود كه خود من طي حضورم در 
يكي از ارتفاعات مرزي، تجهيز و 

سازي لشكر عراق را به چشم  آماده
   » .ديدم

اين دروغ بسي فاحش : انقالب اسالمي 
ين خاطر كه واقعيت را است هم به ا
اين بني صدر بود كه پي : وارونه مي كند 

در پي نسبت به خطر جنگ و تجاوز 
عراق به ايران هشدار مي داد و اين 

گردانندگان سپاه بودند كه نزد خميني 
مي رفتند كه دروغ است خطر حمله اي 

با وجود اين، ساختن اين .  دركار نيست 
بيانگر ن در اين زمان،  آدروغ و گفتن 

ن اينكه  از آيك واقعيت مهم است  و 
قصد عراق به حمله به ايران اطالع قبلي 

بنا براين، هركس كه گفته . وجود داشت 
است جنگي روي نمي دهد، خائن به 

خواه نادانسته و بخاطر . ايران بوده است 
فريب ضد اطالعات را خوردن و خواه 

  :گاهانه بخاطر نياز به جنگ آ
  

 گوياي دروغ اما سندهاي* 
 اعتياد به زور –سازي نابخردانه 
ورد كه علي آنابخردي مي 

هركس استبداد رويه : فرمود 
 رحيم –كرد هالك مي شود 

  :صفوي 
  
 تا پيش از شروع به نگارش كارنامه ◄

هاي روزانه،   بني صدر در انقالب 
 هر روز، يك سرمقاله مي ،اسالمي

 18 تا 1358بان  آ1از . نوشت 
، سرمقاله ها، بدون 59ارديبهشت 

چند . استثناء واجد هشدار ها هستند 
نمونه از هشدارها را  در باره رژيم 

صدام و تهديد شدن ايران به جنگ،  
  :نقل مي كنيم 

 عنوان 
 انقالب 1358بان  آ13 عنوان سرمقاله ●

رژيم بعثي و انقالب « : اسالمي اينست 
در اين سرمقاله هشدار .  » اسالمي 

و امروز، عامل « است كه داده شده 
توطئه ها و تحريكهاست براي اين كه 

عرصه را بر انقالب به خيال خام خود،  
 امروز نقش دست ،ايران تنگ كند

براي . را بازي مي كندنشانده امريكا 
 از دو هدف يا سقوط رسيدن به يكي

رژيم انقالبي و يا جلوگيري از تغييرات 
 در ...بنيادي در نظام اجتماعي ايران 

ن آشط العرب هرچه حق هست از 
 در خليج فارس نيز. ژيم بعثي است ر

و هرچه هست حق اين دولت است  
 غرب ، البد فردا پس فردا،بر اين قياس

 را كشور از خوزستان و كردستان
  »مطالبه خواهد كرد

 ساله و 8   و مي دانيم كه پس از جنگ 
پيش از حمله عراق به كويت، صدام 

:  در بغداد گفته است به سفير امريكا
جنگ با ايران با توافق امريكا انجام 
شد و ما طوفان انقالب ايران را از 

شكار گشته آو باز . منطقه برگردانديم 
 5است كه قصد او تجزيه ايران به 

بخش بوده است تا در شرق عراق 
ابر قدرت «قدرتي نباشد و عراق تنها 

  . بگردد » منطقه 
ماه پيش از حمله  11    يعني نزديك به 

عراق به ايران، بني صدر هم هدف 
رژيم بعث و هم همدستي او را با 

 به دقت تمام ،امريكا در حمله به ايران
  .داده بود ن هشدارآ به نسبتمشاهده و

  58ذر  آ4 عنوان سرمقاله يك شنبه ●
  : اينست 

زير عنوان .  » تهديد به جنگ     « 
ه جا،  در هم،اين روزها« : مده است آ

صحبت از جدي بودن تهديد امريكا 
سفرا و نمايندگان . به جنگ مي كنند 

: كشورهاي مختلف به ما مي گويند  
  » .اخطار امريكا را جدي بگيريد 

 ،    در سرمقاله هاي بعد از اين سرمقاله
هشدار نسبت به خطر جنگ هشدار 

 5از جمله در سرمقاله . داده شده است 
 اجالس شوراي «ذر ماه، زير عنوان آ

  : مده است آ اين هشدار ،»امنيت 
  تبليغات دولت امريكا داير به ايجاد « 

  نفرت شديد و بر انگيختن تمايل به 
  6صفحهدر   

 خزان واليت فقيه
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جنگ، خطري جدي براي همه بشريت 
چه دليل دارد كه توطئه انجام ... است 

 نرود و زير فشار نگيرد و مهار از دست
 ماشين جنگي ،تمايل جنگ طلبي

و ماشين هاي جنگي تد امريكا بكار نيف
  » . ديگر را بكار نياندازد

    و مي دانيم كه بنا بر گزارش سري 
لكساندر هيگ، نخستين وزير خارجه آ

در حكومت ريگان،  عراق با حمايت 
به .  امريكا به ايران حمله كرده است 

 ر،سخن ديگر،  هرگاه هشدار بني صد
 ماه پيش از وقوع تجاوز عراق به 10

ايران جدي گرفته شده و گروگانهاي 
امريكائي وسيله استقرار استبداد سلسله 
روحانيت نمي شدند و مالتاريا ارتش را 
متالشي نمي كرد، جنگي نيز رخ نمي 

  . داد 
، زير 1359 فروردين  21  در سرمقاله ●

  نسبت به خطر ،»ضرورت « عنوان 
مادگي ارتش بني آوقوع جنگ و عدم 

  :است صدر هشدار داده 
در دستگاههاي اداري و به خصوص  « 

ارتش بايد تجديد سازمان عاجل ترين 
اگر دستگاهي يك ... كار تلقي گردد 

فيت خود توانائي عمل دهم ظر
 بيمار است و اگر ،نداشته باشد

دستگاهي نتواند به هنگام خطر توانائي 
ن آعمل خود را دو برابر و بيشتر از 

ن آه با كند، نمي توان انتظار داشت ك
به هدفهاي خود كه استقالل است 

  » . رسيد
 بنا بر گزارشي كه ،    در واقع

فرماندهان سه قوه به رئيس جمهوري 
داده بودند، بر اثر هجوم هاي پي 

 شيرازه ارتش از هم ،درپي به ارتش
گسيخته بود  و نيروي زميني صفر در 

 20 تا 10صد و نيروي هوائي بين 
يزان م. مادگي داشتند آدرصد 

  . مادگي نيروي دريائي بيشتر بود آ
 زير عنوان ، فروردين31 در سرمقاله ●

يكبار » با صراحت بايد گفت كه « 
ديگر نسبت به خطر جنگ هشدار داده 

  :شده است 
تا دولت بتواند بر امور مسلط ...    « 

گردد و چرخ اقتصاد را به حركت 
ماده دفاع از آقواي مسلح را . ورد آ

د كه در معرض تهديد مرزهائي كن
بر ما است كه به مردم بگوئيم   ... هستند

امريكا ما را محاصره اقتصادي كرده و 
به قرار گزارش نماينده ما در سازمان 
ملل متحد، تدارك حمله نظامي را نيز 

عراق در مرزها هرچه مي ... مي بيند 
خواهد مي كند و خرابكار به داخل 

اني  كس،در كردستان. كشور مي فرستد
كه روز اول مي گفتند در كنار ارتش 
از مرزها دفاع مي كنند، ناگهان قيافه 
واقعي خود را نشان دادند و اينك 
تلگراف مي كنند كه ارتش برود ما 

  .» خود دفاع مي كنيم 
 ماه پيش از حمله 5    بدين قرار،  
 به مسئوالن كشور ،عراق به ايران

هشدار داده شده است كه حمله عراق 
اما همچنان به . ايران قطعي است به 

متالشي كردن ارتش و جلوگيري از 
ن براي دفاع از كشور، آماده كردن آ

  .اصرار ورزيده اند 
، زير 1359 ارديبهشت 7 در سرمقاله ●

اضمحالل قدرت «كردستان و«عنوان 
،  از تجمع قواي عراق در »مركزي 

مرزها سخن رفته و هشدار داده شده 
  :است 

 عراق در مرزها نيرو جمع  وقتي– 4« 
ذربائيجان آ در ،ورد و تهديد كردآ

  . » غربي به پستهاي نظامي حمله شد 
      در واقع، وقتي به قول حزب 

 ،در سنندج « ،دموكرات كردستان
 ،»جنگ افروزي را كومله كرد 

ماده مي آمقدمات حمله عراق به ايران 
شد و هرگاه در كردستان  با سرعت و 

نشده بود،  نه تنها معلوم قاطعيت عمل 
نبود چه بر سر كشور بيايد، بلكه بنا بر 

تحقيق هاي انجام گرفته، رژيم صدام 
را نيز با كشتار » مسئله كرد «بنا داشت 
  .حل كند 

 ،  دوماه و نيم 59 تير 15 در كارنامه ● 
پيش از حمله عراق به ايران،  سه 

. خبرموضوع بحث و هشدار شده اند 
ا يك مقام فرانسوي در اين سه خبر ر

ديدار با رئيس جمهوري، به او داده 
  : است 

 رئيس ، كارتر به ژيسكاردستن– 1
امريكا به : جمهوري فرانسه گفته است 

لمان و ايران آهيچ قيمت از دو كشور 
  و .   صرف نظر نمي كند 

 وزير خارجه در ،  اختالف وانس- 2
حكومت كارتر با كارتر و مشاور امنيتي 

وردن دولت انقالبي آ سر از پا در او بر
ن بوده اند كه از آنها بر آ. ايران است 

راه  برانگيختن كردها بر ضد دولت 
مي توان دولت جديد را ... مركزي و

  و . ورد آاز پا در 
  نيروهاي نظامي در خاك عراق - 3
اين  . ماده حمله به ايران مي شودآ

خبر را روزنامه لوموند نيز انتشار داده 
  .ود ب

    به استناد اين خبر ها، رئيس 
من، در « : جمهوري هشدار داده است 

مقام مسئول امور كشور بايد بگويم كه 
در همين . » وضع بغايت حساس است 

روز، بنا بر كارنامه، جلسه با مسئوالن 
  .نظامي تشكيل شده است 

: مده است آ، 59 تير 16 در كارنامه ●
 حسين قايان محالتي وآصبح ابتدا « 

 به ،مده بودندآخميني كه از كرمانشاه 
 معاون وزارت ،قاي ميرسليمآهمراه 
مدند و در باره كردستان و آكشور، 

و معلوم شد كرمانشاه گزارش دادند 
كه نيروهاي دشمن در خاك عراق 

به  تداركاتي ديده اند و خبري كه قبال 
  »  .  ما داده شده بود، صحت دارد

مده آ ، 1359 تير 17 در كارنامه ●
صبح جلسه شوراي امنيت « : است 

هدف ارتش عراق : گفتم ... كشور بود 
مشغول كردن ما در مرزها است تا در 
درون عناصر مسلحش توطئه هائي را 

گفته . در نقاط مختلف ترتيب بدهند 
، مشاور امنيتي كارتر نيز شد برژنسكي

 در اودر عراق بوده است و وقتي از 
 لبخند ،كرده اندباره سفرش سئوال 

  .  » زده است
ن تاريخ، از مرز تركيه آدر حقيقت، در 

تا مرز پاكستان درگيريهاي مسلحانه 
ايجاد كرده بودند، كودتاي نوژه را 
سازمان داده بودند تا به متالشي شدن 

به ترتيبي كه  به وقت . ارتش بيانجامد 
حمله عراق به ايران، قوائي براي 

  :مانده باشد  مقاومت با قواي مهاجم ن
 تير در باره هدف از 21 در كارنامه ●

 كه بخش نظامي دفتر –كودتاي نوژه 
  -ن را كشف كرد آرئيس جمهوري 

  :مده است آ
اگر در نيروهاي مسلح ما سلسله     « 

در مراتب فرماندهي از بين برود،  
واقع، در صورت حمله دشمن ، اين 

ر به مقابله نيروها دست كم قاد
 يك خطر بسيار  ،و اين. ود نخواهند ب

  » ... بسيار بزرگي است
،  بني صدر  در كارنامه همين روز

اطالع داده است كه قطب زاده نزد او 
رفته و اطالعات جديدي  در باره طرح 

اين  .  اصلي كودتا به او داده است
همان طرح است كه با تصويب شوراي 

 هزار دالر 200 به مبلغ ،انقالب
ن، محورهاي  آخريداري شد و در

حمله ارتش عراق نيز مشخص شده 
  . بودند 

 به دنبال كشف كودتاي نوژه، ●
طرح  ،بهشتي، در غياب رئيس جمهوري

اداره كشور توسط يك انحالل ارتش و 
 مركب از نماينده ، نفري3كميته 

شوراي انقالب و سپاه و دادستاني 
. انقالب را به شوراي انقالب داد

اين طرح : د مهندس بازرگان گفته بو
.  است كودتا بر ضد رئيس جمهوري

ن را  آ،صبر كنيد در حضورش اقال 
    .مطرح كنيد

 همراه با اين طرح، غرضي استاندار 
 تمامي ، با همدستي سپاه،خوزستان

كادر افسري لشگر خوزستان را دستگير 
و به خميني تلگراف كرده بود كه براي 

  !لشگر فرمانده معين كرده است 
 ، افسران لشگرهاي ديگر نيزدستگيري

هشدارهاي . همزمان انجام شده بود 
بني صدر به خميني در او مؤثر نمي 

ن تاريخ، صحبت از خطر آاز . شدند 
جنگ و لزوم تجديدسازمان 

ازموضوعهاي مهم گزارشهاي ،ارتش
روزانه رئيس جمهوري به مردم كشور 

  از جمله،. شد 
مده است  آ، تيرماه24 در كارنامه ●

غرضي استاندار خوزستان نزد كه 
رئيس جمهوري رفته و او غرضي را  
بخاطر خطاي بزرگش توبيخ كرده 

  . است 
در همين روز، جلسه شوراي امنيت 

مسئله مرز « ملي تشكيل شده و در باره 
با عراق و حمالت فرسايشي روز مره 

 بحث شده و تصميم هائي اتخاذ ،عراق
رئيس جمهوري در باره .  » شده است 

اثرات مخرب تبليغات بر روحيه 
  .ارتشيان هشدار داده است 

معين « ، 1359 تير ماه 31 در كارنامه ●
عراقيها حمله : گفت...  وزير نفت ،فر

در كارنامه همين روز، در » . كردند 
وضع « جلسه شوراي انقالب، بني صدر 

ورد آعمومي در غرب ايران و بر
جنگ   خصوصا ،نيروهاي ما و دشمن

شي كه عراق در خدمت سلطه فرساي
» گران امريكائي در پيش گرفته است  

  .را تشريح كرده است 
مده است كه آ مرداد، 4 در كارنامه ●

قطب زاده نزد رئيس جمهوري رفته و 
ورد كه اين گزارشها آگزارشهائي « 

بيانگر توطئه هاي گسترده ايست در 
باره جمهوري كه با اطالعات ديگر كه 

  .  واني دارد فراهم شده، همخ
 اين اطالع بس ، مرداد7 در كارنامه ●

مهم به مردم گزارش شده است كه 
رئيس ستاد ارتش و رئيس اداره 

 براي يك ، مرداد2 در ،اطالعات ارتش
نزد رئيس » ديدار فوق العاده « 

اطالعات « : جمهوري رفته و گفته اند 
حمله (خيلي روشن كننده در زمينه  

  .» اند ورده آبدست ) دشمن  
اين همان اطالعاتي هستند كه به 

ن دو نزد  آ،دستور رئيس جمهوري
 او را ،خميني برده و با تشريح وضعيت

نسبت به قطعي بودن حمله عراق به 
دو روز پس .   توجيه كرده اند ،ايران

از ارائه گزارش به خميني، بني صدر 
نزد خميني مي رود تا توجه او را به 

.  كند هرچه جدي بودن خطر جلب
اينها همه دروغ : اما خميني مي گويد 

هيچ كس به ايران حمله نمي . است 
ارتشي ها اين دروغها را مي . كند

خوند از ارتش قطع آسازند  تا پاي 
   !كنند
 مرداد،  گزارش رفتن 24 در كارنامه ●

بني صدر به غرب براي بازديد از 
. مده است آوضعيت نيروهاي ايران 

يد بود كه هلي در جريان اين بازد

كوپتر حامل  رئيس جمهوري و 
فرمانده نيروي زميني و ديگر همراهان 

سيبي نمي آنها آسقوط مي كند اما به 
  .رسد 
مده است كه  آ، مرداد25 در كارنامه ●

رئيس جمهوري به ستاد لشگر كرمانشاه 
رفته است و در جلسه اي مركب از 
فرماندهان ارتش و سپاه، شركت كرده 

الب موضوع شور و بررسي مط. است 
  .قابل انتشار نبوده اند 

در واقع، او از رئيس ستاد ارتش 
در صورت حمله عراق به : پرسيده بود 

 چند روز مي توانيد مقاومت ،ايران
كنيد؟ او پاسخ مي دهد با اين ارتش 

بديهي است كه .   روز 4 ،بدون شيرازه
ممكن نبود اين پرسش و پاسخ انتشار 

نا بر نامه اي كه بني صدر ب.  پيدا كند 
 در اين جلسه ،به خميني نوشته است

بوده است كه نمايندگان سپاه  پيشنهاد 
كرده بودند بگذاريم دشمن زمينها را 

نگاه با جنگ چريكي به آتصرف كند و 
  :! وريم آستوهش 

  
اما گردانندگان حزب * 

جمهوري اسالمي و سپاه از 
عوامل منصرف كردن توجه 

 جنگ و پاره خميني از خطر
  :كردن شيرازه ارتش بودند 

  
، 59 خرداد  به خميني 1 در نامه  ●

طرح ( يت آبني صدر از نوار حسن 
مي نويسد و ) كودتا بر ضد بني صدر 

  : خاطر نشان مي كند ،در باره ارتش
 به خدمت رسيدند و بالفاصلهاما ...  «

نوشته اي گرفتند كه در ارتش تفتيش 
.  ارش بدهيد كنيد و هفته اي يك گز

 ارتش ،در كجاي دنيا و در كدام تاريخ
مي تواند با اينگونه اظهار علني سوء 

  »  بر سر پا بماند ؟ ،ظن
 به خميني، 59 خرداد 25 در نامه ●

  :بني صدر نوشته است 
 تهيه ،همزمان با اين تدارك گسترده« 

گزارش براي القاي بي اعتمادي به 
 ارتش شروع شد و متأسفانه فرياد و
استغاثه اين جانب مؤثر نيفتاد و امروز 

ثار بي نظمي و سقوط روحيه آبارديگر 
 ظاهر تر ، روز به روز،دوباره در ارتش

  ...مي شود 
    يك سر اين حادثه سازيها در 

اينها .  گردانندگان سپاه انقالب است 
چگونه خود فريب خورده اند و افراد 
سپاه را فريب داده اند ؟  يك نظريه 

ميز كه در پيشنهادي كه براي آوهم 
در غياب ( تصويب به شوراي انقالب 

همان ( تهيه شده بود ) اين جانب 
ره كشور طرح انحالل ارتش و ادا

مده  آ،)توسط يك كميته سه نفري 
  » . ن را به حضور فرستاده امآاست و 

 ، بني صدر به 59 مرداد 3 در نامه ●
  : از جمله نوشته است ،خميني

ن شما در نيروهاي مسلح مي ناظرا   « 
توانند بر اين حقيقت شهادت بدهند 

 خصوص بعد از روحيه نيروهاي،كه 
  به حد اقل نازل ،صحبت اخير شما

شده است و ما، ماههاي حساسي را 
  ».پيش رو داريم 

 بني صدر به ، شهريور7 در نامه ●
  :خميني نوشته است 

گردانندگان ( نوشتم كه اينها  قبال    « 
بعد از )  جمهوري اسالمي و سپاه حزب

 به سراغ ارتش خواهند رفت و  ،دولت
تا همه چيز را فلج نكنند، دست 

  . برنخواهند داشت 
 بني صدر به خميني ، شهريور14 در ●

  :نوشته است 
نحوه عمل استاندار خوزستان     « 

. روحيه ها را بكلي خراب كرده است 
. فرمانده قابل حاضر نمي شود برود 

شاء اهللا امروز و فردا حمله نمي كنند ان
اما باالخره يك روز اين كار را 

  » . خواهند كرد
، بني صدر به 59 شهريور 28 در نامه ●

  :خميني نوشته است 
 يك ماه پيش، همين فرماندهان را -1

به خدمت فرستادم اطالعات حاصله در 
. باره توطئه امروز را بعرض رساندند 

ديد  به اين بعد، به اين جانب فرمو
اطالعات باور نمي فرمائيد و امروز 

  ...مده اند آب درآراست از
    در كرمانشاه و تهران دو نظريه در 
باره برخورد نظامي در مرزها طرح شد 

حاصل صحبتها در دو صورت جلسه . 
تنظيم شد كه همه امضاء كردند و به 

  .حضور فرستادم 
    يك نظر مي گفت كه  ارتش  بلحاظ 

د سالح و از دست دادن حالت كمبو
بنا بر . تمركز،  نمي تواند مقاومت كند 
بايد . اين، در هم شكسته مي شود 
اين .  جنگهاي چريكي كرد و ضربه زد 

يا فكر مي كنيد اگر آ: جانب پرسيدم 
بيايند و غرب و خوزستان را بگيرند، 
چيزي برجا مي ماند كه بعد برويم 

اه مي يا سپآ... جنگ چريكي بكنيم ؟ 
تواند منهاي ارتش، جنگ چريكي 

  » .انجام دهد ؟ پاسخ اين بود  كه نه 
  

 در همان ،و ايران، امروز* 
 ايران پيش از حمله ،موقعيت

اصول « عراق قرار دارد و 
مدعي هستند كسي به » گرايان 

  :ايران حمله نخواهد كرد 
  
نها آ بنا بر اسناد كه بخش كوچكي از ●

 محسن نقل شدند، رحيم صفوي و
 حمله عراق به ،ن روزآ... رضائي و

زيرا مي . ايران را دروغ مي شمردند 
نها آخواستند ارتش منحل شود و 

پيشنهاد انحالل . دولت را تصرف كنند 
ارتش يك ماه پيش از حمله عراق به 

اما . شوراي انقالب داده شده است 
 دروغي چنين فاحش مي ،چرا او امروز

ي و هاشمي سازد و جاي خميني و بهشت
رفسنجاني و خامنه اي و گردانندگان 
سپاه را به بني صدر مي دهد ؟ زيرا مي 

  :داند 
نهم  آ، با وجود علم از حمله عراق– 1

از گروگانگيري ببعد،  متالشي كردن 
ارتش و ايجاد برخوردهاي مسلح و غير 
مسلح در سطح كشور، خيانت به كشور 

 (اين خيانت را خميني . بوده است 
با اين فرض كه اطالعات غلط به او ولو 

زيرا او مي بايد به . مي دادند 
گزارشهاي صحيح رئيس جمهوري و 
ستاد ارتش دست كم حداقل بها را مي 

  و گردانندگان حزب جمهوري )داد
  . اسالمي و سپاه كرده اند 

 توافق ،  پيش از وقوع جنگ– 2
اكتبر ( محرمانه با ريگان و بوش را 

ر گروگانها انجام دادند بر س) سورپرايز 
و بعد از وقوع جنگ، كودتاي خزنده 

با  . را  طراحي و به اجرا گذاشتند
   رئيس جمهوري موفق شد ،وجود اين

عراق را ناگزير از قبول شكست و 
موافقت با پيشنهاد هيأت عدم تعهد كند 

، 60همان خائنان با كودتاي خرداد . 
  وردند و آاسباب ادامه جنگ را فراهم 

  7صفحه در
  

  خزان واليت فقيه
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 سال، در شكست به 8ن را بعد از آ
  .پايان بردند 

نست كه آيا رحيم صفوي نگران  آ- 3
دروغ او . ؟همان ماجرا تكرار شود 

  نوعي هشدار است ؟ 
 با وجود اين كه در همين سخنراني ●

بلحاظ سياسي، امريكا : مي گويد 
.  توانائي گشودن جبهه دومي را ندارد

شدار مي دهد  ه ،به دنبال اين ارزيابي
درس كه از تجاوز عراق به ايران بايد 

   . گرفت و نبايد ساده انديشي رويه كرد
 –    روي سخن او با مافياهاي نظامي 

مالي حامي احمدي نژاد است و بخشي 
از گردانندگان سپاه و تبليغاتچي هائي 
مثل حسين شريعتمداري و بسا  خامنه 

اين سخنراني روشن مي كند . ايست
 سپاه، او در شمار مخالفان كه، در

  .احمدي نژاد است 
 راستي اينست كه خطر جنگ جدي 

سندها كه نقل شدند و كوششها . است 
كه در توضيح وضعيت از زمان 

 سپتامبر بدين سو، بطور 11ترورهاي 
يند،  بخاطر اين آمستمر به عمل مي 

است كه ايرانيان خطر را جدي بگيرند 
يزند و از نكه دير شود، برخآو پيش از 

  .خائنان به ايران خلع يد كنند 
 يا بحران كنوني كار راآ: انقالب اسالمي 

به جنگ مي كشاند  و يا پيش وقوع 
جنگ،  مردم ايران هشدارها را مي 
شنوند و دست كم مخالفت خود را با 
كشاندن كار به جنگ، ابراز مي كنند و 

   ؟     بحران به پايان مي رسد
  
  

سپاه پاسداران و 
ن آأسيسات وابسته به ت

هدفهاي جديد حمله 
موشكي و هوائي به 

   تحريم-ايران 
    :-ايران

  
مي دانيم كه دو مجلس : انقالب اسالمي 

امريكا سپاه پاسداران را يك سازمان 
مصوبه دو مجلس . تروريستي خواند 

 ،سيمور هرش.  نزله اجازه جنگ است بم
 نيويوركر گزارش مفصلي را در هفته نامه

در .  انتشار داده است  )2007 اكتبر 1( 
ن گزارش و خبر آقسمت اول، چكيده 

دستگيري فرهادي و سخنان ژنرال 
ن  آس  در باره سپاه قدس و نقش آپترو

در قسمت دوم . وريم آدر عراق، را مي 
اظهار نظر بوش و دوندگي هاي فرانسه 

را ...  و نقش فرانسه  وبراي تحريم ايران 
  :مي گذرانيم از نظر خوانندگان 

  
بنا بر نقشه :  سيمور هرش 

جديد، بجاي بمباران هرچه 
گسترده تر ايران، امريكا  بنا 
دارد مراكز و مؤسسات 
تحت اداره سپاه را بمباران 

