
  

 

قاعده و بدنه . اما این حزب ویژگی خود را دارد . سپاه اینک به یک حزب سیاسی بدل شده است : انقالب اسالمی  3در صفحه
گرفته است که نیروي قذاق این حزب مسلح همان روش را در پیش .  مالی  –نیروي مسلح است و رأس هرم مافیاهاي نظامی 

  . به فرماندهی رضا خان 
دوره هشتم مجلس »  نمایندگان « از پیش، : دوران رضاخانی بدل کرده است "انتخابات "این حزب انتخابات را نیز به     

به ود در فصل اول این مجموعه ، قسمتی از یک گزارش طوالنی را می خوانید که مربوط می ش.  مافیاها منصوب شده اند 
اطالعات جدید حاکی از تشدید بیماري خامنه اي ،  دولت . سپاه پاسداران که اینکه دولت را به قبضه خود در آورده است 

در آن دوران، خالفت عباسی در دست قشون غالمان ترك . والیت فقیه را به دولت عباسی در دوران انحطاط بدل کرده است 
  .، چون موم شده بود

ي پوچ احمدي نژاد که قطعنامه سوم صادر نخواهد شد و پرونده اتمی ایران از شوراي امنیت به آژانس بین و برغم ادعا    
در فصل دوم ، . المللی انرژي اتمی بازگردانده خواهند شد، قطعنامه سوم صادر شد و پرونده نیز به آژانس عودت داده نشد 

سفیران کشورها در آژانس و گزارشی گویا از ایران ، پیرامون قطعنامه و گزارش معاون البرادعی در اجتماع غیر علنی 
 .فعالیتهاي اتمی ایران خواهید خواند 

  3 در صفحه

 
 
  
  
 
 

Ne   
 انقالب و     

   3ص :1 –جریان تحول سپاه پاسداران به حزب سیاسی مسلح ◄ 
  گزارش معاون البرادعی به جمع سفیران –قطعنامه سوم ◄ 

   5ص  !کنیم  مذاکره نمی –گزارش از ایران  – 
  ربط قطعنامه با  انتخابات؟ - استعفاي فالون بر سر ایران ؟  ◄

   7ص :ایرانیان مخالف والیت مطلقه فقیهند 
   8ص :2 –احمدي نژاد  –کارنامه سیاست خارجی خامنه اي ◄ 
  بورس نفت، مستمسکی براي واگذاري  صنعت نفت: ژاله وفا ◄ 

   11ص :و گاز کشور به مافیا 
   11ص :و نویسندگان و کردها، قربانیان تجاوزها به حقوق انسان دانشجویان◄ 
  

  پیام آقاي ابوالحسن بنی صدر بمناسبت نوروز
 

  از تاریکی استبداد به نور آزادي
  

  !هموطنان عزیز
    
ایرانیان . زندگی در آزادي و آبادي را به شما تبریک می گویم  نوروز، جشن  

آن روز را نوروز خواندند که به تجربه دریافتند، در سر زمینی که ایرانش 
اصل راهنمائی را یافتند . خواندند، چسان می توان مستقل و آزاد زندگی کرد 

ان و در ایران، که به آنها امکان می داد خویشتن را زندانی روابط قوا، با انیر
به یمن موازنه عدمی، خشونت زدائی در درون و زندگی در گستره . نسازند 

از این رو است که ایران کشوري است .  نبود زور و خشونت را روش کردند 
جنبش براي بازیافت استقالل و آزادي، دو قرن است که استمرار  که در آن

گاه انتخابات آزاد باشد، مردم به اعتراف استبدادیان به این واقعیت که هر. دارد
رهروان راه استقالل و آزادي رأي می دهند، پیش و بیش از همه بیانگر این 
واقعیت است که تنها در ایران است که بطور مداوم، جنبشهاي همگانی در 
راستاي استقالل و آزادي و رشد بر میزان عدالت و معنویت سرانجام گرفته اند 

که مبارزه اصلی میان گرایشهاي زورپرست و آنها است که تنها در ایران است . 
و اینک، با گذشت .  بر راست راه استقالل و آزادي استوار به پیش می روند

نزدیک به سه دهه از انقالب، شما ایرانیان، به روشنی گفتید که انتخاب شما، 
عی بدیل مردم ساالر است و مصمم هستید جنشهاي بهم پیوسته را به پیروزي قط

با گذار از گزینش . رسانید و ایران را سرزمین زندگی در آزادي و آبادي کنید
به تصمیم و از آن به عزم و عمل، از تاریکستان استبداد به نورستان آزادي است 
که روز ایران، نو می شود و نوروز همان جشنی می شود که در آغاز، ایرانیان 

  .و آزادي و آبادي،  گرفتند در پی یافتن راه و روش زندگی در استقالل 
  

  !ایرانیان 
زندگی در آزادي و آبادي نیاز به اعتماد به نفس و خویشتن را صاحب حق و     

بانیان تمدنی که با . بنا براین مسئول و مکلف به عمل به حق دانستن دارد 
فرهنگ زندگی در آزادي و آبادي، در ایران آغاز گرفته است و امروز، آن را 

ین تمدن از این نوع، می شناسند، نیک دریافتند که در مرکز قدیمی تر
برخوردها، در سطح جهان، بدون استقالل، بدون اتکا به توان خالقه خویش، 

  . نمی توان زندگی کرد چه رسد به زندگی در آزادي و آبادي 
  2 در صفحه
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  1دکتر محمود دلخواسته
  

  مسئله بختیار، مرام بنی صدر و اشعه موي سر زنان
 
  57نگاري جامع نگر در باره انقالب  اهمیت استراتژیک تاریخ. 1
 

نظام نسبتاً قوي و چند الیه اي سانسور در رژیم والیی که با صرف  به دلیل سلطه طوالنی مدت،
هزینه هاي سرسام آور مالی و انسانی امکانپذیر شده است، انجام بررسی هاي منصفانه، علمی و 
در عین حال اننقادي در مورد گذشته نزدیک، به ویژه آنچه که در سالهاي آغازین انقالب و 

شمسی رخ داده است، کاري سخت ) 60تا خرداد  58لهاي خصوصا در میان سا( 60در دهه 
است و شاید یکی از مهمترین و پیچیده ترین گره هاي حرکت سیاسی و اجتماعی جامعه 

در . تا صورت مسائل صحیح طرح نگردند امیدي به راهگشایی نیست. ایران محسوب می شود
ر باره جریان انقالب فرهنگی این جا می توان با آقاي سروش موافق بود که در نامه اخیرش د

 :می نویسد
سالگی است، اکسیژنی واجب براي حیات  بازخوانی انتقادي انقالب اسالمی که در آستانه سی"

 .حبیبانه باید به کار گرفت نه خصمانه  اما آن را طبیبانه و. آینده ایران است
  13در صفحه 

ی ایرانیان  درتحریم انتخابات بیانیه مجامع اسالم
  86فرمایشی اسفند 

  
مارس در آلمان برگزار شد و  2الی  1سمینار مجامع اسالمی ایرانیان در تاریخ 

نمایندگان مجامع از کشور هاي اروپایی و آمریکا در آن حضور یافتند و در 
انی باره مسائل روز از جمله آنچه که از سوي رژیم والیت مطلقه بر ایران و ایر

. ،  بحث و تبادل نظر کردند در ایران  میگذرد و انتخابات فرمایشی در پیش رو
  :در پایان بیانیه زیر از سوي مجامع صادر گردید

  بنام خدا
نظام مستبد حاکم برایران، نه تنها فرصت رشد را از چند نسل ایرانی ستانده 

دم ایران را است و همچنان میستاند بلکه در پی آن است تا دستاورد هاي مر
که در جنبش هاي ملی بدست آورده اند فداي بقاي حکومت نادانان کنند 

در داخل فشار بر کارگران و دانشجویان . هر روز بحران بر بحران می افزاید.
وزنان و معلمان افزایش می یابد و هر روز شاهد احضار ،دستگیري و در 

عتراضی اعم از جنبش مواردي شکنجه و قتل معترضین و مسئولین جنبش هاي ا
می باشیم و اوضاع اقتصادي مردم ... دانشجویی و زنان و معلمان و کارگران و

در حالی که بودجه هاي هرساله به نفت وابسته تر . روز بروز وخیم تر می شود
میلیارد دالر  70میگردند و در آمد حکومت احمدي نژاد تنها در امسال بالغ بر 

ندوق ذخیره ارزي  برداشت و صرف هزینه هاي بوده است و مرتب نیز  از ص
   جاري  میکند ؛

  16در صفحه 

 محمد جعفري
 

 ري در قرآنامور خارج از محدودة رسالت و پیامب      
 
 

دین  "مطلب زیر بر گرفته از کتابی است که آقاي محمد جعفري ماربینی بنام  : انقالب اسالمی       
ما از این شماره به بعد  تا آنجائی که کار تحقیق ایشان . به تحقیق آن همت گماشته است "و دولت

   : آورد را خواهیم سرانجام پذیرفته، به ترتیب در هر شماره قسمتهائی از آن
  

در صدد اثبات فلسفی، و یا کالمی بحث رسالت و وظایف آن و یا بود و نبود آن نیستم، بلکه  من 
با این پیش فرض بحث را آغاز می کنم که حد اقل همۀ مسلمانان به قرآن به عنوان تنها سند 

ند، بحث اینکه بدان عمل می کنند و یا نمی کن. متقن و غیر قابل تحریف و تشکیک باور دارند
  . دیگري است

 
  14در صفحه  

    دولت در تصرف حزب مسلح
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تاریخ ایران، دوره هاي سقوط و    
  :صعود را ثبت کرده است 

دوره هاي سقوط، آن دوره هایی  
هستند که استبداد اتکاي به نفس و کار 
اندیشه و دست در آزادي  را از یاد 

تا بدانجا که . مردم می برده است
قدرت خارجی در زندگی روزمره 

: ش اول را می یافته است ایرانیان نق
گرایش جمشید به استبداد، زمینه ساز 
سلطه بیگانه بر ایران و دولت ضحاك 

استبداد منحط دولت هخامنشی . شد 
. ایران را به تصرف اسکندر درآورد 

استبداد در سقوط ساسانی سبب سلطه 
دستگاههاي اموي و عباسی بر ایران شد 

استبداد پرفساد  دولت خوارزمشاهی . 
در . حمله مغول به ایران را ببار آورد 

زمانی که، در انیران، قدرتهاي جدید 
سر بر می آوردند و دانش و فن را بکار 
جهانگشائی می گرفتند، واپس گرائی 
دولت صفوي، ایران را دستخوش 
.  جنگهاي سی ساله هستی سوز کرد 

دوران انحطاط و سقوط همچنان ادامه 
اصل  داشت نیروي محرکه سیاسی، بر

موازنه عدمی ایرانیان را به بازیافت 
به یمن وجود . اعتماد به نفس فراخواند

این نیرو است که حلقه هاي جنبش 
هاي همگانی همه براي تحقق بخشیدن 
به استقالل و بازیافت آزادي و آبادان 
کردن کشور در استقالل و آزادي، بهم 
پیوسته و این امید را پدید آورده است 

همان فرهنگ آزادي را  که ایرانیان 
بجویند که از نخستین بانیان آن در 

بخصوص که در این .  جهان بوده اند 
دو قرن،  قدرت پرستانی که در بیراهه 
وابستگی بودند و هستند، ایرانی را 
ناتوان از رشد می شمردند و می 

بگذاریم غرب ما را آدم « شمارند و 
را شعار می کردند و می کنند و،  » کند 
روز،  قدرتهاي انیرانی را به مداخله ام

نظامی در ایران می خوانند بدین بهانه 
که ایرانیان خود به نجات خویش از 

یم جنایت و خیانت و فساد گستر ژر
ضد رشد هستند زیرا . توانا نیستند 

بجاي اعتماد به نفس و خویشتن را 
مسئول و مکلف شمردن، بی اعتمادي و 

اعتیاد . ند یأس از خود را القاء می کن
به زور و خشونت آنها را گرفتار چنان 
جهلی کرده است که نمی دانند این 
خیال که مداخله نظامی امریکا و 
دستیارانش به ایران، دولت را از آن 
آنها می کند، شدت ناباوري به خود، 
  . ناتوانی و زبونیشان را گزارش می کند 

  
  !هموطنان 

این امر که نوروز، روز انس و     
دوستی براي، هم عمل به استعداد انس 
است و هم نیاز  به همبستگی ملی است 

اما همبستگی فرآورده زندگی . 
انسانهاي صاحب حقوق در استقالل و 

بار دیگر یادآور می شود . آزادي است 
بنا بر . که قدرت از تضاد پدید می آید

. این، رشته هاي همبستگی را می گسلد 
تبداد، بنام با وجود این واقعیت، اس

اسطوره وحدت،  جریانهاي آزاد 
. اندیشه ها و اطالعات را قطع می کند

خود را محور وحدت می گرداند و 
مخالفت به استبداد را وحدت شکنی و 
جرم می گرداند و مخالف را سرکوب 

این بر جامعه ملی است که . می کند
آگاه باشد که فرق است میان توحید و 

یان آزاد توحید فرآورده جر. وحدت
چرا که از رهگذر نقد . اندیشه ها است

اندیشه ها به یکدیگر، اندیشه راهنماي 
آزادي زالل می شود و وجدان 

آن روز که ایرانیان . همگانی می گردد 
نوروزش خواندند، روزي بود که بیان 
آزادي وجدان همگانی شد و ایران 
وطن آزادي و امید و جوانی و شادي 

تی که حال آنکه وحد.   گشت
استبدادیان اسطوره می کنند، فرآورده 
قدرت در جریان تمرکز و بزرگ شدن 

این اسطوره بکار آن می آید که . است
چون و چرا در امر و نهی نماد استبداد 

چنانکه استبدادیان نیز . را ممنوع کند
.  بشمارند» فصل الخطاب«قول او را 

همبستگی بدان نیاز دارد که سخن 
انسانها . نباشد» ابفصل الخط«هیچکس 

بتوانند قولها را گوش بدهند و نقد 
کنند تا بهترین قول به شناخت و 

در برابر، اسطور وحدت .  گزینش آید
که پوشش پاره پاره گرداندن رشته 
هاي همبستگی است، نیاز به انتقاد 
ناپذیري نمادهاي قدرت در سلسله 
مراتب استبدادیان و نه قطع جریان 

وع گشتن اندیشیدن اندیشه ها که ممن
از این رو است که استبداد ضد .  دارد

رشد و ضد توحید و ویرانگر اساس 
و بدین خاطر است .  حیات ملی است

که قیام براي استقالل جستن و آزادي 
از استبداد، بازیافت حیات در همبستگی 

  . و رشد است 
  

  ! جوانان ایران
در انقالب ایران، این گل بود که بر      

آن انقالب خشونت . پیروز شد  گلوله
بدین خاطر، انقالب نوروز . زدائی بود

یم پهلوي، ژاما در پی سقوط ر. بود 
اجراي برنامه اي که استقالل و آزادي 
را پایه هاي حیات ملی و دولت حقوق 
مدار کند، جاي به بکار بردن بازوهاي 
جوانان براي استقرار استبداد جدید 

داد ساخته ستون پایه هاي استب. سپرد
خشونت . شدند و خشونت تقدیس شد

ستائی با آن فرهنگی که انسانهاي آزاد، 
چند هزار سال پیش از میالد مسیح، در 
این سرزمین بنا نهادند، در تضاد و با 

 - آئین هایی که ایرانیان پذیرفته اند، 
پیش از آنکه در بیان قدرت از خود 

در تضاد، با زندگی در  –بیگانه شوند 
و آبادي و در تضاد با استقالل  آزادي

  . ایران و هر انسان است 
امروز، تنها مبلغان دولت       

استبدادیان نیستند که انسان را، بنا بر 
سرشت، خشونت گرا می انگارند و 
. جنگ را نعمت توصیف می کنند

زورپرستان رقیبشان نیز، قرآن را که 
فطرت انسان را خدائی و توحید می 

از » ال اکراه « دگی در داند و روش زن
راه خشونت زدائی را می آموزد، روش 

اربابان . خشونت گرائی تبلیغ می کنند
نبرد « فکري آنها در غرب، قرآن را 

هیتلر می شناسانند و براي اثبات » من
این دروغ، مقاله و کتاب انتشار می 

دو واقعیت را .  دهند و فیلم می سازند
می  براي باوراندن دروغ خویش بکار

  :برند 
این واقعیت که سرزمینهاي مسلمان  

نشین، همه، در بند استبدادند و این 
واقعیت که، نخست، آقاي خمینی و 
مالتاریا، خشونت را تقدیس کردند و 
سپس، خشونت گرایان، اسالم را وسیله 
توجیه خشونت نمودند و این سرزمین 
ها را سرزمین هاي آتش و خون 

  . ساختند
ت که عقل هاي خویش زمان آنس      

کار عقل . را از توجیه به ابتکار بخوانید
از زمانی که .  انسانی ابتکار و خلق است

انسان به خشونت معتاد می شود و 
اسطوره قدرت را خداي خویش می 
گرداند، عقل از ابداع و خلق باز می 

نوروز، .  ماند و توجیه گر می شود
نوروز، . توجیه نوعی زندگی نیست

زندگی در استقالل و  جشن خلق
خشونت روشی . آزادي و آبادي است 

است که بکار توجیه آن نوع از زندگی 
می آید که به تخریب به مرگ در 

خشونت، . نابسامانی می انجامد
گزارشگر یأس از آینده ایست که نسلی 
می باید آن را از راه ابداع و خلق و 

خشونت بیانگر ناشناختن . کار  بسازد
مجموعه اي از استعدادها  خویش بمثابه

حکیم . و حقوق و توانا به زندگی است
فردوسی بس دقیق زبان قدرت را باز 

  :گفته است 
  جهان تا جهان جاي زور است و بس 
  مکافات  بی زور گور  است  و   بس 

اما وقتی سرتاسر جهان جاي زور       
می شود، دیگر محلی براي چگونه 

خویش چرا که سود . زیستن نمی ماند
را در زیان دیگري و زندگی خود را 

افق زندگی، . در مرگ دیگري می بیند
افق مرگ، . افقی تا بی نهایت باز است

. فردایی وجود ندارد. افق بسته است

کار . پس اندیشیدن نیز وجود ندارد
عقل در جستن و بکار بردن انواع 
روشهاي بکار بردن زور، ناچیز می شود 

جهان را جاي ال پس می باید جهان تا . 
اکراه، جاي آزادي کرد و جوانی که 
در زبان قدرت ترجمان نادانی است، 
ترجمان اندیشه و عمل خالق بگردد و 

  . بدین انقالب، روز جهان نوروز شود 
  

 !ایرانیان 
ثنویت روشنائی و تاریکی اگر هم      

بیانگر اصل ثنویت بود، فرآورده دو 
ن، روز و نوع واقعیت نیز بود که ایرانیا

شب، در آنها و با آنها زندگی می 
  : کردند و همچنان زندگی می کنند 

قدرت،در تاریکی است که نطفه  ●
در تاریکی است که . منعقد می شود

خود متمرکز می شود و با تاریکی بر 
تاریکی افزودن است که بزرگ می 

واقعیتی که ایرانیان در آن و با . شود
تاریکی آن زندگی می کنند اینست که 

افق دید جوان را بسته است و او از 
نقشی نیز در . فرداي خویش خبر ندارد 

کارگر نمی داند  . تدارك آن ندارد
آیا فردا به او خواهند گفت که از کار 
بیکار شده است یا نه ؟ زنان که بیش از 
همه قربانیان تبعیض هستند، تا ازدواج 
نکرده اند، نمی دانند که بنا بر روابط 

ت، چه کسی مقرر است شوهرش قدر
و چون شوهر کرد، سرنوشت . بگردد

زناشوئی و حتی گذران روز به روزش 
فرزندان نمی . بر او، نامعلوم هستند

دانند چگونه بزرگ می شوند و کدام 
همانند . سرنوشت در انتظار آنها است

دهقانی که نمی داند آیا باران بموقع 
می بارد و می تواند از کشت خود،  

صول خوب  انتظار داشته باشد یا مح
خیر؟ و هم نمیداند قشرهاي استثمارگر 
و . از آن چه براي او باقی می گذارند؟

چون طبع، قدرت گردان است حتی 
قدرتمدارها نیز نمی دانند فردا چه 

از این رو است که نه . بایدشان کرد
مغزها می توانند دانش و فن خلق 
 کنند، نه تولید محور می شود و نه
نیروهاي محرکه در تولید بکار می 

هر اندازه استبداد فراگیرتر، نظام . افتند
.  بسته تر و فضاي زندگی تاریک تر

بیهوده نیست که فلسفه جبر را ایرانیان 
نپذیرفتند و آزادي انسان، از مهمترین 
. خاصه هاي ایرانیت گشت و ماند 

نوروز، روز نه گفته به جبري که جز 
د و آري گفته به قدرت مقرر نمی کن

آزادي که زندگی در روشنائی را میسر 
  .  می کند

. به آزادي، افق زندگی باز می شود 
گستره روشنانی » ال اکراه « گستره 
انسانهاي حقوقمند و آزاد،  به . است

یمن شرکت در اداره جامعه خویش،  
فضاي اندیشه و عمل یکدیگر را باز می 

از  برخورداري از حق با دفاع: کنند 
حق دیگري همراه می شود و آزادي 
هرکس آزادي دیگري را افزون می 
کند و دانش هر انسان بر دانشهاي 

نور بر نور . انسانهاي دیگر می افزاید
می افزاید و جهان از تاریکی بدر می 

  .  آید و روز انسان نوروز می شود
  

  ! زنان ایران
شما که آب حیات، مزرعه اجتماعی     

شما . زگار عشق هستید زندگی و آمو
که اینک براي بازکردن نظام 
اجتماعی، از جمله از راه از میان 
برداشتن سلسله مراتب تبعیض ها و 
برخوردار کردن هر ایرانی از حقوق 
انسان، برخاسته اید، نیک می دانید که 

نیاز به . زندگی نیاز به شجاعت دارد
. شجاعت ورود در ابتال و آزمایش دارد

یدان مبارزه با نظام سیاسی ورود به م
استبدادي، ابتال است، اما زندگی 
خویشتن را عمل به حقوق ذاتی 
خویش کردن، با خود، با همسر، با 
فرزندان، رابطه قوا را با رابطه انسانهاي 
حقوقمند جانشین کردن،  ابتال بزرگ 
تري است و شجاعتی را می طلبد که 

راستی اینست که نوعی از . زنان راست
عت، شجاعت سر باز زدن از وسیله شجا

برقراري روابط قوا گشتن، شجاعت 
زندگی در آزادي، شجاعت خانه و 
جامعه را محیط دوستی و حق مداري 
کردن، شجاعت جامعه را به این اصل 
اصیل خواندن که هرکس خود می 
باید خویشتن را رهبري کند و والیت 
جمهور مردم را مطالبه کردن، فضلی 

این فضل را . را استاست که زنان 
بکار برید و ایران را سرزمین جنبش و 
جوشش براي استقالل و آزادي کنید و 
روز ایرانیان را آن روز کنید که 
روشنانی آزادي بود و تاریکی استبداد 
نبود،  بهار زندگی بود و خزان مرگ 
نبود،  شادي و امید بود و غم و ناامیدي 
نبود، دوستی و عشق بود و دشمنی و 
نفرت نبود، اعتماد و وفاي به عهد بود و 
بی اعتمادي و عهد شکنی نبود، راستی 
بود و دروغ نبود که ایرانیان نوروزش 

  . خواندند
  

  !ایرانیان 
در تاریکی استبداد، به تکالیف قدرت     

اسالم و دیگر . فرموده عادت کرده ایم
دین هاي رایج در ایران نیز حقوق را 

اي از تکالیف  از یاد برده و مجموعه
گشته اند که خدا فرموده نیست، بلکه 

! شگفتا . قدرت مقرر کرده هستند
تصریح هاي مکرر قرآن که از حق جز 
حق صادر نمی شود و بنا بر این، تکلیفها 
عمل به حقوق هستند، یکسره از یاد 

نه تنها از یاد دین ساالران که . رفته اند
هی بدی.  از یاد دین باوران نیز رفته اند

است چون انسانها از حقوق ذاتی 
خویش غافلند  و زندگی را عمل به 
حقوق نمی دانند، نه در برابر استبداد 
که فرآورده غفلت از حقوق و تجاوز 
به حقوق است، به استقامت بر نمی 

و البته، وقتی به حق کسی . خیزند
تجاوز می شود، کسی آن را تجاوز به 

  حقوق خویش تلقی نمی 
  

القیدي تا بدانجا است که این . کند
وقتی شرکت کنندگان در نیروي 
محرکه سیاسی به دفاع از حقوق انسان 
و حقوق جمعی انسانها بر می خیزند و 

خیمان استبداد می شوند، ژگرفتار د
جامعه به خود نمی گوید اینها بخاطر 
دفاع از حقوق من گرفتار غضب 

نیک بنگرید تا . استبدادیان شده اند
در جهان ما، کمتر جامعه  دریابید که

ایست چون جامعه ما، که مبارزان راه 
استقالل و آزادي، همه روز، در شرائط 
ترور، از قتل تا ترور شخصیت قرار 

کمتر جامعه ایست که این . داشته باشند
پدیده، . سان گرفتار فرار مغزها باشد

نیست که یکی از » نخبه کشی « پدیده 
. می شود آسیبهاي بزرگ جامعه ما باور

پدیده  اینست که قربانیان ترورها همه 
آنهایی  هستند که براي برخورداري 

همه . ایرانیان از حقوق بر می خیزند 
آنها هستند که براي برخورداري 
ایرانیان از شخصیت انسانی و شخصیت 

همه . ملی به مبارزه روي می آورند 
آنهایی  هستند که می خواهند ایرانیان 

استبداد بدر آورند تا در را از تاریکی 
. روشنائی استقالل و آزادي رشد کنند 

همه آنهایی هستند که جامعه اي نمی 
خواهند که، در آن، بنا بر تبعیض و 
تمایز باشد و از خود بیگانگی انسانها 
بدان اندازه شود که کاخ انباشته از 
ثروت را براي خود کم  و کوخ پر از 
فقر را براي اکثریت بزرگی از 

همه . هموطنان خویش  زیاد ببینند
آنهایی هستند که می خواهند ایران 

  . سرزمین داد و وداد بگردد 
با وجود این ایران  زادگاه و پرورش    

به یمن .  گاه این انسانهاي بزرگ است 
راهنما کردن موازنه عدمی و بیان 
آزادي، قرنها و قرنها است که ایران 

. ا استسرزمین تولد و رشد این انسانه
به یمن وجود انسانهائی که وطن و 
هموطنان خود را دوست می دارند و 

زبان ایرانیان می شوند،  هر بار که 
روزگار بر این مردم تیره گشته و بسا 
طوفان بر بن و بنیاد حیات ملی ایران 
افتاده است، به استقامت، فرو شکسته  و 
جاي به  نسیمی سپرده است که به 

بدین . خشدحیات شادابی می ب
.  استقامت، روز ایران نوروز گشته است 

ایرانیان جامعه خویش را محل عمل 
این انسانها بگردانید و برخیزید تا دیگر 
تاریکی استبداد یاراي آن نیابد که به 

  .ایران زمین نزدیک گردد 
  

  ! معلمان گرامی
آن روز که نوروز شد و ایرانیان آن را   

امید و  جش گرفتند،  آئینشان، آئین
. روش زندگی در رشد بود. شادي بود

امروز، ایران فرصتی بی مانند جسته 
است براي این که از رهگذر رشد در 
. آزادي، سرزمین امید و شادي بگردد

با وجود این فرصت، ایران در ناامیدي 
وطن را نوجوانانی و . و غم است 

جوانانی خانه شادي و امید می کنند 
پرورش، که از رهگذر آموزش و 

انسانهاي آزاده بگردند که تکیه بر 
توانائی هاي خود دارند و اهل عمل و 

استبدادیان تیره روز . نه عکس العملند
که روزگار ایرانیان را تیره کرده اند، 
دولتی ساخته اند که نسبت به جامعه 

در همان حال که . ملی بیگانه است
خود وابسته، در بعدهاي سیاسی و 

، واکنش سلطه گر اقتصادي و مرامی
  است، مردم ایران را واکنش دولت در 

بعدهاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی 
بر شما است که . و مرام قدرت می کند

به دانش آموزان و دانشجویان درس 
به آنها بیاموزید که . زندگی بیاموزید

بنا بر نقش جوان، هرگز نباید بپذیرند 
واکنش بگردند و همواره می باید 

چرا که انسان آن نیروي . شندکنش با
محرکه اي است که نیروهاي محرکه 
دیگر را ایجاد می کند، به ابتکار و خلق 
ایجادشان می کند و در رشد خویشتن 

بر شما است که به آنها . بکارشان می برد
بیاموزید، اگر در قلمرو فرهنگ واکنش 
غرب شده ایم، اگر در قلمرو اقتصاد، 

زندگی  درفروش ثروت طبیعی براي
خالی از رشد و امید، واکنش اقتصاد 
مسلط گشته ایم، اگر در قلمرو سیاسی، 
قدرت خارجی محور زندگی ما و 
رابطه ما با جهانیان است و بحرانها  به 
فریاد می گویند ما واکنش کنش 
قدرت انیرانی گشته ایم، اگر در قلمرو 
اجتماعی، سرزمین بزرگ ایران را رها 

متراکم گشته و کرده و در شهرهائی 
تابع متغیر رابطه با سلطه گران شده 
ایم، بخاطر آنست که به اطاعت از 
قدرت و بنابراین گریز از ابتکار و عمل،  
زندگی را در واکنشها نسبت به قدرت، 

  .ناچیز کرده ایم 
آن روز روز ایران نوروز می شود      

که نوجوانان و جوانان ایران از این 
ویا قدرت حاکم گمان رها شوند که گ

از هر سو بر آنها عمل می کند و آنها 
چاره اي ندارند  مگر این که فعالیت 
حیاتی را در عکس العمل ها خالصه 

یم ژچنانکه سیاست اقتصادي ر. کنند 
ناگزیرشان می کند دو و بسا سه نوبت 
در روز کار کنند و فرصت فکر کردن 
پیرامون سرنوشت خود و کشور خویش 

دین دولتی ناگزیرشان . شندرا نداشته با
می کند زبان و زندگی صوري بجویند 

حتی در . و خویشتن را سانسور کنند 
آنچه به حقوق ملی شان مربوط می 
شود،  از جمله در انتخابات، واکنش 

نه تنها بابت رأي دادن به . باشند
نامزدهاي برگزیده قیمی که آقاي 
خامنه اي است،  بلکه در رفتن به پاي 

از ترس پی آمد هاي مهر صندوق 
  ! نخوردن شناسنامه 

  برشما است که این نوع     
انسان ایرانی را، زندگی » زندگی « 

که در مدار بسته بد و بدتر، در واکنش 
ها ناچیز گشته است، در نظر مجسم 

آیا خودکشی : کنید و از خود بپرسید 
تدریجی و پر زجر را می توان زندگی 

دن درس خواند ؟ آن گاه بکار دا
  زندگی به نوجوانان و جوانان 

  
  16در صفحه

  از تاریکی استبداد به نور آزادي
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ربط صدور قطعنامه را  ،در فصل سوم    
با انتخابات قالبی مجلس و هدف حکومت 
بوش در ایران و طرز فکر مردم ایران 

به یمن  ،وترکیب مجلس هشتم را
  .معلوم می کنیم  ،نظرهاوخبرها

در فصل چهارم، قسمت دوم کارنامه     
احمدي  –خامنه اي سیاست خارجی 
تازه ترین بخش آن، . نژاد  را می آوریم 

رابطه با امریکا بر سر عراق است و ایران 
را به انزوا و محاصره پایگاه هاي نظامی 

  .امریکا در آورده است 
اله وفا را در باره ژنوشته  ،در فصل پنجم

  . بورس نفت می خوانید 
و در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به 

  .ن را می یابید حقوق انسا
  

جریان تحول سپاه 
پاسداران به حزب 

  : 1 - سیاسی مسلح  
  
با نزدیک تر شدن به انتخابات مجلس    

هشتم روز به روز حضور نیروهاي سپاه 
پاسداران را با وجود اینکه خمینی در 
چند مورد حضور آنان را در سیاست 

  .منع کرده بود نمایان تر می شود 
ان در این مورد برخی از تحلیل گر    

مطالبی را نوشته اند اما به نظر می رسد 
که آنها حضور این سپاه را در همین 
  .  چند سال اخیر بیشتر احساس کرده اند

براي کسانی که خود از این نیرو     
بوده اند و از سالهاي ابتداي انقالب 
عضو آن بوده و با آن از نزدیک آشنا 
هستند  به خوبی مشخص است که 

ر این نیرو ، بعد از انقالب ، وسیله حضو
کار  خمینی و دستیاران او در کودتاي 

از آن پس، در جریان . خزنده بود 
ساله، به نیروي نظامی اول  8جنگ 

بدل شد و روز به روز، در سیاست 
داخلی و خارجی کشور نقشی بیشتر 

تا این که اینک خود  را عنان .  یافت 
آلت  دار قدرت می داند و برآنست که

. بازان دیروز را آلت دست خود کند 
امري که عیان است اینست که در حال 
حاضر،  حضور علنی و بدون وحشت 

« این نیرو، در عرصه سیاست ، با تایید 
این حمایت نشان می . است »رهبر 

دهد که  خامنه اي  به دلیل نیاز به این 
نیرومانع از حضورش در این حد 

  .گسترده نیست 
این نیرو را می توان در  تحول     

. مراحل مختلف مورد بررسی قرار داد 
از آنجا که در سپاه گروه بندیها بوده 
اند و هستند ، بهتر آنست گروه بندي ها 
را نیروها   بخوانیم و منظور از نیروها را 
گروههایی بدانیم که در سپاه پاسداران 
و بسیج و نیروهاي امنیتی  و حراستی و 

  .ل به کار بوده و هستند انتظامی مشغو
  

  : مرحله تشکیل* 
    

بخاطر اوضاع و احوال در هفته هاي    
اول بعد از انقالب، به جاي آنکه ساخت 
قدرت محور ارتش تغییر داده شود، 
وجود ارتش و خطر کودتا، دست آویز 

دکتر یزدي، . تشکیل سپاه پاسداران شد
که معاون نخست وزیر در امور انقالب 

هیه طرحهاي انقالبی بود، به و مأمور ت
گفته خود او، طرح تشکیل سپاه 
پاسداران را تهیه و به تصویب خمینی و 
حکومت موقت رساند و به اجرا 

  . گذاشت 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی      

نیز، با انگیزه به دست گرفتن قدرت 
نظامی و مقابله با سازمان مجاهدین 

که  قرار بر این بود. خلق تشکیل شد
سپاه پاسداران انقالب اسالمی براي 
مقابله با خطر کودتا و گروههاي مسلح ،  

 –یعنی سازمان مجاهدین خلق 
گروه پیکار و  –چریکهاي فدایی خلق 

گروههاي عضو . تشکیل شود ...  
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به 

  . عضویت سپاه در آمدند 

گروهی که  11در آن دوره،  افراد    
از انقالب در برخی از فعالیت هاي قبل 

سیاسی دخیل بودند تصمیم گرفتند که 
براي حمایت از خمینی گروهی ر ا 

آن را تشکیل و  نامش را . تشکیل دهند 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 

این گروهها نخست به . گذاردند 
. عضویت کمیته هاي انقالب درآمدند 

یعنی از خمینی مجوز تشکیل کمیته ها 
را دریافت کردند و خود عضو آن 

هدف آنها از تشکیل کمیته ها  . شدند 
از آن خود کردن  قدرت نظامی اي 

  .  در دولت جدید  بود 
با ایجاد سازمان و کمیته، آنها کار     

دستگیري نیروهاي انقالبی رقیب خود 
. را نیز در دستور کار خود قرار دادند 

آنها، از کارهاي اولشان و بسا  مهمترین 
دستگیري فرزندان آیت اهللا طالقانی 

در آن زمان، . توسط محمد غرضی بود 
. او فرمانده یکی از پایگاهها بود

دستگیري فرزندان ، موجب قهر آیت 
غیر از فرزندان . اهللا طالقانی شد

طالقانی،  فرزندان آیت اهللا الهوتی و 
برخی از مسئوالن دیگر را نیز دستگیر 

بود که چپ جرمشان این . کردند
  .  بودند 

بخشی دیگر از دستور کار این سازمان  
جذب نیرو و بزرگ کردن سپاه و 
کمیته ها و فراهم آوردن اسباب 

مرتب از انحالل .  انحالل ارتش بود
ارتش شاهنشاهی سخن می گفتند  تا 
جایی که بهشتی، در شوراي انقالب، 
طرحی براي تشکیل شورائی از 

و سپاه و  نمایندگان شوراي انقالب
کمیته ها و دادگاه انقالب براي اداره 

در . کشور و انحالل ارتش، مطرح کرد 
مخالفت با این طرح،  مهندس بازرگان  
گفته بود کاري که شما می خواهید 
بکنید کودتا بر ضد رئیس جمهوري 

دست کم صبر کنید او از سفر . است
خوزستان بیاید و در حضور خود او، 

بنی صدر . نید این طرح را مطرح ک
مانع از تصویب طرح شد و در نامه اي 
به خمینی نسبت به قصد تهیه کنندگان 
طرح که برقرار کردن رژیم استبدادي 

یاد آور می شود که . بود، هشدار داد 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی  بیانیه 
اي نیز در باره لزوم انحالل ارتش 

  . صادر کرد 
مان اگر در هویت سیاسی آن ز   

برخی از نیروهاي این سازمان  تأمل 
کنیم متوجه می شویم که از روز اول 
در پی به دست آوردن قدرت  از راه 

  .یک حزب مسلح بوده اند 
محمد باقر ذوالقدر –محسن رضایی     
بهزاد   -رحیم صفوي –بروجردي –

محمد سالمتی  –محسن آرمین  –نبوي 
 کسانی بودند که  از همان ابتداي... و 

انقالب، کار تشکیل حزب سیاسی مسلح 
را در درون رژیم، در پیش گرفتند و 
تا این زمان، مقامات فرماندهی در سپاه 

از .  و کمیته ها را در اختیار داشته اند
آنجا که با روحانیان قدرت طلب 
وابستگی هایی داشتند مورد تایید آنان 
بودند و با احساس نیاز آن به خود، 

ا استفاده از قدرت تالش کردند تا ب
روحانیان موجبات گسترش خود را 

  .فراهم آورند 
  

مرحله دخالت در تصرف * 
  سفارت امریکا 

  
از جمله مراحلی ك این نیروها که     

در پروسه زمان و به دستور خمینی 
تبدیل به سپاه پاسداران شده بود 
. دخالت در تصرف سفارت امریکا بود 

ن را تشکیل این نیرو ها که سپاه پاسدارا
داده بودند و در همان حال کمیته ها 
را نیز در اختیار داشتند و نیرویی به نام 
بسیج را نیز به دستور خمینی به عنوان 
ارتش بیست میلیونی ایجاد کرده بودند 
با نفوذ در میان برخی از دانشجویان و 

با حمایت اطالعات نخست وزیري و نیز 
ی با برنامه ریزي سازمانهاي جاسوس

امریکا اقدام به تصرف سفارت امریکا 
نمودند که سالها ایران را در گروگان 

  .امریکا نگاه داشت تا به حال 
با تصرف سفارت امریکا  با مشارکت      

سپاه و  با حضور فعال کسانی چون 
،  ... سیف اللهی و افشار و ضرغامی و 

دانشجویان تحت تاثیر و حمایت سپاه 
ح افشاگري ها دست به کار به اصطال

زدند تا به کمک روحانیان قدرت طلب  
بتوانند مانع از ادامه کار نیروهاي وطن 
دوست و فداکاري شوند که عامل 
تداوم جبشهاي ایرانیان در راستی 

  . آزادي و استقالل بودند 
محسن رفیق دوست از کمک رضا     

سیف اللهی براي به قدرت رسیدن 
قبل از محسن رضایی به فرماندهی سپاه 

تسخیر سفارت می گوید و رضا سیف 
اللهی از برنامه ریزي اي که براي 
تصرف سفارت امریکا،  از جمله ایجاد 
دیده بانی در  ساختمانهاي روبروي 
سفارت  و مشرف بر آن،  در صدا و سیما 

