
  

 

اول در دور . مجلس اول را  سران حزب جمهوري اسالمي با گرفتن مجوز تقلب از خميني ساختند و پرداختند :انقالب اسالمي
بني صدر در نامه به خميني خاطر نشان كرد .  ميليون نفر در سراسر كشور در دادن رأي شركت كردند6/6انتخابات آن مجلس، 

آنها كه انتخاب شده اند، بنا بر اين كه نصف بعالوه يك آراء را .  در صد دارندگان حق رأي در انتخابات شركت كرده اند28كه 
غير از اين كه . ي هم در انتخابات انجام نشده باشد،  معرف نيمي از رأي دهندگان مي شوندبدست آورده باشند و هيچ تقلب

 درصد 14 در همه شهرها تقلبهاي غير قابل اغماض شده اند، نمايندگان  هيأت رسيدگي مسلم مي كنند كه تقريبا10گزارشهاي 
 هزار رأي دارد و 840امروز،  نماينده اول تهران، در دور اول، اما . دارندگان حق رأي را نمي توان نمايندگان جامعه ايراني شناخت

از آنجا كه آراي دور دوم گويا تر از آراي دور اول بلحاظ پايگاه واقعي رژيم در جامعه ايراني است، .  هزار رأي320نماينده دور دوم 
 مالي تصدي كرده اند و از تقلب نيز –امي انتخاباتي كه رژيم مافياهاي نظ: اول دور دوم تهران، مي گويد» نماينده « آراي 

وگرنه، . تازه ، بنا بر آمار وزارت كشور.  درصد مي رسد5فروگذار نكرده اند،  مسلم كردند كه پايگاه اجتماعي رژيم  به زحمت به 
و » انتخابات « ره فصل را اول به خبرها در با. بنا بر آمار واقعي و بدون تقلب،  تكيه گاه  اجتماعي رژيم بمراتب كمتر است 

   .تركيب مجلس و خبرهاي گوياي روياروئيهائي كه رژيم را گرفتار فلج كرده اند  اختصاص مي دهيم 
    

  4 در صفحه   

 
 
 
 
 
 

New  
انقالب     

   آيا ايران-گزارشگر تكيه گاه اجتماعي رژيم مافياها»انتخاباتي«  ◄
   4صآبستن حوادث است ؟      
   5 ص:ن اتمي و رابطه ايران و امريكا بر سر عراقتطميع و تهديد و اثرشان بر بحرا ◄
   9ص :2 –سران و پيشينه آن : حزب سياسي مسلح  ◄
   10 ص : دولت  و اقتصاد كشور را در خود گرفته،شبكه تارعنكبوتي مافياها ◄
   درصد هزينه46 مزدكارگران كفاف – درصد مردم زير خط فقر 50◄
  12ص :... آنها مي دهد و     
   12ص : تجاوزها به حقوق انسان– آتش گشودن به روي مردم –! هشدار ◄

  كترحسن رضائي و  پاسخها از ابوالحسن بني صدردرسشها از پ
 

  -قرآن در انديشه موازنه عدمي
  پرسش اول 

    
  به دليل چند بعدي بودن و حساسيت باالي بحث در باره متن قرآن و اهميت 

و رشد هر نوع انديشه آزادي خواهانه گيري  بسزايي كه اين بحث براي شكل
 در بخش هاي ،اي نزد مسلمانان و به خصوص براي جامعه ملي ما ايرانيان دارد

راي مختلف ارائه شده آنظريات و ، قبلي اين مطالعه تالش شد به روش انتقادي
.  شودروشن شده و زواياي پنهان آنها و انصاف بررسيبا دقت در حد امكان 

، يعني روشنايي و زاديآن دهيم اين نظرها تا كجاها به بيان هدف اين بود نشا
و ويرانگري تاريكي و ابهام رو به نظر دارند و در كجاها رو به قدرت، يعني رشد 
در بخش هاي سه و ،  آمده بودپرسشهااي كه پيش از طرح  مهنقد مقد. دارند

كنوني كه گانه قبلي به تفصيل آمد، كار فهم پاسخ به اصل پرسشهاي جنجالي 
ن يو از ا. پيرامون نحوه تكوين متن قرآن پديد آمده است را آسان تر مي كند

در اينجا نيز تالش . پرسش هاي مطرح شده مي پردازيمتك تك نوبت به 
مي كوشيم  ضمن آنكه  شود و آزاد نگه داشته، تا ممكن است فضاي عقلداريم
موضوعات فصيل پاسخ داده و به ت يم تا مي توان،قابل فهم براي همه باشدها پاسخ

  . كردخواهيم باز از هم را 
اولين پرسش و شايد كليدي ترين آنها كه از سوي پرسشگر محترم مطرح شده 

  :از اين قرار استو خود در بردارنده چند پرسش است است 
بر چه اساسي معتقديد كه قرآن بيان ناب آزادي است؟ بر چه مبنايي اصل را بر 

ا در قرآن مي گذاريد؟ چرا قرآن كالم محمد نباشد؟ به عدم خط/عدم تناقض
چه دليل ذهنيت و دانش و سليقه و زبان پيامبر نتوانسته است در نحوه تكوين 

  ؟ قرآن تاثير گذار باشد
جستجوها و اين پرسشها انگيزه .     اين پرسش مركب از چهار پرسش است

ثاري مانند آ. مشغولم ها بدان استند كه نزديك به نيم قرنه ا شدهاييتحقيق
 نقد منطق صوري، و تضاد و توحيد  ،اصول راهنماي اسالم در قرآن، اموازنه ه
 و از كرامت انسان، اصول راهنماي قضاوت و حقوق انسان در قرآن، عقل آزاد

، در حقيقت نتيجه جستجوهاي تحقيقي من براي كيش شخصيتكتاب جهتي 
شما و خوانندگان محترم انتظار مي دانم كه . ين پرسشها هستندهمپاسخ به 

پس مي كوشم پاسخي به اين چهار پرسش . نداريد به اين كتابها داللت شويد
به هر چهار پرسش موجود در پرسش . بدهم كه تكمله اي بر آن كارها باشد

  :  به ترتيب رسيدگي مي كنيمنخست
   بر چه اساسي معتقديد كه قرآن بيان ناب آزادي است؟.1
در بخش بزرگي از  قرآن، به توحيد و به . تاب دين اسالم استقرآن ك  - 1/1

پرسش شما بيشتر به . پيامبري و به امامت و عدالت و معاد پرداخته شده است
از اين نقطه بنيادين . اصل نبوت از ميان اين اصول پنجگانه دين راجع است

 مي ، بيان آزادي نباشد، الجرم بيان قدرت)قرآن(اگر كتاب مي آغازم كه؛ 
دين اين پنج اصل آيا  بيان قدرت باشد، قرآنبپرسيم كه اگرحال بايد . شود

  برجا مي مانند يا خير؟  
  :توحيد

. بيان قدرت بكار آن مي آيد كه عقل آدمي آن را در تنظيم رابطه قوا بكار برد
چون چنين است، در حقيقت، قدرت كه خود فرآورده رابطه قواست، 

بري از -م رابطه قوا هم مي شود چگونگي فرمانتنظي. راهنماي عقل مي شود
پس در اين تنظيم، از آنجا كه قدرت راهبر . دهي بر ضعيف تر-قوي تر و فرمان

پس حتي . عقل است، خداوند، بي نقش و دقيق تر بخواهي، بي محل مي شود
م ،بي وجود مي فرو بكاهي"يكي است و دوتا نيست خدا "اگر توحيد را هم در 

  .شود
  :معاد

ما عقلي كه بر محور قدرت عمل مي كند، ناگزير هدفهائي را مي گزيند كه در ا
بياد آوريم كه حق هستي شمول است و . محدوده رابطه قوا برگزيدني است

براي اين كه عقل بتواند آزادي را به عنوان هدف برگزيند، زمان را مي بايد 
  بي نهايت فرض كند 
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   ميزان
  ت مافياهااحمدي نژاد وواقعي

  
  

انقالب ايران حول محور  شعار استقالل وآزادي   با سه نوع 
. جهان بيني برنظام شاهنشاهي غلبه كرد و جمهوري را بنا نهاد

گروهي . اين شعار بنابر نوع ديدگاه انقالبيون بيان مي شد
 تعريف مي كردند،  "مردم"آزادي را دررابطه و براي 

اسالم مي دانستند و گروهي آزادي را براي ودرمحدودة 
دسته . سومي ها آزادي را براي توسعة اقتصادي مي خواستند

اول جريان استقالل و آزادي را شكل مي داد و نماد آن 
ابوالحسن بني صدراولين رئيس جمهوربود كه استقالل 
وآزادي وعدالت را وسيله هاي حيات درخورانسان وضروري 

ه رهبري آيت اهللا گروه دوم ب. براي توسعه و رشد مي دانست
خميني، اسالم و بعد ها حكومت اسالمي را اصل ميدانست 

تعريف مي كرد و دسته ) اسالم(وآزادي وعدالت را با فقه 
  سوم كه نماد آن هاشمي رفسنجاني شد

  
  15در صفحه

  جهانگير گلزار
   

  حق كارگر در نظام واليت فقيه
  

م نموده  كارگران جهان اعاليروز اول ماه مه را روز همبستگ
  . اند
 و ي اعتراضات صنفيالدي  م1870-1889 ي فاصله  سالهادر

 جهان ي تحولخواهخي را در تارگري دي، فصلمتشكل كارگران
 بودن ساعت ي اعتراضات  بر محور  طوالننيا. معاصر گشود 
 دستمزدها و ي ساعت در روز ،كم15 تا 12 نيكار روزانه ب

در فاصله . وجود آمد  كارگران بباني پشتنيعدم وجود قوان
 كارگران راه آهن و ذعال سنگ  1979 تا 1970 يسالها
 توسط آنها سازمان ي اعتصاب بزرگ سراسرني چندكايآمر

  سي كه غالبا با سركوب دولت و پلياعتصابات. داده  شد
 300 از شي سالها بنيدر طول ا.  شد ي پاسخ داده مكايامر

 نهاعتراض بر حق آ اي صداي كشته شدند ولنينفر از معترض
 گذاشته و در طول زمان ري كارگران تاثگريدر وجدان د

 خود را  با آنها ي مختلف  همبستگيتعداد كارگران شهرها
   اعالم كردند

  16در صفحه      

  محمد جعفري
  

امور خارج از محدودة رسالت و پيامبري 
  5- در قرآن

   نويد آور و بيم رسان- مبشر و منذر-
 " و اين بخش،" بشير و نذير"با وجودي كه، مطالب بخش 

 يكي  چه به لحاظ لغوي و چه به لحاظ محتوا"مبشر و منذر
است،  اما چون آيات بينات  تحت عنوان فوق عناوين 
ديگري را نيز در بر مي گيرد، جدا گانه توضيح داده مي 

  .شود
 و ما نرسل المرسلين اال مبشرين و منذرين فمن آمن و -1/3

  *اصلح فال خوف عليهم و ال هم يحزنون
 و ما نمي فرستاديم پيغمبران را مگربشارت و انذار، پس "

كه ايمان آورده و عمل صالح كنند نه بيمي برايشان كساني 
   18.*  است  و نه غمگين مي شوند

 و ما نرسل المرسلين اال مبشرين و منذرين و يجادل -2/3
الذين كفروا با لباطل ليدحضوا به الحق واتجذوا آياتي و ما 

                                                   *انذروا هزوا
  14در صفحه       

  ! در صدي 5مجلس 
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زمان آزادي از ازل تا به ابد است اما  
هر اندازه . زمان قدرت كوتاه است

قدرت به مطلق نزديك تر، زمان آن 
زمان قدرت مطلق صفر است . كوتاه تر

. و از اين رو، اصالً پديد آوردني نيست
چرا زمان آزادي از ازل تا به ابد 

  . ير است زيرا آزادي حد ناپذ؟است
از اين رو، هر محدود كردني، يعني در 

 شده جانشين آزادي جايي قدرت
زمان قدرت محدود است زيرا . است

 تنها يك محدود ،در هستي آفريده
( = كننده وجود دارد و آن نيز قدرت 

پس هرگاه قرآن بيان . است) زور 
. قدرت باشد، اصل معاد نقض مي شود

 مي نيز سخني ميان تهي» كتاب الحق«
  . شود چرا كه قدرت ناقض حق است

   :عدل
اما وقتي انديشه راهنماي آدمي بيان 
قدرت مي شود، غير از اين كه جهت، 
ديگر آزادي نيست، مسير نيز خط 

چرا كه در ميان راهها، . مستقيم نيست
راه وجود دارد و آن -فقط يك راست

عدالت نيز ميزاني . عمل به حقوق است
ندار و گفتار و است كه، از آغاز، هر پ

. بدان سنجيده مي شودي كردار
، تميز )عدالت ( كاركرد اين ميزان

حق از ناحق است وقتي عقل دهنده 
آزاد است و رهنمون آدمي به عمل به 
حقوق ذاتي خويش و حقوق ذاتي 

اما اگر قدرت، . ديگر آفريده ها است
محور گشت، ميزاني كه بكار مي آيد، 

 است كه كارش سنجش يترازوي
در اين ترازو، حق را . تناسب قواست

بدين قرار، هرگاه . نمي توان سنجيد
قرآن بيان قدرت باشد، اصل عدالت 

  . نيز نقض مي شود
  :امامت

 وعه اي از استعدادهاماما هر انسان مج
 وقتي .، از جمله استعداد رهبرياست 

عمل به حقوق او آزاد است، زندگي 
مجموعه در اين مسير و مي شود 

دهاي او، همراه و همĤهنگ استعدا
 ،رهبري كننده انسان. فعال مي شوند
بدين سان، محكي كه . خود او است

