
  

 

 سازمان اطالعاتي امريكا،  دو جبهه هاي كه در رژيم گشوده شده اند،16به دنبال انتشار گزارش:انقالب اسالمي
در همان حال، جنبش دانشجوئي وسعت گرفته است و بر اين جنبش، . روياروئي خود را علني تر و شديد تر كرده اند 

 كارش مسئله سازي و بحران تراشي ،غاز تشكيلآ نژاد كه از ومت احمديحك. جنبشهاي اعتراضي ديگر افزوده شده اند 
 گزارشي گوياي اين روياروئي و نيز اثر ،در فصل اول. فتار بحران شده است  خود گر،در درون و بيرون مرزها بود، اينك

نژاد را مي  سازمان را  بر رفتار مسئوالن پيشين و كنوني پرونده اتمي ايران و بهم ريختگي حكومت احمدي 16گزارش 
  .خوانيد 

 مي جوئيم تا مگر  به ،  از زبان موضعگيري ها و اطالعاتمدهاي انتشار گزارش را در بيرون از ايرانآ پي ،در فصل دوم
  ؟ما بگويند خطر جنگ رفع شده است يا خير 

  .هاي گوياي وضعيت اقتصادي كشور را مي يابيد ه در فصل سوم، خبرها و داد
  .موزش و پرورش در ايران مطالعه مي كنيد آديگر از مقاله ژاله وفا را درباره وضعيت در فصل چهارم ، قسمتي 

  .و زندان بان به جنايت مشغولند » قاضي «  جنايتكاراني را مي شناسيد كه در لباس ،در فصل پنجم
  

  ؟» معامله بزرگ « ادامه حيات رژيم از راه بحران و يا از راه 
  

در قسمت اول ، نزاعها كه احمدي : كه در زير مي خوانيد ، از ايران است و دو قسمت داردگزارشي را :  انقالب اسالمي 
نها روبرو است  و گريز احمدي نژاد از برابر واقعيت و پناه بردنش با دنياي مجاز و كوشش آنژاد در درون حكومت خود با 

   مهار دانشگاهها ورژيم براي باز يافتن 
 سازمان اطالعاتي امريكا  از لحاظ نياز هاي دو طرف و  دو فرض، يكي 16ائي گزارش و در قسمت دوم،  ارزيابي گوي

ن و ديگري ، فرض تشديد بحران و بر جا ماندن خطر جنگ را از نظر شما آفرض وجود معامله و داليل و قرائن 
   خوانندگان عزيز مي گذرانيم
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  زندانيان دنياي مجاز 
  ◄  1ص؟ » معامله بزرگ « ادامه حيات رژيم از راه بحران و يا از راه 

  گزارش، زمينه ساز جنگ باايران است و يا نوعي تعهد بوش است ◄
  6ص  به عدم حمله به ايران ؟

   9ص :انت خواري فرار سرمايه و ر-ن؟ آ تورم و مقصر ◄

   11ص  :21بخش–21مشكالت كمي وكيفي آموزش و پرورش ايران در قرن:ژاله وفا◄

   11ص : نهمين بزرگداشت قربانيان قتلهاي سياسي،تجاوزها به حقوق انسان◄

 رضائيحسن ازپرسشها 
   بني صدر پاسخها از ابوالحسن

  

    2 –اعدام پرسش و پاسخ در باره 
 باره نظريه تعطيلي پيش از ورود به پرسش هاي بعدي، الزم مي دانم در    ●

حدود در زمان غيبت كه در پاسخ به پرسش اول به آن اشاره شد توضيحي 
بدين قرار كه بحث عدم جواز اجراى حدود در زمان غيبت معصوم . ارائه كنم

را اينجانب براي اين ذكر كردم كه نشان دهم ادعاي اجماع فقهي بر لزوم 
 اما اين بدان معنا نيست كه اين .وجود اعدام به عنوان حدود خدا بي پايه است

. مي شناسم وق اسالميحقاي قابل قبول در باره  نظريه عنواننظريه را به 
 اگر اسالم بيان آزادي باشد ديگر نظريه تعليق حدود الهي معنا كه ندارد زيرا
نظريه تعطيل حدود با نگاه حقوق .  بلكه گوينده آن حق ناشناس استهيچ،

مثل هر حكم حق  ي گويد شريعت خدا حق است ومدارانه به اسالم كه م
كلي  به طور) 1(ديگري از خاصيت فرا زماني و فرا مكاني برخوردار است 

 بنابراين، از ديد اينجانب نظريه عدم اجراي حدود در زمان .ناسازگار است
زيرا اين توجيه . غيبت راه حل عادالنه اي براي نظام جزايي مسلمانان نيست

پرسش اين است كه . ن را بالاجرا كنيمآي دهد كه بخشي از قرجز اين معنا نم
هرگاه به اين عذر كه چون امام عادل در دسترس نيست مي توان بخشي از 

ن را آن را بالاجرا دانست، چگونه نتوان به همان عذر، بخش هاي ديگر قرآقر
  اجرا نكرد؟

. جود دارد   قابل ذكر است كه در ميان اهل تسنن هم رويكردي شبيه اين و
ريان حكم عمر ابن خطاب در مورد تعطيل حد سرقت در شرايط ججداي از 

آن روز جامعه عرب، طارق رمضان از استادان حقوق اسالمي كه نوه حسن البنا 
 به صورت فوري در 2005از بنيانگذاران اخوان المسملين مصر است در مارس 

ابوبكر امام پيشين ) 2. (فراخواني بين المللي خواهان تعليق حدود شده است
 سوره 2يه آن به زبان فرانسوي نيز در توضيح ذيل آمسجد پاريس و مترجم قر

مصر و سوريه و ( نور تصريح كرده است كه قاضيان در جامعه هاي مسلمان 
به علت شيوع زنا در اين جوامع، از  صدور حكم ) را نام برده است ... ايران و

 دو راه كار شيعه و سني، به علت غفلت از اين.     كنندمي منصوص خودداري 
نكه، تاكيد مي آحال . واقعيت ها، در پيروي از منطق صوري، يافته شده اند

ن را هم آزادي بخوانيم، بمثابه يك نظام، تمامي آكنم، هرگاه اسالم را بيان 
مي وريم، كه اگر چنين كنيم، جامعه به سوي معنويت آزمان مي بايد به عمل در

ين معنا كه جامعه همزمان نسبت به جرائم  سخت حساسيت نشان مي  بد. رود
دهد، نسبت به بازماندگان و قربانيان جنايت همدرد و همبسته و نسبت به انتقاد 

 "جبران"در اين جامعه، هر عضو جامعه، عدالت را . از خود، جازم مي شود
عدالت براي مي داند و راه حل دستگاه ) مثالً جنايت قتل( زور و ويراني اي 

  مبارزه با آن عبارت مي شود از حذف فرصت زورگوئي در روابط و تالش براي 
 2صفحهدر 

 

8200.   jan6 - 2007  dec 24    687. Nr 

 1386  دي 16  تا 3    687رهشما

 روزبهان البرز
  

  الدين محمد بلخي  موالنا جالل تولدسالگرد هشتصدمين بمناسبت 
     

 عشق  و هستي
 

 دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر 
 كز ديو و دد ملولم، انسانم آرزوست 

» يافت مي نشود، جسته ايم ما« :گفتند  
»آنكه يافت مي نشود، آنم آرزوست« :گفت  

)441 شمس، غزل وانيد(  
 

  
است در زمان و    در عرفان ايراني، عشق، جان جهان است و رستاخيزي 

عشق نقطه اتصال و ارتباط ميان هستي متعين و امر .  مكان، از مبتدا تامنتها
نسبت به همه موجودات «عشق حقيقتي كه بالذاته . نامتعين اليتناهي است

 هستي است، حقيقت فراگيري است كه در همه پديده ها جريان دارد؛ جهان
عشق . ي باشد عشق مط و مركبي بسي،عرضي، جوهرريشه هر امر 

درسرگشتگي و گمگشتگي ذهنيت تاريخي و سير در فعل، صفات و ذات  هستي، 
و در صورتها و شكلهاي مجازي كه بيرون از حقيقت اين جهان هستي قرار مي 

به . گيرند كم نور است اما باز هم اگر دردي و جستجويي باشد رخ مي تاباند
  .»ميان عاشق ومعشوق هيچ حايل نيست« لسان حافظ 

12صفحهدر

 فريد راستگو

نتخابات و سي سال تجربها  
 
. در اسفند ماه سال جاري انتخابات هشتمين دوره مجلس جمهوري اسالمي برگزار مي گردد

درگيري و تضاد در صفوف اصولگرايان بر سر انتخابات مجلس هشتم و نتيجتاَ دور  آينده 
افزايش اين درگيريها مدتهاست آغاز شده اند و در حال . رياست جمهوري باال گرفته است

چند دستگي و تضادها در ميان اصولگرايان بطور واضع بعد از كنارزدنها و كناره گيريها .  اند
. خود را منعكس كرده اند و نقطه اوج آن كناره گيري ذوالقدرازدولت احمدي نژاد مي باشد

 هم اصالح طلبان تا به حال به هيچگونه اتحاد وائتالف ملموسي نرسيده اند زيرا در درون آنان
اختالفات زيادي است و تاره اگر رسيده باشند آيا آنان كوشش خواهند كرد تا انتخابات را به 

   . و عادالنه مبدل نمايند؟ يك انتخابات آزاد
  16صفحهدر 

 ميزان
    جوانترها بخوانند تا بدانند

اد و برقراري دراوايل انقالب، هنگام همه پرسي  براي جايگزيني مردمساالري به جاي استبد
جمهوري اسالمي، دوستي كه مسئول يك حوزه بود را ديدم سرگرم عوض كردن محتواي 

به او انتقاد . صندوقي بود كه به عنوان معتمد، تا خواندن آراء حفاظت از آن را بر عهده داشت
كردم و گفتم شايد يكي دورأي منفي بيشتر درهرصندوقي نباشد، كارتو نه تنها خالف وگناه و 

آن شخص بعدها در ! صوابش را كه مي برم: در جواب من گفت. يانت، بلكه بيهوده هم هستخ
  .جمهوري اسالمي منصب دار شد

شكل انتخابات به شيوه اي كه اكنون درايران مرسوم است يك شبه به وجودنيامده و تاريخچه 
  و پيشينه اي را به دنبال خود دارد كه همه ما، 
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ترميم و التيام دردها و خسارت ناشي از 
زور و خشونتي كه از سوي مجرم و يا 

اين عدالت، . جامعه به كار رفته است
سركوبگر و انتقام گير نيست، بلكه 

است كه مبتني بر واليت  عدالتي 
جمهور مردم است كه مبناي صلح 
است و دعوتي است به مشاركت 

كامل و فعال تك تك آزادانه و 
بدين . جامعه در تحقق آناعضاي 

عدالت است كه فرد و جامعه منزلت و 
اعتماد و تسلي مي جويد و به تدريج 
زخم ها و دردهاي ناشي از بزه بهبود 

وگرنه، در جامعه هاي امروز  . مي يابد
» اصيل«را ) زور و سلطه(=كه قدرت 

مي انگارند و در تمامي ابعاد زندگي 
 نقش اول را در نظر گرفته براي آن

اند، با نگاهي به شرق و غرب عالم 
درمي يابيم كه نتيجه كاربرد اين همه 
مجازات هاي سركوب گرانه، از انواع 
سلب آزادي گرفته تا سلب حيات، نه 
كاهش جرم بوده است، نه قربانيان 
جرم و بستگان او با اين روش هاي 
عدالت جزايي تسلي جسته و يا از حس 

ام گيري آن ها كاسته شده است، انتق
نه مجرمان اصالح شده اند و نه 
خانواده و بستگان آن ها از عوارض 
اجراي مجازات در امان مانده اند، و نه 
جامعه به طور جدي به انتقاد از خويش 
و ريشه يابي فراواني جرائم و مجازاتها 

  .پرداخته است
بر پاسخ اين جانب به پرسش اول،   ●

   ست كه اشكال شده ا
 -1عدم اجراي قصاص به دليل . 1«   

فقدان مصلحت يا وجود مفسده كه از 
 به -2آيت اهللا شاهرودي نقل شده يا 

دليل عدم امكان تحصيل علم قطعي بر 
 به دليل شرط -3تقصير كامل مرتكب يا 

هيچيك  حضور معصوم يا منصوب خاص؛
زيرا . نافي اجماع بر حكم قصاص نيست

. ر به اجراء استاين سه نظريه ناظ
صاحبان اين سه نظريه حكم قصاص را 
نفي نمي كنند بلكه كال يا در مواردي آن 

مخالف تشريع  .را قابل اجرا نمي دانند
حكم اعدام نيستند تا اجماع را منتفي 

  .بدانيم
  
در اين خصوص به عرض مي رساند . 2

كه توصيه به تخفيف، صلح، عفوو رحمت 
اما همين  .در قرآن وسنت موج مي زند

قرآن كه مشتمل براين توصيه ها 
حق قصاص را نيز  ومشحون از آن است،

 لكن چون اين حق، مقرر نموده است؛
حق الناس بوده واختيارش به دست 
مردم بوده بالفاصله آن ها را به عفو 

قصاص را به . ورحمت توصيه نموده است
عنوان قانون وعفو را به عنوان توصيه 

  » .بيان نموده است
به اين پژوهشگر محترم حوزوي     

ور مي شود كه رابطه حكم مرگ آياد
به عنوان حد و نص از سه حال خارج 

  : نيست
در باره هر يك از حدود، از جمله . 1

وجود متن حدود مستوجب اعدام، 
 قطعي بر اعدام هم دارد و داللت آن

ديگر نيازي است؛ در اين صورت، 
جديد نيست و بلكه با اجتهاد براي 

باطل مي شود وجود نص هر اجتهادي 
و محلي براي تحقق اجماع هم نمي 

اين . ماند زيرا مدرك قطعي داريم
ظاهراً استدالل غالب فقيهان سنتي 

  .است
مجازات مرگ ني در باره آ قرمتن. 2

در بردارنده وجود دارد اما اين متن 
نيست؛ بر اعدام  الزام آور  وحكم قطعي

كند اما اينجا اجتهاد محل پيدا مي 
كه تخفيف و (ن را خود حكم آجهت 

و ) عفو به قصد حفظ حيات است 
بنا بر ( ن آاصول راهنماي عمومي قر

و نيز اصول ) ن آتبيين خود قر
باز بنا بر تبيين خود ( راهنماي قضاوت 

 ،مراد از جهت. معين مي كنند) ن آقر
تلقي . همان مقصود نهايي شارع است

 سمتحكم خدا دو قدر آن رايج كه 

ي بيان حكم اولمي شود و قسمتي  
 به عفو "توصيه"ي  دوماعدام و قسمت

، ناشي از دو غفلت  ه مي شودشمرد
غفلت اول اين است كه اين : است

تفسير، حكم قرآني را متناقض مي 
اگر داللت حكم آيه براي  سازد؛ زيرا

 سوره 178يه آ( =امكان قصاص كردن 
ديل قطعي بود، نه اعدام قابل تب)  بقره

به ديه بود و نه بطريق اولي قاتل قابل 
نكه بنا بر سياق آيه و آحال . عفو بود

فهم عمومي، مطابق آيه، قصاص مي 
تواند اعدام باشد و يا به وسيله ديه و يا 
. حتي، به عفو، كالً بالاجرا شود

بنابراين، قرآن نه تنها لزومي براي 
 نمي بيند بلكه در همين آيه و اعدام 

عتنابه ديگر كه ذكر كرديم در آيات م
از حق جبران، حق عفو و حق صلح به 
عنوان جهت گيري تشريعي الهي در 

غفلت . موارد كيفري سخن مي گويد
 قطعي تلقي كردن حكم، دوم اين كه  

كه از ديد من هر -هر دو نظر فقه سنتي
 يعني يكي قول -دو هم صائب نيستند

» ولي امر « به اجراي حدود و بسط يد 
گري قول به عدم اجراي حدود، و دي

  . نيز بي محل مي شوند
اجماع يا عدم آن       موضوع بحث 

ست كه فقه رايج در اينبلكه اين . نيست
فهم اصل نظريه تشريع جزائي قرآني به 

توضيح بيشتر آن كه . خطا رفته است
اطالق اصطالح حدود اهللا به عناوين 
مجرمانه و مجازات ها، آن هم مواردي 

گسار و قطعي شمردن احكام چون سن
قطع دست و كشتن، به وسيله قرآن 
انجام نشده است و بنابر تحقيقات 
تاريخي بيشتر مأخوذ از فقه يهودي و 

، ارتداد و سنگسار هاي نمونه ( مسيحي 
ن، جهت شدت بخشيدن به آمجازات 

مجازات ها كه نياز قدرتمداران را بر 
 در "حدود"كلمه . است ) وردآمي 

راجع به (  معناي حكم كيفري قرآن به
به كار نرفته ) جرم يا مجازات خاصي

است بلكه در باره احكام مدني و 
اين واژه در . عبادات آمده است

 بار در قرآن تكرار شده 14مجموع 
 بار آن در باره احكام 9است كه 

خانواده است، دوبار در باره احكام 
ارث و دو بار هم در باره روزه و 

بار هم به طور عام بدون اعتكاف و دو 
.  بحث حقوقي خاصي آمده است

حتي اگر كسي بگويد جعل واژه في 
نفسه بد نيست، گوئيم  هرگاه بخواهيم 
واژه حدود را در باره مجازات ها به 
كار ببريم، قبل از آن بايد فرق ميان 
احكام جزايي را كه متضمن تصرف در 
آزادي و جان و حيثيت و دارايي افراد 

 ساير احكام در مقوالت عبادات است با
چون اعتكاف يا مدني چون طالق و 

اگر اين فرق را مد . عده را از ياد نبريم
نظر خود در رجوع به  آيات جزايي 
بدانيم و نيز نظر به دو اصل راهنماي 
تخفيف، و صلح و عفو كه در پاسخ به 
پرسش اول به عنوان مقصود نهايي 
اه شريعت در جزائيات فهميديم، آنگ

بايد بگوييم كه اطالق حدوداهللا به 
احكام جزايي به اين نحو است كه حد 

 كه "فضايي" يا "محدوده اي"يعني 
 مجازات حداكثر ن را ، آحد باالي 

 شيوه تشريع ، بنابراين. معين مي كند
براي مثال حكم (الهي در جزائيات 

 به قتل يا عموجود در آيات راج
كه به اين گونه است ) سرقت يا زنا

حداكثر  دون مسلمان موظف است 
 ،در قتل عمدي، براي مثال، كيفر كه 

هم . مجازات معين كند،  اعدام است 
بخاطر رعايت اصول راهنماي قضاوت 
و هم بخاطر رعايت حقوق انسان و هم 
بلحاظ نا ممكن بودن حصول علم 

. قطعي و نبود كمال ملكه عدالت 
دانستني است كه بنا بر اين كه قصاص 

جد حيات برخوردار از حقوق است، مو
اگر قاتل عفو شد، قصاص بمثابه علت 

 . يابي و جبران و ترميم برجا مي ماند 
پس تعدي از حد خدا كه در قرآن 

 بهنهي شده است يعني اين كه 
نزديك شدن در مقام مجازات حداكثر 

ن، آاگر نه جهت ديه گرفتن و بهتر از . 
راي  ب. عفو كردن را در پيش گرفتن 

 به كتاب حقوق ، تفصيل بيشتر اين نظر
  .  انسان در قرآن مراجعه كنيد

اگر  . حالتي كه نص وجود ندارد. 3 
نص وجود ندارد و جرائمي وقوع مي 

نها آيابند كه قانون گذار مي بايد براي 
 دعوي اجماع مجازات معين كند، اوال 

 قانونگذاري نادرست است و ثانيا 
افق اصول موالجرم بايد كيفري 

بديهي . جريان يابدن آراهنماي قر
است اجتهاد نمي تواند ناقض حقوق 
انسان و مخالف ارزش حيات و به 
فراخوانده شدن انسان به گزاردن حق 

 و ناقض اصول راهنماي قضاوت حيات
  .   باشدن آدر قر

  
حال در زير به تأمل در پرسش 
هاي بعدي راجع به اعدام مي 

  :پردازيم
  

 آيا شما به طور .پرسش چهارم
 با اعدام مخالفيد يا در "مطلق"

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

استثناء قائليد؟ ) يك محاكمه عادالنه
آيا براي نمونه و از ديد يك 
مسلمان، مجازات مرگ براي صدام 

   قبول داشتيد؟را
 

در پاسخ به پرسش اول به اين     
توضيح اين . پرسش هم جواب داده ام

ن در باره هرگونه جنايتي آكه قر
به بيان ديگر، . رهنمود داده است

دستور قرآن بر نامطلوب بودن اعدام 
عام است و تخصيص نخورده است كه 
گفته شود در باره يك نوع قتل عفو 

ن آ ديگر بهتر است و در باره نوع
ن، آبراي اين رهنمود به حقِ قر. اعدام

از . داليل بسيار اقامه مي توان كرد
  : جمله اين داليل

انسانها مي بايد به حق حيات . 1- 4
معرفت پيدا كنند و به اين حق عمل 

كسي كه صلح مي كند و مي . كنند
بخشد، از حق حيات دفاع مي كند ولو 

  .مجرم را مستحق زنده ماندن نداند
 قضاوت عادالنه به اين معنا كه 2- 4

قاضي بتواند در مورد مسئوليت كيفري 
متهم علم قطعي پيدا كند، از انسان 

قول كساني چون . ساخته نيست
خلخالي كه براي توجيه محاكمات 
اختصاري و اعدام هاي ناشي از آنها 
مي گفت معدوم اگر بي گناه بود به 
بهشت مي رود در عين حال كه از 

پروايي او در برابر حقوق شدت بي 
مردم خبر مي داد، اعتراف به نيافتن 
علم قطعي و عادالنه نبودن احكام 

او مرتكب جنايت شد، . صادره او بود
آن هم نه يك قتل كه به قول خود او 

 550در كتاب خاطراتش، دست كم، 
  . قتل

 همانگونه كه در بخش نخست 3- 4
پاسخ ها بيان كردم، كيفر اعدام ناقض 

ن است آصول راهنماي قضاوت در قرا
كه در كتاب حقوق انسان در قرآن به 

از جمله اين اصول . تفصيل آورده ام

قرآني يكي اين است كه در اجراي 
عدالت بايد از اصل جبران و ترميم 

يعني اگر با ارتكاب جرمي . پيروي شود
ستمي وارد مي آيد نبايد آن را با ستم 

م جديد زيرا با ست.  ديگري پاسخ داد
در ماجراي . چيزي جبران نمي شود
، خداوند )ع(داوري داوود و سليمان 

موزد كه يك زيان را دو آبه انسان مي 
. زيان كردن روشي نادرست است

شايان ذكر است در آن زمان رسم اين 
بود كه اگر گوسفند كسي وارد 
محصول ديگري مي شد، متضرر هم 
حق داشت مقابله به مثل كرده و دام 

اما . را وارد محصول ديگري كند اش 
داود و سليمان با هدايت الهي در 
دعوايي اين چنيني، به جاي صدور 
حكم طبق رسم موجود كه حكمي 
ضرر آفرين بود، حكمي جبراني صادر 
كردند و دستور دادند كه متضرر به 
جاي ورود به محصول اولي و ضرر به 
آن، صاحب مقدار شيري شود كه از 

و داود و ". شده استآن چرا ايجاد 
سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ 
نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم 

اعدام  ") سوره انبياء78آيه ( شاهدين
نه يك ضرر در برابر يك ضرر است 
بلكه يك زيان را چند زيان كردن 

زيرا غير از ناحساس كردن انسان . است
ها نسبت به حق حيات، جامعه هاي 

قاد و ارزيابي منصفانه انساني را از انت
اعدام . روابط خويش نيز باز مي دارد

پاك كردن صورت مسأله است و در 
حقيقت، در تصور همگاني، پنداري با 
اعدام ماجراي بزهكاري تمام مي شود 
و از اين رو ديگر اين پرسش ها كه؛ 
چرا جرم واقع شد، نارسائي ها در كار 
بنيادهاي جامعه كدامها هستند، و 

هاي آنها چه اثري بر تمايل به كاركرد
جنايت بمثابه راه حلي دارند كه جاني 
بر مي گزيند و يا خود را ناگزير از 

ن مي پندارد، و دهها پرسش آاتخاذ 
  . خطير نظير آن كم اهميت مي گردد

اعدام، جامعه را از چند كار بسيار . 4-4
يكي از نقش معلم : مهم محروم مي كند

مل به حقوق زندگي بودن كه از راه ع
است، ديگري توجه به اصل جبران و 
ترميم از راه سالم سازي و بازپذيري 

ن را الگوي پايدار عدالت آمجرم و 
جزايي گرداندن، سوم از شركت 
همگان در بكار بردن حقوق و 

 كه همان -جلوگيري از تزلزل ارزشها
 و -حقوق فردي و جمعي هستند

چهارمي گسترده تر كردن فضاي 
.  زادي و معنويتآفضاي الاكراه، 

همانطور كه مشاهده مي شود،  در 
جامعه، به همان نسبت كه خشونت، به 
عنوان راه حل و نيز به عنوان مجازات 
نقش پيدا مي كند، از نقش اعضاي 
جامعه در گسترش فضاي الاكراه و نيز 
برخوردار كردن زندگي از بعد معنوي 

از غفلت از .  خود  كاسته مي شود
 از حقوق خويش را قدر زادي و آ

  .نشناختن كه ديگر مپرس
ن بر اين كه زشتكاري آ تصريح قر5-.4

قومي شما را به زشتكاري بر نيانگيزد، 
در حقيقت، . يك راهبرد عام است

انساني كه عنوان مي كند به دليل 
سنگين بودن جنايت بايد مجرم را از 
حيات انداخت، خود را تا سطح جاني، 

انسان كرامت مند . پايين آورده است
بلكه مي كوشد با . اين كار را نمي كند 

هنرمندي مجرم را تا سطح انسان آزاد 
اين هنر كار هنرمندي . و كريم بركشد

بزرگ چون پيامبر است وقتي اسالم  
آوردن قاتل حمزه، عموي خويش را 

( به قول محي الدين عربي  . پذيرفت 
   كه نظر او به عنوان فقيه،مفسروعارفي

اخته شده در ميان شيعه و سني در شن
مخالفت با قصاص دليل ديگري بر 

ن وقتي آقر) نقض ادعاي اجماع است

مي فرمايد جزاء بدي بدي است بهمان 
نكه تجويز مي آاندازه، مجازات را با 

در نظر ) 3.(مي داند)سيئة(كند اما بد 
او، عفو مقدم بر مجازات ، بخصوص در 

وند مجازات اعدام است چرا كه خدا
بنا را بر صيانت حيات نهاده است و از 
بين بردن حيات قاتل را از بين بردن 
نشأت حيات الهي مي داند كه در 

از ديد ابن  .انحصار خود خداست
 به معناي  و قصاصعربي عفو حق است

 زيرا عفو پاسداري از  مغاير آن،اعدام
در حقيقت، در ) 4.(حيات ديگري است

ه ،  سوره سجد35 و 34يه هاي آ
خداوند استعداد هنرمندي انسان را 
مخاطب قرار مي دهد و او را به هنر 
بدي را به نيكي پاداش بخشيدن مي 

  .  خواند
با اعدام صدام حسين نيز مخالف  6- 4

بودم و اين مخالفت را در مقاالت و 
نه تنها به . مصاحبه هايم ابراز كردم

داليلي كه در رد اعدام در باال ذكر 
 نه تنها به اين دليل كه كردم، و باز

دادگاه فرمايشي بود و با اعدام، جامعه 
عراقي و نيز جهاني از ماهيت صدام و 

شكار او، از جمله با آروابط پنهان و 
حكومتهاي كارتر و ريگان و بوش 

آگاهي نيافت و اين كه اعدام    
نگذاشت مردم اين واقعيت را درك 
كنند كه استبداد مستقل وجود ندارد و 

 استبدادي به ضرورت وابسته است، هر
بلكه بدين دليل كه با اين كار جامعه 
عراقي از فرصت تأمل در اين واقعيت 
محروم شد كه جنايات انجام گرفته 

چرا كه زمان متعلق به گذشته نيست، 
ينده آ باردار حال در بردار گذشته و

استبداد، بمثابه جنايت بر پس . است 
ده جامعه ينآضد جامعه، مسأله حال و 

اعدام فرصت ترميم و جبران را .  است
چنين شد روزگار . از صدام نيز گرفت 

 ايرانيان ، از جمله به اين علت كه 
،   57اعدامها، در روزهاي اول انقالب 

 را از درك خطر باز سازي نها آ
جامعه اي .  استبداد وابسته باز داشت

كه با حركت انقالبي خويش مانع 
ا از پيش پا بر داشته استبداد وابسته ر

زادي را مي آبود و راست راه رشد در 
خواست در پيش گيرد، با دفاع از 
ادامه حيات افراد در خدمت رژيم 
ساقط شده، به آن ها و به خود در 
واقع فرصت مي داد بر شدت تبهكاري 
هاي انجام گرفته وجدان يابند و، با 

زادي، درس آمشاهده رشد جامعه در 
 براي كساني بشوند كه عبرتي ماندگار

در پي سلطه بر جامعه از راه زور و از 
امروز .  راه قدرت خارجي مي شوند

ن آجامعه ايراني مي تواند ببيند كه 
روز حق با كساني بود كه با اعدامها 
مخالفت مي كردند و نسبت به باز 
سازي استبداد كه در اول با اعدام 
سران رژيم سابق شروع شد هشدار مي 

 آن روزها در اعتراض به اعدام .دادند
هويدا و افسران ارشد ارتش، به آقاي 
خميني هشدار دادم كه در اين كارتان 
گرچه به زعم خويش با حذف بدترين 

كشتن  كار را با ها شروع مي كنيد اما 
اي .  ادامه خواهيد داد بهترين ها 

ن خشونت آمدهاي آ پي كاش، جامعه 
 ها را مثل امروز مي ديد و نمي
گذاشت ايران قرباني چرخه هولناك 

  .خشونت شود
  

مجازات مرگ دست . پرسش پنجم
كم در مواردي از ديد قربانيان 
جرم برخوردي منصفانه است و به 
ترميم رنج و دردهاي آن ها و 
حس تحقق عدالت در آن ها 

اين  چه ايرادي. كمك مي كند
  دارد؟ استدالل

  
پاسخ اين پرسش در ضمن پاسخ به 

با . ل و چهارم آمده استپرسش او
وجود اين خاطر نشان مي كنم كه 

نچه موجب رنج و درد مي شود، آ
  :دست كم دو امر واقع هستند 

 يكي جنايتي كه عزيز كسي يا خانواده 
  اي را بكام مرگ كشانده است و 

  3صفحهدر 

 2–اعدامپرسش و پاسخ در باره
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در :ديگري يكي از اين دو حس است
حال طبيعي، حس عدالت خواهي، و 

ي، حس انتقام و در در حالت  غير طبيع
ن شدن از راه اعدام آپي ارضاي 

حس دوم، يعني حس انتقام، . جاني
خبر از از خود بيگانگي انسان از 
رهگذر اعتياد به اطاعت از قدرت و 

اين حس در . زورمداري مي دهد
جامعه هائي همگاني مي شود كه در 

زادي و عمل به حقوق،  زندگي نمي آ
ليت كنند و اعضاي جامعه در مسئو

در . ن، شركت نمي كنند آاداره 
نتيجه، هر كس جامعه را نسبت به 
ستمي كه بر او رفته است، القيد مي 

به نظر مي رسد در جامعه امروز . انگارد
ما كه حتي براي مسائل جمعي نيز، 
افراد راه حل شخصي مي جويند، اين 

براي . حالت دارد گسترش مي يابد
ام ئي نظآمثال، عقب ماندگي و ناكار

موزش و پرورش يك مسئله جمعي آ
ن را آاست و جمهور مردم مي بايد 

حل كنند به ترتيبي كه تمامي فرزندان 
موزش و پرورش در خور، آجامعه از 

اما وجدان جمعي به . برخوردار شوند
تمامي جامعه يا  تعلق اين مسئله به

راه . وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است
 نيز حلي كه خانواده ها مي جويند

فردي است؛ همچون تقبل هزينه 
موزش و پرورش فرزند آسنگين براي 

كشور «ن آخود و فرستادن او به اين و 
  . براي تحصيل» پيش رفته

      بدين قرار، هرگاه جامعه مسئوليت 
جمعي خويش را بشناسد و برعهده 
بگيرد، محلي براي از خود بيگانه شدن 
حس عدالت خواهي در حس انتقام 

بسا فكر انتقام، بدين خاطر . ندنمي ما
كه انسان را تا حد قاتل عزيز خود 

اما . ور نيز مي شودآپست مي كند، درد
حس اول؛ يعني حس عدالت خواهي، 
ملكه و فضيلت انسان طبيعي است و 
حق است، از خود هستي دارد و بر 
اين مبنا، عدم تحقق آن ناحق يا 

هرگاه جامعه عادل . ورده زور استآفر
و خشونت زدائي را رسالت باشد 

دائمي خود بشناسد و  به آن عمل كند، 
زور و خشونت در روابط بي نقش يا 
كم نقش مي شود، و در نتيجه ناحق ها 

يند و يا بسيار كم آنيز در وجود نمي 
  . شمار مي شوند

وري است كه وسعت آ       در خور ياد
 -سيبها و نابساماني هاي اجتماعيآ

يتها و ابتال به بخصوص جرائم و جنا
 امروزه مسئله اول سياست -مواد مخدر
معموالً در غرب و در زمان . شده است

انتخابات، گرايشهاي راست گرا فقدان 
ن از راه اعمال آامنيت و بازگرداندن 

قدرت و سخت گيري در مجازاتها را 
. دستور كار انتخاباتي خود  مي كنند

افزايش بزهكاري ها به ويژه ميان نسل 
ن كه در گزارش هاي جنايي در جوا

دو نمونه امريكا و فرانسه به چشم مي 
خورد گواه شكست كامل اين روش 

تجربه اين كشورها به ما مي . هستند
نها كه اعمال زور را تنها آموزند كه آ

راهكار و يا راهكار اصلي مي شمارند، 
هم بدين دليل كه، بنا بر قاعده، زور 

 باشد، هدفي جز زور نمي تواند داشته
ن آو هم بدين خاطر كه بكار برندگان 

نمي خواهند برگ برنده خود را از 
سيبها آدست بدهند، خود عامل فزوني 

  .و نابساماني ها مي شوند
  

 كميته حقوق بشر .پرسش ششم
سازمان ملل در باره محتواي ميثاق 

المللي حقوق سياسي و مدني  بين
كه جمهوري اسالمي هم رسماً به 

ت تصريح كرده است، آن ملتزم اس
باالترين حقي ... حق زندگي "

است كه در هيچ زماني حتي در 
اي  العاده دوراني كه وضعيت فوق

پيش آيد كه حيات يك ملت در 

خطر تهديد باشد، قابل فروكاستن 
 آيا حق حيات در نزد شما ".نيست

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

دمي مطلق است؟ حتي در جان آ
  برابر خدا؟ چرا؟

 
پرسش ششم شما  چند پرسش را در بر 
مي گيرد كه بايد جزء جزء بررسي 

  .شود
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در برابر خدا مطلق است، معنادار 
خداوند خالق هستي انسان و هر . نيست

هرچند در تاريخ آمده . جانداري است
از زندگاني است كه در دوران هايي 

انسان روي زمين، قرباني كردن انسان 
براي خدا مرسوم بوده است، به گواه 

بر ) ع(قرآن، اين رسم را ابراهيم 
يا آاما اگر منظور اينست كه . انداخت

تن دادن به مرگ براي حفظ دين 
رواست يا خير، بايد پاسخ داد كه بر 
اصل ثنويت تك محوري و با بكار 

اد انسان مي بردن منطق صوري، از ي
برند كه دين روشي است براي زيستن 

متاسفانه . زادي و كرامتآدر حقوق و 
تفكر فقهي رايج در ميان مسلمانان، در 
شيعه و سني كه مرگ براي دين را نه 
روا كه واجب مي كنند، بر رويكردي 

بدين . ثنوي و بل مشركانه استوار است
سان كه در مواردي به تعارض حفظ 

فس، براي مثال در دين با حفظ ن
صورت ترك دين يا انكار يكي از 
ضرورت هاي آن، مي رسد و در چنين 
مواردي به زعم فقها بايد حفظ دين را 
در سلسله مراتب احكام دين مقدم 
دانست و بر اين مبنا مثالً حكم به اعدام 

با همين فريب صورت . مرتد داد
چه باك  اگر بخاطر «پرستانه بود كه 
ن و ايراني از ميان حفظ دين، ايرا

حفظ حكومت ديني مقدم «يا» بروند
بر جان ايراني است و تا آخرين قطره 

، شعار گشت و در »خون بايد جنگيد
 ساله اي، نسلي قرباني شد و 8جنگ 

خسراني عظيم، هم مادي و هم انساني، 
به دو كشور و  كل منطقه و بسي بر 
بسياري از انسان هاي بي گناه در 

ناگفته نماند . م وارد شداقصي نقاط عال
كه اين فلسفه تنها نزد روحانيان حاكم 
بر ايران وجود ندارد بلكه نزد غالب 
فرقه هاي فاشيستي و استالينسيتي و 

