
  

 

 سازمان اطالعاتي امريكا گزارش مي دهند كه ايران توليد بمب اتمي را رها كرده16با وجود اين كه:انقالب اسالمي
  ن، بحراني سياسي در درون رژيم ، آاست، بحران اتمي همچنان ادامه دراد و  احمدي نژاد و مافياهاي حاميش، از 

زماي دو گروه از مافياها، يكي به پدر خواندگي هاشمي رفسنجاني           آزور. موسويان جاسوس اتمي است     : پديدآورده اند   
با وجود اين، حاضر نيست شكـست را        . ن نمايندگي مي كند، به شكست دومي انجاميد         آو ديگري كه احمدي نژاد از       

از اين رو، دو  فـصل اول را بـه دو بحـران، هـر دو     . بپذيرد  نزديك است و نمي تواند شكست را        » انتخابات  « . بپذيرد  
  .اتمي، يكي در رژيم و ديگري ميان رژيم و قدرتهاي مخالف اجراي برنامه اتميش، اختصاص مي دهيم 

 مـالي را    –مافياهاي نظامي   .      در فصل سوم، سازمانهاي ديگري را شناسائي مي كنيد كه مالتاريا ايجاد كرده است               
  .مانها ساخته اند اين ساز

 و  – كـه هنـوز هـويتش نـامعلوم اسـت            –     در فصل چهارم، حسين شريعتمداري، مأمور چند وظيفـه هـاي رژيـم              
  .عملكردهاي او را از نظر خوانندگان مي گذرانيم 

      در فصل پنجم، داده هاي اقتصادي را كه حاكي از هرچه وخامت بارتر شدن وضعيت اقتصاد كشور اسـت، از نظـر                     
  .در فصل هشتم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي يابيد .  شما خوانندگان مي گذرانيم 
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  ...ايران بمب اتمي  نمي سازد اما
    بحران اتمي و كشماكش بر سر قدرت-» انتخابات «  بحران اتمي و ◄

    3ص:  رقابت بر سر مذاكره با امريكا– 
  ايران برنامه توليد بمب اتمي را:  مي گويند  سازمان اطالعاتي امريكا16  ◄

  4ص :  رها كرده است اما بحران ادامه دارد2003 در 
   7ص  ): 2( هاي ديگر رژيم واليت فقيه » وردآدست  « ◄
   8ص : حسين شريعتمداري نماد استبداد واليت مطلقه فقيه ◄
   درصدي30 تورم– سال ديگر5توقف صدور نفت از ◄
  10ص : ري گسترش فقر و بيكا–
  ذر و انداختن  آ16 دستگيري دانشجويان در روزهاي پيش از ◄

  11ص  :نهاآشكنجه گران به جان 

  ابوالحسن بني صدر   
  

  پرسش ها در باره اعدامپاسخها به 
  

  :پرسش
چيستي مجازات مرگ يا اعدام و نسبت آن با آموزه هاي شريعت اسالمي از   

ن موضوعات حقوقي و سياسي امروز است كه جمله حساس ترين و پرمناقشه تري
 هم براي جامعه ايراني هم ساير مسلمانان و حتي همچنان براي ،پرداختن به آن

همان گونه كه . مي رود ي از دنياي غرب با اهميت به شماربخش هاي
مستحضريد، امروزه در حالي كه كليسا و نهادهاي رسمي آن و جوامع ديني 

زات اعدام در سطح جهان هستند و به كمك آنها در مسيحي داعيه دار لغو مجا
بسياري از كشورهاي دنيا، به خصوص در اروپا و آمريكاي التين و بخش زيادي 

از آفريقا، اعدام لغو يا معلق شده است، در اذهان عمومي دنيا، تصويري كه از  
شريعت اسالمي و غالب كشورهاي مسلمان دنيا، چون ايران، وجود دارد اين 

 كه گويي ميان اجراي شريعت اسالمي و افزايش اعدام رابطه ضروري است
جمعيت در حال حاضر اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي كه . برقرار است
هم . بقاي مجازات مرگ اندن اكثريت را دارند و از طرفداران آمسلمان در 

قا،  اينك اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي اسالمي، در خاورميانه و شمال افري
به استثناي تركيه، هم در متن قانون جزاي خود و هم در رويه عملي گزارشگر 

در مجموع مي توان گفت در شكل گيري . ارقام باالي مجازات مرگ هستند
گوناگوني دست به دست هم اين تصوير تلخ ولي تا حد زيادي واقعي، عوامل 

اعدام كه توسط  از وجود و حضور و اعالم عمومي انواع حكم هاي :داده است
نظام هاي جزايي اين كشورها هر روزه منتشر مي شود، تا مجموعه قوانين 
كيفري آن ها كه مملو از عناوين مجرمانه مستوجب مجازات اعدام است تا 
كتاب ها و آثار و فيلم هايي كه از حوزه هاي ديني اسالمي منتشر مي شود و 

ن و سنت براي توجيه كيفر مرگ غالباً با خود اسناد و مدارك گوناگوني از قرآ
  .در دين اسالم ارائه مي كنند

در سطح جهاني و در عالم واقع هم ديده مي شود كه ايران در كنار آمريكا و    
چين و عربستان و سودان و پاكستان و عراق و روسيه به عنوان ائتالف جهاني 

ني پس از بيشترين رقم اعدام ها در سطح جها. براي اعدام شناخته شده اند
در ايران رقم واقعي ساالنه اعدام گرچه بر بسياري . چين متعلق به ايران است

 اما از گزارش هاي رسانه اي درون خود ايران حدس زده مي شود ،ناپيداست
سازمان هاي حقوق بشري پيش . كه اين رقم سال به سال در حال افزايش است

 150 ايران با افزايشي  ميزان اعدام ها در86بيني مي كنند تا آخر سال 
اعدام اطفال و نوجوانان بزهكار .  برسد350 تا 280  بهدرصدي به رقمي نزديك

.  در ايران خود بر دامنه قبح بين المللي اين موضوع افزوده است)  سال18زير (
  قانوندر مورد ايران بايد اضافه كرد كه بر خالف بسياري از كشورهايي كه

   نظم عمومي، ام اسالم بلكه به عنواناعدام دارند ولي نه به ن
  .  )نذربائيجاآمثل سوريه و ازبكستان و ( 
 ،نظام سياسي كه مدعي اسالمي سازي همه جانبه نظام حقوقي كشور است 

اعدام را گويي ضروري دين قلمداد كرده و از اين رو مخالفت با آن را كاري 
دسي نهفته است كه يعني در اعدام تق. ضد ديني تا سرحد ارتداد مي شناسد

 .نبايد شكسته شود
گذشته از تالش هاي ارزنده اي كه انسان هاي پاك آيين و فداكاري چون 
عمادالدين باقي در اين راه انجام داده اند متأسفانه در داخل ايران و در 

نه . محافل فكري و ديني و فرهنگي سكوت ناميموني در اين باره حكمفرماست
 گاه ديده مي شود كه نويسندگان منتقدي كه در تنها سكوت كه براي مثال

 زمره اصالح طلبان راديكال مي گنجند، چون عباس عبدي، معتقدند لغو اعدام 
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  پاك نژاد. ج
  2 -جمهوريت

  
سمت اول اين نوشتار به اهميت دو اصل تفكيك ناپذير استقالل و آزادي و نقش آنها در يك در ق

اما تا هنگامي كه در سرزميني مردمساالري يا حق حاكميت مردم . نظام مردمساالر به اختصار اشاره شد
 حضور از طرفي مردمساالري و بالطبع جمهوريت با.  استقرارنيابد اين دواصل نيزتحقق نمي پذيرند 

 اجتماعي، و اقتصادي و فرهنگي است كه شكل ميگيرد و به ،مردم و تاثير گذاري آنها بر روند سياسي
هرچه حضور مردم در اين صحنه ها پر رنگ تر و عرفان و گرايش آنها به . حيات خود ادامه ميدهد 

.  تر و پويا تر استبيشتر باشد مردمساالري پايدار) مردمساالري(پايبندي به اصول حاكم بر جمهوريت 
در دوران سلطنت شاه بر ايران،  مردم  سلطنت او و خاندان پهلوي را چون با كمك خارجي و كودتا 

از سوي .بر سر كار آمده و تداوم يافته بود نه تنها از خود نميدانستند بلكه مظهر تحقير ملي ميدانستند
  .ميخواند» ملت من«ت ومردم را ديگر شاه نيز خود را مالك كشور و اختيار دار ملت ميدانس
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  دكتر مرتضي مشيري 
  بان، روزاعدام دكتر حسين فاطمي شهيد نهضت ملي ايران آ19به مناسبت 

  
  اگر شاه به پند فاطمي گوش داده بود

  
  
فرينش، در آخرين دفاع غرور آ ارزيابي مصدق در باره رضا شاه و محمد رضا شاه، در ◄

 ، همان 1332 مرداد 28مي، متشكل از سرسپردگان كودتاي ننگين دادگاه تجديد نظر نظا
  :قضاوت تاريخ است 

اين شاه با عظمت و اقتدار را، با دو . شاه فقيد را انگليس ها در ايران شاه كردند      « 
اگر شاه . او شاه ايران نبود .  از ايران بردند 20مذاكره در بي بي سي لندن، در شهريور 

  .ميان ملتم مي مانم و نمي روم : گفت ايران بود مي 
14صفحهدر   

 علي شفيعي

  )4(انشناسي خوشبختي رو
  آيا استبداد قادر است مانع خوشبختي ما شود؟

  
ابتدا نظرات علم روانشناسي و : در نوشته هاي پيشين به اين امور پرداختم

در نوشته دوم به . پژوهشهاي موجود آنها، پيرامون خوشبختي را شرح دادم
 سومين امر مخالفت و دشمني استبداد با نيكبختي انسانها پرداختم و در

نوشته به اين پرسش كه چگونه استبداد به پيروان خويش درس بدبخت 
حال در نوشته فعلي در صددم، جوابي . شدن را مي آموزد، پاسخ دادم

  آيا استبداد قادر است مانع خوشبختي ما شود؟: براي اين سئوال پيدا كنم
 12صفحهدر 
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براي جامعه ايراني امروز درست   
نيست و لذا ضمن دفاع از اصل آن 

نند ك نقد مي  را فقط دستگاه قضائي
آن . كه چرا زياده روي كرده است

گونه كه شواهد پيداست در حال 
حاضر نه در حوزه هاي روشنفكري و 

 توجه جدي ،نه در  رسانه هاي همگاني
بدتر از .  نمي شوداي به اين موضوع

همه وضعيت دانشكده هاي حقوق و 
حوزه هاي دين پژوهي و شريعت 
شناسي است كه گويي اعدام را اصل 
مسلم شريعت گرفته اند و اصالً حاضر به 

قابل .  نيستندبحث و بررسي در باره آن
انكار نيست كه نظام سركوب سياسي 
همان گونه كه در پرونده مقاله اعدام 

لدين باقي عمل كرد در و قصاص عمادا
اين باره حساس است و اين حساسيت 
اش هم قابل درك است، زيرا اعدام 
پايه ارعاب و سرمايه اي براي تأمين 
منافع ساخت قدرت و بلكه بزرگترين 

ولي آيا ترس از . حربه آن است
زندان، به خصوص از نظر پيروان 
امامان شيعه كه به شجاعت و صراحت 

وف اند، مي تواند در دفاع از دين معر
توجيه گر سكوت ما در برابر ظلمي به 
اين آشكاري در مورد ميهن و دين 

 باشد؟
در اين فضاي تاريك اميد هست  

ايرانياني كه با اعدام مخالفند برخيزند 
. و مخالفتشان را به همگان اعالم كنند

خوشبختانه هستند افراد و  گروه هاي 
 ايراني، چون مجامع اسالمي ايرانيان
در تبعيد، كه يا بر مبناي انديشه هاي 
انسان دوستانه و غير ديني و يا بنابر باور 
ديني شان مجازات مرگ را عملي 
زشت به لخاظ اخالقي و مردود در 

براي كساني در حوزه . عمل مي دانند
و دانشگاه كه با انديشه آزادي از زبان 
شما آشنايند و به ويژه كتاب حقوق 

 ،طالعه كرده اندانسان در قرآن را م
جاي سوال است كه شما از موضع يك 
اسالم پژوه و قرآن شناس و يك 

 چگونه به اين انديشه ،مسلمان ملتزم
 مخالف ،رسيده ايد كه از موضع دين

اعدام هستيد؟ براي نمونه در متن 
پيشنهادي اي كه براي نظام ايران در 

موجود در (آينده پيشنهاد داده ايد 
 39در اصل ) يسايت انقالب اسالم

 از آنجا كه -« :تصريح شده است كه
 اساسي ترين حق هر انسان حق حيات

از اين رو مجازات محسوب مي شود، 
 48يا در اصل » . شود اعدام لغو مى

 جامعه موظف است -« آورده ايد 
وسائل اقامت را براى اشخاصى كه در 
كشورهاى خود بابت دفاع از آزادى 

ند را برقرار ا مورد تعقيب قرار گرفته
كند و حق پناهنده شدن را براى آنها 

از اعاده افراد به كشورى . لحاظ كند
كه در آن خطر اعدام و يا شكنجه آنها 
را تهديد ميكند و يا رفتارهاى غير 

 منزلت انسانى اين افراد را ،انسانى
   ».دسلب ميكند اجتناب ورز

به هر حال، اين چنين رأي و 
لفت با موضعگيري محكمي در مخا

مجازات اعدام، به ويژه آن كه از 
پايگاه دين بر مي خيزد، براي بسياري، 
هم در فضاي دانشگاه  و هم در حوزه، 
پرسش هاي گوناگوني را پيش كشيده 
است كه تالش مي كنم موارد اصلي 

اميدوارم با پاسخ . آن را در زير بياورم
هاي جنابعالي ابعاد مختلف اين 

و همه كساني موضوع حياتي براي ما 
كه مشتاق شنيدن صداهايي برخاسته از 
فرهنگ و مرام ايراني براي آزادي و 

زيرا . كرامت انسان هستند روشن شود
بسيارند باورمنداني كه، چه در داخل 
كشور و چه در هجرت، سال هاست با 
تمام وجود در انديشه استقالل و 
آزادي ايران و ايراني به سر مي برند 

ي به ياد دوران مرجع در حالي كه وقت
انقالب و نويدهاي بهار آزادي و سپس 

 به اين سو 60خيانت هايي كه از سال 
 ،به اميد مردم شده است مي افتند

غمي عميق آن ها را فرامي گيرد، اما 
 در جستجوي اسالم همچنان مانند شما

 حقوق و كرامت به مثابه گفتماني براي 
ذاتي انسان در راستاي حقوق و 

همه موجودات هستي اند و از كرامت 
اين رو از دريافت استدالل هاي شما 

 . در اين باره خوشحال مي شوند
حال با اين مقدمه، پرسش هاي اصلي 
در باره اعدام را به قرار زير حضورتان 
ارسال مي كنم تا در صورت امكان 

  روشنگري كنيد؛
ماعي فقهاي شيعه و جبرداشت ا - 1

ر قرآن سني اين است كه دست كم د
حق (و در آيات مربوط به قصاص 

 اصل ،و محاربه)  دمءقصاص براي اوليا
جواز مجازات مرگ ثابت است و 
هستند كساني كه رد آن را انكار 

 اجتهاد ،ضروري دين و به تعبير فني تر
در برابر نص و گاه دليلي بر ارتداد مي 

خوب است در اين جا براي . دانند
ن دادن عينيت يابي بيشتر بحث و نشا

عمق اين ديدگاه به بيان آقاي خميني 
استناد كنم ،  60 سال  خرداد 25 در

كه به عنوان يك مرجع ديني در برابر 
قوانين « در اعتراض به  كه جبهه ملي

و حمايت از رئيس جمهوري » ظالمانه 
از مردم دعوت به اجتماع كرده ... و

مردم ايران را دعوت ": بودند، گفت 
. اليحه قصاص بايستندكردند كه مقابل 

در اعالميه ديگر تعبير اين بود كه 
 ملت مسلمان را  .»اليحه غير انساني«

دعوت مي كنند كه در مقابل اليحه 
 يعني در مقابل ،قصاص راهپيمايي كنند

 .راه پيمائي كنند »  كريم نص قرآن«
 خداست و در قرآن زاين  قرآن ا

هرچه باشد ضروري است كه بايد 
ه قصاص در جاهايي از قضي. پذيرفت

قرآن تصريح شده است و اليحه 
جبهه ...قصاص همان مسائل قرآن است

» ملي از امروز محكوم به ارتداد است
 )   489 و 480، ص 8صحيفه نور، ج(

پرسش اين است كه شما همين آيات    
قرآن را چگونه تفسير مي كنيد كه نه 
تنها تجويز كيفر مرگ بلكه مخالفت با 

 مي شود؟ خوشحال مي آن فهميده
شوم در اين باره به تك تك آيات و 
اصول راهنماي تقسيري خود اشاره 

و پس از قرآن، روايات بي شمار . كنيد
دال بر وجود مجازات مرگ را چگونه 
تفسير مي كنيد؟ به خصوص مواردي 
كه از اجراي حكم اعدام از باب حدود 

 يا قصاص از امامان نقل شده است؟
جازات اعدام مي گويند موافقان م - 2

 "عادالنه"كيفر اعدام 
(Retributive Justice) 
است، زيرا بر اصل مقابله به مثل استوار 

به عبارت ديگر مي گويند كسي . است
كه به جنايتي سنگدالنه دست مي زند 

بعضي از .  مرگ است"مستحق"
ها به قدري فجيع هستند كه  جنايت

 .كشتن مجرم تنها واكنش عادالنه است
 "سزاوار"  به تعبير كانت،  قاتل

است زيرا او با ارتكاب  مجازات مرگ 
جرمي كه مي دانسته است مستوجب 
اعدام است، در صورتي كه مجبور و 
مضطر نبوده باشد، خودش از سر 
اختيار به استقبال مرگ خودش رفته 

از ديد شما اين استدالل چه . است
  مشكلي دارد؟

ن  پرسش بعدي در همين رابطه اي
است كه آيا از آياتي از قرآن كه 
خداوند را انتقام گيرنده معرفي مي 
كند و آياتي كه جزاي بدي را همان 
بدي مي داند، اين استدالل موافقان 

 اعدام تقويت نمي شود؟

برخي ديگر از موافقان اعدام مي  - 3
گويند كه ممكن است انسان به دست 

 سقوط كند و از نحطاطر اعخود به ق
در .  هم بدتر و رذل تر شودحيوانات

اين وضعبت چون به هدايت و برگشت 
او به جامعه اميدي نيست بهتر است 

 حذف ،براي تأمين سالمتي ديگران
شود؟ ارزيابي شما از اين استدالل 
چيست؟ آيا از پاره اي از آيات قرآن 
كه مي گويد انسان مي تواند از حيوان 
هم گمراه تر شود، اين برداشت به 

  مي آيد؟دست ن
آيا شما به طور مطلق با اعدام   - 4

مثالً در موارد (مخالفيد يا در جاهايي 
وقوع جنايت هاي بسيار سنگين و يا 
قتل دست جمعي  يا وقوع جنگ و يا 
به شرط اثبات جرم پس از برگزاري 

استثنا قائليد؟ آيا ) يك محاكمه عادالنه
 ،براي نمونه و از ديد يك مسلمان

اي صدام را قبول مجازات مرگ بر
 داشتيد؟

مجازات مرگ دست كم در   - 5
مواردي از ديد قربانيان جرم 
برخوردي منصفانه است و به ترميم رنج 
هاي آن ها و حس عدالت در آن ها 

اين استدالل چه . كمك مي كند
  ايرادي دارد؟

كميته حقوق بشر سازمان ملل  - 6
المللي حقوق  تحت نظر ميثاق بين

تصريح كرده است، سياسي و مدني 
باالترين حقي است ... حق زندگي "

كه در هيچ زماني حتي در دوراني كه 
اي پيش آيد كه  العاده وضعيت فوق

حيات يك ملت در خطر تهديد باشد، 
 آيا حق حيات ".قابل فروكاستن نيست

در نزد شما همين معنا را دارد؟ به طور 
كلي در ديدگاه شما آيا حق حيات و 

ي مطلق است؟ حتي ارزش جان آدم
 در برابر خدا؟ چرا؟

آيا وضعيت تاريخي و كنوني  - 7
جامعه و فرهنگ ايراني را  آماده براي 
لغو اعدام مي دانيد؟ اگر براي مثال 
جامعه شناسان به شما اطالع دهند كه 
لغو اعدام موجب افزايش بزهكاري در 
ايران امروز مي شود آيا همچنان بر 

 لغو آن اصرار مي ورزيد؟
تفسير شما از اصل كرامت انساني  - 8

در اسالم چيست؟ بر اين مبنا چگونه 
مي توان مخالف اعدام بود؟ آيا مي 

 توان مرگ كريمانه را انتخاب كرد؟
در نظريه سياسي شما دولت در  - 9

برابر اعدام چه نقشي دارد؟ آيا دولت 
اصالً حقي براي مجازات كردن دارد؟ 

اعدام به چرا؟ داليل مخالفت شما با 
به (صورت حقي در انحصار دولت 

فرض وجود يك دستگاه قضايي مستقل 
چيست؟ اگر دولت مي ) و بي طرف

تواند تصميم بگيرد كه آزادي مجرم را 
 او را به ،سلب كند و براي فالن جرم

زندان ابد بيندازد چرا بر اساس همين 
 استدالل نتواند به حكم مرگ برسد؟

 خواهان اگر در جمهوري مردم  - 10
برقراري مجازات مرگ شدند چه بايد 
كرد؟ آيا با نظريه قرارداد اجتماعي 
نمي توان توجيهي براي اعدام  توسط 
دولت پيدا كرد؟ يعني نمي توان 
استدالل كرد مردم در قرارداد خود 
ضمناً حق اعدام كردن را هم گنجانده 
و اجراي آن را به دولت واگذار كرده 

  اند؟
وشته هايتان گاه از شما در ن  - 11

مسابقه جرم و قانون در غرب سخن مي 
گوييد و بر فرهنگ سياسي غرب 

به عنوان گفتمان حاكم در ) ليبراليسم(
 ،آيا با اين درك. كنيدغرب نقد مي 

شما پيش بيني مي كنيد كه امكان 
برگشت اعدام در غرب وجود دارد؟ 

اگر قرار باشد چنين خطري در غرب 
د زمينه براي ديني تر پيش نيايد آيا باي

به معناي دين (شدن حقوق جزا 
  آماده شود؟)  زاديآ

گويند  موافقان مجازات مرگ مي - 12
ـ اگر كيفر اعدام لغو شود، درصد جرم 

با توجه به . يابد و جنايت افزايش مي
) به لحاظ تجربي(ً "واقعا"اين كه 

مجازات اعدام دست كم در مواردي 
 پاسخ شما جنبه ارعابي قوي اي دارد

 به اين سخن چيست؟
يكي از داليل محكم مخالفان   - 13

اعدام اين است كه چون اعدام يك 
مجازات غيرقابل بازگشت است اگر در 
موردي به اشتباه اعمال گردد امكان 

اما مذهبي هايي . تصحيح وجود ندارد
كه به اصل تداوم حيات و به دنياي 

دند مي گويند اعدام در قديگر معت
ديني چون براي خدا صادر شده نظام 

است با فرض اين كه اشتباه هم صادر 
شده باشد نبايد تعطيل شود چون 
امكان جبران فرد معدوم در دنياي 
. ديگر از سوي خدا كامالً وجود دارد

ارزيابي شما در باره اين استدالل 
 چيست؟

بعضي از مخالفان اخالق گراي   - 14
اعدام مي گويند كه كشتن كشتن 

خواه به شكل ( و هيچ گاه كشتن است
حق ) اعدام باشد و خواه خودكشي

يا از ديد شما اين گزاره آ. نمي شود
 قابل تصديق است؟

آيا خداشناسي قائالن به اعدام با  - 15
 اصل توحيد مي سازد؟

البته پرسش هاي ديگري نيز ممكن 
است وجود داشته باشد كه به نظر مي 
 رسد در مجموع به همين پرسش هاي

پيشاپيش از توجه . باال بر مي گردند
   شما سپاسگزارم

  )1(يي حسن رضا
پژوهشگر موسسه ماكس پالنك ) 1(

براي حقوق جزاي خارجي و بين 
 آلمان-المللي، فرايبورگ

 
 :پاسخها به پرسشها * 
 نكات زير ،در پاسخ به سه پرسش اول   

اميدوارم به . به ترتيب عرض مي شود
ينده بتوانم ياري خدا در نوبت هاي آ

   .پردازمبه پرسش هاي ديگر هم ب
 
 پرسش اول  پاسخ به - 1
اوالً در اين باره كه كيفر مرگ  - 1/1

حكم الهي است به طور واقعي اجماعي 
بر فرض هم چنين . وجود ندارد

ادعايي باشد، اجماع، حتي در 
چارچوب فقه سنتي نيز از اعتبار مستقل 

مي گويم ادعاي . برخوردار نيست
جماع درست نيست زيرا صرفنظر از ا

رأي فقيهان طرفدار نظريه واليت 
مطلقه فقيه، همچون خود رئيس فعلي 
قوه قضائيه، كه بر مبناي واليت فقيه در 

به (هر مورد كه مصلحت اقتضا كند 
بيان خوداو؛ مواردي چون بروز 

...  دشمن،مفسده، فتنه، وهن، سرزمين
 ، خواه اعدام بمثابه يك حد باشد و)

خواه به عنوان قصاص، فتوا به عدم 
،  )1( مشروعيت اجراي اعدام مي دهند 

هستند عالماني در دنياي سني و شيعه 
كه نه به استناد واليت فقيه و يا 
تشخيص مصلحت خارج از حق، بلكه به 

ن و به دليل حق مداري، آاستناد قر
. صدور حكم اعدام را جايز نمي دانند

 طور ساده استدالل اين دسته اخير به
اين است كه قاضي چون نمي تواند 

 بر مسئوليت صد در صد و علم قطعي
 مرتكب جرم پيدا كند، تقصير كامل 

بنابراين، حق صدور حكم مجازات  
براي جرم صددرصد و غير قابل جبران 

و باز كم نيستند فقيهان شيعه . را ندارد
 اكه بر مبناي ديگري، از جمله اين مبن

وط به حضور امام كه اجراي حدود من
معصوم و يا منصوبان خاص او است، 

 مي دهند كه در زمانه كنوني، به افتو
علت غيبت امام و نبود منصوب خاص،  

بايد به درك عرفي از نظام جزايي 
براي مثال، مرحوم . عمل كرد

سيداحمد خوانسارى كه از فقهاي 
سنتي است در بحث راجع به اجراى 

 :گويد حدود در عصر غيبت مى
اجراى حدود، نياز به نصب از سوى «

امام دارد، ولى چون ائمه نصب را 
دانستند، به  فايده مى و بى» حاصل بى«

اند و به همين  چنين كارى اقدام نكرده
دليل موضع آنان، خالف حكمت 

وى سپس درباره نماز جمعه و » .نيست
اداره حكومت نيز همين مبنا را مطرح 

» د ظلمامكان ورو«كند و به دليل  مى
در اجراي اين احكام در عصر غيبت، 

 را عاقالنه و موجه عدم نصب متصدى
   .)2(مي داند

 استدالل اصلى مخالفان اجراى حدود 
در زمان غيبت اين است كه براى 
اجراى حدود شرعى، حضور مجرى 

امام معصوم و يا نائب خاص او (صالح 
الزم است ) كه همان نواب اربعه هستند

 قرآن و سنت براى عصر چرا كه ادله.  
 . )3( غيبت اطالق ندارند

اعتبار حديث را بايد با نص  - 2/1
حديث در صورت . قرآن سنجيد

ن، از اعتبار ساقط آمخالفت با نص قر
در مورد اعدام، نص وجود . است
متاسفانه فقه مبتني بر منطق . دارد
ي و فلسفه قدرت ئ ارسطويصور

ارسطوئي و افالطوني به انواع 
ميان بيان قرآن و سنت » نگيدوگا«

دامن زده است و برداشت رايج 
مفسران قرآن و به ويژه فقيهان در 
عمل به اين جا ختم شده است كه مي 
بينيم حجيت از آيات قرآن گرفته شده 
و فقه، در عمل، بر روايت بنا گشته 

توجيه فقها براي اين دوري از . است
بيان قرآني اين است كه روايت مي 

يان مطلق و عام قرآني را كه تواند  ب
مثل روز روشن است مقيد و محدود و 

غافل از اين .  بلكه كأن لم يكن كند
  كه 

 روايت نمي تواند ناقض نص –الف 
  باشد و 

ن مي ماند كه آ اين ادعا به –ب 
بگوئيم قانون عادي مي تواند قانون 
اساسي را مقيد و محدود و بلكه كأن لم 

  و! يكن كند 
ن را بدون آوشي، قر چنين ر–ج 

 مي كند و عامل همگرائي و كاربرد
را از ميان مسلمانان بيرون مي  توحيد

  و. برد كه بيرون برده است
 انواع بيانهاي قدرت را جانشين –د 

زادي و كرامت و آبيان قرآن كه 
كار به جائي مي .  مي كند استحقوق

رسد كه، امروز،  طلبه مسلمان گمان 
خته غرب است مي برد حقوق انسان سا

و هرگاه بگوئي كرامت انسان، از جمله 
،  عمل به حقوق او است، كرامت را 
در نه رابطه با خدا كه در رابطه با 
انسان مداري و حقوق انسان تعريف 

 ! كرده اي
، ) سوره بقره178يه آ(بنا بر نص   - 3/1

يا " :اصل بر تخفيف و نيز بر عفو است
يكم القصاص لَ عنوا كتب آمذينَا الَيهاَ

بد بد بالعالعلحر بالحر وتلي اَفي القَ
َواالنثي باالنثي فمن عخيه ه من اَ لَفي
يه  الَداءاَعروف والم بِاتباعيء فَشَ

تَباحسان ذلك مِخفيف بِن ركم وهحرٌم 
 "ليم اَذابه علَ فَ ذلكعددي ب اعتٍَنِِِمفَ

يه قصاص در آتوضيح اين كه گرچه 
 قصاص را درست ،تدا براي قتل عمداب

مي داند، اما بالفاصله دو اصل از اصول 
راهنمائي را كه قاضي مي بايد در 

  دصدور حكم رعايت كن
، خاطر )اصل تخفيف، صلح و عفو دو( 

اما همانگونه كه در . نشان مي كند
كتاب انسان، حق، قضاوت و حقوق 

 55 تا 41ن  صفحات آانسان در قر
 قيقت، بر مبناي قرآن؛ام، در ح آورده

قاضي مي بايد اصول راهنماي  - 4/1
.  گانه را در صدور حكم رعايت كند18

هرگاه قاضي در فرايند اثبات قتل و نيز 
صدور حكم، خود را به عنوان يك 
متشرع مكلف به رعايت اين اصول 
بداند و آن ها را در عمل رعايت كند 
ممكن نيست بتواند حكم اعدام صادر 

  .كند
  15صفحهدر 

 پرسش ها در باره اعدامپاسخها به 
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بحران اتمي و            
  بحران -»انتخابات « 

اتمي و كشماكش بر 
 رقابت –سر قدرت 

بر سر مذاكره با 
  :امريكا 

  
انتقال بحران اتمي به درون    

ن بــــا آرژيــــم و ربــــط 
  :  مجلس "انتخابات"
  

  درگيري ميان باند احمدي نژاد و باند 
هاشمي بر سر جاسوس بودن يا نبـودن         

اهـاي بـاريكي كـشيده      موسويان بـه ج   
از سويي قاضـي مرتـضوي       : شده است   

و محـــسني اژه اي و احمـــدي نـــژاد 
تصميم دارند روي هاشمي رفـسنجاني      

و از سوي ديگـر، هاشـمي      . را كم كنند  
رفــسنجاني نيــز از طريــق افــرادي    

بادي و  آهمچون رازيني و دري نجف      
سيد محمود هاشمي شاهرودي و ديگر      

 ، از ايـن     افراد مـستقر در قـوه قـضاييه       
قوه، حكم بر بـي گنـاهي موسـويان را          

  .گرفته است 
   همه مسئولين دروغ مـي گفتنـد كـه         
قوه قضاييه در ايـران اسـتقالل كامـل         

پيش از اين ، سالها مـردم كـشور         . دارد
به تجربه مي دانستند و مـي داننـد كـه           

لــت ســركوب و امنيــت آقــوه قــضائيه 
امـا   . حاكمان در خـورد و بـرد اسـت          

ن آموسـويان مـسلم كـرد در        ماجراي  
باندهاي مختلف وجود دارند كه وسيله      
كشماكش باندهاي مختلف رژيم بر سر      

فضاحت كارش عالمگير   . قدرت هستند   
يـك قاضـي موسـويان را       : شده است   

( تبرئه مـي كنـد و يـك قاضـي ديگـر             
توي دهن او مي زند     ) قاضي مرتضوي   

مجلـس ،   » انتخابـات   « نزديك بودن   . 
ــشماكش دو طـــ  ــه كـ رف و در نتيجـ

شـكار  آفضاحت كار دستگاه قـضائي را       
ــت   ــرده اس ــر ك ــژاد و  : ت ــدي ن احم

باندهائي كه او را بـه رياسـت جمهـور          
وردن فشار  آرسانده اند، در حال وارد      

بر قوه قضائيه هستند تا كـه بـر چـسب            
جاسوسي را بر پيشاني اين گروه بزننـد        

نهـا را از ميـدان بـدر    آو در انتخابات ،    
  . كنند 

   از ســـويي احمـــدي نـــژاد ماننـــد  
انتخابــات دور گذشــته ، اعــالم كــرده 
اســت در انتخابــات وارد نمــي شــود و 
گفته است نيروهاي دولتي نبايـد وارد       

ــر،      ــوي ديگ ــوند و از س ــات ش انتخاب
گروههاي حامي او تصميم خـود را بـر         
ــه صــورت   ــا ب ــه فهرســت  نامزده ارائ

  .جداگانه  گرفته اند 
اند حامي احمدي       در مجموع، اگر ب   

نژاد نتواند بـا گروههـاي اصـولگرا در         
يك خط قرار بگيرد شكست او اجتناب       

احمدي نژاد و حكومـت     . ناپذير است   
او از اعتماد مـردم بـه جـاي خـود، از            
اعتماد اقليت رأي دهند نيز برخـوردار       

بنـا بـر    . بنا بر اين، رأي ندارد      .  نيست  
نتواننـد بـه    » اصـولگرايان   « اين، اگـر    

حدت برسند كه احتماال  نمي تواننـد        و
ــد،     ــه بدهن ــت جداگان ــد فهرس و چن

  .  احتمال شكست بسيار زياد است 
ــري ميــان     ــر درگي ــال حاض    در ح

برخـي از   .  اصولگرايان بسيار باال است     
گروههاي اصولگرا حتي حاضر نيـستند      

در ليستي كه مثال ناطق نوري سر ليست        
برخــي ديگــر . ن باشــد قــرار گيرنــد آ

ر نيستند در ليـستي كـه الريجـاني         حاض
سر ليست است قرار بگيرند و نيز برخي        
حاضر نيستند در ليستي كه حداد عادل       

  .سر ليست باشد، قرار بگيرند 
،  جمعيــت »اصــولگرايان «    در ميــان 

.  ايثارگران از همه خود محور تر است      
نها گرد  آزيرا مي خواهد همه بر محور       

ـ       . يند  آ ع، بـراي   تن دادن بـه ايـن توق
ــشكل اســت   ــي م ــسياري،  خيل ــه .  ب ب

احتمال زياد ، ايـن جمعيـت در كنـار          
گروههاي وابسته به احمدي نژاد قـرار       

مي گيرد تا مگرافراد از سپاه را بعنـوان          
  .نماينده وارد مجلس كنند

ــا محوريــت محــسن   ــازگي، ب ــه ت      ب
رضايي و قاليباف و الريجاني، نيز گروه       

ست كـه بـه     مده ا آبندي اي  به وجود      
. لحاظ مالي،  داراي قدرت  مي باشـد        
« ايــن گــروه بنــدي بــراي ديگــر     

ورده آدردسـر بوجـود     »  اصولگرايان  
  .است 

ائـتالف  «      ناگفته نمانـد كـه گـروه          
نيز مـشكل  » پيروان خط امام و رهبري      

در ايـن ائـتالف ، كـه قـبال          . ساز است   
نــام داشــت،  » امــام «ائــتالف پيــروان 

اعتقاد ندارند و لي    »امام  « برخي ها به    
اعتقاد دارند و برخي بـه       » رهبري  « به  
« اعتقـاد ندارنـد ولـي بـه         »  رهبري  « 

بالخـره بـه نـام      .  اعتقـاد دارنـد   » امام  
ائــتالف پيــروان خــط امــام و رهبــري 
گروهي را تشكيل داده اند كـه از هـر          

نان ديده مي شـود     آدسته اي در ميان     
 بـراي   ش شله قلمكار است و    آكه مانند   

خود نيـز حـساب ويـژه اي بـاز كـرده         
  .است 

هنـــوز » اصـــولگرايان «     در ميـــان 
وارد كــارزار » روحــاني « گروههــاي  

بـا ايـن وجـود ،  درگيـري          . نشده اند   
.  ميان آنها به اوج خـود رسـيده اسـت           

نها براي ديگـري خـط و       آهر كدام از    
  .نشان مي كشند 

»  روحـاني   « پيش از اين،  گروههـاي       
ن طرفداران احمدي نژاد از سويي      ميا

و طرفداران روحانيـان  مخـالف بانـد         
احمدي نـژاد از سـويي و طرفـداران         
رضايي و قاليباف از سوي ديگر تقـسيم        

ــد  ــده بودن ــه    .  ش ــون ب ــم اكن ــا ه ام
گروههاي كوچكتري نيز تقـسيم شـده       

اينهم از ويژگـي هـاي واليـت        . است  
تقسيم هر گروه به دو : مطلقه فقيه است  

نها به دو گـروه  تـا        آه و باز تقسيم     گرو
  .انحالل

    بدنام ترين گروه ها، گروه طرفـدار       
در طول حكومت   . احمدي نژاد است    

احمدي نژاد، اين گروه اعتبار خود را       
.  به طـور كامـل از دسـت داده اسـت          

ــازي و      ــران س ــورم و بح ــي و ت گران
دروغگويي و تقال براي منحصر كـردن       

شـده  قدرت دولت بـه خـود موجـب         
يـد و نـه     آاست كه نه با گروهي كنـار        

در حـال   .  ن كنـار بيايـد      آگروهي با   
ــرايش   ــعيت گ ــر،  وض ــول « حاض اص