هركس مي تواند بدان بيان آزادي را 
از بيان قدرت تشخيص دهد، استقالل 
قوه رهبري او يا عدم استقالل اين قوه 

در حقيقت، وقتي قدرت محور . است
به خارج از انسان مي شود، رهبري 

 زيرا انساني كه تنظيم .يشودمنتقل م
كننده پندار و گفتار و كردار او قدرت 

توضيح اين كه . است، آلت مي شود
در بند رابطه قواست و چنين انساني 

 همرهبري كننده فرآورده اين رابطه 
 ،بدين سان. ستنيقدرت چيزي جز 

 كه هركس ااصل امامت، بدين معن
خود خويشتن را هدايت مي كند، نيز 

  .شودنقض مي 
نتيجه اينست كه اصل نبوت نيز نقض 

چرا كه بيان قدرت نه تنها بي . مي شود
نياز از خدا است، بلكه نياز به نبود خدا 

وقتي خدائي نيست، پيامبري نيز . دارد
  ؛افزون بر اين كه. نيست
 توحيد، رها كردن انسان از -الف

( = محدوده ها و محدود كننده ها 
  است و ) قدرت 

، بنا بر تعريف، رها كردن  پيامبري-ب 
انسان از پايبندي ها، از جمله به گذشته 
و حال و رها كردن او، در بي كران ال 

« امبري به يواقعيت يافتن پ. اكراه است
در دين اكراه (» ال اكراه في الدين 

  بر عكس،است و بيان قدرت،) نيست
  مي كندجانشين الاكراه را اكراه 

ن بيان   بدين قرار، اگر قرآ- 1/2
قدرت بود، تعريف اين اصول و 
كاربردهاشان نمي توانستند بخش 

.  كتاب را تشكيل دهندي ازبزرگ
كه در بيانهاي يي هرگاه به دين ها

قدرت از خود بيگانه شده اند، مراجعه 
كنيم، در مي يابيم چرا توحيد، ثنويت 
و تثليث شده است و چرا واجد تمامي 

ست تأكيد ضرور ا. اين اصول نيستند
به جهت دين شناسي كه تا اين زمان، 

قرآن تنها مقايسه اي، مي توان گفت 

واجد اين اصول ديني است كه كتاب 
اين اصول همه و واجد سامانه اي از 
  :استدر هماهنگي با يكديگر 

تجربي يك روش   روش باال - 1/3
كه هركس مي تواند خود آن را است 

 ما از اين با اين روش .تكرار كند
 كه تغيير بيان مي شويم آگاه حقيقت

 پنجآزادي به بيان قدرت، ناقض هر 
به سخن روشن تر، تغيير . اصل مي شود

در تعريف اصل نبوت، ناقض اين اصل 
. مي شودهمزمان  اصول با نقض سايرو

با يكديگر يك اصل پنج  اين زيرا
 به ترتيبي ،وجود مي آورنده سامانه را ب

يير كه تغيير يكي از آنها، بدون تغ
اين تجربه . اصلهاي ديگر شدني نيست

ما را از اين واقعيت آگاه مي كند كه 
از خود بيگانه كردن بيان آزادي در 

به انكار يكچند از فقط بيان قدرت، 
اصلها و تغيير تعريف اصلهاي ديگر ميسر 

، از  اگر بنگريمدر تاريخ نيز. مي شود
خود بيگانه كردن اسالم بمثابه بيان 

 ،الم بمثابه بيان قدرتآزادي در اس
  .بدين سان انجام گرفته است

بدين قرار، موازنه عدمي كه به قول     
، در مقام -مدرس اساس دين ما است

است كه اركان آن كار برد، سامانه اي 
اين  . است پنج اصل راهنماهمين

اركان با يكديگر و در هماهنگي كامل 
 را تشكيل بيان آزادياست كه قادرند 

  .دهند
  براي اطمينان خاطر، دو تجربه ديگر   

  :گيريممي پي نيز را 
 اين را مي دانيم كه هر پديده - 1/4

زيرا بدون وجود . اي قوه رهبري دارد
اين قوه، سامانه حياتمند وجود پيدا 

حال اگر اصل امامت را . نمي كند
انكار كنيم و معناي انكار ما اين باشد 

» صخوا«يا ها » گزيده«كه به استثناي 
 چند بقيه انسانها  قوه رهبري ندارند،

بدين انكار، رابطه اوالً، : پيامد دارد
. خدا و آفريده ها را نا ممكن كرده ايم

.  از اين، خدا را انكار كرده ايمباالتر
زيرا به قوه رهبري است كه ارتباط 

حتي . مخلوق با خالق برقرار مي شود
اگر يك ذره بتوان يافت كه قوه 

 شده است اثبات ،ه باشدنداشترهبري 
  .كه خدا نيست

خدا نيست، پيامبري نيست و ثانياً، چون 
هرگاه اين دو نيستند، بيان آزادي و بنا 
  .بر اين، ميزان عدالت و معاد نيز نيستند

 قوه رهبري را هر گفته شود  حال اگر 
 اما توانائي رهبري ،آفريده اي دارد

 در ميان  وآفريده ها يكسان نيست
بيشتر و » نخبه ها« توان رهبري انسانها

از  و كمتر است» عوام « توان رهبري 
اين رو، عقل حكم مي كند عاقل بر 

از در واقع . جاهل حكومت كند
 همه  همافالطون و ارسطو تا امروزيان

اند، شده  كه ساخته يبيانهاي قدرت
بيان قدرتي كه . نخبه گرا بوده اند

نخبه گرا نباشد، نمي توان ساخت و 
ود ندارد چرا كه بر اصل ثنويت، وج

هميشه دو محور وجود دارند كه يكي 
. باشدمي بايد فعال و ديگري فعل پذير 

 رهبري كننده و محور ،محور فعال
اما آيا . استفعل پذير رهبري شونده 

بياني كه قرآن تبيين مي كند، نخبه در 
قرآن به روشني . ؟ نهوجود داردگرائي 

به ثنويت آنهم  كه –ثنويت و تثليث
  را نفي -تك محوري باز مي گردد

 ي قرآن،مخاطبان آيه ها. مي كند
بياناً (هستند ) ناس(جمهور انسانها 

  .)ناسلل
 حقوقي كه ذاتي حيات    در قرآن،

انسانها هستند را هر انسان خود مي بايد 
حقوق هر كسي . به عمل درآورد

ديگري به . مرهون عمل خود اوست

 را عمل مانگي نمي تواند زندماجاي 
 –رابطه هر انسان با خدا . به حقوق كند

كه بي آن آزادي انسان واقعيت پيدا 
  مستقيم است و هر انسان -نمي كند 

تكليف . برقرار كندآن را خود مي بايد 
واداشتن انسان به بيرون از حقي كه 

ولي امر داشته باشد، نياز به عمل به آن، 
ر وجود ندارد و بنا بر قرآن، حكم زو

است و تن دادن به آن ستم كردن به 
  . خويش است

حقوق جمعي و اداره امور جمع نيز به 
امرهم : جمع راجع است كه فرمود

عمل به اين حقوق و . شوراي بينهم
اداره امور جمعي نيز نيازمند شركت 
همگان در عمل به حقوق و مسئوليت 

اين . اداره جامعه استجمعي براي 
» رهبران«يا » برره« دوكار نيز نياز به 

، بلكه صاحب اختيار بر مردم را ندارد
يا » رهبر«يقين نيازمند نبودن چنين ه ب

  . مي باشد» يرهبران«
رشد هر انسان و رشد هر جامعه 

كار آن انسان و آن جامعه محصول 
يكي نمي تواند به جاي ديگري . است

رشد كند همانطور كه جامعه اي نمي 
. شد كندتواند به جاي جامعه ديگري ر

بنا بر اين، رشد فرد و جمع نيز، 
بخصوص در آنچه به بكار بردن 
نيروهاي محركه دارد، كاري است كه 

 بايد بكنند و وجود  خودفرد و جمع
نخبه هاي صاحب اختيار از عوامل ضد 

  .رشد است
بديهي است كه جمهور انسانها و جامعه 

الگوها، انسانهاي آزاد و در وجود ها به 
فتن و عمل كردن هشدار رشد كه به گ

دائمي باشند و انسانها را به حقوق 
خويش و عمل به اين حقوق بخوانند، 

از اين رو است كه در . نياز دارند
صاحب داراي قرآن، از نخبه هاي 

اختيار سخني بميان نيست اما از  الگو 
و و منذر و مبشر و امام )  حسنهاسوه=(

  .سخن بميان استشاهد 
گري به رابطه عالم و   اينك از منظر دي

توده « و » عوام « و » نخبه«جاهل و 
  :بنگريم » ها 

  عالم دو گونه مي تواند با جاهل -1/5
  :رابطه بر قرار كند

 انتقال علم به جاهل كه نيازمند –الف 
اختيار عالم بر جاهل در جان و مال و 

   .ناموس او نيست
عالم بر جاهل » واليت مطلقه   « -ب 

اين رابطه، رابطه . شتن علمبه استناد دا
قوا ميان صاحب اختيار مطلق و بي 

يابي آيا قدرت . اختيار مطلق است
عالم يا عالمان بر جمهور مردم سبب 
انتقال علم از اولي يا اولي ها به دومي 

زيرا روش علم، علم است . مي شود؟ نه
. است) زور ( = و روش قدرت، قدرت 

همه » ديكتاتوريهاي رشد « اگر 
واليت مطلقه « ست خوردند و اگر شك

ضد دين مي گسترد، بدين » فقيه 
خاطر است كه روش دين گستري، 
عمل به حقوق و خشونت زدائي و 

  .آزادي گستري است
     اما عالم يا عالماني كه به استناد 

 خود را صاحب اختيار انسانها شانعلم
 مطلق، چه اختيار نسبي چهمي كنند، 

بطه قوا نگاه مي خود و جامعه را در را
دارند و براي آنكه قدرت را از دست 

وجود ندهند، ناگزير به تقدم مطلق 
به . قائل مي شوندبر حقوق » ظامن«

سخن ديگر، خود و جامعه تحت 
. حاكميت زور را آلت زور مي كنند

ايران ديروز و امروز، قرباني اين رابطه 
ديروز بنام ترقي و امروز . بود و هست

نيز در عه هاي ديگري جام. بنام دين
اين تجربه مرگ و ويراني را جهان 

  .  كرده اند و مي كنند
  مخاطب قرآن جمهور انسانها اگر

هستند و به هيچ رو، قرآن تنظيم كننده 
رابطه رهبري كنندگان و رهبري 

بديهي است اين ، شوندگان نيست
پرسش پيش مي آيد كه آيا اطاعت از 

ظيم تن» منكم « رسول و اولي االمر 

نيست؟ » عوام « و » نخبه « رابطه ميان 
«  پيرامون يبه اين پرسش در كارها

. به تفصيل پاسخ گفته ام» واليت فقيه 
  ؛ در اين جا، يادر آور مي شوم كه

رسيدن به (= در مقام تصميم، -الف 
زيرا . اطاعت محل پيدا نمي كند) امر
وجود پيدا نكرده هنوز مري ، ااوالً

چكس نمي تواند به  هي،است و ثانياً
در مقام . جاي ديگري تصميم بگيرد
اما  در . تصميم، اصل بر شوري است

مقام اجرا، يا جمهور مردم خود در 
اجرا شركت مي كنند و يا كس يا 
كساني را بر مي گزينند كه مديريت 
اجراي تصميم جمعي را بر عهده 

 در يي كهاقتضاي تصميم و اجرا. بگيرد
اطاعت از ،  محقق شده اندآزادي
را ي است كه او را مأمور اجمنتخب

چرا كه عدم اطاعت از . كرده ايم
تصميم جمع، زور دركار آوردن و 

  .نقض آزادي است
 به رابطه مسلمانان با پيامبر و بسا -ب

رابطه انسانها از باورمند و بي باور به 
در اين جا، .  مي پردازمادامهاسالم، در 

ه خدا دآور مي شوم كه غير از اين كاي
 امر به حق و عمل به حقوق ،و رسول

مي كنند و اطاعت از امر ناحق، غفلت 
از خدا و تن دادن به حكم زور است و 

 سوره نساء 59باز غير از اين كه آيه 
صراحت دارد بر منتخب بودن ولي 

شده  مأمور اجراي تصميم ي كهامر
نبود، آيه ) منكم(از شما او اگر است، 

 با آيه هائي كه همكند تناقض پيدا مي 
در آنها سخن از اتخاذ ولي است و هم 
با آيه اي كه زنان و مردان مؤمن را 

يكديگر مي خواند و هم نقض ولي 
اصل امامت و ديگر اصول راهنما را 

 بيان قدرت اگرقرآن  زيرا. مي كرد
 حق تصميم را از ستي مي باي،بودمي 

جمهور انسانها مي گرفت و به نخبه ها 
ر چنين مي كرد، قرآن اگ. مي داد

ديگر راه و روش زندگي براي جمهور 
 كتابي  بلكه حداكثرمردم نمي شد

شامل آراي كساني چون افالطون يا 
چه بايد « و يا ... ارسطو و يا ماكياول و 

لنين و يا  كتاب هاي » كرد ؟ 
  ... زيتويستها و يا وپ

     افزون براين، انسانها را از حق 
نمي توان محروم  هيچ زوري اتصميم ب

م كردن انسانها از حق محرو. دكر
. تصميم، نافي خدائي خداوند است

زيرا در برابر كسي كه ادعاي 
خداباروي دارد مي توان پرسيد، 

استعدادها را ذاتي حيات خدائي كه 
آنها چگونه است كه انسانها كرده است 

را از بكار بردن استعدادهاي خويش 
، قرآن سرانجام آنكه ؟محروم مي كند

همچون ديگر اگر بيان قدرت باشد 
در طول تاريخي دراز، بيانهاي قدرت، 

زيرا سامانه . ناممكن مي گشتحياتش 
بخواهد كه ) قرآن(= اصل 5اي از 

خالي از باشد راهنماي بيان قدرت 
با تناقض هم  باشد، نمي تواندتناقض 

آري مي . نمي توان سامانه ساخت
توان ساخت قدرت ساخت كه كارش 
افزايش ويراني بر ويراني باشد، ولي 
نمي توان از آن طرحي براي زندگي 
بسامان كه زيستن در آزادي و رشد 