  . نظائر آنها چنين بوده است و هست 
زادي و شامل آ    هرگاه دين را بيان 

حقوق انسان و هر ذي وجودي 
 عبارت "وضعيت فوق العاده"بشماريم، 

ي شود از قرار گرفتن صاحب حق در م
در چنين اوضاع و . برابر متجاوز به حق

احوالي، انسان در مقام دفاع از حق 
خويش بايد روشي را برگزيند كه زور 
از ميان برخيزد و متجاوز نيز از 

. زاد شودآزورمداري و سلطه جوئي 
در اين روش چه بسا دين بمثابه بيان 

ي زادي بخاطر اين كه روش زندگآ
يد آزاد و حقوقمند است بكار او مي آ

و بدان، او راه آزادي را از بيراهه 
بر اين . زورپرستي تشخيص مي دهد 

اساس، ايستادگي بي تزلزل برحقوق 
خويش، روشي است كه مي بايد بكار 

زيرا قدرت جز با استقامت ذيحق، . برد
واپس نمي نشيند و  تن به انحالل نمي 

زادي آنسانها از غاز، اآهرگاه از .  دهد 
و حقوق خويش غافل نشوند،  قدرت  

يد تا حيات آدمي را آنمي تواند پديد 
ترك استقامت، بنام . ناچيز كند

مصلحت حفظ حيات، حيات را نجات 
نمي دهد بلكه مرگ تدريجي در دراز 

مدت و توأم با شكنجه، به سخن ديگر،  
زندگي در موقعيت دون انسان را  ببار 

الي كه اين مرگ در ح.  مي آورد
خفت بار، مرگهاي خفت بار ديگري را 

ورد، ايستادگي بر سر آهم از پي مي 
حق، ولو به مرگ بيانجامد، زندگي 

. زاد و حقوقمند را تضمين مي كندآ
در كربال كرد )  ع ( كاري كه حسين 

ن آ. از نوع استقامت بر حق است

ن آمرگ كه به تعبير رسا و زيباي قر
اما . استحيات است اين مرگ 

همزمان بايد هشدار داد كه ايستادگي 
بر سر خط، به موازنه عدمي نياز دارد 

توضيح اين كه ) . حركت در راه خدا(
صاحب حق نبايد واكنش شود و وارد 

ميز خود آروابط قوا در شكل خشونت 
او از موضع احقاق حق، يعني . شود

زاد و آدفاع از حيات مستقل و 
بي محل حقوقمند خود و ديگري، و 

مي بايد به ) زور ( = كردن قدرت 
توضيحات مفصل تر . استقامت برخيزد

شيوه خشونت زدائي و قواعد اجراي 
آن را در كتاب عقل آزاد، به ويژه از 

، آورده ام و دعوت 271 تا 265صفحه 
مي كنم براي مطالعه بيشتر به آن 

  . مراجعه كنيد
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باالترين حقي ... ق زندگي ح"ملل كه 
است كه در هيچ زماني حتي در 

اي پيش  العاده دوراني كه وضعيت فوق
آيد كه حيات يك ملت در خطر 

، ".هديد باشد، قابل فروكاستن نيستت
با وجود اين، چند . نظر شفافي نيست

نكته اساسي در اين باره شايان توجه 
  :  است
حقوق يك مجموعه را تشكيل مي . يكم

حق، » باالترين«  و  سخن از دهند
دمي را به ياد تقدم اسالم بر استقالل آ

زادي و حتي بر ايران و حيات آو 
انسان مي اندازد كه در باال  بررسي  

زيرا يك معناي تعبير حيات بمثابه . شد
، مي تواند اين باشد »باالترين حق« 

كه در مواردي حق حيات خالي از 
ن تر حقوق ديگري است كه از آن پائي

اين منطق تقدم سازي در . هستند 
عمل نيز كار را به ايجاد  فضاي خالي 

. ن را پر مي كند آمي كشاند كه زور 
اما حقوق، ذاتي حيات هستند و حيات 
خالي از حقوق، نبود حيات، يعني 

  . مرگ است
ن وضعيت فوق العاده اي آاما . دوم

كه سبب به خطر افتادن حيات يك 
تجاوز يك ملت مي شود، وضعيت 

ن ملت و  به آقدرت خارجي به وطن 
ن ملت و حقوق ملي آحقوق اعضاي 

گرچه بعيد است منظور . ن ملت استآ
كميته اين باشد كه ملت تحت تجاوز، 
به اين دليل كه حق زندگي باالترين 
حق است، نبايد در برابر تجاوز بايستد 
زيرا سبب كشته شدن  اعضايش مي 

ار و تأكيد شود، با اين حال، جاي تكر
دارد كه تسليم جكم زور شدن و به 
استقامت بر نخاستن، رضا دادن به 

در جهان . مرگ دسته جمعي است
ن، اقليت سلطه گر بر آامروز كه، در 

اكثريت سلطه پذير حاكم شده است، با 
رنج و درد مي توان شاهد بود كه 
عرصه زندگي هاي ِ خالي از حقوق يا 

نسان و ور چند ميليارد اآمرگ زجر 
محيط زيست او چگونه شكل گرفته 

  .است
بسا مقصود كميته اينست كه حتا . سوم

در چنين موقعيتي، دولتي كه حق 
مدار است و دفاع در برابر متجاوز را 
تصدي مي كند، نمي تواند به بهانه 
وضعيت فوق العاده در كشور، اعدام را 

زادي و ديگر حقوق آمجاز كند، يا 
 و با اين شيوه ها انسان را انكار كند

خود را مالك جان و مال و ناموس 
اين سخن كامالً به جا . مردم بگرداند

ور مي شود كه در دوران آياد. است
تجاوز عراق به ايران، در پيروي از 

زادي آهمين اصل كه استقالل از 
 كه به پيشنهاد -تفكيك ناپذير است

اينجانب در پيش نويس قانون اساسي و 
اسي مصوب مجلس سپس درقانون اس

 -خبرگان قانون اساسي گنجانده شد
در مرزها در برابر قشون متجاوز بعث و 
در درون مرزها در برابر تجاوز 

زادي و حقوق انسان، آاستبداديان به 

« ازجمله، به . به استقامت پرداختم
كه با استفاده از » شورايعالي قضائي

فرصت جنگ، به خود اجازه قانون 
كردن يك رشته گذاري و بر قرار 

ممنوعيت ها را داده بود، اخطار و 
تصريح كردم من كه اتاق كارم 
سنگرهاي سربازان شده است و دفاع 
از وطن را از درون جبهه ها تصدي 

زادي را نه تنها مخلّ دفاع آمي كنم، 
ن مي آنمي دانم، بلكه سخت مساعد با  

  .       دانم
نكه به نظر نمي رسد آباز با . چهارم
ميته اين بوده باشد كه بخاطر قصد ك

وجوب رعايت حق زندگي، هيچ 
دولتي حق ندارد به بهانه در خطر 
بودن حيات ملت خود، دست به 

و يا تجاوز به كشور » جنگ پيشگيرانه«
ديگري بزند، چنين برداشتي هم از 

اگر هم كميته اين . سخنش حق است 
قصد را نداشته است، اين حكم چون 

ن آت كه بر حق است بر كميته اس
  .تصريح كند 

  
آيا وضعيت تاريخي و  .پرسش هفتم

كنوني 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؟
  

پاسخ به اين پرسش چند مطلب را در 
  :در پيوند با يكديگر بايد توضيح دهم
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امروز ايران به لحاظ زندگي در شرايط 
استبداد، نسل بعد از نسل، به اطاعت از 

معتاد شده اند و پاسخ ) زور( = قدرت 
زور را زور دانسته و ضرر را با ضرر 

ند و، بنا بر اين، در بزرگتر پاسخ مي ده
سيبها و آچنين بستري لغو حكم اعدام، 

نابساماني ها اجتماعي را بيشتر خواهد 
كرد و از اين رو بايد صبر كرد تا جامعه 

ور مي آمادگي پيدا كند، فقط يادآ
شوم كه انديشه موازنه عدمي در ايران 
زمين باليده است؛ ايرانيان در شمار 

ده اند كه نخستين جامعه هاي انساني بو
به كرامت و حقوق انسان وجدان 

 انديشي بن مايه "جان". جسته اند
حماسه انسان، . فرهنگ ايراني است

ظهور حق، را عارفان بزرگ ايران 
ساخته اند و ايران سرزمين پااليش 

هرگاه . اخالق و كيش مهر بوده است
 به ترتيبي كه –مجموعه اي از تدابير

را  به اج–پيش از اين توضيح دادم
يند، بدان سان كه جامعه ما ارزياب آدر

و منتقد بگردد و عدالت اجتماعي 
ميزان رابطه ها بشود، يعني رابطه ها 
ميان انسانها بر وفق حقوق انسان و 
حقوق ملي وطن ما تنظيم و از زور 
خالي شوند، انسان كرامت مي يابد، 

زادي ارزش آحيات حقوقمند شده و 
و يافتن مي شود و جامعه در راه رشد 

زادي در مي يابد كه از آفرهنگ 
مهمترين خشونت زدائي ها، جانشين 
كردن مجازات هاي بيانگر حس انتقام 
و زور بمثابه تنها راهكار، با روش هايي 

كه ) اعم از جزايي و مدني(است 
ترجمان جبران و ترميم و مهر و بي 

  . محل كردن كار برد زور  هستند 
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بودم، با اعدام مخالفت مي كردم و 
همواره هشدار مي دادم اعدام را با 
بدترين ها شروع مي كنند تا به بهترين 

. ن را ادامه مي دهندآها مي رسند و 
در همان روزهاي نخست انقالب در 
هر اجتماعي حاضر مي شدم، از جمله 

پرسش ها،  يكي اين پرسش بود كه 
 انقالب مخالفيد؟ شما چرا با اعدام ضد

چرا با اعدام قاچاقچي مواد مخدر 
مخالفيد؟ چرا با قوه قضائيه درافتاده 
ايد؟  دراجتماعات مختلف مي 
كوشيدم جامعه آن زمان دريابد كه در 

» خشونت مشروع«دولت حقوق مدار 
خشونتي است كه دولت، در مقام دفاع 

 "آخرين حربه"از آزادي ها به عنوان 
. ادالنه، بكار مي بردو بر وفق قانون ع

ولي با وجود اين، در دولت هاي مردم 
ساالر و داراي حاكميت قانون مي 

ويز اقتدار آبينيم كه مجازات ها دست 
غاز آپس بايد از همان . گرائي هستند

كار توان دولت را براي اعمال 
به همين . خشونت به حداقل رساند

ن دوران در برابر جو آخاطر، در 
نهادهاي تازه تأسيس «ا غالب، دائماً ب

مخالفت مي كردم و آنها را » انقالبي
بي تعارف ستون پايه هائي مي خواندم 

نها،  بناي جديد استبداد ساخته آكه، بر 
به نظرم در همان روزهاي . مي شوند

، جامعه در 60پيش از كودتاي خرداد 
يافته بود كه هشدارهايم به حق بوده 

از   سال 26امروز كه  بيش از . اند
 بر عليه معتمد مردم 60كودتاي خرداد 

ايران مي گذرد، به نظرم جامعه به 
تجربه به اين نتيجه رسيده باشد و از 

مادگي اش براي الغاي آاين رو 
مجازات اعدام، در اكثر جرائم به غير 
از قتل ها و تجاوزهاي فجيع، به ويژه 
اگر با پشتيباني بيان دين باشد كم 

  . نباشد
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پذيرفتن الغاي مجازات اعدام در 
موارد جنايت هاي سنگين را نداشته 
باشد، آيا باز بايد مجازات اعدام را لغو 
كرد؟ پاسخ اينست كه نمي توان به 
استناد واليت مطلقه برمردم جاي آن 

از ديدگاه . ها تصميم گرفت
نجا كه واليت با آجمهوريت، از 

 است جامعه جمهور مردم است، بديهي
اي كه موافق مجازات اعدام باشد، به 

و البته . ن رأي نخواهد دادآالغاي 
بديهي است اقليتي هم كه با نقض 
اصل جمهوريت بر ملتي واليت مطلقه 
پيدا مي كند، مجازات اعدام را بمثابه 

ن را الغاء آسالح اصلي بكار مي برد و 
نمي كند و همانطور كه در رويه 

 بينيم، جانبداري از دستگاه قضايي مي
ن را تا حد ارتداد نيز مورد آالغاي 

  . تعقيب و مجازات قرار مي دهد
     اما پرسشي كه باقي مي ماند اين 
است كه چنين جامعه اي پس چگونه 
به اين حقيقت آگاه شود كه اگر قوه 

ن، قاضي آقضائيه مستقلي بجويد كه در 
اصول راهنماي قضاوت  را بكار مي 

انساني، در مقام خليفه خدا، برد و هر 
، مي »عفو و تخفيف را بهتر بداند«

ور خشونت رها آتواند از فضاي خفقان 
شود و در افق باز الاكراه، زندگي 
حقوقمند و برخوردار از بعد معنوي 

يا راهي جز استقامت بر تبليغ آبجويد؟  
و ترويج كلمه حق هست؟ بر اين مبنا، 

 در من بر الغاي مجازات اعدام حتي
  .چنين جامعه اي اصرار مي ورزم

  
 تفسير شما از اصل .پرسش هشتم

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

   را انتخاب كرد؟"كريمانه"
 

  ناين پرسش را در تحقيقي زير عنوا
تعريفي را . كاويده ام» كرامت انسان « 

يق بسط داده ام، در ن تحقآكه در 
چند نكته زير به طور فشرده باز مي 

  : ورمآ
آفريده ها همه كريم « 1 – 8

كرامت هر پديده هم به ) 5.(»هستند
  برخاستن از هستي و اتصال به هستي 

  15صفحهدر 

 2–اعدامپرسش و پاسخ در باره
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احمدي نژاد از برابر 
نزاع ( واقعيتها مي گريزد و 

  با پورمحمدي و جناحي از
خامنه اي و » بيت « 

جنبش دانشجوئي   وديگران
وپناه مي برد  به ... ) و

دنياي مجاز و برعهده 
  :!گرفتن نقش پهلوان پنبه ؟

  
  :روئيها د ر بيماري خامنه اي و رو*
  
» بيت « در باره رابطه خامنه اي و ◄

 حرف و حديث زياد ،او با احمدي نژاد
اي به بيماري يك ماهه خامنه . است

 اطالع .تابناك تصريح كرده است 
ري بر اينست كه او رنجور است و ديگ

واليت مطلقه « قادر به كار سنگيني كه 
» بيت « از اين رو، . مي طلبد نيست » 

. او محل دسته بندي شده است 
مخالفت دسته گلپايگاني و ميرحجازي 
با احمدي نژاد  و موافقت مجتبي پسر 
خامنه اي با او را در خبري، در همين 

 نوري نيز اما ناطق.  فصل مي خوانيد 
مخالفت خود را با احمدي نژاد علني 

  :كرده است 
وعاظ (اي  نوري در جلسه  ناطق◄

 اين "نژاد با عبارت  از احمدي) تهران
  . ياد كرده است"مردك دين فروش

خامنه اي هيأتي  مأمور » بيت  « ◄
 را 1387كرده است بودجه سال 

 . بررسي كند 
چند دستگي در واواك به اين و  ◄
  :ه خود را نشان مي دهد ن گونآ

در مراسم ترحيم پسر علي ربيعي     
معروف به عباد، از مقامات امنيتي اول (

انقالب تا پايان دولت خاتمي، كه اخيراً 
 خود  نزد بعضي دوستانش به گذشتههم 

تعدادي از ) نقدهاي جدي كرده است
 درخواست اتوبوس واواك كاركنان 

ي ول.  مراسم بروندكنند كه به  مي
ها خودشان  آن. شود مخالفت مي

واواك  بعدًا نظر مقامات. روند مي
فرستند  شود و اتوبوس مي عوض مي

ها سوار ولي آن. براي بازگشت كاركنان 
شوند و با وسايل شخصي و عمومي  نمي

  . گردند باز مي
    اين چند دستگي و علل ديگر سبب 
شده است سپاه  قدس مأموريت 

 و حفاظت رسيدگي به وضعيت واواك
  .اطالعات قوه قضائيه را پيدا كند 

  
بهم ريختگي حكومت احمدي * 

روياروئي : نژاد از درون 
پورمحمدي و احمدي نژاد و 

خامنه » بيت « تقابل با بخشي از 
  :اي

  
از درون اد ژ احمدي ن  حكومت◄

در پي ناگزير كردن : بهم ريخته است 
دو وزير نفت و صنايع  به استعفا و 

موزش و پرورش،  آزير استعفاي و
اينك نوبت كشماكش با پور محمدي، 

 رئيس بانك ،كشور و مظاهري» وزير « 
اين كشماكش ها .  مركزي شده است 

هم  بي كفايتي احمدي نژاد را نمايان 
تر مي كند و هم شدت درگيري ها  

  : مالي را –ميان مافياهاي نظامي 
وزير « مدتها بود كه درگيري ميان     
كه يكي از قدرتمندترين كشور » 

 بود با برخي از احمدي نژاد وزراي 
 سخت نژادمشاوران و معاونان احمدي 

 » وزير « شده بود و صحبت استعفاي 
پور محمدي  .به گوش مي رسيد 
وابق را  ساين   ،شاگرد مدرسه حقاني

  :دارد
دادستان انقالب اسالمي خوزستان و ●

 .  60 تا 58بندر عباس و مشهد   از سال 
 دهها حكم اعدام را وي ا ه سالنآدر 

   . صادر كرده است 
دادستان انقالب و نظامي در مناطق  ●

 كه در اين 60غرب كشور در سالهاي 
سالها نيز دهها حكم اعدام را براي 

   .كرده است مبارزان صادر 
 در دادگاههاي ،ن سالها به بعدآاز  ●

 در همكاري با همانندهاي  ،انقالب
ه  قتل را صادر كرد حكم صدها خود، 
» قاضي « يكي از سه  از جمله . است 

قتل عام زندانيان ترتيب دهندگان 
ن آدر .  بوده است  67سياسي در سال 

 هزار نفر را 5قتل عام، نزديك به 
  . كشتند 

 معاون واواك و مسئول خارج از ●
 در ، در اين مدت  . 78  تا 69از كشور 
اري از  در بسيواواك،   معاونمقام 

 سياسي و فرهنگي شخصيتهايترورهاي 
الت در داخل و خارج از كشور دخ

بعد از افشا ،  78 در سال . است داشته 
ن آسياسي كه خود بر شدن قتل هاي 

قتل نام نهادند و » زنجيره اي قتلهاي « 
 ، وي خارج از كشوردر هاي سياسي 

مجبور به استعفا از معاونت وزارت 
  .اطالعات شد 

ر رياست دفتر و مدير گروه مشاو ●
 مقام معظم « سياسي اجتماعي دفتر 

   .  تا كنون81سال از » رهبري 
مانند  ،واواكهمزمان با اخراج از 

دمكشان در خدمت واليت آديگر 
 به محل اصلي ماموريت  ،مطلقه فقيه
 بازگشت و  » بيت رهبري« خود يعني 

سمت مشاور » بيت « تا كنون در اين 
   .را دارد

 66 الزهرا ازةعضو هيات مديره جامع ●
جامعه الزهرا از بنگاههاي . تا كنون

سالهاست با خريد است كه مالي 
اموال مردم را از  بسياري ، كارخانجات

 ، در اين جامعه. به يغما برده است 
افزادي مانند محمد يزدي و شرعي و 

كارخانه . دارندعضويتديگران 
كه ن اين جامعه است آالستيك دنا از 

از بنياد مستضعفان ثمن بخس به 
 هم ن را آبهاي ناچيز  . خريداري شد 

كارخانه چنان سود .  پرداختند قسطي 
 به هر ،سال اولهمان در ور بود كه آ

 100 گردانندگان جامعهكدام از 
  .ميليون تومان پاداش رسيد 

عضو و رييس هيات امناي مركز  ●
.  تا كنون 75اسناد انقالب اسالمي از 

ي دركنار حسينيان و رازيني و دري و
 مركز اسناد انقالب ،باديآنجف 

از اين .  اسالمي را در اختيار دارند 
، اموال بيت المال همانند ،اسناد

هرطور كه مي خواهند استفاده مي 
   . كنند 

اد از ژدرگيري وي با احمدي ن     
براي ي است كه ئجمله درگيري ها

ر دولت   مالي ب–تسلط مافياهاي نظامي 
 :، خطرناك است » اصول گرايان « و 

تالف موجب مي شود خوجود اين ا
اد با ژكه اختالفات ميان باند احمدي ن

  . باند مستقر در بيت رهبري بيشتر شود
قبال گفته شده بود كه ميان مير 

بيت « حجازي و هاشمي گلپايگاني از 
اد اختالفاتي ژ احمدي نبا  » رهبري

مين اختالفات  ه. ت سبروز كرده ا
 نزدنيان نيز از يحسند موجب شد

مخالفان او در  و به برود اد ژاحمدي ن
 حال با  .  نزديك شود»  بيت رهبري«

 احمدي نژاد با پورمحمدي از اختالف

سوئي و دور شدن شماري از شاگردان 
فالحيان ، پور محمدي ( پيشين حقانيه 

از مصباح ... ) ، حسينيان ، مير حجازي و
«  باند موافق حذف احمدي نژاد را در يزدي ،

 اين در .  كند خامنه اي تقويت مي» بيت 
، مجتبي ، » بيت « حالي است كه در 
كه شاگرد مصباح فرزند خامنه اي 

يزدي و از هواداران وي است هنوز 
اد استوار ژدر حمايت از احمدي ن

  .است 
با » بيت «  اين اختالفات در      هرگاه

احمدي نژاد حل پيروزي مخالفان 
. ساخته است اد ژ احمدي نشود، كار 

ساخته گروه مدرسه حقاني اگر نه، كار 
   .است

  
 نزاع ،علت استعفاي ذوالقدر* 

  :او با احمدي نژاد بود 
  
كه او نيز با  - ان ذوالقدر  مياختالف ◄

اد درگير بود ژگروه مشاوران احمدي ن
 پور بااد ژاحمدي ن اختالف، شدت 

  :مي سازد تر يان محمدي را نما
 غاز، آ ذوالقدر كه از    محمد حسين 

رژيم  ان  وجنايتكاران از سركوبگر
مسائلي با  بر سر ،واليت فقيه بوده است

. اد درگير شده است ژگروه احمدي ن
است،  با وي كه داراي سابقه زير 

او، » حكومت سايه « احمدي نژاد و 
نخست . سخت در اختالف شده است 

  : باره به سابقه ذوالقدر اشاره اي دو
عضويت در  كميته انقالب اسالمي   ●

از بدو تاسيس اين كميته ها در اوايل 
   . انقالب 

موزش سپاه پاسداران در آ مسئول ●
  .سالهاي جنگ 

فرماندهي قرارگاه جنگهاي نا منظم  ●
.  
 سال رييس ستاد مشترك سپاه  8 ●

   .پاسداران 
   . ه  سال  جانشين فرمانده كل سپا 8 ●
 سال معاون امنيتي و سياسي وزير 2 ●

  كشور 
 معاون رياست ستاد كل نيروهاي ●

ذر  آ20مسلح در امر بسيج  از تاريخ 
1386.   
 عضو چند وظيفه اي سازمان ترور از ●

  .  بدين سود 60كودتاي خرداد 
     پس از منصوب شدن به معاونت 

 براي امنيتي وسياسي وزارت كشور ، 
 سركوب هر گونه كنترل كشور و

 دست بكار تهيه طرح و حركتي 
 معتقد بود كه او  . ن شد آاجراي 

ايران در شرايط خطرناكي به سر مي 
برد و بايد طرح هايي كه براي كنترل 
كشور تهيه كرده بوده است در شهرها 

   . گذاشته شوندبه اجرا 
 در وي معتقد است كه كشور      

ا قابله ب براي م است و خاصشرايط 
، نياز به اجراي  شهريجنبشهاي

اما  . طرحهاي پيشگيرانه است 
مقامات حامي  به مذاق طرحهاي او 

 و از ند  خوش نيامداحمدي نژاد 
به .  خودداري كردند نها آ تصويب

همين دليل وي ترجيح داد ازكار 
در واقع مجبورش . كناره گيري كند 

   .بكشداز كار كنار كردند 
 قدر، سرتيپ پاسدار،      با استعفاي ذوال

بخاطر صاحب مقام بودن   نيز كه افشار
مده است آوالقدر به وزارت كشور ذ

يا مي بايد استعفاء . نيز متزلزل مي شود
  .لت فعل را بازي كند آكند و يا نقش 

    درگيري احمدي نژاد با پور 
،  وزراي ديگرمحمدي و ذوالقدر  با 

را  واقعا بوي رجايي نست او آگوياي 
بي  در خشك سري و بسا . مي دهد 

كفايتي و مسئله سازي براي كشور ، او 
  . سبقت را از رجائي برده است گوي 
 صنايع  و »وزير« ، حذف طهماسبي  ◄

، موزش و پرورشآ »وزير«  ، فرشيدي
دو از بدين خاطر انجام گرفت كه اين 

  اختالف .  هستندگروه توكلي 
 سبب حذف اينبا توكلي احمدي نژاد 

 استعفاي وزير كار نيز .شد » وزير « دو 
گفته مي شود . شايع شده است 

احمدي نژاد به مظاهري ، رئيس جديد 
ورده است استعفاء آبانك مركزي فشار 

مار تورم و نقدينگي را آزيرا او . كند 
انتشار و نسبت به شدت گرفتن تورم 

 از بركناري سخن. هشدار داده است 
سئولين ديگر برخي از استانداران و م

اينهمه  وقتي با بحران . بميان است نيز 
ها كه احمدي نژاد و حكومت او مي 
سازند و مسئله ها كه براي كشور ايجاد 
مي كنند،  جمع شوند، اندازه بي 
كفايتي اين شخص را بهتر گزارش مي 

  .كنند 
 بيت«  در جبهه بندي ، به هر حال ◄
كشماكشها در حكومت  و خامنه اي  » 

  مردم اعتقاد  ي نژاد از سوئي واحمد
به بي لياقتي احمدي نژاد و نارضائيشان 

 به  را  كفه ترازو، واادامه حكومت از 
سنگين تر رفسنجاني نفع باند هاشمي 

 به دين منوال امور  اگر . مي كند 
يا وي آ معلوم نيست كه پيش بروند، 

بتواند تا پايان دوران رياست جمهوري 
   .، بر كار بماند

اين در حالي است كه دور دوم  ◄
سفرهاي وي به استانها شروع شده 

 در دو سفر قبلي برخورد هاي . است 
خوبي با وي و گروه همراه وي نشده 

 ، با  در دو استان ايالم و اردبيل. ندا
نمايندگان مجلس با بي حرمتي كامل 

حتي ،  و در ايالم ه است برخورد شد
له  حممورد  وزير كشاورزي خود را 

 و او مجبور به فرار قرار گرفت مردم 
 زماني كه استاندار ايالم اعالم . شد 
 در صد از طرح هاي سفر اول 97كرد 

 فرياد ، رييس جمهور اجرا شده است
   . شد  دروغه مردم بلند ،دروغه 

  
قسمتهاي ديگري از سخنان * 

احمدي نژاد در دانشگاه علم و 
صنعت براي دانشجويان بسيجي 

ان گوياي عقل بريده كه همچن
از واقعيت و زنداني دنياي مجاز 

  :خود ساخته او هستند 
  
  صدا و سيماي جمهوري واليت ◄

 بعد از حدود ذر،  آ20مطلقه فقيه، در 
اد ژ فيلم سخنراني احمدي ن،  روز15

در دانشگاه علم و صنعت را به طور 
اجتماعي كه او در  . كردكامل پخش 

ه روايت  مي كرد، حتي بسخنرانين آ
. فيلم، از پيش سازمان يافته بود 

بسيجيان انتخاب شده مستمعان او، از 
 ، ائمه جماعتمنبرها  مانند . بودند 

ها داشت كه از تكبير گو و شعار ده 
اما اين . پيش تعيين شده بودند 

اجتماع فرصت بسيار خوبي شد براي 
بروز ساخته ها ذهني عقل در بند مجاز 

ن مي دانست او چو.  احمدي نژاد
مجلس خالي از اغيار است، هرچه را 
در ذهن ساخته بود تا واقعيت تلخ را به 
مجاز شيرين بدل كند، باز گفته است 

نكه از اثر سخن خويش در داوري آبي 
شنوندگان عاقل در باره خود، بيم كند 

  :نمونه اي از سخنان او . 

 در جريان سخنراني در دانشگاه ●
ا با سه فايربال يا كلمبيا قرار بود كه م

  : تش مواجه شويم آخط 
نها قرار بود كه آ ،در مرحله اول   

كاري كنند كه ما نتوانيم در اين جلسه 
و بعد شما نمي دانيد ما شركت كنيم 

نها را كه قرار بود در آنقشه هاي حمله 
نها آ. يد را ديديم آمنطقه به عمل در 

نقشه هاي خيلي مهمي كشيده بودند 
نجا برنامه آ نمي رفتيم و در كه اگر ما

ها را بر هم نمي زديم قرار بود نآهاي 
غاز شود و آحمله به كشورهاي منطقه 

   .ن شديم آما مانع 
نها قصد داشتند ما آ ،  در مرحله دوم    

 به همين دليل رييس . را خراب كنند
ماده ساختند تا ما را تحقير آدانشگاه را 

نجا مي آولي من تنها در .  كند
خنديدم و به برخي ها كه گفته بودند 

گفتم كه اينجا . نجا را ترك كنيم آ
نها را آميدان جنگ است و بايد 

  . شكست بدهيم 
 ما برنامه ريزي كرده بوديم كه  ●

نقدينگي را كم كنيم و بودجه ما ضد 
اما وقتي طرح خود را نقدينگي است 

به مجلس داديم ناگهان نمي دانم از 
شد و چندين برابر كجا برنامه ريزي 

پول در جريان كشور از راههاي 
مختلف به نقدينگي اضافه شد و ما كليه 
نيروهاي بانك مركزي را مجبور شديم 

  .  عوض كنيم 
ما از مذاكره فرار نمي كنيم و من   ●

بارها به بوش پيام داده ام كه ما 
حاضريم در جلسه اي بنشينيم و با او 

برسيم مذاكره كنيم تا به حق خودمان 
 .  
  

مجلس هشتم كما بيش همان * 
تركيب مجلس هفتم را پيدا مي 
كند و يا بسود محافظه كاران 

 رو و اصالح طلبان تغيير مي ميانه
  :كند ؟ 

  
» دبير شوراي نگهبان «  جنتي ، ◄

در مورد نامزدهاي مجلس ، : گفت 
بايد صالحيت .  اصل بر برائت نيست 

سخن او ، . هر نامزد ، احراز شود 
 شرط براي 20نها كه آپاسخي است به 
: زاد قائل شده بودند آتحقق انتخابات 

ورده نخواهند آهيچيك از شرطها بر
  به دنبال اين اظهارات،. شد 
 كروبي به خامنه اي مراجعه كرده ◄

از قرار موافقت او را جلب . است 
كرده است در اين باره كه شوراي 
نگهبان صالحيت اشخاصي را كمتر رد 

يند  آكه نامهاشان در فهرستي مي كند 
  . كه حزب اعتماد ملي منتشر مي كند

 اصالح طلبان راديكال يكسره ◄
مأيوس هستند كه صالحيتهاشان 

  . تصويب شود 
 مذهبي ها و –    بطريق اولي، ملي 

  .نهضتي ها نيز هيچ اميدي ندارند 
ينده را آ    اين دو گروه مجلس 

اصالح همانند مجلس هفتم و با اقليتي 
  . طلب، بيشتر از طيف كروبي مي بينند 

نها تمايل به شركت در آ     جمعي از 
انتخابات دارند و جمعي نيز تمايل عدم 

  .شركت در انتخابات دارند 
به »  ميانه رو «  محافظه كاران ◄

سردستگي هاشمي رفسنجاني نيز در 
نها اميداوراند تركيب آ. تالش هستند 

اصول « انشين اكثريت مجلس را ، با ج
كردن طرفداران خود، تغيير » گرايان 

  . دهند 
نها  از دو عامل نشأت آ       اميدواري 

يكي  اين كه خامنه اي و : مي گيرد 
شوراي نگهبان مشكل مي توانند 

  نها را سلب صالحيت كنند آنامزدهاي 
  5صفحهدر 

 زندانيان دنياي مجاز
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نها خامنه اي مسئول آبخصوص كه 
حاكم كردن امثال احمدي نژاد مي 
دانند و در طيف راست گرا پايگاه 

دومي اثر كاهش خطر جنگ . دارند 
 احمدي نژاد –برغم كوشش خامنه اي 

ن بر افزايش فشار مردم به آدر تشديد 
رژيم ، بخاطر سخت شدن وضعيت 

با . اقتصادي مردم و ديگر خواستهاشان 
توجه به اين فشار، هرگاه رژيم نخواهد 
 حتي در گشودن فضا تا فرصت دادن

به اصالح طلبان جدي تر برود، ناگزير 
مي بايد تا حد فرصت دادن به طيف 
راست گراهائي كه خود را راديكال 

  .توصيف نمي كنند، برود 
  

  بيرونبرايروش جديد رژيم * 
 16بردن انجام مراسم سالروز 

اختيار دانشجويان و ذر از آ
قراردادنش در يد عوامل خود، 

  : به شكست انجاميد 
  
 ، در شكل ذر آ 16مراسم ،  امسال◄

 16پيش از از چند روز جلسات متعدد، 
   :ذر ، انجام گرفت آ
دانشجويان بسيجي تحت عنوان  ●

 16مراسم دانشجويان عدالت خواه 
 اين دانشجويان .برگزار كردند ذر آ

اد هستند به ژكه طرفدار احمدي ن
درب دادگستري تهران رفتند و 
خواهان دستگيري و محاكمه 

ان و سرمايه داران شده بودند جاسوس
مرتضوي قرار قاضي  مورد تشويق و

   .ندگرفت
 برخي از دانشجويان در دانشگاه ●

مجلس سخنراني ترتيب صنعتي شريف 
حداد عادل ن، آدادند و ، در 

   .كردسخنراني 
جلسه  عده اي ديگر از دانشجويان ، ●

 را با حضور حسين يديگر
 تشكيل دادند و او شريعتمداري 

   .نران بودسخ
الريجاني  عده اي هم براي علي ●

 هايوالئبه س تشكيل دادند و او جلسه 
  . داددانشجويان پاسخ 

جلسه اي هم در مسجد دانشگاه  ●
پور ، نآبرگزار شد كه سخنران 

 از كامپيوتري شدن او. محمدي بود 
  .انتخابات صحبت كرد 

 در بهزاد نبوي نيز در دانشكده فني  ●
  .خنراني كرد ذر سآ 16 باره 

ن آ كردن اين جلسه ها اين برگزار    
كوچك هم از سوي همه گروهها 

متعلق به رژيم ، دليلي جز اين نداشت 
به اين نتيجه رسيده اند كه كه رژيميان 

ديگر قادر به جلوگيري از  اوال
ذر  آ16برگزاري مراسم سال روز 

بايد به نوعي دانشگاهها  نيستند و ثانيا 
  هر چه به خرآ.   سازندخود را مطرح

انتخابات نزديك تر مي شويم نياز اين 
 به دانشجويان گرايشهاي مختلف رژيم 

  .بيشتر مي شود 
نها رژيمي ها شكست آ اما كوشش ◄

  : زيرا  . خورد 
 برگزار ي هامراسم اول را  چپ ●

 ندنها دستگير شدآ تعدادي از وكردند 
.  
ن، اجتماع اتحاد در آ به دنبال ●

اه تهران با شركت جمعيت دانشگ
دانشجويان موفق . بزرگي تشكيل شد 

شدند از صف قواي سركوب عبور 
ذر را از جا كندند و  آ16كنند و درب 

در  اين اجتماع ، .  وارد دانشگاه شدند 
نمايندگان گرايشهاي مختلف سخنراني 
كردند و دانشجويان شعار وحدت سر 

  .دادند 
 همدان  به ابتكار دانشجويان دانشگاه●

، در دانشگاههاي مختلف كشور، 
ذر را به روز  خنثي  آ16دانشجويان 

كردن حيله واواك براي رودر رو 
كردن گروههاي دانشجوئي و اتحاد 

بزرگي . دانشجويان بدل كردند 
اجتماع ها و شعارهاي دانشجويان بر 

زادي،  نه تنها  بي آضد استبداد و بسود 
 كرد قدري جلسه هائي را بيشتر نمايان

كه كارگزاران رژيم ترتيب داده 
بودند، بلكه مسلم گرداند كه رژيم نمي 
تواند تصدي امري را از دست 
دانشجويان خارج كند كه به 

زادي خواه و استقالل آدانشجويان 
برابر اطالع ، واواك .  طلب تعلق دارد

تدابير سنجيده و بكار برده بود  تا كه 
ميان گرايشهاي مختلف دانشجوئي 

اين تدابير نيز . خورد ايجاد كند بر
  .  خنثي شدند 

  
به » شورايعالي امنيت ملي « * 

رسانه هاي گروهي دستور داد 
خود را در موارد زير سانسور 

  :كنند
  
بر جديد  شدن باند حاكم  با ◄

 ،  شوراي عالي امنيت مليدبيرخانه
سانسور كليه اخبار مربوط به اين باند 
 هاي  درگيريو هسته اي پرونده 
 اخبار ودانشجويي و جنبشهاي داخلي 

