
  

 

با غرب،  ،کره ها و معامله هاي پنهانی رژیمخبرها در باره مذا ،این نشریه می دانند که بطور مرتبخوانندگان : انقالب اسالمی 
وماس پیکرینگ   با ایندپندنت، خبرهاي اینگونه در شماره پیش، پیش از انتشار مصاحبه  ت. بخصوص امریکا را  انتشار داده است 

فصل اول را به گفتگوهاي محرمانه از سوئی و سرانجام نگرفتن گفتگوهاي علنی بر سر عراق و رابطه رژیم .  گفتگوها را انتشار داد 
  .با دولتهاي منطقه را از نظر خوانندگان می گذرانیم 

  . گ را از زبان  خبرها و نظرها پی می گیریم و احتمال جن» ماجراي اتم  «در فصل دوم ،     
در این قسمت، گردانندگان این حزب . در فصل سوم، قسمتی دیگر از تحقیق در باره سازمان سیاسی مسلح را می آوریم       

  .معرفی شده اند 
  .در فصل چهارم خبرهاي گویاي درون رژیم و رابطه اش با جامعه ملی را  می آوریم     
و داده هاي اقتصادي را می آوریم که گزارشگر وخامت بار تر شدن بازهم بیشتر وضعیت اقتصادي  فصل پنجم ، خبرهادر      

  .کشور است 
         :وریم اوزھا بھ حقوق انسان را  گرد می آدر فصل ششم ، خبرھای تج    

  4 در صفحه                                  

 
 
  
  
 
 

New   
انقالب     
این فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانید 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
ریاست مجهوری در یافت » 

کرده ایم و نیز 
 گزارشهای خربگزاریها و 

  خاورمیانه را در بحرانها ،گفتگوهاي پنهان و صف بندیهاي آشکار◄ 
   4ص :نگاه داشته اند 
   5ص :تهدید به جنگ - ؟!رابرایراناجماعی ازکشورهاي عرب و اسرائیل در ب◄
  7ص:  2 –گردانندگان حزب سیاسی مسلح  ◄
  » وزیر«تغییر  –ساله همچنان موضوع روز  8 جنگ –دولت مافیاها  ◄

   9ص: ... و» انتخابات « و نارضائی از
   11ص :...واردات، نقدینگی، تورم، نقدینه و: عنان گسیخته ها  ◄
  کارگران و دانشجویان قربانیان –سلول شکنجه و از پاپ تا پاپ  ◄

   12ص :تجاوز به حقوق انسان 
  

 پرسشها از دکتر حسن رضائی و  پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
 

  - قرآن در اندیشه موازنه عدمی
  بخش سوم 

  
فهم عقالنی و  (=پیش از بررسی چهارمین حکم موجود در مقدمه بحث     

شوم که نقد   ، بجاست یادآور)عصري از قرآن یا سازگاري آن با مدرنیته
این فایده را دارد که معلوم  - که در مقدمه پرسشها آمده اند بدان سان- نظرها

می کند کنار گذاشتن بخشی از قرآن چگونه خالء یاخالء هایی به وجود می 
اما  بیانهاي . وام گرفت رایجاز بیان یا بیانهاي  آورد که به جاي آنها بناگزیر باید

. نهاي قدرت هستندرایج در دنیا و رایج تر از همه نیز لیبرالیسم، همگی بیا
. بیان آزادي نیست، بیان قدرت و مرام سرمایه داري است ، براي مثال،لیبرالیسم

گذاشتن لیبرالیسم به جاي بیان آزادي امري تجربه شده است، هم در ایران و 
در ایران و در همین رژیم کنونی، بنا بر طبیعت . کشورهاي دیگر در هم

تجربه روي آوري  ،ظور تداوم ستمگرياستبدادي اي که دارد، همچنان به من
به ویژه در قلمرو اقتصاد، . به هر بیانی به جز بیان آزادي در حال تکرار است
زیرا با قرار گرفتن در موقعیت . این رژیم ادامه دهنده بیراهه رژیم پهلوي است

، جریان پیدا می کندبه خصوص وقتی که صفت لیبرال   ،اقتصادکار زیر سلطه، 
مسلط می  ها  و استعدادها  و دیگر نیروهاي محرکه به سوي اقتصادثروتدادن 
از جهان آزمایش  دیگري نوع دیگري از جانشینی نیز در بخش بزرگ. شود

هم اینک . لنینیسم، که حاصل آن تجربه نیز شکست بود –مارکسیسم: شده است
ب ما در دوره اي به سر می بریم که برخی از اندیشمندان امروزه در خود غر

معترف اند که از یافتن اندیشه راهنماي جدیدي ناتوان اند، چه رسد به بیان 
کسی چون گراهام فولر، استاد تاریخ، حتی بر اینست که اندیشه .  آزادي

را در ایران و هند یا کشورهائی چون چین و » عصر جدید«راهنماي درخور 
گرباچف، سخنی روشنفکران فرانسوي، در دیدارشان با . مصر باید سراغ گرفت

ما به آخر خط رسیده ایم مگر این که در آن "با این مضمون به او گفته اند که 
اندیشه راهنمائی که بکار بیرون رهاندن   ".اندیشه راهنمائی تولد یابد ،سو

انسان و جانداران و محیط زیست از مرگ در بن بستی باشد که استبداد فراگیر 
بیان آزادي است وگرنه، یک بیان  انهما ،سرمایه داري پدید آورده است

قدرت را جانشین بیان قدرت دیگري کردن به این زعم که این بیان تازه 
و نظائر آن، مرگ در بن بست  "فرامدرن"است یا  "مدرن"است یا » عصري«

به هنگام پاسخ دادن تفصیلی به پرسشهاي مطرح شده .  را زودرس تر می کند
امر مهمی که منطق صوري آن را از  در باره موضوع بازخواهم گشت واین به 

اکنون به بررسی اي اما.ختپردا خواهمچشم خرد می پوشاند به بررسی بیشتر 
 "احکام"یا به تعبیر روشن تر ظرهاي ذکر شده نوبت پیبشین پیرامون نکه در 

آمده بود و آنها را در نوشته اول احصاء کرده در مقدمه پرسشها ده گانه اي که 
در بخش دوم مقاله سه حکم .مه می دهم تا نوبت به اصل پرسشها رسدادا بودم

اکنون به . از این احکام ده گانه را موردبحث و بررسی همه جانبه قرار دادم
  . باقی احکام می پردازم

حکم چهارم؛ فهم عقالنی و عصري از قرآن یا سازگار کردن آن با 
  ؛مدرنیته

  
ر غفلتهائی که عقل صادر کننده این بخاط. این حکم به غایت مبهم است     

حکم از خودش نشان داده است، باید نتیجه گرفت روش کار او منطق صوري 
  توضیح بیشتر این که؛ . بوده است

پرسیدنی است از کدام عقل سخن به میان است؟ عقلی که به قول نیچه، . 1
را قدرت را مدار می کند یا عقل آزاد؟ روشن سخن این که آیا باید قرآن 

موافق عقل حاکم بر دولت هاي غربی که امثال بوش و سارکوزي و برلوسکنی 
 –کرد و از این طریق بقا در روابط مسلط» عقالئی«در آن به قدرت می رسند 
در آزادي از عقل را آزاد کرد و از او خواست باید زیر سلطه را توجیه کرد؟ یا 

فلسفه  ،»هم عقالئی و عصريف«نا حق تمیز دهد؟ آیا همین از حق را روابط قوا 
مدتهاست یکی از پروژه هاي عقل را در غرب گرفتار بن بست نساخته است و 

بن بست نیست؟ آیا این گشودن » پست مدرن«و » مدرن«فیلسوفان اصلی خود 
بناست تحت این شعار زیبا قرآن را با توقعات قدرت در محتوي و شکلی که در 

این بر صدور نیروهاي محرکه خود  غرب جسته است تطبیق دهیم و بنابر
به آتش خشونت هم بدین کار کامل همچنان بیفزائیم تا فقر کامل و تا سوختن 

     ؟ادامه دهیمخویش 
  2در صفحه      
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 پاکنژاد -ج

 "دولت امام زمان" ران،ینظام حاکم بر ا
 ها ؟ ایفآلت فعل ما ای

  
که وسوسه قدرت و شاه شدن بر   یاز زمان ینیخم يآقا

و در خدمت مردم  ياو غلبه کرد و بر آن شد تا راه آزاد
 یکند،  بسان تمام شهیپ يکتاتوریبودن را رها سازد و د

 زیاو ن شوند،یخود را منکر م ادیمعتادان، که همواره اعت
 درها که و به هشدار  شدیخود به قدرت را منکر م ادیاعت
توجه بود، بلکه  ینه تنها ب شدندیمورد به او داده م نیا

کم .  دادیقرار م زیاغلب هشدار دهندگان را مورد عتاب ن
کم ناصحان صالح را دفع و ناکسان چاپلوس را جذب 

 لیتحم ندگانشیقدرت قانون خود را دارد وبه جو. کرد
  .تابدیسازنده را بر نم یهر نقد، حت.کندیم

  13در صفحه

  جهانگیر گلزار 
  تورم در دولت احمدي نژاد

  
اظهار نظر  چنیندر پیام نوروزي خود، آقاي احمدي نژاد 

دولت در یک کار بسیار  86در طول سال «: کرده است
فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان، یک طرح 

طرحی براي . بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است
 ».هاي موجود در عرصه اقتصاد مانیکن کردن نابسا ریشه

احمدي نژاد در سخنان خود هیچ اشاره اي به  آقاي 
در طول یک سال بیش «: وي گفت.جزئیات این طرح نکرد

از دو برابر سال هاي مشابه کار، سازندگی و پیشرفت انجام 
رشد باالي اقتصادي و تک رقمی شدن نرخ بیکاري از . شد

فروردین  27در  او   ».تدستاوردهاي این تالش بزرگ اس
: گفت  جمع   روحانیون استان خراسان رضويدر  87
  ."جدي است هاي فاسد، کامال دولت در قطع دست"

  15در صفحه

  محمد جعفري
امور خارج از محدودة رسالت و پیامبري 

  4-در قرآن 
  

خداوند در آیات بیناتی که گذشت هر نوع بهانه اي را که 
یا دستمایه کند و با کمک آن وکالت  بشود، پیامبر آنرا فکر و

ت از وي سلب می کند و دخود را بر مردم تحمیل نماید، بش
  :با صراحت هر چه تمامتر به رسول خود گوشزد می کند که

  .به بهانۀ هدایت مردم به راه راست
 .به بهانۀ گمراه  و به ضاللت دچار نشدن مردم

 . به بهانۀ تکذیب خود پیامبر بوسیلۀ مردم
بهانۀ اینکه مردم دوستان و یا اولیائی غیر از خدا براي خود به 

 .می گیرند
 .مردم دارد به بهانۀ  اینکه پیامبر علم و آگاهی بیشتر نسبت به

  14در صفحه

  »مذاکره محرمانه « 
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مدرنیته چیست؟ این پرسش نیاز به . 2
در مطالعه اي که . بحثی دراز دارد

دموکراسی به انجام رسانده ام،  درباره
و نظریه رشد  به موضوعبخشی از آن 

تعلق دارد  هاي رشد در قرن گذشته
در ضمن به این پرسش با تفصیل که 

پرداخته ام و به همین دلیل این بخش 
یکی در : است از مطالعه دو کتاب شده

باره  رشد در غرب و دیگري پیرامون 
قتی و ،نو به نو شدناصل رشد انسان و 

در . انسان از روابط قدرت آزاد است
در نخست رشدي را که  ،اول کتاب
 اسطوره شد دنیا  و سپس در بقیتغرب 

 است،و البته سرانجامش را که شکست 
 هاامیدوارم این کتاب. بررسی کرده ام

به زودي در اختیار هموطنان ام قرار 
 در قرن گذشته اسطوره» رشد«. دنگیر
ن رشد انسان زیرا سرمایه جانشی گشت
و جباري می باید می گشت که شد 

کسی نتواند در باره اش چون و چرا 
روند سرمایه ساالري که بر . کند

زندگی انسانها و محیط زیست حاکم 
ویرانگر حیات هم خود بشر و  گشت، 

هم دیگر مخلوقات خدا، از سطح زمین 
تا جایی که  ،تا اعماق اقیانوسها گشت

ه هاي بشر افزون از دو سوم فرآورد
. امروز ویرانگر شدند و همچنان هستند

گرایی دیوانه وار و توسعه  مصرف
صنایع جنگ و خشونت تا انواع فساد 

به گونه اي که (هاي مالی و اقتصادي 
در آمریکا مجموع ثروت یک درصد 

درصد جامعه  90مردم به اندازه ثروت 
و  هاو افزایش دائمی مخدر) است

بحران  سرگرمی ها و بورس بازي و
، به تازگی بس نبودندشدید انرژي 

قیمتهاي سر به آسمان کشیده مواد 
غذائی در سراسر جهان نه تنها زنگ 

به  بخش فقیر نشین جهانخطر را براي 
صدا درآورده اند بلکه در خود غرب 

به وجود آورده  را  هم طبقه گرسنگان
مغازه ها در غرب پر از مواد . اند

یادي از مردم اما تعداد ز هستندغذائی 
به طور فزاینده اي دیگر قادر به خرید 

باري،  )1(.کاالهاي اساسی خود نیستند
سرمایه ساالري و آسیبها و  اگر مدرنیته 

که غرب نابسامانیهاي روز افزونش باشد 
و نیز تمامی جهان را هم اینک گرفتار 

 کردهکنونی خشونت بار سرانجام 
است، منطبق کردن قرآن با آن، اگر 

ممکن باشد، تنها ابعاد فاجعه را  هم
و هرگاه  عقل  . بزرگ خواهد کرد

مداري باشد و عقل خودبنیاد غربی 
اسطوره از کار در آید و نه تنها آزادي 
نجوید بلکه پیوسته بر بر مدار قدرت 

، کار فلسفه )به قول نیچه ( کار کند 
اش به بن بست می کشد و فیلسوفان 

گشایند و ناگزیر می شوند بن بست را ب
  . یا از خیر این مدرنیته درگذرند

اما هرگاه عصري گري و مدرنیته، . 3
پذیرفتن و بکار بستن حقوق انسان و 
حقوق ملی و حقوق جامعه جهانی و 
تنظیم رابطه ها بر اصل موازنه عدمی 

آزادي انسان و جامعه از روابط (=
و رشد انسان به مثابه مجموعه ) قدرت

جمله استعدادهاي اي از استعدادها، از 
ابتکار و خلق و دانش و فن جوئی و 

حق صلح و زیستن در صلح و (= انس 
معنا شود، که حق هم ) رشد در آزادي

  :همین هست، نیاز به دو کار است
یکی باز ایستادن از تعریف حق و  

آزادي بر محور قدرت که فرآورده 
غرب است و دیگري جستن » مدرنیته«

انها خویشتن را بیان آزادي که بدان انس
بمثابه دارنده حقوق ذاتی در هستی باز 

در این معنا مدرنیته می شود . یابند
در ) زور(=کاستن از نقش قدرت 

زندگی فرد و در رابطه فرد با فرد و 
گروه با گروه و جامعه با جامعه و 
جریان دادن نیروهاي محرکه در رشد 
انسان و عمران طبیعت، یعنی نو به نو 

که فرق دارد با تجدد شدن واقعی 

صوري که ویران شدن حیات و خرج 
تمرکز و تکاثر و انباشت قدرت شدن 

  .است
تمیز دادن این معناها از یکدیگر آري  

و به انسانها امکان شتاب گرفتن در 
راست راه رشد دادن مدرنیته حقیقی 

  . است
رشد امري انسانی است، اما بسیاري . 4

از سردمداران تجددطلب در طول 
قرن گذشته و هنوز از این امر حیاتی 

این غفلتی بس . غفلت می کنند
ویرانگر است که خیلی هم دیرپا شده 

 ،هرگاه از این غفلت بدرآئیم. است
تصدیق می کنیم که از بیرون نمی 
. توان تجدد را به انسان تحمیل کرد

تا دوران (فاجعه هایی که تحمیل دین 
م که بنا بر این حک(و استعمار ) مدرنیته

قانون ترقی در همه جا یکی است و 
غرب مأموریت دارد جهانیان را به 

و ) فرهنگ متعالی غرب در آورد
که در قرن بیستم  ییمرامها(ایدئولوژي 

 و  جدیداً) از راه زور تحمیل شدند
شعار آقاي بوش و (صدور دموکراسی 

ببار آورده اند،  )  محافظه کاران جدید
را  دست  می باید  اهل عبرت و تأمل

کم به این فکر بیاندازد که  دوران 
به سر رسیده است و » سازگار کردنها«

عصر جدید، عصري است که باید 
موانع رشد را از پیش پاي انسانها 
برداشت تا انسانها بتوانند زندگی 
خویشتن را عمل به حقوق خویش 
کنند و با بکار انداختن استعدادهاي 

  . ، رشد کنند"خود جوش"خویش، 
هر انسان در  ؛غفلت پنجم اینست. 5

جامعه اي و محیط زیستی زندگی می 
هرگاه این انسان، آزاد و نظام . کند

ش                                                               اجتماعی ا
بازباشد،  با همکاري محیط زیست، 

جامعه ها . فرهنگ آزادي را می سازد
این فرهنگها، می سازند و  را فرهنگها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هم

. همسانی ها دارند و هم ناهمسانی ها
حال هرگاه جامعه اي بخواهد فرهنگ 
جامعه دیگري را جانشین فرهنگ خود 

ا عقیم کند، نخست می باید خود ر
قول ملکم خان که در جریان . کند

اخذ تمدن غربی، ایرانی می باید از هر 
نابجا . ابتکاري خودداري کند، بجا بود

غفلت او از این امر بود که چنین 
کار در خور .  اخذي ناممکن است

عقل آزاد و مسئول، نگرش در فرهنگی 
است که دارد؛ براي مثال کار عقل 

ه ایرانی، آزاد در بحث رشد در جامع
تمیز فرهنگ آزادي از ضد فرهنگ 

در حقیقت، مانع بزرگ . قدرت است
افزایش عناصر ضد فرهنگی ناشی  د،رش

، یعنی از روابط قوا در فرهنگ است
سبب کاسته شدن از  آن عناصري که

وري فرهنگی و افزایش روز رمیزان با
افزون بار زور در رابطه ها و در نتیجه، 

بر سازندگی فزونی میزان ویرانگري 
هرگاه جامعه، آزادي . دنمی شوشده و 

خویش را باز نیابد و به خلق فرهنگ 
آزادي توانا نشود، عصري گري و 
تجدد زیر سرمشق بیانهاي قدرت همان 
را ببار می آورد که در جامعه هاي زیر 

از این رو است . سلطه ببار آورده است
سازگار کردن قرآن با می گوییم که 

اي ابعاد فاجعه را بزرگ چنین مدرنیته 
از این رو است که وارونه . تر می کند

اصل راهنماي : این کار را باید کرد
دیگري را باید جست و در قرآن 

انسان و حقوق هر جاندار و ق حقو
بیان . حقوق طبیعت را باید جست

  .آزادي را باید جست

اگر بخواهیم راهی براي : حکم پنجم 
گوناگون از اعتبار تفاسیر و برداشتهاي 

متن بازکنیم، می باید آن را متنی 
  ؛فرآورده انسان بفهمیم

معناي ضمنی این حکم این است که 
قرآن مثل هر متن بشري همه بخش 
هاي آن حقیقت نیست و حتی ممکن 
است داراي تعارضها و بسا تناقض هایی 

  . نیز باشد
سخنی بس   دربردارنده این حکم     

اندازه از  شگرف و استفاده اي بیش از
  چرا که؛ . منطق صوري است

حق می باید شفاف و سرراست باشد . 1
تفاسیر و برداشتهاي « و نیازمند 
بدین قرار، هرگاه . نباشد» گوناگون

موضوعهاي آیه هاي قرآن، حقوق 
بیشتر از آن حق باشند، یک برداشت 

راست بخواهی، هرگاه . نمی توان کرد
رآن آیه ها را بر وفق اصول راهنماي ق

بخوانیم، معانیشان شفاف و سرراست و 
براي تقریب به ذهن، . دقیق می شوند

فرض کنیم اعالمیه جهانی حقوق بشر  
هرگاه قرار . متنی فرآورده انسان باشد

باشد موادش مبهم باشند و هر کس از 
آنها برداشت دلخواه خود را بکند، چه 

  سرنوشتی را پیدا می کند؟  
اگر براي  ،مراجعه به متن قرآن. 2

یافتن حق است، در این صورت، 
آن در خود » اعتبار تفسیر و برداشت«

توضیح این که . تفسیر و برداشت است
اگر واجد حق بود معتبر و اگر نبود، 

البته این قاعده کار در . بی اعتبار است
مورد اگر متن . مورد هر متنی است

نبود اما نویسنده هم قرآن تفسیر متن 
دعی بود جز حق در اي داشت و او م

آن نیست، باز اعتبار تفسیر و برداشت 
در گرو اینست که خود متن واجد حق 

  . هست یا نیست
هرگاه این احتمال را بدهیم که . 3

عالوه بر حقوق، ناحق هایی نیز در متن 
وجود دارد، از آنجا که ناحق جز 
پوشاندن حق با دروغ نیست، تفسیر یا 

حقی را آن ی عادالنه است که برداشت
که صاحب تفسیر یا برداشت مدعی 

ناحق گشته  )قرآناینجا (است در متن 
است، اظهار کرده و نوع پوشش دروغ 
را که بدان، حق ناحق شده است 

را امر حق این طریق بکوشد جسته، به 
و آن را به عنوان دلیل  فاش سازد

بنابراین، . مدعاي خود ذکر کند
ن دانستن یا ندانست» فرآورده انسان«

متن، تغییري در کار جوینده حق 
اي بسا، بدین خاطر . بوجود نمی آورد

که قرآن کالم خدا خوانده می شود، 
جستجوي حق در این کالم بایسته تر 

به هر زیرا . استاز هر متن دیگري 
 :یکی از دو نتیجه را ببار می آوردحال 

یا این که حقوق جسته می آیند و مانع 
ها و تفسیر«از آن می شوند که 

ي عقلهاي قدرتمدار، ناحق » برداشتها
ها را به این عنوان که کالم خدا 

جانشین حق ها کنند، یا این که  هستند
تصدیق و تکذیب در کنار حق ها، 

هائی را می یابند که تشخیص حق 
بودن یا نبودنشان دشوار است و بسا 

در حالت . بنظر برخی ناحق می آیند
 ، آدمی نخست می باید مطمئندوم

شود که خود او ناحق نمی گوید زیرا 
از جمله . حق خاصه هاي خود را دارد

این خاصه را دارد که در خود تناقض 
بنا بر این، . و با حق دیگري تضاد ندارد

هرگاه کسی این یا آن تصدیق یا 
تکذیب قرآن را بر حق نمی داند، 
نخست می باید مطمئن شود که خود 
 او گرفتار تناقض نیست و ادعایش

ناقض حقی نیست، و آنگاه، ادعاي 
خود و قول قرآن را به محک خاصه 

با انجام این دو ) 2.(هاي حق بسنجد
کار، چون علم آدمی فراگیر نیست، 
مفسر نظر خویش را  به جریان اندیشه 
ها بسپرد تا آزادانه نقد شود  و 
سرانجام، آراء  به یمن نقد یکدیگر، به 
 .حق رسند و در آن توحید بجویند

جویی است که  ین سرسختی در حقا
مانع از آن می شود برداشتهاي نابجا، 
به این عنوان که کالم خدا هستند 

  .وسیله فریب مخاطبان متن شوند
اما این حکم پنجم، با صورت . 4

مقبولی که به خود داده است، غفلت 
غغلت از این : بزرگی را پوشانده است

که از قرآن  ییتفسیرهاواقعیت که 
در این . اند، از اندازه بیرون استشده 

ثنویت ارسطوئی و عموماً تفاسیر،  
. منطق صوري او بکار رفته است

ساخته  هم، در نتیجه،حاصلهاي تفسیرها 
. شده اندانواع بیانهاي قدرت شدن 

این تفسیرها خود گویاي این واقعیت 
هستند که قرآن موافق اصول 
راهنمایش و با روش تشخیص آن امر 

که موضوع حکم است، فهم واقعی 
نشده است و به این دلیل است که 
کسانی قرآن را متنی پر از تناقض می 

غافل از این که حق در خود . بینند
تناقض ندارد و ناقض هیچ حقی نیز 

پس اگر، براي مثال، اطاعت . نمی شود
به خصوص مفاد آیه (» ولی امر«از 

معنایش همان برداشتی ) اولی االمر
عیان والیت مطلقه فقیه از باشد که مد

امرهم «آن می کنند، این تفسیر با 
» بعضهم اولیاء بعض«و با » شوري بینهم

هرکس خود خویشتن را هدایت «و با 
تو اي پیامبر وکیل مردم « و» می کند

نیستی، نگهبان آنان نیستی، بر کسی 
. تناقض پیدا می کند...  »سلطه نداري

هر همچنین با استعداد رهبري که در 
انسانی هست و حق او  بر تعیین 
سرنوشت خودش به عنوان یک انسان 

  . تضاد می جوید
بدین قرار، از قرآن بیش از دو      

یکی : برداشت نمی توان داشت
براساس ثنویت که برداشتی موافق 
دلخواه قدرتمدارها است و دیگري بر 

به همان اندازه . اساس موازنه عدمی
ش در معانی که عقل آزاد باشد، دخالت

که آیه ها دارند کمتر و اندریافت او 
) منظور نظر صاحب قرآن(= به حقیقت 

هرگاه قرآن بیان . نزدیک تر می شود
آزادي باشد، بر اصل ثنویت، به 
خصوص ثنویت تک محوري، محال 
است چنین بیانی از قرآن دریافت 
شود، و بسا ضد آن، که یکسره ساختگی 

، جعل می و بیان استبداد فراگیر است
نمونه اي از این نوع برداشت  . شود

که هم اکنون مردم ایران گرفتار آنند، 
  .والیت مطلقه فقیه است

عقل وقتی آزاد است از گوینده نیز .  5
آنچه گفته شده «آزاد است و کار  به 

چون حق است خدا می . دارد» است
فرماید نه چون خدا می فرماید حق 

جیه حکمی است که عقل تو این.است
زیرا در نظر . درك کندمی تواند گر ن

پس . ستنی» ماقال«اصل این عقل 
نسبت دادن قرآن به پیامبر به هیچ رو 
بدین خاطر نمی تواند باشد که گویا 
شرط قابل نقد کردنش اینست که آن 

. انسان، گرداند» فرآورده«اول را باید 
صاحب یا صاحبان نظر می باید بلکه 

نگیزه واقعی شجاعت داشته باشند و ا

خود را از ساختن و اظهار این حکم 
  . نابحق اظهار کنند

در ادامه دو حکم ششم و هشتم را از 
آنجا که مدعاي یکسانی دارند در یک 

  .بخش به نقد می گذاریم
وحی، بخشیدن یک نوع :  حکم ششم

توانائی به پیامبر است که اینگونه سخن 
گوید، وگرنه گزینش کلمه ها و جمله 

  تی معانی از خود پیامبر است؛ها و ح
آنچه پیامبر از خداوند : حکم هشتم

دریافت می کند مضمون وحیانی دارد 
ولی کالم از پیامبر است و از این رو 

  در قرآن خطا و اشتباه وجود دارند؛
این حکم، به ترتیبی که در نقد     

عمومی نظرها در بخش نخست این 
ر مطالعه معلوم شد، تناقضهاي بسیار ببا

می آورد و از عقل آزادي که در 
جستجوي حق است، چنین حکمی 

از راه فایده تکرار، از . صادر نمی شود
ی در کالمهر نو یادآور می شوم که 

یا واجد حقوق هست و  درون خودش
چه فرق می کند که آن را . یا نیست

قول خدا بدانیم و یا قول رسول خدا؟ 
فرقش : داده شودپاسخ  ممکن است
کلمه ها و «ه وقتی گفتیم  اینست ک

جمله ها و حتی معانی از خود پیامبر 
اگر چنین . قابل نقد می شود »هستند

و  گوید، پاسخ می دهیم پس شما اعتبار
کالم را نه در خود کالم که حقانیت 

این  ازدر گوینده آن می دانید و 
روست که گرفتار تناقض گوئیهاي 

این تناقض گوئیها در . بسیار می شوید
در . شدند قد عمومی نظرها بر شمردهن

نقد «این جا تنها یاد آور می شوم که  
انجام نمی گیرد بلکه یا » براي نقد

بقصد پیراستن موضوع نقد از ناحق 
است و یا جانشین کردن موضوع نقد با 

هرگاه بنا بر این شود . دلخواه خود
» ما قال«که، در مقام نقد قول، اصل 
ت که منتقد است، اقتضاي صداقت اینس

قصد خویش را شفاف و از آغاز بیان 
  .کند

در موجود ، دیگر تناقضهاي زیردر    
  :متن چنین حکمی را می جویم

نوعی توانائی «تلقی وحی به عنوان . 1 
بخشیدن به پیامبر که این گونه سخن 

است که تمامی  ا، بدان معن»بگوید
الجرم این . قرآن ساخته پیامبر است

خود همین صاحب حکم با حکم دوم 
نظر که در جاي دیگر می گوید 

گزینش کلمه ها و جمله ها و حتی «
تناقض پیدا » معانی از خود پیامبر است

زیرا بنا بر قسمت دوم، . می کند
مضمونهاي آیه ها  به پیامبر وحی می 
شده است و او  آنها را در قالب جمله 

  .ها باز می گفته است
ش هرگاه صاحب نظر بگوید مقصود. 2

توانائی دریافت مضامینی است که 
خداوند در آیه ها اظهار کرده است، 
جمله گویاي خالف این مقصود و 
گویاي ایرادات آشکاري است که در 

ایراد اول . نقد عمومی نیز تببین شد
این ادعا آن است که خداوند را می 
باید این توانائی باشد که رهنمودهاي 
خود را در کالمی روشن و سر راست 

ن یایراد دوم ا. به پیامبر ابالغ کند
است که برفرض که یافتن کلمه و 
ساختن جمله و حتی معنی را بر عهده 
پیامبر می گذارد، خداوند چرا نتواند 
به پیامبر آن توانائی را بدهد که او از 
  خود معنی ناسازگار با مضمون وحی را 
  3در صفحه
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  ؟نسازد و جانشین مضمون وحی نکند
ی مضمون و معنی چه معنی دوگانگ. 3

می دهد و از چه رو است؟  آیا این 
پرسش به ذهن صاحب یا صاحبان نظر 
نرسیده است یا قصد داشته یا داشته اند 
 ،حکمی مبهم صادر کنند؟ مضمون

خود درکی است که انسان از کالمی 
المضمون من الجمله ما (پیدا می کند 

مضمون نا برگرفته از کالم، ). یفهم منها
در حقیقت، معنی از !  افریدیا هم نخد

کلمه و جمله جدائی ناپذیر است و بر 
  .مضمون مقدم است

هر معنائی که به پیامبر وحی شده . 4
است، الجرم در همان زمان در کلمه 

پس . ها و جمله اي بیان شده است
مجالی براي پیامبر نمی ماند تا  براي 

. بجوید  آن معانی، کلمه ها و جمله
بر اصل ثنویت، می توان، در  گرچه بنا

ذهن،  معنی را بر کلمه مقدم گرداند 
اما عقلی که گرفتار این سان دوگانه 
سازیها می شود، الجرم در نمی یابد 

  . که ادعایش ناممکن و متناقض است
هرگاه قائل به وحی باشیم، بنا بر . 5

قرآن، خداوند به آفریده هاي خود، از 
ولی . ندجمله به زنبور نیز وحی می ک

عقل انسانی براي دریافت وحی 
به دل «خداوند، می باید توانائی 

را یافته و آزادي کامل » اندیشیدن
وحی اي که چنین انسانی . جسته باشد

دریافت می کند، در کالمی دریافت 
می شود که تغییر حتی یک کلمه، 

بنا بر این، . معنی را تغییر می دهد
و بسا هرگاه بگوئیم کلمه ها و جمله ها 

معانی را پیامبر گزیده است، او دیگر 
ه امین و صادق نیست و کسی است که ب
. عمد کالم خدا را تغییر داده است

همانطور که در نقد عمومی خاطر نشان 
رو قابل حل  یچه کردم، این تناقض به

نیست مگر به انکار وحی و یا انکار 
  .  صداقت و قابلیت پیامبر

رض کنیم هرگاه ف ،افزون بر این .6
خداوند وحی نکرده است و قرآن 
فرآورده پیامبر است، باز اگر عقل او را 
آزاد بشماریم، فرآورده هاي این عقل، 
بر اصل موازنه عدمی نمی توانند 

می توانند از نقص به . متناقض باشند
کمال روند اما  به ترتیبی که یادآور 
 شدم، وجود تناقض افشاگر قدرتمدار

هرگاه قرآن  پس. عقل است بودن
فرآورده پیامبر خوانده شود و واجد 

حقیقت ها و ملغمه اي از تناقض ها و 
عقل بی شک  باشد خالف حقیقت ها

  . پیامبر قدرتمدار بوده است
  

پیامبر خودش ادعا نکرده : حکم هفتم
  ؛ستااست که قرآن کالم خد

فرض کنیم نه قرآن تصریح کرده  
است که کالم خدا است و نه پیامبر 

اما  .فته است قرآن کتاب خدا استگ
نامیده  »پیامبر«خود را از آنجا که او 

براي این وصف لوازمی وجود  ،است
  دارد؛

سکوت حتی  بیاندر مقام وي اگر  .1
نیز می کرد، پیامبري خود را تکذیب 

نمی » رسول«زیرا کسی از . کرده بود
بر رسول "پذیرفت که از سوئی بگوید 

چون  از او  و "جز ابالغ پیام نیست
و . پرسند پیام از کیست؟ سکوت کند

اگر او نمی گفت پیام خداوند است، 
خویشتن را در ادعاي پیامبري تکذیب 

می  ابعثت بی معنکل  و کرده بود
  ...گشت و

که پیامبر  ممکن است کسی بگوید      
کار  لیو گشتهبه رهبري برانگیخته 

ابداع و ابالغ اصول و هدف و روش 
برعهده ... میز حق از باطل وراهنما و ت

بنا اما باز  . استخود او گذاشته شده 
بر این فرض، برعهده او بود که شرط 

اما او  .آوردمی امانت و صداقت را بجا 
ی مأموریتچنین هر گاه می گفت 

که فرق دارد با (، مصلحی می شد دارد

بسا امکان  و چه) کردن» پیامبري«
ر ام ازیر. نیز نمی یافت گرياصالح

پیامبر ( مهمی که گوینده این سخن
– )نگفته است قرآن کالم خدا است 

بباور نمی گنجد که کسی باشد و  که
 ،از آن غافل است  - چنین ادعائی بکند

اینست که اصالحگري در نظام 
خداي  ،که قدرت اي، اجتماعی بسته

واقعی است، تنها در جهت استوار 
ن نظام ممکن هماکردن بازهم بیشتر 

ر هر سامانه اي، اصالح در د. است
سامانه ن هماجهت پایدار تر کردن 

والیت مطلقه  نظامچنانکه در . معنا دارد
فقیه، اصالح در جهت عینیت یافتن 

بر جان و مال و ناموس » رهبر«بسط ید 
مردم انجام شدنی است و در عمل نیز 
تحت شعارهاي دوران اصالحات این 

 پس پیامبري می باید بیرون. چنین شد
بردن انسان از نظام اجتماعی بسته و 
شکستن اسطوره قدرت در تمامی 

بدان سان که انسان . می شد آن اشکال
خود را بعنوان از بندها رها شود و 

انسان کرامت و حقوقمند باز شناسد و 
از این . در فراخناي باز  رشد، پیش رود

که را مقام و مالی  که رسول، رو بود
اد کردند اشراف قریش به او پیشنه

، تا پاي جان در نبوت اش نپذیرفت
و به کاري چنان  استقامت ورزید

سخت همت گمارد که استوار ترین 
  .  ستمی شکهم اراده ها را 

عنوان ه برفرض که جامعه او را ب. 2
یک مصلح می پذیرفت، دیگر دینی در 

 یی داشتهکار نبود که فردا و فرداها 
 آموزه هاي اصالحگرانه او نه. باشد

ماندگار می شد و نه دامنه انتشارش از 
چرا  فت، ر محدوده حجاز بیرون می
که یک اي  که آموزه هاي اصالحی

. نسل می پذیرد، بسا نسل آینده نپذیرد
اصول و هدف و روش و حقوقی اما 

پایدار می مانند که همه زمانی و همه 
مکانی باشند و همگان، نسل ها از پی 

جربه کنند و یکدیگر، بتوانند آنها را ت
از . در آزادي و حقوقمندي رشد کنند

او با شجاعتی که خاص انسان  این رو،
: آزاده و صادق و امین است  فرمود

آري، او . این کتاب، کتاب حق است
چون حق «بنا را بر این گذاشت که 

است خدا فرمود و نه چون خدا فرمود 
به سخن دیگر، از انسان . »حق است
ده، رهنمود را گوین فراتر از خواست
تا از حقانیت آن آگاه   دتجربه کن

سنجیدن به حق  و «این محک . دگرد
که ترجمان شجاعت بی » نه به شخص

مانند در راستگوئی است، یک سخن 
که پیامبر ادعا نکرده  سخناست و این 

است که قرآن کالم خدا است، سخنی 
تأکید بر سنجیدن شخص به حق . دیگر

نسانها را فرا می تا بدانجاست که قرآن ا
« خواند، قول، نه تنها قول این و آن 

که هر قول را، همه قول ها » شخصیت 
. ندنوند و بهترین آنها را برگزینبش ،را

خداوند به انسانهائی که بدو آزادي 
جسته اند، بخاطر در پیش گرفتن این 
روش بشارت می دهد که راه رشد را 
از بیراهه غی باز شناخته و در پیش 

  . ته اندگرف
اما هم قرآن فراوان تصریح می کند . 3

که کالم خداوند است و هم پیامبر 
. مکرر قرآن را کتاب خدا می خواند

» کتاب خدا«آیه از  280در افزون بر 
سخن به میان است و از جمله، در 

و  6و توبه آیه  75سوره هاي بقره آیه 
کسانی هست  سخن از... و 15فتح آیه 

ا می شنوند و می که کالم خداوند ر
پیامبر نیز همین را به تکرار . فهمند

از جمله حدیث معروف به . گفته است

در حالی ! اما بعد، اي مردم«ثقلین؛ 
شما را ترك می کنم که دو چیز 

کتاب «سنگین میان شما می گذارم؛ 
من « ،  و یا »... و اهل بیت خود »  اهللا

انسانی مثل شما هستم و گمان به خطا یا 
می برم ولی هرچه را بگویم  صواب

). قول خدا است ( خدا گفته است، 
به خدا ) قولی را (من هرگز به دروغ  

،  941کالم پیامبر ( » نسبت نمی دهم 
اي « ، ویا )نهج الفصاحه 344صفحه 
از من ) امر و نهی اي را! (مردم 
من حالل نکردم مگر آنچه را . نشمارید