پديد ) معناي سامانه انساني(=است 
  .  آورد

ي موجود ها» ايسم«هريك از  –1/6
را كه مد نظر قرار در شرق و غرب 

و »  لنينيسم–ماركسيسم «دهيم، از جمله 
با ئي دارند كه ليبراليسم، اصول راهنما

سامانه خالي از تناقضي آنها نمي توان 
چه « بنا بر براي مثال، . ددارا تشكيل 
لنين، حزب پيشĤهنگ » بايد كرد؟

اصل  رهبري مركب از نخبه هائي =(
بورژوازي، يعني كه به طبقه خود، 

پشت مي كنند و در خدمت طبقه 
اين نقش را ) پرولتاريا قرار مي گيرند

 قدرت را تصرف و پيدا مي كند كه
اين با . ديكتاتوري را بر قرار كند

انديشه =( ماركسيسم ،ديكتاتوري
 ر يك و بدر مي آيدبه اجرا ) راهنما

جهت ياب = تحول خطي (خط مستقيم 
 راهبر جامعه انسانها به جامعه ،)و ميزان

در اين . مي شود) هدف=(كمونيستي  
جاي خدا را جبر تاريخ انديشه راهنما، 

 اگر.  و جاي توحيد را تضادمي گيرد
هدف « بناي لنين بر اين نبود كه 

شايد مي ، » تصرف قدرت است،مبارزه
آشكار ترين تناقض توانست به سادگي، 

اما . ي اين چنين انديشه اي را ببيندها
قدرت چون هدف شود، چشم انسان 

تناقض هايي كه . كورسو مي شود
لنينيسنت ها نمي توانستند -ماركسيست

  :  عبارت بودند و هستند ازببينند
 تناقض : و آشكار ترين هاتناقض اول

توضيح اينكه روش . ميان روش و هدف
 هدف كردن قدرت نيز ،كردن قدرت

 مي بيانزيرا هدف در روش . هست
از اين رو هدف قدرت جز . شود

طرفه اين كه . قدرت نمي تواند باشد
 ،را نوشته است  سرمايهكتابماركس 

ستها مي دانسته اند كه پس او و ماركسي
سرمايه بمثابه قدرت، هدفي جز 
افزودن بر خود نمي تواند داشته باشد 

بدين سان، قدرت بمثابه . و ندارد
 جانشين هدف منتظر يا جامعه ،هدف

خالي از تضاد طبقاتي و ظهور انسان 
 و ديديم كه در جامع و آزاد مي شود

  .عالم واقع هم در مهد لنيننيسم چه شد
 ميان تضاد ديالكتيك كه ومتناقض د

گويا ذاتي حيات ماده است و تحول 
خطي يا حركت به خط مستقيم بسوي 
جامعه اي كه در آن تضاد از ميان بر 

تضادي كه بي آن حيات . .مي خيزد
شروع نيست چگونه مي تواند با ممكن 

ديكتاتوري پرولتاريا بي نقش شود و با 
استقرار جامعه بي طبقه، از ميان 

  ؟برخيزد
حزب پيش آهنگ  ميان تناقض سوم

 بنا بر ،پرولتاريائي كه طبقه كارگر با 
، جبر تاريخ، مأموريت تاريخيش

راهبري جامعه طبقاتي به جامعه بي 
چه بايد كرد لنين « است و بنا بر طبقه 

 خود تحت قيمومت حزب پيش ،» ؟ 
   .آهنگ در مي آيد

 ميان جبر تاريخ و نقش تناقض چهارم
نساني كه بنا بر جبر تاريخ، ا.  استانسان
 بخواهد و خواه نخواهد مي بايد خواه

سمت و سوئي را كه تاريخ معين مي 
و حداكثر و اگر كند در پيش گيرد 

مترقي و انقالبي باشد جهت تاريخ را بر 
ه  ب،لنين» اراده گرائي «مي گزيند با

البته تحت رهبري نخبگاني كه -انسان 
مي حزب پيش آهنگ طبقه كارگر را 

  . نقش مي دهد-سازند
  ميان اراده گرائي لنيني تناقض پنجم

 .  خود به خود ديالكتيكي صيرورت با 
  » قوانين « توضيح اين كه بنا بر 

 انجام  به خودديالكتيك، تحول خود
از اين رو، ديكتاتوري . مي گيرد

: پرولتاريا، معنائي ديگر پيدا مي كند
خنثي شدن ديكتاتوري طبقه بورژوا و 

زاد شدن سرمايه دار و كار و خورده آ
  . بورژوازي از روابط طبقاتي 

 ميان جبر تاريخ و تاريخ تناقض ششم
 خواهد آنسان كه جريان يافته است

انصاف بايد داد كه انگلس خود . بود
تناقض را پذيرفته و ماترياليسم ين ا

دانسته ا تاريخي ساخته خود را بي مبن
  .بود

آشكار ترين  باز در شمار تناقض هفتم،
 كه لنين نمي توانست ستتناقض ها

تناقض ميان رابطه قوا در و آن نبيند، 
« درون حزب پيش آهنگ و نقش 

در حقيقت، . اين حزب است» تاريخي 
هدف شدن قدرت و روابط اجتناب 
ناپذير قوا در حزب، استالينيسم را پديد 

وصيتي كه به لنين در باره . آورد
اي آنست استالين نسبت مي دهند گوي

كه او، ولو دير، متوجه اين تناقض شده 
  .بود

 ميان دستور العمل تناقض هشتم
اخالقي كه لنين صادر كرده است و 
اخالق سوسياليستي و بطور عمومي تر، 
ميان فرهنگ آزادي و ضد فرهنگ 

توضيح اين كه . قدرت است
ديكتاتوري پرولتاريا بدين خاطر كه به 

جرم حفظ خود تقدم مطلق مي داد، ال
مروج قدرت بمثابه ارزش اول مي 
گشت و شيوه هاي دستيابي به قدرت 

  . را  همگاني مي كرد
 ميان برنامه هاي رشد تناقض نهم

دستوري يا انحصار تصميم به رهبري 
حزب و انحصار اجرا به اعضاي حزب و 

اين تناقض اگر در آغاز . جمهور مردم
  ديده مي شد، نيروهاي محركه عظيم 

شدند و رژيمهاي تخريب نمي 
كمونيستي سرنوشتي را پيدا نمي 

در حقيقت، هم . كردند كه كردند
انسان به قالب مرام تالش براي اين كه 

و هم نتيجه دهد  محال بود يددر آ
  محروم كردنش از حق تصميم و تبديل 
  3در صفحه

  پرسش اول-قرآن در انديشه موازنه عدمي
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 ؛كردنش به آلت اجراي تصميم رهبري
شكست توتاليتاريسم از پيش قابل 

  .مشاهده بود
.   تناقض هاي ديگر نيز وجود دارند

مهمترين اين تناقض ها در سامانه اي 
كه از اصول راهنماي ليبراليسم نيز 

خود را رقيب پيروز كمونيسم مي دانند 
  :وجود دارند

اصول  سياسي، –در ليبراليسم اقتصادي
اصالت فرد و مالكيت راهنما كدامند؟ 

و ) اصل راهنماي اول=(خصوصي 
نظيم روابط عرضه نقش بازار در ت

كنندگان با تقاضا كنندگان و نقش 
نخبه ها در تنظيم رابطه قوا ميان افراد 

و آزادي ) اصل راهنماي دوم=(
كارفرمائي، بمعناي خود مختاري كار 

و  رقابت ) اصل راهنماي سوم=(فرماها 
و ) اصل راهنماي چهارم=(» آزاد«

اصل راهنماي =(رسيدن به جامعه وفور 
 است ليبرالها گرايشهاي بديهي). پنجم

اما كما بيش بر سر اين . مختلفي دارند
 بر اين كه هعالو. اصول توافق دارند

.  اصل دارد5سامانه ليبرال نياز به اين 
مجموعه خالي از هم اما اين اصول 

تناقض . تناقضي را تشكيل نمي دهند
هاي آشكار اين انديشه راهنما را به 

   :طور كوتاه اشاره كنم
  و بس آشكار، تناقض ميان اولتناقض 

توضيح اين كه . قدرت و آزادي است
اصالت فرد و مالكيت فرد نيازمند تعيين 

 مالكيت فرد و اختيار او "حدود"
اما هستي در آزادي آفريده . است

در هستي آفريده، غير از شده است و 
هيچ تعيين كننده ) زور(= قدرت 

تازه زور نيز در . حدي وجود ندارد
جانداران . تي وجود ندارداين هس

، ندبخشمي به نيرو جهت تخريبي وقتي 
آن را ويرانگر مي كنند و ما به نيروي 
. ويران گر است كه زور مي گوئيم

بدين خاطر است كه ليبراليسم آزادي 
را تعريف نمي كند بلكه حد آن را 

آزادي : معلوم مي كند و مي گويد
هركس تا بدانحد است كه از آن، 

غير از . ري آغاز مي گيردآزادي ديگ
اين كه حد فرض كردن براي آزادي 
ناقض آزادي است، تقدم و تسلط 

تنظيم آنچه كه نقشش =(قدرت 
  حدود مالكيت و آزادي افرادگيكنند
دعاي م در خودبر آزادي ) است

در حقيقت، . نهفته استليبراليسم 
 آزادي را به قدرت تعريف ،ليبراليسم
آنجا است قدرت هر فرد تا : مي كند

 اين .كه قدرت ديگري شروع مي شود
قدرت شامل توانائيهاي فرد 

دانشمندي، هنرمندي، عشق ورزي، (=
زيرا كه اگر . نمي شود...) اقتصادگري،

كسي تا يا هنر  علم  براي مثال،بگوئيم
ديگري از يا هنر آنجا است كه علم 

آنجا شروع مي شود، موجب خنده 
  .مي شودشنونده 

 تناقض ،از بسيار آشكار و بتناقض دوم
بازار اصل و » رقابت آزاد «ميان اصل

 زيرا بنا بر . بوجود مي آيدرقابت كامل
رقابت آزاد، تناسب قوا ميان رقابت 
كنندگان برهم مي خورد و قوي ترها، 
بازار رقابت كامل را غير ممكن مي 

زيرا بازار را محلي مي گردانند . سازند
.  تر هابراي تنظيم رابطه خود با ضعيف

اگر بازار رقابت كامل هرگز واقعيت 
پيدا نكرده است و در عوض، انحصار 

 انواع زد و بندها و هاي بزرگ  و
وجود ه بفسادهاي مالي و اقتصادي 

آمده اند، بخاطر اينست كه ممكن 
قوا و  نيست از سوئي اصل را بر روابط 

گذاشت و از »  آزاد«زور آزمائي 
 قوي ،ئيسوي ديگر گمان برد زورآزما
به اين .  و ضعيف پديد نمي آورد

 تناقض ميان آزادي  وتناقض
 آلن تورن نيز در ،كارفرمائي  و برابري

توجه » دموكراسي چيست « كتاب 
در حقيقت، آزادي . كرده است

كارفرمائي نابرابري ساز است و هرگاه 
بنا شود فعاليتها و رقابتها بر اصل 

 "آزادي رقابت"برابري، تنظيم شوند، 
  . را نقض مي كند

ميان تناقضي است كه  تناقض سوم
از عد بيك تقدم مطلق بخشيدن به 

عدهاي و فعل پذير كردن بزندگي 
ناگفته نماند .  پديد مي آيدديگر

لحاظ ه ماركسيسم نيز در اين تناقض، ب
 به رابطه كار و سرمايه ي كهنقش فعال

ديگر بدين روش  و مي دهد) زيربنا(=
ي و جمعي را رو بنا و ابعاد زندگي فرد

 .گرداند، شريك استمي تابع زير بنا 
توضيح اين كه بر اصل ثنويت تك 

 آزادي كارفرمائي  ،محوري، ليبراليسم
 غافل از ، وليرا محور فعال مي كند

اين كه بعدهاي سياسي و اجتماعي و 
فرهنگي و نيز محيط زيست و رابطه 
انسان با محيط زيست با بعد اقتصادي 

 مي سازند و نقش "وعهمجم"يك 
 در برابر ابعاد فعال دادن به يك بعد

، همĤهنگي بعدها را از ميان مي ديگر
برد و ميزان تخريب را دائم افزايش 

تخريب منابع و محيط زيست . مي دهد
بردگي سرمايه تدريج به  به ي كهو انسان

د و پيشخور كردن و از پيش يآمي در
 متعين كردن آينده، فرآورده هاي اين

تقدم بخشيدن و تناقضي است كه در 
  .خود دارد

ميان آزادي كارفرمائي تناقض چهارم 
، با اصل اول ليبراليسم، اصالت فرد

توضيح اين كه بنا بر آزادي . است
كارفرمائي، قوي ترها، امكانهاي كار 

سرمايه، زمين و منابع آن، دانش و =(
براي . را  مالك مي شوند... ) فن و

نيروي كار نمي اكثريت بزرگ، جز 
ماند و او مي بايد براي ادامه حيات، 

 كه ميزانهمان ه ب. اين نيرو را بفروشد
سرمايه داري امكانات را مالك مي 
شود، فرد اصالت و نيز مالكيت 