برخوردها در درون حكومت مربوط به 
 و گراني و نارضايتي احمدي نژاد 

جنبش  مربوط به خبرهاي مردم و 
قتل به خصوص نان، آسركوب زنان و 

 مربوط به خبرهايزهرا بني يعقوب و 
را اختالفات در شوراي امنيت ملي 

  . مقرر كرده است 
نند آحاكي از ه كردز اطالعات در    

 كليه مطبوعات دستور داده شده كه به
شرايط حساس با توجه به « ، است

هر گونه خبري كه ،  از انتشار » كشور 
موجب ايجاد ترس يا دلسردي مردم 

 بدين خاطر  . خودداري كنندشود 
،  نشريات كامال دست به عصا است كه 

نها  خبرهاي آراه مي روند و در 
قتصادي و سياسي و گوياي وضعيت ا

اجتماعي واقعي مردم ، بسيار كم به 
  .چشم مي خورند 

  
يا گزارش سازمانهاي آ

اطالعاتي امريكا گوياي 
توافق پشت پرده ايست 
و يا زمينه سازي براي 

  :مداخله نظامي است ؟
      

را سازمانهاي اطالعاتي امريكا گزارش  
از دو منظر مي توان مورد بررسي قرار 

  :داد  
گوياي انجام اين گزارش  - 1

  .توافقهائي ميان رژيم با امريكا است 
 اين گزارش شرايط حمله امريكا به -2

   .مي كند ايران را فراهم 
 
  اين گزارش گوياي انجام - 1

توافقهائي ميان رژيم با امريكا 
  :است

  
   در ايران نظر غالب موافق منظر اول 
و بر اينست كه حكومت بوش از فكر 

مي به ايران منصرف شده حمله نظا
  زيرا. است 
مريكا در  احزب جمهوريخواه ◄

  وموقعيت مناسبي قرار ندارند 
 انتخابات رياست ، يندهآسال  ●

برگزار مي شود و  امريكا جمهوري 
 حزبراي مردم اين آبراي كسب 

  .نيازمند محبوبيت است 
فقيه در  واليت ،  رژيم در ايران ●

  بوبيتمحعدم  بي اعتباري و منتهاي
  . است 
به زودي انتخابات مجلس و بعد  ●

انتخابات رياست جمهوري برگزار 
براي فقيه واليت  و رژيم .خواهد شد 

پيروزي و شركت مردم در انتخابات 
    . نيازمند محبوبيت است

، در قلمرو سياست در امريكا     اما 
  خارجي، 

وردن آبوش براي به دست  ●
ي در محبوبيت حزب خود و نيز پيروز

   :بهانتخابات نيازمند است 
 شده كاملپيروزي در عراق را  - 1

 و مردم امريكا ادعاي او را بخواند
   .بپذيرند 

پيروزي در افغانستان را كامل شده  - 2
خواند و مردم امريكا ادعاي او را ب

   .بپذيرند 
م بين المللي را ، مبارزه با تروريس - 3

دعاي پيروز بخواند و مردم امريكا نيز ا
  . او را باور كنند 

 در لح اعراب و اسراييل را  روند ص– 4
حال پيشرفت بخواند و مردم امريكا نيز 

  .ادعاي او را باور كنند 
 موفقيت در لبنان  را سياست خود  - 4
ميز بخواند و مردم امريكا نيز ادعاي آ

   .او را باور كنند
  كره شمالي را مجبور كردنكار  - 5

 توليد بمب اتمي و از به كنار گذاشتن
ميان بردن تأسيسات توليد بمب را  

ميز بخواند و مردم امريكا نيز آموفقيت 
  .باور كنند 

 باز داشتن رژيم قذافي را از توليد – 6
ميز آبمب اتمي و تروريسم ، موفقيت 

بخواند و مردم امريكا نيز قول او را 
  .راست بشمارند 

 منطقه خطر ايران را براي  - 7
يانه و امريكا  برطرف شده خاورم

بخواند و مردم امريكا نيز ادعاي او را 
  .باور كنند 

دموكراسي در كشورهاي  پيشرفت – 8
فارس را  در خور توجه منطقه خليج 

بخواند و مردم امريكا نيز ادعاي او را 
   .باور كنند 

و به مهار تسلط خود بر خاورميانه  - 9
وردن منابع نفت و گاز آامريكا در 

  . نطقه را  براي مردم امريكا ثابت كند م
، روسيه و چين را   معلوم كند كه - 10

در مورد ايران ، در كنار خود نگاه 
داشته است و بطور عمومي ، اين 

  .دوقدرت را مهار مي كند
     در موارد باال،  ايران در عراق و 
افغانستان بيشتر و در لبنان ، همكاري 

ن نگران حزب اهللا لبنا. كرده است 
معامله سوريه و ايران با امريكا است و 
حكومت بوش نيز تصديق مي كند از 
شدت فعاليتهاي چريكهاي مسلح در 

گزارش مي . عراق كاسته شده است 
گويد در مورد فعاليت اتمي ايران نيز، 

ورده آحكومت بوش موفقيتي بدست 
دستگاه تبليغاتي رژيم، از چند و .  است 

ا پيرامون عراق چون خبرها و گزارشه
  . و افغانستان و لبنان كاسته است

در مجموع ، موقعيت بوش و حكومت 
او، بسيار بهتر از موقعيت او در ماه 

يا ، رژيم بدون آاما . سپتامبر است 
گرفتن امتياز و بدون انجام گفتگو ، 

  اين امتيازها را داده است ؟

، در قلمرو سياست در ايران  اما ◄
ارائه نيازمند فقيه ت واليخارجي، رژيم 

موفقيتهائي به مردم و نيز به ملتهاي 
  :منطقه است 

 مورد پرونده هسته اي، در  - 1
استقامت كرده و پيروزي بدست 

  . ورده است آ
 انزوايش در سطح منطقه و در – 2

سطح جهان موقتي است و  از راه 
  كشورهاي عربي خليج فارس باروابط 

و با برطرف كردن خطر جنگ و 
حاصره اقتصادي، بدان پايان خواهد م

  . داد 
ديگر از جمله عراق در كشورهاي  - 3
 نفوذ افغانستان و  فلسطين و لبنان و

  .خويش را تثبيت كرده است 
 روسيه و چين با صدور قطعنامه – 4

جديد عليه ايران موافقت نخواهند 
  . كرد 

     مقايسه نيازهاي جمهوريخواه ها و 
اي رژيم ، وجود حكومت بوش با نيازه

شكارا نشان مي دهد آنها را آتضاد ميان 
اين تضادها نشان مي دهند كه يا . 

نچه داده است ، آايران در ازاي 
چيزي بدست نياورده است و يا هنوز 
امتيازهاي ديگري بايد بدهد تا امريكا 
و غرب امتيازهاي مورد نظر رژيم را 

  .  بدهند 
  ...و
  

ي احمدي نژاد و حكومت او ب* 
ه با امريكا هستند و قرار مذاكر

 دست حكومتهاي ،در باج دادن
  :پيش را از پشت بسته اند 

  
ذر، در گفتگوي تلويزيوني  آ22 در ◄

، هاشمي ثمره، يارغار احمدي نژاد 
يكي دو مورد ديگر نيز : گفته است 

وجود دارد و منتظريم امريكا جواب 
رابط : از او پرسيده اند . مثبت بدهد 

 امريكا كيست ؟ او پاسخ داده دولت با
به اين سئوال جواب نمي دهم : است 

   . يك سئوال ديگر بپرسيد
رابطي وجود :      پاسخ او روشن است 

دارد و گفتگوهائي در جريان هستند 
اما او نمي خواهد در باره هويت رابط 

  .صحبت كند 
هم زمان، احمدي نژاد خود را به * 

ي اجالس سران كشورهاي عضو شورا
همكاري خليج فارس دعوت كرده 
است و در حضور او، مدعي مالكيت 
جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك 

  .شدند و كمتر وقعي به او نگذاشتند 
     شركت او به اين شورا، مورد 

كه توكلي » اصول گرائي « اعتراض 
اما حزب مشاركت نيز به . است شد 

ميزي مخالف حيثيت آاين كار حقارت 
.  يران ، اعتراض كرد و حقوق ملي ا

» وزير « مجلس مافياها نيز متكي ، 
خارجه را به مجلس احضار كرد تا در 
باره شركت  احمدي نژاد  در اجالس 
سران كشورهاي عضو شوراي همكاري 

  . خليج فارس توضيح دهد 
وري است كه در مورد آدر خور ياد* 

درياي مازندران نيز باجي داد كه هيچ 
 در پاسخ به اعتراض .خائني نداده بود 

هائي كه ادامه دارند، سخنگوي وزارت 
هنوز سهمي براي : خارجه مي گويد 

او واقعيت .  كشوري معين نشده است 
واقعيت اينست كه مبناي . را مي پوشاند

تسهيم ، نه دو توافق ايران و شوروي 
سابق كه طول ساحل هر كشور، گشته 

   . است
  

  اما بنا بر منظر دوم، گزارش– 2
ويزي در اختيار حكومت آدست 

بوش قرار مي دهد براي تشديد 
فشار به ايران و بسا جنگ با 

  : ايران 
  
 مده است كه ايران تا  آگزارش در◄

 در پي توليد بمب اتمي  2003سال 
بوده است و بر اثر فشار بين المللي ، 

ن برنامه را متوقف كرده است آاجراي 
: بوش نيز از ايران مي خواهد . 
ن سال ، در كار آچرا تا  ضيح بدهيد تو

ساختن بمب اتمي بوده ايد؟ او ايران 
را خطر مي شناسد و تأكيد مي كند 

دنيا مي بايد بر فشار به ايران بيفزايد  
از توليد بمب اتمي  تا اين دولت قطعا 

اما عكس العمل مسئوالن .  منصرف شود
يا  براي بوش آرژيم چگونه بوده است 

د و يا دست او را از دليل مي تراشن
  :دليل خالي مي كنند ؟ 

 احمدي نژاد، در ايالم،  گزارش ●
بزرگ ترين « اطالعاتي امريكا را 

نكه از آپس از .   ناميد »پيروزي قرن 
سوي علي اكبر واليتي و احمد توكلي 

مورد ... و حسن روحاني و خاتمي و
انتقاد شديد قرار گرفت، در ايالم  

 گفته بود كه ي كه كسدميشن« : گفت 
 ست،ي ما نيروزي پي گزارش مبنانيا

 است يروزيبنده هم نگفتم كه سند پ
 ي مساله فني است كه انيمنظور من ا

ولي باز »  .  استيروزينفسه پ
توضيحي در باره اشتغال به توليد بمب 

 و متوقف 2003اتمي تا اواخر سال 
ن زير فشار بين المللي نمي آكردن 

گزارش را قبول به سخن ديگر، . دهد 
  اگر گزارش در حقيقت، . دارد 

بزرگ ترين پيروزي قرن است،  پس 
از ديد او راست است و اگر راست 
است، اين قسمت گزارش كه تا سال 

 ايران در كار توليد بمب اتمي 2003
ن آبوده و بر اثر فشار بين المللي از 
  .دست كشيده است، نيز راست است 

احبه كرد،  الريجاني بار اول كه مص●
يا متوجه اهميت بخشي از گزارش كه 

چون تصميم ( مدعي است ايران 
گيرنده خامنه اي و برخي از 
گردانندگان سپاه بوده اند، ايران يعني 

  به 2003ايران تا اواخر سال ) نها آ
دنبال توليد بمب اتمي بوده است ، 
نشد و يا مي خواست به حكومت 

در . خاتمي و حسن روحاني نيش بزند 
ن آدر : اين باره سخني نگفت  و گفت 

سال ، غني سازي را به حال تعليق در 
وردند و حاال مي گويند ايران زير آ

فشار بين المللي اين كار را كرده است 
اما بار دوم ، متوجه خطر شد و هشدار . 

 2003داد كه نبايد بپذيريم تا اواخر 
. بكار توليد بمب اتم مشغول بوده ايم 

ن تاريخ ، آ نبايد بپذيرند كه تا اما اگر 
در كار توليد بمب اتمي بوده اند ،  

 تا تاريخ افشا 1366پس چرا از سال 
شدن ،  فعاليتهاي اتمي خود را با 

وسواس تمام پنهان مي كرده اند ؟  
زارشان مي دهد بهمين آاين پرسش 

خاطر است كه تا اين زمان، خامنه اي 
و هاشمي رفسنجاني و حتي احمدي 
نژاد ، يا سكوت كرده اند و يا متعرض 

حال . اين قسمت از گزارش نشده اند 
ن براي آاين كه بالجواب گذاشتن 

ايران مي تواند خطري بزرگ به ببار 
  .وردآ
 نماينده ايران در سازمان ملل نيز ●

ن تاريخ نيز ايران آپيش از : گفته است 
جليلي، . مشغول توليد بمب اتمي نبود 

نيز » وراي امنيت ملي ش« دبير جديد 
اظهار اميدواري كرده است در 

ن آگزارش بعدي بگويند پيش از 
تاريخ هم ايران سر و كاري با توليد 

  .بمب اتمي نداشت 
 اما  نقش دليل تراش براي بوش و ●

  غرب را حسن روحاني بازي كرده 
  6صفحهدر 

  

ي مجاززندانيان دنيا  
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او در پاسخ به حمله زباني . است 
مي احمدي نژاد كه چرا حكومت خات

و تيم مذاكره كننده قبلي تعليق غني 
سازي را پذيرفت و پروتكل الحاقي را 
اجرا كرد،  بي توجه به دليلي كه براي 

 20در . بوش و حكومت او مي سازد
، در پاسخ به جام جم، حسن 86ذر آ

  : روحاني گفته است 
 لحظه در نيلمن چون از او...    «  
از سال  كه دانم ي بودم، مانشيجر

 مساله آغاز شده و ني ا1366
 ما از اواخر ونياسيدانشمندان ما و س

 و تمام دوره ،يدولت مهندس موسو
 و تمام دوره ي هاشميدولت آقا

 و دولت نهم ي خاتميدولت دوره آقا
 تا خوشبختانه به دندي زحمت كشيهمگ

 چه و آنميافتي دست ي ملي آرزونيا
 است كه يزي چميا دهيامروز به آن رس

  .ق داردبه همه تعل
 بظاهر كنند، يآنها كه امروز قضاوت م

 82 سال ياند كه فضا فراموش كرده
 بود كه ي زمان82سال . چگونه بود

 شده و روزي بر افغانستان و عراق پكايامر
ناگهان .  بودراني حمله به اشهيدر اند

 يباكشف مساله نطنز و سپس آلودگ
 ي آژانس، سروصدالهيسطح باال به وس

 بود ني تمام تالش ا.د شجادي اياديز
 تي امني شورابهكه پرونده ما را 

 و سپس ميبفرستند و بالفاصله تحر
تمام .  را شروع كننديحمله نظام

 ها نهيها در س اقتصاد كشور قفل و نفس
 از ايآن زمان، تمام دن. حبس شده بود

 گرفته تا تمام لي و اسرائكايامر
 همه ما را به ،يي اروپايكشورها

 ساخت بمب ي براانهي مخفتيفعال
 ط،يدر آن شرا. كردند ي متهم مياتم

 و پرونده را مي را رفع كردداتيما تهد
 ي به شوراتي امنياز پشت در شورا
 نيراه رفع ا. ميحكام بازگرداند

 قي و اتهامات هم از طرداتيتهد
 موقت پروتكل بود و باالخره ياجرا

 كه آژانس مي رساندييپرونده را به جا
 كا،ي و با حضور امربه اتفاق آرا

 كه رد كبي تصويا قطعنامه
 است و اگر زيآم  صلحراني ايها تيفعال

 آن را جبران راني بوده، ايهم قصور
  .كرده است

 چه ني ادانم يحال من نم   
 امروز ي است كه برخييها حرف

 و از كنار گود به كنند يمطرح م
 كه امروز يينهايا. نندينش يقضاوت م

 را به ييتقادها اتهامات و اننيچن
 گذشته وارد يها مسووالن دوره

 نهاي در آن زمان كجا بودند؟ اكنند، يم
 كه شروع ا ما از همان ابتدكنند يفكر م
 را در يا  كامل هستهي فناورم،يكرد
 ني ايمن كه از ابتدا. مي داشتارياخت

 چه دانم يام، م كار حضور داشته
 را قي تعليما وقت.  گذشته استيمسائل
 مي نداشتاري در اختUF6 اصال ميرفتيپذ

ما . مي كني سازي آن را غنميكه بخواه
 ني داوطلبانه و موقت را به اقيتعل
 كي موقت قي كه با تعلميرفتي پذليدل

 ،يالملل ني بيبخش و آرام كردن فضا
 كشور را يا  هستهيها رساختي زهيبق

 فضا، نيخب، ما در هم. مي كنليتكم
 ديل را تو6UFاصفهان را كامل و 

 مي ما در آن مقطع تازه داشت.ميكرد
 قي تعليدر فضا. ميساخت ياصفهان را م

 آب ساتيبود كه اصفهان كامل و تاس
 نيدر هم.  اراك ساخته شدنيسنگ
. مي نطنز را كامل كردق،ي تعليفضا

 ميياينطنز كه از اول آماده نبود كه ما ب
. مي نصب كنفوژي سانتر3000و در آن 

ند عدد مگر ما در آن مقطع چ
 زي كه در ري كسانم؟ي داشتوژيفيسانتر

 ما قي تعلدانند يداستان هستند، م
من . د ما بوي توان فنيوابسته و بر مبنا

 با مسووالن داريخودم چند نوبت در د
 كردم كه هر زمان شما دي تاكيفن

 دي اعالم كند،ي داشتيساز ي غنيآمادگ
  ».مي را بشكنقيتا ما تعل

 اين جمله ها، او وردنآ     با بر زبان 
 تا 66  از سال -مي پذيرد كه الف 

 ،  رژيم فعاليت اتمي 81اواخر پائيز 
  مي پذيرد -ب. مخفي داشته است 

اثرات اورانيوم ( لودگي سطح باال آكه 
غني شده در حدي كه بكار توليد بمب 

. وجود داشته است ) يد آاتمي مي 
ژانس گفته آگرچه در موقع خود به 

يفوژهاي خريداري شده بودند سانتر
لوده بودند، اما جا داشت دوباره آ

 مي پذيرد –ج . خاطر نشان مي كرد 
كه زير فشار شديد بين المللي ، غني 

ورده اند و آسازي را به حال تعليق در 
 با –د . قرارداد الحاقي را پذيرفته اند 

نكه مي گويد سانتريفوژ به اندازه آ
ني كافي نداشته اند و بنا بر اين غ

سازي در كار نبوده است تا به حال 
ورند، اما  متعرض درستي آتعليق در
 سازمان اطالعاتي امريكا در 16گزارش 

مشغول به توليد بمب اتمي « باره 
.  ، نمي شود  » 2003بودن تا اواخر 

اگر در اين محظور نبوده است كه 
تصريح بر نبود قصد توليد بمب اتمي ، 

ورد، در به كساني در رژيم بر مي خ
اين محظور بوده است كه با تصريح بر 
نبود قصد توليد بمب اتمي، او بعنوان 
كسي كه از اول در جريان بوده است، 
مي بايد توضيح بدهد چرا فعاليت 

بوده اند ؟  » فوق العاده سري « اتمي 
ن تاريخ، هنوز كار آ مي گويد تا  –ه 

انجام شده ناچيز بوده است، با قبول 
ازي و پروتكل غني سازي تعليق غني س

، نطنز را تكميل كرده اند و اصفهان را 
ب سنگين آكامل كرده و كارخانه 

به سخن ديگر .  اراك را ساخته اند 
مي پذيرد كه بر مبناي هيچ و پوچ 
گذاشته اند بحراني ساخته شود كه 

، با  قفل 2003ايران را ، در همان سال 
شدن اقتصاد و خطر حمله نظامي  

ن پس تا امروز آاز . رده است روبرو ك
نيز، گرفتار بحران و قفل شدن اقتصاد 

بدين .  و خطر حمله نظامي است 
ترتيب، حسن روحاني چند و چون 

مده در گزارش را آفشار بين المللي 
به سخن ديگر، به . نيز تشريح مي كند 

بوش حق مي دهد كه  از اين پس نيز 
مي بايد فشار بر ايران را بيشتر كرد 

گرنه ، همانطور كه از كاهش فشار و
 سانتريفوژ و 3000استفاده كرده و 

كارخانه اراك و تأسيسات اصفهان را 
راه انداخته اند، بمب اتمي نيز خواهند 

در حقيقت، بوش مي گويد . ساخت 
گزينه نظامي را كنار نگذاشته است و 
اسرائيل مدعي است بسا جنگ با ايران 

ي خاطر اجتناب ناپذير است و ساركوز
نشان مي كند كه خطر حمله نظامي به 

  .ايران، بر جا است 
در همان حال كه :  انقالب اسالمي 

بوش مي گويد گزينه نظامي را كنار 
نگذاشته است و اسرائيل جنگ با ايران 
را احتراز  ناپذير مي شمارد، 
كارشناسان امور بين المللي و امريكا، 

   :نظرهاي متضادي را اظهار مي كند
  

زارش، زمينه ساز گ
جنگ باايران است و 
يا نوعي تعهد بوش 
است به عدم حمله 

  :به ايران ؟ 
  
راه حل : دلر آلكساندر آ

ژاپن را به تني چند از 
قامات رژيم ايران پيشنهاد م

 انتشار گزارش كرد و
بمعناي تعهد بوش به عدم 

  : حمله به ايران است 
  
 7( دلر ، در فيگارو آلكساندر  آ◄  

  :نوشته است  ) 2007 دسامبر
 انتشار گزارش سازمانهاي اطالعاتي ●

امريكا حاكي از اين كه ايران در حال 
 2010توليد بمب اتمي نيست و تا سال 

 ، تكنولوژي الزم را تحصيل 2015تا 
نخواهد كرد ، بدون شك نقطه عطفي 
در مبارزه با تررويسم بين المللي از 

اين .  بدين سو است 2000سال 
همان اندازه كه شفاف است، گزارش ب

از اين رو ، بخشي از .  مبهم است 
رسانه هاي جمعي  و گروهي از تحليل 
گران سياست بين المللي ، در ارزيابي 

.  گزارش ، احتياط را رويه كرده اند 
روشن است كه  نكه كامال آحال 

پرزيدنت بوش با پذيرفتن انتشار 
گزارش و دادن اهميت تمام بدان، 

ده است كه تا پايان دوران تعهد كر
رياست جمهوري خود، به ايران حمله 

نها كه مقاله ها و كتابها آ  براي .نكند 
نوشتند تا ثابت كنند جنگ امريكا با 
ايران قطعي است ، هيچ بدتر از اين 

ن نوشته ها كاغذ آهمه .  نمي شود 
  .باطله شدند 

 اما گزارش پيامي به جامعه بين ●
: يران نيز هست المللي و رهبران ا

ينده  و آگزارش پروتكل گفتگوهاي 
بسا بيانگر گفتگوهائي است كه هم 

هرگاه گفتگوها . اكنون جريان دارد 
در جريان باشند، گزارش واجد اهميت 

  . بازهم بيشتري است 
     اگر خواننده اجازه بدهد  اعترافي 

سالي پيش از انتخاب احمدي : مي كنم
ن با منژاد به رياست جمهوري، 

مخاطبان ايراني خود كه از مقامات 
بلند پايه جمهوري اسالمي ايران 

را پيشنهاد » راه حل ژاپني « بودند، 
توضيح دادم كه ژاپني ها . كردم 

تمامي فنون و تجهيزات الزم ، براي 
توليد بمب اتمي ،  را  در اختيار دارند 

. ن خودداري مي كنند آاما از توليد 
ماده جفت و آت نند كه قطعاآزيرا بر

بست متجاوز را از فكر تجاوز منصرف 
مي كند و نيازي به سوار كردن قطعات 

   . ماده نيستآو توليد بمب اتمي 
     بديهي است در شگفت نشدم وقتي 

ن، در اكونوميست  آ هفته پس از  3
برخي از مسئوالن « لندن، خواندم 

ايران ، بعنوان معامله، راه حل ژاپني را 
و اينكه در . » مي كنند پيشنهاد 

گزارشي كه تحليل گران سيا  تهيه 
كرده اند، فرق گذاشته شده است ميان 

ساختن بمب اتمي كه ايران از سال 
، پي نگرفته است  با تهيه سوخت 2003

اتمي كه ايران بدون تزلزل ، در نطنز ، 
كسي نيست كه . بدان مشغول است 

نداند كه اگر ايران اورانيوم را غني 
 سازد ، ولو تا حدي كه بكار مي

يد،  اما آسوخت نيروگاه اتمي مي 
وقتي مي تواند تكنولوژي غني سازي 
را بكار برد ، هر زمان بخواهد، با باال 

بردن درجه ، مي تواند اورانيوم را ،  
در حد الزم براي ساختن بمب اتمي ، 

  . نيز توليد كند 
      فرق گذاشتن ميان اين توانائي 

وليد بمب اتمي و بالفعل بالقوه ت
ن،  دعوت از ايران آپرداختن به توليد 

راه حل « است به بسنده كردن به 
يعني توانائي توليد بمب اتمي . » ژاپن 

را داشته باشد اما قطعات را سوار نكند 
  .و بمب نسازد 

  بسا گزارش بيشتر از اين را مي ●
با ستايش از رها كردن توليد  : گويد

از انتخاب احمدي بمب اتمي پيش 
نژاد به رياست جمهوري، مي ستايد  
ائتالف اصالح طلبان ، هاشمي 
رفسنجاني و خاتمي ، دو رئيس 
جمهوري پيشين  كه امروز نيز ، دو 

   .  رأس دو جناح سياسي هستند
     بدين قرار، اين گزارش چيز شگفتي 

يك تحليل و چيزي بسيار بيشتر . است 
ايران به يك دعوت علني از : ن آاز 

  .ماده شدن براي گفتگو است آگفتگو و
 فرضيه روسيه اينست كه اين گزارش ●

بدين . كودتاي سيا بر ضد بوش است 
گزارش، سيا عقابها را كه در حكومت 

.  مده اند، پر كنده كرد آبوش گرد 
بسا كودتا يك سال پيش انجام گرفت 
وقتي بوب گيت جانشين رامسفلد ، 

ميز آيه احتياط وزير دفاع ، شد  و رو
اين . كندولزا رايس  تقويت شد 

 16پرزيدنت بوش است كه از زبان 
سازمان اطالعاتي امريكا سخن مي 

اگر ما دو معادله تكميل كننده ، . گويد 
يكي شكست انتگريست ها در انتخابات 
مجلس ايران و ديگري كاهش 
فعاليتهاي تروريستي سني هاي عراق را 

 ديدگاه وارد مجموعه كنيم ،  ما
عمومي از استراتژي جديد امريكا 

  . وريم  آبدست مي 
اين كه جو باز همه كار كردن براي  ●

الفان ضد شود براي اين كه مخ
بنيادگرايان  كه در حال حاضر، بخش 
عمده اي از ميانه رو ترين محافظه 

نها هستند، انتخابات آكاران نيز جزء 
مجلس را ببرند و مجلسي تشكيل شود 

زادي عمل آي عملش بيشتر از زادآكه 
مجالس در رياست جمهوري هاي 
پيشين خواهد شد، روشي است كه 

   . امريكا بر گزيده است
يا هاشمي رفسنجاني، در نهان،       آ

تضمين هاي به امريكائيان سپرده است 
؟ پاسخ دادن به اين پرسش، مشكل 

امريكائيها  : اما مي توان گفت .  است 
ن صنعت نفت مجبور شدند ملي شد

نگاه بر ضد مصدق آايران را بپذيرند و 
كودتا كنند و شاه را به قدرت 

راه « يا حاال نيز پذيرفتن آ. بازگردانند 
يا بهائي آدر مورد ايران ، » حل ژاپن 

است كه امريكا براي انصراف قطعي 
ايران از توليد اتمي بپردازد ؟  از قرار ، 
مدتي دراز است كه دو طرف زمينه 

  .مله را فراهم مي كنند معا
اما همگان به خوش : انقالب اسالمي 

از جمله ، هرش و . دلر نيستند آبيني 
پاري بر اين نظر هستند كه گزارش 
زمينه سازي براي حمله نظامي به ايران 

   :است

 زمينه ساز جنگ ،گزارش
با ايران و نيز پيروزي نامزد 
رياست جمهوري جانبدار 

  :رويه تهاجمي است 
  

: يمور هرش و  روبرت پاري س* 
گزارش انتشار يافته است براي 

نكه مجوز حمله نظامي به ايران آ
  :شود 

  
 در مصاحبه با ، دسامبر9 در ◄

گفته سيمور هرش تلويزيون الجزيره ، 
از برپايي كنفرانس هدف : است 

. بود آناپليس را به انزوا كشاندن ايران 
من يك مقام ديپلماتيك آمريكايي به 

 حضور سوريه در كنفرانس : گفت 
صلح آناپليس گامي در جهت اجراي 

  .طرح به انزوا كشاندن ايران است
تالش واشنگتن از يافتن متحدان     

رو در خاورميانه و به انزوا كشاندن  ميانه
حزب اهللا و جنبش حماس در راستاي 

 بر ضد طرح بزرگ آن در اقدام 
  .ايران است

عاتي  اطالسازمانهاي گزارش     
اقدامي  كه اخيرا منتشر شد،  آمريكايي

توجيه استفاده از ابزار سخت و بقصد 
   . ايران استبر ضد يك جانبه 

  
 و ري مك روبرت پاري* 

محافظه كاران جديد  : گاورن
مي كوشند از گزارش در توجيه 
سياست تهاجمي استفاده كنند و 
هريك از هيالري كلينتون يا 
نامزد جمهوريخواه انتخاب 
شوند،  جنگ بر ضد تروريسم را 

  :ويز خواهد كرد آدست 
  
 دسامبر، در 6 و  3 روبرت پاري در◄

دو مقاله ، توضيح داده است كه با همه 
كوششي كه ديگ چني بكار برد ،  

 سازمان اطالعاتي انتشار 16گزارش 
زايمان سختي « اين گزارش . پيدا كرد

 ماه ، از تولدش 10زيرا مدت . كرد » 
پس از انتشار نيز ، .  شد جلوگيري

نند آمحافظه كاران جديد  در تقالي 
ن به وسيله آراهي بيابند براي تبديل 

اي براي توجيه لزوم تشديد فشار به 
در . ايران و بسا جنگ با اين كشور

انتخابات رياست جمهوري ،  نامزدهاي 
جمهوريخواه، به استثناي يك تن، بقيه 

وز جانبدار دولت قوي توانا به پير
. كردن جنگ با تروريسم در جهانند 

در ميان نامزدهاي دموكرات ، هيالري 
كلينتون نيز همواره همسو با محافظه 

بنا بر . كاران جديد رأي داده است 
اين، در انتخابات رياست جمهوري، 
چه او و خواه يك جمهوري خواه 
انتخاب شوند، محافظه كاران جديد 

و كيا و بياي خود را خواهند داشت 
بسا امريكا را به ماجراهاي جنگي 

  .بكشانند 
 سال 27 ري مك گاورن كه بمدت ◄

تحليل گر سيا بوده است، در مقاله به 
 دسامبر ، بر اينست كه نبايد 8تاريخ  

خام شد و پنداشت كه گزارش دست 
بوش و حكومت را مي بندد و نمي 
توانند دست به جنگ بر ضد ايران 

  :بزنند  
 قول داده است هر  بوش به اسرائيل●

خطري كه موجوديت اسرائيل را 
احمدي نژاد . تهديد كند، خنثي سازد 

اسرائيل بايد از صفحه : مي گويد 
روزگار حذف شود ، پس بوش بايد به 

  .ايران حمله كند 
  

  7صفحهدر 

 زندانيان دنياي مجاز
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 پس از اين كه گزارش سازمانهاي ●
اطالعاتي معلوم كرد ايران در كار 

  ت بوش توليد بمب اتمي نيست، حكوم
ن جلوگيري كرد اما در پي آاز انتشار 

. ويز جديدي شد آساختن دست 
ويز را آس پذيرفت دست آژنرال پترو

« بسازد و ادعا كرد كه پشتيبان 
. ايران است » تروريسم در عراق 

سربازان امريكائي با اسلحه اي كشته 
مي شوند كه ايران در اختيار چريكهاي 

 اما .شيعه عراقي گذاشته مي شوند 
دريادار فالون، فرمانده قواي امريكا در 

ويز سازي شد آخاورميانه ،  مانع دست 
رئيس ستاد ارتش نيز با نظر او موافقت . 