خداوند حالل کرده است و حرام 
دم مگر آنچه را خداوند حرام نکر

،  1047کالم پیامبر ( » کرده است
  ...و)  نهج الفصاحه 366صفحه 

  
اگر پیامبر در محیط دیگري : حکم نهم

زندگی می کرد، بسیاري از احکام مثل 
احکام جرائم و مجازاتها احتماالً بخشی 

  ؛از پیام او نمی بودند
به گواه تاریخ و به قول علی پیامبر      
 مبعوث شد» در شوره زار زندگی« )ع(

شوره زار را به مزرعه همین او  پیامو 
موفقیت اسالم . نمونه زندگی بدل کرد

بر  یدر جامعه عربستان آن روز، دلیل
چون بیان آزادي بود حقانیتش بود و 

قادر نبودند براي حصارهاي سانسور 
به مانع از انتشار این پیام مدت طوالنی 

گردش روزگار . دیگر نقاط جهان شوند
استبدادها اسالم را چه اندازه ! را ببین

می باید از خود بیگانه کرده باشند که 
به دلیل ) آزادي(=دلیل حقانیت اسالم 

واپسگرائی و خشونت گرائیش بدل 
  !شده باشد

بنا را بر این بگذاریم  با این وجود،   
که قرآن، اصول راهنمائی براي 

چون در برنداشته باشد و  دادگستري
در باره قرآن است که بحث می کنیم، 
بنا را بر این بگذاریم  که موضوع بحث 

و  ائمجربه طور خاص، مقوله ما، 
زیرا که . مجازات ها در قرآن هستند

در ذهنیت هاي مدرن از بحث 
انگیزترین بخش هاي قرآن همین 

با این دو پیش . موضوعات جزایی اند
  :بپرسیمباید فرض، 

ات جزایی در قرآن در حالی که آی. 1
در کدامیک از جامعه ، بسیار محدودند
جرائم محدود به دامنه هاي آن روز، 

جرمهاي مندرج در قرآن و مجازاتها 
خفیف تر از مجازاتهاي مقرر در قرآن 

در فقه یهودي و در آیا بوده اند؟ 
جامعه هاي یهودي و مسیحی  جرائم 
کم شمار تر و مجازاتها خفیف تر بوده 

اسالم؟  بدون  قلمرودر  اند و یا
کمترین تردید، جرائم و مجازاتها در 

  .خفیف ترینها بوده اند ،قرآن
اروپائی که تحت والیت مطلقه در . 2

پاپ در می آمد و وارد دوران تفتیش 
عقاید می شد، جرم ها و مجازاتهاي 
سنگین و بس وحشیانه بر هم افزوده 

و مدت  18می شدند و تا پایان قرن 
عصر « ورنسانس س از وقوع طوالنی پ
اروپا  ،و  انقالب کبیر فرانسه» روشنگري
خودکامانه و  دادرسی هايگرفتار 

و مجازاتهاي قاضیان شرع خودکامه 
به  در عصر روشنائی، مراجعه. بودسبعانه 

به از جمله به اسالم دیگر تمدن ها 
منظور دوري جستن از این میراث 

کرامت توجه به اصل  .بود خشن،
 ، اصالت انسان و تردید درانسان

و پذیرش » گناه اولیه« حقیقت داشتن 
فطرت خوب انسان و حقوق طبیعی، 

عصر پس از آن در و  در رنسانسکه 
، هیچیک )3( پذیرفته شدندروشنگري 

خوب . مأخذي جز قرآن نمی داشتند

بود گویندگان این سخن، به خطابه 
معروف جیوانی پیکو دالمیراندوال 

با عنوان ) الديمی 1463-1494(
 Oration on the( "کرامت انسان"

Dignity of Man ( که نزد تاریخ
دانان دوره رنسانس به مانیفست رنسانس 
در غرب مشهور است، توجه می 

او در این خطابه معروف . کردند
سخنش را با تاثیري که از کالم 
مسلمانان در باره اصالت انسان پذیرفته 

قرن در نیمه . است آغاز می کند
هیژدهم  در برخی از کشورهاي 
اروپائی شکنجه ممنوع شد، اما در قرن 
بیستم، شکنجه و جرم عقیده و بسیاري 
جرائم دیگر بازگشتند و امروز، در کاخ 

و  ایجاد می شود» سلول شکنجه«سفید 
آنگونه که محققان اجتماعی می گویند 
سیر تشدید مجازاتهاي سرکوب گرایانه 

تی است در در نظام هاي غربی مد
  ! حال برگشت است

تنها عقل توجیه گر است که جرائم . 3
) 4) (سیستم( "سامانه"و مجازاتها را از 

اي جدا می کند که در محدوده آن 
احکام : پدرم می گفت. مقرر شده اند

دین مجموعه اي را تشکیل می دهند 
که باید با هم اجرا شوند و اگر قرار 
ا باشد احکامی اجرا و احکامی اجر

نشوند، نه داد گستر که ستمگستر می 
بسا آن فقیهان که نه تنها مخالف .  شوند

اجراي حدود در زمان غیبت بوده اند، 
بلکه اجراي عبادت جمعی اي جون 
نمازجمعه را هم درست نمی دانسته اند 
چنین دیدگاهی داشته اند و در 
تشخیص و اجراي حدود، دست کم به 

اي آیه ه( اصل عدالت و نص قرآن 
که پذیرفتن بعضی )   160تا  150

احکام و نپذیرفتن بعضی دیگر را 
ستمگري می داند و نیز به تجربه هاي 
ستمگرانه در تاریخ خالفت هاي 

  )  5.(اسالمی، توجه داشته اند
در حقیقت، هرگاه اصول راهنماي      

قضاوت و عدالت اجتماعی لحاظ 
نشوند به ترتیبی که نیازهاي مسبب  

نایت برآورده نشوند، جرم  و ج
نیازهایی مانند نیاز به نان و مسکن، نیاز 
به بهداشت و آموزش و پرورش، نیاز 
به برابري در امکانها و فرصتها، نیاز به 
آزادي و استقالل واقعی، نیاز به 
محبت، به برادري و تفاهم، نیاز به 
منزلت و کرامت، نیاز به رشد و نیاز به 

چ سامانه معنویت و خشونت زدائی، هی
جزائی عادالنه و انسانی نخواهد شد و 
دولتی که از دین، به اجراي حدود 
بسنده کند و یا به اجراي حدود تقدم 
ببخشد، جز توسعه استبداد و 
ستمگستري ، نمی تواند کرد و نمی 

و البته چنین سرنوشتی در انتظار . کند
دولتی هم هست که به اجراي سامانه 

عمومی دست جزائی مستقل از سامانه 
زیرا که سامانه جزائی تابعی از . بزند

سامانه عمومی است و یکی بدون 
دیگري هرگز بسامان نخواهد گشت هر 
قدر هم افراد درگیر در سامانه جزایی 

  :به دالیل زیر. خیرخواه باشند
اگر نگوییم مهمترین، در شمار   - 1 / 3

مهمترین غفلتهاي عقل توجیه گر غفلت 
ه بر محور قدرت از این امر است ک

محض، سامانه اي که قابل پیشنهاد به 
مردم باشد و مردم آن را بپذیرند، اصالً 
. اندیشیدنی و پیشنهاد کردنی نیست

زیرا حق با قدرت در تضاد است و از 

این رو،  ابداع سامانه اي که حقوق 
فرد انسان و جمع انسانها و جانداران و 
محیط زیست را در بر گیرد، بر  این 

هیچ قدرتی تن به . حور  شدنی نیستم
قبول و اجراي یک سامانه را نمی 

زیرا عمل به حقوق و رعایت . دهد
. حقوق نافی موجودیت قدرت هستند

از این رو، دولتهاي قدرت مدار ولو به 
سامانه بخاطر اخذ مشروعیت نیاز دارند، 

را می ) سلطه گري(= اما وقتی کارشان 
تقدم  است که» جزائیات«آغازند به 
براي مثال، دین ساالران . می بخشند

که قدرت  را جانشین آزادي و 
استقالل ، بمثابه یکی از بزرگترین 
انقالبهاي صلح آمیز تاریخ بشریت 
کردند،  از اولین کارهایشان  یکی این 
بود که دادگاه هاي شرع برپا ساختند 
و نه احکام جزائی منصوص در قرآن  و 

از فقیه و اصول راهنماي قضاوت که 
یا پیش خود، فراوان جرم و مجازات 

و این . ساختند و خشونت گستردند
البته واقعیتی است که  هر ایرانی 
. روزانه آن را خود تجربه می کند

پیامبران خدا، موسی و عیسی و محمد 
سوره  160تا  150، بنابر آیه هاي )ص(

نساء چون با رفتار عقلهاي توجیه گر سر 
به تجربه فهمیده بودند و کار داشته اند 

که ایمان به بعضی و کفر به بعضی 
دیگر ، بکار قدرتمدارها می آید و به 

زور ( = آنها امکان می دهد  به قدرت 
مشروعیت بدهند و انسان حقوقمند را ) 

موجودي تکلیف مند و مطیع طبع 
هرگاه ما ایرانیان . گردان قدرت کنند

از آیه هاي فوق غفلت نمی کردیم و 
دانستیم که انکار سامانه و پذیرفتن می 

بخشی و انکار بخشی دیگر، امري 
جدید نیست، و هشدار سخت ارزشمند 
قرآن را می شنیدیم و آن را آویزه 
گوش می کردیم، بسا ایران گرفتار 
  . فاجعه والیت مطلقه فقیه نمی گشت

براي این که هشدار قرآن آویزه       
گوش شود و در جنبش براي آزادي و 
حقوق بکار آید، یادآور می شوم که تا 

، بر زبان آقاي 1357بهمن  22پیش از 
اجراي «خمینی کلمه اي در باره 

بر زبان نیامد چه رسد به » جزائیات فقه
. اختیار فقیه در جعل جرم و مجازات 

اما از زمانی که بنا بر استبداد شد، 
بود که تنظیم » قانون قصاص « نخست 

آقاي دکتر .  دگشت و به اجرا در آم
سنجابی بهوش بود و در نوفل لوشاتو  

قانون مدنی را : به آقاي خمینی گفت
مجتهدان تراز اول نوشته اند و موافق 

آقاي خمینی . با احکام شرع است 
آقاي دکتر سنجابی . تصدیق کرد 

قانون جزائی کنونی نیز : ادامه داد 
آیا شما بنا . مباینتی با اسالم ندارد

ا تغییر دهید؟ آقاي خمینی دارید  آن ر
ما بنا نداریم این قانون را : پاسخ داد
بنا بر تغییر قوانینی داریم . تغییر بدهیم

اما .  که مخالفت مسلم با اسالم دارند 
در موقع برگشت از پاریس، چون بنا 
بر اجراي احکام قصاص و جعل انواع 
جرم و مجازات به قصد سلب آزادي 

اعتراض  ها شد، آقاي دکتر سنجابی
نقض «کرد و رفتار آقاي خمینی را 

ولی راستی اینست که . دانست» عهد
. این تنها عهدي نبود که نقض شد

والیت جمهور مردم و  بیان انقالب  
عهدي بود با مردم ایران، و در برابر 

  مردم جهان، 
  16در صفحه

  
  

 سوم بخش -قرآن در اندیشه موازنه عدمی
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گفتگوهاي پنهان و 
صف بندیهاي آشکار، 

خاورمیانه را در 
  داشته اندبحرانها نگاه 

  
  

خبرها و موضعگیریها را : انقالب اسالمی 
در دو قسمت از نظر خوانندگان می 

  : گذرانیم
  

 5گفتگوهائی که بمدت 
سال ادامه داشته اند و یکی 
از چند رشته گفتگوهاي غیر 

انواع مجاري . علنی هستند
  : ارتباط میان رژیم با امریکا

  
 14( بنا بر گزارش ایندپندت لندن  ◄

،   مشاوران سیاسی دو )  2008 آوریل
کشور متخاصم، ایران و ایاالت متحده، 
در این پنج سال اخیر از طریق کانال 
غیررسمی روابط محرمانه داشته اند  و 
در باره برنامه اتمی ایران و روابط 
دیپلماتیک و روابط عمومی تر بین دو 

یکی از . کشور صحبت می کرده اند
ها شرکت کنندگان در این گفتگو

ساله،  77دیپلمات سابق امریکائی 
توماس پیکرینگ، توضیح می دهد که 
گروه مذاکره از حدود دوازده 

 UNدیپلمات سابق که سازمان 
Association of the USA ) انجمن
آنها را ) امریکائی طرفدار سازمان ملل

سازماندهی کرده است و از انستیتوي 
 Stockolmبین المللی صاح استهلکلم 

International Peace Research 
Institute،   که یک مؤسسه اندیشه ساز

 Rolfدولتی است و ریاست آن با 
Ekeus  رئیس سابق بازرسی سالح ،

سازمان ملل در عراق بود، حمایت می 
این گروه با متخصصین، با . شود

دانشگاهیان و مشاوران سیاسی ایرانی، 
در مناطق مختلف غیر از ایران و 

هیچیک از . ات کرده اندامریکا، مالق
آنها مقام دولتی ندارند اما بعضی از 
ایرانیها با مقامات رسمی کشور روابط 

زمانی که مسئله اتمی در راس . دارند
ما در باره مسائل داخلی «اخبار بود، 

هر دو کشورمان و درباره مسائل کلی 
تر که بر روابط دیپلماتیک  ایاالت 
،  متحده و ایران تاثیر می گذارند

هر طرف مقامات . صحبت می کردیم
دولت خویش را از نتایج گفتگوها 

دولت بوش ما را نا . مطلع می کردند
این نوع روابط محرمانه . امید نکرد

تاثیر عمده اي در حل برخوردهاي 
. خیلی سخت دیپلماتیک داشته است

معموال زمانی این روابط به آگاهی 
عموم می رسند که توافقی بعمل بیاید، 

ثال در ایرلند شمالی یا موافقتنامه اسلو م
در مورد خاور میانه و یا به شکست 
بیانجامد مثل روابط محرمانه اسرائیل و 

  . سوریه
آشکار شدن روابط محرمانه  ایران و 
امریکا از طریق کانال غیر رسمی هم 
زمان شد با انتشار اخیر پیشنهادات سه 
نفر از اعضاي  امریکائی، از جمله 

پیکرینگ، براي بیرون آمدن از توماس 
بن بست روابط ایران و غرب در باره 

این طرح به ایران پیشنهاد . مسئله اتمی 
می کند که  در ازاي حق حساس  بر 
غنی سازي اورانیوم در خاك خویش 

اطمینان بدهد که اورانیوم غنی شده  
براي استفاده هاي نظامی بکار برده 

ال توماس پیکرینگ از استقب.  نشود
مثبت به  پیشنهاد برگزاري کنسرسیومی 
بین المللی براي اداره کردن غنی 
سازي اورانیوم در خاك ایرن، صحبت 

البته حکومت بوش هنوز . می کند
عکس العملی نسبت به این پیشنهاد نشان 
نداده است و روي سیاست خویش 
براي وادار کردن ایران به متوقف 
ساختن غنی سازي اورانیوم طبق 

است سازمان ملل یا قبول غنی درخو
سازي در خارج از ایران ، توسط 
. کنسورسیوم روسی، اصرار میورزد

« : سخنگوي وزارت خارجه می گوید 
انگلیس از پیشنهادات مطلع است اما 

بگفته » .پاسخ رسمی نداده است
توماس پیکرینگ، حکومت ایران، 
اطالع داده است که تا درخواست 

  .نخواهد دادرسمی داده نشود، جواب 
ژرژ پرکوویچ که معاون سابق     

وزارت خارجه امریکا است و در  بنیاد 
کارژي براي صلح بین المللی، کار می 

در محیطهاي کنترل «: کند، می گوید
سالح، نقشه خیلی احترام پیدا کرده 

این پیشنهاد را ولیام لویرس، . است
، دیپلمات UNA-USAرئیس سازمان 

تخصص نیروي سابق و جیم والش، م
هسته اي از دانشگاه ام اي تی ، دفعه 
ي اول در آخر فوریه در نیویورك 

توماس پیکرینگ می . رویو انتشار داد 
گوید او و همکارانش تصمیم گرفتند 
حاال عمل کنند زیرا سیاست امریکا 
مواجه با تن ندادن ایران به متوقف 
کردن غنی سازي اورانیوم، برغم 

او .  شده استمجازاتهاي اقتصادي، 
بدین قرار تالشها براي : می گوید

مذاکرات رو در رو بین امریکا و ایران 
: و ادامه می دهد .  بجائی نرسیده اند

مسئله فوري است زیرا ایران به نصب  
اما . سانتریفوژها در نطنز ادامه می دهد

 3000متخصصان دیگر بر این نظرند که 
سانتریفوژ نطنز، بخاطر مشکالت فنی، 

درصد کار می کنند  20تنها با ظرفیت 
  .  و زمان آنست که غرب صبر پیشه کند

جیمر اکتون متخصص نیروي هسته   
اي در دانشگاه کینگ کالژ  لندن، می 

چالش  این است که مانع :  گوید 
شویم ایران به لطف توانایی هایش  از 
طریق قدرتهاي خارجی به سالح هسته 

می  توماس پیکرینگ. اي دست یابد
اگر دولتها خواستار آن باشند،  : گوید 

اما .از نظر تکنیکی و مالی  شدنی است 
به مذاکرات زیادي احتیاج خواهد 

  .داشت
چند تحلیلگر بر این نظرند که    

احتمال پیشرفت تا ژرژ بوش و 
احمدي نژاد برسر کار هستند، ضعیف 

« : آقاي پرکویچ اضافه می کند . است
ا قبول کند؟ چرا ایران آالن آن ر

ایرانیها  احساس می کنند پیروز شده 
اند، مجازاتها کافی نیستند  و خطر 

  . »جنگ وجود ندارد 
روزنامه فیگارو در رابطه با گزارش    

ایندپندنت ، از قول متخصص ایران 
روابط ایران و امریکا : می نویسد

چه از .  هیچوقت متوقف نشده اند
سر  طریق سازمان ملل و چه مستقیم بر

. عراق یا از طریق کشورهاي ثالث
خیلی از دیپلماتهاي امریکایی می 

همه نوع روشها را آزموده اند : گویند 
زمان آنست که .  بجز  گفتگوي مستقیم 

. از این آخرین سالح استفاده کنیم
مسئله جدید اینست که افشاي این 
روابط براي آنست که افکارعمومی 

دوباره  قبول کنند که دو کشور بتوانند
روزنامه لوموند   .با هم صحبت کنند

نیز از قول روبرت ماله که مسئول 
پرونده خاور میانه در گروه فکري 

که آقاي توماس (بحران بین المللی 
) پیکرینگ، یکی از رؤساي آن است

این تماس، یکی از « : می نویسد
کانالهاي مختلف است که در واشنگتن 
. درباره مسئله ایران فعال هستند

متخصصین از وجود آن آگاهی 
حساب میشد » پیست دو«داشتند و تنها  

بزبان دیپلماتیک، ترك دو، یعنی غیر (
پیست یک یا یک و «رسمی بر خالف 

  ).که مخفی هستند» نیم
پیشنهادها به ایران امکان می دهد    

که ثابت کند فعالیتهاي هسته ایش 
غنی سازي زیر . هدف صلح آمیز دارند

یوم بین المللی قرار می نظر کنسوس
شروطی که با ایران به مذاکره . گیرد

  :گذاشته می شوند عبارتند از 
قطع نامه سازمان ملل که اجازه  ●

توافق را بدهد و متذکر شود که اگر 
ایران توافق را زیر پا گذاشت، 
کشورهاي عضو اجازه خواهند یافت 

   .عملیات تنبیهی انجام دهند
یافت اورانیوم ایران اجازه نخواهد  ●

با درجه باال غنی کند، چرا که اورانیوم 
غنی شده تا درجه باال مورد استفاده در 
ساختن سالح هسته اي است و 
همچنین اجازه تولید پلوتونیم  را نیز 
که براي همین کار است نخواهد 

   .داشت
ایران باید بازرسی هاي غیر مترقبه  ●

که در پروتوکل منع شیوع سالحهاي 
   .آمده است را بپذیرداتمی 
ایران باید بپذیرد که تنها  ●

  .نیروگاههاي با آب سبک امن بسازد
وجود گفتگوهاي محرمانه مداوم را     

سه عضو گروه امریکائی مذاکره 
کننده، یک ماه پیش، بهنگام انتشار 
پیشنهادها براي خارج کردن ایران و 
غرب از بن بست پرونده اتمی علنی 

سه توماس پیکرینگ و این . کرده اند 
  .ویلیام لوئرس و جیم والش هستند 

  
حکومت بوش گفتگوهاي * 

محرمانه را تکذیب می کند اما 
این گفتگوها یکی از چند رشته 

  :گفتگوها هستند
  

این )  2008آوریل  15( لوموند ◄ 
اطالعات جدید را در اختیار می 

  :گذارد 
« آوریل، کاخ سفید  وجود  14در  ●

با ایران  را ، » رمانه گفتگوهاي مح
  .  پیرامون مسئله اتمی ، تکذیب کرد 

روزنامه این تکذیب را اقدامی از     
زیرا یک . باب مصلحت تلقی می کند 

ماه از علنی شدن این گفتگوها می 
گذرد اگر خبر دروغ بود،  کاخ سفید ، 

  .براي تکذیب، یک ماه صبر نمی کرد 
گروه امریکائی یکی از مجاري  ●
. گوهاي امریکا و ایران هستند گفت

روبرت مالی که مسئول پرونده 
خاورمیانه در مؤسسه اینترناشیونال 

این : کرایزس گروپ  است، می گوید
مجرا یکی از مجاري است که در 
. وشنگتن، در مورد ایران، فعال هستند 

کارشناسان از وجود این مجرا اطالع 
  . داشتند 

غداد یک دیپلمات امریکائی که در ب ●
در : مشغول بکار است، می گوید

حکومت بوش، هیچکس بطور جدي 
. در فکر حمله نظامی به ایران نیست 

کروکر سفیر امریکا در بغداد و ژنرال 
پتروآس با این حمله مخالفند و بر این 
نظر هستند که اثر حمله به ایران اثرات 

فاجعه بارتري بر وضعیت عراق، در 
نگام عراق مقایسه با تخلیه پیش از ه

  .دارد 
  

حکومت بوش گفتگوهاي * 
خصوصی غیر رسمی را تشویق 

  ! :می کند
  
 15( به گزارش آسوشیتد پرس  ◄

آوریل،  سخنگوي  14، در ) آوریل 
وزارت خارجه امریکا، توم کیسی، گفته 

حکومت امریکا تماس ها میان : است 
و  –از جمله مقامات پیشین  –امریکائیان 

اما . می کند ایرانیان را تشویق 
گشودن مجراي گفتگوي محرمانه با 

  .ایران را تکذیب می کند 
آقاي پیکرینگ پیش از : او گفت      

دیدار با ایرانیها و گفتگو با آنها، ما را از 
مقاصد خود آگاه کرده است و ما به او 
گفته ایم وزارت خارجه امریکا 
هیچگونه مخالفتی با دیدار با ایرانیها و 

این کار مباحث . آنها ندارد گفتگو با 
خصوصی میان افراد خصوصی است و 
ما خوشحالیم که انجام بگیرد و به پیش 

اما فرق است میان این نوع . برود 
گفتگوها و گفتگوهاي رسمی و غیر 

این .  رسمی میان مقامات دو کشور 
مجرا، مجرائی نیست براي گفتگو و 
گفتگوئی براي رد و بدل کردن پیامها 

  . یست نیز ن
آوریل، پیکرینگ ، در  14در  ●

مصاحبه با واشنگتن پست، در پاسخ این 
آیا گفتگوها اثري بر سیاستها : پرسش 

دو طرف داشته اند یا خیر ؟ پاسخ داده 
تاریخ دانان هستند که خواهند : است 

گفت آیا این گفتگوها موجب تغییر 
 . سیاستها شده اند یا خیر 

مجاري « :  کاخ سفید می گوید  ●
براي ارتباط میان دو طرف » روشن 

وجود دارند اما مجرائی که ایندپندنت 
توصیف کرده است، در شمار آنها 

  . نیست 
  

گروه مذاکره کننده، از سوي * 
  :خامنه اي هستند 

  
سال است که  5وقتی مدت   ◄

مذاکره می شود، یعنی این که پیش از 
نصب احمدي نژاد به ریاست جمهوري 

خاتمی مذاکره می شده و در دوره 
  اما . است 
در دوره خاتمی ، سفیر سوئیس در  ●

تهران و صادق خرازي طرحی براي 
گفتگوي رسمی ایران و امریکا تهیه 
کردند و به تصویب خامنه اي رساندند 
و وزارت خارجه سوئیس آن را براي 
وزارت خارجه امریکا فرستاد و مورد 
اعتناي بوش و حکومت او واقع  نشد و 
به حکومت سوئیس نیز تشر زده شد که 
این طور کارها به شما چه ربط دارد ؟ 
در انتخابات قالبی اخیر نیز ، یکچند از 

فیروز ( سران حزب سیاسی مسلح 
آبادي رئیس ستاد مشترك قواي مسلح 

اصالح طلبان را متهم کردند که ... ) و
طرح سازش با امریکا را تهیه و کوشیده 

را با آن » بري مقام معظم ره« اند 
موافق کنند و نباید گذاشت به مجلس 

دو سال و نیم است که . راه پیدا کنند 
. دیگر خاتمی رئیس جمهوري نیست 

پس گروه مذاکره کننده به او و 
  .حکومت او ربطی ندارند 

خوانندگان انقالب اسالمی بیاد می  ●
آورند که در دوره خاتمی ، نشریه این 

گروهی در  خبر را انتشار داد که
واشنگتن از سوي خامنه اي مذاکره 

از جمله آنها، شهریار . می کنند 
نشانی هائی که اینک . روحانی است

پیکرینگ بدست می دهد معلوم می 
  .کنند که گروه همان گروه است 

  
در اجالس : رایس می گوید* 

وزیران خارجه کشورهاي همجوار 
عراق، قرار دیداري با وزیر خارجه 

  :رد ایران ندا
  
 17( به گزارش آسوشیتدپرس    ◄

، کندولزا رایس ، وزیر )  آوریل 
قراري : خارجه امریکا، گفته است 

براي دیدار و گفتگو با وزیر خارجه 
ایران ، در فرصت  اجالس وزیران 
خارجه کشورهاي همجوار عراق، 

  . گذاشته نشده است 
در دیدار هفته آینده ، در : او گفت      

ران خواهد خواست  به کویت، از ای
حمایت خود از گروههاي شیعه عراق 

اما این خواست را در . پایان دهد 
گفتگوي مستقیم با وزیر خارجه ایران 

  .ابراز نخواهد کرد 
  

: صف بندیها در خاورمیانه 
زورآزمائی ایران و سوریه 
از یک سو و عربستان و 
اسرائیل و امریکا از سوي 
ن دیگر، بر سر لبنان و فلسطی

  :و عراق 
  

نقش عربستان در ترور مقنیه و * 
به گلوله بستن اتومبیل سفارت 

  :عربستان در آتن
  
اطالعات ) آوریل  8( استراتفور    ◄

شگفت انگیزي در باره نقش عربستان 
در ترور عماد مقنیه و اثر آن بر روابط 
ایران و عربستان و سوریه و عربستان و 

. است  حزب اهللا و عربستان انتشار داده
  :داراي این نکات 

فوریه ، عماد مقنیه ، در دمشق  12در  ●
خبرگزاري فارس خبر داده . کشته شد 

است که اداره اطالعات سوریه دوست 
دختر سوریه اي یک مقام اطالعاتی 
عربستان را دستگیر کرده و در 
بازجوئی، او اعتراف کرده است دو 
خودروئی که در ترور عماد مقنیه بکار 

اند، به دستور آن مقام و توسط او رفته 
  . خریداري شده اند 

نیز گفته ) خبرگزاري فارس ( به ما  ●
شده است که سرپرستی عملیات با 
شخص شاهزاده بندر بن سلطان ، سفیر 
سابق عربستان در امریکا و مقام امنیتی 

  . ارشد عربستان سرپرستی کرده است 
ترور مقنیه بخشی از زورآزمائی  ●

عربستان در درجه اول بر سر  ایران و
لبنان و عراق و در درجه دوم بر سر 

بدیهی است که این . فلسطین  است 
زورآزمائی با سرنگون کردن رژیم 

  :صدام توسط امریکا شروع نشده است 
رقابت میان دو کشور از زمان       

ایجاد جمهوري اسالمی ایران در 
عربستان بدین . شروع شده است  1979

زیارتگاه مسلمانان جهان در  خاطر که
این کشور است و براي خود، در دنیاي 
عرب رقیبی نمی بیند، خود را رهبر 

و ایران خود . دنیاي اسالم می شمارد 
  را رقیب عربستان بر سر رهبري دنیاي 

  .اسالم می داند 
  

  5در صفحه
  

 »مذاکره محرمانه « 
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ربستان شیعه بودن ایران را ضعفی ع
براي ایران و قوتی براي خود می 

متحد اصلی امریکا در منطقه . رد انگا
  اما ایران رژیم سعودي را . نیز هست 

داراي مذهبی وهابی می داند که 
اقلیت بسیار ناچیزي در کشورهاي سنی 
مذهب است و این امر که رژیم فاسد 
سعودي وابسته به امریکا و مروج این 
مذهب است را ضعف بزرگ تربستان 
 می داند و خود را در موقعیت رهبري

  . دنیاي اسالم تصور می کند 
نتیجه اینست که دو جبهه بوجود  ●

آمده اند که در برابر یکدیگر، صف 
ایران و سوریه و : آرائی کرده اند 

تا سقوط رژیم صدام ، عراق . لبنان
اما اینک  ایران می . مقابل ایران بود 

کوشد با تقویت موقعیت خود در 
 عراق، این کشور را نیز وارد این جبهه

  .کند 
در برابر، عربستان می کوشد جبهه     

اي در برابر این جبهه ایجاد و در لبنان 
، برضد حزب اهللا لبنان پیروزي بدست 

در باره لبنان و فلسطین ، منافع . آورد 
ایجاد . عربستان و اسرائیل همسو هستند 

جبهه اي که اسرائیل هم در آن نقش 
داشته باشد، کاري است که پرنس بندر 

از این رو است . دان مشغول است ب
که ایران او را  سرپرست عملیات ترور 

  .عماد مقنیه می داند 
  

ژنرال آصف شوکت ، رئیس * 
اطالعات ارتش سوریه در خانه 

از جمله متهم . خود زندانی شد 
است به نقش داشتن در قتل 

  :مقنیه
  
زندانی ) آوریل  11( استراتفور ◄

شدن ژنرال آصف شوکت ، رئیس 
اطالعات ارتش سوریه را در خانه خود، 

  :مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است 
شوکت در مرکز نزاع بر سر قدرت  ●

بود و این نزاع می توانست رژیم بعث 
با برکناري و .  سوریه را بی ثبات کند 

زندانی شدنش در خانه، رژیم سوریه 
می تواند خود را آماده مقابله با خطر 

  .سوریه بکند حمله اسرائیل به 
خبر برکناري شوکت را عبدالحلیم      

خدام، معاون رئیس جمهوري در دوره 
آوریل،  6حافظ اسد انتشار داده و در 

خدام . المستقبل انتشار داده است 
  .اینک به فرانسه پناهنده شده است 

سرتیپ حافظ مخلوف ، پسر عموي  ●
همسر . بشار اسد، جانشین او شده است 

.  خانواده اسد است  شوکت نیز از
بدین ازدواج است که او مورد اعتماد 

با . شد و مدارج ترقی را طی کرد 
وجود این، رقیب سرسخت او ماهر 
االسد ، برادر بشار اسد و رئیس گارد 

  . جمهوري است 
رژیم بعث سوریه : انقالب اسالمی 

همانند رژیم صدام ، رژیمی متکی به 
 استروابط شخصی و تارعنکبوتی قدرت 

  .  
شوکت نقش محوري را در ترور  ●

حزب اهللا لبنان .  مقنیه داشته است 
نقش او را در ترور مقنیه کلیدي می 
داند و خواستار تحقیقات از او بمثابه 

  . مظنون اول است 
برکناري ژنرال شوکت یک پیروزي  ●

براي بشار اسد و موجب تقویت رژیم 
 او است و به او امکان می دهد  اوال 

ود را از قید ترور حریري ، نخست خ
زیرا با . وزیر پیشین لبنان ، برهد 

شوکت همه آنهائی که مظنون به 
دست داشتن در آن قتل بودند، برکنار 

فراغ بال پیدا می کند  شده اند و ثانیا 
براي مقابله با تهدید اسرائیل و مقابله 

  .اسرائیل  –با جبهه عربستان 

اخطار به  مانورهاي نظامی اسرائیل ●
سوریه و حزب اهللا لبنان و ایران هستند 

سوریه می بیند که توانائی مقابله با .  
اسرائیل را ندارد و نیاز به مانورهاي 
دیپلماتیک دارد براي مصون کردن 

با برکناري .  خود از این حمله 
شوکت، اسد و رژیم او اندك فرصت 
نفس تازه کردن  و راه رفتن راهی به 

رانهاي منطقه اي پیدا می بیرون از بح
  .کند

  
دیپلماتهاي  دستگاه اتوموبیل  دو*

عربستان در آتن، در دو شب 
عامالن . متوالی منفجر شده اند 

کیانند وچه هدفی را تعقیب می 
  :کنند 

  
منفجر ) آوریل  15( استراتفور   ◄

دیپلماتهاي عربستان  يشدن دو خودرو
در آتن، پایتخت یونان را این سان 

  :می دهد توضیح 
آوریل، دو خود متعلق  15و  14در  ●

به سفارت هربستان در آتن منفجر 
نوع عمل نشان می دهد که . کردند 

این دو عمل به یکدیگر ربط داشته و 
  . سازمان دهی شده اند 

سفارت یونان در عربستان می گوید     
بسا بعلت افزایش شمار اتباع عربستان 

ر می که براي جهانگردي به یونان سف
کنند و نیز حضور تاجران عربستانی در 
یونان، مخالفان با جهانی شدن را که 
رویه مخالف با حضور خارجی ها 

  .دارند، به این عمل برانیگخته باشند 
اما خود روها عالمت سبز داشته اند  ●

اما معلوم نبوده است که خودرو ها 
شیوه . متعلق به سفارت عربستان هستند 

ن دو خود  همان به آتش کشیدن ای
با .  است که آنارشیستها بکار می برند 

وجود این،  آیا می توان انفجار این دو 
  خود را به آنارشیستها نسبت داد ؟

سخنگوي سفارت یونان در عربستان،  ●
 14بعد از منفجر شدن خود اول در 

این عمل را نمی توان : آوریل، گفت 
اما وقتی . برضد دولت عربستان دانست 

آوریل، خود رو دوم منفجر شد،  15در 
زیرا . قول سفارت یونان از اعتبار افتاد

انفجار دوم معلوم می کرد که منفجر 
کنندگان می دانسته اند که این دو 
خود رو متعلق به سفارت عربستان 

در شهري به بزرگی آتن، . هستند 
تشخیص این خود رو ، نیاز به آن دارد 

تان را که منفجر کنندگان سفارت عربس
زیر نظر داشته اند و با خارج شدنش 
خودروها از سفارت، آنها را تعقیب 

احتمال قوي می رود . کرده اند 
که با اسامی » نوامبر  17« سازمان 

مختلف ، بکارهائی از این نوع می 
نیز به سفارت  2007پردازد و در ژانویه 

امریکا در آتن حمله کردند ، دست به 
  .این کار زده باشند 

  
یکی از دو : بوش می گوید * 

  :راه بیشتر پیش پاي ایران نیست 
   

آوریل بوش در باره ایران  10سخنان   
  :، دو برداشت پیدا کرده است 

نخست ) آوریل  11( استفراتفور    ◄
ایران : سخنان بوش را نقل کرده است 

  :دو انتخاب پیش رو دارد 
زندگی در صلح  با همسایه خود و  - 1

از اقتصادي نیرومند و  برخورداري
  پیوندهاي فرهنگی و مذهبی  و یا 

ادامه دادن به مسلح کردن  - 2
گروههاي غیر قانونی عراق که مردم 
عراق را گرفتار ناامنی و وحشت کرده 
اند و سبب می شوند مردم عراق  برضد 

  . ایران  شوند 
هرگاه ایران انتخاب اول را بعمل     

 آورد که انتخاب صحیحی است ،
امریکا روابط صلح آمیز میان عراق و 
ایران را مورد تشویق قرار خواهد داد 

اما اگر انتخاب غلط را بعمل آورد، .  
امریکا از منافع خود و قواي خود و 

  . عراق دفاع خواهد کرد 
عراق محل : و او افزوده است     

تقارب دو تهدید بزرگی شده است که 
در آغاز قرن جدید متوجه امریکا 

  . ایران و القاعده : ستند ه
با وجود این که بوش القاعده و  ●

ایران را در کنار یکدیگر، تهدیدي می 
شمارد که متوجه امریکا هستند، با ایران 

  . باب گفتگو را باز می گذارد 
و با توجه به این که ژنرال پتروآس      

، فرمانده قواي امریکا در عراق نیز 
ی آورد، سخنان مشابهی را بر زبان م

: سخنان بوش تهدیدي جدي است 
هرگاه ایران انتخاب دوم را بعمل 

  .آورد، بشدت تنبیه خواهد شد 
با آنکه  دور سوم گفتگوهاي رسمی  ●

در باره عراق  انجام نگرفت، اما 
گفتگوهاي غیر رسمی در باره عراق 

آوریل ،  7این که در . ادامه دارند 
مقتدي صدر گفت ممکن است جیش 

را منحل کند، حاکی از  المهدي
  .پیشرفت این گفتگوها است 

در حقیقت، سود ایران در اینست      
زیرا . که با حکومت بوش معامله کند 

ماه بیشتر  9از ریاست جمهوري او 
نمانده است و او و نیز مک کین، نامزد 
حزب جمهوریخواه، نیاز به موفقیت در 