  :كند 
  

  چكيده تحقيق سيمور هرش * 
   ) :2007 اكتبر 1نيويوركر ( 
  
 حكومت بوش بنا دارد از بمباران ●

منصرف وسيع تأسيسات اتمي ايران  
ن،   پايگاهها و آشود و به جاي 

تأسيسات سپاه پاسداران را بمباران  
  . كند 

     او به مراجعه به بسياري از مقامات 
 كه –حكومت و سازمانهاي اطالعاتي  
  به -نامشان را محفوظ نگاه مي دارد 

اين نتيجه رسيده است كه در تابستان 
 معاون ، تحت القاي ديگ چني،جاري

 نقشه حمله به ايران ،وريرئيس جمه
نقشه قبلي . تغيير داده شده است 

 از جمله مراكز ،بمباران وسيع ايران
اتمي شناخته شده و مظنون و نيز 

اما . مراكز و تأسيسات نظامي ايران بود 
«  بنابر بمباران ،بنا بر نقشه جديد

توضيح اين كه . گونه است » جراحي 
تأسيسات سپاه پاسداران در تهران و 

 بخصوص از نقاطي ،ديگر نقاط ايران
نها به عراق حمله مي شود،  آكه از 

  .بمباران خواهند شد 
 تداركات بطور قابل مالحظه اي ●

تغيير نقشه سه علت :  افزايش يافته اند 
  : دارد 

 رئيس جمهوري و مشاوران او به – 1
اين نتيجه رسيده اند كه كارزار 

مي تبليغاتي براي قانع كردن افكار عمو
امريكا  به اين كه ايران يك خطر اتمي 

.   نتيجه نداده است ،بالفاصله ايست
نكه تبليغات پيش از حمله به آحال 

عراق، افكار عمومي را متقاعد كرده 
بودند كه بدون فوت وقت  بايد به 

  .  عراق  حمله شود 
 حكومت امريكا نظر سازمانهاي – 2

 اطالعاتي را كه به اجماع قائل بر اينند
ينده ايران به آ سال 5كه دست كم تا 

  و. سالح اتمي دست نخواهد يافت 
 اين ، در امريكا  و در خاورميانه– 3

واقعيت بطور روز افزون پذيرفته مي 
شود كه ايران برنده بزرگ ژئوپليتيك 

  . جنگ عراق است 
 گرچه تداركات جنگ بر ضد ايران 

 قول يك مقام اما بهافزايش يافته اند، 
سيا، زمان حمله به ايران نزديك پيشين 
هرش در جريان تحقيق خود .  نيست 

از بسياري شنيده است كه رئيس 
جمهوري دستور العمل حمله به ايران 

بدون اين دستور . را صادر نكرده است 
بسا چنين .  حمله انجام نمي شود 
  . فرماني هرگز امضاء نشود 

 اقدام به حمله نظامي به ايران هرچه ●
 هم در باره  ،حكومت امريكا :  زود تر

برنامه اتمي ايران و هم در باره 
مداخالت ايران در عراق، هموراه به 
ايران هشدار داده و اخطار كرده است 

  در يك سخنراني در ماه اوت، ،اخيرا. 
روابط موجود ميان افراطي هاي شيعه 

 افشا و از ايران خواست ،با تهران را
» تمه دهد به اعمال خود در عراق خا«

در غير اين صورت، ما تدابير الزم را .  
براي برخوردار كردن قواي خود از 

 اتخاذ و به اجرا خواهيم ،امنيت
نچه به نقش ايران در آو در .  گذاشت 

عراق مربوط مي شود، مشخص و 
 26 تدبير ،ملموس  تدابير متخذ

بنا بر اين تدبير، سپاه . سپتامبر است 
روريست پاسداران يك سازمان ت

  . شناخته شد 

     موضع رئيس جمهوري و مقامات 
اگر بسياري از : حكومت او اينست 

نها آ  با ،مسائلي كه امريكا،  در عراق
 بايد به مقابله با ايرانيها  ،روبرو است

در ميان  پر و پا قرص ترين . برخاست 
حاميان اين روش، معاون بوش، ديگ 

بنا بر قول يك مسئول . چني است 
بق سيا، او مأيوسانه تقال مي كند تا سا

مگر بر ضد ايران يك اقدام نظامي 
 ماه بيشتر 14چرا كه . يد آعاجل بعمل 

از دوره حكومت بوش باقي نمانده 
  . است 

:  جنگ منطقه اي بيست ساله ●
 مثل ژنرال ،مقامهاي اول ديگر امريكا

 فرمانده قواي امريكا در ،پترائوس
ه كرده اند كه عراق،  اطالعاتي را ارائ

گوياي حضور روز افزون ايران در 
او در گزارش ماه سپتامبر .  عراق است 

هيچكس : خود به كنگره گفته است 
متوجه اندازه مداخله ايران در عراق 

تهران از طريق چريكهاي . نشده بود 
 با دولت عراق و قواي ائتالف ،عراقي

  . در عراق مي جنگد 
كنش رژيم نچه دانسته نيست، وا      آ

.  ايران نسبت به بمباران ايران است 
برژنسكي، مشاور امنيتي كارتر، رئس 

 در گفتگو با ،جمهوري اسبق امريكا
هرش، پيش بيني كرده است كه 

 20بمباران ايران سبب بروز يك جنگ 
اين بار، . ساله در خاورميانه مي شود 

 نقش قرباني را مابخالف جنگ با عراق، 
  .بازي خواهيم كرد 

     هدف بازي مجبور كردن ايران 
است به دار و ندار خود را به قمار 

   .بگذارند
پيش از اين نيز روزنامه : انقالب اسالمي 

نگار ديگري به اين نتيجه رسيده بود كه 
نست كه با همان سالح كه آامريكا بر

ورد، رژيم ايران آشوروي سابق را از پا در 
 كردن ن سالح مجبورآ. ورد آرا از پا در

ايرانست به ورود در مسابقه تسليحاتي و 
هستي كشور را در اين مسابقه از دست 

   . دادن
 ي سخنگو، پرينودانا اكتبر، 1در ◄

در واكنش به تحقيق سيمور  ،كاخ سفيد
  ادامهبربنا  امريكا: هرش، گفته است 

 رئيسدارد و  در برابر ايران، يديپلماس
 يحل  راه است  گفتهيجمهور
 مشكل ابران وجود ييك براديپلمات
به همين خاطر، ما با متحدمان . دارد

 هستيم تا به اين يمشغول همكار
 .حل برسيم راه

  
دستگيري محمود فرهادي، *

  :افسر سپاه قدس ؟ 
  
 اكتبر، خبر دستگيري افسر 3 در ◄

 محمود فرهادي، در ،سپاه پاسداران
  . سليمانيه عراق، انتشار پيدا كرد 

 امريكا در عراق،     سخنگوي ارتش
او بمدت : سرتيپ كوين برگنرگفت 

 افسراطالعاتي ايران در عراق ، سال10
او توضيح نداد پيش از . بوده است 

حمله امريكا به عراق، فرهادي فعاليت 
جاسوسي را چگونه انجام مي داده 

رساندن پول و : اما گفت .  است 
اسلحه و به سازمانهاي افراطي شيعه در 

نها را اين شخص آم افراد عراق و تعلي
  .سرپرستي مي كرده است 

 ، در هتلي، سپتامبر20     فرهادي در 
او .  دستگير شد ،توسط قواي امريكا

بظاهر كارمند استانداري كرمانشاه 
گروه رجوي او را سرتيپ . است 

پاسدار و مسئول اطالعات قرارگاه ظفر 
  . معرفي مي كند 

ق،      طالباني، رئيس جمهوري عرا
گفت فرهادي به دعوت حكومت 

مده و توقيف او را آمحلي به سليمانيه 
  . توسط قواي امريكا، محكوم كرد 

  
سفير ايران : ژنرال پترائوس * 

در عراق افسر سپاه قدس است و 
ايران عامل توسعه خشونت در 

    :عراق است
  
، ژنرال ) اكتبر 7(  به گزارش رويتر ◄

 در پنرائوس، فرمانده قواي امريكا
عراق،  ايران را به اتهام هاي جديدي 

  : متهم كرد 
 سفير ايران در بغداد، حسن كاظمي ●

پترائوس .  قمي، عضو سپاه قدس است 
توضيح نداد از كجا  مي داند كه سفير 

  . عضو سپاه قدس است 
 سپاه قدس گروههاي عراقي را كه ●

به قواي امريكا حمله مي  كنند،  
 گروهها به اين.  حمايت مي كند 

نها را آاسلحه پيشرفته مي دهد و 
  . هدايت مي كند 

 او كه پايگاه نظامي امريكا، واقع در ●
 كيلومتري مرز عراق با ايران، رفته 30

يا آبود، در پاسخ پرسش خبرنگاران كه 
دولت ايران مسئول كشته شدن افراد 

نها آ: امريكائي است ؟ گفته است
مسئول مجهز كردن گروههاي عراقي 

نها و تأمين آه اسلحه و دادن تعليم به ب
نها هستند و عمليات آنيازمنديهاي مالي 

بر ضد قواي امريكا را نيز هدايت مي 
  . كنند 

  
ايران ) :  اكتبر 3( فوكس نيوز * 

 موشكي خواهد 2015تا سال 
ساخت كه مي توانند امريكا را 

  :هدف قرار دهند 
  
 ارتش از قول يك مقام ، فاكس نيوز◄

 اين خبر را انتشار ا، دفاع امريكوزارت
تكنولوژي ايران تا سال : داده است 

 پيشرفت مي كند و ايران مي 2015
تواند موشكهاي دوربردي را بسازد كه 
قادر به هدف گرفتن امريكا  خواهند 

  .بود 
     اما امريكا در هفته پيش ضد موشكي 

زمايش كرد كه به آرا با موفقيت 
نان داد كه در مقامات اين وزارت اطمي

صورت حمله موشكي ايران، امريكا مي 
امريكا مي تواند . ن را دفع كند آتواند 

اروپا را قانع كند كه برغم مخالفت 
شديد روسيه، مي بايد به يك سيستم 

  .  مجهز شود ،دفاع در برابر موشك
 اطالعاتي     بسياري از كارشناسان 

، 2015پيش بيني مي كنند كه پيش از 
ا  از توانائي موشكي برخوردار ايرانيه

مي شوند كه مي تواند امريكا را تهديد 
سرتيپ هانري اوبرينگ مدير .  كند 

برنامه دفاع در برابر موشك امريكا در 
ايران : مصاحبه با فوكس نيوز گفت 

 موشكهاي بردمي تواند تكنولوژي 
 كامل كند و در ساختن متوسط را

موشك دور برد مورد استفاده قرار 
  . هند د

     تشديد تنش ميان ايران و جامعه 
جهاني بر سر پرونده اتمي ايران و 
نقش ايران در همĤهنگ كردن 

  وزارت دفاع ،گروههاي شورشي عراق
ن داشت هرچه زودتر سيستم ضد آرا بر

هم اكنون . ماده كند آموشكي خود را 
امريكا مشغول ساختن ضد موشكهائي 
است كه مي توانند در دفاع از 

 در ا،كشورهاي اروپائي دوست امريك
 بكار ،برابر حمله موشكي احتمالي ايران

  . روند 
  

: هواپيماهاي ساخت ايران * 
مجاز، سهم مردم و واقعيت، سهم 

  :! امريكا 
       
 ايران در توليد ،بنا بر تبليغات رژيم◄

هواپيماهاي جنگي به توليد انبوه 
هواپيماهاي مجازي كه .  رسيده است 

اما .  سهم مردم است ،مي سازدرژيم 
يا امريكا و غرب نمي دانند توانائي آ

فني و صنعتي ايران چه اندازه است ؟ 
اما از ديد رژيم مهم نيست مهم . چرا 

  : فريب مردم است 
و  قرار بود روز شروع جنگ ايران◄

ع از هواپيماهاي مونتاز شده و ن4عراق 
   اما .يند آدر ايران به پرواز در 

 شده از هر مونتاژاهاي  هواپيم تعداد●
 .  بيشتر نيستفروندمدل دو 
ذرخش و صاعقه كه آهواپيماهاي 

هواپيماهاي جنگنده ساخت ايران 
فروند  دو ،يك از هر خوانده شده اند، 

قطعات بكار رفته در  . اند شده مونتاژ
  5 – و اف 4 – هواپيماهاي اف نها از آ

 از  ، در ايراننها، آ تنها بدنه . هستند 
  . شده است و ساخته  طراحيالگوروي 

اين هواپيماها هنوز مجوز ساخت ●
 زيرا  . انبوه را به دست نياورده اند

نها با وجودي كه آگواهي استاندارد  
مدتهاست در حال پرواز هستند صادر 

زيرا بي نقص بودن و قابل . نشده است 
 دو مشكلي هستند ،توليد انبوه بودنشان

 در . نجسته اند كه هنوز راه حل 
 را  نوع هر دو روز شروع جنگ، مراسم 

  .وردند آبه پرواز در 
دو هواپيماي ديگر كه تندر و تزرو  ●

ايراني و هاشان د كه بدنه ننام دار
ماده آ هستند، امريكايي قطعاتشان 
هر يك دو فروند  از  . پرواز بودند

مناسفانه به دليل .  اند ساخته شده 
در نمايش و عجله استاندارد بودن غير

 يكي ،  با وجود ساعتها پرواز،دادنشان
  . نها سقوط كرد آاز 
. ستدانسته نين هنوز آعلت سقوط     

ن نيز از سوي آ خبر سقوط انتشار
با وجود اين . مقامات ممنوع شده است

ن آكه اجازه پرواز به شنيده مي شود 
هواپيما داده نشده بود اما به خاطر 

مجبور  ،به ايرانسال روز حمله عراق 
 متاسفانه به .  سقوط كرد وبه پرواز شد 

دليل عمل نكردن صندلي ايجكت 
 يكي از افسران اليق نيز در ،هواپيما

دليل . ته شده است اين سقوط كش
عمل نكردن متحرك هاي سقوط را 

  . دانسته اند بال سمت راست 
  

  8صفحهدر 
  
  

 خزان واليت فقيه
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بوش با ايران وارد مذاكره 
نسه در و فرا.. مي شويم اگر

تالش براي تحريم ايران از 
  : سوي اروپا 

  
با ايران : بوش مي گويد * 

مذاكره مي كنيم اگر به قطعنامه 
و او . شوراي امنيت تمكين كند 

تصميم به حمله به ايران : گفت 
نگرفته است و او نسبت به خطر 

  :اتمي ايران هشدار داد 
  
درباره )  اكتبر 8(  استراتفور ◄

اكتبر بوش تفسيري را  5 و 3اظهارات 
ن آمنتشر كرده است كه نكات عمده 

  عبارتند از
 اكتبر، بوش خطاب به گروهي 3  در ●

امريكا : از كارفرمايان و تاجران گفت 
ماده است با ايران وارد مذاكره شود آ

هرگاه ايران اجراي برنامه اتمي  خود 
 5او در .  ورد آرا به حال تعليق در 
ويزيون العربيه، اكتبر در گفتگو با تل

 امريكا با ،تكرار كرد كه به اين شرط
  . ايران وارد مذاكره مي شود 

     و سخنگوي وزارت خارجه  ايران 
ماده گفتگو بدون آايران : پاسخ داد 

پيش شرط و بر اساس احترام متقابل 
تعليق غني سازي : او افزود .  است 

جالب اين .  بحث كهنه ايست ،اورانيوم
سخنان بوش : افزود كه سخنگو  

تازگي ندارند اما اين بار از دفعات 
  .  روشنتر بودند ،گذشته

 سخن سخنگو راست است زيرا بوش ●
هيجگاه به صراحت نگفته بود مايل به 

 مسئله ،با اينهمه.  گفتگو با  ايران است 
.   موضوع گفتگوي مقدمي است ،اتمي

بوش مي گويد نخست غني سازي را 
وريد و ايرانيها حاضر آبه حال تعليق در

نيستند پيش از گفتگو تن به اين كار 
ماده اند غني آبنظر ما ايرانيها .  بدهند 

ورند اما تا آسازي را به حال تعليق در 
ن را كش مي دهند تا كه از آبتوانند 

  . امريكا هرچه بيشتر امتياز بگيرند 
گاه است آ امريكا نيز از قصد ايرانيها ●
. ند ايرانيها تمكين كنند انتظار نيز ندار. 

  :  يكي از دو قصد را دارد ،بنا بر اين
      نخست اين كه واشنگتن مي 
خواهد افكار عمومي و متحدان خود 
را متقاعد كند كه براي اين كه با ايران 

نكه تصور شود، آگفتگو كند، بيش از 
چنانكه همگان متقاعد . دور رفته است 

ظامي را  غير نراههايشوند امريكا همه 
براي اين كه ايران دست از برنامه 

  . اتمي خود بردارد، رفته است 
     دوم اين كه قصد امريكا اينست كه 

. در باره مذاكره، با ايران مذاكره كند 
و بسا قصد دارد  بدون شرط با ايران 

  . وارد گفتگو شود 
      بنظر اول، بعد از شروع طرح 
 جديد تثبيت وضعيت عراق، امريكا
اميدوار بود با ايران گفتگوهاي جدي 

زيرا هيچگاه . در باره عراق انجام دهد 
از دو طرف مهار اوضاع عراق را در 

  . دست ندارد 
   اجماع عمومي شامل  دموكراتهاي 
عضو كنگره براينست كه خروج يك 
 ،جانبه و فوري قواي امريكا از عراق

  . عملي نيست و عملي نيز نمي شود 
به بهبود رابطه حكومت     با توجه 

 ممكن است ،بوش با سني هايي عراق
.  ايرانيها به سر ميز مذاكره بازگردند 

امريكائيها نياز به گفتگو با ايران را 
  .دارند 

 واقعي ، بسا پيشنهاد گفتگو به ايران●
دوبار چنين پيشنهادي در يك . باشد 

هفته،  به زمينه سازي نزد افكار عمومي 
  .ه به ايران نمي ماند امريكا براي حمل

   اگر قرار بر گفتگو در باره برنامه 
اتمي ايران شود، امريكا  نمي تواند 
وارد گفتگو شود هرگاه ايران به 
اجراي برنامه اتمي خود ادامه دهد  و 
ايران نيز نمي تواند برنامه اتمي خود 
را بالاجرا كند زيرا موقعيتش در 

 .مذاكره را بسيار ضعيف خواهد كرد 
: چاره  وسطي كه باقي مي ماند اينست 

متوقف كردن برخي از جنبه هاي 
برنامه بدون متوقف كردن اجراي 

اگر بنا بر اين راه حل . نامه تمامي بر
شود، فرمول مورد قبول مي بايد براي 

  . هر دو طرف شفاف باشد 
 اكتبر، در مصاحبه با تلويزيون 5 در ◄

العربيه، بوش تكذيب كرد كه امريكا 
او . ماده حمله به ايران شده است آ

تأكيد كرد ما براي حل مسئله برنامه 
اتمي ايران، ديپلماسي را برگزيده ايم 

 .  
:  اكتبر خود گفته بود 3     در سخنان 

. مهم است كه  امريكا در عراق بماند 
 اين ،زيرا رفتن زود هنگام از عراق

كشور را گرفتار بلبشو خواهد كرد و 
ام  ايران و افراطي هاي اين بلبشو بك

امريكا مي بايد در . عراق  خواهد شد 
 مصممعراق بماند تا ايران بداند ما 

 كار استقرار دموكراسي را در هستيم
اين كشور بپايان رسانيم و در 
كشورهاي ديگر نيز مشوق استقرار 

  .دموكراسي شويم 
 امريكا مصمم است نگذارد بمب اتمي 

الگوي كره .  در خاورميانه خانه كند
شمالي، الگوي خوبي است كه ايران 

  . ن پيروي كند آمي تواند از 
ايران نبايد :  او گفت ، اكتبر5 در 

گمان برد كه جانشين او در كاخ سفيد، 
رفتار نرم تري را در برابر برنامه اتمي 

: و باز گفت . ايران اتخاذ خواهد كرد 
سعي مي كنم مجازاتهاي جديدي به 

ند تا ايران ناگزير ايران تحميل شو
شود دست از غني سازي اورانيوم 

  .بردارد 
  
بهترين :  روزنامه اعتماد ملي *

  :فرصت گفتگو با امريكا است 
  
 روزنامه اعتماد ملي سرمقاله اي در ◄

باره تاريخچه كشمكش ها بر سر بايد و 
نبايد گفتگو كردن با امريكا انتشار داده 
 كه توسط خبرگزاريها مخابره شده و

بخصوص . مورد تفسير قرار گرفته است 
كه همزمان شده است با اعالن 

مادگي امريكا براي گفتگو با ايران در آ
صورت متوقف شدن غني سازي 

  .اورانيوم 
اين قسمت ها )  اكتبر 3(     استراتفور 

از مقاله را انتشار و مورد ارزيابي قرار 
  :داده است 

 گفتگو با ، از زمان گروگانگيري●
يكا موضوع بحث و كشمكش ميان امر

دو جناح بوده و همواره توسط 
محافظه كاران تند رو كه امروزه 

نها است،  آحكومت احمدي نژاد معرف 
  . مده است آن جلوگيري به عمل آاز 

 سپتامبر و 11     بعد از ترورهاي 
تصميم امريكا به حمله به عراق، فرصتي 
بدست ايران افتاد تا  از راه همكاري 

 امنيت مرزهاي خود با عراق ، امريكابا
  . را تأمين كند 

 در حقيقت، نه اصل گفتگو با امريكا ●
كه چگونگي گفتگو و چه كسي مي 

بايد اين گفتگوها را انجام دهد، 
. موضوع كشماكش بوده است 

كشماكش ميان دو جناح ايران را 
ضعيف كرده  و در وضعيت كنوني كه  
نزاع دو طرف بر سر مذاكره و 

 فرصت ،  فروكش كرده،نآچگونگي 
.  خوبي براي گفتگو با امريكا است 

قبول گفتگو با امريكا  بهترين پيام به 
  . مردم ايران در اين هنگام است 

 استراتفور بر اينست كه براي تأمين ●
  ،امنيت ملي ايران براي دراز مدت

تفاهم با امريكا بر سر عراق توأم با باز 
منطقه، هدفي شناسي نفوذ ايران در 

است كه ايران مي تواند در سر داشته 
مهمتر از همه اين كه چنين .  باشد 

توافقي به ايرانيان امكان مي دهد از 
ترس مداوم حمله زميني و هوائي 

  . يند آامريكا به كشورشان بدر
يا آ:      پرسشي كه مي ماند اينست 

ايران فرصت را براي گفتگو با بوش 
 يا صبر خواهد مغتنم خواهد شمرد و

كرد تا كه با جانشين او وارد گفتگو 
  .شود 

  
ايران : هشدار البرادعي * 

خرين فرصت خود را از دست آ
  :ندهد 

  
 كه در روز يا  در مصاحبهيالبرادع ◄

گفته ، ي مالمزيتابا  اكتبر 3چهارشنبه 
 ي شانسر،ي اخيها  با توافقرانيا : است
 به دست آورده كه ييزدا  بحرانيبرا
 نيا.  آن را از دست بدهديستيانب

 به من.  استراني ادولتشانس آخر 
 كه اگر  ام تذكر دادهيرانيمقامات ا

 چي هگري نكنند، ديبا آژانس همكار
  . به آنان كمك كندتواند يكس نم

  
 وزير ، كوشنر،تبراز اول اك*

 درپي تحصيل ،خارجه فرانسه
ا موافقت كشورهاي اروپائي ب

 9ر تحريم ايران است  و د
، ساركوزي به مسكو رفت و اكتبر

قرارش از جمله گفتگو در باره 
  :برنامه اتمي ايران است 

  
  2 به گزارش خبرگزاري فرانسه در ◄

 وزير خارجه فرانسه گفته ، كوشنر،اكتبر
غرب مي بايد مجازاتهاي : است 

جديدي بر ضد ايران اعمال كند تا 
  . ايران غرب  را جدي بگيرد 

. ايران خطرناك است      وضعيت در 
مجهز شدن ايران به سالح اتمي 
وضعيت خاورميانه را بسيار بغرنج 

ايران در عراق نفوذ . خواهد كرد 
 در خاورميانه نفوذ دارد و مجهز ،دارد

 وضعيتي بسيار ،شدنش به سالح اتمي
  .ورد آخطرناك بوجود مي 

    اروپا مي بايد مجازاتهائي را وضع و 
هد ايران جديش اعمال كند اگر بخوا

  . بگيرد 
يا وضع و اعمال مجازاتها راه آ     اما 

: حل است ؟ كوشنر پاسخ مي دهد 
يا روزي آ.  بخشي از راه حل است 

غرب ناگزير مي شود دورتر برود ؟ 
   . كوشنر پاسخ مي دهد ممكن است

به وزراي خارجه :      او گفت 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نامه مي 

ضوع وضع و اعمال نويسد كه مو
مجازاتها از سوي جامعه اروپا را در 

دستور كار شوراي وزيران خارجه در 
  .  اكتبر قرار دهند 15
 عضو دائمي شوراي 5(  كشور 6 ◄

موافقت كردند ) لمان آامنيت بعالوه 
كه پيشنهاد قطعنامه سوم به شوراي 
امنيت را تا اواخر ماه نوامبر، به انتظار 