گيت وزير دفاع نيز در بازگشت . كرد 
  . از عراق، جانب فالون را گرفت 

 بهانه جديدي كه حكومت بوش ، با ●
همكاري رسانه هاي گروهي دارد مي 

ايران منابع عظيم نفت و : سازد، اينست 
. گاز دارد و نياز به انرژي اتمي ندارد 

اگر سرمايه گذاري چنان هنگفتي در 
ورده است ، دليلي آصنعت اتمي بعمل 

جز اين ندارد كه مي خواهد بمب 
واشنگتن پست و . اتمي بسازد 

نيويورك تايمز اين استدالل را  تبليغ 
  . كرده اند 

طرز فكر      با سوابق ديگ چني و 
بوش و برخي از همكاران او، گزارش 

ويز ، حمله نظامي به آمي تواند دست 
  .ايران شود 

با وجود اين نظرها، : انقالب اسالمي 
خبرنگار فيگارو از واشنگتن گزارش مي 
كند كه جز يك معامله بزرگ، راه حلي 

   :براي امريكا نمانده است
  

چشم ) :  دسامبر 14( فيگارو * 
ه نظامي بخاطر پوشي از حمل

مجازاتهاي اقتصادي و ناتواني از 
 راهي ،اعمال مجازاتهاي سخت

باقي » معامله بزرگ « جز يك 
   :نگذاشته است

  
 نماينده فيگارو از واشنگتن گزارش ◄

كرده است كه محافظه كاران جديد 
سخت بر ضد گزارش سازمانهاي 

ن آاطالعاتي تبليغ مي كنند و نگارش 
فان سياست بوش را به سه تن از مخال

اين سه قصدي جز . نسبت مي دهند 
در واشنگتن .  تضعيف بوش نداشته اند 

توضيحي كه براي انتشار گزارش مي 
ايران قصد توليد سالح : دهند، اينست 

اتمي را داشته است و زير فشار بين 
چشم . ن منصرف شده استآالمللي از 

پوشي از حمله نظامي به ايران ، هرگاه 
شارهاي اقتصادي و سياسي با تشديد ف

همراه نباشد، چراغ سبز دادن به رژيم 
شما مي توانيد توليد : ايران مي شود 

  .بمب اتمي را از سر بگيرد 
     اما با توجه به اثر انتشار گزارش و 

واكنش روسيه و چين به گزارش،  
 و 1 + 5امريكا نمي تواند اميد به توافق 

سپس شوراي امنيت با  مجازات 
لذا ، از ديد . صادي مؤثر باشد اقت

كارشناساني چون فلينت و هيالري 
لورت ، اعضاي پيشين شوراي امنيت 
ملي ، يك راه براي امريكا بيشتر نمي 

دعوت از ايران به گفتگوئي ، : ماند 
علني يا محرمانه، بدون هرگونه پيش 
شرط،  و ورود در معامله اي بزرگ 

م در اين معامله،  در ازاي چش. است 
پوشي دولت ايران از توليد سالح 
اتمي و همكاريش در تثبيت وضعيت 
منطقه، بخصوص عراق و لبنان و 
فلسطين،  امريكا تضمين امنيتي به اين 

  . دولت مي دهد 
  

 تا 2001فرانسوا نيكولو كه از * 
  سفير فرانسه در ايران 2005

بوده است،  گفتگوي بدون پيش 
داوري و پيش شرط با رژيم 

  : را پيشنهاد مي كندايران
  
نظر فرانسوا )   دسامبر 12(  لوموند ◄

نيكولو، سفير سابق فرانسه در ايران را 
ايران كه از بي : انتشار داده است 

نتيجه شدن قطعنامه اول ، دلگرم شده 
است، اجراي برنامه اتمي خود را پي 

قطعنامه دوم نيز متوقفش نكرد . گرفت 
يت و هرگاه همين رويه شوراي امن

ادامه يابد، ايران به اين تكنولوژي 
حساس دست مي يابد و احمدي نژاد 
نيز دوباره به رياست جمهوري انتخاب 

شوراي امنيت دو سال وقت . مي شود 
خوشبختانه گزارش . را تلف كرد 

سازمانهاي اطالعاتي مي گويد سه تا 
چهار سال وقت باقي است براي اين 

بمب كه هرگاه ايران بخواهد، بتواند 
چه عيب دارد چرا ثلث . اتمي بسازد 

اين مدت را صرف يك گفتگوي جدي 
. بدون پيش داوري و پيش شرط كنيم 

هرگاه نتيجه نداد و ايران حاضر نشد از 
ن آتوليد بمب اتمي منصرف شود، 

زمان مي توان به تدابير تضييقي 
موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل 

توار مي اين بار، بر مباني اس. باز گشت 
توان ايران را تحت فشار قرار داد و از 

  .توليد بمب اتمي منصرفش كرد 
  

 ساركوزي و سفير بوش و
 احتمال ،اسرائيل در لندن

حمله نظامي به ايران را 
  :منتفي نمي دانند 

  
ايران توضيح بدهد : بوش * 

چرا برنامه سري توليد سالح 
  :اتمي داشته است ؟

  
 11( سوشيتدپرس آ به گزارش ◄

بوش  ، رئيس . دبل يو . ژرژ) دسامبر 
جمهوري امريكا،  از رژيم ايران 
خواسته است توضيح دهد چرا برنامه 
سري توليد سالح اتمي داشته است و 

ايران بايد بداند كه بخاطر : هشدار داد 
صلح در جهان،  به اين دولت اجازه 
داده نخواهد به توليد بمب اتمي 

 ديدار با او بعد از.  واقعيت ببخشد 
رومانو پرودي، نخست وزير ايتاليا، 

ما بر . ايران خطرناك است : گفت 
اين باوريم كه ايران در كار اجراي 
يك برنامه سري توليد بمب اتمي بوده 
است و حاال بايد به دنيا  توضيح بدهد 
چرا اين برنامه را داشته است و اجرا 

  . مي كرده است 
ت را ن اين اظهاراآ     بوش، پس از 

كرد كه احمدي نژاد گزارش 
سازمانهاي اطالعاتي امريكا را  حاكي 
از اين كه ايران چهار سال است 
اجراي برنامه توليد بمب اتمي را رها 
كرده است، گامي به پيش توصيف 

وضعيتي « : احمدي نژاد افزود  .  كرد
ميان ايران و امريكا  » متفاوت  كامال 

دمهاي يد هرگاه امريكا قآبوجود مي 
ديگري چون اين قدم، گزارش 

  .سازمانهاي اطالعاتي بردارد 
  

گيت، وزير دفاع روبرت * 
 پايتخت شيخ ،امريكا، در منامه

ايران : نشين بحرين، گفته است 
به دنبال يافتن فرصت بقصد 

  :توليد بمب اتمي است 
سخنان )  دسامبر 9(  واشنگتن پست ◄

روز پيش گيت، وزير دفاع امريكا را 
گيت براي شركت . شار داده است انت

در كنفرانس امنيت خليج فارس ، به 
 دسامبر،  او 8در . بحرين رفته بود 

گزارش سازمانهاي : گفته است 
اطالعاتي امريكا حاكي از اينست كه 
ايران  هر زمان بتواند اجراي برنامه 
توليد بمب اتمي را از سر خواهد 

لذا يك تهديد عمده براي . گرفت 
  . است منطقه 

      ايران به شورشيان عراق و افغانستان 
نيز اسلحه مي دهد و از حزب اهللا لبنان  
و حماس حمايت مي كند و موشكهاي 

به هر .  دور برد را تكميل مي كند 
طرف رو مي كني ايران را مي بيني 

شوب و بلوا آكه بكار بي ثبات كردن و 
كمتر اعتنائي هم به . بپا كردن است 

بي گناهان  كه ريخته مي خون هاي 
او اين سخنان را . شوند  نيز ندارد 

 وزير دفاعي ادا مي كرد 23خطاب به 
كه در اجتماع بخاطر امنيت مشترك 

سازمان دهنده اين . مده بودند آگرد 
اجتماع  مؤسسه مطالعات استراتژيك 

  .انگلستان بود 
  
 در مصاحبه رايسكندولزا *

 21در ( مفصلي  با يو اس تو دي 
باره در  ) 2007دسامبر 

 در ،خاورميانه و رابطه با روسيه
زير فشار : باره ايران گفته است 

است كه رژيم ايران عقب مي 
  :نشيند 

  
 يو اس تو دي از دو جنبه مسئله ◄

يكي اثر گزارش : ايران  مي پرسد 
سازمانهاي اطالعاتي و اثر  انتشار 

سان تر يا مشكل تر شدن  آگزارش بر 
و ديگري ، اين .  ومت بوش كار بر حك

كه ايران در  تثبيت وضعيت در عراق ،  
بنظر شما چه اندازه . نقش مهمي دارد 

نچه ايران كرده است در كاهش آ
ميزان خشونت در عراق مؤثر بوده و 
هرگاه رويه همكاري در پيش بگيرد، 
چه اثري بر پايان گرفتن خشونت در 
عراق خواهد داشت ؟  چه اهميتي 

 گفتگو با ايران دارد ؟ اگر ورود در
يا امريكا حاضر آگفتگو ممكن باشد ، 

ايران بايد ( است از پيش شرط خود 
) غني سازي اورانيوم را متوقف كند 

  چشم بپوشد ؟
  :      كندولزا رايس پاسخ داده است 

 در باره ارزيابي سازمانهاي – 1
اطالعاتي ، من فكر مي كنم هميشه 

« ن نوع از قيد نبايد گزارش هائي از اي
اما در اين .  خارج كرد » سري است 

مورد ، اين ارزيابي، از لحاظ سياست 
ملي، واجد اهميت است و با ارزيابي 
دو سال پيش سازمانهاي اطالعاتي 

  ...متفاوت است 
    هرگاه در جزء به جزء گزارش تأمل 
كنيد، مي بينيد ارزيابي سازمانهاي 

م نشده اطالعاتي ، بمثابه يك كل، فه
تأمل در گزارش به شما را از . است 

. گاه مي كندآخبرهاي خوب و بد  
 بدين 2003ايران از سال : خبر خوب 

سو، اجراي برنامه توليد بمب اتمي را 
ايران تا : اما  خبر بد . رها كرده است 

ن سال ، بكار اجراي برنامه آاواخر 

توليد سالح هسته اي مشغول بوده 
ر هم سخت در حال حاض.  است 

. مشغول غني سازي اورانيوم است 
بديهي است غني سازي به ايران امكان 
مي دهد هر زمان فرصت را مناسب 

بخصوص . ديد ، بمب اتمي توليد كند 
كه به اجراي برنامه توليد موشك دور 

  . برد نيز ادامه مي دهد 
     من بر اين نيستم كه انتشار گزارش  

كلي براي سياست حكومت بوش ، مش
برخي از بنظر من . ايجاد مي كند 

جنبه هاي اين سياست را روشن مي 
يك جنبه اينست كه ايران . كند 

همواره مدعي بود برنامه توليد بمب 
من مي بينم چسان . اتمي نداشته است 

من مايلم . از گزارش استقبال مي كنند 
يا شما از همه گزارش آنها بگويم  آبه 

بال از گزارش استقبال مي كنيد ؟  استق
  2003بدين معني است تا اواخر 
اما ، . مشغول توليد بمب اتمي بوده اند 

ژانس بين المللي آدر اين باره، به 
بنا بر .  توضيحي نداده اند انرژي اتمي

اين ، اين جنبه از مسئله روشن شده 
است و پرسشهائي را پيش روي ايران 

نها پاسخ آگذاشته است كه بايد به 
هيت برنامه توليد بمب اتمي ما: بدهد 

ن آچه بوده است ؟  ايران در اجراي 
تا كجا پيش رفته بوده است ؟ معني رها 
  كردن برنامه توليد بمب اتمي چيست ؟ 
.      همه اين پرسشها سخت مهم هستند 

زيرا  ساختن بمب اتمي يكي از عناصر 
  . تسليحات اتمي است 

     جنبه دومي كه گزارش روشن مي 
 اينست كه فشار بين المللي بر كند،

اين امر به من مي . ايران مؤثر است 
هرگاه فشار بين المللي نبود،  ما : گويد 

با ايراني روبرو بوديم كه كار توليد 
بمب اتمي را همچنان به پيش برده 

سومين روشنگري گزارش اينست . بود 
. كه استراتژي ما صحيح بوده است 

ده و دو اين استراتژي ديپلماتيك بو
روش : ورده است آنتيجه ببار 

ديپلماتيك منافع در بر داشته است اما 
ن نداشته است غني سازي آايران را بر 

  . اورانيوم را متوقف  كند 
     چرا الزم است پيش از مذاكره ، 
ايران غني سازي را متوقف كند ؟ زيرا 
ما نمي خواهيم گفتگوهائي را با ايران 

ن، ايران  آشروع كنيم كه در طول
توانائي غني سازي اورانيوم و نيز 
تجهيزات غني سازي را كامل كرده 

( زيرا ديگر ما به مشكل علمي . باشد 
روبرو نخواهيم ) داشتن دانش اتمي 

بود بلكه با مشكل مهندسي و تجهيزات 
وقتي .  ماده  روبرو خواهيم بود آاتمي 

بشارها سانريفوژها را ترتيب آكشوري 
نيز بكار انداخت، مي داد و مدتي 

تواند اورانيوم با درجه غناي باال نيز 
بنا بر .  توليد كند و بمب اتمي را بسازد 

اين ، ما نمي خواهيم مشغول گفتگو 
شويم و همزمان ، ايران مهندسي و 

بدين .  تجهيزات خود را كامل كند 
خاطر است كه خواستار توقف غني 

. غاز گفتگو ها هستيم آسازي پيش از 
. ين شرط ، شرط امريكاي تنها نيست ا

ژانس و شوراي امنيت آشوراي حكام 
اين . نيز اين شرط را قرار داده اند
  .شرط، يك شرط بين المللي است 

     اما در باره عراق ، نمي دانم به 
پرسش شما در اين باره ايران عقب 
. كشيده است، چه بايد جواب دهم 

 نچه روشن است كاسته شدن از ميزانآ
گروههائي كه همباز . خشونت است 

. ايران هستند از خشونت كاسته اند 
وقتي  من علم سياست تدريس مي 
: كردم، به دانشجويان خود مي گفتم 

همواره به توضيح و توجيه بديل 

در اين مورد نيز، توضيح . بيانديشيد 
ن اينست كه ما با آبديل وجود دارد و 

سپاه قدس سخت تهاجمي برخورد 
ن را آ ، از جمله يكي از سران كرديم

افزون بر اين ، .  نيز توقيف كرديم 
نها همباز آبعضي از عناصر  كه ايران با 

بود،  در عمليات كربال شركت يافت و 
اين عمليات سبب مرگ گروهي زائر 
بي گناه شد و اين امر موجب بي 
اعتباري گروههاي شركت كننده نزد 

ين مردم شد و بسا به اين خاطر، از ا
اين امور واقع .  كارها،  عقب كشيدند 

به ما مي گويند ما بايد استراتژي خود 
زيرا هم در .  را ، در عراق، پي بگيريم 

مجبور كردن ايران و سپاه قدسش به 
عقب نشيني و هم در مبارزه با 

  . گروههاي مسلح مؤثر بوده است 
     با اينهمه، ما درب گفتگو را باز مي 

 ارتباط با ايرانيها برجا مجراي. گذاريم 
سه نوبت گفتگو شده است و . است 

 من فكر مي كنم و مي خواهم احتماال 
.  گفتگوي چهارمي نيز داشته باشيم 

نچه آماده عمل به آاگر ايرانيها  براي 
مي گويند، شده باشند ، دست يافتن به 

. نها نيز هست آثبات در عراق بسود 
اق با نها در نيل به يك عرآهمكاري  

ثبات،  پايه خوبي براي رفتن به پيش 
  .است 

      يواس تو دي در باره نيروگاه 
بوشهر و نقش روسيه و رابطه با روسيه 

: مي پرسد و رايس پاسخ مي دهد 
دمي با آپوتين كسي است كه تكليف 

زيرا اگر گفت اين . او روشن است 
كار را مي كنم ، مي كند و اگر گفت 

 ما با روسيه ، از .نمي كنم، نمي كند 
لحاظ استراتژي هم رأي هستيم 

در . اختالف ما در باره تاكتيك است 
اين باره كه ايران نبايد به سالح هسته 
اي دست بيابد، روسيه نيز مثل ما فكر 

  . مي كند 
     سپس به نيروگاه اتمي بوشهر مي 

ترتيب كار اينست : پردازد و مي گويد 
زباله كه سوخت را روسيه مي دهد و 

را نيز روسيه تحويل مي گيرد و مي 
اين ترتيب خوب و اطمينان . برد 

بخش است و هرگاه ايران اين ترتيب 
را بپذيرد، امريكا مخالفتي با استفاده 

  .ميز اين كشور از اتم ندارد آصلح 
  

مشاور سابق اولمرت در باره * 
ايران و سفير اسرائيل در 

جنگ با : انگلستان مي گويد 
  :سا اجتناب ناپذير است ايران ب

  
قول )  دسامبر 10(  ژروزالم پست  ◄

رون پروزور، سفير اسرائيل در انگلستان 
را انتشار )  دسامبر 9( به ساندي تلگراف 

بايد روشن : او گفته است . داده است 
باشد كه ايران در باره برنامه اتمي 
. خود، با غرب، همكاري نكرده است 

كند تا در سال ايران اورانيوم غني مي 
  .   بمب اتمي بسازد 2009

    در اين مرحله از كار، ايران به 
تكميل تجهيزات و تكنولوژي براي 

 مشغول 2009توليد بمب اتمي در سال 
خطر ايران خطري همه جانبه . است 

. است و نياز به مقابله همه جانبه دارد 
مي بايد روشن كرد كه اگر ايران 

نظامي با همكاري نكند، روياروئي 
پس بايد . ايران اجتناب ناپذير است 

ميان جنگ يا همكاري يكي را انتخاب 
  . كند 

  
ساركوزي خطرجنگ با ايران * 

  :را منتفي نمي داند 
  
)  دسامبر 12(  خبرگزاري فرانسه ◄

سخنان ساركوزي، رئيس جمهوري 
  :فرانسه ، را انتشار داده است 

    ساركوزي در مصاحبه با هفته نامه  
گفته )  دسامبر 13( نوول ابسرواتور  

  . خطر جنگ با ايران برجاست : است 
  8صفحهدر 
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. من هيچ گاه موافق جنگ نبوده ام 
براي ما، مسئله خطر دست زدن امريكا 

بلكه . به حمله نظامي به ايران نيست 
اينست كه اسرائيلي ها مي گويند 

در .  امنيتشان براستي در تهديد است 
ن بپذيرد تأسيسات صورتي كه ايرا

اتمي و فعاليتهاي اتمي خود را تحت 
ژانس بين المللي انرژي اتمي آكنترل 

ژانس كنترل كند، با توجه آقراردهد و 
به اين كه امريكائيها و اسرائيلي ها به 

ماده ام به آمن اعتماد دارند،  من 
تهران بروم و در باره همكاري در 

ميز از انرژي آقلمرو استفاده صلح 
  .  ي ، با مقامات ايران گفتگو كنم اتم

      در قلمرو اتم،  همه دنيا  هم رأي 
هستند كه ايرانيها توجيه درخوري در 
باره استفاده غير نظامي از اتم ندارند و 

نها  تأكيد مي كنند آ.  ارائه نمي دهند 
هدفشان از غني سازي اورانيوم ، تهيه 

اما . سوخت براي نيروگاه اتمي است 
يا ظرف يك آر سر اينست كه بحث ب

 سال توانائي توليد 5سال و يا ظرف 
  . بمب اتمي را پيدا مي كنند 

  
ساركوزي همچنان كاسه 

ش شده و در  آ از داغ تر
 كشور 5پي جلب موافقت 

ديگر با قطعنامه تشديد 
  :مجازاتهاي ايران است 

  
 ) : 2007 دسامبر 14( لوموند * 

زير عنوان پاريس براي تهيه و 
ويب قطعنامه قدم پيش مي تص

  :گذارد، خبر مي دهد 
  
 بعد از انتشار گزارش سازمانهاي ◄

 دسامبر،  فرانسه 3اطالعاتي امريكا در 
دست به كوشش ديپلماتيك براي 
تشديد فشار بين المللي به ايران زده 

  .است 
ور است اينست كه آنچه شگفت      آ

فرانسه سخت سرانه تر و فعال تر از 
در پي  تهيه كردن و به حكومت بوش 

تصويب رساندن قطعنامه جديد بر ضد 
  . ايران است 

     فكر راهنما اينست كه وسائل الزم 
براي بسيج كردن قدرتهاي بزرگ ، از 
جمله چين و روسيه ، براي از 
سرگرفتن روند تهيه قطعنامه جديد 

  . مجازات ايران ، تدارك شوند 
    پاريس از واشنگتن مي خواهد 

ژانس بين آركي را در اختيار مدا
المللي انرژي اتمي قرار دهد كه 

نند كه ايران تا اواخر آحاكي از 
،  در پي توليد بمب اتمي بوده 2003
به وجود  فعاليت اتمي نظامي .  است 

ژانس بين المللي آن تاريخ ،  آايران تا 
مسئوالن .  انرژي اتمي  پي نبرده است 

 فرانسوي بر اين نظر هستند كه
ژانس،  به آواشنگتن با ارائه مدارك به 

اين سازمان،  وسيله الزم را در 
اختيارش مي گذارد تا بداند ايران 

 قرارداد منع گسترش سالح 2ماده 
بنا بر اين . اتمي را نقض كرده است 

ماده، كشورهاي عضو حق ندارند در 
  . صدد استفاده نظامي از اتم شوند

رديد دارد      اما واشنگتن به دو دليل ت
: ژانس بگذارد آمدارك در اختيار 

يكي اين كه مسئوالن امريكا ، از زماني 
و » عقاب هاي امريكائي « كه البرادعي 

اسرائيل را انتقاد كرده است ،  به او 
از سوي ديگر ، امريكا .  اعتماد ندارند 

ن مي ترسند كه با گذاشتن آاز 
ژانس ، منابع خود آمدارك در اختيار 

نها را به خطر آ شناسانند و جان را  مي
  . مي اندازند 

 روز بعد از انتشار گزارش، بوش و 5      
ساركوزي تلفني ، در باره ايران، با 

يا در باره آ. يكديگر، گفتگو كردند 
پيشنهاد فرانسه صحبت كرده اند ؟ در 
پاسخ به اين پرسش، سخنگوي كاخ 

بهر حال، گفتگو : اليزه گفت 
سياست سخت گرفتن ساركوزي را بر 

  . بر اين ، جازم كرد 
      ساركوزي ، روز انتشار گزارش ، 

هروقت  ثابت شود كه ايران تا : گفت 
،  مشغول به تدارك 2003سال 

تكنولوژي و تجهيزات توليد بمب اتمي 
بوده است ، نگراني هاي جامعه بين 

 بدين سو، 2002المللي ، از سال 
  . تقويت مي شود 

  
اروپا بر سر ادامه فشار امريكا و * 

  :به ايران توافق دارند 
  
   متحدهاالتيا ، 2007 دسامبر 7 در ◄
 آن توافق يي و متحدان اروپاكايآمر

.  را ادامه دهندايرانكردند فشارها بر 
 مسئله  :ديگو ي مايتاني خارجه برريوز
:   استراني ايساز ي برنامه غنياصل
،  اروپا هي اتحاد  خارجهراني و وزناتو

 در يداري دسامبر، در د6روز پنجشنبه 
 يمش بروكسل توافق كردند خط

 را ادامه رانيتاكنون خود در برابر ا
 ري وزبند، يلي مدي خبر را داونيا. دهند

 از ظهر روز شي پا،يتاني بري خارجه
 دسامبر در بروكسل اعالم 7جمعه، 

 .كرد
 االتي گفت، اايتاني بري  خارجهريوز   

 مي اروپا تصمهي و اتحادكاي آمري متحده
 به راني كه اياند در صورت گرفته

 قطع ي براتي امنيخواست شورا
 پاسخ مثبت ومي اورانيساز ي غنتيفعال

 آن كشور را بر ضد  ها ميندهد، تحر
 بند، يلي مي به گفته. شدت بخشند

كا برنامه ي اروپا و آمري هي اتحادي مسئله
  . استراني ايساز يغن
 ري وزر،يما نيتا اشوالتر فرانك ●

 معتقد است زي آلمان ني خارجه
 ضرور است تا راني فشارها بر اي ادامه

 باز ي سالح اتمديآن كشور را از تول
 .دارد
  هنوز روشن ن،ي و چهيموضع روس ●
 خارجه آلمان ري وزر،يما نياشتا. ستين

 با باره ني درا: در بروكسل گفت
 هي روسي  خارجهري الوروف، وزيسرگئ
 دو الوروف . و خواهد كردوگ گفت
: ، گفته بود  در مسكو ش،يروز پ

 كاي آمري اطالعاتيها گزارش سازمان
 مسكو را دي گزارش تردنيگفت، ا

 ي اساسا داراراني داد كه اشيافزا
 ساخت بمب اتم بوده ي برايا برنامه
 . است
نا مسوول   سوالخاوير دسامبر، 7 در ◄

سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته 
كنم ايران   فكر نمي : است
  .اي را از سر بگيرد  وگوهاي هسته گفت

 امور خارجه رانيدر آغاز نشست وز   
 به ، سوالنا اروپا در بروكسلهياتحاد

در اين لحظه « :خبرنگاران گفت
 نكرده و يموضع اتحاديه اروپا تغيير

 نيا .  مطرح نيستزيمسئله تغيير آن ن
ان  به پيشنهاد مذاكره با ايرهياتحاد

 يجهت پيشبرد هدفش در تعليق غن
 اورانيوم توسط اين كشور به يساز

 تحريم ايران از ي برايهمراه پشتيبان
 » . سازمان ملل ادامه خواهد داديسو

  

امريكا همچنان در كار است * 
تا مگر قطعنامه سوم تهيه و به 

 عضو دائمي شوراي 5تصويب 
  :لمان برسد آامنيت و 

  
اري چين از  دسامبر، خبرگز13 در ◄

واشنگتن خبر داده است كه  امريكا در 
تالش است براي جلب موافقت  روسيه 
و چين با قطعنامه سوم بر ضد ايران و 

  .   ن به شوراي امنيت است آتسليم 
     دانا پرينو، سخنگوي كاخ سفيد، مي 

 مشغول كارند 1+ 5كشورهاي :  گويد 
تا اين قطعنامه را تهيه و تسليم شوراي 

اينك توپ در زمين .  يت كند امن
ايران مي بايد درباره . ايران است 

برنامه اتمي خود راستگوئي تمام پيدا 
  . كند 
 )  2007 دسامبر 12(  نيويورك تايمز ◄

نيز خبر مي دهد كه حكومت بوش در 
تالش به تصويب رساندن قطعنامه سوم 

  :است 
    حكومت بوش مي گويد اطمينان 

المللي  را براي دارد كه حمايت بين 
تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي بر  

  . ورد آايران را بدست مي 
     يك هفته پس از ارزيابي هاي ضد 
و نقيض از گزارش سازمانهاي 
اطالعاتي، وزارت خارجه دست بكار به 
تصويب رساندن قطعنامه سوم شده 

مقامات حكومت بوش مي . است 
تهيه كردن و به تصويب : گويند 

ندن قطعنامه سوم براي ماه جاري رسا
زمان بندي شده بود اما احتمال مي 

  سرانجام 2008رود در ماه ژانويه 
  . بگيرد 

     نيكوال برنس ، معاون وزارت خارجه 
 كشور 5امريكا ،  كه مسئول گفتگو با 

 11ديگر در باره ايران است، در 
دسامبر، تلفني با طرفهاي خود در باره 

  . گو كرد قطعنامه سوم گفت
:      يك مقام حكومت مي گويد 

مجازاتهاي جديد تضييق هاي 
اقتصادي بيشتر و  ممنوعيت سفر 
مقامات عالي رتبه ايران كه دست در 
كار برنامه اتمي و يا حمايت از 
تروريسم بين المللي هستند را شامل 

اين مجازاتها همانند . مي شوند
مجازاتهائي هستند كه امريكا خود در 

از .  سپاه قدس مقرر كرده است باره
  .نها نخواهند بود آقرار شديد تر از 

     مك كورماك، سخنگوي وزارت 
درپي اجتماع : خارجه مي گويد 

پيشين، به زودي، اجتماع نمايندگان 
در هفته . شش كشور تشكيل مي شود 

ينده ، اين اجتماع ها تشكيل آهاي 
خواهند شد تا قطعنامه سوم تهيه و 

جالب اين . وراي امنيت شود تسليم ش
يا آكه ديگر بحث بر سر اين نيست كه 

. قطعنامه تهيه و تصويب بايد بشود يا نه 
بلكه بحث بر سر اينست كه محتواي 

   . اين قطعنامه چه باشد
     از زمان انتشار گزارش سازمانهاي 
اطالعاتي ، حكومت بوش در همان 
حال كه در قلمرو ديپلماتيك 

ا مسئله برنامه اتمي دركوشش است ت
ايران با صرف نظر كردن ايران از 
استفاده نظامي از اتم،  همچنان مي 
گويد گزينش حمله نظامي به تأسيسات 
اتمي ايران را كنار نگذاشته است و  يا 
.  وانمود مي كند  كنار نگذاشته است 

در وزارت دفاع ، مقامات غير نظامي و 
د فرماندهان نظامي خاطر نشان مي كنن

خرين آكه  قوه نظامي مي بايد بعنوان 
  .      عالج بكار رود 

      احمدي نژاد، در كنفرانس 
 اگر امريكا :مطبوعاتي در تهران گفته 

دو سه قدم ديگر بردارد ، مسائل في 
. مابين دو كشور قابل حل مي شوند 

يكي از قدمها كه به زعم او امريكا بايد 
براي به بردارد ، بازايستادن از كوشش 

تصويب رساندن قطعنامه سوم بر ضد 
دانا پرينو، سخنگوي كاخ .  ايران است 

قاي آ: سفيد، در پاسخ او،  گفت 
كاخ . احمدي نژاد  بكار تفنن است 

سفيد تنها وقتي از به تصويب رساندن 
قطعنامه سوم دست نگاه خواهد داشت 
كه ايران غني سازي اورانيوم را 

  . متوقف كند 
ت ، نخست وزير اسرائيل ، در      اولمر

مؤسسه مطالعات پيرامون امنيت ملي،  
ايران به كار : در  تل اويب، گفت 

دست يافتن بر دو جزء اساسي 
تسليحات اتمي ، يكي غني سازي 
اورانيوم و ديگري ساختن موشك دور 

ايران نياز به . برد، ادامه مي دهد 
اورانيوم غني شده بعنوان سوخت 

گر بر غني كردن ا. اتمي ندارد 
نست آاورانيوم اصرار مي ورزد بخاطر 
  . كه مي خواهد بمب اتمي بسازد 

     در هفته گذشته، بوش با پوتين 
رئيس جمهوري روسيه و هو جينتائو، 
رئيس جمهوري صحبت كرد و يافته 
هاي جديد كه در گزارش سازمانهاي 

نها تشريح آمده اند  را براي آاطالعاتي 
ه مقامات حكومت مي نطور كآ.  كرد 

گويند ، گزارش بر مبناي شنود 
گفتگوهاي مقامات ايراني مسئول برنامه 
اتمي و دست يابي به مدارك تهيه 

  . شده است 
  

امريكا موفق : نيويورك تايمز * 
 مقام رژيم را كه در تهيه و 6شد 

اجراي برنامه اتمي ايران بوده 
اند به خارج از ايران كشاند و 

دستگاههاي شنود اين : گاردين 
انگليس بود كه گفتگوهاي سران 
سپاه را شنود كرد و در اختيار 

  :امريكا گذاشت 
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  :گزارش كرده است 
 كار خريدن كادرهاي رژيم ، داراي ●

گاهي از برنامه آموقعيت بايسته براي 
ن،  آاتمي ايران و چند و چون اجراي 

ايراني داراي چنين  6تنها به خريد 
اين ايراني ها از . موقعيتي انجاميد 

كشور خارج شدند و اطالعات و 
  . مدارك را در اختيار امريكا گذاشتند 

 در اواخر حكومت كلينتون كه ●
مسئله ايران براي حكومت او مهم شد 
سيا اداره خاص ايران تشكيل داد كه 

اما بوش و  .  عضو مي داشت 100
به مسئله ايران نمي حكومت او اهميتي 

در نتيجه،  اعضاي اين  اداره . دادند 
به مأموريت هاي ديگر گماشته شدند و 

  .  عضو 10اداره ماند با نزديك به 
     دو سال پيش، سيا بخش ايران را 

اين بخش مي بايد از راه . ايجاد كرد 
جاسوسي ، اطالعات الزم را بدست مي 

از قمرهاي جاسوس تا جاسوس . ورد آ
ها  را بسيج كرد و برنامه از ايران 
فراردادن مقاماتي كه قابل خريداري 

  . بودند را به اجرا گذاشت 
      مقامات سيا حاضر نيستند از هويت  

 نفري كه به خارج از ايران فرار داده 6
تنها علي رضا . اند، سخني بگويند 

عسگري، معاون سابق وزارت دفاع 
 .  ايران است كه نامش معلوم است

عسگري اطالعات وسيعي از برنامه 
تسليحات معمولي ايران و ارتباط 
تنگاتنگ دولت ايران با حزب اهللا لبنان 

  . دارد 
      اما عسگري اطالعي از برنامه اتمي 

وقتي كنگره از سيا در . ايران ندارد 
باره ناپديد شدن عسگري پرسيد، سيا 
تكذيب كرد كه در ناپديد شدن او 

  . باشد دخالت داشته
 در باره چگونگي فراري دادن ●

مقامهاي ايراني ، سيا  توضيحي نمي 
يك مقام ارشد سابق سيا مي . دهد 
نها ارتباط آسيا خود مستقيم با : گويد 

برقرار نكرده است بلكه از طريق 
بسا ميان . واسطه ها عمل كرده است 

ماده آسيا و شخصي كه قرار بوده است 
خارج گردد،  همكاري شود و از ايران 

كساني كه تن به . سه واسطه بوده است 
همكاري و خارج شدن از ايران را 
داده اند، سيا خود و يا با كمك دواير 

نها آجاسوسي كشورهاي متحد امريكا  
نها مأمن آرا تخليه اطالعاتي كرده و به 

  . داده است 
: نوشته است )  دسامبر 8(  نيگارد◄

 راني ايشنود مكالمات فرماندهان نظام
 انجام داده ايتاني بريرا دستگاه اطالعات

 .  گذاشته استكاي آمراريو در اخت
 چند از يشنود مكالمات تن   

 از ي حاكيراني ايفرماندهان نظام
 مي آنان از تصميتي و نارضاتيشكا

مقامات مافوقشان بوده كه در اواخر 
 گرفته بودند برنامه مي تصم2003سال 
ت كالهك  و ساخي سالح اتميطراح

 را يراني اي موشكهاي برايهسته ا
 . متوقف كنند

 كاي آمريسرانجام دستگاه اطالعات      
 از جمله شنود ،ي تازه اي هاافتهي

 در يرانيمكالمات و مكاتبات مقامات ا
 آورند كه ي به دست مريچند ماه اخ

 آنان نيشي پي هاافتهي ديي از تأيحاك
 بوده ياز مكالمات فرماندهان نظام

 . ستا
  

روسيه و ايران در باره زمان * 
تحويل نيروگاه اتمي بوشهر 

گزارش . توافق كردند 
اطالعاتي امريكا ايران را از 
برگ برنده اتمي محروم كرد و 

  :هدفي كه پوتين در سر دارد 
  
خبر داده )  دسامبر 14(  لوموند ◄

 دسامبر 13است كه روسيه و ايران ، در 
يروگاه ،  بر سر تكميل ساخت ن2007

ن به آاتمي بوشهر و زمان تحويل 
سرگي . ايران به توافق رسيدند 

چامتكو، مدير عامل شركت 
Atomstroiexport مشكالتي :   گفت

كه  ميان ما و ايران وجود داشتند، بر 
طرف شدند و ما در باره زمان پايان 

  .كاروتحويل نيروگاه به توافق رسيديم 
امبر، در      او قول داد در پايان ماه دس

باره زمان بندي كار و بكار انداختن 
نيروگاه بوشهر، اطالعات بيشتري بدهد 

او حاضر نشد بگويد سوخت نيروگاه . 
چه وقت به ايران تحويل داده خواهد 

 ماه پيش از شروع 6: تنها گفت .  شد 
بكار نيروگاه، سوخت اتمي تحويل 

  . ايران خواهد شد 
سها از وري است كه روآ     در خور ياد

 دست بكار ساختمان 1994سال 
چندين نوبت . نيروگاه بوشهر شده اند 

. ن را به تأخير انداختند آزمان تحويل 
علت نگراني كشورهاي غرب از دست 
.  يافتن ايران به سالح اتمي بوده است 

خرين زمان بندي، قرار بود آبنا بر 
.   بكار افتد 2007نيروگاه در پائيز 

أخير انداختند و دليل ن را به تآروسها 
  ن را عدم پرداخت اقساط توسط آ

  9صفحهدر 

 زندانيان دنياي مجاز
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  . ايران گفتند 
     كارشناسان و ديپلماتهاي غرب بر 
اين نظر هستند كه روسيه نيروگاه 
بوشهر را وسيله فشار بر ايران كرده 
است تا مگر به شفاف كردن برنامه 

  . اتمي خود تن بدهد 
ت ور شد كه ممكن اسآ    چامتكو ياد

  -براي تضمين امنيت ،  شركتي روسي 
ايراني براي بهره برداري از نيروگاه 

  . اتمي بوشهر تشكيل شود 
ور آياد ) 07 دسامبر13(  استراتفور ◄

مي شود كه نيروگاه نخست قرار بود 
تأخير ها برهم .  تحويل شود 1999در 

 2004افزودند تا اين كه قرار شد در 
اما تأخير . نيروگاه تحويل ايران شود 

نيروگاه در پايان . ها ادامه يافتند
 نيز تحويل داده نشد و 2007تابستان 

اينك بر سر زمان تحويل نيروگاه 
  .توافق شده است 

     روسيه از اين نيروگاه  استفاده مي 
كند در رسيدن به هدفهاي خاص خود 

روسيه ميان الف و گزاف اتمي كه . 
 ايران مي زند و توان واقعيش تميز

قائل مي شود و مي داند زماني كه 
نيروگاه كار خود را شروع مي كند، 
تازه ايران مي تواند به پلوتونيوم براي 

  . توليد بمب اتمي دست يابد 
     ايران انتظار داشت پيش از شروع 
دور جديد مذاكراتش با امريكا بر سر 
عراق،  زمان تحويل نيروگاه تعيين 

ز زبان لذا به اعالم توافق ا. شود 
زيرا پيش از اين . چامتكو قانع نيستند 

نيز، بارها از زبان روسها اين گونه وعده 
خرين توافق، آبنا بر . ها را شنيده اند 

( نيروگاه مي بايد در ماه سپتامبر 
  تحويل ايران مي شد 2007) شهريور 

گزارش .  غاز مي كرد آو كار خود را 
اخير سازمانهاي اطالعاتي امريكا باب 
نزديكي را به روي ايران و امريكا 

« اما ايران را نيز از برگ برنده . گشود 
نيز محروم » برنامه توليد بمب اتمي 

بنا بر اين، اينك نياز به نيروگاه . كرد 
اتمي بوشهر و پلوتونيوم دارد تا با 
دست پر بر سر ميز گفتگو با امريكا 

   .بنشيند
 و     روسيه نيز نياز دارد كه با احتياط

دقت ، ورق نيروگاه اتمي را بازي كند 
از سوئي روسيه مي خواهد تعرض . 

ديپلماتيك امريكا و اسرائيل را ، با 
تحويل نيروگاه به ايران خنثي كند و 
از سوي ديگر، روسيه هيچگاه نمي 
خواهد ايران به سالح هسته اي مجهز 

با توجه به اوضاع و احوال .  شود 
 كه تكميل عراق،  تضميني وجود ندارد

نيروگاه بوشهر گفتگوهاي امريكا و 
  . ايران بر سر عراق را عقيم گرداند 

     مسئله روسيه اينست كه نيروگاه 
خرين برگي است كه روسيه آبوشهر 

مي تواند بر ضد امريكا، مورد استفاده 
 13بعد از اين كه در . قرار دهد 

دسامبر، امريكا درب گفتگو بر سر 
سيه بست، روسها كوسووو را بروي رو

ورند آنياز دارند حمله متقابلي را بعمل 
ي  جز نيروگاه اتمي بوشهر ، سالح. 

 اما اين سالح از رده خارج و ندارند 
ارزش جنگي خود را از دست داده 

   . است
 دسامبر، روسيه اعالم كرد 17 در ◄

كه محموله اول سوخت اتمي نيروگاه 
. بوشهر را به ايران فرستاده است 

اين اقدام : مت پوتين گفت حكو
ايران را از غني سازي اورانيوم بمنظور 

  . نظامي ، باز مي دارد 
    و بوش نيز تحويل سوخت اتمي را 
دليل ديگري شمرد براي اين كه ايران 

 .از غني سازي اورانيوم چشم بپوشد 
  

ن مي ترسد كه آحزب اهللا از * 
ايران و سوريه با امريكا معامله 

  :كرده باشند 

به وضعيت )   دسامبر 11( استراتفور ◄
لبنان پرداخته و شرحي از نگراني 
حزب اهللا از امكان سازش ايران و 

  : سوريه با امريكا داده است 
     هنوز رئيس جمهوري لبنان 

قرار است مجلس . برگزيده نشده است 
 دسامبر  رئيس جمهوري را 17در 

اما هيچ نه معلوم كه  باز به . برگزيند 
  .أخير انداخته نشود ت

     ميشل سليمان ، رئيس ستاد ارتش 
لبنان قرار است به رياست جمهوري 

انتخاب او ، بخشي از . برگزيده شود 
. توافق سوريه با امريكا و فرانسه است 

سوريه با ژنرال سليمان روابط كاري 
دارد و از او تضمين گرفته است كه 
رياست جمهوري را بر ضد منافع 

حزب اهللا بسي نگران . كار نبرد سوريه ب
  . و عصبي است 

     در لبنان ، بنا بر وفاداري نيست و 
هيچ معلوم نيست كه سليمان بعد از 
انتخاب به رياست جمهوري،  به قول و 

حزب اهللا نيز مي . قرارها عمل كند 
خواهد مطمئن شود كه تهران يا دمشق 

نها با امريكا معامله آبر سر خلع سالح 
   .نكنند

      بر فرض كه بر سر ترميم قانون 
اساسي توافق شود تا ژنرال سليمان 
بتواند به رياست جمهوري انتخاب 
شود، هنوز لبنان از ركود خارج نمي 

حزب اهللا همچنان خواستار حق . شود 
وتو و افزايش تعداد وزيران خويش در 

توافق پشت . حكومت اين كشور است 
يه هرچه پرده امريكا با ايران و سور

باشد، حزب اهللا با حكومت سينيورا سر 
  .سازش پيدا مي كند 

وضعيت اقتصادي كشور : انقالب اسالمي 
بديهي است فشار . بازهم بدتر مي شود 

ناشي از ويران سازي اقتصاد توسط 
احمدي نژاد مردم كشور را بيشتر از فشار 

ورد آاقتصادي امريكا و غرب از پا در مي 
ورده بحران سازي آفرفشار خارجي نيز . 