  .عراق دارند 
مکاري اما وضعیت در عراق، بدون ه ●

پس اگر بهبود . ایران، بهبود نمی یابد 
یافته است ، بدان معنی است که ایران 

وقتی در پرتو . همکاري کرده است 
تأکید حکومت بوش بر بهتر شدن 
وضعیت در عراق در دو انتخابی می 
نگریم او به ایران پیشنهاد می کند ، به 
این نتیجه می رسیم که بوش و 

له نهائی را حکومت او می خواهند معام
  . با ایران انجام دهند 

. اینک باید منتظر واکنش ایران شد     
هرگاه واکنش مساعدي نشان دهد، 
بدان معنی است که خواهان حل و 

  .فصل نهائی مسائل فی مابین است 
سخنان ) آوریل  11( اما لوموند   ◄ 

بوش را اخطاري بس شدید اللحن  
به ارزیابی می کند و بر آنست که بوش 

ایران اخطار کرده است که هرگاه 
مسلح کردن گروههاي ( انتخاب دوم 

را بعمل آورد، در جنگ ... ) عراقی و
  .با ایران تردید نخواهد کرد 

روزنامه خاطر نشان می کند که       
این بار اول نیست که بوش ایران را به 

بعد از .  توسل به زور تهدید می کند 
ه به نواري ک( حادثه خلیج فارس 

استناد آن ، امریکا مدعی شد سرنشینان 
زورق سریع السیر ایران کشتی هاي 
جنگی عراق را تهدید به غرق کردن ، 

، در ماه ژانویه ، او ایران ) کرده بودند 
را تهدید به جنگ کرد و به قواي 
امریکا در عراق اجازه داد ، براي 
محافظت از خود در قبال تحرکات 

  .ببرند ایران، دست به اسلحه 

حکومت مالکی از رژیم ایران * 
عصبانی است و مشاور امنیتی 

ایران و : مالکی می گوید 
سوریه به عراق مرگ وارد می 

  :کنند 
  
اطالع حاصل از عراق،  بنا بر ◄

حکومت مالکی ، در جریان جنگ 
بصره ،  بر مدارك مهمی از مداخالت 

مالی در عراق  –رژیم مافیاهاي نظامی 
نقش سپاه قدس در . ست دست یافته ا

سازمان دادن به جیش المهدي و چند 
و چون جریان اسلحه و پول از ایران 
به عراق اینک بر حکومت مالکی معلوم 
است و رابطه این حکومت با رژیم 

  . ایران تیره گشته است 
 5آوریل برابر  24( تابناك  ◄

قول مشاور امنیتی مالکی ) اردیبهشت 
االوسط را  نخست وزیر عراق به شرق

موفق :  این طور نقل کرده است 
الربیعی، مشاور امنیت ملی دولت عراق 

روزنامه  اي که در اظهارات گستاخانه
به نقل از او منتشر » االوسط الشرق«

 کرده، مدعی شد ایران و سوریه
  .کنند را به عراق صادر می» مرگ»

المهدي و هم از  ایران هم از جیش    
سیاست پیچیده اجراي  القاعده براي
برد و هدف این کشور  خود بهره می

شیعی  آن است که یک حکومت
اي پیرو آن در عراق حاکم شود و  فرقه

 این امر هرگز به وقوع نخواهد
پیوست؛ چراکه شیعیان عراق عربند و 

  .بالند به عرب بودن خود می
بحرانها در منطقه و : انقالب اسالمی 

ن جبهه بندیها ، همراه است با سخنا
تحریک آمیز احمدي نژاد از سوئی و 
تکذیب  مسلح کردن گروههاي عراق از 

و » بن بست اتمی « سوي دیگر و ادامه 
  : جبهه سازي و تهدید به جنگ

  

اجماعی از کشورهاي 
عرب و اسرائیل در 

 -؟ !برابر ایران 
  :تهدید به جنگ

  
در قسمت اول این : انقالب اسالمی 

پرونده « ه فصل ،  خبرها و نظرها در بار
و در قسمت دوم ، جبهه » اتمی ایران 

  : سازي و تهدید به جنگ را می خوانید
  

آژانس می خواهد در باره 
جهت یابی فعالیت اتمی به 
تولید بمب اتمی با ایران 

امتیاز و  –صحبت کند 
ایران هرگز به  –مجازات 

سالح اتمی دست نخواهد 
  :یافت

  
کشور در  6گفتگوهاي * 

شی که چین می شانگهاي و نق
بن بست  « خواهد در گشودن 

  :ایفا کند»   اتمی 

گزارش کرده ) آوریل  16( رویتر    ◄
 6است  که گفتگوهاي دیپلماتهاي 

کشور در شانگهاي ، بندر بزرگ چین، 
آوریل ، بر سر این بود  16در تاریخ 

که آیا می باید به ایران امتیازهاي 
 بیشتري پیشنهاد تا ایران دست از غنی

  .سازي اورانیوم بردارد یا خیر
کشور  5چین که میزبان نمایندگان      

دیگر بود،  برآنست که با کوشش براي 
» بن بست اتمی ایران « پایان دادن به 

، نقش اولی را ایفا کند بدون این که 
نقصانی در واردات نفت خود از ایران 

  . ، پدید آید 
شن دیگلی که استاد دانشگاه  ●

ست و کارشناس سیاستهاي شانگهاي ا
با توجه به : اتمی است، می گوید

محدوده اي که حکومت چین می 
خواهد در آن عمل کند، مشکل می 

معادله .  نماید که بتواند موفق شود
منافع تغییر نمی کند و چین موقعیت 
یک ساحر را ندارد تا با سحر مشکل را 

  . حل کند 
یین گانگ ، متخصص خاورمیانه در  ●

ی علوم اجتماعی چین، می آکادم
چین در مقام میزبان ، : گوید 

پیشنهادهائی را براي متقاعد کردن 
هیأت نمایندگی پیشنهاد   5ایران به 

  . خواهد کرد 
گواو اکسیان گانگ ، دیپلمات چینی  ●

که در تهران خدمت کرده است و 
اینک در مؤسسه علوم سیاسی است، 

چین نگران آنست که در : می گوید 
ت توانا شدن ایران به تولید سالح صور

هسته اي،  مسابقه تسلیحات اتمی در 
در همان حال، چین از قطع .  بگیرد 

روابط کردن با ایران نیز نگران است 
زیرا ایران سومین تأمین کننده نیاز 

  .چین به نفت است 
  
گفتگوهاي دیپلماتهاي کشور و *

نماینده اروپا در شانگهاي،  به 
  :ا نیانجامید توافق میان آنه

  
گزارش می )  آوریل  16( رویتر     ◄

کشور  6کند که گفتگوهاي دیپلماتهاي 
و نماینده اروپا ، در همین روز و در 

  :شانگهاي،  به توافق نیانجامید 
گفتگوها در باره پیشنهاد مجموعه  ●

اما . جدیدي از امتیازها به ایران بود 
: پیش از آن، احمدي نژاد گفته بود 

ن در ازاي امتیازها ، از غنی سازي ایرا
  .اورانیوم دست برنخواهد داشت 

دستیار وزیر خارجه چین ، هی     
یافئی ، در باره حاصل چندین ساعت 

دیپلماتها نتوانستند بر سر : گفتگو گفت 
امتیازهاي جدید که می باید به ایران 

ما .  پیشنهاد کنند به توافق کامل برسند 
محتواي اصلی  می توانیم بگوئیم با

موافقت کنیم اما تمامی مسائل حل 
  . نشدند 

دیپلماتهاي شرکت کننده در سطح      
مدیرکلهاي وزارتخانه هاي کشورهاي 

آنها نتیجه گفتگو ها را به . خود بودند 
. وزراي خود گزارش خواهند کرد 

وقتی طرح تهیه و به ایران پیشنهاد 
خواهد شد ما از این کشور خواهیم 

  . پاسخ مثبت به آن بدهد خواست 
: یک مقام کاخ سفید به رویتر گفت  ●

کشور  6پیش بینی نمی کنم که 
تغییرهاي مهمی در امتیازاتی بدهند 

به ایران پیشنهاد شد   2006که در سال 
بسیاري از کشورهاي می پندارند  . 

اگر ما امتیازهاي بیشتري منظور و به 
ایران پیشنهاد کنیم بهتر می توانیم 

وضیح بدهیم چه هدفی را تعقیب می ت
کنیم و چه می خواهیم و ایرانیها به 
متوقف کردن غنی سازي اورانیوم 

  ما در سطح . عالقه نشان خواهند داد 
  6در صفحه
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  . تاکتیک گفتگو می کنیم بهتر کردن 
اتحادیه اروپا از دهها  کشور دعوت  ●

به اجتماع و تجدید ارزیابی از کار برد 
تمی و تولید چند جانبه تکنولوژي ا

ایران تنها . سوخت اتمی  کرده است 
کشوري است که به این اجتماع 

  . دعوت نشده است 
  

امتیازهائی که باید به ایران * 
پیشنهاد شوند و نیز تشدید 
مجازاتها موضوع گفتگوهاي 
  : دیپلماتها در شانگهاي بوده اند

  
  ) آوریل  16( خبرگزاري فرانسه ◄

ت که در شانگهاي ، گزارش کرده اس
کشور و نماینده اروپا بر  6دیپلماتهاي 

سر این بحث می کردند که تنها به 
مجازات بسنده نکنند و امتیازهائی را 
هم به ایران پیشنهاد کنند تا مگر بحران 

البته به مجازات ایران و .  فرو بخوابد 
  .تشدید آن نیز نظر دارند 

سخنگوي وزارت خارجه امریکا ، سن    
در شانگهاي :  مک کومارك، می گوید

تشدید مجازات ایران نیز موضوع 
بنابر این شرکت . گفتگو شده است 

کنندگان در گفتگو هم امتیازهائی که 
باید به ایران پیشنهاد شوند و هم تشدید 

  . مجازاتها پرداخته اند 
یک هفته بعد از این که احمدي     

 6000نژاد از آماده کار کردن 
 6ژ  سخن گفت، نمایندگان سانتریفو

کشور و نماینده اتحادیه اروپا در 
  . شانگهاي به گفتگو نشستند 

کشورهاي غرب به ایران هشدار     
داده اند هرگاه به اجراي برنامه اتمی 
خود ادامه دهد، مجازاتهاي سخت 

  . تري در باره اش اعمال خواهند شد 
  

مقامات امریکا بر این نظرند * 
که در باره ایران  که مجازاتهائی

وضع و اجرا شده اند، مؤثر بوده 
تحریم بانک مرکزي  -اند

  :ایران؟
  
) آوریل  17( به گزارش رویتر   ◄

مقامات حکومت بوش، در مقام دفاع از 
روش خود در قبال فعالتیهاي اتمی 

  :ایران ، می گویند
مجازاتهاي امریکا بر ایران مؤثر شده  ●

کشور در  زیرا موجب انزواي این. اند 
.  دنیاي پول و تجارت شده اند 

مجازاتها آن اندازه مؤثر نشده اند که 
ایران از ادامه دادن به فعالیتهاي اتمی 

اما حکومت امریکا . خویش باز ایستد 
امید وار است که مجازاتها ایران را بر 

محاسبات خود « آن می داند که در 
اینک ایران .  » تجدید نظر کنند 

قت و پول بیشتري صرف مجبور است و
کند براي انجام خریدهاي خود و نقل 

  . و انتقال پول 
جفري فلتمن ،  دستیار وزیر خارجه  ●

در امور خاورمیانه ، در کمیته امور 
: خارجه مجلس نمایندگان گفته است 

و امریکا .  مجازاتها اثر داشته اند 
همچنان بر اینست که مشکلی که ایران 

راه دیپلماسی  ایجاد کرده است، از
  .حل شود 

خزانه داري امریکا  فهرستی از       
بانکهاي دولتی ایران و شرکتهائی که 
در کار خرید تکنولوژي اتمی و 
موشکی هستند ترتیب داده و معامله با 
آنها  را بر امریکائیان ممنوع کرده 

امریکا یک چند از شرکتها را نیز . است 
متهم به رساندن پول به گروههاي 
عراقی و گروه هاي دیگر در 

کشورهاي خاورمیانه می کند و معامله 
  .  با آنها را تحریم  می نماید 

بسیاري از بانکها و شرکتهاي بین  ●
المللی  به امریکا تأسی کرده و در 

  . تحریم ایران شرکت کرده اند 
با وجود این، نمایندگان مجلس  ●

احساس حرمان می کنند از این که 
قرر، شدت الزم را براي مجازاتهاي م

این که ایران را متقاعد کند تغییر رویه 
  .دهد، نداشته اند 

گاري اکرمن ، نماینده مجلس از     
خزانه : حزب جمهوریخواه می گوید

داري امریکا می باید  بانک مرکزي را 
بخواند و » بانک مرکزي تروریسم « 

آن را نیز در لیست وارد و معامله با آن 
  .  ند را تحریم ک

بانک مرکزي : گالزر می گوید     
بانکها و شرکتهائی را که مورد تحریم 
قرار گرفته اند ، پوشش می دهد و 

بنا بر .  مجازاتها را بی اثر می گرداند 
این، تحریم بانک مرکزي گزینشی 
است که می باید مورد توجه قرار 

  . گیرد 
تحریم بانک مرکزي قدمی فوق     

ا بر این ، چنین کاري بن.  العاده است 
را می باید بشیوه اي صحیح انجام داد 
و مهم است که با مشارکت جامعه بین 

  . المللی انجام بگیرد 
با همآهنگی : گالزر می افزاید     

کمیته عمل مالی که یک مؤسسه  چند 
ملیتی براي مبارزه با پول شوئی است 
می باید این اقدام بعمل آید و هم 

انگلستان و کانادا و  اکنون، دولتهاي
فرانسه و آلمان و ژاپن و مالزي  به 
مؤسسات بانکی خود  خطرات معامله با 

  . ایران را گوشزد کرده اند 
  

اظهارات تحریک آمیز احمدي * 
نژاد و محمد رضا آشتیانی پیش 

  :ازاجالس شانگهاي
   
معاون فرماندهی ارتش ایران ، محمد   

 هرگاه: رضا آشتیانی ، گفته است 
اسرائیل به ایران حمله کند، ایران 
اسرائیل را از صفحه روزگار  حذف 

  .خواهد کرد 
غیر از سخن او که در ازاي   ◄ 

امتیازها ما دست از غنی سازي 
اورانیوم بر نمی داریم ،  احمدي نژاد 

 20( در سال روز  تکنولوژي اتمی 
  : احمدي نژاد گفته است )  فروردین 

اشایست دولتها مانع متأسفانه رفتار ن     
از آنست که ایران  تمام دست 

  . آوردهاي خود را  ارائه کند 
شمار : در همین روز، او گفت      

می رسانیم و  6000سانتریوژها را به  
در .  این سانتریفوژها مدرن هستند 

سانتریفوژ به  500این راستا، 
سانتریفوژهاي نصب شده در نطنز 

  .افزوده ایم
اما اگر این دست آوردها : ی انقالب اسالم

صلح آمیز هستند چرا ایران نمی تواند 
آنها را ارائه کند ؟  این سخن دلیل 

زیرا اعتراف . تراشی براي غرب است 
. است به وجود فعالیتهاي اتمی مخفی 

فاجعه آمیز است هرگاه چنین دست 
زیرا . آوردهائی وجود نداشته باشند 
دروغ  کسی در مقام ریاست جمهوري ، با

گوئی کشور را در معرض  تشدید 
مجازاتهاي اقتصادي و تهدیدهاي نظامی 

طرفه این که این البرادعی .  قرار می دهد
است که کار خنثی کردن سخنان 
تحریک آمیز احمدي نژاد را بر عهده 

  :  گرفته است
   

پیشرفت ایران در : البرادعی * 
غنی سازي اورانیوم کند و 

ي قدیمی سانتریفوژها از مدلها
  :هستند 
)  آوریل  17( به گزارش رویتر   ◄

البرادعی ، مدیر کل آژانس بین المللی 
: انرژي اتمی ، در برلین گفته است 

پیشرفت ایران در غنی سازي اورانیوم 
کند و سانتریفوژهائی که بتازگی نصب 
.  شده اند از مدلهاي قدیمی هستند 

از سانتریفوژ   3400تا  3300ایران بین 
این سانتریوفوژ ها در . دارد   P-1اي ه

  .ساخته می شدند  1970سالهاي 
او همچنین اصرار می ورزد ایران      

غنی سازي اورانیوم را تا زمان حل و 
فصل مشکل از راه مذاکره با غرب، به 

ایرانیها .  حال تعلیق  در آورد 
. سانتریفوژهائی از نوع قدیمی دارند 

زیرا با توجه . میزان پیشرفت کند است 
سانتریفوژ داشته اند و  3000به این که 

سانتریفوژ دارند ،  3400تا   3300اینک 
من همچنان . پیشرفتشان سریع نیست 

از ایران می خواهم  به رویه کنونی 
زیرا ما نخست نیاز به . خود ادامه ندهد 

انجام توافق  داریم  و این توافق  پیش 
تر از آنکه ایران در غنی سازي جلو

  . برود، باید انجام بگیرد 
اما  می گوید سانتریفوژهاي   ◄

پیشرفته اي را مورد آزمایش قرارداده 
است که اورانیوم را دو تا سه بار سریع 

غنی می   P-1تر از سانتریفوژ هاي 
  . کنند 

دیپلماتهائی که بر روي پرونده      
آوریل،  3اتمی ایران کار می کنند، در 

د که ایران یکچند به رویتر گفته ان
سانتریفوژ جدید  در اختیار گرفته است 

  . اما  هنوز بکارشان نیانداخته است 
هنوز ایران می باید نشان بدهد که     

توانائی بکار انداختن همآهنگ شمار 
بزرگی از سانتریفوژها را براي تولید 
.  اورانیوم غنی بمیزان کافی دارد 

تحلیل گران بر این نظر هستند که 
هدف ایران اینست که بتدریج، 

را با سانتریفوژهاي  P-1سانتریفوژ هاي 
سانتریفوژهاي .  جدید جایگزین کند 

را ایران از بازار سیاه می  P – 2جدید 
  .خرد

  : بانک تأمین سوخت اتمی* 
   

  ):آوریل  17( به گزارش رویتر   
البرادعی ، بخاطر شرکت در    ●

ه کشور   به برلین رفت 32کنفرانس 
این کنفرانس به موضوع تولید . است 

.  چند جانبه سوخت اتمی می پردازد 
امیدوارم تا پایان سال : او گفت 

جاري، پیشنهادهاي مشخصی در این 
او گفت آژانس نیاز به .  باره ارائه کنم 

. ایجاد یک بانک سوخت اتمی دارد 
این بانک نیاز به سرمایه اولیه اي به 

از آن ، .  دارد میلیون دالر  150مبلغ 
میلیون دالر  در اختیار آژانس  105

قرار گرفته است و امیدوار است که 
  . ظرف سال ، سرمایه تأمین شود 

  
آژانس بین المللی انرژي * 

اتمی می خواهد در باره 
فعالیتهاي اتمی ایران در قلمرو 
تولید سالح هسته اي با ایران 

  :گفتگو کند 
  
، )ریل آو 18( به گزارش رویتر   ◄

مقام دوم آژانس بین المللی انرژي 
اتمی بنا دارد فعالیتهاي اتمی در 

راستاي تولید سالح هسته اي را نیز 
.  موضوع گفتگو با ایران کند 

سازمانهاي اطالعاتی غرب بر آنند که 
ایران فعالیتهاي هسته اي محرمانه با 

  . هدف تولید سالح هسته اي دارد 
آژانس بین اولی هینونن ، معاون     

المللی انرژي اتمی،  در ماه فوریه ، 
گزارشی در باره اینگونه فعالیتهاي 

اما . ایران به شوراي حکام آژانس داد 
اینک آژانس در پی تحقیق در باره 
وجود واقعی اینگونه فعالیتها است  تا 

  . که محلی  براي انکار نماند 
در هفته آینده تیمی به سرپرستی     

به ایران خواهد رفت تا  اولی هینونن 
با مقامات ایران دیدار و در باره وجود 

  . اینگونه فعالیتها گفتگو کند 
ایرنا گزارش می کند از قول جواد      

ودیعی ، معاون دبیر شوراي امنیت ملی 
که ایران، ظرف دو روز گفتگو، کمال 
همکاري را با هیأتی که آژانس روانه 

  .آوردایران می کند،  به عمل خواهد 
البرادعی، مدیر کل آژانس می     

گوید گفتگو و تحقیق در باره این 
فعالیتها  از اهمیت تعیین کننده اي 

زیرا جامعه بین . برخوردار است 
المللی می خواهد اطیمنان پیدا کند 
که ایران برنامه تولید  بمب اتمی در 

  . دست اجرا  ندارد 
قرار بود گفتگوها هفته پیش در      
، میان البرادعی و آقا زاده انجام  وین

بگیرد اما ایران بناگهان  قرار گفتگو را 
  . لغو کرد 

  
اولمرت ، نخست وزیر اسرائیل * 
ایران هرگز یک قدرت اتمی : ، 

  :نخواهد شد 
  
 17( به گزارش  خبرگزاري فرانسه   ◄

،  به مناسبت اظهار احمدي ) آوریل 
ایران قوي ترین ( نژاد در روز ارتش 

، اولمرت ، ) کشور روي زمین است 
نخست وزیر اسرائیل ، به روزنامه 

ایران هرگز یک : مآریف گفته است 
من می . قدرت اتمی نخواهد شد 

توانم بگویم ، بنا بر معلوماتم و بر اساس  
آنچه می دانم و می خوانم ، کوششهاي 
جامعه بین المللی به نتیجه خواهند 
رسید و ایران یک قدرت اتمی 

جامعه بین المللی .  خواهد شد ن
کوششی عظیم بکار می برد در 
جلوگیري از مجهز شدن ایران به بمب 
اتمی و اسرائیل ، بدون آنکه این 
کوشش را رهبري کند، در آن شرکت 

  . دارد 
هفته پیش از آن، وزیر زیر بناي      

الیزر،  به ایران  -ملی ، بنیامین  بن 
ه اسرائیل هشدار داده بود حمله ایران ب

ویرانی ایران و ملت ایران را به بار 
اولمرت با اشاره به این . خواهد آورد 

بعلت کوشش : تهدید ، گفته است 
جامعه بین المللی نیازي به تهدیدي از 

  . اینگونه نیست 
  

هیأت آژانس به ایران رفت و * 
ایران قبول همکاري کرد و 

کشور در باره ایران در  6جلسه 
  :خواهد شد  ماه مه تشکیل

  
آوریل، آژانس بین المللی  22در   ◄

انرژي اتمی اعالم کرد که با ایران 
بنا بر آن، . توافقی را منعقد کرده است 

ایران به پرسشهاي آژانس در این باره 
که فعالیتهاي اتمی ایران بخشی به 

تولید سالح اتمی اختصاص دارد، پاسخ 
  . خواهد داد  

رو، وزیر آوریل، سرگی الو 22در   ◄
خارجه روسیه اظهار کرد که 

کشور در باره برنامه اتمی  6گفتگوهاي 
ایران، در ماه مه، در لندن ، دنبال 

بنظر او ترجیح دارد . خواهند شد 
زیرا . مه انجام شوند  2و  1گفتگوها در 

در این تاریخ، میانجی هاي صلح در 
خاورمیانه، در این شهر ، اجتماع 

  . خواهند کرد 
  

و گوردن برون در قبال  بوش* 
برنامه اتمی ایران موضع 
مشترك دارند و مک کین می 
گوید باید بر ایران بیشترین فشار 

  :را وارد کرد 
  
 17( به گزارش آسوشیتد پرس    ◄

  ، ) آوریل 
بوش، رئیس جمهوري امریکا گفته  ●

قائل شدن به اینکه ایران  غنی : است 
سازي اورانیوم را  در حد سوخت 

نگاه می دارد و اندازه غنی  اتمی
سازي را به اندازه الزم براي تولید 
بمب اتمی باال نمی برد، از ساده 

اگر ایران راست می .  اندیشی است 
گوید و قصدي جز تولید سوخت اتمی 
ندارد ،  چرا برنامه اتمی محرمانه 

  داشت ؟
او در باغ گل سرخ ، در کنفرانس     

ت خبري باتفاق گوردن برون، نخس
وزیر انگلستان ، این اظهارات را بعمل 

  .آورد 
من ایران را در رأس : او افزود     

. دولتهاي غیر قابل اعتماد  می دانم 
اگر هم امروز فعالیتهاي اتمی آنها 
محدود به تولید سوخت باشد، 

  .درآینده ، آن را تغییر خواهند داد 
این که بگوئیم عیب ندارد بگذاریم    

ن غنی سازي اورانیوم ایرانیها بر ف
دست بیابند زیرا آنها قول می دهند 
که جز استفاده صلح آمیز از آن نمی 

  . کنند ،  از ساده اندیشی است 
براون که براي دومین بار، در مقام  ●

نخست وزیر انگلستان، به واشنگتن رفته 
است، از موضع بوش در قبال ایران، 

من با مقامات : او گفت . حمایت کرد 
رهاي اروپا در باره بیشتر کردن کشو

مجازاتها بر ضد ایران ، در گفتگو هستم 
مجازاتها می باید شامل تحریم .  

سرمایه گذاریها و خرید گاز مایع نیز 
امریکا نیز مشغول فعالیت .  بگردند 

براي به تصویب شوراي امنیت رساندن 
مجازاتهاي شدید تري بر ضد ایران 

  . است 
، مک )آوریل 16 (به گزارش رویتر  ◄

کین، نامزد ریاست جمهوري از حزب 
هرگاه به :  جمهوریخواه، گفته است 

ریاست جمهوري انتخاب شوم، 
بیشترین فشار دیپلماتیک و اقتصادي را 

  . به ایران وارد خواهم کرد 
مشکل است مردم : او افزوده است     

امریکا را متقاعد کرد که می باید برضد 
اما بر این باورم . ایران وارد جنگ شد 

که باتفاق ملتهائی که همان ارزشها و 
اصول را دارند که ما  داریم ،  می 
توانیم فشار دیپلماتیک و تجاري و مالی 

  . عظیمی را به ایران وارد کنیم 
هرگاه او تصمیم بر حمله به ایران     

بگیرد، او محکم ترین دالیل را می باید 
به دلیل  زیرا جنگ با عراق. اقامه کند 

اشتغال رژیم عراق به تولید سالح 
کشتار جمعی بود و این سالح یافت 

  . نشد
  7در صفحه

  
  

 »مذاکره محرمانه « 
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  نزدیک  ایران با    جنگ
پدید آوردن  - ؟ !است  

- اجماع بر ضد ایران
  ...:آزمایش اسرائیل و

  
  به خالف ادعاي بوش که بنا * 

دارد بگذارد دیپلماسی بحران 
اتمی ایران را حل کند، او در 

  : دارك جنگ با ایران است ت
  
نیوز (   Meyersجیم  میرس   ◄

  مقاله اي انتشار )  آوریل  14ماکس 
  :داده است حاوي این اطالعات 

یک عضو هیأت رهبري جامعه  ●
: یهودیان امریکا به نیوز ماکس گفت 

حمله نظامی به ایران ، یکی از گزینش 
هاي موجود در روي میز نیست بلکه 

اسرائیل . دن است در حال تدارك ش
خود را براي خسارات عظیمی آماده 

اسرائیل در . می کند که خواهد دید 
حمله به ایران شرکت نمی کند اما 
انتظار آن را دارد که هدف حمله 

این منبع  .متقابل ایران بگردد 
سفر دیگ چنی به : همچنین گفت 

کشورهاي خاورمیانه ، بقصد آماده 
  . بود کردن زمینه حمله به ایران 

در هفته گذشته، اسرائیل دست به  ●
وسیع ترین تمرین هاي نظامی تاریخ 

خود زد  و وزیر زیر بناي ملی، بنیامین  
« : الیزر، به ایران اخطار کرد  -بن 

حمله ایران به اسرائیل واکنش سریع 
اسرائیل را  ببار می آورد که ملت 

او پیشگوئی . » ایران را نابود می کند 
جنگ آینده صدها موشک کرد که در 

بر اسرائیل خواهند بارید اما ایران از 
  . قدرت ما نیک آگاه است 

کارشناسان استراتژي غیر از      
موشکهاي دور برد ایران ، سازمانهائی 
که ایران می تواند از آنها بر ضد 
اسرائیل استفاده کند را نیز مورد توجه 

حماس از فلسطین و . قرار داده اند 
 از لبنان می توانند دست به حزب اهللا

عملیات تروریستی در اسرائیل بزنند و 
  .یا نظامی به اسرائیل بکنند 

تمرین هاي نظامی اخیر اسرائیل      
که در آنها ، بکار بردن اسلحه شیمیائی 
بر ضد قواي اسرائیل لحاظ شد،  آماده 
سازي پیشاپیش براي مقابله با اینگونه 

  .حمله ها بوده اند 
شق اسرائیل را متهم می کند که دم ●

بنظر . در تدارك حمله به سوریه است 
دولت سوریه، این حمله در فاصله اول 

  . مه تا آخر ژوئن ، انجام خواهد شد 
نخست وزیر پیشین اسرائیل ، بنیامین      

نتان یاهو به خبرنگاران خارجی گفته 
است که اسرائیل بدان نیاز دارد که 

ه با تهدید ایران  خود را آماده مقابل
: بطور خصوصی ، او گفته است . کند 

من ترجیح می دهم  اسرائیل دست به 
حمله پیشگیرانه به ایران بزند هرگاه 

  . امریکا این حمله را به عمل نیاورد 
روزنامه ها آرتص، اطالع می دهد  ●

که اسرائیل نگران انتقال تکنولوژي و 
مواد و تجهیزات اتمی به ایران از 

انتقال . کره شمالی است  سوي
تکنولوژي و مواد و تجهیزات اتمی به 
ایران امکان می دهد برنامه سري 

  .تولید سالح اتمی خود را اجرا کند 
بنا بر قول منابع اطالعاتی ، حکومت  ●

بوش، حاال دیگر، گزارش سازمانهاي 
اطالعاتی حاکی از این که ایران از 

، از اجراي برنامه 2003اواخر سال 
ولید بمب اتمی چشم پوشیده است ، ت

  . بی مبنی و مطرود می داند 

روزنامه لوموند در ماه مارس      
گزارشی را انتشار داد که بنا بر آن، 
مدارکی بدست آمده اند حاکی از 
این که ایران بعد از آن تاریخ نیز به 
اجراي برنامه تولید بمب اتمی ادامه 

  . داده است 
الون بدین خاطر دریاساالر ویلیام ف ●

استعفاء کرد که نمی خواست آن زمان 
که بوش دستور حمله به ایران را  
صادر خواهد کرد، مجري این دستور 

  . باشد 
 Okaz(روزنامه عربستانی عکاز  ●
فاش کرد که حکومت عربستان )   

طرح تدارکات مصون ماندن از پی 
را  ) به ایران ( آمدهاي حمله اتمی  

و تلویزون ایران  تصویب کرده است 
دستور تهیه و اجراي این : می گوید 

طرح، یک روز بعد از دیدار دیگ 
  . چنی از عربستان صادر شده است 

ژنرال پتروآس هفته پیش به کنگره  ●
حمایت ایران از گروههاي : گفته است 

مسلح عراق بزرگ ترین تهدیدي است 
و نیز .  که متوجه ثبات عراق است 

ایران موشک : گفتندمقامات امریکائی 
در اختیار گروههاي مسلح عراق 
گذاشته است که  با آن افراد قواي 

با این موشکها . امریکا کشته می شوند 
است که به منطقه سبز در بغداد حمله 

  . می شود
مفسر تلویزون ان بی سی نیوز توضیح   

داد که اظهارات ژنرال پتروآس در 
به سنا، زمینه سازي براي حمله امریکا 

  . ایران است 
ایران اقدامی براي آب ریختن بر  ●

آتش نمی کند، سهل است بر هیزم آن 
نیز می افزاید وقتی احمدي نژاد اعالن 

   6000می کند سانتریفوژها را به  
  .خواهد رساند 

در حال حاضر، غیر از : انقالب اسالمی 
کشته هاي و زخمی ها، ارتش امریکا، 

ن و عراق،  از رهگذر جنگ در افغانستا
هزار آسیب دیده روانی  پیدا  300

آیا جنگ افروزان . کرده است 
  :نمی گیرند ؟ امریکائی عبرت

  
نظامی امریکائی که  5از هر * 

به عراق یا افغانستان فرستاده 
شده اند، یکی دچار مشکالت 

  روانی است
  
در آمریکا تحقیقی بنام زخمهاي    

نادیده جنگ، مشکالت روحی و روانی، 
واقب و امکانات براي درمان، از راند ع

 RANDکورپرپشن
CORPORATION    آوریل  17در

طبق این تحقیق بیست . بچاپ رسید
درصد از سربازانی که از عراق یا 

 300000افغانستان بر می گردند، یعنی  
نفر، دچار مشکالت روانی سخت یا 

اما نویسندگان .  افسردگی شدید هستند
را ندارند که این تحقیق امکان این 

بگویند چه اندازه از این سربازان دچار 
. مشکالت سختی هستند و محتاج درمان

 24سرباز که در   1965این تحقیق از 
نقطه مختلف امریکا بودند، بعمل آمده 

، یک میلیون و 2001از اکتبر . است
شش صد هزار سرباز به افغانستان یا 
عراق فرستاده و باز گردانده و جانشین 

درصد سربازانی که  20از . اند شده
دچار اضطراب پس از حوادث یا 
افسردگی هستند، نیمی توضیح می 
دهند که شاهد مرگ یا مجروح شدن 

در  45. سخت یک دوست بوده اند
صد از آنها توضیح می دهند که جنازه 
افراد غیر نظامی یا مجروحین سخت 

 10غیر نظامی را دیده اند و باالخره 
. خود مجروح شده انددرصد از آنها 

در نیروي زمینی و بین تفنگداران 
دریایی آمریکا، بیشترین درصد بیماري 
اضطراب پس از حادثه، یا افسردگی 

سربازهاي  زن و اسپانیولی زبانها .است
اما عامل . آسیب پذیرتر از بقیه هستند

مشترك بیماري این سربازان، شرکت 
بیش از . مستقیم در عملیات جنگی است

درصد از این سربازان در صدد  50
درمان نیستند زیرا از آن بیم دارند که 
براي پیدا کردن شغل، مشکل پیدا 

محققین مخارج درمان این . کنند
بیماران براي مدت دو سال پس از 

میلیارد یورو  8/3بازگشت از جنگ  را 
یکی از نویسندگان . برآورد کرده اند

این تحقیق می گوید اگر این بیماران 
درست و سریع درمان نشوند، عواقب 

استعمال مواد : متعددي خواهد داشت
مخدر، خودکشی، مشکل زناشویی، 
بیکاري، عواقبی که نه براي شخص و 

  . نه براي جامعه خوب است
  

اسرائیل به آزمایش ضد * 
موشک براي مقابله با موشکهاي 

  :ایران پرداخته است 
  
) آوریل  15( تلویزیون الجزیره  ◄

داده است که اسرائیل ضد خبر 
موشکی را آزمایش می کند که می 
تواند موشکی را رد یابی و منهدم کند 
.  که بسوي اسرائیل شلیک می شود 

 Blue« آزمایش ضد موشک 
Sparrow  « یک روز بعد از آن به

عمل آمد که وزیر خارجه اسرائیل در 
ایران نماد افراطیهاي : قطر گفت 

ي تمامی خاورمیانه و تهدیدي برا
  .منطقه است

آزمایش ضد موشک اسرائیل بعد از      
آن انجام شد که یک مقام ارشد 
وزارت دفاع اسرائیل  تأیید کرد که 

( امریکا با اسرائیل در تکمیل سامانه 
ردیابی زودهنگام موشکهاي ) سیستم 

دوربرد و بکار افتادن ضد موشک مأمور 
اسرائیل از .  انهدام آن،  همکاري کند 

مریکا تقاضا کرد این همکاري را بکند ا
  .و امریکا نیز پذیرفت 

در آزمایش، ضد موشک توسط یک      
هواپیماي جنگی اسرائیل رها شد و 
مأموریتش این بود که یک موشک 

از نوع پیشرفته آن را   3 –شهاب 
  .منهدم کند 

اهود باراك، وزیر دفاع اسرائیل     
نیاز ما باید آماده شویم و اگر : گفت 

افتاد وارد عمل شویم ، نه این که به 
  .سخن گفتن از خطر اکتفا کنیم 

  
سفر مشاور امنیتی بوش به * 

اسرائیل براي گفتگو با نخست 
وزیر اسرائیل در باره برنامه 

  :اتمی ایران 
  

) آوریل  15( خبرگزاري فرانسه ◄ 
خبر داده است که استفان هادلی، 
ا،  مشاور امنیتی رئیس جمهوري امریک

براي گفتگو با اهود اولمرت، نخست 
وزیر اسرائیل، به اسرائیل سفر کرده 

یک مقام ارشد حکومت . است 
که دیدار انجام می  اسرائیل گفت

گیرد اما او حاضر نشد در باره 
موضوعاتی توضیح بدهد که موضوع 

  .گفتگو می شوند 

خبر دیدار مشاور امنیتی بوش زمانی     
رضا آشتیانی ،  انتشار یافت که محمد

معاون فرماندهی ارتش ایران هشدار 
داد که ایران  اسرائیل را از صفحه 
.  روزگار  حذف خواهد کرد 

سخنگوي سفارت امریکا  اسرائیل 
هادلی با مقامت اسرائیل در باره : گفت

موضوعات مورد عالقه دو کشور، از 
او .  جمله ایران ، گفتگو خواهد کرد 

ت ارتش اسرائیل با وزیر دفاع و مقاما
  .نیز گفتگو خواهد کرد 

گفتگو ها بر سر تهیه برنامه اجتماعی      
براي تهیه استراتژي مشترك در قبال 

این اجتماع ، ظرف دو . ایران است 
هفته آینده در واشنگتن تشکیل خواهد 

  . شد 
  

اسرائیل امیدوار است اجماعی * 
از کشورهاي عرب براي مقابله 

  :بوجود آید   با خطر اتمی ایران
  
از دوبی )  2008آوریل  13( رویتر    ◄

گزارش کرده است که زیپی لیونی ، 
وزیر خارجه اسرائیل که براي اولین بار 
از قطر دیدن می کند، امیدوار است 
شانسی براي بوجود آوردن اجماعی از 
کشورهاي عرب بر ضد مقاصد اتمی 

کشورهاي . ایران وجود داشته باشد 
شدن ایران به سالح  عرب از مجهز
  .اتمی بیم دارند 