المللي انرژي اتمي ژانس بين آگزارش 
    . به تأخير اندازند 

 اكتبر، ساركوزي،  رئيس 9 در ◄
خبر . جمهوري فرانسه به مسكو رفت 

گزاري فرانسه همين تاريخ گزارش 
 در باره ايران ،مي كند كه او با پوتين

.  گفتگو خواهد كرد اتمي اشو برنامه 
  با وجود اين، 

  
ل آساركوزي واسطه ايده * 

  :مريكا ميان ايران و ا
  
 فيگارو، تفسيري را در ، سپتامبر27در ◄

باره موضعگيريهاي حكومت ساركوزي 
  :انتشار داد 

، در نآساركوزي كه از  دكترين ●
اجتماع سفراي فرانسه در كشورهاي 

  : اينست ، سخن گفت،جهان
ديپلماسي مي بايد از وقوع دو     « 

يكي مجهز : فاجعه جلوگيري كند 
مي و ديگري شدن ايران به بمب ات

  .» بمباران شدن ايران 
    ساركوزي فهميده است كه بمباران 

 خواه توسط امريكا يا ،يك طرفه ايران
 و چه توسط هر دو با هم، تنها اسرائيل

موجب پيوستن مردم ايران به رژيم 
مالها مي شود بلكه دنياي اسالم را به 
حمايت ايران بر مي انگيزد و تصادم 

جنگ تمدن ها  بسا به چهتمدن ها 
  .بدل مي شود 

وري است آدر خور ياد: انقالب اسالمي 
بوش در كار : كه كارتر نيز گفته است 

   .تجديد جنگهاي صليبي است
 دو كشور امريكا و ايران بروي هم ●

درب بسته اند و اين موقعيت،  راه 
ديپلماتيكي را براي ساركوزي  مي 

بخاطر اعتبار دو گانه اي كه . گشايد 
ن برخوردار است،  او  مي آه از فرانس

تواند امر صلح را در خاورميانه به پيش 
نها آدو اعتباري كه فرانسه از . ببرد 

برخوردار است، يكي اين اعتبار كه 
مدهاي جنگ عراق را آفرانسه پي 

ن آپيش بيني كرد و كوشيد از 
جلوگيري كند و ديگري اين روابط 
شخصي خوب ساركوزي با بوش 

  .هستند 
علي الريجاني كه طرف غرب با   ●

( ايران است و تنها به علي خامنه اي 
، كار خود را گزارش )جانشين خميني 

مي كند، از فرانسه خواسته بود واسطه 
صادقي بشود در اختالف ايران با غرب، 

نگاه كنيد به ( بر سر برنامه اتمي ايران 
او  ) .  2007 مه 26مصاحبه او با فيگارو 

يشنهاد كرد و از فرانسه چند راه كار پ
خواست راه كارهاي ديگري را ابداع 

  . كند 
     نيكوال ساركوزي مي تواند، در 
 ،صورت پاسخ مشخص و مثبت ايران

مي تواند ميان ايران و امريكا ارتباط 
برقرار كند و گفتگوي مستقيم اين دو 
را كه براي صلح جهان ضرور است، 
ميسر كند و اين يك پيشرفت 

  .يك بزرگي است ديپلمات
بوش خود گفت  اوال: انقالب اسالمي 

بنا بر اين . ماده گفتگو با ايران است آ
ش شدن آنيازي به كاسه داغ تر از 

طه ساركوزي به قصد يافتن موقعيت واس
 با وجود نقش ،ثانيا. گري نمي ماند 

يت از ديكتاتوري مشرف امريكا در حما
( ند ، كه بنا بر سر مقاله لومودر پاكستان

بر جهانيان معلوم مي كند )  اكتبر 8
منافع قدرتي كه امريكا است، بر 

 كه گويا مي خواهد در –دموكراسي 
 و –خاور ميانه بزرگ استقرار بجويد 

قدم قطعي دارد و رأي حقوق انسان ت
 به تجزيه عراق و حضور سناي امريكا

كه ارتش خصوصي امريكا در عراق 
 نه از دستش براي هر جنايتي باز است،

امريكا و غرب كه از مردم ايران و مردم 
عراق و مردم ديگر كشورها است كه مي 

زادي و آبايد دعوت به برخاستن و 
استقالل جستن و حقوق انساني و ملي 

   .وردآ بعمل ،ود را باز جستنخ
  
  

ارتش خصوصي،  
سياست خارجي 
خصوصي، تقسيم 

عراق ، نزاع بر سر 
  ...نفت عراق و

  
 160 امريكا  ارتش خصوصي* 

هزار نفره است و دستش به هر 
بدون اين . جنايتي باز است 

ارتش، ارتش رسمي نمي تواند 
  : در عراق بماند 

  
 ) 2007 اكتبر 4(  مجله لوپوان ◄

  را  Blackwaterسازمان بلك واتر 
كه در عراق عمل ميكند، اينسان معرفي 

  : كرده است 
 38(  اريك پرنس يك مرد جوان ●

، او فرمانده 1996تا سال . است ) ساله 
سابق نخبه هاي قواي مخصوص نيروي 

او مرد .  دريائي امريكا بوده است 
رازداري است و شركت  

Blackwater USA 1997 كه در 
ميز و آتشكيل داده است نيز، اسرار 

محل اين شركت در  .  رازدار است 
گوشه گمشده اي از يك نقطه اي 

كارولين ردباتالقي در مويوك، واقع 
.  شمالي  و دور از دسترس است 
. كاركنانش دستور دارند حرف نزنند 

شركت بيالن كار خود را نيز منتشر 
 Blackwaterو اينك . نمي كند 

موضوع يك نزاع سياسي در واشنگتن 
  .است 

    اريك پرنس به برابر دروبين هاي 
 كشيده شد و تلويزيونهافيلم برداري 

سيون كنترل و نها پرسش و پاسخ كميآ
اصالح حكومت  مجلس نمايندگان 
امريكا با او را بطور مستقيم منتشر 

  .  كردند 
.  اما نماد ارتش مزدوران گشته است ●

ارتشي كه امريكائيان كشف مي كنند 
نقشي به مهمي ارتش رسمي امريكا 

رد سياه  م1000.  درجنگ عراق دارد 
 و هلي 4 در 4پوش و زره پوشهاي 

 بخش قابل مشاهده از كوپترهاشان 
كه (  هزار نفري 160ارتش خصوصي 

. هستند ) نها  محافظ  آ هزارتن از 20
 ارتش رسمي امريكا ،بدون اين ارتش

نمي توانست و نمي تواند در عراق 
   . بماند
   يك گروه از بلك ، سپتامبر16 در ●

  واتر كه امنيت يك كاروان ديپلماتيك 
  9صفحهدر 

 خزان واليت فقيه
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ن مي كرده را در مركز بغداد تأمي
تش مي گشايد و آ بروي جمعيت ،است

  بلك واتر مدعي .  تن را مي كشد 16
مي شود كه گروه در دام افتاده بوده 
و در مقام دفاع از خود عمل كرده 

 به تمامي شهوداما نزديك .  است 
 را دروغ مي خوانند و مي ادعايش

گويند افراد بلك واتر از سوي احدي 
ن تحقيق چندي. تهديد نشده بودند 

توسط وزارت دفاع امريكا و اف بي 
ي و حكومت عراق انجام شده و آ

نها درز كرده و در مطبوعات آنتيجه 
نه دامي بوده : انتشار پيدا كرده است 

است و نه تهديدي و افراد بلك واتر 
   .مقصر هستند 

      افراد بلك واتر در عراق به 
مشهورند و  » Cow – boysكاو بوي « 

نخست شليك كن و : ينست شعارشان ا
  !سپس بپرس 

 مالكي نخست وزير عراق تهديد كرد ●
فعاليت بلك واتر را در خاك عراق 
ممنوع مي كند اما اين تهديد را عملي 

واقعيت اينست كه مقامات امريكا . نكرد 
اريك » خدمات « نمي توانند از  

 كاو بوي او، صرف نظر 850پرنس  و 
نها آماتها را زيرا حفاظت از ديپل. كنند 

ارتش رسمي نمي . بر عهده دارند 
تواند كارهاي محافظان و افراد ديگر 

از مصونيتي . بلك واتر را انجام دهند 
هم كه افراد بلك واتر برخوردارند، 

افراد اريك پرنس : برخوردار نيستند 
 برابر .مشمول كاپيتوالسيون هستند 

قراري كه حاكمي كه دولت اشغالگر 
ود، اين افراد مصونيت معين كرده ب

 دارند و بابت اعمال خود، به هيچ
. قاضي عراقي حساب پس نمي دهند 

در برابر دستگاه قضائي امريكا نيز 
 نظامي اسو چون لب. مصونيت دارند 

 ارتش امريكا را ندارند، در برابر
خگوي اعمال دادرسي نظامي نيز پاس

و هرگاه مواد كنوانسيون . خود نيستند 
كسي نمي تواند از ، كنندژنو را نقض

در يك كالم، . نها بازخواست كند آ
بيرون از محدوده قانون و بدون 

نها عمل مي كنند، آهرگونه كنترل، 
   . مي توانند بكشند

 يك سرهنگ نيروي دريائي امريكا ●
كه افسر رابط با كنگره است، از اثر 

بر »  ارتش خصوصي « ويرانگر اين 
وردن آكوشش ارتش امريكا در بدست 

.   شكوه مي كند ،دل مردم عراق
افزون بر اين، بر طرز فكر و رفتار افراد 

او . ارتش امريكا نيز اثري ويرانگر دارد
توضيح مي دهد كه يك افسر 

با بخطر انداختن جان خود، امريكائي، 
بخاطر خدمت در عراق، اميدوار است 

دالر در سال   هزار100 تا  50ساالنه 
ر ارتش رسمي را اما اگ. ورد آبدست 
كند و به عضويت بلك واتر در ترك 

 برابر اين رقم بدست مي 4 تا 3 يد،آ
   . وردآ

      به اين دليل است كه افراد نخبه 
ن را ترك مي كنند و آارتش امريكا 

. يند آبه خدمت بلك واتر در مي 
ژنرال هاي ارتش از اين بابت نگران 

  . هستند 
س توضيح      در برابركنگره، اريك پرن

داد  كه كار روزانه افراد خود را با 
 دالر  حساب مي 981 ،وزارت خارجه

 دالر 1222منابع ديگر مي گويند ( كند 
  ) . حساب مي كند 

 بلك واتر يك شعبه از پرنس گروپ ●
پرنس گروپ شامل يك شركت . است 

 ،هواپيمائي كه در عراق و افغانستان
پروازهاي مورد نياز حكومت را تأمين 

وري آمي كند و  شركتهاي گرد 
  . اطالعات و غير اينها است 

     خانواده پرنس سخت ثروتمند و در 
حزب جمهوريخواه در ميشيگان بسيار 

: اريك پرنس مي گويد . فعال است 
امضاي قرار داد يك ميليارد دالري با 

 ربطي به 2007حكومت بوش در سال 
  . موقعيت خانواده ندارد 

ي كردن جنگ  طرفداران خصوص●
توضيح مي دهند كه مزدوران مسلح 
كار ارتشيان را بهتر و ارزانتر انجام مي 

وردن پاي آاما حتي بدون .  دهند 
 ،اخالق و حقوق بين المللي به ميان

امريكائيها دارند از خود پرسشي را مي 
كنند كه نماينده دموكرات كنگره از 

يا خصوصي آ:   اريك پرنس كرد 
 نيست كه معنا كردن جنگ به اين

ماليات دهندگان امريكائي بيش از پيش 
نهم در ازاي كاري آگران مي پردازند 

كه بيش از بيش بد انجام مي گيرد ؟  با 
، عراقيها كا بوي هاسپردن مأموريت به 

  سرخهاي جديد نشده اند ؟
اشاره است به كشتار : انقالب اسالمي 

سرخ بوستان كه مردم بومي امريكا را 
   . داندتشكيل مي

 اكتبر كنگره امريكا تحقيق 9 در ◄
. خود در باره بلك واتر را منتشر كرد 

بنا بر اين تحقيق، عالوه بر صحت 
مده است كه آگزارشي كه نقل شد، 

  200 بدين سو، در 2005بلك واتر از 
 84اقدام مسلحانه شركت داشته و در 

درصد موارد، افراد اين سازمان بوده 
ش تقدم جسته تآاند كه در گشودن 

  . اند 
    گزارش كنگره تصديق مي كند كه 
امريكا نه تنها توسط ارتش رسمي در 

جنگ دومي  بلكه ،عراق جنگ مي كند
را با ارتش خصوصي مركب از افراد 

  سازمان نظير او مي كند40بلك واتر و 
 هم محافظ ژنرال ،افراد بلك واتر. 

 به ،س هستند و هم در جنگهاآپترو
  ! كمك مي كنند ارتش رسمي 

ژنرال :  واشنگتن پست مي نويسد ◄
 دالر و يك كادر 493س روزانه آپترو

 دالر حقوق مي 1100بلك واتر روزانه 
  . گيرند 

«  پتر سينگر، از مؤسسه بروكين، ◄
 تمامي ازصنعت نظامي خصوصي، بيشتر 

 تلفات داده است ،ارتشهاي عضو ائتالف
 .  
  

و سيا سياست خارجي امريكا * 
  :؟  !ندنيز خصوصي شده ا. ..و
  
 )   اكتبر5(  روزنامه نيويورك تايمز ◄

توضيح مي دهد كه بلك واتر بخش 
در  واقع، . قابل ديدن كوه يخ است 

همه چيز،  از ديپلماسي گرفته تا 
سياست : اطالعات  خصوصي شده اند 

 ، بمقياس وسيع،خارجي امريكا
  . خصوصي شده است 

شركتهائي كه  ،  افراد 2005    در سال 
حكومت فدرال قرار داد امضاء كرده 

 بغير از ،اند، در تمامي كشورهاي جهان
بوتان و نورو و سان مارينو، خدمت مي 

  . كرده اند 
     عادت بر اين شده است كه براي 

هر انتقال وظيفه به خارج از حكومت،  
هرچند قرارداد .  بوش سرزنش شود 

بر ، دو براسو بدين 2001ها از سال 
شده اند، اما  انتقال  وظايف حكومت 

 ،ن و خصوصي كردنشانآبه خارج از 
 در زمان حكومت ،بطور جدي

  . كلينتون انجام گرفت 
.      مي گويند اين كار بدي نيست 

زيرا پول دولت امريكا  براي مردم 

محلي و سازمانهائي مثل سازمان نجات 
كودكان كه فعاليت انسان دوستانه 

اما حاصل .  يجاد مي كند دارند، كار ا
كار سازمانهاي خصوصي را در عراق 

  ...مي بينيم 
  

اي امريكا تجزيه عراق به سن* 
 را راه حل عراق مي سه كشور

  :! انگارد 
  
 كاي آمري سنامجلس سپتامبر، 30 در ◄

 عه،ي عراق به سه منطقه شهيطرح تجز
 نيا.  كردبي را تصوني و كردنشيسن

 "دنيجوزف با" يطرح كه از سو
 كاي آمري سناي روابط خارجسيرئ
 موافق در ي را75 شده، با شنهاديپ

 كي به عنوان لف مخاي را23برابر 
 شد كه البته بي تصويرالزاميقطعنامه غ

 ي به آن راخواهاني نفر از جمهور26
 . مثبت دادند

خبر مي )  اكتبر 1(  نيويورك تايمز ◄
 حزب بزرگ عراق  تصويب 6دهد كه 

 سناي امريكا را اين طرح توسط
محكوم كردند و مخالفت قاطع خود را 

  .ن ابراز نمودند آبا 
     سفارت امريكا در بغداد نيز بيانيه 

: ن تصريح كرد آصادر كرد و در 
: هدف ما در عراق همانست كه بود «

يك عراق متحد و مردم ساالر و فدرال 
كه مي تواند بر خود حكومت كند و از 

ر پا بايستد و خود دفاع كند و بر س
تقال براي تجزيه عراق به زور و . بماند 

يا هر وسيله ديگري عراق را گرفتار 
  ».فاجعه اي خونبار خواهد كرد 

تمايل به تجزيه عراق : انقالب اسالمي 
بيانگر انحطاط يك قدرت جهاني است 
كه ديگر نمي تواند از راه يك 
ديكتاتوري متمركز به سلطه خود ادامه 

امپراطوريها، بخصوص در همه .  دهد 
دوران انحطاط، اين تمايل را پيدا 

تجزيه  شبه قاره هند و هر . كرده اند 
جاي ديگري كه تحت سلطه 
امپراطوري انگلستان بود، نه تنها بيانگر 
انحطاط و انحالل امپراطوري انگلستان 
بودند، بلكه تا هم امروز گرفتار پي 

  .مدهاي تجزيه هستند آ
  

 بغداد به اعتراض حكومت* 
امريكا بخاطر مسلح كردن سني 
ها و انداختن كشور در دست 

  :جنگ ساالران 
  
گزارش مي )   اكتبر 5(  استراتفور  ◄

 اكتبر، حكومت عراق 4كند كه در 
اقدام امريكا را در مسلح كردن سني ها 
را غير قانوني دانسته و محكوم كرده 

مسلح كردن ميليشاهاي سني . است 
شاهاي شيعه تحت بقصد مهار ميلي
 بخشي از استراتژي ،حمايت ايران

 ،امريكا براي فشار وارد كردن بر ايران
  .در مذاكره بر سر عراق است 

 نخست وزير عراق بشدت ،     مالكي
امريكا را بخاطر مسلح كردن و تعليم 
دادن ميليشياهاي سني كه بيرون از 
مهار دولت عراق عمل مي كنند، مورد 

بنا بر بيانيه اي كه .  انتقاد قرار داد 
 اكتبر 4اتحاديه سازمانهاي شيعه در 

دم آ ميليشياهاي سني ،صادر كرده اند
مي ربايند، مي كشند و  در شهرك 
صدر از هيچ جنايتي فرو گذار نمي 

اين افراد بدون همĤهنگي با . كنند 

دولت مركزي، به پشت گرمي امريكا، 
  .هر كار مي خواهند مي كنند 

سابق سني ها . ير كرده است    زمانه تغي
اعالميه اعتراض مي دادند و اينك شيعه 

هدف . ها اعالميه و بيانيه مي دهند 
امريكا از اين كار اينست كه ايرانيها را 
مجبور كند تن به گفتگوي جدي بر سر 

  . عراق بدهند 
    بزرگ ترين امتياز ايران اينست كه 

 يك سازمان شيعه ،بعد از سقوط صدام
 و منضبط كه از پيش سازمان مسلح

عالوه بر . يافته بود، در اختيار داشت 
 يكي ، متحد عمده  ايران در عراق،اين

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به 
رهبري عبدالعزيز حكيم به اندازه 
كافي متحد است كه بتواند يك 

  . حكومت شيعه را بر سر پا نگهدارد 
بران ره.     اما سني ها پراكنده بودند 

شورشيان جبهه متحدي در برابر شيعه 
حتي با يكديگر . ها تشكيل نمي دادند 

  . در ستيز نيز بودند 
 امريكا كوششهاي خود ،خرآ    دست 

را وقف ايجاد بدترين كابوس براي 
ايجاد يك رژيم سني بعثي : ايران كرد 

با رهبران قبايل عمده . ديگر در عراق 
ها را بر نآهم . عراق وارد  معامله شد 

ضد القاعده وارد عمل كرد و هم با 
اتحاديه اي كه .  ايران مقابل گرداند 

از بعثي هاي سابق تا  سني هاي ضد 
شيعه  را در بر گيرد،  ايران را ناگزير 
خواهد كرد با امريكا وارد گفتگوي 

  . جدي شود 
      غير از اين كه قسمت به قسمت 
كشور در دست جنگ ساالران است، 

 كردن سني ها و تشكيل يك متحد
  .ساني نيست آ كار ،جبهه ضد ايران

  
نزاع حكومت مركزي با * 

حكومت محلي كردستان بر سر 
  :نفت 

  
 حكومت محلي كردستان عراق در ◄

 مستقل از ، اكتبر اعالن كرد كه4
 در ،سياستهاي نفتي دولت مركزي

منطقه كردستان به توسعه صنعت نفت 
 شركتهاي مي پردازد و بدين قصد، با

  . نفتي وارد گفتگو مي شود 
     ماجرا اينست كه مجلس عراق 
حاضر نيست قانون نفتي را به تصويب 
برساند كه امريكا تهيه و ترجمه عربي 

ن را در اختيار دولت عراق گذاشته آ
است تا به تصويب رساند و به اجرا 

  . بگذارد 
    وزارت نفت عراق هرگونه قرارداد 

محلي كردستان نفتي كه حكومت 
مي  اعتبار ساقطامضاء كند از درجه 

هر شركت نفتي كه با حكومت  . داند
محلي كردستان قرارداد امضاء كند در 
فهرست سياه دولت عراق قرار مي 

گيرد و امكان  فعاليت در عراق را  
  . براي هميشه از دست مي دهد 

: مي نويسد )  اكتبر 5(      استراتفور 
وياي جدائي و عالئم گوناگوني گ
اما اين اقدام . تجزيه مي شوند 

حكومت محلي كردستان تجزيه عملي 
  . ن منطقه از عراق است آ

    روزنامه هاي عرب گزارش مي كنند 
كه كردها در كار تبديل اكثريت عرب 

اين كار . به اقليت در كركوك هستند 
را از جمله از راه  پول دادن به 
عربهاي ساكن كركوك براي كوچ 
كردن به منطقه عرب نشين عراق انجام 

بنابر نوشته گلف نيوز،  بهر .  مي دهند 

رك خانواده عرب كه كركوك را ت
  . مي پردازند 16248كند  

     از لحاظ كردها كردي كردن 
كركوك قدم اساسي است كه با 

ن مي توانند از لحاظ مالي آبرداشتن 
  . مستقل شوند 

     اما تركيه و ايران و سوريه و سني ها 
و شيعه هاي عراق  مصلحت خود را در 
اين مي بينند كه كنترل كركوك و 

دست منطقه نفت شمال عراق به 
كردها نيفتد و بنوبه خود مي كوشند 
هرچه بيشتر عرب در اين شهر ساكن 

  .شوند تا اكثريت شهر عرب بماند 
     كشماكش بر سر كركوك در 

. ينده شديد تر نيز مي شود آماههاي 
زيرا زمان اجراي قانون اساسي سر مي 

 ، اين قانون140رسد و بنا بر اصل 
 سرنوشت كركوك و مناطق مورد نزاع
ديگر از طريق رفراندومي بايد معلوم 

 بايد انجام 2007شود كه در پايان 
  . بگيرد 

     با توجه به تمركز قواي تركيه در 
مادگيش براي آمرزهاي عراق و 

مداخله در شمال عراق و ناامني 
موجود، كردها نمي پندارند كه 

. رفراندوم در موعد مقرر انجام پذيرد 
ساس با شيعه امريكا نيز در گفتگوهاي ح

ها و سني ها است و خواستار بهم 
خوردن روابط خود با تركيه نيز نيست 

 نمي خواهد رفراندوم ،بنا بر اين. 
  . انجام شود 

اوپك كنترل قيمتها را : انقالب اسالمي 
بسود بازار مالي از دست مي دهد و ايران 

 و تشديد فقر و ديگر صدي در50را تورم 
   :هديد مي كندنابساماني هاي اقتصادي ت

  
  

 100نفت بشكه اي 
 تورم -دالر و اوپك 

 خروج – درصدي 50
 رفتن –هند از مثلث 

توتال از پارس 
  :... جنوبي و

  
 100چشم انداز نفت بشكه اي * 

دالر و ناتواني اوپك از تنظيم 
  :بازار نفت 

  
گزارش مي )  سپتامبر 29(  فيگارو ◄

   ، دالر100كند كه ديگر نفت بشكه اي 
بانك گلدمن بر . از ديد نيست دور 

ينده، بهاي هر آاينست كه در سال 
اما .  دالر مي شود 95بشكه نفت 

افزايش قيمت نفت با ناتواني اوپك از 
  . تنظيم بازار نفت همراه است 

     اوپك براي اين كه قيمت را مهار 
ن شد كه آكرد، در نيمه سپتامبر  بر 

 هزار بشكه در 500سقف توليد خود را 
نتيجه اين شد كه  . روز افزايش دهد 
 سنت 10 دالر و 84نفت به بشكه اي 

  . رسيد 
    اين ناتواني اوپك همراه است با 
.  ورود  بازارهاي مالي به صحنه است 

يك دليل ورود قدرتمندانه بازارهاي 
 افزايش پس انداز در ،مالي به صحنه

سطح جهان به علت نبودن محلهاي 
  ب.  گذاري است مطمئن براي سرمايه 

  10صفحهدر 

 خزان واليت فقيه
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دين قرار، پولهائي كه سرمايه گذاري 
  نمي شوند، در انواع بورس بازيها بكار 

از جمله وارد بازار نفت مي . مي افتند 
شوند و عاملي مهم از عوامل افزايش 

  . قيمت نفت مي شوند 
     پولهائي كه در بورس زمين و بنا  

ن بكار افتاده بودند، با توجه به بحرا
ركود در بخش ساختمان كه در 
امريكا بوجود  و احتمال مي رود به 
اروپا نيز سرايت كند، پولها در عرصه 

ن آاز . هاي ديگري فعال مي شوند 
لن آسخن .  جمله در عرصه نفت 

گرينس پن، رئيس سابق بانك مركزي 
امريكا بخاطر نفت وارد جنگ با عراق ( 

هم بيان حقيقت بود و هم )  شد 
 اين واقعيت است كه در حال گوياي

حاضر، سرمايه ها در عرصه نفت، هيچ 
  .  خطري را  احساس نمي كنند 

    در حقيقت، از زمان جنگ امريكا با 
 است  كه 2003عراق، در مارس 

بازارهاي مالي بتدريج ابتكار عمل را از 
شمار . ورده اند آدست اوپك بدر

« قراردادهاي گفتگو شده در 
  برابر 4تيل ايكسچنج نيويورك مركان

هجوم سرمايه ها به بخش نفت، . شد 
ابتكار را از دست اوپك بدر برد و 
اينك اين بازار هاي مالي نيويورك و 
لندن هستند كه قيمت نفت را معين 