  : احمدي نژاد است –خامنه اي 
  
  

 -ن؟ آتورم و مقصر 
فرار سرمايه و رانت 

  :خواری 
  

احمدي نژاد دروغهاي * 
خود را در باره تورم 

ن آتكذيب مي كند و براي 
  :مقصرها مي تراشد 

  
 در نژاد، ي احمدمحمودذر،  آ25 در    

 كرد و به داي حضور پماي سكيشبكه 
 ي اقتصاديها تي از فعاليش گزارهيارا

 تورم در لي درباره دالحيدولت و توض
 : در كشور پرداختري اخيها ماه
 تورم در جادي اي از علل اصليكي ●

 اقتصاد يكشور ما مشكالت ساختار
 ستمي در سنيي پايبردار كشور، بهره

 در دي بودن تولريناپذ  انعطافد،يتول
 و ي نفتيكشور ما، و اتكا به درآمدها

 بودن سهم نفت در بودجه و باال باال
 ي منفي دولت، تراز تجارنهيبودن هز

 است ردات بودن اقتصاد به وايو متك
ها و   راستا تالشنيكه البته دولت در ا

 كرد ي انجام داد و سعييها يزير برنامه
  ) 1 (.تورم را كنترل كند

 درصد 6/15 ، 83  كه در سال ي تورم●
، در سال  درصد1/12  84 بود، در سال 

 مي درصد بود و ما تالش داشت6/13  85 
 ي كند ولداي تورم كاهش پنيكه ا

 ي كه روند صعودديديخوب شما د
 . داشت

 باعث دي دو دسته از عوامل جد●
 دسته عوامل كي : تورم شدندشيافزا

 طرف كي هستند كه ما از يخارج
 كه مي نفت هستمتي قشيشاهد افزا

ت  نفت ممكن اسمتي قشي افزانيا
 داده باشد شي ما را افزايكه درآمد مل

 نفت باعث متي قشي افزاني ايول
 ي كاالها در سطح جهانمتي قشيافزا

 كه ديدان ي مزي نماشده است و ش
 به واردات است و يدرآمد ما متك

 ي درصد16  ما تورم ي وارداتيكاالها
 ماه 8 واردات ما در .  ) 2 (اند داشته

 ير وزن نسبت به سال قبل از نظرياخ
 از ي كرده ولداي درصد كاهش پ5/3 

 داشته شي درصد افزا12  ينظر ارزش
 متي درصد بر ق16  يعني. است
 .  شده استزوده افي وارداتيكاالها
 بر متي قشي افزاني كه امينيب ي ما م●
 كه مردم از آن استفاده يي كاالهايرو
 كه يروغن.  بوده استشتري بكنند يم

ر بود، اكنون  دال650 در هر تن قبال 
 ميا  دالر است و ما مشاهده كرده1150 
 كه مردم از آن يي كاالهامتيكه ق

 كرده داي پشي افزاكنند ياستفاده م
 ي درصد36  شيفزا انياست كه بعضا ا

 يول. بوده است مثل گوشت و حبوبات
. ديري درصد را بگ16 شما همان بحث 

 در ها متي كه قديكن يمثال مشاهده م
 چهار برابر شده -و نقل سه  حمل نهيزم

 دالر 40  ي گندم به باالمتيق. است
  . استدهيرس
 گري ديارزش دالر در برابر ارزها●

 در ي كرده ولدايكشورها كاهش پ
 نكرده دايكشور ما ارزش دالر كاهش پ

 دالر 10  كه ما ييمثال كاال.  ) 3 ( است
 ي ضربدر عوارض وارداتميديخر يم

اكنون . شد ي تومان م930 ضربدر 
 دالر شده ضربدر 12  كاال مثال متيق

 تومان و ما 930  و يعوارض واردات
 ي ارزهاري كه دالر در برابر سامينيب يم

 در ي كرده است ولداي كاهش پيجهان
 نكرده است و دايكشور ما كاهش پ

 ي دالر ثابت است كه البته ما سعمتيق
 جادي را در ارزها ايراتيي تغميكرد
 . ميا كاهش ده و ارزها رميكن
 دي شدشي عوامل، افزاني از ايكي ●
 را يبه هر حال ما نفت.  استينگينقد
 ديآ ي دولت درصدد برمميفروش يكه م

 كند و ليكه دالر حاصله را به ارز تبد
بخش دوم، . شود ي وارد بازار منيا

 ي پولي است كه توسط نهادهايپول
 .  ) 4 ( شود يخلق م

 ينقباض را ا86  بودجه مي ما آمد●
 و ميمصرف ارز را كاهش داد. ميكرد

 جادي كه امي كردمي تنظيبرنامه را طور
 نشود اما متاسفانه در بخش ينگينقد
 انجام دي كه باي آن كاري و ماليپول
 رخ داد و يگري نشد و اتفاقات دشد يم

 از يكيدو گروه خلق پول كردند كه 
 رييبا تغ. د بوي دولتيها آنها بانك

 ي و تحوالتريي و تغيز بانك مركسيير
 فيكه در آن راستا رخ داد، نظارت ضع

 ما شاهد وارد شدن چك كدفعهيشد و 
 ني و امي در كشور شديعي وسيها پول

 يها تي فعاليها برا چك پول
 استفاده شد و ي و خدماتيبازرگان

 83  استفاده آنها اگر در سال زانيم
 و دي درصد رس48 چهار درصد بود، به 

.  و فروش شدديروارد قسمت خ
 شد عمدتا دي كه تولييها پول چك

 طبق قانون كه نيخالف قانون بود و ا

 درصد از 40  توانند يها م بانك
 را چك پول شان ي نقديها ييدارا

ها   از بانكي كه در برخميديكنند، ما د
در شش . دي درصد رس200  امر به نيا

 هزار 24  توانستند يها م ماه اول بانك
مان با چك پول قدرت  توارديليم

 در عمل به ني اي كنند ولجادي اديخر
 يعني. دي تومان رسارديلي هزار م120 
 دي درصد قدرت خر70  حدود يزيچ
 اجرا دي كه باي شد برخالف قانونجاديا
 .  )5 ( شد يم
 كه ي و اعتباري عملكرد موسسات مال●

 ندارند هم قابل يمجوز از بانك مركز
د از من دو سه عد. توجه است

 يكي. ميگو ي مزي آنها را نيها تيفعال
 كه ي و اعتباري موسسات مالنياز ا

 50  آن هي و سرماتيحداكثر ظرف
 12  تومان بود و طبق قانون ونيليم

 التي تسهتواند ي خود مهيبرابر سرما
 50  موسسه با ني اي دهد ولهيارا
 تومان ارديلي هزار م3  تومان، ونيليم

 از گري ديكي.  استالتشيمانده تسه
 ونيلي م32  اش هي موسسات، سرمانيا

 650  كه مينيب ي ما ميتومان است ول
  ) 6( .  تومان وام داده استارديليم
 و مقررات خارج از ني قواني برخ●

به عنوان مثال ما . اراده دولت است
 و مجلس ميده يبودجه را به مجلس م
 و يرواقعي غيدر آن درآمدها

مثل . رديگ يظر م در ني واقعيها نهيهز
قدر   را آناتي رقم درآمد مالكه نيا

 اي.  كه امكان تحقق نداردرديگ يباال م
به عنوان مثال امسال . ها فروش شركت

 تومان شركت ارديلي هزار م3  ديبا
 ني اي برادي كه باي در حالميبفروش
 اي.  فراهم كردي اقتصاديها نهيكار زم

 ياعمال دو واحد درصد در تعرفه برا
 ي كاالهاكه نيبا توجه به ا. ارداتو

 معاف هستند، آن اتي از ماليا هيسرما
 اتي مالدي كه باييدسته از كاالها

 هستند يي كاالهانپرداخت شود هما
كه جهت مصرف روزمره مردم است و 

 كاالها آن دو ني دولت بتواند از اديبا
 ني و ااورديواحد درصد را به دست ب

  ) 7( . شود يباعث تورم م
 هست كه دولت در آنها يماتيتصم ●

 شي ندارد و منجر به افزايا اراده
به عنوان مثال دولت . شود ي مها متيق

 نيچن  و همني بنزي تومان20  شيبا افزا
 مخالف بود، اما طبق مصوبه ليگازوئ

مجلس انجام شد؛ هرچند كه دولت با 
 را برگرداند لي گازوئمتي قيا حهيال
 جا گذاشته به خود را ي آثار تورميول

 متي قشي به عنوان مثال افزااي. بود
 نكهيآب، برق و گاز كه با وجود ا

 را به سال قبل ها متي قنيدولت ا
  )8 ( .برگرداند، اثر خود را گذاشت

 يها كي تحرگر،ي از جمله عوامل د●
 ي و انتظار تورمي و تورم انتظاريتورم

 كه به نظر ييها ياست و جنگ روان
 است و دائما تكرار هافتي من سازمان

 200  نديگو يبه عنوان مثال م. شود يم
 دولت بوده ي دالر درآمد ارزارديليم

.  استي جوسازني كه اياست؛ در حال
 صادرات يدولت از مقدار درآمدها

 همان مقدار را كه طبق قانون ،ينفت
ما در سال . دارد يمجلس است برم

 دالر برداشت ارديلي م32 گذشته 
 ارديلي م31 قبل از آن سال . ميكرد

 دالر ارديلي م30  زيدالر و امسال ن
 درآمدها به ني اهي و بقميبرداشت كرد

 آن تواند يخزانه رفته است و دولت نم
 از يري جلوگي براراياخ. را خرج كند

 نفت، متي قشي از افزايتورم ناش
 به مجلس داد كه طبق يا حهيدولت ال

 واردات كاالها از ي وام براكيآن 

 كه مجلس ردي بگي ارزرهيندوق ذخص
 )9( . دي كار را به صالح ندنيا
 دي شما معتقدايآ ]نكهي در پاسخ به ا●

 در نظام افتهي  سازمانيا كه عده
 و كنند ي كشور اخالل مياقتصاد

 نيقدر قدرت دارند كه چن آن
من [  كنند؟جادي را در كشور اينوسانات
 يتورم انتظار.  را مشخصا گفتميقسمت
  تنهانياالبته . كند ي رد نميكسرا 

 اه را به همريمن فهرست. ستيعامل ن
 ادي فريقدر تكرار خود دارم كه چه

 يها دركدام دولت گروه. اند زده
 در مقابل آن عمل قدر ني اياسيس

 به نظر ي درصد8/16 كردند؟ آن تورم 
 است ني درصدش به خاطر هم8/0 من 

مثال .  هم بوديگريو البته عوامل د
 در قانون آمده و ما يرنفتيصادرات غ

 و آن را ميكن يهم از آن استقبال م
 با عدم انعطاف ي اما وقتميكن يدنبال م
زا   تورمشود، ي همزمان مديدر تول
 و رود ي درصد باال مكي ديتول. است
 اقالم ي باقكند ي كه صادر ميكس

 كند ي خود را از بازار جمع ميصادرات
    )10 ( ».شود يعث تورم م بانيو ا
  
احمدي نژاد از اقتصاد بي *

اطالع است و دروغهايش بجاي 
نها را آنكه واقعيتها را بپوشانند، آ
 :شكار تر نشان مي دهند آ
  

همانطور كه مشاهده :  انقالب اسالمي 
 مقصر براي 10مي شود، احمدي نژاد 

نها ساخت آتورم مي تراشد و يكي از 
م حكومت او و استبدادي وابسته و ه

خرابكاريهاي عمديش در اقتصاد كشور 
همانطور كه انتقاد كنندگان !  نيست 

ن گفته آدر مجلس مافياها و خارج از 
اند،  او هم از اقتصاد چيزي سرش نمي 
شود و با دروغ مي خواهد واقعيتها را 

واقعيت هائي كه مي خواهد . بپوشاند 
بپوشاند،  نخست و مهم تر از همه 

. تبداد وابسته دولت است ساخت اس
وابستگي دولت در بودجه خود به 

ن را عامل جانشين آاقتصاد مسلط ، 
توليد كردن مصرف بمنزله محور 

دولت را نسبت . اقتصاد كشور مي كند 
به جامعه ملي بيگانه و ملت را وابسته به 

تا وقتي ساخت دولت . دولت مي كند 
تغيير نكند ، اقتصاد نمي تواند ساخت 

ن آري پيدا كند و توليد محور ديگ
  . بگردد 

    واقعيت هاي ديگر، انبساطي بودن 
بودجه است كه او مي خواهد 

سياست اعتباري . انقباضيش بباوراند 
ن بي نقش آاست كه حكومت را در 

سياست بازرگاني . جلوه مي دهد 
خارجي است كه پنداري حكومت او 

سياست ارزي . اتخاذ و اجرا نمي كند 
ه بودجه دولت و رانت خواري است ك

ن است آمدن بهاي آمانع بزرگ پائين 
سياست پولي كه ارزشي براي پول . 

  ... :ملي بجا نگذاشته است و
  دسته اول را عوامل ساختاري مي - 1

اما اين عوامل يك روزه پيدا . خواند 
در دوران مرجع انقالب . نشده اند 

ايران ، كوشش شد  ساخت دولت 
  از جمله، . بسته تغيير كند استبدادي وا

دولت در بودجه خود وابسته بود، 
با . مستقل و به توليد داخلي متكي شود 

تشكيل حكومت رجائي ، اين سياست با 
سياستي جانشين شد كه رژيم شاه اجرا 

نتيجه اينست كه دولت . مي كرد 
مستقل از توليد داخلي و وابسته به 

اين وابستگي . اقتصاد مسلط است
. اه به اين اندازه نبوده است هيچگ

  نقش دولت بعنوان عامل اقتصاد مسلط 
  10صفحهدر 

  

دنياي مجاززندانيان  
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در اقتصاد ايران است كه تورم پديد 
نه اين حكومت و نه . ورد آمي 

ن، براي تغيير اين آحكومتهاي پيش از 
ساخت حتي يك تدبير اتخاذ و اجرا 

 زيرا رژيم استبدادي است و. نكرده اند
به وابستگي ملت ن بستگي دارد آبقاي 

در معيشت خود به اقتصاد بخش دولتي 
با توجه به اين واقعيت كه بيشتر از .  
 در صد اقتصاد در دست دولت 80

است، عامل اصلي تورم دولت و تورم 
) نفت و گاز ( وسيله انتقال ثروت ملي 

تا . و سرمايه ها به اقتصاد مسلط است 
رابطه دولت با اقتصاد مسلط تغيير نكند، 

اهيت استبدادي خود را از دست م
نمي دهد و با اين ماهيت، عامل اصلي 
تورم ، بمثابه عامل انتقال ثروت كشور 

  .به اقتصاد مسلط است 
  او مي گويد بهاي نفت باال - 3  و 2

رفته است و اين امر موجب گراني 
اجناس وارداتي شده است و چون 
اقتصاد به واردات وابسته است، قيمتها 

بهاي نفت به  اما اوال . ه اند باال رفت
اندازه اي كه او مي گويد در قيمتها 

ارزش دالر پائين  ثانيا . مؤثر نشده اند 
او اعتراف مي كند  در . مده است آ

مده اما در آهمه جا قيمت دالر پائين 
اما نمي .  ايران پائين نيامده است 

گويد چرا با وجود افزايش عظيم دالر 
دالر پائين نيامده در اختيار، قيمت 

است؟ مگر دالر عرضه كننده اي جز 
دولت  و صادركنندگان دارد؟  چرا 

ورند تا هم آن را پائين نمي آقيمت 
افزايش قيمت كاالهاي وارداتي را 
خنثي كند و هم قيمت كاالها ارزانتر 
از كشور مبدء نيز بشود ؟ زيرا بودجه 
دولت به قيمت باالي ارز وابسته است و 

دگان مي خواهند سودشان صادركنن
به حداكثر برسد و رانت خوارها نيز 
مي خواهند از تورم بيشترين استفاده 

  .را بكنند 
   دليل افزايش نقدينه را عبارت مي - 4

مد نفت را دولت آداند از اين كه در
.  مي فروشد و بانكها اعتبار مي دهند 

اما هر دو اين كارها را حكومت مي 
بايد بيشتر از بودجه دولت ن: كند 

توانائي جذب اقتصاد كشور، قدرت 
و بودجه دولت . خريد ايجاد كند

چندين برابر توانائي اقتصاد كشور، 
) نقدينه در جريان ( قدرت خريد 
محور اعتبارات بانكي . ايجاد مي كند 

مي بايد توليد باشد و محور اقتصادي 
كه استبداد بدان ساخت داده است، 

د فراموش احمدي نژا. مصرف است 
كرده است كه در پاسخ به انتقادهاي 

ما هرچه پول : اقتصاددانها گفته بود 
. نفت بدستمان برسد خرج مي كنيم 

اما نمي داند كه در دوران مرجع 
حجم بودجه كاهش  انقالب ايران، اوال 

توليد محور شد و به  داده شد و ثانيا 
ن، ساخت بودجه بسود سرمايه آتبع 

اردات و ساخت گذاري و ساخت و
چرا  .  اعتبارات بانكي تغيير داده شد 

از حكومت رجائي تا امروز، وارونه اين 
  سياست اجرا مي شود ؟ 

  طرفه اين كه مي گويد نظام - 5
بانكي از راه صادركردن چك هاي 
تضميني ، عامل تورم شده اند و اين 

! شگفتا . كار را برخالف قانون كرده اند
ونده سازي براي رژيمي كه در مقام پر

دانشجويان، مأموران خود را مأمور مي 
نها نشريه جعل كنند،  آكند از قول 

دستگاه بانكي خود را نمي توان مهار 
 هزار ميليارد تومان 120نها   آكند و 

هيچ . قدرت خريد ايجاد كرده اند 
ورد كه افزون بر آبروي خود نيز نمي 

 استاد دانشگاه به او هشدار دادند و 50
اين قدرت .  و گوشهاي خود را بست ا

خريد كه او مي گويد بانكها ايجاد 
كرده اند،  چون به سرمايه بدل نشده و 
سرمايه گذاري نشده است،  تورم را 

  . عمودي كرده اند 

  يك عامل ديگر تورم را عبارت - 6
دانسته است از اين كه مؤسسات پولي، 
بيشتر حد مقرر، اعتبار ايجاد كرده اند 

. ين نيز از عوامل تورم بوده است و ا
كسي كه مي داند دستگاههاي پولي 
نبايد بيش از اندازه مجاز پول ايجاد 
كنند، الجرم اين واقعيت را نيز مي 
داند كه مقصر بانك مركزي و بيشتر از 

تقصير .  بانك مركزي، حكومت است 
بانك مركزي اينست كه حفظ ارزش 

انك پول و مهار نظام بانكي بر عهده ب
مركزي است و بانك به وظيفه خود 
عمل نكرده است و يا مؤسسات پولي 

متعلق به مافياها هستند ( در مهار نيستند 
و تقصير حكومت اينست كه اقتصاد را ) 

عرصه وسيع رانت خواري گردانده 
ن آاگر نه ، رجحان نقدينه به . است 

شدت نمي رسيد كه مؤسسات پولي 
، اعتبار بتوانند هر اندازه خواستند

زيرا  پول نه متقاضي بود و نه . بدهند 
  . كاربرد داشت 

مجلس بر تعرفه :   مي گويد - 7
مد مالياتي آواردات افزوده است در

غير واقعي در بودجه منظور كرده 
است و اين عامل افزايش ميزان تورم 

چرا در ارزيابي  اوال .  شده است 
ميزان تورم تقلب مي كرد و  معدل 

 قلم كاال را تعيين و 300  قيمتهاي
مبناي محاسبه ميزان تورم مي كرد 
حال اين كه مي دانست خوراكي و 
پوشاكي و مسكن به زحمت يك دهم ، 

چرا   ثانيا .  قلم مي شوند 30يعني 
مجلس بر تعرفه افزوده است ؟  چرا 

مدهاي غير واقعي منظور كرده آدر
است ؟  زيرا كار حكومت و مجلس 

. ودجه از مردم است پوشاندن كسر ب
تقلب دولت موجب سلب اعتماد مردم 
مي شود و سلب اعتماد مردم البته از 

گشاده دستي . عوامل مهم تورم است 
خامنه اي و احمدي نژاد و ديگر سران 
رژيم در دروغگوئي و خرابكاري 
عمديشان در اقتصاد، اعتماد مردم را 
بيش از پيش سلب كرده است و فضاي 

ساعد ترين فضاي بورس بي اعتمادي، م
بازي و البته تورم و رانت خواري است 

.  
 گران كردن بنزين را از عوامل – 8

تورم مي خواند و مقصر را مجلس مي 
طرفه اين كه اعتراف مي كند . گرداند 

فرصتي ايجاد شده است براي رانت 
 تومان 400زاد ليتري آبنزين ( خواري 

اما در زماني كه موضوع در مجلس ) . 
افياها مطرح بود، هشدارها داده م

شدند كه در وضعيت اقتصادي موجود، 
جيره بندي بنزين توأم با گران كردن 

ن، فرصت سازي براي رانت خواري آ
. و افزودن عاملي بر عوامل تورم است 

 كه –اما مجلس و حكومت يكدست 
 گوش –حاال يكديگر را مقصر مي كنند 

 –زيرا ميل مافياهاي نظامي . نداند 
مالي به خورد و برد سيري ناپذير است 

.  
  اعتراض مي كند كه تبليغ مي - 9

 ميليارد دالر 200كنند حكومت او 
مد نفت داشته است حال اين كه آدر

 ميليارد دالر از 93 سال ، 3ظرف 
از . مد نفت برداشت كرده است آدر

قرار نمي داند كه اگر بيشتر برداشت و 
ت و خرج مي كرد ، نرخ تورم با شد

بنا بر اين ، . شتاب بيشتري باال مي رفت 
بر فرض كه به دروغ گفته باشند در 

مد آ ميليارد دالر در200حكومت او 
نفت بوده است، اين دروغ تورم نمي 

مگر اين كه بگوئيم او تازه . ورد آ
فهميده است كه پول خرج كردن و 
قدرت خريد ايجاد كردن  تورم مي 

ين تبليغ ا: ورد و مي خواهد بگويد آ

سبب شده است مردم تصور كنند 
 ميليارد 200 سال ، 3حكومت او ظرف 

دالر پول نفت را خرج كرده است و 
اثر رواني اين دروغ از عوامل تورم 

اگر قصد او چنين بوده .  شده باشد 
باشد، اعتراف به شفاف نبودن بودجه 

مدها و هزينه ها و كسر بسيار آدر در
گر حكومت زيرا ا. بزرگ بودجه است 

او حساب دخل و خرج را بطور شفاف 
در معرض اطالع مردم قرار مي داد، نه 
مجالي براي تبليغ دروغ پيدا مي شد و 

ورد كه از آنه اثر رواني پديد مي 
  . عوامل تورم شود 

  تبليغ بر ضد دولت و نيز صادرات - 10
. غير نفتي را از عوامل تورم مي شمارد 

داد مي كند  تبليغ كردن كه گراني بي 
وقتي مؤثر مي شود كه تورم شديد 
باشد و مردم ببينند كه سياست 

اگر . اقتصادي حكومت تورم زا است 
مردم شاهد اتخاذ و اجراي تدابيري 
باشند كه موجب كاهش تورم مي شود 
، تبليغ بسا اثر رواني پيدا مي كند بر 

زيرا  تبليغ دروغ . كاهش بيشتر تورم 
بودن تدابير را  مردم دليل مؤثر 

حكومت از سوئي و قصد مخالفان بر 
وارونه جلوه دادن واقعيت از سوي 

  .ديگر ، ارزيابي مي كنند 
     اما مقررات صادرات و واردات را 

او مي گويد .  حكومت معين مي كند 
مده و آزادي صادر كردن آدر قانون 

اگر . ن استقبال مي كنيم آما از 
ا استقبال مي كنيد، پس مقصر شم

 ريال، –هستيد كه با توجه به رانت ارز 
اجازه مي دهيد  كاالهاي مورد نياز 

نگاه ، براي آمردم صادر شوند و 
جلوگيري از شدت گرفتن تورم، همان 
نوع كاالها را از كشورهاي ديگر وارد 

نظام « ممكن نيست در . مي كنيد 
كسي نباشد » مقدس واليت مطلقه فقيه 

 واردات – كه بداند  مقررات صادرات
  : وسيله رانت خواري دوجانبه است 

 صادر كننده كاالهاي مورد مصرف – 1
مردم را صادر مي كند و سبب مي شود 
كه به قول احمدي نژاد قيمتها باال 

صادر كننده از تسهيالت و . بروند 
امتيازها كه براي صادرات مقرر شده 

به ميزاني هم كه . اند، استفاده مي كند 
ورده ها به دالر  با بهاي آميان قيمت فر

دالر تفاوت وجود داشته باشد، سود مي 
  . برد 

 وارد كننده با مشاهده باال رفتن – 2
قيمتها ، كاالهاي مورد نياز را  وارد مي 

بها را به هر ارزي پرداخته باشد، . كند 
ن آبهنگام عرضه به تقاضا كننده ايراني، 

را به نرخ ارز بعالوه سود خود، قيمت 
  .ري مي كند گذا

      حال اگر وارد كنندگان و 
دم ها باشند، آصادركنندگان همان 

عالوه بر سود كالن بابت  صدور و 
ورود كاال، در ايران ، از امتيازهاي 
صادر كننده برخوردار مي شوند و در 
كشور صادر كننده كاال به ايران، از 
امتيازها و تخفيف هاي صادراتي 

  .استفاده مي كنند 
 بدين قرار، در اين مورد نيز ، مقصر     

اول دولت با ساخت استبدادي وابست 
تأمل در . و حكومت احمدي نژاد است

سخنان احمدي نژاد ، بر هر ايراني 
مسلم مي كند كه به اعتراف او، در اين 

   . رژيم، تورم راه حل ندارد
    

 برابر ورود 85فرارسرمايه * 
  :سرمايه 

  
گزارش  ) 86ذر  آ17( سرمايه  نشريه ◄

نتايج يك بررسي و : كرده است 
دهد كه طي پنج  پژوهش نشان مي

 ميليارد دالر 5/16سال گذشته حدود 
سرمايه از كشور خارج شده است، به 
اين ترتيب ميانگين ساالنهء خروج 

 ميليارد دالر است 3/3سرمايه از كشور 
 برابر ورود سرمايه به 85كه بيش از 

 .داخل كشور است
 1977 تا 1959هاي  صلهء سالدر فا

گذاري ثابت  ميانگين نرخ رشد سرمايه
 درصد در سال بود 15در كشور بالغ بر 

 2000 تا 1977هاي  اما در فاصلهء سال
گذاري مذكور نزديك به يك  سرمايه

بنابر . درصد در سال كاهش يافته است
گزارش بانك جهاني ميزان 

گذاري خارجي در ايران طي  سرمايه
به طور  2000-1977ه ساله دورهء س

 ميليون دالر در سال 39متوسط برابر 
 .بوده است

  
 اقتصاد ايران در دولت و* 

 دولتها و رديف فاسد ترين
  :اقتصادهاي كشورهاي جهان 

  
گزارش ساالنه ) 86ذر  آ18(  سرمايه ◄

  براي،)TI(المللي شفافيت  سازمان بين
  :را انتشار داده است 2007سال 
المللي شفافيت  مان بين گزارش سازدر

)TI( مالي -، ميزان فساد اداري 
 مشخص 10كشورها با اعداد يك تا 

دهنده  اند كه عدد يك نشان شده
دهنده   نشان10ترين و عدد  فاسد
به عنوان نمونه، . ترين كشور است سالم

 از 6/9كشور دانمارك با كسب نمره 
 به رتبه نخست و كشور ميانمار با 10
 دست 179 به رتبه 10 از 4/1 مرهن

 . اند يافته
 به 5/2 اين گزارش، ايران با نمره در

 در ميان كشورهاي جهان 131رتبه 
 است در حالي كه در  دست يافته

 رتبه ايران در ميان 2006گزارش سال 
 2007در سال .  بود106 كشور 163

ايران در كنار كشورهاي ليبي، يمن، 
فيليپين، برونئي، نپال و هند و راس 

گزارش اين سازمان . اي گرفته استج
 كشور از 72دهد كه حدود  نشان مي

 كشور مورد بررسي نمره زير سه 180
از سويي تنها هشت . اند دريافت كرده

كشور دانمارك، فنالند، نيوزيلند، 
سنگاپور، سوئد، ايسلند، هلند و سوييس 

 . اند  دست يافته9به نمره باالي 
ي فساد دهنده گستردگ  آمارها نشاناين

در .  مالي در جهان است-اداري 
بندي كشورهاي  همين حال در رده

ام  خاورميانه، اسراييل با كسب مقام سي
ترين ميزان فساد اداري و  داراي كم

 داراي 178عراق با كسب مقام 
اند،  ترين ميزان فساد معرفي شده بيش

 اينمقام ساير كشورهاي خاورميانه به 
ت متحده ، امارا)32(قطر : شرح است

، )53(، عمان )46(، بحرين )34(عربي 
، عربستان )60(، كويت )53(اردن 

، )131(، يمن )99(، لبنان )79(سعودي 
) 138(، سوريه )131(، ايران )131(ليبي 

 ). 178(و عراق 
  

 ميليارد توماني 1000رانت * 
 :محصوالت پتروشيمي 

  
ذر، تابناك خبر داده است  آ25 در ◄
رغم گذشت بيش از  حالي كه به در: 

شش ماه از زمان آزادسازي قيمت 
محصوالت پتروشيمي در قانون بودجه، 
دولت همچنان به اين موضوع تن 

 مجلس، وزير 90نداده، كميسيون اصل 
باره به  نفت را براي توضيح در اين

 . مجلس فراخواند
 با بيان 90 رئيس كميسيون اصل نايب

اينكه براي پاسخگويي به چند موضوع 
 وزير نفت و مسئوالن اين وزراتخانه از

دعوت شد تا در كميسيون اصل نود 
مهمترين : حاضر شوند، اظهارداشت

موضوع كه قرار است مورد بررسي 
وال بنده در مورد ئقرار گيرد بررسي س

 ميآزاد سازي قيمت مواد اوليه پترشي
است كه اين سوال به كميسيون انرژي 

 . نيز ارجاع شد
ه مجلس از تاريخ اول بر اساس مصوب    

 بايد محصوالت 86خرداد سال 
شد  پتروشيمي به قيمت آزاد اعالم مي

 ميليارد 1000 تا 800تا جلوي رانت 
توماني كه در اين بخش وجود دارد 

 اما با عدم اجراي اين . گرفته شود
مصوبه و آزادسازي قيمت محصوالت 

 دولت جلوي اين رانت را شيميپترو
 . نگرفته است

 كارخانه پتروشيمي 1000ز حدود ا    
كه مورد بررسي قرار گرفته بيش از 

 كارخانه پتروشيمي كه عمدتا 300
مربوط به بخش خصوصي بوده است 
غير فعال بوده و مواد اوليه دريافتي 

 . فروختند خود را در بازار آزاد مي
از وزير پرسيده ايم با توجه به شعار      

ين دولت كه عدالتخواهي است چرا ا
قانون كه به تأييد شواري نگهبان نيز 
رسيده تا كنون اجرايي و عملياتي 

 . نشده است
 است، با تداوم فروش دولتي گفتني

محصوالت پتروشيمي، دالالن اين 
 ميليارد 1000عرصه از تداوم رانت 

دهد بدون  توماني كه به آنها امكان مي
زحمت از تفاوت قيمت محصوالت 

مند  ا بازار بهرهپتروشيمي از كارخانه ت
 . كند شوند، استقبال مي

 پتروشيمي ياكنون شركت مل هم  
 محصوالت خود را به نرخ دولتي يبرخ

تر از نصف قيمت جهاني  و كم
فروشد، اما اين محصوالت در بازار  مي

شود و  به قيمت جهاني فروخته مي
انتقال اين محصوالت از كارخانه تا 
، بازار، به دليل تفاوت شديد قيمت

ها   براي واسطههيرانت قابل توج
حتي برخي اين . كند ايجاد مي

خرند و به جاي  محصوالت را ريالي مي
كه آن را در توليد به كار اندازند،  آن

از صدور آن با قيمت جهاني سود 
 . كنند  حاصل مييسرشار

  
 ميليارد توماني 330تخلفات * 

 :در شهرداري تهران 
  
 :ه است  خبر دادنوروزذر،  آ25 در ◄

 تيبه فاصله چند روز از اعالم موجود
 ي اسالمرانيحزب توسعه و عدالت ا

 وابسته است و »ييمحسن رضا«كه به 
 هم »بافيمحمد باقر قال «شود يگفته م

   تي ساكي كند، ي متياز آن حما
 دولت از احضار شهردار تهران يحام

 ي براهي قوه قضائسيي رياز سو
 ير شهرداي ماللفات به تخيدگيرس

 .تهران خبر داد
:  دولت نوشتي حامتي سانيا   
 اهللا تي به دفتر آبافياحضار قال«

 ارسال پرونده ي در پيشاهرود
 ي شهرداري تومانارديلي م330تخلفات 

 بوده هي قوه قضائسيتهران به دفتر رئ
 .»است

 لي با تشكيكارشناسان شهردار    
   افتي دري براژهي ويها ونيسيكم

  11صفحهدر 
  

 زندانيان دنياي مجاز
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 330اند   پول از مردم توانستهيانونرقيغ
 سال و كي تومان را ظرف ارديليم

واكنش . ندي از مردم اخذ نماياند
 ي اتهام تا حدني به ابافي قالنينخست

 آن را تيمحتاطانه بود اما سپس با قاطع
 در زي چمران ني كرد، مهدينف

 روزنامه در ني با همگري دييگفتگو
 ني احتمال بروز ابهشتيهشتم ارد

اما در آخر . تخلفات را رد نكرد
 نوشتند كه ي خبريتهايخردادماه سا

 ي تومانارديليم330پرونده تخلفات 
 ژهي وونيسي موسوم به كميونيسيكم

 دوم ي تهران كه توسط شورايشهردار
 قرار ي و مورد بررسكشفشهر تهران 

 شهر سوم، به يگرفته بود، در شورا
 . دچار شده استيسرنوشت نامعلوم

 زي و نبافي قالاني است حاميگفتن●
 از ي اطالعات و آمارزيطلبان ن اصالح

 ي تومانارديلي م350 يتخلف مال
 در تي در دوران مسؤولنژاد ياحمد

 دارند كه اري تهران در اختيشهردار
 بودن ي در صورت جدرسد يبه نظر م

 في طي دولت، از سوانياقدام حام
 شهر تهران ي در شورابافي قاليحام

  .رح شود مطامجدد
حكومت بي كفايت و در : انقالب اسالمي 

دولتي استبدادي وابسته كه كارش صدور 
ثروت ها و استعدادها است و بيشتر 

مدها را صرف سازمانهاي مأمور آدر
سركوب مي كند، كجا مي تواند تعليم و 

موزان و دانشجويان را آتربيت دانش 
  :تصدي كند 

  
    ژاله وفا

مشكالت كمي و 
و كيفي آموزش 

پرورش ايران در 
  21 بخش– 21قرن 

  
 شماره قبل بطور مفصل از  نتايج  2در

ل  نیبآزمون  رلز یالمل كه پرتوي پ
روشن بر مشكالت آموزشي ما افكنده 

 -1 محور اساسي4است  نام بردم و از  
 نقش ميزان -2نقش نحوه تدريس ،

 تاثير مطالعه آزاد -3تحصيالت معلمين 
ر اساس  نقش فقر اقتصادي ،  كه ب-4

 در ميزان توانايي 2001آزمون  پرلز 
دانش آموزان در امر خواندن تاثير 

 -1 مورد را يعني3مستقيم  داشته اند ،  
 نقش ميزان -2نقش نحوه تدريس ،
نقش مطالعه / 3تحصيالت معلمين  و 

و اما . آزاد را   مورد بررسي قرار دادم 
 "در اين شماره  به محور چهارم  همانا 

 در  درعمق و "اقتصادي نقش فقر"
  يادگيري دانش آموزان یمحتوا

ميپردازم  و در پرتو آن به واقعيات 
  .كشور خود نظر مي افكنيم 

  نتايج آزمون پرلز 
ميانگين عملكرد خواندن ◄

آموزان با افزايش وضعيت  دانش
نامساعد اقتصادي خانواده كاهش 

 .يابد مي
آموزان  ميانگين عملكرد دانش◄

آموزان متعلق  داد دانشمدارسي كه تع
هاي محروم در آنها اندك  به خانواده

به طور )  درصد10كمتر از (بوده 
 باالتر از مدارسي بوده است گير چشم

آموزان آنها از  كه اغلب دانش
 .اند هاي محروم بوده خانواده

ليال عيوض زاده عضو انجمن تغذيه    
اعالم كرد  : " مهر"ايران در گفتگو با 

 درصد دانش آموزان 50 كه بيش از
كشور صبحانه نخورده مدرسه مي 

 درصد 36وفقط نزديك به ..روند
كودكان از همه گروه هاي غذايي 

بگزارش ايسنا هر .مصرف مي كنند 
 ساله ايراني  بايد 18 تا 7دختر و پسر 

 كيلوگرم گوشت در سبد 3در ماه 
غذايي ماهانه خود داشته باشند تا 

ازهاي غذايي ضمن تامين استاندارد ني
خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست 