  .چنين است» گرايان 
 گروه ديگر را طرفـداران هاشـمي        ◄

ــد    ــي دهن ــشكيل م ــسنجاني  ت در . رف
شرايط فعلي،  با توجه به بردي كـه در          
انتخابات خبرگان داشته اند ،  خـود را         

در ضـمن، هاشـمي     .  ند  مطرح كرده ا  
رفسنجاني مقام رياست مجلس خبرگان     

با توجه به اينكـه بـه       . را نيز يافته است     
طور صريح از حكومت احمـدي نـژاد        
انتقاد مي كنـد و بـا ايـن حكومـت در        
نزاع روباز و شدت گير است، تا حدي        
در ميان ديگر گروههـاي سياسـي وزن        

« درسـت ماننـد       .   پيدا كـرده اسـت      
رياست جمهوري كه بخشي     » انتخابات

از اقليت شركت كننده در دادن رأي ،     
بــراي اينكــه هاشــمي رفــسنجاني راي 

حاال . نياورد به احمدي نژاد راي دادند     
كساني كه در   :  ، كار وارونه شده است      

راي گيري شركت مي كننـد بـه ايـن          
دليل ممكن اسـت بـه  گـروه هاشـمي           
رفسنجاني و گروههـاي ديگـر مخـالف        

احمــدي نــژاد راي بدهنــد حكومــت 
براي اين كه  احمدي نژاد و گـروه او          

  .رأي نياورند 
   به طور كلي مردم در ايران بـه ايـن          
نتيجه رسيده اند كه حكومت احمـدي       

:  نژاد همانگونـه كـه خـود مـي گويـد          
» اسـالم   «ايران را براي قدرت گرفتن      

امـا تقـدم بخـشيدن بـه        . مي خواهـد    
سـالم و  اسالم، مسلم مي كند كـه هـم ا       

ــران را وســيله ارضــاي عطــش   هــم اي
مـردم ايـران هـم      . قدرت مـي دانـد      

ايرانيـت  "زموده اند كه    آپهلوي ها را    
 و "را بــر اســالميت مقــدم مــي شــمرد

استبداد وابسته اش مسلم مي كرد ايران 
را مي فروشد تا بـه نماينـدگي قـدرت          
مسلط بر ايـران حكومـت كنـد و هـم           

ي و  خمين"اسالم بر ايران مقدم است      "
بــه .  وارثــان او را تجربــه كــرده انــد 

همين دليل كـساني كـه در رأي دادن         
شركت مي كنند،  مانند دوره خـاتمي        

( براي راي نياوردن  نـامزد خامنـه اي          
بـه خـاتمي رأي دادنـد،        ) ناطق نوري   

ــداران    ــژاد، طرف ــدي ن در دوره احم
رهبري براي رأي نياوردن هاشمي بـه       

اين دوره احمدي نژاد راي دادند ، در 
، براي خارج كردن احمـدي نـژاد از          
صحنه، بـسا مـردم بـه رقيـب وي رأي           

  .خواهند داد 
    گروه هاشمي داراي قدرت مـالي و       
سياسي است و در ميان نيروهاي نظامي   

« امــا  . و امنيتــي نيــز قدرتمنــد اســت 
به  هر وسـيله اي كـه در       » اصولگرايان  

اختيار دارند به شدت مشغول سـركوب     
تـالش دارنـد در     . خاتمي هـستند    او و   

صورت امكان او را از سر راه خـود بـر           
  .دارند 

ــسيار حــساس  ــات ايــن دوره ب    انتخاب
ــه     ــي ك ــه مراقبت ــه ب ــا توج ــت و ب اس
گروههاي مختلف موجود در رژيم مي      
ــد،    ــات بكنن ــد انتخاب ــند از  رون كوش

نها مـي   آكار به درگيري ميان      احتماال  
  .كشد 

 كه با توجـه بـه           برخي ها مي گويند   
سخنراني  خامنه اي اين باره كه منتقد        
حتما ضد واليت فقيـه نيـست،  دسـت          

اما  . شوراي نگهبان را قدري بسته است       
نظر ديگري بر اينست كـه  باتوجـه بـه           
اين امر كه شوراي نگهبان در بـسياري        

را نمـي خوانـد،      » رهبـر « مواقع خـط    
بعيد اسـت خـود را در رد صـالحيتها ،           

  .  كند محدود 
نچه كه در اين روزها مشاهده مـي            آ

شود و مهم هم به نظر مي رسد اينـست          
كه سياست امريكا در خاورميانه ، رژيـم        

ورده آرا در خاورميانه نيز بـه انـزوا در        
تبليغات صدا و سـيما نيـز نمـي         .  است  

تواند ايـن واقعيـت را بپوشـاند و كمـا           
نظـر  . ن را گزارش نيز مي كنـد    آبيش  

 بر اينـست كـه  مهـره اي كـه            عمومي
احمدي نـژاد  اسـت، بـراي امريكـا و           

  .اسراييل  بسيار ذي قيمت است 
ــز،   ◄ در گـــروه اصـــالح طلبـــان نيـ

اختالفات زيادي ديده مي شـود ولـي        
يا مي توانند با آهنوز مشخص نيست كه  

اگــر . يكــديگر ائــتالف كننــد يــا خيــر 
خاتمي و كروبي و هاشمي ليستي متحد 

ال زياد پيروزي بدسـت     بدهند به احتم  
  . ورد آخواهند 

  

مؤتلفه و بانيانش در تالش براي      *
» راست گـرا هـا      « متحد كردن   

ــروزي در ــات« بقــصد پي » انتخاب
  مجلس هشتم اما اتحاد با كدام 

  :ها ؟ » راست گرا « 
  
 با نزديك شدن به انتخابات بار ديگر ◄

برخي از افراد مافياي مؤتلفه معركه 
بايد گروههاي راست گرفته اند كه ما 

گرا را به دور هم جمع كنيم و كاري 
كنيم كه مستقل ها و دگرانديشان بر سر 

با توجه به اين امر كه  . كار نيايند 
نها آ كه در زير اسامي –بانيان مؤتلفه 

  خط كاشاني را مي داشته -يد آمي 
اند و بعد از انقالب، يك چند در حزب 
ز جمهوري اسالمي عضويت جستند و ا

احمدي نژاد و حكومت او راضي 
نيستند، تمايل به اتحاد با باندهاي  

  . رفسنجاني و  قاليباف و رضائي دارند 
نجا كه بانيان اين گروه از جمله آ    از  

كساني بودند كه در اظهار ندامت و 
تملق گوئي از شاه،  در سالهاي قبل از 
انقالب شركت كرده و بعد از انقالب، 

 دستيار مالتاريا در بي احساس شرم،
استقرار فساد و جنايت و خيانت و فساد 

نها  را آگستري بودند و  بسا مردم همه 
نشناخته باشند و ندانند چه نقشي را 
بازي كرده اند  و در سازمانهاي دست 

ساخت رژيم چه نقشي را داشته اند،  
  . وريم آنها را در فهرست زير مي آنام 

استبداد نها كه در خدمت آ     همه 
ن شده اند، زمانه آبوده اند و يا تسليم 

گذشته : كه ديگر مي شود، مي گويند 
گذشته است مهم پندار و كردار كنوني 

غافل از اين كه يا تغيير . افراد است
وري گذشته بكار آواقعي است پس ياد

يد كه تغيير مطلوب به همگان آن مي آ
خاطر نشان شود تا كسي گمان نبرد كه 

. د گذشته خود را جبران كند نمي توان
و يا تغيير صوري است، باز الزم است 
گذشته فراموش نشود  تا متشبثان به 
تغيير صوري،  نتوانند ماهيت خود را از 

چنانكه بانيان مؤتلفه . مردم بپوشانند 
تغيير نكردند و در پي انقالب، از بانيان 

در دادگاههاي انقالب، . استبداد شدند 
ها، در بازار و فسادهاي در  شكنجه گاه

بزرگ،  در مجلس و حكومت، در 
رابطه هاي پنهاني با امريكا و انگليس، 
همه جا، در كار جنايت و خيانت و 

  .فساد بوده اند و هستند 
ور مي شود كه بسياري از اين آ   ياد 

افراد مبارزه با نيروهاي چپ و 
مجاهدين خلق را در زندانها،  مجوز 

 و مبارزه با خروج خود از زندان
مبارزان كردند و  به جاي مبارزه با شاه 

ن زمان پرداختند آبه مبارزه با مبارزان 
.  
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و  غالمرضا مصدق رشتي  - 48 و زاده 
  - 50 و  اسداهللا اوالد اعظمي  - 49

  حميد جعفري  - 51 و حسين رضائي 
  - 53 و  مهدي ملك الكتاب  - 52و 

 داود  - 54 و محمد رضا نوروزيان 
 و  حسين رشت چيان  - 55 و بهامين 

 57 و  سيد عالالدين پير خضري  - 56
  - 58 و  نورالسادات وحيد غروي  -

 عيسي سر  - 59 و سيد مهدي حسيني 
  - 61 و  سيروس رسا  - 60 و پل 

فريده  - 62و غالمحسين عارف آخر 
 بهروز كفاش ژنده دل  - 63و گرجي 

  - 65 و  محمد نوروزي  - 64و 
 ناجي  - 66 و عليرضا حاجي بيگي 

 68 و زمان صمغ آبادي  - 67و عنايت 
 ستوان دوم  - 69 و  بهزاد ميثمي  -

  . سابق وظيفه علي جعفر رشيدي 
  

مجلــس » انتخابــات « اداره 
سپاه » سرداران  « در دست   

است و اعتراضـها بـه سـلطه        
  :؟ »انتخابات «سپاه بر 

  
سردار جزايري مي گويد چـه      * 

  :كساني نبايد وارد مجلس شوند 
  

»  سردار  « ،) ذر  آ9( به گزارش ايرنا 
معاون فرهنگي و ،  جزايريمسعود

تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي 
در جمع مسئولين و فرماندهان ، مسلح

هاي نيروي مقاومت  نواحي و حوزه
  : گفته است  ،بسيج شمال شرق تهران

جنگ نرم آمريكا، انتخابات هشتم « 
مجلس شوراي اسالمي را نشانه گرفته 

 مواظب باشيم سكان  .است
بدست كساني گذاري كشور  قانون

هايشان نه كسب قدرت  بيفتد كه دغدغه
شخصي و حزبي، بلكه ارتقاء 

كساني . دهاي نظام باش توانمندي
نباشند كه از اين سنگر به عنوان مكاني 
براي اعتصاب غذا، روزه سياسي، 
 تحريك نظام، اتاق عمليات عليه

هاي ديگر نظام و امثالهم سوء  بخش
  ».استفاده كنند

» اصالح طلبان   « يعني  : انقالب اسالمي   
در برابـر، جبهـه     . نبايد به مجلس برونـد      

   :مشاركت هشدار مي دهد
  

ــشاركت  *  ــه م ــزاري : جبه برگ
انتخابات توسط نظاميـان ترديـد      

  :ها را بيشتر مي كند 
  
  به ، ) ذر  آ8 ( نوروز به گزارش ◄

   شركت ي تالشها براشيدنبال افزا
  4صفحهدر 

 ... اتمي نمي سازد امابمبايران 
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خابات  در انتيتر حزب پادگان فعال
 در باب ييها يمجلس كه با سخنران

 به اني و نظامانيجيلزوم ورود بس
 شيانتخابات همراه بود و تا آنجا پ

 حي آشكارا سخنان صريا رفت كه عده
حضرت امام در مورد منع ورود 

 في را تحرياسي به عرصه سانينظام
 مطالب با ني طرح ايهمزمان.كردند

فرمانده سابق (انتصاب سردار افشار 
 استيبه ر)  سپاهنيشي و معاون پجيسب

 ديستاد انتخابات وزارت كشور به تشد
بحثها درباره ابعاد گسترده ورود 

 . به انتخابات منجر شده استانينظام
 ي عضو شوراي، ماني سلداوود    

 احزاب ونيسي كمسيي و ريمركز
 ني در اي اسالمرانيجبهه مشاركت ا

 يكسان: مورد به خبرنگار نوروز گفت
 انتخابات هستند و ي مسئول برگزاركه

 يي اجرااي يدر انتخابات نقش نظارت
 ورود ي از موضع نظامديدارند، نبا

 و هم ي چرا كه هم به لحاظ قانونابندي
 كه حضرت امام به ي مباحثليدلبه 

 انيصراحت در مورد منع ورود نظام
 ني كرده است، ااني بياسيبه رقابت س

 نيانتخابات در ع. كار خالف است
 ي دارد، داراييحال كه شأن اجرا

اگر مردم .  هستزي نياسيشأن س
 برگزاركننده انياحساس كنند كه نظام

انتخابات هستند، نسبت به سالمت آن 
 .كنند ي مديترد

  
: هاشمي رفسنجاني مي گويـد    * 

گاه اسـتبداد را بـر نمـي        آمردم  
ــات  ــر ســالمت انتخاب تابنــد   و ب

  :تأكيد مي كند
  
: ) ذر  آ3 ( بآفتا به گزارش ◄

 احزاب ي راهبردتهي كمياعضا
 و سييبه همراه ر (ICAPP)ييايآس

 خانه احزاب ي مركزي شوراياعضا
 كل چند حزب در راني و دبرانيا

 ي رفسنجاني جماران با  هاشمهينيحس
 سيير. وگو كردند  و گفتداريد

 داري دني در ايمجلس خبرگان رهبر
 گسترش يجي روند تدرانيبا ب

شك : ه است ر جهان گفت ديدموكراس
 تي حاكمي كه جهان به سوميندار

  .رود يمردم م
 جي از نتايتوجه مردم به دموكراس     

 . است گسترش ارتباطات و اطالعات 
 يها  آگاه و مطلع، حكومتيها انسان

 و بر حق خود در تابند يمستبد را بر نم
 ي پافشارشي در سرنوشت خوريتاث
   .كنند يم

، )ذر  آ5 ( اب آفت به گزارش ◄
 با معاونان داري در دي رفسنجانيهاشم

 ، سابقيها ي استانداريتي و امنياسيس
 اقدامات و سخنان يبا انتقاد از برخ

 ي برگزار  در آستانهژهيو افكنانه به تفرقه
:  گفت،ي اسالميانتخابات مجلس شورا

   با همهها اني از جرطي شرانيدر ا«
 با ودر ي انتظار مر و افكاقيتنوع سال

 در حفظ وحدت ي مصالح ملتيرعا
 انتخابات سالم كي ي برگزاريبرا

  .»بكوشند
 پنداري خـود او از      – 1: انقالب اسالمي   

بانيان اصلي اسـتبداد خـون ريـز كنـوني          
  اشاره او به احمدي نژاد و        - 2و  ! نيست  

ســـخنان او در بـــاره جاســـوس بـــودن 
   .موسويان و كشف جاسوسان ديگر است

  
ــة اهللا آ*  ــري يـ ــر : منتظـ اگـ

ن آزاد نبود نبايـد در      آانتخابات  
  :شركت كرد 

  

فـشارها روز بـه روز افـزايش مــي      ◄
يابد تا شرايطي فراهم شود و همراه بـا         
نظــارت استــصوابي يــك انتخابــات    
ظاهري كه نتيجة آن از قبـل مـشخص         

بستگي بـه چگـونگي     شده برگزار گردد  
اگر بنا باشـد    . برگزاري انتخابات دارد    

تصوابي ادامه داشـته باشـد و       نظارت اس 
ــغ     ــراي تبلي ــي ب ــان حت ــالح طلب اص
نامزدهاي خود هم مشكل داشته باشند ، 
اصالً شركت در اين انتخابات بي فايده       

   .است  و ثمري هم براي كشور ندارد
  

 سازمان اطالعاتي 16
: امريكا مي گويند 

ايران برنامه توليد 
بمب اتمي را در 

 رها كرده است 2003
  : ادامه دارداما بحران

  
پيام پوتين، معناي استعفاي  
الريجاني و ترديد خامنه اي 
در انتخاب يكي از دو راه 

  :كار 
  

     مدتها بود كه امريكا براي مقابله با  
ايران، گفته بود  »  خطر موشكي « 

تصميم دارد سايت هايي جهت مقابله با 
اين خطر، در كشورهاي چك و لهستان 

.  اين بهانه خوبي بود .ايجاد نمايد ... و 
اما روسيه متوجه شده بود كه امريكا ، 
از اين رهگذر، قصد دارد وضعيت 
نظامي روسيه را نيز تحت كنترل قرار 

  .دهد 
     روسيه تالش بسياري كرد تا امريكا 

اما امريكا  .  را از اين كار منصرف سازد
مي گفت ما كاري با شما نداريم ، مي 

و موشكي ايران خواهيم از خطر اتمي 
به روسيه  مي گفت  . ، پيشگيري كنيم 

اگر موفق به كنترل و توقف پروژه 
هسته اي ايران شود، امريكا از استقرار 
موشكها در چك و لهستان خودداري 

  .مي كند 
    پوتين هم، مانند بسياري از سران 
كشورهاي ديگر، اصال وقعي به احمدي 

د و ميز خوآنژاد نگذاشت و پيام تهديد 
كشورهاي غربي را مستقيما به  خامنه 

احمدي نژاد حتي از . اي ابالغ كرد 
پيام  پوتين يا اطالع نيافت و  يا اگر 
اطالع يافت،  به اين دليل كه او را 
وارد بازي نكردند ، ناراحت شد و 
واكنشي را نشان داد كه موجب 

  . استعفاي الريجاني شد
 بوده     اما  پيام پوتين به خامنه اي چه

است ؟ محتواي پيام او ، بنا بر اطالع از 
  :داخل رژيم اين بوده است 

 اگر ايران غني سازي خود را -1
متوقف كند مي تواند بر روي روسيه 

  .حساب باز كند و 
 روسيه مي تواند به ايران اطمينان - 2

بدهد كه در صورتي كه غني سازي را 
متوقف كرد اروپا و امريكا كليه تحريم 

ا متوقف كنند و در جريان ارسال ها ر
سوخت به ايران تضمين مي دهند كه 
سوخت مورد نياز ايران را تهيه و 

  .تحويل نمايند 

 روسيه از جانب امريكا به ايران - 3
تضمين مي دهد كه امريكا ايران را 

  .مورد حمله قرار ندهد 
  روسيه  حاضر است ، در - 4 

كنسرسيومي  كه اورانيوم را در خاك 
وسيه يا كشور ديگري غني سازد، ر

  .شركت كند 
     همچنين روسيه به ايران قول داده 

ن در مقابل فشارها حمايت كند آكه از 
به شرطي كه ايران بعد از مدتي كوتاه 
.  جواب موافق به  پيشنهاد ها را بدهد

در غير اين صورت،  روسيه نمي تواند 
در شوراي امنيت سازمان ملل از ايران 

عالوه بر اين ، كوششهاي .  كند حمايت
ديپلماتيك  به بن بست مي انجامند و 
كار به محاصره اقتصادي و جنگ مي 
كشد و از كسي هم كاري ساخته نمي 

  . شود 
       به قرار معلوم،  بعد از ديدار  
پوتين با خامنه اي ، در شوراي عالي 
امنيت ملي،  جلساتي برگزار مي شوند 

ريجاني و احمدي نها،  ميان الآو در 
نژاد برخوردهايي در مورد مسئله هسته 

تي  نمايندگان ايران و آاي و ديدار 
امريكا، براي گفتگو بر سر عراق  روي 

در باره ادامه مذاكره با .  مي دهد  
امريكا ، ميان احمدي نژاد و الريجاني 

درگيري بسيار شديد وجود داشته است  
يري به بعد از  پيام پوتين،  اين درگ.  

اوج خود مي رسد  و الريجاني مجبور 
  .به استعفا مي شود 

      اشاره هاي الريجاني در مصاحبه 
 متضمن تعريض به –هاي اخيرش 

احمدي نژاد و باند او، اطالعي را تأييد 
 :مده بود آمي كنند كه بدست 

  درگيري هاي ميان الريجاني و ●
احمدي نژاد، چنان شدتي را پيدا 

ه خامنه اي ديگر نمي كرده بود ك
و . توانست به نقش ناظر اكتفا كند 

چون نمي توانست در علن، توي دهن 
احمدي نژاد بزند،  با استعفاي 
الريجاني به ترتيبي كه به موقعيت او 

به . سيبي نرسد، موافقت كرد آ
خصوص كه وقتي بنا بر نوشيدن جام 

» رهبر « زهر شود، الريجاني منسوب به 
كشد بلكه احمدي نژاد ن را سر نمي آ

و  جليلي دبير منصوب احمدي نژاد 
   .سرخواهند كشيد

     بايد بدانيم كه خامنه اي، بطور 
: علني، از دو مجرا ، مذاكره مي كند 

اميدش . مجراي روسيه و مجراي اروپا 
اينست كه به اين ترتيب ، در ازاي  

به ( نوشاندن جام زهر به احمدي نژاد 
زهاي بيشتري ، امتيا) جاي خودش

بنا بر اطالعي كه . بدست بياورد 
مأموران او در امريكا هم، با واسطه، 

  اما . مشغول گفتگو و معامله هستند
  هاشمي و گروه او به خامنه اي ●

هشدار مي دهند كه از طريق روسها، 
باج بيشتر بايد بدهد و امتياز كمتر 

در حقيقت نيز، بخشيدن .  ورد آبدست 
  .  كمي نيست درياي خزر، باج

گروه رفسنجاني و گروه اصالح      
خاتمي خطاب به امريكا مي ( طلبان 
طرفدار )  بيائيد مذاكره كنيم : گويد 

هم . گفتگوي مستقيم با امريكا هستند 
اكنون هم  مشغول چانه زني با غرب 

با پيوستن الريجاني به اين دو .  هستند 
نچه به بحران آگروه ، دست كم در 

بوط مي شود، قوي تر نيز شده اتمي مر
يك علت اصرارشان بر مذاكره . اند 

مستقيم، اينست كه خود را تنها كساني 
مي دانند كه قادر به انجام موفق اين 
گفتگو ها مي دانند و هرگاه خامنه اي 

نها بدهد، آناگزير شود  تن به نظر 
ناگزير نيز شده است ، موانع بر سر كار 

  .   بردارد نها را از سر راهآمدن آ

 برگ برنده ديگر گروههاي طرفدار ●
مذاكره مستقيم با امريكا اينست كه اگر 

يند، امريكا  هدف تغيير آنها بر سر كار آ
چنانكه . رژيم را كنار خواهد گذاشت 

از وقتي در دو انتخابات شوراها و 
مده آمجلس خبرگان ، اين گروهها رو 

اند، صحبت از تغيير استراتژي امريكا 
  . ي شود م
 امر جديد اين كه ، بعد از مجبور ●

كردن الريجاني به استعفاء،  مافياهاي 
چرا : پشتيبان احمدي نژاد مي گويند 

حاال كه اصالح . ما خود مذاكره نكنيم 
طلبها هم مي گويند تابوي مذكره با 
امريكا را ما شكسته ايم ، چرا بگذريم 
نفعش را رقباي ما ببرند ؟ خود مذاكره 

خامنه اي هم قانع است .  كنيم مي 
. كه زيان شكستن تابو را  داده است 

پس اگر  خود  مذاكره را  تصدي 
.  ن خود او مي شود آكند، سودش از 

كشماكش شديد و علني بر سر محكوم 
كردن موسويان به جاسوسي يا تبرئه 
او، گوياي كشماكش غير علني اين دو 
گروه بندي بر سر چند و چون حل 

چند شب پيش در . اتمي است مسئله 
تلويزيون يكي از نمايندگان مجلس كه 
در كميسيون سياست خارجي عضويت 

اگر امريكا مي خواهد با : دارد ، گفت 
ايران وارد مذاكره شود بهتر است  

بهترين . حسن نيت خود را نشان دهد 
زادي آكار براي ابراز حسن نيت، 

.  گروگانهاي ديپلمات ايران است 
در . زاد كرد آ هم گروگانها را امريكا

تهران، صحبت از معامله خامنه اي با 
اما ناباوران مي گويند او . امريكا است 

چرا اين كار بكند و برگ برنده خود 
   ؟ را از دست بدهد

  اما امريكا كدام يك از دو گروه ●
بندي را بعنوان طرف گفتگو ترجيح 
مي دهد ؟  در داخل كشور، پاسخ 

 و مستقل از رژيم و گروه گاهآعناصر 
با : ن، اينست آبنديهاي موجود در 

طرفي كه راديكال تر و در همان حال 
اما عده اي ترديد .  ضعيف تر است 

» اصول گرا ها« دارند كه خامنه اي و 
بتوانند تن مذاكره بقصد حل و فصل 

زيرا هم  بيش . مسائل في مابين بدهند 
هم مي از اندازه به همه باج داده اند و 

ورند آدانند امتياز عمدي بدست نمي 
و هم ترديد دارند بعد از نوشيدن جام 

اما . زهر، از لحاظ سياسي، زنده بمانند 
معامله را در : عده ديگري مي گويند 

ن را هم آدليل . حال انجام است 
ژانس داده آامتيازهائي مي دانند كه به 

امتيازهائي كه حكومت خاتمي . اند 
   . ود بدهدحاضر نشده ب

  
امتياز دادن و مدعي شـدن      
كه گزارش البرادعي صدها    
برابر مهم تر از ملي كـردن       

  :صنعت نفت است 
  

گزارش البرادعي صدها برابر * 
مهمتر از ملي كردن نفت است 

   :چه مي گويد ؟
  
 در ،نژاد يمحمود احمدذر ،  آ4 در ◄

ارزش « : ه است  گفت،انيجيجمع بس
 ي اتمي انرژي المللنيگزارش آژانس ب

 ران،ي اي هسته اي هاتيدرباره فعال
  ! » شدن نفت استيصدها برابر مل

غير از اين كه اينگونه : انقالب اسالمي 
اظهار نظرها گوياي عقده خود كمتر 
بيني شديد  استبداديان وابسته  نسبت 

زادي است، قول او آبه خط استقالل و 
گوياي يكي از سه امر واقع يا محتمل 

   :اشدالوقوع ب
ن، آ با توجه به گزارش البرادعي كه بنا بر – 1

ژانس آايران با بازرسي كامل و تحت كنترل 
قرار گرفتن فعاليتهاي اتمي ايران ، موافقت 
كرده است، اين قول بمعناي توجيه سازش و 

  .تسليم  است 
 قصد خامنه اي و مافياهاي نظامي – 2
 مالي اينست كه به استناد گزارش ، –

يب قطع نامه جديد را بگيرند جلو تصو
و در همان حال به فعاليتهاي محرمانه 

بنا بر قول حسين ( ژانس آاي كه 
از ) شريعتمداري و پور محمدي 
  .وجودشان خبر ندارد، ادامه دهد 

     اما اين فرض پذيرفتني به نظر نمي 
يد زيرا غرب خواستار اجراي كامل آ

ژانس و توقف غني سازي آنظارت 
بنا بر اين ، اطالعات .  مي شود اورانيوم

را داده اند ، بدون اين كه امتيازي 
  .ورده باشند آبدست 

 نيك مي دانند كه گزارش – 3
البرادعي پيش از ديگران، رژيم را 
. متعهد و در معرض فشار قرار مي دهد 

نجا كه خامنه اي و مافياهاي آاما از 
 مالي خواهان ادامه بحران –نظامي 

به محاصره اقتصادي و هستند ، ولو 
جنگ با ايران بيانجامد،  ستايش 

احمدي نژاد  از گزارش البرادعي ،  
همراه با گفتگوهاي مأيوس كنندهِ 
جليلي با سوالنا كه فاجعه توصيف شده 
است، از سوئي دست البرادعي را مي 
بندد و از سوي ديگر موجب صدور 

  . قطعنامه سوم مي شود 
زير، ارزيابي را      در : انقالب اسالمي  

وريم كه از ايران دريافت كرده آمي 
   :ايم

  
اطالع ناگفته در باره اتم * 

ن را آنمانده است تا موسويان 
به غرب داده باشد و انتقال 

  :بحران اتمي به درون رژيم 
  
، )ذر  آ6(  به گزارش ايسنا ◄

در : سخنگوي قوه قضائيه گفته است 
سه  مرحله دادسرا، حسين موسويان از 

نگهداري اسناد "، "جاسوسي"اتهام 
كه  "تبليغ عليه نظام" و "محرمانه

 وي در دو ،متوجه موسويان بوده 
نگهداري اسناد " و "جاسوسي"اتهام 

 بي گناه شناخته شده و در "محرمانه
 گناهكار "تبليغ عليه نظام"مورد اتهام 

   اما  .شناخته شده است
 قاضي مرتضوي رأي دادسرا را ◄

و دستور ادامه تعقيب قضائي نپذيرفت 
  و. موسويان را صادر كرد

 موسويان متهم است كه شبكه ترور ◄
رژيم در خارج از ايران را در اختيار 

عالوه بر اين، . انگليسيها گذاشته است 
دولتهاي غربي را از اطالعات محرمانه 

گاه آدر باره فعاليتهاي اتمي ايران 
شار نها را بر انگيخته است بر فآكرده و 

  . به ايران بيفزايد 
     اما بنا بر گزارش از ايران، چون 
حكومت احمدي نژاد تمامي اطالعاتي 
را كه حكومت خاتمي حاضر نشده بود 

ژانس داده است  و دربهاي آبدهد، به 
نها را  آتأسيساتي كه اجازه بازرسي از 

داده نشده بود، به روي بازرسان 
ژانس باز كرده است و حتي اجازه آ

داده است سر زده و بدون اطالع قبلي 
نها شود و بازرسي كند، بر سر آوارد 

پرونده موسويان سر و صدا مي كند تا 
  نظرها را 

  5صفحهدر 

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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 :از تسليم شدن خود منصرف كند 
 در صورت ، دم زدن از قاطعيت در         ◄

منـافع  « برابر شوراي امنيت و دفاع از       
، امتياز دادن ، روشي و در واقع  »  ملي  

نيست كه از ابتداي كار، رژيـم واليـت        
احمـدي نـژاد نيـز      . فقيه داشته اسـت     

.  همين روش را در پيش گرفتـه اسـت          
ور شـويم   آالزم است به مردم ايران ياد    

عقــب نــشيني هــايي را  كــه  در برابــر 
  :امريكا و غرب كرده است 

 تا زمان بر سر كار آمـدن احمـدي          -1
نژاد،  هـيچ پـايي بـه تاسيـسات اراك           

  .سيده بود كه رسيد نر
 تــا قبــل از آمــدن احمــدي نــژاد،  - 2

هيچ بازديد سرزده اي از مراكز هـسته        
  . اي صورت نگرفته بود كه گرفت 

 تــا قبــل از آمــدن احمــدي نــژاد،   - 3
هيچ متخصصي را مورد بازجويي قـرار       

  .نداده بودند كه دادند 
 تــا قبــل از آمــدن احمــدي نــژاد،   - 4

 نگرفتـه بودنـد     هيچ سندي را از ايران    
  . كه گرفتند 

 تــا قبــل از آمــدن احمــدي نــژاد،  - 5
هيچ فطعنامه اي عليـه ايـران تـصويب         

  . نشده بود كه شد 
 تــا قبــل از آمــدن احمــدي نــژاد،   - 6

قرار بود كه مركز بوشهر بازگشايي شود 
  .كه نشد 

مـدن احمـدي نـژاد،       آ تا قبـل از      – 7
ژانس بر تمامي فعاليـت     آنظارت كامل   

  .اتمي نبود كه حاال برقرار استهاي 
مـدن احمـدي نـژاد،        آ  تا قبـل از       - 8

ژانس بـه   آتمامي اطالعات درخواستي    
ن داده نشده بود و اينـك البرادعـي         آ

در گزارش خود مي نويسد داده شـده        
  .اند 

 شما و وزير واواك شـما موسـويان را         
متهم به جاسوسي مـي كنيـد و مـدعي          

نگلـستان  هستيد كه اسناد اتمـي را بـه ا        
ــي  . داده اســت  ــزارش البرادع ــا گ ام

حاكي اسـت كـه ايـن كـار را شـما و             
گمارده هـاي شـما در شـوراي عـالي          

ژانـس  آزيـرا   . امنيت ملي كـرده ايـد       
اطالعاتي را كـه نمـي داشـته، بدسـت          

  . ورده است آ
 در برابر اينهمه كه شما داده ايـد،         – 9

مـاده بـود    آامتيازهايي را هم كه غرب      
سهل است ، ايـران     . ايد  بدهد، نگرفته   
ورده ايد ، تحـت فـشار       آرا به انزوا در     

ــرب در  ــصادي غ ــد و در آاقت ورده اي
. معرض تهديد به جنگ قرار داده ايـد     

 تا قبل از آمدن شما       ،به قول الريجاني    
حداقل آب نبات چوبي را داشتيم كـه        

  . حاال آن را هم نداريم 
.  هنرهاي شما يكي و دو تا نيستند   – 10

هنر را هم داريد كه بحران اتمـي        اين  
چنانكـه  . بستن بحران ها مي كنيـد     آرا  

اين بحران ، در خود رژيم نيز بحـران         
تازه ترين بحران، كشماكش    . مي زايد   

باند شما بـا بانـد هاشـمي رفـسنجاني و           
لت آميدان اين كشماكش، قوه قضائيه      

فعل باندهاي مافيائي است كه به جـان        
  .هم افتاده اند 

اگر البرادعي موفق شد،    : اسالمي  انقالب  
در مرحلــه اول ، تهيــه قطعنامــه ســوم را 

ژانـس در بـاره رفتـار       آموكول به گزارش    
 مالي كنـد و، در      –رژيم مافياهاي نظامي    

ن را بــه حــال تعليــق   آمرحلــه دوم ،  
ــدي  آدر ــه اي و احم ــتاده خامن ورد، فرس

نژاد به لندن براي گفتگو با سوالنا، موفق        
مه سوم را از تعليق خارج      شد تهيه قطعنا  

 كـشور   6 دسامبر، نمايندگان    1در  . كند  
موافقــت كردنــد قطعنامــه ســوم را تهيــه 

   :كنند
  

  
نه اورانيوم داريـم    : شيرزاد  

و نه غنـي كـردن اروانيـوم        
ــن  ــه در  آف ــت ك وري اس

صنعت و كشاورزي كـاربرد     
  :دارد 

  
، دكتـر   ) ذر آ4(  به گزارش نـوروز      ◄

شگاه اصـفهان   شيرزاد، استاد فيزيك دان   
  :گفته است 

 ه،يكسوي غاتي تبلني هملي به دل●
مردم با تمام است دولت نگذاشته 

وري اتمي و آفن  يها نهيزم
 كه يروز.  آشنا شوندنآكاربردهاي 
 و با ندياي ذره كوتاه بكيناچار بشوند 

 خودساخته خود با غاتي تبلنيهم
 درست نيا. مشكل روبرو خواهند شد

 نگ زمان ج است كهيتيهمان وضع
 كه در اواسط ي بطورم؛يهم داشت

 و شعار جنگ مياندزجنگ چهار نعل تا
جا بر صلح ي برايا نهي وزمميداد

 . مينگذاشت
 سؤال كه ني در ادامه با طرح ايو ●
 چه ابعاد و ي دارايا  هستهيانرژ«

سه نوع : ، گفت» است؟ييكاربردها
 وجود يا  هستهي انرژيكاربرد برا

 دوم برق و يا ته سالح هسيكي :دارد
 و ي مثل باستانشناسگريسوم هم مسائل د

 در صنعت و گري متنوع ديكاربردها
 . يكشاورز

 به هم ي مقداركيدو روش اول     
 از مهارتها مشابه ياري است و بسكينزد

 كه فوژيبه طور مثال سانتر. هستند 
 كردن ي غني براشود يساخته م

 را تا چهار ومياگر اوران. ومياوران
 به روگاههاي ني كنند برايصد غندر

 كار را تكرار ني و اگر اخورد يدرد م
ن آند، كن كي و به صدردرصد نزدنندك

 به كار يا  در سالح هستهتوانند يمرا 
 به كار يساز ي غني كه برايابزار. برند

 مشابه است و باي تقرشود، يگرفته م
 تي در سطح جهان حساسني هميبرا
 يساز ين نسبت به مسئله غيا ژهيو

 . وجود دارد
در ،  يا  هستهي كاربرد سوم انرژ    اما
كامال ،  ي و كشاورزي پزشكيها بخش

 جداست و اصوال گرياز دو دسته د
 نقش يلي در آن، خوميعنصر اوران

 هم كه ي از مسائليكي.  ندارديديكل
 است كه نيآور است، ا واقعا عذاب

 عرصه ه كه اگر پا بكنند ي مغاتيتبل
 آنگاه در صنعت م،ي بگذارير فنĤونيا

 شرفتي پيلي خي و پزشكيو كشاورز
 قسمت از ني اكهيدر حال.  كردميخواه
 به شود ي مربوط ميا  هستهيفنĤور
 . زوتوپهايواي رادديتول
 كه ي به مواديا  از لحاظ هسته    

 دارند، ييفعال هستند و پرتوزا
 و ويواكتي راداي مواد پرتوزا مييگو يم

 وي ندارند، راديرتوزائ كه پيبه مواد
 ديتول. مييگو ي مزوتوپيا

 يمي و قدي عادي امرها زوتوپيوايراد
 كه در ي همان راكتوررانيدر ا. است
 واقع است، از رآبادي اماباني خيانتها
 دي تولزوتوپيواي رادشي سال پيس
 هم هست و دي و اصوال قابل خركند يم
 البته با .  توان آن را وارد كرديم

 .  كار استيمني اي كه براييها نظارت
 

 مهم يها  در بخشميما اگر بخواه     
 م،ي كنشرفتي پيا  هستهيتكنولوژ

نز طدر ن. مي نداريساز ي به غنيازين

نز طدر ن. شود ي نمدي تولزوتوپيا
 كه شود ي مهي تهشده ي غنومياوران

 ي كارهااي و روگاهي ني براتوان يم
 .  از آن استفاده كردگريد
 چند بحث ي انرژدي تولهنيدر زم ●

 منابع اي آنكهيوجود دارد از جمله ا
 است؟ در پاسخ زالي اليا  هستهيانرژ
. ستي ننطوري گفت كه هرگز اديبا