  . مي كنند 
  معلوم شد كه 2004     چون در سال 

سرمايه گذاري الزم براي بهره برداري 
د بعمل از منابع نفت و افزايش تولي

يند، دانسته نيز شد كه بهاي نفت آنمي 
از اين رو، .  افزايش خواهد يافت 

ماده بكار رفتن در بورس آپولهاي 
نفت، بكار افتادند و عامل عمده 

  . افزايش بهاي نفت شدند 
بلبشوي حاكم بر : انقالب اسالمي 

اوپك توليد خود را ! اقتصاد دنيا را ببين 
ئين نگاه ا پاباال مي برد تا قيمت نفت ر

،  از راه بورس بازي،دارد و بازارهاي مالي
ينده اين آ. ن مي شود آموجب افزايش 

جهان چه خواهد شد وقتي سرمايه ها در 
توليد بكار نمي افتند و در بورس بازيها 

   ؟بكار مي افتند
  
بسا هند از مثلث ايران و *

خط لوله گاز ( پاكستان و هند 
 بيرون مي) معروف به خط صلح 

ن مي آيا چين جانشين آرود اما 
  :شود ؟

  
:  نوشته است )   مهر 8(  اعتماد ◄

دوجانبه ايران و پاكستان بر گفتگوي 
البته به نظر نمي (سر خط لوله صلح 

در )  باشدئيرسد ديگر اين نام با مسما
حالي در تهران برگزار شد كه عدم 
حضور هند در اين مذاكرات بازتاب 

اي جهاني گسترده يي در رسانه ه
 سرپرست وزارت نفت مي  . داشت

گويد ما معطل هند براي اجراي اين 
احتمال خروج . پروژه نخواهيم ماند

هند از مثلث ايران و پاكستان و هند 
ايران اميدوار است . زياد شده است 

   !چين جانشين هند شود 
  
  

توتال هم از پارس جنوبي مي * 
  : رود

  
: است خبر داده )  مهر 5( سرمايه   ◄

  در حالي كه توتال بارها تاكيد داشته
تواند  فشارهاي مقامات فرانسوي نمي

ها را به خروج از ايران وادار كند،  آن
مديرعامل شركت توتال فرانسه باالخره 

هاي فراوان، ديروز  وقوس پس از كش
جي .ان. پارس الپروژهاعالم كرد كه 

بست رسيده  ايران در عسلويه به بن
 .است

 دليل اين امر را فشارهاي وي     
مقامات فرانسوي ندانسته و تاكيد 

خروج توتال از اين پروژه، تنها «:كرد
به دليل مشكالت موجود در مذاكرات 
با شركت ملي نفت ايران بوده كه 

بست رسيدن اين قرارداد  باعث به بن
 .» شده است

اگرچه، كريستف رومارژري، مدير     
ي كرده اجرايي توتال ابراز اميدوار
ها بتوانند  تا از طريق ديگر پروژه

موقعيت خود را در منطقه و ايران 
رسد اين  حفظ كنند اما به نظر مي

هاي  پايان راه حضور توتال در پروژه
 .نفتي و گازي ايران باشد

  
 درصدي دور از 50تورم * 

  :انتظار نيست 
  
: نوشته است )  مهر 7(  نشريه اعتماد ◄
 به دليل رشد 1385 تورم در سال نرخ

.  درصد بود20باالي نقدينگي بيش از 
مساله اين است كه دولت مي خواهد 
ارز زيادي را به ريال تبديل و به 

در بازار هم . اقتصاد كشور تزريق كند
وقتي ارز فروش نمي رود، دولت ارز 
مازاد را به بانك مركزي مي فروشد و 
پول پرقدرت را به جريان مي اندازد و 

 ...زايش مي يابدنقدينگي اف
 وضعيت كه با كاهش نرخ سود اين

بانكي همراه شده است، مي تواند نرخ 
آثار زيانبار تورم . تورم را افزايش دهد

در اقتصاد كشور به صورت بي ثباتي 
محيط اقتصاد كالن، هجوم نقدينگي به 
بازار دارايي ها و تجديد توزيع ثروت 
و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انكار 

 سياست هاي خاذاز سوي ديگر ات. است
انبساطي اعتباري و تصميم براي اعطاي 
تسهيالت گسترده به طرح هاي 
زودبازده، باعث افزايش لجام گسيخته 

 .قيمت ها و تورم مي شود
 فوق، اظهارنظر يا پيش بيني عبارت   

مخالفان و منتقدان دولت نيست، بلكه 
نتايج تحقيقي است كه موسسه مطالعات 

هش هاي بازرگاني وابسته به و پژو
وزارت بازرگاني در زمينه گراني و 
تورم انجام داده و خبرگزاري 

 .دانشجويان آن را منتشر كرده است
 تحقيق انجام شده بيان مي كند نتايج   

كه اتخاذ سياست مالي انبساطي، 
سياست پولي انبساطي و نرخ تورم باال، 
افزايش بي رويه واردات، بحران در 

 سرمايه، نبود تعادل در بازار كار، بازار

سهميه بندي بنزين و آثار تورمي آن و 
افزايش تعرفه واردات برخي كاالها در 
افزايش قيمت ها و گراني هاي دو 
سال اخير نقش موثر و مهمي ايفا كرده 

 . اند
 برنامه چهارم براي اجتناب از در

تزريق بي رويه درآمدهاي نفتي از 
د و مقابله با طريق بودجه به اقتصا

شوك هاي مثبت و منفي نفتي، حساب 
ذخيره ارزي پيش بيني و سقف 
برداشت دولت از درآمدهاي نفتي 
مشخص شده است، ضمناً دولت موظف 
شده با واگذاري تصدي هاي خود به 

 حاكميتي اموربخش خصوصي، به 
اما سياست هاي مالي انبساطي . بپردازد

 و 1384كه در دو متمم بودجه سال 
 و برداشت 1385انون بودجه سال ق

هاي وسيع دولت از حساب ذخيره 
و چهار متمم بودجه در سال (ارزي 

بازتاب يافته است، به بزرگ شدن ) 85
دولت، ناكارآمدي روزافزون شركت 

 پرداخت اومها و بانك هاي دولتي، تد
يارانه هاي بي هدف، از دست رفتن 
رقابت پذيري و تورم باال در اقتصاد 

رشد نقدينگي . خواهد انجاميدكشور 
 بسيار 1385در اقتصاد كشور در سال 

از . بيش از سال هاي برنامه سوم بود
زمان افزايش قيمت نفت در چند سال 
اخير عامل اصلي رشد پايه پولي و 

 فشار دولت ايران،نقدينگي در اقتصاد 
براي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال 

خريد ارز توسط بانك . بوده است
كزي در افزايش حاصل از دارايي مر

هاي خارجي بانك مركزي در سال 
برآورد . هاي اخير متبلور بوده است

بانك مركزي بيانگر آن است كه مجوز 
مجلس به دولت مبني بر اصالح 

 برداشت و برنامه چهارم 8 و 4جداول 
از حساب ذخيره ارزي، افزايش درآمد 
حاصل از دارايي هاي خارجي بانك 

 ميليارد ريال 92414به مرز مركزي را 
رسانده و رشد نقدينگي را در سال 

.  درصد نزديك كرد40 به مرز 1384
بر اين اساس تخليه كامل اثر افزايش 
نقدينگي ناشي از اصالح بودجه، فقط تا 

 هزار 259 حدود 1385اواخر بهار سال 
ميليارد ريال نقدينگي جديد در اقتصاد 

 . كشور خلق شد
طه تورم و رشد نقدينگي  رابهرچند    

در چند سال گذشته به دليل 
آزادسازي تجاري، تثبيت نرخ ارز و 
عملكرد خوب بخش كشاورزي و ادامه 
پرداخت يارانه هاي پيدا و پنهان تا 
حدي گسيخته شده، اما نرخ تورم در 

 به دليل رشد باالي نقدينگي 1385سال 
اين گزارش مي .  درصد بود20بيش از 

ال هاي اخير سهم  در سايد؛افز
توليدات داخلي در بازارهاي كاال و 
خدمات تقليل و سهم كاالهاي خارجي 

به بيان . به شدت افزايش يافته است
ديگر سياست هاي انبساطي دولت در 
افزايش تقاضاي كل، از طريق افزايش 
واردات و نه افزايش توليد داخلي 

ارزش واردات . پاسخ داده شده است

يارد دالر در سال  ميل1/18كشور از 
 ميليارد دالر در 39 به بيش از 1380
ليارد دالر  مي40 و بيش از 1384سال 

 اين حجم ،رسيده است) 85در سال 
عظيم واردات فقط در سايه افزايش 

در . درآمدهاي نفتي ممكن شده است
اين صورت با به وجود آمدن 
محدوديت در درآمدهاي ارزي، 

م  و توررداتمحدودشدن اجباري وا
 درصدي همراه با شوك هاي 50 ،40

 . سنگين اقتصادي دور از انتظار نيست
  
  

  : سال نفت دارد 86ايران تا * 
  
  
گزارش بريتيش  اكتبر 6 در ◄

  نفتيميزان ذخايرباره در پتروليوم 
 ثبت شده ذخاير: انتشار يافته است 

 9/92 ميالدي به 1986ايران در سال 
 6/92 به 1996ميليارد بشكه، سال 

 2005ميليارد بشكه و در پايان سال 
 ميليارد بشكه 5/137ميالدي به بيش از 

اين رقم تا پايان سال . رسيده است
 ميليارد 5/137 ميالدي نيز در حد 2006

بشكه ثابت بوده است و ايران هم 
 درصد كل ذخاير نفتي 4/11اكنون 

به اين جهان را در اختيار دارد و 
ورت ترتيب ذخاير نفت ايران در ص

 سال و هفت 86تداوم مصرف كنوني 
 . ماه ديگر تمام مي شود

و رژيمي دارد كه به : انقالب اسالمي 
جاي پرداختن به نوسازي صنعت نفت و 
بهره برداري بهينه از منابع نفت، بحران 

  .اتمي مي سازد
  

ايران در شمار پرفساد ترين * 
  :كشورهاي جهان 

  
 سازمان، 2007 در ماه سپتامبر ◄
 Transparency الملل ني بتيشفاف

International گزارش ساالنه خود 
 در ي و اداريدرباره دامنه فساد مال

 مختلف جهان را انتشار داده يكشورها
، كشور  گزارش بنا بر اين.است

دانمارك همراه با فنالند و سنگاپور با 
 ني كمتري داراكي يشاخص عدد

 كهي فساد دانسته شده اند در حالزانيم
 با شاخص ،ي برمه و سوماليهاكشور

 پر فساد ترين ، 179 ي عدديها
 ي ايران شاخص عدد. كشورها هستند 

 ي كه معادل شاخص ها است  131
 ،ي بروندي كشورهاي شده برانييتع

 مني و نيپيلي نپال، ف،يبيهندوراس، ل
 .است

 نسبت داده شده به افغانستان شاخص   
 كشور را در كنار ني است كه ا172
 . دهديو سودان قرار مچاد 

  
كارگران صنايع نيشكر زير * 

غلطك واردات شكر و سركوب 
  :رژيم 

  

: )  مهر 14 ( فتابآسايت  ◄
 تعرفه واردات ي درصد136كاهش

 3 به كي واردات نزدجهيشكر و در نت
 كه كل ي تن شكر در حالونيليم

 تن ونيلي م9/1 شكر يمصرف داخل
ران  هفت تپه را با بحشكري نعيصنا است،

 . روبرو كرده است
 معاون سابق ،گردون  تاجغالمرضا    

 و يزير  و برنامهتيريسازمان مد
 به سايت باره ني درايكارشناس اقتصاد

 از ياستفاده ابزار: ه است آفتاب گفت
 ي كسب درآمد كار غلطيتعرفه برا

 از ياست و در مقابل استفاده ابزار
 ي قشر خاصي رانت براجاديتعرفه و ا
 . تر است مذموم

 فكر ايآ «نكهي در پاسخ به ايو   
 هيرو ي واردات بهي پشت قضديكن يم

، » وجود دارد؟يياي مافايشكر باند و 
 هي قضني پشت اي باندكي نكهيا: گفت

 مي كه فكر كننيبوده حتما هست اما ا
ها   وارد كنندهدي عاياديكه منافع ز

 مساله ني و ارسد ي به نظر مديشده بع
 در امر يبرنامگ ياز ب ي ناششتريب

  .واردات است
: نوشته است)  مهر 13 (  ملياعتماد ◄

اعتصاب كارگران كارخانه نيشكر 
تپه در هفته گذشته نشانه يك  هفت

حتما شما . اتفاق ناگوار اقتصادي بود
ايد كه  هم تا به حال اين خبر را شنيده

 هزار نفر از كارگران يك 5حدود 
شود كه  كارخانه نيشكر چند روزي مي

دست از كار شسته و به نشانه اعتراض 
البته . اند ردهاقدام به تحصن ك

همچنان كارگران اين كارخانه خبري 
اند و اين   پايان اعتصاب خود ندادهاز

دهد كه هر چند شايد  مساله نشان مي
ن دولتي اعتراض  براي مسووال
تپه به پايان رسيده ولي  كارگران هفت

نوز هيچ براي خود اين كارگران ه
 .چيز تغيير نكرده است

جالب اينجاست كه چند روز پيش 
هاي وزارت بازرگاني از  يكي از مقام

واردات شكر با عنوان اهرمي ياد كرد 
كنندگان با  كه به واسطه آن مصرف

قيمت كمتري موفق به خريد شكر 
او گفت كه از طريق واردات . اند شده

 تومان 500 تومان به 700بهاي شكر از 
 رسد يالبته به نظر م. ش يافته استكاه

اين اظهار نظر يك شوخي اقتصادي 
رويه شكر نه تنها  باشد چون واردات بي

ها را پايين نياورده است بلكه از  قيمت
هاي اقتصادي  سوي ديگر شاخص

حاكي از آن است كه در روزهاي 
گذشته نرخ قند و شكر مدام صعود را 

بانك مركزي اوايل . مزمزه كرده است
هفته قبل در گزارشي نوشت كه بهاي 

 1/3 درصد و 2/2قند و شكر به ترتيب 
درحالي كه از . درصد افزايش يافت

 ميليون 3 تاكنون بيش از 85اول سال 
 ميليون تن توليد 4/1تن شكر وارد و 

    .شده است
و اما خبرهاي تجاوزها : انقالب اسالمي 
   :به حقوق انسان

  
          15صفحهدر 

  خزان واليت فقيه
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انها صلح امري است حياتي     براي انس
از اين بابت حياتي كه بتوانند در . 

آرامش نبود جنگ ، يعني در نبود 
خشونت  سلطه مهاجم  بر آنها ، به كار 
اصلي انساني خود كه رشد است 

از اين بابت هيچ كس حق . بكوشند 
چه . تعرض به حريم ديگري را ندارد 

در سطح فرد با فرد چه در سطح  
  .شورجامعه و دو ك

    نمي شود به عنوان حفظ منافع ، به 
. كشور و يا به ديگري تعرض كرد 

عراق با تعرض خود به كشور ما جنگي 
 8را شروع كرد كه تصور نميكردند كه  

سال بطول انجامد و در آتش جنگ و 
نبود فضاي آرام صلح ، نسلي از بين 
رفت  و ولي فقيه  در قهر روز افزون 

قيه  را بر مردم دوران جنگ استبداد ف
 سال 8در . و انقالبشان تحميل كرد 

جنگ  منافع كشورهاي اروپايي 
همچون منافع مافياهاي  حاكم بر 

حاكمان  دو كشور . ايران تامين شد 
ايران و عراق در آتش قهر تا سر 
كشيدن جام زهر و قبول خفت از 
دست دادن منابع و استعدادها و جان 

ما  . فرزندان خود  به پيش رفتند 
 سال داشته 8ايرانيها كه اين تجربه را 

ايم بهتر درك مي كنيم كه اگر جنگ 
نبود شايد اجازه نمي داديم كه 
استبداد فقيه امروز بر ما همان كند كه 

.  ساله زمينه ساز آن شد  8جنگ 
تجربه كشور ما تجربه تلخ فشار استبداد 

نگاهي به . داخل و خارج با هم است 
اخلي كه در مدت وضعيت فشارهاي د

چند روز گذشته بر مردم وارد مي شود 
  . مي شويم 

   
 معاون امنيت  -   86 شهريور29

دادستان عمومي و انقالب تهران از 
 نفر از 30صدور كيفرخواست براي 

 .  ناامن كنندگان جامعه خبر داد
پيش از اين نيز دادستاني كيفر خواست 

 نفر از ناامن كنندگان جامعه را با 17
رار مجرميت صادر و به دادگاه هاي ق

 .كيفري استان فرستاده بود
معاون امنيت دادستان عمومي و انقالب 

دادستاني براي اين :تهران ادامه داد
) مرگ( نفر تقاضاي اشد مجازات 17

 .  كرده است
  شهر 17 ماه گذشته در 2اعدام  در 79

نه فقط اعدام . كشور انجام شده است  
نفر آنها را در ميان  27كرده اند بلكه 

خيابان و به شكل سنواتي با جرثقيل و 
از اين هم . با طناب به دار كشيده اند  

 اعدام را در 12فراتر رفته اند و 
 . تلويزيون نيز نمايش داده اند

 
محمود ساالركيا  - 86 شهريور 28

معاون امور زندان هاي دادستان هاي 
تهران روز سه شنبه در مورد وضعيت 

اين افراد : ويان اميركبير گفتدانشج
در حال حاضر در زندان اوين به سر 
مي برند و در آنجا هيچ مشكلي 

به هيچ وجه  “او تاييد كرد كه .ندارند
 . ” در زندان شكنجه نداريم

فراموش نكنيم كه دانشجويان از 
شكنجه هايي كه بر آنها رفته گزارش 

  . مفصلي دادند 
  رييس پليس - 86 شهريور19 در 

استان تهران با ابراز خرسندي از 
اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 

از زمان اجراي : در استان تهران گفت
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس 

 تذكر در حوزه 454 هزار و 113
 هزار 5بدحجابي به افراد داده است و 

 مرد 400 تن از جمله يكهزار و 700و 
 را در كالسهاي آموزشي طرح ارتقاي

  .امنيت اجتماعي توجيه كرد

از مجموع تذكرات حوزه : وي افزود
 تن تحويل 600بدحجابي يكهزار و 
  .مراجع قضايي شدند

  در جاي ديگر خبر مي گويد كه 
و در زماني كه چنين فشاري را به 
آزادي انتخاب خانمها در انتخاب لباس 
و نوع مدل و رنگ آن را وارد مي 

  : كنند مي خوانيم كه 
 تنها مركز نگهداري  - 86يور شهر25

. دختران خياباني تهران تعطيل شد
چند ماه پس از انتصاب محمدعلي زم 
به معاونت اجتماعي شهرداري، وي با 
اين استدالل كه رسيدگي به 

هاي اجتماعي در حوزه وظايف  آسيب
هاي  شهرداري نيست و نگهداري بچه
كند  ياد شده هزينه زيادي طلب مي

شنيده . ين مراكز كرداقدام به بستن ا
شده مسووالن شهرداري در توجيه 

اند نگهداري از هر  عمل خود گفته
 هزار تومان هزينه 400دختر، ماهيانه 

  . داشته است
رژيمي كه يك ربع قرن است همه 
چيز را سانسور مي كند حتي نمي شود 
نوشت سينه كوه شايد كسي با خواندن 
. كلمه سينه  از راه راست منحرف شود 

و چادر را سعي كرده است لباس 
رسمي كند و زن را بصورت شيء 

و جز . جنسي پوشيده معرفي كند 
تحقير زن كاري نمي كند آيا بدنبال 

  منحرف نشدن جوانان است ؟ 
  

آقاي احمدي نژاد وعده داده بود كه 
آن بخش از مردم .مجري عدالت باشد 

كه به او راي دادند آيا منتظر اين نوع 
  ؟ به وضعيت اقتصادي عدالت بودند

كه عدالت احمدي نژاد بوجود آورده 
  . نگاه  كنيم 

بودجه امسال را وقتي تصويب كردند 
 ، اين 86بنا بر تحليل من از بودجه 

 ماه  9بودجه مي توانست  حد اكثر 
سپس مي بايستي از  . دوام بياورد 

صندوق ذخيره ارزي  برداشت كنند و 
 امروز .به عبارتي آن را خالي كنند 

  : نمايندگان مجلس مي گويند 
شهبازخاني هشدار  - 86 شهريور 26
قانون برنامه چهارم توسعه و : داد

 ساله مورد فراموشي قرار 20انداز  چشم
گرفته و اين خطرناك است كه قانون 

 ساله 20انداز  برنامه چهارم و چشم
قرباني سفر هيأت دولت و مصوبات 

   .استاني آن شود
سرعت : كند كه وي تاكيد مي 

 برابر 5برداشت از حساب ذخيره ارزي 
  . شده است  

دولت بنا بود بودجه را بر اساس نفت 
 دالر بنويسد كه دروغ 40بشكه اي 

 80امروز نفت بشكه اي . بزرگي بود 
  . دالر را خرج مي كند باز هم كم دارد 

 100 بنزين را كپني كردند و قيمت 
 400تومان آن را در بازار آزاد به 

تومان رسانده اند و دست مافياهاي 
احمدي . واسطه گر را باز گذاشته اند 

نژاد دلش به حال محيط زيست زبانا 
مي سوخت و معتقد بود كه مصرف 

در صورتي . بنزين پايين خواهد آمد 
  : كه 
در حالي كه مرداد  - 86 شهريور 29

ماه پارسال مردم بدون اجراي طرح 
  ميليون  700 بندي يك ميليارد و سهميه

ليتر بنزين مصرف كرده بودند، در 
مردادماه امسال و با گذشت نزديك به 

نه تنها از  بندي،  دو ماه از طرح سهميه
 200تر نشد بلكه  مصرف بنزين كم

ميليون ليتر به ميزان مصرف كشور 
اين درحالي است كه .افزوده شد

مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
تقد است كه با هاي نفتي مع فرآورده

بندي ميزان مصرف  اجراي سهميه
رسد   ميليون ليتر مي62 تا 60روزانه به 

 ميليون 20كه به اين ترتيب در مصرف 
 .جويي شده است ليتر بنزين صرفه

 
باال رفتن قيمت بنزين و فشارهاي 

بر ... داخلي مبارزه با بد حجابي و 
مردم و خشونتهاي بيش از حد كه به 

ود و تهديدهاي مردم وارد مي ش
خارجي در مورد مسئله اتم آنچنان 
تاثيري بر قيمتها گذاشته كه مردم را 

تنها . افسرده و نيمه جان كرده است 
در طول يك سال گذشته قيمت 
آپارتمان در نواحي مختلف تهران بين 

 درصد بوده است در 94 تا حدود 5/15
 تهران قيمت هر متر 5 و 1مناطق 

 ميليون تومان 2 تا 6/1ساختمان بين 
  . شده است 

در كشورهاي اروپايي  درآمد دولت 
از ماليات كسب مي شود و دولت براي 
مخارجي كه مي كند در مقابل مجلس 
جوابگوست ، باز دولت قدرت ناميده 

در كشور ما كه بنا بر اخبار . مي شود 
باال قوه قضاييه در خدمت رهبر و 
دولت است و مجلس با احمدي نژاد 

 هر دو گوش به فرمان همصدا و
رهبرهستند  و منابع دولت از فروش 
نفت تامين مي شود كه باز تماما در 

مردم چه نقشي در . اختيار دولت است 
سرنوشت خود دارند ؟ مردم دست 

  . شان جلوي دولت مافيايي دراز است 
مافيايي به نام دولت از رهبر و بيت او 
گرفته تا نمايندگان مجلس و رئيس 

 كابينه اش و سپاه پاسداران و جمهور و
بنيادهاي رهبري و وابسته به رهبري 
باليي را بر سر مردم مي آورند كه 
روزانه تيتر اخباري  است كه تعدادي 

  . از آن را در اينجا طرح كردم 
دولت  به شكل پارلماني كه در غرب 

اگر سه قوه مستقل . مرسوم است 
 نباشند و عمل نكنند  از آن هيتلر بيرون
مي آيد و در سيستم واليت فقيه ، 

  . مافياي واليت فقيه 
 در زمينه اتم اين رژيم هر چه پيش 

در .  بيني كرده عكسش شده است  
حال حاضر فرانسه هم جنگ را و 
سركوب ايران را رد نمي كند كه هيچ 

احمدي نژاد و . تاييد هم مي كند 
رهبرش تصور مي كنند كه با 

د اذهان را سركوبهاي داخلي مي توانن
از مسئله اتم و باال رفتن قيمتها منحرف 

نشريه اي نيست كه در دانشگاهها . كنند 
از دست نيروهاي فشار در امان نباشد و 

دانشجويان را تحت . بسته نشده باشد 
هر نوع شكنجه قرار مي دهند و مي 

زن را بصورت . گويند شكنجه نيست 
شيء جنسي ميدانند  كه هيچگونه 

در .الي و فرهنگي ندارد استقالل م
تمام خبرها تنها مي شنويم كه زن  يا 

يا صيغه مي شود و . سركوب مي شود 
  . يا صادر مي شود 

البته اين اول بار نيست كه قدرت 
. حاكم و خود كامه چنين مي كند 

قدرتهاي خودكامه ديگر همچون  

نيز همين ... دولتهاي هيتلر و استالين و 
دولتهاي . دندروش ر ا اتخاذ مي كر

اروپايي با اينكه رژيم ايران تامين 
كننده منافع آنها در منطقه و جهان 
است باز در مسئله اتم عقب نشيني نمي 

منافعي كه رژيم ايران براي . كنند 
  :  سلطه گرها تامين مي كنند 

  .   حكومت مخالف ساخته است - 1
 زمينه ساز فروش اسلحه در – 2

  . كشورهاي منطقه شده است 
 زمينه ساز فروش بي حد انرژي به – 3

  . غرب شده است 
 زمينه ساز فرار مغزها به كشورهاي  – 4

  . اروپا شده است 
  زمينه ساز فرار سرمايه ها به - 5

كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا 
  . شده اند 

رژيم بحران ساز ايران هم به نفع غرب 
عمل مي كند و هم با بحرانهاي خود 

  .  ساكت و سركوب مي كند داخل را
در مورد سركوبهاي داخلي ،  چون 
منافع خارج يعني اروپا تامين مي شود 

گويي جنايتي . ، همه سكوت كرده اند 
گويي مردم ايران حقي . نمي شود 

همه حقها گويي از آن . ندارند 
به ديد اروپاييان  ما .اروپاييان است 

بجاي دفاع .  هستيم 2شهروندان درجه 
قوق پايمال شده مردم ايران از از ح

تهديد و تحديدي كه رژيم ايران مي 
تواند براي آنها در مورد اتم بوجود 

  . بياورد  سخن مي گويند 
رژيم واليت فقيه مردم ما را آنچنان 
درگير روزمرگي كرده  كه مردم به 

. فكر حقوق و آزاديهاي خود نيستند  
 اين رژيم  مردم وابسته ، ترسو ، معتاد ،
افسرده ، سرخورده ، بي هدف ، 

در واقع رژيم . پريشان مي خواهد 
حاكم  به مردمي مي تواند سلطه داشته 

مي . باشد  كه از جنس زور شده باشند 
بينيم و مي خوانيم اگر جواني حرف از 
:  رشد و حقوق بزند ،به زعم رژيم 
. حتما مخالف رژيم سخن گفته است 

رژيم آزادي و حقوق شهروندان را هم 
خود تعريف مي كند و خود را متولي 

اگر بخواهد گوشه اي از . آن مي داند 
آزادي را همچون خاتمي نشان ميدهد 
ولي با شرط اينكه كسي زياده نخواهد 
وگر نه يك شبه همه روزنامه ها را مي 

يا اينكه دانشجو را مي زند و در . بندد 
  ... بند مي كند و 

ا قدرت حاكم بر كشور همه چيز ر
فداي ماندن بر اريكه قدرت خود مي 

  . خواهد 
در اين روزگار سخت راه نجات در 
كجاست ؟ آيا عمر قدرت هميشگي 

  است ؟ 
اگر قدرت بتواند تمام طرفداران 
آزادي و حقوق را از سر راه بر دارد 
كه كسي داستان آزادي را دوباره 
نخواند و مردم را بياد فريدون و 

ش نيندازد ضحاك و رستم كاوه و سياو
  . عمر خود را طوالني تر كرده است 

از آنجا كه حقوق انسان ذاتي اوست و 
او داراي استعدادها و توانا به بوجود 
آوردن نيروهاي محركه است ، رشدي 
كه مي كند خود جوش انجام مي 

بخاطر نياز رشد كه در او نهادينه . دهد 

است فضاي مناسب را بوجود مي آورد 
ايي  كه رشدي مي در جوامع اروپ. 