 ليتر 10 همچنين بايستي ماهانه   .يابند
 كيلوگرم 3 كيلوگرم ماست ،4,5شير و 

گوشت در جيره غذايي ماهانه دانش 
در  .آموزان دختر ايراني يافت شود

سال تحصيلي جديدحكومت احمدي 
ميليون 11نژاد مقرر داشته است  

ي و راهنمايي آموز مقطع ابتداي دانش
كنند و  كشور شير رايگان دريافت مي

به همين منظور سقف اعتباري براي 
 14سرانه ( هزار تن شير 165توزيع 
در مدارس، در نظرگرفته ) كيلوگرم

اما وقتي  به اين آمار نظر  .شده است
  مي افكنيم كه 

 وزير رفاه و تامين طبق اقرار◄
ي كميسيون  اجتماعي در جلسه

 مردا 20ايسنا ( هفتماجتماعي مجلس
 هزار نفر در 303هفت ميليون و : )86د

كشور زير خط فقر مطلق هستند كه با 
در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد 

 242 ميليون و 9شهري و روستايي، 
 نفر در كشور زير خط فقر 700هزار و 

 .شديد و مطلق هستند
درصد 11 هاو درصدشهري5/10 و

  .اند روستاييان زيرخط فقرمطلق
عضو ،دكتر محمدباقر صدرى ◄

 با گذشت   :انجمن اقتصاددانان ايران
 سال از طرح اليحه فقرزدايى در 10

 هزار تومان در 156مجلس، خط فقر 
نظر گرفته شده كه با اين اوصاف، بيش 

 ميليون نفر از جمعيت كشور زير 10از 
 تا 10خط مطلق فقر و جمعيتى مابين 

 قرار  ميليون نفر در خط فقر نسبى20
   .گيرند مي
 10 درصد درآمد در اختيار  34◄

. درصد ثروتمندترين جامعه ايران است
اين مساله در كشور آلمان به ترتيب 

در همين .  درصد است1/22 و 2/3
 1/5 درصد فقيرتر جامعه، تنها 20حال 

 20درصد درآمد را در اختيار دارند و 
 درصد 50درصد ثروتمند جامعه نيز 

اين آمار به . اختيار دارندجامعه را در 
 درصد قشر 30آن معني است كه 

 6/83ثروتمند جامعه ايراني بيش از 
درصد درآمد جامعه ايراني را به خود 

 درصد 30اند و  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 30گر، جامعه دي
 درصد ثروت را در 84ايران نزديك به 

 درصد ديگر ايرانيان 70اختيار دارند و 
 . درصد را در اختيار دارند16تنها 
دبير نهمين كنگره سراسري تغذيه ◄

 اعالم ايران دكتر سلطانعلي محبوب
هرم غذايي براي :كرده است   

ده ايرانيان از شكل استاندارد خارج ش
  ا.است 
 مسئول سالمت دكتر اردالن◄

 در خانواده در وزارت بهداشت 
مصاحبه  با پايگاه اطالع رساني شبكه 

، با تاكيد بر اهميت 86 مهر ماه 2خبر
تغذيه مناسب دانش آموزان، به طرح 
توزيع شير در مدارس كشور اشاره 

 74نتايج بررسي در سال : كرد و گفت
ن  درصد كودكا40نشان داد، حدود 

دچار كمبود كلسيم هستند كه به 
عوارضي مانند پوكي و در پي آن 

 . .شكستگي استخوان منجر مي شود
بررسي كشوري وضع تغذيه اي 

 نشان داده است 78كودكان در سال 
 6 درصد كودكان كم سن تر از 15

سال كوتاه قدي تغذيه اي و سوء 
 .تغذيه دارند

 واما مساله سوء تغذيه دانش آموزان 
ستقيم با گسترش فقر در ايران ربط م
آخرين بررسي كشوري كه . دارد 

اطالعات را به تفكيك استان ارائه مي 
 توسط اداره 1377دهد و در سال 

بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت 
انجام شده است خبر از شيوع باالي 

 . سوء تغذيه در استانها ميدهد
اين بررسي نشان داده است كه وزن 

 5صد از كودكان زير  در11در حدود 

)  نفر كودك يك نفر9از هر ( سال 
كمتر از مقداري است كه سن آنها 

شيوع كم وزني در . ايجاب مي كند
استان سيستان و بلوچستان از ساير 

 كودك 4از هر ( استانها بيشتر است 
و در مناطق روستائي شيوع ) يك نفر

كم وزني بطور معني داري بيشتر از 
تاه قدي تغذيه كو.مناطق شهري است

اي كه حاكي از سوء تغذيه مزمن و 
 در صد كودكان 15طوالني است در 

بشكل )  كودك يك نفر7از هر ( كشور 
شيوع . متوسط و شديد وجود دارد

كوتاه قدي تغذيه اي نيز در استان 
سيستان و بلوچستان باالتر از ساير 
استانهاست اين مشكل در مناطق 

ردار روستائي از شدت بيشترط برخو
اين ها ) دو برابر مناطق شهري( است 

كودكاني هستند كه قد و وزن مناسب 
در مناطق . براي سن خود ندارند

 درصد كودكان زير 21روستائي كشور 
 سال دچار سوء تغذيه متوسط  و 5

در روستاهاي سيستان و .شديد هستند
 درصد كودكان زير اين 48بلوچستان 

ا به خط هستند كه تعداد زيادي از آنه
 .سوء تغذيه شديد دچارند

تصوير معموال  لغت سوء تغذيه 
كودكاني با چهره بسيار نحيف و شكمي 

را برآمده و پوست بر استخوان كشيده 
 سوء تغذيه .در ذهن تداعي ميكند

شديد دقيقا همين فاجعه را به كودكان 
تحميل مي كند ولي سوء تغذيه انواع 

ممكن است كودك . مختلفي دارد
ء تغذيه خفيف يا متوسط باشد دچار سو

يعني وزن مناسب با سن خود را نداشته 
باشد يا به دليل كم غذائي در طوالني 
مدت دچار كوتاهي قد شده 

تحقيقاتي كه در بنگالدش در اين .باشد
زمينه صورت گرفته است نشان داده 

( كه دختران كم وزن و كوتاه قد 
فرزنداني ) مادران مبتال به سوء تغذيه

هتر بدنيا آورده اند اين امر در كوتا
 باعث شده 1982 تا 1937بين سالهاي 

است كه قد پسرانروستائي بنگالدش در 
 سانتيمتر 12 ساله 45يك دوران 

  .كوتاهتر مي شود
فقر فرا گيردر ايران   وقتي  با عدم 
برنامه ريزيبراي  تغذيه دانش آموزان 
هماره ميگردد وضعيت كودكان  را 

  .   ميكندبسيار اسف بار
 مبني بر ر احمدي نژاد به دنبال دستو  

اضافه شدن خرما به ميان وعده غذايي 
دانش آموزان در مدارس وبر اساس 
مصوبه شوراى عالى سالمت و امنيت 
غذا از مهر ماه سال جديد قراراست 

گرم خرما به 50كه هردانش آموز 
عنوان ميان وعده غذايي مدرسه 

 دكتر .ندهمراه با شير دريافت كن
سيدضياالدين مظهري ،رئيس انجمن 

اعالم كرد    بدرستي تغذيه ايران
ايراداتي كه به چنين طرح هايي وارد :

عدم كار كارشناسي در زمينه است 
مربوطه ونمادين و نمايشي بودن 

چرا كه  درپس اين  .آنهابرمي گردد
يم  و اين اقدام  طرحي نپخته را مي بين

مان ها  مشورت با سازتصميمات بدون 
و ارگان هاي فعال تغذيه اي در 
كشورمثل انجمن تغذيه و يا انستيتو 
تحقيقات تغذيه ايران شكل گرفته است 
در حالي كه ما تا كنون دهها طرح در 
زمينه الگوهاي غذايي دانش آموزان 

 . را تحت بررسي قرارداده ايم
كترمحمد علي كشاورز،مدير همچنين د

ه تهران، گروه تغذيه و بيوشيمي دانشگا
به عنوان يكي از صاحب مسائل تغذيه 

اينكه بچه ها حتي در :اي معتقد است
يكي از ميان وعده هاي روزانه 
خود،خرماو شيرراجايگزين بيسكويت و 
تنقالت كم ارزش كنند،گام مثبتي به 
شمار مي آيد اما چنين طرح هايي نياز 
به مطالعات گسترده اي از ذائقه سنجي 

و حتي بررسي تا ميزان مقبوليت 
شرايط جسمي مصرف كنندگان 
داردتاادامه يافته و شكل تكميل تري را 
به خود بگيردعمده ترين مشكالت 
تغذيه اي كشور، سوء تغذيه ناشي از 

كمي دريافت پروتئين و انرژي، 
)PEM ( كمبود يد، كمبود آهن و كم

كمبود . خوني ناشي از آن مي باشد 
 و ساير كمبودها شامل Aويتامين

 مثل Bمبود ويتامينهاي گروهك
 نيز در D و كمبود ويتامينB2ويتامين

  .كودكان گزارش شده است
با هم به  وضعيت سوء تغذيه دانش 

  استان  كشور توجه 3آموزان در  
  :كنيم
دكتر محمدرضا نيكبخت رييس  ◄

دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه 
 وبويراحمددر نشست شوراي سالمت

اعالم  )86شهريور  ايسنا ( 21 استان اين 
 درصد از جمعيت 30بيش از: كرد

آموزان روستايي اين استان  دانش
 .دچار سوء تغذيه هستند

حميرا رحيمي مشاور رئيس سازمان  ◄
آموزش و پرورش شهرستان هاي 

سوء تغذيه دختران دانش : استان تهران
آموز استان تهران نگران كننده است 
عوارضي همچون كوتاهي قد ، پوكي 

خوان ، ضعف عمومي و فراموشي است
ناشي از سوء تغذيه در دانش آموزان 
است كه اين عوارض در دانش 
آموزان شهرستان هاي استان تهران 

 .زياد ديده مي شود
قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه   ◄

 در :علوم پزشكي شيراز دكتر جواليي
 هزار مدرسه اي كه در استان داريم  7

شگاه علوم پزشكي معاونت بهداشتي دان
 طرح ساماندهي تغذيه 80از سال 

 ، 85دانش آموزي را شروع و تا سال 
 مدرسه را تحت پوشش قرار 66
 درصد بوفه هاي مورد 60االن !داد

بازديد مدارس فارس غيربهداشتي 
 در حال تنها دراستان فارس.است

 درصد از آبخوري هاي 16حاضر 
 درصد 18مدارس ابتدايي استان و 

 هاي راهنمايي غيربهداشتي  آبخوري
 در نگهداري سرويس هاي .است

بهداشتي وضع نابسامان است به نحوي 
كه گاهي دانش آموزان از دستشويي 
استفاده نمي كنند و در منزل مشكل 
خود را برطرف مي كنند كه اولين 

   يعني UTLعوارض نگه داشتن ادرار 
عفونت ادراري است كه گاهي كليه 

  .از كار مي اندازددانش آموزان را 
و وقتي مشاهده ميكنيم كه اين  خيل 

 مورد  كالرى2300تامين جمعيت  در
 و  ناتوان  ميباشند  در روزنياز خود 

خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد 
مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى 
خوراكى و غير خوراكى از قبيل 

شود و  پوشاك و مسكن تعيين مي
 درآمدى با دهك اختالف دهك باالى

محرز  برابر است ، 17پايين در ايران 
ميشود كه وضعيت مردم ايران حتي 

چرا .شبيه وضع مردم سنگال نيز نيست  
وئيز فينرعضو هيئت كه بگزارش 

مردمان كوچ ": اينفو. اِس. تحريريه يو
نشين در سنگال تنها به خاطر برنامه 
تغذيه در مدارس تمايل زيادي داشتند 

 شان را پيش خويشاوندان كه كودكان
دور در روستاهايي كه مدرسه وجود 

ثبت نام طي يك شب . داشت، بگذارند
افزايش زيادي داشت و نسبت خانواده 
هايي كه كودكان شان را به مدرسه 

 درصد افزايش 30 تا 25فرستادند 
 درصد 50 در ايان  والدين ".يافت

 7000دانش آموز گرسنه ،قتي از ميان 
 مدرسه 66 فارس تنها مدرسه استان

تحت پوشش تغذيه هستند ،تي اميد 
تغذيه شدن شاگردانشان را در مدارس 

  . ندارند 
 

ميتوان پي برد كه با اين وضعيت وخيم 
دانش آموزاني كه در خط فقر شديد و 
مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه 
ميزان زجر و عذاب جسمي بر اثر 

ير  ليتر ش14گرسنگي ميباشند و سرانه 
اهدايي حكومت احمدي نژاد با نياز 

 ليتر ماهانه هر دانش آموز فاصله 10
 كه طبق يستبسيار داردو بي سبب ن

اعالم مديركل دفتر فعاليتهاي ورزشي 

 40آموزش و پرورش از بين 
 ناهنجاري اصلي در بين 8ناهنجاري، 

دانش آموزان كشور شناسايي شده 
 درصد يك 5/11است ودر مجموع 

 22آموز دختر   هزار دانش59ميليون و 
استان كشور حداقل به يكي از 

وقتي مجيد  .ناهنجاريها مبتال ميباشند
   و رفاه  دفتر سالمت يارمند مديركل

 اعالم  ريزي  و برنامه  مديريت سازمان
 مراكز   به  كه  نفري100ميكند كه از هر 

   نفر آنان كنند، سه  مي  مراجعه درماني
   به  سنگين  درماني يها  هزينه  علت به

كند، ميشود   مي  فقر سقوط زير خط
حدس زد كه بطور روز افزون  چه 
تعداد كثيري از جوانان كشور  حتي از 

  . حق حيات محروم ميشوند
آيا براي ايرانيان قابل تصور است كه 
ايراني كه دومين دارنده منابع عظيم 
نفت و گاز ميباشد، چنان دولت 

 50مت كند كهبيكفايتي بر آن حكو
درصد دانش آموزان آن گرسنه بر سر 
كالسهاي درس آنهم مخروبه حاضر 

  !؟گردند
  
 

نهمين سال بزرگداشت 
 –قربانيان قتلهاي سياسي 
  :تجاوزها به حقوق انسان

  
نهمين سال بزرگداشت فروهرها 
و ديگر قبانيان جنايتهاي سياسي 

  :رژيم مافياها 
  

   نهمين بزرگ داشت  قربانيان 
 1ايت هاي سياسي رژيم مافياها در جن

 ، در 1386ذر  آ10 برابر 2007دسامبر 
« نخست سرود .  پاريس ، انجام گرفت 

سپس عباس . خوانده شد » اي ايران 
معيري كه مراسم را هدايت مي كرد،  

  :سخناني بدين شرح ايراد كرد 
  

  با سالم خدمت سروران عزير،
  خانمها، آقايان،

ايرانيان و پيروان    پيروان نهضت ملي 
آزادي انديشه و قلم امسال هم نظير 
سالهاي گذشته يادواره نهمين سالروز 
قتل فجيع پروانه اسكندري و داريوش 
فروهر و همچنين قتل روشنفكران و 

محمد : قلم بدستان آزادي طلب
مختاري، محمد جعفر پوينده، مجيد 
شريف، پيروز دواني و مرگهاي 

 ميرعالئي مشكوك غفار حسيني، احمد
و بسياري ديگر كه تنها آرزويشان 
ايجاد جامعه اي آزاد و دمكراتيك بود 

يادتان نرود كه . را گرامي ميدارند
اين فاجعه تكان دهنده در دوران 
زمامداري رئيس جمهور اصالح طلب 
و متبسم بوقوع پيوست و جناب ايشان 
آنچنان غرق در بازي گفتگوي تمدنها 

عمق فاجعه نشد بود كه نه تنها متوجه 
بلكه بعناوين مختلف از برمال شدن 
علت اصلي اين وحشيگري كه انواع 
ديگرش كماكان ادامه دارد، 
جلوگيري بعمل آورده و قضيه را لوث 

  .فرمودند
ايرانيان باستان را باور براين !  دوستان

بود كه هر هزار سال يكيار بالئي بر 
سرزمينشان نازل مي شود كه خشك و 

  . هم ميسوزاندتر را با 
   زماني كه ساسانيان بحكومت ايران 
دست يافتند، پانصد سال از هزار سال 
پيش بيني شده گذشته بود و بروايتي 
روي چنين اصل براي ايجاد اميد و 
خوش بيني بيشتر در ميان ايرانيان، 
تمام آثار روزگار اشكاني را كه دوران 
حكومتش نزديك به پنج قرن بود نابود 

 تقويم را نيز پانصد سال بعقب كردند و
كشيدند تا آنجا كه امروزه بيشتر 
حوادث و مدارك مربوط بروزگار 
اشكاني را بايد در متون رومي و 

  .يوناني جستجو نمود
  

  13صفحهدر 

 زندانيان دنياي مجاز



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

2008 ژانويه 6    تا    2007 دسامبر 24 ا ز   1386   دي 16  تا 3     از 687ره شما 

 

قديم است كه از پديده عشق نخستين 
نظر زماني نامعين است و دراصل 

   و دوگانگي ثنويتوجود و ذات آن 
 عشق ني هم،تدر موجودا. نيست
 در  به كمال، عامل طلب كماليذات

 از قوه به فعل يجوهرحركت و بعثت 
حركت توام با و عامل است، 
 تدريجي ، مداومراتيي و تغيدگرگون

هر پديده «است؛   و نامتناهيو تكويني 
مادي درذات وجوهر خود دگرگون 
 و شونده است ووجود آن درهر لحظه

 غيراز وجود آن در لحظه اي ،آني
و نوزائي دائم ديگر است وفعل خلق 

از سوي ذات مطلق ) خلق جديد(
 اما ،»الهي بي وقفه افاضه مي شود

  عشق، در قوس نزول و صعودانيدرسر
 مراتب و درجات ي داراكه ، آن

اي از وجود،   هر مرتبهحضوري است،
 و و طالب مرتبه باالتر از خويش عاشق

كشش و ميل بالذاته و بالفطره و بي 
. اوسته و غير ميانجي به كمال واسط

گي و غير ميانجي واسط بيدراين 
عاشق  بر دل سالك وحي دل« گري، 
از  و نوري تابشي  ومي گرددالقاء 

قياس است كه  يف و بيكلت ارتباط بي
 همين .»خداوند با جان انسان دارد

 به كمال و عشق به ، شور و شوق عشق
و جذبه محرك ، اصل خويش، انگيزه

همه ذرات جهان از استكمالي نيرومند 
 عشق .ستاوجمله انسان به سوي 

 هر يبرادرياي بيكران محبت 
و در عين حال اقيانوس  يموجود

عاشق در كمال پرتالطمي است كه 
 . شود يگر م جلوهدشواري هاي آن 

  
  هر چه گويم عشق را شرح و بيان

  چون به عشق آيم خجل باشم از آن 
 
سبت به  ني كمالهر كه يي از آنجا«

و  ناقص شيباالتر از خو تالي و كمال
 به يا در هر مرتبه است، عشقسافلي 

مرتبه باالتر از آن تعلق خواهد گرفت 
 مرتبه كمال، كمال نيو چون باالتر

 ذات حق ،يقيمعشوق حقو ،ق استح
 عشق به ذات او ي،قيبوده و عشق حق

 عشقها و معشوقها به هيق، بخواهد بود
مطرح ميانجي و واسطهي، صورت مجاز
 ممكن هر موجود .».خواهند شد

ذاتاً عاشق ذات و كماالت الوجودي 
وكمال، ري است چون خشيذات خو

ذات هر علت، كمال ومعشوق بالذات 
 عشق مايه و پايه . استشيمعلول خو

استواري وماندگاري جهان مادي 
ومعنوي است ونيرويي است كه هستي 

 تر  حدوث تازه جويي و را به كمال
  .انگيزد برميو سافل تراز ناقص   لوكام

  
  ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زددر

  پيدا شد و آتش به همه عالم زدعشق
 اي كرد رخش ديد ملك عشق جلوه

 نداشت
 غيرت شد از اين آتش و بر آدم عين
  زد
  
در هستي و هستمندي خويش انسان  
است » كه مفصل جهان و جان جهان «

براساس ارزشهاي فطري و 
دهاي  بالقوه خويش كه خرد، استعدا

است، ... يي وباي زار،ي اختي،عشق، آزاد
در تحول و تكامل مادي و معنوي خود 

 يبه سوو بعثت،  حركت در زمان
جماليت و كماليت مطلق نظر دارد 

 ي شدن سرمديراههايعني جستجوي 
ساحت بي زماني كه ساحت درك يا 

وجودي وجود صرف و مطلق يا همان 
 . » خداست

ان درسرگشتگي و گمگشتگي  انس
منشأ « تاريخي خود به تعبير موالنا 

،  به دنياي مادهشاصلي روح و هبوط
و نيز بازگشت به جهان قال و وانفسا 
 در انديشه  را»دوباره به منزلگه حقيقي

و ذهنيت خود،  منزلگه ، وادي و جهان 
جهاني . كند مطرح ميديگري را 

  كارگاه صنع و"نامحدود، بي نهايت، 

چون عشق به « كه  عدم است "ابداع
شود و تا  هيچ ديواري محدود نمي

  ».رود نهايت پيش مي بي
  

  چه باشد عشق، درياي عدمپس
   شكسته عقل مر آنجا قدمدر
  

بدين رو، جهان هستي  و انسان هستمند 
، در  وادي حيرت نگرش  به  درون و 

 عشق برون خود  ، به طريقت ژرفناي 
ت و رنج و درد با مشكالمي رسند كه 

 كه سراپا ،فرسايي همراه است طاقت
 انسانهائي بسا . افروز آتش است و آتش

، به خاطر  سير و سلوككه در نيمه راه 
همين مشقات و دشواريها، از راه 

 و منزلگه سرمد وامانده و به مقصد
تصويري از اين . اند نرسيدهعشق فياض 

مشكالت در سفر مرغان در 
فريدالدين عطار ترسيم  »الطير منطق«

ر مرغ به عنوان نماد شده است كه ه
 ي مري از انسان ها تصوي خاصيدسته 
 و طي مراحل  راهي هايسخت در .شود

سلوك و گذشتن ازقنطره ها، عقبات و 
مرغان دشواري ها باعث مي شوند 

 راه منصرف ي از ادامه يكي يكي
 مرغ به كوه قاف ي، سانيدر پا. شوند

 ي در مي شهوديحالتدر   رسند ويم
 و خودشان قتي در حقمرغي كه سابندي

در وجود حقيقت كامله جهان 
  . خودشان متحقق است

  
  

 جمله را شرح و بياني ديگر است
  زانكه مرغان را زباني ديگر است

  
ديگر اينكه، روح و روان انسان عاشق 

 متوقف نشده وبا صبر و عشق مجازيدر
. تحمل عشق حقيقي را درك مي كند

زتاب معرفت حضوري و شهودي با
عقل آزادي است كه به "عشق، خرد و

سرمصلحت بيني، « و "دل مي انديشد
از راه ندارد و» منفعت جوئي و انانيت

نه د شوي  عشق و محبت آغاز م،لتيفض
جهان هستي در تحول دائمي تنها 

مؤثر است  بلكه باعث دگرگوني ودر 
معرض نوشدن انديشه، فهم وخرد 

دگرگوني فهم و «.دانسان مي گرد
انديشه، موجب دگرگوني در ساير ابعاد 

تغييروتحول . وجودي انسان است
ها و   انديشه به معناي نفي همه فهم

  بلكه ،»هاي قبلي انسان نيست آگاهي
عمل به حقوق خويش و رعايت «

 مي  انسان ها و ديگر موجوداتحقوق 
 فعال و خالق كردن عقل در باشد؛ 

مى را  بر ذاتى استعدادهايش، هم آد
  و كندي هستى بودن آزادى عارف م

هم معناى اينهمانى با هستى رابر او 
 ».گرداند مى و هويدا آشكار

بنابراين،  ذهنيت  حصولي وحضوري 
حامل گوهر گذشته بوده و از حال 
بسوي آينده  و فراسوي آن در جريان 

مادي به كمك دانش موالنا  .است
و  خود ي وآن جهانيجهانومعنوي اين 
 شگرف يروينوياري به مدد 

 ليبه منظور تسهو  ش،يخو يور شهياند
و الهي كوشيده  يدرك معارف ربان

است يافته هاي ذهنيت حصولي و 
حضوري خويش از انسان و جان جهان 

ها، تفاوت ها و كثرت هستي را در 
تقابل هاي گوناگون حكايت كند و سر 

 و  التيتمثعشق را بصورت داستان ها، 
با استعانت و عنايت از ... اراتاستع

بر افراد مفاهيم و انديشه هاي قرآني 
  .  وانمايد بشريعاد

  

  
  اي  برادر تو همين انديشه اي

 اي مابقي تو استخوان و ريشه
   توگلشني، گل است انديشهگر
  بود خاري، تو هيمه گلخني  ور

  
***** 

   سرّ و ماهيت ما مخبر استچون
  استتر  هر كه او آگاه تر با جان

   جان چو اي دل آگهي است اقتضاي
 هر كه آگه تر بود جانش قوي است

   را تأثير آگاهي بودروح
 هر كه را اين بيش اللهي بود

  
 طريق  به بيان ديگر ، انديشه موالنا 

را ، عشق و محبت را، صلح، معرفت 
  انسان و به.....  تساهل و دوستي را

فهماند كه در پوست گير  سالك مي
 ه انديشو فكر ،ر ظواهر احكامنكند و د

 ،با حصولو  ،خود را مشغول نسازد
  و انس از محبتپر   و حضور ممارست

 و و بدون تنگ نظريدر صحنه وجود، 
قبض، با بسط روح در زندگي و با نشاط 
خود را بسوي عين اليقين برساند و در 

 طال را توسط آتش همچنان كهاين راه 
 بسيارد از كنند، باي به زر ناب تبديل مي

امتحانات بگذرد تا به صافي و بيغشي 
 و از اين منظر است كه او به  . برسد

همه ي انديشه ها، سليقه ها و مذاهب و 
به يك نظر به تمامي  نژادها و رنگ ها 

  .بنگرد
 

   بيرنگي اصـــــول رنگ ها هست
 صلح هـــــا باشد اصــــول جنگ ها

   بيرنگي اســــير رنگ شد چونكه
 ي ي با موسي ي در جنگ شد موس
   را چــون از ميان برداشتي رنگ

  موسي و فــرعون دارند آشتي
   دو چشمي حق شناس آمد ترا گر

   دوست پر بين عرصهء هر دو سرا
  

شور و شوق « كوشش موالنا درمثنوي 
 تعين  ، رهائي از موانع» براي بازگشت
» بين ما و اين بازگشت«ها و تعلقات 

ام آنچه موالنا به گويي تم«است و 
دنبال ني نامه ودر ذيل و ادامه همين 

» نقد حال ما « اولين حكايت مي آورد 
در تمام قرون و اعصار تاريخ بشري 

انسان سرگشته و حسرت او و است 
 فراق و در»  اصل خويش« گمگشته از 

ها  را بيان  مي سوز و داغ اين جدايي 
 . كند

موالنا، زيست و زندگي گوهرين 
ين انسان ها را در توحيد و نخست

و بدين . هماهنگي و تساهل مي داند
باوراست كه از راه  نظريه هاي 
حصولي و حضوري و در زمان و مكان 
و با نگرش نقادانه به آن ها، از وادي ها 
و منزلگاهها متفاوت و مختلف هم كه 

، معرفت،  عشق،طلببنگري باز در نوع 
 شوق با شور، و حيرتي كه توأم  استغناء

دوگانگي است » بازگشت« و اشتياق به 
 :مي رودوافتراق از بين 

  
  بوديم و يك جوهر همهمنبسط

 پا بديم آن سر همه  و بيسر بي
  گهر بوديم همچون آفتابيك
  بوديم و صافي همچو آبگره بي

  به صورت آمد آن نور سرهچون
 هاي كنگره  عدد چون سايهشد

  ويران كنيد از منجنيق كنگره
  رود فرق از ميان اين فريق تا
  

ابن عربي عارف بزرگ به بيان ديگر  
قلب «: در باره تساهل چنين مي گويد 
ه مع صومن قادر به هر شكلي است، 

 كعبه ،پرستان  راهبان و بتكده بت
و چراگاه غزاالن و الواح هدان زا

عشق، . تورات و مصحف قرآن است
هركجا كه : ايمان و اعتقاد من است

روي  كنند، هنوز اعتقاد  و شتران او 
 ».ايمان من همان عشق است

در همه «، عشق را انسان عاشق وعارف
هستي جاري و ساري مي بيند و معتقد 
است كه حركت جميع ذرات و 

 مي كائنات، حركتي حبي و عشق مند
كه خود حقيقت اليزال و چشمه » باشد

شادي، محبت، زيبائي، شراب فياض 
 ذات هستي عشق آتشين و ژرفناي

  . است 
عشق راز و رمرز دردها، نيازها ، شور،  

انساني . است» من و ماي انسان« شوق 
كه در وادي عشق به سماع از خود بر 
مي شود  در گلستان و بوستان عشق ، 

در دنياي خودي و حيات  « عقل را  
كه اسير و زنداني دنياي قال » حسي 

است در لحظه اي وآني  به خود رها 
د و نغمه آهنگ شادمانه را سر مي كن

ني سحر «مي دهد، نغمه اي كه با 
از  دنياي تجارب ذهني و عيني » آميز

وانفسا به اوج دنياي حال كه محب 
روح و خلوص صفاي جوهر هستي 
انسان با فرهنگ، فرزانه و فرهيخته مي 

و آنگاه خرامان و . باشد رها مي گردد
با وقار از شادي، نشاط و خرسندي 

 مي شود و با همه ي آن انسان ها لبريز
دست « و نزديكان خوشحال و شادان 

زنان و شادي كنان سرود و ترانه 
دلنشين و نواي شادي رقص كنان و 
پاي كوبان سر مي دهد تا ذخيره اي 
عظيم براي غذاي روح و آرامش جان 

اين كاروان شادي، » .و روانش باشد
دلنوازي و ناز نازي صاحبدالن و 

آب «  از آن " دلبرانگلزار رخ"
كه ِهل ِهله كنان، ِكل زنان »  حياتست

 نه از  كف، نه  از ناي، "و چرخ زنانند
 شمسبه تعببير .  و سازهاست"نه دفها 

 خدا، مردان را تؤي وريتجل«  يزيتبر
 را از شانيسماع ا.  باشدشتريدر سماع ب
 آورد و به روني خود بيعالم هست

 ي لقا درون آرد و بهگري ديها عالم
 فيرقص مردان خدا، لط. وندديحق پ

 برگ است كه بر يباشد و سبك، گوئ
 آب رود، اندرون كوه و صدهزار يرو

   »… چون كاهرونيكوه، و ب
  

   گلستان دلي شد سماع سوي اپنجره
   پنجرهني دل عاشقان بر سر اچشم

 ي پنجره، هست حجابني كه اآه”
  ميعظ
 مگو چي خوش است هي كه حجابرو
   سرهيا

  
 حساس و پرجهش موالنا چنان روح« 

بود كه به محض آنكه صدايي موزون 
در كوچه، بازار، حمام، صحرا، ميدان 

مي شنيد به ...  و از شرق و غرب شهر، 
سماع مي خاست و ساعت ها بر اين 
حال بود و هيچكس نمي توانست 

روزي در بازار . همپاي او به سماع آيد
روباه قونيه يكي از فروشندگان پوست 

واز اين ! دلكو! دلكو: فرياد مي زد
پديد ضرب آهنگي تكرار گويا ريتمي 

به ياد » دلكو«موالنااز لفظ . آمده بود
افتاد و هي كنان به چرخ و » دل«

اين هيأت تا مدرسه اش  با سماع آمد و
  ».روان شد وجماعتي دنبال او

 
دل كو؟ دل كو؟ دل از كجا؟ عاشق و 

 !دل
 ! كجا؟ مفلس و زرزر كو؟ زر كو؟ زر از

  

روزي هم از كنار دكان صالح الدين «
زركوب مي گذشت كه صداي پيوسته 
چكش زرگري را شنيد و در دم به 

 آفريد و  و شاديها رقص آمد و شورها
صالح الدين چون شور او راديد 
همچنان بر زر مي كوفت و از اتالف 

  ».آن بيمي نداشت
موالنا همچنان گرم سماع بود و «

لدين و شاگردانش پتك و صالح ا
شمشها . چكش بر سندان مي كوبيدند 

وورقهاي زر در زير ضربه هاي پتك و 
چكش خرد مي شد وپاره پاره مي 

موالنا به ضرب آهنگ قواالن . گشت
. سماع خود را همچنان دنبال كرد

حتي زركوب پير را در بيرون دكان، 
در وسط  بازار اما در كنار وي به قدر 

يكوبي  مي كرد در طاقت خويش پا
كنار كشيد و با او به  چرخ زدن 

تمام بازار  با كنجكاوي .  پرداخت
وسكوت به اين رقص و سماع پرشور 

موالنا و زركوب با زبان . مي نگريست
رقص با يكديگر نجواي عاشقانه 

با آهنگ قواالن و . روحاني مي كردند
زركوبان، بي آنكه چيزي بر زبان آرند، 

 به افتخار آن كس كه براي يكديگر اما
آنها  به شوق و سماع آورده بود غزل 
. عاشقانه مي خواندند و شورمي كردند

آنچه را دلهاشان گفت، زبان را براي 
بيان آن نامحرم مي يافت، دست و 
پاشان، سرها و شانه شان با حركات 
موزون خود به بيان آورد، و شور و 
هيجان رقص و سماع وجود آنها را از 

  ».....ة  خوديها خالي مي كردبازماند
  

  بهار جانها اي شاخ تر به رقص آآمد
 يوسف اندر آمد مصر و شكر به چون

 رقص آ
  شاه عشق پرور مانند شير مادراي
جوش در رو جان پدر به !  شير اي

 رقص آ
 زلف ديدي چون گوي در نچوگا

 رسيدي
  پا و سر بريدي بي پا و سر به رقص آاز
چرخ او چو  عشق تا جداران در از

 باران 
 جا قبا چه باشد؟ اي خوش كمر به آن

 رقص آ
 بر تو فنا نبشته  مست هست گشته،اي
  فنا رسيده بهر سفر به رقص آرقعه
  جنگ آمد، آواز چنگ آمدپايان

به رقص ! اه آمد، اي بي هنرچ ز يوسف
 آ

  ما در آيد، و آن رنگ ها برآيدطاوس
 مرغ جان سرايد، بي بال و پر به با

 آرقص 
  وكران عالم ديد از مسيح، مرهمكور
به ! اي كوروكر«ك  مسيح مريمگفته

 »رقص آ
  
 مي از آنچه سالك را تسلييرها! ييرها«

به جاذبه بازگشت به  ،اقيبه جاذبه اشت
و به جاذبه اتصال با جناب حق  مبدأ،

 موالنا در مي تمام تعلدي آيمانع م
 نيا ريخط س . استيسلوك روحان

 تبتل تا فنا كه  حركت ازنيسلوك، ا
خطوتان _ از آن به دو گام يصوف

 با ونديقطع پ  كند ،ي مريهم تعب_
 ني ا. كندي را بر سالك الزام ميخود
 كه ي كساني و براستيآسان ناما امر 

 اي اند عبث دهيچي پيدر تعلقات خود
اما نزد  .دي آي ممكن هم به نظر مريغ

 اتي تجربه حري خط سنيموالنا كه ا
 به عزلت ازي كار نه نني هست ازياون

اما  .نه محتاج التزام آن است دارد،
 ياز روحاني نني كه از احساس ايعشق
 موالنا صفت حق ري در تعبزديخي بر م

الجرم نسبت به بنده مجاز و است 
چون در همه حال هم ناظر به  .است

البته آنجا كه متوجه به  كمال است،
 كمال تيكمال مطلق است در حد نها

   ي كه عشق الهنجاستيو از اهم هست 
  

  13صفحهدر 

  يعشق  و هست
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  عشق  و هستي
  

عشق  »«. خوانده اند يقيرا عشق حق
   همان باده ي الستشراب«حقيقي كه با 

 حضور ي وجد و مست، معرفت ،عشق 
 معشوق ازل و شهود جمال افتيدر ض

  »مطلق است 
  
  عاشق مستيم به صد تيغ نگرديمما 

  الستيم بجز باده ننوشيممستان
 
 ي موالنا در غزل و مثنومي فقط تعلهن« 
 را خط ي از تعلقات خوديي رهانيا
 دهد ي تكامل روح عارف نشان مريس

 ني كردن اي طزي خود او ناتيبلكه ح
 يفرا مرا خود او نزد  مراحل ومقامات 

 انقطاع از درس و وعظ يبرا. دينما
 را از يآغاز مرحله تبتل بود كه و

ه  جاي و از سوداهايتعلقات خود
عشق شمس انحالل . دادييهانه رهايفق

كه منجر به – بود يمظهر الهو  يخود
فقر ترك اعتماد  . گشتشيآزمون فنا
 از وقار يي تجربه رها ورقص بر اسباب،