 نيز از  را حتي بركار خود،خصوصي
زيرا ناگزير است به . دست مي دهد

پديده : شرائط كارفرما گردن گذارد
 ده داري نوع جديدبراي كه از آن به 

 گفته شود در اگر .نيز تعبير شده است
ي اجتماعي جامعه هاي غرب بيمه ها

 و دولت مداخله وجود دارند ورفاهي
مي كند و بسود كارگران تعديل 

ين گفته خود همبوجود مي آورد، 
 است كه دولت و بيمه هاي ابدين معن

به تعبيري ليبراليسم را در ... اجتماعي و
ش نقض مي كنند و يا اصول راهنماي

 است كه كارشان تصدي ابدين معن
اين ترميم بخشي از ضايعاتي است كه 

  .ببار مي آوردانديشه راهنما 
 ميان اصالت فرد و جامعه تناقض پنجم

نزد اشاره كنم كه در .  استحقوقمند 
تناقض ناشي از تقدم اين ماركسيسم، 

. در برابر فرد استبخشيدن به جامعه 
براليسم از سازگار كردن در حقيقت، لي

در هماهنگي آزادي و حقوقمندي فرد 
.  جامعه ناتوان استيحقوقمنداصل  با

آنچه براي فرد : زيرا ادعاي او اينست
خوب است، براي جامعه نيز خوب 

در فقط اما حقوقي هستند كه . است
. وجود جامعه واقعيت پيدا مي كنند

چنانكه منابع موجود در قلمرو زندگي 
ه متعلق به آن جامعه و نسل يك جامع

و چنين است محيط . بعد از نسل هستند
...  زيست و حق بر فضا و دريا و آب و

هرگاه فرد اجازه يابد اين حقوق را از 
همانند نفت و گاز در (كند خود آن 

، بنا بر دست يافتن به سود )امريكا
. حداكثر، اندازه نگاه نمي دارد
اي وضعيتي پديد مي آيد كه در امريك

اغلب : امروز پديد آمده است
 تمام عمر مي  ودن دنيا مي آيشهروندان

بايد در شرائط مزدوري و زندگي 
د و مقروض از دنيا نقسطي زندگي كن

  . دنبرو
 تناقض ميان كارفرمائي تناقض ششم

. خصوصي و اقتصاد وفور است
 بر محور تمركز و تكاثر و ،كارفرمائي

د به  از راه رساندن سو،انباشت سرمايه
رقابتها نيز بر . حداكثر، عمل مي كند

نتيجه .  اين محور انجام مي گيرند
  :اينست كهچيست؟ نتيجه 

  استفاده حداكثر از منابع، -الف
) و نه وفور آنها ( موجب كاهش آنها 

  . مي شود
 رساندن سود به حداكثر، نياز به –ب

مصرف انبوه دارد و مصرف انبوه غير از 
 بعدي مي سازداين كه انسان را تك 

، )انسان تك ساحتي به قول ماركوزه(
  .ويران مي كندهم محيط زيست را 

  رقابت بر محور توقعات سرمايه –ج
 تمركز و تكاثر و كه طبيعت آن،

، نياز دارد كه همواره  استانباشت
تقاضا از مصرف بيشتر باشد تا توليد 
روي دست توليد كنندگاني نماند كه 

د انبوه مي براي مصرف انبوه، تولي
اين فزوني تقاضا بر عرضه را . كنند

 هم از راه جعل نيازها و ،سرمايه داري
هم از راه متنوع كردن فرآورده اي 
كه يك نياز را بر مي آورد و هم از راه 
توزيع نابرابر درآمدها و قدرت خريد 
و  هم از كاستن و افزودن بر عرضه، 

به متناسب با سطح تقاضا و قيمت، 
نتيجه . دسازمي بدل مي دائروندي 

 كه از پس يياينست كه حتي آنها
مصرف انبوه بر مي آيند، نيازهاي 

مي تربرنيامدني خود را روز افزون 
  .  بينند

  نيازهاي واقعي انسان در جريان -د
 تنظيم كننده فعاليتهاي اقتصادي ،رشد

نمي شوند تا از هرچيز به اندازه توليد 
ضه هاي شود و تقاضاهاي انسانها با عر
نيازهاي . فرآورده ها برابري بجويند

جعلي و نيز موقعيت جوئي در روابط 
سبب توليد فرآورده هاي دائماً قوا، 

 در حال حاضر كهويرانگر مي شود 
 توليدات در سطح افزون بر دو سوم

نتيجه آري، . جهان را شامل مي شوند
و فقر اينست كه به جاي وفور،  كميابي 

  .  مي شودگيرعالماست كه فزاينده 
 ، تناقض كار و سرمايهتناقض ششم

ساده سخن اين كه سرمايه بمثابه . است
قدرت، در خدمت بزرگ و متمركز و 
. متكاثر كردن و انباشت خويش است

بنا بر اين، نه تنها به خدمت انسان در 
نمي آيد بلكه انسان را به استخدام 

 (با تخريب انسان .  خود در مي آورد
ل از كار بخش فرسايش حاصكه 

و منابع ) كوچكي از اين تخريب است
طبيعت و محيط زيست، انسان ناگزير 

 خود را پيش فروش كند و شودمي 
 اامروز، حت. آينده را از پيش متعين كند

در جامعه هاي غرب نيز، دارد بر 
همگان مبرهن مي شود كه نسل فردا 
كمتر از نسل امروز از امكانات زندگي 

   .برخوردار مي شود
ميان تناقضي است كه   تناقض هفتم

مالكيت خصوصي و مالكيت بر نفس و 
به ترتيبي كه توضيح . كار خويش است

دادم مالكيت خصوصي، در مقياس 
جهان، نا برابري بر نابرابري مي افزايد 
و اقليت كوچكي را صاحب ثروت و 
منابع جهان مي كند و اكثريت بزرگي 

ر، از به كناكه را از مالكيت بر اشياء 
 بر نفس خويش نيز محروم مي اختيار
در مقياس زمان، آيندگان را از . كند

محيط زيست و امكانات در دسترس 
 اام. امروزيان محروم مي كند

ويرانگري بزرگترش اينست كه سرمايه 
داري، بمثابه قدرت، پي در پي مسئله 
مي سازد و مسئله ها را حل ناشده بر 

ه مي فلر وعدات. يكديگر مي افزايد
دهد كه سامانه كنوني با سامانه پيشرفته 
تري جانشين مي شود و، در آن، 
مسائلي كه سامانه كنوني ايجاد كرده 

از قرار، او غافل . است، حل مي شوند
بوده است كه مسئله ساز، مسئله حل 

به سخن ديگر، آنچه . كن نمي شود
انسان امروز و بيشتر از او، انسانهاي 

د، مسئله ها فرداها، مالك مي شون
زير بار اين مسئله ها است كه . هستند
 بر نفس خويش را نيز از اختيارانسان 

  .  دست مي دهد
براي را  اين تناقضها وجود هرگاه 

بيان قدرتي با كه هيچ اثبات اين امر 
ي خالي از تناقض نمي ياصول راهنما
كافي بدانيم، ، دليل توان ساخت

ي چنانكه بيان آزادي بر اصول راهنما
  يك پرسش ،متناقض نمي توان ساخت

  ؛ديگر و مهم، محل پيدا مي كند
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  ، سامان شكن نيز مي شود؟شمتناقض

چرا كه بهنگام .     پاسخ  آري است
اجراي بيان قدرت، تناقض ها عمل مي 
كنند و هر سامانه اي را متالشي مي 

بيان هاي قدرت فراگير . سازند
كار بمبهائي با قدرت ) اليترتوت(

جامعه . انفجاري بزرگ را مي كنند
ايراني هم اكنون دارد بهاي سنگين 

كافي . تالشي سامانه ها را مي پردازد
است به انواع گزارشهاي رسمي درون 
خود رژيم توجه كنيم كه از وجود به 
اصطالح مشكالت ساختاري از بخش 
صنعت و و اقتصاد و قضا گرفته تا 

و سياست و ورزش و آموزش و فرهنگ 
خبر مي ...پرورش و محيط زيست و

بيان قدرت حاكم برايران تحت  .دهند
نام واليت مطلقه فقيه تا حاال نتايج زير 

  :را داشته است
دين را بمثابه يك سامانه، به اجزاي -

. و نامربوط تبديل كرده استپراكنده 
« در ايران، دين در در حال حاضر، 

تا بدانجا .  شده است ناچيز» جزائيات 
نظر فقهي )  ارديبهشت 15( كه كيهان 

آقاي صانعي را كه در غيبت امام عصر 
جدائي « حدود قابل اجرا نيستند را 

يعني . دانسته است » دين از سياست 
. خالصه مي شود » جزائيات « دين در 

سخنان آقايان شيخ حسين همداني و 
مكارم شيرازي كه چماق تكفير بر ضد 

ني بلند كرده اند كه جرأت كرده كسا
اند بسا براي رها كردن دين از قدرت 
پرستي ، بيانديشند و انديشه خود را 
اظهار كنند، نيز، دليل ديگري است بر 

جز ) . زور ( = ناچيز شدن دين قدرت 
كداميك از  حكم »  شرعجزائيات«

جزائيات البته  هستند؟مجري هاي آن 
ه قرآن نيز از اصول راهنماي قضاوت ك

بر مبناي مقتضيات ،  بريدهمعين مي كند
متحول قدرت، هر روز صورت بندي 

التغيير  دائم ديگري يافته و به صورت
   مي شوند،"آزمايش"روي مردم 

مرجعيت و روحانيت را بمثابه يك -
متالشي معنوي در ميان مردم سامانه 

  ،كرده است
دولت بمثابه يك سامانه را در چندين -

  ،شي كرده استشبه دولت متال
بند از بند اقتصاد ايران گسسته و نه -

تنها آن را به بخشها و رشته هاي 
كه هر رشته را به تجزيه كرده پراكنده 

واحدهاي بي رابطه با اقتصاد داخلي و 
متصل به اقتصاد مسلط بدل كرده 

  ،است
و اعتماد در رشته هاي همبستگي -

را و بنيادهاي اجتماعي جامعه ملي 
گسلد و حتي   ديگري مييكي پس از

انواده ها را بمثابه سامانه،  خدارد
  ؛متالشي مي كند

با محور كردن مصرف و ارزش اول -
كردن قدرت و بستن فضاي فرهنگي و 
قطع كردن جريان انديشه ها و جريان 
 اطالعات، عامل تالشي فرهنگ جامعه و

فراگير شدن ضد فرهنگ قدرت گشته 
   است،

ي رابطه انسان  موازنه عدمي بمعنا–1/8
 انسان با خدا، به ترتيبي كه از -مستقيم

  :آزادي فطري خود برخوردار شود
     سارتر كه او را فيلسوف آزادي 
خوانده اند، بر اينست كه آزادي 

نظر او، ه ب. بيرون رفتن از تعين است
تنها عقل انسان مي تواند از تعين بيرون 

 بيرون رفتن از تعين ،رود و آزادي
نظر او، انسان در پي آزادي، ه ب. است

همواره در پي خدا گرداني خويش 
چرا او به اين نتيجه رسيد؟ زيرا .  است

، آزادي  هادريافت كه در محدوده
.  تعريف ناپذير مي شودبلكهناموجود و 

، وقتي نبوداو كه با موازنه عدمي آشنا 
در برابر كساني كه  كه شدبر آن 
دند تعريف مي كربه قدرت را آزادي 

مي انكار آزادي كساني كه به و نيز 
، در )هاامادي گر(پرداحتند بايستد 

 كه عقل بدون رها شدن از فتيا
اما . محدود كننده ها، آزاد  نمي شود

هستي موجود متعين است و با ماندن 
آيا  ؟آزادي جويداز كجا در آن، عقل 

 از تعين بيرون مي توان بدون خدا
    ؟رفت

ن رفتن و به      از محدوده  بيرو
هستي حد ناپذير در آمدن، نخست 
ايجاب مي كند كه بيرون از هستي 
متعين، هستي نامتعيني باشد و رابطه 

ممكن باشد و نيز مستقيم  با اين هستي 
، عقل بتواند با آن تعامل ديگر آنكه

وگرنه صرف بيرون رفتن از تعين، . كند
.  عقل را از آزادي برخوردار نمي كند

ساخته » نامتعين«كه هرگاه توضيح اين 
عقل آدمي باشد، عقل محور فعال و 

، بنا  مي شودمحور فعل پذير» نامتعين«
و گشته محدود عقل   بالفاصلهبر اين،

  ناممكن مي برايش بيرون رفتن از تعين 
روشن تر اين كه به بيان . گردد

ه بباشد ساخته عقل كه » ينامتعين«
ضرورت متعين و عقل همچنان از 

، پس.   خود محروم مي ماندآزادي
از آزادي خويش غافل براي آنكه عقل 

، ... نشود به هستي حدناپذير هوشمند و
بيرون رفتن از . به خدا، نياز دارد

 اتصال به هستي اهستي متعين ب
 به عقلي مطلقا آزاد و با  وهوشمند

 دانش و بينشي فراگيرنده هستي متعين
 موازنه عدمي همين .ممكن مي شود

و هرگاه عقل اين موازنه را اصل است 
راهنما كند، همواره بر آزادي خويش 

  . عارف مي ماند
     آيا قرآن بمثابه بيان آزادي، حدها 
و محدود كننده را از ميان بر مي دارد 

 ه منظورتا رابطه مستقيم انسان با خدا، ب
 و رشد او در ،زيست او در آزادي

استقالل و آزادي را ميسر كند؟ پاسخ 
از اين ديد كه بنگري، . ري استآ

 اين اقرآن را كالم پيامبر تلقي كردن ب
فقط در چنين صورتي  كه استدالل

است كه فهم آن براي مؤمن و نامؤمن 
و است  تراشي دحامكانپذير مي شود 

غفلت از وسواس و صراحتي است كه 
  به طور جدي بدان  مي خواهدقرآن

از حد سازي وماندن در محدو ده ها  
قرآن مي خواهد ما را . شگيري كندپي

حتا به اين يا آن عنوان، بازدارد كه 
واسطه انسان و را ) ص( محمد خود

بنابراين از آن وجود و بگيريم، خدا 
محدود كننده و سالب آزادي نبوي، 
از منظر آزادي، اين . سازيمانسان ب
بيان قرآن را به بيان هايي حكم چنين 