وي به عنوان خاطره . ، سخن می گوید
در آن زمان براي اینکه : می گوید

ز سفارت و بتوانیم کار نگهبانی ا
چگونگی تغییر شیفت نگهبانان و رفت و 
آمد ها را کنترل کنیم روزها از طریق 
ساختمانهاي روبروي سفارت با 
تجهیزاتی که در اختیار داشتیم، سفارت 
را تحت دیده بانی و مراقبت قرار داده 

  .بودیم 
بنا به گفته ضرغامی هنگامی که وارد    

چون می دانستیم از . سفارت شدیم 
مایت نیروهاي سپاه  برخورداریم و ح

این نیروها آنجا را در کنترل خود 
دارند،  مطمئن بودیم که مورد حمله 

بدین سان بود  . قرار نخواهیم گرفت 
که نیروهاي سپاه پاسداران با حضور در 
میان دانشجویان و شرکت در تصرف 
سفارت، عالوه بر سیاست داخلی، در 
ر سیاست خارجی نیز دست اندر کا

شدند و عامل تبدیل امریکا به محور 
سیاست داخلی و خارجی رژیمی 

  . گشتند که خود ستون پایه آن شدند 
  

قطعی کردن حضور خود در * 
عرصه سیاست داخلی از راه 

  : سازماندهی  سرکوب مردم
   

با شروع جنگ و مخالفت هاي مردم    
با سران مستبد نظام از جمله خمینی و 

مردم و ...  بهشتی و رفسنجانی و
دانشجویان براي خارج شدن از 
وضعیتی که هرگز فکر نمی کردند در 
آن گرفتارشان کنند، دست به 

با بر سر کار . تظاهرات و مخالفت زدند 
آمدن بنی صدر، بعنوان رییس 
جمهوري  که مردم برگزیده بودند ، 
قدرت طلبان  متوجه شدند  که اگر 
نتوانند مانع از گسترش حمایت مردم 
از رییس جمهوري شوند و صحنه 
سیاست در اختیار مردم باقی بماند ، 
دیگر نخواهند توانست استبداد را باز 

این شد که در جلسات  . سازي کنند 
که از جمله در یادداشتهاي  - مخفیانه  

هاشمی رفسنجانی  از آنها یاد شده 
، طرحهاي فراوانی براي مقابله  - است

ي مردم با بنی صدر که از خواسته ها
دفاع می کرد، پی در پی تهیه و به 

  . اجرا می گذاشتند 
نامه هاي هاشمی رفسنجانی در سال     
و نامه هاي هاشمی رفسنجانی  و  58

بهشتی و خامنه اي و موسوي اردبیلی و 
گواه بر این است  59با هنر در سال 

که  قصد آنها بر انگیختن خمینی براي 
به قول ( » سلسله روحانیت « استقرار 
همانطور که در . بوده است ) مشکینی 

نامه خود به خمینی نوشته اند و در 
به روایت ( گفتگو با او تأکید کرده اند 

، انتخاب بنی صدر ) هاشمی رفسنجانی 
را برهم خوردن طرح ایجاد دولت 

» اسالم فیضیه « استبدادي به نام 
این ادعاي آنها که ریاست . میدانستند 

در موجب می شود جمهوري  بنی ص
» اسالم مجلسی«و » اسالم جواهري «تا 

به خطر افتد ، خمینی را از این واقعیت 
آگاه می کرده اند که با ادامه کار بنی 

  .صدر، والیت مطلقه پا نمی گیرد 
خمینی و همکاران او، در این      

دانشجویان خط « مرحله،  با استفاده از  
ارت ، بدست سپاه پاسداران  سف» امام

امریکا را تصرف کردند و تقلب در 
انتخابات مجلس اول، مرحله بعدي 
کودتا بر ضد بنی صدر را که بسیارمهم 

پیش از آن، الزم . بود، فراهم کردند 
بود دانشگاه را بمثابه پایگاه بنی صدر 

اگر آن روز، نوار آیت . تعطیل کنند
مدرکی بود که معلوم می کرد تعطیل 

کودتاي خزنده  دانشگاه مرحله اي از
بوده است، از اعترافات امروز برخی از 

می دانیم که » دانشجویان خط امام « 
یا تعطیل » انقالب فرهنگی « طرح 

دانشگاه، توسط بخشی از حزب 
حسن آیت و دیگر ( جمهوري اسالمی 

کسانی که پیرو بقائی و در خط سید 
با دستیاري کسانی چون ) ضیاء  بودند 

و دیگران تدارك همین  احمدي نژاد 
  .دیده شده بود 

آنها به خوبی میدانستند تا زمانی که     
دانشگاهها باز باشد و دانشجویان به 
دانشگاهها رفت و آمد کنند،  انجام 
مراحل بعدي کودتا بر ضد رییس 
. جمهوري به خوبی انجام دادنی نیست

به همین دلیل برنامه هاي فراوانی 
و جهت زمینه سازي کودتا طراحی 

اجرا کردند تا زمان مناسب را به دست 
  . آورند  

براي روشن شدن برنامه گذاري      
این گروه نظامی که در سیاست 
دخالت می کرد،  به سخنان حسن آیت 

بنا بر اسنادي که رژیم خود به دست ( 
عامل انگلیس، در جلسه )  آورده است 

وي . با محارم خود، باید مراجعه کرد 
گفته بود که برنامه اي در مصاحبه خود 

طراحی شده و شامل دامی هائی است 
که پدر بنی صدر هم نمی تواند ازآنها 

ما دانشگاهها را تعطیل می . بدر آید 
  ) نقل به مضمون ... ( کنیم و 

  
سپاه آلت فعل عمده در * 

   60کودتاي سال 
  

هنوز چند ماهی از شروع جنگ     
نگذشته بود که سران کودتا به این 

یجه رسیدند که اگر بنی صدر  جنگ نت
را با پیروزي به پایان رساند، توانی 
براي  قدرت طلبان نمی ماند و 
نخواهند توانست مراحل بعدي کودتا 

در آن روزها که ارتش . را اجرا کنند 
ایران زیر ضربات شدید کسانی چون 
بهشتی و ري شهري و محسن رضایی و 

رازه خامنه اي قرار گرفته بود تا مگر شی
آن را چنان از هم بپاشند که از آن 
جزنامی باقی نماند، بنی صدر نسبت به 
خطر تجاوز نظامی به ایران هشدار می 
داد و دست بکار تجدید سازمان ارتش 

تجاوز . و باال بردن توان رزمی آن بود 
عراق به ایران زمانی انجام گرفت که 
نیروهاي سه گانه ارتش، بخصوص 

ز توان رزمی خود نیروي زمینی ، هنو
زیر ضربات .  را بدست نیاورده بودند 

دشمن،   بنی صدر ارتش را از سازمان 
مردم ساالر برخوردار کرد و این ارتش 
توانست پیشروي دشمن را متوقف کند 

از ماه . و ابتکار عمل را بدست آورد 
دوم جنگ، این ارتش ایران بود که 
حمله هاي خود را به ارتش زمین گیر 

از آنجا که .  راق آغاز کرد شده ع
سران حزب جمهوري اسالمی و بخشی 
از پاسداران مرتب در کار ارتش 
اخالل می کردند،  بنی صدر همه روز 

قدرت . در جبهه هاي جنگ حاضر بود 
طلبان با این شعار که نیمی از ایران 
برود بهتر از آنست که بنی صدر پیروز 

شود، در تهران، همچنان مشغول 
ینی بر ضد رئیس جمهوري دسیسه چ
آنها ، به دست خمینی، افراد .  بودند

سپاه را در تهران و شهرهاي بزرگ 
نگاه داشتند  و از آنها در تعطیل 
باشگاههاي سازمانهاي سیاسی  و تعطیل 
. روزنامه ها استفاده می کردند 

همزمان، وظیفه  حکومت رجائی و 
مجلس را ضدیت با رئیس جمهوري 

  . می کردند 
با مرور کتاب خاطرات هاشمی    

رفسنجانی، در آن سالها متوجه می 
شویم که سپاه پاسداران ، بخشی که در 
اختیار سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی و حزب جمهوري اسالمی بود، 
در کودتا بر ضد بنی صدر نقش مهمی 

هاشمی رفسنجانی در . ایفا کرده است 
ما را آگاه می کند » عبور از بحران « 

که در مرحله پایانی کودتا، در خرداد 
، از جبهه ها افراد سپاه را به تهران 60

هاشمی رفسنجانی در .  منتقل کرده اند 
کتاب خاطرات خود از رفتن به همراه 
بهشتی جهت بازدید از نیروهاي سپاه 
خوزستان که در پارك ارم مستقر شده 

  .  بودند می نویسد
انی نقش محسن رضایی و خسرو تهر     

... و علی شمخانی و رضا سیف اللهی و
که از جمله سرداران سپاه بودند  در 
کودتا به خوبی نشان می دهد که این 
سرداران با دستور سران کودتا وارد 
کارهاي سیاسی شده و براي مقابله با 
رییس جمهوري ، مأمور بوده اند مانع 
از اجتماع مردم در اعتراض به کودتا، 

عدم کفایت «ح بهنگام بررسی طر
رییس جمهوري و حمله به »  سیاسی

اجتماعات مردم در آن روزها و 
در » دادگاه انقالب « همکاري با 

  . دستگیریها و اعدامها بوده اند 
هاشمی رفسنجانی ، در همان کتاب،      

می نویسد این نیروها را براي دفاع از 
انقالب و مجلس به تهران فرا خوانده 

  .بودند
نظامی که حق دخالت در  افراد    

عبور « سیاست  را نداشتند، بنا بر کتاب 
در تمامی جلسات که براي » از بحران 

اجراي این یا آن بخش از کودتا 
  بخش . تشکیل می شد، شرکت داشتند

با .  مهمی از اجرا نیز برعهده آنها بود 
شرکت در این جلسات و ایفاي نقش 
اه تعیین کننده بود، که گردانندگان سپ

متوجه شدند ستون فقرات رژیم جدید 
بیرون راندن مردم از صحنه ، . هستند 

مردمی که مخالفتشان با کودتا چنان 
 35اگر : عیان بود که خمینی می گفت 

میلیون نفر بگویند بله، من می گویم نه 
بدین .  ، دیگر پایگاه رژیم نبودند 

ترتیب، معامله پنهانی بر سر گروگانها با 
ن و بوش و با کودتا ، نقش گروه ریگا

سپاه در جنگ و در سیاست داخلی و 
، روز افزون )  ایران گیت ( خارجی 

بیهوده نیست که این سرداران تا . شد 
امروز،  همواره در بهترین مقامات 
کشوري و سیاسی و نظامی قرار داشته 
اند و دارند و هرگز  مورد سئوال و یا 

  .بازخواست قرار نگرفته اند 
، دشمن متجاوز آماده 60در بهار      

قبول صلح و کشورهاي عرب حوزه 
خلیج فارس آماده پرداخت غرامت به 

با پذیرفتن پیشنهاد . ایران بودند 
کشورهاي غیر متعهد از سوي رژیم 

 60صدام ،  جنگ می باید در خرداد 
از این رو، بهشتی و . پایان می پذیرفت 

هاشمی رفسنجانی و خامنه اي نزد 
امروز اگر : نی رفتند و به او گفتند خمی

همه روحانیت بر ضد بنی صدر شود، از 
فردا که جنگ را . پس او بر نمی آید 

تمام کرد، سوار تانگهایش می شود و به 
آن وقت شما هم دیگر . تهران می آید 

این شد که . حریف او نخواهید شد 
مانع از آمدن هیأت کشورهاي غیر 

فق صدام به متعهد و آوردن پاسخ موا
پیشنهاد غیر متعهدها شدند و به کودتا 

بنی صدر در .   شتاب بخشیدند 
خرداد، تأکید کرد که  22هشدارنامه 

یکی از هدفهاي کودتا، ادامه دادن به 
زیرا هم انگلستان و امریکا . جنگ است 

  و اسرائیل بدان نیاز دارند و هم 
  4در صفحه

  

  دولت در تصرف حزب مسلح
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. بازسازي استبداد بدون آن نمی شود 
با  ن ایام، آنها که مشغول زد و بندآ

قدرتهاي خارجی شده بودند، در 
ضرورت جلوگیري از پایان پیروز 

از جمله،  مهندس . جنگ، متحد بودند 
غرضی که بعنوان استاندار خوزستان، از 
هیچ کارشکنی دریغ نمی کرد و بعدها 
یکی از طرفهاي انگلستان در ایران شد، 

اضریم ما ح: در آن ایام گفته بود 
خوزستان را از دست بدهیم اما بنی 

  . صدر پیروز نشود 
در همان زمان که در جبهه ها جنگ     

جریان داشت و کشور نیازمند حضور 
نیرهاي رزمنده در جبهه ها بود، 
نیروهاي سپاه به تهران آورده شده 
بودند و روحانیون قدرت طلب  شعار 

بنی صدر از حضور سپاهیان : می دادند 
هه ها جلوگیري می کند و به در جب

حال ...  آنها اسلحه سنگین نمی دهد و
آنکه آنها بودند که به سپاه در شهرها 

  . براي تصرف قدرت نیاز داشتند 
 34به قول سردار فضلی هنوز بیش از 

روز از شروع جنگ نگذشته بود که 
ارتش ایران توانسته بود نیروهاي 
عراقی را از بسیاري از شهرها خارج 

بر اساس برنامه گذاري  . زد سا
فرماندهان ارتش، قرار بر این بود که 
طی دو ماه اول ، ارتش ایران قواي 
عراق زمین گیر کند و آنگاه ابتکار عمل 

در عمل، در همان . را از آن خود کند 
.  ماه اول، ارتش عراق زمین گیر شد 

در ماه ششم جنگ،  صدام و سران 
شدند عرب نگران شکست ارتش متجاوز 

و آماده قبول صلح و پرداخت غرامت 
  . گشتند 

یکی از دالیل سانسور مداوم اولین     
  رییس جمهوري این است که اگر 

قراربر انتشار حقایق شود، خمینی و 
و ... هاشمی رفسنجانی و خامنه اي و

همه سرداران سپاه و کسانی چون بهزاد 
نبوي و آرمین و حجاریان و تاج زاده 

می باید در باره نقش ...  و  و امین زاده
خود در گروگانگیري و پاشاندن 
شیرازه ارتش ، و انتخابات قالبی  
مجلس اول و کودتا و طوالنی کردن 

می باید در باره . جنگ توضیح بدهند 
می باید . ایران گیتها  توضیح بدهند 

بگویند حکومت انگلستان با چه کسانی 
ارتباط داشت و آن کسان چه مقامی 

تند که انگلستان توانست از طریق داش
درخور . آنها جنگ را طوالنی کند 

یادآوري است که آلن کالرك، 
بمناسبت ایران گیت انگلیسی ، در 

جنگ ایران و عراق در : دادگاه گفت 
سود انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد 

جنگ را . و ادامه آن را فراهم کردیم 
 از طریق رژیم صدام ایجاد کردند و از
طریق رژیم خمینی اسباب ادامه آن و 
قربانی شدن یک نسل را فراهم آوردند 

عواملشان در رژیم خمینی چه کسانی . 
بودند ؟  از آن روز ها تا امروز، رژیم 

آمران روحانیان . خون می ریزد 
اما مأموران کسانی بوده . قدرت طلبند 

اند که به نوبه خود آمر بوده اند و سپاه 
ت و خیانت و فساد رژیم را وسیله جنای

  . کرده اند 
آنها که در آن کودتاي ننگین     

  :شرکت کردند ، اینها هستند 
روحانیان ، خمینی ، هاشمی  ●

رفسنجانی ، بهشتی ، خامنه اي ، با هنر 
  ...و
 –محسن رضایی   در سپاه پاسداران ، ●

 –غالمعلی رشید –محسن رفیق دوست 
 –لقدر محمد باقر ذوا –رضا سیف اللهی 

  ...خسرو تهرانی و  –رضا امراللهی 
علی  –بهزاد نبوي   کمیته ها ، ●

  ... مهدوي کنی و  –فالحیان 
  - دادگاه انقالب ، محمدي گیالنی ● 

اسداهللا بادمچیان  –اسداهللا الجوردي 
 –عسکر اوالدي   - احمد توکلی  –

روح  –عباس عبدي  –تاج زاده  –باهنر 
 –یزي موسوي تبر - اهللا حسینیان 

 –جنتی  –محمد یزدي  –هادي غفاري 
  ...دعاگو و

سعید   اطالعات نخست وزیري، ●
  ...و –فریدون وردي نژاد  -حجاریان  

، با  60از اینها برخی، در سال   ●
استفاده از افراد سپاه، دست به کشتار 

نفر از مردم ایران که  4000بیش از 

نامهاي .  خواهان آزادي  بودند زدند
تن از اعدام شدگان در  2000 بیشتر از

در شهرهاي مختلف، یا  . دست هستند 
بستن تظاهر کنندگان به رگبار  گلوله و 

  . ترور شمار بسیاري را کشتند 
  

نقش کسانی که با کودتا به * 
فرماندهی سپاه رسیدند در 
طوالنی کردن جنگ و باال بردن 

  : میزان تلفات 
    
و با انجام کودتا بر ضد  بنی صدر   

جنگ ، جنگ تا « قبضه دولت ،  شعار  
راه قدس از « و » رفع فتنه در جهان 

، بنا را بر ادامه دادن »کربال می گذرد 
  . به جنگ گذاشتند 

فرماندهان سپاه می خواستند با     
استفاده از جنگ، سپاه را ارتش اول 
  کنند و در اداره دولت در شمار تصمیم 

روحانیان گیرندگان قرار گیرند، بعد از 
  قدرت طلب که جنگ را براي برقرار 

  کردن استبداد خویش الزم می دیدند،  
بیشتر از همه طرفدار ادامه جنگ بودند 

این شد که از موجهاي انسانی در . 
جنگی که دامنه آن را گسترده می 

  .کردند، استفاده کردند 
آنها می دانستند که با ادامه جنگ هر 

وب کنند و اعتراضی را می توانند سرک
می توانند ارتش را به تحلیل ببرند و  

.  سپاه را حزب سیاسی مسلح بگردانند 
تصفیه هاي گاه خونین در سپاه که در 
این سه دهه انجام گرفته اند بهترین 
مدرك بر قصد سران این حزب در 
تبدیل سپاه به حزب سیاسی مسلح است 

 .  
این نیروها که آموزشهاي نظامی    

و از استراتژي و تاکتیک  ندیده بودند
جنگی هیچ نمی دانستند، با سوء 
استفاده از مردم فداکار کشور، خمینی 
را وسیله به جبهه کشاندن نوجوانان و 
جوانان کردند و با قربانی کردن آنها ،  

در . توانستند جنگ را طوالنی کنند 
طول جنگ، حدود یک میلیون نفر از 
. د جوانان این کشور را به کشتن دادن

بیش از سه میلیون نفر از آنان را 
مجروح و معلول ، وارد شهرهاي خود 

سال جنگ، فرصت  8در طول . کردند
رشد را از نسلی گرفتند   و به قول 
خود، حدود یک هزار میلیارد دالر 

  .خسارت به این کشور وارد آوردند 
رژیم والیت فقیه و نیروهاي       

سرکوب گرش  که هیچ دلیلی به جز 
قدرت طلبی بر ادامه جنگ  نداشتند،  
در پایان جنگ با شکست هاي پی 

کار به جایی رسید .  درپی روبرو شدند 
که با گریه از خمینی خواستند که با 

شوراي امنیت  موافقت  598قطعنامه 
کند قبل از اینکه ارتش عراق بار دیگر 

  .خوزستان را اشغال نماید 
شته باشند مردم ایران باید به یاد دا      

که در پایان جنگ،  با وجود این که 
خمینی جام زهر را سرکشید و مبلغان 
رژیم با وقاحت تمام گفتند به علت 
خیانت ملت به دولت در جنگ شکست 
خوردیم ، اما پس از برقرار شدن آتش 
بس، هم سران رژیم والیت فقیه و هم 
فرماندهان سپاه پاسداران شعار دادند 

اما .  شده اند که در جنگ پیروز 
حقیقت اینست که پایان جنگ در سال 

، یک پیروزي بود و سبب می شد 60
رژیم هاي دیکتاتوري از پی هم از پاي 

ایران راه رشد را طی کند و . درآیند 
امروز پیشرو کشورهاي آزاد و رشید 

، تلفات ایران در  60در خرداد . باشد 
هزار تن و شمار زخمی  5طول جنگ 

خسارت چندانی . نفر بودند هزار  28ها 
غرامت کالنی نیز به . نیز وارد نشده بود 

اما روحانیان . ایران پرداخت می شد 
قدرت طلب و همدستانشان در سپاه، 
نسلی را قربانی بازسازي استبداد کردند 
و به قول مک فارلین ، خمینی را 

ناگزیر کردند جام زهر در دست، در 
  .زمین بزند برابر امریکا زانوي تسلیم بر 

به مناسبت بخشی از مصاحبه بهزاد     
در این مورد ،  .  نبوي را نقل می کنیم 

محسن رضایی نیز،  در مصاحبه اي ، 
 : سخنان مشابهی را بر زبان آورده است 

مصاحبه بهزاد نبوي با خبرنگاران  ●
  ) : 1386بهمن ماه  4( اعتماد ملی

امام در جنگ ایران و عراق چرا ...«    
آتش بس را پذیرفت؟ اگر می خواست 
عاشورایی عمل کند پس چرا آتش بس 
را قبول کرد؟ مگر نگفت اگر این 

سال طول بکشد ما تا آخر  30جنگ 
پس چرا چنین کرد؟ در . ایستاده ایم

نامه یی که بعد از پذیرش آتش بس 
نوشتند مستدل و قوي و واضح علت 
تصمیم خود را مطرح کردند و همه 

که اساس انقالب و نظام  قبول کردند
در خطر است و خطر اشغال خوزستان 

من که در ستاد فرماندهی . وجود دارد
کل قوا بودم به شما می گویم آن 
زمان  اگر قطعنامه را نمی پذیرفتیم، 
این خطر وجود داشت که تمام 
. خوزستان از دست ایران خارج شود

لذا می بینیم امام مسوولیت را پذیرفت 
زهر را می نوشم و آتش و گفت جام 

در عین حال امام . بس را اعالم کرد
عمل به . عمل به تکلیف هم کرده است

تکلیف همان پذیرش آتش بس بود که 
انجام داد، تکلیف مگر چیست؟ تکلیف 

همیشه ما . ما اصالح وضع کشور است
  ». باید به تکلیف عمل کنیم

  
نقش حزب سیاسی مسلح در * 

  :سرکوب مردم بعد از جنگ 
    
با پایان جنگ و برگشت بسیاري از   

کسانی که خود را طلبکار انقالب می 
دانستند به داخل کشور ، درخواست 
هاي نامعقول آنان براي دریافت پست 

آنها که . و مقام و امتیازات  شروع شد 
در ابتدا می گفتند براي رضاي خدا به 
جبهه ها رفته اند و به قول کوثري 

هم خودداري  حتی از گرفتن حقوق
میکردند،  با بازگشت به شهرها،  مدعی 
شدند که آنها از کلیه امتیازاتی که 
چشم پوشی کرده بودند و از دست 
داده بودند پشیمان شده اند و با 
دریافت پست و مقام و درجه هاي 
آنچنانی تالش داشتند تا به اصطالح 
.  عقب ماندگی خود را جبران کنند

بازگشت به  برخی از این نیروها با
شهرها به منصوب شدن به مدیریت باال 

هاشمی .   و متوسط امیدوار بودند 
رفسنجانی و خامنه اي نیز که می 
دیدند با استفاده از این نیروها بود که 
توانسته بودند دولت را از آن خود 
کنند و براي بعد از خمینی نیز به آنان 
نیاز دارند ، با توقعات آنها موافق بودند 

ستاره هایی را بر دوش آنان  و 
بخشی از اقتصاد را به اختیار . گذاردند 

آنها درآوردند و راه را براي رسیدن به 
  .مقامات اداري  برویشان گشودند 

این نیروها که متوجه شده بودند     
سران رژیم نیازمند آنها هستند روز به 
روز بر خواسته ها و امتیازات خود 

هر روز   افزودند به گونه اي که
  :خواستار یک امتیاز بودند از جمله 

امتیاز ورود  به دانشگاهها با سهمیه  ●
خاص براي خود و خانواده ، مادام 

در آذرماه امسال محمد رضا . العمر 
مردانی رییس بسیج دانشجویی در 

  :همایشی گفته است  
اي که در کمیته  طبق مصوبه«    

مشترك بسیج دانشجویی و وزارت 
به  رتصویب رسیده است نفرات علوم  

برتر جشنواره ممتازین بسیج دانشجویی 
توانند بدون کنکور ادامه تحصیل  می

دهند و در صورت تایید این کمیته  
تسهیالت دیگري همچون معافیت از 
خدمت سربازي نیز به این افراد 

   .»یابد می اختصاص 

« : مشیري نماینده مجلس گفته است     
ر زمینه کاردانی، بسیج االن نیز د

کارشناسی و کارشناسی ارشد سهمیه 
امروز تقریبا ورود  دارد، البته چون 

فرزندان خانواده شهدا، اسرا و 
ها کمتر شده،  جانبازان به دانشگاه

 40سهمیه  وزارت علوم جایگزین این 
درصد بسیج دانشجویی را قرار داد که 
طبق آن، هر فردي با یک نامه از سوي 

از امتیاز سهمیه  تواند  اش می بسیج محله
   .» برخوردار شود 

شاخه دانشجوئی سازمان مجاهدین     
انقالب در بیاینه اي ازتزریق افراد 

قانونی به کادر  خودي به صورت غیر
ریزي  هیأت علمی دانشگاه ها،  برنامه

جدي براي تشکیل بافت جعلی  
دانشجویی با ترفندهایی نظیر تعمیم 

یثارگران به درصدي ا 40سهمیه 
هاي مقاومت بسیج،  خبر  پایگاه اعضاي 
   . داد
  ... و
امتیاز گرفتن رتبه هاي علمی بدون   ●

  .طی مراحل  قانونی 
امتیاز ساخت دانشگاههاي مخصوص  ●

جهت دریافت مدارك علمی از جمله 
 –امام صادق  –دانشگاه امام حسین 

  ... تربیت مدرس و  –مالک اشتر 
جوز صادرات و امتیاز دریافت م  ●

  . واردات کاال 
امتیاز دریافت مجوز هر گونه نشریه و   ●

  . انتشارات 
امتیاز دریافت پست هاي مدیرتی  ●

 –کالن در کشور از جمله وزارت 
نمایندگی  –سرپرستی  –معاونت 

  ... سفارت و –مجلس 
امتیاز دریافت سهمیه هاي استادي  و  ●

 .دانشجویی بدون طی مراحل قانونی 
جعفر یعقوبی، رئیس سازمان بسیج     

اساتید و از اعضاي هیات علمی دانشگاه 
امام حسین سپاه، در آذر ماه امسال،  

طی گفتگوئی با روزنامه قدس خبر داد  
که تعداد استادان عضو بسیج در 

درصد کل استادان  25دانشگاه به 
   .است رسیده 

آغاز  79آذر  13بسیج اساتید که از     
ه ، به گفته جعفر یعقوبی در به کار کرد

آذر  27دو سال اخیر با اجراي مصوبه 
شوراي عالی انقالب فرهنگی  80سال  

در « به گفته وي  . گسترش یافته است
این مصوبه،  دو وزارت علوم، تحقیقات 

بهداشت، درمان و آموزش    و فناوري و 
پزشکی موظف به همراهی و همکاري 

تشکیل    با نیروي مقاومت بسیج براي
   .بسیج اساتید شدند 

استادان بسیجی در عین حال وظیفه      
با مدیریت دانشگاهها و دفاتر "دارند 
نمایندگی مقام معظم رهبري و    نهاد

تشکلهاي دانشگاهی براي تحقق  سایر 
  تالش: دانشگاه اسالمی همکاري کنند

براي ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه در  
دولت و نهادها کمک به . جامعه اسالمی 

بروز حوادث غیر مترقبه و    درهنگام
انجام  مشارکت در . شرایط بحرانی 

طریق    تحقیقات مورد نیاز کشور از
ارتباط با سازمانهاي دولتی و مراکز 

همایش  مشارکت در برگزاري . علمی
. پژوهشی –علمی    ها و نشست هاي

تقویت روحیه همکاري و ایثار در بین 
  .» اهها استادان دانشگ

رئیس سازمان بسیج اساتید تعداد      
کسانی را که تحت عنوان استاد بسیجی 
به عضویت هیات هاي علمی در آمده 

اعالم کرده  "هزار نفر12حدود "  اند 
   .است

  
تشکیل تیم هاي ترورو ترور * 

مخالفان رژیم در داخل و خارج 
 :کشور 

      
راه اندازي تیم هاي تروریستی در 

از زمانی که : خارج از کشور  داخل و
  این نیروها از جبهه برگشتند تاریخ 

ایران نشان دهنده ترورهاي روز افزون 
سیاسیون و فرهنگیان در داخل و خارج 

این امر نشان می دهد .  از کشور است 
که با بازگشت این نیروها از جبهه ها و 
تشکیل تیم هاي متحد با واواك،  کار 

داخل و خارج از ترورهاي مخالفین در 
 8طی مدت .  کشور را شروع کردند 

سال که با ریاست جمهوري هاشمی 
رفسنجانی و وزارت فالحیان بر واواك 
و فرماندهی محسن رضایی بر سپاه 
همراه بود، سازمان ترور در دولت 
بوجود آمد و صدها تن را  در داخل و 
خارج از کشور با برنامه ریزي 

. دند ومدیریت این افراد ترور ش
سازماندهی ترور ، نخست توسط سپاه ، 

او . زیر نظر ذوالقدر ، انجام گرفت 
قصر فیروزه را مرکز کرد و در آن، 
پرونده هاي کسانی که باید ترور می 
شدند، تشکیل و براي تصویب مقام 
رهبري و رئیس جمهوري در اختیار 

به تدریج، سازمان . آنها قرار می گرفت 
از وزارت  ترور شکل گرفت و هریک

نظیر صدا و ( خانه و سازمانهاي دولتی 
بخش از کار ترور را برعهده ) سیما 

پس از پایان ریاست جمهوري . گرفتند 
هاشمی رفسنجانی ، سازمان ترور 

سازماندهی جدید تحت . تجدید شد 
رهبري قرار » بیت رهبري « نظر  

قتلهاي سیاسی که رژیم به آنها . گرفت 
« نام داد و به »  قتلهاي زنجیره اي« 

نسبت داد، در شمار » محفلی ها 
نخستین ترورهاي سازمان جدید ترور 

به دنبال آنها ، سعید حجاریان . بود 
« در این سازماندهی ، . ترور شد 
که کمیته فتوا را تشکیل » روحانیان 

داده اند و واواکی ها و پاسداران 
مالی ، نقش  –وابسته به مافیاهاي نظامی 

بدین ترتیب، شرکت .  دارند  اصلی را
در ترورها که جنایتکارانه ترین شیوه 
دخالت در سیاست است، تنها بخاطر 
تشکیل حزب سیاسی مسلح مسلط بر 

  .دولت ، به عمل آمده اند 
  

بحران سازي ها در داخل * 
  : کشور 

    
این نیرو که روز به روز از مردم و    

انقالب طلب کار تر می شد کار را به 
ی رساند که هر کاري را منوط به جای

خود می دانست و از آنجا که رژیم نیز 
خود را مدیون این نیرو می دانست به 
هر امتیازي که آنها می خواستند تن 
می داد تا جایی که آنها را نیز وارد 
کلیه امور سیاسی و اقتصادي و فرهنگی 

و این سهم خواهی . و اجتماعی نمود 
که آنها هم آنان تا جایی پیش رفت 

ریاست جمهوري را طلب می کردند و 
هم نمایندگی مجلس را و   هم وزارت 
را و هم استانداري ها را و هم 
شهرداري ها را و  نمایندگی شوراها را 
و هم نمایندگی خبرگان رهبري را و 

 ....هم 
سران حزب سیاسی متوجه این نکته     

شده بودند که دیگر در این کشور 
. ر علی وار وجود نداردجایی براي کا

بنابراین تالش کردند تا هر چه بیشتر به 
. منافع مورد نیاز خود دست یابند 

گرفتن قراردادها و امتیازات بسیار زیاد 
مالی و تشکیل سازمانها و شرکتهاي 
خصوصی تحت پوششی براي سرمایه 
دار کردن اي نیروها از جمله امتیازاتی 

 .ده بود بود که نظام به آنها واگذار کر
هر چه به زمان حال  نزدیک تر می    

شویم دخالت کادرها در کلیه امور 
تا جایی که بسیاري از .  بیشتر می شود

سران این نیرو با نادیده گرفتن 
حرفهاي امام خودشان تالش می کنند 
هر چه بیشتر سهم خود را از قدرت 

 .افزایش دهند 
طی دو سال گذشته به خوبی     

ود که این نیرو به کمک مشاهده می ش
واواك آمده و براي اینکه بتواند مانع 
از حرکت اعتراضی مردم و دانشجویان 
و معلمان و کارگران شود به عمله 
  چماقدار این نظام تبدیل شده است به 
  5در صفحه

  

  دولت در تصرف حزب مسلح
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صورتی که در کلیه تهاجمات به 
دانشجویان و معلمان و زنان و کارگران 

اي انتظامی سپاهیان و بسیجیان و نیروه
در راس سرکوب گران  قرار گرفته اند 
و در واقع رژیم با استفاده از این نیرو و 
در عین حال با دادن امتیاز به آن ، از 
وجودش  استفاده کرده و مورد 

بحرانها . استفاده اش قرار گرفته است 
یی که در دوران خاتمی ایجاد شدند و 

روز، یک بحران  9خاتمی می گفت در 
زند، توسط این حزب سیاسی و می سا

که ( آلت فعلهایش، انصار حزب اهللا 
و ) تحت فرمان افسران سپاه بودند 

در حکومت . بسیج ایجاد شده اند 
احمدي نژاد این بحران سازي ادامه 

اما این بار ، بسود حکومت . یافته است 
احمدي نژاد و به قصد تحکیم سلطه 
حزب سیاسی مسلح بر دولت ساخته می 

 . د شون
  

سپاه قدس و در دست گرفتن * 
بخش حساس سیاست خارجی 

  :   توسط حزب سیاسی مسلح
    

حضور افراد سپاه در سفارتهاي خانه 
هاي ایران در کشورهاي مختلف امر 

در یکچند از کشورها، . تازه اي نیست 
اما . سفیران از سپاه پاسداران هستند 

سیاست خارجی ایران ، در کشورهائی 
. در دست سپاه قدس است  چند یکسره

می دانیم که سپاه قدس براي مأموریت 
در بیرون از مرزهاي کشور بوجود آمد 

نقش این سپاه در لبنان و فلسطین و . 
عملیات ( عراق و افغانستان و ترکیه 

به . بر کسی پوشیده نیست ) تروریستی 
تدریج ، کشورهاي آسیاي میانه و 
کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس نیز 
در قلمرو حزب سیاسی مسلح، قرار 

بودجه اي که در اختیار .   گرفته است 
» صدور انقالب « سپاه قدس براي 

سپاه قدس . است، اندازه نمی شناسد 
سالها دارایی هاي کشور را صرف هزینه 
هاي ویرانسازي در دیگر کشورها کرده 

تا اینکه در سال جاري، امریکا .  است 
یستی اعالن سپاه را یک سازمان ترور

از  این رو، از اواسط سال ، .  کرد 
فعالیتهاي سپاه قدس پوشیده تر شده 

در حقیقت ، کشور چند وزارت .  است 
. خارجه و چند سیاست خارجی دارد 

وزارت خارجه اسمی کارش بیشتر 
« وزات خارجه اصلی در . اداري است 
البته . و سپاه قرار دارد » بیت رهبري 

ریک روابط مافیاهاي مختلف ه
خارجی و مأموران ارتباط خود را 

از این رو است که می بینیم ، . دارند 
و یا ) که از سپاه است ( الریجانی 

والیتی از سوي خامنه اي به روسیه و 
کشورهاي اروپائی می روند و 
پیشنهادهائی را می پذیرند اما احمدي 
نژاد یا دیگري توي دهن آنها می زنند 

گروه بندیهاي بحران اتمی را .  
موجود در این حزب بوجود آورده اند 

زمانی رسید که . و تشدید کرده اند 
.  خطر حمله نظامی به ایران جدي شد 

در داخل نیز بحران سازیها  سبب بروز 
. جنبشهاي اعتراضی گسترده شدند 

رحیم صفوي جاي خود را به جعفري 
داد و او دفاع از کشور را وظیفه ارتش 

را در داخل کار » انقالب « و دفاع از 
در واقع، از ابتداي .  سپاه دانست 

امسال سران حزب سیاسی مسلح  
متوجه شدند که وضعیت در داخل 
کشور نیز رو به راه  نیست و باید براي 
کنترل مخالفان خود در داخل کشور 
. همه نیروهاي خود را آماده سازند 

سنجش هاي افکار پیاپی که انجام 
« کردند اگر رقابت میان گرفتند معلوم 

یا نامزدهاي حزب » اصول گرایان 
سیاسی مسلح و نامزدهاي دیگر وجود 

شکست » اصول گرایان « داشته باشد، 
این شد که . سختی خواهند خورد 

سردار افشار به وزارت کشور منتقل و 
. مأمور انجام انتخابات فرمایشی شد 

انتخاباتی فرمایشی  تر از انتخابات  
با این همه، حزب . پهلوي ها دوران 

در سیاست داخلی و خارجی با وضعیتی 
روبرو است که نمی داند چه بایدش 

انزوا در منطقه و جهان و ناتوانی . کرد 
در حل مسائل داخلی و افزودن بر 
مسائل داخلی و خارجی،  حزب را در 
درون کشور و در درون رژیم نیز به 

  .انزوا درآورده اند 
 .ادامه دارد 

صدور قطعنامه سومی : انقالب اسالمی 
که احمدي نژاد مدعی بود صادر نخواهد 
شد و تشدید انزواي ایران ، حاصل کار 
حزب سیاسی مسلحی است که دولت را 

  : به تصرف در آورده است
  

 –قطعنامه سوم 
گزارش معاون 

البرادعی به جمع 
گزارش از  –سفیران 

مذاکره نمی  –ایران 
  !کنیم 

  
م شوراي امنیت قطعنامه سو

و شرکتها و اشخاصی که 
ممنوع المعامله و ممنوع 

  :السفر شده اند
  

قطعنامه سوم شوراي امنیت * 
که خبرگزاریهاي رژیم اسامی 
شرکتها و اشخاص ممنوع 

  :المعامله را سانسور کردند 
  

قطعنامه مقدمه اي  :  انقالب اسالمی 
مواد .  داردکه از نقل آن صرف نظر شد

  :از ایسنا نقل می کنیم قطعنامه  را
امنیت از خطرات اشاعه  برنامه  شوراي

هسته یی ایران مطرح می کند و در 
این چارچوب از شکست مداوم ایران 
در برآوردن مطالبات شوراي حکام و 

، 1696پایبندي به مفاد قطعنامه هاي 
شوراي امنیت نگران  1747و  1737

است و به ضرورت مسوولیت ابتدایی 
شور سازمان ملل براي اش تحت من

صلح و امنیت بین المللی واقف  فظح
 VIIفصل  41است و براساس بند 

منشور سازمان ملل اقدام می کند و 
 شوراي امنیت بر این اساس؛ 

بار دیگر تاکید می کند که ایران  - 1
باید بدون تاخیر بیشتر گام هاي مورد 
درخواست شوراي حکام آژانس در 

را که براي  GOV 14//2006قطعنامه 
اعتمادسازي نسبت به ماهیت منحصراً 
صلح آمیز برنامه هسته یی اش و حل 
مسائل مهم باقیمانده ضروري است، 
 شبردارد و در این چارچوب بر تصمیم

مبنی بر اینکه ایران باید بدون تاخیر 
 2گام هاي مورد درخواست پاراگراف 

را بردارد، تاکید می کند  1737 قطعنامه
کند که آژانس تایید اینکه و تاکید می 

را به کار  3. 1ایران اصالحیه کد 
 . خواهد برد خواستار شده است

از توافق میان ایران و آژانس براي  - 2
حل همه مسائل باقیمانده مربوط به 
برنامه هسته یی ایران و پیشرفت حاصله 
در این خصوص آن طور که در 