و حشمت به خود بر بسته  و سماع و 
 ي ماوراياي نفوذ در دنش همهشعر

 ، همهنيبود وا – بي غيايدن –حس 
او به تجربه  ي از تبتل تا فنا را براريس

.  اهللا مبدل كردي در سلوك اليشخص
 آرامش تبتل او را ي او درسالهايزندگ

دو قدم كه –به مقام فنا منجر ساخت 
 ي طيشصت و هشت سال مجاهده برا

        ».كردنش ضرورت داشت
همچنان كه ابيات غزل را بر     موالنا ، 

زبان جاري مي ساخت، خاطره عشقي 
 تا پيري، او را كه سال هاي ميان سالي

به شوقي بي پايان رسانده بود از سر 
، 672 تا647 از ساليو. مي گذراند

به علي رغم اينكه  سال مرگش، يعني
 ولي ، مشغول بودينشرمعارف اله

خاطره روزي كه با همه كبكبه فقاهت 
و دبدبه زعامت، به ديدار شمس، 
چندان بي خويش شد كه هيچگاه به 

شت و نظر به جايگاه درس و بحث بازنگ
 كه دركمال مطلق و جمال ياستغراق

  وارشاديري داشت به مراسم دستگياله
 ومعمول خي چنانكه سنت مشادانيمر
 . نمي كرد است عمل رانيپ

ق به نيمه نزديك مي . ه672 سال   « 
رداي سرخ موالنا جالل الدين . شد

رنگ بر تن كرده و در بستر به خود مي 
در ) تيفوس(آثار تب محرِقه . پيچيد

روزها و شب هايي . ظاهرش پيدا بود
كه چشم انتظار مرگ بود، خاموشي 
گزيده بود و جز به احوال پرسي هاي 
مرسوم، كه براي آن هم رمقي نداشت، 

اما يك شب، . لب به سخن نمي گشود
شوق وصال و نياز به خلوتي چند، پيش 
از در رسيدن مرگ، او را به سرودن 

طان ولد آخرين غزلش خطاب به سل
  :واداشت

 
   ، تنها مرا رها كننيرو سر بنه به بال

  من خراب شبگرد مبتال كن ترك
  و موج سودا، شب تا به روز تنهامييما

  برو جفا كني ببخشا ، خواهاي بيخواه
 يفتي تا تو ، هم در بال نزي من گراز
  ره سالمت، ترك ره بال كن نيبگز
 دهي ، در كنج غم خزدهي و آب دمييما
  كناي آسي ما صد جادهي آب دبر
  واجب وفا نباشداني شاه خوبروبر
 عاشق ، تو صبر كن، وفا ي زرد رويا

 كن
 مردن ، آن را دوا ري است غيدرد
 نباشد
 درد را دوا ني كامي من چگونه گوپس
 كن؟
 عشق ي در كويري خواب ، دوش، پدر
 دميد

 زندانيان دنياي مجاز
  

مه فردوسي نيز در اين مورد در شاهنا
  .اشاره دارد و ميفرمايد

  اگر از خود بپرسيم چه دستاورد هائي 
نصيب هموطنمان شده، جز دروغ، 
ويراني، شكنجه، اعدام بيگناهان، غارت 
اموال عمومي، بذل و بخشش بيت 
المال به گروه هاي افراطي خارجي 
جهت نفاق افكني بين فرق مذهبي تا 
آنجا كه امروزه در اكثر كشورهاي 

نازل و مساجد شيعيان را به مسلمان م
آتش مي كشند و آنان را كافر و 

  .واجب القتل ميدانند
اين آقايان براي چند صباح بيشتر دوام 
آوردن هر روزه آهنگ جديدي 
سرميدهند و مسئله اي را مطرح 
. مينمايند كه بيشتر مصرف داخلي دارد

روزي نيست كه سري باالي دار نرود و 
شايد . دمادري در داغ عزيزي نگري

اكثر شما مطلع شده ايد كه يكي از 
آخرين شاهكارهاي نظام حاكم مربوط 
به ماجراي روزنامه نگار كردي است 
كه فقط بجرم افشا نمودن راز 
خريداري سگ هاي محافظت براي 
آقاي احمدي نژاد، آنهم بمبلغ ششصد 
ميليون تومان از خزانه دولت در 

به و از آنجا كه قادر . زندان بسر ميبرد
پرداخت وثيقه پنجاه ميليون توماني 

معلوم . نيست بايد در زندان بماند
نيست اين آقا كه تحت محافظت 
نيروهاي ماوراءالطبيعه و امدادهاي 
غيبي قرار دارد ، ديگر  چرا براي 

  .مملكت خرج تراشي مي كند
  
  
 ما ي دست اشارتم كرد كه عزم سوبا

 كن
 اژدهاست بر ره ، عشق است چون گر
 ردزم
 ، دفع اژدها ني زمرد ، هني برق ااز

 كن
  

در شامگاه يكشنبه، پنجم جمادي االخر 
موالنا جالل الدين بلخي با   آن سال

درود به جهان هستي ، به لقاءاهللا  
پيكر اين شاعر و عارف بزرگ . پيوست

 مسيحي، ،توسط مردم از  خرد و بزرگ
در قونيه  به خاك ...يهودي، مسلمان و

ي انديشه و آثاراو  بطور سپرده شد، ول
ساري و جاري بعنوان ميراثي  همانند 
آثار و انديشه فريدالدين عطار 

باالترين ميراث معنوي تبار انسان در «
آن . عرصه جهان بيني عرفاني است

جهان بيني عرفاني ايراني است كه 
نخستين تجربه هاي آن با شطح ها و 
شعرهاي منثور بايزيد بسطامي و حالج 

لحسن خرقاني و ابوسعيد و ابوا
 و و روزبهان بقلي شيرازي ابوالخير

احمد غزالي و عين القضات همداني 
آغاز مي شود و رودخانه اي است كه 
از كوهسارهاي بلند وجود اين گونه 
عارفان سرچشمه مي گيردو در بستر 
تاريخ انديشه ها به هم مي آميزد و در 
عرصه هنر سنايي و عطار و مولوي به 

 "شط شيرين و پرشوكتي"گونه 
تشنگي روحي انسان را در طول قرون 

  ». كند و اعصار سيراب مي
   

را با » عشق و هستي«: يادداشت*
شيخ الرئيس ابوعلي اقتباس از آثار 

، شهاب الدين يحيي سهروردي سينا
،شمس الدين محمد حافظ شيرازي ، 
فريدالدين عطار نيشابوري ، 

النا ،مو) ابن عربي( عربي نيالد يمح
جالل الدين بلخي،روزبهان بقلي 

( شيرازي ، صدرالمتألهين شيرازي 
،  عبدالحسين زرين كوب، )مال صدرا

آنه ماري شيمل، ابوالحسن بني صدر 
و محمد رضا شفيعي كدكني  نگاشته 
ام و بدون شك  مرهون آثار و انديشه 

  . .  آنها هستم

   
 تا ماه سپتامبر 2006   از ماه اكتبر 

 نفر 265اد اعدام شدگان به ، تعد2007
 140بالغ ميشود كه نسبت به سال قبل 

در بين معدومين، . درصد افزايش يافته
 زنداني سياسي وجود 34سه زن و 

اعدامها در مال عام نسبت به . داشتند
 2ساالهاي گذشته دو برابر شده و 

مورد از آنها در تلويزيون نشان داده 
شده و براي ديدنشان محدوديت سني 
وجود ندارد و كودكان هم ميتوانند 
در زمره تماشاچيان اين صحنه هاي 

  . دلخراش باشند
    بنا بر داده هاي رژيم جمهوري 

 نفر در انتظار 218اسالمي اكنون 
اجراي حكم اعدام بسر ميبرند كه از 

 نفر زنداني 5 زن و 26ميان آنها 
سياسي و يازده نفر محكوم به اجراي 

  .رندحكم سنگسار وجود دا
    اما با اينهمه آنچه كه نور اميدي در 
 د لها مي تابد و آينده روشني را نويد
مي دهد ازدياد  تعداد دانشجو در 

امروزه به . دانشگاهاي كشور است
حدود سه ميليون نفر بالغ مي شوند و 
وجودشان نيروي عظيمي براي 
ايستادگي در برابر زورگوئي و 

هد و خشونتهاي طبقه حاكم تشكيل ميد
  . نبايد از يادشان غافل بود

حال سخن را كوتاه كرده و بياد 
عزيزان از دست رفته يك دقيقه 

  .سكوت اعالم مي كنم
 پس از سكوت، دو گفتار، از پروانه و ●

  . داريوش فروهر پخش شدند 
او از .  سخنران نخست كوشان بود ●

راء و انديشه ها و جريان آنقش كثرت 
ه يكديگر در رشد نها و نقدشان بآزاد  آ

زادي آگاهيش بر آفرهنگي جامعه و 
خويش سخن گفت و دشمني رژيم را 
با دگر انديشي و دگر انديشان، دشمن 

زادي خواند و قربانيان آبا فرهنگ و 
جنايتهاي سياسي را قربانيان تقابل 

  .استبداد با فرهنگ دانست 
او از .  سخنران دوم مصداقي بود ●

ها و ترورها و وراي مطالعه رژيم زندان
قربانيان ماشين اعدام رژيم و تيم هاي 

ترورش ، سمت يابي استبداد مالتاريا  
را باز شناساند و توضيح داد چرا ترور و 

. اعدام ترجمان ماهيت رژيم هستند 
رژيمي كه از انسانها ، فساد پذيرها را  
جاني و خائن و فاسد مي كند و به 
خدمت مي گيرد و فسادناپذيرها را 

  .رور و اعدام مي كند ت
  

خبرهاي تجاوزها به حقوق 
دانشجويان بيشترين : انسان 

قربانيان تجاوزها به حقوق 
  :انسانند 

  
انتشارت انديشه نو    ، 86 اذر 16  در ◄

كه سالهاي پي در پي در چاپ كتابهاي 
تركي فعاليت داشت از سوي اداره 

 . استان تهران پلمپ شدواواك
شارت انديشه نو  يوسف فرزانه مدير انت

 اداره اطالعات استان تهران ":گفت
طي يادداشتي به اينجانب توزيع تقويم 
تركي در اين انتشارات را غير قانوني 
اعالم نموده واقدام به پلمپ انتشارات 

  ".نموده است
خانواده هاي    ، 86 ذر آ19 در ◄

در بند براي رهايي  دانشجويان
فرزندان شان از چنگال حكومت 

 صبح در مقابل 8:00از ساعت ، قهمطل
معروف به (درب سالن مالقات اوين  

تجمع كرده و خواهان ) درب باال
اين .  مالقات با فرزندانشان گشته اند

 تا احقاق كرده اندخانواده هاي  اعالم 
حق مالقات با فرزندانشان هر روز در 
 .مقابل زندان اوين تجمع خواهند كرد

غري حسين اص ، 86ذر آ 19 در ◄
 7زنداني امنيتي محبوس در اندرزگاه 

 زندان اوين در اعتراض به 1سالن 
عدم اعطاي مرخصي دست به اعتصاب 

 . غذا زد 

صالح كهندل به   ، 86 آذر 20 در ◄
اتهام محاربه و عضويت در سازمان 
مجاهدين خلق ايران به ده سال حبس 

  .شت تعزيري محكوم گ
 رشيد اسماعيلي   ، 86 آذر 21  در ◄

دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه 
عالمه و عضو شوراي سياستگذاري 
سازمان دانش آموختگان بنابر در 
خواست وزارت علوم امروز به اداره 
آموزش دانشكده محل تحصيل خود 
براي دريافت يك ابالغيه از كميسيون 
بررسي صالحيت استاد و دانشجو 

 تن از ماموران 4اما . مراجعه مي كند
نشكده حقوق عالمه به بهانه حراست دا

ممنوع الورود بودن رشيد اسماعيلي 
به او حمله ور شده و ضمن فحاشي و 
توهين وي را بشدت مورد ضرب وشتم 
قرار مي دهند، بگونه اي كه كتف اين 
دانشجو آسيب ديده و لباسهاي وي 

ماموران در ادامه با . پاره مي گردد
  از دانشگاهتوسل به زور اين دانشجو را 

 .بيرون مي كنند 
بدنبال تجمعات    ، 86 آذر 21 در ◄

دانشجويي اخير در دانشگاه شيراز ، 
سحر يزداني پور و حمداهللا نامجو دو 
دانشجوي اين دانشگاه بازداشت شده 

 .اند
 دانشجوي  8   ، 86 آذر 22 در ◄

دانشگاه بوعلي سينا به جرم شركت در 
تجمعات صنفي ماه اخير اين دانشگاه به 

 .يته انضباطي فرا خوانده شدندكم
عضو شوراي صنفي (پوريا شريفيان 

، نجمه معصومي ، ) دانشگاه بوعلي سينا
دبير (محمد صيادي ، امين نظري 

انجمن اسالمي منتخب دانشجويان 
، مهدي جمالوند ،سيد رضا )همدان

جعفريان ، سياوش حاتم و مهدي مسافر 
به جرم شركت در تجمعات اعتراض 

دانشجويان دانشگاه بوعلي آميز اخير 
سينا به كميته انضباطي فراخوانده 

 .شدند
مهندس مهدي  ، 86ذر  آ22 در ◄

حسين پور توسط نيروهاي امنيتي 
دستگير و به بازداشتگاه نا معلومي منتقل 
و پس از چهار روز به خانواده اش 

 به بيمارستان سجاد شده است اعالم 
تهران مراجعه نمايند و در پي آن ، 

سد بي جان اين مهندس جوان ج
بدون اعالم علت مرگ جهت دفن به 

 .د شوخانواده اش تحويل مي
سارا خادمي    ، 86 آذر 22 در ◄

دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه 
مازندران  در خوابگاه دختران اين 
دانشگاه دستگير شده و به مراجع 

. ه استاطالعاتي بابلسر فرستاده شد
 مامور زن وي از ديروز صبح توسط دو

هنگامي كه . تحت تعقيب بوده است
 وضعيت او به اطالع ازپدر سارا براي 

دانشگاه مراجعه كرده  به وي گفته 
 سارا خادمي در بازداشت ه استشد

 . نيروهاي امنيتي است
چهار تن از   ، 86 آذر 23 در ◄
 به بازداشت "فعاالن جنبش كارگري"

در  .نده انيروهاي امنيتي در آمد
فعاالن جنبش "گلگشت جريان 
 در پارك چيتگر تهران، "كارگري

ظهر امروز مأموران مستقر در پارك به 
جمع ايشان وارد شده و ابراهيم 
نوروزي گوهري عضو هيئت مديره 
سنديكاي كارگران شركت واحد را 
بازداشت كرده و به همراه خود به 
پاسگاه نيروهاي انتظامي پارك چيتگر 

ي گوهري، رفقا. داده اند انتقال 
 " كميته هماهنگي، "محسن حكيمي از

و عليرضا عسگري و حسين غالمي، از 
 اطالع ازفعالين كارگري مستقل، براي 

 وضعيت او به اين پاسگاه رجوع كرده
 .اند و بازداشت شده اند 

 اطالع رسيد كه   ، 86 آذر 24 در ◄
دانشجويان چپ بازداشت شده كه هم 

د را اكنون دومين هفته بازداشت خو
ند، تحت شكنجه نارپشت سر مي گذ

با  .هاي جسمي و روحي قرار دارند
وجود انتشار گزارشهايي مبني بر انتقال 

، تعدادي از آنها 209دانشجويان به بند 
در اختيار اطالعات سپاه قرار داشته و 

زندان اوين ) 325(الف -2در بند 
 .نگهداري مي شوند

گفته مي شود سعيد حبيبي،از فعاالن 
انشجويي كه در خيابان از سوي د

 ربوده شد، بهروز واواك مأموران 
كريمي زاده و مهدي گرايلو در اختيار 
اطالعات سپاه قرار دارند و طي چند 
روز گذشته بارها به سبب شدت شكنجه 
هاي وارده به بهداري زندان منتقل 

  .شده اند
اسامي دانشجويان بازداشت شده  ◄

 :در تهران
ايلناز  - )نشگاه تهراندا(انوشه آزادفر

 آزاد تهران ،ارتباطات(جمشيدي 
 ،ژئو فيزيك(مهدي گرايلو  - )مركز
عضو كميته (سعيد حبيبي - )تهران

 - )دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
 - )دانشگاه تهران(بهروز كريمي زاده

كارشناسي ارشد (كيوان اميري الياسي 
نسيم   - ) دانشگاه صنعتي شريف،صنايع

 ،دانشكده ارتباطات(ي سلطان بيگ
كارشناسي ارشد (علي سالم - ) عالمه
 ) پلي تكنيك-پليمر

 - )دانشگاه پلي تكنيك(محسن غمين 
 - )دانشگاه تهران(روزبه صف شكن

 ) تهران،علوم كامپيوتر(روزبهان اميري 
دانشگاه (پير حياتي) صدرا(ياسر -

 - )دانشگاه آزاد(علي كالئي  - )شاهد
موز پيش دانش آ(امير مهرزاد 

دانشگاه (هادي ساالري  -) دانشگاهي
 )رجايي

دانشگاه (فرشيد فرهادي آهنگران
 )دانشگاه رجايي(امير آقايي  - )رجايي

 - )دانشگاه رجايي(ميالد عمراني -
 -سهراب كريمي  - فرشاد دوستي پور
 -محمدصالح ايومن  - جواد علي زاده

-به نقل از وبالگ آزادي( پيمان پيران
 )برابري

محمد ابراهيم   ، 86 آذر 25ر  د◄
 ساله دانشجوي امور 23روديني  

زراعي شهر بم پورو اهل شهرستان  
ايرانشهراز  استان سيستان و بلوچستان و 

 ساله از جوانان 24داود مظفري 
 1386 آبان 28ايرانشهر كه در تاريخ 

در فرودگاه خميني تهران توسط 
مامورين وزارت اطالعات دستگير 

اد خبري زاهدان كه وسپس به ست
 است انتقال داده واواك وابسته 
 .شدند
از زمان  آقاي روديني ةخانواد

 در پي اطالع دستگيري تا به حال 
وضعيت  فرزندانشان بودند ولي 

 هر گونه مالقات و اطالع يافتن واواك
از وضعيت فرزندشان را منوط به 

 . همكاري خانواده با آنها دانسته
ن خانواده براي پس از پافشاريهاي اي

مطلع شدن از وضعيت فرزندانشان روز 
 در ستاد خبري 1386 آذر 18يكشنبه 

 5زاهدان به آنها مالقاتي به مدت 
دقيقه داده شد ولي آنها حق صحبت 

اين .كردن با فرزندانشان را نداشتند
 واواك  مامور 5 دقيقه توسط 5مالقات 

خانواده روديني با . همراهي مي شد
تناكي آثار شكنجه بر صحنه هاي وحش

ه اعضاي بدن فرزندانشان روبرو شد
  . اند
 عبداهللا حيدريان  ، 86 آذر 26 در ◄

زنداني سياسي محبوس در زندان 
مركزي سنندج همچنان از شكستگي 
دست رنج مي برد و تا كنون مورد 

عبداهللا  . درمان قرار نگرفته است 
 توسط 22/8/86حيدريان كه در تاريخ 

ي انتظامي بازداشت شده اطالعات نيرو
 روز است كه از 34بود اكنون مدت 

شكستگي در ناحيه دست چپ خود 
 . رنج مي برد 

بهرام شجاعي  ، 86 آذر 26 در ◄
دانشجوي دانشگاه آزاد، صبح  ديروز 
پس از احضار به دادسراي انقالب 

شجاعي، دانشجوي  .بازداشت شد
 واحد -مهندسي شيمي دانشكده فني

وز پنجشنبه در حال تهران جنوب، ر
پخش تراكت هاي حاوي اعتراض به 
بازداشت دانشجويان، در برابر حسينيه 
ارشاد، از سوي نيروهاي امنيتي حاضر 
در محل بازداشت و چندين ساعت 

  .تحت بازجويي قرار گرفت
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 فردفرد ايرانيان در ساختنش نقش 
داشته ايم، واين سرنوشت محتوم ما 

ود نمي باشد، وضعيتي است كه خ
براي رهائي از آن هم، . ساخته ايم

تافردفرد ما نقش خود را ايفا نكنيم، 
هيچ عامل ديگري، حتي خداوند، 
تغييري در ما ودر وضعيت ما ايجاد 

براي پي بردن به ماهيت . نخواهد كرد
آنچه به نام انتخابات در ايران امروز 
رايج است، و براي يادآوري، ضروري 

در مورد به نظر ميرسد از آنچه كه 
انتخابات درايران بعداز انقالب واقع 

  .شد به يك بررسي اجمالي  بپردازيم
در ابتداي امر، دخالتهاي خالف و غير 

 "توصيه"قانوني درانتخابات به صورت 
در اولين . به عمل درمي آمدند

انتخابات  انجام شده بعداز انقالب يعني 
انتخابات رياست جمهوري، رهبرانقالب 

 صدر توصيه كرد بهتر به آقاي بني
است كانديدا نشود كه ايشان زير 
بارنرفت و كانديداتوري خود را اعالم 

توصيه كرد جالل الدين فارسي . نمود
كه ازسوي حزب جمهوري اسالمي 
كانديدا بود به دليل افغاني االصل 
بودنش از كانديداتوري خود چشم 
. بپوشد كه مورد اجابت قرارگرفت

يل مخالفت با مسعود رجوي هم به دل
قانون اساسي، به توصية آقاي خميني 

كه گفته بود هركس مخالف قانون (
اساسي است نبايد كانديداي رياست 

گردن نهاد و ) جمهوري شود
  . كانديداتوري خود را پس گرفت

  
تقلب خودسرانة آن دوست جوياي 

 "توصيه"صواب از يك سو و زير بار 
آقاي خميني رفتن حزب جمهوري و 

را از سوي ديگر، ...  مجاهدين وسازمان
مي توان به عنوان سمبل، سنگ 

  . زيربناي تقلب در انتخابات نام برد
گردن ننهادن آقاي بني صدر به توصية 
آقاي خميني و پيروزيش درآن 
انتخابات بدون برخورداري از 
تشكيالتي مرسوم در كاروزارهاي 
انتخاباتي، با  دررابطة مستقيم 

 آن اقبال و كسب قرارگرفتن بامردم و
باالي آراء مردم، زنگ خطري بود 
براي آقاي خميني تا از آن به بعد تنها 

 بسنده نكند و هنگام "توصيه"به 
انتخابات مجلس، كه چندهفتة بعد 
انجام شد  وارد مرحله جديدي در امر 

  .انتخابات گردد
  

فحة ص(ناطق نوري در خاطراتش 
انتخابات برگزار شد ": مي نويسد)208

بنى صدر رييس جمهور شد و كار و 
مانديم كه حاال . براى حزب مشكل شد
ى سران حزب و  چه بايد بكنيم لذا همه

انتخابات  ما نقطه تمركز كارمان را
   . "مجلس شوراى اسالمى گذاشتيم

بگذريم از اينكه رئيس جمهور مورد 
اعتماد مردم چه كاري را مي تواند 
براي آقاي نوري و دوستانش مشكل 

 هاشمي رفسنجاني اما همچنين!! ايدنم
بني صدر كه ": در نماز جمعه گفت

: انتخاب شد، ما نزد امام رفتيم و گفتيم 
شماسعي كنيد امام فرمودند . اينكه نشد 

  ."مجلس را در دست بگيريد
توصية آقاي خميني مبني بربه دست 
گرفتن مجلس در مدت كمتر از يك 

 را ماه فاصلة بين دوانتخابات، چه پيامي
مي توانست براي طالبان قدرت داشته 
باشد جز تقلب درشمارش آراء؟ زيرا از 
يك سو شوراي نگهبان هنوز تشكيل 
نشده بود تا با ردصالحيت غيرخودي 
ها از ورودشان به مجلس جلوگيري 

از سوي ديگر وقت چند هفته اي . كند
براي بازسازي تشكيالتي و تبليغاتي 
جهت كسب آراء درسطح كشور 

وجود عدم اقبال مردم به آنان با
درانتخابات رياست جمهوري، امكان 
پيروزي را ازراه عادي از آنان سلب 

 نمي "فرمايش امام"پس . كرده بود
توانست چيزي غيراز صدور فتواي به 

اما امكان تقلب درشمارش .  تقلب باشد
آراء در تهران به دليل تمركز فعاالن 
سياسي در پايتخت بسيار مشكل مي 

به اين دليل به شهرها و . مودن
شهرستانها پناه بردند و به كمك دسته 
ها و احزاب متشكلي نظير انجمن 
حجتيه و حزب توده وروحانيون و 
طالبي كه بعدها به مقامات رسيدند، 
درغياب  مديريتي منسجم براي دفاتر 
هماهنگي كه خودجوش از سوي 
مردم درزمان انتخابات رياست 

شور تشكيل شده جمهوري  درسراسر ك
بودند، به توصية آقاي خميني جامة 

عمل پوشاندند و با وجود اختالفاتي  
كه با يكيگر داشتند، در برابر جبهة 
مردمساالري اكثريت قاطع كرسي هاي 

از ميان آنان . مجلس را تصاحب كردند
ميتوان به سيدمحمد خاتمي، هاشمي 
رفسنجاني، كروبي و موسوي اشكوري 

مثالهم نام برد كه اكنون وبهزاد نبوي وا
فغان انتخابات آزاد بر مي آورند وغافل 
از اينكه اولين سنگ اين بناي شوم به 
دست  آنان و ديگر همكارانشان 

  .كارگذاشته شد
  

بعداز اينكه اين مجلس به هدف اصلي 
خود يعني عزل اولين منتخب مردم 
دست يافت، وتخم استبداد، يعني 

به نام ( ناديده گرفتن رأي مردم را 
كاشت، اختالفات خود را بروز ) قانون
مرتضي الويري يكي از آن . دادند

نمايندگان در مصاحبه با سايت 
بعد از بركناري ": نوانديش مي گويد

 متفاوت گرديد  ها بندي صدر دسته بني
و فراكسيون اكثريت به دو فراكسيون 

در اين . چپ و راست تقسيم شد
  نفره36بندي جديد فراكسيون  تقسيم

منظورش نمايندگان جبهه (
 قبلي نقش خود را )مردمساالري است

از دست داد و حالت بي تفاوتي به 
خود گرفت، لذا كمتر نطق پيش از 

كردند و روي لوايح و  دستور مي
كردند و به  ها هم ابراز نظر نمي طرح

اين ترتيب حالت قهر و اعتراض به 
وضع موجود به خود گرفته بودند اما 

ف بين چپ و راست به صورت  اختال
جدي وجود داشت كه پس مانده آن 

 در . "فات هنوز هم باقي است اختال
حقيقت آقاي الويري يادآوري ميكند 
اين دسته هائي كه امروز بايكديگر به 
مبارزات انتخاباتي برخاسته اند، همان 
دوستاني اند كه بنابر خاطرات ناطق 

كار "نوري، درپي يك انتخابات آزاد 
  . "رآنها مشكل شده بودب

  
مجلس دوم، نقش مجري انتخابات از 

توصيه هاي آقاي خميني به شوراي 
نگهبان واگذار شد تا خودي ها را از 

كرده و مجلسي كامال  ناخودي ها جدا
تقلب را نه . خودي دست سازي كند

در مرحله شمارش آراء كه در مرحله 
كانديداتوري متمركز كردند تا با 

 و كم هزينه به انتخابات اطميناني باال
تااينكه در . اشراف داشته باشند

نظارت "انتخابات مجلس چهارم، 
 را اختراع كردند و جزء "استصوابي

وظائف شوراي نگهبان درآوردند كه 
 درواقع،  نقش ساواك شاه را

به شوراي نگهبان ولي درانتخابات 
از اين به . واگذار كردندمطلقة فقيه 

كه تمايل بعد روشن است هركس 
ورود به انتخابات را دارد، بايد خود را 
در قالب وچارچوب والگوئي بازسازي 
كند كه ولي مطلقه برايش ترسيم كرده 

به زباني ديگر، كساني مي توانند . است

در انتخابات كانديد شوند كه 
افكاراستبدادي داشته و ياخود را به 
عروسك خيمه شب بازي استبداد بزك 

  .كرده باشند
  

لس ششم و رياست جمهوري آقاي مج
خاتمي كه در وابستگي، يعني زيربار 
فشارهاي بحرانهاي خارجي به نظام 
تحميل شد، زنگ خطرديگري را اين 

ها به گوش "خودي"بارازسوي 
بنا به گزارش آفتاب . رهبري رسانيد

مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران 
تواند  مجلس بعدي مي": گفت

مقام خطرات را از كشور دور كند 
اي دقيقي گفتند و  معظم رهبري جمله

آن اين كه تهديدها عليه ايران جديد 
 هم اين تهديدات را در 75سال . نيست

ها سفراي  حد وسيع داشتيم ، اروپايي
خود را از ايران فرا خوانده بودند ، 
آن بحران چگونه حل شد؟ با انتخابات 

اما  . "86 رياست جمهوري خرداد
كرده است كه آقاي مرعشي فراموش 

بعداز آن تجربه، در انتخابات مجلس 
هفتم باوجود جو سنگين تهديدات 
خارجي ويا هنگام آخرين انتخابات 
رياست جمهوري، نظارت استصوابي 
چگونه دستگاه تصفية كانديداها را به 

اميد ايشان به بحران . كارانداخته بود
وحتي . خارجي سرابي بيش نيست
ح طلبان درصورتي كه بار ديگر اصال

تحت وابستگي به بحران خارجي، 
همانند مجلس ششم موردلطف 
قرارگيرند، به دليل نداشتن تكيه بر 
مردم، همچنان حكم حكومتي حاكم 
واقعي خواهد بود واز اين پيروزي 
عرض خود خواهند برد و زحمت 

  .مردم خواهند داشت
  

به هرحال، نظارت استصوابي كه وظيفه 
حذف  و "خودي ها"اش شناسائي 

 بود اما نتوانست "غيرخودي ها "
جلوي تقلبات را درزمان شمارش آراء 
بگيرد زيرا رقابت بين خوديها براي 
كسب كرسي بيش از گذشته شدت 

 داشتن تقلب "صواب"به دليل . گرفت
درجمهوري اسالمي، كانديداها سعي 
داشتند و دارند باهروسيله ممكن در 
آراء به صندوق ريخته شده دخل 

اما اين امر تا آخرين . نندتصرف ك
انتخابات رياست جمهوري بصورت 

  .پراكنده و حوزه اي بود
اززماني كه به گفته آقاي جنتي، امام 

درامر انتخابات دخالت كرد، ) ع(زمان
صواب تقلب چند برابر شد و در 
انتخابات اخير رياست جمهوري 
بارديگر تقلب درشمارش آراء بصورت 

ميدان تشكيالتي و سراسري وارد 
همان توصيه هاي مجلس . انتخابات شد

اول از سوي واليت مطلقه، اما  اين بار 
در انتخابات رياست جمهوري  
صادرشد وبا تقلب در شمارش آراء، و 
باوجود فعال بودن تصفيه خانة نظارت 

به نحوي . استصوابي،  به اجرا درآمد
دوساعت : كه آقاي كروبي گفت

 خوابيدم وقتي بيدارشدم نتيجه
به اين ترتيب . انتخابات عوض شد

خودي "حلقه انتخابات تنگ تر شد و
 "خودي ترها" دربرابر "ها

  . قرارگرفتند
  

همانگونه كه درانتخابات رياست 
جمهوري شاهد بوديم اكنون عمال 
رقابت هاي انتخاباتي بين كانديداهاي 
اصولگرا  يعني كساني كه عمال خود را 
م كارگزار رهبري مي دانند انجا

دعوا  برسر اجراي رايانه اي . ميشوند
انتخابات بين شوراي نگهبان و وزارت 
كشور، خود بيانگر محدود بودن 

خودي ترها "مبارزات انتخاباتي ميان 
مي باشد كه اين پديدة جديد "

. شاخص انتخابات درپيش رو است
انگشت شماراصالح طلبي كه احتماال به 
 كانديداتوري راه خواهند يافت، اوال
رهبر را ستون نظام مقدس مي دانند 
وثانيا به صوابديد شوراي نگهبان 
خواهد بود نه  به شخصيت ولياقت و 

در هر حال، هم اكنون . كارداني آنها
ماشين تقلب از دوسو،هم توسط نظارت 
استصوابي و هم به وسيلة تقلب در 

فرمان اين . شمارش آراء به كاراست
ماشين هم در انحصار اصولگرايان 

به سخن ديگر، . مقبول رهبري مي باشد
كشور هيچگاه درچنين وضعيتي از 
لحاظ اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات 
قرار نداشته كه اكنون ما شاهدآن 

  .هستيم
بااين شرايط مي توان حدس زد 
مجلس هشتم همانند مجلس اول و 
هفتم، اما اين بار حدود سي تا چهل 

 و بقيه از نيروهاي "خودي"نيروي 
.  پر خواهدشد"خودي ترها"

درهرحال درصورتيكه اكثريت هم از 
آن اصالح طلبان شود، بهتراز مجلس 
ناكارآي ششم نخواهد شد كه مصوبات 
آن بايد لزوما با حكم حكومتي  ولي 

  .مطلقه تطابق داشته باشند
  

حقيقت امر اين است كه دسته اي از 
اعضاء اكثريت مجلس اول كه 

خابات بودند، و بنيانگذاران تقلب درانت
مناصب كليدي نظام را همواره 
دردست خودداشته اند زير بار واليت 
مطلقة يكي از همدستان خود، يعني 

آقاي خامنه . آقاي خامنه اي نمي روند
اي هم مشغول حذف تدريجي آنها 
توسط شوراي نگهبان ونيروهاي غيبي 

ورود آقاي احمدي نژاد كه . است
پست خارج از دايرة قدرت بود به 

رياست جمهوري، زنگ خطري براي 
اين . آن مجموعه به حساب مي آيد

رويه به احتمال بسيار زياد در انتخابات 
پيش رو ادامه خواهد داشت ومجلسي 
تشكيل خواهد شد تا هم احمدي نژاد 
را كنترل كند و هم تصويب كنندة 
نظرات رهبري باشد، چه مردم 
درانتخابات شركت بكنند و چه شركت 

آن چه باعث تاسف مي شود . نكنند
اين است كه اصالح طلبان اين 
وضعيت را به يك ايران آزاد ترجيح 

وحاضر نيستند خود را از . ميدهند
دايرة خودي و غيرخودي بيرون ببرند 

اما بدانند كه به زودي . تا رها شوند
همانند نهضت آزادي و ملي مذهبي ها 
رسما بيرون گذاشته مي شوند ، دوراز 

 غريبه بامردم تنها ترازتنها قدرت و
  .خواهند ماند

اين بحث ها كه برسر نحوة انتخابات 
ميشود، اين عوض و تعويض ها كه در 
استانداريها و معاونان وزارت كشور  و 
فرمانداريها ميشوند، همه و همه جز 

براي اجراي تقلبات و كنترل آنها چه 
هدف ديگري را مي توانند دنبال 

ي چندمين دوره كنند؟ آناني كه برا
اميد واهي به انتخاباتي آزاد بسته اند، 
از ياد برده اند كه مرحوم مدرس 
همين قول انتخابات آزاد را از 
حكومت وقت گرفت و تنها توانست 
درتهران به پيروزي محدودي دست 
يابد و نتيجة آن با توسل به تقلب در 
شهرها توسط قدرت به دستان فاسد، به 

شد؟  بنا به سلطنت رضاخان منجر 
 آذرماه 19گزارش خبرگزاري مهر در

آقاي جنتي خطاب به مسئوالن دفاتر 
نظارتي شوراي نگهبان در استانها، 
رئوس برنامه هاي درپيش رو را در 
مورد گزينش كانديداها اعالم كرد و 

شوند اصل  برخي مدعي مي ": گفت
بر برائت افراد است؛ مگر اين كه 

حث اين ب طرح ،خالفش ثابت شود
 وي ."پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد

هنگام سپردن مسئوليت به ": افزود
افراد بحث از احراز صالحيت مطرح 

يعني اين » احراز صالحيت«شود و  مي
كه اثبات شود يك شخص صالحيت 

 . "اجراي يك مسئوليت را دارد
در همه  ": همچنين اضافه مي كند

انتخابات افراد به دنبال دستيابي به 
 در نهايت دستيابي به قدرت مناصب و

برخي از اين افراد دستيابي به . هستند
مناصب را براي انجام خدمات 

خواهند اما برخي هم  تري مي شايسته
به دنبال مقاصدي هستند كه قابل دفاع 

 در مرحله اول هياتهاي اجرائي.  نيست
هاي نظارت و شوراي نگهبان  و هيات

در مراحل بعدي وظيفه دارند مانع 
ود افراد غيرصالح به مجلس شوراي ور

  ."اسالمي شوند
از اين روان تر و شفاف تر نمي توان 
اظهاركرد كه انتخابات پيش رو، 
انتصاباتي هستند كه توسط شوراي 

كساني . نگهبان صورت خواهند گرفت
كه هنوز برشركت درانتخابات پايبندند 
يا افكاراستبدادي دارند و بهاي آن را 

به دنبال گدائي مي پردازند، ويا 
كرسي هاي نمايندگي به هرقيمت مي 
باشند كه خيانتي آشكار به حساب مي 