ها ز متناقض اي اقدرت و مجموعه 
و يكسره غير قابل فهم بدل مي كنند 

هنگام ه به اين مهم، ب.  گردانندمي 
چرا قرآن كالم پيامبر «پاسخ به  پرسش 

  . باز مي گردم» نباشد
    بدين سان، توحيد بمثابه راهنماي 
انسان در آزاد شدن از حدها و محدود 
كننده ها، رابطه اي را ميان انسان و 

رابطه  خدا برقرار مي كند كه بدان
انسان همواره به آزادي خويش عارف 

از اين نظر، قرآن فريد و . مي ماند
در آئين ) مونوئيسم(ناقض تك خدائي 

به دليل تصديق هائي است كه در آنها، 
 رابطه انسان ،محدود كننده ها و حدها

 و خدا با خدا، رابطه قدرت مي شود
در خدا . به قدرت مطلق بدل مي شود

اي است كه ماينده ناين اديان داراي 
اختيار مطلق بر از سوي او داراي 

 و افزون بر آن،  فراوان استانسان 
 كه حول اين رابطه ساخته اسطوره ها،

 مي شود و كارگردان اين است كه
. عقل را در حصار خود زنداني كنند

خدائي ذهني كه انسان را نه تنها از 
حقوق و آزادي خويش غافل بلكه او 

ازي خويشتن مي را عامل ويران س
خداي اسالم از خود البته مگر . كنند

بيگانه در بيان قدرت، چنين خدائي 
  نيست؟

     هنوز پاسخ به پرسش اول كامل 
چرا كه غير از اصول راهنما، . نيست

خاصه هاي بيان آزادي را نيز مي بايد 
تا بيان قرآن را بر آنها شناسائي كرد 

مي بايد البته و بيان آزادي . سنجيد
شامل كرامت و حقوق انسان و روش 
سازگار با زيست در استقالل و آزادي و 

در . رشد در استقالل و آزادي باشد
نوبت ديگر اين بحث را پي خواهيم 

  .گرفت

  پرسش اول-قرآن در انديشه موازنه عدمي
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      در باره عملكرد  احمدي نژاد و گروه 
او اينطور ارزيابي مي شود كه اين گروه 

  . ضربه به ريشه واليت فقيه زده است
او را ضد آخوند توصيف »  ها غرب زده« 

مي كنند اما طرفداران  واليت فقيه وي 
مي شمارند كه به » دوست نادان«را 

تنهايي، بيشتر از تمامي دشمنان واليت 
.  زده است» نظام « فقيه، ضربه به ريشه 

اما از بد بياري او و حكومتش، هرچه زور 
مي زند، جو بين المللي مساعد شدت 

با وجود اين .  يستبخشيدن به بحران ن
  احمدي نژاد براي -كه تالش خامنه اي 

تشديد بحران اتمي و بحران در منطقه 
بيشتر هم شده است، اما  بحران شدت 

با وجود اين، خطرآن وجود . نيافته است
دارد كه در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، ايران در شمار چند مسئله اصلي 

وارد بشود و رئيس جمهوري بعدي براي 
كردن ضربه نظامي و اقتصادي سنگين 

فصل . تر به ايران تحت فشار قرار بگيرد
دوم را به  گزارشها و خبر ها و نظرهاي 
گوياي رابطه رژيم با امريكا و روسيه و 

  .اروپا و چين  اختصاص مي دهيم 
   در فصل سوم، گروهي ديگر از 
گردانندگان حزب سياسي مسلح را 

 –هاي نظامي مافيا. معرفي مي كنيم
مالي  را اين گردانندگان تشكيل داده و 
  .بر دولت و اقتصاد كشور مسلط كرده اند 

  در فصل چهارم، اعترافات به وجود 
  .مافياها و خورد و بردهاشان را مي آوريم

  در فصل پنجم اطالعات و داده هاي 
اقتصادي گوياي وضعيت مردم كشور، 

را تحت مجازاتها و تحريم هاي اقتصادي 
  .گرد مي آوريم

   و در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به 
حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي 

  :گذرانيم 
  
     

» انتخاباتي « 
گزارشگر تكيه گاه 

اجتماعي رژيم مافياها 
  آيا ايران آبستن -

  :حوادث است ؟ 
  
  

گزارشها و خبرها و : انقالب اسالمي
اطالعات را در دو قسمت به ترتيبي 

م كرده ايم كه واقعيت را همان سان تنظي
   :كه هست گزارش كنند

  
دور دوم انتخابات نمايانگر 
تكيه گاه اجتماعي نزديك 

  :به واقعيت رژيم 
  

چند خبر كوتاه و گوياي * 
تقلبات انتخاباتي و چرائي 

  :بازنشستگي خاتمي 
  
 پس از خواندن نتايج انتخابات -1

مجلس هشتم، آراء اصولگرايان را در 
 ضرب كرده و "ضريب تقويت"يك 

طلبان را نيز در ضريب  آراء اصالح
با اين روش احتمال شكايت . تري پائين
ي معترضين را بسيار پائين  همه

  .اند آورده

 مجيد انصاري با تالش زياد توانسته -2
CDهاي مختلف   آراء خود در صندوق

او بعد از . را از وزارت كشور بگيرد
 آشكاري بررسي اين آمار به تخلفات

برده است از جمله صفر شدن آراء  پي
از (خود در تعداد زيادي صندوق 

جايي دستور آمده كه وي هم نبايد 
ها  انتخاب بشود و مسؤولين بعضي حوزه

هم ناشيانه آراء او را از كامپيوتر   
Deleteبا اينهمه، ). اند  يا حذف كرده

  .در دور دوم نيز انتخاب نشد
اند  ي پيغام داده از جايي به جهانگير-4

كه براي دور دوم انتخابات مجلس 
اند  چراغ سبز نشان داده(انصراف نده 

او هم باور كرد و ). كه خواهي بود
  !انصراف نداد و انتخاب نيز نشد

 خاتمي در پاسخ به درخواست -5
نزديكانش براي كانديدا شدن در 

جمهوري گفته  انتخابات آتي رياست
ابات مجلس است با اوضاعي كه در انتخ

پيش آمد، من به انتخابات آينده 
او سرانجام . چندان اميدي ندارم

اعالن كرد كه از لحاظ سياسي خود را 
  . باز نشسته مي كند 

      بازنشستگي او  اعالن شكست قطعي 
اصالح طلبي از راه ماندن در درون 
رژيم و سعي در متحول كردن آن نيز 

د از اين رو، به او اصرار مي ش. هست
بازنشستگي خود را اعالن نكند و او 

به نظر او، اين بازنشستگي، . اعالن كرد
او را در فعاليتهائي كه در نظر دارد 

  . انجام دهد، آزاد تر مي كند
   اما به دنبال اظهار اين سخن كه 
صدور انقالب صدور اسلحه و خشونت 
نيست، مورد حمله سخت شاخه 

. ) ..كيهان و( تبليغاتي سازمان ترور 
» نمايندگان «  تن از 77قرار گرفت و 

از واواك خواستند با خاتمي برخورد 
:  ارديبهشت، كيهان نوشت 18در ! كند 

خاتمي از سخن خود برگشته و گفته 
  !است چنين نگفته است 

 و او، بازنشستگي سياسي خود را 
  !شوخي خواند 

از ( دكتر حسن غفوري فرد - 6
گفته » خودي ها « نزد )  اصولگرايان

ما قبل از انتخابات اين نظر را : است
مطرح كرده بوديم كه خوب است 
تمهيداتي به كار برده شود تا تعدادي 

طلبان از تهران به مجلس  اصالح از
بيايند ولي با خبر شديم از جايي 

اند كه از تهران نبايد هيچكدام از  گفته
  .طلبان رأي بياورند اصالح

  
ره دو گزارش از تهران در با* 

يكي ظهر و : وسعت تحريم
  :ديگري شب 

  
دوم در تهران با سردي  انتخابات دور -

بيش از حدي روبرو شده است و تا اين 
 است اخبار 12زمان كه حدود ساعت 

نشان مي دهد كه از هجوم مردم 
خبري نيست و در ضمن ديشب در 

 واجب صدا و سيما خبري از اينكه
ا است كه مردم براي انقالب به صندوقه

هجوم ببرند نبود و در واقع اطالع 
رساني در حداقل قرار گرفته بود و 
دليلش هم مشخص است در اين دوره 
هر كس هر ميزان راي بياورد وارد 
مجلس مي شود و براي نظام واليت 
مهم اين است كه نمايندگان مورد نظر 
را به مجلس گسيل دارد و به همين 
دليل كمتر نيازمند  حضور پر شور 

  .است
معموال در دور دوم انتخابات تنها راي 
دهندگان هوادار نظام وارد مي شوند 

و اگر نيروي مخالفي هم در انتخابات 
حضور داشت هواداران ان نيرو و يا 

  .فرد
اما در شرايط فعلي كه مردم از 
انتخابات حمايت نكرده اند براي نظام 
بهتر است كه در اين دور نيز به پاي 

ا همان نيروهاي صندوقها نيايند ت
مخصوص خود بيايند و نمايندگان 

  .مورد نظر را انتخاب كنند
   اصالح طلبان نيز دست به تشويق 
مردم براي شركت در انتخابات زده 
اند اما به نظر مي رسد كه كمتر موفق 
به اين كار شوند زيرا با توجه به راي 
نفر اول آنها يعني انصاري احتمال 

وضعيتي مانند پيروزيشان كم است مگر 
دوره انتخابات رياست جمهوري ميان 
احمدي نژاد و هاشمي باشد كه خيلي 
ها براي نيامدن احمدي نژاد به 

  .هاشمي راي دادند
نظام و به خصوص دولت نيازمند اين 
است كه نمايندگان مورد نظر آنها وارد 
مجلس شوند در غير اين صورت با 
توجه به تركيب مجلس وضع آنها 

  .خوب نيست
كانديداهاي هوادار دولت      در ميان 

 نفر از گروه 5در مجلس از تهران 
رايحه خوش قرار دارند و شش نفر از 
گروههاي ديگر اصولگرايان و مابقي از 
به اصطالح اصالح طلبان هستند و 
حكومت  مشتاق است كه افراد خود را 
به هر صورت وارد مجلس كند تا تعداد 

  .انها افزايش يابد
با توجه به درگيري هاي پيش آمده     

ميان احمدي نژاد و حداد عادل و 
اختالفات موجود ميان علي الريجاني و 
احمدي نژاد و حداد عادل اوضاع 

  . حكومت در مجلس خوب نيست
  گزارش دوم از ايران 

،  دور دوم 1387 ارديبهشت 5  امروز◄
. راي گيري براي مجلس فرمايشي بود

 و اينكه مردم با توجه به گرماي هوا
چندان حال و حوصله براي بيرون 

رفتن صبح ندارند، غروب كه هميشه  
بيشترين مراجعه به صندوقهاي راي  
صورت مي گيرد را براي  سر زدن به 
چند صندوق اصلي كه با ازدحام بيشتر 

مسير را هم . روبروست انتخاب كرديم
طوري در نظر گرفتيم كه از محلهاي 

 ثروتمند برسيم و كم درآمد به محلهاي
بشود برداشت درست تري از ميزان 

آنچه مهم است . حضور مردم داشت
اين است كه  معموال در دور دوم راي 
گيري آمار راي دهنده ها كاهش مي 

چون كساني كه در اثر ترس مهر . يابد 
شناسنامه راي مي دهند ، معموال دور 

از اينجا مي توان به . دوم نمي روند
ر مردم و استقبالشان از حضور واقعي ت

در . چنين راي گيريهايي پي برد
 نفر تا 3مناطق پايين تر شهر حوزه ها با 

اين . نفر مراجعه كننده روبرو بودند5
امر در مناطق باالتر شهر هم به همين 

اما حوزه هاي اصلي كمي . گونه بود
بطور . بيشتر مراجعه كننده داشتند

قع نمونه در مسجد امام جعفر صادق وا
در سيد خندان كه يكي از اصلي ترين  

 20حوزه هاي راي گيري است حدود 
 نفراز 12-10 نفر خانم و 8نفر شامل 

آقايان حضور داشتند و يا در حوزه 
حسينيه ارشاد كه هميشه شلوغ است و 
صف آن به بيرون هم كشيده ميشود 

 نفر شامل آقايان و 24 تا 20جمعا 
ود خانمها حاضر بودند ولي صفي وج

در اين حوزه تعداد خبر . نداشت
نگاران و فيلم برداران به مراتب بيشتر 

  . از راي دهندگان بود
    مساجد اصلي ديگر را هم سرزديم 

.  نفر حضور داشتند 5كه در هر كدام 

بطور كلي امروز در هيچ حوزه اي 
در مسجد قباد كه . صفي وجود نداشت

 نفر راي 6 تا 5آنهم حوزه اصلي است 
در حوزه هاي . نده حضور داشتندده

اول خيايان سفر و مير داماد اصال كسي 
 نفر در آنجا 4مجموع شايد در .نبود

در حوزه مسجد محمدي . بودند
خيابان دولت هم كه مورد بازديد ما 
واقع شد كه در دور پيش در آن صفي 
تشكيل شده بود و از حوزه هاي  اصلي 