 ري فناپذيا  هستهي انرژهيمنابع اول
نكته .  داردياست وطول عمر محدود

 كه به مردم گفته يدوم و دروغ بزرگ
 نفت نديگو ي است كه مني اشود يم

 را يا  هستهي انرژدي و باشود يتمام م
 دي باكهيدر حال.  آن كردنيگزيجا

 شود ي هم تمام ميا  هستهيگفت انرژ
 به تياصوال وضع. و محدود است

 كه بتوان تصور كرد كه ستي نيا گونه
 يلي فسي انرژنيگزي جايا  هستهيانرژ
 . شود

 يشدن  ارزشمند و تماميمنابع انرژ    
 از آن يزير  با برنامهدياست و با

 ي انرژميريفرض بگ. استفاده كرد
 ي اتمي محدود باشد و انرژيليفس

اما ما .  كندني از آن را تاميبتواند بخش
 و بطور مي داريمي منابع عظرانيدر ا

 گاز يها  عمر چاهميتوان يمثال ما م
 و قطعا اگر مي كنرابرخود را چندب

 كشور صاحب كي به عنوان ميبخواه
 دي بام،ياده كندرست از آن استف،نفت 
. مي را داشته باشي تكنولوژنيباالتر
 راني در اي نظام مصرف انرژكهيدرحال

 كه ي است و كشورضي نظام مركي
 كند، ي منابع خود را نابود منطوريا
 ني من جهت تامدي بگوتواند ينم

 .  دارميا  هستهي انرژه بازي نيانرژ
 ري امروز نگاه به ذخايايالبته در دن    

ما در كشورمان، .  استريدپذيتجد
 دي مثل خورشريدپذي تجديمنابع انرژ
 از توان ي مشهي كه همميدار.. و باد و

با توجه به تابش . آن استفاده كرد
 ي در كشور ما انرژديخوب خورش

.  موفق باشدتواند ي ميديخورش
 در عمل ما صدها كار ناكرده ن،يابرابن

 كارخاص كي به ميا دهي و چسبميدار
 را متوجه كشور يادي زيها نهيكه هز

 . كند يم
 و زي تمي انرژيا  هستهي انرژايآ ●
 .  ؟ نه  استي ازهرگونه آلودگيعار
 موجود ني عنصر سنگني آخرومياوران

 طول عمر ني است و باالترعتيدر طب
 روگاهي را در نومي اورانيوقت. را دارد

 به نام ي عنصركنند، ياستفاده م
 كه يا دهما. شود ي مدي تولوميپلوتون
 و عمرش ده هزار ستي نعتيدر طب

 عنصر نيتر سال است و وحشتناك
. شود ي سالمت انسان محسوب ميبرا
 ني حدود ده هزار سال اي زمانكي

به . كند ي مديماده خطرناك را تول
 مخالف ي خاطر هم، جنبشهانيهم
 سبز يها  و جنبشيا  هستهيها تيفعال
 دكن ي مدي را توليا  بشر مادهنديگو يم

 ده هزارسال از آن محافظت ديكه با
 كار نيكند تا به بشر ضرر نرساند كه ا

 ي محال است؛ آن هم برابايتقر
 كي كه ومي چون پلوتونيا ماده

 منبع آب ي آلودگي آن براگرم يليم
 .  استي شهر بزرگ كافكي

 يطي محستي زيها يبحث آلودگ    
 است ي بشري بحثيا  هستهيها تيفعال
 تفاوت ي بنيه سرنوشت زم بتوان يو نم
 ما متاسفانه سرگرم كهيدر حال. بود

 عاتي بحث ضام،يا  شدهيا هيمسائل حاش
 ينشدن  معضل حلكي به يا هسته
 ايتالي شده و بعنوان نمونه، مردم اليتبد
 . دي را جمع كنروگاههاي كه ندادند يرا
 ي كشور در صورتي صنعت براك ي●
  باشد كه اوالريپذ هي توجتواند يم

 منابع اي آن و ثاني انسانيروي و نيفنĤور
ما در بحث  . مي آن را داشته باشهياول

 را لي دو دلني از اكدام چي هيا هسته
 و مي ماهر داري انسانيروي نه نم؛يندار

 .  آن راهينه مواد اول
 مساله در صنعت نيتر يديكل    

 هي است كه ما مواد اولني ما ايا هسته
اطالعات . مير را نداومي اورانيعني

 ومياوران دهد يموجود نشان م
 در معدن يكي رانيشده در ا شناخته

ساغند است با حدود هشتصد تن و 
 در معادن بندرعباس كه حدود يگريد

 نابع منياز ا.  داردرهيششصد تن ذخ
 زرد كي هزار و چهارصد تن كتوان يم

 حدود اي كه استرالي كرد؛ در حالديتول
حدود ششصد  تن وكانادا ونيلي مكي
 دارد اما در جداول رهي تن ذخونيليم

 يگاهي جاراني ا،ي جهانوميمنابع اوران
 هم در ني زمريندارد و عمده ذخا

  . قطب شمال واقع استيكينزد
 ساغند راني ايتنها معدن فعال كنون   
 معدن با ني اي است كه روزدي

 دو چاه با عمق ها يني چيهمكار
 نهيزه است و  چهارصد متر زده شده

 نييشده حفر چاه در عمق پا تمام
 حاصل از آن، ومي باالست و اورانيليخ

. شود ي تمام مي جهانمتيچند برابر ق
 عمق خارج ني از اوميدر واقع، اوران

ضمن آنكه به علت . ستي نازيكردن امت
 توان استخراج ما هنوز ينداشتن فنĤور

 . ستيمعلوم ن
 دني رسجهي در صورت به نتيحت    

 معادن ساغند ومياج كل اوراناستخر
 حدود ده تواند ي منابع تنها منيا زد،ي

.  كندهي بوشهر را تغذروگاهيسال ن
روگاه بعد از چهل ي ننيضمن آنكه ا

 ديسال قرار است هزار مگاوات برق تول
 .  دو درصد از برق كشوريعنيكند 
 ي كشور در صورتي صنعت براك ي●
 باشد كه اوال ريپذ هي توجتواند يم

 منابع اي آن و ثاني انسانيروي و نيفنĤور
ما در بحث  . مي آن را داشته باشهياول

 را لي دو دلني از اكدام چي هيا هسته
 و مي ماهر داري انسانيروي نه نم؛يندار

 .  آن راهينه مواد اول
 مساله در صنعت نيتر يديكل    

 هي است كه ما مواد اولني ما ايا هسته
اطالعات . مي را ندارومي اورانيعني

 ومياوران دهد يموجود نشان م
 در معدن يكي رانيشده در ا شناخته

ساغند است با حدود هشتصد تن و 
 در معادن بندرعباس كه حدود يگريد

 نابع منياز ا.  داردرهيششصد تن ذخ
 زرد كي هزار و چهارصد تن كتوان يم

 حدود اي كه استرالي كرد؛ در حالديتول
ود ششصد  تن وكانادا حدونيلي مكي
 دارد اما در جداول رهي تن ذخونيليم

 يگاهي جاراني ا،ي جهانوميمنابع اوران
 هم در ني زمريندارد و عمده ذخا

  . قطب شمال واقع استيكينزد
 ساغند راني ايتنها معدن فعال كنون   
 معدن با ني اي است كه روزدي

 دو چاه با عمق ها يني چيهمكار
 هنيهزاست و  چهارصد متر زده شده

 نييشده حفر چاه در عمق پا تمام
 حاصل از آن، ومي باالست و اورانيليخ

. شود ي تمام مي جهانمتيچند برابر ق
 عمق خارج ني از اوميدر واقع، اوران

ضمن آنكه به علت . ستي نازيكردن امت
 توان استخراج ما هنوز ينداشتن فنĤور

 . ستيمعلوم ن
 دني رسجهي در صورت به نتيحت    

 معادن ساغند وميكل اوراناستخراج 
 حدود ده تواند ي منابع تنها منيا زد،ي

.  كندهي بوشهر را تغذروگاهيسال ن
روگاه بعد از چهل ي ننيضمن آنكه ا

 ديسال قرار است هزار مگاوات برق تول
 .  دو درصد از برق كشوريعنيكند 

بــه دنبــال ابــراز ايــن : انقــالب اســالمي 
اد را شــيرز» دادگــاه انقــالب « حقــايق ، 

   .  احضار كرده است
    و  خامنه اي و احمدي نژاد ، در علن،          
همچنان بر تشديد بحران اتمي اصرار مي       

   : ورزند و در نهان معامله مي كنند
  

جليلي به تعهـدات الريجـاني      * 
پايبند نيست و احمدي نژاد مـي       

ــد  ــه ســوم  : گوي صــدور قطعنام
  :! منتفي است 

 به رزتي رويخبرگزار دسامبر، 2 در ◄
 مذاكره يي اروپاپلماتي دكينقل از 

» فاجعه« را يلي جلدي سوالنا و سعانيم
خوانده و خبر از آن داده است كه 

 به صراحت خبر از آن داده كه يليجل
 به ديكننده جد به عنوان مذاكره

 بندي پايجاني الريعل تعهدات سابق 
   . نخواهد بود

اي به نظر ما كار  در موضوع هسته ◄
ده و ابعاد سياسي پرونده تمام ش

تعدادي از كشورهاي . مختومه است
زورگو براساس اطالعات نادرست، به 
ملت ايران اتهامات نادرستي وارد 

 آژانسهاي  كردند ولي امروز گزارش
المللي انرژي اتمي كه يك مرجع  بين

المللي است، بر  قانوني و رسمي بين
گذارد و  اقدامات ايران صحه مي

سته اي ايران را منطبق با هاي ه برنامه
شمارد و رسماً همه اتهامات را  قانون مي
كند كه اين موضوع پيروزي  رد مي

بزرگي براي ملت با فرهنگ ايران 
 . است

امكان صدور قطعنامه سوم را از سوي 
 اگر كسي . ست اشوراي امنيت منتفي 

به فكر قطعنامه سوم باشد، معنايش اين 
ات است كه شوراي امنيت و نظام

جهاني بطور كامل از كارايي ساقط 
شده است و فاقد ارزش حقوقي 

چون هر تصميمي بايستي مبناي . هستند
 طعنامهحقوقي داشته باشد پس صدور ق

  . ديگر موضوعيتي ندارد
بنا بر گزارش رويتر، : انقالب اسالمي 

الريجاني تعهدهائي را سپرده بوده 
ن تعهدها را پس آجليلي .  است 

 كشور 6در نتيجه، . گرفته است 
موافقت كردند قطعنامه سوم تهيه 

با : چين نيز موضعگيري كرد . شود 
وضع مجازاتهاي جديد بر ضد ايران 

   :موافقيم
  

سوالنا اظهار يأس مي كند و 
 كشور بر سر تهيه قطعنامه 6

  :سوم توافق مي كنند 
  

سوالنا، مأيوس، به كشورهاي * 
گفتگو :  گزارش مي دهد 1 + 5

 جديد، از سوي ايران ، كننده
زير تعهدهاي گفتگوهاي پيشين 

  :مي زند  
  
ــوامبر 30 در ◄ ــزارش  2007 ن ــه گ ، ب

ــي ،   ــد، جليل ــر « لومون ــوراي » دبي ش
امنيت ملـي و سـوالنا مـسئول سياسـت       
خارجي اتحاديه اروپا، در لندن، بمدت 

با هم در يـك     .  ساعت گفتگو كردند     5
. كنفرانس مطبوعاتي شـركت نكردنـد       

جداگانـــه ، بـــه پرســـشهاي هريـــك 
  :گفتند خبرنگاران پاسخ 

  6صفحهدر 
  

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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 ساعت گفتگو،   5بعد از   :  سوالنا گفت  ●
بــيش از اينهــا انتظــار داشــتم و دمــاغ 

بناسـت پـيش از پايـان       .  سوخته شدم   
سال جاري، تلفني ، بـا جليلـي گفتگـو          

هرگاه اوضاع و احوال مساعدت     . كنم  
كند، بسا ديدار و گفتگوي دو به دوئـي        

  .يز انجام بگيرد ن
ــت ● ــي گف ــي :  جليل ــران را از غن اي

سازي ممنوع كردن غيـر قابـل قبـول         
قـرارداد منـع گـسترش سـالح        . است  

هــسته اي كــشوري را از غنــي ســازي 
گفتگوهاي . اورانيوم ممنوع نمي كند      

خوبي با سوالنا داشتيم  و قرار است در         
ماه دسامبر، از نـو، بـا يكـديگر گفتگـو           

  .كنيم 
  

 6دســـامير، نماينـــدگان  1در * 
كشور در پاريس اجتماع كردند      
و توافق كردند قطعنامه جديدي     
بر ضـد ايـران، بـراي تـسليم بـه           

  : شوراي امنيت تهيه كنند 
  
 1(   به گزارش خبرگـزاري فرانـسه         ◄

، در پايان گفتگوها با جليلـي،       ) دسامبر  
 عضو دائمي   5سوالنا گزارشي را تسليم     

   : لمان كردآشوراي امنيت و 
سه ايده خوب به    :  جليلي مي گويد     ●

ســـوالنا ، در . ســـوالنا ارائـــه كـــردم 
گفتگوهاي پيشين ، خواسته بود ايـران       

ايـن  . با اين ايـده هـا موافقـت كنـد           
 همكاري در   – 1: پيشنهادها عبارتند از    

ميز از  آ استفاده صلح    – 2خالء سالح و    
 جلوگيري از انتـشار     – 3انرژي اتمي و    

  . سالح اتمي 
     بنا بر قول يك ديپلمات فرانـسوي ،        
گفتگوهاي جليلي با سوالنا فاجعه بوده      
است و بنا بر گزارش رويتر، جليلي زير        
ــاني    ــه الريج ــت ك ــداتي زده اس تعه

  . پذيرفته بود 
    در نتيجه،  سوالنا، در جا، يأس خـود         

 كـشور   6را از گفتگوها بـا ايـران،  بـه           
  و . گزارش داد 

راي امنيت بعالوه    عضو دائمي شو   5 ◄
لمان، نمايندگان خـود را بـه پـاريس         آ

ــق   ــدگان تواف ــن نماين ــتادند و اي فرس
كردند قطعنامه سومي شامل مجازاتهاي     
جديد ، بر ضد ايران تهيه و به شـوراي          

  .امنيت براي تصويب داده شود 
  

چين نيز با اعمال مجازاتهـاي      * 
. جديد برضد ايران موافق است    

انتظـار  در پي اين موضع گيري،      
مي رود تصويب قطعنامـه سـوم       

  :زودتر انجام گيرد 
  
اطـالع  )  دسامبر   3(  فايننشال تايمز    ◄

  :داده است 
      براي نخستين بار، چين بطور روشن 
در باره تـصويب و اعمـال مجازاتهـاي         
جديد بر ضـد ايـران، موضـع موافـق          

ماده اسـت   آچين تصريح كرد    . گرفت  
ايران از تصويب قطعنامه جديد بر ضد       

  . حمايت كند 
      نماينده چين در گفتگوهاي پاريس     

با توجه به عدم تمايل ايران      : مي گويد 
به همكاري با شوراي امنيـت ، دولـت         

ماده است از قطعنامه اي شـامل       آچين  
ــران،    ــد اي ــر ض ــد ب ــاي جدي مجازاته

  . حمايت كند 
ــد    ــي گوين ــرب م ــاي غ :      ديپلماته

 نمايندگان كشورهاي شـركت كننـده     
در اجتماع پاريس  توافق كرده اند در        
قطعنامه سوم، در فهرست ايرانياني كـه       

مـد و   آمجازات اقتصادي شـده انـد و        
شدهاشان به خـارج از ايـران ممنـوع         

ــم     ــر رژي ــات ديگ ــت، مقام ــشته اس گ
ــد شــد  ــركتها و .  واردخواهن ــز ش و ني

بانكهــاي ديگــري ممنــوع المعاملــه    
  . خواهند گشت 

ها خـوب پـيش           در صورتي كه كار   
ــد، پــيش از پايــان ســال جــاري،   برون
قطعنامــه ســوم تــسليم شــوراي امنيــت 

  . خواهد شد 
وري اســت كــه بــه آ در خــور يــاد◄

 نـوامبر   26( گزارش خبرگزاري فرانسه    
، كندولزا رايس به چين هـشدار داده        )

بود كه عدم موافقت چـين بـا صـدور          
قطعنامه سوم، بمعناي به بست كـشاندن       

  .يك است راه حل ديپلمات
  

تحريم اقتصادي نه به رژيم كه      * 
  :به مردم ايران زيان مي رساند  

  
 نـــوامبر، رويتـــر از تهـــران 27 در ◄

گزارش كرده است كـه ايرانيـان مـي         
مجازاتهاي اقتصادي به مـردم     : گويند  

  :ايران زيان مي رسانند و نه به رژيم 
 علي گنجينه كه منهدس نفت اسـت        ●

مي كند، مـي    و در خارج از ايران كار       
ن اندازه پس انـداز دارم كـه       آ: گويد  

 هـزار دالري در     300بتوانم يك خانـه     
امـا تحـريم هـاي      . كشور خود بخـرم     

شوراي امنيت و كشورهاي غرب مـانع       
نند كه من  بتوانم بـه ايـران پـول           آاز  

من سخت كـار كـرده ام تـا         .  بفرستم  
و . وريـم و ذخيـره كـنم        آپول بدست   

بـر سـر اتـم ،        حاال، بخـاطر كـشماكش      
بانكهاي بين المللي از انتقال پـولم بـه         

ايـن مهنـدس    . ايران، امتناع مي كنند     
 هفتـه در قزاقـستان،      36 ساله، سالي    29

  .براي يك شركت نفتي ،  كار مي كند 
ايرانيان ديگـري   :  گنجينه تنها نيست     ●

شكايت دارند كه مجازاتها  نه به دولت        
 كه به مردم ايران است كه زيـان مـي         

افزون بر ايرانيان، كارشناسـان     . رسانند  
مجازاتهــا : اقتــصادي نيــز مــي گوينــد 

ــذاريها و    ــرمايه گ ــاهش س ــب ك موج
  . افزايش نرخ تورم مي شوند 

 يــك كارمنــد بانــك در ايــران كــه ●
: نخواســت نــامش بــرده شــود، گفــت 

هرماه ، از بانكهاي خـارجي يادداشـت        
دريافت مي كنيم حـاكي از ايـن كـه          

  . را با ما قطع مي كنند همكاري خود 
 يك پزشك كه نمي خواهـد نـامش         ●

ما نمـي تـوانيم     : برده شود ، مي گويد      
در بانكها اعتبـار بـاز كنـيم بـراي وارد           
ــان   ــكي و درم ــزات پزش ــردن تجهي ك

.  بيماراني كه از سرطان رنج مي برنـد         
ــه روز   ــاظ، روز ب ــن لح ــعيت از اي وض

  .سخت تر مي شود 
صـورتي  در  :  بعضي ها مـي گوينـد        ●

كه شوراي امنيـت مجازاتهـاي سـخت        
تري را وضع كند، نـاگزير مـي شـوند          

  . كشور خود را ترك گويند 
      مــريم شــريفا ، يكــي از بــسياري از 

نها در  آايرانيان است كه حساب دالري      
ماننـد  . بانك غـرب بـسته شـده اسـت          

بــسياري از ايرانيــان كــه در خــارج از 
ــد، در    ــرده ان ــي ك ــدگي م ــران زن اي

گشتن به ايران، او حساب خود را باز        باز
 سال  13: او مي گويد    . نگاه داشته بود    

است كه من اين حـساب را در فرانـسه          
يا حاال يك تروريست شده ام      آ. داشتم  

يا بدين خاطر كه ايراني هستم بايـد        آ؟  
مجازات بشوم ؟ من قـصد داشـتم ايـن          

پارتمان آپول را به تهران بياورم و يك       
  ...كوچكي را بخرم 

  

نـاپوليس بـه    آهدف كنفرانس   * 
ودرن ايران و پيـروزي     آانزوا در 

در نبرد با افراطي هـا ي منطقـه         
ميـز  آاست و واكنشهاي تحريك     

  :  احمدي نژاد–خامنه اي 
  
 30(  كريــستين ســاينس مونيتــور   ◄

گزارشي از ايـران انتـشار داده    ) نوامبر  
  :است داراي اين نكات 

ــران و  ● ــشين اي ــوري پي ــيس جمه  رئ
رنده جايزه نوبل صلح، شيرين عبادي،      ب

و چنــدين شخــصيت ديگــر، خواســتار 
گفتگوهاي بدون قيد و شرط با امريكـا        
و پايان بخشيدن به تشديد تنش ها شده    

  . اند 
راه حل اينـست    :     خاتمي به ما گفت     

كه دو طـرف منطـق تحريـك را رهـا           
ما  . يند آكنند و به راه گفتگو با يكديگر       

ز اين نداريم و بايـد      انتخاب ديگري ج  
به سوء تفاهم ها بيشتر ناشي از سياسـت         
امريكا در خاورميانه و سياستهاي غلطش      

. در خصوص ايران است، پايان بدهيم       
ما مي توانيم در منطقه و جهان، منـافع         

و نيـز مـي تـوانيم از        . مشترك بجوئيم   
اعمــالي كــه بــه دو طــرف زيــان مــي 

ــيم   ــودداري كن ــانند، خ ــست . رس شك
 را بدتر مـي كنـد و بحـران را            وضعيت

ن پس، تنها   آسخت تر مي گرداند و از       
منطقـه  . ايران نيست كه زيان مي بيند       

بحران زده ما نيز و امريكـا نيـز سـخت           
  .زيان مي بينند 

ــت در   ● ــه اس ــوش گفت ــدنت ب  پرزي
صورت مجهـز شـدن ايـران بـه سـالح         
اتمي ، جنگ سوم جهاني روي خواهد       

ر كنفــرانس در ايــن هفتــه نيــز، د. داد 
دليل اصلي ما كـه     : ناپوليس، او گفت    آ

كوشــشهاي بــراي برقــرار صــلح ميــان 
اسرائيل و فلسطين را از سر مي گيريم،        

ينـده خاورميانـه ،     آاينست كه بـر سـر       
ن را آنبردي در پيش است و مـا نبايـد       

اشاره او به ايران    . به افراطي ها ببازيم     
و گروههاي مسلح متحـدش در منطقـه        

   . بود
ايران مي گويد كوشش براي صـلح        ●

قـرار  .  امريكا به شكـست مـي انجامـد         
ــان   ــه از پاي ــر از دو هفت اســت در كمت

ــرانس  ــران ،  آكنفـ ــاپوليس، در تهـ نـ
كنفرانــسي بــا شــركت ســازمانها مبــارز 

« هـدف ايجـاد     . منطقه تـشكيل شـود      
   . است» محور مقاومت 

 اما عالمتهاي مثبت تر نيـز داده مـي          ●
د بـا  رويـه مبـارزه        احمدي نژا : شوند  

جويانه اش ، بارها تكـرار كـرده اسـت          
ماده گفتگوي بدون قيد و شرط      آكه ما   

در مـاه سـپتامبر، او      . با امريكـا هـستيم      
  امريكا مي تواند دوست خـوب     : گفت  

ــ ــران ب ــشور در . د شواي ــفيران دو ك س
عراق، سه نوبت بر سـر عـراق  گفتگـو           

  . كرده اند 
: ويــد       كنــدولزا رايــس نيــز مــي گ

ماده گفتگو با ايران ، در هر جا و هـر           آ
اما بشرط ايـن كـه ايـران        . وقت است   

. غني سازي اورانيوم را متوقـف كنـد         
پيش شرطي كه ايران حاضر بـه قبـول         

  .ن نيست آ
  
 سناتور  جمهوريخواه، چاك هاگـل        ●

امريكا مـي بايـد بـا ايـران         : مي گويد   
  و. بدون قيد و شرط وارد گفتگو شود 

ق خرازي، سفير سابق ايران در       صاد ●
فرانسه ،  كه در دوره خـاتمي ، باتفـاق           
ســفير ســوئيس در تهــران، پيــشنهاد    
گفتگوهــاي همــه جانبــه را  تهيــه و از 
طريق حكومت سـوئيس بـه حكومـت        

: بوش ارائـه كـرده بـود، مـي گويـد            
اختيار سياست خارجي ايران در دست      

ية اهللا خامنه اي است و امريكـا بايـد          آ
  . با او ارتباط بگيرد مستقيم

  
ــازمانهاي   ــزارش ســ و گــ

اطالعاتي امريكا انتشار يافت     
و به قول رسانه هاي غـرب       
اثرش به اثر انفجار بمب مي      

 ،  2003ايران در سال    : ماند  
برنامه توليد بمـب اتمـي را       

اگر هم  . كنار گذاشته است    
بخواهــد از ســر بگيــرد، تــا 

 بــه 2015 تــا 2010پــيش از 
  :نمي شود توليدبمب موفق 

  
خواننـدگان مـا كـه      : انقالب اسالمي   
در شـماره هـاي گذشـته    مجموعه ها را    

خوانده و پي گرفته انـد، مـي داننـد كـه            
 سازمان اطالعاتي امريكـا كـه       16گزارش  

 دسامبر منتشر شد، يك سال اسـت        3در  
ديـگ  . ماده انتـشار بـوده اسـت        آتهيه و   

چنــي معــاون رياســت جمهــوري و كــاخ 
ورده اند  آزمانها فشار مي    سفيد به اين سا   

گزارش را تغيير بدهنـد و ايـران را خطـر           
ــد   ــداد كنن ــوري قلم ــن . اتمــي ف ــا اي ام

سازمانها  زير اين بار نرفته اند كـه يكبـار      
ديگر، به استناد گزارش دروغـي مـسئول        

   :ورود امريكا به جنگ با ايران شوند
  

 16نكـــات اصـــلي گـــزارش * 
سازمان اطالعاتي امريكا در بـاره      

  :برنامه اتمي ايران 
  
 ما به اين داوري رسيده ايم كـه در          ●

، ايران برنامه توليـد بمـب       2003اواخر  
  . اتمي را رها كرده است 

 با اطمينان نسبي مي گوئيم تا اواسط        ●
، ايران برنامـه توليـد بمـب        2007سال  

  . اتمي را از سر نگرفته است 
 ما اطالع كافي در اختيار نداريم تا با ●

ــا ــراي  اطمين ــران ب ــيم اي ن داوري كن
هميشه برنامه توليد بمب اتمي را كنـار        

  .گذاشته است 
 با اطمينان نسبي  داوري مـي كنـيم          ●

كه ايران ، از لحاظ فني ، مي تواند در          
 ، مـي  2015  تـا  2010حـدود سـالهاي   

تواند اوارنيـوم را تاحـدي كـه بـراي          
  . توليد بمب اتمي الزم است، غني كند 

ن زياد داوري مي كنـيم       ما با اطمينا   ●
 ،  2015كه ايران از لحاظ فني ، تا سال         

ماده سـازي   آتوانا به توليد پلوتونيوم و      
   .ن براي توليد بمب اتمي نيستآ

سه )  دسامبر   6(      در سر مقاله لوموند     
نكته ديگر از گزارش مورد توجه قـرار        

  :گرفته اند 
 ايران زير فـشار بـين المللـي برنامـه       ●

  .ها كرده است اتمي را ر
  از راه غني سـازي اورانيـوم اسـت           ●
  . ه ايران مي خواهدبمب اتمي بسازدك
 علت سرسختي ايران در تن نـدادن        ●

به تعليق غني سازي اورانيوم اينست كه     
مي خواهد امكان توليد بمب اتمـي را        

  .حفظ كند 

واكنشهاي كاخ سـفيد و رهبـر       * 
ــناي   ــا در س ــت دموكراته اكثري

يــر فــشار بــين چــون ز: امريكــا 
المللي ايران برنامه توليـد بمـب       
اتمــي را كنــار گذاشــته اســت ، 
براين فشارها بايد افزود تا از سر       

  :... و ! نگيرد 
  
 دسامبر، استفن هـادلي، مـشاور       3 در   ●

امنيتي جـورج بـوش ايـن واكـنش را          
  :نسبت به گزارش ، ابراز كرده است 

ــر   ــاتي ب ــازمانهاي اطالع ــابي س     ارزي
، زيـر   2003 ايـران در سـال       اينست كه 

فشار بين المللـي، برنامـه توليـد بمـب          
ن را از   آ  اتمي را رها كرده و احتماال       

امـا قابليـت از سـر       . سر نگرفتـه اسـت      
گزارش به ما مـي     . ن را دارد    آگرفتن  

گويد اين خطر وجود دارد كه ايـران        
تالش خود را براي توليد بمب اتمي از    

  . سر بگيرد 
ين، گزارش اين خبر خـوش           بنا بر ا  

را به ما مي دهد كه نگراني ما در ايـن            
باره كه ايران در پي توليد بمب اتمـي         

  . است،  به حق بوده است 
ايـن  :       و نيز گزارش به ما مي گويد        

خطر وجود دارد كه ايران از نو در پي         
در حقيقـت،   . توليد بمب اتمـي شـود       

ايــران موشــك دور بــرد مــي ســازد و 
است در فكـر سـاختن كالهـك        ممكن  

  .ن باشد آاتمي براي 
 بنا براين به كوششهاي ديپلماتيك بايد      
ادامه داد ، بر مجازاتهاي اقتصادي بايد       
افزود و انزواي سياسي ايران را تشديد       
كرد  تا ايـران بـالمره از توليـد سـالح            

  . اتمي منصرف شود 
 سخنگوي حكومت "نانسي پلوسي" ●

ست امريكا نسبت بوش خبر از تغيير سيا
  .به ايران مي دهد 

 هاري رايد رهبر اكثريت دمكراتها ●
در سناي امريكا خواهان تغيير در 
. سياست امريكا نسبت به ايران  مي شود

ن آاين گزارش مانع از : و مي گويد 
مي شود كه حكومت بوش امريكا را 

  .وارد جنگ ديگري كند 
 دسامبر، بوش ، رئيس 5 و 4 در ●

ريكا، نسبت به گزارش ، جمهوري ام
نگراني ما بر حق : واكنش نشان داد 

، درپي 2003ايران تا اواخر . است 
ايران . توليد بمب اتمي بوده است 

تهديدي براي صلح بوده و هست و تا 
وقتي دست از برنامه اتمي خود 

فشارهاي بين . برندارد، خواهد بود 
المللي مي بايد همچنان وارد شوند تا 

مره از فكر توليد سالح اتمي ايران بال
همه گزينه ها ، از جمله . منصرف شود 

  .گزينه نظامي ، همچنان روي ميز است
 والتر اشتاين ماير،  وزير امور خارجه ●

سياست دو جانبه :  آلمان ،  مي گويد
اروپا و جامعه بين الملل كه مبني بر 

سياست ( اعمال فشار و تحبيب بوده 
بت بهمراه نتايج مث) چماق و هويج

  .داشته است
ــستان  ● ــسه و انگلـ ــاي فرانـ  حكومتهـ

لمــان اتخــاذ آموضــعي مــشابه موضــع 
  .كرده اند 

ــي  ● ــا جليل ــدار ب ــوتين ، در دي  4(  پ
ــامبر  ــت ) دس ــد  : گف ــي باي ــران م اي

  . فعاليتهاي اتمي خود را شفاف كند 
 البرادعي از گزارش استقبال كـرد و    ●
ن را دليل صـحت و دقـت گـزارش          آ
ـ   آ اره فعاليـت اتمـي ايـران       ژانس در ب

ارزيابي كرد و خواستار گفتگوي امريكا 
  . و ايران شد 

  7صفحهدر 
  
  

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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يا معامله بـزرگ انجـام شـده        آ*
  است ؟

  
(  روزي بعد از انتشار گزارش ، ايرنا         ◄

خبرگزاري رسمي جمهـوري اسـالمي      
خبر از پيشنهاد معامله به بزرگ      ) ايران  

  . به ايران داد 
 از ايـران، كــه در        بنـا بـر گزارشـها   

فصل اول از نظر خوانندگان گذشـت،       
ــازمانهاي    ــزارش س ــشار گ ــيش از انت پ
اطالعاتي امريكا، در تهران ، صحبت از       
معامله در شرف انجام بميان بوده است       

  با وجود اين،.  
متكي و الريجاني   (  از مقامات رژيم     ◄

، تنهــا جليلــي گفتــه اســت ) و جليلــي 
ــزارش بعــ   ــت درر گ ــدوار اس دي امي

 نيـز ايـران قـصد       2003بگويند قبل از    
  . توليد سالح اتمي را نداشته است 

     روزنامه جمهوري اسالمي نيز نسبت     
  .هشدار داده است » دام « به 

در حقيقت، استقبال از    :  انقالب اسالمي   
گزارش ، بـدون توضـيح شـفاف در بـاره           

 ، تصديق   2003فعاليتهاي اتمي تا اواخر     
ن، دادن حق بـه     آق  گزارش است و تصدي   

بوش براي توجيه لـزوم صـدور قطعنامـه         
سوم از سـوي شـوراي امنيـت و ادامـه و            

   :تشديد بحران است
  

با وجود وارد شدن ضـربه اي       * 
چنين سخت بـه بحـران سـازها،        
ــشديد   ــد پنداشــت كــه از ت نباي

  :بحران باز ايستاده اند 
  
نـاپوليس،  آ در روز شروع كنفرانس      ◄

رد موشكي با بـرد     رژيم مافياها اعالم ك   
ايـن  . زموده اسـت    آ كيلومتر را    2000

موشك مي تواند اسـرائيل و تأسيـسات        
نظامي امريكا در منطقه را هـدف قـرار         

  . دهد 
ن، حسين شريعتمداري از    آ پيش از    ◄

وجود تأسيسات اتمي كـه هـيچكس از        
« گاه نيست و پور محمدي ، آن آمحل 
كشور از وجود اورانيـوم غنـي       » وزير  

  . اختيار ايران ، گفته بودند شده در
تعهدات :  جليلي به سوالنا گفته است  ◄

ــا   ــران در گفتگوه ــابق اي ــده س ( نماين
  .را برعهده نمي گيرم) الريجاني 

پرونـده اتمـي بـسته      :  احمدي نژاد    ◄
  .شده است و پاي همه چيز ايستاده ايم 

 متهم كردن موسويان و گـروه كـه         ◄
ت نهـا بـه دسـ    آواواك نام و نـشاني از       

نمي دهد به جاسوسـي اتمـي بمعنـاي         
اينست كه همچنان فعاليتهاي محرمانـه      
ــالع    ــه ، اط ــد و گرن ــود دارن اي وج
محرمانه اي نبايد باشـد كـه كـسي بـه           

ــاطر دادن  ــه   آخ ــان، ب ــه خارجي ن ب
  .جاسوسي متهم شوند 

 ســخنان مــشاور امنيتــي بــوش نيــز ◄
زيــرا  بــه . ن ســو اســت آتحريــك از 

ل مـي رود    كه احتمـا   –استناد گزارش   
زير فشار كـاخ سـفيد و ديـگ چنـي ،            
موارد مورد استناد هادلي بـه گـزارش        

 ، از ضرورت -اصلي افزوده شده باشند 
تشديد فشار اقتصادي و انـزواي ايـران        

  .دم مي زند 
 ســازمان 16گــزارش : انقــالب اســالمي 

اطالعاتي مسلم كرد ، در ايران ، هـر سـه       
ــه   ــاره برنام رأس مثلــث زورپرســت، در ب

  :تمي ايران دروغ مي گفتند ا
ــك،    ● ــا دروغ و تحري ــا، ب ــم مافياه  رژي

ــد    ــخت پدي ــي س ــران را آبحران ورد و اي
گرفتار انزوا و فشارهاي اقتصادي گردانـد       

  .و تا لبه پرتگاه جنگ برد 
 دو دسته پهلوي طلب و گروه رجـوي،         ●

بخصوص اين گروه، با دروغ سازي ، ايران        
ـ         . د  را در معرض خطري بزرگ قـرار دادن

 لت فعل اسـرائيل   آبخصوص گروه رجوئي    

شد و گزارشهاي دسـت سـاخت دسـتگاه      
جاسوسي اسرائيل را مرتب بازگو كرد تـا        
مگر افكار عمومي امريكا با جنگ با ايران        

  .موافق شود 
زادي آنها كه بر صـراط اسـتقالل و         آو   ●

هستند، هم  از افـشاي دروغهـاي مثلـث          
يل زورپرست و حكومتهاي امريكا و اسـرائ      

بـــاز نايـــستادند و اطالعـــشان در بـــاره 
فعاليتهاي اتمـي حقيقـت داشـت و هـم          

ــگ و    ــا جن ــت ب ــشان در مخالف « موضع
 . ايران ، بر حـق بـود    » مجازات اقتصادي   

ــان برجاســت و از كوشــش   خطــر همچن
  .ن، نبايدبازايستادآبراي رفع 

 –اما مافياهاي نظامي        انقالب اسالمي  
ــ   ــرض چن ــران را در مع ــه اي ــالي ك ين م

ورده بنيادهـاي   آخطري قرار داده اند، فـر     
دست ساخت رژيم، از روز پيروزي انقالب       

( بخـشي از نهادهـا      . بدين سـو هـستند      
را ... ) سپاه و كميته ها و دادگاه انقالب و       

اينـك  .   معرفي كرده ايم      684در شماره   
سازمانهاي ديگري كـه مالتاريـا تـشكيل        

نها را  آداده است  و باردار مافياها شدند و         
   :زادند

  

هاي » وردآدست « 
ديگر رژيم واليت 

  : ) 2( فقيه 
  

 ، يكچند  684در شماره   : انقالب اسالمي   
ــت « از  ــت  » ورد آدس ــم والي ــاي رژي ه

« اينك ديگر   . مطلقه فقيه معرفي شدند     
وردهــاي  رژيــم را معرفــي مــي  آدســت 

  :كنيم
  
 جانبـــازان و و بنيـــاد شـــهدا *

  ايثارگران  
  
در ابتـدا بـراي       است كه  از بنيادهايي   

اده هـاي   وگراميداشت خدمت به خـان    
مـد  آه وجـود   بشهداي جنگ و انقالب     

هاي  دها خانووسيع شد ون آبعد دايره 
ــ  ــراق و فل ــهداي ع ــان و سش طين و لبن

ــس  ــودان و افغان ــرا  ... ان و تس ــز ف را ني
اين بنيـاد در حـال حاضـر در          .گرفت

ه پولدارترين نهادهـاي وابـسته بـه        رزم
   .ت نظام اس

    سوء استفاده در اين بنياد و شـركت        
در خريد و فروش هاي غيـر قـانوني و          
داشتن اسكله هاي غيـر مجـاز بـه نـام            
خــانواده شــهدا و همــاهنگي در بــسيج 
خانواده شـهدا بـراي رويـاروئي هـاي        
سياسي و سوء استفاده از خانواده هاي       
شهدا جهـت ورود بـه دانـشگاه و بعـد           

انواده فــروش  ســهميه دانــشجويان خــ
شهدا و جانبازان و ايثارگران به قيمـت        

  . زاد از كارهاي اين بنياد است آ
  

   بنياد مستضعفان * 
  

 تقريبا مي تـوان گفـت سـرمايه دار             
ترين بنيادي كه در ايران وجود درارد       
ــام    ــه ن ــه ب ــضعفان اســت ك ــاد مست بني
مستضعفان نام نهاده شد اما كليه دارايي       