 Gov( / 2008فوریه  22گزارش 
ه، استقبال می کند، مطرح شد) 4/2008

آژانس را به تداوم کارش براي روشن 
ساختن همه مسائل مهم باقیمانده 

می کند، تاکید می کند این امر  یبترغ

به ایجاد دوباره اعتماد بین المللی 
نسبت به ماهیت منحصراً صلح آمیز 
برنامه هسته یی ایران کمک می کند، و 
از آژانس در تقویت پادمان هایش در 

عالیت هاي هسته یی ایران خصوص ف
مطابق با توافقنامه پادمان میان ایران و 

 . آژانس حمایت می کند
از همه کشورها می خواهد در  - 3

خصوص ورود یا عبور افرادي که در 
فعالیت هاي هسته یی حساس اشاعه یا 
توسعه سیستم هاي پرتابی سالح هسته 
یی ایران دست اندرکار بوده و مستقیماً 

ده اند یا از آن حمایت همکاري کر
کرده اند، هوشیاري و محدودیت به 
خرج بدهند، و در این رابطه تصمیم 
می گیرد که همه کشورها باید به کمیته 

 18ایجاد شده در پی پاراگراف 
درباره ورود یا عبور  1736قطعنامه 

اشخاص معرفی شده در زمینه قطعنامه 
یا ضمیمه  1747 قطعنامه Iضمیمه  1737

I قطعنامه و نیز اشخاص بیشتر  همین
معرفی شده به وسیله شوراي امنیت یا 

در فعالیت  هکمیته به عنوان افرادي ک
هاي هسته یی حساس اشاعه در ایران 
یا توسعه سیستم هاي پرتابی سالح 
هسته یی از جمله از طریق مشارکت در 
تهیه اقالم، کاالها، تجهیزات، مواد و 
فناوري ممنوعه مشخص شده در 

و  1737اراگراف سه و چهار قطعنامه پ
تحت تدابیر آن، دست اندرکار بوده، 

یا از آن  دکمک مستقیم کرده ان
حمایت کرده اند، به قلمروشان یا از 
طریق آن اطالع دهند، به استثناي 
جایی که چنین ورود یا عبوري براي 
فعالیت هایی باشد که مستقیماً به اقالمی 

راف هاي مربوط شوند که در زیرپاراگ
3)b)(i ( و)ii ( مربوط  1737قطعنامه

 . باشد
تاکید می کند که هیچ چیز در  - 4

پاراگراف سه باال مستلزم آن نیست که 
یک کشور از ورود اتباع خود به 
قلمرواش خودداري کند و همه 
کشورها باید در اجراي پاراگراف باال 
مالحظات بشردوستانه را از جمله 

وم برآوردن الزامات مذهبی و نیز لز
و  1737 اهداف این قطعنامه، قطعنامه

 XVاز جمله بند  1747 امهقطعن
 . اساسنامه آژانس را در نظر داشته باشند

تصمیم می گیرد که همه کشورها  - 5
باید اقدامات الزم را اتخاذ کنند تا از 
ورود یا عبور افراد معرفی شده در 

این قطعنامه و نیز اشخاص  IIپیوست 
شوراي امنیت یا کمیته بیشتري که 

معرفی کرده اند، جلوگیري کنند، 
منظور افرادي است که در فعالیت 
هاي هسته یی حساس اشاعه در ایران 
یا توسعه سیستم هاي پرتابی سالح 
هسته یی از جمله از طریق مشارکت در 
تهیه اقالم، کاالها، تجهیزات، مواد و 
فناوري ممنوعه مشخص شده در 

و  1737ار قطعنامه پاراگراف سه و چه
تحت تدابیر آن، دست اندرکار بوده، 
کمک مستقیم کرده اند یا از آن 

 کهحمایت کرده اند، به استثناي جایی 
چنین ورود یا عبوري براي فعالیت 
هایی باشد که مستقیماً به اقالمی مربوط 

) b)(i(3 شوند که در زیرپاراگراف هاي
مربوط باشد و  1737قطعنامه ) ii(و 
ط بر اینکه هیچ چیزي در این مشرو

پاراگراف یک کشور را به جلوگیري از 
 . ورود اتباعش به قلمرواش ملزم نسازد

تصمیم می گیرد که اقدامات  - 6
باال نباید در جایی  5تحمیلی پاراگراف 

به کار برود که کمیته بر مبناي مورد به 
مورد تشخیص می دهد چنین سفري 

جمله به دالیل نیاز بشردوستانه از 
الزامات مذهبی توجیه پذیر است یا در 
جایی که کمیته نتیجه می گیرد که 

فعلی  امهبرعکس یک استثنا اهداف قطعن
 . را به پیش می برد

تصمیم می گیرد که تدابیر مشخص  - 7
و  14،  13،  12 شده در پاراگراف هاي

باید همچنین براي  1736قطعنامه  15
اشخاص و شرکت هایی که در ضمیمه 

اي یک و دو این قطعنامه برشمرده ه

می شوند و هر شخص یا شرکتی که به 
نفع آنها یا به دستورشان کار کند و 
شرکت هایی که تحت مالکیت یا 

آنها باشد و اشخاص و شرکت  نترلک
هاي مشخص شده به وسیله شورا یا 
کمیته که به اشخاص و شرکت هاي 
معرفی شده در فرار از تحریم ها یا 

و  1737این قطعنامه نقض شروط 
کمک می کنند، به کار  1747قطعنامه 

 . رود
تصمیم می گیرد که همه کشورها  - 8

باید تدابیر ضرور را انجام دهند تا از 
تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا 

از  ،غیرمستقیم آنچه در پی می آید
طریق قلمروشان یا به وسیله اتباع شان 

اپیماهاي یا با استفاده از قایق ها یا هو
پرچمدارشان یا براي استفاده در ایران 

چه منشاء آن در  یران،یا به نفع ا
قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگیري 

 شود؛ 
)a ( همه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و

فناوري مطرح شده در بخش دوم 
INFCIRC / 254 . /Rev.7  از سندS 

، به استثناي تامین، فروش یا 814/2006
ل اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و انتقا

فناوري مشخص شده در بخش هاي 
یک و دو ضمیمه آن سند و بخش هاي 
سه و شش، همان طور که پیشتر به 
کمیته اطالع داده شده و مطابق با 

، 1737قطعنامه  5مطالبات پاراگراف 
فقط زمانی که براي استفاده در 
رآکتورهاي آب سبک باشد و در جایی 

فروش یا انتقال براي  که تامین،
همکاري فنی ارائه شده به ایران به 
وسیله آژانس یا تحت حمایت آن 

قطعنامه  16همان طور که در پاراگراف 
 . فراهم شده است ضروري باشد 1734

)b ( همه مواد، تجهیزات، کاالها و
 IIمقوله  A.3.19فناوري تعیین شده در 

 . S / 815/2006سند 
خواهد نسبت از همه کشورها می  -9

  به وارد شدن به تعهدات جدید براي 
ارائه حمایت مالی دولتی در خصوص 
تجارت با ایران از جمله اعطاي اعتبار 
صادرات، ضمانت ها یا بیمه، به اتباع یا 
شرکت هایشان که در چنین تجارت 
هایی شرکت دارند، هوشیاري به خرج 
دهند تا از چنین حمایت مالی 

شاعه فعالیت شود که به ا جلوگیري
هاي هسته یی حساس یا توسعه سیستم 
هاي پرتابی تسلیحات هسته یی همان 

اشاره شده،  1737طور که در قطعنامه 
 . منجر می شود

از همه کشورها می خواهد نسبت  - 10
به فعالیت هاي موسسات مالی در 
قلمروشان با تمامی بانک هایی که 
اقامتگاه شان در ایران است به ویژه 

لی و بانک صادرات و شعبات بانک م
آنها و موسسات تابعه آنها در خارج در 
راستاي جلوگیري از چنین فعالیت 
هایی که به اشاعه فعالیت هاي حساس 

یی یا توسعه سیستم هاي پرتابی  هسته
سالح هسته یی منجر می شود، آن طور 

اشاره شده،  1737که در قطعنامه 
 .هوشیاري به خرج دهند

رها می خواهد مطابق از همه کشو - 11
با اختیارات حقوقی ملی و قانونگذاري 
شان و مطابق با حقوق بین الملل به 
ویژه حقوق دریاها و توافقات 
هواپیمایی غیرنظامی بین المللی از 
محموله هاي هواپیماها یا قایق هاي 

 Iran Airتحت مالکیت یا فعالیت 
Cargo  و خطوط کشتیرانی جمهوري
ه ایران می رود یا از ایران که ب میاسال

ایران خارج می شود، در فرودگاه ها و 
بنادرشان بازرسی کنند؛ مشروط بر اینکه 
دالیل منطقی وجود داشته باشد که 
باور شود آن هواپیما یا کشتی اقالم 
ممنوعه تحت این قطعنامه یا قطعنامه 

 . را منتقل می کند 1747یا  1737
از همه کشورها می خواهد در  - 12
اردي که بازرسی اشاره شده در مو

پاراگراف باال انجام می گیرد، ظرف 
پنج روز کاري گزارشی کتبی را در 
خصوص بازرسی که شامل توضیح 

دالیل بازرسی، اطالعات مربوط به 
زمان، مکان، شرایط، نتایج و دیگر 
جزئیات مربوط به آن باشد به شوراي 

 .کنند هامنیت ارائ
هد از همه کشورها می خوا - 13

روز از تصویب این قطعنامه  60ظرف 
درباره گام هایی که آنها با نظر به 

،  7،  5،  3 اجراي موثر پاراگراف هاي
باال برداشته اند به کمیته  11و  10،  9،  8

 . گزارش دهند
تصمیم می گیرد که دستور کار  - 14

این کمیته همان طور که در پاراگراف 
مشخص شده باید  1737قطعنامه  18
مچنین اقدامات تحمیلی قطعنامه ه

 . این قطعنامه را شامل شود و 1747
بر تمایل چین، فرانسه، آلمان،  - 15

فدراسیون روسیه، بریتانیاي کبیر و 
ایاالت متحده براي افزایش تالش هاي 
دیپلماتیک در جهت ارتقاي ازسرگیري 
مذاکرات و مشاورات برمبناي 
پیشنهادشان به ایران به منظور رسیدن 
به یک راه حل جامع، بلندمدت و 
مناسب این مساله تاکید می کند که 

گسترده روابط و همکاري عمیق  وسعهت
تر با ایران مبتنی بر احترام دوجانبه و 
ایجاد اعتماد بین المللی نسبت به 
ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته 
یی ایران و در کنار دیگر مسائل، از 

تقیم و سرگیري آغاز گفت وگوي مس
مذاکره با ایران را مادامی اجازه می 

هاي مربوط  لیتدهد که ایران همه فعا
به غنی سازي و بازفرآوري از جمله 
تحقیق و توسعه را آن طور که آژانس 

 . راستی آزمایی کرده، تعلیق کند
نماینده عالی اتحادیه اروپا در  - 16

امور سیاست خارجی و امنیتی را به 
ران در حمایت از تداوم ارتباط با ای

تالش هاي سیاسی و دیپلماتیک براي 
یافتن راه حلی از طریق مذاکره از 
جمله پیشنهادات مربوطه از جانب 
چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، 

با نظر به  حدهبریتانیاي کبیر و ایاالت مت
ایجاد شرایط ضروري ازسرگیري گفت 

 . وگوها ترغیب می کند
تدابیر ضروري از  بر اهمیت اتخاذ - 17

جانب همه کشورها از جمله ایران 
براي اطمینان از این امر تاکید می کند 
که هیچ ادعاي خسارتی نباید به 
درخواست دولت ایران یا هر شخص و 
شرکتی در ایران یا اشخاص و شرکت 

 1737در پی قطعنامه هاي نامبرده شده 
و قطعنامه هاي مربوطه، یا هر شخصی 

به نفع این چنین شخص  که از طریق یا
و شرکتی ادعاي خسارتی داشته باشد، 
در رابطه با هر قرارداد یا تبادل دیگري 
که انجام آن به دلیل اقدامات تحمیلی 

 1747و  1737قطعنامه فعلی، قطعنامه 
 . منع شده، مطرح شود

روز گزارش دیگري را  60ظرف  - 18
از مدیرکل آژانس درباره اینکه آیا 

کامل و پایدار همه فعالیت ایران تعلیق 
را  1737هاي ذکر شده در قطعنامه 

اجرا کرده است یا خیر و نیز روند 
پایبندي ایران به همه گام هاي مورد 
درخواست شوراي حکام و دیگر شروط 

به  عنامهو این قط 1747،  1737قطعنامه 
شوراي حکام آژانس و به موازات آن 
براي مالحظه به شوراي امنیت می 

 . دخواه
دوباره تاکید می کند که باید  - 19

اقدامات ایران را در راستاي گزارشی 
که در پاراگراف باال به آن اشاره شد 

 بازنگري کند و؛ 
)a) (اجراي این ) شوراي امنیت

اقدامات را در صورتی و براي مدتی 
که ایران تمامی فعالیت هاي مربوط به 
غنی سازي و بازفرآوري از جمله 

عه را آن طور که مورد تحقیق و توس
تایید آژانس قرار گیرد، تعلیق کند، به 
حالت تعلیق درمی آورد تا مذاکرات 
با حسن نیت در راستاي رسیدن به 

قابل پذیرش سریع و دوجانبه را  تیجهن
 . اجازه دهد

  6در صفحه
  
  

  دولت در تصرف حزب مسلح
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)b ( شورا باید به اقدامات مشخص شده
 12و  7،  6،  5،  4،  3در پاراگراف هاي 

،  2و نیز پاراگراف هاي  1737مه قطعنا
و پاراگراف  1747قطعنامه  7و  6،  5،  4

باال در  11و  10،  9،  8،  7، 5،  3هاي 
صورتی پایان دهد که تشخیص دهد 
ایران به طور کامل به الزاماتش تحت 
قطعنامه هاي مربوطه شوراي امنیت 
پایبند بوده و مطالبات شوراي حکام 

تایید شورا آژانس آن طور که مورد 
  . قرار گیرد را برآورده کرده است

)c ( در صورتی که این گزارش نشان
و  1737،  1696ایران به قطعنامه  دهد

و این قطعنامه پایبند نبوده، شورا  1747
باید اقدامات مناسب بیشتري را تحت 

منشور سازمان ملل  VIIفصل  41بند 
تصویب کند تا ایران را به پایبندي به 

امه ها و مطالبات آژانس این قطعن
کند که  یترغیب کنند و تاکید م

تصمیمات بیشتر در صورتی که چنین 
تدابیر بیشتري الزم باشد، الزم خواهد 

 . بود
تصمیم می گیرد همچنان این  - 20

 .موضوع را دنبال کند
گزارش ایسنا، در پیوست هاي این  به

شرکت  12و فرد  18قطعنامه به اسامی 
و شرکت هایی که به عنوان افراد 

تحت تحریم قرار گرفته اند اشاره شده 
  .است

  
  اسامی شرکتها ممنوع المعامله * 

و اشخاصی که ممنوع المعامله و 
  :سفر شده اند 

  
  : اشخاص  ◄

در کار مونتاژ و ( امیر مؤید عالئی  – 1
  )مهندسی سانتریفوژها است

در کار ( محمود فدائی آشیانی   - 2
نیل کربنات و تولید آمونیوم اورا

  )ساماندهی تأسیسات نطنز است 
مقام ارشد ( عباس رضائی آشتیانی  – 3

  )در بهره برداري از معدن اورانیوم 
درکار تولید منیزیوم ( هاله بختیار  – 4

  )درصد است  9/99با درجه ترکم 
ذیمدخل در ( مرتضی بهزاد  – 5

  )ساختن قطعات سانتریفوژ ها 
رئیس صنایع ( دکتر محمد اسالمی   -  6

  )نظامی و مؤسسه تحقیقات 
در کارخانه ( سید حسین حسینی  – 7

آب سنگین عراق کار و تحقیق می 
  . )کند 

رئیس شرکت ( جواد کریمی ثابت  – 8
  ) نوین 

ذیمدخل ( حمید رضا مهاجرانی  – 9
در ساماندهی تولید در تأسیسات اتمی 

  ) اصفهان 
سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدي  – 10
ون سابق رئیس ستاد نیروهاي معا( 

مسلح در بخش لوجیستیک و تحقیقات 
  )صنعتی 

دست اندر کار ( هوشنگ نوبري  – 11
  ) ساماندهی تأسیسات اتمی نطنز

در غنی سازي ( عباس رشیدي  – 12
  )اورانیوم در نطنز کار می کند 

مدیر عامل ( قاسم سلیمانی  – 13
شرکت بهره برداري از معادن اورانیوم 

  ) .زغند 
  
شرکتهائی که ممنوع المعامله  ◄

  : شده اند
  
قطعات ( شرکت برش ابزار کاوه  – 1

  ) سانتریفوژ ها را تولید می کند 
این شرکت می ( بازرگانی توانمند  – 2

کوشیده است قطعاتی را بخرد که بنا بر 
فروش آنها با ایران  1737قطعنامه 

  ) .ممنوع بوده است 
رکت ش( شرکت الکترو سانام  – 3

که در کار  AIOپوششی متعلق به 
  )موشکهاي دور برد است 

شرکت پوششی ( گروه اتحاد فنی  – 4
AIO   که در کار موشکهاي دور برد
  ) .است 

5 -  Industrial Factories of 
Precision Machinery  )AIO  آن

را براي بدست آوردن ابزار مورد نظر 
  )بکار می برد 

یشگاه آزما( جابر ابن حیان  – 6
AEOI (  

7 – Joza Industrial Co  ) شرکت
و دست اندرکار موشک  AIOپوششی 
  )دور برد 

در کار ( شرکت فلزات خراسان  – 8
  )تولید قطعات سانتریفوژ است 

براي ( شرکت ساخت باتري نیرو  – 9
  ) .صنعت موشک سازي کار می کند 

در ساختن ( صنایع انرژي پیشگام  – 10
ن شرکت داشته تأسیسات اتمی اصفها

  ).است 
11 – Safety Equipment 

Procurement  ) شرکت پوششی
و در کار تولید   AIOمتعلق به 

  ) .موشکهاي دور برد است 
در کار غنی ( شرکت تماس  – 12

این شرکت چهار . سازي اورانیوم است
شرکت فرعی دارد که بکار  براي 
استخراج اورانیوم و مراحل مختلف از 

ماده غنی سازي اورانیوم استخراج تا آ
  ) هستند  

سانسور اسامی شرکتها : انقالب اسالمی 
. و اشخاص، تنها سانسور نیست 

شورایعالی امنیت ملی به روزنامه ها 
سانسور کنند و  دستور داده است اوال 

  :شکست را پیروزي جلوه دهند  ثانیا 
  

شورایعالی امنیت ملی به رسانه * 
 هاي گروهی دستور می دهد

خبرهاي مربوط به فشارها بخاطر 
برنامه اتمی را سانسور و شکست 

  :را پیروزي تبلیغ کنند 
  
مارس به نقل از  5( بی بی سی  ◄

 یمل تیامن یعال يشورا) وبسایت روز 
محرمانه را در  يا هیابالغ رایاخ رانیا

کشور قرار داده  نیا يرسانه ها اریاخت
کند  یم هیاست که آشکارا به آنها توص

ر مورد مسائل مختلف از جمله پرونده د
را اتخاذ  یچه مواضع دیبا رانیا یاتم
اواسط بهمن ماه توسط  هیابالغ.کنند
 رخانهیدب يرسانه ا ياستگذاریس تهیکم
 میتنظ رانیا یمل تیامن یعال يشورا

و  یشد، اما توسط معاونت امور مطبوعات
رسانه  اریوزارت ارشاد در اخت یغاتیتبل

  .ها قرار گرفت
 میکه در چند بند تنظ هیابالغ نیا   

شده مسائل مختلف از جمله مساله 
 رانیمذاکرات ا ران،یا يپرونده هسته ا

عراق و انتخابات  تیدرباره امن کایو آمر
 . ردیگ یرا در بر م

است  يمحرمانه دولت ملغمه ا هیابالغ  
 يحکومت جمهور يها دگاهیاز د
و  یدر مورد مسائل خارج یاسالم
 یکه از مطبوعات م یو نظرات یداخل

بدون اشاره به (خواهد آنها را مستقال 
منعکس ) است یدستور دولت نکهیا

 . کنند
نامه علنا خواستار  نیاز ا ییبندها   

 استیرسانه ها به نفع س يریموضع گ
بزرگ "دولت از جمله لزوم  يها
 ياز کشورها یاختالف برخ یینما
برنامه درباره  کایآمر استیبا س ییاروپا
 . شود یم "رانیا يهسته ا

  
کشورهاي غربی می خواستند *

در شوراي حکام نیز قطعنامه اي 
بر ضد ایران به تصویب رسانند 
اما بعلت مخالفت روسیه و چین 
و کشورهاي غیر متعهد از آن 

  :چشم پوشیدند 
  
مخالفان  تصویب قطعنامه در   ◄

مارس  3که در  –شوراي حکام را 

نس بین المللی انرژي در مقر آژا 2008
، روزي بعد  -اتمی در وین تشکیل شد 

از صدور قطعنامه توسط شوراي امنیت 
  . کاري بیهوده ارزیابی کردند 

قطعنامه از ایران می خواست تمامی     
فعالیتهاي اتمی مشکوك خود را شفاف 

اما به قول یک دیپلمات آسیائی ، . کند 
بر شوراي حکام نیست که رقیب 

  .  منیت در صدور قطعنامه شود شوراي ا
انگلستان و آلمان و فرانسه قطعنامه را     

مطرح نکردند زیرا قطعنامه شوراي 
بنظر .  امنیت آنها را راضی می کند 

آنها می باید از خطر انشقاق که ایران 
می تواند از آن استفاده کند، اجتناب 

  .می شد 
  

، معاون  Heinonenهنونن* 
مدارك در برابر : البرادعی 

نیز در  2003اختیار، ایران بعد از 
کار تولید کالهک اتمی بوده 

  :است 
  
سخنان )  2008مارس  1( لوموند  ◄

هنونن ، معاون البرادعی را در جلسه 
غیر علنی سفیران کشورهاي عضو 
آژانس بین المللی انرژي اتمی را انتشار 

  :داده است 
بدین سو،   2005هنونن از سال  ●

تفتیش از تأسیسات اتمی اکیپ هاي 
گزارش او . ایران را سرپرستی می کند 

فوریه البرادعی  22از گزارش مورخ 
و نیز گزارش . دورتر می رود 

سازمانهاي اطالعاتی امریکا را نقض می 
ایران بعد از سال : زیرا می گوید . کند 

نیز همچنان بکار ساختن کالهک  2003
  . اتمی مشغول بوده است 

نماینده رژیم در آژانس،  از  سلطانیه، ●
گزارش هنونن سخت عصبانی می شود 
و آن را  دروغ و دست ساخت امریکا 

قصد امریکا خرابکاري در .می خواند 
همکاري ایران با آژانس انرژي اتمی 

  . است 
هنونن تصویر یک سیستم چاشنی  ●

انفجار از راه دور که مخصوص انفجار 
 متري 400ماده منفجره در یک چاه 

مقامات ایران گفته .  است، ارائه کرد
اند این چاشنی و چاه مخصوص 

اما هنونن . آزمون سالح معمولی است 
بنا بر اطالعاتی که در : می گوید 

اختیار دارم،  تنها کاربردشان آزمایش 
افزون بر این ، از . بمب اتمی است 

طرحها و ( مدارکی پرده برداشت 
مان، که تا این ز) عکس ها و فیلم ها 

آژانس آنها را به مقامات ایران ارائه 
این مدارك راجعند به . نکرده بود 

یکی از آنها . ساختن کالهک اتمی 
گزارش است که یک اکیپ ایرانی در 
باره میزان پیشرفت در ساخت موشکی 
که می تواند از جو زمین خارج شود و 

این ) .  111طرح پ ( بازگردد  
طرح ، گزارش در باره مراحل مختلف 

ژانویه  14تا  2003ژوئیه  9اریخ از ت
مستند سازمانهاي اطالعات . است 2004

  . امریکا این گزارش بوده است 
: گزارش با این جمله آغاز می شود     

سرنوشت کسی تغییر نمی شود مگر این 
گزارش .  که او خود آن را تغییر دهد 

جزء به جزء توانائی موشک را براي 
هنونن .  می کند حمل کالهک تشریح 

توضیح داد که موشک می تواند در 
متري کالهک خود را  600ارتفاع 

او تأکید کرد که انفجار . منفجر کند 
سالح اتمی در این ارتفاع ، ممکن 

انفجار سالحهاي شیمیائی و . است 
او یک فیلم را  . میکروبی میسر نیستند 

پخش کرد که از زاویه هاي مختلف ، 
و نیز . شان می داد کالهک موشک را ن

، مونتاژ و تدارکات براي آزمایش در 
  . آزمایشگاه را ارائه می کرد 

او گفت آژانس از سه منبع مدارك  ●
دوایر سري : را بدست آورده است 

چندین کشور و اطالعاتی که آژانس 
خود به دست آورده است و مدارکی 
که از شبکه اي تحصیل شده اند که 

ولوژي و ایران براي خرید تکن
  .تجهیزات به آنها مراجعه کرده است 

پس از پایان جلسه، سیمون اسمیت      
از : سفیر انگلستان در آژانس ، گفت 

این امر سخت در شگفت شده است 
 2003که بنا بر مدارك، ایران بعد از 

نیز به ساختن سالح هسته اي مشغول 
و سلطانیه آژانس را متهم . بوده است 

صالحیت و مسئولیت کرد که از حوزه 
او اصالت . خود بیرون رفته است 

هر : مدارك را انکار کرد و گفت 
دانشجوئی می تواند این نوع مدارك 

  .را بسازد 
میان گزارش هنونن و گزارش  ●

البرادعی که مبهم تر بود، تفاوت وجود 
این امر نشان می دهد که، در .  دارد 

آژانس، میان کارشناسانی که جنبه هاي 
را موضوع بازرسی خود می کنند  فنی

» سیاسی « و مدیر کل که به خود نقش 
. می دهد،  اختالف وجود دارد 

البرادعی سخت با حکومت بوش 
مخالف است و از زمانی مخالف شده 
است که این حکومت با دستکاري 
کردن اطالعات ، براي حمله به عراق 

  . مجوز ساخت 
  

فخري زاده و نقش او در * 
ساخت موشک و  پیشبرد در

  : اتمیکالهک 
  
این قسمت از ) مارس  2( رویتر  ◄

  :گزارش هنونن را نیز نقل کرده است 
ایران مانع از آن شد که مفتشان  ●

آژانس بتوانند با محسن فخري زاده 
مصاحبه کنند و یا از محلهائی بازدید 

  .کنند که آزمایشها انجام می گیرند 
 1 (در باره فخري زاده ، لوموند   ◄

به نقل از آژانس بین المللی ) مارس 
انرژي اتمی، این اطالعات را انتشار 

  :     داده است 
محسن فخري زاده مهندس انرژي 
هسته اي ، مردي است که هم در 
وزارت دفاع و هم در لوژیستیک 
نیروهاي نظامی ایران بعنوان مرد 

 .کلیدي بشمار می آید 
علیرغم درخواست هاي مکرر آژانس 

المللی هسته اي ، هنوز مالقات با بین 
این شخص ممکن نشده است و دلیل 
آن نیز مخالفت دولتمردان ایران بوده  

  .است 
اولی (مرد شماره دو آژانس بین المللی 

فوریه خود ،  25، در سخنرانی ) هنونن
در حضور سفیران آژانس ، به نقش 
کلیدي و مرکزي این شخص ، اشاره 

وي سرپرستی کرده و معتقد  است  که 
را بر عهده دارد ، و هدف  111پروژه 

این پروژه نیز تدارك بدنه ورودي 
  . موشک هاست 

نام محسن فخري زاده در سلسله مراتب 
ترسیمی آژانس ، نامی است که کاربرد 

 .هاي سه گانه زیر را داراست 
تحقیق و  - 2تبدیل اورانیوم          - 1

 - 3بررسی سیستم هاي انفجاري      
  قیق در مورد کالهک هاي هسته اي تح
وي ژنرال بلند پایه اي در سپاه    

، ) ارتش ائیدولوژیک ( پاسدارن است 
او سرپرستی مرکز تحقیقات  فیزیک 

، را نیز بر عهده ) سی -ار –ایچ  - پی( 
شایان ذکر است که این مرکز . دارد

همواره مورد سوء ظن آژانس بین 
. است المللی انرژي اتمی قرار داشته 

بدلیل نقش کاربردي وي در برنامه 
هسته اي و نیز برنامه موشک هاي 
بالستیک ، نام محسن فخري زاده در 
لیست کسانی قرار گرفته است که بر 

، )2005 –مارس (1747طبق قطعنامه 
بدین . مورد مجازات قرار گرفته اند 

 معنی که ، سفرهاي خارجی آنان

محدود شده و نیز دارائی هاي آنان 
  .توقیف میباشند 

  
  

گزارش از ایران در باره 
  :فعالیتهاي اتمی رژیم 

  
یک مرکز اتمی جدید وجود دارد   ◄

که در رأس آن ،  محسن فخري زاده 
او عضو سپاه است و . قرار گرفته است 

یکی از .  با وزارت دفاع همکاري دارد 
معاونان او، حسینی تاش که به شوراي 

او از  .امنیت ملی منتقل شده است 
 2چند سال پیش در سایت لویزان 

محسن فخري . فعالیت داشته است 
زاده بخش عمده اي از فعالیتهاي اتمی 
را در این سایت مدیریت می کرده 

  . است 
، رژیم سایت شیان   2003در ماه مه      

حتی . لویزان را بکلی منهدم کرد
خاك آنجا را هم جا به جا کرد تا 

  . یته برجا نماند اثري از  رادیو آکتیو
 2تجهیزات شیان لویزان به لویزان     

  . منتقل شد 
کار روي کالهک اتمی در این     

تجهیزات را . سایت انجام می گیرد 
ایران از اوکراین خریداري کرده 

در ریاست جمهوري خاتمی . است 
  . خریداري کرده است 

چندین مرکز  2در سایت لویزان     
فن آوري پیشرفت مرکز : وجود دارند 

نوین که از سالها قبل محسن فخري 
مرکز .  زاده آن را اداره می کند 

تحقیقات هسته اي و کالهک اتمی که 
در یکی از نقاط تهران قرار دارد که 
توسط تونلهاي زیر زمینی به هم مربوط 

  . می شوند 
سایت مژده که در منطقه اي در     

  .  مجاورت واواك است 
ک اشتر که براي پیشبرد دانشگاه مال ●

.  تأسیس شد 1365طرح اتمی در سال 
کار بر روي فوالد فوق مستحکم و نیز 
چاشنی بمب اتمی در این دانشگاه 

  . انجام می گیرد 
در باره اثر قطعنامه سوم بر    

برخوردهاي درون رژیم ، نخست باید 
: دانست که احمدي نژاد می گفت 

ی مدت. قطعنامه سوم صادر نمی شود 
نیز دلخوش بودند که البرادعی 
گزارشی می دهد که سبب بسته شدن 

اما پیش . پرونده اتمی ایران می شود 
از انتشار گزارش البرادعی ، یعنی از 
زمانی که آژانس پرسشهاي جدید در 
باره موشک و کالهک اتمی را مطرح 
کرد، می دانستند که به دنبال گزارش ، 

تهی من. قطعنامه سوم صادر می شود 
گزارش البرادعی را پیروزي بزرگ 
خواندند و احمدي نژاد و خامنه اي به 

در همان حال ، . یکدیگر تبریک گفتند 
به اروپائیها و امریکائیها پیغام می دادند 
اگر قطعنامه تصویب شود ما چنین و 

خود نیز می . چنان خواهیم کرد 
. دانستند که توپ هاشان توخالی است 

ویب شده است، حاال که گزارش تص
یکبار می گویند ما با غیر از آژانس 
مذاکره نمی کنیم و احدي نژاد می 

  . گوید مذاکره نمی کنیم 
اما صدور این قطعنامه با این که      

 –ورشکست سیاست خارجی خامنه اي 
احمدي نژاد را مبرهن کرده است، 
تأثیري در موقعیت احمدي نژاد 

یرد او کسی نیست که عبرت بگ. ندارد 
چنانکه . و خطاي خود را جبران کند 

در سیاست داخلی نیز روش او در برابر 
 مسائلی که ایجاد می کند و یا قبال 
وجود داشته اند و او و حکومتش نمی 

  . توانند حل کنند، فرار به جلو است 
به موقعیت او صدمه نمی زند زیرا او     

خود را مجري سیاست خامنه اي می 
س خبرگان ، هاشمی در مجل. داند 

کار حکومتش : رفسنجانی از او پرسید 
« را در سالی که خامنه اي آن را سال 

  خوانده است، » اتحاد و انسجام اسالمی 
  7در صفحه

  

  دولت در تصرف حزب مسلح
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  1387فروردین  11تا   1386  اسفند   27  از    693شماره 
  

   

او با هاشمی رفسنجانی . تشریح کند 
من : کلنجار می رود و به او می گوید 

آنطور که خود فهمیده ام  عمل کرده 
ن نزد خامنه اعضاي مجلس خبرگا.  ام 

اي می روند و زمانی که خامنه اي از 
احمدي نژاد حمایت می کند، هاشمی 
رفسنجانی چهره در هم می کشد و به 

  . خامنه اي زل می زند 
از سوئی به علت تک رویهاي     

احمدي نژاد ، اختالفهاي رژیم به 
بیرون منتقل می شود و از سوي دیگر، 
ان مردم دارند متوجه می شوند که بحر

اتمی نیز دارد سرنوشت گروگانگیري و 
در این .  ساله را پیدا می کند  8 جنگ

وضعیت، رژیم روش فرار به جلو را در 
انتخابات این دوره : پیش گرفته است 

نوعی تالش براي حل تضادهاي درونی 
از راه حذف هرچه بیشتر تمایلهائی 
است که در صورت سخت تر شدن 
و  شرائط، می توانند خامنه اي

گروههاي پاسداري را محدود کنند که 
در حال حاضر صاحب اختیار دولت 

  . شده اند 
اما صدور قطعنامه سوم : انقالب اسالمی 

براي آن بوده است که در انتخابات قالبی 
مجلس، میانه روها، عمل گراها، اصول 
گراهاي میانه روتر و اصالح طلبها بیشتر 

 : رأي بیاورند

 
ر استعفاي فالون بر س

ربط  -ایران ؟ 
قطعنامه با  انتخابات؟ 

ایرانیان مخالف 
  :والیت مطلقه فقیهند

  
دریاساالر فالون فرمانده کل * 

قواي امریکا در خاورمیانه، 
بخاطر اختالف نظرش با بوش بر 

  :سر ایران استعفاء کرد 
  
، دریاساالر  2008مارس  11در  ◄

ویلیام فالون، فرمانده کل قواي امریکا 
یانه ، از مقام خود ، استعفاء در خاورم

اي بی سی نیوز علت استعفا را . کرد 
می   Esquireانتشار مقاله اي در مجله 

داند که در آن، پرده از مخالفت او با 
  . بوش بر سر ایران برداشته شده است 

« : اما فالون، خود، نوشته است  ●
گزارشهاي اخیر مطبوعات در باره 

هدفهاي  اختالف میان نظرهاي من  و
مورد نظر سیاست رئیس جمهوري ، در 
زمان حساسی انتشار یافته اند و به 
کوششهاي امریکا در منطقه خاورمیانه 

من بر این باور نیستم . صدمه می زنند 
که اختالفاتی در باره هدفهاي سیاست 
ما در مرکز فرماندهی و حوزه 

اشاعه این . مسئولیتش وجود داشته اند 
هاي من و سیاست که میان نظر(فکر 

، )رئیس جمهوري اختالف وجود دارد 
موجب می شد من نتوانم بطور مؤثري 

از این رو .  به منافع امریکا خدمت کنم 
، کناره گرفتم تا وزیر دفاع و رهبران 
سیاسی از پیچی که بوجود آمده است، 
عبور و توجه خود را معطوف هدفهاي 

من . استراتژیک ما در منطقه کنند 
بازنشستگی خود را به وزیر  تقاضاي

  .»دفاع داده ام 
، در مقاله اي که  Esquireاما مجله  ●

چند روز پیش از استعفاي فالون انتشار 
داد، او را تنها کسی می داند که میان 

او را  از . امریکا و ایران ایستاده بود 
نادرکسانی در دستگاه بوش توصیف 
کرده است که جنگ با ایران را بر نمی 

  . فت تا

روبرت گیت ، وزیر دفاع امریکا ، می  ●
عوامل چندي موجب استعفاي :  گوید

انتشار مقاله اي در مجله اي .  او شدند 
را تنها دلیل استعفاي او نمی توان 

آیا استعفاي : از او پرسیده شد .  شمرد 
فالون بمعناي اینست که امریکا به جنگ 
با ایران نزدیک شده است ؟  او پاسخ 

... مضحک است، مسخره است : داد 
این امر که استعفاي فالون موجب تغییر 
سیاست امریکا می شود،  پنداري 

او مخالفت فالون با . مضحک است 
سیاست بوش در مورد ایران را نیز،  

  . اندریافتی غلط توصیف کرد 
با وجود این ، مقاله که موضوع آن  ●

اختالف فالون با بوش بر سر جنگ با 
ده است، موضع گیري ها ضد ایران بو

: و نقیض این دو را نقل کرده است 
فالون جنگ با ایران را مفید نمی 
دانست و می گفت تا من در این مقام 
هستم جنگی روي نمی دهد و بوش از 
جنگ جهانی سوم دم می زد و 
احمدي نژاد را با هیتلر مقایسه می کرد 

  ...و. 
فالون به اي بی سی نیوز گفته    ● 

اعضاي  Esquireاز قرار ، مقاله :   است
  .  حکومت بوش را عصبانی کرده است

نمایندگان دموکرات در کنگره  ●
استعفاي فالون را سندي قطعی امریکا  

» خاموش کردن صداهاي مخالف « بر 
        توسط حکومت بوش ارزیابی 

  . کرده اند
نوشته ) مارس  12( گارت پورتر ◄

ی فالون جز استعفا و بازنشستگ: است 
این معنی نمی دهد که حکومت بوش 
. او را به این کار مجبور کرده است 

او : چرا که وزیر دفاع می گوید 
. تقاضاي بازنشستگی کرد و من پذیرفتم 
  . و به باور من، رویه صحیح همین بود

طرفه این که یک روز پیش از انتشار     
استعفاي فالون، در پاسخ این پرسش که 

به فالون اعتماد کامل را دارد، آیا گیت 
فالون بهترین رابطه را با من : گفته بود 

فلون برابر سیاست : دارد و افزوده بود 
  .رئیس جمهوري کار می کند 

پورتر فاش می کند کشماکش میان     
بوش و فالون بر سر سیاستش در ایران ، 
. مدت یک سال بود که جریان داشت 

نباید با  فالون محکم ایستاده بود که
و باز ، با بوش و . ایران جنگ شود 

ژنرال پترانوس، فرمانده قواي امریکا 
در عراق، برسر تقدم دادن به عراق 
نسبت به افغانستان و پاکستان در 

  .  کشماکش بود
  

بنا بر سنجش افکار بی بی سی * 
کشور، افکار عمومی  31در 

جهانی با جنگ با ایران و فشار 
  :خالف هستنداقتصادي به ایران م

  
سجنش افکاري که بی بی سی در  ◄
 13کشور انجام داده است در  31

بنا بر این سنجش . مارس انتشار یافت 
افکار ، افکار عمومی مخالف جنگ و 
محاصره اقتصادي با ایران و موافق راه 

در مقایسه با .  و روش دیپلماتیک است 
سنجش افکاري که بی بی سی در ژوئن 

کشور از  13ه بود، در انجام داد 2006
کشور، درصد موافقان روش  21

. سختگیرانه با ایران کاسته شده است 
سنجش افکار  کشور 31در جمع، در 

بعمل آمده و اکثریت بزرگ موافق 
با وجود .  راه حل دیپلماتیک بوده اند 

  این،
  

استعفاي : لوس آنجلس تایمز* 
فالون به جنگ با ایران شتاب 

  :می بخشد
  
)  مارس 12( آنجلس تایمز لوس   ◄

خبر می دهد که استعفاي دریاساالر 

فالون، فرمانده قواي امریکا در 
خاورمیانه ، راه را بر جنگ امریکا با 

  :ایران گشوده است
محافظه کاران جدید از استعفاي  ●

فالون ابراز خوشحالی کردند و او را 
مانعی شمردند که از سر راه برداشته 

جدي حمله به  اینان موافقان. شد 
ایران هستند و نفوذ خود را بر کاخ 

  .سفید از دست نداده اند 
فرماندهی فالون بر قواي امریکا در  ●

خاورمیانه تضمینی به مردم امریکا بود 
که حکومت بوش وارد جنگ سوي، 

این . این بار برضد ایران ، نخواهد شد 
  .تضمین دیگر وجود ندارد 

استفن )  مارس 12( در بالتیمور سان ◄ 
واقعیتهائی چون : کینزر نوشته است 

هزینه هاي انسانی و مالی جنگ در 
عراق و افغانستان و گزارش سازمانهاي 
اطالعاتی امریکا می گویند در دوران 
حکومت بوش جنگ با ایران روي 