.  نفر بيشتر حضور نداشتند4است 
 تر در نطور از حوزه هاي فرعيهمي

خيابانهاي اميريه و شهباز بازديد كرديم 
 نفر  5كه ميانگين حضور مردم در آنها 

اينطور كه مشهود است دور دوم . بود
انتصابات مجلس با بي محلي كامل از 

گراني . سوي مردم مواجه شده است
ها و بي اعتمادي مردم به مسئولين 

ديدن نظام و حرفهايشان و بي اثر 
رايشان را شايد بتوان از جمله مهمترين 

اين بار اما . داليل اين وضعيت شمرد
صف در جلو پمپ بنزينها وجود 

  !داشت
  

بنا بر آمار رژيم ، در دور دوم * 
 هزار نفر رأي 700، در تهران، 

 هزار 320داده اند و نفر اول 
رأي داشته است اما در تهران 
نيز مي گويند كسي رأي نداده 

  :است
  
 7در به گزارش سايت آفتاب،  ◄

، نتايح دور دوم 1387ارديبهشت 
انتخابات تهران از سوي وزارت كشور 

 شمارش يي نها جهي نت:اعالم شده است 
 ،ي تهران، رهي انتخاب  حوزهيآرا
 و اسالمشهر به خبرنگاران راناتيشم

.  تهران اعالم شديمستقر در فرماندار
 درصد 15 كمتر از ج،ي نتاني اساس ابر

 ه،ي حوزه انتخابني در اطي شرانيواجد
 ريوز .اند در انتخابات شركت كرده

 در حوزه طي شرانيكشور امروز واجد
 ستي و دوونيلي تهران را پنج مهيانتخاب

 .بود هزار نفر اعالم كرده
 آفتاب، ياسي گزارش خبرنگار سبه    

 3مستقر در وزارت كشور، از تعداد كل 
 بر اساس ،ي را اخذ  شعبه904هزار و 

 ي را3 هزار و 724مجموع از تعداد 
   نفره22 ستي ليي نهاجيمأخوذه، نتا

 دوم انتخابات مجلس   مرحلهينامزدها
 شرح ني در تهران به اي اسالميشورا

 : است اعالم شده
  324123 الياس نادران -1
  313149 الله افتخاري -2
  308930زاده   مهدي كوچك-3
  307717 عليرضا زاكاني -4
  289868اصغر زارعي   علي-5
  281698 طيبه صفايي -6
  275542 پرويز سروري -7
  274330 حميد رسايي -8
  274063 حسين فدايي آشياني -9

  274028 زهره الهيان -10
  260296 رضا محجوب -11
خواه حقيقي   نسرين سلطان-12

251191  
  226694 مجيد انصاري -13
   215482 سهيال جلودارزاده -14
  201844 محمد اشرفي اصفهاني -15
  191097 الهه راستگو -16
  187086 محمد قمي -17
  186926 سيد محمود دعايي -18
  179912 سيد محمد صدر -19
  168407 الياس حضرتي -20
  157822 اسحاق جهانگيري -21

  136348چهره   محمد خوش-22
 نفر اول به  مجلس 11  از اين عده،   

  . ه اند راه يافت
 3500در تهران حدود !!! جالبه    

 كه با احتساب مي داشتيصندوق را
 حدود يعني دهندگان يتعداد را

 گفت متوسط در هر شهي نفر م000007
حاال اگه .  دادندي نفر را200صندوق 

 27-26 كه ما در تهران ميحساب كن
 و هر وزارت خونه ميوزارت خونه دار

 داره  و معاونري نفر وز6 -5الاقل 
 و سئي ركي كه الاقل سازمان نيوچند

 ني رو از اري مقادنيدو معاون  دارن وا
 گفت كه شهي مباي تقرميتعداد كم كن

 150-100 در هر صندوق دي شايحت
حاال در نظر ...ختني رينفر متفرقه را

 ندهي كه بر سر هر صندوق نمانيريبگ
نگهبان و [...] ي و شوراداهايكاند

 زين...  وي انتظاميرويوزارت كشور و ن
 چند نفر از ديحاال حساب كن. رندضحا

مردم به هر صندوق مراجعه 
 رو نهايفكر كنم اگه همه ا...دكردن

 كه مي برسجهي نتني به اميحساب كن
 ي شوراندگاني خود نمادياصال شا

كه البته .. نداده باشنينگهبان هم را
  .... ندارهياشكال

ي  در خور يادآور- 1: انقالب اسالمي 
است كه بنا بر آمار اداره كل آمار، 

 7واجدين صالحيت رأي دادن  حدود  
 3/6در دور اول، . ميليون نفر است 

ميليون دارنده حق رأي مبني قرار گرفت 
 محجوب ، نفر يازدهم از اصالح – 2. 

گفته مي شود قرار است . طلبان است
برفرض هم كه . اعتبارنامه او را رد كنند 

راه دادن يك نفر از رد نكنند، علت 
اصالح طلبان به مجلس از تهران  در 

خبر شماره ( خبري كه در همين قسمت 
اما چرا . آمده ، معلوم است  ) 1

نگذاشتند انصاري و اسحق جهانگيري به 
اصالح « مجلس بروند ؟ براي اين كه 

  .در مجلس سر نداشته باشند» طلبان 
  

تركيب مجلس هشتم از ديد * 
كشور » وزير « پور محمدي ، 

  :بركنار شده 
  

وزير كشور بار ديگر سخنان خود 
رادرباره نسبت منتخبان مجلس هفتم 
كه در دور اول انتخابات انتقادات 
فراواني را سبب شده بود تكرار كرد و 

 كرسي 287 درصد از 69بيش از : گفت
 16 /38يان،  مجلس هشتم از اصولگرا

 درصد 29/14طلبان و  ح درصد از اصال
فراد مستقل و بدون وابستگي به ا

 .ها هستند طيف
مصطفي پورمحمدي با بيان اينكه در 
صورت تاييد صحت انتخابات مرحله 
دوم، درصدهاي مزبور قطعي خواهد 

اين درصدها با فرض بر : بود، افزود
 .تاييد انتخابات از سوي مراجع است

  
بدترين ديكتاتورهاي 

 -جهان در كار سركوب 
ستن آيا سال جاري آب

  حوادث است ؟
  
در ميان بدترين ديكتاتورهاي * 

جهان، خامنه اي مقام سوم را 
  :يافته است 

  
   20 ديكتاتور حاكم بر 20   فهرستي از 

در اين . كشور جهان منتشر شده است 
فهرست، مقام سوم از آن خامنه اي 

  است 
  5در صفحه

 !در صدي5مجلس
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 – 2 عمر البشير ديكتاتور سودان و – 1:
تور كره شمالي و كيم يونگ ايل ديكتا

 سيد علي خامنه اي ديكتاتور ايران – 3
 – 5 هو جنتائو ديكتاتور چين و – 4و 

 – 6ملك عبداهللا ، ديكتاتور عربستان و 
ديكتاتور برمه و  Than Shwe تان شو

  - 8 روبرت مقابه ديكتاتور زيمبابه و – 7
 9اسالم كريم اوف ديكتاتور ازبكستان و 

 – 10ر ليبي و  معمر القذافي ديكتاتو–
 – 11بشار االسد ديكتاتور سوريه و 

تئودور اوبيانگ نگوئما ديكتاتور گينه و 
  ملك مسوتي سوم ديكتاتور - 12

Swaziland ايزاياس آفوركي – 13 و 
 آلكساندر – 14، ديكتاتور اريتره و 

 – 15لوكاشنكو ديكتاتور روسيه سفيد و 
كه تن ( پرويز مشرف ديكتاتور پاكستان 

نتخابات داد و اينك دو حزب به ا
) مخالف او حكومت را در دست دارند 

 چومالي ساياسون ديكتاتور – 16و 
  ملس زناوي ديكتاتور - 17الئوس و 
 حسني مبارك ديكتاتور – 18حبشه و 

 پل بيا ديكتاتور كامرون و – 19مصر و 
  . والديمير پوتين ديكتاتور روسيه – 20

يگري      بديهي است ديكتاتورهاي د
وجود دارند كه در فهرست نيامده اند 

اما نام آورترين ديكتاتور بلحاظ . 
شناعت اعمالشان و فساد گستري شان ، 

  .در اين فهرست قرار دارند 
  

بنظر هاشمي رفسنجاني در نيمه * 
هاي امسال، اتفاقاتي روي خواهند 

آيا اين اتفاقات ناشي از . داد
درماندگي حكومت احمدي نژاد و 

 او و خامنه اي بر تشديد اصرار
  :بحرانها است ؟ 

  
 هاشمي به نزديكانش گفته است -1

هاي امسال اتفاقاتي  احتماالً در نيمه
به قرار . رو خواهيم داشت پيش

مسموع، او مبالغ عظيمي پول به 
با كدام . كويت انتقال داده است
  .هدف ؟  هنوز معلوم نيست 

هاي  ي بسياري از كاال  تعرفه-2
 را كم كرده و يا حذف وارداتي

احمد توكلي افزايش . اند كرده
نژاد را با   واردات دولت احمدي

افزايش وارداتي كه شاه پس از باال 
رفتن قيمت نفت انجام داد مقايسه 
كرده و گفته است اين كار نتايجي بهتر 

  . از نتايج آن زمان ندارد
هاست به رييس  نژاد مدت  احمدي-3

ا دهد ولي او بانك مركزي گفته استعف
اخيراً . روم، بركنارم كنيد  گفته من نمي

سازي  اند به پرونده هم شروع كرده
براي مظاهري، در ارتباط با يك زن 

گويند با وي  ارمني ساكن ايتاليا كه مي
  .مرتبط بوده است

  حكومت احمدي نژاد  ديگر توان - 4
از دست هيچ كس .  ادامه كار را ندارد

.  ساخته نيستبراي دور آينده كاري
مسئله سازيها و بحران تراشي هاي 
احمدي نزاد كه ناشي از ناداني و 
ناتواني است كار را در داخل به شدت 
به هم ريخته است و راهي براي بهبود 

بتازگي، خامنه اي .  آن ديده نمي شود
بارديگر توصيه كرده است با او مدارا 
شود تا دوره رياست جمهوريش تمام 

اح يزدي هم خواسته شود و از مصب
.  است احمدي نژاد را تعديل كند

گرچه احمدي نژاد دست ساخت خود 
او است و اصرار خامنه اي بر مسئله 
سازي و بحران تراشي بيشتر از احمدي 

سخنان او در شيراز، هم . نژاد است
اعتراف به اثر مجازاتهاي اقتصادي بر 
اقتصاد كشور است و هم  گوياي ميل 

حران بخاطر گرفتار او به تشديد ب
آمدن در بن بست يك دست سازي سه 

  .قوه مجريه و مقننه و قضائيه است

 با حذف پور محمدي اوضاع - 5
حكومت بيش از آن چه كه هست بدتر 

زيرا با . مي شود و اختالفات پيچيده تر
حذف وي در واقع احمدي نژاد يكي 
از افراد گروه حاميان خود را از 

از اين . تگردونه خارج ساخته اس
گروه تنها محسني اژه اي مانده است 
كه او  هم كاري به كار حكومت ندارد 
و مشغول به كار خود، يعني اداره 

پور . واواك به دلخواه خامنه اي است
محمدي نيز گفته است  نا گفته ها را 

  . خواهد گفت
 در صورتي كه رحيمي جانشين – 6

پور محمدي شود، احمدي نژاد هم 
د را وزير كرده و هم يك مداح خو

يك متخصص تقلب در انتخابات را 
رياست جمهوري » انتخابات « متصدي 

او سابقه تقلبات . آينده گردانده است
گسترده در انتخابات، در استانهاي 

  .  كردستان و لرستان دارد 
 از حاال براي انتخابات رييس - 7

جمهوري آينده برنامه گذاريهائي  در 
 اما امر مشهود اين . حال انجام هستند

كه ميزان آراي احمدي نژاد در 
 مافياهاي –صورتي كه نامزد شود 

حامي او در تدارك انتخاب مجدد او 
  كمتر از آراي امروز او مي -هستند 
 در دور دوم، الياس نادران در شود كه

مگر اين كه . تهران بدست آورد
همچون انتخابات دوره نهم، او را از 

  . رند صندوق بيرون بياو
طور  هايي كه به  قاليباف طي صحبت-8

خصوصي با هاشمي، خاتمي و يونسي 
داشته گفته است براي كانديدا شدن 
در انتخابات رياست جمهوري، 

طلبان تحمل نخواهند شد و  اصالح
شود و اجازه دارند  سقفي كه تحمل مي

بنابراين شما ها همگي . بيايند من هستم
 بر بياييد از من حمايت كنيد تا

 .نژاد پيروز شويم احمدي
 قبال مي گفتند كه سياست پدر و - 9

مادر ندارد و حاال مي گويند قدرت بي 
اختالفات پيش آمده :  پدر و مادر است

ميان محسن رضايي و علي الريجاني و 
قاليباف نشان مي دهد كه زماني كه 
صحبت از قدرت است حتي متحد ها 
هم با هم نمي سازند چه برسد به 

اين امر كه  . حانيون و سردارانرو
برخي ها علي الريجاني را با محسن 
رضايي در يك دسته وارد كرده اند 
مورد اعتراض الريجاني قرار گرفته 

  .است
 مجسمه بهشتي را در يكي از - 10

جالب . ميادين تهران نصب كردند
اينكه روز بعد اسناد ارتباط وي با 

 اين امر بدان. امريكايي ها منتشر شد
معنا است كه در رژيم  هستند كساني 
كه بهتر مي دانند بهشتي بدست 

هم آنها كه با او . فراموشي سپرده شود
بوده اند در زد و بندهاي محرمانه اش 
با امريكائيها و  هم آنها  كه مي خواهند 
قدرت را از آن خود كنند و خود را از 