اين .است   مستكبران   دستن در   آهاي  
 اســت و كليــه خامنــه ايبنيــاد در يــد 

هزينه هاي مربوط به عمليات سـركوب       
و مانورها و ميهماني هـا و رشـوه هـا و            

بـر  هبري را   رپرداخت هاي مورد نظر     
   . عهده دارد 

فروش خانه هاي بـه كمتـر از يـك              
 از جملـه خانــه هــاي  ،چهـارم قيمــت  

ــانيون و    ــه روحـ ــده  بـ ــه شـ فروختـ
فروش كارخانه ها به     . فرماندهان سپاه 

كمتر از يك دهـم قيمـت بـه صـورت           
از جمله فروش كارخانه الستيك   قسطي  
يت اهللا يزدي و دوستان ايـشان       آدنا به   

ــانيون    ــه روح ــان ب ــازي حي و داروس
  ... نزديك به خامنه اي و 

نها بـه   آفروش زمين ها و واگذاري          
در اين مورد مي تـوان      برخي از افراد    

ام از جمله ناطق نوري   به كليه سران نظ   
... وواليتي و شـريعتمداري و جنتـي و         

ــر از   ــا مت ــون ه اشــاره كــرد كــه ميلي
زمينهاي مرغوب را به صـورت مجـاني        

واگـذاري خانـه    . گرفته و خورده اند     
 به يـاران و     ه  هاي فراريان نظام گذشت   

ــان  ــم نزديك ــران رژي ــاي . س ــه ه خان
بسياري در تهـران بـه نـام خانـه هـاي            

لت وجود دارنـد كـه بـه    استيجاري دو 
ــدود  ــاره اي در ح ــزار 20ازاي اج  ه

تومان واگذار و به تدريج به مـسأجرها         
ل افــروش امــو. واگــذار مــي شــوند 

بـه حـساب    و واريـز    مربوط به فراريان    
     ...و. هاي شخصي 

  
   كميته امداد امام خميني * 
  
از دســتاوردهاي مهــم نظــام واليــت    

 كميته امـداد امـام خمينـي اسـت كـه       
كارش دريافت وجوهـاتي اسـت كـه         
مردم از بابت نذر و نياز و وجوه شرعيه         

اين كميته با نيرويي برابر      .مي پردازند   
 هـاي   ه هزار نفر كار تامين هزين     100با  

تبليغاتي برخي از گروههاي وابـسته بـه        
يات موتلفه را بر عهـده      هخود از جمله    

   .دارد 
    كميته امداد امـام خمينـي يكـي از         

 هايي بود كه هيات موتلفـه از اول     نهاد
انقالب ايجاد كرده است و تا كنون در        
اختيار خود دارد و از كميته هاي بسيار        

ايـن  .  گردن كلفت محسوب مي شـود     
كميته كار حمايت از بازاريان وابسته به       
اين هيات را بر عهده دارد و عالوه بـر          

ن در بسياري از جريانات كه نيـاز بـه          آ
ا و جمعيت است اين     حضور خانواده ه  

كميته از خانواده هايي كـه سرپرسـتي        
نها را بر عهـده دارد اسـتفاده سياسـي          آ

مي نمايد و در راهپيمايي هـا بـا دادن          
نها شركت شان مي دهـد و       آوجهي به   

جمعيت شركت كننده را افزايش مـي       
  . دهد 

  
   جامعه مدرسين حوزه علميه قم *
   

از نهاد هاي سـاخته دسـت خمينـي             
زه علميـه   وجامعه مدرسين حـ   ي هم   يك

قم است كه كارش سر وسامان دادن به        
ــتفاده از   ــوء اس ــادس ــردم ت ااعتق و م

 . هاي مذهبي و ديني مـردم اسـت       رباو
كه اقاي خامنه اي     ين جامعه از زماني   ا

افـراد  ن دخالت كـرد و      آدر انتخابات   
 بـه   ، كـرد   همه كاره  ورد نظر خود را     م

وط ق سـ  ، بلحاظ اعتبـار،   پايين ترين حد  
  . كرد 

ن در حـال    آ    اين جامعه و سرپرستي     
حاضر در دست كودتاگراني است كـه       
سالها در خدمت استبداد حـاكم بـوده        

به تازگي، جامعه محمد يـزدي را  .  اند  
. به رياست خود انتخاب كـرده اسـت         

جامعه مدرسين حوزه علميه قم عـالوه       
بر شركت در بي اعتقاد كردن مردم به        

بررسي نشريات و كتب    دين و مذهب ،     
ــراي مقــام رهبــري و   ــولتن ب و تهيــه ب
مقامــاتي را انجــام مــي دهــد كــه در  

سركوب مردم نيـاز بـه توجيـه شـرعي          
  . دارند 

    بركنار كردن برخي از اساتيد حوزه      
هاي علميه و جايگزيني استادان سياسي 
و هم خط از جمله كارهاي اين جامعه        

  . است 
  
  : مجلس يك دست *
   

ستاوردهاي مهم انقـالب تـشكيل      از د    
مجلسي يك دست در امور مربـوط بـه         

ايـن   .فريب و سـركوب مـردم اسـت         
 همـواره كليـه     ،از بدو تاسيس   ،   مجلس

 مـردم و بـه سـود    ضدقوانيني را كه بر     
ــري ــه   رهب ــوده را ب ــا ب و نظــام مافياه

   .ب رسانده است يتصو
مجلس اول بـه دليـل نيـاز بـه يـك                

ــاگران  ــر ضــددســتي كودت ــيس  ب  ري
سـران   . تشكيل شد   ،   منتخب يجمهور

حزب جمهوري اسالمي به خميني نامه      
نوشتند كه انتخاب بني صدر به رياست       

ب كرد و   آجمهوري نقشه ها را نقش بر       
شما سعي كنيد مجلس    : نها گفت   آاو به   

بعــد از گــرفتن . را در دســت بگيريــد 
ــات ،   ــب در انتخاب ــازه تقل ــران  اج س

رفـسنجاني و   حزب، بهـشتي و هاشـمي       
مجلس تقلبي را سـاختند     ... خامنه اي و  
  . و پرداختند 

ي نيــز جهــت تحكــيم دمجــالس بعــ    
سلـسله  « استقرار استبداد   كودتاگران و   

ــت  ــدند   » روحاني ــشكيل ش ــا . ت  تنه
مي توانست اندكي بر طبق     مجلسي كه   

ــر   ــام ب ــردم گ ــاي م ــته ه  رد، ادخواس
بـا كنتـرل    امـا   . مجلس دوره ششم بود     

بري و صدور احكام حكومتي     شديد ره 
كاري از دستش بر نيامد و در دور بعـد          

ــسياري از  ــداد ب ــدگان تع  رد ن آنماين
 تجربه مسلم كرد كـه      .صالحيت شدند   

در اين رژيم اصـالح بمعنـاي محـدود         
. كردن قدرت استبداديان ميسر نيـست       

نچه ميسر است برداشتن موانع از سـر        آ
  . راه واليت مطلقه استبداديان است 

    برخي از نمايندگان مجلس ششم  به       
زندان محكوم شدند و افشاگري هـاي       

ن، خامنـه اي را     آيكچند از نمايندگان    
ن داشــت كــه از طريــق شــواراي آبــر

ــدد   ــاب مجـ ــانع از انتخـ ــان مـ نگهبـ
ــه    ــت ب ــه دس ــردد ك ــدگاني  بگ نماين

مجلس هفتم نيز با    . افشاگري زده بودند  
 نفر از افراد واواك و      80حضور حدود   

اه و حمايت بـي دريـغ از رهبـري،           سپ
يك دستي خود را با رهبـر نـشان داده        
ــردم را    ــوق م ــواره حق ــت و و هم اس

  . قرباني بسط يد خامنه اي كرده است 
  

   يك دست حكومت* 
  

مدن ولي فقيه و آاز زمان بر سر كار      
ولي فقيه مطلقه همواره نظـام نيـاز بـه          
دولتــي داشــت كــه بــا خواســته هــاي 

 يعنـي هـر سـه    .نگ باشد رهبري هماه 
  . قوه بساز او برقصند 

ــت جمهــ      ــي ودر دوره رياس ري بن
 موافــق و بــه ايــن دليــل كــه ا، صــدر

ــانوني و    ــال فراقـ ــتورات و اعمـ دسـ
او يـاران    دسـت    ي خمينـي و   داستبدا

سـد   درگيـر و     خمينـي  همواره با    ،بودن
 كـار  . مطلقه بود  استبداد راه برقراري  

 دسـتياري  بـا  به جايي رسيد كه خميني     
ضـد  ي  »هادور آدست«ي ديگر از    خبر

ــالب ــپاه پاســداران و ، انق ــه س  از جمل
 تا بتواند   كودتا كردضد او  بر ،  مجلس  

  . رژيم استبداد فقيه را برقرار كند 
    بعد از كودتا بر ضـد  بنـي صـدر در       

   ، خميني و ديگر كودتا گران         60سال  

تالش كردند حكومتي تشكيل شود  كه       
بـه همـين   .  ي يك دست باشـد   با رهبر 

ــه    ــدي از جمل ــاي بع ــل، حكومته دلي
حكومتهـــاي رجـــايي و خامنـــه اي و 

بودنـد و يـا     » رهبـر   « هاشمي يا تـابع     
ــا   ــازگار ب ــت  .   ن آس ــا در حكوم تنه

خاتمي بـود كـه برخـي از كارهـايش          
ــايند  ــر « خوش ــود » رهب ــه . نب ــه ن البت

كارهاي خاتمي كه كارهاي برخـي از       
  . ران نمايندگان و جانبدا

    حكومت احمدي نژاد  هم كه دست       
انتخـاب  « در  .  پخت  خامنه اي  است       

شدن احمـدي نـژاد،  ايـن دسـتگاه          » 
خامنه اي بود كه كار فرا قانوني انجام        

البته گريبان خود وي را گرفتـه       .  داد  
است زيرا با عملكرد نابخردانه و ديوانه       
وار اين حكومـت اسـت كـه نظـام در           

خامنـه  . افتاده اسـت      سراشيبي سقوط   
ــه   ــراي حفــظ خــود،  دســت ب اي ،  ب

ترفندهاي مختلف زده است مـي زنـد         
اما به نظر مي رسد كه ديگر كار از كار          

  . گذشته باشد 
  
  ه روحانيت  ژدادگاههاي وي*
     
فقيه  واليت   رژيماز دستاوردهاي مهم      

تشكيل دادگاهي بـود بـه نـام دادگـاه          
 ه روحانيـت كـه كـارش محاكمـه        ژوي

« اد  روحانيوني است كه در برابر استبد     
   .ايستادگي مي كنند » سلسله روحانيت 

اين دادگاه كه به تازگي در اموري           
كه مربوط به سرداران و مقامات دولتي       

 الـت مـي كنـد بـراي       خد د ونيز مي ش  
د زحساس حكومت واليت ن   اسراراينكه  

محاكمه سرداران   كار،  مردم افشا نشود    
 خود انجام مي دهـد و       و مقامات را نيز   

ن بـه شـهر قـم رفتـه         آبه تازگي مركز    
   .است 

     اين دادگاه در دادن احكـام كـامال     
عمــل مــي كنــد و » رهبــر« زيــر نظــر 

احكامي كه از سوي اين دادگاه صادر       
مي شوند، به تـصويب خامنـه اي مـي          

جالب اينجاست كه مدتي است     . رسند  
كه اين دادگاه حكم رفع حـصر ايـت         

نجـا  آاما از   .  تظري را داده است   اهللا من 
كينه اي فراموش ناشده بـا      » رهبر« كه  
يت اهللا منتظري دارد ، گفته است تـا         آ

زماني كه من زنـده هـستم او بايـد در           
  . حصر باقي بماند 

يـات عظـام  بـدون       آ     كثرت حـصر    
حكم و يا با حكم اين دادگاه ، بدانحـد   
اســت كــه مــي تــوان گفــت در هــيچ 

 حد به روحانيون مخالف     نظامي تا اين  
بر اساس احكام ايـن     .  ظلم نشده است    

دادگاه بود كـه بـسياري از روحـانيون         
ن آاز . مبــارز خلــع لبــاس شــده انــد 

ــد،  ــت اهللا   آميانن ــي و اي ــت اهللا قم ي
يت اهللا شيرازي   آروحاني و برادرش و     

يت اهللا بجنوردي   آيت اهللا ميالني و     آو
  ... و
   

   انقالب  هاي دادگاه*
  

تأسيسات  انقالب از     ضد هاي دادگاه    
مورد نياز  استبداديان بود كه به انقالب        

غـاز، صـفت    آدر  .  ايران تحميل شدند    
موقت داشت و كارش محاكمه سـران       
ــاي    ــان جنايته ــشين و مرتكب ــم پي رژي

اما  همانطور   .  ن رژيم بود    آسياسي در   
كه بنـي صـدر هـشدار مـي داد، ايـن            

و سـلب   دادگاهها كار تجاوز به حقوق      
حيات را از بدترين ها شروع كردنـد و         

   . به بهترين ها رساندند 
 ، كليه محاكمـات مبـارزان سياسـي            

 دانـشجويان   ،  مبارزان حقـوق بـشري      
ــارز  ــارگ،مبـ ــسندگان ، ان  ر كـ نويـ

ــات و  ــط.. .مطبوع ــاه توس ــن دادگ   اي
    .انجام مي گيرند

و  دادســتانهاي بازجويــان وكليــه     
ها از جنايتكـارترين    قضات اين دادگاه  

افرادي هـستند كـه در جامعـه ايـران          
 واليـت   رژيـم نيـاز    .زندگي مي كنند    

نياز به يكـي از     و  ها  به اين دادگاه    فقيه  
اصلي ترين ستون پايـه هـا اسـت كـه           
دستگاه قـضائي وابـسته و بـي قـانون و           

  . قاعده است 
  8صفحهدر   

  ... بمب اتمي نمي سازد اما ايران
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  همــين دادگــاه هــا و همــين قــضات 
 67 و   60 سالهاي   بودند كه در دو دوره    

و سالهاي ميان اين دو سال،   به استناد           
ــرعيه «  ــام ش ــادره از ســوي »  احك ص

 هـزار نفـر را بـه        10خميني ،  بـيش از       
  زادي و حقوق مردم آجرم دفاع از 
شايد برخي ها بـه دليـل       . اعدام كنند   

گذشت مدتي طوالني به خاطر نداشته      
باشند كه بعضي از  جنايتكاراني كـه در         

ــضائي   دادگ ــمت ق ــالب س ــاي انق اهه
داشته اند، در حـال حاضـر،  بـا تغييـر            

  .  چهره،  اصالح طلب شده اند 
   از بي خبري از عـدالت و سـتمگري         
اين دادگاههـا همـين بـس كـه در دو           
موج برزگ اعدامها ، در مدت كمتر از        

 67 و چهار ماه سـال       60چهار ماه سال    
  .  هزار نفر را اعدام كردند 8بيش از 

  
جمن هـاي اسـالمي  سراسـر        ان*

  كشور 
  

 دولـت مـدن   آاز زمان بر سر كـار             
براي مهار مردم ، از مقام        فقيه ،    واليت

و قدرت دوستي افراد استفاده كردند و 
و كارخانــه و  و اداره  در هــر محــل 

 انجمنـي بـه نـام       مدرسه و دانشگاهي،    
ايـن    . كردنـد   انجمن اسالمي بـر پـا       

ر جاسوسـي و  انجمن ها كه در واقع كا 
و شركت در سـركوب     اطالعات  كسب  

را برعهده داشـتند ، شـبكه هـاي مهـار           
مردم را تشكيل مـي دادنـد و خـود را           

  . مـي شـمردند     » رهبـر   « تابع مـستقيم    
ن،  آاين شد كه  در هر محلي كـه، در           

عده اي مشغول بكار بودنـد،  تـابلويي         
ن، نـام انجمـن     آنصب كردند كـه بـر       

  : از جمله . اسالمي نوشته بود 
  انجمن اسالمي كارگران  ●
  انجمن اسالمي معلمان  ●
 ايـن   : انجمن اسـالمي دانـشجويان       ●

انجمن تنها انجمني است كه به تازگي       
به راه اسالم وارد شده است و خـود را          
از بندگي واليت بـه بنـدگي خداونـد         

   .رسانده است 
  مي بازاريان انجمن اسال ●
  موزان آانجمن اسالمي دانش  ●
   انجمن اسالمي زنان ●
  انجمن اسالمي برق كاران ●
  نجمن اسالمي كفاشان ا ●
   انجمن اسالمي كشتارگاهها ●
  انجمن اسالمي اتوموبيل كرايه  ●
  و انجمن اسالمي  مرغ فروشان ●
     ... و●
  

ـ ستاد امر به معـروف و ن      *  ي از  ه
  منكر 

  
از ســتادهايي كــه كــارش ســركوب    

كي اين سـتاد    ، ي نها است بامردم در خيا  
ن را   آ اين ستاد كه فرمانـدهي       . است  

،  زير نظر رهبـري      جنتي بر عهده دارد   
در كليه امور با بسيج و      . اداره مي شود    

ــت و    ــگ اس ــامي هماهن ــروي انتظ ني
بسياري از امور را بدون نياز بـه قـانون          

از بـدو   .تنها به دستور انجام مي دهـد        
شخـصي مـردم     تاسيس در كليـه امـور     

   . كرده است دخالت
از مـال مـردم     كـه   سـتاد   ايـن      افراد  
ـ   مي گيرنـد،    حقوق   هـا بـه     نا در خياب

 در امـور مربـوط      . مشغولندشت زني   گ
ـ      و دها  رمسـر مـوي   و   ان  به حجاب زن

يقي و گـوش   س مو  و لباس زنها و مردها     
 مجــالس وعروســي هــا ون آدادن بــه 

دخالـت  ...  خنديدن مـردم و    وترحيم  
 سـوي    حركتـي از   امي كننـد تـا مبـاد      

ايه هاي نظـام    پفردي صورت گيرد كه     
   .ورد آرا به لرزه در 

  : ستاد اموال امام و رهبري * 
  
ــص    ــتادهاي اقت ــه ااز س ــوط ب دي مرب

اد كليه  تاين س . رهبري و خميني است     
را بـه دسـتور قـضات       مشكل دار   اموال  

و ادل از مردم مصادره مي كننـد        عغير  
 و ياران او قـرار مـي       »رهبر«در اختيار   

از جملـه    از مـسائل     يدهند و در بسيار   
ــه هــاي ســركوب و تظــاهرات و   هزين
دســت بوســي هــا توســط ايــن ســتاد  

   .د وپرداخت مي ش
    اين ستاد كه فساد كارش مدتي پيش     

شكار شد، بـر امـوال بـسياري چنـگ          آ
انداخته بود و بر اثر حيف و ميل هـاي          

در حال حاضر،  بسياري     . بسيار افشا شد    
ازل مــسكوني و امــوال از زمينهــا و منــ

مصادره اي كه در اختيار اين ستاد بود        
از جملـه   . بال تكليف باقي مانده اسـت       

اموالي كه به رهبري ميرسيد كاالهايي      
بود كه در گمركات گيـر مـي افتـاد و           
اجناسي كه برخي از تجار وارد ايـران        

نهـا بـه    آمي كردند ولي تعيين  تكليف       
درازا  مـــي كـــشيد و نيـــز ميـــازل و 

ينهايي كه مربوط به همين افراد بود       زم
نهـا مـصادره مـي      آكه به نام جريمه از      

  .شد 
  

  : سازمان تبليغات اسالمي * 
  

است سازمان به رياست جنتي           اين    
 كارش تبليغ اسالم است البته از نـوع   و  

 نيـز قلمـرو      اين سـازمان     . جنتي پسند   
غيــر از پوشــش . خــود را وســعت داد 
 جنـگ هـاي      در   عمليات تروريـستي ،   

 لبنـان    فلسطين و    وسني هرزه گوين و   ب
اين سازمان به نامي    . نقش پيدا كرد    نيز  

ديگر همان سازمان و ستادي است كـه        
در جريان حمله به خوابگاه دانشجويان      
به كمك نيروهاي حـزب اهللا و نيـروي     

 تيرمـاه را بـه      23مد و فاجعه    آانتظامي  
ايـــن ســـازمان كـــار . ورد آوجـــود 

 مراسم در سراسر كشور     3000برگزاري  
جهت حزب اهللا را در زمان جنـگ بـا          
اسراييل  عهده دار شده بـود و هزينـه          
هاي بـسيار كـالن نـصب پالكاردهـاي      
بزرگ حسن نصر اهللا در ميادين تهران       

  . و شهرستانها را نيز بر عهده داشت 
  

ارتباطـات  فرهنـگ و    سازمان  * 
  : اسالمي

  
ي ارتباطـات اسـالم   فرهنگ و   سازمان    

ميـان  نامش بر ميايـد ،        از  همانطور كه   
ارتباط بر قـرار مـي       سازمانهاي اسالمي 

كند اما در حال حاضر كارش پوشـش        
عاتي جهـت   ي و اطال  تنيروهاي تروريس 

نها بـه خـارج از كـشور اسـت          آارسال  
اين سازمان در كنار هـر سـفير بـراي          .

 را مي گمارد تا در اموري       يخود رايزن 
ي اسـت   سـم ركه مربوط بـه كارهـاي       

هــاي ن ازجملــه رايــز. دخالــت كنــد 
نگي اين سازمان رباني بود     همعروف فر 
يــان بمــب گــذاري هــاي ركــه در ج

   ...ين دخالت داشت و تانژرآ
   ايــن ســازمان توســط دامــاد مــصباح 

او بـه تـازگي بـا       . يزدي اداره مي شد   
احمدي نژاد به مـشكل خـورده انـد و          
قرار است از كـار بركنـار شـود و كـل       

را در اختيار احمدي نژاد قرار      سازمان  
مانند سازمانهاي ديگـر از جملـه       . دهد  

  ...  اوقاف و برنامه ريزي و مديريت و 
  
  

     :شوراي نگهبان رهبري* 
  

   از مهمترين دستاوردهاي نظام واليت 
فقيه،  شـورايي اسـت بـه نـام شـوراي            
ــود از     ــي ش ــشكيل م ــه ت ــان  ك نگهب

 » رهبـر   « روحانيون وابسته كه توسـط      
انتخاب مي شوند و مالهاي وابسته كـه        

» رهبـر « به صورت غير مستقيم توسـط       
كار ايـن شـورا در      . انتخاب مي شوند    

اصل بررسي قـوانيني بـود كـه توسـط        
نجـا  آولـي از    .  مجلس تصويب مي شد   

ــات   ــا انتخاب ــه ب زاد آكــه اســتبداد فقي
مجلس و رياسـت جمهـوري در تـضاد         

از است ، شوراي نگهبان با سوء استفاده       
مقام خود و تصويب قـانون استـصواب        
كار بررسي  صالحيت كانديداها را بـه        
گونه اي كـه خـود مـد نظـر دارد بـر             

اين شورا عالوه بـر     . عهده گرفته است    
تاييد صالحيت كانديـداها نظـارت بـر        
انتخــاب را نيــز عهــده دار اســت و در 
نهايت تاييد انتخابـات را نيـز خـود بـر           

 كه برخي   جالب اينجاست . عهده دارد   
از اين اعضاي شوراي نگهبان خود هم       
كانديدا هستند و هم تاييد كننده و هم        

تشكيالت وسيعي  . ناظر بر انتخاب خود     
سراسر كشوري پيـدا كـرده تـا بتوانـد          

زادي انتخابات باقي آهيچ مجالي براي 
ــذارد  ــر دوش  . نگ ــنگينش ب بودجــه س

نهـا را از    آمردمي است كه ايـن شـورا        
  .   محروم كرده استحق انتخاب كردن

  
  مجمع تشخيص مصلحت نظام  * 
  

    مجمعي است كه خمينـي بـه دليـل         
وجود اختالف ميان نمايندگان مجلـس      
با شوراي نگهبان و نا رسائي فقه سنتي و 

اما كم كم ، بنا بر .  ، ايجاد نمود...پويا و
قاعده استبداد، اين مجمـع نيـز قلمـرو         
خود را وسعت داد و امـروز  تـشخيص          
مصلحت رژيم را بر عهـده  خـود مـي           

ــد  ــضاي . دان ــاگران و آاع ن از كودت
ــستند    ــشكيل ه ــا ت ــان كودت در . حامي

حكومــت خــاتمي، بخــاطر كــشماكش 
مجلس ششم و شوراي نگهبان،  كـارش        
زياد بود  اما با تشكيل حكومت يكدست 

  . احمدي نژاد، كار چنداني ندارد 
    به تازگي كارهاي جديدي بر عهده      

امـا از  . ا گذارده شـده اسـت     اين شور 
فـردي مـزور اسـت      » رهبـر « نجا كه   آ

برخي از كارها را هـم بـه ايـن شـورا            
بـه همـين    .  داده است هم به حكومت    

دليل ميان اين دو اختالف ايجاد كرده       
  . است 

  
    مجلس خبرگان رهبري *
  

     هر روحاني اي كه در ديگر شوراها        
و مجمع ها جايي ندارد به اين مجلـس    

روحانياني هم هـستند    . منتقل مي شود    
كه غيـر از عـضويت در ايـن مجلـس،           

اعضاي . مأموريت هاي ديگر نيز دارند      
مجلس خبرگان رهبـري كـه در اصـل         
بايد كار نظارت بر رهبري را عهده دار        
باشد توسط نمايندگان رهبري كـه در       
ــد    ــد تايي ــرار دارن ــان ق ــوراي نگهب ش
 صالحيت مي شوند و اين هم از اموري

است كه رهبري را زيـر سـئوال بـرده          
اين مجلس تا به حـال بـه طـور      . است  

كامل در اختيار نماينده رهبـري يعنـي    
بعد از مرگ او،  رياست      .  مشكيني بود   

ــسنجاني   ــه هاشــمي رف ايــن مجلــس ب
  . رسيده است 

     اين مجلس از جملـه مجلـس هـا و          
ن بـا   آشوراها  اسـت كـه نماينـدگان         

رد تومـاني تنهـا     حيف و ميل هاي ميليا    
در سال دو بار تشكيل جلسه مـي دهـد          

ن جلسات بـه صـورت مخفـي        آكه در     
اعـضاي  . مسائلي را بررسي مـي كننـد        

اين مجلس  به جاي اينكه بـر رهبـري          
نظارت داشته باشند نماينـده رهبـري و       
جيره خوار او هستند و به نهادي مطيع        

البتـه ايـن    .  رهبري تبـديل شـده انـد      
ره هاي ديگر احتماال    دوره قدري با دو   

زيرا جنگ بر سر    .  متفاوت خواهد شد    
قدرت به اين مجلس هم سرايت كرده       

گــروه هــاي موجــود در ايــن . اســت 
  . مجلس سايه هم را با تير ميزنند 

  
     :شوراي امنيت ملي* 
     

ن مانـده   آ شورايي كـه تنهـا نـامي از         
است ،  در عمل ، شوراي امنيت رژيـم          

  اين شورا متشكل از      .واليت فقيه است    
ــپاهي و    ــايي و س ــاي كودت ــره ه چه

كـارش حفـظ امنيـت      . واواكي اسـت    
مدن آاز زمان بر سر كار      . كشور است     

 كــه –احمــدي نــژاد و نيــز الريجــاني 
  در ايـن مقـام،  و دروغ          -استعفاء داد   

 بـه قـول     –گويي هاي احمـدي نـژاد       
 دروغ  17روزنامه اعتماد ملـي روزانـه       

ت جمهــوري در مــدت تــصدي رياســ
  كـشور گرفتـار محاصـره        -گفته است   

اقتصادي شده و به سوي پرتگاه جنـگ        
  . به پيش مي رود 

   در حكومت احمـدي نـژاد ،   تـا بـه            
حال دو قطعنامه عليه ايران صادر شده       
اند و او و مافيـاي هـاي جنـگ افـروز            

تحريك بر تحريك مي افزايند تـا كـه          
قطعنامه سومي صـادر و شـرائط جنـگ         

  .ه شود مادآ
ــورا   ــن ش ــر اي ــي الريجــاني، دبي     عل
استعفاء كرد زيرا نه حاضر بود جام زهر     

او . تسليم را سر كشد و نه تا جنگ برود      
به خوبي مي داند كه عقـب نـشيني در          
مورد مسئله هسته اي كـه البتـه شـروع          
شده است،  عقب نشيني هاي ديگـر را         

بي خود نيست كـه    . ورد  آبه دنبال مي    
ه در دوره جنـگ ورد      همان حـرف كـ    

زبان جنگ طلبها بود ، امروز هـم دارد         
مـا  : مـي گوينـد   . ورد زبان مـي شـود       

. را اجرا كنـيم     » رهبر  « مأموريم حكم   
ورد و خـواه بـه      آخواه پيـروزي ببـار      

سه دهه تجربه هم به     . شكست بيانجامد   
اينها نياموخته است كه تكليف عمل بـه        
حق است و دليل حقانيـت حـق قـول          

ن نيست  بلكه دليـل حقـانيتش        آاين و   
حقوق يا حقوق انسان    . نست  آدر خود   

هستند و يا حقوق ملي كه وجود دارند        
  . و تكليف عمل به اين حقوق است 

  
شوراي نظارت بر صدا و سـيما       * 

تحت مـديريت   و صدا و سيماي     
  :» رهبر « 
  

 براي تصفيه صدا و     ني،  از زمان خمي      
ارش مد كه كـ   آسيما شورايي به وجود     

 وهال اين شورا ع   . تا به امروز ادامه دارد    
بر نظارت بر هنرمندان كار نظـارت بـر         

ـ كليه فيلم ها و برنامـه هـا را بـر ع            ده ه
   .دارد 

ما در يايــن شــورا و كــل صــدا و ســ    
از .  اسـت    خامنـه اي  اختيار تام و تمام     

زاد  و هـر  اطـالع        آنجا كـه انديـشه      آ
« صحيحي انتشار پيدا كنـد، ضـربه بـه          

وارد مـي كنـد، صـدا و        » نظام مقدس   
زاد و اطـالع و     آسيما از انديـشه هـاي       

كـساني كـه    . خبر صحيح خالي اسـت      
كيش رهبر  « صدا و سيما دستگاه تبليغ      

كرده انـد، محمـد هاشـمي ، بـرادر          » 
هاشمي رفسنجاني و علـي الريجـاني و        
ضرغامي، رئيس كنوني صـدا و سـيما و         

ور نها كه صدا و سـيما را وسـيله سانـس          آ
انديشه ها و اطالعـات  كردنـد، امثـال          
حسين شريعتمداري و مهـدي كلهـر و        
محـــسن دعـــاگو و زورق و موســـوي 

  . بوده اند ... خوئيني ها و
  

   شوراي عالي انقالب فرهنگي * 
      

چنانچــه از نــامش پيــدا اســت كــارش 
مـوزش و پـرورش و      آكنترل دسـتگاه    

تصويب مقررات سانسور كتاب و سـينما       
اين شورا از بدو تأسيس     .  ستو مقاله  ا   

، كارش دخالت در كليه امور فرهنگي       

ــشگاهها اســت ــصفيه .  و دان ــه ت از جمل
اســـتادان و دانـــشجويان و كنتـــرل و 
نظــارت بــر دروس دانــشگاهها و امــور 

ن، بـا   آرياسـت   .  فرهنگي ديگر اسـت     
  .احمدي نژاد است 

نظام «       اينها برخي از دستاوردهاي     
ت كه سپاه مـسئوليت     اس»  واليت فقيه   

  . نها مي انگارد آخود را حفظ 
ورده آدسـت   « اما ايـن    : انقالب اسالمي   

مديران دارنـد و مديرانـشان دسـت        » ها  
» واليــت مطلقــه فقيــه « پــرورده هــاي 

نهــا ، يكــي حــسين آاز جملــه . هــستند 
ــريعتمداري اســت  ــن شــخص ، از . ش اي

ــاي    ــروز، در قلمروه ــا ام ــانگيري ت گروگ
و جنايــت و خيانــت و مختلــف ســركوب 

فساد  فعال بـوده اسـت و بـه تـازگي ، از         
منتقد بر تر دولـت     « احمدي نژاد،  نشان     

. او را بهتـر بـشناسيد       . را گرفته اسـت     » 
زيرا او و همانند هاي او هستند كه نمـاد           
ــصوص    ــتبداد، بخ ــري اس ــدت ويرانگ ش

   :استبدادي بنام دين هستند
  
  

حسين شريعتمداري 
 يت والنماد استبداد

  مطلقه فقيه
  
  
ــال ◄ ــرده از  77 در س ــه پ ــاني ك  زم

پرونده فردي به نـام سـعيد امـامي يـا           
سعيد اسالمي بر داشته شد همه از اينكه        
چنــين فــردي در چنــين مقــامي قــرار 

  .گرفته بود متعجب بودند 
   البته مـردان سـايه همـواره بـا او در           
ارتباط بودند و مي دانـستند كـه ايـن          

نجــام داده شــخص چــه كارهــايي را ا
نقـدر سيـستم    آاست و مي دهـد ولـي        

جنايت دستگاه واليت  فقيه بـسته بـود         
كه كمتر كسي از مردم عادي او را مي         

  . شناختند 
     اما در ميان مسئولين اين گونه نبود       
، بودند كساني كه او را مي شـناختند و          

ولي چـون    . به جنايات او واقف بودند      
 افـشاي   خطر آنها را تهديد نمي كرد از      

ــد و اجــازه داده   ــاز زده بودن او ســر ب
. بودند او به جنايات خود ادامـه دهـد      

مي توان نام برخي از آنها را برد كه از          
اينهـا،  . گاه بودند آسابقه جنايتكاري او    

در حال حاضر،  داعيه اصالح طلبـي و         
ماننـد سـعيد    .  مردم دوسـتي را دارنـد     

حجاريان  و مهـدي  كروبـي و محمـد       
هـزاد نبـوي و حتـي عبـاس         خاتمي و ب  

  ... عبدي و محسن آرمين و 
    اينها به خوبي از جنايـاتي كـه ايـن          
فرد شرور انجام مي داد مطلـع بودنـد         

ايـن  . اما كـاري بـه كـار او نداشـتند           
سكوت تا زماني ادامه يافـت كـه آنهـا          
متوجه شدند ادامه كـار سـعيد امـامي          

. ممكن است به آنها نيز  آسيب برسـاند        
به دنبال  . ه او را افشا  كردند       اين شد ك  

  .افشا شدن،  دستگير شد 
  از دستگيري  به بعد ، كار نابودي او بر  

. عهده دوستان و نزديكانش  نهاده شـد       
  تا افشا و دستگيري ، كار اصالح طلبان 

زيـرا خطـر او را احـساس كـرده     . بود  
خامنه اي بسيار تالش  كـرد  او         . بودند  

توجه شد كه   را نجات دهد ولي وقتي م     
دستگيري و افشاي كارهاي او به زودي  
دامــن خــود او  و دســتيارانش  را مــي 

  .گيرد،  دستور قتل وي را صادر كرد 
    رژيم واليت فقيه و حكومت در سايه       

  او ، زماني كه متوجه شد ادامه حيات 
سعيد امـامي موقعيـت و مقـام او را بـه         

خطر مي اندازد، به سازمان جنايتكاري،    
تور داد ، به هر صورت ممكن ، او را          دس

مأموران اين سازمان  . از سر راه بردارد 
كار را به جايي رسـاندند كـه همـسره           
بيچــاره اش  زيــر شــكنجه هــايي بــس 
سبعانه ، به  زشـتكاريها كـه بـر دهـانش            
گذاشتند، حتي  زشت كـرداري شـرم        

  .كرد » اعتراف « ور در باره  قرآن ، آ
     

  9صفحهدر 

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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ــاز داشــت او   دســتگاه ــه اي ، ني  خامن
وهمسرش و يارانش را كه زمـاني ذوب        

در واليت بودند، جاسوسان و مأموران       
شـكنجه گـران   .  اسراييل  معرفي كنند  

نيز با دادن شديد ترين شكنجه ، دركار        
هـا  » اعتراف « اعتراف سازي شدند تا         

ــه « گفتــه   ــه اثبــات » رهبــر فرزان را ب
  .رساندند 

يد امـامي دسـتگير شـد          زماني كه سع  
بسياري از اصالح طلبان شروع كردنـد       

 58به افشاي كارهايي كه او ،  از سـال           
ن، انجـام   آ سـال بعـد از       20تا حـدود    
اين افشاگري ثابت مي كرد     . داده بود   

آنها در جريان كليه كارهـاي او بـوده         
اند  اما نيازي به افشاي او تـا آن زمـان     

  .نمي ديده اند 
رهاي اين شخص،  گاهي        در كنار كا  

اوقــات ، در بــاره كــار شــركاي او نيــز 
امـا  كـسي     . مطالبي نوشته مـي شـدند       

زياد به آنها توجه نمي كرد و بسا نيازي         
  .به افشاي بيشتر چهره آنها  نمي ديدند

   زماني كه احمد منتظري در مصاحبه       
اي مطرح كرد كه بسياري از جاسوسان 

 بــه بعــد وارد كارهــاي   60از ســال 
اجرايي شدند  و مقامات باال  را يافتنـد          
و تا به حال نيز به كار خود ادامـه مـي            
دهند ، متوجه شـديم كـه آنهـا نيـز در       
جريان كار اين جاسوسان قـرار دارنـد        
اما باز هم شـايد صـالح نديـده انـد و            
هنــوز صــالح نمــي بيننــد  آنهــا را بــه 

مردمي كـه ولـي نعمـت آنهـا هـستند،          
  .بشناسانند 
 ســالي بــود كــه همــه    60    ســال 

ــتبداديان  ــاني « اسـ ــر »  روحـ و  غيـ
روحاني و سلطه گران خارجي  تـالش        
نمودنــد تــا كودتــاي بــر ضــد  ريــيس 
جمهور منتخب مردم را بـه سـر انجـام          
برسانند و كودتا بر ضد انقالب را كه بـا          
گروگانگيري شروع كـرده بودنـد، بـه        

  .فرجام رسانند 
تـا هـر       آنها در كنار هم قرار گرفتند       

حركت ملـي و ايـران دوسـتانه اي را          
اين روزها كه ماجراي    .  سركوب كنند   

 13تسخير سـفارت و گروگـانگيري در        
 ،  بار ديگر مطرح شده است 1358آبان 

متوجه مي شويم كه در كنـار حركـت         
بچه گانه اين دانشجويان كـه در ابتـدا         
دانشجويان پيرو امام بودند و بعـد نـام         