بينيم ،  دخالت دولت به عنوان بر قرار 
كننده روابط قوا و يا به عنوان ارگاني 
كه مي خواهد توازني در قدرت 
بوجود بياورد و نقش مسلط را داشته 
باشد بيشتر خارجي مي شود و براي 
مردم خود فضاي رشد را و 
برخورداري از حقوق را فراهم مي 

 برخورداري از بنا بر اين رشد و. كند 
حقوق ميسر مي گردد مگر اينكه  

در .قدرت به عنوان مانع عمل نكند 
. كشور ما  كه بعد از يك انقالب هستيم 

انقالبي كه شعارهايش آزادي ، استقالل 
سلطه گرها را بر . و رشد بوده است 

آن داشت  كه در درجه اول جهت 
تحول را به تخريب ببرند كه موفق 

ه و نبود امنيت و  سال8شدند و جنگ 
فضا و امكانات رشد نسلي را از بين 

با زد و بند با وابستگان داخلي . بردند 
توانستند كودتا كنند و استبداد 

. جديدي را بر كشور ما حاكم نمايند 
اين استبداد همچنان كه برشمردم 

به . منافع غرب را حمايت مي كند 
نبايد گوش ... فحاشي ها و تحقير ها و 

مانگونه كه در باال شرح دادم ، ه. داد 
بايد توجه كرد كه حاصل اين جنجالها 
به نفع چه كساني تمام مي شود ؟  به 
نفع دولتهاي مسلط ؟ به نفع دولت 
حاكم بر ايران ؟ و يا به نفع هر دو 

  دسته 
  وظيفه ما چيست ؟ 

وظيفه ما زيست در آزاديست و گوشزد 
به اكثريتي است كه از نبود فضاي 

تكرار و ياد . ندگي رنج مي برند آزاد ز
آوري اين موضوع كه تو توانا هستي و 
حق توست كه در آزادي و عشق رشد 

حق توست كه در فضايي . كني 
زندگي كني كه نگران تورم هاي 

نگران .   ساعتي و جان فرسا نباشي 
. برخورد نيروي انتظامي نباشي   

نيروي انتظامي  بايد براي برقراري 
امش تو كار كند نه اينكه امنيت و آر

گول . مخل آرامش تو شهروند  شود 
حرف آن دسته را نبايد خورد  كه مي 
گويند ، مي خواهند با زور ، با وابستگي 
، با كمك خارجي به هدف  كه 

وسيله بد . استقالل و آزاديست برسند    
با زور و استبداد . به هدف بد مي رسد 

  .نمي شود به آزادي رسيد 
خواهي موتور تحول انسان  آرمان

بر جوان ايراني . مخصوصا جوان است 
است كه با قم با نااميدي جدي 

از محدوده رژيم خود . برخورد كند 
را خارج كند و در ساختن فضاي 

اين . آزادي و استقالل كوشا شود 
كوشش به او آنچنان نشاطي را مي 
دهد كه تا از بين بردن ستون پايه هاي 

  . د داشت قدرت ادامه خواه
 جوان امروز اگر بيان آزادي را 
انديشه عمل خود كند ،   آرمانها را 
.  هدفهاي   دست يافتني مي بيند  

متوجه مي شود كه  استقامت كردن بر 
ضد استبداد و برخاستن براي تحقق 
آزاديها  ، قدرت را ناچيز و  او  را پر 
اميد كرده  ، جنبش آزاديخواهي 

اي استبداد موفق  شد ه آزادي بج
  .   خواهد نشست 

 ...قدرت خودكامه، ستم گستر است زيرا
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بخصوص .  ارائه كرده استنزمانيتا ا
 ني او در سطح بي اسهيمطالعات مقا

 . برخوردارنديعي از اعتبار وسيالملل
 بطور نر،ي اد دي دستاوردهانيمهمتر

 : قرارندنيكوتاه و خالصه از ا
 ني غالب انسانها در ايبرا •

 و با ني مهمتريجهان، خوشبخت
 ي محسوب ميزندگ هدف نيارزشتر
 خواهند بر اساس ي آنها ميول. شود
 – خوشبخت باشند حي صحياصول

 با نظام دي شديوندي پيخوشبخت
.  داردي هر انساني شخصيارزش

 و ي است كامالً اخالقي امريخوشبخت
 ،يقيطر آنهم بهر ،يتنها به لذت وخوش

 .ستيوابسته ن
 احساس كي تنها يخوشبخت •
شبخت  خويانسانها. ستي ن"خوب"

 كار و شترينسبت به بدبختها، هم ب
 كنند و هم يكوشش و تالش م

خوشبختها از .  بهتر استشانيدرآمدها
آنها .  برخوردارندي خوبيروابط انسان

هم متعهد ترند، هم نوعدوسترند و هم 
 همه نهايا. از نظر تن و روان سالمترند

 تنها يخوشبخت:  استكهين معنيبد
 ي رفتاريا هوهي آمد شي پايمعلول و 

 . بلكه غالباً علت آنها استست،يمثبت ن
 ابر ديانسان حتماً نبا •

 ي خوبيخوشبخت باشد تا از زندگ
 شي بيتمندي رضاكي. برخوردار شود

 خوب و ارياز اندازهء معمول، قاعدتاً بس
 .مناسب است

 اهداف مهم يدر راستا •
 كار و كوشش و تالش كردن و يزندگ

 منبع نير مهمتدن،يبه آن اهداف رس
 يول.  استي احساس خوشبختيبرا

 افراد و ني ماب،ياهداف بزرگ زندگ
 فوق العاده متفاوف تواننديفرهنگها م

 عوامل ي وجود تعدادنيبا ا. باشند
 آور وجود ي بختكيجهانشمول ن

 افراد و فرهنگها مهءدارند كه در نزد ه
 مثال داشتن يبرا.  استيكي رشانيتأث

 يازهاياء ن ارض،يروابط خوب اجتماع
 انسان مثل خوراك، ي اهي و پاهياول

 و تيپوشاك، مسكن، بهداشت، امن
 .رهيغ
 مجموعهء  ي بر رويچون خوشبخت•

در . گذاردي مثبت مري ما تأثيزندگ
 بخش جهي و نتدي مفاري بسنصورتيا

 شانيخواهد بود، اگر ملتها و دولت ها
 ي فردي بختكي و نيخوشنود

 نيمتر را بمثابه مهشيشهروندان خو
 انيشاخص بسنجند و به آن توجه شا

  .مبذول دارند
 كلمات و جمله ها ري ها زيخط كش

 ياگر به محتو.) همه از من است
 ي كه همگنر،ي اد ديدستاوردها
 او هستند و نه فكر قاتيحاصل تحق

 ري تأثم،ي توجه كنقاًي اش، دقيشخص
 را بر " فكر راهنمااي شهياند"

 ي عدم خوشبختاي و يخوشبخت
 بر اساس – قتيدر حق. دي دميخواه

 خوشبخت، يا آدمه-نرينظرات اد د
 بر اساس يپندار و كردارشان،همگ

 يعني "يموازنه عدم" يفكر راهنما
 يابوالحسن بن.  از زور هستنديخال

 لي به تفص"موازنه ها"صدر در كتاب 
 شهياند"انواع موازنه ها و ربط آنها با 

و در  و مرام دهي را نزد هر عق"راهنما
 داده حي توض،ي هر انسانشيواقع پ

او .  كرده استروشن اهل خرد يوبرا
 و يدر كتاب فوق به  سه رابطه كل

. 1:  كندي اشاره مي هر انسانياساس
رابط هر . 2رابطه هر انسان با خودش، 

رابطه انسان . 3 انسانها و گريانسان با د
 هر سه رابطه نيهر زمان ا. عتيبا طب
 "يموازنه عدم". د از زور باشنيخال

 ر روابط بر اساس زونيوهر گاه ا. است
موازنه " باشند، بيو قهر و تخر

   . بر قرار است"يوجود
 ني به پندار و كردار و گفتار مستبداگر

 كه سراسر آن از ميني بي مم،ينظر افكن
 لي نشك"يموازنه وجود" يعنيزور، 

حال اگر  ربط استبداد را با .  استافتهي
 بالفاصله م،يتصور آور در يخوشبخت

 از استبداد با ي هر نوعيدشمن
 اني انسان، در ذهنمان نمايخوشبخت

 امور ني نوشته به انيدر ا. خواهد شد
 :خواهم پرداخت

 ي انهيچرا استبداد ك .1
  انسانها دارد؟يخصمانه با خوشبخت

 ياستبداد چگونه روانشناس .2
 ي مشي خوروانيبدبخت شدن را به پ

 آموزد؟ و
 استبداد قادر است مانع ايآ .3

  ما شود؟يخوشبخت
 
 خصمانه با ي انهيچرا استبداد ك.1

  انسانها دارد؟يخوشبخت
 نكهي وجود دارد، آنهم اي امر كلّكي

 انسانها ي با خوشبختي قدرتانيهر ب
 مستبد حاكم بر انيمال. مخالف است

فراوردهء لهو و " را ي خوشبخترانيا
. اننددي م"گناه" نصورتي، در ا"لعب 

 از ي و خالي منطقري نظر غنيچرا آنها ا
 ي اصللي را دارند؟  دلقتيهرگونه حق

 و ي آنها از شادقتي در حقنستكهيآن ا
 ي خوشبختي و بطور كلْيخوشنود

چرا كه از آن . افراد نفرت دارند
 كي و ني هرگونه شادرايز.  ترسنديم

.  را داردشي مالزمات خاص خويبخت
: تقرارندي از ا مالزماتني از ايتعداد

 استعداد خوب و خوش ،يرفاه، توانائ
. رهي كردن، پول داشتن و غيزندگ

 مالزمات  نيا م،ياگر خوب دقت كن
 يعني ،يني را به قدرت دي هر انسانازين

حال . كندي مستبد حاكم، كم مانيمال
 مردم را به ازي هستند كه نيچه امور
 طور اي دهند؟ي مشي افزاينيقدرت د

 يمالزمات بدبخت. ميكن اني بيگريد
 افراد را به ازيكدامها هستند كه ن

 آورند؟ يآخوند مستبد بوجود م
غم و :  هستندنهاي ايمالزمات بدبخت
 و فقر، ي درماندگ،يغصه و گرفتار

اعتقاد به قضا و قدر، ضعف نفس و 
 و جهل زيبخصوص، خرافات جهل آم

 يدعا" كه بكمك ي مبننيبر ا. آور
 يبيدست غ" آخوند مستبد، "ريخ

 در واقع " بكندي و كارديبرون آ
 حد و اندازه ي بي و نادانيناتوان
  . بدبختيانسان
 روشن و اكاري رني مستبدي برايوقت

 برابر است با يمعلوم است كه خوشبخت
قدرت " به ـاجي و عدم احتيازي نيب

 انسانها را به ازي ني،  و بدبخت"يروحان
در .  دهدي مشي قدرت افزانيا
 كور آنها نسبت به نهي كنصورتيا

  .شودي مبرهن ميهرگونه خوشبخت
 مبارز و دانشمند ي با دوستي گفتگوئدر
 با اي نفرت مالتاريعني امر باال، رامونيپ

 مثال شاني اران،ي مردم ايخوشتخت
 آورد كه تكرار آنرا در ي جالباريبس
  :او گفت. نميبي مزي جانجايا

 يشما دو واقعهء مهم در طول زندگ "
 و ي عروسيعني ران،يدم مسلمان امر

مرگ هر كدام از آنها را در نظر 
 از كي در كدام دينيآنگاه بب. ديريگ
 و ي شادانگري بي كه اولدادي دو رونيا

 مرگ، يعني يو دوم.  استيخوشبخت
 است، ينشانگر غم و عزا و بد بخت

قدرت " م،يي تر بگوي علمايآخوند 
 شركت دارد و باصطالح شتري، ب"ينيد
 .دهديعروف جوالن مم

 ندهي نماي است كه در عروسيعيطب
 عقد را قهءي تنها ص"ينيقدرت د"

 و سپس بدنبال كار كندي ميجار
پس از رفتن او، تازه . رودي مشيخو
 و ي و رقص وآواز و شاديكوبيپا

 و فراموش ي و لذت بجا مادنيخوش
 و ني در ذهن همه مدعوينشدن

 يعنيبخصوص، صاحبان جشن و سرور، 
حال . شوديوس و داماد، شروع معر

 د،يريمردن و مرگ را در نطر گ
 از ابتداء دعا خواندن "ينيقدرت د"

 خواندن و تي تا نماز متيدر گوش م
فاتحه  و سوم و هفته و چلْه و سال و 

 ي تقاضاعتاًيمدام شركت، و طب..... 
 امر به انيتازه جر. اجرت ومزد دارد

ها و هفته ها و ماه. شودي ختم نمنجايا
 مرده و ي برايستيبلكه سالها با

 نماز بخواند " او در آخرتيهايبده"
 پر "يكارها" گري و درديو روزه بگ

 ".درآمد، انجام دهد
مشاهده " ي كه خود نوعبا،ي مثال زنيا

 شي نشانگر گرايبخوب.  است"ياجتماع
 مردم و ي به بدبختيني استبداد دديشد
 و ي آنها با شادي دشمنعتأيطب

 يالبته برا.  استيخوشبخت
 ني سطور اني ايخوانندگان گرام

 اني مالني كه تنها اديايگمان بوجود ن
 هستند كه رانيمستبد حاكم در ا

نه .  انسانها هستنديشبختدشمن خو
 ها و مرامها شهي انديتمام. ستي ننطوريا

 مستبد، همراه با نهادها و ديو عقا
 ي دست ساختشان، در تماميادهايبن

 انسانها سر يشر با خوشبخت بخيطول تار
.  داشته و دارندري سازش ناپذيزيست
 كه در ك،ي كاتوليساي مثال كليبرا

 ايتار مالي معلم و الگو،ينياستبداد د
 ، چهي نشيدري بقول فررود،يبشمار م

 درد و نيد" ي مشهور آلمانلسوفيف
 تي اشمشائليم.  است" دنيزجر كش

 ،ي معاصر آلمانلسوفيزالومون، ف
 ايآ" تحت عنوان يه ادرمقال

 " است؟ زي كفر آمي لذتيخوشبخت
 :سدينويم

 يعني يخوشبخت (نمورديمثالها در ا "
 Innozenz از جمله، پاپ. ادنديز) كفر

III خوار رامونيدر نوشتهء خود پ 
 و در باره فالكت و اي دننيشمردن ا

 در دني انسانها، زجر و درد كشيبدبخت
 به دني را بمثابه شاه راه رساي دننيا

 Josemaria اي.  دانديخدا م
Escriva` گذاراديبن  Opus Dei  كه

 يساي از طرف كلشيچند سال پ
 و خواهر دي گردسي تقدكيكاتول

 در اواسط قرن -مقدس خوانده شد 
 و قي تشودي ابراز شداني در م- ستميب

 اعالم كي كاتولشاني كشي هاديتمج
 يقي حقي هانهيمن بتو نام گنج: نمود

 تو نكهيتا ا. ميگوي را ماي دنني اانسان در
. يگردان را از آنها محروم نشتنيخو

) : نقرارندي ها از انهي گنجنيا(
 ي گرما، سرما، درد، ب،ي تشنگ،يگرسنگ
 تهمت، انت،ي خ،ي فقر، تنهائ،يآبروئ

 ".زندان
 پرسش ني پرداختن به اي جاحال

 ني چرا مستبد،ياست كه از جنبه روان
 ي مشوق بدبخت متنفرند وياز خوشبخت

 نيو فالكت انسانها هستند؟ پاسخ ا
 قدرت و حرص و يماريپرسش در ب

 و  گرانسانهايولع حاكم شدن بر د
  . نهفته استيگستردن بساط سلطه گر

 " روانشناسلسوفيف" كه خود را چهين
 از ي كوتاه ولي در جمله اد،يناميم

 ت،ي فوق العاده با اهميجنبه روانشناس
 نگونهيرتپرست را ا مستبدان قديماريب
  : كندي مانيب

 كه ي آنجائافتم،ي را رويمن آن ن "
 آن نبود، در افتني ي در پيكس

 معتدل و م،ي ساده، ماليانسانها
 نيمددكار، بدون داشتن كوچكتر

  ي به حكم راندن و سلطه گريشيگرا
 به شي من گراي و بر عكس، برا–

) گرانيبر د (افتني و تسلط تيحاكم
 ي خصلت، ضعف درونكي غالبأ بمثابه

قدرت پرستان (آنها : دي گردانينما
 هراس شي خوياز روح بردگ) مستبد

 ي ميدارند و آنرا با روپوش شاه
 كلمات ري زيخط كش   ( ".....پوشانند

 (.همه جا  از من است
 نقل ني اگر به اي گرامخوانندگان

 خواهند يقول به دقت توجه كنند، پ
 ازي نيوان ريماري بي بخوبچهيبرد كه ن

به قدرت، نزد قدرت پرستان را در 
از .  بودافتهي درشي سال پ140 از شيب

 يآن زمان تا امروز در علم روانشناس

 يني بالقاتيبارها و بارها در تحق
 قدرت ه امر ثابت شده كني ايمتعدد

 زورمداران و ي براگرانيو سلطه بر د
 ري تأث"  يقدرتپرستان از جنبه روان

تعادل 
 kompensatorische)"دنيبخش

Effekt)   به  ر،ي تأثنيا. را دارد 
 آنها كه مدام مثل "يضعف درون"

 يخوره روح و روان و وجودشان را م
 ي و آنرا برادهيخورد، تعادل بخش

 چهين. كنديقدتپرستان قابل تحمل م
 رون،ي در ب"يروپوش شاه"  باي زاريبس
 گراني كسب قدرت و سلطه بر ديعني

 " ي ضعف درون" را، جهت پوشاندن
  .ندي بيم
 عمل ي اگر فضا"يضعف درون" نيا
. دي صاحب آن بقدرت رسيعني افت،ي

 يو اگر در برابر قدرت او مقاومت
 به مادهء منفجره ليصورت نگرفت، تبد

.  خواهد شدي و تباهبي از تخريا
 ري غي را با مهارتشتني خو"ضعف" نيا

 " ي وااليقابل تصور در پشت ارزشها
 اي و "علم و تجدد"، "يدتي و عقينيد
 و بطور "ي و عمل انقالبشهياند"

خالصه هر آنچه نزد انسانها اعتبار و 
 چهيبقول ن. كنديارزش دارد، پنهان م

 ني اي و تمامزندي م"نقاب بر چهره"
 شانيارزشها را  با قلب و دغل در محتوا

در . كنديبه عكس آنچه هستند مبدل م
رده و  كرانيواقع از درون آنها را و

  .كندي خشونت مو به زور و قهر ليتبد
 را قتي و قلب حقبي فرني صدر ايبن

 با ارزش اري در نوشته بس،ياز جنبه فلسف
 نشانگر اهل "يمنطق صور"خود بنام 
منطق ": سدينوياو م. كنديخرد م

 ساختن و بكمك ي صورتيعني يصور
 ني بهم". را پوشاندن استتيآن واقع

 رانيكم بر ا است كه مستبدان حاليدل
 تي به شكل و صورت اهمنهمهيا
 چي و محتوا هي معنيدهند و برايم

 .ستندي قائل نيارزش
 مذكور هزاران چهره "يضعف درون "

 خود را ي ضعف هر از چندنيا. دارد
زبان " و با كندي ماني نمايدر چهره ا

 ، ي در جوامع گوناگون انسان"بيفر
برخورد و نزاع و جنگ را بوجود 

 تا به زنديبه آنها دامن مآورده و 
 د،يگوي مچهي كه ن"يروپوش شاه"

 . كندداي پيدسترس
 ني بارز اي از عالئم و نشانه هايكي

 عدم تحمل "يضعف درون"
چرا؟  .  انسانها استگري نزد ديخوشبخت

 يعني، "ضعف" ني صاحبان ارايز
زورمداران قدرتپرست، خود قادر به 

آنها گمان . ستنديخوشبخت شدن ن
 اي با به چنگ آوردن قدرت ندبريم

 ي احساس خوشبختگران،يسلطه بر د
 مهم ي هازهي از انگيكي. خواهند كرد

 يري ناپذيريحرص زدن س
 به قدرت از يابيقدرتپرستان جهت دست

 نشأت ياجتماع-ي روانيماري بنيهم
 با چه ني مستبدمينيبي ما ميوقت. رديگيم

   ويكوشش
 تالش شي توان و قدرت خوي تمامبا
 انسانها گري دي به خوشبختكننديم

 نيا) كار مدام استبداد. ( رسانندبيآس
 كه تا چه اندازه  آنها دهديخود نشان م

   .مارنديب
 دني كه با دي انسانقتي حقدر

 احساس گرانسانها،ي ديخوشبخت
 محنت دني نكند و با ديخوشبخت
 وجودش را غم ي آنها سرا پايوبدبخت

 او يماريب.  استماري او برد،يو اندوه نگ
 ي انسانيعياز كار افتادن احساس طب

 به آن يدر روانشناس. نزد او است
 يعني. نديگوي م"يكور احساس"

 درد و چي هدني بدادر كه قياحساس
. ستي انسانها نگري نزد ديرنج و محنت

 كور يماري كه مبتالء به بيهر فرد

 ندارد كه زي باشد، توان آنرا نياحساس
 يخوشبخت احساس شيدر درون خو

 .كند
 ي هدف بزرگ هر فرد مستبديوقت 

و از  . تنها بدست آوردن قدرت است
 هم ي وهشتناكلهيبكار بردن هرگونه وس

  ندارد تا آنرا بچنگ آورد، و در يابائ
 از زدن  لطمات و صدمات، حي وقنكاريا

 زي نگراني در حق در،يغالبأ جبران ناپذ
در واقع . ستي نگردانيرو
 دني از درايز.  است"كوراحساس"

 ناتوان گران،ي به دبهاي آسنيعواقب ا
گذشته از آن كور احساسان  . است

 هستند كه ي اجتماع-ي روانمارانيب
   را در درون ي خوشبختستنديقادر ن

چون به . خود لمس و احساس كنند
  وجود آنرا نزد "عتاًيطب" ناتونند، نكاريا
 . تحمل نخواهند كردزي نگرانيد
ًضعف " ينشانه ها از گري ديكي

 نزد قدرتپرستان، حسادت "يدرون
 ي شناختني كه كوچكتريآنهائ. است

 كه دانندي مياز مستبدان دارند، همگ
 وجود فرد مستبد، مملو از يسرا پا

 مثال نيبه ا. بخل و حسادت است
  :ديتوجه كن

  "دي به امانتيخ" صدر در كتاب يبن
 انقالب و ي ابتدايدادهايدر باره رو

 آن 47 در صفحه ينيخود با خمرابطه 
 :سدينويكتاب م

شما :  داماد امام به من گفتياشراق"
 كه دي منعكس نكند،يروي ميي جايوقت

. استقبال و احساسات مردم چطور بود
 خود من هم گفتيم. آقا حساس هستند

 كنمي مي روم سعي ميي به جايوقت
خط  (". نبوده استيوانمود كنم خبر

 (.ست كلمات از من اري زيكش
 به دي نقل قول فوق توجه كندر

آقا " د،يگوي مي كه اشراقيآنجائ
 نستكهي منظورش ا".حساس هستند

و .  حسود هستند،يني خميعني "آقا"
. دهدي را زجر م"آقا" حسادت نيا
 استقبال و احساسات " خبر دني شنرايز

 ي، برا) صدريبن( نسبت به شما "مردم
 . تحملش سخت است"آقا"

 را راني انقالب در الي اواماي اكهيآنهائ
 خود شاهد بوده كي نزداياز دور و 
 كه در آن دانندي مياند، بخوب