وي براي شرکت در فروم بین     
  . المللی به دهه رفته است 

لیونی ، در مصاحبه با الوطن ، ایران    
را تهدیدي براي منطقه و جهان 
توصیف کرده و گفته است ما نمی 
توانیم  مجهز شدن ایران به سالح اتمی 

  . را روا ببینیم 
طر نسبت به گفتگوي او نظر موافق ق   

همه طرفهاي نزاع خاورمیانه را ستود و 
آن را فرصتی دانست براي آنکه 
اسرائیل و کشورهاي عرب جبهه اي بر 
ضد بلند پروازیهاي اتمی ایران تشکیل 

  . دهند 
بازداشتن ایران از تولید سالح هسته     

اي بسود اسرائیل و ملتهاي عرب است  
و گویاي آنست که اسرائیل و 
کشورهاي مسلمان منطقه با تهدید 
مشترکی روبرو هستند و بنا بر مقابله با 

  . آن را دارند 
قطر، همانند کشورهاي دیگر منطقه      

خلیج فارس  نگران افزایش نفوذ  
ایران شیعه و برنامه غنی سازي 

  . اورانیومش هست 
،   »گفتگو و صلح « زیر عنوان       

گانی فروم دموکراسی ، رشد و بازر
تشکیل می شود و  وزیر خارجه » آزاد 

  . اسرائیل در آن سخنرانی می کند 
در دهه : مقامات اسرائیل می گویند     

، او با امیر و نخست وزیر این شیخ 
نشین  دیدار و گفتگو می کند اما 
روشن نیست که آیا با دیگر رهبران 

  . عرب نیز مالقات می کند یا خیر 
  

فارس و حادثه اي در خلیج * 
توصیه فرمانده نیروي دریائی 
امریکا در خلیج فارس به 

  :فرماندهی نیروي دریائی سپاه 
  
آوریل،   17( به گزارش رویتر ◄

، Rougheadدریاساالر گاري روگد 
فرمانده نیروي دریکائی امریکا در 

نیروي : خلیج فارس، گفته است 
دریائی سپاه بهتر است با کشتی هاي 

یري بهتري را دیگر روش ارتباط گ

درپیش بگیرد تا که از بروز حادثه ها 
  .جلوگیري به عمل آید

بنظر او، رفتار نیروي دریائی سپاه     
حرفه اي نیست و با حفظ صلح در 

  . خلیج فارس چندان سازگاري ندارد 
در ماه ژانویه : امریکا می گوید     

قایق هاي نظامی ایران به سه کشتی 
و آنها را  جنگی امریکا نزدیک شدند

ایران .  تهدید به منفجر شدن  کردند 
تکذیب می کند و می گوید یک 

  . ارتباط رادیوئی معمولی بوده است 
فرمانده نیروي دریائی امریکا می     

دوست دارم ببینم نیروي : گوید 
دریائی سپاه ، بیشترین اهمیت را به 
چند و چون ارتباط گیري ،  نه تنها با 

یکا ، بلکه هر کشتی نیروي دریائی امر
چنان که مقاصد و . دیگري ، را بدهد 

تحرکاتشان بر کشتی یا کشتی هاي 
  . طرف ارتباط ، روشن بگردد

تنش میان امریکا و ایران در خلیج     
در این ماه، .  فارس شدید است 

سه زورق : حادثه دیگري روي داد 
نیروي دریائی سپاه به یک کشتی 

م نزدیک گشتی امریکا با سرعت تما
شدند و تنها بعد از آتش گشودن به 

سخنگوي .  قصد اخطار متوقف شدند 
کشتی : ناوگان پنجم امریکا می گوید 

جنگی نخست کوشید با این قایق ها 
ارتباط رادیوئی برقرار کند و چون 

  . پاسخ دریافت نکرد، اخطار کرد 
باید یادآور شد که سناي امریکا      

زمان سپاه پاسداران را یک سا
تروریستی خوانده است و با توجه به 
این امر که خلیج فارس گذرگاه کشتی 

 17روزانه ( هاي نفت کش است 
، می باید از بروز هر )میلیون بشکه 

  .حدثه اي جلوگیري کرد 
خبرها می گویند که : انقالب اسالمی 

یک طرف ماجرا، گردانندگان حزب 
  :سیاسی مسلح هستند 

  

گردانندگان حزب 
  ی مسلحسیاس

- 2  
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  اد ژاحمدي ن

      
ازجمله سردارانی است که در جنگ 
تحمیلی در کنار برخی از سرداران 

وي بعدها به لشکر ویزه . قرار داشت 
سپاه که سپاه قدس نام دارد رفت و در 
، از برخی از ترورهاي خارج از کشور

جمله ترور قاسملو و فاضل رسول و 
  . شد دخیل  وین ، قادري، در

او بعدها به استانداري اردبیل رسید و    
ن به شهرداري تهران و هم آبعد از 

ریاست جمهوري ایران  مقاماکنون در 
مدن آبا بر سر کار . قرار گرفته است 

دست سپاه براي ورود به کلیه  ، وي
ارگانها و سازمانها بازتر شد و جهت 
یاري وي بسیاري از سپاهیان وارد 

  .شدند  حکومتلس و مج
مدن وي تقریبا کلیه آبا بر سر کار     

برده  تهرانافرادي که او به شهرداري 
به مقاماتی  و صاحب مقام کرده بود، 

بلند از استانداري تا وزارت و  
شهرداري و معاونت در بسیاري از 
سازمانها و ادارات  رسیدند که در زیر 

  :دنورده می شوآنها آاز  اسامی یکچند
علی سعیدلو، معاون سابق شهردار و   ●

از  وزیر پیشهادي نفت که نتوانست
مجلس راي اعتماد بگیرد، چندي است 

جمهور   به عنوان معاون اجرایی رییس
  .را آغاز کرده است فعالیت خود

  8در صفحه
 

 »مذاکره محرمانه « 
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مهدي هاشمی، معاون سابق امور   ●
 هاي شهرداري تهران نیز که  استان

رفاه راي  نتوانست براي تصدي وزارت
مناسب کسب کند، معاون عمرانی وزیر 

  .ه استشد کشور
زاده که معاون   محمدجواد محمدي ●

به   سابق خدمات شهري شهرداري بود
استاندار خراسان رضوي  عنوان
  است  شده  منصوب

نژاد   شیخ االسالم رییس دفتر احمدي ●
ه شهرداري استاندار هرمزگان شد در

  .است 
ریاست  شایی کهاسفندیار رحیم م ●

سازمان فرهنگی و هنري شهرداري 
تهران را به عهده داشت، در مقام 

  جهانگردي و میراث  رییس سازمان
  
   .فرهنگی کار خود را آغاز کرده است

تشریفات مسئولحسین عالیی  ●
 وي قبالً .شده است جمهوري   ریاست

مسؤولیت مدیر کلی روابط عمومی 
  .شهرداري را به عهده داشت

عمرانی و  آبادي هم که معاون  لیع  ●
فنی شهرداري تهران بود، به عنوان 

جمهور و رییس سازمان   معاون رییس
بدنی فعالیت خود را آغاز کرده  تربیت
  .است
داوود مددي فردي است که از  ●

آمده  حکومتبه که تهران  شهرداري
دار   رفاه را عهده  و سرپرستی وزارت

ن سازما وي قبال رییس. شده است
  .گذاري شهرداري تهران بود  سرمایه
 مهرداد بذرباش، مشاور جوان سابق ●

در مسؤولیت جدید  شهرداري تهران 
خود یعنی مشاور رییس جمهور در امور 

گروه مشاوران جوان  جوانان و رییس
جمهوري به ایفاي نقش   ریاست
 20به همراه وي نزدیک به . پردازد  می

ان نفر از اعضاي گروه مشاوران جو
آمده و  حکومتشهرداري نیز به 

معاونان رییس  مشاوران جوان وزرا و
   .اند  جمهور شده

فقیه، معاون   دکتر ابوالحسن ●
شهرداري  مدیرکل روابط عمومی

تهران به سمت سرپرست سازمان 
   .بهزیستی منصوب شده است

مدیر مؤسسه   اکبر اشعري،  علی ●
همشهري و مشاور فرهنگی شهردار 

نژاد   وزیر پیشنهادي احمدي تهران که
وزارت آموزش و پرورش نیز  براي
پس از عدم توفیق در کسب راي . بود

رییس کتابخانه  اعتماد مجلس به عنوان
   .ملی معرفی شد

اللهی، مشاور سابق   فتح  محمدعلی ●
عنوان معاون دفتر  شهردار نیز به

  .ده استشجمهور انتخاب   رییس
تهران   يشهردار قربانی از مدیران ●

به عنوان استاندار آذربایجان غربی 
   .معرفی شده است

دیگر نیروهایی بود که  فکر از  جوان ●
نژاد در   احمدي  در دوره مسؤولیت

بود و  شهرداري، مشاور مطبوعاتی وي
در دور جدید فعالیت کابینه به عنوان 

شده جمهور   مشاور مطبوعاتی رییس
   .است
وهاي با سابقه المله از نیر  احمد خادم ●

جوانفکر نیز  ایرنا و از دوستان نزدیک
نژاد   که مدت کوتاهی با ستاد احمدي

همکاري داشت، مدیر عاملی 
جمهوري اسالي ایران  خبرگزاري

 .ه است دار شد  را عهده) ایرنا(
عضویت  مسعود زریبافان عالوه بر  ●

در شوراي شهر، عنوان دبیري هیات 
نسرین  عهده گرفته و ررا ب وزیران
خواه از دیگر اعضاي شوراي   سلطان

در مرکز  شهر جایگزین زهرا شجاعی
 .مشارکت امور زنان شده است

 ياین سردار سپاه که رییس جمهور     
 همکاران خود درشده است در کنار 

هاي  ، زندان بانان را مقامشهرداري 
  :از جمله  .ه است مختلف به کار گرفت

ور مدیر کل ام ،صولت مرتضوي ●
ی کساولین  ، اداري سازمان زندانها

که از این سازمان به بدنه وزارت  بود
کشور تزریق شد و استانداري استان 

 .بر عهده گرفت خراسان جنوبی را
رئیس سابق  ، مرتضی بختیاري ●

چند  که تنها ،سازمان زندانهاي کشور
ماهی از انتقال وي به سازمان 

به  نگذشته بود  زندانهاي استان خراسان
 استان اصفهان منصوب شد  استاندار

قوام نوذري   از مدیر کلی  ●
زندانها به  فنی مهندسی سازمان  دفتر

  زنجان رسید استان استانداري 
مدیر کل  ، محمد رضا محسنی ●

به  ،خراسان سازمان زندانهاي استان
  استانداري لرستان منصوب شد 

 معاون فرهنگی این ، عباس رهی ●
نداري استان مازندران به استا ،سازمان

  منصوب  شد 
نیز از مدیر کلی   الوندي مظفر ●

روابط عمومی سازمان زندانها به 
 .رسید استانداري استان همدان
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  : فرمانده قبلی نیروي بسیج 
  

سردار حجازي سالها در مسئولیت     
فرماندهی بسیج در کلیه سرکوب هاي 

مله به دختران و خیابانی از جمله ح
پسران و دانشجویان و کارگران و 

معلمان دست داشته و در این سرکوبها  
از همین نیروهاي دشمن شناس 

  .استفاده کرده است 
وي از جمله مخوف ترین     

فرماندهان سپاه می باشد که در جریان 
تیر به همراه  18سرکوب هاي بعد از 

دیگر سرداران قصد کودتا و سرنگونی 
براي شناختن طرز . ی را داشتند خاتم

فکر و رفتار او ، نمونه هائی از سخنان 
  :او را می آوریم 

به منظور دلسردکردن مردم  دشمن...« 
کند؛  اشکاالت موجود را برجسته می

آمادگی نظامی،  بنابراین قبل از کسب
   .شناسی وظیفه هر بسیجی است دشمن

نسبت  هایی که دشمن به واسطه عقده...
ور و مردم ما دارد، سعی در به کش

غیرمنطقی نشان دادن نیروهاي بسیجی 
  .دارد

ها به نوعی اعتراف  البته همه این حرف 
باالي جمهوري اسالمی  به جایگاه

آنان خود . ایران و بسیج است 
علیه این  دانند که اگر بخواهند می

نظام عملی انجام دهند، با مشت 
د شون پوالدین و آهنین بسیج مواجه می

این مانع را از سر راه خود  و تا
توانند کاري انجام  برندارند، نمی

  »  .دهند
هاي عاشورا  گردان با اشاره به وي،    

این : گفته است ) س(و الزهرا
 دادن یک سازمان ها با شکل گردان

گسترده براي دفاع از منافع ملی 
اي را در بین بسیجیان ایجاد  توانایی

میم گرفته از سپاه تص کردند که امروز
این نیروها استفاده کند و این امر 

البته    .مدال افتخاري براي بسیج است
شوند  نیروهاي بسیجی که وارد سپاه می

و اساسی که در بسیج براي  با همه پایه
آنها فراهم شده باید در کسب 

این   .  هاي بیشتر تالش کنند توانمندي
توانمندي که یک گردان از نیروهاي 

 داوطلب شکل بگیرد در هیچمردمی 
ها  جاي دنیا نیست و همین توانمندي

باعث و منشاء برگرداننده شدن چشم 
   ».از ایران شده است ها طمع ابرقدرت
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فرمانده سابق سپاه کسی که در     

تیر اعالم کرده بود که خط  18جریان 
ه قرمز نظام خیابان انقالب به پایین ب

موضع گیري . سمت بیت رهبري است 
که گویاي طرز فکر او بود و از او ماند، 
تهدید به بریدن دست ها و قطع کردن 

زبانهاي و زدن گردنهاي مخالفین  
  .است 

وي در آخرین روزهاي فرماندهی     
خود،  زمانی که شایعه حمله امریکا به 
ایران رواج داشت در جلسه اي 

رخی از محرمانه گفته بود که ب
فرماندهان سپاه را به دلیل اینکه نمی 
خواهیم مانند لشکر گارد ریاست 
جمهوري عراق شویم، دستگیر کرده 
ایم و در پی یافتن برخی هاي دیگر 
هستیم که امکان همکاري با امریکا را 

  .دارند 
در جریانات » سردار دکتر « این    

کردستان و ترکمن صحرا و بعد از 
خشن مورد انتقاد جنگ با سیاستهاي 

برخی از سرداران بود تا زمانی که 
سپاه را وارد مسائل اقتصادي کرد و از 
قبل آن توانست بسیاري از فرماندهان 

وي در . سپاه را به نان و نوایی برساند 
امسال را ... «:  گفت  86ابتداي سال 

  »ایم  سال دفاع همه جانبه نام نهاده
شاره به سپاه با ا»  فرمانده کل «      

شرایط سیاسی،امنیتی و اقتصادي 
جهانی را  منطقه،محیط امنیت

ناپایدار،سیال و نامطمئن ارزیابی کرد 
سپاه باید براي هرگونه « : و گفت
هاي  در چارچوب ماموریت شرایطی

به . خود،آمادگی کامل داشته باشد 
همه  این منظور امسال را سال دفاع

   » .ایم جانبه نام نهاده
... « : خنان او است این سخن و از س   

خواهد سرباز امام زمان  هر کس می
خوبی براي  باشد ابتدا باید سرباز) عج(

بنابراین همانطور که . نائب ایشان باشد
 کردیم می) ره(جان خود را فداي امام

اکنون نیز جان خود را فداي رهبري 
 »  کنیم می

  
محمد باقر   »سردار دکتر «  - 13

  قالیباف 
  

از فرماندهان ابتداي اجنگ بود که      
به دلیل حضور پر فروع در سرکوب 

را » ترقی مدارج  « مردم به سرعت
  وادر شاید مردم  ، امروزه  .طی کرد 

 واما ا . به چشم اصالح طلب بنگرند 
که دستور سرکوب  استهمان کسی 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را 
ته نان گفآدر حالی که به . صادر کرد 

نها آبود حاضر به صحبت کردن با 
است اما او که شهردار بود به نیروهاي 

 .نها را داد آانتظامی دستور سرکوب 
همان فرماندهی است که در او      

زمان ریاست وي بر نیروي انتظامی 
بسیاري از رد صالحیت ها با نظر 
فرماندهان زیر نظر او صورت گرفته 

 «او با در انتخابات مجلس هشتم، . بود
محسن رضایی و علی  » سرداران

ائتالف کرد و بعد از انتخابات الریجانی 
از سیاست حالم بهم می : نیز گفت 

  !خورد 
شکست در انتخابات ریاست    

جمهوري بعد از اینکه از سوي خامنه 
و در   اي مورد حمایت قرار گرفت

مورد بی مهري و سلب  خرین روزها آ
را رئیس و احمدي نزاد  شد حمایت 

وي را بسیار ناراحت  جمهوري کردند، 
اما انتخاب وي به شهرداري  . کرد

از یکی تهران به دستور خامنه اي تنها 

براي رفع  خامنه ايکارهایی بوده که 
 .دلخوري او انجام داده است 

تفکر قالیباف طرز براي روشن شدن     
ه انتخاباتی وي ژدر اینجا نام گروه وی

  : یم معرفی می کن را 
  : ستاد انتخاباتی قالیباف ●
فرمانده  نقدي » سردارسرتیپ« -  1

باتهام دهها  که سابق اطالعات ناجا
فقره قتل و تجاوز به زنان ودختران 
مردم مدت کوتاهی تحت تعقیب قرار 

و در مجلس ششم اسم او در  گرفت
چندبار تکرار با همین جرائم  ارتباط 
  . شد

لی فرمانده فع رمضانی سردار - 2
  اطالعات ناجا

فیلترینگ سایت  دفتر گردانندگان -  3
  مرتضوي ها در دفتر قاضی

 هاي  از مجریان قتل محبی، - 4
» زنجیره ايقتلهاي « سیاسی که رژیم 

  60و بازجوي دهه  نامیدشان 
  نویسان گبازجوي وبال کشاورز،  - 5
 از تربیت شدگان زیر دست میثم، 6

ام اسداهللا الجوردي و مجریان قتل ع
67  

  60بازجوي دهه  تیموري، - 7
  60 بازجوي دهه صادق، - 8
   60بازجوي دهه فاضلی، -  9

و از  60بازجوي دهه  حسینی -  10
  پرونده توده ایها مسئولین

مخوف  سید مجید، سربازجوي  -  11
  60دهه 
  ...و
  

  ردار محمد رضا نقدي س -  14
  
یکی از سرداران معاود که به نام     

وي از  .شده بود شمس رهبري معروف
نیروهاي قدس سپاه پاسداران بود که 

و در مسئولیت  شدوارد نیروي انتظامی 
معاونت حفاظت اطالعات این نیرو 

وي  مقام، در این  .مشغول به کار بود 
دست به کارهایی زد که هیچ دشمن 
. خارجی در حق مردم خود نمی کند 

وي مسئول دستگیري و شکنجه هاي 
ران تهران به دستور غیر اخالقی شهردا

در زیر  ، قاضی جنایت پیشه، رازینی
   .زمین زندان خیابان وصال بود 

همچنین مسئول حمله به  دو  و او    
ت خاتمی یعنی  عبداهللا حکوموزیر 

نوري و مهاجرانی با همکاري حسین 
 .اهللا کرم و دارو دسته حزب اهللا بود 

این واپسین دوره تصدي در  ،او   
رقت مسلحانه از خانه کار س، مقام

سرمایه داران را رهبري میکرد و تا 
جایی پیش رفت که به جرم دهها 
تجاوز و قتل به همراه برخی از 

اطالعاتی و انتظامی و امنیتی  مأموران
رهبر « ولی به دستور  . دستگیر شد

 . شتزاد گآ»  فرزانه
مسئولیت ستاد او  ، زاديآبعد از    

اف را در قالیب» سردار « تبلیغاتی 
بر  ، جریان انتخابات ریاست جمهوري

اما قالیباف بدستور . گرفت عهده 
خوردن شکست خامنه اي مأمور به 

اد به ژبعد ازانتخاب احمدي ن .شد
به  وریاست جمهوري از سوي ا

معاونت وي در ستاد مبارزه با کاالي 
قاچاق و ارز رسید که به دلیل 
مزاحمت با باند دیگري که از حمایت 

مقام از این  شتري برخوردار بود، بی
 .معزول شد

  
  محسن رفیقدوست  » سردار«   -  15
  

از سرداران ارشد سپاه پاسداران و      
تن از سران ترکمن  4صلی ن اقاتال

به  ،ن جریانآوي بعد از  . صحرا است
دستور  يدلیل اینکه رییس جمهور

بازداشت وي را صادر کرده بود از 
کودتاي ز بعد ا . کشور گریخت 

زمانی . ، صاحب مقام شد  60خرداد 
و سپس  وزارت سپاه پاسداران رسیدبه 

  : سرپرست بنیاد مستضعفان شد 
دلیل برداشت هاي  رفیق دوست، به     

غیر قانونی از سپاه به بنیاد مستضعفان 
ن بنیاد نیز به دلیل آدر  . فرستاده شد 

 بنیاد  نآدر اختیار قرار دادن اموال 
از کار نیز  ، ان و نزدیکانبه دوست

   .  دشبرکنار 
معروف سپاه در  » سردار« برادر این     

مسئول بنیاد  اوهمان سالهایی که 
 132مستضعفان بود به دلیل اختالس 

به دادگاهی که تومان از بانک، میلیارد 
ن بود برده آه اي رییس ژمحسنی ا

امري باور نکردنی روي داد ولی  . شد
دیگري به جاي ص و آن این که شخ

او به حبس ابد محکوم . شدوي اعدام 
 مسئولمقام شد ولی در زندان به 

زاد آ همخرید زندان رسید و بعدها 
  . شد

  
  سیف اللهی رضا  »سردار«   -  16
  

از سرداران اولیه سپاه که با نزدیک      
شدن به دانشجویان پیرو خط امام وارد 

نجا کلیه آسفارت امریکا شد و از 
  . می داد عات را به سپاه اطال

که در  کسانی بودوي از جمله     
در کنار  60جریان کودتاي سال 

از آلتهاي محسن رضایی قرار داشت و 
سرکوب فعل کودتاچیان و از مأموران 

 معترض به کودتا و استبداد بود  مردم 
.  

وي و محسن توطئه چینی هاي      
از سوي اطالعات سپاه  رضایی

هاشمی رفسنجانی در پاسداران با 
عبور ( » یت اهللا آ« کتاب خاطرات این

  .. مضبوط هستند  ) از بحران 
  

  نظري فرهاد  » سردار « -  17
  

سردار معروف نیروي انتظامی که      
در حمله به خوابگاه دانشگاه تهران 

او یکی از سرداران . دخیل بود 
ماجرا، ن آسرکوبگر نظام است که در 

« ، یزدي یخ محمدشبه دستور مستقیم 
اجازه ورود  وقت قوه قضائیه، » رئیس 

نیروهاي سرکوبگر انصار حزب اهللا را 
و آن فاجعه را  به خوابگاه دانشگاه داد

  . ببار آورد 
در  ، اوخوابگاه دانشگاه ایلغار بعد از     

دادگاهی محاکمه شد و طبق معمول 
بدون اینکه اتهامات وارده بر وي  تایید 

و تنها یک سرباز به  تشزاد گآشود 
جرم دزدیدن یک ماشین صورت 
  تراشی محکوم به پرداخت خسارت

  !شد 
  شمخانیعلی » دکترسردار «   -  18
  

از سرداران ارشد سپاه پاسداران       
می باشد که در جریان جنگ فرمانده 
سپاه خوزستان شد و بعد به دلیل 

به مقامات  60شرکت در کودتاي سال 
از جمله فرماندهی  . باالیی رسید

در حکومت خاتمی . نیروي دریایی 
نیز به عنوان وزیر دفاع مشغول به کار 

  .بود 
 افراد تحت فرمان او،  براي انجام     

، به جاي شرکت در جنگ، کودتا 
به تهران  بدون اطالع فرمانده کل قوا، 

مدند و در سرکوب مردم تهران آ
  . شرکت داده شدند

 کسانیاز  عخانی، شمدر حال حاضر     
است که معتقد است برخی بدون اینکه 
به جبهه رفته باشند و یا در انقالب 
شرکت داشته باشند دم از اصولگرایی 

وي در کنار  .و انقالبی بودن می زنند 
» سرداران « محسن رضایی و دیگر 

و  احمدي نژاد مخالف  مؤتلف 
  .حکومت او است 

  
  9در صفحه

  
  

 »مذاکره محرمانه « 
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   ضیایی فر » سردار « 19
  
نیروي انتظامی اطالعات  فرمانده     

که در شهریور ماه او کسی است . است 
کشور در  اظهار کرد سال پیش، 

وضعیت بحرانی قرار دارد و این شش 
  ینده باید از کشور به خوبی آماه 

  مراقبت کرد تا مبادا دچار مشکل شویم 
  

رئوفی محمد » دکترسردار «   - 20
  نژاد

   
ارشد سپاه پاسداران از فرماندهان     

که فرمانده لشکر کرمان بود و در حال 
اد به ژحاضر از سوي احمدي ن

. است  منصوب شدهاستانداري کرمان 
وي از جمله سردارانی بود که علیه 
خاتمی نامه نگاري کرده بود و در 

دیگر سرداران وي را تهدید به  جمع
وي که . ده بودند کرله بکودتا و مقا

استانداري مقام  است و به پاسدار
،  در اظهاراتی بی سابقه   ،رسیده است

، گفته پیش از خطبه هاي نماز جمعه 
  : است 

مردم افرادي را انتخاب کنند که  «  
در راستاي دولت نهم و رویکرد 

و رویکرد والیتمداري   اصولگرایی
هاي سرنوشت ساز  یکی از صحنه. باشند

و مهم و با اهمیت که در پیش رو 
نتخابات هشتم مجلس شوراي داریم ا

مردم باید با حضور .  اسالمی است
گسترده خود در این صحنه سرنوشت 
ساز و مهم که شرکت در آن از 

باشد،  تاکیدات مقام معظم رهبري می
افرادي را انتخاب کنند که مجلسی، 

 . والیی، خدمتگزار باشد
مردم باید افرادي را برگزینند که با     

بل استکبار جهانی مواضع قاطع در مقا
بایستد و مجلسی که تعامل جدي در 

رسانی به میهن اسالمی  راستاي خدمت
 دارد انتخاب کنند

که در زمان  ماجرائیبه  است الزم      
 کرمان فرماندهی لشکر این استاندار در 

زیرا وي   . بشود اشاره اي  روي داد، 
در آن زمان در فرماندهی لشکري قرار 

ز فرزندان  خانواده داشت که برخی ا
هاي وابسته به آن لشکر در این قتل ها 

  .شرکت داشتند 
روزنامه انتخاب در گزارشی که از      

نحوه ارتکاب قتلهاي زنجیره اي در 
کرمان به چاپ رسانده در مورد شیوه 
قتلها نوشته است که قربانیان در آب 
خفه شده و به وسیله حیوانات وحشی 

از قاتالن  یکی .تکه تکه شده اند
اعتراف کرده است که یکی از قربانیان 

  .را سنگسار کرده اند
به نوشته این روزنامه یکی از افرادي     

که توانسته است از چنگ قاتالن جان 
سالم به در برد می گوید علت اینکه او 
را نکشته اند این بوده که سه بار 
استخاره کرده اند اما هر سه بار 

  .استاستخاره خوش نیامده 
با اینکه قاتالن انگیزه خود را     

برخورد با فساد اعالم کرده اند روزنامه 
انتخاب به نقل از مقامی آگاه نوشته 
است که هیچ دلیلی دال بر فساد 
  .اخالق قربانیان به دست نیامده است

قتل هاي زنجیره اي کرمان توسط ...
نیروهاي بسیج در دوران سردار رئوفی 

گزارشها، متهمان  بنابر. بوده است 
پرونده مأموران یکی از نهادهاي 
امنیتی بوده اند و محاکمه شان به 
صورت غیر علنی و پشت درهاي بسته 

  .انجام می گیرد
گزارشها حاکی از این است که     

فرزند یکی از مقامهاي استان که از او 
یاد می شود  "ر، ك"با عنوان سردار 

 نیز در میان متهمان است اما حاضر
  .نشده است در دادگاه حضور یابد

  تمامی:  گفت  کرمان  دادگاه  قاضی     
  کرمان  یی زنجیره  هاي باند قتل  متهم 6

اصغر  علی  بسیج  مقاومت  عضو پایگاه
  کردن  پاك  موال بودند و با انگیزه

  ها را انجام قتل  از فساد این  جامعه
  خبرنگار ما، قاضی  گزارش  به. اند داده
  دادگستري 9  شعبه  تبار رییس  امیري
  پرونده  به  رسیدگی  و مسوول  کرمان
  ضمن  در کرمان  ي زنجیره ا  هاي قتل
باند   این  ریاست: گفت  مطلب  این  بیان

  برعهده  مصطفوي  را محمد حمزه
  سرباز مرکز کنترل  که  داشت

  افراد طبق  و بقیه  ناجا است  فرماندهی
:  گفت  وي. اند کرده می  لاو عم  فرمان
 19  باند جوان  این  قربانی  نخستین
  بود که  افشاري  مصیب  نام  به  یی ساله
  رسیده  قتل  به  گذشته  شهریور سال 22
ها  در بازجویی  قتل  به  متهمان.  است
  خمینی امام  در میدان  اند مصیب گفته
ما بعد   . فروخت مواد مخدر می  کرمان
  بار تذکر دادیم  او چندین  اییاز شناس
بردارد، اما او   از کارهایش  تا دست

  دستور حمزه  به  اعتنا بود تا اینکه بی
  زور سوار ماشینی  روز او را به  یک

در  .  بردیم  باغ  هفت  محله  و به  کردیم
  سر مصیب  به  ابتدا سنگی  آنجا حمزه

  اي  چاله  کوبید و او را داخل
  هر کدام  سپس .  د انداختاستخرمانن

  اما مصیب  او کوبیدیم  به  از ما سنگی
  بهتر است  گفت  حمزه  مرد تا اینکه نمی

  یی بعد چاله.  گور کنیم  به  او را زنده
  را به  مصیب  جان و پیکر نیمه  کندیم
  و ماسه  و با شن انداختیم  آن  داخل
  بترتی  این  و به  را پوشاندیم  چاله  روي
  قتل.  گور کردیم  به  را زنده  مصیب
،  مصیب  بعد از قتل  هفته  یک : دوم

او .  کردیم  را شناسایی  کمالی  محسن
روز   یک  ، بنابراین داشت  فساد اخالقی

بود، او را   از خانه  خروج  در حال  که
و در آنجا   بردیم  باغ  هفت  و به  گرفتیم
را   دشو جس  کردیم  خفه  را هم  محسن

  به  ، سپس کردیم  در همانجا مدفون
را   و موتور محسن  ، موبایل حمزه  فرمان

  کارمان  تا از آنها براي  برداشتیم
  نفر سوم :  سوم  قتل.  کنیم  استفاده
بود   جوانی  ، زن امیراسماعیلی  جمیله
مواد مخدر   خرید و فروش  او هم  که
آنجا از  .  داشت  کرد و فساد اخالقی می
بود،   کرده  هم  ، ازدواج زن  این  که
،  نکردیم  او را خفه  وي  از ربودن  پس
سنگسار   و با روش  کندیم  یی چاله  بلکه

  زن  ، بعد جسد این رساندیم  قتل  او را به
  اطراف  هاي بیابان  شوهردار را به

تا   و در آنجا انداختیم  بردیم  کرمان
  زوج  تلدر ق. شود  حیوانات  طعمه
ما   به: اند کرده  اعتراف  متهمان  جوان
،  محمد رضا و شهره  بودند که  گفته

  با هم  هستند که  دختر و پسر فاسدي
  همین  دارند به  نامشروع  ارتباط

سوار   که  خاطر،آنها را هنگامی
محمدرضا بودند   پژوي  خودروي
  و بعد از اینکه  کردیم  شناسایی
  آنها را به  گرفتیم  ادهرا در ج  جلویشان
و هر   بردیم  باغ  هفت  پر از آب  چاله

بعد .  کردیم  دو را در آنجا خفه
  و به  پژو گذاشتیم  را داخل  اجسادشان

  اجساد را به  از آنکه  ، پس بردیم  بیابان
  آتش  پژو را به  ، ماشین انداختیم  بیرون
محمدرضا را   و موبایل  کشیدیم
دختر   این  خانواده  گفته  به . ( برداشتیم

  و محمدرضا با هم  ، شهره و پسر جوان
با   شب  بودند و آن  نامزد عقد کرده

  خانه  دیدن  پژو براي  اتومبیل
گرفتار باند   رفتند که می  جدیدشان
  .)اند شده  قاتالن

  دستگیر شدند ؟ قاضی  چگونه     
  بازداشت  نحوه  تبار درباره امیري

، در  قتل  به  متهمان  گروه:  گفت  متهمان
  نام  به  ، پسر جوانی ربایی آدم  ششمین
از   پس  قرار دادند که  را طعمه  هادي
را   ما هادي. را آزاد کردند  ، وي ربودن

  رباینده  تا گروه  خواستیم  بازجویی  به
  بازجویی  در این.  کنیم  را شناسایی

  گاناز ربایند  چند تن  شدیم  متوجه
  اند و حدس داشته  خود موبایل  همراه
  قربانیان  به  ها متعلق موبایل  این  زدیم
از   بعد از استعالم  بنابراین  است

  پرینت  و گرفتن  تهران  مخابرات
  هاي موبایل  با شماره  که  هایی تماس
  شدیم  بود، متوجه  شده  گرفته  مقتوالن
  اینبا   تلفنی  هزار تماس 2از   بیش

بیشتر آنها با   که  شده  ها انجام موبایل
ناجا و با   فرماندهی  مرکز کنترل

  مصطفوي  محمد حمزه  نام  به  شخصی
فرد را   این  بنابراین . است  بوده

  و او را مورد بازجویی  کردیم  بازداشت
در   اما محمد حمزه .  قرار دادیم

  . نکرد  اعترافی  هیچ  بازجویی  جریان
بعدها و بعد از برکناري فرمانده     

نیروي انتظامی کرمان،  براي ماست 
مالی کردن پرونده یکی از دوستان 
سردار رئوفی نژاد به فرماندهی نیروي 

دارایی  » سردار« . انتظامی رسید 
فرمانده جدید نیروي انتظامی کرمان 

من با سردار  :به خبرنگاران گفته است
وبنده رئوفی هم رزم وهم سنگر بودم 
ودر  .ارادت خاصی به ایشان دارم

جریان پرونده قتلها کمال همکاري را 
  .با ایشان خواهم کرد

ند گفته ا قاتلین در اعترافات خود...     
که خانم وآقاي مالیري را به اشتباه به 

یکی از آنها گفته  . نده اقتل رساند
یک ر وز که ما به همراه چهار  :است 

ال گشت زنی نفر از دوستانمان در ح
البته با ماشین ودستبند وسایر (بودیم 

امکانات ستاد امربه معروف ونهی از 
در پارك نشاط با یک خانم وآقا )منکر

برخورد کردیم که به ظاهر دوست به 
نظر می رسیدند وما آنها را به جرم 
اینکه روابط نامشروع با هم دارند 
بازداشت کرده واین زوج جوان که 

نامزدي آنها می  چند روزي از جشن
ذشت بدون کوچکترین مقاومتی گ

همراه ما آمدند این زوج جوان که 
فکر می کردند بعد از مراجعت به ستاد 
امر به معروف و روشن شدن قضیه آزاد 
خواهند شد نمی دانستند چه در انتظار 

ما آنها را همراه خود به . باشد یآنها م
یکی از باغات اطراف کرمان برده 

را در حوض آب  ودختر جوان
انداحته وبر روي کمرش نشسته واورا 
خفه کردیم واو مانند یک انسان بخت 
برگشته دست وپا می زد وسر پسر 
جوان را براي مدتی در آب نگه داشته 

  و خفه کردیم 
سردار جورکش در یک جلسه  ...