  . ها راحت كنند» نسل اولي « قيد 
ب نيوز، مركز  به گزارش شها- 11

هاى استراتژيك نهاد رياست  بررسى
 همكارى دانشكده خبر، جمهورى با

بررسى تاريخى «عنوان  سمينارى را با
و حقوقى خيانت و جاسوسى در 

   .برگزار مى كند» ايران
اين سمينار روز دوشنبه     نشست اول

 و نيم عصر در 6 ارديبهشت ساعت 16
نهاد  مركز بررسى هاى استراتژيك

در . شود ست جمهورى برگزار مىريا
اين نشست عباس سليمى نمين پيرامون 

شناسى خط نفاق پس از  جريان«
و خسرو معتضد در مورد » انقالب 

»  جاسوسى در دوره قاجار و پهلوى«
  .سخنرانى خواهند كرد

   نشست دوم اين سمينار نيز پنجشنبه 
دانشكده خبر   ارديبهشت ماه در19

ن نشست عليرضا در اي. برگزار مى شود
 رابطه جاسوسى«ذاكر اصفهانى درباره 

» و تجددگرايى در ايران معاصر
محمد دهقان . سخنرانى خواهد كرد

» جاسوسى بررسى حقوق جرم«نيز به 
  .خواهد پرداخت

  
گراني و نا امني و فساد * 

مافياهاي نظامي مالي، جان 
مردم را به لب رسانده  و كار را 

  :  اندبه اعتراضات علني كشانده
  
 اعتراضات و انتقادات مردم از حد - 1

نافرماني مدني به قول اصالح طلبان 
گذشته است و به اعتراض علني  تبديل 

در هر محل مردم آن، : شده است
گردهم كه مي آيند، دست به  انتقاد از 

سياست هاي احمدي نژاد و خامنه اي  
از اين هم . و استبداد فقيه مي زنند

 ميانشان واواكي نمي ترسند كه در
تنها  مشكل، . باشد و گزارش كند

.  پراكندگي جمع هاي معترض است
نياز به جرقه اي است كه راه را نشان 

  . بدهد و  همه در آن شوند
كه درصد افزايش   با توجه به اين-2

تر  حقوق كارمندان در سال جديد كم
از نصف كارگران است، تبعاتي 
اجتماعي براي اين موضوع قابل 

برخي تسهيالت و مزايا . بيني است يشپ
نيز در مورد كارمندان قطع شده و 

اند كه مبلغي نقدي به جاي  قول داده
  .دهيم آن مي

ي پيش كارگران يك كارخانه   هفته-3
در جاده ساوه در ارتباط با اعتراضات 
صنفي، جاده را براي مدتي بستند كه 
نيروي انتظامي دخالت كرد و 

  .  متفرقشان كرد
 فشار  اقتصادي مردم را به ستوه - 4

گراني بيداد مي كند و . آورده است
هر روز اعتراض مردم نسبت به افزايش 
عنان گسيخته قيمتهاي كاالها بيشتر مي 
شود و در اين ميان تنها حاميان دولت 
و روحانيون و سرداران و مقامات 
حامي دولت هستند كه به سود هاي 

در سال . چند برابري دست يافته اند 
 150گذشته با توجه به افزايش بيش از 

درصدي مسكن و  زمين كه به قول 
 درصد بوده است 53حكومت حدود 

به نظر مي رسد كه سرمايه هاي 
مافياهاي حاكم بيش از دو برابر شده 

  .  اند
 

  :تشديد سانسور مطبوعات * 
  

هيأت نظارت بر مطبوعات مستقر در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
اقدامي جديد كار بررسي افراد شاغل 
در تحريريه نشريات را در دستور كار 

يك عضو اين . خود قرار داده است
هيأت گفته است كه عالوه بر نظارت بر 
مطبوعات و مطالب منتشر شده در آنها، 
با بررسي افرادي كه در اين نشريات 
مشغول به كار هستند تذكرات الزم را 

  . داد به مديران مسئول خواهند
  

سركوب و بيكاري و گرسنگي * 
سهم كارگران و انداختن زمين 
كارخانه در بورس زمين و بردن 
ميلياردها تومان سوء استفاده از 

  :آن مافياها 
 در 31/1/87در تاريخ :   انقالب اسالمي

ها  خصوص اعتصاب يكي از كارخانه
اينك آن خبر تأييد و . خبري رسيده بود 

جراي اعتصاب و پي اين شرح در باره ما
   :آمد آن دريافت شده است

كيان (    كارخانه الستيك سازي البرز 
اف گودريچ قبل از  تاير سابق و بي

ابتداي (واقع در چهاردانگه ) انقالب
كه در زمان تأسيس خارج ) جاده ساوه

از شهر بود، اكنون عمالً داخل شهر و 
در .  همجوار محل مسكوني واقع است

آور شده  ين آن، سرسامنتيجه قيمت زم
قصد جمع كردن كارخانه و . است

تقسيم زمين وسيع آن به قطعات 
همين دليل  به. كوچك را دارند

كارخانه عمالً خوابيده و به كارگران 
.  اند  آن شش ماه است حقوق نداده

 نفر در اين كارخانه 2500(كارگران 
اعتصاب كرده و راه را ) شاغل هستند

مذاكراتي . ندچند ساعتي بسته بود
مقامات امنيتي و نمايندگان شوراي 
تأمين استان با كارگران معترض انجام 

قول دادند مشكلشان را حل . دادند 
اما كارگران به قول آنها اعتماد . كنند 

.  نكردند و حاضر به ترك محل نشدند
قواي سركوب را بكار انداختند و 

كارگران . كارگران راً متفرق كردند 
كارخانه  باز گشتند و تحصن به  داخل 

  .كردند
هنگام، نيروهاي امنيتي با     شب

ي كارخانه و ديوار  بولدوزر درب بسته
. را خراب كرده و وارد كارخانه شدند 

طور مفصل به  ابتدا حدود يك ساعت به
و شتم كارگران متحصن  ضرب 

. پرداختند و همه را  سخت كتك زدند
هايي كه  و سپس،  توسط اتوبوس

رده بودند تعداد زيادي از كارگران آو
.  زخمي را به مكان نامعلومي بردند 

جز يكي از اعضاء  تدريج همگي به به
آن . انجمن اسالمي را آزاد كردند

كارگر مسلمان هم بعد از چند روز از 
  .اوين آزاد شد

   همان شب حمله به كارخانه بعد از 
سركوب و بردن كارگران، بالفاصله 

 شده، به دستور مقامات ديوارِ تخريب
آميزي شد و  امنيتي بازسازي و رنگ

تمامي آثار حمله، تا صبح از بين برده 
فرداي آن از دفتر رييس . شدند 

جمهوري پنج ميليارد تومان به حساب 
بانكي كارخانه براي تأمين بخشي از 
حقوق معوقه كارگران واريز شد كه 
بالفاصله بانك حدود دو ميليارد از 

 خود را برداشت كرد و حدود مطالبات
را هم  كه مقداري از آن(يك ميليارد 

فروشندگان مواد اوليه بابت مطالبات 
هم صرف ) معوق خود كسر كردند

خريد مقدار بسيار كمي مواد اوليه شد 
آرام  كه وانمود شود كارخانه آرام

افتد و  كارگران اميدوار  دارد راه مي
ا مقداري از طلب كارگران هم ب. شوند

. ي پنج ميليارد پرداخت شد  باقيمانده
 ماه حقوق 2اما هنوز كارگران 

  ! طلبكارند
با وجود چنين فلجي : انقالب اسالمي 

 احمدي نژاد به تشديد –نياز خامنه اي 
 قدرت 6در برابر، . بحران شديد است

مجموعه امتيازهاي جديدي را به رژيم 
پيشنهاد مي كنند و رژيم نيز مجموعه 

 كشور ارائه مي 6ائي را به اين پيشنهاده

همزمان، تهديد به تشديد محاصره . كند 
   :اقتصادي و جنگ نيز بعمل مي آيد

  
  

تطميع و تهديد و 
اثرشان بر بحران 

اتمي و رابطه ايران و 
  :امريكا بر سر عراق 

  
خبرها و نظرها و : انقالب اسالمي

گزارشهاي مربوط به تهديد به جنگ و در 
د مجموعه اي از همان حال پيشنها

امتيازها به ايران و رابطه رژيم با امريكا 
بر سر عراق را در سه قسمت، دسته 
بندي كرده ايم تا واقعيت را واضح تر 

در قسمت اول، تهديد به : نشان دهند
جنگ و در قسمت دوم پيشنهادها و 
كشماكش ها بر سر پرونده اتمي ايران و 
 در قسمت سوم رابطه رژيم با امريكا بر

  :سر عراق
  

هفته پيش  6دستور محرمانه 
بوش و نقش گروههائي 
... چون سازمان مجاهدين و

مركز سمت و سو دادن به ( 
امريكا و ) سايتهاي ايرانيان

اسرائيل در تدارك جنگ 
نظر سه نامزد رياست (

  :جنگ اقتصادي) جمهوري
  

* Counterpunch افشا مي 
 هفته 6دستور محرمانه : كند

ه اي كه براي پيش بوش و وظيف
گروههائي چون مجاهدين خلق 
و كرد و بلوچ و عرب معين گشته 

  :است 
  

  دستور ،2008 مه 2     به تاريخ
 هفته پيش بوش ، به قلم 6محرمانه 

آندرو كوك برن، نويسنده كتاب 
صعود و سقوط رامسفلد، وزير دفاع 

  : پيشين امريكا،   افشا شده است 
تور  هفته پيش، پرزيدنت بوش دس6 ●

. العمل محرمانه اي را امضاء كرد 
موضوع آن عمليات پوشيده برضد 

بنا بر قول كساني . رژيم ايران است 
كه از متن آگاهي دارند، دستور 

  .العملي بي سابقه است 
     قلمروئي  كه اين دستور العملي  در 
آن به اجرا گذاشته مي شود از لبنان تا 
 افغانستان است  و شامل قتل مقامات

اين .  دولتي و شخصيتها نيز مي شود 
دستور العمل راه را بر مجريان 
امريكائي روشن و دست آنها را براي 

براي . عمليات پوشيده باز مي كند 
    ، مثال
   سازمان مجاهدين خلق ، با وجود ●

اين كه در فهرست سازمانهاي 
تروريستي است كه بتازگي وزارت 
ز خارجه امريكا انتشار داده است ، ا

  .لحاظ اسلحه حمايت كامل مي شود 
  6در صفحه

  

 ! در صدي5مجلس
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 بدون محدويت پول در اختيار ●
گروه جند اهللا كه اعضايش سني هستند 
و در بلوچستان ايران عمليات مسلحانه 

. انجام مي دهند، قرار داده مي شود 
رهبر اين گروه كسي است كه بنا بر 

  ، در Ratherگزارشهاي دان راتر 
  سر برادر زن گذشته نه چندان دور،

  .خود را بريد 
 غير از دو گروه ، گروههاي ديگري ●

از پول اسلحه امريكا استفاده مي كنند 
عبارتند از گروه كرد و گروه عربي كه 

  . در خوزستان فعاليت مي كند 
 پول و اسلحه اي كه بنا بر اين ●

دستور العمل محرمانه به اين گروهها 
داده مي شوند، مي بايد به تصويب 
كنگره، دست كم به تصويب اعضاي 

تصويب .  كميسيون اطالعات آن برسد 
دو : بودجه با مشكلي روبرو نشده است 

حزب جمهوريخواه و دموكرات 
 ميليون دالري براي 300بودجه 

را » عمليات پوشيده « اجراي اين  
البته بي سر و صدا .  تصويب كرده اند 

چراكه بيزاري از جنگ در امريكا . 
 است و وضعيت اقتصادي نيز همگاني

   .خوب نيست
 تا اين اواخر، حكومت بوش با مانعي ●

جدي براي عمل بر ضد ايران روبرو 
مركز فرماندهي قواي امريكا در .  بود 

خاورميانه، تحت فرمان درياساالر 
ويليام فالون مخالف قاطع جنگ با 

در ماه ژانويه گذشته، .  ايران بود 
سه ناو جنگي زورقهاي جنگي ايران به 

وزارت دفاع . امريكائي نزديك شدند 
. امريكا اين عمل را تهديد آميز خواند 

بنا بر قول افسران ستاد فرماندهي 
قواي امريكا در خاورميانه،  فرمانده 
ناوجنگي امريكائي آماده گشودن آتش 

امريكا در . بروي زورقهاي ايراني بود 
.  آستانه ورود در جنگ قرار گرفته بود 

ما درياساالر فالون به صراحت و با ا
تأكيد  دستور داد به روي زورق ها 

بنا بر افسران ستاد، كاخ .  آتش نگشايد 
سفيد سخت خشمگين شد كه چرا 
فالون مانع از آتش گشودن به روي 

   . زورقهاي جنگي ايران شده است
      فالون ، پس از آنكه مخالفت او با 

ير از جنگ با ايران ، علني شد، ناگز
.  استعفاء و تقاضاي بازنشستگي شد 

جورج بوش ژنرال داويد پترائوس را 
اما پترائوس در .  جانشين او كرد 

تابستان مقام جديد را تصدي خواهد 
كرد و عالئم فراواني حاكي از آنند كه 

: پيش از آن، امري روي خواهد داد 
ناوگاني كه قرار بود در ماه ژوئن سان 

يج فارس ترك ديگو را به قصد خل
كند، تاريخ حركت خود را جلو 

 مه بطرف  4اين ناوگان در . انداخت 
.  خليج فارس حركت خواهد كرد 

قرار  مالقات و گفتگو  ميان هيأت 
ايراني و فرانسوي به واسطه گري از 
امريكا ، انجام گيرد ، دو هفته پيش، 

پترائوس در . بطور ناگهاني لغو شد 
شفتگي هاي كنگره گفت ايران عامل آ

  . جاري در عراق است 
      غير از اين كه پتروآس اقدامي 
براي بستن مرزهاي عراق با ايران به 
عمل نمي آورد، دو سوم مشكالتي كه 
براي قواي امريكا در عراق ايجاد مي 
. شوند از سوي شورشيان سني است 