 هنوز دم از يني كه خميروزهائ
 اش نزده "هي مطلقه فقتيوال"استبداد 

 نه ،ي فوق العاده اتيبود، از چه محبوب
 شي بلكه پران،يتنها نزد مردم ا

 يجاحال .  برخوردار بودان،يجهان
 ي كه گفتهء اشراقجاستنيتعجت ا

 بوده يني خمتيدرست در اوج محبوب
 كه يچگونه ممكن است، كس. است

 برخوردار يتيخود از چنان محبوب
مردم عكس او را در " كهياست، طور

 ي در آنزمان به بن".دندي ديماه م
 رشك ي داماد خود اشراقيصدر و حت

  برد؟
 در يني و گفتار و پندار خمكردار
 نشان داد جينقالب بتدر بعد از ايسالها

.  است يماري بزيكه او چه مستبد خونر
 يماري تا بكندي متي مثال ما را كفاكي

 حساد جتأي و نتيني خم"يكور احساس"
 و ي حد و اندازه او نسبت به شاديب

 انسانها را، بهتر درك گري ديخوشبخت
 .ميكن

 كهيزمان.  دارندادي بي انقالب همگنسل
 فرانس از فرانسه  اريماي با هواپينيخم
 در تب رانيمردم ا.  بازگشترانيبه ا
. (  سوختندي انقالبشان ميروزي پيشاد

 كه فكر اميخود من هنوز به آن ا
 و افتخار در ي خاطره شادكنم،يم

وجودم فعال شده و شاد و مفتخر 
 يني خمتقبال نفر به اسونهايمل.) شوميم

در . به فرودگاه مهرآباد آمده بودند
 و ني خبرنگار با دوربكي همان لحظات

 "رهبر انقالب" يني از خمكروفونيم
 لحظه احساس شما نيدر ا". ديپرس
 ."چيه".  پاسخ داديني خمست؟يچ

 ني اي روانشناختلي و تحلهيتجز
 را بعهده يني خم"چيه"احساس 

در .  گذارمي ميخوانندگان گرام
 :يعني گر،ي به دو امر دينوشته بعد

 بدبخت ياستبداد چگونه روانشناس
 آموزد؟ ي مشي خوروانيشدن را به پ

 استبداد قادر است مانع ايآ و
  . ما شود؟، خواهم پرداختيخوشبخت

 )2( روانشناسي خوشبختي 
 وشبختي ما شود؟آيا استبداد قادر است مانع خ

  ؟استبداد، چگونه روانشناسي بدبخت شدن را آموزش ميدهد
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از جوامع بشري امري محال و تخيلـي        
است، الجرم به ميزاني كـه انـسانها بـه          
فطرت آزاد خويش بازگردند، به همان      
ميزان دين به بيان آزادي نزديك مـي        

رت و شــود و بــه همــان ميــزان از قــد
ن و يـا از كـاركرد         نمادهاي مختلـف آ   

مــشروعيت بخــشي بــه آن فاصــله مــي 
كساني كـه فكـر مـي كننـد بـا           .  گيرد

حذف دين از جوامـع ، آزادي انـسانها        
محقق مي گردد، به نظر من نه انسان را    
شناخته و نه دين را و بايـد بداننـد كـه     
حــذف كــردن ديــن از جوامــع ، امــر 

ـ        اريخ تجربه شده غيرممكن در طـول ت
است و در هر زمان كه كوشـش بـراي          
حذف دين به عمل آمـده اسـت، جـز          
ايــن كــه ضــايعه اي بــر ضــايعات بــشر 
افــزوده، نتيجــه ديگــري ببــار نيــاورده 

بنابراين هر چه كوشش شود كـه       . است
دين به جايگاه و رسالت اصلي خـويش        
كه بيـان آزادي و سـاختن جامعـه اي          
آزاد و مستقل و منطبق بر فطرت انسان        

 ، بازگردانده شود، باز هـم كـم         1است
بـدون شـك در جوامـع آزاد و         . است

مستقل ، هـر گونـه پرسـتش قـدرت و           
نمادهاي مختلف آن از بين مـي رود و         
زمينه اين كه امر از آن خـدا بگـردد و           
انسان از بند انواع  بندگي ها رها شود،         

  . فراهم مي گردد
ــت و    ــن و دول ــه  دي ــش از رابط پرس

ريخ  انديشه همواره     چگونگي آن در تا   
پرسش دشواري بوده است و تا زمـاني        
كه اين مشكل حل نشود و يـا خوانـائي    
الزم را پيدا نكند، بشر به جاي دستيابي        

همچنان به دنبال     به آزادي و استقالل ،    
كوشـش ايـن تحقيـق      . سراب مي دود  

براين است كه به رسالت دين و دولت        
و نقش اساسي هـر كـدام از ايـن دو و            

ــو ــع  چگ ــر دو در جوام ــه ه نگي رابط
انـساني و روشــن كـردن آن تــا جــاي   

  . ممكن بپردازد
به نظر مي رسـد كـه مهمتـرين معـضل        
ــشورهاي   ــاالر، در ك ــردم س ــت م دول
اسالمي نظيـر ايـران، مـشخص نبـودن         

بايـد  . رابطه دين ، دولت و مردم است      
از پيش چه به لحـاظ نظـري و چـه بـه         
لحاظ عملي روشن شود كه دولـت بـا         

مردم چه رابطه مي تواند و يا بايد        دين  
داشته باشد و نقش هر دو بنيـاد ديـن و          

  دولت نسبت به يكديگر چيست؟
پيش فرض اصـلي ايـن پـژوهش ايـن          
است كه اصـلي تـرين رسـالت سلـسله          

واقف كـردن و    ) توحيدي(اديان الهي   
برگرداندن انسان به فطرت آزاد خـود       
است كه در نتيجه آن رها شدن بشر از         

 از بنــدگي انــسان در برابــر پرســتش و
انسان به سـوي پرسـتش خـداي يگانـه       

ــان توحيــدي در ســير . اســت ــا ادي ام
تحول خـود توسـط متوليـان از خـود          
بيگانه، از ماهيت و هدف اصلي خويش       
خارج گشته و به قدرت و پرسـتش آن         
تبديل شده و يـا بـه صـاحبان قـدرت           
مشروعيت بخشيده و بدينسان در قدرت 

   .سهيم گرديده اند
اين تغيير و تبديل همچنان ادامه داشته       
و تا زماني كه اديان از دسـت متوليـان        
قدرت پرست خارج نشود و به فطرت و        
رسالت خود كـه توضـيح بيـان آزادي     
است تبديل نشوند، قدرت و نمادهـاي       
مختلف آن از جوامع رخت برنخواهند 
بــست و آزادي و اســتقالل بــه معنــاي 

غير قابـل  امري موهوم و     درست كلمه ،  
  . تحقق است

  
دين و دولـت در غـرب قبـل از          

  18سده 
  

مشروعيت بخشيدن ديـن بـه قـدرت و         
نمادهاي آن و يا خود به قـدرت تمـام         
عيــار تبــديل گــشتن، توســط متوليــان 
قدرت پرست ، در مغرب زمـين سـابقه         

تئــوري هــاي قــدرت . اي كهــن دارد
مطلقه شرقي كه خواهان استيال بر دين       

ــد، ــاي و سرنوشــت مردمن ــباهت ه  ش
زيادي با قدرت مطلقـه اي دارنـد كـه          
پاپ گرگوار هفتم در مسيحيت در قرن     
يــازدهم مــيالدي آن را پايــه گــذاري 

  . كرد
از قرن چهارم قبل از مـيالد مـسيح تـا           
اواخر قرن اول بعد از مـيالد ، در رم و           
آتن نوعي جمهوريت اشرافي با معنـا و        
مفهوم آن زماني كه اركان آن مجامع       

قضات و عمال ، و مجلس سناست       ملي،  
در طـول حـدود پانـصد       . 2برقرار بود 

سال جمهوريـت ، همـه امـور اعـم از           
ــردم    ــار م ــر آن در اختي ــي  و غي دين
صاحـــب رأي كــه درمـــجلس ســــنا 

  .  بود3شركـت داشتند،
از اواخر قرن اول بعد از ميالد بـه بعـد           
حكومــــت روم از جمهــــوري بــــه 
 امپراطوري تبديل گرديد و مـسيحيت     

كه نسبت به بت پرستي و سـاير اديـان          
ديناميك بيشتري در دفاع از مظلـوم و        
مهرباني به آنهـا ، همـراه بـا معنويـت ،            
برخوردار بود، به مرور در روم به رشد        
و نمو پرداخت و روز به روز دامنـه آن        

  . گسترش مي يافت
سرانجام قسطنطنين، امپراطور روم، كه     
خـود بــت پرســت بـود، بــه مــسيحيت   

 مــيالدي طــي 313ويــد و در ســال گر
فرمان مـيالن آزادي همـه مـذاهب را         
اعالن كرد و عيسويان و ساير اديـان را         
در عمل كردن به مراسم مـذهبي كـه         
ــد آزاد گذاشــت و   ــي دهن ــرجيح م ت

اقتضا دارد، كـه رعايـاي مـا در         «:گفت
پرستش خدائي كه انتخاب كرده انـد،       
آزاد  باشند و مذاهب از احترامي كـه         

امـا  » 4. آن است محروم نشوند    در خور 
طولي نكشيد روش خود را تغيير داد و        
علناً از عيـسويان بـر ضـد بـت پرسـتي            

ــرد  ــداري ك ــا   5طرف ــت ب  و در حقيق
وسايل و امكاناتي كه در اختيار داشـت        

  . مردم را به مسيحيت فراخواند 
به مرور كه متوليـان مـسيحيت قـدرت         

در سـاختار    بيشتري پيـدا مـي كردنـد،        
يــز ســهيم بيــشتري بــه دســت قــدرت ن
مجمعي ) 344(در قرن چهارم    . آوردند

مقام پاپي  "از اساقفه تشكيل شد و پاپ       
سپس امپراطـور در سـال      . طراحي شد 

   6. ميالدي اين مقام را رسميت داد445
بـــاالخره در اواخـــر قـــرن چهـــارم، 

مذاهب بت پرستي را      امپراطور تئودز،   
 و از اين زمان بـه       7به كلي ممنوع كرد   

بعد است كه جامعه مسيحيت كه رشد و        
نمو كافي كرده بود، كم كم تـشكيالت        
خــود را بــر طبــق دوائــر امپراطــوري 

و با وجودي كـه اسـاقفه و        8مرتب كرد 
ــد، در   ــده امپراطــور بودن ــاپ برگزي پ
درون امپراطوري، تشكيالت قدرتمنـد     
ديگري پا به عرصه وجـود گذاشـت و         
سپس اين دو قدرت براي حفظ اقتدار       

ت خـويش الزم و ملـزوم يكـديگر         قدر
  . شدند

با وجود اين كه اقتدار پاپ ها به ويژه          
در زمان لئون كبير روبه افزايش نهـاد،        
اما هنوز انتخاب اسقف ها و غير مستقيم        
انتخاب خود پاپ به عهده امپراطـور و        

قدرت مذهبي يعني پاپ    . عمال او بود  
و تشكيالت كليسا كه بر پايـه تـشكيالت          

پــي ريــزي شــده بــود و امپراطــوري 
قدرت سياسي يعني امپراطور، پا بپـاي        
هم پيش مي آمدنـد و در ايـن مـسابقه           
قدرت هر كدام كوشش مي كرد سهم        
بيشتري از سلطنت را به خود اختصاص       

  . دهد

هر چه بـر قـدرت كليـسا افـزوده مـي            
گشت و در قدرت بيشتر سهيم مي شـد،         
مسيحيت از رسالت اصلي خـويش كـه        

و دفـاع از مظلـومين      گسترش معنويت   
در برابر ظالمين بود ، غفلـت كـرده و          
خود به يكي از طرفهاي قدرت كوبنده       

  . تبديل مي گرديد
در جدال و برخورد بـين امپراطـور و         

 ميالدي بـا وجوديكـه      500پاپ تا سال    
امپراطــور همــه كــاره بــود، قــوه     
قانونگذاري در اختيار مجمع اسقفها كه      

ـ         ود قـرار   غير مستقيم در اختيـار پـاپ ب
داشت و هنوز مجلس سنا در امر كشور        

امپراطور ژوستينين  . داري اثرگذار بود  
كه مي خواسـت مـن جميـع الجهـات          
امپراطور روم باشد، بكـار قانونگـذاري       
همت گماشت و بـا در اختيـار گـرفتن       
قوه قانونگذاري كه با مساعدت متوليان      
مذهب و مشروعيت بخشي آنها امكـان       

طلقـه خـود را     پذير گرديد، حكومت م   
پي افكند و از سوي كليسا به وي تلقين         

. شد كه قدرت وي از جانب خداسـت       
به اين لحاظ از آن پس در برابر اوامـر          
او هيچ گونه مقاومتي مجاز نبود و وي        

. به اراده مطلق خدا حكومت مي كـرد  
خود او در مجموعـه قـوانينش چنـين         

بزرگتر و مقدسـتر از ذات  “: آورده بود   
ــايون امپ راطـــوري چيـــست؟ در همـ

صــورتي كــه علمــاي حقــوق بــه نحــو 
روشن و صـريح مقـرر داشـته انـد كـه            
اراده امپراطــور در حكــم قــانون مــي 

كيست كه حد خـود را نـشناخته        . باشد
  ” 9امر مقام سلطنت را اطاعت نكند؟

با وجودي كه حكومت مطلقه امپراطور   
تثبيت گشته بود ولي تـاج امپراطـور و         

بـر سـر آنهـا    شاهان بـا گذاشـتن پـاپ       
بنابراين . مشروعيت و رسميت مي يافت    

بهانه و يا وسيله اي الزم بود، به دسـت          
آيد تا اقتدار از امپراطـور بـه دسـتگاه          
پاپ منتقل شود و يا به نـوعي بـين آن           

  . دو مقام تقسيم گردد
سرانجام بهانه و وسايل الزم در اختيـار        

  : پاپ قرار گرفت
خاندان شـارل بـه كمـك پـاپ رسـماً           

پپن از خاندان شارل    10ادشاهي يافت پ
 سفيري به روم فرستاد و از 751در سال 

از ميـان   “ :پاپ زكريا چنين استفتا كرد    
دو تن، آن كه به راحتي و فراغـت در          
خانه خود نشسته سزاوار مقـام سـلطنت        
است يا آن كه فشار نگاهباني كشور كالً        

: پــاپ جــواب داد. ”بــر عهــده اوســت
بـه دسـت دارد     آنكه عنان اختيـارات     “

بيشتر از كسي كه بيكاره اسـت سـزاوار         
و براين اساس مجلسي    ” پادشاهي است 

برپا شد و پپن كه سرداري بـود، خـود          
رسماً پادشـاه گرديـد و بـدين ترتيـب          
خاندان شارل وجهه مـذهبي يافتنـد و        
برگزيده خداوند به شمار آمدنـد زيـرا        

 پـاپ   نبه مشيت الهي كه همـان فرمـا       
سـن  .  يافتـه بودنـد    زكريا باشد سلطنت  

بنيفاس به نمايندگي پاپ يكي از مراسم 
يهود را احياء كرد و همچنانكه شموئيل       
به نـام خداونـد روغـن مقـدس را بـر            
پيــشاني شــاعول ريختــه بــود، پــپن را 

تبــرك پــپن توســط  . 12تبــرّك كــرد
نماينـدگي پـاپ در واقــع مبـدائي بــر    

 "سلطنت به عنوان وديعه الهي    "ظهور  
 را  "وديعه الهي " اين    و پاپ  13.گرديد

در اختيار دارد كه به هر خانداني كـه         
صالح بداند، از طرف خداونـد اهـداء        

  . مي كند
پپن براي اداء ديني كه بر ذمه داشت،        

و . دوبار عليه ايالت لمبـار لـشكر كـشيد       
ــه    ــه ب ــدون توج ــد ب ــروز ش چــون پي
امپراطور قسطنطنيه ايالـت راون را بـه        

تن آن  موجب هبه نامه شرعي اي كه م      
را در رم، در مرقد پطروس نهادند، بـه         

همين هبـه منـشاء تكـوين       . پاپ بخشيد 
 باقي  1870مملكت پاپ شد كه تا سال       

   . 14ماند
پــاپ گرگــوار هفــتم در اوايــل قــرن  
يازدهم ، از همه بهانه ها و وسايلي كـه          
تا آن زمان فراهم گرديده بود، بـراي        
استقرار واليت مطلقه ديني سود جست      

كره اي عقايد خود را نوشت و       و در تذ  
حــوزه “: همچــون. منتــشر ســاخت 

روحانيت روم را خداوند خود تأسيس      
كرده ايـن حـوزه هيچگـاه از صـراط          

او . مستقيم خارج نشده و نخواهـد شـد       
نصرانيت را به وجود آورد و اختياردار       
آن مي باشـد؛ بنـابراين پيـشواي ايـن          

كسي . حوزه صاحب اختيار مطلق است
مطالـب  . و را محاكمه كند   نمي تواند ا  

مهمه نمازخانـه هـا بايـد بـه عـرض او            
برسد، اواست كه مي توانـد اسـاقفه را         

  15".معزول يا مشغول بدارد
 ،  1075وي در فرمان ديگري در سـال        

انتخاب اساقفه ، كشيشان و ائمه جماعت 
را نيز مانند پاپ، بدون دخالـت عـرف         

ايـن فرمـان    . در اختيار خـود گرفـت     
از اين به بعـد     “: ي داشت چنين مقرر م  

هر كس از دست يكي از اربـاب عـرف          
منصب اسقفي يا كشيشي بگيرد نبايد در       
ــد و    ــشان راه ياب ــاقفه و كشي ــف اس ص
اطاعتي كه بالنسبه به اساقفه و كشيـشان        
فرض اسـت نبايـد دربـاره او مراعـات          

اين حكم درباره مناصـب پـائينتر       . شود
هـر گـاه امپراطـور يـا        . هم مجراست   

 يا مرزبان يا حـاكم يـا مقـام غيـر            والي
روحاني ديگر كسي را به رتبه اسقفي يا        
غير آن بگمارد محكوم به تكفير خواهد       

    16” .بود
با اين فرمان پاپ همه قدرت را در يد         
اقتدار خود گرفت زيرا هـر اسـقف در         
قلمرو خود عالوه بـر امـور روحـاني ،          
امارت هم داشت و از آنجا كـه فرمـان      

ن را در قلمرو دخالـت در       پاپ، سالطي 
امور انتخـاب روحـاني ممنـوع كـرده         
بود، در حقيقت نـواحي اسـقف نـشين         
كه قسمت مهمي از مملكت را در برمي        

. گرفت از دست سالطين بيرون رفـت      
گرچه اين امر كشمكش هاي بسياري را 
ســبب گرديــد و خــود بمنزلــه تجزيــه 
مملكت بود و ضـايعاتي ببـار آورد امـا          

گيري به مرور منجر به  اين جدال و در     
  . افزون گشتن قدرت كليسا گشت

 قدرت روحانيت ، حد  13 و   12در قرن   
و نهايت نداشت و همه شئون مـردم را         
در برمــي گرفــت و امپراطــوران و يــا 
پادشــاهان در حقيقــت بــه عملــه و    

در نتيجه  . كارگزاران پاپ تبديل شدند   
اين اقتدار و ايجاد واليت مطلقه ديني،       

ت خودكامــه بــر تخــت پــاپ بــا قــدر
ســلطنت تكيــه زد و دو حربــه تكفيــر و 
تحريم را به دست گرفت تا همه كـس         

ــه اطاعــت و تعظــيم وادارد ولــي . را ب
ــار     ــر ب ــه زي ــدين و زنادق ــون مرت چ
روحانيت نمي رفتنـد ، پـاپ اينوسـان         

 برضــد مرتــدين 1208ســوم در ســال 
  و 17آلبــي اعــالن جنــگ صــليب داد

 ديوان   باني 1231گرگوار نهم در سال     
   . 18تفتيش عقايد گرديد

اين وضعيت با شدت و ضعف و با وجود 
ــرن   ــا ق ــد ت ــيش عقاي ــاي تفت دادگاهه
هيجدهم ادامه داشت و تقابل مقامـات       
عرف و روحانيـت كـه تـا اوايـل قـرن         
سيزدهم ادامه داشت پاپ بيفاس هشتم      

را بر آن داشت كه بـا تـشكيل مجمـع           
اساقفه در روم حكومت مطلقـه دينـي        

شـده را بـه صـورت قطعـي در          ايجاد  
آورد و آن را خيلي رسا و محكم اعالم         

قوه معنـوي و نيـروي ظـاهري        “ : كند
،هر دو اختيار روحانيت اسـت منتهـي         
روحايت قوه معنوي را خود در دست       
ــاهري را   ــروي ظ ــرد لكــن ني ــي گي م
ديگران بنا به مصلحت روحانيـت بكـار        

قوه معنوي در كـف امنـاي       . مي زنند   
روي ظاهري تـا مـدتي      دين است و ني   

كه امناي دين مقتضي بدانند در مـشت       
عليهـذا از ايـن دو      . سالطين و جنگيان    

قوه يكي بايد فرمانبردار ديگري باشـد       
باين معني كه نيروي ظـاهري بايـد در         

. برابر قوه روحاني سر تسليم فرود آورد      
حكم عقل بـر ايـن اسـت كـه وضـع و            
نيروي ظاهري و محاكمه آن در حـال        

پـس  . حق قوه روحاني اسـت    ضرورت  
اظهار و اعالم و عزم و حكم ما بـر ايـن            
است كه شرط الينفك نجات هر فردي       
اين خواهد بود كه در برابر پـاپ روم         

  حربه تكفير و     19"خاضع و خاشع باشد   
تحريم چنـان كـارگر افتـاده بـود كـه       

  .پادشاهان را به لرزه در مي آورد
 ژان سان تر، پادشاه انگلستان ، چون از       
رأي پاپ انيوسان سرپيچي كرد، پـاپ       
به نفي ژان سان تر از اروپـا و تكفيـر و            
خلع او از سـلطنت حكـم داد و تـاج و      
تخت انگلستان را بـه فيليـپ آگوسـت         

 ژان كه اوضاع را خطرنـاك       20بخشيد
ديد، دستخط و برنامه اي صادر كـرد و         

ــوني 1213در ســال  ــه خــواري و زب  ب
ه سرفرود آورد و سوگند يـاد كـرد كـ         

حق همه را مسترد مي كنيم و سـلطنت         
انگلستان و ايرلند را از پاپ مي دانيم و         

 از  "خود را دولتخواه او مي شماريم و      
اين به بعد سـلطنت را فقـط از جانـب           
پاپ و مقام روحانيت و به سمت نايـب         
الــسلطنه در دســت خــواهيم داشــت و 
اگر ما يا يكي از اعقـاب مـا از مـدلول            

ـ       يم از حـق    اين دسـتخط مخالفـت كن
سلطنت بر اين مملكت محروم خواهيم      

  " 21. بود
 .  