اما منطقی که بوش روش . نخواهد داد 
بنا بر این ، ممکن . می کند دیگر است 

واب بردارند و روزي مردم سر از خ
ببینند موشکهاي امریکائی بر ایران 

این امر که بیشتر .  باریدن گرفته اند 
امریکائیان می انگارند که خطر حمله به 
ایران کاهش یافته است ، بسا فرصت 
مناسبی در اختیار حکومت بوش می 

زیرا . گذارد براي حمله به ایران 
ممکن است نبود حالت اعتراض به 

ل شدن مردم از این جنگ و بی خیا
بابت را دلیل برنخاستن موج اعتراض 

  .در صورت حمله به ایران بشمارد 
  

بعد از مذاکره نمی کنیم نوبت * 
به مذاکره می کنیم به شرط این 
که نتایج عملی داشته باشد، 

  :رسید 
  
اسفند ، احمدي نژاد گفته  17در  ◄

از این به بعد موضوع ایران فقط : است 
ر چارچوب تعهدات در آژانس و د

تی است و دیگر  پی متقابل و معاهده ان
با هیچکس جز آژانس مذاکره 

  .کنیم نمی
معاون , جواد وعیدياسفند،  19در   ◄

بین الملل دبیر شوراي عالی امنیت 
از این پس فقط  :گفته است ملی رژیم 

حاضر به  تهدید هابا کنار گذاشته شدن 
مذاکره با کشورهاي پنج باضافه یک 

  .ستیم ه
پیش از او، دبیرخانه این شورا گفته    

  بود جز با آژانس بین المللی انرژي
  اتمی گفتگو نخواهیم کرد و 

) اسفند  20( مارس  10ر د ◄
 »وزیر « آسوشیتدپرس قول متکی ، 

  :خارجه رژیم را انتشار داده است
ایران حاضر به گفتگو با اروپا است به 

. اشد شرط این که نتایج عملی داشته ب
متکی ، روزي بعد از این که احمدي 
نژاد گفت ایران جز با آژانس بین 
المللی انرژي اتمی نمی کند، از 
آمادگی براي گفتگو با اروپا سخن 
بمیان آورد البته به شرط این که نتایج 

وقتی از او پرسیده .  عملی داشته باشد 
شد آیا ایران حاضر به گفتگو با خاویر 

ما همواره از : داد  سوالنا است، پاسخ
  . پیشنهاد گفتگوها استقبال کرده ایم 

تا این جا، سه سیاست : انقالب اسالمی 
  !خارجی در یک حکومت 

  
درصد ایرانیان می خواهند  90

را در یک ) رهبر( رئیس دولت 
انتخابات آزاد، خود انتخاب 
کنند و او به مردم پاسخگو باشد 

درصد ایرانیان در  8و تنها 
ت مجلس به نامزدهاي انتخابا

  :  محافظه کاران رأي می دهند 

  
 مارس 9( به گزارش واشنگتن پست  ◄
 Terror Free Tomarrowمؤسسه ) 

 and Systems Inc    یک مؤسسه غیر
انتفاعی امریکائی که در کشورهاي 
جهان سنجش افکار به عمل می آورد و 
در باره آنها تحقیق می کند، در ماه 

ن سنجش افکار به عمل فوریه ، در ایرا
 2004این مؤسسه از سال . آورده است

با .  ، در ایران سنجش افکار می کند 
  :این نتایج 

والیت مطلقه فقیه یا رهبري خامنه  ●
اي و اختیار مطلق او ، از دیرگاه 

رهبري . موضوع بحث در ایران است 
از این رو ، از . او مادام العمر است 

از . عمل آمد مردم ایران سنجش افکار ب
نفر  خواهان آنند  9ایرانی،  10 هر

کسی که مقام اول دولت می شود، 
زمان ریاست او محدود باشد و به رأي 
مردم ایران به این مقام برسد و در 

  .  برابر مردم مسئول و پاسخگو باشند
مردم نسبت به انتخابات مجلس بی  ●

ایرانیان،  درصد 80براي . تفاوت هستند 
جه آنها را به خود جلب نمی نامزدها تو

  . کنند 
یک سوم از رأي دهندگان ایرانی   ●

محافظه کاران و اصول گرایان را با 
درصد آنها  8تنها . یک چوب می رانند 

. حاضرند به محافظه کاران رأي بدهند 
درصد به اصالح طلبان رأي می  22و 

استان کشور،  از آنها که  30در .  دهند 
از چهار نفر نمی رأي می دهند، یکی 

  . دانند به چه کسی رأي خواهند داد 
دو سوم ایرانیان با حذف شدن  ●

نامزدهاي اصالح طلب توسط شوراي 
درصدشان آن  10نگهبان مخالف و تنها 

  .را موجه می دانند 
درصد ایرانیان می گویند سمت  42 ●

یابی سیاست اقتصادي حکومت 
در سنجش . احمدي نژاد صحیح است 

ین مؤسسه در ماه ژوئن گذشته، افکار ا
درصد چنین نظري را می داشته اند  27

.  
دو سوم ایرانیان جانبدار روابط  ●

اما بیشتر از آنکه . عادي با امریکا هستند 
بودند، مخالف آنند که  2007در سال 

ایران در ازاي دریافت امتیازها، برنامه 
در سال . اتمی خود را متوقف کند 

درصد  80اینک درصد و  70،  2007
  . مخالف هستند

تنها نیمی از ایران موافق اجراي  ●
با . برنامه تولید بمب اتمی هستند 

 درصد ایرانیان موافق 70وجود این، 
آنند که ایران در ازاي دریافت کمک 
و سرمایه گذاري ، موافقت کند 
بازرسی ها انجام بگیرند و تضمین بدهد 

  .که بمب اتمی تولید نکند 
د موافق کمک مالی و درص 60 ●

نظامی به حزب اهللا لبنان و حماس 
هستند و کمتر از یک چهارم با برقراري 
رابطه با اسرائیل موافقند  بشرط این که 

 45.  فلسطینان به حقوق خود برسند 
درصد موافقند که شناسائی اسرائیل 
بمثابه بخشی از حل و فصل مسائل فی 

ه در ما. مابین ایران و امریکا هستند 
  .درصد موافق این امر بودند  55ژوئن، 

مخالفت مردم ایران با : انقالب اسالمی 
ایرانیان . والیت مطلقه فقیه بدیهی است 

هر زمان فرصت یافته اند، این مخالفت را 
این امر که بنا بر این . ابراز کرده اند 

درصد به اصالح طلبان رأي  8سنجش، 
می دهند، واقعیتی است که انتخابات 

البی مختلف که این رژیم خود برگزار ق
بدیهی . کرده است، تصدیق می کنند 

است در یک انتخابات براستی آزاد، 
درصد رأي  3زورپرستان حاکم بزحمت 

با وجود این،سنجش . خواهند آورد 
نفر  1000افکاري که توسط تلفن و از 
زیرا در .  بعمل آید ، قابل اعتماد نیست
دم آن زیر کشوري که اکثریت بزرگ مر

خط فقر زندگی می کنند، تلفن را 
قشرهاي با درآمد خوب و خوب تر از 

پاسخها  به پرسشها نیز . خوب دارند 
گویاي موقعیت طبقاتی پاسخ دهندگان 

( وگرنه، نزدیک به صد در صد . هستند 
مردم ) مارس رویتر از تهران  11گزارش 

کم درآمد، سیاست اقتصادي احمدي نژاد 
کت بار می دانند و خامنه را به حق فال

اي و والیت مطلقه فقیه را عامل تیره 
  . روزي خود باور دارند

  
انتخابات قالبی چنان سازمان * 

یافته است که از اصالح طلبان 
دو تمایل به مجلس بروند و 
تعداد دو دسته به اندازه اي کم 
باشد که حتی نتوانند 

  :ابستروکسیون کنند 
  
بندي   سهمیهنحوي   مجلس هشتم به ◄
که از گرایشات مختلف است  شده

به  تعدادي  طلبان، نزدیک به اصالح
که مجلس راه پیدا خواهند کرد 

حتی به ترتیبی که . حداقل الزم باشد 
تمایلهاي   در صورت متحد شدن همه

نیز پیدا امکان آبستراکسیون  اصالح ، 
  .نکنند 
پیش در مجلس     تنشی که دو هفته ◄

مورد  5وط بود به تحمیل پیش آمد مرب
بودجه از طرف مجمع   در الیحه

این موارد به .  تشخیص مصلحت 
سازي، جهتی  اجراي قانون خصوصی

. دهد که مورد نظر مجمع هست را می
اعتراض  تحمیل این موارد  موجب

قرار مافیاها برخی نمایندگان مجلس 
اقتصاددان (دکتر سبحانی . ه است گرفت

) کاران محافظه اي از طیف و نماینده
در اعتراض به دیکته شدن این موارد 
به جدل لفظی با حداد عادل پرداخت 

که مجلس   کار یعنی این و گفت این
  .کاره است، و جلسه را ترك کرد هیچ

  
هدف از تصویب قطعنامه سوم 

 24انتخابات اثر گذاشتن بر 
  ؟!اسفند است 

  
) مارس  9( خبرگزاري فرانسه  ◄

داده است داراي  گزارشی را انتشار
  :نکات در خور توجه 

قطعنامه سوم رها کردن تیري بود  ●
 5امریکا که به اتفاق . بسوي ایران 

کشور دیگر این قطعنامه را به تصویب 
رساندند اما واشنگتن می داند که این 
   واپسین تیراندازي است و کارگر 

  . نیست 
از قرار، هدف از صدور این قطعنامه  ●

امنیت تأثیر گذاشتن بر توسط شوراي 
  . انتخابات مجلس در ایران است 

حکومت بوش به این نتیجه رسیده      
است که فشار با برخورداري از حمایت 
بین المللی سبب می شود که به تدریج 
ایرانیان بر ضد احمدي نژاد سخت سر 

  . برخیزند 
با شرکت دادن روسیه و چین در     

ود سیاست گام به گام، سبب می ش
 24( مارس  14ایرانیان در انتخابات 

  . به میانه رو تر ها رأي بدهند ) اسفند 
موضعگیري احمدي نژاد که به  ●

قطعنامه شوراي امنیت اعتناء نمی کنیم 
و بکار خود ادامه می دهیم ، توم کیسی 
، سخنگوي وزارت خارجه امریکا را بر 

ناگزیر می باید  : آن داشت که بگوید 
. خود را تحمل کنند  عواقب اعمال

ایران درآمد نفتی دارد اما یک 
بسیاري از این . جمعیت زیاد نیز دارد 

سال سن و نیاز به کار  20جمعیت زیر 
. نیاز به تعلیم و تربیت دارند . دارند 

آنچه دولت ایران .  نیاز به سفر دارند 
می کند بسیار از خواستهاي مردم ایران 

  .بیگانه است
ان آوردن کلمه او بدون برزب● 

انتخابات ، از پی آمد سیاسی قطعنامه 
در شکست رژیم ، از شکست رئیس 
جمهوري بنیادگراي ایران، محمود 
. احمدي نژاد و گروه او،  سخن گفت 

مردم می دانند این گروه چه برسرشان 
  . می آورند هرگاه انتخاب شوند 

  8در صفحه

  دولت در تصرف حزب مسلح
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سجاد پور تحلیل گر سیاسی می  ●
سوم فرستادن عالمت به  قطعنامه: گوید 

مردم ایران است که در انتخابات پیش 
رو میانه روها و عمل گرایان را انتخاب 
کنند تا ایران  از انزوا و فشارهاي 

  . اقتصادي رها شود
  

فشار روسیه به ایران براي * 
  :اجراي قطع نامه شوراي امنیت 

  
مارس  وزارت خارجه روسیه  4در   ◄

این بیانیه آمده در . بیانیه صادر کرد 
این قطعنامه عالمت سیاسی « است که 

جدي شوراي امنیت در این باره است 
که ایران نیاز دارد با شوراي امنیت 

و به تصمیمات شوراي . همکاري کند 
حکام آژانس بین المللی انرژي اتمی 

  . عمل کند 
در همان روز، ویتالی چورکین ،      

گفته  نماینده روسیه در سازمان ملل نیز
ایران نیازي به غنی سازي : است 

اورانیوم ندارد، زیرا روسیه تضمین می 
کند که سوخت هسته یی را براي سال 
. هایی طوالنی به این کشور بدهد

ویتالی ما بر این موضوع تاکید داریم، 
ایران انرژي . این تنها در حرف نیست

اتمی صلح آمیز خواهد داشت، ما 
اگر . سوخت را عرضه خواهیم کرد

شوراي امنیت  1803ایران به قطعنامه 
مارس  3سازمان ملل متحد که روز 

تصویب شد، عمل نکند، کشورهاي 
عضو شوراي امنیت ، برضد ایران، 
  .متوسل به نیروهاي نظامی نخواهند شد

بدین قرار، خامنه اي و :  انقالب اسالمی 
. دستگاه تبلیغاتی او دروغ می گویند 

جانبدار . م نیست امریکا جانبدار تحری
تضعیف ایران و خدمتگزارتر کردن رژیم 

اصالح « و » عمل گرایان « به نفع . است 
دسته هاي  ( و میانه روها » طلبان 

قالیباف و  هاشمی رفسنجانی و کروبی و 
وارد عمل شده ) خاتمی و بسا الریجانی  

« مخالف تحریم  انتخابات و موافق . است 
از قرار، آب . ت اس» تحول رژیم از درون 
  .در هاون می کوبد

 –کارنامه سیاست خارجی خامنه اي      
احمدي نژاد هم می گوید مافیاهاي 

مالی کدام هدف را تعقیب می  –نظامی 
کنند و هم می گوید حکومت بوش در 

      :پی چیست 
  

کارنامه سیاست 
 –خارجی خامنه اي 

  2 –احمدي نژاد 
  

پیروزي خیالی ایران در 
 –مذاکره بی انجام  –عراق 
  :انزوا 

پیروزي ایران در عراق به * 
یمن تجاوز امریکا به عراق 

  :خیالی بیش نیست 
  
موقعیت )  2008مارس  4(  لوموند  ◄

ایران و امریکا را در عراق موضوع 
نکات در خور . بررسی قرار داده است 

  :توجه این بررسی بدین قرارند 
ساعته احمدي نژاد از  48دیدار  ●
مارس، هرگز روي  3و  2اق ، در عر

نمی داد اگر قشون امریکا عراق را 
تصرف نمی کرد و دیکتاتوري بعثی ها 
را که الئیک و ضد ایران بودند، بر نمی 

ریشخند تاریخ را ببین که .  افکند 
ایران نگران از رژیم صدام ، اینک 
خود مایه نگرانی دولت مردان منطقه 

 مبارك رئیس جمهوري. شده است 
مصر و ملک عبداهللا پادشاه اردن از آن 

کمر بند ( » هالل شیعه « می ترسند که 

از ایران و عراق و سوریه و لبنان ) سبز 
پدید آید و عرصه را بر دولتهاي سنی 

روزنامه هاي عرب . منطقه تنگ کند 
سفر علنی و بوق و کرناي  احمدي نژاد 
را با سفرهاي پنهانی بوش و بلر و دیگر 

امریکائی و انگلیسی مقایسه می مقامات 
  . کنند 

جز او، از . بوش که جاي خود دارد      
زلمی خلیل زاد ، سفیر امریکا در 
سازمان ملل متحد تا هانري کیسینجر ، 
وزیر خارجه اسبق امریکا  و کارشناسان 
تکرار می کنند که خارج شدن 
زودهنگام قواي امریکا از عراق بمنزله 

قدیم کردنش به نهادنش بر سینی و ت
اغلب کارشناسان بر این .  ایران است 

نظر هستند که حمله امریکا به عراق و 
افغانستان موجب تقویت موقعیت ایران 

چرا که دو دشمن رژیم ایران ، .  شدند 
یعنی  طالبان در افغانستان و رژیم 

  . صدام در عراق را از میان برداشت 
ت ، مطبوعا) مارس  2( روز یک شنبه     

عرب که طرفدار ایران نیز نیستند 
نتوانستند به پذیرائی نوري المالکی از 

زیرا از .   احمدي نژاد زهر خند نزنند 
مالکی از او در همان منطقه سبز 

  2003پذیرائی کرد که امریکائیها از  
بدین سو، آن را  به منطقه امن بدل 

سفارت امریکا دل را به این . کرده اند 
که هیچ سرباز خوش کرده بود 

امریکائی در مراسم پذیرائی از احمدي 
  ! نژاد  نبوده است و نقشی نداشته است 

امریکا و ایران که بخاطر برنامه اتمی  ●
ایران و هدفهاي توسعه طلبانه ایران در 
منطقه ، در همه جا با یکدیگر رویارو و 
گالویز می شوند ،  یک هدف مشترك 

لرزان  دارند و آن حمایت از دولتهاي 
اما . و بی ثبات افغانستان و عراق است 

در واشنگتن ، گفته می شود که ایران 
به  درجه اي از بی ثباتی نیز در این دو 
کشور نیاز دارد تا که از سوئی نیاز به 
کمک ایران داشته باشند و از سوي 
دیگر، دست قواي امریکا در بند بماند 
چنانکه امریکا نتواند به ایران حمله 

  . د کن
بدیهی است تهران انکار می کند و      

منافع ما در ثبات عراق « : می گوید 
احمدي نژاد همین سخن را . » است 

او امریکا را بخاطر . در بغداد باز گفت 
متهم کردن ایران به کوشش در بی 
ثبات کردن عراق ، دست انداخت و 

هزار نیرو در  160کشوري که : گفت 
را متهم به  عراق دارد به دروغ ما

با .  دخالت در امور عراق می کند 
وجود این، در منطقه بر کسی پوشیده 
نیست که ایران هیچگونه سودي در 
تقویت دولتهائی که متحد شیطان 

  .بزرگ هستند، ندارد
وعده هاي انتخاباتی در امریکا هرچه  ●

باشند، بازیگران عمده منطقه ، اول از 
یک همه، بسیاري از رهبران عراق ، 

لحظه نیز فکر نمی کنند و  آرزو نیز 
نمی کنند که قواي امریکا خاك عراق 

ایجابات سیاست داخلی . را تخلیه کنند 
روابط « و ابراز عالقه به استقرار  

با عراق  به کنار، یکی از » دوستانه 
دالیل سفر احمدي نژاد به عراق، حاال 
و نه بعد از پایان ریاست جمهوري 

،  این باشد که 2009بوش در اول سال 
اسباب استقرار دراز مدت قواي امریکا 

  .  را در عراق تدارك بیند
بنا بر موضع رسمی ، به قول روبرت      

گیت، وزیر دفاع امریکا، این دولت در 
پی آن نیست که در عراق ، پایگاه هاي 

اما توافق . نظامی دائمی ایجاد کند 
 26که در » دوستی و همکاري « نامه  
، میان بوش و المالکی  2007امبر نو

منعقد شده است، شامل یک بعد نظامی 

هم اکنون مذاکراتی میان دو . است 
دولت در جریان است براي تعیین 
وضعیت حقوقی قواي امریکا که در 

در . خاك عراق باقی خواهند ماند 
بغداد ، سخن از اینست که  بعد از آنکه 

، سازمان ملل متحد 2008در پایان 
کمیت کامل را به دولت عراق باز حا

هزار نفر قواي امریکا  100تا  50سپرد،  
  .در خاك عراق باقی خواهند ماند 

یک مقام عالی رتبه عراق که در  ●
) لوموند ( جریان گفتگوه ها است به ما 

کارهاي ساختمانی بقصد بزرگ : گفت 
پایگاه نظامی که هم  6تا  5و نو کردن 

امریکا هستند، به اکنون در اختیار قواي 
هزار  100این کشور امکان می دهد 

به سخن .  نیرو در عراق نگاه دارد 
دیگر، بلند پروزایهاي ایران در عراق 
هرچه باشد، و مبادالت بازرگانی و 
فرهنگی و مذهبی که بر هم افزوده می 
شوند به کنار، ایران حاال حاال ها ، در 

  .عراق ، دست باز پیدا نخواهد کرد 
در عمل، در پیروزي ایران که نتیجه     

اشتباه هاي حکومت بوش در منطقه 
است ، می باید، بجد،  تخفیف قائل 

به قول کاوه افراسیابی واقعیت . شد 
اینست که این ایران است  که در 
محاصره پایگاههاي نظامی امریکا است 
و این امر ، مایه دغدغه خاطر مداوم 

  .سران رژیم است 
     
ایران همچنان : اودیرنو ژنرال * 

  :بکار بی ثبات کردن عراق است 
  
،  )مارس  4( به گزارش رویتر   ◄

ژنرال ري اودیرنو، که تا این روزها،  
قواي  2ماه، فرمانده شماره  15مدت 

امریکا بود ، در پی دیدار احمدي نژاد 
ایران همچنان : از عراق گفته است 

بکار تعلیم و تجهیز افراطی هاي عراق 
او توضیح داد چرا تعجب نمی . است 

کند از این که می بیند احمدي نژاد 
می تواند بدون اینکه با مشکل امنیتی 
روبرو شود، در خاك عراق، از این جا 

زیرا افراد گروههائی . به آنجا می رود 
که در پی ترور شخصیتها هستند، دست 

ماه  12در طول .  آموز ایران هستند 
ریکائی خواسته گذشته، هر شخصیت ام

است از عراق دیدن کند یا نگران 
حمله موشکی بوده ایم و یا این حمله 

بدین خاطر که حمله . انجام شده است 
کنندگان را ایران تعلیم داده و تجهیز 

  . کرده است 
و وقتی حکومت عراق جلسه اي     

تشکیل می دهد ،  تحت خطر حمله 
چرا؟ زیرا . موشکی قرار می گیرد 

نندگان را ایران تعلیم داده و حمله ک
ایران می خواهد .  تجهیز کرده است 

.  عراق یک دولت ضعیف داشته باشد 
آیا ، در : خبرنگاران از او پرسیدند 

دراز مدت، ایران را بزرگ ترین خطر 
براي ثبات عراق می داند ؟ اودیرنو 

اگر از من می پرسید آیا : پاسخ داد 
نم می تهدید ایران بیش از همه نگرا

من ایران . آري : کند، پاسخ می دهم 
را تهدیدي براي عراق در دراز مدت 

مارس، در  2در : او گفت . می دانم 
باره ایران، با رئیس جمهوري گفتگو 

امریکا مدارك : و افزود . کرده است 
گروه هاي ویژه « الزم حاکی از تعلیم  

  . شیعه در اختیار دارد » 
الون ، فرمانده کل دریاساالر ویلیام ف     

: قواي امریکا در خاورمیانه گفته است 
امریکا امیدوار است که رهبران عراق 
احمدي نژاد به ضرورت  دست 
برداشتن از تعلیم و تجهیز افراطی هاي 

او در کمیته . عراقی، متقاعد کرده اند 
ما باتفاق : نیروهاي مسلح سنا گفته است 

فرماندهان قواي خود در عراق می 
شیم به نفوذ ایران در عراق پایان کو

  .  دهیم 
  

 6رژیم اعالم می کند در * 
مارس ، در بغداد، با امریکا بر سر 
عراق مذاکره می کند و هیأت 
به بغداد می فرستد و امریکا می 

قرار گفتگو گذاشته نشده : گوید 
  :؟ !است 

  
مارس، سخنگوي سفارت  6در  ◄

 قراري: امریکا در عراق ، اظهار کرد 
براي گفتگو گذاشته نشده است و 
موضوع هاي مورد گفتگو نیز معین 

  . نگشته اند 
مارس ، ایرنا گزارش کرد که  5روز      

هیأت ایرانی براي گفتگو با هیأت 
.   امریکا پیرامون عراق وارد بغداد شد

: یک مقام حکومت عراق گفت 
مارس ، دیرگاه، از  5امریکائیها روز 

و . نی انصراف دادند گفتگو با هیأت ایرا
اعضاي هیأت ایران بعد از زیارت 
. عتبات عالیات به ایران باز می گردند 
 5صالح معاون نخست وزیر عراق، در 

گفتگو در این هفته : مارس ، گفت 
اما سخنگوي .  انجام خواهد شد 

تاریخ دیگري : سفارت امریکا گفت 
  . براي گفتگو معین نشده است 

که رئیس هیأت  رضا امیري مقدم    
مارس  6بوده ، گفته بود روز پنج شنبه 

.  با هیأت امریکائی گفتگو خواهیم کرد 
اما چون  امریکا حاضر به مذاکره نشد، 

  .هیأت ایرانی به کشور خود بازگشت 
گفتگو ) مارس  6( استراتفور   ◄

نکردن را موضوع بررسی قرار داده 
  :است 

چهارمین دور گفتگوهاي امریکا و    
ایران بر سر امنیت عراق که بنا بود در 

مارس انجام بگیرد ، انجام نگرفتنش  6
بنا بر اطالع معتبر، . ابهام آمیز است 

بنظر می رسد که امریکا دماغ ایران را 
اگر چنین باشد، دلیل . سوزانده است 

ماجرا در ابهام .  آن روشن نیست 
  :بزرگی قرار گرفته است 

مهوري مارس، رئیس ج 3و  2در  ●
ایران، محمود احمدي نژاد  دیداري 
تاریخی از عراق بعمل آورد  که تنها با 
موافقت امریکا و تأمین امنیت از سوي 

او از بغداد دیدن . امریکا ممکن بود 
کرد اما با وجود این که قرار بود، به 

بسا بدین خاطر . کربال و نجف نرفت 
که امریکا از تضمین امنیت سفر به این 

  . امتناع ورزید  شهرها،
مارس، خبرگزاري نیمه رسمی  5در  ●

ایسنا گزارش کرد که هیأت ایران به 
ریاست رضا امیر مقدم براي شرکت در 
چهارمین دورر گفتگو با امریکا ، 
. پیرامون عراق، وارد بغداد شد 

گزارش می گفت گفتگوها در سطح 
مارس  7و  6کارشناسان در روزهاي 

گوي حکومت سخن. انجام خواهند شد 
تاریخی : عراق ، علی الدباغ گفت 

در .  براي گفتگوها معین نشده است 
همان روز، سخنگوي وزارت خارج 

حکومت امریکا برنامه اي : امریکا گفت 
براي گفتگو با ایران ، به تاریخ فردا، 

ترتیبی براي این گفتگو داده . ندارد 
بعلت فراهم نبودن ... نشده است 

ین گفتگو در این تدارکات، انجام ا
  .تاریخ ناممکن است 

، یک مقام حکومت  مارس 6در  ●
عراق که نخواست نامش برده شود، به 

اعضاي هیأت : روزنامه نگاران گفت 
مارس  وارد عراق شده  5ایرانی که در 

اند، پس زیارت عتبات ، به ایران باز 
خبرگزاري رسمی . خواهند گشت 

یکا از امر« ایران ، ایرنا، زیر عنوان 
گفتگو در باره امنیت عراق خودداري 

گزارش کرد که امریکا » می کند 

. مدعی است آماده این گفتگو نیست 
تحلیل گران « در گزارش از قول 

آمده است که دیدار احمدي » سیاسی 
نژاد از عراق امریکا را گیج کرده است 
و قادر نیست در باره گفتگو با ایران بر 

  .سر عراق تصمیم بگیرد 
دانستنی است که گفتگوهاي امریکا      

با ایران سخت در مالء عام انجام می 
در همان حال که ایران و . گیرند 

عراق ، پشت پرده ، در گفتگوهاي 
مداوم هستند ، گفتگو بر سر امنیت 
عراق میان امریکا و ایران بسیار علنی 

بنا بر این، اعالن تاریخ گفتگوها . است 
ین که امریکا با آن با امریکا، بدون ا

موافقت کرده باشد، کاري بغایت غیر 
  .معمول است 

بنا بر ظاهر، امریکا دماغ هیأت       
رفتار ایرانیها . ایرانی را سوزانده است 

نشان می دهد که انتظار داشته اند 
دیدار و گفتگو با امریکائیها انجام 

و چون امریکا گفت نمی داند . بگیرد 
ار حرف می زند، ایران از کدام دید

ایران سعی کرد امریکا را ضعیف و گیج 
انجام نگرفتن گفتگو .  معرفی کند 

حتی وقتی دو طرف محل و تاریخ آن 
اما  . را معین می کنند، امر نادري نیست 

در این باره، آنچه مبهم است، دلیلی 
است که امریکا براي نپذیرفتن گفتگو با 

بسا  می خواهد . ایران می آورد 
ضائی خود را از  معامله حکومت نار

بسا . عراق با احمدي نژاد ابراز کند 
قصدش تشدید فشار به ایران از راه 
ترساندش از وجود نقشه حمله به حزب 
اهللا لبنان و اجراي این نقشه بوده 

هیچ نمی توان گفت علت . است 
واقعی خودداري امریکا از گفتگو با 

  .ایران چه بوده است
  

دالر هزینه  میلیارد 3000* 
جنگ عراق ، جنگی که پایانش 

  :نامعلوم است 
  
،  بر ) 2008فوریه  28( بنا بر لوموند  ◄

ر مشاو(طبق محاسبه  ژوزف ستیگ لیتز 
، ) سابق امور اقتصادي بیل کلینتون

برنده جایزه نوبل اقتصاد و همچنین 
استاد دانشگاه ( خانم لیندا بیل مس 

هاروارد و متخصص در امور 
،که نظرات خود رادر کتابی با )بودجه
 "قیمت واقعی جنگ چیست  "عنوان 

بچاپ رسانیده اند،   2008در مارس 
میلیارد دالر بوده  3000هزینه جنگ 

  .است 
بعد از انتشار این کتاب ، کمیسیونی از    

طرف کنگره ، مسئول تحقیق در این 
باره شده است ، این کمیسیون از 

ورده ژوزف  ستیگ لیتزدعوت بعمل آ
است تا نظرات خود را در آینده اي 

  .نزدیک بیان کند 
بوش  ": او در کتاب خود مینویسد     

درباره مخارج و منفعت هاي جنگ ، 
مخارج .  سخت اشتباه کرده است  

سال  12جنگ تا به امروز از مخارج 
جنگ ویتنام بیشتر شده است و دو برابر 
. هزینه هاي جنگ کره گشته است 

میلیارد دالر  16حده ، ماهانه ایاالت مت
 هزینه میکند ، این مقدار هزینه ، درست
به اندازه هزینه هاي سازمان ملل 

  .متحده است 
وي و خانم بیل مس ، هم صدا میگویند 

:  
میلیون  8با این مقدار پول میتوانستیم «

میلیون استاد تربیت  15خانه بسازیم ، 
میلیون بچه را درمان کنیم  530کنیم ، 

میلیون دانشجو را داراي بورس  43 ،
تحصیلی کنیم ، و نیز بیمه پزشکی 

سال تامین  50آمریکائی ها را بمدت  
  ».کنیم 

ایاالت : برنده جایزه نوبل میافزاید     
میلیارد دالر صرف توسعه  5متحده تنها 

روز جنگ  10در افریقا میکند ، یعنی 
در عراق ، تازه از این ترس دارد که 

  .گوي سبقت را از او برباید  نکند چین
  9در صفحه 

    

  دولت در تصرف حزب مسلح
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  1387فروردین  11تا   1386  اسفند   27  از    693شماره 
  

   

نویسندگان این کتاب ، از طرف دیگر 
جنگ براي اقتصاد نعمت  "به اسطوره  

حمله ور شده اند و نهایت سعی  "است 
خود را در شکستن این اسطوره بکار 

  .برده اند 
یکی از بهانه هاي جنگ ، بهانه     

اما در .  حفاظت از منابع نفتی است 
 25سال قیمت نفت از هر بشکه  5این 

کسی . رسیده است  دالر 100دالر به 
نیز انتظار ندارد که در انتخابات آتی 
در امریکا ، مسائل اقتصادي ، جایگزین 

  .جنگ شود 
یکی دیگر از آموزهاي این کتاب    

بسیاري از . مسئله  جنگ و اقتصاد است 
افراد گمان میکنند جنگ و اقتصاد دو 

در حالی که . هم هستند  چیز جدا از
، از یکدگیر ) جنگ و اقتصاد(این دو 

بخصوص اینکه .  جدائی نا پذیر هستند 
ضربه هزینه هاي جنگ نه تنها به اقتصاد 
امریکا که به اقتصاد جهانی ضربه وارد 

دلیل این امر نیز نداشتن .  می آید 
پر واضح . ذخیره ارزي امریکاست 

خود است که امریکا براي حل مشکل 
... ) از چین و( مجبور به قرضه خارجی 

  .میشود
کسر بودجه امریکا بحدي است که    

دیگر نمیتواند ، حتی بانک هاي خود را 
نجات بدهد ، بانک هائی مثل سیتی 
گروپ ، مریل لینچ ، که از افتخارات 
وال استریت بودند ، مجبور شده اند 
دست به دامن بانک هاي آسیائی و یا 

شوند ، تا از سقوط خود  خاور میانه
جلوگیري کنند ، حتی به قیمت از 

از این . دست دادن استقالل خویش 
پس اینگونه بانک ها زیر پرچم سنگاپور 

  .یا کویت قرار می گیرند 
  

جمهور افسران ارتش امریکا * 
بر این نظر هستند که افراد 
نیروهاي مسلح آماده جنگ 

  :دیگري نیستند 
  
 فرنی پالیسی و  در دوم مارس مجله   

 centre for aموسسه تحقیقاتی
new Americain   

security ي با سنجش افکار
، افسران ارتش  3437مراجعه به  

تمامی آنان از . امریکا بعمل آورده اند 
افسران عالی رتبه . سرگرد به باال هستند 

بر این باورند که روحیه سربازان خوب 
درصد  60، ولی ) درصد 64(است 
ران اعتقاد دارند که بدلیل دو افس

جنگ عراق و افغانستان ، ارتش امریکا 
سال پیش ضعیفتر شده  5به مراتب از 

 . است
درصد این افسران بر این باورند که  88

این دو جنگ باعث اصلی آن بوده 
درصد ارتشیان تخمین میزنند  80. است

که بخاطر میزان اضطراب فعلی ، بسیار 
ه از ارتش نامعقول خواهد بود ک

امریکا انتظار داشته باشیم در جنگ 
سومی درگیر شود و در آن نیز پیروز 

 . باشد
در بین تمام نظامیان ایاالت متحده   
، وضع افراد ) زمینی ، دریائی ، هوائی(

نیروي زمینی و تفنگداران دریائی که 
در عراق در خط اول جنگ بوده اند ، 

 . از سایر گروهها وخیمتر است
نیروي زمینی تخمین میزند که        

براي استقرار سریع در یک  سرزمین  ،  
را می گیرد و   5میزان آمادگیش نمره 

تفنگداران دریائی  نیز همین نمره یا 
 . کمی بیشتر را  به خود می دهند

آمار کشته شدگان ارتش امریکا تا     
نفر و آمار  3972روز انتشار این مقاله 

 . ده استنفر بو 25000زخمیان 
نتایج مهمی را درباره  سنجشاین     

در باره نظامیان امریکا ، طرز فکر
ت مدارانی که اختیار تصمیم در سیاس

باره نیروهاي مسلح را دارند، به دست 
درصد افسران بر این  66:  می دهد 

باورند که اطالعات  سیاستمداران 
ایاالت متحده ، در مورد ارتش یا 

درجه . ار ضعیف نادرست است و یا بسی
اعتماد ارتشیان به جورج بوش و 

 5وزارت دفاع امریکا به سختی به 

درباره ) . 10-1در درجه بندي (میرسد 
درصد  53شکنجه و آزارهاي بدنی ، 

آنها بر این باورند که شکنجه هیچگاه 
درصد نظر  42مورد قبول نیست ، و 

ارتشیان بر این باور . مخالف دارند 
نها، بازسازي عراق باشد نیستند که کار آ

، در مورد شرکت هاي خصوصی 
، در عراق نیز به دیده شک ) ارتشی(

آنها بر این  درصد 4نگاه میکنند و تنها 
باورند که گارد امنیتی امریکا وظیفه 
 . تامین امنیت شهرها را بر عهده دارند

  
انزواي ایران و سوریه و شیوه * 

نگرش احمدي نژاد در این انزوا 
ان به حزب اهللا لبنان ایر –

  :موشکهاي دوربرد تر می دهد؟ 
  
تحلیل استراتفور  –بنا بر گزارش   ◄
، عربستان سعودي به سیاست )مارس  2( 

تعرضی خود ، بقصد منزوي کردن 
رژیم سوریه ، شتاب و وسعت بخشیده 

  :است 
فوریه عربستان سفیر خود را از  27در  ●

ین با توجه به ا. سوریه فراخوانده است 
که قرار بر اجتماع رؤساي دولتهاي 

 29تا  27عرب در سوریه ، در روزهاي 
مارس است، اقدام عربستان ، آنهم 
بخاطر رویه رژیم سوریه در لبنان ،  
هدفی جز تحریم این اجتماع و به انزوا 

در حال . در آوردن سوریه ندارد 
حاضر ، سران مصر و عربستان گفته اند 

نخواهند در کنفرانس دمشق شرکت 
هرگاه دیگر سران عرب نیز . کرد 

حاضر به رفتن به دمشق نشوند،  سوریه 
  .به انزوا در آمده است 

جهانگردان کشورهاي عربستان و  ●
شیخ نشین ها  را که به لبنان می رفتند 
و پول خرج می کردند، از رفتن به این 

سرمایه هایی .  کشور منصرف می کنند 
این فشار .  که به لبنان نمی روند 

اقتصادي ، هم فشار به سوریه است و 
  . هم به حزب اهللا لبنان 

در حقیقت، سوریه قواي خود را از     
لبنان برده است اما  مستقیم و از طریق 
حزب اهللا ، ترور را وسیله مهار لبنان 

  . کرده است 
حکومت لبنان ، به نخست وزیري  ●

فئواد سینیورا  محکم در برابر سوریه و 
ان و خواست حزب اهللا ایستاده ایر

از دید عربستان، لبنان میدان .  است 
زورآزمائی شیعه و سنی است و عربستان 

اما مصر می . جانب سنی را دارد 
معناي عدم . خواهد واسطه گري کند 

حضور در کنفرانس سران عرب در 
دمشق اینست که کشورهاي عرب سلطه 

  . سوریه را بر لبنان بر نمی تابند 
سرائیل می گوید نقشه حمله به ا ●

سوریه و حزب اهللا لبنان آماده اجرا 
دولتهاي سنی عرب نیز می . است 

بسط نفوذ ایران در عراق و : گویند 
روابطش با رژیم علوي سوریه و حزب 
اهللا لبنان ، کمر بند شیعه را پدید می 
آورد که در دراز مدت موجب سلطه 
دولتهائی بر کشورهاي منطقه می شود 

  .که این کمر بند را بوجود می آورند 
  با این همه ، فشار سوریه از طریق  ●

رژیم :  حزب اهللا افزایش می یابد 
سوریه نمی خواهد بگذارد عربستان و 
اسرائیل تصمیم گیرنده در باره لبنان و 

از این رو، بر فشار .  بسا سوریه شوند 
خود بر حکومت سینیورا ، از طریق 

. روز بیشتر می افزاید  حزب اهللا، روز به
حزب اهللا نیز بنا دارد بعد از کنفرانس 
سران عرب در دمشق، نقشه خود را 
براي از پا در آوردن حکومت لبنان به 

اما هیچ نه معلوم که . اجرا بگذارد 
اجراي نقشه حزب اهللا بسود سوریه 

بسا انزواي سوریه را است که . شود 
  .تشدید می کند 

 –قطعنامه سوم  و به دنبال صدور  ◄
که احمدي نژاد گفته بود صادر 

احمدي نژاد شکست در   - نخواهد شد 

انزوا را که واقعیت است، این سان به 
در گفتگو ( مجاز و خیال بدل می کند 

  ) : 86اسفند  16با خبرنگاران 
روشن ترین سند را در اختیار ملت «   

خاطرنشان ساخت؛ » ایران قرار دادند
ه و سند رسمی است این قطعنامه هدی

که نشان می دهد ملت ایران یک 
قدرت بزرگ جهانی است و به اندازه 

  .همه قدرت ها وزن دارد
آنها می خواهند اجازه ندهند قدرت 

این  .جدیدي در جهان متجلی شود
قطعنامه ثابت کرد قدرت همه جهان 
. یک طرف و قدرت ایران یک طرف

ایران اگر قدرتی بیشتر نداشته باشد 
اقل قدرتی برابر با قدرت همه حد

  » .جهان دارد
) مارس  6( کوریه انترناسیونال   ◄

خبر می دهد که دوایر مخفی اسرائیل 
ایران در کار تجدید : می گویند 

به این . تسلیحات حزب اهللا است 
حزب، موشکهاي دوربردي را می دهد 
که می توانند از خاك ترکیه عبور 

ائیل کنند و به هدفهاي خود در اسر
اصابت کنند بی آنکه مقامات ترکیه در 

 300این موشکها .  جریان باشند 
کیلومتر برد دارد و هرگاه از بیروت 
پرتاب شوند می توانند تأسیسات اتمی 
را در دیامونا  در جنوب اسرائیل هدف 

تا این هنگام، دوایر مخفی .  قرار دهند 
اسرائیل فکر می کردند موشکهاي 

کیلومتر برد  250 دراختیار حزب اهللا
  .دارند 

احدي  ،جز احمدي نژاد  :انقالب اسالمی 
را نمی توان یافت که بتواند مدعی شود 

بخاطر . به اندازه تمامی دنیا قدرت دارد 
همان بیماري روانی است که شکست را 
پیروزي و تحقیر را تکبیر و ضعف را 
قدرت می گرداند و یا به گمان او مردم 

ي و جمعی تهی هستند ایران از خرد فرد
و راحت می شود راست را دروغ کرد و به 

 نها باوراند ؟ آ
  

خامنه اي و احمدي نژاد 
جهان خالی از امریکا و 
اسرائیل می خواهند و یا 
سلطه این دو را بر منطقه 
شرط بقاي رژیم مافیاهاي 

  :مالی می دانند؟ –نظامی 
  
سیاست هاي خارجی بی   *

  : پاسخ  
    
اد در ابتداي کار با توجه ژاحمدي ن    

از روابط بی اطالعی به جهل سیاسی و 
پیامبر خود با توجه به و بین المللی 

شروع کرد به نامه پراکنی به  انگاري
ساي جمهور کشورهاي دیگر و از ؤر
نان خواست که اندیشه هاي خود را آ

خود بمانند  تغییر دهند تا در کشورهاي
نان آاما با بی محلی و بی پاسخی . 