ن پيـرو خـط امـام    خود را به دانشجويا 
تغيير دادند ، بودند كساني كه سر ديگر        

  .قيچي را تشكيل مي دادند 
بــا نگــاهي بــه عملكــرد دو گــروه     
دانــشجويي كــه يكــي از آنهــا ســفارت 
امريكا را تصرف كرد و ديگـري بـراي         
مقابلــه و انجــام بخــش دوم دســت بــه 
انقالب فرهنگي زد متوجـه مـي شـويم         
 كه اين دو گروه درسـت از روزهـاي         
بعــد از انقــالب زمــاني كــه روحانيــان 
قدرت طلب و خميني متوجه شدند بـا        
گذشت چند ماه مردم متوجه ماهيـت       

پليد استبداد در حال تدارك شده اند،  
دست به دست هم دادنـد تـا بـر ضـد            

ــد    ــا كنن ــالب كودت ــرايش . انق دو گ
خـط  « امريكائي و انگليسي كه به اتفاق       

ف را تشكيل مي دهند و ظر  » سيد ضياء   
يك قرن، در پي سه انقالب، سه كودتـا        
را انجام دادند، در دو حركت اساسي ،        
كودتــاي خزنــده بــر ضــد انقــالب را، 

كنـار گذاشـتن پـيش      . سازمان دادنـد    
ــانون   ــانون اساســي و تهيــه ق نــويس ق

ن آاساسي با گنجاندن واليت فقيـه در        
محـك  . اقدام سوم  اين دو گروه بـود       

اي رفتارهــاي سياســتمداران و گروههــ
نها در برابر ايـن سـه       آسياسي را  رفتار     

  . اقدام است 
    دانــشجويان دســت پــرورده حــوزه 
هاي علميه و آموزش ديـدگان حـسن        
ــت   ــشان و دس ــزب زحمتك ــت و ح آي
ساخته هاي حـزب تـوده بـا همكـاري          
يكديگر و طراحي دو جريـان سـفارت        
امريكا و انقالب فرهنگي تالش نمودنـد       

رهـاي زالل   تا هر گونه تفكر ملي و باو      
اســالمي را از كــشور پــاك ســازند تــا 
استبداد واليت مطلقه و مالساالران بـي       

  .دين  تحكيم شود 
     زماني كه متوجه شويم كـه هـر دو         
طرف اين قضايا را نيروهاي ضد ملي و        
ضد آزادي رهبري مي كردند و برخي       
ازدانشجويان  ساده دل و البتـه برخـي         

وابسته به همان خط و خطـوط دسـت         
اندركار اين جريانهاي خائنانه بودند به      
عمق نياز مالساران و ديگر اسـتبداديان       

  .وابسته  به ايجاد استبداد پي مي بريم 
   به هر حال، همزمان با سـعيد امـامي         
چهره اي ديگـر در ايـن كـشور پـا بـه             
عرصــه  سياســت ورزي از راه ارتكــاب 
ــه   ــه امــروز ب ــا ب جنايتهــا گذاشــت و ت

ت فقيه دست بـه هـر       نمايندگي از والي  
جنايت و خيانتي زده اسـت ولـي  بـه           

بهترين نقاد  » جاي باز خواست، جايزه       
  :را نيز گرفته است »  دولت 

   حسين شـريعتمداري يكـي از چهـره        
هايي است كه از بدو انقالب،  مجهول        

او  در   .  الهويه بود و هنوز نيـز هـست         
بسياري از بحران سازي ها و جنايتهـا و         

و درسـت   . دست داشـته اسـت    خيانتها  
بهمين علت  نمايندگي ولي فقيه مطلقه       

  .را در روزنامه كيهان بر عهده دارد 
    قبل از انقالب،  حسين شريعتمداري       
را هيچ كس نمي شناخت و هيچ سابقه        
اي از دوران كودكي و جـواني او در         

اما رد پاي وي در ميـان       .  دست نيست 
ـ   ان دانشجويان و حتي قبل از آن در مي

هيات نظارت بر صدا و سيما ديده مـي         
  .شود 

     بدين خاطر است كه به ياد حرفهاي 
برخـي از   (  احمد منتظري مي افتـيم        

 در راس برخي    60جاسوس ها از سال     
از كارها قرار گرفتند كه تا به حال نيـز         

بررسـي  ). به كار خود ادمه مي دهنـد        
كارهاي  حسين شـريعتمداري گرچـه       

ــار و  هويــت او را بمث ــه يــك جنايتك اب
شكار مي كند، اما هنوز     آخائن به ايران    

، چگونگي ورود او به صـحنه و روابـط          
  .  ناگفته او ، مجهول مي مانند 

  
   : كارنامه حسين شريعتمداري* 
  
ــدودي از    آ- 1 ــائي  معـ ــاز شناسـ غـ

» علنــي « دانــشجويان بــا او و فعاليــت 
سياسـي او، حــضور در ســفارت امريكــا  

ــد از ــاهر بعـ ــفارت و بظـ ــغال سـ  اشـ
يــــا در آ. گروگــــانگيري اســــت  

گروگانگيري نيز نقـشي داشـته اسـت ؟         
الجــرم مــي بايــد بــا ســازماندهندگان 
گروگانگيري سـر و سـري مـي داشـته          

وگرنه، مـأمور نمـي شـد بـراي          . است  
ــفارت   ــام،  در س ــشجويان خــط ام دان

. امريكا،  دعاي ابوحمزه  را تفسير كند         
وســوي دليــل ايــن كــه  او ،  همــراه م

خوئيني ها،  در شوراي نظارت بر صدا        
و از طريـق    . و سيما مشغول به كار بـود      
  .او پايش به سفارت باز شد 

 از همان زمان اسـت  كـه شـركت            - 2
حسين شـريعتمداري را در بـسياري از        
ترورها و دستگيريها و شكنجه ها را مي         

كه بـاز   –او در كنار سعيد امامي      . بينيم  
و مشكوك  بود    عنصري مجهول الهويه    

ــرد و در جنايتهــاي و  - ــرار  مــي گي  ق
  : ويرانگريهاي زير شركت مي كند 

  :   در تخريب مرجعيت -  1/2
    ابتدا پهلويها بودند كه  بـه تخريـب         

بنـام  « نها آاما اگر . مرجعيت پرداختند   
ــي  ــي  » ترق ــت م ــب مرجعي در تخري

كوشيدند ، در حكومت خميني كـه از        
ت، از چـه    مرجعيت مشروعيت مي گرف   

ــا   ــستند، ب ــا نتوان رو كــاري كــه پهلويه
موفقيت به انجام رسيد ؟ در  حكومـت         
شاه، مقالـه اي در نكـوهش خمينـي و          
ناسزاگوئي به او انتشار يافـت و همـان         
كار جرقه اي را كرد كـه شـعله هـاي            

ــرد   ــروزان ك ــالب را ف ــاريخ . انق در ت
روحانيت و مرجعيت شيعه، ديده نشده      

ات را به خـود     است كه  فردي اين جر     
بدهد كه اينگونه به مراجع توهين كند       

ــشود    ــاكي او  ن ــانع از هت ــسي م . و ك
شريعتمداري كه سمت نمايندگي ولـي   
فقيه مطلقه را دارد،  با توجه به حمايت         

هــايي كــه خامنــه اي از او مــي كنــد،  
چنان مراجع را تحقير مـي كنـد و بـه           

نها ناسزا مي گويد  كه  اين پرسش را          آ
يا اين رژيـم    آ: ه ذهن مي كند     متبادر ب 

در شكل و شمايل روحاني ، در پي بـه          
  انجام رساندن تخريب مرجعيت نيست؟ 
ــه    ــاكي ب ــريعتمداري هت ــسين ش     ح
مراجع را  با ناسزانويسي و بر ضد آيت         
ــي و   ــت اهللا قم ــريعتمداري وآي اهللا ش
آيت اهللا شيرازي و آيت اهللا روحاني و  

ال  و حـا  . آيت اهللا خويي شـروع كـرد        
آيت اهللا منتظري و آيت اهللا صانعي  را     

  . مورد سرزنش و ناسزا قرار داده است 
«     اگر او مي توانست توضيح بدهـد        

بـا ســفير  » مـدير مـسئول اصــول گـرا    
انگلــيس در ايــران چــه كــاري دارد و 
موضوع ديـدارهايش بـا او چـه بـوده          

  ! است، هويت او اندكي معلوم مي شد 
ــز  ــه محمــد ي ــاني ك دي جهــت     زم

نابودي آيت اهللا منتظري به قـم رفـت         
وفرماندهي حمله به خانه او را بر عهده        
ــران   ــز در تهـ ــي نيـ ــت  و جنتـ گرفـ
فرماندهي ستاد نابودي او را بـر عهـده         
داشت،  حسين شـريعتمداري در كنـار        

حتـي زمـاني كـه      .  آنها قـرار گرفـت      
فرماندهي حمله به خوابگاه دانشگاه نيز      

محمد يزدي بود و    در دستان جنايتكار      
او بوسـيله بـي سـيم دسـتور حملـه بـه       

خوابگاه را به سـردار نظـري مـي داد،           
  .باز  حسين شريعتمداري همكار او بود 

    بــاز حــسين شــريعتمداري و بانــد او 
بودنـد كـه نامــه جعلـي خمينـي عليــه     

 كه نهـضت  –منتظري و نيز نامه خميني  
 عليه نهـضت    -زادي جعلي  مي داند      آ

ــه چــاپ رســاندند و آزادي را  ن را آب
دستمايه حملـه بـه منتظـري و نهـضت          

  . زادي كردند آ
ــي و  - 2/2 ــاي مل ــره ه ــب چه   تخري

  : مذهبي 
   از بدو شروع  كار شريعتمداري ديده 
شده است كه او لبه تيغ  حمله خود را          

ــره هــاي ملــي و ملــي    –متوجــه  چه
او بــه . مــذهبي  كــشور كــرده اســت 

 بـه   همدستي افرادي مـشكوك دسـت     
تخريب اين چهره ها زده است و تمام        
ــب    ــف  تخريـ ــود را وقـ ــالش خـ تـ
شخصيتهاي سياسي ايران كـرده اسـت       
بدين گمان باطـل كـه جنـبش بـراي          

  : مردم ساالري را فرو مي خواباند 
    او كار خود را با تخريـب شخـصيت         

 ببعـد   60بني صدر ، از كودتاي خرداد       
سپس بـه تخريـب چهـره       . شروع كرد   

ــايي ماننــ  ــحابي  و   ه ــان و س د بازرگ
شريعتي و سروش و سحابي و مـصدق و      

او در صـدا    .             ياران او پرداخت    
و سيما كار خود را بـا تخريـب چهـره           
هاي ملي شروع كرد و به مجـرد ورود         
به                        دادستاني و همكاري                           
با اسداهللا الجوردي جالد زندان اوين       

ــازجويي خــود   ــر ب ــار س را جهــت ،ك
  . سركوب اين نيروها     ادامه داد 

  :   تخريب چهره هاي فرهنگي - 3/2
    حسين شريعتمداري سـالها در كنـار       
نيروهــاي ماننــد ســعيد امــامي و علــي 
الريجاني و پور محمدي و حـسينيان و        

ري شــهري و دري نجــف آبــادي و    
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني در كـار        

ر تخريب چهـره هـاي فرهنگـي كـشو        
دست بكار ساختن برنامه هايي از قبيل       

در آن سالها كه    .  هويت و چراغ  بود        
او مـــسئوليت تخريـــب  شخـــصيتهاي 
فرهنگي كشور را برعهـده داشـت،  در         
نـشريه كيهـان بــا كمـك حـسن صــفار     
ــا درج    ــايانفر ، ب ــسن ش ــدي و ح هرن
مطالبي در اين نشريه كار تخريب را بـا         
زدن اتهــام وابــستگي بــه نيروهــاي    

ــا  فر ــه كــشورهاي خــارجي ي هنگــي ب
او .  سازمانهاي جاسوسـي شـروع كـرد      

كار را به جـايي رسـاند كـه در برنامـه             
ــد   ــوني  هويــت چهــره اي مانن تلويزي

را ... عزت اهللا سحابي و  زرين كوب و         
وادار به خـود زنـي و خـود اعترافـي           
نمود  و فرياد همه را  از خيانت بزرگ          
خود، در تخريب  شخصيتهاي سياسي و       

  . فرهنگي ، بلند كرد 

     نا گفته نماند كه براي فيلم بـرداري        
ــا     ــاني ب ــي الريج ــايش عل ــن نم از اي
هنماهنگي كامل بيت خامنه اي و سعيد       
امامي گروه هايي را براي فيلم برداري 
به زندان اوين فرستاد و در نهايـت بـه          
قــول فرزنــد  شــيخ علــي خزعلــي، بــا 
وجودي كه مخالفت هـاي زيـادي بـا         

 اين برنامه و جود داشت،  امـا او          پخش
با تمام توان به حمايت ازشريعتمداري      
و سعيد امامي  آن برنامه ها را از صدا و  

  .سيما پخش نمود 
   همچنين  در تهيه اعترافـات سـعيدي        

ســـيرجاني  توســـط  ســـعيد امـــامي،  
  .شريعتمداري  همكار او بود  

  :  تخريب مطبوعات - 4/2
 هنــوز هــم    از تخريبهــاي كــسي كــه

مجهول الهويه است، يكي  همكاري بـا        
ــاي   ــي هـ ــت بررسـ واواك  و معاونـ
ــه  و بررســي  اجتمــاعي ايــن وزارتخان

. مطبوعات كشور بوده اسـت و هـست         
در اين كـار، او  بـا تهيـه بـولتن هـاي              
خاص براي برخي از مقامات روحاني و       

ارتـداد و الحـاد     "سـند "سياسي كشور   
سي برخي از چهره هاي فرهنگي و سيا      

ر جعل مي كردنـد و بـا ايـن سياسـت            
افرادي همانند سعيد امامي احكام ترور      
آنهــا را از افــرادي ماننــد خامنــه اي و 

سازمان  ترور،    » فتواي  « اعضاي شاخه   
مثل  خوشبخت و مصباح يزدي و دري        
نجف آبادي و حسينيان و پور محمدي       
و محسني اژه اي و فالحيان مي گرفت        

  . ورد آا فراهم مي و اسباب  ترور آنها ر
  :  تواب سازي - 5/2

   از ضد انساني ترين كارهـاي حـسين        
شــريعتمداري و يــار ديــرين او حــسن 
صفار هرندي  شركت در برنامـه هـاي         

او،  بــه . بــازجويي از زنــدانيان اســت 
همراه گروه تواب ساز خود،  در ماه ها 

 ،  60و  سالهاي بعد از كودتاي خرداد          
ز چهره هاي بسيار    در زندانهاي كشور ا   

پركار بود و در بسياري از بازجويي هـا         
چنان باليي بر سر زنداني مي آورد كه        
براي او چاره اي به جز توبه و اعتـراف      

پـس  . به كارهاي نكرده باقي نمي ماند       
مـاده  آنكه زنداني را مي شكست و       آاز  

مي كرد، از او در ساختن برنامـه هـاي          
ــرد    ــي ك ــتفاده م ــوني  اس از .  تلويزي

قربانيان او سعيدي سـيرجاني و مهـدي        
مهدي هاشمي را كـه     .  هاشمي بودند   

جرمش نه جنايتهاي ارتكابي كـه فـاش        
كردن سفر هيأت مك فارلين به ايـران        
بــود ، بــا كمــك ري شــهري وادار بــه 

  .اعتراف تلويزيوني كرد 
    در  مورد سعيدي سيرجاني،  حـسين        
شريعتمداري و حسن صـفار هرنـدي و        

سعيد امامي و علي الريجاني با يكـديگر    
آنها بعد از ساختن    .    همكاري داشتند   

برنامه تلويزيوني ، با كمـك پـسر شـيخ          
را كتـاب  » اعترافـات  « علي خزعلـي ،     

« كـار   . كردند و روانه بـازار  كردنـد           
ــا زاده  آ ــاي خزع» ق ــشار كتابه ــي انت ل

پزشكي بود ولي كتاب هويت را بنا بـه         
درخواست آنان به چـاپ رسـاند تـا او          
هم در اين كـار ضـد انـساني شـركت           

  .كرده باشد 
  :  تحريف تاريخ 6/2

فكر »  رهبر فرزانه   «     علي خامنه اي،    
» ريـا مهـر     آشاهنـشاه     « مي كرد مانند    

مي تواند با در اختيار داشتن برخـي از         
ريات و راه اندازي مؤسسه اي  براي        نش

پژوهشهاي تاريخي،  با همكـاري خـود    
فروختگان،  منتقدان و روشنفكران را با       
ــود   ــر راه خ ــف از س ــب و تحري تخري

اما اشتباهي كه او كرد همـان       . بردارد  
اشتباهي بود كه شاه كـرد و آن اينكـه          
در ايــن كــار فــردي را بــر ايــن كــار 

ه جـاي  گماشت كه فاقد هويت بود و ب     
تخريب مزاحمان اسـتبداد او، خـود او     

  .را تخريب  كرد 
    تا زمان مدير و مسئول شدن حـسين        
شريعتمداري،  روزنامه كيهـان تيـراژي    

 هـزار نـسخه در روز را        300نزديك به   
او كـار روزنامـه را  بـه جـايي           . داشت

ن، در حـدود   آرساند كه امـروز تيـراژ       
ه بيشتر نسخ .  نسخه در روز است      35000

ــي و    ــه ادارات دولتـ ــز بـ ــا  را نيـ هـ
هواپيمايي و قطارهاي مسافربري و نهاد      

  .ها ارسال مي كنند 
    در اين نشريه،  وي با كمك واواك         
و سعيد امامي بخشي به نام نيمه پنهـان         
را راه اندازي كرد و در آن با اسـتفاده        
ــغ   ــرده خــود تي ــه ك ــاي توب از نيروه
 تخريب را بر سيماي كليه شخـصيتهاي       

يكي از  . فرهنگي و سياسي ايران كشيد      
ــان،    ــردم از كيه ــي م ــل رويگردان عل
تحريف  حقايق و دروغ سازي و زمينه        
ســازي بــراي ســركوب افــراد توســط 

ــم اســت   ــركوب رژي ــتگاههاي س .  دس
هرگاه كسي حوصـله كنـد و  اخبـار و           
مقاالت اين نـشريه را بخوانـد، در مـي          

ن ايجـاد دنيـاي ذهنـي       آيابد كه كار    
از دروغ ، بقصد بريدن خواننده      ساخته  

به ترتيبي كه او    . خود از واقعيت است     
خود را در بهشت موعودي تصور  كند         

هـركس دم   ( كه گويا دشمنان داخلي     
و ) زادي و اســتقالل و رشــد بزنــد آاز 

ن را ويــران آخــارجي مــي خواهنــد 
ســازد و نظــام واليــت مطلقــه فقيــه در 

  !برابرشان ايستاده است 
، اغلب،  سـاختگي هـستند   و              اخبار  

ــساسات     ــك اح ــراي تحري ــشتر ب « بي
جعـل و درج مـي      »   نيروهاي خودي   

دانــستني اســت كــه  از زمــان . شــوند 
تصدي حسين شريعتمداري بدين سـو،       
از روزنامه كيهان نسخه هايي خـاص و        
پر از جعليات  چاپ و  بـراي برخـي از         

  اين .  زندانيان سياسي برده مي شد 
ن بود كه زنـداني فريـب       آروش براي   

» اعترافــات « مــاده اظهــار آبخــورد و 
  . دلخواه شريعتمداري را پيدا كند 

    در بسياري از مقـاالت، رويـدادهاي       
تاريخي را تحريف و مقلوب مي كننـد         

نيروهاي خـودي   « تا وجدان تاريخي      
نطور كه جريـان يافتـه    آرا از گذشته    » 

ــد و   ــت ، ببرنـ ــته آاسـ ن را از گذشـ
لي پر كنند كه متناسب با اطاعت       مجعو

ــتبداديان و    ــرا از اس ــون و چ ــي چ ب
متناسب با ماندن در رژيم و دشمني بـا         

زادي سـر   آهر كسي است كـه نـداي        
ــران    ــدازه اي ــشم ان ــد و چ زاد و آده

  .  مستقل را ارائه كند 
    از  كارهـاي حـسين شــريعتمداري ،    
يكي   اداره مركز پژوهشهاي تـاريخي        

يهان به انتشار كتابهايي    مؤسسه ك .  است  
نيز مي پـردازد  كـه بـا كمـك حـسن             
ــا تحريــف فــراوان و قلــب  شــايانفر،  ب

  .حقيايق  تنظيم و به چاپ مي رسند 
  

  شريعتمداري و بحران سازي 
  

   يكي از كارهاي  اين  شخص  بحران         
او و گـروه او،      . سازي در كشور اسـت      

هر زمان كه متوجه مي شوند ايران در        
 شدن به آرامش است و يا        حال نزديك 

تنشها بـا دنيـاي خـارج در حـال فـرو            
انتشار . خوابيدند، وارد عمل مي شوند      

خبرهاي جعلـي و انتـشار مقالـه هـاي          
ميز و كشف جاسـوس     آسخت تحريك   

« و به روانه كوچه و خيابان كردن    .... و
در بحران سـازي    ...  و» شخصي پوشها   

بخشهاي ديگر كـار    .  شركت مي كنند    
ــات بحــرا ــازي را واواك و اطالع ن س

انجام مي دهند   » بيت رهبري   « سپاه و   
تا بود، سعيد امامي  باتفاق حجـازي ،         .  

و » بيــت رهبــري « مــسئول حراســت 
ــرم  و    ــسين اهللا ك ــريعتمداري و ح ش
همكارانشان در سپاه و بسيج و نيروهاي       

تش بحـران را    آانتظامي كار تيز كردن     
كـه  مقـدمات را    . بر عهده مي گرفتنـد    

« ماده مي كردند ، در موارد سياسي          آ
ــر  ــد  » رهب ــي ش ــل م ــل ( وارد عم مث

نهـا قتلهـاي    آجنايتهاي سياسي كـه بـه       
زنجيره اي نـام دادنـد و يـا سـركوب           

 تيـر و يـا تعطيـل        18جنبش دانشجوئي   
در مـوردي كـه      ) . فله اي مطبوعـات     

« بحران سازي به قصد سـركوب بـود،         
ــالب  ــاه انق ــژه« و » دادگ ــاه وي  دادگ

  .وارد عمل مي شدند » روحانيت 
     مـــذاكرات هـــسته اي ايـــران بـــا 
كشورهاي غربي، در حال پيشرفت بود       
كه ناگهان دو تن  ازنزديكتـرين افـراد         

  همكارسعيد امامي ، با انتشار خبري 
  10صفحهدر 

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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زمينه گسترش بحراني جديد را ايجـاد       
اطالعاتي كه بحران اتمـي را      . كردند  
ط  گـروه بحـران      وردند، توس آبوجود  

ساز ، اغلب غير مستقيم و گاه مـستقيم ،          
بعدها معلوم شد كه    .  انتشار مي يافتند    

سعيد امامي ، خـود نيـز، سـالها فريـب           
افراد مشكوك تر از خـود  را خـورده          

او و افراد تحت امرش به اسـتناد        : بود  
رهنمودهــاي كــساني وارد عمــل مــي 

نهـا  آشدند كه گمان مي بردند از خود    
  . نها هستند آ جمع و در

در بسياري از جريانات سركوب و ترور       
رد پاي افرادي چـون شـريعتمداري و        

ديده مي  .. بادامچيان و پورمحمدي و     
  .شود كه بعدا به آن اشاره خواهد شد 

    يكبار ديگر، بهنگام مذاكره الريجاني     
ــا ســوالنا، بــر ســر برنامــه هــسته اي ،    ب

م ناگهــان،  حــسين شــريعتمداري اعــال
كرد ما تاسيـسات  اتمـي ديگـري هـم           
داريم كه كسي از محـل آنهـا بـا خبـر            

اين ادعا موجب شد كه گفتگو      .  نيست  
ها با ظن و شك و ترديـد ادامـه پيـدا            
كند و قرار بر تحقيق در باره صـحت و          

  .  سقم اين اطالع شود 
    و بــاز ،  در جريــان گفتگوهــا ميــان 

شور كـ » وزير  « اروپا و ايران،  ناگهان،      
ايران ،  پورمحمـدي اعـالم كـرد كـه           
ايران فالن مقدار اورانيوم غنـي شـده        
دارد و اين صحبت و خبر او  نيز منجـر        

  . به توقف مذاكرات گشت 
    اين دو نمونه را ذكر كرديم تا نشان        
دهيم بسياري از بحرانهاي ايجاد شـده       
به نقل و توسـط  گروهـي ايجـاد مـي            

و شوند كه حـسين شـريعتمداري  عـض        
  .نست آشاخص 

    زماني حسين شريعتمداري بود كه او 
مـا در   : خطاب به اصالح طلبان نوشت      

خودروئي  بدون ترمز و در جـاده اي         
يك طرفه به سرعت در حـال حركـت         

فرمان خود رو را نيز به بيرون       .  هستيم  
شما نمي توانيـد ترمـز   .  پرت كرده ايم 

  ! نظام مقدس جمهوري اسالمي بشويد 
اين نوع  صحبتها را ، احمدي نژاد               

يكي ديگر از بحران سازها ،  باره  مسئله 
شـباهت  . هسته اي بر زبـان مـي آورد       

طرز فكر و بيان اين دو و همانندهاشان         
گوياي وجود مافياي بزرگي است كـه       

ــت و از     ــسته اس ــستي ج ــران ه از بح
بحران قدرت  يافتـه اسـت و كمتـرين          
 دغدغه خـاطري نـسبت بـه سرنوشـت        

  . ايران و مردم ايران ، ندارد 
  

  :شريعتمداري و دولت جديد 
   

  از كساني  كه، براي رساندن احمدي       
نژاد به مقام رياست جمهـوري،  بـسيار         
تـــالش كردنـــد، يكـــي  حـــسين     

او  و دار و دسته او،        . شريعتمداري بود   
از جملـه انــصار حـزب اهللا افراطــي  و   
ــه گــروه   ــسته ب ــسيج و روحــانيون واب ب

ي و به طور كلـي كليـه نيروهـاي          حقان
ضد ملي و ضد فرهنگي ، كار تقلب در         
انتخابات و جو سازي را براي اين كـه         
حتي نامزدها هم جرأت اعتراض پيـدا       

  .نكنند، برعهده گرفتند 
   با بر سر كـار آمـدن احمـدي نـژاد،            
ــريعتمداري  كــه  تخريــب   حــسين  ش
فرهنگ و جلوگيري از جريان انديـشه       

خـود مـي شناشـد،  بـا         را شغل اصـلي     
نشاندن صفار هرندي،  معاون خود،  بر         
مسند  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،       
شكار انديشه ها را از راه سانسور كتـاب         

ــام بخــشيد   .  و مطبوعــات ، وســعت تم
تحت امر صفار هرندي، سانـسورچيان ،       
در عرض كمتر از چنـد مـاه، چنـدين          

.  هزار عنوان كتاب را توقيـف كردنـد         
ين اواخر گويا توپ صفار هرنـدي       در ا 

نيز سوراخ شده است و جديـدا كتـاب         
خاطرات  يك  امريكاي جنوبي اي بـا         

 فاحشه  انتـشار پيـدا كـرد و سـر و        500
  .ورد  آصداي زيادي ببار 

ــاد    ــگ و ارش ــر از وزارت فرهن      غي
اسالمي،  حسين  شـريعتمداري  افـراد         
دست پرورده خود در روزنامه كيهـان       

 اشغال مقامهاي  بسيار حساس      را آماده   
فرهنگي در صدا و سيما و مطبوعـات و         

زيـرا  . وزارت خانه هاي مختلف كـرد       

مي خواست مطمئن شـود  كـه كيـان          
واليت و كيان فرهنگ واليـت آسـيب        

بــه ســخن ديگــر، . نخواهــد پــذيرفت 
نهـم  آانديشه هاي عقـيم و فرهنـگ از         

  . عقيم تر بگردند 
 مواظب       حسين شريعتمداري  آنقدر   

كارهاي فرهنگـي و سياسـي  احمـدي         
ــه  او    ــه محــض اينك ــود كــه ب ــژاد  ب ن

« حركــت اشــتباهي مــي كــرد، او  را 
به همين دليل اسـت     . مي كرد   » انتقاد  

« كه احمدي نژاد به او جـايزه ويـژه             
  !را داد » بهترين منتقد  دولت 

      حــسين شــريعتمداري كــه چنــدي 
پــيش بــا حمايــت هــاي بــي دريــغ از 

مــدي نــژاد گــوي ســبقت از كليــه اح
نشريات و ياران احمدي نژاد را ربـوده     
ــسيار مــضحك  بــود در يــك نمــايش ب
مطبوعاتي كه از سوي صـفارهرندي و       
ــژاد و برخــي از   ــدي ن ــشاوران احم م
مسئولين وزارت ارشاد برپـا شـده بـود         
مفتخر به دريافت نشان منتقـد برجـسته        

  !گشت 
    بجاست بدانيم  شخص  ديگري كـه        

هم نيز به دريافت اين نـشان مفتخـر         او  
شد،  سـردبير روزنامـه رسـالت ، انبـار           

لــويي اســت كــه  گويــا او هــم ماننــد  
شــريعتمداري،  از منتقــدان بــزرگ   

  !! دولت احمدي نژاد است 
حاكميــت چنــين  : انقــالب اســالمي  

جنايتكاراني بر ايران ، بدون بحران سازي       
كجــا شــدني اســت ؟  بــديهي اســت     

، اقتـصاد را بـراي مـردم        مافياهاي حـاكم  
ن را وســيله آايــران نمــي خواهنــد بلكــه 

رانت خواري و مهار مردم ايران مي دانند        
بديهي است فشار اقتصادي ،     . و كرده اند    

   :نها كمك مي كندآبه هر دو هدف 
  

توقف صدور نفت از 
 تورم – سال ديگر 5
 گسترش –درصدي30

  ...فقروبيكاري و
  

به دليل كمبود سرمايه * 
اري، صادرات نفت ايران، گذ

ينده به صفر مي آ سال 5ظرف 
  :رسد 

  
 91 تا سال ، ايران سرمايه   به گزارش 

ايران ديگر قادر به صادرات نفت 
كاهش شديد . نخواهد بود

گذاري در صنعت نفت، رشد  سرمايه
 درصدي مصرف، افت ساالنه 10ساالنهء 

هاي  پنج تا شش درصدي بازدهي چاه
دست داده تا ايران نفت همه دست به 

 نفتي براي صادرات نداشته 91در سال 
 .باشد

در چند سال گذشته برخي از    
مسووالن نفتي به بحران توليد نفت در 

اند و جلوگيري از  كشور اشاره كرده
گذاري كالن  اين امر را مستلزم سرمايه

اگرچه اغلب . اند در اين حوزه دانسته
اكيد اين مسووالن زماني بر اين نكته ت

اند كه ديگر مسووليتي در نفت  كرده
اند اما نكتهء حائز اهميت در  نداشته
هاي اين مسووالن بحث بحران  گفته

در توليد و بدل شدن ايران به 
 سال آينده 15واردكنندهء نفت طي 

 اگرچه براساس برآوردهاي  .است
جديد اين زمان به پنج سال كاهش 

د شو بيني مي اي كه پيش يافته به گونه
در صورت ادامهء روند فعلي، عدم 

تزريق گاز به مخازن و عدم 
گذاري در حوزهء نفت و گاز  سرمايه

 ناچار به 1391كشور، ايران در سال 
واردات نفت خواهد شد و موقعيت 
خود را به عنوان صادركنندهء نفت از 

 .    دست خواهد داد
زاده،  بيني محمدرضا نعمت پيش ●

 پااليش و معاون وزير نفت در امور
هاي نفتي اين است كه  پخش فرآورده

هاي جديد و در  با اتمام تمام پروژه
حال توسعهء پااليشگاهي كشور، تا پنج 
سال آينده روزانه به سه ميليون بشكه 
نفت براي پااليش نياز خواهد بود اين 

در شرايط فعلي در حالي است كه 
توليد نفت ايران حدود چهار ميليون و 

كه اعالم شده كه اگر  هزار بش200
بخواهيم كاهش ساالنهء حدود پنج تا 

هاي نفت  شش درصد افت طبيعي چاه
را نيز در نظر بگيريم تا پنج سال آينده 
توليد روزانهء ايران به سه ميليون بشكه 
خواهد رسيد كه اين مقدار براساس 

ها  برنامه به عنوان خوراك پااليشگاه
     .مصرف خواهد شد

اس تا پنج سال آينده ايران براين اس    
موقعيت خود را به عنوان صادركننده 
نفت از دست خواهد داد كه در 

رويه و  صورت عدم مهار مصرف بي
 درصدي مصرف در كشور، 10رشد 

خام فروشي  ايران نه تنها موقعيت نفت
دهد بلكه ناچار به  را از دست مي

هاي پااليش شده  مصرف كل فرآورده
لي خود خواهد براي رفع نياز داخ

البته برخي از كارشناسان معتقدند . بود
در صورت ادامه روند فعلي مصرف در 
آن زمان نيز ناچار به واردات فرآورده 

 . نيز خواهيم بود
هامانه در آخرين روز  وزيري ●

وزارتش بر نفت و در مراسم توديع 
خود در جمع خبرنگاران بر اين بحران 

ن وي كه تا پيش از آ. تاكيد كرد
ها اشاره نكرده  گاه به اين بحران هيچ

در «: بود در اين مراسم هشدار داد
چند سال آينده ذخاير انرژي ايران با 

نشين  وضعيت كنوني مصرف سوخت ته
شودو اين يك بحران را به همراه  مي

خواهد داشت كه من حاضرم به هر 
صورت ممكن درست بودن اين 

 ».بيني را ثابت كنم پيش
 است كه نژادحسينيان اين در حالي●

الملل نيز  معاون وزير نفت در امور بين
پس از بازنشستگي به اين بحران اشاره 

 سال آينده را اوج بحران 15كرد و 
 . انرژي ايران ناميد

 زنگنه وزير پيشين نفت ، در اين بين ●
نيز در آخرين روزهاي وزارتش بر 

گذاري در نفت اشاره  بحران سرمايه
 خروج از اين بحران تنها راه«: كرد

 ميليارد دالري طي 150گذاري  سرمايه
از اين زمان » . سال آينده است10

بيش از سه سال گذشته و هنوز هم 
 . مشكل بر جاي خود باقي است

 طــي ســه ســال ،براســاس گــزارش  ●
 ميليارد دالر در بخش 38گذشته حدود 

گذاري شده اگرچه نيمـي       نفت سرمايه 
نامه باقي مانده   از آن تنها در حد تفاهم     

هرگاه تمامي اين مبلغ نيـز سـرمايه        اما  
 براسـاس ايـن آمـار       گذاري مي شـد،     

 ايـران تـا     ،براي گـذر از ايـن بحـران       
 ميليـارد  120هفت سال ديگـر نيـاز بـه         

  .گذاري در نفت دارد دالر سرمايه
   

بانك درسدنر نيز حساب * 
  :مشتريان ايران را بست 

  
ب، ذر، به گزارش انتخا آ11 در ◄ 
 آلمان ي بانكهاني از بزرگتريكي

 در راني را كه با ايانيحساب مشتر
 ةبه نوشت.ارتباط بودند مسدود كرد

 انزي اشترن، بانك درسدنر آلةمجل
 ي روابط تجارنيآلمان جهت تضم

 ،حساب كاي امرة متحداالتيخود با ا
 از يكي خود را در يمشتر100 از شيب

 لي به دلمبورگ آن در هايشعب اصل
 راني با ااني مشترني ايبط تجارروا

بدهي خارجي *.مسدود كرد
 ميليارد دالر 6/23ايران همچنان 

 ي مركزبانكذر،  آ5 در ◄:؟!است 
 ي خارجي هايبده: ه است اعالم كرد

 23 به ي سالجاررماهي تاني تا پارانيا
 دالر كاهش ونيلي م666 و ارديليم
 راني اي خارجي هايكل بده. افتي

  90/24جاري  ماه ني فروردانيدر پا
 اني رقم در پاني دالر بود كه اارديليم
 دالر كاهش ارديلي م666/23 به رماهيت
 .افتي

از دوره دوم رياست : انقالب اسالمي 
جمهوري هاشمي رفسنجاني و در طول 

 سال از 2حكومت خاتمي و اينك كه 
حكومت احمدي نژاد مي گذرد، همواره  

ما قرضه خارجي بازپرداخت مي شود ا
 و 21ميزان قرضه خارجي همچنان ميان 

و هيچ !   ميليارد دالر در نوسان است 24
نه معلوم كه اين قرضه ها شامل وامهاي 

  هست يا خير ؟... شركتهاي دولتي و
  

، نقدينگي 85 تا 83از سال * 
  : برابر شده است 3نزديك به 

  
،  ) 86ذر  آ4( فتاب آ به گزارش ◄

، شصت 83 سال اني در پاينگيرشد نقد
، نود 84 تومان در سال ارديليهزار م
، 85 تومان و در سال ارديليهزار م

.  تومان بودارديلي هزارمي و سكصدي
 در سال ها ينيب شي بر اساس پنيهمچن

 هزار  170 افزون بر ينگي نقدني ا86
  ينگينقدبرابر  83/2 يعني تومان ارديليم

 .  خواهد شد83سال در 
  

نرخ : هشدار مجلس مافياها* 
 درصد 30تورم تا پايان سال به 

  :بالغ خواهد شد 
  
در كميسيون مشتركي ذر،  آ12 در ◄

 تشكيل شد حكومتكه ميان مجلس و 
اين نكته اعالم شد كه در صورت ادامه 
روند موجود تا پايان سال شاهد نرخ 

 .  درصدي خواهيم بود30تورم 
مركز پژوهش هاي مجلس در اواخر 

م امسال را فروردين ماه نرخ تور
 درصد پيش بيني كرده 4/23معادل 

برخي از كارشناسان ادامه وضع . بود
 30 تا 25موجود را باعث بروز تورم 

در همين حال . درصد مي دانستند
برخي از كارشناسان معتقدند كه تغيير 
وزن سبد هزينه خانوار در محاسبه نرخ 
تورم باعث شده است كه نرخ تورم 

براساس . يابدكمتر از واقعيت بروز 
جدول جديد شاخص تورم وزن 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات 