  در تاريخ اسالم 
  

در اسالم اولين بار معاويه واليت مطلقه       
وي در قـرن اول هجـري       . تشكيل داد 

ــدگي   ــر اداره زن كــسي اســت كــه ام
شورايي مـردم را تبـديل بـه سـلطنت          
شاهنشاهي مطلقه كرد و دين و دولـت        

اد و دين   را يكجا در اقتدار خود قرار د      
را به عنوان وسيله اي براي مـشروعيت        
بخشيدن به سلطنت و بيان قدرت خود       

  . ساخته در اختيار گرفت
شاهان و حكام بـراي مـشروعيت پيـدا         
ــشي از   ــود از بخ ــت خ ــردن حكوم ك
متوليان ديني استمالت كرده و يـا امـر         
قضا و امور حسبيه و اوقاف را بـه آنـان           

ــابالً   ــز متق ــا ني ــرده و آنه ــذار ك  ، واگ
حكومــت طــرف مقابــل را مــشروعيت 
  . داده و يا مأذون از خود مي كرده اند

حتي شاه عبـاس صـفوي كـه خـود را           
 مـي دانـست در بـاب        "مرشد كامـل  "

توصيه مقدس اردبيلي كه براي بخشش      
بـاني  “: گناهكاري، به وي مـي نويـسد        

ملكِ عاريت بداند، كه اگر اين مرد در        
ايد اول ظالم بود، اكنون مظلوم مي نم      

چنانچه از تقصير او بگذري شايد حـق        
سبحانه وتعـالي از پـاره تقـصيرات تـو          

كتبه بنده شـاه واليـت، احمـد        . بگذرد
شــاه عبــاس در جــواب ”  .22اردبيلــي

  به عرض مي رساند عباس، “ : نوشت 
  14صفحهدر 

  

 بازانديشي هايي در رابطه دين و دولت؛
 بررسي مقايسه اي اسالم و مسيحيت
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خدمتي كه  فرموده بوديد، بجان منت       
داشته به تقديم رسانيد كه اين محب را       

ـ   ر فرامـوش نكنيـد كتبـه    از د عـاي خي
    23”  كلب آستان علي عباس

ــين    ــل ب ــز تقاب ــشروطه ني در دوران م
مقامات عرف و شرع مبني بر ايـن كـه          
حق واليت با كدام طرف است به نحو        
روشنتري شروع شد و از آن دوران تـا         

، كـه در نهايـت بـه        1357انقالب بهمن   
استقرار واليت مطلقـه فقيـه انجاميـد ،         

ن دو طـرف مـدعي      تقابل و مـشكل بـي     
قــدرت آشــكار و پنهــان ، كــم و زيــاد 

ــوده اســت  ــاي . مطــرح ب ــه در دني چ
ــالم،     ــاي اس ــه در دني ــسيحيت و چ م
متوليان دين كه خود از ارزشـهاي واال        
و جهان شمول دين بيگانه شده بودنـد        
خــود را نماينــده و مجــري اهــداف و 
ارزشهاي دين به شمار مي آورده انـد،        

تـصاحب  و اين هدف را هم از طريـق         
قدرت وظيفه اي اساسي مي شمردند و       
ــاره اي   ــرار دادن پ ــز ق ــا دســت آوي ب
موضوعات ارزشي دين همچون امر به      
معروف و نهي از منكـر، فلـسفه قـدرت          
ــرم    ــاختند و الج ــه اي س ــوام فريبان ع
رسالت و امامت را از معنـاي واقعـي و          
حقيقي خود تهي كـرده و بـا پـذيرش          

ت پوسته آن، بدان معناي تصاحب قدر     
و حكومت بخشيده و ملك و پادشـاهي        
را بــراي تحقــق ارزشــهاي آن ضــرور 

با تلفيـق قـدرت و هـدف        .  شمرده اند 
صوري نبوت و رسالت نه تنها خود بـه         
تغيير هدف و ماهيت رسـالت و امامـت     
پرداختند بلكه شكل تهـي شـده اي از         
مفهوم و هدف اصلي رسالت و امامـت        

هان را به مقلدين و توده ناآگاه اما خوا    
برقراري حكومت عـدل و داد چـه در         
اسالم و چه در مسيحيت تزريق كردند       
و بدينوسيله واليت مطلقه شاهنشاهي را      
جـــايگزين حكومـــت عـــدل و داد و 

  . آزادي گردانيدند 
با مقايسه فرمانهاي آقاي خميني در باب 
واليـت مطلقـه فقيــه و فرمانهـاي پــاپ    
گريگوار هفـتم ، بنيـاس      و اينوسـان        

ا ب ايجـاد واليـت مطلقـه كليـسا ،           درب
آشكار مي گردد كه آنچه آقاي خميني 
در پي افكندن واليت مطلقه فقيه ، پايه        
ريزي كرد، به نـوعي عكـس برگـردان        

البته اين بدان   . واليت مطلقه پاپ است   
معني نيست كه آقاي خمينـي آن را از         
كليسا اخذ كرده است، اما بدان معنـي        

دسـت  هست كه وقتي هـدف از ديـن         
يابي بـه قـدرت باشـد و امكانـات نيـز            
فــراهم گــردد، كــار بــه همــان نتيجــه 

  . خواهد انجاميد
حسب تحقيقات عالمانـه آقـاي محـسن       
كديور و بسياري ديگر و به ويژه نظريه        
اجتهادي و پژوهـشي فيلـسوف مجتهـد       
مرحوم آيت اهللا دكتر مهـدي حـائري        
يزدي ، در كتاب حكمـت و حكومـت،         

ه پايـه قرآنـي و نـه        واليت مطلقه فقيه ن   
پايه شرعي و نه پايـه عرفـي و نـه پايـه             
فقهي دارد  و حتي شيخ اعظـم شـيعه ،           

اثبات “: شيخ مرتضي انصاري مي گويد    
فرضيه واليت فقيه بـه معنـاي رهبـري         
سياسي و كـشورداري ماننـد مـشت بـه         
سندان كوبيدن است، يا مانند دست به       

   . 24”تيغ خاريدن است
د نراقي، معـروف    بدون استثناء مال احم   

به فاضل كاشاني كه فرضيه واليت فقيه       
ــي و    ــري سياسـ ــاي رهبـ ــه معنـ را بـ
كشورداري گرفتـه و در كتـاب عوائـد         
االيام خود به شرح و بسط آن پرداخته        
و آقاي خميني همان ها را بدون كم و         
زياد  كردن از ايشان اقتبـاس كـرده و          
آن را براي فهم عموم بـه زبـان سـاده           

 اسـت، تمـام علمـاي       تري بيان كـرده   
طراز اول شيعه تا قبل از آقاي خمينـي         
آن را مردود مـي شـناخته و همچنـان          

هرچنـد بـه    . آن را مردود مي شـمارند     
لحاظ تاريخي در ايران قبـل و بعـد از          
اسالم تقابل حكام و سالطين با متوليان       

دين كـم و زيـاد وجـود داشـته و هـر             
طرف كوشـش مـي كـرده اسـت كـه           

به خـود اختـصاص     بخشي از قدرت را     
دهد و يا قدرت طرف مقابل را تعـديل         

  . سازد
  

  در بستر ايران معاصر
  

مشكل دين ودولت از مـشروطه بـدين        
سو شدت بيشتري يافته است و بـه نظـر          
من مي رسد هنوز راهي دراز در پيش        

حل اين مشكل در گـرو      . ايرانيان است 
داشتن برنامه روشني مبتني بر شـناختي       

ن و رسالت آن ار     جامع و عصري از دي    
يك سو، و حكومت و رسالت آن تـوأم         
با كار پـي گيـر روشـنگرانه در عرصـه           

ــت ــومي اس ــد از . عم ــشروطه، بع در م
پيروزي ، روحاني ها مدعي شدند كـه        
ــا     ــشروطه ب ــشبرد م ــلي و پي ــار اص ك
روحانيون بوده ولـي بعـد از پيـروزي         
آنها را از صـحنه خـارج سـاختند و در           

تـي انقـالب    انقالب اسالمي به عكس وق    
پيروز شد، روحانيون امور را از مجراي       
صحيح خود خارج ساختند و با استفاده       
از حربه دين، اهداف اصلي انقـالب را        
به انحراف كشاندند و ديكتاتوري مطلق  

وجـود  . ديني بر مردم تحميل كردنـد     
چنين وضعيتي آنهم در طول يك سده       
از جمله به دليل روشن نبـودن رابطـه         

  .  مردم مي تواند باشددين و دولت و
  

  منشاء نيرو در جامعه
  

حقيقت آن است كه جوامع در طول 
تاريخ با دو منشاء و يا  سرچشمه نيرو 

  : مواجه بوده و هستند
  منشاء ديني و يا سرچشمه دين 

  منشاء مردمي و يا سرچشمه مردم 
اين دو منبع يا منشاء و يا سرچشمه نيرو 

 و در جامعه پابپاي هم پيش مي روند
جامعه را به رشد و آزادي و استقالل 

اگر چه اين دو . هدايت مي كنند
اما هر كدام . منشاء با هم روابطي دارند

از آن دو مستقل و جداي از هم هستند 
و هر كدام در جامعه جايگاه و رسالت 

  . ويژه خود را دارند
قلمروها و وظايف هر كدام اگر واضح 
ر ترسيم نشده باشد، اين دو، در امو

يكديگر تداخل كرده و يا گاه با هم در 
نتيجه اين مي شود كه هر . مي آميزند

دو به صورت تمركز قوا و به مثابه 
قدرت در مي آيند و با هم متحداً بيان 

در صورتي كه هر . قدرت مي شوند
كدام به راه و رسالت واقعي خويش 
پيش بروند، مي توانند در تصحيح 

ند و يا يكديگر در صورت انحراف بكوش
در تندروي ها يكديگر را متعادل 
سازند و جامعه را در خط متعادل و 
پرهيز از هر افراط و تفريطي به پيش 

  . برانند 
  

  منشاء ديني و يا سرچشمه دين
  

بر خداوند كه خالق كون و مكان و 
انسان مختار است، واجب است كه راه 
فالح و رستگاري و ستمكاري و 

بدارد كه اگر گمراهي را به بشر عرضه 
راه از چاه مشخص نباشد و انسان با 
الزام و اجبار اعمالي را انجام دهد 
عقاب و ثواب، بهشت و جهنم ، سپاس و 

 …ناسپاسي ، قيامت و حسابرسي و 
تمام اينها معني و مفهوم خود را از 
دست مي دهد چرا كه وقتي اعمالي  
از روي جبر و الزام انجام بگيرد آن 

اوت خوب و بد است به اعمال فاقد قض
همين علت بر اعمال غيرعمد، عقاب 

خداوند از طريق ارسال . مترتب نيست
پيامبران راه رستگاري و گمراهي را به 

  . بشرعرضه كرده است
تمام متكلمين اسالمي از طريق قاعده 
لطف، نبوت و امامت را اثبات مي كنند 
و در بحثهاي كالمي خود آن را بكار 

 چيزي است كه لطف آن. مي برند
مكلفين به تكاليف الهي را به طاعت 
نزديك مي كند واز گناهان دور مي 
سازد و در اين نزديك سازي به طاعت 
خداوند و دور نگه داري از معصيت به 
هيچوجه نه تمكين در كار است و نه 

  . الزام و اجبار
اجبار و الزام در كار لطف منتفي است 

 فرضاً براي اين كه به عنوان مثال اگر
كسي به اطاعت امر الهي مجبور و ملزم 
گرديد يا اگر كسي قدرت زنا كردن، 
دزدي كردن، جنايت كردن يا هر 
گناه ديگري را نداشت، بديهي است 
كه نه آن امر الهي و نه آن حرمت و 
نهي از گناه غير ممكن و نامقدور براي 

  . وي لطف نخواهد بود
متكلمين و شارحان قاعده لطف مي 

بدين  علت بعثت پيامبران : دگوين
برخداوند واجب است چون در 
بردارنده لطف است و اجبار و الزامي 
نيز در اوامر و نواهي آنها نيست و 
برخداوند واجب است كه پيامبراني 
فرو فرستد تا اوامر و نواهي الهي را به 

  . مردم ابالغ كنند و الغير 
آنچه قاعده لطف به انسانها مي آموزد 

 كريم در آيات متعددي به آن و قرآن
گواهي مي دهد، اين است كه 
پيامبران و امامان معلمان عدل و داد 
عقالني مي باشند تا مردم را با آموزش 
عالي خود به رشد و تكامل عقالني 
برسانند و مردم نيز در پرتو شعاع اين 
رشد عقالني ، بتوانند مسئوليتهاي خود 

ف را به خوبي درك نموده و به وظاي
    . 25خود قيام و اقدام نمايند

اما اين كه پيامبران و امامان عالوه بر 
مقام تعليم، وظيفه اجرائي عدالت و 
كشور داري را نيز بر عهده داشته باشند 
و اين وظيفه جزئي از مقام نبوت و يا 

نه از قاعده . امامت محسوب گردد
لطف استفاده مي شود و نه از وظايف 

بر و امام ملزم به نبوت است و نه پيام
  . آن بوده است

قرآن كريم در آيات بينات متعددي 
رابطه بسيار ظريف وحي و نبوت و 
امامت را چنان اعالم و تكرار نموده كه 
جاي هيچ شبه و ترديدي در ميان نيايد 
كه وظيفه اصلي و رسالت پيامبر جز 
ابالغ پيام و انذار وپند دادن و 

 آيات چنان . 26راهنمايي نيست 
روشن است كه بحث ناسخ و منسوخ 

  . هم در آنها منتفي است
بسيار جاي تأسف است كه ما قرآن را 
كه اصل است و شك و شبهه اي در 
آن نيست رها مي كنيم و به استناد دو 
حديث كه اگر هم صحيح باشد و جاي 
هيچگونه شك و شبهه اي در آن دو 
نباشد ، دليل بر امر حكومت نيست و به 

وت موردي و داوري است معناي قضا
و مسلم است كه . استناد مي جوئيم

مرحوم مال احمد نراقي اجتهادي 
نادرست در آن دو مورد به عمل 

  . آورده است
تأسف بارتر اين كه قدرت طلبان از 
ناآگاهان به قرآن و نبوت و امامت 
سوء استفاده كرده و با خلط مبحث 
امامت و نبوت به دليل اين كه پيامبر به 

مور كشور داري پرداخته و يا حضرت ا

خليفه چهارم مسلمين را ) ع(علي
پذيرفته آن را دليل بر اين كه كشور 
داري و رهبري سياسي جزئي از 
وظايف نبوت و امامت است قلمداد 
كرده و به استقرار واليت مطلقه فقيه 

سرتاسر قرآن و رسالت و . پرداخته اند 
 و عمل پيامبر و امام در مخالفت آشكار

همانطور . عيان چنين برداشتي است
كه در بررسي تاريخي نظريه دولت 
ديني ديديم جاي شك نيست كه در 
طول تاريخ چه در مسيحيت و چه در 
اسالم متوليان ديني كه مشروعيت به 
امپراطوران و شاهان خودكامه بخشيده 
و يا خود واليت مطلقه اي را بنياد 
نهاده اند دين را ازرسالت و نقش 

ساسي خود تهي كرده و آن را به ا
خدمت قدرت و مشروعيت بخشيدن به 
واليت مطلقه خود تحت نام همان 

  . دين گرفته اند
پيامبر كسي است كه از يكطرف به 

و ) ربوبي(دريافت علم خدائي 
خواست خدا در آوردن دين نائل 
آمده و هم با نفي و يا فاني شدن خود 

گان در علم خداوند ، امور و مصالح بند
را از درگاه حق تعالي آموخته است و 
وظيفه داشته كه با مأموريت وحي آن 

و بنابراين و . را به مردم ابالغ كند
بدين جهت او هم امام است يعني 
اينكه در دانستن علوم الهي بر همه 
مردمان پيشي دارد و هم رسول است 
يعني آنچه را كه مي داند به مردم 

 آن آگاه اطالع مي دهد و آنها را از
اما امام كسي است كه دانسته . مي سازد

هاي تشريعي اوامر و نواهي الهي را 
مستقيم از طرف خداوند دريافت نمي 
كند بلكه آنچه را كه پيامبر با علم 
حضوري و يا وحي آموخته است او نيز 
از طريق اتحاد با نفس پيامبر آموخته 

اَنَ : است بدين علت پيامبر فرمودند 
بنابراين .  باب ها    عِلم و عليمدينه ال

آنچه را كه پيامبر از طريق وحي 
مأموريت داشته كه به مردم بازگو 

امام با مأموريت از سوي پيامبر آن  كند،
. ها را براي مردم بازگو مي كند 

بنابراين امامت جزئي از مفهوم و 
ماهيت پيامبري است و ماند پيامبر يك 

ت و اين مقام واالي معنوي و الهي اس
مقام امامت كه از طرف خداوند به 
مردم روي زمين آشكار شده است ، به 
هيچ وجه وابسته به بيعت و يا انتخاب 
مردم نيست همچنانكه پيامبري وابسته 

پس مي . به بيعت و انتخاب مردم نيست
شود گفت كه هر نبي و رسول امام هم 
هست، اما هر امامي رسول و نبي نيست 

م امامت همچون در هر صورت مقا
رسالت و نبوت يك مقام و مسند الهي 
محض است و وابسته به انتخاب و بيعت 

  . مردم نيست
هم پيامبر پيش از بيعت مردم براي 
زمامداري ، پيامبر خدا بوده اند و هم 
علي بن ابيطالب قبل از انتخاب به 
عنوان رهبر سياسي و خليفه چهارم ، 

است و مقام واالي امامت را دارا بوده 
راهنماي دين از سوي خدا به شمار 

  . مي رفتند
هيچكدام از امامان شيعه از جانب 
مردم انتخاب نشده اند و جز حضرت 
علي و امام حسن كه در برهه اي 

خاص از زمان با بيعت مردم زمان خود  
زمامداري و رهبري سياسي و 
كشورداري را به عهده گرفته اند، 

ته و هيچكدام از آنها حكومت نداش
مهمتراز همه اين كه ادعاي داشتن 
حكومت نيز نكرده اند و حتي يك 
مورد نمي توان سراغ داد كه امامي 
مدعي شده باشد به دليل امامت 
رهبري سياسي و كشورداري از آن ما 

كه به ) ع(حتي امام حسين. مي باشد
دست يزيد و ابن زياد كشته شد، چنين 
ادعايي نكـرده كه من بايد حاكم بر 
شما باشم بلكه احتجاج مي كرد و دليل 
و برهان مي آورد كه يه خواست شما 
مردم و نامه هايي كه به من نوشته ايد ، 
آمده ام، حال هم اگر پشيمان شده 
ايد اجازه بدهيد از راهي كه آمده ام 
برگردم ، هيچگاه نگفت كه آمده ام تا 
حكومت را كه از آن خود مي دانم ، 

 اگر در ":فت اما گ. به دست آورم
سخنان ديگر ترديد داريد، آيا در اين 
ترديد داريد كه من پسر دختر 
پيامبرتانم؟ به خدا از مغرب تا مشرق از 
قوم شما يا قوم ديگر به جز من  پسر 
دختر پيامبري وجود ندارد، تنها منم 
كه پسر پيامبر شما هستم به من بگوئيد 
آيا به عوض كسي كه كشته ام يا مالي 

ف كرده ام يا قصاص زخمي كه كه تل
 و "27از پي جنگ با منيد؟ زده ام ،

امام رضا هم كه از روي التزام و اجبار 
و به شرط هيچ دخل و تصرفي نكردن 
و هيچ امري را تغيير ندادن و امري را 
جاري نكردن و تنها از دور نظاره گر 

  28.باشد واليت عهدي را  پذيرفت
ياسي نگفته اند كه زعامت و رهبري س

مردم از طرف خداوند به ما واگذار 
وقتي هيچكدام از امامان . شده است

خود، مدعي نبوده اند كه از طرف 
خداوند ، رهبري سياسي و اداره امور 

امام  . مردم به آنها واگذار شده است
چگونه چيزي را كه خود نداشته و 
مدعي داشتن آن هم نبوده اند به 

 كه در مخالفت –موجب دو حديث 
صريح با آيات متعددي از قرآن است ـ 
كه آن هم هيچ داللتي بر حكومت و 
كشور داري نمي كند ، به ولي فقيه 

  سپرده است؟ 
وقتي كه نه تنها هيچ يك از امامان بلكه 
پيامبر عظيم الشأن نيز مدعي نبوده اند 
كه حكومت و زمامداري سياسي جزء 
مأموريت ماست ، پس چرا پيامبر 

اده و يا حضرت علي تشكيل حكومت د
آيا اين  خليفه مسلمين شده است؟ 

تشكيل حكومت جزئي از نبوت و 
امامت نبوده است ؟ بر اساس قرآن و 
روش پيامبر و امامان پاسخ اين سؤال 

  . منفي است
اگر ما مي بينيم كه پيامبر اسالم در 
ابتداي تاريخ ظهور اين آئين ، در نقطه 
مركزي وحي به تشكيل حكومت همت 

رزيد تنها به اين علت بود كه محل و
نزول وحي و پايگاه شروع اين پيام 
الهي الزم بود كه از هر گونه پليديهاي 
شرك و جاهليت پاكسازي و منزه 

و اصالً منظور آن حضرت اين . گردد
نبوده است كه مرز و بوم جغرافيائي 
سياسي خاصي به عنوان حكومت براي 

و كشورهاي اسالمي تعيين كرده باشد 
براي همزيستي مسالمت آميز آن 

به همين علت وقتي آن . كوشيده باشد
حضرت نامه به پادشاهان و حكام 
مناطق مختلف مي نوشت ، نمي نوشت 
چون من پيامبر خدا هستم ، حكومت 
را به من واگذار كنيد، بلكه مي نوشت 
كه به خدا و پيامبر و معاد ايمان 
بياوريد و از شرك و بت پرستي دوري 

ينيد و كساني كه پيام الهي وي را گز
مي پذيرفتند در اداره امور زندگيشان 
و حكومت و سياست كشورشان دخالت 
نمي كرد و مدعي هم نبود ، تنها مدعي 

  . رسالت و ابالغ بود و ال غير
  

  ادامه دارد
  

 بازانديشي هايي در رابطه دين و دولت؛
 بررسي مقايسه اي اسالم و مسيحيت
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نحالل حزبها و تحكيم 
 تجاوزهاي ؟، وحدت

  :ديگر به حقوق انسان 
  
  به داانشگاه مهر، احمدي نژاد16 در ◄

تهران رفت تا در يك سالن كوچك، 
براي كساني كه برگ ورود دريافت 

تدابير . كرده بودند،  سخنراني كند 
امنيتي سخت اتخاذ شده بودند تا او 
بدون يك صداي اعتراض به دانشگاه 

با وجود اين، . برود و باز گردد 
دانشجويان ترجمان اراده اعتراض به 

نايت و فساد رژيم دروغ و خيانت و ج
تفصيل جنبش اعتراضي . شدند 

دانشجويان، در سايت انقالب اسالمي 
در اين جا، خاطر نشان . مده است آ

مي شود كه اعتراض به زنداني شدن و 
زنداني ماندن دانشجويان و تجاوزهاي 

مده آزاديها  به تكرار بعمل آرژيم به 
  در حقيقت، . است 
ك  بنا بر اطالع واصل، مأموران واوا◄

با برخي از دانشجويان دفتر تحكيم 
نها را تهديد كرده اند آتماس گرفته و 

كه چرا بار ديگر دست به فعاليت زده 
اند و اطالعيه در مورد دانشجويان 

  .ستاره دار و اساتيد اخراجي داده اند 
   پيش بيني مي شود مجوز فعاليت 
دفتر ادوار تحكيم وحدت باطل شود و 

ين سازمان مانع از ادامه كار ا
اين ممانعت ها، هر . دانشجوئي  شوند 

اندازه به تاريخ انتخابات نزديك تر مي 
البته با . شويم،  شديد تر خواهند شد 

دستورالعملي كه سردار افشار داده 
است، بسا  جلو فعاليت بسياري از 
گروهها و دسته جاتي كه از وزارت 
كشور مجوز فعاليت ندارند گرفته 

يات هم حق درج خواهد شد و نشر
شنيده . نها را نخواهند يافت  آمطالب 

قرار بر » رهبر« مي شود كه بدستور 
جلوگيري از انتشار  نشريه هائي نيز 

  مبلغ امر و نهي او   هست كه كامال 
  .نيستند 

همزمان با ادامه  ، 86 مهر 9 در ◄
اعتصاب و تجمعات اعتراض آميز 
كارگران شركت نيشكر هفت تپه، 

 يگان ضد شورش نيروي نيروهاي
انتظامي براي برخورد با كارگران 

 .معترض، به منطقه اعزام شدند
 تن از روشنفكران و 720 مهر، 9 در ◄

دانشجويان و روزنامه نگاران و فعاالن 
سياسي، با صدور بيانيه اي، خواستار 

  :خاتمه يافتن بازداشت ها شدند 
خصوص  ها به  گسترش دستگيري-1

لو، ن آقايان منصور اساي بازداشت ادامه
سهيل آصفي، مجيد توكلي، همايون 

لو،  جابري، بهروز صفري، جليل غني
هادي قابل، احمد قصابان، رضا 

پور، ابراهيم  پور، سعيد متين متين
مددي و احسان منصوري را محكوم 

 .كنيم مي
 ما خواهان آنيم كه همه -2

دستگيرشدگان تا زمان فراهم شدن 
 .نه آزاد گردندمقدمات دادرسي عادال

 هر گونه اعترافي كه در مدت -3
بازداشت صورت گرفته باشد غيرقابل 

يكن اعالم شود زيرا به  لم قبول و كان
لحاظ حقوقي اعترافي قابل قبول است 
كه در شرايطي آزاد و بدون اعمال 
هرگونه فشار جسمي و رواني بدست 

 . آمده باشد
 دادگاه 76شعبه  ، 86 مهر 9  در ◄

 استان تهران در مورد احمد كيفري
شيرزاد، نماينده اصفهان در مجلس 

علت .  حكم غيابي صادر كرد ششم، 
براي نخستين او و نطق صدور حكم، 

سياست هاي هسته اي  انتقاد كردن بار
  .بوده است ايران 
 مهر ماه، يك ماه از هجوم به 9 در ◄

 و 1367خانواده هاي  قتل عام 
  اوين 209  بندي و انتقال به دستگير

از زمان دستگيري تا به حال . گذشت 
از وضعيت آنها هيچ گونه خبري در 

مراجعات مكرر آنها به . دست نيست
دادگاه انقالب براي اطالع يافتن از 
بازداشت شدگان تا به حال بي نتيجه 

 .بوده 
برخورد حسن زارع دهنوي معروف به 
قاضي حداد و راسخ با خانواده ها 

 راسخ .  است يز بودهخشن و تهديد آم
كه در نقش بازپرس پروندهاي 
بازداشت شدگان عمل مي كند 
،خطاب به  خانواده منصوري چنين 

شماها نبايد به دادگاه مراجعه : گفت
كنيد و اگر باز هم مراجعه كنيد دستور 

 خروج شما را امضا رگميدهم كه ب
نكنند و شما را بازداشت كنند، او ادامه 

 .وبت شماست هم نعه  بعديداد كه دف
اسامي تعدادي از خانواده هاي 

 :دستگير شده  به قرار زير مي باشد
 خانم طاهره -2  آقاي علي سارمي-1

 –4ري  فرشيد سوداگ–3سوداگري 
 محمد علي -5 آقاي محسن نادري

 منصوري
االسالم  حجت  ، 86 مهر  10 در ◄

التحصيل  مهدي توكلي از طالب فارغ
   زابل كه به مدرسه علميه امام صادق

عنوان روحاني مستقر در روستاي 
افتخارآباد خاش در حال تبليغ بود، 

 بر 30/9شب گذشته حدود ساعت 
روي منبر مسجد اين روستا در حال 
سخنراني بود كه دو فرد موتورسوار 
وارد مسجد شدند و  وي را به رگبار 

 . بستند
برغم تاكيد رئيس  ، 86 مهر 12 در ◄

كم سنگسار، حم صدور قوه قضائيه بر عد
خبر رسيده از مشهد حاكي است كه 
قضات شعبه پنجم دادگاه كيفري 
خراسان رضوي زني را به سنگسار 

  .محكوم كرده اند 
 فاخته صمدي،  ، 86 مهر  13 در ◄

دختري كه مدعي است در دفاع از 
خود و در شرايطي نامتعادل و در 
حالي كه در خانه آن مرد زنداني شده 

ا به قتل رسانده در آستانه بوده او ر
  .اعدام قرار گرفت

زاد آ ، دانشجويان 86 مهر 14 در ◄
  طي نامه اي به رئيس دادگستريشده، 

در صورت آزاد نشدن : اخطار كردند
له شكنجه خود را علنا ئدوستانمان مس

   . پيگيري مي كنيم
دادگاه كيفري،   ،86 مهر 15 در ◄

ها در  حالت«يعقوب يادعلي نويسنده 
را به » آداب بيقراري«و » حياط
سال حبس به اتهام نشر اكاذيب،  يك