 خصوصی گفته است نیروي انتظامی و
شخص بنده به دلیل نوع رفتار وعقایدم 

ان خدمتم در کرمان چندین در دور
بار با سپاه در مورد مسائل مختلف 
درگیر شدم وبنده ودوستانم همیشه با 
ستادهاي امر به معروف وسایر ارگانهاي 
وابسته به سپاه وخودسریهاي آنها در 
شهر مخالف بودم وآنها سعی در حذف 

ند وحتی یک سري موتور کردبنده 
سوار که در شهر اقدام به ضرب وشتم 

دم ومغازه داران می کردند از طرف مر
همین افراد اجیر شده بودندودر 
آخرین مورد که چندین نفر بیگناه به 
قتل رسیدند وبنده سعی در برمال 
کردن اصل قضیه داشتم آنها با توجه به 
نفوذي که در رده هاي باالي نیروي 
انتظامی وبیوت دارند تونستند حکم 

ت باال عزل وبازنشستگی بنده را از مقاما
  .بگیرند

اسم دو تن از افراد اصلی این ...    
گروه نیز از لیست خارج شده است 

کرمی از اعضاي » سردار « فرزند (
رزند سلطانی از ف ارشد سپاه پاسدارن و
  ).فرماندهان سپاه کرمان

حال این سردار استاندار جدید که     
در جنایات روي استانداران زمان شاه 

دستور دخالت در را سفید کرده است 
  .انتخابات را می دهد 

  ادامه دارد                                        
  

 –دولت مافیاها 
ساله همچنان  8جنگ 

تغییر  –موضوع روز 
  و نارضائی از» وزیر«

  ... :و» انتخابات « 
  

» انتخابات « احمدي نژاد از
تعویض  «  ناراضی است و به

  :موفق شد » وزیر کشور 
  

احمدي نژاد از نتایج انتخابات  * 
ناراضی است و تغییر وزیر 
کشورش، در پی تقلب شوراي 

  :نگهبان در انتخابات 
  
اطالع واصل  از تهران، بنا بر  ◄

احمدي نژاد از نتایج انتخابات سخت 
علت نیز یکی شکست .  ناراضی است 

فضاحت بار نزدیکان او در انتخابات و 
او حتی دیگري اقلیت شدن جانبداران 

با . گرایان است » اصول « در میان 
توجه به نامه اعتراض احمدي نژاد به 
حداد عادل ، مجلس دو نامزد ریاست 

حداد عادل و الریجانی ( مجلس دارد 
دلخواه .  که هر دو مخالف او هستند ) 

احمدي نژاد اینست که مرتضی آقا 
تهرانی ، از شاگردهاي مصباح یزدي ، 

  . رئیس مجلس شود 
عدم رضایتش از نتایج انتخابات، به  ●

  :نزاع او و پور محمدي شدت بخشید 
: نخست ، سخنگوي او، الهام گفت     

قرار بر تغییر دو وزیر، یکی وزیر کشور 
.  و دیگري وزیر دارائی و اقتصاد است 

بعد ، گفته شد خامنه اي تغییر وزیر 
الهام در . کشور را تصویب نکرده است 

نژاد ، آمادگی خود را  نامه به احمدي
اما .  براي کناره گیري اظهار کرد 

سرانجام ، هم قرار بر رفتن پورمحمدي 
  .شد و هم جانشین او، معین شد 

جانشین او شخصی است بنام  محمد     
او اینک ، رئیس دیوان . رضا جعفري 

محاسبات و از مداحان احمدي نژاد 
او کسی است که در حضور . است 

  : گفته است احمدي نژاد 
در سوریه در شهر تاریخی بصرا که «  

اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده 
باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که 
من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، 

    ! »  نژاد بود پیامبري بیاید، آن احمدي

  
در دشستان، شوراي نگهبان * 

بقصد تحمیل یک پاسدار به 
بات را باطل نمایندگی، انتخا

کرد و مردم دست به شورش 
  :زدند 

  
دشستان ، جوان » انتخابات « در    ◄

شیر کدخدا پور، از اصالح طلبان ، 
رقیب او، عطار زاده، از . انتخاب شد 

شوراي . اطالعات سپاه ، شکست خورد 
مردم . نگهبان انتخابات را باطل کرد 

بشوریدند و به بانکها و مؤسسات دولتی 
  . ند حمله کرد

در این منطقه که تابع استان بوشهر    
است ، اطالعات سپاه دست کم سه 

مدعی است قصد . جوان را کشته است
اما . شورش مسلحانه را داشته اند 

حقیقت اینست که این سه تن دانشجو 
  . بوده اند و اسلحه نیز نمی داشته اند 

  .استان بوشهر در دست سپاه است      
  

البی بودن مهدوي کنی به ق* 
انتخابات و دروغ زنی خود 

  :اعتراف می کند 
  

شرح زیر براي این : انقالب اسالمی 
  :نشریه فرستاده شده است 

شاید روانشناسان بهتر بتوانند ابعاد    ◄
مختلف این نوع اقرار به دروغگویی ها 

ولی  به روشنی گویاي . را روشن کنند
این واقعیت است که قدرت،این 

کرده و اساس سیاست  آقایان را کور
خود را بر دروغ قرار داده و شاید هم 
حاال فکر میکند عین صداقت است که 
آنچه گذشته است را با افتخار بیان 

  .میکنند 
آري نامبرده در گردهمایی علما و    

ر من د« :  میگویدائمه جماعات تهران 
(( هیچ انتخاباتی در جمهوري اسالمی 
)) که آن را گاهی عبادت میدانند

شرکت نکردم به جز دور اول زمان 
ریاست جمهوري مقام معظم رهبري 
که به طور صوري با تعدادي دیگر از 
آقایان نامزد شدیم وبعد هم یک روز 

. » قبل از انتخابات انصراف دادم 
به فاجعه بارتر اینکه در جمع این همه 

اصطالح علما و ائمه یکی نبود که 
بگوید آقا چرا به مردم دروغ گفتید و 
به دروغ خود را نامزد انتخابات کردید 
که آن انتخابات را مثال طبیعی و آزاد 

حتما اگر از او چنین ! جلوه دهید ؟
سئوالی شود ، به راحتی میگوید 

همانطور . مصلحتی بود و توجیه میکند 
همین شکل که رهبر معظمش هم ب

  .       دروغ بعد از دروغ می فرمایند 
جالب اینجاست که خود در همین 

به احمدي نژاد  "سخنرانی می گوید 
باز هم .  "گفتم ما را ابزار فرض نکنید 

از این جماعت مسحور، یکی نمیگوید 
آقا شما خودت خودت را ابزار کردي 

مگر به طور صوري کاندیدا شدن . 
شدن است ؟  آري چیزي غیر از ابزار 

متاسفاته این آقایان دروغ گستر ، خود 
و خداي خود و اطرافیانشان را ابزار 
قدرتی کرده اند که دانسته یا ندانسته 
در خدمت بیگانه قرار گرفته است 
وهمه شان ابزار دست اجنبی واقع 

 .شده اند
  10در صفحه

  
  

 »مذاکره محرمانه « 
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احمدي نژاد اعتراف می 
کند دولت دردست  مافیاها 

    :است 
احمدي نژاد در قم : قالب اسالمی ان

سخنانی را بر زبان آورد که اعتراف صریح 
بودند بر این واقعیت که دولت در بند 

در حقیقت،  رژیم . اختاپوش مافیاها است
از    .مالی است  –رژیم مافیاهاي نظامی 

دور دوم ریاست جمهوري خاتمی ، 
مالی بر دولت  –تسلط مافیاهاي نظامی 

ه انقالب اسالمی بود که را  نخست نشری
لیالز ، چکیده . از پرده بیرون انداخت 

  : سخنان احمدي نژاد را باز نوشته است
رییس « : سعید لیالز نوشته است ◄ 

جمهوري بار دیگر تقریبا همه قواي سه 
گانه و دیگر نهادها را تلویحا به 
همراهی با مافیاي رانت خوار فاسدي 
متهم کرد که نمی گذارد وزیر 

یشنهادي او در مجلس راي اعتماد پ
بیاورد، جلوي پرداخت مالیات را می 
گیرد، مدیران منصوب و منسوب رییس 
دولت را به نافرمانی فرا می خواند، 
شایعه می سازد، تورم می آفریند، 
توطئه می کند، همراه استکبار در ضربه 
زدن به دولت است، براي تضعیف 

و البد نمی (دولت مسکن می خرد 
سیگار دست دارد،  ردر انحصا) شد،فرو

بر گمرکات کشور که تحت نظر دولت 
است اختاپوس وار خیمه افکنده است 
و سلطان بالمنازع رسانه هاست، تحت 
هر شرایطی به دولت ضربه می زند، 
پشت سر او غیبت می کند، با دشمن 

  ... کشور همکاري می کند و 
رییس دولت دائما از این مافیا      

را  ادهی کند، فقط یک کار سشکایت م
انجام نمی دهد و آن معرفی مافیایی 
  است که اگر مبناي سخن احمدي نژاد 
در قم را مالك قرار بدهیم، مانند غده 

سرطانی همه اجزاي » لجام گسیخته«
حکومت و دولت را جز شخص رییس 

این . جمهوري در میان گرفته است
 5/1مافیا، مثال به گفته احمدي نژاد 

 80از  صدیون تومان یعنی دو درتریل
هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده 

سال  5/2شده توسط بانک مرکزي در 
گذشته را به بخش مسکن سرازیر کرده 

  .» اما نام ندارد 
بر این نوشته باید افزود قول خود     

گفته اند نفت و بانک در : احمدي نژاد 
اختیار ما است احمدي نژاد را بیچاره 

  . نیممی ک
اگر او اسم نمی برد، : انقالب اسالمی 

 رجا نیوز که طرفدار او است، اسم می
  : برد

  
قاچاق سیگار در دست 
محسن رضائی است و علت 
اصلی دستگیري زارعی 
عضویتش در شبکه قاچاق 

  :بوده است 
  
آقایی که : احمدي نژاد گفته است  ◄

هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد 
کند و ادعاهاي خیلی  هم مصاحبه می

هاي عجیب و  کنه و تحلیل گنده می
غریب، این آقا را صدا زده و گفته تو 

. خواهی سیگار وارد کنی؟ گفته بله می
انقالب (  گفته است پنج میلیارد دالر

دفتر احمدي نژاد رقم را : اسالمی 
باید  ) میلیارد تومان  5: تصحیح کرد 

گفته است براي . بدهی به فالن آقا
خواهی  چی باید بدهم؟ گفته مگر نمی
خواهم  سیگار وارد کنی؟ گفته بله می

وارد کنم و عوارض قانونی را 
پردازم و سیگار مورد قبول  می

گفته است . کنم بهداشت را وارد می
شود تا تو این پول را ندهی  نخیر نمی

. کنی امکان ندارد بتوانی سیگار وارد
 .این فرد هم نپرداخته است

رییس دخانیات آمد پیش من و گفت 
فالن آقا مرا صدا کرده و گفته چرا 

خواهی به این فرد مجوز وارد  می

کردن سیگار بدهی؟ تو حق نداري به 
واال با تو . این مجوز ورود سیگار بدهی

 «.»  کنیم برخورد می
شخص : رجا نیوز توضیح می دهد  ◄

یس جمهور ، محسن مورد اشاره رئ
وي همچنین با العقیلی، . رضائی است 

قاچاقچی بزرگ ایرانی االصل مقیم 
دبی نیز زدوبند داشته و پس از آنکه 
شرکت دخانیات در دولت نهم، امتیاز 

 کنت و دانهیل را   واردات سیگارهاي
لغو کرد، این  ، از سوي این قاچاقچی 

نظامی سابق، رایزنی ها و فشارهاي 
   براي بازگشتمتعددي 

این تصمیم ولو در کوتاه مدت انجام  
 داد که در نهایت ناکام ماند

زارعی فرمانده نیروي انتظامی ◄
تهران بعنوان فساد جنسی و ربودن 
زنان و تجاوز جنسی به آنان دستگیر 

اما اینک گفته می شود که . شده است
این جرم پوشش جرم اصلی او بوده 

نوان که شرکت در شبکه قاچاق ، بع
. یکی از کارگردانان این شبکه است 

اردیبهشت، شایعه سکته زارعی در  4در 
  .زندان انتشار یافت 

، الله افتخاري، اردیبهشت  2در  ◄
« نامزد نمایندگی در دور دوم 

که اصول گرا است ، گفته » انتخابات 
ها  آن ن،یمفسد یبا گفتن اسام«: است 

. دهند یرا پس نم المال تیکه پول ب
وجود دارند  یکشور مفسدان نیر اد

انگشت کوچک آنها  يریکه شهرام جزا
و من راه مبارزه را فقط  شود یهم نم

 . »دانم ینم نیمنحصر در ا
  

احمدي نژاد به حداد عادل 
اعتراض می کند که چرا 
قانون اساسی را نقض کرده 

  :است 
  
حداد عادل به این عذر که  ◄

احمدي نژاد ، بموقع قانون مصوب 
لس را امضاء و ابالغ نکرده است، مج

احمدي . خود این کار را کرده است 
اردیبهشت ، به حداد عادل،  3نژاد، در 

مجلس نامه نوشته و به او » رئیس « 
  :اعتراض کرده است 

بار دیگر با اقدام غیرقابل  متأسفانه«    
تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابالغ 
قوانین مجلس شوراي اسالمی فرصت 
جدیدي براي تداوم فشار و ایراد 

اساس به دولت توسط  اتهامات بی
بدخواهان فراهم و موجب تعجب 

 113اینک مطابق اصل . همگان شد
قانون اساسی موارد زیر را متذکر 

 :گردد می
قانون اساسی امضاء  123طبق اصل  - 1

و ابالغ قوانین از وظایف اختصاصی 
رییس جمهور است و رییس جمهور 

مزبور پس از ابالغ قوانین از طبق اصل 
سوي مجلس در مورد توشیح و ابالغ 
قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است 

جمهور  که معاونت حقوقی رئیس
سوابق موضوع را براي شما ارسال 

بنابراین اقدام شما در این . است هکرد
قانون  123خصوص نقض آشکار اصل 

 . اساسی است
ت دادن این اقدام شما مستلزم نسب - 2

جمهور از  استنکاف و خودداري رئیس
ابالغ قوانین است که مطابق مستندات 
ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کامالً 

کافی بود با مراجعه به . ناروا است
سوابق و بایگانی مجلس شوراي 
اسالمی، رونوشت ابالغ قوانین را 

 . نمودید مالحظه می
 : چند سوال مطرح است اینک

در این اقدام خالف  علت تعجیل - 1
قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید 

ماه قبل ابالغ نشده  9که قانونی از 
است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه 
وقت نیز براي یک مکالمه ساده تلفنی 
و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت 
حقوقی رییس جمهور اختصاص 

یافت و این بدعت ناروا در روابط  می
گذاري  ی کشور پایهو حقوق انونیق

راستی این همه عجله براي . شد نمی
 چیست؟ 

استنکاف و (مسؤولیت افتراء  - 2
به ) خودداري از اجراي قانون اساسی

سازي براي هجمه  جمهور و زمینه رئیس
به او به عهده چه کسی است و چگونه 
باید به تخلف شما رسیدگی شود و این 

 آسیب چگونه قابل جبران است؟ 
تنایی به قانون اساسی و تخلف اع بی - 3

از آن به وسیله رییس مجلس 
قانونگذاري چگونه قابل تفسیر و توجیه 
است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاري 

 شود؟  کشور محسوب نمی
احمدي نژاد به حداد :  انقالب اسالمی 

یعنی » ... بار دیگر « عادل می نویسد 
این که او دفعات دیگر هم به احمدي 

ربه زده است و نزاع این دو تازه نژاد ض
  . شروع نشده است

  
» وزیر « دانش جعفري، * 

پرداختن به رقیبان : برکنار شده 
و بازیچه مشتی نادان شدن، 
رویه ایست که احمدي نژاد در 
پیش گرفته و اقتصاد کشور را به 

  :این حال و روز انداخته است 
  

کامل اظهارات دانش : انقالب اسالمی 
سایت انقالب اسالمی آمده جعفري در 

در این جا ، چند جمله گویا از او . است 
  : را نقل می کنیم

  دولت به دالیل متعدد با حوزه◄ 
شد و  پیرامونی خودش دچار مساله می

این فضاي سنگین بر کار دستگاه هایی 
مثل وزارت امور اقتصادي و دارایی 

مسائلی که هنوز هم . سایه افکنده بود
  .ها حل نشده استبسیاري از آن

مشکل با مجمع . مشکل با مجلس
مشکل با اشخاص . تشخیص مصلحت

مشکل با . ها مشکل با روزنامه. خاص
نامزدهاي رقیب در انتخابات قبلی 

مشکل با نامزدهاي . ریاست جمهوري
  ها مساله و ده. بالقوه در انتخابات دهم
این مسائل هر .دیگر که قابل ذکر نیست
فی بودند که کدام به تنهایی کا

حرکت تند و سریع و پرشتاب را از 
  .هاي اجرایی بگیرند دستگاه

  
پیش از حمله ارتش رژیم 
صدام به ایران، چه کسی 
می گفت کسی به ایران 

  حمله نمی کند ؟
  

نخست قول یکی از : انقالب اسالمی 
آلتهاي طوالنی کردن جنگ و پایان آن 

  :را در شکست بخوانید 
  
  رشید غالمعلی » سردار«  

  
در شماره پیش این شخص معرفی      

غالمعلی » سردار سرلشکر دکتر « : شد 
یکی از مرموز ترین فرماندهان  رشید 

سپاه از ابتداي انقالب تا به حال و از 
جمله افردي است که در سپاه به 
کارهاي اطالعاتی و امنیتی مشغول 

غالمعلی رشید جانشین رئیس . است 
و از ارشد   ستاد کل نیروهاي مسلح

ترین فرماندهان سپاه پاسداران است 
که خامنه اي اعتمادي وافر به وي 

  .دارد 
در ) فروردین  22( پنجشنبه شب  او      

تلویزیون شرکت و  » محرمانه«برنامه 
در : دروغهائی را بهم بافته است

هاي منتهی به تجاوز عراق، تحوالت  ماه
منطقه، تحرکات صدام و مواضع 

کم احتمال  ي بزرگ، دستها قدرت
با . کرد تعرض به ایران را مطرح می

صدر که در آن هنگام،  این حال، بنی
حکم فرماندهی کل قوا را هم دریافت 
کرده بود، در بازدیدي از شهرهاي 

جنگ علیه : مرزي مصاحبه کرد و گفت
ایران نخواهد شد و حتی از برگزاري 
. مانور و رزمایش هم خودداري کرد

که اگر چنین کارهایی انجام در حالی 
شد، قاعدتا در بروز جنگ تحمیلی  می

 .کارساز بود
حتی پس از حمله ارتش : وي گفت   

بعثی صدام هم او تا بیست روز نشست 
. شوراي عالی دفاع را تشکیل نداد

صدر بود، ما پیروزي  اساسا تا وقتی بنی
نداشتیم و از وقتی امام او را از 

ر کردند و فرماندهی کل قوا برکنا
مجلس هم رأي به عدم کفایت سیاسی 

هاي رزمندگان ما آغاز  او داد، پیروزي
 .شد

هایی از امام خمینی   وي با بیان ناگفته
امام با دید باز خود، : اظهار داشت) ره(

حتی پیش از پیروزي انقالب، جنگ را 
بینی کرده و به فرزندشان مرحوم  پیش

ما حاج آقا مصطفی گفته بودند که اگر 
بتوانیم بر شاه پیروز شویم، احتماال 

 .جنگی را بر ما تحمیل خواهند کرد
جانشین ستاد کل نیروهاي مسلح در 
پاسخ به پرسش مجري برنامه درباره 
نامه فرمانده وقت سپاه پاسداران به 

این نامه را : هاشمی رفسنجانی گفت
آقاي رضایی نوشته و در اختیار آقاي 

 .ا ندیدیمهاشمی گذاشتند و ما آن ر
در : وي در عین حال، اظهار داشت   

جنگ «: فرمودند اواخر جنگ امام می
و رزمندگان » جنگ تا رفع کل فتنه

و » جنگ جنگ تا پیروزي«: گفتند می
ادامه « : گفتند آقاي هاشمی هم می

 . »ساز جنگ تا یک عملیات سرنوشت
اي  ایده ایشان این بود که ما به گونه   

عملیات بزرگ و بجنگیم که در یک 
ساز پیروزي بزرگی به دست  سرنوشت

گویا، . آوریم و سپس جنگ پایان یابد
خدمت امام هم این مسأله را مطرح 
. نموده و امام هم تبسم کرده بودند

البته گویا در آن مقطع، ایشان عالوه بر 
فرمانده سپاه، سه نامه دیگر از مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه، مسئوالن 

کشور و مسئوالن وزارت  فرهنگی
خارجه گرفته بودند که آنها هم از نظر 

آمادگی مردم و نیز وضعیت   اقتصادي،
دیپلماسی، مطرح کرده بودند که 

 .امکان ادامه جنگ نیست
فرماندهان : سردار رشید ادامه داد   

جنگ در آن مقطع به آقاي هاشمی 
گفتند، با امکانات موجود، حتی همان 

توان   از را هم نمیس پیروزي سرنوشت
البته ما معتقد بودیم . به دست آورد

جامعه و مردم و نیز اقتصاد کشور، توان 
دو سه برابر کردن پشتیبانی خود از 
جنگ را دارد و البته در آن صورت، ما 

توانستیم در شش ماه نخست بصره،  می
شش ماه دوم کرکوك و در شش ماه 
سوم، حتی بغداد را در صورت موافقت 

اما در آن هنگام، . مات کشور بگیریممقا
عراق شصت لشکر داشت و سپاه و 

با این حال، در . لشکر 22ارتش با هم 
کل جنگ، ما نود بار علیه عراق آفند 

ها تنها دو بار؛ یکی در  کردیم و عراقی
 .67آغاز جنگ و دیگري در بهار سال 

هاي  به هر روي، پیگیري: وي گفت    
ها،   ین نامهآقاي هاشمی با گرفتن ا

باعث شد مسئوالن نظام در آن مقطع 
بندي پذیرش قطعنامه و پایان  به جمع

  .جنگ برسند
سخنان این شخص یک : انقالب اسالمی 

اعتراف و آن پایان یافتن جنگ در 
  :شکست است و دو دروغ بزرگ 

بنی صدر می گفته است : می گوید  – 1
کسی به ایران حمله نمی کند و حتی 

است اجازه دهد قواي نظامی حاضر نشده 
رشید  نمی » سردار « .  مانور بدهند 

. داند که دروغ پوشش حقیقت است 
: حقیقتی که دروغ او می پوشاند اینست 

یک مقامی می گفته است ارتشی ها 
دروغ می گویند هیچکس به ایران حمله 

آیا آن کس بنی صدر بوده . نخواهد کرد

است یا خمینی ؟ به یقین بنی صدر 
  با این دالیل. نبوده است

بنی صدر یک دلیل از دالیل نامزد  – 1/1
شدن در انتخابات ریاست جمهوري را 

از  :خطر حمله نظامی به ایران می شمرد 
زیر  ،جمله در سرمقاله انقالب اسالمی 

  » یم بعثی و انقالب اسالمی ژر« عنوان 
 ،همان واقعیتی را )  1358بان آ 13( 

ه بعد از پایان کپیشاپیش گفته است 
جنگ با ایران و پیش از تصرف کویت، 
صدام حسین به سفیر امریکا در عراق 
گفته و در روزهاي پیش از جنگ امریکا 
و متحدانش با عراق، بطور نیمه رسمی 

و امروز ، عامل توطئه « . داده است انتشار 
ها و تحریک ها است براي آنکه به خیال 

ران تنگ خام خود، عرصه را بر انقالب ای
امروز، نقش دست نشانده امریکا را . کند 

بازي می کند براي رسیدن به یکی از دو 
یا سقوط رژیم انقالبی و یا : هدف 

جلوگیري جلوگیري از تغییرات بنیادي در 
این گونه رژیمها ... نظام اجتماعی ایران 

در سود خود می بینند که انقالب اسالمی 
شکست ایران را غیر ممکن و محکوم به 

تهدید به جنگ « و سرمقاله » . جلوه دهند 
اینطور شروع شده است )  1358آذر  4( » 
این روزها، در همه جا، صحبت از « : 

جدي بودن تهدید امریکا به جنگ می 
دولت انقالب باید در همه کشور ... کنند

حالت بسیج اعالم کند و اسباب مشارکت 
عموم را در جهاد براي استقالب همه 

و  سرمقاله ... و » . ه فراهم آورد جانب
کردستان و « انقالب اسالمی ، زیر عنوان 

در باره تهدید » اضمحالل قدرت مرکزي 
  « :عراق نوشته است

وقتی عراق در مرزها نیرو جمع آورد  – 4
و تهدید کرد ، در آذربائیجان غربی به 

  » ... پستهاي نظامی حمله شد 
ق هاي همه بر این ها افزوده می شود نط    

روز بمناسبت تبلیغات انتخاباتی که در آنها 
، خطر جنگ و تشویق عراق به حمله به 

  . ایران، مکرر خاطر نشان شده است 
بعد از کودتا، طی سالها ، تبلیغات  – 2/1

ها این بود که بنی صدر » سردار « این نوع 
چون لیبرال بود مانع عملیات ما در خاك 

: می گفت . عراق پیش از جنگ می شد 
بهانه به دست عراقی ها براي تجاوز نظامی 

حاال زمانه دیگر شده .  به ایران ندهید 
پس باید تبلیغ کنند که بنی صدر . است 

می گفته است کسی به ایران حمله نمی 
  !کند 

 24از ) جلد اول ( بنا بر کارنامه،    -  3/1
 تیرماه ، بطور روزمره ، نسبت به جنگ

  به تحریک امریکا فرسایشی که عراق
  برضد ایران شروع کرده است،  رئیس 

.  جمهوري به مردم گزارش داده است 
، رئیس ستاد و  1359در دوم مرداد 

رئیس اداره اطالعات ارتش طرح حمله 
. به ایران را نزد رئیس جمهوري آوردند 

رئیس جمهوري ذیل آن نوشت به عرض 
. آن دو نزد خمینی رفتند . امام برسانید 

ه دنبال توضیحات آنها به خمینی بود ب
هیچکس به : که او به بنی صدر گفت 

این دروغها را . ایران حمله نمی کند 
نظامی ها می سازند براي این که پاي 

  . آخوند را از ارتش قطع کنند 
، هلی کوپتر حامل 59مرداد  24در      

رئیس جمهوري و فرمانده نیروي زمینی 
قواي ایران و ، در بازگشت از بازدید 

میزان آمادگی آنها در دفاع از کشور 
مرداد، رئیس ستاد  25در .  سقوط کرد 

قواي : ارتش به بنی صدر گفته است 
روز می توانند در برابر قواي  4ایران تنها 

ماه هاي مرداد و . دشمن مقاومت کنند 
شهریور، رئیس جمهوري از این پایگاه به 

جبهه می  آن پایگاه و از این جبهه به آن
حزب جمهوري اسالمی بدست . رفت 

دادستان وقت دادگاه انقالب ( ري شهري 
لشگرها را متالشی کرده و شمار ) ارتش 

زیادي را بعذر شرکت در کودتاي نوژه 
بهشتی طرح انحالل . اعدام کرده بود 

ارتش را به شوراي انقالب آورده بود و 
کوشیده بود در غیاب رئیس جمهوري 

ان در حال باز سازي لشگر که در خوزست
خوزستان بود، به تصویب شوراي انقالب 

  .برساند 
، در  1359شهریور  28در نامه  – 4/1

باره فرستادن رئیس ستاد و رئیس 
  اطالعات ارتش و دیگر فرماندهان به نزد 
  11در صفحه

 »مذاکره محرمانه « 
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خمینی براي گزارش تدارك عراق بقصد 
( حمله به ایران، به خمینی نوشته است 

  ):156صفحه  ،مه هاکتاب نا
یک ماه پیش ، همین فرماندهان را «   

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

بعد ، به این جانب فرمودید، به این 
و امروز ، . اطالعات باور نمی فرمائید 

راست از آب درآمده اند  و احتمال یک 
تا مرز  درگیري گسترده  از مرز ترکیه

در این   .پاکستان احتمالی قوي است 
وضعیت  پر خطر ، پی در پی از این جا 
به آنجا رفتم  تا از سوئی محیط مردمی 
را نسبت به دولت جمهوري اسالمی 
عالقمند تر سازم و از سوي دیگر وضعیت 

  » .نیروهاي مسلح را با دقت بررسی کنم 
روز بعد از این تاریخ، حمله قواي  3و     

عراق از مرزهاي کرمانشاه و ایالم و 
  .خوزستان به ایران آغاز شد 

دروغ دوم اینست که می گوید  – 2
خمینی در نجف به فرزند خود گفته 

اگر ما بتوانیم بر شاه پیروز بشویم  :است 
جنگی را بر ما  تحمیل خواهند  احتماال
این ادعا ساختگی است زیرا . کرد 

یم شاه ژرخمینی در خواب نیز نمی دید 
به این دلیل که جنبش همگانی . بر افتد 

مردم شروع شده بود و او هنوز جرأت 
توجیهش . اعالمیه دادن را نمی یافت 

این بود که بسا جنبش دنباله پیدا نکند 
تاریخ اولین .  و او سنگ روي یخ شود 
برغم مراجعه  ،اعالمیه او نشان می دهد

و بر زمانی طوالنی الزم شد که ا ،ها به او
کسی که این . تردید خود غلبه کند 

« احتمال را می داد  گروگانگیري را 
نمی خواند و با وجود اینکه » انقالب دوم 

یم ژر ،در روزهاي اول بعد از سقوط شاه 
صدام کس نزد او فرستاد و از رفتار خود 

مادگی خود را براي آپوزش خواست و 
پیشنهاد  ،همه گونه همکاري اظهار کرد

یم رد نمی کرد و دست عوامل ژن رآ
خود را براي تحریکات به امید سقوط زود 

ارتش را . باز نمی گذاشت  ،رس صدام
متالشی نمی کرد و در کنار دولت 

دولت شخصی نمی ساخت  ،منصوب خود
  ...و

مسئولیت خمینی بسیار سنگین      
است و همه آنها که زمینه حمله عراق را 

انگلستان و به ایران فراهم کردند و آلت 
امریکا و اسرائیل در طوالنی شدن جنگ 

سال شدند ، به کشور خود  8بمدت 
  .خیانت کرده اند 

  
نظریه پردازهاي خشونت و 

: والیت فقیه بر ضد دانشگاه 
» الشه علم « جواد آملی از 

و مصباح یزدي دانشگاه را 
  :اسالمی نمی داند 

  
جواد آملی امام جمعه قم * 

» الشه علم  «علوم دانشگاهی را 
  :می خواند 

  
جوادي آملی، در دیدار با ستاد  ◄

اخالق پزشکی «برگزاري همایش 
: ، گفته است »مبتنی بر مبانی اسالمی

متاسفانه این فن و علومی که امروزه 
در دانشگاه ها به دانشجویان تدریس 

باید با . می شود الشه اي از علم است
معرفی و شناخت جهان بینی الهی، 

ان را با پدید آورنده علوم دانشجوی
آشنا نمود تا الشه علم از دانشگاه ها 

  . جدا شود
باید دانشگاه ها را اسالمی کنیم تا     

بتوانیم با این مشکل مبارزه کرده و 
علوم اسالمی را در تمام مسائل پیاده 

برخی ها احساس می کنند وقتی . کنیم
موضوع اسالمی شدن دانشگاه ها 

باید دانشگاه ها  مطرح می شود یعنی
نمازخانه، دعاي توسل و کمیل و یا 
جدا نمودن دختر و پسر از یکدیگر 

درصد به اسالمی  20باشد که این تنها 
.   شدن دانشگاه ها کمک خواهد کرد

منظور از اسالمی کردن دانشگاه ها 

اسالمی کردن متون دانشگاه است که 
اگر متون . به آن توجه نشده است

المی شد، دانشگاه ها درسی دانشگاه اس
نیز اسالمی شده و دیگر کسی به 

  . سکوالر و الشه علم روي نمی آورد
  

در کالس : مصباح یزدي * 
درس دانشگاه جز بدگوئی از 

بدگوئی از اسالم،  نظام و بعضا 
دانشجویان چیز دیگري یاد نمی 

  :گیرند 
  
، مصباح یزدي فروردین  30در  ◄

ض نسل آینده در معر : گفته است 
خطر است که نه آداب قدیمی و سنتی 

هاي اسالمی بر تربیت آنها  و نه ارزش
حاکم است و با این فرهنگ غربی و 
تلویزیون و دروس دانشگاهی تربیت 
شدند و در کالس دانشجویان غیر از 
بدگویی به نظام و بعضا به اسالم چیز 

باید سعی کنیم . گیرند دیگري یاد نمی
رده و در این نسل جوان را تقویت ک

 . تربیت دینی آنها نقش داشته باشیم
  

طرز فکر احمدي نژاد دست * 
پرورده امثال آملی و مصباح 
یزدي در باره علم، به روایت 

  :شاگرد او 
  
من از دانش آموختگان دانشگاه علم    

و صنعت هستم و چند واحد را با آقاي 
ایشان آن . نژاد گذرانده ام احمدي

دي کانون زمان یکی از اعضاي کلی
که به همراه تعدادي  بسیج اساتید بود

دیگر از اساتید که در شوراي قبلی 
حضور داشته اند و  تهران و کابینه فعلی
  . دارند همفکر بود

از اساتید . ا.حجت االسالم دکتر ع   
 دانشکده معارف که برادرشان هم اخیراً

از این حلقه ، وارد کابینه شده اند
 نب با ایشان نیزفکري می باشند و اینجا

  .چند واحد درس معارف گذرانده ام
مقدمه این بود که کمی  نهدف از ای

براساس برداشت (باطرز فکر این گروه 
مواردي را به عرض شما و سایر ) خودم

خوانندگان برسانم و با همفکري و 
سایرین بررسی بیشتري  دانسته هاي
  : صورت پذیرد

یکی از مواردي که در کالس    -  1
رف و توسط استاد به صورت موکد معا

این بود که تمام علوم  مطرح میشد
بشري، غیبی و هرآنچه دانستنی در 

قوانین بشري و  جهان هست و تمامی
الهی همه در متون اسالمی در درجه 

روایات  اول قرآن و پس از آن در
موجود است و مسلمین می بایستی با 
 جستجو و تحقیق در این متون به

لمی در تمامی زمینه هاي پیشرفتهاي ع
 علوم شامل انسانی، صنعتی، علوم پایه و

به درستی یا نادرستی .(دست یابند ...
 ) این عقیده کاري ندارم

به عنوان مثال ایشان اظهار می کرد 
که مدیریت باید برآمده از مفاهیم 

همینطور اقتصاد و . باشد اسالمی
  .فیزیک و فلسفه و حتی کنترل پروژه

ا نیز به عنوان تحقیق به موضوعاتی ر
 دانشجویان ارایه می داد و نمراتی را

براي آن در نظر می گرفت و مشخص 
بود که موضوعات تعریف شده از این 

مثالً . سرچشمه گرفته بود بینش
موضوعاتی که کمی جاي شگفتی 

بود که درباره  داشت و ایشان عالقمند
آنها تحقیق شود یکی تکنولوژي به کار 

بود و یا  لی سلیمانرفته در قا
تکنولوژي وسیله اي که پیامبر با آن به 

تکنولوژي  معراج رفت و معتقد بود که
قالی سلیمان به مراتب پیشرفته تر از 

اگر در  هواپیماهاي امروزي بوده و
این مورد تحقیق شود و چند و چون 
 آن پیدا شود می توان وسیله اي شبیه

آن ساخت که به مراتب از تکنیک 
  .ما جلوتر استهواپی

این تفکر از بنیان با علوم طبیعی و    -  2
انسانی که حاصل زحمات دانشمندان 

می باشد مشکل دارد و از پایه  جهان
تمام این علوم را منحرف و باطل و 

و بنابراین به الزامات آن  غلط می داند
  پایبندي ندارد

اینکه بسیاري از کارشناسان  -  3
دي دولت معتقدند که سیاستهاي اقتصا

تورم شده و ادامه این روند  منجر به
اوضاع را خرابتر نیز می کند و با توجه 

قوانین مالی و اقتصادي جهان نتیجه  به
این اقدامات منجر به تورم بیشتر 

شد ذکر این نکته ضروري  خواهد
خواهد بود که اصوالً سیاستگزار مقدمه 

بنابراین  . قبول ندارد حرف شما را
ا را نیز قبول نمی کند نتیجه گیري شم
تبلیغات یا امپریالیزم  و می گوید که

باعث گرانی شده و اعتقادي ندارد ... یا
نقدینگی نتیجه اش تورم  که تزریق

است زیرا این نظریات اقتصاددانان 
  .غرب است

نتیجه اینکه تا این طرز فکر اصالح  -  4
را  نشود باید بیشتر از اینها رشد قیمتها

  .مشاهده کنیم
  

انفجارهاي شیراز و خرمشهر 
  :و دروغ سازیهاي رژیم 

  
انفجار شیراز و دروغ امام * 

  :جمعه تهران و صدا و سیما 
  

سایت این نشریه : انقالب اسالمی 
گزارش کوتاهی در باره انفجار در حسینه 

در آن، خبر . اي در شیراز انتشار داد 
. رسمی انفجار و علت آن تکذیب شد 

اي درون کشور، این بعد از آن، رسانه ه
  :خبرها را انتشار داده اند 

دبیرخانه شوراي  بنا بر اطالعیه ◄
علت اصلی حادثه  :امنیت کشور

دلخراش انفجار روز شنبه در محل 
انفجار حسینیه سیدالشهداي شیراز، 

ناشی از وجود برخی اقالم جنگی در 
نمایشگاه یادمان شهدا در محل حسینیه 

 . سیدالشهدا اعالم شده است
پایگاه به گزارش شهاب نیوز ◄ 

که ظاهراً توسط » ایالف«اینترنتی 
تعدادي از شیوخ عربستان مورد 

گیرد اعالم کرد که  حمایت قرار می
یک گروه تروریستی وهابی مسئولیت 
بمب گذاري در کانون رهپویان شیراز 

  .را بر عهده گرفته است
 

فروردین ، دو روز بعد از  26در ◄ 
به :ار شیراز گفته است انفجار، فرماند

گزارش یک سایت خبرى و به گفته 
یک منبع مطلع از ماه ها پیش 
هشدارهاى متعددى از سوى گروهک 
منافقین و فرقه بهاییت علیه پایگاه 
رهپویان شیراز و باالخص حجت 
االسالم انجوى نژاد داده شده بود و 
بارها این گروهک ها در تماس هاى 

ر در شهر مکرر این پایگاه پرطرفدا
این منبع . شیراز را تهدید کرده بودند

مطلع افزوده است که شخص حجت 
االسالم انجوى نژاد نیز در لیست ترور 

 . منافقین بوده است
از سوى دیگر به دلیل آن که حسینیه 
رهپویان و شخص انجوى نژاد به 
کرات علیه فرقه بهاییت سخن گفته، 
این پایگاه از سوى بهاییت به عنوان 

من نخست خود معرفى شده و بارها دش
براى مسئوالن آن پیام هاى تهدیدآمیز 

 . ارسال کرده اند
مسئول کانون  نژاد يانجو یسخنران ◄

در باره این  رهپویان وصال شیراز 
  :انفجار گفته است 

رو شما  رازیش روزیخطبه نماز جمعه د ●
 روزید معهو با خطبه نماز ج دینگاه کن

 نکهیبا ا رازیدر ش. دیکن سهیتهران مقا
 زیر انیکامل در جر يحائر يآقا

زند بعد تو  یماجرا هست حرف نم
 ینظر م رراحت اظها یلیتهران خ

کنند که آقا تموم شد رفت سهل 
 !!!! بوده ياالنگار
 گن،یکه م ییاون غرفه کذا دینیبب ●

و بالفاصله  هینیسالمه االن افتاده تو حس
ز همه و ا میبعد از انفجار، ما عقل داشت

 يچهار چوب باال. میعکس گرفت زیچ
غرفه  نیاز داخل ا نیغرفه سالمه بنابرا

حاال پنج هزار تا . منفجر نشده يزیچ
جهان  يهزار تا ستیکارشناس از دو

اما عقل مارو که . دهبگن که نبو انیب
از  نیبنابرا. کنند کوتیتونند با ینم

غرفه . منفجر نشده است يزیداخل چ
داغون شده و  شینییاپ يها هیکه پا يا

اون سالمه و فقط  يچهار چوب باال
رنگش  یرفته و حت نیهاش از ب شهیش

غرفه  نیپس از داخل ا. هم نرفته است
منفجر نشده و خودشون هم  يزیچ

پس مساله انفجار از . دندیبهش رس
. است یدرون غرفه واحد شهداء منتف

اون غرفه  رونیاز ب يزیچ کی نیبنابرا
  . بوده است

 یلیمتاسفم و واقعا متاسفم و خ نم ●
نفر در  کی یوقت نکهیمتاسفم از ا
 ياندازدو سرباز یترقه م یورزشگاه
ساعتها بهش  مایشود صداوس یکور م