اعتبار یک منتخب آزاد اگر . روبرو شد 
نند امرا می داشت ،  و اطالع الزم 

بنی صدر  ، رییس جمهور اول ایران  
مدافع آزادي و استقالل و حقوق انسان 

ن آنامه را خطاب به مردم می شد و 
، در دفاع از حقوق ملی ایران کشورها 

افکار  می نوشت تا و حقوق انسان 
ر جهت موافقت با عمومی دولتها را د

حقوق ملی ایرانیان ، تحت فشار قرار 
  . دهند 

  
  :ان بدون امریکا هج *
    
روزي را به عنوان جهان بدون  وا   

امریکا اعالم کرد و زنگ مدارس را به 

ولی .  همین منظور در کشور نواخت
هم او و حکومتش بود که مجبور شد 
به صورت علنی با امریکاییان مذاکره 

باره  عراق مجبور به مذاکره در . کند 
در باره پرونده هسته اي  . با امریکا شد 

و در کنفرانس داووس . مذاکره کرد 
متکی در کنار خلیل زاد در کنار هم 
نشستند و در مصاحبه مطبوعاتی شرکت 

به دنبال آن ، مذاکرات پاریس . کردند 
البته مسئوالن بانکها و . انجام شدند 

یکا براي معاون خزانه داري امر
جلوگیري از سفید کردن پولهاي 

حاصل از تجارت مواد مخدر ( کثیف 
رایس ، وزیر . جلسه کرده بودند ... ) و

خارجه امریکا گفت میان ما و دولت 
  . ایران کانالهاي ارتباطی وجود دارند 

   
جهان بدون سیاست تهاجمی  *

  :اسراییل 
    
احمدي نژاد از سیاست هاي تهاجمی    
ان هحذف اسراییل از نقشه ج اعالم ، 

فرمانده کل « بتازگی ، جعفري . است 
: سپاه نیز به او پیوسته و گفته است » 

آنقدر   . اسرائیل از میان خواهد رفت 
در تهاجم زبانی زیاده روي کردند که 

 یم نیاز دولت اسرائیل ژهمه فهمیدند ر
چنانچه ها آرتص . را بر می آورد 

زیر اسرائیل خطاب به اولمرد، نخست و
اگر احمدي نژاد را نداشتی : نوشت 

که را داشتی ؟ بهاي تهاجم زبانی 
وردست هاي خامنه اي را ایران می 

روز افزون ایران و  نزواي ا:  پردازد 
تحریمها و خطرها ، خطر تجاوز نظامی 
به ایران، پول و اسلحه دادن به 
گروههاي مسلح وابسته ، تشدید 

  .ر آن  مجازاتهاي اقتصادي و غی
شکل  یش هلوکاستبرگزاري هما    

دیگري از تهاجم زبانی احمدي نژاد و 
نابخردي مسئول . خامنه اي بود 

یکی این لی رامین عمحمد  همایش ، 
، با هزینه اي چند میلیارد تومانی که، 

کلیه فاشیست هاي جهان را در ایران 
که وضعیتی را ببار آورد و  گرد آورد
و خشنود کرد  سخت راضی را اسراییل

از تشکیل دولت اسرائیل تا امروز، . 
هیچ دولتی چنین خدمتی را به 

از اثرات آن یکی . اسرائیل نکرده بود 
این که جنایتهاي خود را نزد 

اگر  :موجه گرداند ن اکشورهاي جه
 رمقابل مسلمانان دست به جنایت ود

بخاطر آنست که  م، قتل و ترور می زن
جودیتم را به مو» ضد یهود « نازیهاي 

اثر دومش این شد  . خطر انداخته اند
سازمان ملل روزي را به نام روز که 

گنجانید و این ش هلوکاست در تقویم
دش خو حق را به اسراییل داد که از

آنها که حیاتش را به خطر می در برابر 
اثر سومش این  .دفاع کند  اندازند، 

که سارکوزي ، رئیس جمهوري فرانسه 
رد مقرر کند که هر دانش ، تصمیم دا

آموز فرانسوي، تاریخچه زندگی و از 
بین رفتن  یک کودك یهودي را 

او کاسه . توسط نازیها، به خاطر بسپرد 
با : داغ تر از آش شده و می گوید 

کسانی که نسبت به اسرائیل دشمنی 
  ... و. کنند، حاضر نیست دست بدهد 

  
سیاست مخالفت با اجالس   *
  :ناپولیس آ
      
خامنه اي و دار و  اد وژاحمدي ن 

دسته ، در برابر اجالس آناپولیس  
. زبانی اتخاذ کردند تهاجمی  سیاست

د خللی در اجالس نبتوان براي این که 
بارها تماس هاي  ، ناپولیس ایجاد کندآ

سوریه  يتلفنی شخصی با رییس جمهور
نها در آو از ند و پادشاه عربستان گرفت

ن اجالس شرکت در ای ندخواست کرد
ران مرتب یصدا و سیماي ا . نکنند 

ی کرد که در این  اجالس ماعالم 
و وسوریه شرکت نخواهند  عربستان
اما این  . ن را تحریم می کنندآکرد و 

ه درخواستهاي نکه بآدو کشور بدون 
در این وقعی بگذارند، اد ژاحمدي ن

یم بود ژاین ر .اجالس شرکت کردند 
ت نشد و در که به این اجالس دعو

 . انزوا ماند 
  
در ازاي سیاست تهاجمی  *

زبانی، غیر از هزینه سنگین که به 
پاي مردم ایران می نویسند، 
براي بیرون آمدن از انزواي 

تن به ذلت نیز می  خود ساخته 
   :دهند 

    
 اد رییس جمهور منتخب ژاحمدي ن   

وقتی با تصویب قطعنامه ها  خامنه اي، 
برو شد و متوجه ي شوراي امنیت رو

شد که در وضعیت بدي قرار گرفته 
خود  براي فرار از انزواي  ، است

بی مزه و بی سفرهاي به  ساخته اش،
اهمیت به کشورهاي منطقه و 
کشورهاي عربی و برخی از کشورهاي 

  :دست زد امریکاي جنوبی افریقائی و 
به اد ژاحمدي ن  -سفر به کشور قطر  ●

ی اعتبار بیمهاي ژداراي رکشورهاي 
قطر جهت افتتاح به . کرد منطقه  سفر 

جالب .  رفتسیایی آمسابقات المپیک 
در این سفر تنها کسی  م کهاست بدانی

 ، که در مراسم شرکت کرده بود
از هیچ کشور  . اد بود ژاحمدي ن

هیچ  ، حتی کشور عربی ، سیایی آ
پادشاهی در مراسم  یارییس جمهور 

  .شرکت نکرد 
خود جالب این سیاست از نکات      

 ، این بود که در مراسم حقیر سازي
تهاجمات بسیاري به فرهنگ و تمدن 

»  ي رییس جمهور « اما  .شدند ایران 
 هاي  چشم خود را بر توهین ایران 
از انزوا  ه بلک قطر بستشیخ نشین کشور 

  .بدر آید 
ایران براي خروج    –سفر به بحرین  ●

خود را به  »يرییس جمهور« ، از انزوا 
شیخ نشین هاي  کوچکترین یکی از 

که متعلق به ایران بود و جهان فرستاد 
بعد از  . یم شاه از ایران جدا شد ژدر ر

بالخره  به بحرین،  بارها مخالفت با سفر
 . رفت  شیخ نشین ن آاد به ژاحمدي ن
متوجه شدند که  قامات بحرین همه م

ه اد نیاز به این سفر داشتژاحمدي ن
از نکات جالب یکی این بود   . است

بود که ولیعهد  که پس از آن دیدار
: مصاحبه اي اعالم کرد  بحرین در

ایران باید  آمریکا در صورت حمله به
قبل از انجام آن با ما مشورت کند و 

اطالع ما  نباید مانند عراق بدون
و مهم این بود تر جالب !  اقدامی کند 

 که  وزیرخارجه بحرین در کنفرانس
کشورهاي منطقه خلیج : ، گفت امنیت

می توانند براي دفاع از خود با ناتو 
  .قرارداد منعقد کنند 

در همان زمان،  یکی دیگر از      
،  یعنی »سیاست تهاجمی « عامالن 

حسین شریعتمداري در سر مقاله اي 
مشکالت دیگري براي ایران به وجود 
. آورد  و موجبات حقارتی  دیگر شد 

که وزیر امور خارجه ایران تا جایی 
براي عذر خواهی از این گفته مجبور 

بعد از انتشار مقاله : به سفر به آنجا شد 
حسین شریعتمداري شیخ بحرین به 
ایران اخطار کرد که باید وزیر امور 
خارجه اش را به بحرین بفرستد و عذر 

حال این که فرض بر . خواهی کند
اه اینست که روزنامه ها آزادند و هرگ

کشوري نسبت به نوشته روزنامه اي 
اعتراض داشت، حداکثر ، سفیر را به 
وزارت خارجه احضار و اعتراض خود 

  . را به او ابالغ می کند 
یکی دیگر از  –سفر دوم به قطر  ●

سفرهاي خوار کننده احمدي نژاد، 
  سفر بدون دعوت ، درپی رایزنی با 
  10در صفحه

  

  دولت در تصرف حزب مسلح
  



                                                                                                                                                                                       

 

 
10 
 

 
 

 2008    مارس  30تا     17  ا ز 
 

  1387فروردین  11تا   1386  اسفند   27  از    693شماره 
  

   

 س  هاشمی ثمره،  براي شرکت در اجال
عربی شوراي همکاري کشورهاي 

در آن اجالس،  با .  فارس بود  خلیج 
قرار دادن محل نشستن او  عقب تر از 
دیگر شرکت کنندگان در اجالس و 

اجالس کشورهاي خلیج « زیر شعار 
،  موجبات توهین به ایران را » عربی 

اما از این توهین و .  فراهم آوردند
ین بار ، ا.  تحقیر خم به ابرو نیاورد 

دست به دامن امام زمان نیز نشد و به 
در : تنها گفت .  سکوت برگزار کرد 

این اجالس اتفاق بزرگی رقم خورد و 
من     .دوره جدیدي از روابط آغاز شد

هیچ نقطه ضعفی در این مالقات و سفر 
ها خوب  بینم و برخی ها نمی و رایزنی

است عینک خودخواهی را کنار 
توان  خورشید هم میبگذارند در مورد 

با بدبینی تفسیر کرد چرا آمد و چرا 
  ...رفت و

جالب این که در همین اجالس       
دبیر کل شورا اعالم کرد تا بود که 
از سوي  راشغال جزایمسئله که  زمانی

ایران حل نشود  به پیشنهادهاي ایران 
توجهی نمی شود و مورد رسیدگی 

  .نمی گیرد  رقرا
مورد این سفر می  بهزاد نبوي در    

او را به آن اجالس دعوت :  گوید 
نکرده بودند و از ایران تقاضا کردند 
که وي را به آن اجالس بپذیرند و آنها 

قبال نیز . نیز با ناخرسندي پذیرفتند 
براي اینکه احمدي نژاد به ترکیه برود 
بارها و بارها از کشور ترکیه درخواست 
یس کرده بودند که اگر ممکن است ری

جمهور ایران را به آن کشور دعوت 
با نگاهی به سفرهاي آقاي . کنید 

احمدي نژاد می توان متوجه شد که او 
البته بعد .  را چه کشورهایی می پذیرند

از بارها در خواست و مذاکره و گاهی 
  . دادن باج هاي کالن 

سیاست تهاجمی  –دخالت در عراق  ●
در . ایران، در مورد عراق، زبانی نیست 

زبان، ایران در امور عراق دخالت نمی 
اما وقتی می پذیرد با سفیر .  کند 

امریکا بنشیند و در باره عراق گفتگو 
  کند، اعتراف است به دخالت در امور 

در مورد عراق، خامنه اي . عراق 
دستیاران دیگري دارد که مسئوالن 

از افسران این سپاه . سپاه قدس هستند 
ر کشورهاي ، در سیاست تهاجمی د

حاصل . دیگر نیز استفاده می شود 
سیاست تهاجمی خامنه اي در عراق، 
سپاه را سازمان تروریست خواندن از 

امریکائیها می . سوي امریکا است 
درصد از فعالیتهاي  60 :گویند 

. تروریستی در عراق کاسته شده است 
قرار بر مذاکره است اما هربار به علتی 

آخرین بار، . ود به تأخیر انداخته می ش
یم از ژبعد از ترور عماد مقنیه بود که ر

  .  شرکت در مذاکره سرباز زد 
آنها مدتها به جاي تاثیر گذاري     

فرهنگی بر مردم عراق جهت مقابله و 
یاري به خروج نیروهاي غربی از 
کشور،  عراق را دستخوش ناامنی کرده 

در نتیجه، بیشتر هوادارهاي خود  . اند
دیر .  اق از دست داده اند را در عر

متوجه شدند که روشی را در پیش 
گرفته اند که سبب مرگ و ویرانی روز 
افزون و دلیل طوالنی شدن حضور 
امریکا در عراق می شود و مردم عراق 
و دیگر کشورهاي منطقه اینهمه را از 

این شد  تغییر .  چشم ایران می بینند 
ا روش دادند  و آماده معامله با امریک

  . شدند 
به تازگی رییس جمهور عراق ،      

طالبانی،  اعالم کرده است قرارداد 
الجزایر مورد تایید عراق نیست و ایران 
در مقابل قول او ،  تنها گفته است مقام 
ریاست جمهوري در عراق تشریفاتی 
است و این حرف را باید المالکی 

در این مورد نیز ، .نخست وزیر بزند 
ود که کوچکی کرد و احمدي نژاد ب

مثل دیگر موارد، نسبت به تمامیت 
ارضی ایران ، کوتاه آمد و در پاسخ به  

بعدا پاسخ : پرسش خبرنگاران گفت 
این حرف را می دهد که تا به حال 

  .نداده است 
ملوانان و تفنگداران  دستگیري ●

ایران بهنگام  دستگیري  –انگلیسی 
ی ، ملوانان و تفنگداران متجاوز  انگلیس

آنها به قصد  جاسوسی : ابتدا گفت 
ولی بعد از .  وارد آبهاي ایران شده اند

چند روز  ، متوجه شد که ممکن است 
این سیاست تهاجمی خسارت بسیار 

یم والیت فقیه ببار ژزیادي را براي ر
این شد که  با خواري و . بیاورد 

سرشکستگی فراوان مجبور شد با دادن 
و با مشایعت هدیه و کت و شلوار شیک 

... مبارز و مکتبی و»  رییس جمهوري « 
وزاریش، آنها را روانه انگلستان  « و 

از نکات جالب، یکی درگیري . کند 
میان رییس بنیاد شهید با برخی از 
مشاوران احمدي نژاد  بود که چرا 
زودتر وي را در جریان قرار نداده 
بودند تا او بتواند کارت  آزادي آنان 

اه با هدایاي بنیاد شهید  تهیه و همر
  !تقدیم آنها کند 

   
خیانت به حقوق ملی ایران در  *

  :دریاي خزر 
  

بارها دیده شده که خامنه اي و      
احمدي نژاد  از دفاع هشت ساله و 
اینکه براي اولین بار بوده است که 
ایران در جنگی شرکت کرده است و 
حتی یک سانت از کشور را از دست 

ه دروغ  داد سخن داده نداده است، ب
اما همین پهلوان پنبه ها،  پشت . اند 

پرده و این بار بدون پرده ، در برابر 
سیاست هاي تجاوز گرانه روسیه، سهم 
.  ایران از دریاي خزر چشم پوشیدند 

اظهاریه پایان کنفرانس سران سبب لو 
   11یم به سهم  ژرفتن سهم  تن دادن ر

 50درصدي ایران به جاي سهم 
توضیح این که توجه . رصدي  شد د

جانبداران استقالل و آزادي سبب شد 
یم ژمتکی و دیگران اقرار کنند که ر

پذیرفته است سهم ایران از دریاي خزر 
  وگرنه،  کسی نمی . درصد باشد  11

سیاست « دانست این رویه کنندگان 
، چه خیانتی » خارجی تهاجمی زبانی 

 . کرده اند 
باوجود تعهد رسمی  در آن اجالس،      

روسیه و کشورهاي جدا شده از آن به 
رعایت قراردادها و پیمان نامه هائی 
که شوروي سابق امضاء کرده بود،  

:  رییس جمهوري قزاقستان گفته است 
قراردادهاي قبلی به تاریخ پیوسته است 

یم به خود زحمت ژو هیچ مقام این ر. 
آن را نمی دهد که به این شخص 

  .د پاسخ  بده
براي این  قدرت پرستان نابخرد       

. تمامیت ارضی ایران اصال مهم نیست 
در حالی  که همه می دانند سهم ایران 
از دریاي خزر برابر دو قرارداد مشخص 

در این رابطه به گفته هاي .  است 
  :ابراهیم یزدي توجه کنیم 

توافقنامه هاي قبلی ایران و شوروي ...
مالکیت بر «ید سابق، با صراحت می گو

» .مشاعی و مشترك است دریاي خزر
در عرف حقوق بین المللی هر گاه 

شراکتی  مالکیت بر منطقه یی مشاع و
توافق شده باشد، سهم هر یک از 

در . محسوب می شود 50 - 50شرکا 
جماهیر شوروي و ایران  توافق اتحاد

تعیین شده  50 - 50میزان سهم هر یک
تجزیه  اگر کشور شوروي سابق. است

شده و امروز ایران با چهار کشور 
سروکار دارد، علی القاعده سهم 

که باید تجزیه  شوروي سابق است
  » .شود، نه سهم ایران

کشورهاي ساحلی حق مساوي  همه ...
در ماهیگیري دارند یا اینکه کشتی هاي 

دریاي خزر را  پنج کشور حق ورود به
دارند، اینها منافع کلیدي محسوب نمی 

 مساله اساسی چگونگی مالکیت .شود
کشورهاي ساحلی از سطح و کف 
دریاست که داراي منابع نفت و گاز 

وجود پستی و  است و کف دریا به دلیل
 11بلندي به گونه یی است که با سهم 
 درصد ما به آن بخش از کف دریا و

منطقه یی که داراي نفت و گاز است، 

نمی رسیم و این مشکل اصلی و کلیدي 
حقوقی رژیم دریاي  به تعیینمربوط 
  .خزر است

   
  :سکوت در برابر جزایرسه گانه *
    
بارها دیده شده است که برخی از   

سران مرتجع کشورهاي عربی مسئله 
جزایر سه گانه ایران را بهانه می کنند و 

اما هیچ .  به ایران فشار وارد می آورند
متصدي »   سیاستمداران « کدام از 

ران جرات نمی سیاست تهاجمی ای
کنند در برابر آنها ، از حقوق ملی ایران 

در عوض،  مرتب به آن . دفاع کنند 
کشورها سفر میکنند و در برابر سخنان 

در . گستاخانه آنان سکوت می کنند 
سفر قبلی احمدي نژاد دیده شد که در 

خلیج « زیر تابلوي کشورهاي عربی 
می ایستد و عکس یادگاري می » عربی

این در حالی است که در .  گیرد 
همان جلسه ایران را متهم به اشغال 

  . جزایر سه گانه می کنند 
نکته جالب تر اینکه سعید جلیلی     

خلیج فارس نه : جدیدا گفته است 
خلیج فارس است نه خلیج عربی بلکه 

  !!  نام آن خلیج دوستی است 
دالر  110قیمت نفت از : انقالب اسالمی 
) مارس  5( و فیگارو  .نیز باالتر رفت 

گزارش می کند که در دهه اول و بسا 
نفت و گاز نقش  ،دوم قرن بیست یکم

مهمی در تغییر تعادل قوا در سطح 
بسود کشورهاي دارنده بازي می  ،جهان
  نفت و گاز ایران را  ،یم مافیاژو ر. کند 

  
ایران را  ،ن آبرباد می دهد و به جاي 

ر اندیشه گرفتار بحران اتمی می کند و د
نست که  در حداقل زمان حداکثر آ
مد نفت و گاز را به جیب مافیاها آدر

  :بریزد 
  

  ژاله وفا 
  

بورس نفت مستمسکی 
براي واگذاري  
صنعت نفت و گاز 
  کشور به مافیا

  
  
مرحله اول  86بهمن  28در روز    

هزار تن  2بورس  نفت  با عرضه 
محصول پلی اتیلن شرکت پتروشیمی 

لین معامله بورس نفت انجام امیرکبیر او
داستان راه اندازي بورس نفت . گرفت 

زنگنه  وزیر نفت . سال بدرازا کشید  5
کابینه هشتم وعده داده بود که  بورس 
نفت را  تا پایان کار آن حکومت راه 

وي که  قصد داشت  . اندازي کند
بدون مجوز شوراي بورس و با 
همکاري سازمان بورس، منطقه آزاد و 

اد مستضعفان، در قالب یک شرکت بنی
بین المللی ، تجارت نفت را در مرکز 
مالی کیش راه اندازي کند،  با مقاومت 
وزارت اقتصاد و شوراي بورس مجبور 
به ارائه گزارش هاي توجیهی و کسب  

مدتی نیز بین .مجوزهاي قانونی شد  
وزارت اقتصاد و نفت بر سر اینکه کدام 

رس نفت یک  متولی راه اندازي بو
اما  در . باشند چانه زنی صورت گرفت

واقع موانع اصلی به تعویق افتادن امر 
بورس نفت   مسائل ساختاري در اقتصاد 
ملی، مشکالت نظام بانکی و بیمه یی و 
موسسات اعتباري و کمبود متخصص در 

به زعم نگارنده  . این زمینه بوده است 
این موانع هنوز بر سر جاي خود باقی 

وباالخره در حکومت احمدي . میباشد

بورس نفت راه  86بهمن  28نژاد در 
  . اندازي شد

  
نقش نفت در تعادل قوا و در ایفا * 

کردن یا نکردن نقش پول جهانی 
توسط دالر و هدف از ایجاد بورس 

  :نفت 
« افزایش قیمت نفت و نقش این  ●

در اقتصاد جهان سبب » انرژي حیاتی 
ه نقش شد که مطبوعات غرب در بار

نفت و گاز در برهم خوردن تعادل قوا 
میان کشورهاي جهان ، بسود 
کشورهاي داراي نفت و گاز، مقاالتی 

توان مقاومت ایران : را انتشار داهند 
در برابر شوراي امنیت بخاطر داشتن 
نفت و باال رفتن بهاي آن، نقش شرکت 
روسی گازپروم در برقراري نفوذ روسیه 

مپراطوري بر کشورهائی که جزء ا
روسیه بودند، استفاده روسیه از حربه 

  ... گاز بر ضد اوکراین و روسیه سفید و 
نفت و گاز همان نقش را بازي می  ●

در مقیاس : کنند که طال بازي می کرد 
جهان، نفت پایه ارزش دالر و تضمین 
کننده نقش این پول در اقتصاد جهان 

  . است 
با توجه به این امر که مطبوعات  ●
تصادي غرب قصد از ایجاد بورس اق

نفت توسط ایران را عرضه نفت و گاز و 
ورو، افرآورده هاي پترو شیمی به 

دانسته اند و خطرش را بزرگ تر از 
خطر تصمیم صدام به فروش نفت  
برآورد کرده اند، نزد ناظران غرب این 
فکر قوت گرفته است که امریکا براي 
حفظ موقعیت جهانی دالر ، دست به 

اما آیا  رژیم قصد دارد .  گ می زند جن
به سلطنت دالر پایان بدهند و یا دارد  
پوششی براي خورد و برد مافیاها می 

  سازد؟
  
مشکالت و چالش هایی * 

    :فراروي بورس نفت ایران  
  
فقدان قوانین و مقررات داخلی  - 1

براي بورس هاي کاالیی و از جمله 
بورس نفت، به خصوص نبود قوانین 

 یاتی مناسب مال
 فقدان نهادهاي ساختاري مالی  - 2
عدم وجود زیرساختهاي اقتصادي،  - 3

فنی و فناوري الزم نظیر پوشش هاي 
بیمه اي، مشخص نبودن چگونگی ارائه 
تضمین هاي الزم در بازار، شیوه هاي 

  تحویل کاال به خریداران 
تحریم هاي اقتصادي ایران از سوي  - 4

 آمریکا 
ارت الکترونیک در ضعف ساختار تج - 5

 ایران 
چالش هاي مرتبط با محدودیت  - 6

تولید و عرضه نفت خام در ارتباط با 
 مصوبات اوپک و نظام کنترلی موجود 

  قوانین ارزي و صادراتی کشور  - 7
نقش مهم همکاري دیگر کشورها و  – 8

 یا عدم آن 
و اما اهم  محاسنی  که متولیان امر      

مارند ،شامل براي  بورس نفت  بر میش
  : موارد ذیل است 

شفاف سازي قیمتها و شیوه معامالت  - 1
  جلوگیري از رانت خواري 

ورود بخش خصوصی به سمت  -- 2
  سرمایه گذاري درصنعت و تجارت نفت 

جذب سرمایه گذاري خارجی و باال  - 3
 بردن موقعیت بین المللی ایران 

تأثیر برسایر بخش هاي اقتصادي  - 4
م، تجارت و نظیر صنعت توریس

  بانکداري
بر کسی پوشیده نیست که  در حال    

سرمایه هاي دنیا به  حاضر  شش هفتم 
جاي جذب  در تولید جهانی شدن ،  

و .  در قمار هاي بورسی صرف میشوند 
در بورس سرمایه هاي بزرگ برد و 

همانگونه که بطور نمونه  . باخت میشوند
 CAC    )40 بود که   2002درسال 
تشکیل دهنده ارزش بورس موسسه 

میلیارد یورو به یکباره  20میزان) پاریس
در واقع قمار و رانتی . از دست دادند

.  بزرگ تر از بازار بورس وجود ندارد
سیستم مالی جهانی هر گز تا  حد امروز  

میزان معامالت . غیر شفاف نبوده است
روزانه بورس که در دهه هاي گذشته 

از بانک هاي  تقریبا معادل سرمایه یکی
بزرگ امریکا بود، امروز با جمع سرمایه 
صد بانک اول این کشور برابري می 

 .کند
لذا ادعاي شفاف سازي قیمتها و     

شیوه معامالت و نیز مبارزه با رانت 
خواري توسط بورس نفت،  آنهم از 
 - طرف دولتی که بر آن مافیاهاي مالی

نظامی حاکمند  بسیار مضحک به نظر 
   .میاید 

برفرض که بورس بخواهد      
بطورکامال  آزاد  و تنها بر پایه عرضه و 
تقاضا عمل کند ، این امر متضمن پیش 
فرضها و توانایی ها  و آزادي هاي همه 

اقتصادي  - جانبه اي در سطوح سیاسی
قضایی   میباشد که در  - اجتماعی - 

ایرانی که نظام والیت فقیه بر آن 
. را دارد حکومت میکند، حکم  کیمیا

 2همه آن پیش فرضها بکنار، تنها فقدان 
حتی قوانین   ( امر یکی رعایت قانون

مورد و ثوق و  توافق مسئولین نظام 
و دیگري  امنیت و  آزدي ) والیت فقیه 

هاي قضایی در ایران، خود بزرگترین 
مانع جذب سرمایه ها ي خارجی و 
. تامین امنیت مالی در ایران  است 

توجه کنیم که براساس   بطور نمونه(
قوانین کشور ، به غیر از متهمان به قتل، 
قرار بازداشت موقت در سایر موارد 
بایستی تنها  در صورتی که بیم فرار و 
یا تبانی متهم وجود داشته باشد صادر 

معاون توسعه و  86بهمن  11و در  . شود
برنامه ریزي سازمان زندان ها  اعالم 

نفر در حال هزار  60کرد که  حدود 
محاکمه و یا تحت  حاضر در انتظار 

  )".!قرار، در کشور زندانی هستند
لذا بسته به اینکه متولی و اداره     

کننده بازار بورس چه کسانی هستند ، 
میتوان بورسی نسبتا  آزاد و یا کامال 

چنانچه تنها در اسم و نه .  بسته داشت 
رسم بورس اداره شود ، میتوان آن را 

پر فساد ترین  زد و بند ها کرد    وسیله
چنانچه از نظام والیت فقیه انتظار 

  . میرود
و مسلم است که توسعه سایر بخشهاي    

اقتصادي از قبیل صنعت توریسم و 
که از مزایاي بورس نفت  …تجارت و 

بحساب میآورند  نیز تنها در صورتی 
میسر است که آزادیهاي قید شده 

قضایی    -  اجتماعی-اقتصادي  -سیاسی
  .  در کشور  محلی از اعراب داشته باشند

اما هدف اصلی  در جریان راه     
اندازي بورس دم خروس خصوصی 
سازي صنعت نفت و گاز کشور است 

میدانیم که . که  از همه نمایان تر است
برا ساس توصیه هاي  صندوق بین 
المللی پول ، خصوصی سازي در ایران 

صل سوم و براساس ف 1379از سال 
قانون برنامه سوم توسعه شروع گردیده 
ودامنه آن تمامی دارائی هاي ملی را 

  .در بر میگیرد
مهر ماه  3روزنامه  سرمایه، در تاریخ      
در باره ارزش دارایی ها و سرمایه  86

هایی که باید خصوصی شوند چنین 
گزارش کمیسیون ویژه  ” :نوشت

مجلس درمورد واگذاري فعالیت ها و 
گاه هاي دولتی به بخش غیر دولتی بر بن

آن است که دولت باید تمام و در 
درصد از دارایی ها و  80مواردي 

سرمایه هاي انباشته شده ملت طی دهه 
هاي متوالی را که ارزش آن بیش از 

هزار میلیارد تومان است، به بخش  500
  ".واگذار کند) خصوصی(غیر دولتی 

د دان به تعبیر درست سمیر امین اقتصا
وظیفه خصوصی  "برجسته  مصري 

سازي ها جزء مکمل مدل لیبرالی 
گشایش است که در آن همه چیز بهم 

در این مدل، قاعده عمومی . ربط دارد
این است که کشورهایی که آن را می 
پذیرند واقعاً به صادر کردن بیشتر دست 
بزنند و آن در صورتی است که آنها 

  شتر براي این کار به وارد کردن بی
  11در صفحه

  

  ولت در تصرف حزب مسلحد
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بدین ترتیب کسري خارجی . بپردازند
بنا بر این براي پر . عمیق می شود

کردن آن باید به جلب سرمایه ها 
پرداخت و یکی از ساده ترین وسیله 
هاي انجام آن، بفروش رساندن شمار 

معینی از مؤسسه ها و منابع عمومی 
این همان کاري است که  "!است

بواقع به  چون. آرژانتین انجام داد
  ".جلب سرمایه ها نیاز داشت

در  این جا می توان چند نمونه از     
تجربه آرژانتین را در زمینه خصوصی 

می دانیم که . سازي یادآور شد
آرژانتین، کشوري که سخنگویان ریز و 
درشت لیبرالیسم نو در سراسر جهان از 
جمله همکاران ایرانی آنها در رسانه 

نوان سرمشق هاي عمومی آن را به ع
باشکوهی براي توسعه و پیشرفت 
کشورهاي پیرامونی مثال می زدند، 
غرق در بحران و واماندگی بی سابقه 

در صورتی که مکزیک با وجود . است
افراط در منطق خصوصی سازي ها، 
دست کم مالکیت نفت اش را بطور 

  .نمادین کماکان حفظ کرده است
ه اکنون نظام والیت فقیه ، پاالیشگا    

اصفهان و پاالیشگاه تبریز را به قصد 
خصوصی سازي آنها در فهرست 
شرکتهائی که وارد بورس می شوند، ، 

در نظام والیت فقیه  .قرار داده است 
نظامی - که در آن مافیاهاي مالی 

حرف اول را میزنند و از انحصار 
اطالعاتی مطلق برخوردارند ، هم 
تصدي گري دولتی و هم خصوصی 

چرا که هم . به فساد است سازي آلوده
اکنون که منابع نفت و گاز  مطابق 

قانون اساسی حکم  45و   44اصل 
مالکیت عمومی را دارند و در اختیار 
دولت قرار دارند ،  کل نظام والیت 
فقیه  به این منابع به عنوان منبع تامین 
مالی و وسیله  باج  دادن به قدرتهاي 
ود خارجی  در مقابل بحرانهایی که خ

براي کشور ایجاد میکند ،  نگاه میکند و  
نیز زمانی که این منابع را به بخش 

مافیاي ( خصوصی  مورد نظر خود  
و نه مردم عادي ) نظامی - مالی 

،واگذار نمایند ، تنها بخشی که از آن 
  .متنفع نمیگردد اقتصاد ملی است 

اما جالب توجه ماهیت بخش     
ن خصوصی مورد نظر دولت در ایرا

  :است
در امر واگذاري نیروگاهاي برق    

در  86اردیبهشت 19، ”سرمایه“روزنامه 
پرداخت وام به “گزارشی تحت عنوان 

خریداران نیروگاه ها از حساب ذخیره 
دولت در نظر دارد به “: نوشت” ارزي

بخش خصوصی که خواهان سرمایه 
گذاري در صنعت برق و یاخواستار 

، باشد،  خرید نیروگاه هاي ساخته شده
بی (از طریق صندوق ذخیره ارزي وام 

پرداخت کنندو ) بهره وکم بهره
درهمین رابطه قائم مقام وزیر نیرو از 

نیروگاه با  10امضاي قرارداد ساخت 
وچون  ".بخش خصوصی خبر داد 

رهبر   "خدمت دیرین"احمدي نژاد 
نظام  و  سپاه را در امر به قدرت 

گاهها را  رسیدنش  از یاد نبرد، این نیرو
به چه کسان و موسسات و بنگاههایی  
واگذار کرد؟ بطور نمونه  خریدار  
نیروگاه زرگان در استان آذربایجان 
غربی  به بنیاد مستضعفان ملک طلق 

این بنیاد .  آقاي رهبر است واگذار شد
میلیارد  44نیز  نیروگاه فوق را به مبلغ 

میلیون تومان خریداري کرد و  700و 
ن چند شرکت وابسته به سپاه متعاقب آ

پاسداران را در اداره نیروگاه شریک 
همچنین از یاد نبرده ایم . خود ساخت

که با قرارداد یک میلیارد و سیصد 
لوله   میلیون دالري براي ایجاد خط

گاز از عسلویه به بندرعباس و سیستان و 
خرداد  17بلوچستان که روز چهارشنبه 

ارت نفت میان سپاه پاسداران و وز 85
منعقد شد، دخالت و سلطه این نهاد 

هاي اقتصادي کالن  نظامی بر پروژه
کشور نقطه عطف دیگري یافت و  
سردار سرتیپ پاسدار عبدالرضا 
عابدزاده جانشین قرارگاه سازندگى 

 1220تاکنون «: خاتم االنبیا گفت 
پروژه ملى و منطقه اى، عمومى، 
صنعتى و معدنى را اجرا کرده ایم و 
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  و شرکت  انجمن 29و متعاقب آن      
هاي حکومت نامه  پیمانکاري به مقام

اعتراض آمیز نوشتند  و به حق پرسیدند 
  به  بزرگ  هاي پروژه  که  آیا واگذاري

و   ، انتظامی نظامی  هاي ارگان
  بنیه  تقویت  ، در جهت نظامی شبه

  ؟ در سطح است  جامعه  و فنی  اقتصادي
  هزار شرکت 10از   کشور بیش  کل
آیا بهتر .  است  استفاده  بدون و  خالی

 از  کاستن  جاي  به  دولتی  نبود مسووالن
  گسترش  ها به شرکت  بازار کار این
  واحدهاي  این  توسط  زایی روند اشتغال

رساندند؟ آنهم در  می  یاري  اجرایی
  مالی  اتحالی که  عدم پرداخت مطالب

  از دولت،  خصوصی  بخش  پیمانکاران
  بخشی عظیمی  از آنها را در آستانه

  .است  قرار داده  و توقف  ورشکستگی
و اکنون در مورد بورس نفت نیز    

 "رهبري"جاي پاي بنیاد متعلق به 
موافقت هاي اصولی : هویدا است 

شرکت بین المللی بورس نفت  با 
ه گرفت و سهامداران جدید شکل تاز

این سهام داران . در کیش تثبیت شد
درصد سهام  70چه بنگاههایی میباشند؟ 

آن به صندوق بازنشستگی کارکنان 
درصد به بنیاد  10وزارت نفت، 

درصد به سازمان منطقه  10مستضعفان، 
درصد به  10آزاد اقتصادي کیش و 

سازمان بورس اوراق بهادار واگذار 
ي هرسه  نکته حائز اهمیت وامدار! شد

قوه مقننه و قضائیه و مجریه نظام والیت 
پایگاه . فقیه به مافیاي نظامی است 

،  86شهریور ماه 19” آفتاب“خبري 
رییس قوه قضاییه “: گزارشی میدهد 

اظهار داشت، نیروي مقدس سپاه می 
و در  44تواند در مسیر اجراي اصل 

راستاي وظایف تعریف شده اش در 
سرمایه بخش حمایت و توسعه از 

وارد عمل شود، (!) گذاري سالم مردم 
 44زیرا اجراي سیاست هاي اصل 

نیازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله 
  ” !سپاه پاسداران است

  
  قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار 

 !ثابت بکند بهر تو صد خربزه زار 
   

سالی که  "و باالخره به مصداق   
مجلس :   "نکوست از بهارش پیداست

بر اساس )  86بهمن  4( فتم درماه قبل ه
طرحی یک فوریتی  در شش ماده 
تصویب کرد که سازمان بسیج 
سازندگی و واحدهاي زیر مجموعه آن 
به عنوان مجري طرح هاي عمومی و 
دولتی محسوب می شود و از این پس 
مجاز خواهد بود با وزارتخانه ها و 
. سازمان هاي دولتی قرارداد امضا کند

مصوبه تمام وزارتخانه ها، در این 
موسسات و نهادهاي دولتی و عمومی 
می توانند بخشی از فعالیت هاي 
اقتصادي را با استفاده از نیروهاي 
داوطلب بسیجی توسط سازمان بسیج 
سازندگی نیروي مقاومت بسیج اجرا 

  .کنند
هاي ملی به بسیج  واگذاري پروژه    

سازندگی در واقع  معنایی جز این  
که کلیه پیمانکاران غیردولتی را  ندارد

حکومت به بایگانی اقتصاد بازگردانده 
است و ارمغان آن براي اقتصاد ایران 

  .جز ورشکستگی نخواهد بود
    

از این سموم که بر طرف بوستان 
  بگذشت

عجب که بوي گلی هست و رنگ  
  نسترنی

  
بی دلیل نیست که مهندس     

منوچهرفخرصمدى رئیس شوراى 
امعه مهندسان مشاور ایران مدیریت ج

طى نامه  اي به مسئولین نظام والیت 
فقیه این مصوبه مجلس هفتم را ، 
حمایت قانونى از شاخه اى از تشکیالت 
دولتى دانسته و بدین سان امکان رقابت 
به  مهندسان مشاور با دستگاه هاى وابسته

دولت را منتفی  و آن را لطمه اساسى 
 50رب بر پیکره بخش خصوصى و تجا

ساله جامعه  مهندسان مشاور مى داند 
شرکت مهندس  720که با بیش از 

هزار نفر  40مشاور عضو، قریب به 
مهندس و کارشناس متخصص و حرفه 
اى را در رشته هاى تخصصى مانند 
شهرسازى، معمارى، تأسیسات شهرى، 
راه و راه آهن، ترافیک و حمل و 
نقل،سدسازى، فرودگاه سازى، 

خابرات، خطوط نفت و بندرسازى، م
گاز، مهندسى نفت و گاز و پتروشیمى، 
برق و نیرو، منابع آب، کشاورزى و 
دامپرورى، منابع طبیعى و محیط 
زیست،ژئوتکنیک و مقاومت 
مصالح،سازه، بازرسى فنى، مدیریت 
را ...سیستم،مطالعات اجتماعى و

 .نمایندگى مى کند
با مستندات موجود  شراکت هر چه 

بسیج  و نهادهاي مشابه در  بیشتر سپاه و
  ها ها و پروژه طرح

به سلطه نهادها و مافیاي امنیتی و  - 1
  نظامی بر اقتصاد کشورمیانجامد 

هاي اقتصادي و عمرانی را  فعالیت - 2
از حیطه نظارت عمومی و یا تخصصی و 

  کارشناسی محدود  خارج میسازد
موجبات فشرده شدن هر چه بیشتر  - 3

  .ی  میگرددگلوي بخش خصوصی مردم
به  فرار هر چه بیشتر سرمایه هاي  - 4

ملی  و نیروهاي محرکه به آنسوي 
  .  مرزها دامن میزند

اما جالب توجه است که بدانیم در    
حالی بنیاد مستضعفان و نیروهاي سپاه و 
بسیج خواهان سلطه و چنگ انداختن 
بر صنعت نفت و گاز کشورند  و با راه 

وفایی اندازي بورس نفت وعده شک
همه جانبه اقتصاد کشور را میدهند که 
وضعیت صنعت نفت کشور تا بدین حد 

  :وخامتبار است
کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژي   

در ایران « : مجلس هفتم اذعان دارد 
مصرف انرژي به شدت از تولید آن 
پیشی گرفته به گونه اي که میزان 
مصرف انرژي در کشور ساالنه هشت تا 

افزایش می یابد پس  درصد  10
سال آینده  10درحالت خوشبینانه طی 

ایران با دو میلیون بشکه کاهش تولید 
و در این صورت  .مواجه خواهد شد

سال آینده  10می توان ادعا کرد که تا 
نفتی براي صادرات و در پی آن ارزي 

 »!هم وجود نخواهد داشت 
و با وجود نیاز مبرم صنعت نفت به     

ي پرفسور سعیدي سرمایه گزار
متخصص مخازن نفت و گاز در کشور 

عدم تزریق گاز، باعث «:هشدار میدهد 
افت دومیلیون بشکه تولید نفت ایران 
در روز می شود و ناگزیراز واردات 
خواهیم بودو گاز در نظر گرفته شده 

 65براي صادرات می تواند ازنابودي 
میلیارد بشکه نفت که به دلیل کمبود 

فشار مخازن، غیر قابل  تزریق و افت
استحصال و مدفون می شود، 

براي درك ابعاد این  .جلوگیري کند
مساله، باید توجه کرد که با فرض تولید 

 65چهار میلیون بشکه نفت در روز، 
سال تولید نفت  44میلیارد بشکه معادل 

کشور خواهد بود و با در نظر گرفتن 
 9/3دالر به ازاي هر بشکه نفت،  60

دالر، خسارت به میادین نفت  تریلیون
در حالی که . ایران وارد خواهد شد

میلیون  85در حال حاضر روزانه حدود 
متر مکعب گاز به مخازن تزریق می 

میلیون متر  560شود واین رقم باید به 
مکعب افزایش یابد تا بتوان از یک ضرر 
هنگفت اقتصادي کشور، جلوگیري 

  ».کرد
تولید و  بدین ترتیب ، وقتی توان    

صدور نفت ایران در کاهش است و 
بعلت بحرانها ، در بخش نفت و گاز 
سرمایه گذاري نمی شود و ایران در 
منطقه منزوي است و امروز افشا می 
شود که قصد بوش از سفرش به 
خاورمیانه ، نه صلح ، که تثبیت موقعیت 
دالر و انزواي ایران در سطح منطقه 

گ تر بوده است و موانع خارجی بزر
می شوند، بورس نفت  بیشتر بکار مفت 

مالی می آید  –خوري مافیاهاي نظامی 
 .  