 درصد كاهش 28 درصد به 45/32از 
همان طور كه مشاهده مي . يافته است

شود وزن مورد محاسبه گروه خوراكي 
 1376ها، پوشاك و مسكن در سال پايه 

 درصد است در حالي 04/69معادل 
به  اين وزن 1383كه در سال پايه 

اين .  درصد كاهش يافته است8/63
كاهش وزن در حالي صورت مي گيرد 
كه بنابر گفته كارشناسان با توجه به 
رشد پايين سطح درآمدها و افزايش 
هزينه ها، تغيير وزن محاسبه سبد هزينه 

اين سه گروه مهم در عمل نرخ تورم 
را پايين تر از واقعيت موجود نشان مي 

ن وزن محاسبه با اين حال با همي. دهد
 30 مجلس پيش بيني نرخ ندگاننماي

  درصدي تورم را كرده اند
  

شيوه جديد يك رقمي كردن * 
كار » وزير « بيكاري كه 

حكومت احمدي نژاد ابداع 
  :؟ !كرده است

  
 وزير كار اعالم كرد كه بيكـاري در         ◄

  .ايران تك رقمي شده است 
  يكي از دروغگوترين وزراي دولت 

ياد با خود او فرقـي      احمدي نژاد كه ز   
نمي كند سيد محمد جهرمي يا علينقي       
سابق است كه مسئول بررسي صالحيت      
كانديداهاي مجلـس شـوراي اسـالمي       

  .بود و از قبل اين كار به وزارت رسيد 
   او  نيز مانند وزيـر اقتـصاد و دارايـي           

 كـاال   300كه با سر هم بنـدي بـيش از          
ــود در    ــاهش داده ب ــورم را ك ــرخ ت ن

انقالبـي كـه نـشان از روحيـه         ترفندي  
ــدي و ذوب شــدنش در واليــت  آخون
فقيه دارد، اعالم كـرد كـه بيكـاري در          

  .كشور تك رقمي شده است 
بررسي ها نشان مي دهد كه او در يك         
تصميم مزدورانه چنـد كـار را بـا هـم           
تلفيق كرده است تا بتواند نرخ بيكاري       

  :را تك رقمي اعالم كند 
 ميليــون 5او بــه هــر كــسي كــه : اول 

تومان  وام داده او را شاغل به حـساب          
  . گذاشته است 

 ميليون تومان   10به هر كسي كه     : دوم  
ــساب    ــاغل ح ــن را ش وام داده ، دو ت

  .  كرده است 
كليه دانشجويان را شاغل به قلـم       : سوم  

  .ورده است آ
زنان خانه دار را شاغل به شمار : چهارم  

  ورده است آ
مت نظـام   افراد مشغول بـه خـد     : پنجم  

  .وظيفه را شاغل شمرده است 
    شگفت اين كه هنوز بيكاري وجـود       

  !!دارد 
  

ميلياردها تومان  ثروت كشور * 
كه صرف طرح هاي زود بازده 
شد و بر باد رفت و مشكل 

 :بيكاري حل نشد 
  
 جمشيد پژوهان ، در گفتگو با ◄

 لهئمس: مهرداد ابراهيمي گفته است 
ا كل له مرتبط بئاشتغال، يك مس

. هاي اقتصادي يك كشور است فعاليت
به عبارتي ديگر، مشكل اشتغال را 

مدت  هاي كوتاه شود با سياست نمي
ها با  چون اين نوع سياست. حل كرد

 و با نتايج بسيار پايين  هزينه بسيار باال
هاي اخير،  ما طي سال. شوند اجرا مي

 اشتغال ربتيراهكارهايي مثل طرح ض
ودبازده، چه در هاي ز و برنامه طرح

دولت قبلي و چه در دولت كنوني را 
نتيجه هر دو سياست و . اجرا كرديم

برنامه از دست رفتن ميلياردها تومان 
به طور مشخص . منابع كشور بوده است

تنها نتيجه  ها نه هيچكدام از اين طرح
مثبت و قابل قبولي نداشتند، بلكه تقريبا 

 توانست  تومان منابع كه مياردهاميلي
در جاهاي ديگر استفاده شود، از دست 

 .رفت
 راهكارها هيچكدام راهكارهايي اين   

نيستند كه بتوانند مساله و مشكل بيكاري 
هر كدام از . و اشتغال را حل كنند

شوند كه يك گروه و  اينها باعث مي
اي سودجو با توجه به رانت و  عده

آيد از  هايي كه به وجود مي مزيت
 به اين منابع طريق اين راهكارها

دسترسي پيدا كنند و در عين حال 
 .آثار مثبتي هم ندارند

  
  11صفحهدر 

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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يك مدير  از مديران  رژيمي * 
كه مدعي است رخ در رخ ابر 

  قدرت امريكا ايستاده است، 
 كشور 7كه » معتقد است « 

ثروتمند جهان ، پشت دربهاي 
بسته، ميزان رشدي را تعيين مي 

زه مي كند كه به هر كشور اجا
 :! دهند بكند 

  
رمان، در نامه خود به آ دكتر بهمن ◄
  :كار نوشته است » وزير « 

 استراتژيك فوالد، آلومينيوم و بخش
دولت . مس در كماي مطلق هستند

وزارت صنايع و معادن را موظف به 
 5/10افزايش ظرفيت توليد فوالد از 

 ميليون تن، مس 29ميليون تن فعلي به 
 هزار تن و 450ه  هزار تن ب200از 

 هزار 860 هزار تن به 230آلومينيوم از 
 است، دهتن تا پايان برنامه چهارم كر

ولي دولت در عين حال مي گويد 
درآمد ناشي از فروش سهام شركت 

 كامالً به خزانه واريز شود 44هاي اصل 
تا صرف هزينه هاي جاري و راضي نگه 

پس . داشتن مصنوعي مردم شود
عادن با چه پولي بايد وزارت صنايع و م

  .اين هدف ها را تحقق دهد
جناب وزير، بنده يك اقتصاددان هستم 

 يك پزشك بايد بيماري و راه مانندو 
اين نوشتار نيز . درمان آن را پيدا كنم

از چنين مشي پيروي كرده است، حال 
خود مي دانيد و ميليون ها نفري كه 
در كشوري كه روي دريايي از ثروت 

 ولي زير خط فقر زندگي قرار دارند
نگارنده نه . مي كنند و ميليون ها بيكار

 درصدي بيكاري مركز آمار 9/9آمار 
 درصدي صندوق بين 12ايران و نه 

آمار بيكاري . المللي پول را نمي پذيرم
در ايران بسيار بيشتر از آن چيزي است 

  .كه اعالم شده
جناب وزير، يكي از مديران دولتي مرا 

در آن زمان مدت . يددر فرودگاه د
 نگذشته 7Gزيادي از تاسيس گروه 

ايشان گفتند اين حرف ها چيست . بود
 در تلويزيون، راديو و روزنامه ها كه

مي زنيد كه ايران بايد صنعتي شود و 
روساي . سطح رفاه مردم باال رود

 كشور پشت درهاي بسته 7جمهور اين 
مشخص مي كنند رشد اقتصادي در 

به . ر بايد باشدمناطق مختلف چقد
ايشان پاسخ دادم آنها كار خود را مي 

 .كنند و من هم كار خود را
 وزير محترم كار، صنعتي شدن و جناب

پيشرفت اقتصادي جمهوري اسالمي 
ايران در دستور كار دولت هاي بزرگ 

 سال پيش قراردادي 4ما حدود . نيست
با يك شركت ايتاليايي براي احداث 

 در خوزستان يك كارخانه ذوب فوالد
 ميليون يورو پيش 25امضا كرديم و 

آن زمان . پرداخت آن را هم داديم
 صحبتي از تحريم ها نبود ليكن هك

هنوز كه هنوز است براي اين پروژه 
گشايش اعتبار نشده است زيرا در 

 كارخانه از اين نوع 4 تا 3جهان تنها 
وجود دارد و آنها نمي گذارند كه 

  .  بدهندبازار ايران را از دست
  

حاصل بيشتر شدن بيكاري و * 
تورم و كمبود سرمايه گذاريهاي 

  : توليدي تشديد فقر در ايران 
  
ر ، د سرمايهذر، به گزارش  آ6 در ◄

حالي معاون اجتماعي معاونت 
ريزي و نظارت راهبردي  برنامه
جمهوري از در اختيار نداشتن  رييس

عدد خط فقر خبر داد كه كارشناسان 

رند با توجه به رشد تورم در اعتقاد دا
قيمت مسكن و كاالهاي مصرفي، فقر 
نسبي در كشور افزايش يافته و ضريب 
. جيني به سمت يك ميل كرده است

رييس گروه كاهش فقر و توسعه انساني 
سازمان ملل اعالم كرد كه فقر نسبي در 

 .ايران روند رو به افزايش دارد
كارشناسان اعتقاد دارند، هرچه فقر 

تر باشد،  ي در يك كشور بيشنسب
منحني ضريب جيني تندتر خواهد بود 
در همين راستا، در ايران مرور اعداد 

دهد كه دو  نشان ميتوزيع درآمد 
 10درصد از درآمد كشور در اختيار 

درصد فقيرترين جامعه است و در 
 درصد درآمد در اختيار 34همين حال 

 درصد ثروتمندترين جامعه ايران 10
ن مساله در كشور آلمان به اي. است

در .  درصد است1/22 و 2/3ترتيب 
 درصد فقيرتر جامعه، 20همين حال 

 درصد درآمد را در اختيار 1/5تنها 
 درصد ثروتمند جامعه نيز 20دارند و 

.  درصد جامعه را در اختيار دارند50
 30اين آمار به آن معني است كه 

درصد قشر ثروتمند جامعه ايراني بيش 
 درصد درآمد جامعه ايراني را 6/83از 

 درصد 30اند و  به خود اختصاص داده
 درصد و 1/7فقيرترين جامعه نيز تنها 

 درصد 10قشر متوسط در ايران نيز تنها 
در يك نگاه . درآمد را در اختيار دارند

 درصدي ثروتمند در 30ديگر، جامعه 
 درصد ثروت را در 84ايران نزديك به 

رصد ديگر ايرانيان  د70اختيار دارند و 
 . درصد را در اختيار دارند16تنها 

  
فقر همه جانبه ، علمي ، * 

  :اقتصادي و اجتماعي 
  
 هزار پزشك در ايران 16نزديك به ●

 بيكار هستند و يا به مشاغل غير پزشكي
رييس انجمن پزشكان . (اشتغال داردند
اين در حالي است كه ) عمومي كشور

 يك  نفر2685ايران براي هر  در
براي مقايسه بهتر . پزشك وجود دارد

 نفر 292آلمان براي هر  بدانيم كه در
  .يك پزشك وجود دارد

 جزء 89 جمهوري اسالمي با رتبه ●
كشورهاي با باالترين رتبه فساد مالي 

بهترين كشور فنالند با . ميباشد درجهان
عضو هيئت علمي . ( ميباشد10رتبه 

  )شهيد بهشتي دانشگاه
نظر مرگ و مير درحوادث ايران از ●

ترافيكي مقام اول را در جهان دارا 
دكتر زرگر رئيس كميته  (.ميباشد

فوريتهاي پزشكي و سوانح دانشگاه 
  )علوم پزشكي تهران

 برابر شده 20 فرار دختران از خانه ●
است و در تهران هر شب چهارهزار 

خيابانها شب را به صبح  دختر در
 انجمن دكتر اقليما رييس. (ميرسانند

  )مددكاري كشور
 سال گذشته، بيش از يك 25 طي ●

ميليون نفر از سرمايه هاي انساني از 
خارج شده اند و از اين رهگذر  ايران

زياني كه متوجه اقتصاد كالن ايران 
معادل دوهزار ميليارد دالر  شده است

يعني برابر با درآمد ارزي ناشي از 
بطور مثال . نفت است فروش صدسال

انادا در تهران اعالم كرد، سفارت ك
دويست و هفتاد  طي يك ماه افزون بر

هزار تقاضاي مهاجرت ايرانيان 
 26 .تحصيلكرده را دريافت كرده است

درصد ايرانيان شهروند آمريكا داراي 
 .درجه ليسانس و يا فوق ليسانس هستند

متوسط درآمد ايرانيان مقيم آمريكا 
 درصد باالتر از متوسط 20حدود 
بسياري از آنها . در آمريكاست هادرآمد

در مقامهاي مديريت و رياست 
صدها نفر مشغول  شركتهاي موفق، و

تدريس در دانشگاه هاي آمريكا 
از لحاظ  ايران مقام اول را. ( ميباشند

  ).فرار مغزها در جهان داراست
 نفر با مشكل 90 ايراني، 100 از هر ●

 85معيشتي روبرو هستند و بيش از 
 15 كشور در اختيار ثروت درصد

 درصد بقيه زير خط 85درصد و 
نماينده . ( ميكنند استاندارد زندگي

  )مجلس 
 ميليون نفر كم 10 در ايران حدود ●

 ميليون نفر زير خط فقر 11درامد و 
 ميليون 11ميكنند كه از اين  زندگي
.  ميليون نفر فقير مطلق هستند3باالي 

  )سازمان بهزيستي كشور رييس(
رين رده بندي دانشگاههاي  در آخ●

جهان، هيچيك از دانشگاههاي ايران 
 دانشگاه 40خود را در رديف  نتوانستند

. برتر آسيا و اقيانوسيه جاي دهند
  )سياست علمي كشور مركز تحقيقات(
 كشور جهان، ريسك 60 در بين ●

 در 2004اقتصادي در ايران در سال 
كشورهاي سنگاپور، . دارد  قرار54رده 

گ، ژاپن، امارات متحده هنگ كن
قطر، كويت،  عربي، بحرين، مالزي،

چين، عربستان سعودي و تركيه به 
 ترتيب در آسيا شرايط بهتر و

مساعدتري از نظر سرمايه گذاري دارا 
 مركز ريسك سنجي واحد. ( ميباشند

  )اقتصادي لندن 
  

با نزديك شدن سال روز  : نقالب اسالمي 
، در متالشي كردن مغزهاي دانشجويان

، سه ماه 1332ذر  آ16كالس درس، در 
 مرداد 28نوزده روز بعد از كودتاي 

،  شدت فشار به دانشجويان و 1332
نها فزونتر گشته آدستگيري و شكنجه 

   :اند
  

دستگيري دانشجويان 
در روزهاي پيش از 

ذر و انداختن  آ16
شكنجه گران به جان 

   :نهاآ
  
انجمن اسالمي  ، 86 آبان 29  در ◄
جويان دانشگاه اميركبير در دانش

حمايت از دانشجويان در بند و در 
اعتراض به فشارهاي روزافزون 
مديريت دانشگاه اميركبير بر 

 اعتصاب غذا ، دانشجويان اين دانشگاه
دانشجويان ظرف هاي غذاي . كردند

 از درب خيابان وليعصر تا خود را 
بر روي زمين درب خيابان حافظ 

  . چيدند 
به موجب رأي   ، 86ن  آبا29 در ◄

دادگاه انقالب بيرجند و تأئيد رأي از 
سوي رئيس ديوان عالي كشور و 

 به جرم نفر 5دادستان كل كشور، 
خريد، حمل، تهيه و توزيع مرفين، 

،  ترياك، هروئين و كريستال فعاليت 
   اعدام شدند، در بيرجند

مريم حسين خواه   ، 86 آبان 29 در ◄
س تلفني با در تما1378صبح امروز 

 3همسر و وكيلش اطالع داد كه در بند 
او گفت . عمومي زندان بسر مي برد

 ميليون وثيقه تعيين 100براي من 
كرده اند و من هم امضا كردم اما 
گفتم كه نمي توانم چنين وثيقه اي را 

قاضي پرونده هم گفت جايي . بپردازم
مي فرستمت كه تحقيقاتت را در مورد 

نشر اكاذيب، تشويش  .زنان تكميل كني
اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام از 
جمله اتهاماتي است كه براي مريم 

  . حسين خواه بر شمرده اند
احمد قصابان در   ، 86 بان آ30 در ◄

 زندان اوين 7حين انتقال به اندرزگاه 
به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

  .است
 در هژدهمين ، 86 بان آ 30  در ◄

ويب كنوانسيون تصسال روز 
 سازمان عفو ، المللي حقوق كودك بين
الملل در فرانكفورت اكسيوني  بين

برگزار كرد كه موضوع آن لغو حكم 
مكوان مولودزاده و ساير اعدام 

 . سال در ايران بود18كودكان زير 
يك هيات سازمان  ، 86 بان  آ30 در ◄

ملل متحد كشورهاي ايران، برمه و 
 نقض حقوق بشر كره شمالي را به دليل
بنابه گزارش ها . سرزنش كرده است

 راي مثبت 72سند مربوط به ايران با 
 راي ممتنع 55 راي منفي و 50در برابر 

در كميته حقوق بشر سازمان ملل به 
  .تصويب رسيد

رئيس پليس   ، 86 بان  آ30  در ◄
امنيت اخالقي نيروي انتظامي خبر داد 

وباش  نفر از اراذل و ا31تاكنون براي 
كشور به جز تهران، حكم اعدام صادر 

سردار احمد روزبهاني . شده است
بررسي هاي انجام شده از  : اعالم كرد

 اراذل و اوباشي كه از 800 هزار و 4
ابتداي طرح جمع آوري تاكنون 

 درصد 5 نشان داد ،دستگير شده اند
 53 سال دارند و 17 تا 14اين افراد، 

سال  23 تا 17درصد در گروه سني 
 . قرار دارند

به گفته پرستو   ، 86 آذر 2  در ◄
هاي آغازين صبح، دو  فروهر از ساعت

ي خانه و قتلگاه فروهرها  طرف كوچه
 نهمين  كه قرار بود در آنجا مراسم 

شان برگزار شود، توسط  سالگرد قتل
 انتظامي بسته و نرده -  نيروهاي امنيتي
 .گذاري شده بود

ق سنت به همين مناسبت و طب   
هرساله، فرزندان و اقوام آنان از چند 
روز قبل اعالم كردند كه مراسم 
سالگرد در منزل شخصي آنها در 
خيابان هدايت تهران برگزار 

ولي امسال نيز مانند سال . خواهدشد
گذشته، نيروهاي انتظامي از ساعات 
اوليه روز، خيابان محل سكونت 
فروهرها را بسته و مانع ورود و خروج 

  .اد از آن شدندافر
     بدين ترتيب، در سراسر جهان، تنها 
در پاريس ، مراسم بزرگداشت قربانيان 
جنايتي هولناك كه بدستور خامنه اي 

  .انجام گرفته است، انجام گرفت 
فعاالن  به گزارش  ، 86 آذر 2 در ◄

 مجيد توكلي به ، حقوق بشر در ايران  
دليل شدت ضرب و شتم هاي روز 

  8 مسئولين اندرزگاه گذشته توسط
 . قادر به تكلم نيست زندان اوين ، 

   اطالع حاصل شد ، 86 آذر 2 در ◄
 وضعيت جسمي روزنامه نگار كه 

 در زندان ، اجالل قوامي، زنداني 
 مجراي اشك .  وخيم است سنندج 

 عفونت  دچارو گونه و چشم ويبسته 
 پيگيري هاي خانواده اين . گشته است 

و اثر نبخشيده اند زنداني سياسي 
اقدامي  و زندان واواك مسئولين 

 . براي درمان او بعمل نياورده اند 
انجمن دفاع از   ، 86 آذر 4  در ◄

اي نسبت  حقوق زندانيان با صدور بيانيه
به وضعيت عمادالدين باقي، رييس 
هيات مديره اين انجمن ابراز نگراني 

  . و خواستار آزادي وي شد كرده
يك هزار نفر از   ،86 آذر 6  در ◄

مدافعان حقوق برابر با امضاي بيانيه اي 
خواستار آزادي فوري مريم حسين 

در بخشي از اين بيانيه .خواه شده اند
ما امضاء كنندگان اين :آمده است

بيانيه در جهت انعكاس درد و رنج زنان 
و به منظور اصالح قوانين تبعيض 
آميزي همچون تعدد زوجات، ديه 

فزايش سن مسئوليت كيفري نابرابر، ا
 مانند مريم حسين خواه …دختران و

 در راه احقاق حقوق زنان و بهبود
زندگي آنان سعي مي كنيم آموزه 
هاي خود را از زناني كه دچار 
معضالت ناشي از وجود اين قوانين 
تبعيض آميز شده اند در سايت هاي 
زنانه و روزنامه ها و مجالت مكتوب و 

  .منعكس سازيم
در پي بازداشت و   ،86 آذر 6    در◄

بي خبري از علي عزيزي و همچنين 
ضرب و شتم دانشجويان دربند، احمد 
قصابان، مجيد توكلي و علي عزيزي، 

 آذرماه، دانشجويان 5امروز، دوشنبه 
دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه 
اميركبير تحصن اعتراضي برگزار 

دانشجويان با تعطيل كردن .كردند
ي درس با تجمع در مقابل كالس ها

ساختمان اين دانشكده، خواستار 
آزادي فوري و بدون قيد و شرط 

  .دانشجويان پلي تكنيك شدند
جمعي متشكل از   ،86 آذر 6   در ◄

 دانشجو دانشگاه بوعلي سيناي 1500
همدان در اعتراض به مشكالت صنفي 
در محل دانشكده كشاورزي تجمع 

رفتار در اين تجمع نسبت به . كردند
برخي از پرسنل حراست و انتظامات 
دانشگاه، كيفيت غذا و كمبود امكانات 

  . رفاهي و آموزشي اعتراض كردند
رضا ولي زاده   ، 86 آذر 6   در ◄

وبالگ نويس و روزنامه نگار شاغل در 
 روز پس 10، "كتاب هفته"هفته نامه 

انتشار خبر خريد چهار سگ در تيم 
اشت حفاظتي رياست جمهوري بازد

 . شد
 دكتر سيد مصطفي  ، 86 آذر 7  در ◄

علوي جدائي كه پس از انتقال به 
سلول انفرادي دست به اعتصاب غذا 
زده است به دليل آنچه كه اغتشاش در 
زندان از سوي سليماني رئيس سازمان 
زندان ها ناميده شده است ابتدا به 

 منتقل شد و 240سلول انفرادي بند 
ه شب گذشته به پس از انتقال به دادگا

زندان گوهردشت كرج تبعيد شد ، 
وي هم اكنون در قرنطينه زندان 

 .رجايي شهر نگهداري مي شود 
  5در بابلسر   ، 86 آذر 7   در ◄

 دو نفر از .دانشجو دستيگر شده اند 
آنان پس از دو ساعت بازجويي و 
برخورد وحشيانه ي نيروهاي امنيتي 

ويان اين دانشج. بابلسر آزاد شده اند
 ديشب با ورود غير قانوني 22در ساعت 

به خانه شان و پس از ) از باالي درب(
درگيري لفظي و فيزيكي دستگير 

به احتمال قوي دانشجويان . شدند
توسط حفاظت اطالعات سپاه يا گروه 

ميالد معيني،  .انصار ربوده شده اند
م همچنان در .بهرنگ زندي و ح

  .بازداشت به سر مي برند
 اطالع حاصل شد ، 86 آذر 8 در ◄  

براي متهمان پرونده مرگ دكتر كه  
وثيقه هاي يك يا   بني يعقوب، زهرا 

. دو ميليون توماني تعيين شده است 
اين متهمان حتي يك روز هم در 

رحيم بني يعقوب ".بازداشت نبوده اند 
برادر دكتر زهرا به اين موضوع اشاره 

فقط براي رئيس بازداشتگاه :"مي كند
   ميليوني تعيين شده است ولي 20ثيقه و

او همچنان در سمتش باقي است و 
بازداشتگاه با رياست او اداره مي 

   ".شود
نشريه دانشجويي  ، 86 آذر 8 در ◄

 3روزها به جرم انتشار اخبار مربوط به 
دانشجوي پلي تكنيكي  دربند، ابهام در 
تيترها و تشويش اذهان عمومي توقيف 

 . شد
دانشجوي  3 ،  86  آذر10 در ◄

دانشگاه بوعلي همدان به دليل انتشار 
بيانيه اعتراضي در خصوص فوت 
مشكوك دكتر زهرا بني يعقوب در 
بازداشتگاه منكرات شهر همدان به 

 كتبي همراه با درج در پرونده ختوبي
  .محكوم شدند

  12صفحهدر 
  

 ...ايران بمب اتمي نمي سازد اما
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ايران بمب اتمي نمي 
  ...سازد اما 

  
  
ن ذر، به گزارش فعاال آ11 در ◄

حقوق بشر در ايران ، ابوالفضل 
عابديني نصر روزنامه نگار و فعال 
حقوق بشر كه هم اكنون در زندان 

 از ، كارون اهواز نگهداري مي شود
سوي خبرگزاري ايرنا به نقل از 
مامورين واواك،  بمبگذار معرفي شده 

  . است 
خانواده عابديني ضمن تكذيب اين 

فضل خبر اعالم داشتند كه آقاي ابوال
عابديني هيچگونه وابستگي به 
اپوزيسيون خارج از كشور ندارد و 
صرفا به دليل حمايت از كارگران 
نيشكر هفت تپه خوزستان و پوشش 

  . خبري آن بازداشت شده است 
  6حداقل   ، 86 آذر 11 در ◄

دانشجوي دانشگاه هاي تهران، 
انوشه آزادفر، الناز  . بازداشت شده اند

ادفر، مهدي جمشيدي، احسان آز
گرايلو، نادراحسني و سعيد حبيبي از 
جمله دانشجوياني هستند كه گفته مي 

  .شود از صبح امروز ناپديد شده اند
وكيل مدافع   ، 86 آذر 12  در ◄

ي  مدير مسوول و سردبير روزنامه
خبر داد كه دادگاه كيفري » ئاشتي«

رغم مجرم  استان كردستان علي
 نشناختن مديرمسوول و سردبير

از سوي هيات » شتيئا«ي  روزنامه
 مطبوعات، حكم توقيف اين  منصفه

روزنامه و محكوميت مديرمسوول و 
ي نقدي،  سردبير اين روزنامه به جريمه

 ميليون ريال را 10هريك به مبلغ 
  . صادر كرد

 1083ي  شعبه ، 86 آذر 12 در ◄
دادگاه عمومي تهران علي نظري مدير 

پرداخت را به » ارزش«مسوول نشريه 
 ميليون ريال جزاي نقدي 11مبلغ 

  .محكوم و پروانه اين نشريه را لغو كرد
بهرام ولدبيگي، ، 86ذر  آ12در  ◄

شتي گفته است آنامه   سردبير اين هفته
 شعبهء يك دادگاه كيفري برابر حكم: 

نشريهء آشتي لغو امتياز و براي ، سنندج 
 مرداد 14اين نشريه . هميشه تعطيل شد

 ماه با 27وقيف موقت و پس از  ت84ماه 
. حكم دادگاه و براي هميشه توقيف شد

نامهء آشتي به دو زبان كردي و  هفته
فارسي در تهران منتشر و در سطح 

اين . شد مناطق كردنشين توزيع مي
 شماره منتشر كرده 45نشريه تاكنون 

 .بود
جمعي از   ، 86 آذر 13   در◄

دانشجويان دانشگاه اصفهان تظاهراتي 
خفقان «دو ساعته در اعتراض به آنچه 

بيش  .مي ناميدند، انجام دادند» سياسي
 نفر از دانشجويان دانشگاه 100از 

 امروز با در دست 12اصفهان از ساعت 
داشتن پالكاردهايي كه شعارهايي نظير 

حكم اعدام عدنان حسن پور باطل « 
دانشجوي سياسي آزاد «، »بايد گردد
استعفا ! ابيرئيس انتص«، »بايد گردد

در اين دانشگاه تظاهرات » استعفا
اين دانشجويان كه روز گذشته  .كردند

در تظاهراتي هزار و پانصد نفري 
خواستار شكسته شدن فضاي بسته 
سياسي اين دانشگاه شده بودند، به 
دكتر محمدحسين رامشت رئيس 
دانشگاه اصفهان فرصت دادند كه اين 

 . فضاي بسته هر چه زودتر شكسته شود
طبق اخبار رسيده   ، 86 آذر 13 در ◄
حسين بابايي، ،  " آواي دانشگاه"به

روزبه فقيهي، كريم آسايش و يكي 
ديگر از دانشجويان كه گويا داشجوي 

 بازداشت ، دانشگاه تهران بوده است

 تن تعداد 4 اين با احتساب  .شده اند
  . نفر شده است24بازداشتي ها بالغ بر 

 تن از 20ست كم د، 86بان  آ13 در ◄
فعاالن دانشجويي چپ گرا در دانشگاه 
هاي تهران و شهرستان هاي بابلسر و 

 تن از 18. بازداشت شده اند... اهواز و
فعاالن دانشجويي بازداشت شده را به 

 :شرح زير به اطالع عموم رساند
حامد  ، بهرنگ زندي ، ميالد معيني   

الناز  ،  انوشه آزادفر ، محمدي
مهدي  ، احسان آزادفر ، جمشيدي

آرش  ، سعيد حبيبي نادراحسني ،گرايلو
بهروز كريمي  ، حسن معارفي ، پاكزاد
نسيم  ، كيوان اميري الياسي ، زاده

مجيد اشرف  ، علي سالم ، سلطان بيگي 
  محسن غمين ، ن ثقفي سمح ، نژاد
، به گزارش فعاالن 86ذر  آ13 در ◄

حقوق بشر در ايران ،  دكتر سيد 
علوي جدائي ، نويسنده ، مصطفي 

خبرنگار ، استاد و عضو فعال آكادمي 
علوم نيويورك كه مسئوليت اداره و 
رياست كانون نخبگان ايران را نيز بر 
عهده داشته است هم اكنون در شرايط 
غير انساني و در زندان گوهردشت 
كرج در بين زندانيان خطرناك 

وي نويسنده آثار . نگهداري مي شود 
مباني بيماريهاي قلب و علمي چون 

عروق ، مباني بيماريهاي كليه ، مباني 
بيماريهاي ريه ، آناتومي انساني در دو 
جلد ، اثر بلوكر ها ، هفت مقاله ،  نقش 

شركتهاي فرا مليتي در توسعه جهاني ،  
نهايت المعمول و مقاالت متعدد علمي 
و سياسي و اجتماعي كه درمجالت و 

ا منتشر گشته روزنامه هاي معتبر كرار
او عضويت در بيست و چهار .  اند 

مجمع علمي و بين المللي  را داراست 
 .  

  نامبرده به اتهام تشكيل كانون نخبگان 
ايران به عنوان تشكيل جمعيت 
غيرقانوني توسط دادگاه بدوي محكوم 
به ده سال حبس تعزيري گرديده 
است اين زنداني عقيدتي از بيماري 

ج مي برد كه هاي مختلف جسمي رن
برخي از آنها بر اثر تداوم فشارهاي 
رواني و عدم رسيدگي در زندان 
تشديد شده است كه مي توان به 
بيماريهاي ديابت حاد ،  فشار خون ،  
نارسايي حاد كليه ، بيماري ريه و قلب 

  .اشاره كرد 
ذر ، در پي انتشار كتاب النه  آ13 در ◄

فساد از سوي مجموعه فعاالن حقو ق 
 بابك دادبخش به مكان ،ر در ايران بش

نامعلومي انتقال يافته است ، به احتمال 
زياد بابك دادبخش نيز به زندان 

  .گوهردشت كرج تبعيد شده است 
، به گزارش فعاالن 86ذر  آ14 در ◄

حقوق بشر در ايران، مسئولين زندان 
اوين در پي اعتصاب غذاي حسين 
اصغري حكم دادگاه تجديد نظر را به 

حسين اصغري كه .  ي ابالغ كردند و
در پي ابالغ حكم دادگاه تجديد نظر 
اعتصاب خود را شكسته است مجموعا 

 ماه  زندان محكوم 3 سال و 7به تحمل 
 5شده است وي به اتهام جاسوسي به 

سال و به اتهام سو استفاده از اسناد به 
 ماه 16 ماه و به اتهام جعل اسناد به 18

اين حكم از حبس محكوم شده است 
 به 36سوي دادگاه تجديد نظر شعبه 

  .رياست زرگر صادر شده است 
، به گزارش فعاالن 86ذر  آ14 در ◄

حقوق بشر در ايران، شمار دانشجويان 
 16توقيف شده در روزهاي پيش از 

خرين دستيگر آ.  رسيده اند 28ذر، به آ
ن تاريخ، مجيد اشرف نژاد آشدگان تا 

  .اند زاد فر بوده آو احسان 
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اين امري است بديهي و منطقي كه 
بالفاصله در ذهن خوانندگان اين 
سئوال طرح خواهد شد كه در اينجا 

، چه كساني هستند؟ در "ما"منظور از 
 تمامي "ما"نظر و فكر من، منظور از 

آحاد مردمي هستند كه ميهنشان زير 
در واقع . يوغ استبداد بسر ميبرد

بداد بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر است
منظور من از غير . (آنها حكومت ميكند

مستقيم در اينجا، كساني هستند، مثل 
خود من، كه در بيرون از وطن 

دقيقتر .) خودشان زندگي ميكنند
بگويم، همه كسانيكه در كشورشان 

در . نظامي استبدادي حاكم است
حقيقت سئوال مربوط به تمامي ما 

ن ميشود، خواه در درون ايران ايرانيا
زندگي كنيم، خواه در بيرون آن، مقيم 

آيا استبداد : سئوال اصلي اينست. باشيم
واليت مطلقه فقيه قادر است مانع 
خوشبختي ما ايرانيان شود؟ اگر اين 
سئوال را بخواهيم عميقتر و دقيقتر 

استبداد : طرح كنيم، اينطور ميشود
بر حاكم بر ايران تا چه اندازه 

خوشبختي و يا بدبختي ما ايرانيان تأثير 
  ميگذارد؟

طبيعتاً هر كدام از ماها در ذهنمان 
جوابي براي اين سئوال خواهيم 
داشت كه استبداد مالتاريا در 
خوشبختي، كمتر خوشبختي و يا 

يا اين . بدبختي ما چه نقشي دارد
سئوال در ذهنمان طرح خواهد شد 
كه  نقش استبداد در رابطه با 

وشنودي و يا عدم خوشنودي ما در خ
زندگيمان چقدر است؟ و يا اصالً او 

  نقشي دارد، يا بي نقش است؟
بنظر من پاسخ به اين پرسشها تنها با 
. گفتن، آري و يا نه، كفايت نميكند

بلكه سنجيدن تأثير استبداد بر 
خوشبختي آحاد ملت كاري است، هم 
سخت در خور اهميت و نيز در عين 

ام از ماها بطور فردي حال، هر كد
ميتوانيم در مورد خودمان، به آن 

آنچه من در اينمورد . جواب دهيم
ميتوانم بيان كنم، داده ها و نظرات 

  . كلّي و عمومي هستند
  :اولين نظر وبيان عمومي اينست

 بدون رشدي داد گستر، يعني بدون  
رشدي كه همراه با خود، عدالت  
اجتماعي بوجود آورد، خوشبختي 

   .حاد مردم امكان پذير نيستآ
اين تنها يك نظر و يا فرضيه علمي 
نيست، تحقيقات و پژوهشهاي مقايسه 
اي بزرگ در سطح جهان، اين امر را 

  : با شفافيت كامل نشان ميدهند
در سالهاي اخير تحقيقات وسيعي در 

امكانات "سطح جهان پيرامون موضوع 
 از طريق "خوشبخت شدن انسانها

وني و تجربي پژوهشهاي آزم
)empirisch ( اين . صورت گرفتند

پژوهشهاي مقايسه اي "تحقيقات كه به 
 شهرت دارند، تماماً اين "بين المللي

  :امر را ثابت ميكنند كه
 رفاه مطلق، سبب خوشبختي انسانها 

 توزيع برابر كاالها با "نمي شود، بلكه 
خوشنودي شخصي افراد رابطه مستقيم 

با آن، با عمر همراه وپيوسته . دارد
متوسط افراد نيز ربط داشته، در 
حقيقت اين دو، الزم و ملزوم 

   ".يكديگرند
در اين مورد مثالهاي بسيار گويايي 

در : از جمله اين مثال. وجود دارند
كه در جنوب  ) (Keralaايالت كراال 

هندوستان واقع است، مردم آن فوق 
ولي عمر . تصور فقير و مستمند هستند

درمقايسه با .  سال است74ا متوسط آنه
اين ايالت، كشور برزيل، با وجوديكه 
رفاه در آنجا شش برابر ايالت كراال 
ميباشد، عمر متوسط ساكنان آن، تنها 

دليل اين امر را .  سال است66
در : پژوهشگران اينگونه بيان ميكنند

برزيل شكاف مابين فقرا و ثروتمندان 
راال در ك. خيلي بيشتر است تا در كراال

تفاوت سطح درآمدها در مقايسه با 
اين مثال . برزيل بسيار كمتر است

نتيجه قابل مشاهده اي از مسير يك 
در تمامي . تحول را تأييد مي كند

تحقيقات مقايسه اي كه صورت گرفته 
ملتهائي كه : اند، اين امر ثابت شده

راضي ترين و خشنود ترين شهروندان 
مثل كشورهاي ( را دارند، 

همزمان ) نديناوي و هلنداسكا
كشورهائي هستند كه معتدل ترين 

مثالً كشور . توزيع درآمدها را دارند
آلمان در هر دو اين نمودارها، يعني 
راضي و خشنود بودن و برابر بودن 
سطح درآمدها، در ميان كشورهاي 

حتي . صنعتي، تقريباً در وسط قرار دارد
در درون كشورهاي ايالت متحده 

ط و پيوند خشنودي، عمر آمريكا، رب
متوسط و عدالت اجتماعي، قابل 

مرگ . شناسائي و شديداً برجسته است
زود رس شهروندان ملتهائي كه 
نابرابري بيشتري در سطح 
درآمدهايشان وجود دارد، باحتمال 
بسيار قوي مربوط ميشود به فشارهاي 

كه مردم اين جوامع ) استرس(روحي 
و در اثر تضادهاي شديد اجتماعي 

نبود،  يا كمبود آزاديهاي شخصي، 
  .بايستي تحمل كنند

امر فوق را همچنين نيز، داده هاي 
فاجعه آسا از كشورهائي كه نظام 
سياسي آنها دگرگون گشته، مثل 
روسيه، ليتائن و مجارستان گزارش 

يعني كشورهائي كه همگي . ميدهند
داراي نابرابريهاي شديد اجتماعي ، 

ر منوسط پائين شهروندان  ناراضي و عم
در روسيه و ليتائن مرگ ومير . هستند

 سال - مسيحي 1989از سال 
 يك سوم –دگرگوني نظام سياسي 

عمر متوسط مردها . افزايش يافته است
 سال شده 60در اين اثناء، كمتر از 

در مجارستان مرگ و مير از . است
 مسيحي  يك پنجم 1990 تا 1970سال 

فاصله در همين . افزايش يافته است
زماني درآمد ملي آنها سه برابر شده 

البته از اين افزايش درآمد تنها . است
. اقليتي بسيار كوچك سود مي برند

اكثريت عظيم شهروندان مجارستان 
امروزه با وجود رشد اقتصادي، همان 
اندازه دارائي و مالكيت دارند كه در 