 سال با 2 ماه آن را به مدت 9محكوم و 
ي   مقاله درباره4شرط انتشار 

... هاي فرهنگي، هنري و شخصيت
  . تعليق كرد

دكتر ايرج ملك   ، 86 مهر 15 در ◄
پور، استاد دانشكده ژئوفيزيك دانشگاه 

ان اخراج تهران از مركز تقويم اير
 در دانشگاه واز تدريس ا. شده است

نام . نيز جلوگيري به عمل آمده است
دكتر ملك پور از تقويم هاي سال 

  .جاري حذف شده است
منيژه محمدي وكيل  مهر، 15 در ◄

اصغر منتجبي، عضو كانون  علي مدافع
 به موكل او : ، گفته است صنفي معلمان

اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم 
» 610«ن امنيت كشور طبق مادة زد

قانون مجازات اسالمي از سوي شعبة 
 دادگاه انقالب به تحمل چهار سال 15

 محمدتقي . ه است حبس محكوم شد
فالحي از ديگر اعضاي كانون صنفي 
معلمان نيز به اتهام اجتماع و تباني به 

 طبق ،قصد برهم زدن امنيت كشور
قانون مجازات اسالمي با » 610«مادة 

حاظ وضعيت اجتماعي و سوابق طبق ل
به سه سال حبس » 25«مادة » ب«بند 

به مدت سه سال تعليق از سوي شعبة 
 . ه است  دادگاه انقالب محكوم شد15
با آغاز سال   ، 86 مهر 17 در ◄

تحصيلي جديد موج تازه اي از حذف 
 .اساتيد دانشگاه نيز شروع شده است 

در پي اخراج دكتر بشيريه و دكتر 
تي از دانشگاه تهران خبر مي رسد سم

دكتر غالمعباس توسلي استاد ممتاز 
جامعه شناسي و عضو شوراي مركزي و 
دفتر سياسي نهضت آزادي ايران نيز 
مشمول حكم بازنشستگي اجباري شده 

  .است
هوشنگ پوربابايي  ، 86 مهر 17 در ◄

وكيل مدافع محمدرضا رضايي 
و )  سال حبس تعليقي 3( گركاني 

 ) دو سال حبس تعليقي  ( بداقيرسول 
از محكوميت موكالنشان از سوي 

 دادگاه انقالب به حبس 15ي  شعبه
  . ه است تعليقي خبر داد

 تن از تعليقي 5 ، 86 مهر 17 در ◄
هاي دانشگاه عالمه طباطبايي  هم 
اكنون در مقابل در ورودي اين 

اين . دانشگاه متحصن گشته اند
اخوان، عسل : دانشجويان عبارتند از

سليمان محمدي، امير يعقوبعلي، صادق 
اين . شجاعي، و شيما فرزاد منش

دانشجويان با خود پالكاردهايي را 
حمل كرده كه بر روي آنها نوشته شده 

در آزادترين كشور دنيا ما را ": است
ممنوع "، "به دانشگاه راه نمي دهند

الورود بودن به دانشگاه مرگ آزادي 
ماست، چرا دانشگاه خانه "، "است

چه كسي "، "پشت در ميمانيم
پاسخگوي عملكرد غيرقانوني مديريت 

گناه ما بيداري "، "دانشگاه است؟
اي " و"محكوميم به تعليق"،"است

كاش من هم دانشجوي دانشگاه كلمبيا 
 ! "بودم
دادگاه تجديد نظر  - 86 مهر 17 در ◄

حكم دادگاه بدوي  مبني بر محكوميت 
 مركزي بهاره هدايت عضو شوراي

اتحاديه دانشجويي دفتر تحكيم وحدت 
به   او .و فعال امور زنان را تاييد كرد

دو سال حبس كه به مدت پنج سال به 
، محكوم شده آيد  حالت تعليق درمي

  . است 
، به گزارش فعاالن 86 مهر 17 در ◄

 ياسي سيزندانحقوق بشر در ايران ، 
فرزاد كمانگر كه همچنان در سلول 

 بازداشتگاه اطالعات ي انفراديها
  تحت ، شودي ميسنندج نگهدار

 .  بوده است   ي جسميشكنجه ها
 كرمانشاه  و واواك نامبرده در 

 مورد شكنجه قرار زي ن209بازداشتگاه 
 يدگي دبيگرفته است كه منجر به آس

 ساعد دست چپ ، يو سوختگ
 استخوان لگن ، كنده شدن يكستگش

ت  مشكالني سر و همچني از مويقسمت
   . استشته گي و گوارشيويكل
 به گزارش فعاالن 86 مهر ماه 17 در ◄

حقوق بشر در ايران ، با وجود گذشت 
يك سال از بازداشت آيت اهللا 
 كاظميني بروجردي وي در زندان

اوين نگهداري مي شود و فشار ها و 
شكنجه ها بر وي و يارانش همچنان 

  . دارد ادامه

اطالعيه مجامع اسالمي 
ن در باره بحران ايرانيا

سازي و تشديد خشونت و 
اختناق رژيم واليت مطلقه 

  در ايران
 

به نوبة خود پناهگاه ايست براي 
دولتمردان و مافياها نظير تشخيص 

و ) براي دوام نظام( مصلحت نظام 
براي (نظارت استصوابي شوراي نگهبان 

جلوگيري از ورود نمايندگان مردم به 
  ... و) دولت

ة بي حاصل جنگ از هنوزآثار ادام
جامعه زدوده نشده است،  كشوررا در 
لبه پرتگاهي قرارداده اند كه امكان 
. آتش افروزي ديگري ايجاد شده است

اعمال تحريك آميز روزمره سران نظام 
زمينه هاي تهديد جنگ ومحاصره 
اقتصادي و تحريمهاي گوناگون 

در سايه  .  رابراي كشورفراهم مي آورد
ام بر فشار داخلي اين تهديدها، نظ

افزوده است، به عنوان مبارزه با بد 
حجابي، بگير و به بند راه مي اندازد  به 
عنوان مبارزه با فسادهاي اجتماعي 
اعدامهاي گسترده و بيسابقه اي را در 
مالء عام انجام ميدهد و به اين بسنده 
نكرده نمايش تلويزيوني اعدامها را به 
 نمايش اعترافات افزوده است ،

دادستان در تلويزيون حاضر ميشود  تا 
در برنامه خود عليرغم بي اطالعي 
مجري برنامه، صحنه اعدامهاي دسته 

در اين ( جمعي   را به نمايش بگذارد
برنامه  مجري  برنامه اعالم كرد كه 
ويدئو از سوي مقامات قضايي آورده 
شده و اونيز از محتوي آن بي اطالع 

شوكه است،او گفت از ديدن فيلم 
تا جو وحشت و ارعاب ) شده است

واختناق را دامن بزند، چه خشونتي 
برخالف  . باالتر از اين ميتوان جست؟

 موجود، "قانون اساسي "حتي 
اجتماعات اقشار مختلف كه براي 
احقاق حقوق خود تالش مي كنند را 

دانشجو، به جاي . سركوب ميكنند
حضور دركالس درس، بايد درزندان 

بادخالت مستقيم .  كندگذران زندگي
و روزمره در رسانه ها، خفقان و سانسور 
را بيش از پيش اعمال مي كنند تا 
حدي كه زمزمة سكوت دربرابر بي 
عدالتيها از جبهة اصالحات به گوش 

صداي حق طلبانه مخالفان . ميرسد
خود كه آزاداي مردم و برقراري 
عدالت را خواستارميشوند به ضرب 

كنجه و اعدام سانسور وزندان و ش
خاموش ميگرداند تا بدينوسيله  نظام 
مافيايي واليت مطلقه  بتواند به حيات 

  .خويش تداوم بخشد 
  

قوة قضائيه كه بايد پناهگاهي براي بي 
پناهان باشد، به بازوي عمل دسته هاي 
مافيائي تبديل شده و در واقع پناهگاه 

بيشترين فشارها . مفسدين گرديده است
هائي كه نظام نسبت به و قانون گريزي

اقشارمختلف  مردم و مطبوعات اعمال 
ميكند، از طريق همين دستگاه 

درچنين دستگاهي . بيدادگستر ميباشد
چگونه يك قاضي كاردان، باوجدان و 
عادل مي تواند عمل كند؟ با اعدام 
هاي روزافزوني كه شاهدآنيم، چگونه 
مي توان ادعا كرد بي گناه و باگناه 

؟ هرچند  درقوانين اعدام نشوند
كيفري كشور هنوز حكم اعدام برجا 
است، اما چگونه مي توان ادعا نمود 
درچنين دستگاهي قاضي مستقل بوده 
و به قانون عمل كرده باشد؟ به اين 

داليل و به  بخصوص به اين دليل كه  
مجازات اعدام ، با حق حيات مغايرت 

 و اين اعدامها  دارد با اعدام مخالفيم
وم ميكنيم و از هموطنان خود را محك

مي خواهيم به مسئوليت خويش دراين 
  .موارد اقدام نمايند

  
  مردم ايران

  
نظام حاكم برهر جامعه اي درفضائي 
كه مردم آن جامعه برايش ايجاد مي 

درست است كه . كنند عمل ميكند
دولتمردان مسئوليت سنگيني برعهدة 
خود دارند، اما مردم نبايد از مسئوليت 

ش نسبت به عملكرد آنها ونسبت به خوي
زندگي روزمره و  فرداي خود و 

سخن . نسلهاي آينده غافل باشند
موالي متقيان كه اين روزها به سوگ 
شهادتش نشسته ايم، چكيدة همين 

همان گونه كه ": امراست كه ميفرمايد
. "هستيد برشما حكومت مي كنند

چگونگي اين بودن را خود ما مردم 
بي تفاوتي و يا ايستادگي هستيم كه با  

  .برسر حقوقمان مشخص ومعين ميكنيم
مهار قدرت حاكمان بايد همواره 
دردست ما مردم باشد تا بروفق حقوق 
ملي  آن چه را به صالح كشوراست 
عمل كنند، نه آن چه راكه قدرت 

نتيجة واگذاري . ازآنها طلب مي كند
حاكمان به هواي قدرت، همين وضع 

ت كه خود و ميهن را نابساماني شده اس
  .درآن گرفتاركرده ايم

  
هنگامي كه دانشجويان، كارگران، 
معلمان، زنان، و ديگر رنج كشيدگان 
ميهنمان براي دادخواهي حركتي 
اعتراضي مي كنند و از ديگر اقشار 
استمداد مي طلبند، اين حق من و تو 
وما است كه طلب ميكنند اما درجواب 

سنده مي اين استمداد به نظاره گري ب
شود و گوئي آنها به وظيفة خود عمل 
مي كنند و ديگران نه درقبال خود و 
نه آنها مسئوليتي را متوجه خود نمي 

اين بي تفاوتي و مات و مبهوت . بينند
بودن، نه مطابق دين  ماست نه با 
كرامت انساني توافقي دارد ،  نه مورد 
پسند آيندگان است و نه در زندگي 

و . ي ايجاد مي كندروزمرة ما تغيير
همان گونه كه گذشت زمان نشان 
ميدهد ومي بينيم هرروز بايد منتظر 

همانطور كه به . فرداي بدتري باشيم
مسئوليت خويش عمل نكردن و تجاوز 
به قانون و حقوق انسانها از سوي 
حاكمان مستوجب سرزنش است، بي 
تفاوتي و سكوت ما بخصوص آنها كه 

 هستند كه آگاهي دارند ودر جايگاهي
ميتوانند بي عدالتي ها را بازگونمايند، 
هم به مثابه زمينه ساز و مقدمة آن 

  . تجاوزها مالمت آوراست
  

ما از جايگاه خواهران و برادران شما 
از هموطنان مي خواهيم به مسئوليت 
خويش آگاه و بدان عمل كنيم،  فرد 
فرد ما، حاكمان اصلي اين مرز وبوم 

ق خودمان هستيم، خود صاحب حقو
آيا تابه حال انديشيده ايم چرا . هستيم

بايد حقوق حقة خويش را از انگشت 
  شماري مستبد گدائي كنيم؟
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  1»الئيسيته«در باره 

  
 به 1905 وقتي پاي اجراي قانون ●

مد، واقعيت اجتماعي كه دين را آميان 
بود، دولت را ناگزير كرد معنائي و 
جهتي را به الئيسيته بدهد كه با معنائي 
كه قانون بيانگرش بود، تا حدودي 

   : متفاوت بود 
زادي وجدان و عمل به آ    از سوئي، 

باور ديني، ايجاب مي كرد امكان هاي 
.  باور ديني فراهم باشند عمل به

زادي وجدان واقعي، آدرخواست 
  به ،1908 و در 1907اصالح قانون در 

زادي واقعي برقرار شود، آترتيبي كه 
را ناگزير مي كرد و از سوي ديگر 
كليسا به ارزش استقاللي  كه از رهگذر 

ورد، آجدائي از دولت به  دست مي 
جنگ جهاني اول، نياز .  پي مي برد

را به كليسا، بخاطر بسيج مردم، دولت 
ن داشت آورد و دولت را بر آپديد 

.  ورد آكه قانون را به حال تعليق در
  با پايان جنگ، جانبداران الئيسيته، 
در . خواستار اجراي قانون شدند 

، چپ ها در انتخابات پيروز 1924
ن شدند قانون را به اجرا آشدند و بر

ده اما طرز فكرها تغيير كر. گذارند 
مرگ و ويراني و رنج را الئيكها . بودند 

و مذهبي ها با يكديگر تحمل كرده لذا 
   :به يكديگر نزديك شده بودند 

  1908 و 1907 گرچه اصالحيه هاي ●
زادي عمل به آگردش كار كليسا ها و 

باور ديني را ميسر كردند اما، مشكل بر 
دولت به اين نتيجه رسيد كه . جا بود 

توافق با پاپ، مشكل بدون  تفاهم و 
گفتگوها با پاپ به . حل نمي شود 

اين .   انجاميدند 1923 – 1924توافق 
توافق حاصل امتيازهائي شد كه هر 

پي . طرف به طرف مقابل خود داد 
  فرمول انجمن هاي Pie X1 يازدهم 

فرهنگي را پذيرفت اما به شرط  تطبيق 
. با  مقررات  خاص كليساي كاتوليك 

دولت نيز پذيرفت كه ديگر ن سو، آاز 
.  در تعيين كشيش ها مداخله نكند 

بدين سان، كليساي كاتوليك اطمينان 
يافت كه دولت انجمن ديگري را، با 
صفت كاتوليك، غير از كليساي كنوني 

ن از پاپ شروع و آكه سلسله مراتب 
به كشيش ساده پايان مي پذيرد،  

  . برسميت نمي شناسد 
ليسا، همان اين توافق، از لحاظ ك
زيرا .  1905اهميت را داشت كه قانون 

 سال است كه اين توافق 80مدت 
تنظيم كننده جدائي كليساي كاتوليك 

اين توافق هرگز مورد . از دولت است 
حكومتهاي . اعتراض قرار نگرفته است 

مختلف راست و چپ كه از پي هم 
شوراي . ن را رعايت كردند آمدند، آ

نست آظ  دولتي  كه داور و حاف
مراقبت كرده است كه توافق رعايت 

متخصصان حقوق بين المللي .  شود 

متن توافق را قريب به قرارداد مي 
ن ارزش حقوقي غير آدانند و براي 

   )  25( قابل ترديد قائلند  
جمهوري با پذيرفتن كليساي كاتوليك 

ن و چشم پوشيدن از آو سلسله مراتب 
ته را يا الئيسيآن، آمداخله در امور 

 Ronéانكار كرد ؟  بنظر رونه رموند 
Rémond چرا كه  توافق برابر .  نه

. مده است آ بعمل 1905 قانون 4ماده 
ژان در حقيقت، اين ماده كه ابتكار 

ژورس و چند نماينده ديگر بود، مقرر 
مي كند كه انجمن هاي فرهنگي مي 
بايد منطيق باشند با مقررات عمومي 

واهند بدان ئيني كه مي خآسازمان 
با وجود اين، انكار كردني .  عمل كنند 

نيست كه  توافق تفسير ديگري از 
الئيسيته را جانشين برداشت پيشين مي 

   ) 26.  ( كند 
  

معاني جديدي كه الئيسيته پيدا 
  :مي كند 

  
 در حقيقت، در طول زمان، مجريان 
قانون با مسائل مشخصي روبرو مي 

شخص شدند و مي بايد راه حل هاي م
شتي آصادقانه نيز در پي . مي جستند 

همين روحيه سبب شد كه در .  بودند 
 Alsace  موزل –لزاس آباره ايالتهاي  

- Moselle جمهوري بپذيرد كه در ،
 بهنگام . ، قانون الئيسيته اجرا نشود نهاآ

، اين ايالتها جزء 1905تصويب قانون 
لمان در آامپراطوري . فرانسه نبودند 

 فرانسه 1871تها، قانون مصوب اين ايال
با وجود فشار .  را اجرا مي كرد 

، دولت از اجراي قانون ...نمايندگان و
در سالهاي . در اين ايالتها سرباز زد 

 نيز، بارديگر جانبداران 1945 و 1936
الئيسيته خواستار اجراي قانون در اين 

در .  ايالتها شدند اما دولت اجرا نكرد 
قف را رئيس اين ايالت ها، اس

جمهوري با موافقت پاپ معين مي كند 
بدين سان، فرانسه در دو گانگي و بسا . 

زيرا  . چند گانگي رژيم حقوقي است 
قانون الئيسيته در مناطق ماوراء بحار، 

 Mayotte و مايوت  Guyaneگويان 
چند گانگي .  نيز اجرا نمي شود 

حقوقي در فرانسه امروز برخورد 
 چرا كه  كثرت .ورد آبوجود نمي 

   و معيار attributگرائي صفت 
critère دموكراسي گشته است و

تمركز زدائي يك اصل قانون اساسي 
صالحيت هائي كه به . شده است 

منطقه كرس اعطاء شده اند از 
همزيستي قانون جدائي كليسا از دولت 

با .  بسيار دور تر مي رود ،و كنكوردا
ئيسيته اين تحول رفتار و طرز فكرها، ال

  :معاني ديگر مي يابد 
 از ژاكوبينيسم  جدا مي شود تا  بتواند 
. رعايت كثرت دين ها معني بدهد 

عواملي كه موجب تحول مفهوم 
  :الئيسيته شدند عبارتند از 

 به تصويب رسيدن قوانين مربوط – 1
بهنگام جدائي . به بيمه هاي اجتماعي 

اما . ها، ليبراليسم هنوز فلسفه مسلط بود 
ن در سخت تر آمدهاي عمل به آپي 

كردن شرائط زندگي زحمتكشان، 
سبب شدند كه قوانين بيمه هاي 

ن را آاجتماعي  خسران هاي وارده به 
 سال بعد از تصويب 40جبران كنند  و 

قانون، بهنگام پايان جنگ دوم جهاني 
،  روحيه ها و طرز فكرها تغيير 1945در 

  :كرده بودند 
 حمايت و بيمه اي  )systeme(  سامانه 

ايجاد شد كه همگان را در برابر خطر 
پرسش اين .  پذيري ها بيمه مي كرد 

شد كه با كشيشان و كاركنان كليسا ها و 
روحانيان و كاركنان  معابد ديگر دين 

بنا بر الئيسيته، دولت . ها چه بايد كرد؟ 
دين ها را به رسميت نمي شناسد، 
قانون بيمه هاي اجتماعي، ويژگي 

نها نيز آفعاليت ديني را لحاظ كرد و 
توجيه اين شد كه بيمه . بيمه شدند 

راست است، . اجتماعي دولت نيست 
اما اين دولت است كه تشخيص مي 
دهد چه كساني از بيمه هاي اجتماعي 

بدين سان، . برخوردار مي شوند 
دولتي كه قرار بود بي طرف بماند و 
ديني را برسميت نشناسد، اينك داور 

ي شود تا خدمت خاص ديني را از م
  .ن تشخيص دهدآغير 

 عامل دوم، از لحاظ  تغيير چشم – 2
  :انداز، بسي گويا تر است 

  برخورداري از حق تبليغ از راه رسانه 
 1905قانون .  Mediasهاي گروهي 

موضوعيت .  در اين باره ساكت است 
ن زمان، رسانه آچرا كه  .  نيز نداشت

ب ها و هفته و ماه و ها نشريه ها و كتا
فصل نامه ها  بودند و  بنا بر قانون 

زادي حق همگان بود و آ، 1881
زادي بيان و قلم را آهمگان حق 

اما راديو و بعد تلويزيون پيدا . داشتند 
يا آ. نها دولت بود آشدند كه دارنده 

الئيسيته به دولت اجازه مي داد اين 
رسانه ها را در اختيار دين ها براي 

يغ بگذارد ؟  راستها به استناد حق تبل
زادانه به باور ديني خود و اين آعمل 

زادي است، آكه دولت ضامن اين 
اجازه دادند برنامه مذهبي از راديو و 

  .تلويزيون پخش شود 
 در فاصله دو جنگ جهاني اول و دوم، 
بحث ميان موافقان و مخالفن سخت 

چون چپ در انتخابات .  گرم بود 
. ين برنامه را حذف كرد برنده شد، ا
، برنامه هاي مذهبي 1945اما از سال 

جزء اساسي برنامه هاي راديو و 
يا استفاده از آ.  تلويزيون شدند 

فرستنده هاي در مالكيت دولت، 
تضاد را از .  الئيسيته را از ميان برد ؟ نه 

ميان برداشت و بنوبه خود عمل به 
چرا كه برابر قانون، هركس . قانون شد 

حق داشت به باور ديني خود عمل 
نها كه نمي توانستند آبنا بر اين، . كند 

در معابد حضور يابند، با استفاده از 
برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني،  مي 

تغيير .  توانستند به باور خود عمل كنند 
رفتارها  در طول قرن بيستم معلوم كرد 
كه انواع برداشتها از الئيسيته  شدني 

، از برداشتي 2005 تا 1905از .  هستند 
  :به برداشت ديگري گذر شد 

ن برداشت كه الئيسيته را طرد آ از 
دين از عرصه زندگي عمومي مي 
انگاشت و در باره دين سكوت كاملي 
را  بر قرار مي كرد، تا اين برداشت از 
الئيسيته  كه بعد اجتماعي دين را مي 

ن را تا جائي كه آپذيرد  و وجود 
يد به ترتيبي آ حدود به عمل رعايت

كه كليسا بر دولت قيمومت نيابد و 
، جامعه را به مهار خود در نياورد

  .  تصديق مي كند
     امروز رابطه ميان دين و جامعه و 
دين و دولت غير از رابطه ايست كه 

 مي بايد برقرار مي 1905برابر قانون 
  .شد

 عامل سوم، مدرسه خصوصي تحت – 3
و برخوردار شدنش از اداره كليسا 

به تفصيلي كه . امداد مالي دولت شد
  . مد آخواهد 

 برگزاري مراسم ديني براي سه – 4
نها، آرئيس جمهوري كه يكي از 

  . فرانسوا ميتران چپ بود 
 سال بعد از تصويب 100 نزديك به – 5

قانون جدائي كليسا از دولت، يك 
نهم حكومت چپ پذيرفت آحكومت، 

نس كشيشان فرانسه با رياست كنفرا
ديدار و اعالن كند كه اين ديدارها 
مرتب تكرار خواهند شد تا كه مسائلي 
موضوع بحث و حل شوند كه به 
كليساي كاتوليك و دولت، هر دو 

هرگاه اين اقدام را .  مربوط مي شوند 
ورد، آحكومت راست بعمل مي 

اما حكومت . سوءظن بر مي انگيخت 
 و چپ اين همكاري را رويه كرد

  . ن راپي گرفتند آحكومتهاي راست نيز
جهل همگاني  از جريان پذيرش     

تجربي الئيسيته سبب شده است كه 
 etat  de droit ميان  حالت حقوقي 

و تصور عمومي از الئيسيته، فاصله 
اين ناداني همگان را . يد آمهمي پديد 

از اين واقعيت بي اطالع نگاه مي دارد 
 برداشت متفاوت كه از الئيسيته، دو

بي اطالعي، وجود اين . وجود دارند 
دو گانگي را از ديد همگان مي پوشاند 

ن برداشت كه راهنماي تهيه و آ. 
 بود، بروز امر 1905تصويب قانون 

ديني را در فضاي اجتماعي  يكسره 
دين  تنها يك نظر . ممنوع مي كرد 

هنوز بسياري . شخصي تلقي مي شد 
شت همان تعريف مي پندارند اين بردا

و تنها اين .  رسمي از الئيسيته  است 
نكه عمل آحال .  تعريف مجاز است 

بتدريج، تعريف ديگري را بر اين 
اين تعريف خاصه : تعريف حاكم كرد 

اجتماعي و به جمع و جماعت راجع 
بودن، دين را مي پذيرد و بعد 

نزاع .  ن را لحاظ مي كند آاجتماعي 

ر مسئله روسري  اين دو برداشت را بر س
داده شد، » اسالمي « كه بدان صفت 

  . م مشاهده كردي
      در جشن صدمين سال تصويب 
قانون جدائي كليسا از دولت، كساني 

بنيادگراهاي ) رونه رموند ( كه من 
الئيسيته شان مي خوانم، همان قرأئت 
را از الئيسيته مي كنند كه راهنماي 

فق تدوين و تصيويب قانون بود و توا
 و وجود چند رژيم در 1923 – 1924

وري ها را  كه در طول آفرانسه و نو
قرن، در عمل و نظر، الئيسيته را ديگر 

   ) 27. (كردند، در نظر نمي گيرند 
اين تحقيق به فستيوال صلح و ( * ) 

 تا 27جنگ عرضه شد كه در روزهاي 
 در سه شهر ايتاليا،  2007 سپتامبر 29
سكادي ،  ترتيب رچيا و فراآلبانو و آ

سازمانهاي مدافع حقوق بشر . يافته بود 
، عفو بين المللي و سبزهاي ايتاليا و 

در شمار دعوت ... سازمان ضد جنگ و
كنندگان و ابوالحسن بني صدر در 

تحقيق . شمار دعوت شوندگان بودند 
او مورد استقبال وسيع قرار گرفت و 

ن را پيام صلح و آاداره كننده بحثها  
استاد .  به همه انسانها خواند دوستي

ايتاليائي شركت كننده در بحث نيز ، 
او  دين داري : در باره بني صدر گفت 

زادي ، با استبداد شاه آاست كه بخاطر 
ن ، با استبداد ماليان، مبارزه آو پس از 

  . كرده است و مي كند 
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