 يمایصدا و س يپردازد اما برا یم
مرکز متاسفم که از حماسه شما تنها دو 

جنازه  عییتش يرو برا هیتا دوازده ثان
نکرده  ییپخش کردند و اگر خدا

قصد اهمال دارد ما از خداوند  یکس
 یو دعا م میخواه یم یتبارك و تعال

کند و ارزش خون  تشیکه هدا میکن
 يمجروح که برا ستیشهداء و دو نیا
 یارزش نداشت که حت نقدریا ونیآقا

اجازه ندادند که تمام شبکه ها اعالم 
 يمایصدا و س يکنند و واقعا برا

 هیقض نینگونه ایخودمان متاسفم که ا
  کرد کوتیرو با

مسئول  ،بدین سان :انقالب اسالمی 
یم را تکذیب ژحسینه سخنان مقامات ر

انفجار عمدي  ،به سخن دیگر. می کند 
  بوده و نه حاصل سهل انگاري 

  
انفجار شدیدي که خرمشهر را * 

به لرزه در آورد و داستان مین 
 :؟ !هاي جمع آوري نشده 

  
 )فروردین  26(  تابناكبه گزارش ◄ 

دقایقى پیش، انفجارى شدید خرمشهر : 
 9:43نزدیک ساعت . را به لرزه درآورد

انفجار شدیدى خرمشهر را به لرزه 
اى بود   شدت انفجار به اندازه. درآورد

هاى اماکن مسکونى و  که در و پنجره
به نظر . تجارى را به شدت لرزاند

رسد منشأ این انفجار همچون  می
اشد که نشده ب هاى خنثی گذشته مین

تاکنون منجر به کشته شدن تعدادى از 
  . هموطنانمان شده است

اگر مین هاي منفجر : انقالب اسالمی 
نشده در شهر خرمشهر هنوز وجود 
دارند یعنی مستبدان حاکم مظهر کامل 
بی کفایتی و فساد هستند و کمتر 
اعتنائی به انسان ها و حیات آنها ندارند 

مین اما چگونه ممکن است انفجار . 
شهري را به لرزه در آورد ؟  در باره 
این انفجار نیز رژیم به مردم دروغ می 

  .گوید 
تورم عنان گسیخته است  :انقالب اسالمی 

و احمدي نژاد می گوید عامل آن مافیاها 
مالی او را  –اما  مافیاهاي نظامی . هستند 

ریاست جمهوري بخشیده اند و عامل اول 
اتی دولت تورم سیاست مالی و اعتبار

  :مافیاها است 
  

: عنان گسیخته ها 
واردات، نقدینگی ، 
  ...تورم ، نقدینه و

  
هزار  155حجم نقدینگی به * 

  :میلیارد تومان رسید 
  
اردیبهشت اعتماد گزارش  1در  ◄

حجم نقدینگی کشور در : کرده است 
 155پایان اسفندماه سال گذشته به 

یک منبع . هزار میلیارد تومان رسید
» اعتماد«ه در این باره به خبرنگار آگا

هزار  155گفت؛ رسیدن نقدینگی به 
حاکی  86میلیارد تومان در اسفندماه 

از آن است که این رقم در مقایسه با 
درصد  21، حدود 85اسفند سال 

  . داشته است فزایشا
  

به گزارش صندوق بین المللی * 
در تورم، ایران مقام اول : پول 

پنجم را در  را در منطقه و مقام
  :جهان دارد 

  
المللی  صندوق بینبنا بر گزارش  ◄

پول، آنهم بر پایه آماري که رژیم در 
اختیارش می گذارد ،  نرخ تورم ایران 
در سال جاري باالترین میزان در میان 

کشور منطقه خاورمیانه و پنجمین  14
کشور  183نرخ تورم باال در میان 

  . جهان خواهد بود
ایران در سال جاري به نرخ تورم     
درصد خواهد رسید که باالترین 7/20

میزان در خاورمیانه و پنجمین نرخ 
تورم باال در میان کشورهاي مورد 

) کشور 183(ارزیابی قرار گرفته جهان 
  . خواهد بود

  
بانک جهانی دیگر به ایران * 

ایتالیا به اجماع . وام نمی دهد 
اروپائیان برسر مجازات ایران 

ندد و ژاپن پول ایران را می پیو
  :توقیف می کند 

  
فروردین، اعتماد خبر داده  27در ◄

نک جهانى در یک اقدام است که با
تازه به طور رسمى اعالم کرد از 
پرداخت هر نوع وام جدید به ایران 

  .خوددارى مى کند
آوریل ، آسوشیتد پرس از  22در  ◄

ایتالیا نیز به : رم گزارش کرده است 
دیه اروپا بر سر مجازات اجماع اتحا

.  ایران بخاطر برنامه اتمیش می پیوندد 
این حکومت هفته پیش مخالف بود اما 

  .دارد نظر خود را تغییر می دهد 
آوریل، ژاپن اعالم کرد که  22در  ◄

برابر قطعنامه سازمان ملل ، مؤسسات 
پولی و بازرگانی ایران را که در 
، اجراي برنامه اتمی ایران نقش دارند

از کار بازداشته و دارائیهایشان را 
 13مؤسسه و  12. توقیف کرده است 

  .شخص مشمول این مجازات شده اند 
آوریل ، خبرگزاري فرانسه   23در ◄

مؤسسه  12خبر می دهد که سوئیس نیز 
  .ایران را ممنوع المعامله کرد

  12در صفحه
  

  

 »مذاکره محرمانه « 
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 500در بخش نفت نیاز به * 
ا میلیارد دالر سرمایه گذاري ت

است حال آنکه رژیم  1403سال 
 5/4سال گذشته، تنها  17در 

میلیارد دالر سرمایه جذب کرده 
  ! :است 

  
)  87فروردین  29( به گزارش ایسنا  ◄
نفت » وزیر « ، محسین نوذري غال، 

میلیارد  500 به  کشور نیاز : گفته است 
گذاري در  ري براي سرمایه دال

 هاي نفت، گاز و پتروشیمی تا بخش
و تاسیس بانک  دارد   1403سال 

. است  تخصصی توسعه نفت بسیار ضرور
میزان سرمایهگذاري باید  1403تا سال 

گذاري  درصد سرمایه 70حداقل 
صنعت نفت نسبت به رقم کنونی باشد، 

 17این در حالی است که ایران طی 
 5/4موفق به جذب  2006سال تا سال 
 .گذاري شده است ر سرمایه میلیارد دال

درواقع شاید بتوان گفت با توجه به 
هاي  لزوم تسریع در اجراي پروژه

تر شدن حضور  صنعت نفت براي جدي
ایران در بازار جهانی شاید تشکیل 
بانک تخصصی براي توسعه این صنعت 
آخرین راهکار ایران براي توسعه 
. اقتصاد وابسته به نفت خود باشد

هرچند بانک داخلی صنعت و معدن 
گذاري در اجراي پروژه  مایهنیز از سر
 .سر باز زده است 16و  15فازهاي 

» وزیر « بنا بر قول :  انقالب اسالمی 
میلیارد دالر می باید در نفت  31ساالنه 

با وجود . و گاز سرمایه گذاري شود 
 117رسیدن بهاي هر بشکه  نفت به 

دالر ، رژیم نه در سال گذشته و نه در 
سرمایه  سال جاري توان این اندازه

زیرا هزینه هاي دولت . گذاري را ندارد 
تمام در آمد نفت را می بلعد و باز هم 

، بنا بر عملکرد 86در سال . کافی نیست 
هزار  7، بودجه دولت 86بودجه سال 

  : میلیارد تومان کسري داشته است
گزارش  بهفروردین ،  29در  ◄

آفتاب، در ده ماهه  يخبرنگار اقتصاد
دولت  يدرآمدها نخست سال گذشته
 ریو سا یاتیمال يمشتمل بر درآمدها

 اردیلیم 976هزار و  22درآمدها معادل 
هزار و  34تومان شد که با احتساب 

 يتومان پرداختها اردیلیم 188
تومان خزانه  اردیلیم 450و  يا نهیهز
 یاتیعمل رازت ياستانها، کسر نیمع

هزار و  11مدت معادل  نیدولت در ا
 . ومان شده استت اردیلیم 666

مدت  نیگزارش، در هم نیبنابرا   
 يدولت از محل واگذار يدیعا

 983هزار و  15 يا هیسرما يهایدارائ
هزار و  11تومان که با احتساب  اردیلیم

 يهایتومان تملک دارائ اردیلیم 323
، خالص )یعمران يها نهیهز(ي ا هیسرما

دولت  يا هیسرما يهایدارائ يواگذار
 4معادل  86خست سال در ده ماهه ن

 . تومان شده است اردیلیم 660و  هزار
با در نظر  ستیگزارش حاک نیا    

و خالص  یاتیگرفتن تراز عمل
دولت  يا هیسرما يهایدارائ يواگذار

و  یاتیدر مدت مذکور تراز عمل
دولت بالغ بر ) بودجه يکسر(يا هیسرما

 . تومان شده است اردیلیهزار م 7
  

ر غالت در مصرف گندم و دیگ* 
جهان باال می رود و تولید آنها 
کاهش می یابد و قیمتهایشان 
افزایش می یابد و در ایران، 
واردات گندم و برنج، تولید 
داخلی و خودکفائی را تهدید 

  :می کند 

  
بر اساس پیش بینى کارشناسان  ◄

وقوع توفان و سیل در استرالیا موجب 
کاهش ذخایر جهانى گندم به پایین 

سال اخیر  30م خود طى ترین رق
قیمت گندم از ابتداى . خواهد شد

تا کنون حدود دو برابر  2007سال 
افزایش یافته است که اعتراضات 
وسیعى را در سراسر کشورهاى جهان 
به خصوص کشورهاى آسیایى در پى 

 . داشته است
عوامل اصلى کمبود گندم در    

بازارهاى جهانى افزایش مصرف گندم 
تغییرات آب و هواى  در هند و چین،

کره زمین و کاشت گونه هاى مهندسى 
ژنتیکى شده گندم در آمریکا است که 
از آن نمى توان به عنوان بذر استفاده 

 . کرد
کارشناسان مى گویند با توجه به پیش 
بینى هاى مربوط به ادامه تغییرات آب 
وهواى کره زمین روند تولید گندم در 
 سطح جهان همچنان سیر نزولى و
. قیمت آن سیر صعودى خواهد داشت

این در حالى است که با افزایش قیمت 
غالت قیمت فرآورده هاى دیگر مرتبط 
با آن ها افزایش خواهد یافت و با 
ادامه این روند مى توان گفت دوران 
مواد غذایى ارزان قیمت سپرى شده 

  . است
خبر داده  اعتمادفروردین ،  30در  ◄

یک به با وجود گذشت نزد: است 
چهار سال از طرح خودکفایی گندم 
روز گذشته هیات وزیران مصوبه یی را 

میلیون  2مبنی بر واردات نزدیک به 
این در حالی . تن گندم صادر کرد

است که با در نظر گرفتن آمار واردات 
گندم در دو سال گذشته شاهد افزایش 
تدریجی در واردات این محصول 

 79 گفتنی است وقتی در سال. هستیم
میلیون تن  6/5واردات گندم ایران به 

رسید، تداوم خشکسالی و واردات بی 
حد و حصر گندم موجب شد مسووالن 

طرح «در اندیشه طرحی به نام 
  .بیفتند» محوري گندم

اما بنا بر گزارش گمرك ایران طی    
حدود یک  85فروردین تا آبان سال 

هزار تن گندم به ارزش  86میلیون و 
هزار دالر وارد کشور  14و  میلیون 183

شده در حالی که در مدت مشابه سال 
هزار تن گندم به ارزش  99گذشته 

هزار دالر وارد کشور  384میلیون و 13
در سال گذشته نیز واردات . شده بود

گندم به بیش از یک میلیون تن رسید 
نیز دولت مجوز  87و در ابتداي سال 

میلیون تن گندم را صادر  2واردات 
با تصویب هیات دولت و . ده استکر

به منظور تنظیم بازار کشور، وزارت 
میلیون  2بازرگانی مکلف به واردات 

  .  تن گندم شد
آمار واردات برنج نیز طرح    

خودکفایی برنج را به مخاطره انداخته 
غالمرضا خانکشی پور عضو هیات . است

علمی موسسه تحقیقات برنج کشور با 
هی که طرفدار اشاره به وجود دیدگا

واردات برنج بوده و مزیت براي تولید 
آن در داخل قائل نیست، گفت؛ 
متاسفانه این دیدگاه در برخی 
مسووالن وزارتخانه مربوط به واردات 
اثر داشته و واردات بی رویه مانند 

ماه  11هزار تن برنج در  932ورود 
عمالً خودکفایی برنج، این  86سال 

تعویق  محصول استراتژیک، را به
  انداخت

رژیمی در بند :  انقالب اسالمی 
مالی ، فلج گشته و  –مافیاهاي نظامی 

کشور را گرفتار بحران تورم و فقر فزاینده 
الجرم بر تجاوزهاي خود . ساخته است 

  : به حقوق انسان افزوده است
  

سلول شکنجه و از پاپ 
کارگران و  –تا پاپ 

قربانیان  ندانشجویا
  :نتجاوزبه حقوق انسا

  
وجود تیم شکنجه در کاخ * 

سفید از پرده بیرون افتاد و پاپ 
به امریکا رفت و  16بنه دیکت 

کلمه اي در اعتراض به جنگ، 
 :بر زبان نیاورد ... به شکنجه و

  
) : آوریل  11( به گزارش لوموند  ◄
آوریل از شبکه  9تحقیقی که  طبق

پخش شد، در بهار  ABCتلویزیون 
از اولین ، بالفاصله بعد 2002

دستگیریهاي افراد ال قاعده، یک تیم 
براي تعیین روشهاي بازپرسی، در کاخ 

سه خبرنگاري که . سفید، تشکیل شد
این تحقیق را انجام داده اند، از قول 
مقامات عالی رتبه که نخواستند در علن 

تیم تحت :  شهادت بدهند، می گویند
رایس که در آن  یزامسئولیت کندول
منیت ملی رئیس جمهور زمان، مشاور ا

دیک چنی . بوش بود، قرار داشته است
و چهار نفر دیگر که امروز دیگر در 
پست خویش نیستند عضو این تیم 

دونالد رمسفلد، وزیر دفاع، : بودند
کالین پاول، وزیر امور خارجه، جون 
آشکرفت، وزیر دادگستري، و جورج 

این شش مقام که . تنت، رئیس سیا
مشاوران « را  واشنگتن پست آنها

نامیده، در » شکنجه در کاخ سفید
جلسات مخفی، در حد جزئیات استفاده 

» تاکتیکهاي بازپرسی هاي سخت« از 
« این اعضا بازپرسیها را . پیش رفته اند

کرده و شکنجه » سازماندهی ذهنی
کتک، : هاي مختلفی را اجازه داده اند
  . بی خوابی، غرق کردن مصنوعی

آوریل،   21در  و روبرت پاري    ◄
مقاله اي در باره سفر پاپ بندیکت  
انتشار داده و در آن، از او پرسیده 

چون است که با وجود فاش : است 
شدن وجود تیم شکنجه در کاخ سفید ، 
به آن اشاره نیز نکردید؟ از اعدام ها و 

  جنگ چرا سخنی نگفتید ؟
طرفه این که این پاپ از : انقالب اسالمی 
ز جعل کرد تا اسالم را قول الخوري نی

و در . دین خشونت گستري بخواند 
که  –همان، بخالف پاپ ژان پل دوم 

مورد غضب بوش بود و نامه او نیز وقعی 
این پاپ مورد استقبال رسمی و  –ننهاد 

بیهوده نیست که می .  گرم قرار گرفت 
جنگ تمدن « گویند او روش حمایت از 

ید و تجد) مسیحیان با مسلمان ( » ها 
  . جنگهاي صلیبی را درپیش گرفته است

  
بتدائی  ا تجاوزها به حقوق* 

 :کارگران 
  

سعید ترابیان ، 87فروردین  20در ◄ 
و محمد ابراهیم ) سخنگوي سندیکا(

نوروزي گوهري از اعضاي هیات 
کت رمدیره سندیکاي کارگران ش

واحد، صبح امروز پس از حضور در 
پلیس امنیت عمومی تهران و اداي 

خی توضیحات به دادسراي انقالب بر
 .منتقل شدند

،   ششمین روز 87فروردین  25 ◄
ت فکارگران نیشکر ه  اعتصاب گسترده

در اعتصاب امروز .  بودتپه  شوش 
کارکران بخش تولید و تمامی بخشهاي 
وابسته به آن  ، بخش گشاورزي و 

اعتصاب . کارگران نی بر شرکت دارند

ترده می امروز به صورت یکپارچه و گس
کارگران در اعتراض به پرداخت  .باشد

نشدن حقوق معوقه اسفند ماه و 
اشتهاي سال گذشته دست به زاب

   .اعتصاب زدند
پس از یک ، 87فروردین  25در ◄ 

روز اعتراض خیابانی کارگران الستیک 
- البرز و مسدود کردن جاده تهران

اسالمشهر،  پلیس ضد شورش براي 
یوارها و ورود آسان به کارخانه، د

ساختمان نگهبانی کارخانه را تخریب 
کرد و پس از حمله و بازداشت 
کارگران معترض، براي پنهان ساختن 
این حرکت خشونت آمیز در عرض 
چند ساعت با کمک ماموران 
شهرداري دوباره دیوارهاي تخریب 

  .شده را ساخت
مامور  6، 87فروردین  26در  ◄
نشانی به جرم اقدام حمایتی از  آتش

کارگران الستیک البرز و خودداري از 
ریختن آب جوش بر سر کارگران در 

  برند بازداشتگاه بسر می
کارگر  140، 87فروردین  26در   ◄

 48کارخانه الستیک البرز بیش از 
که در پاسگاه احمدآباد بود ساعت 

مستوفی در بازداشت پلیس بسر 
فروردین، غیر از یک  28در  . نددبر می

  .ران آزاد شدند تن، بقیه کارگ
بیش از هزار ، 87فروردین  24در ◄ 

کارگر قرارداي در شهرستان بروجرد 
با پایان قرارداد کاري به بهانه افزابش 

  . دستمزد از کار بر کنار شدند
کارگران ، 87فروردین  24در ◄ 

کارخانه آرد سقز با اتمام قرارداد 
کاري خود در سال جدید اخراج 

روال هر  این کارگران طبق. شدند
سال به بهانه افزایش دستمزد و اتمام 
قرارداد کاري از کار بر کنار می شوند 
تا نیروي کار جدید با مطالبات کمتر و 

 .غیر قانونی مجددا بکار گرفته شوند
اخراج کارگران قرارداي در شهرستان 
سقز محدود به کارخانه آرد نبوده و در 
بسیاري از واحد هاي تولیدي صنعتی با 

 .ت در حال انجام استشد
مدیریت ، 87فروردین  25در ◄ 

طاهر نیرو "شرکت پیمانکاري خدماتی 
در قزوین با ممانعت از پرداخت  "

حقوق کارگران، بیش از هزار کارگر 
عید " .قراردادي خود را اخراج کرد

فعال کارگري در قزوین  "علی کریمی
این تعداد از : به دسترنج گفت

انه مجبور به کارگران اخراجی که روز
کار  12تا  ساعت  10از انجام  بیش 

بودند در پایان هر ماه حداقل حقوق 
 . قانونی را در یافت میکردند

 700، بیش از 87فروردین  25در ◄ 
کارگر قراردادي در استان خراسان 
جنوبی با اعالم نرخ دستمزد و اتمام 

 . قرارداد کاري اخراج شدند
 300، بیش از 87فروردین  25در ◄ 

کارگر قراردادي شاغل در واحد هاي 
تولیدي وصنعتی اراك با اتمام قرارداد 
کاري و عدم تمدید قرارداد از سوي 

 . کارفرمایان اخراج شدند
،  رجبعلی 87فروردین  26در  ◄

رئیس اتحادیه کارگران  شهسواري ،
پیمانی و قراردادي کبیشور، گفته 

هزار کارگر قراردادي در  50از :  است
 سر کشور در روز هاي اغازین سالسرا
  . شغل خود را از دست دادند 87
  

انسانی   حقوق به   تجاوزها* 
  :دانشجویان 

  
، دانشجویان به 87فروردین  22در  ◄
در دانشگاه شیراز "ایجاد بلوا و آشوب"

 :متهم شده اند 
  عباس رحمتی، مهندسی مواد ) 1
 هادي عسگري، دکتراي دامپزشکی) 2
ري، کارشناسی ارشد لقمان قدی) 3

 جامعه شناسی
اسماعیل جلیل وند، کارشناس علوم ) 4

 سیاسی
 کاظم رضایی، مهندس مکانیک) 5

محسن گوهري نیا، دکتراي ) 6
  دامپزشکی

 سعید کوشکی، کارشناسی فیزیک) 7
 عبداهللا داوودیان، کارشناسی حقوق) 8
محسن زرین کمر، دکتراي ) 9

 دامپزشکی
 ربیتیاحسان هاشمی، علوم ت) 10
 هادي الم لی، مهندسی شیمی) 11
سعید خسرو آبادي، کارشناسی ) 12

 ارشد جمعیت شناسی
 اکبر حسن پور، مهندسی مکانیک) 13
 رحیم سلیمانی، دکتراي دامپزشکی) 14
 امین درستی، مهندسی مکانیک) 15
سجاد فتاحی، کارشناسی ارشد ) 16

 جامعه شناسی
 سعید خلغتبري، مهندسی مواد) 17
 ید آشنایی، مهندسی کشاورزيسع) 18
 سعید لطفی، کارشناسی حقوق) 19
 محتبی شیخیان، مهندسی مکانیک) 20
رضا فوالدي فر، کارشناسی علوم ) 21

 سیاسی
یونس میر حسینی، کارشناسی ) 22

 حقوق
 محمد رضا دهقان، مهندسی شیمی) 23
هاشم حسین پور، کارشناسی ) 24

 روانشناسی
جامعه نسیم دالوند، کارشناسی ) 25

 شناسی
ندا ضغیمی، کارشناسی جامعه ) 26

  شناسی
ناهید افراسیابی، کارشناسی فقه ) 27

 وحقوق
سحر یزدانی پور، کارشناسی  )28

 کتابداري
 علی شیدایی) 29
 محتبی بخشنده) 30

کمیته ، 87فروردین  24در ◄ 
انضباطی دانشگاه عالمه طباطبایی براي 

نفر از دانشجویان این دانشگاه  13
 .صادر کرد» تعلیق از تحصیل«م احکا

صدرالدین «این احکام که به امضاي 
رئیس دانشگاه عالمه رسیده، » شریعتی

براي اکثر دانشجویان قطعی و براي 
بر این اساس . تعدادي نیز بدوي است

امیر رئیسیان، مهربان کشاورز، فرهنگ 
سالمی، امیر یعقوب علی، شیما 
فرزادمنش، نگین فرازمند و مهدي 

و یک ترم از تحصیل محروم شده گلر
همچنین عسل اخوان و صادق . اند

. شجاعی با دو ترم تعلیق مواجه هستند
به عالوه چهار نفر از دیگر دانشجویان 

ترم از تحصیل تعلیق شده  6هم جمعا 
  .اند

 16شعبه  ، 87فروردین  26در ◄ 
دادگاه انقالب اسالمی زینب 
پیغمبرزاده، دانشجوي رشته جامعه 

  ی دانشگاه تهران، را به دو سال شناس
این حکم . حبس تعلیقی محکوم کرد

دهم فروردین ماه به وي ابالغ شده 
 .است
فروردین ، حکم سه  27در ◄ 

دانشجوي دانشگاه امیرکبیر در مرحله 
دادگاه : شد  دادگاه تجدیدنظر قطعی 

تجدیدنظر پس از رسیدگی به هر دو 
ه پرونده متهمان با اتهامات تبلیغ علی

نظام، اهانت به مقدسات و نشراکاذیب، 
 30متهم ردیف اول، مجید توکلی را به

ماه  26ماه حبس و احمد قصابان را به 
ماه حبس  22و احسان منصوري را به 

  .محکوم کرد
،  چهار 87فروردین  27در ◄ 

 8دانشجوي دانشگاه شیراز در مجموع 
سحر . ترم از تحصیل تعلیق شدند

وول نشریه پور، مدیر مس یزدانی
وند، مدیر  قاصدك، اسماعیل جلیل

مسوول نشریه عصیان، حمداهللا نامجو، 
مسوول نشریه متن و ناهید  مدیر

افراسیابی، مدیر مسوول نشریه رهگذر 
از سوي کمیته انضباطی دانشگاه شیراز 
هر کدام به دو ترم تعلیق از تحصیل 

 . محکوم شدند
شش  ،87فروردین  29در ◄ 

من اسالمی دانشگاه  دانشجوي عضو انج
رجایی به کمیته انضباطی احضار 

روح اهللا دماوندي، هادي : شدند
صادقی، یاسر ریگی، کیومرث فتحی، 
احمد کرمی و آرمان زاهدي شش 

  دانشجویی هستند که باید در کمیته 
  13صفحهدر 

 »مذاکره محرمانه « 
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  »مذاکره محرمانه«
  

انضباطی حاضر شوند و به موارد 
  .اتهامی خود پاسخ دهند

 35، دانشجوي 87روردین ف 31در ◄ 
ساله مقطع دکتراي شیمی دانشگاه 

او هزینه تهیه رساله . شهید بهشتی بود
دکتراي خود را نداشت و موضوع را 

استاد به او می . به استاد خود گفت 
پس براي چه زنده اي ؟ او نیز : گوید 

در حضور دانشجویان سیانور می خورد 
  .و خودکشی می کند 

ي نیز در همدان دانشجوي دیگر     
 .خودکشی کرده است 

حمیدرضا ، 87فروردین  31در ◄ 
امیرخانی از فعاالن دانشگاه فردوسی 
مشهد توسط کمیته انضباطی این 
دانشگاه به یک ترم محرومیت از 
تحصیل محروم شده و ممنوع الورود 

 .شد
 4بنا بر اطالع واصل در    ◄

اردیبهشت ، دانشجویان دانشگاه تبریز 
علت اعتصاب . کرده اند اعتصاب 

تجاوز  راننده اتوبوس و کارمند امور 
آموزش به سه دختر دانشجو بوده است 

.  
  

روزنامه نگاران قربانی تجاوز * 
   :به حقوق انسان 

 
جلسه ، 87فروردین  21در ◄ 

رسیدگی به اتهامات نوشین محمدي 
مدیرمسئول هفته نامه نداي جامعه 
 چاپ کرمانشاه ،  با حضور اعضاي

 11هیأت منصفه مطبوعات ، در شعبه 
دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه 

اتهامات عنوان شده علیه  .برگزار شد
هفته نامه را چاپ عکس مبهم ، 
نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی ، تفرقه افکنی قومی و وابستگی 
به گروه هاي غیرقانونی همچون جبهه 
ا متحد کرد اعالم و شاکیان پرونده ر

مدعی العموم و اداره اطالعات 
  .کرمانشاه عنوان کرد

وبالگ اکبر ، 87فروردین  22در ◄ 
 "اعلمی بخاطر آخرین مقاله وي 

بررسی چرائی تغییرات کابینه نهم و 
 تعطیل شد "پیامدهاي آن 

، سازمان میراث 87فروردین  22در  ◄
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در 

شکایت از اقدامی بی سابقه اقدام به 
چهار تن از خبرنگاران گروه اجتماعی 
روزنامه هاي اعتماد، اعتماد ملی، 
کارگزاران، سرمایه و تهران امروز 

روزنامه هاي مذکور از . کرده است
جمله مطبوعات منتقد دولت نهم 
هستند، که عالوه بر روزنامه هاي 
اصالح طلب ، روزنامه تهران 

در نیز ) منتسب به شهردار تهران(امروز
  .بین آنها به چشم می خورد 

  
  ! :اعتراض ها *
  

، بنا بر اطالعیه  87فروردین  20در ◄ 
مراسم ششمین :  خانواده سحابی 

سالگرد درگذشت دکتر یداهللا سحابی 
که قرار بود روز پنجشنبه در حسینیه 
ارشاد برگزار شود به دلیل مخالفت 

  . مسووالن امنیتی برگزار نشد
دعوت کمیته فروردین به  28در ◄ 

هاي خودسرانه  پیگیري بازداشت
جمعی از فعاالن سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، دانشجویی و کارگري روز 

گرد هم  1387فروردین ماه  27شنبه  سه
آمدند تا از مقام زندانیان سیاسی و 

هاي آنان  عقیدتی و همچنین خانواده
این جلسه که با پایان . تجلیل کنند

و بازگشت مرخصی عمادالدین باقی 
بشر به زندان همزمان  این فعال حقوق

شده بود، باعث شد تا کمیته پیگیري 
هاي خودسرانه منزل  بازداشت

عمادالدین باقی را براي برگزاري این 
 .نشست انتخاب کنند

،  جمعی از 87فروردین  30در ◄ 
نمازگزاران مسجد قباي سنندج، پس از 

اقامه نماز جمعه، اقدام به برپایی 
ی در اعتراض به بازداشت امام تجمع

مردم حاضر . جماعت این مسجد شدند
در این تجمع با نیروهاي لباس شخصی  

با حضور نیروهاي گارد .  درگیر شده 
ضد شورش و دستگیري تعدادي از 
شرکت کنندگان در این تجمع خاتمه 

 .یافت
هادي قابل  ،87فروردین  20در  ◄

دبیر و عضو شوراي مرکزي جبهه 
 40دیروز براي اجراي حکم  مشارکت

ماه حبس خود در اختیار زندان قم 
 .قرار گرفت

  
دستگیریها و محکوم کردنها به * 

 : اعدام و زندان 
  

،  علی گرائی از 87فروردین  17در ◄ 
زندانیا سیاسی سابق  و همسرشان خانم 

سال  50شهناز گرائی که در  حدود 
سن دارند، در یکی از خیابانهاي کرج 

امورین وزارت اطالعات توسط م
مامورین وزارت . دستگیر شدند 

اطالعات این خانواده را در خیابان و 
در معرض دید مردم مورد ضرب وشتم 
قرار دادند و با پاشیدن گاز اشک آور 
به چشمانشان ، به آنها دست بند زدند و 

مامورین لباس . آنها را با خود بردند 
شخصی وزارت اطالعات این خانواده 

زندان  8به سلولهاي انفرادي  بند   را
گوهرداشت کرج  معروف به بند  سپاه 

از زمان دستگیري تا به . انتقال دادند
حال از وضعیت آنها هیچ خبري در 

  .دست نیست 
، عباس 87فروردین  22در ◄ 

خرسندي دبیرکل حزب دموکرات 
در منزلش  86ایران، که در شهریور ماه 

 209بند در فیروزکوه بازداشت و به 
زندان اوین انتقال یافته بود، از سوي 

 8دادگاه انقالب به تحمل  15شعبه 
 .سال حبس تعزیري محکوم شد

، در زندان 87فروردین  23در ◄ 
 20گوهرداشت کرج روز سه شنبه 

فروردین ماه حکمی از طرف دادگاه 
انقالب  به آقاي امیر حسین حشمت 

ساران دبیر کل جبهۀ اتحاد ملی ایران  
که او را به .در زندان  ابالغ کردند

احکام غیر انسانی زیر محکوم کرده 
 .است

سه  ماه . 2و  چهار  ماه حبس تعزیري. 1
تحمل . 3و  و یک روز حبس تعزیري

این درحالی است که .  ضربه شالق 30
سال است که   2آقاي ساران بیش از 

در زندان گوهرداشت کرج بسر می 
ادگاه برده ساران هیچگاه به د.   برد

نشد و  از تشکیل چنین دادگاهی 
  !هیچکونه اطالعی ندارد

، خانم رقیه 87فروردین  25در  ◄
علیزاده همسر آقاي عباس لسانی، 

 در  ساعت  ،زندانی سیاسی آذربایجانی
از  1387فروردین  24بامداد شنبه یک 

طرف اداره اطالعات شهرستان اردبیل 
بدون ارائه حکم جلب دستگیر شده و 
تا کنون اجازه برقراري هیچ گونه 
تماسی با وکیل و خانواده را نداشته 

 .اند
بنابه گزارشات فروردین  26در ◄ 

رسیده از زندان دستگرد اصفهان در 
جوان زندانی بخاطر  2روزهاي اخیر 

عدم رسیدگی پزشکی  به موقع  جان 
ساله  23حسین اندیشه   .خود را باختند

به بند  فروردین ماه 22، در تاریخ 
او .قرنطینه این زندان انتقال داده شد

فروردین دچار  23در روز جمعه 
ناراحتی قلبی  شد و از رئیس بند این 
زندان خواهش کرد تا داروي ناراحتی 
قلبی که مصرف می کرد را به او 
بدهند یا او را به بهداري زندان منتقل 

ولی با بی اعتنائی رئیس بند .کنند
تی بعد به دلیل روبرو گردید و ساعا

عدم رسیدگی پزشکی در بند قرنطینه 
همچنین یکی دیگر از  .جان باخت

ساله  32زندانیان بنام حسن بابائی 
بخاطر ناراحتی حاد که داشت با اسرار 
زیاد او را به بهداري زندان منتقل 

ولی  وقتی که به آنجا منتقل  . کردند
  پزشکی در آنجا وجود نداشت   شت،گ

 

 ران،یر انظام حاکم ب
 ای "دولت امام زمان "

 ها ؟ ایآلت فعل ماف
  
کھ  خواستیرا م یکسان ینیخم یآقا

عطش قدرت او را بر طرف سازند و در 
خود حق  یبرا. او باشند الیخدمت ام

 دیتوح ینماز و روزه، حت یلیتا تعط ژهیو
مطلقھ  تیاستقرار وال یقائل بود و برا

ن و فاسدان را بر جا زیخونر انیاش، جان
" و مال مردم حاکم کرد و آنان را 

 زماننام امام  یبا نام و ب" سربازان 
 ینیخواند تا با سوء استفاده از اعتقادات د

 انیمجر یبرا ران،یمردم ا یو قلب
مطلقھ  تیو استقرار وال یقدرتمدار
 دینداشتھ را کسب نما تیمشروع ش،یخو
بر وجود  یکھ لزوم ییمتا سفانھ نھاد ھا. 