نظام والیت فقیه با سمت گیري    
اجتماعی که تحت نام -اقتصادي

خصوصی سازي  خصوصا در صنعت 
نفت و گاز کشور پیش گرفته است  
بهشت صاحبان در آمد و سودهاي 
کالن گروههاي مافیایی است  که 

را از فعالیت هاي غیر مولد  ثروت خود
و از قبل رانت خواري و داللی  کسب 

 .می کنند
 

حزب مسلح سیاسی : انقالب اسالمی 
بدون سرکوب و تجاوز به حقوق چگونه 

  : بتواند برکار بماند
  

دانشجویان و 
نویسندگان و کردها، 
قربانیان تجاوزها به 
  حقوق انسان

  
رضا اسحاقی   ،86اسنفند  10در  ◄

ساله ي  22حسین، جوان فرزند 
کامیارانی که هفته اي  پیش از آن،  در 
گردنه مروارید در محور جاده سنندج 
کامیاران به وسیله یک افسر راهنمایی و 
رانندگی به صرف بحث بر سر جریمه به 

 10ضرب گلوله مجروح شده بود ،  در 
اسفند، در بیمارستان طالقانی کرمانشاه 

 .جانش را از دست داد
،  اطالع حاصل شد 86اسفند  11 در◄ 

جوان کامیارانی که در تاریخ  4که  
 مأموران واواك ط توس 9/10/86

نفر از  2دستگیر شدند ، هفته ي گذشته 
هاي پیمان مرادي ، عثمان  آنها به نام

شریفیان با تودیع وثیقه هاي سنگین 
آزاد شدند ، ولی دو نفر دیگر به نامهاي 

ه با هم علی چهري و سهراب چهري ک
نسبت برادري دارند همچنان در زندان 

در وظیعیتی دشوار و ، مرکزي سنندج 
 .در بالتکلیفی به سر میبرند

مجتبی آسایشی  ، 86اسفند  11در ◄ 
دارالقرآن که اصطالحاً (  2در بنده

صبح امروز ) محل آموزش قرآن میباشد
بر اثر استعمال زیاد مواد مخدر در 

باخت ،  زندان رجایی شهر کرج جان
مواد مخدر به عنوان تجارت پرسود به 
صورت علنی و در انواع مختلف در 

  . د ندسترس زندانیان قرار دار
ي  جلسه،  86 اسفند 11 در ◄ 

ي  رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده
تراژدي دموکراسی در «انتشار کتاب 

دادگاه  1083 ي  در شعبه» ایران
عمومی تهران به ریاست قاضی 

عمادالدین باقی . ان برگزار شدحسینی
که پیش از این با اتهام نشر اکاذیب و 
افترا به سه سال حبس و به عنوان تبلیغ 
علیه نظام به یک سال حبس محکوم 
شده بود، به عنوان مطلع حضور 

زاده  چنین خسرو طالب هم. داشت
مدیرکل وقت کتاب وزارت ارشاد به 
عنوان مشارکت در افترا و نشر اکاذیب 

همایی مدیر انتشارات نشر نی به  و
عنوان مباشرت در افترا و نشر اکاذیب، 

  . دیگر متهمان این پرونده هستند
چهار دانشجوي ،  86اسفند   12در ◄ 

سحر رضازاده، مارال ، دانشگاه تهران 
اي به یک ترم  ور و پگاه حمزه پیله

. محرومیت از تحصیل محکوم شدند
ي  مرتضی ماکنی نیز از سوي کمیته

انضباطی دانشگاه به توبیخ کتبی با درج 
 . در پرونده محکوم شده است

، جلسه رسیدگی به 86اسفند  12در ◄ 
اتهامات سید محمود باقري از 

مقابل  85شدگان اسفند  بازداشت
 15 مجلس شوراي اسالمی در شعبه

 وياتهام . دادگاه انقالب برگزار شد

اجتماع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت 
اختالل در نظم عمومی،  لی کشور، داخ

تمرد در مقابل پلیس و ماموران دولت 
ها و  و فعالیت تبلیغی براي گروه

نظام عنوان شده  ضد هاي سازمان
 . است
دانشجویان ،   86اسفند  13  در ◄ 

دانشکده فنی مهندسی باهنر شیراز در 
اعتراض به برخورد یکی از مسئولین 
ري دانشکده که با دانشجویی درگی

لفظی پیدا کرده و او را مورد ضرب و 
شتم قرار داده بود دست به تجمع 

دانشجویان با خواندن سرود  .زدند
و با در “ اي ایران”و “ یار دبستانی”هاي 

دست داشتن پال کارد هاي همچون 
، “امنیت و احترام حق مسلم ماست”
، با حرکت به “دانشگاه پادگان نیست”

عار سمت سلف سرویس با سردادن ش
دانشجو می میرد، ذلت نمی |هاي 
به این عمل مسئول دانشکده “ پذیرد

  .اعتراض کردند 
نفر از  22،  86اسفند  13در   ◄

کارگران اخراجی کارخانه نساجی 
کردستان بی آنکه بدانند چه جرمی 
مرتکب شده اند با شکایت کارفرماي 

 سابق خود به دادگاه احضار شدند
مدافع  ، وکیل 86اسفند  13در  ◄ 

بابک زمانیان از فعاالن دانشجویی 
دانشگاه امیرکبیر از محکومیت موکلش 

  . به یک سال حبس تعزیري خبر داد
) فوریه  27( روزنامه فرانسوي فیگارو،    

گزارش مفصلی در باره دستگیري و 
شکنجه هاي سخت این دانشجو انتشار 

او در اطاق خود بوده : داده است 
می شنود که  است که صداي جمعی را

به فساد در شهرداري تهران، بهنگام 
تصدي احمدي نژاد اعتراض می کرده 

. بیرون می آید ببیند چه خبر است. اند 
او را به اوین می . دستگیر می شود 

برند و از او می خواهند با هاله 
اسفندیاري در ارتباط بوده است و 

انقالب « قصد او تدارك اسباب 
گوید او را  می. بوده است» مخملی 

نمی شناسد و حاضر به اعتراف دروغ 
به او شکنجه هاي سخت می . نیست 

دهند و او حاضر به اعتراف دروغ نمی 
  .شود 
، پروین اردالن  86اسفند  13در  ◄ 

که  براي شرکت در مراسم دریافت 
جایزه اوالف پالمه ، عازم استکهلم بود ، 
پس از انجام تشریفات قانونی خروج از 

و سوار شدن به هواپیما ، با حکم کشور 
دادستانی از هواپیما پیاده شد و پس از 

علت . آن نیز گذرنامه وي ضبط شد
بیرون آوردن او از هوایپما، وجود 
مأموران چند دستگاه است که با یدیگر 

  .در تعارض هستند 
تحصن  ، 86اسفند  13در ◄ 

دانشجویان دانشگاه شیراز که چهارشنبه 
در چهارمین روز پی در ) اسفند ماه 8(

پی خود به دلیل تعطیلی دانشگاه به 
از سر ، هفته بعد موکول شده بود 

دانشجویان خواستار  .گرفته شد
استعفاي محمد هادي صادقی رییس 

 .، هستند دانشگاه شیراز
،  احضاریه  دادگاه 86اسفند  13در ◄ 

نفر از دانشجویان  8انقالب شیراز تسلیم 
اسامی احضار . شدمتحصن این دانشگاه 

 : شدگان
عباس رحمتی   - 2محسن گوهر نیا و  - 1

هادي  - 4لقمان قدیري  و  - 3و 
 - 6کاظم رضایی و - 5عسکري  و 

مجتبی بخشنده -7اسماعیل جلیلوند و 
 حمید رضا جنتی -8و 

، قرار بازداشت  86اسفند  13در ◄ 
زاده، از فعاالن دانشجویی  بهروز کریمی

ي سابق دانشگاه تهران و دانشجو
 12دانشکده اقتصاد این دانشگاه که 

 300آذرماه بازداشت شده بود، به 
 . میلیون تومان وثیقه تبدیل شد

، هفتمین روز 86اسفند  14در ◄ 
تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز با 

. نفر برگزار شد 2000جمعیتی بیش از 
این در حالی است که تعداد 
دانشجویان احضار شده به دادگاه 

 . تن افزایش یافته است 12ب به انقال
  16در صفحه

  دولت در تصرف حزب مسلح
  



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

 2008    مارس  30تا     17  ا ز 
 

  1387فروردین  11تا   1386  اسفند   27  از    693شماره 
  

   

بدون گشودن همه جانبه پرونده 
حوادث این انقالب چون جنگ، 
اله  انقالب فرهنگی، کنار رفتن آیت

منتظري، سرکوبی مجاهدین خلق، 
تاریخ این ملت روي ... صدر  عزل بنی

محکوم کردن . روشنی نخواهد دید
حقوقی و اخالقی افراد باید آخرین 

اشد که در این حیطه صورت کاري ب
شیپور را از سر گشاد نباید . پذیرد می
به دنبال تشفی خاطر و فرونشاندن . زد

هاي امروز را  ارزش. عقده نیز نباید بود
به دل دیروز بردن، و از دیروزیان 
انتظار نگاه امروزینه داشتن محض 

. روشی و بد داوري است بی
 حوادث جمعی را باید  منظور اوالً بدین

به نحو جمعی بررسی کرد، گویی که 
جوشیده  فاعلی نداشته است و خود می

نگاه سیستمی و (روییده است  و می
افراد مختار راباید به   ثانیاً) فرایندي

هایی که در اختیار  تناسب داده
. اند مورد مدح و ذم قرار داد داشته

ثالثاً ترك حسنه را نباید عین سیئه 
کند  میهرکس هر کاري که . دانست

در همان حال کار بهتري هم براي او 
اما بدین بهانه نمی توان . متصور است

همه آدمیان را مقصر و ناپارسا دانست ، 
رابعاً کارنامه دراز آهنگ آدمیان را در 
. مقام داوري باید پیش چشم داشت
. نباید براي تقبیح آدمیان بهانه گرفت

به عکس، اصل ارفاق و شفقت را باید 
در باب کسانی   خصوصاً. شتمقدم دا

که به گواهی تجربه دامن پندار و 
کردارشان را به طمع مکسب و منصبی 

خامساً .اند یا به غرض جاه و مالی نیالوده
با دیگران چنان مهربان باید بود که با 

اجعل نفسک : فرمود) ع(علی. خویشتن
به همان ترازو : میزاناً بینک و بین الناس
براي دیگران کشی  که براي خود می

   i".هم بکش
  

تا حدي این مسأله اهمیت دارد که می 
توان ادعا کرد یکی از دالیل شکست 
جنبش دوم خرداد این بود که نه تنها 
کوشش نداشت تا این برهه مهم و 
سرنوشت ساز تاریخی را به حیطه نقد 
باز اجتماعی بکشاند، بلکه به عکس با 
خودشیفتگی هاي ناشی از اقبال مردم 

، و البته شاید 76آنها در دوم خرداد  به
به دلیل مهمتري چون طاقت فرسا 
بودن نقد گذشته اي که بخش اعظم 
آن الجرم به خودانتقادي شدید می 
کشید، عمالً راه را بر این نقد اساسی و 

آنان با توسل به انواع . راهگشا بستند
اسطوره سازي ها مثل ایده مردم 
عه ساالري تحت والیت فقیه و جام

مدنی دوم خردادي و یا گفت و گوي 
به گونه اي نشان می دادند ...) تمدنها و 

که گویی ملت ایران از دوم خرداد 
بوده است که با ایده آزادي و مردم 
ساالري و رشد و دین به مثابه گفتمان 
عمومی پشتیبان این ارزشها آشنا شده 

امروز نه  تنها خود دوم خردادي . اند
متاسفانه دارند بهاي ها بلکه کل ملت 

. این غفلت و سانسور را می پردازند
اصالح طلبان دوم خردادي عمالً راه را 

نقد . بر سر یک نقد منصفانه و باز بستند
باز می گویم، زیرا خود آنها مجاز 
بودند تا در جلسات و نشریاتشان یک 
جانبه به انواع توجیه سازي ها دست 

ه وِیژه بیازند، اما مخالفان جدي آنها، ب
به این سو  60کسانی که از خرداد 

برخی در هجرت و بیشتر در وطن بر 
آرمانهاي انقالب ایستاده اند، این امکان  
را نیافتند که صدایشان از رسانه هاي 
اصالح طلب داخل به گوش ملت 

بدین گونه آنها مانع از ایجاد . برسد
جریان آزاد اطالعات و اندیشه ها در 

به ملت این حقیقت آنها . کشور شدند
را نگفتند که اندیشه مردم ساالري و 
آزادي در ایران امروز موضوعی بی 
ریشه نیست، بلکه یک قرن است 

استمرار دارد و محصول کوشش هاي 
اندیشه گران و مبارزان آزادي در 

ولی . حداقل یک صد سال اخیر است
روشن است تا زمانی که این کوشش ها 

و به هم  به یک سنت مستمر، متراکم
پیوسته فکري و سیاسی بدل نشده، بلکه 
بر عکس هر حرکت جدیدي می 
کوشد خود را سرسلسله دموکراسی 

یعنی به (خواهی ایرانیان معرفی کند 
جاي پشتیبانی جستن از گذشته، روي 

، تحقق )نقاط گسست و تبلیغ آن بایستد
دولت و جامعه دموکراتیک و حقوق 
. مدار به شکست منجر خواهد شد
  . همانگونه که تا امروز چنین شده است

  
نوع مواجهه مرام استقالل و آزادي . 2

ایران با نقدهاي مربوط به وقایع دهه 
   60سال 

  
پس الزم است که منتقدانه به مبرم   

ترین مسائل این برهه تاریخی و 
از این رو . بازیگران اصلی آن بپردازیم

باید از ناقدانی که خواسته یا ناخواسته؛ 
نابر تخریب یا بر اساس حقیقت جویی ب

، به رو آمدن این نقد استراتژیک در 
از ( حوزه عمومی کمک می کنند،

مقاله نویسان سایت هاي وابسته به رژیم 
والیی مثل تابناك و انتخاب و رجا نیوز 
گرفته تا نوشته ها و نقدهاي پهلوي 
خواهانه و یا اخیراً بختیار طلبانه اي 

رضا عزیزي در همچون مقاله آقاي 
که به روآمدن این نقد ) گویا

استراتژیک در حوزه عمومی کمک 
اما از یک واقعیت . می کنند تقدیر کرد

  تلخ نیزنمی توان گذشت
که برخی گروههاي اپوزیسیونی 

اي هاي دوران  امروزي مثل توده
مصدق عمل می کنند که به جاي حمله 
به شاه ونقد وي به مصدق و ملیون 

مقام  پنداري قائم. کنند حمله می
فراهانی روحیه این قوم را خوب 
فهمیده بود و دلش سخت به درد آمده 

عاجز و مسکین هرچه : گفت بود که می
ظالم و بدخواه هرچه / ظالم و بدخواه 
  . عاجز و مسکین

پس نقد رویدادها و همچنین نقد گروه 
ها و شخصیت هایی که نقش مؤثري در 

اند،  پدید آوردن این دوران داشته
این جانب به . اهمیت واالیی دارد

عنوان پژوهشگري که سالیان سال است 
در حوزه اندیشه و تاریخ سیاسی معاصر 
ایران کار می کنم تا آنجا که تعقیب 
کرده ام ابوالحسن بنی صدر و غالب 
همفکران ایشان در زمره کسانی هستند 
که با طیب خاطر براي نقدهاي این 

حتی در دوران سرنوشت ساز که 
مواردي حاوي انواع ناسزاها و دورغ 

نگاهی . بستن ها نیز هست ارزش قائلند
اجمالی به محتویات روزنامه و سایت 

که  "انقالب اسالمی در هجرت"
همواره منعکس کننده انواع پرسش ها 

که حتی گاهی (از خود آقاي بنی صدر
به شخصی ترین زوایاي زندگی 
 و) خصوصی وي در تبعید مرتبط است

نیز پرداختن با حوصله و دقت به انواع 
نقدهاي سیاسی و تاریخی و مذهبی 
که علیه این مرام ملی و دینی در رسانه 
هاي همگانی نشر می یابد، روایتگر 
گشودگی فکري و ایستادگی بر یک 

ناگفته نماند رصد . مرام ریشه دار است
انواع مطالبی که علیه آقاي بنی صدر 

دهد که میان منتشر می شود نشان می 
شدت رشد و نفوذ اندیشه هاي آقاي 
بنی صدر، به ویژه در قلمرو گفتمانهاي 
ملی و دینی داخل کشور، و نیز شدت و 
ت جعلیات معمول و حمالت بی  حد
پایه و اساس به شخصیت ایشان که 

احتماالً از حمایت و شاید دستور 
مستقیم نهادهاي تبلیغی رژیم خودکامه 

می گیرد،  داخل مدتی است نشات
  . رابطه مستقیمی وجود دارد

  
حال بنابر ضرورت بحث هاي انتقادي 
در باره این بخش از تاریخ معاصر، در 
زیر تالش دارم در پاسخ به بعضی از 
انتقاداتی که برخی منتقدین محترم، از 
جمله آنچه که در نوشته آقاي دکتر 
رضا عزیزي، از ملیون ایرانی خارج از 

پاسخ به پیام "کشور، تحت عنوان 
آقاي ابوالحسن بنی صدر به مناسبت 

در خصوص مواضع  "سالگرد انقالب
اخیر آقاي بنی صدر راجع به سالگرد 

منتشر کرده است، نکاتی را  57انقالب 
  .یادآور شوم

  
انواع نقدهاي رایج علیه اولین . 3

  منتخب ملت ایران
  
گفته می شود خوب بود آقاي . 1- 3

همیشگی از  بنی صدر به جاي انتقاد
انتقادي می - دیگران کمی به خود

پرداختند و گذشته خود را نقد می 
اگر مراد منتقدین و در اینجا . کشیدند

آقاي عزیزي این است که بنی صدر 
اشتباهات خود را در سالهاي دوران 

به نقد بگذارد، باید  60انقالب تا سال 
گفت ایشان نخستین کسی بودند که در 

خروج از ایران با  همان فرداي بعد از
i» خیانت به امید«انتشار کتاب  i 

اشتباهات و خطاهاي خود را با مردم 
در این . به تفصیل در میان گذاشت

کتاب اولین و اساسی ترین اشتباهی که 
او اعتراف می کند این است که به 
بعضی از مصلحت ها تن داده بودند 

بنی صدر در باره . که نباید می دادند
عتراف می کند که عالوه آقاي خمینی ا

بر بعضی از مصلحت ها که نباید 
مرتکب می شدند، اشتباه بزرگ او آن 
بود که آقاي خمینی و دستیارانش را بنا 
بر سنت قرآنی در آزمون آزادي به 

یکی دیگر از .  نبردند "ابتالء"
اشتباهات او که همواره و به کرات به 
بیان آن پرداخته است، این بود که 

تصورشان نمی رفت یک هرگزبه 
مرجع تقلید که در فهم عمومی آن 
زمان نماد تقوا و تالی تلو معصوم 
قلمداد می شد به آسانی دروغ بگوید و 
و . زیر تعهدات خود با یک ملت بزند

خطاهاي بسیار دیگر که خوب بود 
آقاي عزیزي بنا بر اخالق سیاسی 
کارهاي ایشان و از جمله سایت و 

بیشتر از مطالعه می کتاب هاي ایشان را 
  . گذراندند و بعد به قضاوت می نشستند

  
اگر منظور منتقدین و از جمله . 2- 3

نویسنده این است که چرا اساسا از 
همان ابتدا بنی صدر به خمینی و 
انقالب نزدیک شدند، این یک نظر 
است، که ظاهراً به نظر می رسد 
گروهی از مخالفان رژیم کنونی ایران 

از منظر سلطنت طلبی و که به نوعی 
آمریکا طلبی و یا طرفداري از بختیار به 

نگاه می کنند، این انتقاد را  57انقالب 
اما هستند بسیاري . مطرح می کنند

و شاید بتوان گفت اکثریت (دیگر 
مخالفان و مبارزان مردمی درون 

.  که با این نظر موافق نیستند) ایران
ظر بنابراین موافقت و مخالفت با این ن

صرفا یک دیدگاه است و بدون انگیزه 
ها و منافع محتمل  که در پس مخالفت 
ها و یا موافقت ها وجود دارد، این نظر 
دلیلی بر محکومیت و یا حقانیت کسی 

این انتقاد که چرا بنی صدر . نمی شود
و بسیاري چهره هاي ملی کشور به 

انقالب اسالمی رو کردند و با آن همراه 
. مخالفان نمی دهد شدند، جوابی به

زیرا منتقدین باید آنگاه مردم را مالمت 
کنند که چرا بر علیه رژیم شاه انقالب 
کردند؟ و نیز باید همه گروه هاي ملی، 
مذهبی، چپ و راست و همه و همه را 
مالمت کرد که چرا به انقالب پیوستند؟ 
و باالخره باید شخص شاه و ارتش را 

ب را مالمت کرد که چرا صداي انقال
شنیدند؟ مگر به اعتراف خود ش او چه 
قصوري و فسادي مرتکب شده بود که 
به موجب آن مردمی بر ضد او انقالب 
کردند و او به ناچار با شنیدن صداي 
این اعتراض، به فساد و قصور رژیم 
خود اذعان کند؟ اگر اعتراف شاه را در 
شنیدن صداي انقالب، نه حقیقتی از 

بلکه بنا بر  دل و زبان و ذهن او،
مصلحت توجیه کنیم، جز تصویر یک 
شاه شیاد در حقه زدن به یک ملت، چه 
تصویر دیگري می توان از او ارائه داد؟ 
آیا می پذیرید که قصد شاه و اعتراف 
او از شنیدن صداي انقالب، با هدف 

  نیرنگ صورت گرفته است؟ 
امروز در میان نسل انقالبی اول، هستند 

ه با طرح ادعاي بسیاري از کسان ک
با تغییر انقالبی هم از  "اصالح طلبی"

در مخالفت بر آمده اند، و شاید هم 
بتوان به آنها تا زمانی که معطوف به 
قدرت حرف می زنند و عمل سیاسی 
می کنند حق داد، زیرا بنا بر اندیشه 
راهنماي قدرت، انقالب جز خشونت 

اما بنی صدر نه تنها آن . ورزي نیست
ه تا هم اکنون بر اصل موقع، بلک

راهنماي آزادي، به ارزشمدار بودن 
بر همین . تجربه انقالب معتقد است

اصل است که دیدگاه بنی صدر با همه 
آنها که انقالب را جز خشونت نمی 

زیرا او معتقد . دانند، متفاوت می سازد
است که هر نوع تغییر در بنیادهاي 
نظام سیاسی و اقتصادي جامعه از 

به آزادي، چیزي جز انقالب استبداد 
نیست و این تغییر نه تنها خشونت 
آفرین نیست، بلکه با نفی خشونت و 
وجدان یافتن جامعه به حقوق اساسی 

  .خود ممکن می شود
   

گفته می شود بنی صدر در . 3- 3
ماجراي انقالب فرهنگی به نفع 
روحانیون دست داشته است و او در 

آن  این یکی از. این رابطه مقصر است
ماجراي انقالب . ادعاهاي عجیب است

فرهنگی در یک نگاه کلی و انتزاعی و 
بدون ارجاع به هیچ واقعیتی، و به غیر 
از خطاهاي گروه هاي افراطی چپ 
در اشغال دانشگاهها، عمدتا در شرایطی 
رخ داد که جناحی از رژیم قادر به 
پاسخگویی تئوریک با سیل انتقادات و 

نسل دانشجو  پرسش هایی که در ذهن
دانشجویان مسلمان . وجود داشت، نبود

در آن ایام، تصدیق می کردند که با 
کمک اندیشه هاي کسانی چون 
مطهري و مصباح یزدي قادر به پاسخ 
دادن به شبهات مارکسیستی و 
ماتریالیستی نیستند، بلکه تنها به یمن 
اندیشه هاي کسانی چون بنی صدر و 

یی می شریعتی بود که جامعه دانشجو
توانست با این اندیشه ها برخورد 

رژیم از فرداي بعد . انتقادي داشته باشد
از انقالب کوشش جدي داشت تا با 
سانسور و سرکوب اندیشه هاي شریعتی 
و هواداران اسالم ضد شرك پرستانه 
او، اندیشه هاي آقاي مطهري را به 
عنوان معلم انقالب حا بیندازند و این 

کسانی در صدد نشان می دهد که چه 
تعطیلی دانشگاه ها بودند و حضور اقشار 
جوان حساس به استبداد آخوندي را 
بر خالف اهداف قدرت مدارانه خود 

ماجراي کتاب سوزي آثار . می دانستند
شریعتی در مدارس و دانشگاهها و 
حمالت مکرر به منزل پدر آن مرحوم 

پس در . حاوي همین واقعیت است
ی شود که یک تحلیل نظري روشن م

چه کسانی و با چه انگیزه اي انقالب 
لذا از این . فرهنگی را پدید آوردند

نظر باید پرسید، بنی صدري که همراه 
با دانشجویان بود و علیه جریان 
روحانیت قدرتمدار عمل می کرد چه 
نیازي به پدید آوردن انقالب فرهنگی 

  و تعطیلی دانشگاه ها می داشته است؟ 
واقعیت، اوال خوب است ثانیا در تحلیل 

منتقدین و از جمله آقا عزیزي به 
گواهی کسانی چون محمد ملکی و یا 
علی کشتگر ونیز مهدي فتاح پور رجوع 
کنند که بنی صدر پیش از ماجراي 
حمله به دانشگاه، با این مضمون پیامی 
را براي گروه هاي دانشجویی می 

افراد خود را از دانشگاه «فرستد که 
که حزب الهی ها حمله و خارج کنید 

به خاك و خون کشیدن آنها را 
و از جمله خوب . »تدارك دیده اند

است به اتهامات بنی صدر در قول و 
سخنرانی هاي آقاي هاشمی و خامنه 

رجوع  1360اي بعد از کودتاي خرداد 
کنند که به گفته آنها، اگر انقالب 
فرهنگی صورت نمی گرفت، بنی صدر 

اهها را پایگاه خود سعی داشت تا دانشگ
جاي دور نرویم همین االن . بگرداند

ببینید موافقان اسالمی سازي دانشگاه ها 
چه کسانی هستند و آنگاه ببینید آیا طرز 
تفکر کسانی چون مصباح یزدي و 
جنتی قرابتی با اندیشه بنی صدري 
دارد؟ اتفاقاً یکی از اهداف انقالب 
فرهنگی خارج کردن بنی صدر در 

ها و محکم کردن اسالم فقاهتی دانشگاه
بود که بنی صدر به تعبیر مصباح یزدي 
. از همان اول دشمن این نوع تفکر بود

بنی صدر خود قربانی بسته شدن 
به روایت عموم آقاي . دانشگاه ها شد

خمینی در جریان انقالب فرهنگی به 
اقایان شمس ال احمد، ربانی املشی و 
جالل فارسی، سروش، حسن حبیبی و 
محمد جواد باهنر و علی شریعتمداري  

آقاي خمینی . حکم داد نه به بنی صدر
به صراحت در وصیت نامه اش و نامه به 
منتظري تاکید می کند که از همان 
اول با بنی صدر مخالف بوده است، 
ولی ظاهراً هرجا مقتضاي اعالم 
مخالفت صریح نبوده است، بنا برقواعد 

. ستاسالم فقاهتی تقیه می کرده ا
همین آقاي جالل الدین فارسی که 
بیشترین نقش را در تقویت بنیادگرایی 
و تعطیلی دانشگاه ها داشته است، هنوز 
که هنوز است ، دست از توهین و جعل 

براي . در باره بنی صدر برنداشته است
مثال به همین مصاحبه جالب چند هفته 
او با رسانه هاي رژیم مراجعه کنید که 

ریب بنی صدر به نازل چگونه براي تخ
i.ترین روش ها توسل می جوید i i 

بنابراین این کامال بی انصافی است که 
جاي مرتکب و قربانی یک فاجعه را 

سرانجام آن که نباید از  .عوض کنیم
دیگر اسناد، به ویژه پخش نوار حسن 

و نیز توضیحات دکتر  59آیت در سال 
عبدالکریم سروش در تابستان همین 

. نامه هم میهن غفلت کردامسال در روز
محتویات این نوار که دقیقاً در روزنامه 

منتشر شد و سخنان  1359هاي سال 
اخیر دکتر سروش در باره پرونده 
انقالب فرهنگی نشان می دهد که 
تعطیلی دانشگاه ها به مدیریت حزب 

به ویژه آقایان آیت (جمهوري اسالمی 
که به )  ، هاشمی رفسنجانی و خامنه اي

دشمنی اصلی آنها با اولین رئیس علت 
جمهور می توانیم  نتیجه بگیریم که 
یکی از اهداف اصلی این کار سرنگونی 

i.بنی صدر بوده است v   
  13در صفحه
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از جمله اتهامات خیلی شایعی که . 4- 3
علیه بنی صدر مطرح می شود، موضوع 

شایعه این  v.تشعشع موي سر زنان است
غاز شد اتهام از سوي سلطنت طلب ها آ

و با وجود دهها بار پاسخ بنی صدر و با 
وجود مدارك متقن و مکتوب در آن 
ایام، جریان سلطنت طلب هرگز و 
هرگز حاضر نشد اعتنایی به پاسخ بنی 

و لذا بدون اعتنا به . صدر داشته باشد
واقعیت تنها شایعه خود را تکرار می 

شگفتی تنها دروغ سازي هاي . کردند
اینجاست که عده  سلطنت طلبان نیست،

بسیاري این دروغ  را به موجب بیش از 
حد تکرار شدن، چنان می گویند که 

اما کسی !گویی خود شنیده و دیده اند 
نیست که به اصل ماجرا مراجعه کند و 
. ببیند حقیقت از چه قرار بوده است

خوشبختانه این موضوع کامال سند دار 
است زیرا ضبط تلویزیونی هم شده 

بر اسناد بنی صدر در اولین بنا. است
حضور خود در تلویزیون در جمع عده 
اي از کارکنان صدا و سیما سخنانی در 
باره سانسور و نقش زور در تعیین روابط 

متن کامل این . انسانی ایراد نمود
سخنرانی ها به همراه پرسش ها و پاسخ 

در یک کتاب  59در همان سال ها، 
م، خانواده در اسال«کوچک با عنوان 

» نقش حجاب و سیستم هاي اطالعاتی
vi واقعیت این است . منتشر شده است

که در میان پرسش کنندگان یکی 
از حضار پرسشی مبنی بر این ) خانم(

من با چند نفر «ادعا مطرح می کند که 
از پسرهاي دانشجو در مورد پوشیدن 
موي سر زن بحث می کردم و آن را 

هر ...به عنوان حجاب قبول نداشتم
کدام از اینها دلیلی را بر پوشیدن موي 
سر می آوردند و یکی از آنها دلیلی 

ثابت شده : پیش کشید که می گفت 
است  که موي زن اشعه اي تولید می 
کند که روي مرد اثر می گذارد به 
طوریکه این باعث می شود که مرد از 

حاال از شما . حالت عادي خارج شود
تا چه  می خواهم بگوئید که این نظریه

). کتاب 99ص (» اندازه درست است؟
پاسخ بنی صدر به گفته هاي این 

او بدون اینکه . شخص جالب است
بخواهد بحث خود را در دام واکنشی 
این بحث ها قرار دهد، بر اصل تاثیر 
مرد و زن بر یکدیکر سخن می گوید و 
اتفاقا از این گونه تاثیرات دفاع هم می 

سخ به بحث بنی صدر در ادامه پا. کند
همیشگی خود باز می گردد، که آیا 
این تاثیرات بر اصل قدرت صورت می 
گیرد و یا بر اصل آزادي؟ از همین جا 

کنیم که موضوع اشعه موي  مالحظه می
زن، موضوع پرسش از بنی صدر است، 

رسد در  اما به نظر می. نه پاسخ او
جریان یک تحریف آگاهانه موضوع 

خ بنی صدر پرسش از بنی صدر به پاس
در پرسش دیگر همان . شود تبدیل می

فرد و یا فرد دیگر از او سوال می کند، 
نظر شما به عنون یک روشنفکر «که 

؟ »مسلمان در باره حجاب زن چیست
این پرسش نشان می هد که از نظر 
پرسشگر هنوز نظر بنی صدر درباره 
پوشش موي سر روشن نشده است، چه 

عشع موي سر رسد به اینکه او حکم به تش
  . زن داده باشد

مالحظه می کنید که چگونه با وارونه 
کردن جاي پرسشگر با پاسخ دهنده، و 
تکرار مکرر این دروغ، ذهن ها را 
چنان بر علیه بنی صدر آلوده می کنند 
که کثیري از افراد که در میان آنها 
حتی کتاب خوانها نیز وجود دارند، 
ند بدون اینکه به این مسئله رجوع کن

از ابتدا حتی همسر و دختران بنی «که 
صدر روسري نمی زدند و او هرگز بر 

و نیز بدون اینکه » آنها اجبار نکرده بود
به کتاب حی و حاضر خود بنی صدر 

» زن و زناشویی در اسالم«با عنوان 
رجوع کنند که او در آن کتاب، بر 

اساس اندیشه راهنماي آزادي می 
حجاب  کوشد نشان دهد که در قرآن
» جلباب«اجباري وجود ندارد و واژه 

که قرآن مطرح نموده، هرگز به معناي 
روسري و یا چادر نیست و با طرح 
چندین دلیل دیگر عقلی نشان می دهد 
که پوشش موي سر ربطی به قرآن 
ندارد، باز هم به تکرار دروغ هاي 

در جریان . دیگران ادامه می دهند
 پرسش و پاسخ مروبط به حجاب همه
تالش بنی صدر بر این است که نقش 
اجتماعی و سیاسی پوشش و یا عدم 

نقش و «پوشش را که غالباً به عنوان 
ایفا شده است، مورد » ابزار سلطه

براي تأیید این . تحلیل قرار دهد
برداشت کافی است به ادامه همین 
نشست برسیم که در آن بنی صدر رو به 

این پیراهن من در "گوید  حضار می
کند، همین نقش،  عه نقش ایفاء میجام

محدود کننده نقش انسان به حیث 
انسان است، لذا ما باید کوشش کنیم تا 
این پیراهن نقش خود را از دست 