  . مسيحي داشتند1970سال 
بختي، بنا بر نظر كارشناسان امر خوش

آمار و نتايج حاصل شده در تحقيقات 
مقايسه اي بين المللي اين امر را ثابت 

 زندگي پسنديده، "ميكنند كه تنها يك 
 همراه با طول عمر "محترم و عادالنه

زياد، مي تواند خوشبختي و 
ما بايستي اين نظر . خوشنودي آورد

عدل و : حكيمانه را بسيار جدي بگيريم
 ناقض يكديگر داد و خوشبختي فردي،

نيستند، بلكه بر عكس، اين دو يك 
. مجموعهء ضروري واحد را مي سازند

آمار و داده هاي اين قسمت همگي ( 
 ;Psychologie Heuteاز ماهنامه 

Mai 2007; S. 26  گرفته شده اند (.  
حال با در نظر گرفتن مطالب فوق، 
ميتوان اين ادعا را كرد كه استبداد 

ه خوشبختي مانع بزرگي بر سر را
زيرا نفس و جوهر و . انسانها است

حقيقت نظامهاي استبدادي بر اصل و 
نه تنها . اساس نابرابريها قرار دارند

تجارب جامعه خود ما ايران، بلكه 
جوامع گوناگون ديگر نيز، باندازه 
كافي اين امر را مبرهن كرده اند كه 
نظامهاي استبدادي نابرابريهاي 

دي و مالي اجتماعي و بخصوص اقتصا
  . را به منتهي درجه مي رسانند

 البته اگر امر خوشبختي را تنها از وجه 
اقتصادي و مالي آن مد نظر قرار 
دهيم، بديهي است كه استبداد قادر 

ولي ما . است مانع خوشبختي ما شود
ميدانيم كه وجوه متعدد ديگري نيز در 
زندگي هر انساني وجود دارند كه 

 قادر نيست به استبداد به هيچ وجهي
البته همهء ما .  درون آنها راه يابد

ايرانيان به اين امر واقفيم كه در 
 استبداد تجاوز و تعدي نهفته "ذات"

اگر در برابر او سخت مقاومت . است
نشود، اگر مبارزه با ضد ارزشهاي او كه 
براي روانشناسي اجتماعي عفونت زا 
هستند، كار روزمرهء ما نگردد، استبداد 

ارگسيخته به تمامي بخشهاي زندگي افس
ما هجوم آورده، آنها را نيز چون قلمرو 
اقتصاد كشورمان، ويران و تباه خواهد 

ولي اگر ما خود استبداد را در . كرد
هيچكدام از وجوه زندگي خويش راه 

يعني با هيچكدام از عناصر . ندهيم
پندار و كردار و گفتارش ، هم هويت 

 او – او نشويم  بزبان ساده، مثل–نشويم 
قادر نيست به ديگر وجوه زندگي ما 
تجاوز كند، و در نتيجه،  ذره اي به 

  . شادي و خوشبختي ما آسيب رساند
  

 حال ببينيم اين وجوه ديگر زندگي 
كدامها هستند كه استبداد نه ميتواند به 
آنها راه جويد و دست اندازي كند، و 
نه قادر است، مانع رشد و توسعه آنها 

 به شادي و نيكبختي كه ازطريق شده،
. آنها حاصل ميشوند، آسيب رساند

  :چندي از اين وجوه اينهايند
كار و فعاليت، . انسانهاي ديگر، ب. الف 

نظرات كلّي . عشق و محبت، د. ج
  ......  دروني ما، و

  :انسانهاي ديگر. الف
روابط خوب اجتماعي جزء مهمترين  

ني هرانسا. عاملهاي خوشبختي ما هستند
در رابطهء سالم و خوبي كه با ديگر 
انسانها بر قرار ميكند، بيشتر احساس 

در . شادي  و شعف و خوشبختي ميكند
شبكه روابط "اصطالح جامعه شناسي 

 ما، يعني خانواده، جمع "اجتماعي
دوستان، همكاران ، و بطور كلّي 
انسانهائي كه  ما با آنها انس و دوستي 

در داريم، نقش و اهميت خاصي 
در تحقيقي . خوشبختي ما دارند

آزموني و تجربي كه توسط دو 
روانشناس مشهور آمريكايي، مارتين 

 قبالً نظراتي را از –سليگمن و اد دينر 
 –آنها پيرامون خوشبختي آوردم 

صورت گرفتند، اين چند نتيجه واجد 
خوشبخترين شركت : اهميت بودند

كنندگان در اين پژوهش، افرادي 
يار كمتر از ديگران، تنها بودند كه بس
آنها از تنهائي احتراز . بسر ميبرند

ميكردند و تا جائيكه ممكن بود، با 
خانواده و يا با دوستان و آشنايان خود، 

البته . اوقات خويش را سپري ميكردند
پژوهشگران در مورد صحت وسقم اين 

زيرا براي . نتايج شك و ترديد دارند
كامالً آنها علت و معلول اين رفتار 

در واقع ميتوان گفت، . معلوم نيست
افراديكه خوشبخت هستند، نزد ديگر 
انسانها از محبوبيت خاصي 

بهمين دليل نيز صاحب . برخوردارند
زندگي اجتماعي وسيع و گسترده اي 

  . در نتيجه هيچ زمان تنها نيستند. هستند
بخصوص نقش جمع دوستان در 
خوشبختي فردي انسانها بسيار حائز 

زيرا هر دوست و رفيقي . يت استاهم
حاصل انتخاب آزاد و . كه ما داريم

ما با افرادي كه . داوطلبانه ما هستند
باب ميلمان نيستند، هرگز دوست و 

در اينصورت هر .رفيق نخواهيم شد
دوستي و رفاقتي انتخابي  است آزاد 
كه در آن زور و استبداد هيچ راه و 

چون هر انساني دوست . جائي ندارد
ود را با كمال ميل ورغبت و بطور خ

اين دوستي، . كامالً آزاد انتخاب ميكند
سد محكمي است در برابر هر گونه 

زيرا در آن اعتماد، و . زور و استبدادي
امن و امان بودن، يعني مصون بودن از 
هر گونه تعدي  و تجاوزي، حاكميت 

ابولحسن بني صدر زماني به . دارند
  :درستي ميگفت

ان دو دوست زور اجازهء  اگر مي" 
ورود نيابد، اين دوستي تا ابد پايدار 

  ".خواهد ماند
 حال آنكه ما ميدانيم، استبداد در ذات 
و جوهر وجودي اش، زور و خصومت 
. و دشمني، در نتيجه جدائي، حاكم اند

در حقيقت هر رابطه دوستي كه به 
استبداد آلوده گرديد، به سرعت 

عني خالي تبديل به جدائي و دشمني، ي
از هر گونه شادي و خوشي خواهد 

حلقهء "در اينصورت استبداد در . شد
 اين مبنع بزرگ شادي "گرم دوستان

و خوشبختي، هرگز اذن دخول پيدا 
  .نخواهد كرد

  
  12صفحهدر 
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 ي ما زمانيز، نياز جنبه روانشناس

 كه يم كني انسانها دوستيگر با ديتوانيمم
. يم كني با خودمان دوستيمقادر باش

 ي كساني برايز، نيشتن با خويدوست
.  باشند"يكي" كه با خود يشود ميسرم

 در درون خود به يباصطالح فلسف
 به يشدر درون خو.  برسند"يدتوح"

 با خود ، به زبان سادهيدن، رسيدتوح
 در درون يعني در عمل " شدنيكي"

 ي، دوست داشتنيزهاي چيشخو
 دوست داشتن،  كه ارزشيزهائيچ

.  كننديدا و پييمداشته باشند را بجو
 را " يزهاچ" يناگر در درون خود ا

 در روح و روان ما احساس يافتيم،
 احساس دوست داشتن و ي،دوست

 احساس ينبا ا. يشود ميجادمحبت، ا
 در جمع و يش، خويرون براست كه د

 و يم كني دوستيتوانيمبا جامعه خود م
 يقتدر حق. يم داشته باشيقدوست و رف

به . يم شو"حلقه گرم دوستان"وارد 
 كه - ي و آز آنها گرميم دهيآنها گرم

را  – است يهمان احساس خوشبخت
 .يم و خوش و خوشبخت شويمبستان
 :يتكار و فعال.  ب

 در آنچه ي، روان درماني در آموزشها
 يا و ي كزگردگيماريمربوط به ب

 ي بزبان روانشناسي،افسردگ
Depressionآموزش ين اشود،ي م 

كار : يشود مدام تكرار ميت، با اهمياربس
 حفاظ در مقابل كز ين بهتريتو فعال
 در واقع احساس ي، و افسردگيكردگ
 يت،كار و فعال.  كردن، هستنديبد بخت
 مورد عالقه و ي هاينه درزمصبخو

 ي خوشبختي براي منبع مهميل،م
 يكبختي، و نيتاحساس رضا. ماهستند

 به انسان دست ين از همه زمايشب
 مشغول يت كه او بكار و فعاليدهدم

 كه هم بتواند آنرا يتيكار و فعال. شود
خوب انجام دهد و هم در آن كار، 

 را بشدت يشافكار و احساسات خو
محققان .  شوديق عم،متمركز كرده

 مدد يروانشناس در انجام كارها
 احساس ين ايز نيگرانسانها به ديرسان
مالحظه كرده و  را ي و خشنوديترضا

 كه ي به همه، از جمله كسانياًآنرا قو
 يه دارند، توصياحساس افسردگ

 ي وقتي،حال از جنبه روانشناس. يكنندم
 روح و روانمان يكنيم، ميتما كار و فعال

فعال شدن روح و روان، . يشودفعال م
 را در ي و خوشبختياحساس  شاد

 يبقول بن. يكنددرون ما، قابل تجربه م
 يجاد ا" مثبت كاريجانه"ما صدر، در 

 روزمرهء ي انجام كارهايحت. يشودم
 يرانيها، و به اصطالح ما اي معمولياربس
 در درون يتواند ميز، ن" پا افتادهيشپ"

مهم .يزد برانگا ريزيما تجربهء شعف انگ
 كار جهت فعال شدن روح و ينانجام ا

 در درون ما ي خوشنوديجادروان  و ا
است كه ما  برداشت ينمهم ا. است

 يش خوشبخت شدن خوي برايستيبا
 كه روح يكار. يم بزنيدست بكار

وروان ما را هر روز و بطور روزمره، 
 طول يآنهم در تمام. فعال كند

 از قول ي و معروفيباجملهء ز. عمرمان
 پر كار و مشهور يسنده نوي،تولستو
 : مضمونين وجود دارد، بايروس

 يار است بسيخوشبخت شدن كار" 
البته اگر ما قادر به انجام .  و آسانساده

كار اول دوست داشتن . يمدو كار باش
 ينصورتبد.  كار كردنياست و دوم

 را كه انجام ي كاريمكه ما دوست بدار
 آنچه دوست ي برايم و كار كنيدهيمم
 ".يداريمم

 ي در پي علم روانشناسين محققحال
 پرسش شدند ين اي براي پاسخيافتن

 ين تا ايتو فعالكه چرا نقش كار 
 ي احساس خوشبختيجاداندازه در ا

 يجواب.  استيت انسان حائز اهميبرا
 :ينست خالصه ايلي بطور خيافتندكه 
 كه انسان دست به يتي كار و فعالهر

 به همراه  يشه هميزند،انجام آن م
 اگر ما يحت. ييابد نو، خاتمه ميتجربه ا

 پا افتاده يش فوق العاده ساده و پيكار

 ي آن كار اتمام ميوقت. يمم دهانجا
 ما به دست آوردها و تجارب يرد،پذ
 تجارب يناگر بعداً ا. يرسيم ميديجد

 حاصل آن يم، براررا در همان كار بك
 يشتر، بيت ما در آن فعاليتبهتر، موفق

 و شادتر يتمندتر ما  رضاينصورتدر ا
 در يمباصطالح مرسوم از قد. يشويمم
 كردن يكو ن كار" چون يرانيان، ايانم

 هر ينصورت در ا".از پر كردن است
 و تجارب حاصل از آن، يتي،كار وفعال

 يجه در نتيت، از موفقيخود منبع مهم
 ما ي براي و خوشبختيجاد خوشنوديا
 Leaf يدو روانشناس بنامها. يشوندم

Van Boven و  Thomas Gilovich 
:  كردند كهيق مطاله وتحقينه زميندر ا

 و با دوام يداربطور پا انسان را يزچه چ
 خوشبخت كند؟ بدست آوردن يتواندم

  مثال، ي ؟ برايتها انجام فعالياكاالها و 
 رفتن به يا و يك لباس شيك يدنخر

 يافت و مورد عالقه؟ دريبا زيكنسرت
 ير ساعت لوكس و مدرن و چشمگيك

 با آثار يمي شهر قديك مسافرت به ياو 
 جواب آنها يبا؟ با ارزش و زيخيتار
 : بودينا

 يند و تجارب مثبت وخوش آفعاليتها
حاصل از آنها ما را در دراز مدت 

 تا ارضاء يكنند و خوشنود تر ميراض
 " كاالها، يدنخر. يد خري آرزو يك

 ي شان زود سپر" و شعفيارزش شاد
 و تجارب يتها فعاليكهدر صورت. يشودم

 ي اگر تجارب تلخيحاصل از آنها، حت
طول زمان  باشند، بر عكس در يزن

. يكنند ميدا ما پي برايشتري بارزش
 ما در خاطراتمان از وجود آنها يراز

 يگران ديآنها را برا. يبريملذت م
 يج و بتدريكنيم ميف و تعريتحكا

 ما خواهند ينامهء از زندگيبخش مهم
 .شد
 :   عشق و محبت. ج

 از يعي و محبت منبع وسعشق
 كه نه تنها يمنبع.  استيخوشبخت
 يچ ندارد، بلكه هيبه آن راهاستبداد 

 ين بر ايز نيگري ديز چيچكس و ه
 ي و نفوذير تأثي،استعداد شگرف انسان

عشق و محبت انسان را بشاش و . ندارند
انسان عاشق هم شاداب . يكند پروا ميب

 پروا شدن يب.  پرواياست و هم ب
 همان است كه يش، در عشق خواشقع

شاعران و عرفا به آن لقب ساده و در 
 را "يوانگيد" ي حال پر معناينع

 :يد سراي شاعر ميوقت. داده اند
 ام، يوانه د-من عاشقم، من عاشقم "
  اميوانهد
 يرم سي از عاشق- يد كنيرم و زنجييد آ
 ".يدكن
 يعني پروا شدن خود، ي واقع از بدر

 از  يشرها شددن عقل و احساس خو
در . يگويدهرگونه حد و مرز، سخن م

شق شدن، به انسان دوست داشتن و عا
 و بشاش بودن دست ياحساس شاداب

 و بشاش بودن از نظر يشاداب. يدهدم
 تفاوت ي و خوشي با احساس شاديفيك

 و يĤيد است كه مي احساسيشاد. دارد
باصطالح . رود، هر زمان كه خواستيم
اما بشاش بودن .  است" مزاجيدمدم"

 است ي كرداريا رفتار و يك يو شاداب
 كامالً آگاه طبق آن كه انسان بطور

 ي زندگيقت در حقيشاداب. يكندعمل م
 حد و ي بي، حالت درونيككردن در 

 حالت، يندر ا.  مرز بودن استيب
 شدهء ي درونيهمهء حدود و مرزها

  و مسدود بودن ي تنگيت ما،خاصرد
 يتوانيمما م. يدهندخود را از دست م

 بال پرواز يكه با وجوديم،پرواز كن
 احساس ما يندر واقع ا. يمكردن ندار

. يكنداست كه همراه با عقلمان پرواز م
 كه يوقت. " كراني بي به دشت ها"

 يا ي مرزي و بي حدي بيم،ما عاشق
 درون ر را دي هستي شدن با تماميكي
 – "آن" يك بقول عرفا، در - يشخو

 من " يگفت، نميمولو. يكنيمتجربه م
، "آن" ين؟ ا".آن، آنم آرزوست

 و بشاش بودن يشادابهمان لحظهء 
 و شكوهمند يبا زيف قابل توصيرغ

 به مدد ي كه هر انسانيلحظه ا. است
 آنرا در يتواندعشق و دوست داشتن م

 . تجربه كنديشدرون خو
 يقتحق" يافتن ي كه در پروانشناساني

 عشق و دوست داشتن بوده "يعلم

 من اطالع دارم، به يكهاند، تا جائ
و پژوهش  شناخت ي ابزارهايناتوان
  در ي اقرار نموده و صاحبنظريشخو

 ي بس"يعلم" موضوع ينمورد ا
 يگر را، بار دي و شگرف انسانيچيدهپ

 مهم، ينبعهدهء شعرا و عارفان ا
 كنم و ي مين چنيزمن ن. ندگذارده ا

 محمد ينقلم را بدست موالنا جاللد
 تا او يدهم مي معروف به مولوي،بلخ

 در باره عشق و دوست داشتن نظر
 در اول يمولو.  را عرضه كنديشخو
  :يسرايد مين چني معنويمثنو

 
  هر كرا جامه ز عشقي چاك شد

  او ز حرص و عيب كلي پاك شد
  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

  ي طبيب جمله علتهاي ما1
    اي دواي نخوت و ناموس ما

  ي تو افالطون و جالينوس ما1
  جسم خاك از عشق بر افالك شد

  و چاالك شدكوه در رقص آمد 
..... 
 : ماي درونينظرات كلّ.  د

 ي و معنيد اميني، خوش بسپاسگزاري،
 از يش، خويدادن به كار و ژندگ

 در هر انسان ي درونيجمله نظرات كلّ
 ي نظرات كلّينا. خوشبخت هستند

 بر ياد فوق تصور زيري هم تأثيدرون
 دارند و هم ي بودن ما در زندگيراض

مرام و  با هر ير ناپذيدشمن آشت
 . انديخصلت استبداد

 افراد دو ي، روانشناختيقي در تحق
گروه شركت كننده در پژوهش تحت 

گروه اول . مراقبت قرار گرفتند
 در هر هفته پنج امر را كه يبايستيم

نسبت به وجود آنها احساس 
 ياد يش داشت، نزد خويسپاسگزار
 گروه پس از ينافراد ا. يكردداشت م

تند، آرامتر و  داشي احساس بهتريمدت
 ي و از جنبه اجتماعدندشادتر شده بو
افراد گروه .  شده بوديشترفعالبت شان ب

 ياد ي برايدوم پژوهش، چون دستور
 يداشت كردن احساس شكر گذار

 به امور يشتر بيانداشتند، توجه شان 
 كه فشار يتهايي به وضعيا بود و يخنث
در . يكرد ميجاد درشان ايروح

 با گروه اول اصالً يسه در مقاينصورتا
 در آنها ي قابل شناسائادياحساس ش
 .يامدبوجود ن

 كه ي دروني از نظرات كليگر ديكي
 عفو يشود، در انسان ميسبب خوشبخت

 ي كسانيدن بخشيعني. و بخشودن است
 از آنها سخت رنجور شده يكه ما زمان

 رنج را در درون ين و هنوز آثار ايما
ر و از جمله پد. يكنيمخود احساس م

 اصالً يامادرمان، دوستان خطا كار ما و 
 فراوان لطمات كه ما از آنها يدشمنان

 ي،محققان علم روانشناس. يمخورده ا
 را بمثابه يگرانعفو و بخشودن د

 شناخته اند كه با توان يبيخاص
 يد شديونديخوشبخت شدن افراد، پ

 .و تنگاتنگ دارد
 و ينده نسبت به حال و آيني بخوش

 از نظرات يگر دو ديزدن ن بويدوارام
  يد در انسان هستند كه از دي درونيكلّ

 " كردنيهنر زندگ"  يروانشناس
 يرا ؟ ز"هنر"چرا . يند آيبشمار م
 جهان ين انسان را در ايد و امينيخوشب

 يپر تالطم، مصون از ترسها و دلهره ها
 كه غالب يكنند ميمبهم و نامعلوم

 از كيي ياآ. انسانها گرفتار آنها هستند
 و مدام استبداد، يغاتي تبليكارها

 مبهم ي ترسها و دلهره هاين هميجادا
 در واقع يد، و اميني خوش بيستند؟ن

 ين جا و مكان، خانه و كاشانه در ايافتن
 هنر ينهر كس هنرمند ا. جهان است

 و ي صاحب معنيش خويشد، در زندگ
 كه يتي و معنويمعن. ديشو ميتمعنو

ساس  از احيم عظيخود منبع
 به يالبته دادن معن. هستنديخوشبخت

 ي و ذهني دروني امريش خويزندگ
 ما، آرزوها و يق عاليشه هميراز. است

 و چشم انداز ما يد ما، اصالً جهت ديدام
 مان، نقش ي دادن به زندگيدر معن

  .يكنند ميفا ايمهم
  
  

  2 – جمهوريت
چون استبداد حاكم راه را بر تبادل 

ت بسته بود،لذا  اطالعايان و جريشهاند
 و الزم در باره اصول يبحث كاف

 اصول ين نشد تا  ايحاكم برمردمساالر
 رو،  يناز ا. يابند الزم را بيتشفاف

 ي از طرز فكرهايشناخت و درك كاف
 و مبارزان با نظام ياسي سينحله ها

 وجود محاكم، نه تنها در نزد عمو
 طرز فكرها  نزد قشر يننداشت ،  بلكه، ا

-ياسير در فرهنگ س گذايرتاث
 نمود و خالء ي ميبه غريز نياجتماع
 يجاد اياسي سيشه در حوزه انديبزرگ

 در آن زمان يشوم آور مياد. شده بود 
 -ي جز اندك شمار- چپ يشهبر اند
 داشت كه با يت حاكمينيزماستال

 در تضاد يرانفرهنگ حاكم بر جامعه ا
 امر ين خود به ا"امروز غالبا( بود

«  تفكريز نيگرانبر دو ) معترفند 
وجه مشترك .  سلطه داشت »يبراليزمل

 بود  كه  كسب ين ايز نيشهردو  گرا
قدرت هدف مبارزه است و  هدف 

 ييلذا از سو.  يكند ميه را توجيلهوس
 به بهانه مبارزه يمحدود كردن آزاد

 واز طرف يشد ميه توجياليزمبا امپر
) نقض استقالل( يگانه توسل به بيگرد

 ياهل با سلطه گر خارجواغلب تس
متاسفانه !  شدي فرض ميضامن آزاد

 كه در اطراف يبا مجموعه حوادث
 به ي و شرقي غربي و در مرزهايرانا

 و يري با گروگانگيز و نيوستوقوع پ
 يت و حمايرانباالخره حمله صدام به ا

 او در ازهمه جانبه شرق و غرب 
 متوقف كردن انقالب و روند يراستا

 ي حس مليران، ا دريمردمساالر
 باعث شد تا با تقدم يرانيان اييگرا

 يددادن به استقالل از توجه به تحد
 و يني خمي آقاي ها از سويآزاد

 غفلت يشهمفكران حكومت والئ
 با شعار مبارزه ضد يني خميآقا .يندنما

 و سخنان عامه پسند و مردم يستيامپرال
 ي غلطيچ هيكا آمريل از قبيبفر
مخالفان مستبد .. . بكند و يتواندنم

 يد ناميشدنش را عامل خارج
 ين كه ايجانبداران استقالل و آزاد.

 ي و الزم براير ناپذيكدو اصل را تفك
 مستقل از ياستي وسياستقرارجمهور
 با آن را ي ونه دشمنيقدرت خارج

 رغم ي عليدانستند،ضامن استمرارآن م
 ي، فكري نزد نحله هاي،اقبال عموم

 يهر دو سو مورد ب شدند كه از يتياقل
 و بعضا تعرض قرار گرفتند و يمهر

 ي بر باز سازي مكررآنها مبنيهشدارها
 شد كه ين ايجهنت.   نشديدهاستبداد  شن

 كه به عنوان ي با نفوذيني خميآقا
 در جامعه داشت ، با وجود يدمرجع تقل

 به استقالل و ي جامعه مليشگرا
   اواز آنها سبقت گرفت وخالء ي،آزاد
  بر جامعه، يه فقيت واليلوبا تحمرا پر

كرد آنچه با مردم كرد و آورد آنچه بر 
 . آورديرانسر ا
 همه ين سال و اي پس ار سينك    ا

 كه بر مردم يدرد ومحنت و رنج
 وطن كردند ي چه آنها كه جاليران،ا

وچه آنها كه بر جا ماندند،  روا رفته 
 درس الزم را از تجربه يااست، آ
 مان در قبال يت مسؤ ل وبهيمآموخته ا

 برده ي پي وحقوق مليشحقوق خو
 يا كرد يم  وبدان عمل خواهيما

 عمل،  ي دست و بي دست رون،همچنا
 يندگانآ  و دغدغه قضاوت يمنشسته ا

 اگر به يم؟ نداريزدر باره خود را ن

 مردم باور يت و حق حاكميمردمساالر
 تلخ ي واز تجربه هايم كرده ايداپ

 كه وطن، يريم بپذدي بايم،آموخته ا
 يشه از انديوطن نشود تا تفكر استبداد

 كار ين بدياآ.و كردار ما دفع نشود
 يم؟قادر

    
 .يستيم و نيم كار قادر هستين   ما بد
 ين به باور من راست ايرا زيستيم   قادرن

 از آنان، يشتراست كه هنوز مردم ما و ب
 به توان و ياسي س-ي فكرينحله ها

 يستن زي در آزادي برايش خويروين
 از ي اند، هنوز بخشيافتهعرفان ن

 يران حاكم بر ايمخالفان نظام استبداد
 خالص ي را از بند وابستگيشتفكر خو

 مردم يز انگگفتنكرده اند، و اثر ش
 را خلق يري نظي راكه انقالب بيرانا

 از يي زدو بند و گفتگو هايجهكردند، نت
 ي سخن پراكنيا گوادولوپ  و يلقب
 يي گويدانند ميگانه بي هايواد ريها

 بوده اند ي آلت و ابزاريرانكه مردم ا
 تا به هر سو كه ينهادر دست ا

البته از افكار .  ببرندشانيخواهندم
 ين از ايش بي انتظارĤب ميتوال
 از مخالفان نظام يبخش.  داشتيتواننم

 كه بعضا به انقالب باور دارند ياستبداد
  امانقش  مردم قائلند،ي هم برايو نقش

 كه نسخه يدانند مينآنها را فقط در ا
 يي هنوز پايز، آنها را عمل كنند نيها

 نظام دارند يرون در بييدر درون و پا
 توقع ير، انعطاف ناپذيو از ساختار

انعطاف، تحول و اصالح را دارند و بر 
باز هم نقطه  . يورزندآن اصرار م

 است كه يناشتراك هردو تفكر در ا
 گر يهف ولو خوب، توجنزد آنها هد

 يزوگرنه چه چ.  ولو بد استيلهوس
 باشد ي گر عمل افراديه توجيتواندم

 ولو يكا،كه دخالت غرب بخصوص آمر
 نباشد، را منحصر يكه به مداخله نظام

 به بهانه استقرار ي حتيران،در ا
 و بعضا به يدانند ضرور ميمردمساالر

 از يندگي تا به نمايدهندخود جرئت م
 و سئوال تعجب بر يت والينوع ( ينسل
) ي از مهندس سحابي افشاري آقايزانگ

  شوند و با يش خويشين نسل پيمدع
 كه يقتي حقيقت،وارونه كردن حق

 ي به حقوق مليكا آمرزمداخله و تجاو
 حكومت يه در كودتا عليرانمردم ا

 يتمردمساالر دكتر محمد مصدق وحما
 يقو تشو... كودتا ويم از رژيغ ذريب

 از او يت وحمايران به حمله به اصدام
 ينمحصول ا« است بپرسند كه.. و

 و بر خورد خصمانه با يزيغرب ست
 يل تقليه در چهارچوب نظريكاآمر
»  كشور چه بودي برايسمليا امپريانهگرا

 طلبكار بشوند ي از نسليشو به زعم خو
 ياست باس»يهودهب« كه چرا مخالفت
  را در دستور كاريكاسلطه گرانه آمر

 بر يممخالفت با رژ.  داشتنديشخو
خواسته از كودتا  را مخالفت و مبارزه 

 ي تا به هربهانه ايخوانند ميهودهب
 يا گوناگون ويادهاي بنيراهروها

 را گز يكا خارجه و كنگره آمررتوزا
اگر نقش و حضور مردم الزمه . كنند
 -يمردمساالر – ي نظام  جمهوريك

  مشوقيتواند ميزاست كه هست چه چ
 يمردم در شركت كردن به انتخابات
 يچباشد كه در انجام و سر انجام آن، ه

   از خود ندارند؟ياريگونه اخت
  

  16صفحهدر 
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 تقنينيه، مجلس شوراي 5   از دوره 
شاه فقيد مي . ملي مخلوق او بود 

قشونش .  هزار سر نيزه دارم 150گفت 
وقتي كه گفتند برو، از . را مي گفت 

ار سرنيزه، يكي به حمايت  هز150اين 
در مجلس شورا هم . او برنخاست 

  .الخير فيما وقع : گفتند 
   اين پادشاه ، قبل از اين كه سركار 

وقتي كه از . بيايد، ديناري نداشت 
مملكت رفت، غير از پولهائي كه در 

 ميليون به دست 58بانك لندن داشت، 
 رقبه از امالك 5600. پادشاه فعلي داد

نكه كسي اعالن ثبت آ، بدون مردم را 
ن را در جرائد ببيند، بر طبق اوراق آ

او شاه . ورد آثبتي، به ملكيت خود در 
  . نبود 

     من به انتقام اين كه يك ايراني را 
از ايران تبعيد كردند، انگليسها را از 
ايران بيرون كردم تا بروند در جزيره 
خود به فكر فرو روند و بدانند كه با 

  .  زنده طرفند يك ملت
      تعظيم مي كنم به مجسمه رضا شاه 

 32وردند و آفقيد كه او را انگليسها 
. سال قرارداد نفت را تمديد كرد 

تعظيم مي كنم به مجسمه محمد رضا 
شاه پهلوي كه فرمان عزل مرا داد و 

  ». ورد آانگليس ها را 
     در باره محمد رضا شاه گفتني بسيار 

اينست كه به مدارك ولي بهتر . است 
متقن تاريخي و قضاوت محققان و 

  :شهود عيني ، استناد كنيم 
 ببعد جلد اول ظهور 100 از صفحه ◄

و سقوط سلطنت پهلوي ، راجع به 
تدارك سلطنت محمد رضا، وليعهد ، 
به وسيله مستر ترات، رئيس اطالعات 

ارتشبد حسين . انگلستان در ايران است 
يل و يار ، دوست دوران تحصفردوست

 با نامبرده غار او در طول سلطنت او، 
تماس گرفت تا تكليف وي را بعد از 

انگليس . استعفاي پدرش روشن سازند 
ها پس از اخذ تعهدات الزم ، به اين 
امر رضايت دادند كه وليعهد در مجلس 
شوراي ملي حضور بهم رساند و پس از 
اداي سوگند وفاداري به قانون اساسي، 

در پايان . غاز كند آ را سلطنت خويش
... « همين مبحث نقل شده است كه 

انگليس ها مي خواستند به محمد رضا 
تفهيم كنند ، به نحوي كه  كامال 

هيچگاه فراموشش نشود كه اين ما 
 بوديم كه تو را شاه كرديم و طبعا 
انتظاراتي داريم و اين انتظارات بايد 

و در ) .  كتاب 106صفحه ( » اجرا شود 
راديو « : مده است آ كتاب 112صفحه 

بي بي سي سه روز متوالي در باره 
امالك رضا خان سخن گفت و مي 
گفت كه بزرگ ترين خدمتي كه رضا 
خان به مملكتش كرد غصب اموال 

  ! مردم شمال است 
 28      به اعتقاد من، در كودتاي 

. مرداد، نقش اصلي با انگليسي ها بود 
مأمور انگليس سپهبد فضل اهللا زاهدي 

سرلشگر حسن اخوي انگليسي . ها بود 
رشيديان . و مغز متفكر گروه ارفع بود 

و باالخره، . ها هم انگليسي بودند 
انگليس ها موفق شدند موافقت امريكا 
را با سقوط مصدق جلب كنند و 

براي ) مقام سيا ( كرميت روزولت 
  » . حسن اجراي كودتا وارد تهران شد 

  373 ، در صفحات   سرهنگ نجاتي◄
 كتاب جنبش ملي شدن صنعت 376تا 

محمد رضا شاه « نفت ، زير عنوان 
، چنين » حقوق بگير امريكا بوده است 

  :نقل مي كند 
اگر محمد رضا شاه چند سال پس      « 

 ، به كساني 1332 مرداد 28از كودتاي 
كه در بازگرداندن سلطنت او دست 

داش زانه ملت ايران پا، از خداشتند 
نقدي داد ، خود او نيز به نشانه يك 
عامل وفادار  امريكا، جزء حقوق 

. مد آبگيران اياالت متحده امريكا در 
از طبقه بندي سري  اسنادي كه اخيرا 

كه شاه خارج شده اند، نشان مي دهند 
مخلوع سالها حقوق بگير امريكا بوده و 
ساالنه يك ميليون دالر دريافت مي 

  . كرده است 
   در اين جا، تعمدي در توضيح اين    

شاه . واقعيت تاريخي در كار است 
 سال سلطنت 25مخلوع طي  

 مرداد 28استبدادي پس از كودتاي 
 ،  در بيانات رسمي و مصاحبه 1332

هاي راديو تلويزيوني بيشماري كه در 
سراسر جهان پخش مي شد، از 
اصالحات اجتماعي ، سازندگي ايراني 

ستقل ، از انقالب سفيد و زاد و مآباد، آ
 2500او . تمدن بزرگ، سخن ها گفت 

سال شاهنشاهي ايران را با جالل و 
شكوه هرچه تمامتر ، جشن گرفت و 
خود را از تبار شاهان باستان و جانشين 

بر مزار شاه . شاهان بزرگ دانست 
هخامنشي، خطاب به كورش كبير 

»  !سوده بخواب، ما بيداريم « آ: گفت 
مردي ، با چنان الف و گزاف و چنين 

گوئي ، حقوق بگير اياالت متحده 
  ».امريكا بود 

  و مسعود بهنود در كتاب از سيد ◄
 و 394صفحه هاي ( ضياء تا بختيار  

 مرداد 28، در باره كودتاي  ) 395
 و مراجعت محمد رضا شاه از 1332

سفر فرار به رم  و كينه او به فاطمي ، 
  :مي نويسد 

ز پس از فرار خفت بارش  رو5     « 
كه سفير امريكا ، در گفتگو با مصدق 

ن را مهاجرتي عارفانه توصيف كرده آ
بود، شاه در حالي به تهران بازگشت 
كه در پاي پلكان هواپيما، طلب كاران 

نهائي كه تاج را به او آسلطنت و 
 ،برگردانده بودند، احاطه اش كردند 

جز زاهدي كه رفتاري همچون يك 
شعبان جعفري . پيروز را داشت سردار 

. نيز خود را تاج بخش ناميده بود 
شعبان بي مخ ، با جيپي روباز، كه 

ن نصب شده بود ، هفت آپرچمي بر 
تيري در دست، در جلوي رولز رويس 
ضد گلوله شاه حركت كرد و او را تا 

او تا نيمه هاي شب، در ... كاخ رساند 
بار تنها يك . باد بيدار ماند آكاخ سعد 

با دانشكده افسري تماس گرفت كه از 
هنوز فاطمي را نيافته : زاهدي بپرسد 

  ايد ؟
     از ميان وزيران مصدق و سران 
جبهه ملي ، تنها با حسين فاطمي بغض 

انگليس و امريكا نيز در ... و كينه داشت 
. اين كينه با دولت و شاه همراه بودند 

فاطمي ، در دوران كوتاه وزارت خود، 
 چنان محكم با هندرسون و نآ

ن آخارجيان استعمارگر روبرو شده و 
چنان قاطع در روزنامه خود، با ختر 

نها را رسوا كرده بود كه حق آامروز، 
داشت مخفي شود و خود را به 

  .» ... فرماندار نظامي تسليم نكند 
 شادروان دكتر حسين فاطمي كه ◄

زاديش ناميد و بخاطر آبايد شهيد راه 
ش در جريان ملي شدن صنعت مبارزات

، طبق نقشه نفت ، بعد از كودتاي سيا 
انگليسها ، به دست ايادي و 

ن چنان آسرسپردگانش به قتل رسيد، 
خرين لحظه آبزرگ مردي بود كه در 

حيات ، در برابر جوخه مرگ، با گفتن 
زنده باد دكتر مصدق ،  پاينده باد 
ايران ، شجاعانه جان باخت و خون 

ه اش دودمان پهلوي را به بناحق ريخت
  .باد داد 

 25     دكتر فاطمي در فاصله روزهاي 
 مرداد كه محمد رضا شاه از 28تا 

كشور فرار كرد، با ترسيم چهره واقعي 
  :او، بدين سان در باره او داوري كرد 

 مرداد 25 بعد از ظهر 5     در ساعت 
 ميتينگ عظيم مردم تهران ، بعد ، 1332

 شب قبل در ميدان از شكست كودتاي
بهارستان برگزار شد و چند تن از 

همين . ناطقان سخناني ايراد كردند 
كه نوبت به دكتر فاطمي رسيد و او در 
محل سخنراني حاضر شد، غريو شادي 
و زنده باد دكتر فاطمي سراسر ميدان 

دقايقي . ورد آبهارستان را به لرزه در
چند اين ابراز احساسات ادامه يافت و 

  :غاز كرد آدين گونه سخن را او ب
مردم قهرمان ! مردم قهرمان تهران     « 

مردم . تعظيم به احساسات پاك شما ! 
تعظيم به وفاداري و !  قهرمان تهران 
شما، شما مردم قهرمان . ثبات قدم شما 