شدند کھ  لیپس از انقالب تشک آنھا نبود
در آمدند و در " سر بازان" نیبھ تصرف ا
افراد کھ غالبا از  نیا.استبداد شدند خدمت

و  رانیا یمخالفان و دشمنان نھضت مل
رھبر آن دکتر محمد مصدق و از موافقان 

و  یو بھبھان یو دوستداران  کاشان
از گروه  یعناصر گریاسالم و د انیفدائ
را  یبودند، باند... و  تیآ مثل حسن ییبقا
را " امام"دادند کھ بر خود نام خط  لیتشک
سرمست از ) ینیخم یآقا"( امام"نھاد  و

 ازیو کسب آن  چون بدانھا ن یقدرت پرست
تجاوز بھ  یداشت لذا دست آنھا را برا
از مردم و  دنیبر.حقوق مردم باز گذاشت

 لیابزار و وسا ازمندیکردن ن شھیاستبداد پ
است،  خط  یجملھ امکانات مال خود از
  ارک نیھا از ھمان ابتدا در تدارک ا یامام

  
  
  

که او را تحت درمان قرار دهد و پس 
از یک ساعت انتظار در مقابل درب 

فروردین ماه  24بهداري در روز شنبه 
 .در گذشت

، دو مولوي 87فروردین  31در ◄ 
عضو گروه  جنداهللا که در درگیري 

گذشته دستگیر شدید آذر ماه سال 
شده بودند ، در زندان زاهدان به دار 

مولوي . مجازات آویخته شدند
محمد «و مولوي » عبدالقدوس«

از عناصر گروه مالک ریگی » یوسف
آذرماه سال  22بودند که در روز 

گذشته به همراه یازده تن دیگر به 
هاي امنیتی این استان  دست نیروي
  .دستگیر شدند 

درخواست  ،87فروردین  26در ◄ 
عفو وکیل مصطفی سلیمی فرزند 

زندانی سقزي محکوم به اعدام ...  عبدا
، از سوي کمیسیون عفو و بخشودگی 

او در اوایل . قوه قضاییه رد گردید
در نهاوند لرستان دستگیر و از  82سال 

سوي دادگاه انقالب سقز به اتهام 
  .محاربه به اعدام محکوم شد

زارشات ، بنابه گ87فروردین  27در ◄ 
 3رسیده از زندان دستگرد اصفهان ، 
. زندانی در زندان اصفهان اعدام شدند

زندانی دیگر قرار است روز  2و 
پنجشنبه  اعدام شوند و همچنین  در 
روزهاي آینده قصد دارند که تعداد 

 .دیگري را اعدام نمایند
فروردین  اعدام  27زندانیانی که در 
 رسول محمدي - 1شدند عبارتند از 

ساله و  60غالم رحیمی  -  2ساله و  45
شهرام . ساله  35اسماعیل پنجه پور  - 3

ساله و سید حسن  24شاه منصور 
فروردین اعدام  29ساله در  25موسوي 

  .شدند 
الح نیکبخت ، ص87فروردین  27در ◄ 

) هیوا(وکیل مدافع عبدالواحد 
حکم  :گفته است بوتیمار، فعال کرد، 

وان عالی اعدام موکلش که در دی
کشور نقض شده بود، دوباره در 
دادگاه انقالب مریوان تایید شده 

  .است
  

در قانون  یاصل شنھادیپ تیحسن آ. شدند
را در مجلس  ھیفق تیبر وال یمبن یاساس

مطرح کرد  یقانون اساس یخبرگان بررس
کھ اعتراض ( یمنتضر یآقا یکھ بھ امضا

او بھ برخی بی عدالتی ھا اورا نیز مورد 
 گریو چند نفر د )ب ولی فقیھ کردغض
 شیبا کنار گذاشتھ شدن پ. بود دهیرس
مردم را  تیکھ حاکم یقانون اساس سینو

 یقانون اساس بیدر بر داشت و تصو
با تقلب در انتخابات مجلس  سپسو   دیجد
 یو حضور گسترده خط امام یمل یشورا

 ینام آن از شورا رییھا در مجلس و تغ
 دیو تائ یالماس یبھ مجلس شورا یمل
 گرید یاعمال، گام ھا نیبر ا ینیخم یآقا
 ادیبن. مردم برداشتھ شد تیحاکم ھیعل
 نیافراد ا اریخرد و کالن در اخت یمال یھا

کھ  یپھلو ادیاز جملھ بن( تباند قرار گرف
اما ) و سپس امام شد  یعلو ادیابتدا بن
جانبداران  در این کار خود، ون،یاستبداد

. دندیدیرا مزاحم خود م یاستقالل و آزاد
صدر  یبن یآقا یبھ کتاب نامھ ھا ینگاھ
دو خط را بھ  نیتقابل ا ،ینیخم یبھ آقا
 یآقا ھیبا کودتا عل. دھدینشان م یخوب
خط  ت،یمصدر و خروج او از حاک یبن
بودند  شیگرا نیھا کھ خود چند یامام

را  ییچاره ادامھ کارو استقراراستبداد وال
زد و بند با  در :یدر دو بعد خارج

فرو  :و در داخل لیاسرائ یحت گانگان،یب
چنگال خود در بدنھ  شتریکردن ھر چھ ب

 یثروتھا –غنائم  میکشور و تقس یاقتصاد
و گسترش اختناق وتحدید آزادی  -یمل

و بدان اقدام  افتندی ھای فردی و اجتماعی
 ،یرفسنجان یچون ھاشم یفرادا. کردند
عسگر  ،یخامنھ ا یعل ،یلیاردب یموسو
بھزاد  ،یغفار یھاد ان،یبادامچ ،یاوالد
 ،ییدوست، محسن رضا قی،رفینبو

و ... و یکروب یمھد ،یمھندس موسو
و سازمان  یاسالم یحزب جمھور

و  زیر یو اعضا یانقالب اسالم نیمجاھد
اصالح طلبند  ایکھ امروز ( درشت موئتلفھ

از ) گاه در ھردو جناح ایاصول گرا و ایو
کار را بدست گرفتند و  ھمان ابتدا رشتھ

و ھر کدام باند  دندیخود را تن یرشتھ ھا
امر  نیبھ ا زیدادند و  ن لیخود را تشک

روز  یبرا یگریاز د دیواقف بودند کھ با
جمع ) مدرک( آتو یمبادا بھ اندازه کاف

از . در دست داشت  یکرد و دم گاو یآور
 تیسو، قدرت و حاکم نیخرداد شصت بد

باندھا در گردش  نیدر دست ا رانیدر ا
 انتھایبوده است و ھر کدام بھ نوبت در خ

آن بوده  یقربان رانیکھ ملت ا یاتیو جنا
عمدتا در تمام  یاست، نقش داشتھ اند ول

 یرا در نابسامان یسالھا عوامل خارج نیا
 ردچا را رانیکھ کشور ا ھایھا و ناھنجار

اکنون پس  .دانستندیم لیدخکرده اند  آن 
سال، سرداران و افرادی از از قریب سی 

سپاه و بسیج کھ در آن جنایت ھا و خیانت 
ھا دخیل بودندوامروز مدعیند و سھم خود 
از قدرت را بھ جد طلب مینمایند و حضور 
آقا زاده ھای کوچک و بزرگ ، مافیای 
خط امامی ھا زاد و ولد کرده و سھم 
خواھی و رقابت بر سر غارت ثروتھای 

شکار تر ساختھ ملی دعوای آنھا را آ
نژاد در قم  یاحمد یسخنان آقا .است
کھ اقتصاد و  ییاھایاو از دست ماف ادیوفر

 اریکشور را در اخت ینفت و بانک ھا
 نیاز روابط ب یدیفصل جد یایدارند گو
بار  نیاول یبرا نیا. ھا است  یخط امام

جمھور نظام کھ خود بھ  سیاست کھ رئ
 پست نیبد یمال ینظام یاھایھمت ماف

 ادیبلند فر یگمارده شده است، بھ صدا
و  یکھ او و خامنھ ا یدولت زندیم

 خواندندیامام زمان م دهیمداحانشان برگز
 تیآن بھ روئ یوزرا ستیبودند ل یو مدع

در  یو آلت چھیاست، باز دهیآن حضرت رس
 نیباالتر یاست کھ حت یی اھایدست ماف
کشور جرات ندارد نامشان  یمرجع اجرائ

 ستیمردم بسان مسابقھ ب را ببرد و
منظور او را حدس و گمان  دیبا ،یسئوال
 یژگیاز و گرید یکیھم  نیالبتھ ا. بزنند
است، چھ آنان کھ  رانینظام حاکم بر ا یھا

در حکومتند وچھ آنان کھ در انتظار 
حکومت نشستھ اند، در انتقادات و 

سوم شخص  ریاعتراضات خود ضم
 نیطر ابھ خا دیشا!. برندیمجھول بکار م
 یاحتمال م ایداند و  یم ای ندهیباشد کھ گو

از  یشوندگان دم گاو ایدھد  انتقاد شونده 
باشند داشتھ   ایاو  در دست داشتھ باشد و 

. بدھد ندهیو صراحت در کالم کار دست گو
رمضان زاده و  یچون آقا یامروز افراد

 ادشانیکھ فر یاصالح طلب انیمدع گرید
 رانیدر اقتصاد ا تھفرو رف یاز چنگالھا
و بھ ورطھ سقوط کشانده  شودیبلند م
نگرانشان کرده است، اگر  رانیشدن ا

را  انیرانیا یو زندگ رانیواقعا دغدغھ ا
 یبھره ا غمایخوان  نیدارند، اگر خود از ا

 انیصراحت کالم و جرات ب دینبرده اند، با
. تا کالمشان نافذ باشد ابندیرا ب قیحقا

 یآقا انیدر ب عتصراحت کالم و شجا
و اعتراض بھ  شیاحمد قابل در نقد از خو

کھ  یکسان. است  ریقابل تقد تیظلم حاکم
دارند و  رانیواقعا دل بھ اصالح امور در ا

نکرده  دشانیدر ق ایماف دهیاز تور تن یبند
آموزند کھ ام  یچرا از تجربھ درس نم
 تیاستبداد و وال ران،یالفساد موجود در ا
 یجراح یغده سرطان نیمطلقھ است وتا ا

 رانیا یماریب یبرا یدرمان چینشود ھ
سال کھ  انیچرا ھنوز پس از سال ست؟ین

 گذرد،یمنتخب مردم م نیاول ھیاز کودتا عل
استبداد  ھیمقاومتھا بر عل نیاو را کھ اول

   یآقا یبھ کتاب نامھ ھا( ینیخم یآقا
و باز ) دیمراجعھ کن ینیصدر بھ خم یبن
را  ییایماف یو باند ھا ینظام سلطان یساز

مناسبت و بامناسبت  یسازمان داد، ب
 صریتق دھند؟یمورد حملھ و تھاجم قرار م
و  ییایماف یاو جز مبارزه با باند ھا

کھ  یھشدار نسبت بھ عاقبت و سرنوشت
 زنندیرقم م یرانیو ا رانیا یباندھا برا نیا

 گریو د یخاتم انیچھ بوده و ھست؟ آقا
کھ از سال  یا تھشاصالح طلبان اگر گذ

شصت بھ بعد در آن نقش داشتند  را بھ 
در صداقتشان  شودینقد نکشند چطور م

 یشک نکرد؟ اگر آن اعمال در راستا
مردم بوده چرا  نیا ینید یو حت یمنافع مل

باشد و  اھایامروز نظام در دست ماف دیبا
آنھا  دهیمردم در تار تن نیو د رانیا

کھ  ورطھمان :است  نیگرفتار؟ راست ا
سکوت در  یقابل نوشت شرکت وحت یآقا

مطلقھ شرکت  تیمقابل اعمال عمال وال
 نانیا. بوده و ھست رانیا یمل تیامن ھیعل
 یجرات و شھامت انتشار نامھ آقا یحت

چرا در مقابل ظلم و  افتند،یاحمد قابل را ن
 ان،یکھ نسبت بھ دانشجو یعدالت یب

اعمال ...  کارگران، زنان، معلمان و
را  ستھیو شا ستھیود عکس العمل باشیم

نسبت بھ سرنوشت  یول دھندینشان نم
مطلقھ  تیبھ وال نکھیو ا شیخو یاسیس

حساسند؟ بر  نقدریا انھیالتزام دارند و 
قدرت در  یایآنان کھ از خوان نکبت ماف

نکبت را  نیبرخوردارشده اند و ا رانیا
 یخود شمرده اند و رشتھ ا یبرا ینعمت
شبکھ متصلشان  نیبھ ا دهینتار ت نیاز ا

بر  نیا. کھ بنده قدرتند ستین یکرده حرج
 ایاست کھ از نکبت ماف یجوان ترھا و آنان

ھستند تا  یچاره ا یھا در رنجند و در پ
 سرطان کھ در ھمھ ارکان کشور نیا یبرا
. شندیاندیب یدوانده چاره ا شھیر
بھ  یسرطان یکھ سلول ھا نکیا

بود  اریھش دیجان ھم افتاده اند، با
دزد  یدزد، آ یآ ادیفر بیو فر

    .دزدان را نخورد
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بھ بھانۀ رحمت آوردن بھ مردم و آنھا را 
 .بھ نیکبختی و سعادت رساندن

بھ اھانۀ اینکھ بعضی ازاینھا منافق 
ھستند، باید از سر راه مومنین برداشتھ 

 . شوند
تو ای پیامبر وکیل مردم نیستی و ترا 

اختیار دار آنان  نشاید کھ عھده دار و
باشی و ما ترا نفرستاده ایم کھ وکیل مردم 

تو فقط وظیفھ ات را کھ ابالغ . باشی
رسالت است برسان و ما خود برای 
کارگزاری و کفالت امور مردم کافی 

  . ھستیم
وقتی خداوند بھ رسول خود، تحت ھر نام 
و بھانھ ای وکالتش را بر امور مردم، از 

ازنزدیک شدن  وی سلب می کند و او را
بھ آن بھ ھر بھانھ ای بر حذر می دارد،  
آیا مسلمانان نباید از خود بپرسند، چگونھ 
چنین خدائی ممکن است، اشخاص دیگری 

  را وکیل مردم قرار داده باشد؟
  پیامبر حفیظ و نگھبان بر مردم نیست -۵

حفیظ در لغت بھ معنای نگاھبان، نگاھدار 
دا پیامبر و خ. و مراقبت کننده آمده است

را از این امر نیز بر حذر می دارد و می 
فرماید کھ برای نگاھبانی مردم و این امر 

 .فرستاده نشده است
ممن یطع الرسول فقد اطاع اهللا و  –١/ ۵

  من تولی فما ارسلناک علیھم حفیظًا
ھر کھ این پیغمبر را فرمان برد، خدا را " 

فرمان برده است و ھر کس پشت کند، ما 
  ٩٢."   فرستاده ایمننگھبانی آنھا  ترا بھ

  و ما جعلنا علیھم حفیظًا...  -٢/۵
. "   و ما ترا نگھبان آنان قرار ندادیم"....
٩٣  
در ھر حال پیامبر حفیظ بر مردم  ٣/۵

  نیست
استجیبوا لرّبکم من قبل ان یءتی یوم ال 
مرّد لھ من اهللا ما لکم من ملجأء یومئذٍا  و 

وا فما فان اعرض*ما لکم من نکیر
  ارسلناک علیھم حفیظَا ان علیک االالبلغ   

پیش از آنکھ روزی بیاید کھ ] ای مردم"[
از جانب خدا بازگشت ندارد،پروردگارتان 
را اجابت کنیدکھ در آن روز پناھگاھی 

اگر روی . ندارید و انکار کردن نتوانید
یگردانند ما ترا بھ نگھبان آنان نفرستاده 

  ٩۴."   غ نیستبالاایم، و بعھدۀ تو جز 
، خطاب بھ کفار و اتمام حجت ۴٧در ایۀ 

خداوند،  ۴٨با آنان است، سپس در آیھ 
کرده ) ص(خطاب را متوجھ رسول خدا

است، تا بھ پیامبر اعالم نماید، مأموریتی 
کھ بر دوش وی نھاده شده، تنھا تبلیغ 

او را . رسالت است، نھ بیشتراز آن
الغ کند فرستاده تا دین خدا را بھ مردم اب

ونھ اینکھ نگھبان مردم، مسئول ایمان و 
اطاعت انان باشد، تا خود را موظف بداند 
کھ آنھارا از اعراض کردن باز بدارد و در 
این راه خود را بھ رنج و سختی اندازد تا 

  .  شاید مردم بوی روی آورند
  پیامبر جّبار نیست 

جبار بھ معنای زورگوئی و سرکشی و بھ 
تن بر مردم و یا ھر نوع معنای سلطھ داش

تسلطی است کھ کس و یا کسانی بوسیلۀ 
آن بتوانند مردم را بر اجرای خواستھ ھای 

  . خود مجبور سازند
نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیھم  ١/۶

  .بجّبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید
ما بھ آنچھ گویند، دانا تریم و تو نمی " 

مجبور  توانی مردم را بھ آنچھ می خواھی
کنی پس تنھا با قرآن کسانی را تذکر بده 

  ٩۵."   کھ از تھدید خدا بیمناکند
تو : در این آیھ خداوند بھ پیامبر می گوید

فصبر علی " بر آنچھ می گویند صبر کن 
و منتظر باش کھ ما می دانیم " ما یقولون 

چھ می گویند و تو بر آنھا سلطھ نداری تا 
خود  بتوانی بر اجرای خواستھ ھای

مجبورشان سازی و در نتیجھ بھ آنچھ کھ 
تو . دعوتشان می کنی، آن را انجام دھند

وظیفۀ خودت را انجام بده و کسانی را با 
قرآن تذکر بده کھ از تھدید من خوف 

  .دارند
و تلک عاد جحدوا بایات ربھم و  ٢/۶

  عصو رسلھ واتبعوا امر کلِّ جّبار عنید
پروردگار این عادیان بودند کھ آیھ ھای " 

خویش را منکر شدند و پیغمبران او را 
ھر ستمگر ستیزگری را . نافرمانی کردند
  ٩۶."   پیروی کردند

در این آیھ خداوند از جملھ قوم عاد را 
مثال می زند کھ دستورات ھر جّبار و 
زورگوی عنیدی را کھ داشتند پیروی 
کردند و ھمین گوش بھ فرمان جباران و 

را از پیروی ستمگران بودن، آنان 
حضرت ھود و پذیرفتن دعوتش باز 

بنابر این کسانی کھ پیرو پیامبران . داشت
ھستند، الزمھ اش این است کھ از جباران 

  .و زورگویان پیروی نکنند
انسان وقتی بھ تاریخ مراجعھ می کند، 
مشاھده می نماید کھ تمام منکران اصلی 

دیکتاتوران، ستمگران،  پیامبران
ت پرستان، تحت عناوین زورگویان و قدر

. و نامھای گوناگون بوده اند و خواھند بود
امپراطوران، پادشاھان، قیصران، 
فرعونیان از آن جملھ اند و اسفنا ک تر 
اینکھ تحت نام نمایندگی دین خدا  و 
اشاعۀ دین حق، پاپ ھا و کلیسا قرنھا و 
قرنھا بر جان و مال و ھمھ چیز مردم 

نام خلیفۀ رسول حاکم بوده اند و یا تحت 
خدا و یا والیت فقیھ حاکمیت مطلق قدرت 
و زور را بر مردم تحمیل کرده و مردم نیز 
غافل از این امر ھستند کھ وقتی از آنان 
تبعیت و پیروی می کنند، در حقیقت جزء 

  .منکران پیامبران بھ حساب می آیند
  پیامبر بر مردم سلطھ ندارد 

  بمصیطرلست علیھم * فذّکر انما انت مذکر
پس تو ای پیامبر؛ ایشان را تذکر بده " 

وگر . کھ وطیفۀ تو تنھا ھمین تذکر است
  ٩٧."   نھ بر آنان تسلطی نداری

حقایق را بھ : خداوند بھ پیامبرش می گوید
آنھا تذکر بده کھ وظیفۀ تو کھ پیامبر 

بھ امید . خدائی ھمین تذکر دادن است
 اینکھ دعوتت را اجابت کنند، تو بر آنھا
تسلط نداری کھ با زور و اکراه و یا اجبار، 

آنھا . آنھا را بھ ایمان آوردن وادار کنی
بایستی با طیب خاطر دعوتت را بپذیرند و 

  .نھ با سلطھ
  

 پیامبر فرمانروا و یا سلطان نیست
ان عبادی لک علیھم سلطان و کفی بربک 

  وکیال
 من فرمانروائی بربندگان ھماناترا"
روردگار تو برای نیست و پ ) سلطانی(

  ٩٨."   کارگزاری آنھا بس است
در آیۀ فوق کامَال روشن است کھ مراد از 

، بندگان من اعم از "ِانَّ عبادی" 
مخلصین است کھ ابلیس آنھارا مستثنی 

، و گفت، اال عبادک منھم  ٨٧کرده 
. و مقصود عموم مردم است" المخلصین

وقتی می . و نھ طیف و گروه خاصی
معنایش این " بربک وکیال کفی"فرماید، 

است کھ برای قیام بر اداره نفوس 
واعمالشان و برای نگھداری منافع و 
سرپرستی امورشان، خدا را بس است، 
زیرا وکیل بمعنای متکفل شدن بر امور 
دیگری است کھ قائم مقام او، در تدبیر و 

  .گرداندن چرخ زندگی است
خداوند، فرمانروائی و سلطۀ شیطان را 

ر بندگان خود نفی می کند، مگر آن نیز ب
  .تعدادی کھ خود شیطان را پیروی می کنند

شیطان را بر بندگان فرمانروائی  -٧/١
  نیست

شیطان در روز قیامت بھ کسانی کھ او را 
مالمت می کنند کھ آنھا را اغواء کرده 

من سلطنتی بر شما " پاسخ می دھد. است
نداشتم، تنھا کار من این بود کھ شما را 
دعوت کردم، شما بھ اختیار خود اجابتم 
کردید، پس مرا مالمت نکنید و خود را 

  ٩٩."   مالمت کنید
وقتی خداوند سلطنت و فرمانروائی 
شیطان را بر بندگانش نفی می کند، مگر 
آندستھ کھ خود شیطان را پیروی می 

بنابر این .کنند، میتواند اغواء و گمراه کند
بر مردم  وقتی زورمداران و سلطھ گران
اوَال باید . سلطنت و حکومت می کنند

بدانند کھ خود، شیطان را پیروی می کنند  
و ثانیَا کسانی کھ بنام دین و خدا و 
رسولش، دیکتاتوری و تسلط خود را بر 
مردم تحمیل می کنند، اینان با وجودی کھ 
بنام دین عمل می کنند، از اصحاب شیطان 

رانی کھ با و پیروان او ھستند و ثالثَا دیگ
وجود علم و آگاھی و توانائی سلطۀ، 
سلطھ گران را برخود می پذیرند آنھا نیز، 
شیطان را پیروی می کنند و از اصحاب 

  .شیطان ھستند
نظر بھ اینکھ سلطھ و سلطھ گری و با 
زور و قدرت بر مردم فرمانروائی کردن 
تحت ھر نام و شکلی کھ باشد، عمل 

حاب و شیطانی است و سلطھ گران، اص
پیروان شیطان ھستند، خدای متعال پیامبر 
خود را از فرماروائی و سلطنت بر مردم 
تا . را تحت ھر نامی، بر حذر می دارد

بدین جا، بنا بھ نص صریح قرآن معلوم 
  :شد کھ

  .امر مردم بدست پیامبر نیست
ایمان آوردن و یا نیاوردن مردم دست او 

 .نیست
امبر ھدایت کسان با او نیست و پی  -

مسئول ھدایت شدن و یا نشدن مردم 
 .نیست

پیامبر وکیل مردم تحت ھر نام و بھانھ ای 
 .نیست

 .پیامبر حفیظ و نگھبان مردم نیست
پیامبر جبار نیست و از جباران و 

 .زورگویان اطاعت نمی کند
 .پیامبر سلطھ بر مردم ندارد

پیامبر فرمانروا و یا سلطان و یا حاکم 
 .نیست

ن و منافقان را اطاعت نمی پیامبر کافرا
کند و در برابر آزار آنھا مقابلھ بھ مثل 

  .نمی کند 
مالحظھ می کنید کھ خداوند، تمام اموری 
را کھ آزادی و اختیار را از مردم سلب 
میکند و مانع می شود کھ ادارۀ امور 
زندگی مردم، بدست خودشان اداره شود ، 
از پیامبرش نفی می کند و بھ صراحت 

انجام چنین اموری را بوی نمی اجازۀ 
پس، ھنگامی کھ پیامبر، اختیار . دھد

ھیچکدام از امور فوق را ندارد، این 
سئوال مطرح است کھ پیامبر چھ اختیارات 
و وظایفی دارد و مسئولیتش چیست و 

  رسالتش چھ اموری را در بر می گیرد؟ 
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  در قرآن
  

است کھ آیا خداوند در  بحث اصلی این
قرآن کریمش وظایف و مسئولیت پیامبر و 
حدود احتیارات او را مشخص کرده است 
یا خیر؟ و در صورت داشتن اختیار، آیا 
اختیاراتش نامحدود است؟ کھ در 
اینصورت در فصل گذشتھ مالحظھ شد کھ 
خداوند، پیامبر را از نزدیک شدن بھ 

اگر و  بسیاری از امور نھی فرموده است
اختیارات پیامبر محدود بھ حدودی است، 

بنابر این، آیا آن حدود در قرآن . کھ ھست
کامَال مشخص و معین شده است و یا 
اینکھ خیر؛ محدود بودن وظایف و 
اختیارات نبوت و پیامبری بھ خواست و 
تشخیص خود پیامبران واگذار شده است 
و آنان بھ اختیار خویش،آن را تعیین می 

  کنند؟
توّجھ، بھ آیات بینات قرآن کریم کھ با 

توضیح داده شد، جای شک و شبھھ نمی 
ماند کھ وظایف پیامبران و بویژه پیامبر 
اسالم مشخص گردیده و بھ اختیار آن 
حضرت واگذار نشده است و از تجاوز بھ 
غیر آنچھ کھ برایش مقرر داشتھ، بشدت 
  . از نزدیک شدن بھ آن نھی گردیده است

این تحقیق، اموری کھ  در فصل گذشتۀ
پیامبر از نزدیک شدن بدانھا نھی شده 
است و یا بعبارت دیگر از حیطۀ اختیار و 

خرج است، ) ص(مسئولیت رسول خدا 
در این فصل باز طبق . توضیح داده شد

روال گذشتھ با استعانت از قرآن کریم بھ 
وظایف رسالت و نبوت و اموری کھ جزء 

بر است، می وظیفھ و یا در مسئولیت پیام
  .پردازد

وظایف و اختیارات رسالت و نبوت کھ در 
قرآن بوضوح تمام شرح آن آمده، بقرار 

  : ذیل است
  )نذیٌر مبین( بیم رسان آشکار 

 )بشیر و نذیر( نوید آور و بیم رسان 
 مبشر و منذر

 )بالٌغ مبین( بالغ آشکارا
 شاھد

  )اسوۀ حسنھ(الگوی نیکو 
  آشکار بیم رسان  –نذیٌر مبین  -١  
کلمھ مبین بھ معنای آشکارکننده،روشن،   

  .واضح و ھویدا است

نذیردر لغت بھ معنای بیم دھنده،  
ترساننده، ھشداردھنده و انذارکننده است 
و این لفظ، فقط در بارۀ پیامبران آمده و 
نامی از نامھای پیامبر اکرم است، زیرا 
یکی از وظایف پیامبران این است کھ 

ھ اعمال ناروا و خالف مردم را نسبت ب
حقی کھ مرتکب می شوند، آنھا را از 
نتایج اعمالشان آگاه می کنند و از پیش بھ 

  .آنھا بیم و ھشدار میدھند
و لقد ارسلنا نوحا الی قومھ اّنی لکم  -١/١

ان ال تعبدوا االاهللا اّنی اخاف * نذیٌر مبین
  .علیکم عذاب یوم الیم

براستی، نوح را بسوی قومش " 
دیم کھ من برای شما بیم رسانی فرستا
کھ جز خدای یگانھ را نپرستید *آشکارم

کھ من از عذاب روزی الم انگیز بر شما 
  ١. "بیمناکم

، بھ " نذیر مبین"نوح با این بیان کوتاه 
قومش می فرماید کھ رسالت من فقط این 
است کھ من نذیری مبین ھستم و خیال 
 نکنید کھ من ھمھ کارۀ علم ھستم، نھ؛ من
تنھا پیام و رسالتی از ناحیھ خدای تعالی 
برای شما دارم و آن این است  جز خدای 
یگانھ را نپرستید کھ در غیر این صورت 
شما را از نتیجۀ عملتان کھ در اثر 
پرستیدن خداھای متفرقۀ گوناگون حاصل 
می شود از عذاب دردناک آن شما را 

  .انذارمی دھم
ر  درگفتگوی نوح با قومش کھ د -١/٢ 

زیر می آید، عالوه بر اینکھ خواستۀ 
قومش را از نوح نشان میدھد، نوح 
اختیارو وظیفھ اش را کھ ھشدار دادن 
روشن، از عذابی کھ در پی دارند، بھ آنان 

  :زد می کند شوگ
قوم نوح نیز پیغمبران را دروغگو "

وقتی کھ برادرشان نوح بھ آنھا * شمردند
ری کھ من پیغمب* چرا نمی ترسید: گفت

از خدا بترسید و اطاعتم * خیرخواه شمایم
برای پیغمبری از شما مزدی نمی * کنید

خواھم کھ مزد من جز بعھدۀ پروردگار 
از خدا بترسید و اطاعتم * جھانیان نیست

چگونھ بتو ایمان بیاوریم کھ : گفتند* کنید
* پیرویت کرده اند] زیر دستان[فرومایگان

کھ * ندمن چھ دانم کھ چھ می کرده ا: گفت
اگر فھم دارید، حسابشان جز بعھدۀ 

و من این مؤمنان را * پروردگار من نیست
کھ من جز بیم رسانی * رھا نخواھم کرد
  ٢* "  آشکار نیستم

خداوند باز ھدف رسالت نوح بھ  -١/٣ 
  قومش گشزد میکند

انا ارسلنا نوحَا الی قومھ ان انذر قومک 
 قال یا قوم* من قبل ان  یأتیھم عذاب الم

ان اعبدواهللا و اتقوه * اّنی لکم نذیر مبین
  و اطیعون

ما نوح را بسوی قومش فرستادیم و " 
گفتیم کھ قوم خود را قبل از اینکھ عذابی 

او بھ * دردناک فراشان گیرد، انذار کن
ای مردم من برای شما بیم : قوم خود گفت

و دعوتم این است کھ * رسانی روشنگرم
پروا نموده  اهللا را بپرستید و از عذابش

  ٣."  مرا اطاعت کنید
سورۀ نوح در حقیقت رسالت نوح را 
تفسیر می کند و می گوید کھ ما نوح را 
بسوی قومش فرستادیم و بوی وحی 
کردیم کھ قوم خود را قبل از اینکھ عذابی 
الیم بسراغشان آید انذار کن و این سخن 
بر این داللت دارد کھ قوم نوح بھ خاطر 

معرض عذاب بوده اند  شرک و گناھان در
و اّنی لکم نذیر مبین، رسالت نوح را 

  .    بطور اجمال و تفصیل بیان می کند
اولم یتفّکروا ما بصاحبھم ّمن جنٍة ان  ۴/١

  *ھو اال نذیر مبین
مگر نیندیشیده اید کھ مصاحب ایشان " 

کھ او جز بیم رسانی آشکار . جنون ندارد
  .۴." نیست

رکین و کفار خداوند در این آیھ، بھ مش
خطاب کھ چرا فکر نمی کنید و از رسول 

تعبیر " مصاحب ایشان " ، بھ )ص ( خدا 
می کند، اشاره بھ این است کھ رسول خدا 
در تمام طول زندگانی مصاحب ایشان  و 
ایشان مصاحب وی بوده اند، و اگر او 
دیوانھ می بود در طول این مدت معلوم 
 می شد، پس او ھشداردھنده است و نھ

  .دیوانھ

قل انما العلم عند اهللا م انما انا نذیر  -١/۶
  *مبین

بگو علم تنھا و تنھا نزد خداست و اما " 
   ۵." من فقط بیم رسانی روشنگرم

این آیھ در پاسخ بھ این است کھ بھ پیامبر 
پس این وعده یعنی قیامت کی : می گفتند

غیر از : می رسد؟ پیامبر ھم میگوید
ن آگاھی ندارد و من خدای تعالی کسی از آ

جز اینکھ نذیری آشکار ھستم مسئولیت و 
اختیاری ندارم من تنھا مأمورم بھ شما 
خبر دھم کھ بھ زودی بسوی خدا محشور 
می شوید و ام اینکھ چھ وقت محشور می 

  . شوید، نمی دانم
علم غیب تنھا در اختیار خداوند است و 
  .پیامبران را نیز بدان علم راھی نیست

  
ل ھو آیات بّینات فی صدور الذین ب -١/۶

* اوتو العلم و ما جحدوا بایاتنا اال لظالمون
و قالوا لو ال انزل علیھ آیات من رّبھ قل 
  *انما االیات عنداهللا و اّنما انا نذیر مبین

بلکھ قرآن آیھ ھائی است روشن، در " 
سینۀ کسانی کھ دانششان داده اند و جز  

* شوندستمگران منکر آیھ ھای ما نمی 
چرا از جانب پروردگارش معجزه : گویند

ھا باو نازل نشود، بگو ھمھ معجزه ھا 
نزد خداست و من فقط بیم رسان 

  ۶." آشکارم
تنھا وظیفۀ پیامبر انذار است و بس و 
ستمگران نھ تنھا منکر آیھ ھای خداوند 
ھستند بلکھ مانع می شوند کھ آیات بینات 

  .  خداوند بھ سمع دیگران برسد
  
ال تمّدن عینیک الی ما متعنا بھ -٧/١

ازواجا منھم و ال تحزن علیھم وخفض 
و قل اّنی انا نذیر * جناحک للمؤمنین

  *مبین
دیدگان خویش را بآن چیزھائی کھ " 

نصیب دستھ ھائی از ایشان کرده ایم 
نگران مکن، بھ جایشان غم مخور و با 

و بگو من خودم * مؤمنان نرمخوئی کن
  ٧ ."بیم رسان آشکارم

در این آیھ خداوند بھ رسولش ھشدار و  
قوت قلب میدھد کھ نکند از اینکھ بعضی 
ھا کھ مال و منال و یا مقام و منصبی در 
جامعھ دارند و یوسیلۀ آن مانع انجام 
کارت می شوند، ترا نگران کند و از 
پر . حالشان کھ چنین می کنند غم بخوری

و بالت را بر روی مؤمنان بگشای و بھ 
  .بگو کھ من فقط بیم رسان ھستم آنان

  
فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک و  -٨/١

ضائق بھ صدرک ان تقولوا لو ال انزل 
علیھ کنز اوجاء معھ ملک انما انت نذیر و 

  *اهللا علی کل شیئ وکیل
شاید بعضی چیزھا را کھ بتو وحی می " 

شود رھا کنی و سینھ ات از آن تنگ شود 
ازل نمی شود، تا نگویند چرا گنجی باو ن

یا فرشتھ ای ھمراه او نمی آید، تو فقط بیم 
  ٨."  رسانی و ھمۀ امور بعھدۀ خداست

این آیھ عالوه بر اینکھ ھشدار دیگری بھ 
شخص پیامبر است کھ نکند بخاطر 
چیزھائی کھ در سینھ دارد و منکرین بھ 
وی از او طلب می کنند، تمام و کمال آنچھ 

ھ آنھا بھ او وحی می شود را روشن ب
باو قوت قلب می دھد ورسالتش . نرساند

کھ تو فقط : را بھ او گوشزد می کند
ھشداردھنده ای و باقی امور دست خداوند 
است، پس وقتی وظیفھ ات را بھ انجام 

  .     رساندی جای نگرانی نیست
خداوند در در آیات متعدد دیگری  -٩/١  

وظیفۀ پیامبر را بھ او و مردم گوشزد می 
تأکید کن کھ : بھ رسولش می گویدکند و 

من ، علم بھ گروه باال را ندارم و من فقط 
و ازمخاصمۀ فرشتگان .ھستم ھشداردھنده

دم بھ غیر از آنچھ بھ من آدر روز خلقت 
  .وحی می شود اطالع دیگری ندارم

بگو من تنھا بیم رسانم و ھیچ معبودی " 
پروردگار * بھ جز جدای واحد قھار نیست

مین و آنچھ بین آنھاست، آسمانھا و ز
مسئلۀ [ بگو* خدائی عزیز و غفار است

کھ شما * این خبری عظیم است] توحید 
من ھرگز * از آن روی برمی گردانید

علمی بھ گروه فرشتگان درآن روز کھ 
راجع بھ خلقت بشر مخاصمھ می کردند 

من علم دیگری جز آنچھ بھ من * ندارم
 وحی می رسد، ندارم و فقط بیم رسانی

  ٩* "  آشکارم
   15در صفحه
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امور خارج از محدودة 
رسالت و پیامبري در 

 4- قرآن 
  

قل یا اّیھا الناس انما انا لکم نذیر   -١٠/١
  *مبین

بگو ای مردم حق این است کھ من شما " 
   ١٠." را بیم رسانی آشکارم

دعوت در این آیھ، دعوتی است عمومی و 
  .ھمگانی

علی  تبارک الذی نّزل الفرقان -١١/١ 
  *عبده لیکون للعالمین نذیرا

بزرگست آنکھ این فرقان را ببندۀ " 
[ خویش نازل کرد تا بیم رسان

  .١١."  جھانیان باشد] ھشداردھنده
فرقان یعنی جداکننده و فرق گذارنده و   

اگر قرآن را خداوند فرقان نامید بدین 
جھت است کھ آیاتش بین حق و باطل 

  .جدائی می اندازد
در کسی، بھ خاطر کتابی کھ بر خیر بسیار 

نازل کرد کھ فارق ) ص(عبد خود محمد 
این . میان حق و باطل است، ثابت شد

کتاب نجات دھندۀ عالمیان از ضاللت و 
  .سوق دھنده بسوی ھدایت است

لیکون للعالمین " این آیھ روشن می سازد
، کھ ھدف از تنزیل قرآن بر عبدش "نذیرًآ

ھمۀ عالمیان،  این است کھ بیم دھندۀ برای
  .از جن و انس است

ھنوز آیات زیادی در قرآن وجود  -١٢/١
دارد کھ اعالم می دارد کھ پیامبر فقط انذار 
کننده است و مسئول ھدایت و گمراھی و 
وکیل مردم نیست و فقط باید آنچھ بھ او 

  ١٢.  وحی می شود، بھ مردم برساند
  )بشیر و نذیر ( نوید آور و بیم رسان  -

ن بخش از آیات بینات قرآن، خداوند در ای
عالوه بر وظیفۀ پیامبر کھ انذار بود، 
  :وظیفۀ بشارت را نیز بوی االعالم می کند

کتاب فصلت آیاتھ قرآنَا  عربیَا لقوم  -١/٢
بشیرَا و نذیرَا فاعرض اکثرھم * یعملون

  *فھم ال یسمعون
. کتابی است کھ ایاتش از یکدیگراست" 

بی برای مردمی کتابی است خواندنی عر
بشارت آور و بیم * کھ علم داشتھ باشند

دھنده است اما بیشترشان از آن روی 
  ١٣." گردانیده و نمی شنوند

منظور از نشنیدن بھ سمع قبول است و نھ 
و با توجھ بھ . ششان نمی شنودواینکھ گ

آیاتی کھ در فصل دوم این تحقیق گذشت، 
منظور قرآن بویژه علمائی است کھ از 

قرآن آگاھی دارند اما بدان عمل نمی  ایات
کنند و یا بوسیلۀ تحریف آن را  در خدمت 
  .منافع شخصی و یا گروھی قرار می دھند

یا اھل الکتاب قد جائکم رسولنا  -٢/٢
یبّین لکم علی فترٍة من الرسل ان تقولوا 
ما جاء نا من بشیر و نذیر واهللا علی کل 

  *سیئ قدیر
بدوران فترت  ای اھل کتاب فرستادۀ ما،" 

]  حق را [ پیغمبران، بسوی شما آمده کھ 
نوید : برای شما روشن می کند تا نگوئید
براستی . آور و بیم رسان بما نیامده بود

نوید آور و بیم رسان شما آمده و خدا بھ 
    ١۴."  ھمھ چیز تواناست

فترت یعنی اینکھ رسول ما بعد از مدتی  
در . کھ ھیچ رسولی نفرستادیم، بیامد

حقیقت می گوید این دین ھمان دین 
خودتان است کھ بھ آن متدین ھستید اال 
اینکھ آنچھ از کتاب آسمانی خود پنھان 

یعنی علمای شما از شما ( کرده بودید
  .برایتان بیان می کند) پنھان کرده بودند

اال تعبدوا اال هللا اننی لکم نذیر و  -٣/٢
  *بشیر
ز این است کھ ج] و آن غرض واحد "[ 

اهللا نپرستید کھ من از ناحیۀ او برای 
  ١۵."  بشارت و انذار شما آمده ام

این آیھ نظیر آیات دیگر دعوت بشر است 
بھ توحیدو بر پیامبر است کھ کتاب را کھ 
بیان توحید است بر مردم ابالغ کند و 

  .اینکھ خود پیامبر بشیر و نذیر است
انا ارسلنا با لحق بشیرا و نذیرا و ال  -٣/٢
  *سئل عن اصحاب الجحیمت

مژده [ما ترا بحق بعنوان بشیر و نذیر" 
فرستادیم و تو را از ] رسان و بیم ده

  ١۶." جھنمیان نمی پرسند
  
  