آیا این نگاه به پوشش انسان از  ".بدهد
اي که پوشش یا  نقطه نظر رابطه سلطه

تواند ایفا کند،از نگاه  عدم پوشش می
 خیزد؟ به آزادي بر نمی

 
ل آیا با وجود این واقعیت ها حا
توان تأسف خورد که چگونه با  نمی

قلب صد در صد حقیقت، یک اندیشه 
ژرف و انتقادي چنین تحریف شده به 

با این جعل، در . شود جامعه تزریق می
شود  اي سانسور می طول زمان اندیشه

هاي  زاد اندیشهآکه هرگاه در جریان 
توانست رژیم  گرفت می دیگر قرار می

به عنوان شیئی «را از سرکوب زنان، 
، و ایجاد جو ترس به قصد »جنسی

بسا این . استقرار استبدادش باز دارد
دیدگاه بنی صدري اگر سانسور 

اي  شد جامعه ایرانی را جامعه نمی
ن، در محدوده آگرداند که در  می

ي کنونی ِ مبتنی بر  خانواده، رویه
و » مجازات جنسی و تحریک جنسی«

، »تحریک جنسی«خانه رویه  در بیرون
ي رابطه زن و مرد  شاخص تنظیم کننده

شد تا  شد، و شاید موجبی می نمی
اسطوره شدن سکس و والیت مطلقه 

که به کار قدرت سرمایه و ... سکس و
ید چنین در تاروپود آ استبدادها می

! صد افسوس. تنید جامعه امروز ما نمی
اگر این روزها به نحوه رفتار مرد 

ی در مواجهه با زنان جوان در ایران
خیابانهاي تهران دقت کنید، خواهید 
دید که مسأله سکس چگونه مثل خوره 

  .به جان انسان ایرانی افتاده است
  
آخرین مسئله اي که الزم می . 5- 3

دانم نزد خوانندگان و به ویژه آنها که 
از مرحوم بختیار دفاع می کنند و از 
م، جمله شخص آقاي عزیزي، روشن کن

مسئولیتی است که آن مرحوم در زمان 
پیش از انقالب، به عنوان نخست وزیر 

نگارنده تنها . در حکومت شاه پذیرفتند
به یک دلیل اشاره می کند و خیلی 
مایل است که طرفدارن مرحوم بختیار، 
پاسخ خود را به این دلیل ارائه دهند؛ 
با این فرض که در ایران آن روزما به 

چنین ویژگی هایی  طور تاریخی این
  :می بینیم که

عامه مردم بنا به طبع مذهب ) الف
شیعی همه حکومت ها را غصبی و در 

  زمره ظلمه می شمردند؛
روحیه عدالت خواهی و مساوات ) ب

طلبی بخشی از فرهنگ ایرانیان است تا 
حدي که گاه گفته می شود که مهد 
سوسیالیزم با جنبش هاي مانی، مزدك 

ویري که از امام علی و بابک و حتی تص

به منزله یک قهرمان عدالت در افواه 
ایرانیان وجود دارد، در ایران بوده 

  است نه در غرب؛
تبعیض ها بخشی از یک واقعیتی ) ج

هستند که همواره انقالبات نیروي 
  محرکه خود را از آنجا می گیرند؛ 

بنا بر وضعیت سیاسی در رژیم پیشین ) د
ژیم شاه نه و به قول احسان نراقی، ر

تنها به نیروي هاي مخالف بهایی نمی 
داد و هر مخالفتی را سرکوب می کرد، 
بلکه قادر به جذب مالیم تریم 
روشنفکران لیبرال هم نبود و لذا این 
روشنفکران که حتی بنا به منافع و یا 
آراء نرم تنانه خود استعداد جذب در 
هر رژیمی را داشتند، در رژیم شاه در 

شاهد . یون این رژیم بودندزمره اپوزس
این ادعا همان نخست وزیري بختیار 
بود که تا یک روز پیش از نخست 
وزیري،  در صف اپوزسیون رژیم قرار 

  داشت؛
رژیم در آستانه سقوط کامل بود و ) ه

همه توان سرکوب خود را به دلیل 
عمومی شدن انقالب از دست داده 

گرچه می توانست با بسط ماجراي . بود
شهریور،  17ب میدان ژاله در سرکو

تمام ایران را به فضاي خفقان و 
سرکوب تمام عیار تبدیل کند، ولی بنا 
به شهادت نشست گوادلوپ، دیگر این 
رژیم رژیم نبود و دیگر ناتوان از 

  حکومت کردن شده بود؛
با تمام این واقعیت ها هنوز امکان آن 
بود که از موقعیتی که بختیار پدید 

رژیم سلطنتی را در یک آورده بود، 
رفراندم مسالمت آمیز تغییر داد و 
حکومتی دموکراتیک جایگزین آن 

براي همین بود که آقاي بنی . کرد
viصدر مطابق اسناد موجود i  به آقاي

خمینی پیشنهاد نخست وزیر شدن 
بختیار را ارائه کرد و اتفاقاً آقاي 
خمینی به قید سوگند شرعی این را 

ي بختیار بود که پذیرفت، ولی این اقا
. بعد از چند روز پیشنهاد را رد کرد

بهانه بختیار این بود که در صورت 
انجام این کار ارتش کودتا خواهد 
کرد، ولی مدارك موجود نشان می 
دهد که علت چیز دیگري بود؛ در 
واقع جیمی کارتر با انجام این کار 
مخالفت کرده بود و بختیار جرآت آن 

الل از آمریکا را نداشت که در استق
اگر او بصیرت و و شجاعت . عمل کند

این کار را می داشت، دیگر نه ارتش از 
هم می پاشید که صدام جرآت تجاوز 
به ایران را کند، نه سپاه، بسیج، کمیته 
ها و دادگاه هاي انقالب می توانستند پا 

به بیان دیگر، اگر بختیار در . بگیرند
ي بنا استقالل عمل کرده بود، دلیلی برا

کردن ستون پایه هاي استبداد فعلی 
نبود و روحانیت نیز امکان استفاده از 
عواملی چون حزب اهللا و بسیج و کمیته 
ها را که بدون آنها امکان کنترل و 
سرکوب فراگیر وجود نداشت پیدا 

viنمی کرد i i .  
حال که کسانی چون آقاي عزیزي 
مایل به بحث انتقادي در باره تاریخ 

صوص تاریخ سیاسی معاصر و به خ
مرحوم بختیار هستند پیشنهاد می کنم 
از فضاي تاریخ پژوهی فرضی 

)hypothetical history ( ،خارج شده
فرصت را غنیمت شمرده و به سواالت 

  .واقعی پاسخ دهند
امیدوارم پس از کامل کردن بحث در 
این قسمت به نقش هاي بختیار در 
 تحوالت بعد از انقالب نیز پرداخته شود
تا سیماي واقعی تري از ایشان به دست 
آید؛ از جمله پرسش هاي مهم در این 
رابطه یکی نقش هدایت گري او در 
کودتاي نوژه که به قربانی شدن بخشی 

از بهترین نیروهاي ارتش ایران انجامید 
و نیز سفرش به عراق و تشویق صدام 

  .  براي حمله به ایران می باشد
  

  :پاورقیها
  
وھشگر علوم سیاسی در مدرس و پژ  ١

  دانشگاه کینگستون لندن
m_delkhasteh@yahoo.co.uk  

 
درستی و درشتی، باز ھم درباره انقالب   ٢

فرھنگی، عبدالکریم سروش، اعتماد ملی 
: قابل دسترسی در اینجا
http://www.drsoroush.com/Persia

n/By_DrSoroush/P-NWS-1386-
04-19-

dorosti%20va%20doroshti.html  
اصل کتاب در اینجا بھ صورت آنالین   ٣

  : موجود است
http://enghelabe-

eslami.com/ketab%5Ckhianat-
be-omid/khianat.pdf  

متن کامل این مصاحبھ در سایت انتخاب  ۴
مربوط بھ سازمان تبلیفات اسالمی آمده 

ھمین جا گفتنی است سایت انتخاب . است
کھ در کنار تابناک از آن رسانھ ھایی است 

بھ نظر می رسد گاه بھ گاه بفرموده از این 
نوع گفت و گوھا برای تخریب بنی صدر 

اما محتوای کار آنھا آنقدر . ترتیب می دھند
رسواست کھ طولی نمی کشد ھمھ متن را 
. از روی سایت حدف می کنند
http://www.tiknews.net/display/?

ID=55026&page  
آاقای سروش دز این جا بھ صراحت   ۵

کارگردانی حزب جمھوری اسالمی را 
یك بار : " او می نویسد. یادآور می شود

بلھ «آقاي ھاشمي در این جلسات گفتند كھ 
ھا موافق بودیم اما  ما با بستھ شدن دانشگاه

بھ این معني كھ این بستھ شدن تنھا بھ مدت 
یعني بھ ما ».چند ماه باشد نھ چند سال

. از شودھا بھ سرعت ب فھماندند كھ دانشگاه
شخص امام نظرشان این بود و ما ھم ھمین 

معلوم بود كھ ماجراي بستھ . نظر را داشتیم
ھا با این بزرگان در میان  شدن دانشگاه

ھا مختلف بوده  گذاشتھ شده بود اما گویا ایده
: رک" است

http://www.drsoroush.com/Persia
n/Interviews/P-INT-HamMihan-

EnghelabFarhangi.html  
برای مطالعھ بیشتر در باره ابعاد   ۶

مختلف این موضوع توجھ خوانندگان را بھ 
رویکرد بنی صدر بھ  مقالھ روشنگرانھ

 حقوق و کرامت زن در سایت ایران امروز
: نشانی کامل مقالھ. جلب می کنم

http://zanan.iran-
emrooz.net/index.php?/zanan/mo

re/9727  
خانواده در « رجوع کنید بھ کتاب    ٧

اسالم ، مسئلھ حجاب، چاپ ششم ، تھران، 
. ١٠١ – ٩٩ھای  صفحھ١٣٥٩تیرماه 

: برای نسخھ آنالین بھ این جا مراجعھ کنید
http://enghelabe-

eslami.com/ketab/HEJAB/HEJA
B.pdf  

ن  شاھد اصلی واقعھ بنی صدر بھ عنوا   ٨
دانیم كھ  مى: " این گونھ توضیح می دھد

گوید  بختیار فراوان بھ بنى صدر ناسزا مى
كھ چرا نگذاشت او بھ پاریس بیاید و با 

) نصف (اما او ضعف. كند» تفاھم«خمینى 
حقیقت یعنى بزرگترین دروغھا را 

در حقیقت در ھمین ایام كھ در آن : گوید مى
ئتالفى حرف برژنسكى از حكومت ا

زند، ، بختیار وزیر صنایع خویش را  مى
در پاریس بھ نزد من فرستاد تا مرا بھ لزوم 

پس از . حمایت از بختیار قانع كند
گفتگوھاى بسیار، پیشنھاد كردم بختیار از 
نخست وزیرى رژیم شاه دست بشوید و 
. نخست وزیرى رژیم انقالبى را بپذیرد

. صحبت كنمقول دادم با خمینى در این باره 
فرستاده بختیار . قرار بھ روز بعد گذاشتیم

رفت با بختیار صحبت كند و من بھ نزد 
خمینى بھ قید سوگند پذیرفت . خمینى رفتم

كھ در صورت استعفاى بختیار، او را 
بمثابھ نخستین نخست وزیر جمھورى 

روز بعد، دكتر عباسقلى . اسالمى بپذیرد
نى گفتم موافقت آقاى خمی. بختیار آمد

حاصل است، جواب شما چیست؟ او پاسخ 
شود،  گوید نمى داد كھ دكتر بختیار مى
كودتا و . روند نظامیان زیر بار نمى
پس از این ماجرا، . خونریزى خواھند كرد

گفتگو براى آمدن بختیار بھ  پاریس ادامھ 
سران نھضت آزادى از طریق . یافت

برادرم با من تماس گرفتند كھ با آمدن 
من ماجراى . ھ پاریس مخالفت نكنمبختیار ب

آنھا . فرستاده بختیار و قول خمینى را گفتم
تعجب كردند و خودشان در صدد شدند 
. بختیار را با این پیشنھاد موافق گردانند

متن تلگرامى . اقداماتشان بھ نتیجھ رسید
كھ تھیھ ) این سند موجود و محفوظ است(

: شد گشت، با این مضمون تمام مى
دولت اینجانب در دست سرنوشت «

درباره زمینھ . »است... حضرت آیت اهللا
گفتگوھایى كھ در پاریس میان بختیار و 

گرفت، سلیوان  خمینى باید انجام مى
ژانویھ براى وزارت  ٢٨گزارشى در 

انتظام عضو «: خارجھ فرستاده  است
نھضت آزادى معتقد است كھ بختیار باید 

. ھدیك معاملھ سیاسى در پاریس انجام د
چون اگر توافق بھ تھران موكول شود، او 

یك ترتیب اینست . اسیر ارتش خواھد بود
كھ بختیار وانمود كند از خمینى حرف 
شنوى دارد و رضایت آیت اهللا را مبنى بر 
این كھ تا زمان برگذارى انتخابات نخست 

و ) ماه دیگر ۴تا  ٣(وزیر باشد جلب كرده 
و . برگردد ھمراه با آیت اهللا در یك ھواپیما

ترتیب دیگر اینست كھ بختیار با امام توافق 
كند و پیش از او براى آرام كردن ارتش  مى

اینك بھ . گردد و استقبال از امام بر مى
و از قول (شرحى كھ از قول برژنسكى 

خوانید، در حقیقت  مى..) سلیوان و كارتر و
آمریكا اجازه موافقت با این پیشنھاد را بھ 

در آخرین لحظھ جملھ باال را  بختیار نداد و
بدینسان مردم ایران از روى . قلم زدند

كمال ھوشیارى او را نوكر بى اختیار 
  :برای مطالعھ بیشتر رک." اند خوانده

سیر تحول سیاست  :ابوالحسن بنی صدر
آمریکا در ایران، کتاب اول آمریکا و  
انقالب، انتشارات انقالب اسالمی، پاریس، 

   ۴٢۶-۴٢٧و نیز  ٣٩۵-٣٩۶، ص ١٣۶٧
 :نیز برای نسخھ آنالین

http://enghelabe-
eslami.com/ketab/siasate-

armica/siasate-armica.htm      
  
  : برای مثال رک ٩

Jimmy Carter, Keeping Faith 
(New York: Bantam, 1982), p. 
445.  Brezinzski, Power and 

Principle, p. 387.    
قره باغی، رئیس در ھمین زمینھ ارتشبد 

ستاد نیروھای مسلح در دوران انقالب، بھ 
واکنش کارتر وقتی کھ بختیار بھ او این 

او از قول . خیر را می دھد اشاره می کند
نمایندگان خمینی :" خود بختیار نقل می کند

در تھران بھ من پیشنھاد استعفا دادند و 
اطمینان دادند کھ در صورت استعفا من از 

خمینی بھ عنوان نخست  سوی ایت اهللا
اما قول آنھا . وزیر منصوب می شوم
: قره باغی: رک" رانمی توان باور کرد

حقایق در باره بحران ایران، سازمان چاپ 
  ٣٠۶، ص ١٣۶٣ و انتشارات سھیل،

در این جا قابل ذکر است کھ شاه در تاریخ 
ایران را ترک کرد و  ١٩٧٩ژانویھ  ١۶

ری با دستور کارتر مبنی بر عدم ھمکا
ژانویھ صادر شد یعنی  ١٩آقای خمینی در 

. روزی کھ قره باعی از آن سخن می گوید
بنابراین رد کردن پیشنھاد از سوی بختیار 

معناداری با دستور )ارتباط (در ارتابط 
با این وجود، بنی صدر . کارتر است

استدالل می کند کھ بختیار ھمھ حقیقت را 
گفتھ بود در آن روز بھ قره باغی و کارتر ن

زیرا این خود بختیار بود کھ ابتدا بھ ساکن 
برادرزاده اش را برای دیدار با آقای 
خمینی بھ پاریس می فرستد تا در مورد 

در ھمین . ھمکاری با انقالب بحث کند
دیدار بنی صدر بھ آقای خمینی پیشنھاد 

  . استعفای بختیار را می دھد
  
  
  
  

  مسئله بختیار، مرام بنی صدر و اشعه موي سر زنان
 

mailto:m_delkhasteh@yahoo.co.uk
http://www.drsoroush.com/Persia
http://www.tiknews.net/display/
http://www.drsoroush.com/Persia
http://zanan.iran
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از طرف دیگر موافق حدیث نبوی مورد 
ول شیعھ و سنی کھ وقتی آسمانھای قب

تیره و تار بھ شما روی آورد و دچار 
بحران و گم کردن راه شدید، بھ قرآن 
مراجعھ کنید و راه خود را از قرآن باز 

، باز موافق بیان امام خعفر )١(جوئید
و باور ھمھ مسلمانان ٢)ع(صادق 

صرفنظر از عمل کردن و یا نکردنشان، 
ھ عملی را کھ ھیچ مسلمانی را نشاید ک

قرآن تقبیح و یا نھی کرده و نھ تنھا صحھ 
ای بر آن نگذاشتھ بلکھ بطور صریح و 
آشکار، مخالفت خود را با آن عنوان کرده 
است، آن عمل و نظریھ را بنام اسالم و 
قرآن و رسالت اللھی بھ مردم بباورانند و 

بنابر . یا آنرا اسالمی و قرآنی معرفی کنند
قرآن رفت و از خود  این باید بھ سراغ

قرآن، رسلت و وظایف و ھدف آنرا 
  .جستجو کرد

قبل از اینکھ مستقیم بھ سراغ قرآن بروم، 
نبّوت و امامت را کھ از : الزم می دانم

جملھ الطاف خداوند بھ بشریت است را 
  .بطور اختصار توضیح بدھم

  
  لطف خداوندی

 بر خداوند كھ خالق كون و مكان و   
ت كھ راه فالح و ، واجب اسآفرینش

بھ ھم رستگاري و ستمكاري و گمراھي را 
بشر عرضھ بدارد كھ اگر راه از چاه 
مشخص نباشد و انسان با الزام و اجبار 
اعمالي را انجام دھد عقاب و ثواب، بھشت 

و ناسپاسي ، قیامت و  سو جھنم ، سپا
تمام اینھا معني و مفھوم  …و  یحسابرس

وقتي  چرا كھ خود را از دست مي دھد
جبر و الزام انجام بگیرد  یاز رو ،اعمالي

 و آن اعمال فاقد قضاوت خوب و بد است
بھ ھمین علت بر اعمال غیرعمد، عقاب 

خداوند از طریق ارسال . مترتب نیست
پیامبران راه رستگاري و گمراھي را بھ 

  . بشرعرضھ كرده است
متكلمین اسالمي از طریق قاعده  متما
اثبات مي كنند و  نبوت و امامت را ،لطف

در بحثھاي كالمي خود آن را بكار مي 
است كھ مكلفین بھ  یلطف آن چیز. برند

كند  یرا بھ طاعت نزدیك م یتكالیف الھ
سازد و در این نزدیك  یواز گناھان دور م

 یبھ طاعت خداوند و دور نگھ دار یساز
در  یاز معصیت بھ ھیچوجھ الزام و اجبار

  . ستنیكار 
در كار لطف منتفي است  اجبار و الزام

براي این كھ بھ عنوان مثال اگر فرضًا 
مجبور و ملزم  یكسي بھ اطاعت امر الھ

 یقدرت زنا كردن، دزد یگردید یا اگر كس
را  یكردن، جنایت كردن یا ھر گناه دیگر

و  یاست كھ نھ آن امر الھ ینداشت، بدیھ
از گناه غیر ممكن و  ینھ آن حرمت و نھ
  .لطف نخواھد بود ینامقدور براي و

متكلمین و شارحان قاعده لطف مي   
 بدین  علت بعثت پیامبران برخداوند: گویند
است چون در بردارندة لطف است و  واجب

 شاجبار و الزامي نیز در اوامر و نواھی
نیست و برخداوند است كھ پیامبراني فرو 
فرستد تا اوامر و نواھي الھي را بھ مردم 

   .ابالغ كنند و الغیر 
آنچھ قاعده لطف بھ انسانھا مي آموزد و 
قرآن كریم در آیات متعددي بھ آن گواھي 
مي دھد، این است كھ پیامبران و امامان 

باشند تا  یم یمعلمان عدل و داد عقالن
خود بھ رشد و  یمردم را با آموزش عال

تكامل عقالني برسانند و مردم نیز در پرتو 
شعاع این رشد عقالني ، بتوانند 

ئولیتھاي خود را بھ خوبي درك نموده مس
   ٢۵.و بھ وظایف خود قیام و اقدام نمایند

٣  
اما این كھ پیامبران و امامان عالوه بر 
مقام تعلیم، وظیفھ اجرائي عدالت و كشور 

را نیز بر عھده داشتھ باشند و این  یدار
از مقام نبوت و یا امامت  یوظیفھ جزئ
فاده نھ از قاعده لطف است. محسوب گردد

مي شود و نھ از وظایف نبوت است و نھ 
  . پیامبر و امام ملزم بھ آن بوده است
رابطھ  یقرآن كریم در آیات بینات متعدد

و نبوت و امامت را  یبسیار ظریف وح
ھیچ  یچنان اعالم و تكرار نموده كھ جا

در میان نیاید كھ وظیفھ  یشبھ و تردید
و رسالت پیامبر جز ابالغ پیام و  یاصل
.   ۴  نیست  یذار وپند دادن و راھنمایان

آیات چنان روشن است كھ بحث ناسخ و 
  .است یمنسوخ ھم در آنھا منتف

بسیار جاي تأسف است كھ ما قرآن را كھ   
اصل است و شك و شبھھ اي در آن نیست 
رھا مي كنیم و بھ استناد دو حدیث كھ اگر 
ھم صحیح باشد و جاي ھیچگونھ شك و 

و نباشد ، دلیل بر امر در آن د یشبھھ ا
و  اوتحكومت نیست و بھ معناي قض

 بطوریو .استناد مي جوئیم ،است یداور
مرحوم مال  پیشتر مالحظھ خواھید کرد، كھ

 یدر آن دو مورد اجتھاد ی،احمد نراق
کھ مخالف نص  نادرست بھ عمل آورده

  . است صریح قرآن
تأسف بارتر این كھ قدرت طلبان از 

و نبوت و امامت سوء ناآگاھان بھ قرآن 
استفاده كرده و با خلط مبحث امامت و 
نبوت بھ دلیل این كھ پیامبر بھ امور كشور 

خلیفھ ) ع(داري پرداختھ و یا حضرت علي
چھارم مسلمین را پذیرفتھ آن را دلیل بر 
این كھ كشور داري و رھبري سیاسي 
جزئي از وظایف نبوت و امامت است 

الیت مطلقھ قلمداد كرده و بھ استقرار و
سرتاسر قرآن و رسالت . فقیھ پرداختھ اند 

و عمل پیامبر و امام در مخالفت آشكار و 
ھمانطور کھ در  .عیان چنین برداشتي است

بررسی تاریخی نظریھ دولت دینی دیدیم 
شك نیست كھ در طول تاریخ چھ در  یجا

كھ  یمسیحیت و چھ در اسالم متولیان دین
اھان مشروعیت بھ امپراطوران و ش

خودكامھ بخشیده و یا خود والیت مطلقھ 
اي را بنیاد نھاده اند دین را ازرسالت و 
نقش اساسي خود تھي كرده و آن را بھ 
خدمت قدرت و مشروعیت بخشیدن بھ 
والیت مطلقھ خود تحت نام ھمان دین 

  .گرفتھ اند
پیامبر كسي است كھ از یكطرف بھ        

ت خدا و خواس) یربوب( یدریافت علم خدائ
در آوردن دین نائل آمده و ھم با نفي و یا 
فاني شدن خود در علم خداوند ، امور و 
 یمصالح بندگان را از درگاه حق تعال

آموختھ است و وظیفھ داشتھ كھ با 
و . مأموریت وحي آن را بھ مردم ابالغ كند

بنابراین و بدین جھت او ھم امام است 
 ۀمبر ھ ییعني اینكھ در دانستن علوم الھ

مردمان پیشي دارد و ھم رسول است یعني 
آنچھ را كھ مي داند بھ مردم اطالع مي دھد 

اما امام  .و آنھا را از آن آگاه مي سازد
اوامر  یتشریع یاست كھ دانستھ ھا یكس

را مستقیم از طرف خداوند  یالھ یو نواھ
كند بلكھ آنچھ را كھ پیامبر با  یدریافت نم
است او  آموختھ یو یا وح یعلم حضور

نیز از طریق اتحاد با نفس پیامبر آموختھ 
َاَن َمدینھ : است بدین علت پیامبر فرمودند 

بنابراین آنچھ را كھ . باب ھا     الِعلم َو َعلي
پیامبر از طریق وحي مأموریت داشتھ كھ 

امام با مأموریت از  بھ مردم بازگو كند،
مردم بازگو  یپیامبر آن ھا را برا یسو

از مفھوم  ئینابراین امامت جزب. مي كند 
د پیامبر یك ناست و مان یو ماھیت پیامبر
است و این مقام  یو الھ یمقام واالي معنو

ند بھ مردم روي اوامامت كھ از طرف خد
زمین آشكار شده است ، بھ ھیچ وجھ 
وابستھ بھ بیعت و یا انتخاب مردم نیست 

وابستھ بھ بیعت و  یپیامبر ھمچنانكھ
یست پس مي شود گفت كھ انتخاب مردم ن

ھر نبي و رسول امام ھم ھست، اما ھر 
  . نیست  یرسول و نب یامام

در ھر صورت مقام امامت ھمچون رسالت 
و نبوت یك مقام و مسند الھي محض است 
  . و وابستھ بھ انتخاب و بیعت مردم نیست

ھم پیامبر پیش از بیعت مردم براي 
لي زمامداري ، پیامبر خدا بوده اند و ھم ع
بر ھبن ابیطالب قبل از انتخاب بھ عنوان ر

سیاسي و خلیفھ چھارم ، مقام واالي 
امامت را دارا بوده است و راھنماي دین 

  . از سوي خدا بھ شمار مي رفتند
                                                  

با توضیح مختصری کھ گذشت، معلوم  
است کھ برای روشن شدن مسألة امامت 
نیز اّول باید بھ سراغ رسالت و نبّوت 
برویم و با روشن شدن ھدف رسالت 
انبیاء، مفھوم امامت نیز روشن خواھد 

پس ابتداء بھ سراغ قرآن می رویم تا . شد
ببینیم قرآن ھدف از رسالت انبیاء را چھ و 

قبل از آن شاید . چگونھ معّرفی میکند
مناسب باشد کھ سرچشمۀ ارسال رسل و 

جود آمدن اختالف در ادیان و چگونگی بو

اینکھ چگونھ آن اختالف دستمایۀ 
زورپرستان و قدرت پرستان می گردد، 
نظری بیفکنیم و در پی آن ھدف از رسالت 
انبیاء در قرآن را مورد مداقھ   قرار 

   .بدھیم
  سرچشمۀ ارسال رسل

خداوند، سرچشمۀ ارسال رسل را چنین 
  :بیان می فرماید

فبعث اهللا النبّین  کان الناس اّمةواحدة
مبّشرین و منذرین و انزل معھم الکتاب  با 
لحّق لیحکم بین الناس فبما ا ختلفوا فیھ و 
ما ا ختلف فیھ ِاّالالذین اوتوھن من بعد ما 
جاءتھم البّینات  بغیًا بینھم فھدی اهللا الذین 
آمنوا لما ختلفوا فیھ من الحّق باذنھ واهللا 

  قیمیھدی من یشاء الی صراٍط ّمست
مردم قبل از بعثت انبیاء امت یگانھ ای " 

بودند، خداوند بھ خاطر اختالفی کھ در 
میان آنان پدید آمد انبیائی بھ بشرت و 
انذار برگزید و بھ آنان کتاب را بھ حق 
نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم در 

و این . آنچھ اختالف کرده اند، داوری کنند
احیھ کسانی کھ اختالف پدید نیامد مگر از ن

بودند و انگیزه آنھا در ]  کتاب[ اھل آن 
در . بود] بغی[اختالف ظغیان و حسادت 

این ھنگام بود کھ خدا کسانی را کھ در 
مسائل مورد اختالف ایمان آوردند بھ 
سوی حق رھنمون شد و خدا ھر کھ را 
بخواھد بھ سوی صراط مستقیم ھدایت می 

   ۵. " کند
اجتماعی و  انسان چون موجودی است 

تعاونی کھ با تعاون و کمک یکدیگر می 
تواند مسائل زندگی خود را حل کند و بھ 

در اّولین جمعی کھ .حیات خود ادامھ دھد
تشکیل داد، ھمھ یک جمع و یک امت 
بودند اّما چون ساختار وجودیش، با آزادی 
و اختیار بگونھ ای بود کھ می توانست در 

د و یا در جھت خلیفة خدا شدن گام بر دار
جھّنم این دنیای مادی بھ اسفل سافلین کھ 
راه بغی و ستمکاری است نزول کند و ھر 
کدام از آن دو را نیز با آزادی و اختیار 
انتخاب نماید، و نظر بھ اینکھ راه و مقصد 
را ھم، در ھمین کرۀ خاکی و در میان جمع 
انسانھا دیگر باید انتخاب نماید، چنین 

ژگی خاص برای زیستن انسانی و با آن وی
در اجتماع نیاز بھ وضع قوانین بطور 

  .طبیعی برایش پدید آمد
از طرفی دیگر انسان در طول حیات خود، 
بھ سمت و سوئی در حرکت است و عالوه 
بر آن برخوردار از استعداد و یا الھام 

کھ در نھایت دو  ۶فجور و تقوی است 
سرنوشت برایش متصّور است و  زیستن 

ر اجتماع بدون راه و روش و حرکت د
مشخص امکان پذیر نبود، خداوند، دین را 
کھ ھمان راه و روش و قوانین رسیدن بھ 
مقصد بود،  برایش فرستاد کھ با  عمل 
بدان، ھم در اجتماع زیست کند و ھم 
  .زندگی خود را سازمان و سامان بدھد

در ابتداء، قوانین حرکت و زیست در 
رفت و از این اجتماع لباس دین بھ خود گ

جھت است کھ از جملھ راه و روشی کھ 
انسان بدان عمل می کند، دین وی نیز 

وضع قوانین و یا دین . نامیده می شود
طبعًا مانند  قوانین ھر جامعھ ای کھ تخلف 
از قوانین آن مجازات در بر دارد و جامعۀ 
عامل بھ آن قوانین مفتخر بھ 

می  ...جامعۀمترّقی، پیشرفتھ، با فرھنگ و
شود، مستلزم بشارت و انذار و یا ثواب و 

و اگر قوانینی را کھ امروزه . عقاب گردید
در جھان جریان دارد، ریشھ یابی کنید، 
مشاھده می کنید کھ اساسی ترین آنھا از 

  .دین مایھ گرفتھ است
خداوند، برای بشر وضع قوانین کرد و با 
بر گزیدن پیامبران، از آنھا پیمان گرفت کھ 

و قوانین و راه و روش بکارگیری  کتاب
آنرا بھ آنان ابالغ کنند و آنھا چنین کردند 
و از مردم نیز عمل بدان را پیمان گرفت 
ولی آنھا پیمان شکستند و از راه خدا دور 

ارسال رسل را ) ع(حضرت علی. گردیدند
  :چنین توضیح داده اسب

پیمبران برگزید و از ] آدم[و از تبار او" ..
ا، و ابالغ رسالت را پیمان آنان وحی ر

گرفت، ھمان ھنگام کھ بیشتر آفریدگان او 
پیمان شکستھ بودند و از حق بی خبر 
مانده و بھ او شرک ورزیده و بھ حیلت 

شیطانھا از معرفت خدای سبحان دور 
  . گردیده و از بندگی او باز مانده

پس آنگاه خدای سبحان رسوالن خود را 
پیامبران خود  در میان آنان بر انگیخت و

را با فاصلھ ھا بسوی آنان فرو فرستاد تا 
ادای پیمان فطرت حق را از آنان بخواھند 
و نعمتھای فراموش شده او را بھ آنان یاد 
آور شوند و بھ برھان و حّجت تبلیغشان 

خدای سبحان، ھرگز آفریدگان خود .... کنند
را از پیامبران مرسل، یا کتاب منزل یا 

ھ یا نشان دادن راه راست برھانھای بایست
  ٧." و روشن محروم نمی گذارد

برای اینکھ عقاب و ثواب بر اعمال مترتب 
گردد، باید قبًال قوانین و نحوۀ اجرای آن 
بھ سمع مردم رسیده باشد و بھ مردم 
آگاھی الزم در جھت حسن و قبح و یا 
نکات مثبت و منفی آن بوسیلۀ تبلیغ و 

بعد از . ارشاد، توضیح داده شده باشد
آوردن برھان و اتمام حجت، آنوقت می 
شود اعمال را در موارد توضیح داده شده، 

بھ ھمین . مورد سؤال و جواب قرار داد
علت است کھ سنت اللھی بر این قرار 
گرفتھ است تا رسولی نفرستد و کتاب و 
میزان روشن را بھ آنھا ابالغ نکند، ھیچ 

عذاب اّمتی در برابر اعمالی کھ کرده است 
  ٨. نخواھد کرد

بنا براین، دو مسیری کھ انسان در طول 
عمر با اعمال خود می پیماید، با در دست 
داشتن قوانین و اوامر و نواھی و آگاھی 
داشتن بر آنھا و نیز با داشتن آزادی و 
اختیار است کھ اعمال شامل ثواب و عقاب 
می گردد زیرا بر  انسان محصور و مجبور 

  .حرجی نیست
جود استعداد و یا الھام فجور و تقوی با و

در انسان و آزادی و اختیار، کسانی کھ راه 
نزول جھّنم خاکی را برای خود انتخاب می 
کنند و تمام ھّم و غّم خود را بر متنعم شدن 
ھر چھ بیشتر، از امکانات دنیای مادی 
متمرکز می سازند، و برای تصاحب ھر 

بشر  چھ بیشتر آن کھ متعلق بھ ھمۀ ابناء
است، بھ خود و اجدادشان، راه بغی و 
ستمکاری در پیش می گیرند و در این 
مسیر بھ خلق و ایجاد وسیلھ و یا دستآویز 

  .مورد نیاز می پردازند
مھمترین و مشروعترین دستآویزھا، دست 
آویز دینی است و برای در اختیار قرار 
گرفتن آن است کھ اختالف در دین را 

م در ایجاد اختالف بوجود می آورند و گا
در دین بمنظور آنکھ بھ نفع قدرت و 
امکانات خود، آنرا دست مایھ قرار دھند، 
می گذارند و سپس آنرا طبیعی و خدائی 

  .جلوه می دھند
با ایجاد اختالف در دین است کھ دوئیت و 
چند دستگی بوجود می آید و زندگی برابر 
و برادرانھ بھ استثمار انسان از انسان و 

. ندگی انسان از انسان، تبدیل می شودیا ب
اّما چون بنیاد ھستی و ھستی بخشی بر 
توحید و یگانگی قرار گرفتھ است و حیات 
جاوید اخروی در امتداد این دنیا قرار 
دارد، با تأمین زندگی سعادتمند این جھان 
است کھ می توان بھ حیات ابدی جاویدان 

در بھشت بی نیازی، در جوار قرب  –
یگانھ کھ ھدف غائی و نھایت رشد  خداوند

دسترسی پیدا کرد و  –و پیشرفت است 
بدین منظور است کھ باید در جامعھ قوانین 

  :و مقرراتی باشد کھ بتواند
  آزادی -الف
  اختیار -ب
  برقراری قسط و عدالت -ج
  زندگی مسالمت آکیز -د

را برای ھمۀ انسانھا، صرفنظر از دین و 
برای زندگی  باور آنھا و راه و روشی کھ

انتخاب می کنند را تأمین نماید، و خداوند، 
نھ تنھا بر وجود آنھا صّحھ می گذارد، 
بلکھ بر استقرار ھمۀ اینھا تأکید دارد، 
زیرا بدون وجود آنھا، بھشت و جھّنم، 
عقاب و ثواب، نیکوکاری و بدکاری، 
سعادت و شقاوت، قرب بھ خدا و دوری از 

ی دھد و خدا، معنای خود را از دست م
حّجت خداوند بر بشریت تمام نگشتھ و 
امکان فھم و آگاھی انسان ھا و اقوام 
مختلف، بر اوامر و نواھی خداوند، از آنھا 

بدین منظور است کھ با . سلب شده است
  :صدای رسا، بھ پیامبرش می فرماید

* الاعبدواماتعبدون * قل یا اّیھاالکافرون
والان * والانتم عابدون ما اعبد

لکم * والانتم عابدون مااعبد* ٌدّماعبدتمعاب
  *دینکم ولی دین

بگو ای کافران، من آنچھ شما عبادت " 
مکنید، من عبادت نمی کنم و آنچھ را من 
و . عبادت می کنم، شما عبادت نمی کنید

من آنچھ را شما عبادت می کردید، عبادت 
نمی کنم و آنچھ را من عبادت می کنم شما 

این دین شما برای پس . عبادت نمی کنید
  ٩." شما و دین من برای من

خدای متعال این معنا را بھ پبامبش 
  : تصریح می کند

و لو شاء رّبک ال من فی االرض کّلھم 
جمعًا افانت تکره الناس حتی یکونو 

  مؤمنین
اگر خدا می خواست، چنان می کرد کھ " 

ھمة مردم روی زمین، ایمان آورند، آیا تو 
مجبور کنی کھ ایمان می خواھی مردم را 

  ١٠. "  بیاورند
و باز خداوند بوضوح ھر چھ تمامتر       

  :  اعالم می کند کھ
  ال اکراه فی الدین قد تبّین الرشد من الغی

ھیچ اکراھی در این دین نیست، ھمانا " 
  ١١." کمال از ضالل متمایز شد

بنا بھ تفسیر ھمۀ مفسرین و بویژه عالمھ 
، صاحب سید محمد حسین طباطبائی

دین : المیزان در تفسیر این آیھ می فرماید
اجباری نفی شده است زیرا اعتقاد و ایمان 
از امور قلبی است کھ اکراه و اجبار در آن 

   ١٢ .راه ندارد
خداوندی کھ در مورد پذیرش دین چنین 
صریح و روشن اجبار و اکراه را در آن 
نفی کرده و بھ پیامبرش ھشدار می دھد 

فکر اجبار افتد کھ اگر خدا می  کھ مبادا در
. خواست، خود بھ این عمل توانا تراست

آزادی، : اّما ھمین خداوند بر پایداری
اختیار، برقراری قسط و عدالت، و وجود 
زندگی مسالمت آمیز تأکید فراوان دارد و 
بھ پیامبرش تصریح کرده کھ آن را بھ 
مردم ابالغ کند تا مرد خود بھ برقراری 

کھ بدون وجود  ١٣  قیام کنندقسط و عدل 
آنھا، آنچھ در جوامع پرستیده می شود، 

  .نمادھای مختلف قدرت است و نھ خدا
با وجودیکھ دین اصول و معارفش روشن 
بود و حّجت ھمراه برھان آشکار بر 
بشریت تمام شده بود، عده ای از راه 
طغیان و ستمگری، آنرا مایۀ اختالف 

  :دکردند و قرآن بدان صراحت دار
اال الذین اوتوه من بعد ما جاءتھم البینات 

  ١۴بغیًا بینھم 
یکی : و بنا بر این اختالفھا دو دستھ شدند

اختالف کھ منشاء آن، استعداد و یا الھام 
فجور و تقوی در انسان بوجود آمد و 
دیگری از طریق دین کھ خود برای رفع 
اختالف آمده بود، باز بھ تدریج بعلت 

امالن آن در میان ستمگری و ظغیان ح
بشر مورد اختالف قرار گرفت و در حقیقت 
اگر بھ دّقت بنگریم، مشاھده می کنیم کھ 
ھر دو منشاء اختالف بھ یک منشاء کھ آن 
ھم طغیان و ستمگری و یا بعبارت دیگر 
قدرت طلبی و انحصار انواع و اقسام آن 

  .بھ خود است بر می گردد
روشن است کھ اختالف در دین بوسیلۀ 
حامالن و کباده کشان و متولیان دین و 
کسانی کھ بھ کتاب خدا علم داشتند، از 
روی منّیت و حسادتی کھ بھ یکدیگر 
ورزیدند و عالقھ ای کھ بقدرت داشتند و 
تنھا بھ انگیزۀ سرکشی و ظلم و ستم بھ 

روشن است کھ در اّول . راه انداختند
زندگی جمعی وحدت حاکم بوده و بعد بھ 

ئیده است و در ابتداء اختالف اختالف گرا
دّومی یعنی اختالف در دین وجود نداشتھ 

و مااختلف فیھ االالذین « است و جملۀ،
، می رساند کھ اختالف »اوتوه بغیًا بینھم 

در دین تنھا از ناحیھ کسانی ناشی شده کھ 
حامالن کتاب و علمای دین بوده اند و 
انگیزۀ آنان حسادت با یکدیگر و ظغیان 

  .استبوده 
تجربۀ تاریخی نیز بدین امر صراحت دارد 
کھ دین ھا توسط متولیان و علمای دین و 
بھ منظور مشروعیت بخشیدن بھ خود و 

  سھیم شدن در قدرت و یا تمام و کمال 
قدرت را بدست گرفتن، در دین اختالف 

بی جھت نیست کھ اختالف . ایجاد کرده اند
را قدرت پرستان و زورگویان دستمایھ می 

  .کنند و بر شّد ت اختالفھا می افزایند
  15در صفحه

  

  بري در قرآنامور خارج از محدودة رسالت و پیام
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  دالیل دیگر اختالف در دین
خداوند باز تصریح می کند کھ اختالف در 
دین را حامالن  و عالمان بدین، پس از 
  .آنکھ علم بدان پیدا کردند، بوجود آوردند

وما تفرقوا اال من بعد ما جاء ھم العلم بغیًا 
ربک الی اجٍل  بینھم و لو ال کلمة سبفت من

مسّمی لقضی بینھم و ان الذین اورثوا 
  الکتاب من بعد ھم لفی شّک منھ مریب

و تفرقھ نینداختند مگر بعد از آنکھ عالم " 
بدان شدند، ولی حسادت و طغیان بھ 
اختالف وادارشان کرد و اگر حکم پیشین 
پروردگارت تا سرآمدی معّین تعلق نگرفتھ 

د و کسانی بود، در میانشان داوری می ش
کھ پس از ایشان کتاب را بھ ارث بردند 

." ، از آن سخت در شّک اند]فرا گرفتند[
١۵  

چون دین امری فطری است و قرآن بدان 
  صراحت دارد

فاقم وجھک للدین حنیفًا فطرة اهللا اّلتی 
  فطرالناس علیھا

رو بھ سوی دین حنیف آر، این فطرت " 
اللھی است کھ مردمان را بر وفق آن 

  ١۶" ده است آفری
و بدین علت است کھ خداوند، اختالف در 
دین را ناشی از بغی و حسادت و طغیان 
اعالم کرده و فرموده است کھ اھل بغی و 

  .ظغیان عذابی دردناک در پیش دارند
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و 
یبغون فی االرض بغیر الحق ائالئک لھم 

  عذاٌب علیم
یت بعھدۀ کسانی تنھا تقصیر و مسؤل" 

است کھ بھ مردم ظلم می کنند، و در زمین 
بغی و طغیان می ورزند، بدون اینکھ حقی 
داشتھ باشند، و اینان عذابی دردناک 

  ١٧." دارند
در این رابطھ، خداوند کسانی را کھ امر بر 
آنان مشتبھ شده، و راه درستی بھ سوی 
دین حّق نیافتھ اند، معذور می دارد و می 

  :فرماید
و آخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا عمًال 
صالحًا و آخر سیئًا عسی اهللا أن یتوب 

  علیھم إن اهللا غفوٌر رحیم
و دیگرانی ھستند کھ بھ گناھان خویش " 

اعتراف کرده اند و کار شایستھ را با کار 
دیگر کھ ناشایستھ است آمیختھ اند، باشد 
کھ خداوند از آنان در گذرد، چرا کھ 

  ١٨. " گار مھربان استخداوند آمرز
و باز خداوند، کسانی را کھ قدرت تحقیق 
نداشتھ و بھ خاطر اختالفی کھ علمای دین، 
در دین انداختھ اند، و امر بر آنان مشتیھ 
شده، آنان را نیز از عذاب مورد عفو قرار 

  .می دھد و عذرشان را می پذیرد
اال مستضعفین من الرجال و النساء 

ن حیلة و ال یھتدون والولدان ال یستطیعو
سبیًال فاولئک عسی اهللا ان یعفو عنھم و 

  کان اهللا عفّوا غفورًا
مگر مستضعفین از مردان و زنان و " 

فرزندانی کھ نمی توانند خود را از شّر 
مستکبرین رھا کنند، اینگونھ افراد مورد 
عفو خدا واقع می شوند، چون خدا اھل 

  ١٩. " عفو و مغفرت است
اینکھ خداوند چند کروه و با توّجھ بھ  

دستھ را مستثنی کرده و آنھارا مشمول 
عفو و مغفرت خود قرار داده، معلوم می 
شود کھ بغی را خداوند مخصوص علمای 
دین گردانیده است و اتفاقًا صاحب المیزان 
نیز تصریح می کند کھ خداوند بغی را 

  :مخصوص علماء کرده است
با  عالوه بر اینکھ فطرت منافاتی" ...