كه درهرحال هم ضد انقالب و . آيد
. هم ضد آزادي و هم ضد مردمي است

بهترنيست درعوض اين اميدهاي 
كاذب، به حقايق واقف شويد و مردم 
را از آنها  آگاه كنيد؟ محال است ملتي 

 مي گذرد، آگاه از آنچه بركشور
درچنين خيمه شب بازي انتخاباتي 

بايد اين روش انتخاباتي . شركت كند
را رسوا كرد، نه آن را درهاله اي از 
ابهام فرو برد و مردم را درتاريكي رها 
كرد كه نتيجه اي جز سقوط كشور را 

  .درپي نخواهد داشت
به هر حال، انسان يعني تحول و تغيير 

ربه گرفته آناني كه از گذشته تج. ورشد
اند و اكنون به آزادي باور دارند و 
خواستار واقعي انتخاباتي آزاد هستند 
بايد گذشته خويش رابه نقد بكشند تا 
مردم بدانند چه كرده اند و چه بايد 

به اين وسيله تجربه شان را . شان كرد
به جامعه منتقل كنند تا مردم مسير رشد 
را از مسير عقب ماندگي تشخيص دهند 

اين تجربه را بايد به . ل كنندو عم
جامعه انتقال داد تا جوانها بخوانند تا 
بدانند و اشتباهات گذشته را 

اين چنين است كه جامعه . تكرارنكنند
  . به مسير رشد هدايت ميشود

com.gmail@57.Mizan 
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بنا بر اين اتصال، ) 6. (هوشمند است
يده اي آزاد است و تا وقتي از هر پد

خدا، يعني از آزادي خويش، غافل 
. نشده،  از كرامت خود نيز غافل نيست

صفت كريم كه انسان جسته است، به 
و به تسليم حكم زور ) 7(ورود در ابتال
و به همه پديده هاي ) 8(نشدن است 

هستي را كريم دانستن و كرامت هر 
. آفريده را رعايت كردن است

ان  كريم مي ماند و بلكه اكرم انس)9(
و تقوي تحقق ) 10. (مي شود به تقوي
آزاد و آزادتر شدن « پيدا مي كند به 

به پيشي گرفتن در ) 11(»از راه رشد
علم، در دادگري، در خدمتگزاري، در 

و  به  عمل به همه حقوق ... دوستي و
و افزودن بر كرامت خويش ) 12(انسان

 انگيختن به تكريم همه پديده ها و بر
  ».آفريده ها برافزودن بر كرامت خود 

     بنا بر اين تعريف، زور در كار 
 كه آدمي با ارتكاب قتل خود -وردنآ

را به طور كامل به بندگي زور در مي 
 غفلت از كرامت و تن دادن به -آورد

در برابر، اقتضاي .  خواري است
ن، يعني تقوي آكرامت و افزودن بر

 خليفة اللهي گزيدن، عمل در مقام
الصلح (عفو و صلح بهتر است : است
دليل هستي شناختي اين مطلب ). خير

اين است كه زور را نمي توان به انواع 
اگر مجازاتهاي . خوب و بد تقسيم كرد

مقرر و مورد اجرا در نظام هاي قضائي 
مدها دارند، بدين آگوناگون، پي 

خاطر است كه در جامعه ها، رابطه ها، 
بايد هشدار داد . قوا هستندرابطه هاي 

كه انسانهائي كه نتوانسته اند در رابطه 
با نزديكان خود نيز از زور بي نياز 
شوند، بطريق اولي نمي توانند راه 
كاري جز مجازاتهائي را بپذيرند كه 

با . ميز هستندآخود في نفسه خشونت 
اين حال، نمي بايد تسليم چرخه 

شد ) مجازات خشن-جرم(خشونت 
به اين انسان بايد گوشزد كرد كه بلكه 

بنا بر اصول راهنماي قضاوت  در 
قرآن، مي توان مجازاتهائي را مقرر 

نها جبران و ترميم آكرد كه محتواي 
  .باشد

    بر اساس اين رويكرد، كرامت حق 
است و مجازات نمي بايد روند تدنّي و 
سقوط روحي و معنوي مجرم را تسريع 

بايد مجرم كند، به عكس مي  و تشديد
گاه آزاد كند و او را آرا از بندگي زور 

و حقوق ذاتي و عامل به  بر كرامت
مجازات براي آن است . نها بگرداندآ

آزادي خود  تا مرتكب ِ جرم حقوق و
را به ياد آورد و بتواند ، از آن به بعد،  

مجازات  پس خود.  به آنها عمل كند 
نمي تواند دست آويز ناديده گرفتن 

 كرامت ذاتي شخص مرتكب حقوق و
 به همين دليل مجازاتهايي كه .شود

مطابق درك عمومي امروزي ما مغاير 
انسان هستند همچون  كرامت ذاتي

اعدام  مجازاتهاي قطع اعضاء، شالق و
 . و حتي حبس ابد بايد لغو شوند

هرگاه مقصود  شما از مرگ  2 – 8
كريمانه،  نوعي از مجازات اعدام باشد، 

حتي اگر . وجود نداردچنين مرگي 
قاتلي مجازات  شدن را عبادت بداند و 
داوطلبانه خواستار اعدام خود شود، 

» كريمانه«اعدام او را نمي توان 
زيرا  كرامت به اينست كه حق . خواند

ورد و در جبران و آحيات را به جا 
. ترميم جنايتي كه كرده است بكوشد

حاصل اعدام  چيزي جز سلب حيات 
ن و ايراد انواع آسيب هاي از يك انسا

از (رواني و مادي در زندگي فردي 
بستگان و نزديكان خود مجرم گرفته تا 

. نيست)  قرباني او  و جامعه پيراموني
چگونه مي توان با عقل سليم ميان 
اعدام و عدم آن ترجيحي براي اعدام 
پيدا كرد؟ به ويژه اگر در نظر داشته 

نبه باشيم كه جرم و مجازات همواره ج
  يكي از مهم ترين پي . عمومي دارد

مد هاي قبول اعدام، حتي اگر با آ
    چه بسا هم هم -رضايت مجرم باشد 

اينك زنداني هاي زيادي در زندان 
هاي تحقير آميز دنيا باشند كه مرگ را 

، تحقير -بر زندان ترجيح مي دهند 
راه حل اين نيست . حق حيات است

 اينست كه اعدام را قبول كنيم، بلكه 
را در پيش ) ص ( كه رويه پيامبر 

گيريم و نسبت به غفلت جامعه از 
كرامت و حقوق انسان هشدار دهيم و 
به انسان شأن و مقام خليفه خدا در 

  .  هستي را يادآور شويم 
  

در نظريه سياسي شما . پرسش نهم
دولت در برابر اعدام چه نقشي 
دارد؟ آيا دولت اصالً حقي براي 

 دارد؟ چرا؟ داليل مجازات كردن
مخالفت شما با اعدام به صورت 

حتي با (حقي در انحصار دولت 
فرض وجود يك دستگاه قضايي 

چيست؟ اگر ) مستقل و بي طرف
دولت مي تواند تصميم بگيرد كه 
آزادي مجرم را سلب كند و براي 
فالن جرم او را به زندان ابد 
بيندازد چرا بر اساس همين 

 مرگ استدالل نتواند به حكم
  برسد؟

  
پاسخ به اين پرسش به نوع تلقي ما از 
سياست و قدرت، به ويژه تلقي از 

اگر دولت و . دولت، برمي گردد
سياست به مثابه قدرت، آن هم قدرت 
انحصاري و مطلق، تصور شوند، اعدام 
يكي از حربه هاي محافظ اين دولت 
خواهد بود و تا مجبور نشده است از 

ز ديد اما، ا. آن دست نمي كشد
رماني،  دين آاينجانب، در يك جامعه 

زادي آراهنماي انسان چون بيان 
است، در اين ديدگاه، تعريف دولت، 
مديريت و سازماندهي زندگي در 
جامعه از طريق مشاركت جمهور 

مي ) واليت جمهور مردم(شهروندان 
كار چنين دولتي تنظيم رابطه بر . شود

وفق حقوق فردي و جمعي در درون 
 ملي و ميان جامعه ملي و جامعه جامعه

هاي ديگر و ميان جامعه با محيط 
قبول بلكه . زيست و جانداران مي شود

 كه مي شود اسم -تحقق چنين دولتي
 موكول به -آن را دولت حق نام نهاد

زماني است كه انسانهاي سراسر جهان، 
زادي و حقوق خويش شده آعارف به 

 و از اين راه صاحب آنگونه سازماندهي
جمعي شده باشند كه بي نياز از 
برقراري رابطه قدرت با يكديگر و با 
. محيط زيست و ديگر جانداران باشد

تحقق چنين دولتي كه در گرو انحالل 
دولت بمثابه منتجه روابط قوا در جامعه 

 گرچه -و با جامعه هاي ديگر است
ينده اي تحقق آرماني است كه در آ

ت، ن نزد خدا اسآپذير است كه علم 
يعني علم بر تحقق پذير بودن و زمان 

ن را آن مطلق است و انسان آتحقق 
رماني،  آ، اما بمثابه الگو و بديل -ندارد 

نقش جهت ياب براي جهت بخشيدن 
به تحول دولت و رابطه جامعه با دولت 
را دارد و از اين منظر پافشاري بر 
تحقق آن ضرور است و بكار امروز مي 

  . يدآ
 كه هم اكنون از جمله     مي دانيد

مسائل اصلي در جامعه هائي كه حتي 
دولت را در قانون اساسي حقوق 

توصيف مي كنند، يكي اين ) 13(مدار
مسئله است كه در برابر قدرت دولت و 
بنيادهاي انتظامي و مالي و سرمايه 
ساالر جامعه، افراد تنها و بي پناه شده 
اند زيرا اين بنياد ها هستند كه انحصار 
قدرت در اشكال گوناگون سياسي و 
ديني و اقتصادي و اجتماعي و تعليم و 

  . تربيتي و هنري را در اختيار دارند
  

  رهائي انسان در گرو تغيير ساخت اين 
بنيادها و تغيير رابطه انسان و بنيادهاي 
جامعه به ترتيبي است كه تصميم 
گيرنده انسان ها و مجري بنيادهاي 

كار را اين جانب اين راه. جامعه  شوند
پيشنهاد كرده ام اما در هيچ جامعه اي 
نشانه اي از توجه همگاني به اين يا 
موارد نطيراين راه حل، مشاهده نمي 

در غرب االن نزاع جدي ميان . شود
يك گروه كه . دو گروه وجود دارد

خواهان اقتداربيشتر دولت هستند و 

گروه ديگر كه بيشتر در جامعه مدني 
رند و خواهان گسترش غرب حضور دا

گروه اول كه معموالً . آزادي ها هستند
هم دولت هاي موجود را در دست 
دارند با هزينه كردن از ثروت ملي روز 
به روز به قلمرو گسترده تري از اعمال 
و مظاهر خشونت همچون انواع 
فسادهاي مالي و افزايش نيروهاي 
نظامي و امنيتي و پليسي و تحديد 

االن درامريكا و . ي شوندزاديها وارد مآ
درانگلستان و در فرانسه و سوئيس و 

همين طرفداران نظر اول برنده ...
 11از فرداي . انتخابات شده اند

سپتامبر بهانه تازه اي به نام مبارزه با 
نيز به يكي از » تروريسم بين المللي«

بهانه هاي اصلي اين گروه تبديل شده 
مي تجربه در اين كشورها مسلم . است

كند كه با اين روندها دولت هر چه 
بيشتر به سمت قدرتمداري پيش مي 
رود و بنابراين، تجاوز به حقوق انسان، 
به ويژه انسان هاي غير شهروند، به طور 

مي دانيد كه . عيني افزايش مي يابد
رسوايي مربوط به پرونده خالد 
المصري همچنان براي دولت آلمان 

بار كه اين شخص لبناني ت. باقي است
داراي گذرنامه آلماني هم بوده است 

خود تصور كنيد اگر شهروند آلمان (
تحت همين عنوان ) نبود چه مي شد

مبارزه با تروريسم با اطالع سازمانهاي 
امنيتي آلمان و به دست سازمان سيا در 

از ( ماه 5مقدونيه ربوده شده و بيش از 
در ) 2004 تا ماه مه 2003دسامبر 

ر در زنداني در شرايطي زجر آو
وكيلش ده . افغانستان توقيف شده بود

ها نامه به سران سياسي در آلمان مي 
نويسد اما هيچ كس توجه نمي كند 

پس . زيرا او عرب تبار بوده است
مالحظه مي كنيم كه حتي در دولت 
سوسياليستي چون دولت شرودر در 
آلمان كه موتلف او در قدرت حزب 

 از اين حقوق بشري سبزها بوده است
در . نوع تجاوزها صورت گرفته است

اين اوضاع و احوال، روشهاي جنايت 
كارانه دوت آمريكا، در عراق و 

شكار ( زندانهايش و در  گوانتانامو، 
انسان ها،  شكنجه هاي باور نكردني و 

دم ربائي، پرونده آميز، آسخت تحقير 
سازي و صادر كردن حكم محكوميت 

ر نبايد مورد ديگ) براي جرائم ساختگي 
  . تعجب باشد

    مي توان پرسيد با اين وضعيت كه 
لمان با آمي بينيم حتي كشوري چون 

اين همه نهادهاي حقوق بشري نيز 
يا آآسيب پذير است چه كار بايد كرد؟ 

به استناد اين تجربه ها، مي بايد اختيار 
تعيين مجازات را از قوه مقننه و اجراي 

؟ در پاسخ ن  را از قوه مجريه گرفتآ
بايد بگويم براي پيشگيري از اين 

  :تجاوزها چند كار بايسته است
الزم است اصول راهنماي قضاوت . 1

را در قانون اساسي در بياني شفاف تر 
از آنچه امروزه در كشورهاي مردم 

  .ساالر وجود دارد گنجاند
حقوق انسان و حقوق ملي و حتي . 2

حقوق جانداران و طبيعت و حقوق 
به عنوان عضو جامعه جهاني را جامعه 

مي بايد با دقت و جزئيات بيشتري از 
  .وضع كنوني در قانون اساسي گنجاند

بنا بر اصول راهنماي قضاوت و . 3
حقوق و بنابر اين كه دولت بهر رو 
  قدرت است و اختيار حيات انسان را به 

قدرت نمي بايد سپرد، حق سلب حيات 
  . كردانسان را از هر سه قوه سلب بايد

اصل استقالل قوه قضائيه، به ويژه . 4
نقش قاضي واجد صفات الزم براي 
تصدي منصب قضا را به ترتيبي كه در 

انسان، حق، قضاوت و حقوق «كتاب 
تشريح كرده ام، مي » نآانسان درقر

بايد در شفاف ترين بيان، در اصول 
  . قانون اساسي، تصريح و تضمين كرد 

 استقالل نجا كه تا زماني كهآاز . 5
انسان در انتخاب قاضي وجود نداشته 
باشد استقالل قوه قضائيه معنا نمي 
دهد، استقالل انتخاب قاضي و امكان 
همگاني و آزاد رجوع به قاضي و 

 را - بدون ترس از هزينه مالي-دادگاه
بسا . مي بايد براي عموم تضمين كرد

مي بايد امكان گزينش و عزل مستقيم 
ان را در نظر قاضي از سوي شهروند

  .گرفت
براي دولت، در خارج از قلمرو . 6

حقوق، هيچ محل عملي باقي 
براي اين امر بايد آزادي . نگذاشت

بيان را تا حد اطالق آن پاسداري 
سازمان دولت را نيز مي بايد . كرد

متناسب با وظايف چنين دولتي سازگار 
در چنين دولتي است كه اگر . كرد

ملي نمايندگي قوه مقننه كه از جامعه 
مي كند، و بر طبق قانون اساسي، 
قانون وضع مي كند، و قوه قضائيه 
قضاوت مي كند و قوه مجريه حكم 
قاضي را اجرا مي كند، مي توان ادعا 
كرد دولت، نه اعمال خشونت، بلكه 

و . خشونت زدائي را روش كرده است
تكرار مي كنم كه با همه اين وجود، 

ديگري هرگاه قتلي يا جرم سنگين 
واقع شد، حتي همين دولت كه قرار 
است دولت حق باشد، صالحيت سلب 

اما . حيات، يعني نقض حق، را ندارد
زادي از محكومان به آيا اختيار سلب آ

  طور مادام العمر را پيدا مي كند؟
   در پاسخهاي پيشين گفتم كه محكوم 
كردن انسان بزهكار به حبس ابد، آن 

 در هم با اين زندان هايي كه
كشورهايي همچون ايران داريم، 
محكوم كردن او به مرگ تدريجي 

اي كاش آماري . وري استآبس زجر 
منتشر مي شد تا مي فهميديم در ايران 
ميزان وقوع مرگ در ميان كساني كه 
مدتي از عمرشان را در چنين زندان 
هايي گذرانده اند با كساني كه اصالً 

ن اي.زندان نرفته اند چقدر فرق دارد
تحقيق در برخي كشورهاي اروپايي 
همجون هلند كه زندان هاي آنها به 
لحاظ كيفي هم در سطح بااليي است 
انجام گرفته و نشان مي دهد كه زندان 

 سال كمتر از 10رفته ها در محموع 
اسالم . افراد زندان نرفته عمر مي كنند

زادي نمي تواند با چنين آبمثابه بيان 
ر سامانه هاي د. حكمهايي موافق باشد

جزائي غرب نيز، اينك، حبس ابد كم 
كم به طور كلي دارد برچيده مي شود 
و قانون جزا حتي در موارد جنايت 

زادي بعد از آهاي بسيار سنگين نيز 
گذراندن يك دوره طوالني حبس را 
حق محكوم و تكليف دستگاه عدالت 

اين گونه رويه ها حق است . مي داند
حيات و مرگ زيرا بدين سان يأس از 

ور را با اميد به زندگي جانشين آزجر 
اما زندان در دنياي كنوني . مي كند

هنوز با مجازات بعنوان جبران و ترميم 
بنا بر اصل جبران و . فاصله بسيار دارد

ترميم و ديگر اصول راهنماي قضاوت و 
عدالت، مي توان و ما به عنوان مسلمان 
مكلفيم مجازاتهايي را تصويب و به 

نها، محكومان آرا گذاريم كه، بنا بر اج
مدتي را كه تحت مهار دولت قرار 
دارند زماني بدانند براي يافتن راه 
هاي جبران بزهي كه مرتكب شده اند 
و ترميم زخم ها و آسيب هايي كه با 
ارتكاب جرم در وهله اول در مورد 
خويشتن، و سپس بزه ديدگان مستقيم و 

اشته اند غير مستقيم و كل جامعه روا د
و در عوض جامعه نيز حق بازگشت او 
به پيكره اجتماع و اعاده اعتماد متقابل 

مي دانم كه خواننده . را مقرر كند
رماني است آممكن است بگويد اين 

كه هرگز به دست نخواهد آمد و 
شدت خشونتي كه ايران را فراگرفته 
است و نيز واقعيت ها ي تلخ مجرمانه 

اما . ي استامروزي گوياي چيز ديگر
 كه مي 57ور مي شوم انقالب آياد

رفت تا انفجاري در روابط قضا و 
سياست و جامعه باشد  اتفاقĤً چنين 

همگاني شدن : رماني را داشتآ
فرهنگ آزادي و معنوي كردن 

من هم . سياست، هدف انقالب بود 
نمي گويم اين كاري است كه به 
 -تنهايي از دادگستري بر خواهد آمد

وزه جرائم و مجازات ها گرچه در ح

. اين دستگاه اولين پاسخگو بايد باشد
اما تكرار اين موضوع فايده دارد كه 
اصالح نظام دادگستري بر مبناي اسالم 
به مثابه بيان معنويت و آزادي در 
همان دوران انقالب پيشنهاد شد؛ 
پيشنهاد جدي اين جانب در تدوين 
قانون اساسي اين بود كه ستون پايه 

درت جديدي براي دولت پس هاي ق
از انقالب ساخته نشود و بلكه بر عكس، 
ستون هاي موجود، به ويژه دادگاه ها 
و دادسراها را بايد بر اصل جمهوريت 
و مردم ساالري شورايي و مشاركتي 

اما همچون ديگر . متحول كرد
پيشنهادها كه از محتواي خود خالي و 
از خشونت پر شدند، به جاي 

به دادگستري، جمهوريت بخشي 
دادگاه هاي انقالب و جوخه هاي 
اعدام برپا شدند و اين پيشنهاد نيز از 
محتوي خود خالي و از خشونت پر 

بدين سان بود كه زندان هرچند . شد
به روش ارسطوئيان دانشگاه نام گرفت 
اما در محتوا و در عمل، مدرسه اي شد 
كه در آن زندانبانان به اصطالح متشرع 

ير شكنجه گري و ديگر تحت نام تعز
رفتارهاي جنايتكارانه را آموخته و 
زندانيان آن، شكنجه شدن، تحقير 
شدن، اعتراف كردن و اعدام شدن را 

نتيجه اين شده ! تعليم ديده و مي بينند 
است كه طبق گزارش هاي رسمي و 
غير رسمي فراوان كه از ايران دريافت 
مي كنم، در زندان هاي ايران هم 

سيارند زندانياني كه تحت اكنون چه ب
شكنجه زندانبان و بازجو از يك سو و 
گاه تجاوزهاي وقيحانه جسمي و 
روحي و به ويژه خشونت جنسي هم 
بندي ها از سوي ديگر، هر روز آرزوي 

  . مرگ مي كنند
  
  

************************** 
  كتاب: بهرك براي تفصيل بيشتر  1

 51حقوق انسان به ويژه بخش سوم ص 
در اسالم به مثابه به بعد كه نظريه حق 

بيان آزادي را در عمق مورد بحث 
   .استقرار داده 

2 Call for an immediate 
international moratorium on 
corporal punishment, stoning 

and the death penalty   
براي مطالعه اصل مقاله وي و نيز داليل 
او براي اين فراخوان به تارنماي 

. خصي او مراجعه كنيدش
http://www.tariqramadan.com/
article.php3?id_article=264&la

ng=en  
: به مقاله ارزنده زير مراجعه كنيد  3

رضا فيض ، مفهوم كيفر در عرفان ابن 
 ومگاه علعربي، مجله تخصصي دانش

پاييز و ،لهيات و حقوقا اسالمي رضوي،
، ص 10 و 9 شماره - 1382زمستان 

58-39  
  شرح فصوص الحكم از تاج الدين 4

حسين خوارزمي و تحقيق حسن زاده 
    56آملي، به نقل از منبع پيشين ص 

 و شعرا  آيه 70سوره هاي اسراء آيه  5
  10 و لقمان آيه 7
 آيه هاي سوره هاي انبياء براي نمونه 6

   13 و حجرات آيه 27 و 26
  15سوره فجر آيه  7
  25سوره فرقان آيه  8
 و فجر آيه هاي 23سوره اسراء آيه  9

    18 و 17
  13سوره حجرات آيه  10
  14سوره جن آيه  11
نگاه كنيد به  براي مطالعه بيشتر 12

اصول راهنماي ابوالحسن بني صدر، 
، انتشارت انقالب ) فصل عدالت (اسالم

  199-241، ص 1371المي، بهمن اس
13 Rechtsstaat   
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انتخابات و سي سال 
  تجربه

  
تجارب گذشته به اين سئوال پاسخي 
منفي مي دهند و هيچ ايراني مسئوليت 
پذيري دولت هشت ساله اصالحات و 

  .مجلس ششم را فراموش نكرده است
 احمدي نژاد آنقدر خرابي به 

  ورده است  كه اكثريت دوستان و بارآ
همقطارانش براي حفظ ظاهر خود 
ضمن تبري و دوري جستن از او در 

هر جناحي . مقابل اش قرار گرفته اند
از حكومت كه در مقابل دولت 
احمدي نژاد قد علم كند برنده 
انتخابات هشتمين دوره مجلس خواهد 

  .    بود
  

انتخابات مجلس هشتم بعلت چند 
الفات عديده دستگي و اخت

قدرتمداران و گروه هاي سياسي 
وابسته به نظام جمهوري اسالمي 
انتخاباتي حساس و پر ماجرا است و 
بزودي ما شاهد   درگيريهاي شديدتر 
درون هيئت حاكمه و فضاي سياسي 
ايران وهمچنين تحوالت و اتفاقات غير 
منتظره در سطح روابط خارجي ايران 

  .خواهيم بود
برخي از نيروهاي  در اين شرايط 

سياسي خارج از نظام سياسي جمهوري 
اسالمي  خواهان شركت يا تحريم 

اما شركت يا عدم . انتخابات مي باشند
شركت در يك انتخابات چه نتيجه اي 

  .را ببار خواهد آورد
 وقتي انسان قصد انجام عملي را دارد 
مي خواهد كه عمل اش نتيجه اي 

جام مي داشته باشد زيرا ما عملي را ان
. دهيم كه يك چيزي را بدست بياوريم
  اگرعمل ما نتيجه بخش و مثبت  نباشد 

دليلي ندارد نيرو و وقت مان را براي 
چنين عملي هدر دهيم و عمرخود را 

براي اينكه عمل ما . ضايع گردانيم
نتيجه دل خواهي را دربرداشته باشد 
بايد قبل ازعمل، اطالعات و داده 

د پردازش كنيم، هايمان را در مغز خو
يعني اين داده ها و اطالعات در 
مغزمان با باورها و ايده هايمان 
درگيرميشوند و نتيجه اين مقابله و 
درگيري منجر به تصميم ما و در نهايت 

بنابراين انسانها بر اساس . عمل ما ميشود
باورهايشان به اقدامات مختلف دست 
مي زنند كه اين اقدامات نقش بسزائي 

حال اگر . ي شان دارنددر زندگ
تصميمي بگيريم و در پي اين تصميم 
عملي را انجام دهيم كه نتيجه مثبتي 
نداشته باشد بايد به خود رجوع كنيم و 
از خود بپرسيم كجاي مسئله اشكال 

آيا داده ها و اطالعات ما . داشته است
ار ابتدا غلط بوده اند يا باور ما كه 
ميزان قضاوت ما است يك جايش مي 

در صورت عدم رجوع به . لنگد
باورهايمان هر بار همان عمل را بصور 
مختلف انجام خواهيم داد بدون اينكه 

يعني اينكه . به نتيجه مثبتي برسيم 
مبناي فكري ما جائي اثبات نشده اند و 
تصميمات ما مبتني بر مباني هستند كه 
پايه و اساسي ندارند و داراي هيچگونه 

بنا .  نيستنداستحكام فلسفي و علمي

براين گفتارو كردارمان كه ناشي از 
باورهاي ما مي باشند زماني جدي بنظر 
ميرسند و مورد احترام ديگران قرارمي 

  .گيرند كه نتيجه آنان مثبت باشند
عمر ما آنقدر كوتاه است كه قادر 
نخواهيم بود مرتب اشتباه كنيم و 

ما ايرانيها . مرتب تجربه را تجربه نمائيم
بخاطر عدم استفاده از تجارب بارها 

تاريخ مان ضربه هاي عظيم و جبران 
چگونه است هر . ناپذيري خورده ايم

بار در سياست شكست مي خوريم و 
. همان شكست سياسي را تكرار ميكنيم 

اين چه دليلي را همراه دارد آيا دليل 
بر آن نيست كه ما ارزيابي درستي از 

 بار زيرا هر. اعمال و تجاربمان نداريم
با همان تحليل و باورغلط  همان عمل 
غلط را انجام مي دهيم و تازه اميد هم 
داريم عمل مان موفقيت آميز و نتيجه 
بخش باشد و مردم برايمان دست بزنند 

  .و ازما هم اطاعت نمايند
اگربررسي تاريخ ايران كار دشواري 

 سال 30است اما بررسي تجربه 
ت اخيربراي انسانهاي جدي و مسئولي

. پذير كار چندان مشكلي نيست
متاسفانه بسياري از مدعيان سياسي ما از 

 سال اخيركشور خود درس 30تاريخ 
چگونه ممكن است انسان . نياموخته اند

از شكست هاي پياپي خويش كه نتيجه 
باورهاي ناصحيح اش مي باشد درسي 

حال براي اثبات مبحث .  فرا نگيرد
 سال 30فوق به يكي از تجارب 

  .ورمان مي پردازيمكش
اگر واقعاَ پاي بند به   

دمكراسي ، حقوق بشرو معتقد به 
آزادي و حاكميت مردم هستيم   بطور 
كلي بايد بدانيم دمكراسي عبارت است 
از حاكميت مردم بر تعيين سرنوشت 
خودشان و انتخابات ابزاري است تا 
مردم بوسيله آن قادر به حاكميت بر 

. ندتعيين سرنوشت خودشان گرد
تجارب برگزاري انتخابات در 

 به بعد 1360جمهوري اسالمي از سال 
نشان مي دهد كه كليه انتخابات انجام 
شده در شرايطي غيردمكراتيك 
وغيرآزادانه به منظور مشروعيت 
بخشيدن به نظام حاكم صورت گرفته 

زيرا حكومتگران مستبد تالش . اند
ميكنند براي مشروعيت بخشيدن به 

 مختلف مردم را به خويش با حيل
صندوقهاي راي بكشانند تا به 
افكارعمومي وانمود سازند كه آنان از 
حمايت مردمي بر خور دارند و 

  . حكومت اشان حكومتي مردمي است
 به بعد استفاده 1360با اينكه از تاريخ 

از ابزار انتخابات و شركت در آن هيچ 
ثمره و نتيجه مثبتي براي مردم در بر 

و همواره عده اي از آن نداشته است 
جهت رسيدن به اميال خويش و 
پايمال كردن حقوق اوليه مردم 
استفاده نموده اند باز هم برخي از 
فعالين سياسي مدعي  پاي بند به 
دمكراسي و حقوق بشر درداخل و 
خارج از ايران به انحاء مختلف مردم 
را تشويق و ترغيب به شركت در 

  .انتخابات مي نمايند 
 نفركميته اي به نام دفاع از 23  اخيرَا

انتخابات آزاد،سالم و عادالنه تشكيل 
داده اند و شرايط يك انتخابات آزاد و 

 بند متذكر و تشريح 20عادالنه رادر 
نموده اند كه اين در نوع خود عالي 

ما به اين سروران محترم مي . است 
گوئيم شما اين شرايط را ايجاد نمائيد 

لسي آزاد و نه و خود را كانديد مج
فرمايشي گردانيد مطمئن باشيد مردم 

در غير اين . به شما راي خواهند داد
صورت بطور جدي از شما استدعا 
داريم انتخاباتي را كه نافي حقوق بشرو 
كرامت انساني است وظاهراَ با افكار و 
عقايد شما هيچ انطباقي ندارد را 
تحريم نموده و آنرا مبدل به ابزاري 

 از حقوق سركوب شده براي دفاع
  .تمامي ايرانيان نمائيد

 تصور نشود تحريم يعني بي حركتي 
زيرا تحريم ابزاريست تا به افكارعمومي 
جهان نشان دهيم رژيم ايران 
مشروعيت ندارد و هنوز درميان 
ايرانيان افرادي هستند كه عمالَ و 
مشتاقانه به حقوق بشر، دمكراسي و 

طوريكه همان. آزادي احترام ميگذارند
اپوزيسيون پاكستان پرويز مشرف را 
مجبور به تسليم نمود شما هم اگراراده 
كنيد ميتوانيد رژيم جمهوري اسالمي 
. را به تسليم وتمكين مجبور نمائيد

براستي شما چه كمتر از بي نظيربوتو 
مردم و اپوزيسيون . ونوازشريف داريد

دمكرات و طرفدارحقوق بشرايران چه 
دم و مخالفين چيزي كمتر از مر

چاوزدارند كه به او در يك انتخابات نه 
آيا فرهنگ و رشد فكري . گفتند 

دمكراتهاي ايراني و مردم ايران از 
مردم گرجستان كه موجب استعفاي 

شما هم .  ساكاشويلي شدند كمتر است
با تحريم قاطع انتحابات ميتوانيد 
موجبات دگرگوني را فراهم سازيد و 

ايت گسترده مردم با چنين عملي از حم
ايران برحوردار شويد و چه بسا اين 
عمل شما ميتواند پايه گذارتشكيل 
صفوف منسجم مردم بسوي آزادي و 

بهيچوجه تصور نكنيد . دمكراسي باشد
كسي با گفتن اما و اگرها و با گفتار 
ناروشن وغير شفاف قادر خواهد بود 
امور كشور را جلو ببرد و رهبري مردم 

آري  عمر انسان . يردرا به عهده گ
آنقدر دراز نيست كه يك شكست 
سياسي را بطورمدام تكراركند و 

  .همواره بين بد و بدتر درنوسان باشد
اما آناني كه در خارج بسر مي برند و 
مردم را تشويق و ترغيب به شركت در 
انتخابات ميكنند درفرض اول 
باوردارند كه انتخابات در ايران 

انه برگزار بصورت دمكراتيك وآزاد
ميشود پس چرا به ايران تشريف 
نميبرند تا دراين كارزارسياسي فعاالنه 
شركت كنند و حتي خود را كانديدا 
ي مجلس نمايند زيرا هنگاميكه مردم را 
تشويق به شركت در انتخابات مي كنيد 
پذيرفته ايد كه اين انتخابات عادالنه و 

پس منتظر چه . آزادانه برگزارميشود
الخره تا كي ميخواهيد در هستيد با

خارج بيانيه و اعالميه صادر نمائيد، چه 
 " مردم "زيباست كه شما همدوش 

هميشه در صحنه در صحنه سياسي 
  .  داخل ايران باشيد

در فرض دوم اينان باور دارند 
انتخابات در ايران و در ظل توجهات 
واليت مطلقه فقيه بصورت غير 

ود در دمكراتيك و انتصابي برگزار ميش
اينصورت چگونه و با كدام معيار 
سياسي و اخالقي از مردم مي خواهند 
در چنين كارزار ناعادالنه اي شركت 

شمائي كه براي حقوق بشر و . نمايند
ميثاقهاي آن سينه سپر مي كنيد چرا 
مردم را تشويق به شركت در انتخاباتي 
مي نمائيد كه خود از قبل مي دانيد 

 راي دادنها نتيجه اين انتخابات و
پوششي براي ادامه انحصار مراكز 

بخوبي مي . قدرت استبدادي ميشود 
دانيد در اعالميه جهاني حقوق بشر 
انتخاب شدن آزاد و انتخاب كردن 
آزاد جزء حقوق اوليه انسانها بشمار 
ميرود،  پس چگونه از ايرانيان مي 
خواهيد حق مسلم حود را ناديده 

هيچگونه توگوئي مردم ايران . بگيرند
اما مردم ايران . حق انساني ندارند

بدين امر واقف هستند كه نبايد در 
چنين انتخاباتي شركت جويند 
همانطوريكه اكثريت آنان در انتخابات 

سايت . مجلس هفتم شركت نكردند
 اعالم 21/4/2004رويداد در تاريخ 

 ميزان مشاركت در تمامي "ميدارد 
 30شهرهاي بزرگ كشور كمتر از 

 20د و در تهران اندكي بيش از درص
  ."در صد واجدين شرايط بوده است

چرا مردم را تشويق به انتخاباتي مي 
نماييد كه نيرو هاي آزاديخواه و مردم 

با تكيه به كدام . در آن نقشي ندارند
باور، شما انتظارداريد مردم  براي 
عروسي اي كه  درآن دعوت نشده اند 

 شود و ازآن بهره اي نصيبشان نمي
دعوت به .  جشن وپاي كوبي كنند

شركت درانتخابات دقيقاَ چيزيست كه 
حال اگر شما . حاكميت ميخواهد

التزام به واليت مطلقه فقيه داريد، كه 
داريد و درآن ذوب شده ايد كه شده 
ايد، برويد ايران تا از اين يغما سودي 
عايدتان شود و هيچ ضرورتي هم 

ر لفاظي ندارد مقاصد والتزام خود راد
واقعاَ خسته نشده ايد؟ . سياسي بپوشانيد

مشكل شما اين است كه هدف را رها 
كرده ايد و ابزار را هدف خود قرار 

  . داده ايد
آيا آناني كه مي گويند در انتخابات 
شركت كنيد كوچكترين روزنه اي 
براي انتخابات آزاد و عادالنه مشاهده 
كرده اند، كه نكرده اند، مردم را به 
شركت در چه انتخاباتي دعوت مي 

دروضعيتي كه ساده ترين شرايط . كنند
انتخابات آزاد وجود ندارد بهترين 
عملي كه هم به ملت خود و هم به 
جهانيان نشان مي دهد كه ديكتاتوري 

مطلق بر كشور حاكم است تحريم  
  .همگاني چنين انتخاباتي است

طرفداران استقالل و آزادي انتخاباتي 
م نخواهند كرد كه آن را تحري

انتخابات ابزاري براي اعمال حاكميت 
مردم در مجلسي آزاد جهت گسترش 
دمكراسي وآزادي براي كشورومردم 
ايران باشد، مردمي كه امروز مشكل 
مداوا و بيكاري دارند، مشكالت 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي وامنيتي 

 - اعتياد-دارند، مردمي كه مشكل فقر
سيختگي خانوادگي فحشاء و بناچار گ

 - مسكن-دارند، مردمي كه مشكل نان
آزادي دارند ودر كشوري بسر مي 
برند كه حكومتگران آن هيچگونه 

 .حقي برايشان قائل نيست
 آري ما در انتخاباتي آزاد براي 
. مجلسي آزاد شركت خواهيم كرد 

 .شما چطور؟؟
com.yahoo@rastgou_Fa  
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