شما . تهران موجب اين اوضاع هستيد 
مردم قهرمان تهران پيشقدم و پيش 

شما . ديد هنگ نهضت ملي ايران بوآ
براي اولين مرتبه ، از همين ميدان 

ورديد و هموطنان آبهارستان، فرياد بر
شهرستاني را متوجه حقوق از دست 

  . رفته خود كرديد 
وضع مزاجي من !      هموطنان عزيز 

طوري نيست كه بتوانم زياد صحبت 
ولي در مقابل احساسات پاك، . كنم 

احساسات صميمانه و سرشار ،  چاره 
شتم جز اين كه براي عرض تشكر و ندا

، پشت تعظيم در مقابل احساسات شما 
  .ميكروفن قرار بگيرم 

  !      هموطنان 
       چو تيره شود مرد را روزگار

  ن كند كش نيايد بكار آ     هم 
    

ديشب ، وقتي شصت تير !    هموطنان
فرياد مرده باد شاه به ( گارد شاهنشاهي 

ن بهارستان مدت چند دقيقه در ميدا
به طرف من نشانه ) طنين انداز شد 

روي مي كرد، من چون به اراده شما ، 
به ثبات قدم و عقيده شما ، ايمان كامل 
داشتم ، مي دانستم كه نهضت ملي 

  . نخواهد مرد 
ن پدري كه آفرزند !      هموطنان 

 سال تمديد كرد ، 60 را 1933قرارداد 
  . د مي خواست نهضت شما را از بين ببر

امروز ، وظيفه شما !      هموطنان 
. حساس تر و مشكلتر از هر روز است 

امروز شما بايد نشان بدهيد ملتي هستيد 
كه مي توانيد روي پاي خود بايستيد و 

  . مانع را هرچه باشد از ميان برداريد 
نها كه مي گويند آبه !      هموطنان 

نهضت ملي شما رنگ خارجي دارد، 
 ايران براي نفوذ خارجي ملت: بگوئيد 

. ،  به قدر پشيزي ارزش قائل نيست 
ن كس كه خارج از مرز آبراي شما 

استعمار سياه . شما است، خارجي است 
و سفيد، استعمار سياه و سرخ ، براي 

  . شما، علي السويه است 
جنايات دربار پهلوي !      هموطنان 

  . روي جنايات فاروق را سفيد كرد 
عاقد قرار داد ! عزيز      هموطنان 

 ، مي خواست اسلحه اي را كه 1933
به قيمت عرق جبين شما تهيه شده بود، 

  . عليه نهضت شما بكار اندازد 
خائن هميشه خائف !      هموطنان 

روزي كه صداي راديو تهران . است 
ن دقيقه اي كه گفت نقشه آبلند شد، 
ب شد، شاه آ نقش بر اجنبيكودتاي

ي را كه انگلستان دارد، راه اولين سفارت
  .در پيش گرفت 

امروز روزي است كه !      هموطنان 
فرد فرد شما سرباز مراقب و بيدار وطن 

مديد و يك آامروز شما . بايد باشيد 
بساط ننگيني را كه يك كلنل انگليسي، 

 سال قبل، براي حفظ منافع 32
انگلستان در نفت جنوب ايران پايه 

رنگون گذاري كرد ، واژگون و س
امروز ، شما بايد دست به . كرديد 

دست فرزند رشيد وطن، دكتر محمد 
 بدهيد و براي ايران نو، ايران ،مصدق

باد، ايران دور از تحريكات اجنبي آ
  . ينده را بريزيد آطرح 

خرين آشكر خدا را كه !      هموطنان 
پايگاه سي ساله نفوذ انگلستان ، يعني 

ن منهدم ن چناآدربار ننگين پهلوي ، 
شد كه جز اراده شما ديگري نمي 

نكه خون از دماغ آتوانست بدون 
كسي بريزد، اين كانون فساد ، اين 

  .كانون ننگ را منهدم كند
     دكتر فاطمي در سرمقاله باختر 

شماره  ( 1332 مرداد 25امروز ، مورخ 
اين دربار «  زير عنوان ، ) 1172

شاهنشاهي روي دبار سياه فاروق را 
  :نوشت » د كرد سفي

ساعت يازده و نيم ديشب، چند     « 
افسر مسلح و قريب پنجاه شصت سرباز 
گارد شاهنشاهي ، شصت تير به دست، 
مثل راهزناني كه در كتابهاي افسانه 
هاي قرون وسطائي خوانده ايد ، به 
خانه من ريختيد و بدون اين كه حتي 
اجازه دهند من كفش پا كنم ، در 

 ماهه و مادرش، 11 برابر شيون طفل
باد ، كاخ سلطنتي ، آمرا به سعد 

توقيفگاه گارد شاهنشاهي بردند و در 
 صبح ، 4هر اتاق خانه ام نيز تا ساعت 

در اين مقاله .  سرباز بيتوته فرمودند 12
نمي خواهم ماجراي اين خيانت ، اين 

اين دستبرد و تجاوز ، كودتاي ننگين 
 شاهنشاهي را به حقوق ملت شرح دهم
بلكه ميل دارم حقايقي را كه تا امروز 

ن از مردم مخفي مانده آقسمت مهم 
  :است ، ذكر كنم 

     يك هفته بعد از واقعه نهم اسفند، 
در جرائد مركز منعكس شد كه من 
براي عرض گزارش در باره هيأت 
اعزامي ايران به بغداد ، به حضور 

ن روز كه آ!  مشرف شده ام ،ملوكانه
شاه قريب دو ساعت و مالقات من با 

نيم طول كشيد تنها حرفي كه نزديم 
  .موضوع هيأت اعزامي به بغداد بود 

    پس از حادثه نهم اسفند كه دست 
ن داشت، من آشاه دخالت مستقيم در 

. ن وقت ، به دربار نرفته بودم آديگر تا 
ولي ناگهان ، براي گفتن مطلبي تلفن 

 ، گرسنه، از وزارت خانه، كردم و يكسر 
ديدم شاه از . به كاخ اختصاصي رفتم 

: دكتر مصدق گله مي كند و مي گويد 
به گمان . مصدق از من رنجيده است 

اين كه در حادثه نهم اسفند ، من 
شما چه مي گوئيد ؟ . دست داشته ام

بي پروا به او گفتم كه من ترديد ندارم 
ورنده اين آاعليحضرت به وجود 

 ، به دو بعد. ور بوده ايدآصحنه شرم 
چشم او كه خيلي داعيه معصوميت 

به من بفرمائيد : دارند، نگاه كرده گفتم 
يا اعمال آتا كجا مي خواهيد برويد ؟ 

فاروق براي شما درس عبرت نيست ؟ 
فاروق تا توانست نوكري انگليسي ها  

نجا آپشت به ملت خود تا . را كرد
رفت كه تخت و تاج خويش را در روز 

يا شما هم آ. شت موعود از دست گذا
  ن راه برويد ؟آمي خواهيد از 

     اينها كه به شما نصيحت مي دهند با 
نهضت مردم جنگ كنيد چه كساني 
هستند ؟ مگر شما چه بدي از اين ملت 
ديده ايد كه در صف اول مخالفين او 

   ؟ قرار مي گيريد
     اگر شاه به اتفاق سفير امريكا ، نقشه 

 اسفند 9در قتل مصدق را نكشيده و 
 به اجرا نگذاشته بود، اگر به پند 1331

مصدق و فاطمي گوش داده بود، اگر 
به سفير امريكا پيشنهاد كودتا بر ضد 

ن آحكومت نهضت ملي را نداده و در 
شركت نكرده بود، نهضت ملي ايران 

زادي راه آپيروز شده بود و ايران در 
اگر هاي . رشد را در پيش گرفته بود 

اگر ها هستند و نه اگرهائي واقعي اين 
ساختگي در توجيه سلطه بيگانه بر 

  .حيات ملي ايرانيان 
  
  
  

  اگر شاه به پند فاطمي گوش داده بود
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ن بنا را بر حيات مي آقر  - 5/1
از اين رو است . گذارد و نه بر مرگ

  :كه مي فرمايد
هركس يك تن را بكشد مثل اينست 
كه تمامي انسان ها را كشته است و 
هركس يك تن را زنده كند مثل 

امي انسان ها را زنده اينست كه تم
).   سوره مائده 32يه آ( كرده است 

بدين قرار، اصل، حق حيات است و 
فريده هايش آچون خداوند را با 

تعارف نيست، جهت  گيري اصولي 
يه آرا كه در ) تخفيف و صلح و عفو(

 سوره بقره معين مي كند، بايد 178
منظور و مقصود و مطلوب نهايي شارع 

 .شناخت
نكه آآن جا كه پيش از از   - 6/1

قاضي با جنايتي  سر و كار پيدا كند، 
اين نوبت قانون و قانون گذاري است 

اصل (=كه تكليف را مشخص كند 
،  اين جا )قانوني بودن جرم و مجازات

يا قانون گذاري كه آمي توان پرسيد 
خداوند است مجازات قتل را اعدام 
مي داند و خود او حكم به قتل قاتل 

  يا چون عفو را بهتر مي داندمي دهد و
بنا بر تخفيف و جبران و ترميم مي 
گذارد، پس به طور كلي در مرحله 
تشريع اين مجازات را مقرر نمي كند؟  

ن كار را مي آگفتن ندارد كه خداوند 
 يعني تاكيد بر ،كند كه نيك مي داند

پس اگر مسلمان .  جبران، صلح و عفو
 و ها اين پرسش را از خود مي كردند

بكنند، در مي يافتند كه هرگاه اسالم را 
زادي فهميده و بدان عمل آبمثابه بيان 

كرده بودند ، روزگار جهانيان جز اين 
و هرگاه امروز بدان عمل . مي شد

بكنند و حقوق معنوي خود و ديگري 
را رعايت كنند و خشونت زدائي را 

ي  را پيدا زادآروش بسازند، فرهنگ 
ليفه خدا بر روي در مقام خمي كنند و 

زمين،  بنا  را بر عفو و تخفيف و ترميم 
 .مي گذارند

بدين قرار، روش برگزيده   - 7/1
ن روش معنوي كردن مديريت آقر

و طريقه و شريعتي ) سياست ( جامعه 
براي خشونت زدائي و زندگي و رشد 

  .است) زادي آفرهنگ ( زادي آدر 
يا تا آن آممكن است پرسيده شود 

نسان ها اصل راهنماي زمان كه ا
خويش را در رابطه ها با خود و با 

رابطه خالي از ( يكديگر، موازنه عدمي 
نكرده اند و همچنان، بنا بر اصل ) زور 

، در رابطه قوا با )ثنويت(موازنه مثبت 
يكديگر هستند، مي بايد بنا را بر اعدام 
قاتل گذاشت؟ آيا مي توان به ضرورت 

 كه انسان توسل جست و گفت تا زماني
زاد نشده اند و لذا آها از بندگي زور 

هنوز رابطه هاشان بر اصل موازنه 
عدمي نيست،  مي توان از زور، در 
شكل اعدام،  استفاده كرد؟ پاسخ به 

زيرا با اين . اين پرسش منفي است
زاد آروش جامعه هرگز از روابط قوا 

درس نخوانده كسي . نخواهد شد
م كه راست نها هآ. دانشمند نمي شود 

زادي را در پيش نمي گيرند، آراه 
بنا براين، رهنمود . زاد نمي شوندآ
ن مي بايد همراه با رهنمودهاي آقر

  ديگر 

حقوق انسان  و خشونت زدائي و ( 
مشاركت همگان در اداره جامعه 

 برابر اصول همراه شود و)  خويش 
بنا بر تخفيف و راهنماي قضاوت، 

 .باشد... جبران و ترميم و
 

 پرسش دوم پاسخ به – 2
  

از پاسخ به پرسش اول شما معلوم      
. شد كه جامعه نبايد واكنش مجرم شود

موزد و آن مي آ كه قريياز درس ها
دمي را كامياب مي كند، آ بكار بردنش

يكي اينست كه حتي در برابر كنش 
ور كسي، نبايد واكنش آسخت انزجار

انسان كامياب كسي است كه . او شد
و شما مي دانيد . كنش باشدهمواره 

كه هرگاه انسان ها بنا را بر واكنش مي 
گذاشتند، نه دانشي مي جستند و نه 

  .فني
بدين قرار، همانطور كه پزشك،   

كسي را كه خودكشي كرده است، به 
دليل كاري كه كرده است، در خور 
مرگ نمي شمارد و به حال خود رها 
 نمي كند تا بميرد و مي كوشد او را از

مرگ نجات دهد، جامعه نيز نمي بايد  
بخصوص . واكنش جنايت جاني بشود

 :كه
جنايت در بستر جامعه روي مي  - ١/٢

 كه در سنجش يياز معيارها. دهد
اندازه عادالنه بودن جامعه ها بكار مي 

نيها اسيب ها و نابسامآرود، يكي ميزان 
در جامعه اي كه . در  جامعه است

يست و جو عدالت ميزان رابطه ها ن
خشونت سنگين است و نا برابري ها 
روز افزون هستند و انسان ها از كرامت 

زادي خويش غافلند، آو حقوق و 
جنايت ها و جرم ها بر هم افزوده مي 
شوند و در طول زمان، سبعيت ها و 

بنا . شناعت ها بيشتر و بيشتر مي شوند
براين، هر گاه قرار بر عادالنه كردن 

بايد جامعه و مجرم، مجازات بشود، مي 
هر يك به نسبت سهم خود در جنايت، 

مجازات جامعه به بر . مجازات شوند
قرار كردن ميزان عدالت و رعايت 
كرامت و منزلت انسان است، و در 
مجازات جاني نيز اصل را بر جبران و 

 .ترميم بايد گذاشت
مجازات موكول به سالمت عقل  - 2/2

يت سبعانه و شنيع تر شدن جنا. است
زاد و سالم نبودن عقل و آخود گوياي 

بنا براين، . بسا شدت بيماريش مي كند
نخستين پرسشي كه جامعه مي بايد از 

محيط اجتماعي چه : خود بكند، اينست
ميزي است كه آمحيط سخت خشونت 

ن، چنين جنايتي به تصور جاني آدر 
يد؟ و چگونه اين تصور سنگدالنه آمي 

بايد اجرا در عقل او به نقشه اي كه 
كرد بدل مي شود و به اجرا در مي 

يد؟  اين پرسش، در همان حال كه آ
گزارشگر سنگيني بسيار جو خشونت در 

لودگي آجامعه است و گوياي ميزان 
محيط اجتماعي و بها ندادن به تربيت 
عقل به ترتيبي است كه  هيچگاه از 

زادي خود غافل نشود، بيانگر عقب آ

رزه با جرم و ن جامعه در مباآماندگي 
عقب ماندگي دانش ها و به ويژه 
فقدان دانش جرم شناسي است و بنا بر 
اين، حكايتگر ناتواني آن جامعه از 
اتخاذ تدابير براي پيشگيري از جرم و 

 را بايد يا اين نارسائيآ. بزهكاري است
 نوشت كه به پاي مجرم و يا مجرماني 

زادي محروم آعقل هاشان از سالمت و 
نها را تشديد كرد يا، آمجازات هستند و 

 و جامعه پيش از آن، بايد به مسئوليت 
نقد فراگير از خود و جامعه خويش 

 پرداخت؟ 
بنا بر اصل، جامعه بايد بداند   - 3/2

چرا و چگونه جنايت واقع شد و عوامل 
جامعه بايد . ن كدامهايندآمؤثر در 

نكه اسباب و آبداند بهترين روش براي 
نده جرم از ميان عوامل پديدآور

جامعه اي كه . ؟برخيزند كدام است
گاه شود، رشد نمي كند و در آنخواهد 

چرخه انتقام گيري كور  گرفتار مي 
بدين قرار،  هر نظام جزائي مثل . ماند

شاهيني است كه يا گوياي اراده جامعه 
زادي آبر زندگي در صلح اجتماعي و 

زادي هست يا راوي آو رشد در 
ط و سير قهقرايي خشونت و انحطا

از بداقبالي، بسياري از جامعه . است
هاي مسلمان همچنان گرفتار آن نوع 
نظام جزائي مانده اند كه بيشترين 

ن مأخوذ از فقه يهودي و آبخش 
مسيحي در دوراني است كه روحانيت 
هاي اين دو دين نيز بيان توحيد و 
آزادي نزد موسي و مسيح را به بيان 

د و بنابر نياز به قدرت بدل كرده بودن
تضمين واليت مطلقه خويش، نيازمند 
. سبعانه ترين نظام هاي جزائي بودند

سبعيت هاي غير قابل تصوري كه 
نظام هاي جزايي حاكمان با بكار بردن 

در اروپاي قرون وسطي از خود نشان 
دادند، بر ما معلوم مي كنند كه دين و 
شريعتي كه در قدرت از خود بيگانه 

ه اندازه كارشان به بي مي شوند چ
رحمي و قساوت مي كشد و چه 

 به نام ،كيفرهاي رعب آوري را كه
 . اجرا نمي كنند، مقرر و دين و خدا

از اين رو، نظام جرائم و مجازات   
ها مي بايد هم گوياي حيات هر فرد 

زادي و رشد و آانساني در صلح و 
اعتماد باشد و هم گوياي صلح 

انسان ها در اجتماعي و رعايت حقوق 
در جامعه اي كه انديشه .  جامعه

راهنماي زندگي از بيان آزادي در  
بيان قدرت  از خود بيگانه مي شود، 
نظام جزايي هم كه تابعي از سياست 
عمومي است رويه اش عكس مي شود 
و در نتيجه بيانگر شدت قبض، خشم و 
غضب حاكمان مستبد و بسا جامعه مي 

رضاي ميل گردد و پيوسته در خدمت ا
كار . مهار نكردني به انتقام مي ماند

تجاوز به ناموس صلح در چنين جامعه 
اي به اين جا مي رسد كه به خاطر 
سبعيت و شناعتي كه مجرم در ارتكاب 
جنايت بكار برده است او را مستحق 
نابودي و حذف، آن هم با تحقير، مي 

در همين لحظه در ذهن به . داند

قير عريان كه تصاويري از خشونت و تح
در اين سه دهه از ايران ارسال شده 

  :اند توجه كنيد 
 سوي د كه ازي  در خشونتي تأمل كن

 بر افراد قواي انتظامي، در مالء عام، 
ضد شماري از محروم ترين افراد 
جامعه از كرامت و حقوق انساني و 
معيشت، يك روز به عنوان مبارزه با 
مخالفان واليت فقيه و يك روز با 

نوان سركوب اراذل و اوباش و روز ع
ديگر با ادعاي مبارزه با معتادان،  بكار 
مي رود،  بسا به ابعاد وحشتناكي كه 
خشونت در جامعه امروز ايران يافته 

مدن از آاست، پي بريد و براي بيرون 
 .  اين جهنم به تالش برخيزيد

نها آن كه در آيه هاي قرآ - 4/2
د، خداوند خود را منتقم مي خوان

جملگي مربوط مي شوند به جامعه 
هائي كه تن به حق نمي دهند و به 
ترتيبي كه توضيح داده شد، خود 
خويشتن را قرباني حد نشناختن در 

چنين جامعه . خشونت گرائي مي كنند
هائي  به بيماري مي مانند كه از درمان 

يه ها آدر حقيقت، . سرباز مي زند
  هستند به اين جامعه ها ييهشدار ها

تا مگر عدل را ميزان كنند و هر عضو 
نها حقوق خود و ديگري را رعايت آ

اگر نه، به حكم قانون انحطاط و . كند
زوال، محكوم به نابودي اند و اين 

ن ها و مسئوليت آنتيجه اعمال خود 
يه آبنابراين، اين .  ناپذيري اشان است

ها نه گوياي  تشديد مجازات كه بيانگر  
از راه بسط معنويت سالم سازي جامعه  

و كاستن از بار زور رابطه ها به اخالق 
و ميزان كردن عدالت  و خاطر نشان 

نها  جز آكردن به انسانها  كه تكليف 
عمل به حقوق خويش و رعايت حقوق 

  . ديگران نيست، هستند
و همچنان وقتي خدواند سخن از    

جزاي هر بدي اي بدي اي به همان «
 و 40يه هاي آه از جمل(»  اندازه است

ورد، در آبميان مي )  سوره شوري41
همان جا و بالفاصله  همچنان تصريح 
مي كند كه عفو و صلح جوئي بهتر 

ن ملها فَثَه مئَيه سئَيزاء سجو« : است 
عح فاجرَصلَاَفا ونَي اهللا اِلَه عه ال يحب 

 »مينالظالِ
ور مي شود كه آبه مناسبت، ياد 

 جمله با توجه به اين ن، ازآرهنمود قر
زور با زور : قاعده انشاء شده است كه

جبران نمي شود و جبران ويرانگري 
با ويرانگري سبب همگاني شدن بكار 
بردن زور و ويرانگري عمومي مي 

از اين رو، واجب تر كارها كه . شود
هر جامعه مي بايد بدان قيام كند، 
كاستن از بار زور از رابطه ها و در پيش 

  .  راه خشونت زدائي استگرفتن
  

 : پرسش سوم پاسخ – 3
  
در باره اين ادعاي موافقان اعدام    

كه دست به مقايسه انسان با حيوان مي 
زنند و به دليل امكان سقوط انسان تا 

ست تر شدن از حيوان او را در پحد 

: خور حذف شدن مي دانند، بايد گفت
اين استدالل در همين تاريخ معاصر، 

، توسط   رژيم نازي  به كار لمانآدر 
نها كساني را آمي دانيد كه .  مي رفت

را نمي » نژاد برتر « كه خاصه هاي 
داشتند، حتي اگر از نژاد ژرمن بودند، 

در خور حذف ) مانند ناقص الخلقه ها(
 :ولي در قرآن. شدن مي شمردند 

 سوره 44يه   آ، يكي يهآدر دو  - 1/3
 مي مگر پنداري بيشترشان  (فرقان

فهمند و يا مي شنوند كه آنها جز به 
مانند حيوانات نيستند بلكه راه آنها 

  . ) گمراهانه تر است
...  ( سوره اعراف179يه  آ باز، در  و

انسان هائي ن، آ قر،)َکاَالنعام َبل ُهم َاَضل 
كه استعدادهاي خويش را بكار نمي 

 خود را  و هوس هايگيرند و هوا
مراه تر از گخداي خود مي گردانند، 

راستي اينست  . حيوان خوانده است 
كه حيوان به راه خود مي رود و اين 

زادي و حقوق آانسان است كه از 
خويش غافل مي شود و به كج راهه 

  .مي رود 
 خشونت را درمان ،تنها وقتي انسان    

يعني همان از هواي (هر درد مي سازد 
خويش خدا ساختن و بر اصل ثنويت 

) يشيدن و عمل كردنتك محوري اند
و آن گاه كه منطق صوري را روش 

يه دليل آمي كند، مي تواند از اين دو 
. بتراشد براي وجوب يا جواز اعدام

ن را آولي هرگاه اصول راهنماي قر
يه آيه رعايت كنيم، دو آدر فهم 

مذكور را بسيار شفاف و سر راست مي 
ن، مكرر خاطر آروشي كه قر:  يابيم

رت مي شود از اين نشان مي كند عبا
در جامعه، توحيد، و نه تضاد را : آموزه

مي بايد راهنماي رابطه ها كرد، جامعه 
مي بايد دين حق را راهنماي اعضاي 

زادي عقل آخود كند و به سالمت و 
اعضاء و عقل جمعي خويش  بيشترين 

 و اهل زادآن آبها را بدهد  تا اعضاي 
رار، انسان هائي ق بدين . حق شوند 

بخاطر رشد نكردن سقوط مي كه 
موزش و پرورش پيدا آكنند، نياز به 

مي كنند، نياز به فضاي اجتماعي 
معنوي و خالي از زور دارند و نه 

 . مجازات مرگ
توجه شما را به اين مهم جلب  - 2/3

ن براي حيوان نيز آمي كنم كه قر
در . حقوق و كرامت قائل مي شود 

ت يه نيز، در جنايتكاري نيسآاين دو 
 .كه انسان را با حيوان مقايسه مي كند

چرا كه خدواند حيوان را نه تنها 
بلكه حقوقمند و . جنايتكار نمي خواند

  . مند مي داند كرامت
يا  زمين را نمي بينند، نمي بينند كه « آ

ن، از همه چيز زوج كريم آدر 
بنابراين، از » ) 7شعرا  آيه (ورديم آبر

ادها و لحاظ بكار نگرفتن عقل و استعد
. رشد نكردن است كه مقايسه مي كند

حال اگر قرار باشد انسان هائي كه 
رشد نمي كنند را در خور مرگ 

نطور كه داروينيسم  آ-بشناسيم
  اجتماعي مدعي است، در جهان، جز 

  16صفحهدر 
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پرسش ها پاسخها به 
  در باره اعدام

  
 !اندك شماري را نبايد زنده گذاشت

م، در هستي كه  و هرگاه خداوند كري   
فريده، حيوان را فاقد كرامت مي آ

، فريدهآآفريد و كرامت را خاص يك 
فرينشي در خور آانسان، مي فرمود، 

خود نيافريده و به انسان، خليفه خود بر 
روي زمين، ستمي بزرگ روا ديده  

فريده ها از صفات خداوندي، آ. بود
. فراخوار خلقت خويش، برخوردارند

باشند، چگونه هستي ن  اگر برخوردار
مي يابند و به ادامه دادن به حيات 
خود توانا و خالق و مخلوق در ارتباط 
مي شوند؟  كرامت مندي  همه 

نها آپديدهاي هستي با حقوق مندي 
همزاد و پديده ها، به كرامت ، ممد 

بدين قرار اگر هم .  حيات يكديگرند
فريده اي ممكن بود كه در آهستي 

ت مند بود، زندگي ن، تنها يكي كرامآ
بر او با   زندگي در جهنم بي تفاوت 

پس از مقايسه انسان با . مي گشت
حيوان نمي توان برداشت كرد كه 
كرامت ذاتي فرد هم از بين رفته 

درست است كه انسان بزهكار با . است
 غفلت از كرامت و حقوق خويش

 عمل گمراه مي شود زيرا كه با
 كند مجرمامه اش خود را بنده زور مي

  و بديهي است 
اقتضا ) زور ( = بنده زور هر چه قدرت 

كند، انجام مي دهد و تن و روان او 
 اما .  و گمراه مي شودتدني مي جويد

را گمراهي مجازات نمي بايد روند 
  به عكس، مي بايد . تسريع و تشديد كند

زاد كند و او آمجرم را از بندگي زور 
گاه بر كرامت و حقوق ذاتي و آرا 
از اين رو، مقرر . نها بگرداندآمل به عا

است مجرم مجازات را عبادت تلقي 
 .ن را بخواهدآكند و خود داوطلبانه 

  
 آقاي هاشمي شاهرودي در كتاب - 1

در ":بايسته هاي فقه جزا مي نويسد
حدودي كه حق خداوند و آدميان باشد 
حاكم مي تواند در يكي از اين سه حالت 

حالت . 1 :داز اجراي حد امتناع  كن
تزاحم، هرگاه حاكم تشخيص دهد كه 
اجراي حد مفسده و ضرري را در پي 

مانند روي گرداندن مردم از اصل ...دارد 
اجراي حد شرعي باعث از . 2...اسالم و 

بي . بين رفتن هدف و غرض آن گردد
اشكال مي دانيم كه حدود خداوندي 
بازدارنده هايي هستند كه مقصود از آن 

هكار و بازداشتن او و ديگران ها اصالح بز
از چنين كارهايي است تا به سرانجام 

 حال اگر اجراي حد .گناه بينديشند
سبب فساد بزهكار و دوري بيش از پيش 
او از دين شده و بدين سبب از اسالم 
برگشته و به دشمنان و مخالفان مي 
پيوندد، در اين موارد گفته مي شود كه 

جلوگيري حاكم مي تواند از اجراي حد 
در . 3..كرده يا آن را به تأخير اندازد

مواردي كه اجراي حدود ناممكن يا 
 جايي كه با مفسده 3,1. ..دشوار باشد

مهمتري در تزاحم باشد، براي مثال اگر 
اجراي قصاص بر بزهكاري موجب فتنه و 
جنگ با دولتي شود كه از آن بيمناك 

ولي [انجام قصاص تكليف براي ...است
حاكم تشخيص . 3,2...  نيستجايز]  دم

دهد كه در بخشيدن بزهكار مصلحتي 
است كه بايد مثالً قصاص او را به ديه 

مي توان گفت مقتضاي . تبديل كرد
واليت عام حاكم بر مردم، در دارائي ها و 
حقوق شخصي يا به طور مطلق يا در 
آنچه كه به مصالح اجتماعي و نظام 

ين جامعه بر مي گردد، آن است كه بر ا
حق خاص هم واليت داشته باشد، مانند 

پس .  ها و جان ها واليت او بر مال
همانگونه كه مي تواند ماليات هايي اخذ 
كند و بر اموال شخصي مردم ماليات 
مقرر كند و آنان را در تصرف در بخشي 
از حقوق شخصي باز دارد و بر طبق 
مصالح حكومت، برخي از آزادي هاي 

مين طور مي تواند آنان را محدود كند، ه
صاحب خون را از اعمال حق بازدارد؛ 
چراكه او از خود آنان به اين حقوق 

در چنين ...سته تر و  سزاوارتر استيشا
حالتي قصاص كردن بر صاحب خون 

رك؛ هاشمي شاهرودي،  ("حرام مي شود
 اول، نشر جسته هاي حقوق جزا، يبا

) 203-205، ص 1378دادگستر، تهران 
   

سيد احمد خوانسارى، جامع : رك  - 2
المدارك فى شرح المختصر النافع، مكتبة 

، .ش1355الصدوق، تهران، چاپ دوم، 
و اما اقامة الحدود فى غير «: 411، ص5ج

زمان الحضور و زمان الغيبة فالمعروف 
 ».عدم جوازها

به طور كلي در باره اجرا يا عدم اجراي 
دود در زمان غيبت سه رآي نزد ح

گروهي قائل به : وجود داردفقيهان شيعه 
مانند آقايان خويي، خميني (اجرا هستند 

ل به توقف ئ، دسته اي قا)و صاحب جواهر
) مانند محقق حلي(هستند و ممتنع اند 

و گروه ديگر صراحتاً قائل به عدم اجرا 
شيخ ) مانند آقاي خوانساري(هستند 

مفيد از فقيهان بنيانگذار در انديشه 
شاد، كه به منظور شيعي نيز در كتاب ار

تبيين مسأله امامت تأليف گرديده، نماز 
 و اقامه حدود را از شؤون امام  جمعه

داند و وجود او را، در همه  وم مىصمع
چنين امورى الزم  اعصار براى انجام

الستحالة خلو المكلّفين  ...«.شمارد مى
من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى 

ة الكل الفساد و حاج الصالح و أبعد من
  من ذوي النقصان إلى

 مقيم... مؤدب للجناة، مقوم للعصاة
و حام عن بيضة اإلسالم، جامع ... للحدود

شيخ .(»للناس في الجمعات و األعياد
 )34711 مفيد، االرشاد، ص

 داماد؛ نيز رك؛ سيدمصطفى محقق  -3
اجرا يا تعطيل؟، مجله : حدود در زمان ما

  77، ص 25ـ26تحقيقات حقوقى، ش 
 

  2 –جمهوريت 
  

اگر انتخابات وسيله اي براي ابراز حق 
حاكميت و ابزاري در ساخت 
مردمساالري است آيا فعال بودن در 
انتخابات، صرف شركت كردن و 
حضور در پاي صندوق هاي راي است 
يا مردمي رشيد و عارف بر حقوق ملي 
خويش با عدم حضور خود و خالي و 
خلوت گذاشتن حوزه هاي راي و 

ن ها در روز راي گيري  با بهره خيابا
گيري از ابزار انتخابات ميتوانند 
مخالفت خويش را با صغير شمردنشان 
نيز ابراز دارند ؟ تن دادن به بازي 
نمايشي قدرت استبدادي در احقاق 
حق موثر است يا نفي آن؟ بارها تكرار 
شده است وارد شدن در بازي  اي  
كه تمامي امكانات آن در دست حريف 

، وسيله كار او شدن و تمام ست ا
شرط و . بازي به سود او است كردن 

شروط گذاشتن براي وارد شدن به 
يك تجربه از اصول منطقي وارد شدن 
بدان است ولي اگر اين بازي، ما را به 
داخل جعبه پوسيده اي بكشاند كه يك 
كليد و يك كليد دار دارد و هم اوست 

را كه با حكم حكومتي، ديگربازيگران 
مات ميكند بازهم بايد وارد بازي اوشد 
؟ اگر شركت در انتخابات  را مشروط 
به تحقق شروط مي كنيم ، بايد شهامت 
تحريم را در صورت بر آورده نشدن 

وگرنه، به تكرار .  آنها  نيز داشته باشيم 
شرط گذاشتن و با وجود بر آورده 

از شركت در انتخابات ، ، نشدن شرطها 
سنده كردن،  چيزي جز به دادن رأي ب

سرخوردگي در جامعه ومنفعل كردن 
آن به ارمغان نخواهد آورد كه تا بحال 

  .نيز نياورده است
     قادر هستيم اگر به طرز فكر درخور 
مردم ساالري بها بدهيم و وقتي پاي 

زادي و حقوق ملي و آاستقالل و 
يد، قدم آحقوق فردي بميان مي 

حت سست نكنيم و حق را فداي مصل
  .تسليم به حاكمان نكنيم 

 پس ازقريب به سي سال ،   امروز
ازعمرنظام جمهوري اسالمي ايران، 
سران رژيم و بازيگرانشان اعتبار باخته 
اند و بسان رژيم پهلوي مظهر حقارت 

چه تحقيري باالتر ازاين . ملي اند 
متصور است كه بر كشوري با فرهنگي 

نه اي غني، نادان و ناتواني چون خام
واليت مطلقه بيابد و سرنوشت 
كشورومردم آن را با بكار گماردن 
گماشتگان بي كفايت به بازي بگيرد؟ 
عوامل ستم گستر آن دستگاه قضايي و 
دادگستري را با بي شرمانه ترين روشها 
به مظهر ظلم و جور و زورگويي بدل 
سازند وبا زنداني و بستگان او رفتاري 

سان در خور اين را روا بدارند كه هر ان
آنچه كه از . صفت را شرمگين ميكند

بي حرمتي به كرامت انسان در ايران 
ميگذرد ازجمله رفتار اخير با ضاربين و 
احتماال قاتلين زهرا بني يعقوب و 
مقايسه آن با رفتار بي شرمانه و تحقيري 
كه نسبت به همسر و فرزند آقاي باقي و 

دانشجويان دربند در بازداشتگاه ها 
شده است گواهي ميدهد كه تا 
واليت مطلقه برجاست كرامت انسانها 

در اينجا جا . در ايران لگد مال ميشود
دارد از آناني كه به اصالح اين رژيم 
مي انديشند،البته نه اصالح طلبان 
حكومتي كه خود عنصري از اين 

با توجه . نظام فاسدند، پرسيده شود 
 به اين كه قدرت، قانون خود را دارد

و به قدرت مدار تحميل ميكند آيا 
هنوز بر اين باوريد كه قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران كه واليت 
مطلقه استوانه آن را تشكيل ميدهد و 
كليد آن در دست اوست تحمل 
اصالح وانعطاف را دارد؟ خائنين و 
جنايتكاراني كه طي ساليان متمادي 
از اين نمد كالهي براي خود ساخته 

به مقام و مكنتي رسيده اند اند و 
حاضرند اين تحول را بپذيرند تا مثال 
در آينده پاسخ گوي شما باشند؟ اينان 
تحمل اصالح طلبان حكومتي را 
نياوردند و قتلهاي دگر انديشان را 
ابتدا قتلهاي زنجيره اي  كه از سوي 
محافل خودسر انجام گرفته  خواندند 
و سپس پرونده آن رابستند و به اين 
هم بسنده نكردند دادخواهان و 
وكالي آنها را به بيدادگاه و محاكمه 

حال با توجه به موقعيت و . كشاندند 
وضعيتي كه نظام در افكار عمومي 
ايرانيان پيدا كرده و تجربه تلخي كه 
مردم از اين استبداد ضد اخالق و 
فرهنگ آموخته اند، جامعه آمادگي 
 شنيدن صداي نو ونويد بخش را يافته

آيا وقت آن نرسيده است تا .است 
آناني كه درد وطن وآزادي هموطن 
را دارند با باور به توان مردم خويش 
و محترم شمردن حقوق ملي، با ياد 
آوري اين حقيقت كه تا واليت مطلقه 
از پيكره جامعه ايراني بدر نشود، وطن 

  ايرانيان را به احقاق حق ،وطن نشود
 از حاكميت خويش فرا بخوانند و

دادن اميد واهي به اصالح اين رژِيم 
دست بردارند تا جمهوريت به معناي 
واقعي در ايران استقرار يابد؟ بار ديگر 
ياد آور ميشوم تا واليت مطلقه بر 
قانون اساسي سيطره دارد دعوت به 
شركت در هر انتخاباتي كه از سوي 
آن رژيم برگزار ميشود عين انفعال و 

ا بهتر است آب در هاون كوبيدن وي
بگويم آب به آسياب پوسيده نظام 
ريختن است و آينده بس تاريك تراز 

با .  امروز را براي ايران در پي دارد 
تحريم كليت نظام ازجمله تحريم 
فعال نمايشات انتخاباتي آن به اين 
تاريكي نه بگوييم تا اميد استقرار 

  .ورده شود آجمهوريت بر
  
  

fr.yahoo@jmpajnejad         
 

  معرفي كتاب
    دو كتاب ترجمه بهرام بهرامي 

   :انتشار يافته اند 
نوشته »   هدف ايران  « – 1

Scott Ritter   
    در اين كتاب، نويسنده زمينه 
سازي براي جنگ بر ضد ايران 

  .غاز ، پي گرفته استآرا از 
يان صلح ها صلحي براي پا  « - 2
نوشته ديويد ) خاورميانه ( 

  David Fromkinفرومكين 
     كتاب تشريح مي كند 

سياستهاي قدرتهاي غرب و شرق 
را در خاورميانه و جهتي كه به 

  .ن داده اند و مي دهند آتحول 
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كانون دفاع از حقوق بشر 
  در ايران

  
   برگزارنمايندگي برمن-

   مي كند
  

 دسامبر روز 10به مناسبت 
  جهاني حقوق بشر 

  
 سخنراني، بحث و گفتگو

ايران و بحران هاي 
  اجتماعي

  
  :سخنرانان

الهه آريانپور، عضو كانون * 
 دفاع حقوق بشر در ايران

هاي اجتماعي  ناهنجاري
  در ايران

  
جهانگير گلزار، عضو هيئت * 

تحريريه روزنامه انقالب 
  هجرتاسالمي در 

آينده ايران با حكومت 
  احمدي نژاد؟

  
  

  ساعت 15,12,2007:.زمان
  17:00الي: 14
  

دفتر نمايندگي برمن : مكان
در ساختمان الگرهاوس 

   طبقه سوم
 

C/O 
Kulturzentrum 
Lagerhaus 
Schild Straße 
12-19 
28203 Bremen 

  
 كانون دفاع از حقوق بشر 

  نمايندگي برمن- در ايران