  تورم در دولت 
  احمدي نژاد

  
ғ " و ادامھ داد کھ  Ǜ  ǛҸ   ə  Ǜ   ə

ə һ  Ǜ     Ө ə    ə     Ǜ   ǚ  Қ  Ө 
    җ  Ǜạə      Ǜ  Ǜ     ǚ  Ǜ  ǚ  

   Ǜҗ          Қ     Ө   Ө  ə
       ạ     ǚ  ǚ    ǚə  Қ  ə Ǜ ǚ ¤ə  

ə  Ậ  ғ       Ǜ җǚ  ғ Ө ǛҰ      җ
  Ǜ       ǚ            ǚ   Ө Қ ǚə     

¤Ǜ  Ǜ                ẫ     Ǜ ə  ǛҚ ə
ơǛ   ǚ     Қ ǚə        ǚ ẫ      ỹ ǚ

Ө ǚ һ  Ǜ Ǜ        ə    Җ  ẫ. " آقای
تا  ۶٠ش منتظر تورم احمدی نژاد و دولت

و بھ گفتھ او عامل . درصدی بوده اند  ٧٠
در حال . خارجی مسبب این تورم بوده اند 

در آستانھ  ٨۶حاضر بعد از تورم سال 
تورم بیش از حد مردم را در امر  ٨٧سال 

سامان دادن وضعیت اقتصاد خانھ 
نگاھی بھ وضعیت . سرگردان کرده است 

  . خانوارھای ایرانی می کنیم 
بنا بھ  ١٣٨۵نرخ تورم در پایان سال    

درصد  ١١.٩گفتھ بانک مرکزی ، حدود 
 ١٣٨۶بود اما از ھمان اولین ماه سال 

رشد تورم آغاز شد و در فاصلھ دوازده 
ماه بھ باالترین سطح خود در ھشت سال 

نرخ تورم در ھشت سال . گذشتھ رسید
درصد بھ گفتھ  ١۵.٨اخیر ھیچگاه از 
در دو سال .ر نرفتھ بودبانک مرکزی فرات

اخیر بھ دلیل مصرف بیش از انداره 
ھزار  ٧٠درآمدھای نفتی، نقدینگی از 

ھزار میلیارد ١۵٠میلیارد تومان بھ مرز 
مھمترین دلیل افزایش تورم .  تومان رسید

و گرانی کاالھا و بھ خصوص مسکن در 
دو سال گذشتھ ، دو برابر شدن حجم 

جلس   مرکز پژوھش ھای م.نقدینگی است
در گزارشی آثار و پیامدھای ناشی از 
افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را 

در گزارش  آمده .بررسی و اعالم کرد
  ẮҚ   ậǛ Ө ǎ ə  ầ Ắ Ǜ    ": است 

    ậǛ   ǚ   Ө ầ Ắ  ǚӨ     ǚ  ǚ ғ Ө 
 Ắ      җ Ắ   əǛ Қ ǚ     Ө ǎ Җ ə شود

مشابھ شرایط کھ اقتصاد ایران امروز در (
ارزش پول ملی تقویت ) ر دارد آن قرا

شده و تقاضا برای کاالھا و خدماتی داخلی 
  از آنجا کھ اداره." وخارجی رشد می کند

  
  

ای پیامبر مسئولیت دوزخی شدن و نشدن 
مردم بعھدۀ ماست و تو مسئول بھشت و 

  . جھنم مردم نیستی
  
در آیات زیر خدای متعال مثل  -٢/۴

را بوی  ھمیشھ بطور صریح وظیفۀ پیامبر
شزد می کند و یوی میفرماید نکران وگ

کسانی کھ در کفر و جھالت فرو رفتھ اند 
  .نباشد کھ امر آنان با خود خداوند است

و ما یستوی االحیاء و ال اموات ان اهللا 
یسمع من یشاء و ما انت بمسمٍع من فی 

انا ارسلناک * ان انت اال نذیر* القبور
اال  بالحق بشرا و نذیرا و ان من امة

و ان یکذبوک فقد کذب * خالفیھا نذیر
الذین من قبلھم جاء تھم رسلھم با لبینات 

ثم اخذت * و با لزبر و با لکتاب المنیر
  *الذین کفروا فکیف کان نکیر

زندگان و مردگان یکسان نیستند، کھ " 
ھمانا خدا ھدایت خویش را بھ ھر کھ 
خواھد می شنواند و تو چیزی را بھ 

] کفر و جھالت[رستانکسانی کھ در گو
تو جز بیم * فرو رفتھ اند، نمی شنوانی

ما ترا بھ حق *  رسانی بیش نیستی
بشارت دھنده و بیم رسان فرستادیم و 
ھیچ امتی نیست مگر بیم رسانی در آن 

اگر ترا تکذیب کنند، کسانی کھ * بوده اند
پیش از ایشان بوده اند نیز پیغمبرشان را 

و کتاب روشن بھ کھ با معجزه ھا و پیامھا 
آنگاه * سویشان آمده بودند، تکذیب کردند

من ھم از کسانی کھ انکار ورزیدند 
مؤاخذه کردم و تعرض من چقدر سخت 

  ١٧.* " بود
 

   ادامه دارد                     
  

حکومت ایران و مخصوصا در زمینھ 
اقتصاد ، ادامھ سیاستھا و روش مدیریت 
لی دوران شاه می باشد ، وضعیت فع

می  ١٣۵٢اقتصاد ایران مشابھ  سال 
در آن زمان  بر اثر جنگ اعراب . باشد  

و اسرائیل قیمت جھانی نفت از دو دالر بھ 
ھشت دالر در ھر بشکھ رسید و 
درآمدھای نفتی ایران بھ شدت افزایش 

 . یافت
در پی افزایش قیمت نفت، بخشی از این 
درآمد بصورت واردات وارد اقتصاد کشور 

در مدت کوتاھی بازار ایران از شد و  
شاه   .   کاالھای مصرفی خارجی پرگردید 

با دوبرابر کردن بودجھ عمرانی دالرھای 
. نفتی را بھ اقتصاد ایران سرازیر کرد

نتایج این تصمیم کھ متناسب با رشد 
اقتصاد ملی نبود ، دو سھ سال بعد با 

 . افزایش نقدینگی و تورم آشکار شد
کارشناسان اقتصادی ،   بھ گفتھ بعضی از

در دو سال گذشتھ اقتصاد ایران دوباره 
ھمان شرایط را تجربھ کرده و با افزایش 
درآمدھای نفتی، دولت ھمان شیوه را در 
پیش گرفتھ است بھ طوری کھ نقدینگی بھ 
شدت افزایش یافتھ و تورم نیز از کنترل 

البتھ دایره ای کھ آقای . خارج شده است
نظامی در آن  -فیای مالیاحمدی نژاد و ما

قرار گرفتھ از نظر پیچیدگی روابط قدرت ،  
شبیھ دولت شاه است و او نیز  نمی تواند 

  . خارج از توقعات قدرت عمل کند 
دالیل مختلفی کھ باعث شتاب تورم در 

  :شده اند  بدین شرح اند  ٨۶سال 
  باال بردن قیمت بنزین  – ١
  باال بردن حجم پول در کشور  - ٢
خالی کردن صندوق ذخیره ارزی و  – ٣

  واردات بیش از حد کاال 
نبود تعادل بین ارضھ و تقاضا در   – ۴

  بازار
ضربھ بھ تولید کننده داخلی در رابطھ  – ۵

  با کاالھای وارداتی 
ضربھ سخت سیاستھای خارجی بھ  – ۶

اقتصاد  در رابطھ با مسئلھ انرژی ھستھ 
  ای 
ابطھ با فشارھای مختلف بھ مردم در ر -٧

  طرح امنیت اجتماعی 
 رشد بیش از حد دیوانساالری دولت  – ٨

این نگرانی وجود دارد کھ تولید داخلی بھ 
دلیل افزایش ھزینھ تولید و ناتوانی در 
رقابت با کاالھای وارداتی ارزان قیمت بھ 

این آسیب دیدگی در . شدت آسیب ببیند
عمق  ٨٧مشاھده شد و در سال  ٨۶سال 

اتاق . نمایان خواھد گردید  فاجعھ بیشتر
بازرگانی و صنایع و معادن تھران بھ 
تازگی گزارش مفصلی در باره تورم 
منتشر کرده و در آن با ابراز نگرانی از 

  Ắ  ¤ẮẬ  Ө   Ө " تداوم رشد تورم از
      Ắ  Җ ǚə     Җ  ə Ắ Ǜ  Ắ Ǜ   ǚ

ậ   ǚ    һө ǜǛ ҳ  ǚ " بھ عنوان
 . برده استمھمترین دالیل رشد تورم نام 

این گزارش کھ برای مقامات ارشد کشور 
و مدیران اقتصادی دولت نیز فرستاده 
شده، بر این نکتھ تاکید کرده کھ قرار بود 
نرخ تورم در سال گذشتھ بھ کمتر از ده 

  ҹ "درصد برسد و یک رقمی شود اما 
  Қ ǚə ậ ə         Қ  ẫ  Ǜ   ə    җ

   ậ  Ǜү  Ǜ   ə  ầ ə   Ắ   ǎ        
Ө Ǜ    ǚəǚ  ǎ ậə        ". آنھا حق

  دارند کھ نگران باشند ، 
بودجھ سال جاری دولت نیز تورم زاست  

و اگر دولت سیاست ھای اقتصادی سھ 
سال اخیر خود را ادامھ دھد ، بعید بھ نظر 
می رسد کھ تورم در سال جاری کاھش 

یکی دیگر از مسائلی کھ باعث تورم . یابد
د دیوانساالری می شود رشد بیش از ح

دولتی کھ بنا بوده است ، . دولت است 
سالھ چھارم کوچک شود ،  ۵طبق برنامھ 

ھر روز بھ ابعادش افزوده می گردد  و 
صدھا شرکت مختلف مستقیم و غیر 
مستقیم وابستھ بھ دولت می باشند  و 
بیشتر آنھا کار داللی را در این نظام انجام 
ی می دھند و حتی مخارج خود را ھم نم

تواننند تامین کنند و اکثرا ضرر دھنده 
  . ھستند 

با توجھ بھ مطالعاتي كھ از سوي مركز «
ھاي مجلس صورت گرفتھ در سال  پژوھش
ھاي دولتي از  سھم بودجھء شركت ١٣٨٠

درصد بوده و در  ٩/۶٩بودجھء كل كشور 
سازي این  در جھت خصوصي ١٣٨١سال 

درصد رسیده و  ٢/۶٧تر شده بھ  مقدار كم
درصد و در سال  ۵٩، ١٣٨٢سال  در

درصد رسید اما دوباره  ٣/۵۴بھ  ١٣٨٣
رو بھ افزایش گذاشت و  ١٣٨۴از سال 
درصد و در سال  ١/۶۶بھ  ١٣٨۴در سال 
در      «.درصد رسید ۶/٧١بھ  ١٣٨۵
ھاي  سھم بودجھء شركت ١٣٨۶سال 

بنا بر . درصد رسیده است ٢/٧٣دولتي بھ 
دولتی  این بودجھ بندی ، تعدا شرکتھای

چھ بصورت مستقیم و غیر مستقیم بسیار 
گسترش یافتھ اند  و کل اقتصاد ایران را 

 . بھ زانو  در آورده اند  
اخبار گویای آن ھستند کھ بھ گفتھ دولت 

میلیار دالر واردات در کشور  ۴٢بیش از 
داشتھ ایم کھ نیمی از حقیقت است و بھ 

میلیارد دالر  ۶٠گفتھ کارشناسان بیش از 
نگاھي . سال کاال وارد کشور شده است ام

بھ بازارھا و مراکز عمده فروشي کاالھاي 
دھد تقریبا  ھمھ کاالھا از  مختلف نشان مي

پوشاک گرفتھ تا لوازم خانگي و از 
خوراکي تا لوازم ساختماني، اجناس 
وارداتي بازار ایران را تصاحب کرده و بھ 
تدریج ذائقھ مصرفي مردم ایران را تقویت 

در بازار میوه فروشی قبل از . ده اندکر
عید ھر گونھ میوه خارجی یافت می شد 

فقط در دو سال گذشتھ حجم واردات میوه .
برابر شده است  و در مقابل  ۴خارجی 

این میوه ھا میوه داخلی کھ از طرف دولت 
در جھت بھبود نوع میوه کوشش نشده 
است بی رنگ و کم کیفیت نشان داده می 

  . شود  
وردھای مورد مصرف روزانھ و فرآ

پوشاک و دارو و کرایھ مسکن در واپسین 
. بشدت گران شد  ١٣٨۶روزھای سال 

انواع مواد اولیھ زندگی شھروندان ، از 
گوشت قرمز و مرغ و انواع ماھی و شیر 
، پنیر ، سبزی خوردن ، روغن مایع و 
جامد ، سیب زمینی ، خیار ، پرتقال ، 

ات ، تخم مرغ و سیب درختی ، انواع حبوب
برنج ، اجاره مسکن ، پوشاک ، لوازم 
تحریر و ھزینھ ایاب و ذھاب بصورت 

درصد رشد تورم داشتھ اند  ١٠٨میانگین 
دولت بگونھ ای  دیگر تورم را محاسبھ . 

  . نموده است 
بررسي نتایج شاخص بھاي كاالھا و "

خدمات مصرفي در مناطق شھري ایران 
ولت انجام کھ د ٨۶ماه اول سال  ١١طي 

داده است ، بیانگر این نكتھ می باشد  كھ 
در این دوره، بیشترین درصد تغییر و 
افزایش نرخ بھ دو گروه مسكن و خوراكي 

شامل  -، گروه مسكن . ھا مربوط مي شود
 -مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ھا 

درصد افزایش نرخ داشتھ  ٢٠/۶
ماه منتھي بھ  ١٢بخش مسكن در .است

ماه  ١٢اه سال جاري نسبت بھ بھمن م
 ٢/٢٠شاھد  ١٣٨۵منتھي بھ بھمن سال 

درصد افزایش نرخ بوده است، ضمن این 
كھ این بخش در بھمن ماه سال جاري در 

 ١/٢۵مقایسھ با ماه مشابھ سال قبل نیز 
بر ". درصد افزایش نرخ داشتھ است

 ٨۶و  ٨۵اساس این اطالع در دو سال 
سکن بیش تورم بھ گفتھ رژیم در بخش م

 . درصد بوده است  ۵٠از 
 "   ǚ  һ    ẫ ¤      ǚ ẫ  Ǜ ǚ  

  ǚ      ǚ           Ǜ    Ө  Ǜ ǎ   Ǜ 
  ə ¤ Ө           ǚ  Ǜ     ẫ    Ǜ 

  Ǜ    ǚ       Ǜ      ə    Җ   
      Ǜ /    Қ ǚə ҹ     ǚ  ǚ Ө  ə

Җ ǚ  .  Ǜ   Ǜ        ə      ǚ    
 Ǜ    Ǜ     Җ      Ǜү  Ǜ         ə

    ẫ   ǚ /  Җ ǚ  ə  Ө  ə  ." یعنی
در دو سال گذشتھ باز بھ گفتھ رژیم در  

درصد  ۴٢بخش خوراکیھا و آشامیدنیھا 
متخصصین . تورم وجود داشتھ است 

 ۴٠اقتصاد ، تورم سال گذشتھ را بیش از 
  . درصد تخمین می زنند 

باید توجھ کرد کھ دولت بر اساس محاسبھ 
ورد نرخ تورم می دھد باید ای کھ در م

 ə     Ǜ  ǚ   ǚӨ   Ǜầ    ҳ .     
  ǚӨ    Ǜ      Ө Ǜ   Ǜ     җ Ө  ə  ǚӨ  

 Ө      Ǜ  Ǜ    ҳ Ө Ǜ  .  ə      ǚ    Ǜ  
 Ắ   əǚə  Ǜ      Ǜ     җ ҹ        
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 –     җ ҹ    Ǜ     ǚ   ə ǚ  Ǜ    ҳ

 Ө      Ǜ  Ǜ  ǎ      ǚ  Ө     ǚ .  
 Ǜ Ө ǎ  ə  ǚӨầ Ǜ   ầ Җ ǚ   ǚ       Ǚ  

 ə ầ ẮẫӨ   Ǜ Қ      ǚ Ǜ  ə   Ắ . Җ  ə Ơ
 Ө ầ  Ə   ǚ      Ҳ   Ө ǚ һ Ắ   .   

  Ǜ Ǜ   Ǜầ      Ǜ ǚ .  ə ǚ       һ
  ǚ  җ        Ǜҗ     Ǜ  җ  ǚ  

Ǜ  ǛҚ      ə   Ө    Ắ     Əҗ    Ǜҗ
       Ǜ  җ  ǚ   . Ắ Ǜ Ǜ  ậǛ      ə
  Ǜ      ǛẫӨ  Ǜ     Ǜ   ə  ầ ậ əǚ  ǚ

 Ө ə    ẫ Ǜầ Ắ Ǜ  ǚ     ə  ǚ ẫ Ǜầ
 ə  Қ ə  ₫      җ ǚ  Ắ Ǜ  җ  ǚ  

 ậə  Ǜ         ẫ    Ǜầ   ǚ Ǜ    Ө ə ầ
 Ǜ  ǚ ǚ  ậ  ẫ Ǜầ    Ǜү Ө ə    . 

"ẮǘǛ    Ǜ  ǚ  "   ǚ  ə ậ  ẫ Ǜầ  Ǜ  
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 ậ  ẫ Ǜầ ẩ        Ǜү  Ǜ    ə Җ ǚӨ  
Ậ ə Ǜҗ Ө ə ầ     җ ǚ     Ậ  ǚ ậ ə  Қ ə  

  ə       Ө     ậ  ẫ Ǜầ  ǚ  Ǜһ  ə Ắầə ầ
     Қ  ẫ  ǚ      əǚ  Ǜһ Җ       

ə    Ұһ    Ө Ẩ ǚ  " . 
     Ǜ    ǚ  Ǜһ Ầ   ң ǛƏ      ү    

    ǛҸ              ү    
  ǚ                 җ  Ǜ  җ  ǚ  

  ǚ  ǚ ẫ Ǜ     ǚ ə ү  Ǜ   ¤ Җ ǚ  Ө   
   ǚӨҳ  ₫ ¤ə   Җ ə  Ǜ  җ  ǚ    Ǜ  җ

 ậ  ẫ Ǜầ  ǚ  Ǜһ Җ       ǚӨҳ    
 Ө ầ Ắ     Ǜҗ  ǚ  ǚ  .   Ǜầ    ầ ẮҚ  ə

    ầ Җ   Ө  Җ     Ắ       ғ  Ǜ  
  Ǜ    ҳ  ǚ  ə   ậ  ǚə  һ    Ǜ ǚ   

 Ө Ǜ  Ắ  .     Җ ǚ  Ө    Ө җ   Ǜầ
  Ǜ Ǜ  Ǜ   ậǛ         Ə   ầ   .  Ǜҳ  ə

  ǚӨ   Ǜầ              ǚ ẫ Ǜầ   Ǜҳ
ҖҸҗ  ầ    ầ   ǚ   Ө Ө  ậ əǛ Қ ǚ  Ǜ  

  Ậ ə      ǚ       Ầ    ǚ Ө  ǚə
 ơ ү  ǚ   Ǜ ầ   ẮҚ  ə  ǛẬҚ    Ǜ 

     Ұ    Ắ     ầ  ǚ     Ắ      
   Җ ə     Ǜ    ǚ    ẮҚ  Ǜ    Ө  Ǜ 

 Ө  ầ      Ұ  . Ө   ầ Җ       ə Ắ 
  Ǜ ǚ ү   Ǜҗ      Җ       ầ   Ǜ 

 ə һ  ǚ     ậǛ   ə  Ǜҗ Қ  ẮҚ Ǜ   
 Ө ǚ  Ө   Қ Ǜҗ ầ .  

   ə   ғ  Ẩ    Ậ ǚ ү Ǜ  җ     Ǜ     ǚ
 Җ        ə    ǛẨ     Ẩ    ¤ Җ    .

 Ắ ǚ Қ ǚ Ǜ    Җ  ǛƏ    əǛ Қ ǚ ậǚӨ    
 Ө ầ Ắ  ǜ  ầ   ғ Ө  Ǜ  ǚ  .  

    ǚ ẫ Ǜầ Җ        Ắ ǛẬ 
 Ө   ǚ        ậǛ  Ǜ   ə  Ǜ җǛ ǚ Қ ǚ
   ẮҚ  ə ậǛ    Ǜһ Ǜầ ¤  ầ Ө ə Ắ   Ǜ  

    ậǛ ǚ     ə   Җһǚə    ǚ ẮҚҳ ẮҚ  ə  
 Ө  үǛ   ǚ ẫ Ǜầ  .      Қ    ẫ Ǜầ

    Ө    ẬҚ ə      Ө Ө җ ¤ ẮẬ   ẫ
 Ө   Ǜ  Ắ    ǚӨ   .    ǚ ẫ Ǜầ Ǜ   ҳ

  ầ Җ ǚ    ầ          ậӨ   Ǜầ    Ǜү
 Ө  ầ Ắ   Ǜ ə ə һ    ҳ  ǚ .     ҳ

  ə ¤ Ө    ə ¤ ậəǚ ǎ  ə  ầ Җ ǚ  Ǜ  ǚ
  ǚ ǎ  ə ¤ Җ   ǚ   Ө ầ ẮẫӨ   ¤ .     ҳ

    ǚ  ə һ  ǚӨ      ầ Җ ǚ ậ  əǛ     Ө
 Ө Қ      ǛẬ  ǚə      Ө  .  ə    ҳ

  ǚ    ҳ   ǚӨ  Ắ Ǜ Қ ǚ ậ       ầ Җ ǚ
   җ   Ǜ   Ẩ  ǚ    ¤ Ө Ǜ  Ǜ  ǎ  Қ   Җ ə

 əə ẫ    Ǜү  ə Җ ҳ    .  ẫǚ Җ  ə
 Җ ǚ  ə     ƏҚ   ) Җ     ầ (! ẮҚ  Ǜ 

 ǜ ạǛ ạ  ə  ə     ǚӨ     ầ    Қ ǚ
 Ө Ǜ  .  əǚə Җ ə  ǚ   Ǜ  ə һ  Ẩ  ǚ   

 əə ẫ ậəǛ Қ ǚ    Қ ǚ .  
دولت مردم ساالر است کھ دست        

مافیاھای حاکم بر اقتصاد کشور را کوتاه 
حجم دیوانساالری را حد اقل بھ یک . کند 

چھارم تقلیل دھد ، مدافع تولید داخلی 
 گردد و موانع واردات را بیشتر نماید ،

در تامین امنیت کشور بکار  سعی خود را
نیروی جوان کشور  را بھ بازار . گیرد 

تورم را می . تخصص و تولید بخواند 
اما نھ در این نظام . شود از بین برد  

  . والیت فقیھ 
 ǛẬ      ҳ   ǛƏ  نظام والیت فقیھ 

 Ө ầ Ắ      . Җ     ҳ  ǚ   Ǜ       җ
 Җ ǚ   ǚ ǎ   ậ əǚ ǎ  ə.     
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ن در اندیشه قرآ
  موازنه عدمی

  بخش سوم 
  

گفت و گوي مکتوبی .  که نقض شد
که با آقاي منتظري در باره چگونگی 
توسعه مجازات اعدام به نام اسالم در 
اسفند ماه گذشته انجام شده است از 
. واقعیت دیگري پرده بر می دارد

آقاي منتظري در پاسخ به سئوال آقاي 
 حسن رضائی در باره نحوه توجیه
فقهی اعدام هایی که حتی در قلمرو 
فقه سنتی هم نمی گنجند و به ویژه 
بحث توسعه قلمرو افساد فی االرض و 
کاربرد آن در باره مخالفان سیاسی 

بس » فریب فقهی«مسلمان، ما را از 
آقاي : حیرت انگیزي آگاه می کند

منتظري در پاسخ خود توضیح می 
دهد که، در آن سالها، او بدون توجه 

اینکه دادگاه هاي انقالب چه نقشه  به
اي در سر دارند نظر فقهی اش این 
بوده است که عنوان افساد در آیه 

عنوان مستقلی ) 33مائده آیه (محاربه 
معناي این نظر فقهی این است .  است 

که عالوه بر جرم سنتی محاربه عنوان 
جزایی دیگري هم به نام مفسد فی 

می االرض وجود دارد که بنابراین 
توان برایش مجازات محارب را تعیین 

وي در این پاسخ تصریح می کند . کرد
که او  نظرش را اصالح کرد و قول 
خود را پس گرفت، اما آقاي خمینی 
در عین حالی که خود حاضر نبود در 
پاسخ به رئیس قوه قضاییه وقت چنین 
فتوایی را بدهد،  در جواب رئیس قوه 

منتظري  مجازید به نظر آقاي": نوشت 
و پس از صدور این جواز . "عمل کنید

بود که شمار اعدامی ها تحت عنوان 
. مفسد فی االرض روز افزون می شود 

آقاي منتظري متوجه امر می شود و 
توسط آقاي احمد خمینی به آقاي 
خمینی اعتراض می کند و اظهار می 
کند اجازه نمی دهم به استناد فتواي 

لی آقاي و. من افراد را اعدام کنید
خمینی به این اعتراض وقعی نمی نهد 

در عمل ": و به قضات پیام می دهد که
به فتواي کسی اجازه و رضایت او 

و قاضی می تواند به  "شرط نیست
آري ! فتواي پیشین وي عمل کند

بدین سان بود که دولت والیت فقیه 
اسالم را بمثابه یک سامانه  حقوق و 

این  .خشونت زدائی  بالاجرا گرداند
که بخش عمده » جزائیات«دولت بر 

از جمله (آن نیز مأخوذ از فقه یهود  
و غیر آنست، اکتفا نکرد و از ) سنگسار

فساد «پیش خود جرم مستقلی به نام 
و صدها جرم دیگر » فی االرض 

تراشید که بنابر تحقیقی سرانگشتی در 
مجموعه قوانین جزایی نظام والیی هم 

جزایی  عنوان 100اکنون بیش از 
تحت عنوان افساد فی االرض وجود 

خالصه، دین استقالل و آزادي . دارد
ناچیز » جزائیات« در این 1357سال 

بهنگام پاسخ گفتن به پرسشها، به . شد
  .            رابطه قدرت با سامانه باز می گردم

اینک بر منتقدان است که از خود       
بپرسند  آیا از رابطه سامانه با قدرت 

افل بوده اند یا خیر؟ و آیا توجه غ
از  » حدود«داشته اند که با جدا کردن 

اصول راهنماي قضاوت و حقوق انسان 
و از سامانه عمومی زندگی که در 

قرآن تبیین شده اند،  سامانه پیشنهادي  
قر آن را بلکل بالاجرا می کنند و در 
نظر  مسلمانان و عموم انسان ها بخشی 

ی دست نیافتنی و یا از سامانه را آرمان
بی ارتباط با زندگی این جهانی و در 
نتیجه بخش دیگر را هم بال اجرا می 
کنند؟ آیا توجه داشته اند که در نهایت 
سود کارشان به استبدادهاي حاکم بر 
کشورهاي مسلمان و قدرتهاي مسلط 

  می رسد؟ 
حتی در غرب که سامانه عمومی      

ی صفت لیبرال دارد و سامانه جزای
مدعی حقوق بشر است، به این دلیل 
که بار زور در روابط انسانها با یکدیگر 
در طول زمان بیشتر و خشونت زدائی 
جاي خود را به خشونت گستري داده 
است، مسابقه جرم و مجازات و گسترش 
روز افزون آسیبها و نابسامانی هاي 
اجتماعی و روند افزایش کیفرهاي 

ودن سرکوبگر، گویاي قدرت محور ب
نظام اجتماعی لیبرال و قابل اجرا 

نبودن سامانه در کلیت خویش است و  
عقل آزاد را از واقعیتهاي زیر آگاه می 

  :کند
مقایسه باید واقعی باشد، پس  – 2/3

یعنی مقایسه باید مقایسه سامانه ها و نه 
بخشی از آنها، بخصوص از لحاظ 
خشونت زدائی و عدالت گستري، 

  .  باشد
ه سامانه در تمامیتش به هرگا – 3/3

عمل در نیاید، دستگاه قضائی و حقوق 
جزا و غیر آن، آلتی در دست اقلیت 

به ترتیبی که بخش . حاکم می شود
بزرگی از مجازاتهاي قدرت فرموده، 
در خارج از قلمرو قوه قضائیه اعمال 

االن بی دلیل نیست که در . می شوند
ایران با رواج پدیده انتقام گیري هاي 

وصی و حتی برگزاري محاکمه و خص
اجراي مجازات در خانه و خارج از از 

وجود و . دادگستري رسمی مواجهیم
گسترش انواع مافیاها در دستگاه 
قضایی اساساً یکی از نمادهاي این دو 

  .گانگی خشونت گستر است 
آنگاه که احکام جزائی بخشی از . 4

سامانه عمومی صلج آمیز جامعه می 
قضائی مسئول خشونت شوند و دستگاه 

زدائی و صلح اجتماعی از راه کاستن 
بار زور در رابطه ها می شود و از 
اصول راهنماي قضاوت در تشخیص 
جرم و تعیین مجازات پیروي می کند، 

  . اندیشه راهنما بیان آزادي است
زمانی که به تقاضاي دو وکیل     

مدافع فرانسوي به نمایندگی از 
انسان، به  سازمانهاي مدافع حقوق

تحقیق در باره حقوق انسان در قرآن و 
اصول راهنماي قضاوت در قرآن 
پرداختم و حاصل تحقیق در کتابی 

اصل راهنما بیشتر  10انتشار یافت، هنوز 
وقتی حاصل .  نیافته بودمدر قرآن 

تحقیق به زبان فرانسه در اختیار آن دو 
حقوقدان قرار گرفت، در شگفت 

ر سامانه هاي شدند و گفتند هنوز د
حقوق قضائی غرب تمامی این اصول 

این از آن پس، . شناخته و مرعی نیستند
اصل دیگر  8تحقیق را ادامه داده و 

اصل جبرانی و ترمیمی بودن . مه ایافت
هرگاه . کیفر یکی از این اصول است

راهنماي قرآن قضاوت طبق اصول 
انجام بگیرد، قاضی حکم به مجازات 

. جبران نمی دهدغیر قابل ترمیم و 
ازخود بیگانه شدن  یک دلیل از دالیل

در  - که بیان آزادي است -بیان قرآن
در نظام  ،بیان قدرت، همین که اوالً

هاي به اصطالح اسالمی شده اي مانند 
ایران تحت والیت مطلقه فقیه و 
سودان از زمان استبداد جعفر نمیري، 
جرائم و مجازاتهائی که در قرآن 

بر جرائم و مجازاتهاي وجود ندارند، 
آمده در قرآن افزوده شده اند و 
افزون بر این آیین دادرسی سخت 
گیرانه قرآن جاي خود را به محاکمه 
بر اساس ظن و گمان قاضی سپرده 

و جرم  تنها به ساختن  ،ثانیاًاست؛ 
اما  از تشدید کیفرها پرداخته اند 

، راهنماي قضاوتکلی رعایت اصول 
یري از جرم، به ویژه اصول پیشگ

خبري  آنچنان که قرآن مقرر می دارد،
این  .بلکه ضد آن رواج دارد نیستکه 

موضوع را در مطالعه اي که چندي 
پیش در باره مجازات اعدام بود و در 
نشریه انقالب اسالمی منتشر شد به طور 
تفصیلی بررسی کرده ام که دعوت می 

   ) 6.(کنم آن را مطالعه فرمائید
اال  معلوم می کنند مقایسه نقدهاي ب     
که سبب صدور حکمی از این یی ها

نوع می شوند تا کجا  صوري و بی پایه 
این نوع صورت بندي ها، بسا . هستند

که چنین را  ییعقل مقایسه گر و عقلها
حکمی را می پذیرند، به تصدیق خالف 

اما غفلت بزرگ  ،حقیقت وا می دارند
موضوعی ریشه چنین عقلی، غفلت از 

توضیح . حقوق استي به نام آموزه ا
  :این که

قرآن یا بیان حقوق هست و یا  .5
اگر نیست، چرا می باید عقل . نیست

خود را مشغول صدور حکمی از نوع 
بیان اگر اما ؟کندحکم هاي ده گانه 

حقوق است، حق همه مکانی و همه 
جامعه هر  پس، پیامبر در . زمانی است

آزادي و بیان  اي مبعوث می شد پیامبرِ
کتاب خدا همین  گشت وحقوق می 

  . شدکتاب می 
هرگاه بیان آزادي را مشتمل بر      

اصول راهنما و حقوق ذاتی و هدف 
پندار و گفتار و = رشد در آزادي(

و روش ) کردار در مقام خلیفۀ اللهی
بدانیم،  ) خشونت زدائی(= الاکراه 

قرآن می باید بیانگر اصول راهنما و 
این  .روش و هدف باشدحقوق ذاتی و 

نگرش در قرآن، نگرشی است سواي 
نگرش عقل قدرتمدار که یا می 
خواهد قرآن را با قدرتمداري سازگار 
کند و یا می خواهد بیان قدرت 
دیگري را جانشین کند و آن را وسیله 

  .سلطه بر مردمان کند
وجود سه دیدگاه متمایز  : حکم دهم 

ن در باره معناي وحی قرآنی در ایرا
  ؛امروز

دو دیدگاه بیشتر نمی  یراستبه      
دیدگاه آزادي : تواند وجود پیدا کند

وگرنه، به ترتیبی که . و دیدگاه قدرت

نقد عمومی خاطر نشان کردم، در در 
طول قرون، قرآن با بسیاري از بیان 
هاي قدرت تطبیق داده شده و 
تفسیرهاي دلخواه این و آن بیان 

ال حاضر در ح. قدرت را یافته است
نیز، هرگاه از دید این و آن بیان 

همه در که (غرب موجود در قدرت 
در قرآن نگریسته شود، ) اند بن بست

خواه بقصد تفسیر آن به این نگرش 
ترتیبی که با بیان مطلوب تطبیق جوید 

که بتوان از  باشد خاطر آنه ب خواهو 
طریق نقض پذیر نشان دادن متن راه 

باز شود تا فوراً مفسر بیان مطلوب  براي
جانشین بیان قرآن و  مطلوبش رااحکام 

شیوه در د، عقلی که بدین کناحکامش 
همچنان زندانی بیان  قرآن می نگرد،
امید که این نقد در آزاد . قدرت است

کردن عقلها و نگرش آنها در قرآن، از 
  .دیدگاه آزادي سودمند افتد

اینک می توانیم براي پرسشها، بر      
بحث . ن آزادي، پاسخ بجوئیموفق بیا

گانه را به نوبت  12در باره پرسش هاي 
  .بعدي وامی گذارم

  
میلیون از  10شاید براي بیش از . 1

هموطنانمان که در ایران امروز، به 
حکایت آمار رسمی خود حکومت اسالمی 
زیر خط فقراند و با عفریت فقر و نداري 
هر روز با تمام وجود درگیرند جاي 

اشد که در کشور پیشرفته اي تعجب ب
مثل آلمان که بزرگترین صادرکننده کاال 
در دنیاست به اقرار خودشان هم اینک 
بیش از هفت میلیون انسان در روز غذاي 
کافی براي خوردن ندارند که در میان 
این رقم نردیک دو و نیم میلیون کودك 

 1965در حالی که در سال . وجود دارد
یک نفر فقیر  کودك آلمانی 75از هر 

و به  2007محسوب می شد در سال 
یمن سیاست هاي اقتصادي لیبرال تر از 

کودك آلمانی یکی در شرایط فقر  6هر 
براي اطالع بیشتر از این . به سر می برد

سازمان  2007اوضاع به گزارش سال 
 das(آلمانی براي کمک به کودکان 

Deutsche Kinderhilfswerk (
. مراجعه کنید

http://www.dkhw.de  
نیز براي اطالع از ابعاد نزدیک شونده 
فاجعه مواد غذایی در دنیاي به اصطالح 
جهانی شده و پیامدهاي خشونت بار آن 
هم بر جوامع فقیر و هم بر روابط میان 
دولت ها به ویژه در کشورهایی مثل هند 

سرمقاله ومصر و هائیتی به گزارش ها و 
آوریل روزنامه نیویورك  18هاي روز 

  . تایمز مراجعه کنید
http://www.nytimes.com/200

8/04/18/world/americas/18foo
d.html   

در مطالعاتی که تاکنون در باره آموزه . 2
ویژگی  15حق در بیان آزادي داشته ام 

براي تشخیص حق ها از ناحق ها یافته 
هستی حق در قرآن، خدا حق است، . ام

است و آزادي هم حق است اگر بر اصل 
بر این اصل . موازنه عدمی فهمیده شوند

) زور(=حق جایی ظهور دارد که قدرت 
در حقیقت بر این مبنا ناحق . غایب است

در این آموزه، . می شود هر ساخته زوري
حق از سنخ هستی است و به هر بودشی 
اطالق می گردد که در آن هم هستی هر 

ر خودش و هم روابط میان پدیده د
انسان و -انسان(نهایت دارها با یکدیگر 

و هم با بی نهایت ) سایر مخلوقات- انسان
در تعبیر (=بر اصل عدم زور ) با خدا(

براي . برقرار شده است) قرآنی الاکراه
حقوق انسان مطالعه بیشتر به متن کتاب 

به بعد  51، بخش سوم از صفحه در قرآن
 .مراجعه کنید

http://enghelabe-
eslami.com/ketab/hoguge_bac

har/hoguge_bachar_a4.pdf  
از جلد چهارم کتاب زیر  فصل سومبه . 3

  :مراجعه کنید
 Norman Hampson , Histoire 

de la pansée européenne, 4. le 
Siècle des Lu,ière, Edition  du 

Seuil, Paris 1972  
سامانه و نظام  ترجمه هاي سیستم . 4

اما واژه سامانه در فارسی  براي . هستند 
زیرا .  فارسی زبانان رساتر و گویاتر است

 "رشد"و  "بسامانی"در سامانه معناي 
وجود دارد در حالی که بسا فارسی زبانان 

  .از سیستم چنین معنایی را در نیابند 
براي مثال، مرحوم سیداحمد . 5

خوانسارى که از فقهاي سنتی است در 
به اجراى حدود در عصر بحث راجع 

اجراى حدود، نیاز به «: گوید غیبت مى
نصب از سوى امام دارد، ولى چون ائمه 

فایده  و بى» حاصل بى«نصب را 
دانستند، به چنین کارى اقدام  مى

اند و به همین دلیل موضع آنان،  نکرده
وى سپس درباره » .خالف حکمت نیست

نماز جمعه و اداره حکومت نیز همین 
امکان «کند و به دلیل  ا مطرح مىمبنا ر

در اجراي این احکام در عصر » ورود ظلم
غیبت، عدم نصب متصدى را عاقالنه و 

سید احمد : رك. موجه می داند
خوانسارى، جامع المدارك فى شرح 
المختصر النافع، مکتبۀ الصدوق، تهران، 

 411، ص5، ج.ش1355چاپ دوم، 
 بررسی مجازات اعدام دربراي مطالعه . 6

 یسر مقاله روزنامه انقالب اسالمبه  اسالم
 688و  687، 686هاي  در هجرت شماره

نشانی زیر  در 86به تاریخ آذر و دي 
 :رجوع کنید

http://www.banisadr.com.fr/in
dex.shtml  
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