غفلت و اشتباه ندارد، بلھ با گمراھی 
عمدی و از روی بغی و طغیان منافات 
دارد، و خالصھ ھر چند دین خدا فطری 
است، اّما  منافات ندارد کھ در اثر ایجاد 
اختالف علماء،  دین خدا دچار اختالف 
شود، و عامۀ مردم ھم بھ تبع، دچار 
گمراھی گردند، و مسئول ھم نباشند، ولی 

ی کھ عمدًا اختالف می کنند، بر علمائ
  .خالف فطرت خود قدم برداشتھ اند

و بھ ھمین جھت خدای تعالی بغی را 
مخصوص علما کرده، کھ آیات االھیھ 
برایشان روشن بوده، معذالک زیر بار 

  ٢٠." نرفتھ اند
و برای ھمین است کھ بھ علمائی کھ دچار 
بغی و حسادت می شوند را عذابی دردناک 

  . است وعده داده
حال کھ معلوم شد، کھ بچھ منظور و 
بوسیلۀ کدام دستھ از علما اختالف در دین 
خدا انداختھ اند، جای آن است کھ این 

مسئلھ مورد تجزیھ و تحلیل قرار بگیرد کھ 
آیا دین ھا و رسالتھا، در نزد خداوند 
متفاوت بوده است یا خیر؟ و اگر اختالفی 
در دین و رسالت نیست، پس این 

تالفھای موجود چرا و چگونھ بوجود اخ
  آمده اند؟

  اختالف در دین و رسالت
نظر بھ اینکھ در بین ادیان اللھی ، دین 
ھای متفاوتی وجود دارد، شاید بعضی را 
گمان بر این باشد کھ رسوالن، رسالتھای 
متفاوتی داشتھ اند کھ در نتیجھ ادیان 

اّما اگر بھ . متفاوتی بوجود آمده است
ن برگردیم و آنرا مورد کنکاش ریشۀ ادیا

قرار بدھیم، بھ این نتیجھ خواھیم رسید کھ 
دین خدا، دین واحدی بوده و ھمۀ رسوالن 
و ادیان، رسالت واحدی را تعقیب کرده 

ولی ھمانگونھ کھ در بخش پیشین . اند
توضیح داده شد، در طول زمان و بھ 
تدریج کھ حامالن کتاب و علمای دین بعلت 

و رقابت با یکدیگر، در دین حسادت و بغی 
خدا، اختالف بوجود آورده اند، دین ھای 
متفاوت در عرصۀ جھان خود نمائی کرده 
است و از آن ھم فراتر رفتھ، حتی در 
درون دین واحدی، آن دین بھ شعبات 

و در نتیجھ، . متعدد تقسیم گردیده است
دین حّق بر مردم مشتبھ شده و عامۀ مردم 

  .اند دچار اختالف گردیده
چنانکھ ذکر آن رفت، خداوند دو دستھ از 
کسانی را کھ در مورد دین گمراه گردیده 
اند، مورد عفو و رحمت خویش قرار 

  :میدھد و عذرشان را می پذیرد
کسانی کھ امر بر آنھا مشتبھ شده، و راه 

  .درستی  بسوی حّق نیافتھ اند
کسانی کھ قدرت تحقیق نداشتھ و بر اثر 

ی دین در دین انداختھ اند، اختالفی کھ علما
 .گمراه شده اند

تنھا خداوند، اھل بغی و طغیان، یعنی 
حامالن کتاب و علمای دین کھ با داشتن 
علم، عمدًا اختالف در دین انداختھ و یا 
اینکھ با وجود داشتن علم بھ حقیقت دین، 
آنرا برای مردم اظھار نکرده اند، معذور 

ا وعده نمی دارد و عذابی دردناک بھ آنھ
می دھد و این امر در تمام زمانھا و در 
مورد تمام علمای ادیان صادق است و 

  .منحصر بھ علمای دین خاصی نیست
قرآن صراحت دارد کھ دین حّق، دین 
واحدی بوده و ھمۀ پیامبران ، رسلت 
واحدی را تعقیب می کرده اند اّال اینکھ 
دین رو بھ کمال داشتھ و پس از کامل شدن 

ین کامل، خاتمیت ادیان اعالم و آمدن د
گردیده و پیامبرش نیز خاتم پیامبران 

   ٢١. است
خدای متعال در مورد حضرت ابراھیم و 
رسالت و دینش و دین فرزندانش 

  :میفرماید
و لقد اصطفیناُه فی الدنیا و انھ فی االخرت 

اذ قال لُھ ربھ َاسلم قال * لمن الصالحین
براھیم و وصی بھا ا* اسلمت لرب العالمین

بنیھ و یعقوب یا بنی ان اصطفی لکم الدین 
  فال تموتن اّال و انتم مسلمون

ما او را در دنیا بر گزیدیم و او در " 
و چون . آخرت از صالحان است
اسالم آور و او : پروردگارش بھ او گفت

و . ھم برای خدا ی رب العلمین اسالم آورد
ابراھیم آئین را بھ پسران خویش و یعقوب 

کرد، ای پسرکان من خدا این دین  سفارش
را برای شما برگزید، نمیرید مگر انکھ 

  ٢٢." مسلمان باشید
  باز در قرآن آمده است

ام کنتم شھداَء اذ حضر یعقوب الموت اذ 
قال لبنیھ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد 
اللھکم االه آبئک ابراھیم و اسمعیل و 

  اسحق اللھًا واحدا و نحن لھ مسلمون
ر آندم کھ مرگ یعقوب در رسید شما مگ" 

: حاضر نبودید کھ بھ پسران خویش گفت
خدای : پس از من چھ می پرستید؟ گفتند

تو و خدای پدرانت ابراھیم و اسمعیل و 
اسحق، خدای یگانھ را می پرستیم و 

  ٢٣." مسلمان اوئیم
و چون یھودیان می گفتند، یھودی شوید و 
ا نصرانیان می گفتند، نصرانی شوید ت

ھدایت یابید، خداوند بھ پیامبر می گوید، 
بگو بر آئین ابراھیم می روم و بین 

  .ھیچکدام از پیامبران فرق نمی گذارم

و قالوا کونوا ھودا او نصاری تھتدوا قل 
بل مّلة ابراھیم و اسمعیل و اسحق و 
یعقوب و االسباط و ما اوتی موسی و 
عیسی و ما اوتی النبّیون من ربھم ال نفرق 

  ن احدا و نحن لھ مسلمونبی
گویند یھودی یا نصرانی شوید تا ھدایت " 
بل  آئین ابراھیم  را پیروی ] نھ[بگو. یابید

می کنم کھ دین میانھ است و خود او از 
بخدای یکتا و آنچھ : بگوئید. مشرکین نبود

بما نزول یافتھ و آنچھ بھ ابراھیم و 
اسمعیل و اسحق و یعقوب و اسباط و آنچھ 

ی و عیسی آمده و آنچھ بھ انبیاء بھ موس
از ناحیھ پروردگارشان آمده، ایمان داریم 
و میان ھچیک از آنھا غرق نمی گذاریم و 

  ٢۴." ما مسلمان او ھستیم
در چند آیھ ای کھ در فوق گذشت، خداوند 
بیان کرد کھ دین حّق کھ اوالد ابراھیم از 
اسمعیل و اسحق و فرزندان وی بر آن 

برگزیده شده بود، اسالم  بودند و برایشان
بود و ابراھیم، خود نیز بر اسالم بود کھ 

سپس . است) یکتا پرستی و اعتدال(دین 
قرآن نتیجھ می گیرد کھ اختالف و 
انشعابھائی کھ در دین پیدا شده، دستھ ای 
خود را یھودی و دستھ ای خود را مسیحی 
خواندند، ھمۀ آنھا ساختھ ھای ھوی و 

  .ود بشر استھوس و قدرت پرستی خ
زیرا معبودی کھ بوسیلھ دین پرستیده می 
شود یکی است و آن دین ابراھیم 

ملت و دین، ھمان دین اسالم است و .است
  :بھ ھمین علت فرمود

اّن الدین عنداهللا االسالم و ما ختلف الذین 
اوتوه الکتاب اال من بعد ما جاَء ھم العلم 

  .بغیًا بینھم
سانی کھ و ک.دین نزد خدا اسالم است" 

کتابشان اختالف نکردند مگر پس از آنکھ 
علم یافتند، بعلت ستمگری و بغی کھ با ھم 

  ٢۵." داشتند، اخنالف پیشھ کردند
و بازقرآن صراحت دارد کھ دین نزد خدا 
اسالم است و ھر کس غیر از اسالم دینی 

  .داشتھ باشد، از او پذیرفتھ نیست
نھ و و من یبتغ عیراالسالم دینًا فلن یقبل م

  ھو فی االخرة من الخاسرین
و ھر کسی کھ دینی غیر از اسالم " 

برگزیند، ھر گز از او پذیرفتھ نمی شود و 
     ٢۶." او در آخرت از زیانکاران است

سئوال این است کھ چرا دین نزد خداوند    
فقط اسالم است؟ پاسخ این است کھ چون 
پیام اصلی ھمۀ ادیان آزاد شدن و رشد 

بعلت تحریف در کتابھای  کردن است و
گذشتۀ آسمانی، این پیام کھ یمثابھ دیرک 

چادر بدون دیرک وسط آن  - چادر است کھ
بھ شرکھای خفی و جلی   -سر پا نمی ماند

آلوده شده است و تنھا قرآن است کھ بھ 
تصدیق ھمھ از تحریف مصون مانده است 
و بشرحی کھ از خود قرآن کمی بعد آورده 

د ھمۀ جھانیان را بھ خواھد شد،قرآن خو
  .تحّدی فرا خوانده است

قرآن بھ پیام ھمۀ ادیان، کھ پرستش خدای 
یگانھ است، بدرستی پاسخ  داده است اما 
این نتیجھ حاصل نمی شود مگر با 
آزادشدن از پرستش  ھمۀ  نمادھای قدرت 

  .و  این در آزادی و رشد حاصل است
و اّنا مّنا لمسلمون و مّنا القسطون فمن 

  سلم فالئک تحروا رشًداَا
از جملھ ما مسلمانانند و بعضی " 

ستمگرانند و ھر کس اسالم آورد آزاد 
  ٢٧." میشود و رشد میکند

دین ملت ابراھیم کھ اسالم است، انسان را 
از پرستش قدرت و نمادھای مختلف آن، 
بھ پرستش خدای یگانھ رھبری می کند، 

کلمۀ اسالم بھ . دین حّق است و ال غیر
ظ لغوی، از باب افعال است و کلمۀ لحا

تسلیم از باب تفعیل است و ھر دو یک 
معنی را می دھند و آن این است کھ کسی 
در برابر کس دیگر حالتی داشتھ باشد کھ 
ھر گز او را نافرمانی نکند و او را از خود 
دور نسازد و این حالت اسالم است کھ 

اسلمت لرّب : " حضرت ابراھیم فرمود
  .، تسلیم پروردگار عالمیان ھستم"العالمین

در حقیقت اسالم یعنی تسلیم شدن و 
ابراھیم یکسره تسلیم پروردگار عالمیان   
شد و این است کھ اگر کسی غیر از خدای 
و . یگانھ را بپرستد، زیان کرده است

براستی اگر کسی در تمام حاالت در برابر 
خدای یگانھ خاضع و خاشع باشد، ھیچگاه 

یگران و نمادھای قدرت تن بھ پرستش د
در نمی دھد و چنین دینی اسالم است کھ 
انسان را بدان رھنمون می کند و این است 
کھ خداوند دین را برای بشریت اسالم بر 

  .  گزید و غیر آن را از کسی نمی پذیرد
   

در زمان ظھور اسالم، ھنوز دین حنیف 
یگانھ پرستی و دین ابراھیم، در میان 

شناختھ شده بود و خود  مردم آن زمان 
ابراھیم نیز بھ یگانھ پرستی شھره بود و 
از این جھت است کھ خداوند بھ پیامبر 

  :گرامیش می گوید
قل بل ملة ابراھیم حنیفًا و ما کان من 

  المشرکین
بگو ملت ابراھیم را پیروی می کنم کھ  

فطری و ملت واحده ایست کھ تمام انبیاء 
د از او ھمھ بر شما از ابراھیم گرفتھ تا بع

آن ملت بودند و صاحب این ملت یعنی 
  ٢٨. ابراھیم از مشرکین نبود

در آیھ ای کھ ذکر شد، خداوند برای اینکھ 
امر پیامبری را عمومیت بدھد و آنرا شامل 
ھمۀ انبیاء بگرداند، عالوه بر پیامبرانی 

وما اوتی النبیون :   کھ نام برده، میفرماید
" نبیاء نازل شدهو انچھ بھ ا. " من ربھم
بھ ھمھ ایمان داریم و فرقی بین  ٢٩

  ھیچیک از آنھا نمی گذاریم
در اینکھ ھمۀ پیانبران یک رسالت داشتھ 
و تفاوتی بین رسالت ھیچکدام از آنان 
نبوده است، خدای متعال در چندین آیھ از 
قرآن مجیدش بر این امر تأکید می کند و 

رق ال نف: حتی از زبان مؤمنین می فرماید
  بین احدٍا من رسلھ

بین ھچ یک از پیامبران او فرقی نمی " 
  ٣٠" گذاریم

بنا بر این باید معلوم شده باشد کھ دین 
خدا، واحد است و آن ھمان است کھ 
خداوند از ھمۀ انبیاء و امتھای آنان، بر 
آن پیمان گرفتھ است کھ ھر پیغمبر، بھ 

و این  ٣١پیامبر بعد از خود بشارت دھد 
و من یبتغ غیراالسالم . اسالم استدین ھم 

" آیا غیر از اسالم دینی می جوئید" دینًا 
٣٢  

با وجودیکھ اسالم دین خداست، چون ھر 
کسی کھ در آسمانھا و زمین است تسلیم 

پس ھر کس تسلیم  ٣٣. او و اوامراوست
اوامر خدا باشد، مسلمان است و در 
حقیقت بھ اسالم ایمان آوردن یعنی اینکھ 

اسالم رسیدن کھ ھمان تسلیم در  بھ مقام
  .برابر امر خدا، شدن است، می باشد

شرع لکم من الدین ما وّصی بھ نوحًا 
والذی اوحینا الیک و ما وّصینا بھ ابراھیم 
و موسی و عیسی ان اقیموالدین و ال 

  تتفرقوا فیھ
برای شما از دین ھمان را تشرع کرد کھ " 

تو  بھ نوح آنرا توصیھ نمود و آنچھ ما بھ
وحی کردیم و بھ ابراھیم و موسی و 
عیسی توصیھ نمودیم، این بود کھ دین را 

  ٣۴." اقامھ کنید و در آن متفرق نشوید
بنابر این دعوت بسوی توحید، راه دین 
است و ھدف از ھمۀ اینھا ریشھ کن 
ساختن مادۀ اختالف در میان نوع بشر 

و چنین چیزی تنھا با تسلیم بھ . است
خدای یگانھ عملی می  توحید و پرستش

  .گردد
در بین پیامبران کھ در تاریخ شناختھ شده 
ھستند و چھرۀ آنان در اذھان پیروانشان 
برای آنھا اشکار است و آنھائی کھ آشکار 
نیست، ھمھ در اصل رسالت یکسان ھستند 
و دین ھم یکی است و در عین اینکھ ھمۀ 
آنان در فضل رسالت،  در مجمع کماالت و 

و ابالغ آن کھ ھمان توحید و یادآوری 
اّما . یگانگی است مشترک و سھیم ھستند

در بین انبیاء اختالف مقام و درجات ھست 
و در مراتب کمال روحی و معنوی بعضی 

  .بر بعضی دیگر برتری یافتھ اند
تلک فّضلنا بعضھم علی بعٍض ّمنھم کّلم 

  اهللا و رفع بعضھم درجاٍة
ی را بر اینان پیامبرانی ھستند کھ بعض" 

بعضی از آنان برتری بخشیده ایم، بعضی 
از آنان کسی است کھ خداوند با او سخن 
گفتھ است، و بعضی از آنان را مرتبھ ھائی 

  ٣۵. "  بلند فرا برده است
پس از اینکھ معلوم گشت کھ اختالفی در 
دین وجود نداشتھ است و دستھ ای خاص 
از علمای ادیان در دین اختالف بوخود 

ند، سئوال این است کھ بچھ منظور آورده ا
و ھدفی، دست بھ اختالف زده شده است و 
اختالفات در خدمت چھ گروه، دستھ و یا 
طبقھ ای قرار گرفتھ است؟ در بخش بعدی 

  .بھ این سئوال پاسخ داده خواھد شد
اختالف دستمایۀ قدرت پرستان و 

  زورگویان
برای زدودن شک و شبھھ کھ علمای دین 

اھی و علم، بمنظور رشک، با داشتن آگ
حسد، رقابت و برتری جوئی و قدرت و 
سھیم شدن در نمادھای مختلف قدرت و یا 
حفظ و نگھداری آن مقدار زور و قدرتی 
کھ در دست دارند، در دین خدا، اختالف 
بوجود می آورند و یا دست بھ تحریف دین 
می زنند و یا اینکھ حد اقل علم و آگاھی 

اظھار و آشکار نمی  خود را بھ موقع خود
گردانند و بدینسان تودۀ مردم را در 
بھ . گمراھی فرو می برند و نگھ می دارند

ھمین علت است کھ خداوند، عذر آنھارا 
نمی پذیرد و عذابی درد ناک بھ آنھا وعده 

  ٣۶. داده است
اگر دینداران و علمای بحق دین،دین را از 
متوّلیان زور پرست و ستمگر، بدر آورند 

دین را در مجرای صحیح خود قرار  و
دھند، وقتی  لب و لباب دین  برای مردم 
آشکار شد، آنھا بر اساس فطرت خدادی 
خویش کھ خدا پرستی و پرستش خدای 
یگانھ و بریدن از انواع و اقسام طاغوت و 
نمادھای مختلف قدرت است، پاسخ مثبت 
خواھند داد و با طیب خاطر بدان گردن 

  .خواھند نھاد
ا فھم این مسئلھ سخت است کھ با وجود آی

ظلم و ستم، دشمنی و عداوت، استثمار 
انسان بدست انسان، بندگی قدرت و انواع 
آن، برتری جوئی و اشگال گوناگونش، در 
جامعھ، آنچھ پرستیده میشود، شکلی از 
اشکال زور و قدرت در لباس دین است و 
نھ خدا؟ و یا خیلی مشکل است کھ فھمید 

جوامعی و با وجودیکھ نماز در چنین 
خوانده می شود، روزه گرفتھ می 
شود،حج خانۀ خدا انجام می شود،و غالبًا 
، ھمھ با انجام اعمال فوق خود را مسلمان 
و خداپرست نشان می دھند، اّما آنچھ در 
حقیقت پرستیده می شود نمادھای مختلف 

  قدرت است؟
آیا تجربھ ھای تاریخی کھ قرآن جای جای 

متذکر شده است، فقط برای نسلھای آن را 
گذشتھ است و نسل ما و نسلھای آینده، 
فقط باید بعنوان رویدادھای تاریخی از آن 
مّطلع باشند و نھ اینکھ بدانند، اگر ھمان 
راه و روش را در پیش گرفتند، آنان نیز 
بھ  ھمان سرنوشت و سر انجام دچار 

  خواھند شد؟  
ا ھستند علمای دین چھ فکر می کنند و کج

و ما چھ فکر می کنیم و کجا ھستیم؟ آیا 
علمای اسالم نمی دانند کھ کسانی کھ 

، را )ع(فتوای دادند کھ حسین بن علی 
نظر بھ اینکھ در برابر یزید زمان سر خم 
نکرد را میشود کشت ویا علمائی کھ با 
علم خود بھ کتاب خدا و سنت رسول، 
سلطنت موروثی معاویھ را مشروعیت و 

م بخشیدند، و یا کسانی کھ با علم و تحکی
آگاھی بر اینکھ حضرت علی شایستھ ترین 
فرد و آگاھترین آنھا بھ کتاب خدا است، 
بعلت برتری جوئی و قدرتمداری و سھیم 
شدن در قدرت، اورا کنار زدند و خانھ 
نشین کردند و یا کم بودند و ھستند علمائی 
کھ در ھمین نسل ما، والیت فقیھی کھ نھ 

شۀ قرآنی، نھ فقھی، نھ اجماعی، نھ ری
عقلی و نھ عرفی دارد، نھ تنھا علم خود 
را آشکار نکردند، بلکھ با علم و آگاھی 
خود، بر استمرار و استحکام والیت فقیھ، 
مشروعیت و حاکمیت بخشیدند و چنین 
حکومت ستمگری را بر مرد م تحمیل 
کردند و اینگونھ ، خود بھ طاغوتھای 

،  در قدرت سھیم گردیدند، زمان تبدیل شده
و یا  تودۀ مردمی  کھ خود بمنظور تحقق 
آزدی، استقالل، عدالت و حکومت مردمی 
قیام کردند و بسیاری را بھ صحنھ 
کشاندند، حال کھ چنین حکومت ستمگر و 
ضد دین ، ان ھم تحت نام دین خدا،  بر 
مردم حاکم شده است ، نھ تنھا لب فرو 

ر بھ شنیدن آنچھ بستھ اند، بلکھ حتی حاض
بر سرشان آمده و چگونھ آمده و بوسیلۀ 
چھ کسانی آمده است نیستند و بسیاری نیز 
میترسند کھ اگر بفھمند ،فالن عالم 
روحانی، فالن مجتھد وال مقام، پایھ گذار 
چنین حکومتی شده است، دینشان و ھمۀ 
اعمالی کھ قبل برای تحقق آزادی، عدالت 

اده اند، ھمۀ آنھا و تحقق دین خدا، انجام د
  .و تمام آمال و آرزویشان بر با می رود

  ادامھ دارد  
  

  امور خارج از محدودة رسالت و پیامبري در قرآن
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از تاریکی استبداد به نور 
  آزادي

برخیزید، تردید نکنید که این شما 
هستید که می توانید راه و روش 
زندگی کردن در آزادي را به 
نوجوانان و جوانان بیاموزید و روزشان 

  . را نوروز کنید
   !حمتکش ایرانپدران و مادران ز

در آزادي، گذار دائمی انسان از     
در . توانائی کمتر به توانائی بیشتر است

استبداد، گذار دائمی از توانائی به 
ناتوانائی و شتاب گرفتن در سراشیب 

چرا که اخالق . ویرانی و مرگ است
آزادي، اخالق کوشش است، اخالق 
اظهار حق در برابر زورمدار است، بر 

ه عدمی، عقل را آزاد و اصل موازن
خالق نگاه داشتن و دست ها را در  

به میزان . تولید  بکار انداختن است
عدل، پیدایش ناحق را ناممکن کردن 

شجاعت ورود در آزمون ها و بر . است
در آینده . ناسره مهر باطل زدن است

بس دور قرار گرفتن و در حال عمل 
آینده . کردن، آزاد زیستن همین است

انسان آزاد در آن قرار می اي که 
گیرد، زندگی در جامعه آزادي است 
که در آن، زور بی محل می شود و 
انسانها به جاي بهره کشی از یکدیگر، 
. رهبران یکدیگر در رشد می گردند

بیان آزادي اندیشه راهنماي همگان 
. است و انسان ها توحید می جویند

جهان تا جهان جاي آزادي، جاي 
د، هر روز، نوروز می شادي، جاي امی

  . شود
. در استبداد، اخالق بی نقش می شود   

چرا که زور است که عقل خالق را 
توجیه گر اطاعت از زور و بکار بردن 

ترسها تنظیم کننده . زور می کند
فعالیتهاي واکنشی انسانها می شود و 
زبان زور و دروغ، زبان رسمی می شود 

 دین مأمور توجیه دروغ و زورگوئی. 
اتکاي به نفس جاي به . می شود

انسان ها خود . خودکمتر بینی می دهد
را هیچ کاره و قدرت را همه کاره و 

رابطه با خدا، . بسا خدا می انگارند
رابطه اي که بدان انسان آزاد می شود 
و توانائی هاي خویشتن را تا بی نهایت 
قابل رشد می شمارد،  جاي به رابطه 

مطلقا فعل اي می دهد که انسان را 
ایران . پذیر و زبون قدرت می کند

امروز گرفتار ضد اخالق یعنی زور 
بر شما است که همت کنید و . است

فرزندان خویش را به اخالق آزادي و 
در آنها، شجاعت . بزرگی بخوانید

رویاروئی با استبداد را بپرورید تا به 
بناي جامعه آزادي توانا شوند که، در 

وقمند و بمنزله آن، بعنوان انسان حق
ایران  راهبر . ملت نیز حقوقمند بگردند

عصر نو، عصر آزادي در جهان بگردد و 
  .روز خود و جهان را نوروز کند 

برخیزیم و به آزادي، ! برخیزیم    
روزهاي زندگی را در ایران و انیران، 

راست راه زندگی این . نوروز کنیم
  .است 

  

دولت در تصرف حزب 
  مسلح

  
ه هاي اصلی متحصنین برخی خواست

 : دانشگاه شیراز به شرح ذیل است
استعفاي صادقی رییس دانشگاه یا عزل 

 وي 
عزل شوراي صنفی دست نشانده رییس 
فعلی و برگزاري انتخابات شوراي 

  صنفی 
برچیده شدن دوربینهاي مداربسته 

 نصب شده در دانشگاهها 
فراهم آوردن امکان دسترسی به 

 ی این دانشگاه اینترنت در دانشکده فن
  هاي دختران ه تجهیز و توسعه خوابگا

 ... و
 200، حدود  86اسفند  15در ◄ 

دانشجوي پسر  100دانشجوي دختر و 
و صنعت به طرح سهمیه  دانشگاه علم

بندي جنسیتی دانشگاه ها معترض 
بودند و همچنین آن ها در واکنش به 
سخنان ریاست این دانشگاه که در 

زاري ایسنا اعالم مصاحبه خود با خبرگ
کرده بود به دلیل کمبود خوابگاه و 
بودجه از سال آینده در مقطع 
کارشناسی ارشد دانشجوي دختر نمی 

 . پذیرند، اعتراض کردند
  

، یکی از استادان 86اسفند  16در ◄ 
این دانشگاه در اقدامی متحجرانه 
دانشجویان دختري را که حاضر نبودند 

  کالس حجاب اجباري چادر را در سر 
رعایت کنند از کالس خود اخراج 
کرد که همین امر موجب اعتراض این 

 .دانشجویان شد
 ، مراسم بزرگداشت86اسفند  20در ◄ 

روز ملی شدن صنعت نفت که قرار بود 
در تاالر صدرا و سیناي دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز برگزار شود، با حمله 

نیروهاي . نیروي انتظامی لغو شد
ویان را مورد ضرب و ضدشورش دانشج

شتم قرار داده و تعدادي از دانشجویان 
 .را بازداشت کردند

این جلسه که قرار بود با حضور داوود 
هرمیداس باوند، عبدالعلی بازرگان و 

اشکوري برگزار شود، دقایقی یوسفی 
پیش از شروع آن توسط ماموران 

پلیس ضدشورش تاالر . امنیتی لغو شد
صره خود در صدرا و سینا را به محا

آورده و با باتوم دانشجویان را مورد 
در این حمله . ضرب و شتم قرار داد

نیروي انتظامی، چند تن از دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز از جمله 
مسعود خیراتی، مهدي امیریان، سعادت 
دلفانی، علی حسنی، محسن فخري و 

  .مجتبی وکیلی بازداشت شدند
خبرنامه زارش اسفند، به گ 18در  ◄

نفر از دانشجویان  50بیش از  ، امیرکبیر
محروم از تحصیل دانشگاه هاي سراسر 
به  کشور با نگارش نامه اي انتقادي

محمود احمدي نژاد، حق فعالیت و 

آزادي بیان را جزء حقوق اولیه خود 
دانسته اند و حذف گسترده فعالین 
دانشجویی را از سطح دانشگاه ها در 

بات مجلس محکوم کرده آستانه انتخا
  .اند

تن از  27،  86اسفند  21در ◄ 
زندانیان عادي زندان رجایی شهر کرج 
در اعتراض به وضعیت خود دست به 

 . اعتصاب غذا زده اند 
تن از زندانیان ، زندان رجایی شهر  27

از تاریخ ) گوهردشت کرج ( 
در اعتراض به نگهداري  19/12/86

 غیرقانونی خود در سوئیت هاي
انفرادي و اعمال نفوذ معاونت قضایی 

و نحوه ) علی محمدي ( زندان 
برخورد مسئولین زندان دست به 
اعتصاب غذاي دستجمعی زده اند 

تن از ایشان به قرار زیر  23اسامی .
 : است 

      صالح الدین دادخواه  - 1آقایان 
    عباس جمالی - 3حمید اشککش  - 2
     فرهاد بی پروا -5جعفر براري  - 4
غالم علی خوار  -7مجید برزگر  - 6

محمد نامدار  - 9مهدي سورانی  - 8گیر 
برات فیاض  - 11غالم علی اکبري  – 10
سید مجتبی موسویان  -13محسن  - 12
سید علی  - 15جواد عبیدي  - 14

علی فتح اهللا  - 16نکوسهرت حسینی 
مجید  -18رضا فوقانی  - 17دوست 

 – 20احمد دشتبان  - 19محمودي 
 - 22عزیز محسنی  -21امکی مصطفی ج

پوریا ساعد  - 23مصطفی حاج بابایی 
 موکشی 
، چهار روزنامه نگار 86اسفند  21در  ◄

، "آرش بهمنی"گیالنی به نام هاي 
کوهزاد "، "بابک مهدیزاده"

با آراي  "علی انجم روز"و  "اسماعیلی
محاکم دادگستري به زندان و جریمه  

بر این اساس آرش . محکوم شدند
ماه حبس، مهدیزاده و  16به  بهمنی

ماه حبس و در  اسماعیلی به چهار 
پرونده اي دیگر، انجم روز به جریمه 

  .نقدي بدل از حبس محکوم شد
، به گزارش فعاالن  86اسفند  21در  ◄

حقوق بشر در ایرن ، پیمان پیران ، 
بهروز کریمی زاده و علی کانتوري سه 

آزادیخواه  تن از فعاالن دانشجویی
ري طلب صبح امروز از بازداشتگاه براب

منتقل  به قرنطینه زندان اوین 209
 . گردیدند

 4این سه فعال دانشجویی که بیش از   
نیروهاي امنیتی  ماه است در بازداشت

سر میبرند صبح امروز بعد از ماهها  به
شکنجه و تحمل سلولهاي انفرادي 

احتماالً انتقال به بند عمومی  جهت
 .منتقل شده اند زندان به قرنطینه
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  86فرمایشی اسفند 
 10تا  9آمارهاي رسمی از وجود 

در  میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق
برآورد  کشور خبر میدهند و طبق 

میلیون  25تا  20کارشناسان این تعداد  
درصدي در  20تورم . میباشندنفر 

یز مزید بر علت  است و آستانه نوروز ن
تامین معیشت را براي ایرانیان دشوار تر 

حجم  در سال جاري افزایش. میگرداند
 60واردات کاالها و خدمات  به بیش از 

هاي پس از  در سال که میلیارد دالر 
،عالوه  سابقه بوده است انقالب بی

تولید   برآسیبهاي جبران ناپذیري که به
کرده  ی و کشاورزي کشورواردصنعت

نیز اثر مخرب اشتغال  است ، بروضع 
هر  در ازاي  به طوري که داشته است ،

هزار  100یک میلیارد دالر واردات 
بحران . در کشور حذف شده اند شغل 

اقتصادي در درون -هاي  اجتماعی
وقتی که با تحریمهاي اقتصادي از 
خارج آنهم بعلت سیاست بحران ساز 
م  هسته اي نظام والیت فقیه توا

میگردند، ایران را منزوي تر 
به دروغ مسئله هسته اي را با .میگرداند

جنبش ملی کردن صنعت نفت به 
رهبري دکتر محمد مصدق مقایسه 
میکنند تا با مهمتر خواندن آن بی 
کفایتی خویش در اداره امور و روند 
نابودي صنعت ملی نفت و گاز کشور را 
که سرمایه ملی و دستاورد جنبش مردم 

ت پوشش دهند و از اذهان عمومی اس
قرار داد هاي نفت و گاز . پنهان دارند

و بخصوص قرار داد اخیر که با شرکت 
گاز روسی گاز پروم امضا کرده اند 
،برنامه خصوصی سازي  پنهان شرکت 
نفت و واگذاري آن به شرکت هاي 
خصوصی از جمله این سیاستهاي 

مخالفت با این . خائنانه بشمارند
ایران بر باد ده وظیفه هر  سیاستهاي

امروز نیز .ایرانی وطن دوست است 
فرصتی فراهم آمده است تا مردم 
ایران مخالفت خود را با این سیاست ها 

مردم ایران در فرصتی که . ابراز دارند
رژیم والیت مطلقه با نمایش 

فراهم آورده است دو  "انتخابات"
شرکت : گزینه در مقابل خویش دارند

ن نمایش که نشان از کردن در ای
پذیرش والیت مطلقه و تن دادن به 
عواقب آن دارد و یا تحریم گسترده 
آن که حاکی از رشید بودن و حق 
حاکمیت را از آن خویش دانستن است 

ایرانیان از زن و مرد، با انتخاب تحریم . 
فرمایشی و خلوت  "انتخابات "گسترده 

گذاشتن حوزه ها و خیابانها در روز 
گیري به جهانیان اعالم  "راي"

خواهند کرد که ملت ایران رشید و سر 
بلند است، که این رژیم ونظام مستبد 
والیت مطلقه است که در انزوا است نه 

به جهانیان خواهیم گفت . مردم ایران
  :انتخاب واقعی مردم ایران این است

حاکمیت ملی و ! والیت مطلقه نه
  .والیت جمهور مردم آري

شخاص و یا سازمانهایی امروز تمامی ا
که با تشویق مردم به شرکت در این 
نمایش به نظام والیت مطلقه مشروعیت 

از جمله شرایط کاندیدا شدن ( میدهند
در بر ) التزام به والیت مطلقه فقیه است

باد دادن سرمایه هاي جانی و مالی 
مردم ایران شریک و مسئول خواهند 

اصالحات مطرح شده از سوي . بود
از حاکمیت نظام مطلقه فریبی بخشی 

مدعیان آن با هشت . بیش نبود و نیست
سال حکومت و در اختیار داشتن 
اکثریت مجلس ششم ، چون ملتزم به 
والیت مطلقه فقیه بودند حتی قادر به 
تعدیل قانون مطبوعات نشدند و به 

حال بنا بر . حکم حکومتی گردن نهادند
قانون قدرت که حذف است، بخش 

همین ملتزمین  رد صالحیت  وسیعی از
شده و از راه یابی به مجلس فرمایشی 
باز مانده اند،ازقرار لیست نمایندگان 
تهیه و آماده ابالغ است اما عجب این 
است که باز عده اي این زبان فریب را 
رها نکرده و دم از انتخابات رقابتی 

  !.میزنند
 "انتخاب تحریم گسترده چنین    

ب واقعی و سلب ، انتخا "انتصاباتی
مشروعیت از رژیم و آنچه مربوط به آن 
از جمله مجلس نمایشی و مصوبات آن 
و قرار داد هاي منعقده ایران بر باد ده  

  . میباشد
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  آخرین خبر در باره
  »انتخابات مجلس«

  
اسفند   24تا یک بعد از ظهرجمعه  

بوقت تهران تحریم  انتخابات وسیع 
  .است

خط راستیها می گویند انتخابات 
وي حکومت  عدم  گسخن. سرد است

شرکت مردم را در انتخابت مصوبۀ  
ة  می داند که در آن اجاز» مجلس«

چاپ پالکات به  کاندیداهاي نامزد 
نداده »  نمایندگی  مجلس« براي 
  .است

با این همه رقم سازي خواهد شد و 
خواهند گفت اکثریت مردم در 

  !انتخابات شرکت کرده اند
 

mailto:mbarzavand@Yahoo.com