يك افسر ستاد مركزي قواي امريكا در 
مده عراق كه به تازگي به امريكا آ

تنها يك سوم : است به من گفت 
مشكالت را شورشيان شيعه ايجاد مي 

اما هرگاه قرار بر جنگ باشد، « كنند 
 . » همين دست آويز كافي است 

  

امريكا مركزي براي جهت * 
دادن به وبالكها و سايتهاي 
ايراني و عربي ايجاد كرده است 

سرپرستي سايتها و وبالكهاي .  
  :ي استايراني با عباس ميالن

  
يك گروه را  وزارت خارجه آمريكا◄ 

با پول هنگفت سازماندهي كرده است 
و  تا وبالگ ها و سايت هاي فارسي

عربي را به سمت حمايت از امريكا 
  .هدايت كنند

به سيمنار محققاني كه از هارواد     
 آوريل 27 و 26در روزهاي ( برلين 
 لو دادند كه ، مده بودندآ )  2008

 ايرانشان بامركز عباس براي پروژه
،  در ميالني در دانشگاه استفورد

  و . ست انهاآ او مشاور اصلي  . ارتباطند
 مه، هرالد تريبون گزارش  2   و در ◄

  :كرده است 
  گروهي كه رهبري سمت دادن به ●

سايتها و وبالگها را بر عهده دارد ، 
Digital Outreach Team نام دارد 

 وجهه و هدفش بهبود بخشيدن به
  . امريكا در دنياي اسالم است 

 مدير طرح  Blasvhke    برنت بلچك 
او مي گويد هدف جذب .  است 

اكثريت خاموش است كه ممكن است 
ما مي خواهيم . مايل به القاعده شود 

اين اكثريت به اطالعات در باره 
سياست امريكا و ارزشهاي امريكا، 

  . دسترسي پيدا كنند 
اي جديد ايجاد  قرار است وبالگه●

چهار وبالگ به زبان عربي و دو : شوند 
وبالگ  به زبان فارسي و يكي به زبان 
. اردو كه زبان رسمي پاكستان است 

وزارت خارجه امريكا اميدوار است تا 
 وبالگ جديد را راه 7ماه آينده 
  . اندازي كند 

 گروه رهبري كننده بر روي حدود ●
كه بي بي سي و » چت روم   « 10
لجزيره و چهره هاي  مسلمان نظير ا

عمر خالد و نيز سايتهاي عرب نيوز ، 
  فعاليت خود را Elaph.comمثل 

گروه خود را . متمركز كرده است 
بعنوان مأمور وزارت خارجه امريكا 
معرفي مي كند و اطالعات در باره 
سياست امريكا را در اختيار مراجعه 

گروه از . كنندگان قرار مي دهد 
  .ي راديكال اجتناب مي كند سايتها

  بالگرهاي وزارت خارجه مي گويند ●
انتظار ما اين بود كه سايتها و : 

وبالگهاي مورد مراجعه، عصباني شوند 
و از ما بخواهند اطالعات را براي آنها 

 Islamic fallujaاما تنها . نفرستيم 
forums درب خود را به روي ما  

  .بست 
روآس به  براي مثال، زماني كه پت●

كنگره گزارش مي داد  دو تن از 
ها رفتند و » چت روم « اعضاي تيم به 

از  مخاطبان خود خواستند نظر خود 
اظهار نظرها به زبان .  را بدهند 

. انگليسي برگردانده مي شوند 
پاسخهائي كه براي آنها تهيه مي شوند، 
به زبان مخاطبان ترجمه و به آنها داده 

  . مي شوند 
  

بخش : قتصادي جنگ ا* 
خصوصي مهمترين متحد امريكا 

 بانكهاي ايران –در تحريم ايران 
بايد ممنوع المعامله شوند زيرا 

 ايران –در خدمت سپاه هستند 
  :ديگر به دالر نفت نمي فروشد 

  

)  2008مه 2( به گزارش رويتر ◄ 
بخش : خزانه داري امريكا مي گويد 

خصوصي، بخصوص بانكها، متحد امريكا 
  :حريم اقتصادي ايران هستند در ت
 مقامات خزانه داري امريكا مي ●

بانكها قوي ترين متحد امريكا :  گويند 
در مجازات شركتهاي ايراني هستند 
كه فعاليتهاشان ربطي به برنامه اتمي 

  . ايران دارند 
    استوارت لوي كه معاون وزارت 
خزانه داري امريكا در امر مبارزه با 

ي مالي است  مي تروريسم و جاسوس
هدف از اعمال مجازاتهاي : گويد 

مالي بر ضد بانكهاي دولتي ايران و 
ديگر مؤسسات پولي و مالي اينست كه 
در ميان مردم ايران نارضائي افزايش 

او ، در كميته يهوديان امريكا ، .  بيابد 
بخش خصوصي بهترين « : گفته است 

. متحدان ما در اين نبرد هستند
نكي كه وقتي به آنها بخصوص بخش با

مراجعه مي كرديم ، متحد ما مي شدند 
زيرا مايل نيستند به عمليات بانكي غير 
قانوني آلوده شوند و يا به تروريسم 
كمك كنند  و يا تاجران مواد مخدر 

و نيز نمي خواهند به آنهائي . هستند 
خدمات بانكي عرضه كنند كه به توليد 
    سالح اتمي و انتشار اين سالح

  .» مشغولند 
 وزارت خزانه داري امريكا فهرستي ●

از شركتهاي ايراني تهيه كرده است كه 
بزعم حكومت امريكا فعاليتهاشان به 
پيشبرد برنامه اتمي ايران ربط دارند و 
. يا از تروريستها حمايت مالي مي كنند 

از جمله اين مؤسسه ها، چهار بانك 
  . دولتي ايران هستند

بانك مركزي ايران :  لوي مي گويد ●
همچنان شركتها و بانكهائي را كه 
مجازات شده اند، پوشش مي دهد تا 

اما او .  كه از مجازاتها آسيب نبينند 
نگفت چه وقت معامله با  بانك مركزي 

  . ايران نيز تحريم خواهد شد 
مجازاتهاي :   لوي باز مي گويد ●

اقتصادي به سرمايه گذاري در بخش 
دي وارد كرده نفت ايران لطمه ج

اما برخي از متحدان اروپائي .  است 
ممكن است اعتقاد خود را به مؤثر 
بودن مجازاتها از دست بدهند هرگاه 
ايران به غني سازي اورانيوم ادامه 

  .دهد 
)  آوريل 29( ژروزالم پست  ◄

گزارش مي كند كه به دنبال موافقت 
ايتاليا، چند كشور ديگر يعني اتريش و 

برس نيز موافق شدند كه اسپانيا و ق
اتحاديه اروپا  معامله با بانك ملي ايران 

 شوراي 1803قطعنامه . را تحريم كند 
امنيت كه در ماه مارس به تصويب 
رسيد،  از همه دولتهاي عضو سازمان 
ملل متحد خواست در معامالت  پولي 
و مالي خود با مؤسسات مالي ايران ، 

ك ملي مراقب باشند از معامله با دو بان
  . و صادرات اجتناب كنند 

     با تحريم معامله با بانك ملي ، اروپا  
امريكا مدعي .  به امريكا ملحق شد 

است كه بانك ملي ايران عمليات 
بانكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 

سپاه قدس را انجام مي دهد  و از  
سازمانهاي تروريستي مثل طالبان و 

و جهاد حزب اهللا لبنان و حماس 
اسالمي فلسطين و جبهه خلق براي 
آزادي فلسطين حمايت مالي بعمل مي 

  . آورد 
اقدام :      يك منبع دولتي مي گويد 

 كه بزرگ –اروپا به تحريم بانك ملي 
  اخطار جدي -ترين بانك ايران است 

اروپا به ايران اخطار : به  ايران است 
  .مي كند در اين اتحاديه حامي ندارد 

  اروپا و امريكا بر اين نظر هستند كه     
تحريم ها سخت مؤثر مي شوند زيرا  
در صنعت نفت و گاز  ايران نيازمند 
تكنولوژي غرب است و اين تكنولوژي 
را كشورهاي چين و مالزي و آندونزي 

  . نمي توانند در اختيار ايران بگذارند 
     مقامات اسرائيل  بارها توضيح داده 

 آنها قطع معامله با ايران اند كه از نظر
هدف جلوگيري از . هدف نيست 

سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز 
وزير خارجه سوئيس به .  ايران است 

ايران رفته و قراردادي براي خريد 
عمل سوئيس . گاز امضاء كرده است 

ممكن است كشورهاي كوچك مثل 
لهستان و كروآسي را بر آن دارد 

 سوئيس با ايران معامله هاي نظير معامله
با آنكه سوئيس قطعنامه . انجام دهند 

هاي شوراي امنيت را نقض نكرده 
است اما روح اين قراردادها را نقض 

  . كرده است 
 مه 3( به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄ 

 ي بزرگ نفتي دو كمپان ) 2008
Royal Dutch Shell و Repsol 

 متحده االتي دولت اديتحت فشار شد
 يذاكرات مربوط به امضا قطع ميبرا
 ي دالرارديلي چند مي قرارداد گازكي

 .  قرار گرفته اندرانيبا ا
خبر )  ارديبهشت 15(    سايت آفتاب 

 بزرگ روس، ي چند كمپان: مي دهد 
 منتظر هستند تا بالفاصله ي و هندينيچ

 – ي هلنديپس از خروج شركت ها
 يياي داچ شل و اسپانالي رويسيانگل

 راني خود را به اداتشنهايرپسول پ
  . ...ارائه دهند

 يي شود دو شركت اروپاي مگفته   
 خود از ي درصد50قصد دارند تا سهم 

 را به فروش 14پروژه مربوط به بلوك 
 پروژه در ني درصد سهم ا50(برسانند 

 قرار راني نفت اي شركت ملارياخت
 كه دوارندي حال امني، با ا)دارد

 و 23 يبتوانند سهم خود از بلوك ها
 بهبود دي را به امي پارس جنوب24
 حفظ ندهي در آكاي و آمرراني اوابطر

  كنند
 آوريل ، آسوشيتدپرس از 30  در ◄

قول يك مقام وزارت نفت  ايران 
گزارش كرده است كه ايران ديگر 

با . نفت خود را به دالر نمي فروشد 
وجود تنش هاي موجود در روابط 

ور از ايران و امريكا، دولت ايران د
احتياط مي بيند كه نفت و گاز خود را 

از سال پيش كه .  به دالر بفروشد 
امريكا وارد كردن فشار مالي به ايران 
را شروع كرد، ايران نيز نفروختن نفت 
به دالر را آغاز كرد و اينك فروش 
نفت و گاز به دالر را يكسره قطع كرده 

عامل دوم مؤثر در تصميم .  است 
رزش دالر و در نتيجه ايران ، كاهش ا

بي اثر شدن افزايش قيمت نفت بوده 
  . است 

  
ايران بزرگ ترين حامي * 

 سازمان هاي –تروريست 
تروريست بنابر قول وزارت 

  :خارجه امريكا 
  
 مه 1(  به گزارش آسوشيتدپرس ◄

سال ( بنا بر گزارش ساالنه  ) 2008
وزارت خارجه امريكا در باره  ) 2007

زرگ ترين حامي تروريسم، ايران ب
تروريسم بين المللي است و مي كوشد 
نفوذ خود را در خاورميانه مستقر كند و 

در اين . امريكا را از اين منطقه براند 
گزارش ، دولتهاي سوريه و كره شمالي 

و كوبا و سودان نيز حامي تروريسم 
  . خوانده شده اند 

دفتر هماهنگي مقابله با تروريسم در ◄ 
جه آمريكا در هفته وزارت امور خار

اخير فهرستي از سازمان هاي 
تروريستي خارجي را تعيين 

 ي سازمان هايفهرست فعل.كرد
 شده در نيي تعي خارجيستيترور

وزارت امورخارجه آمريكا به شرح ذيل 
. ANO) 2(سازمان ابونضال . 1:است

 التيتشك. ASG)3 (افيگروه ابوس
انصار . 5الشباب. 4ي االقصيشهدا

. GIA)7 (يگروه مسلح اسالم. 6االسالم
گروه . 9ويكينرياوم ش. 8عصبة االنصار

 طلب و مام وطن باسك يآزاد
)ETA)10 .نيپيلي فستيحزب كمون / 

. CPP/NPA)11 (ديارتش خلق جد
 رلندي خواه دوام ايارتش جمهور

)CIRA)12 .گروه  (يجماعت االسالم
جنبش مقاومت (حماس . 13)ياسالم
/ يمجنبش جهاد اسال. 14)ياسالم

جنبش . HUJI-B)15(بنگالدش 
حزب اهللا . HUM)16 (نيلمجاهدا

جنبش . 18يگروه جهاد اسالم. 17
ارتش . IMU)19( ازبكستان ياسالم

سازمان جامعه . JEM) 20(محمد 
. 22 مصريجهاد اسالم. JI)21 (ياسالم

 ل ج-كونگرا. Kach)23 (يكاهانه كا
) حزب سابق كارگر كردستان(
)KADEK/PKK)24 . بهيطلشكر 
)LT) (لشكر . 25)زكارانيارتش پره

 بخش يگروه آزاد. LJ)26 (يجنگ
گروه . LTTE) 27 (لي تاميببرها

. LIFG)28 (يبي لي اسالمانيجنگجو
 مراكش يگروه مبارزان اسالم

)GICM)29 .خلق نيسازمان مجاهد 
)MEK)30 .ي بخش مليارتش آزاد 
)ELN)31 .بخش يجبهه آزاد 

 يمجهاد اسال. PLF)32 (نيفلسط
 يجبهه خلق مل. PIJ)33 (نيفلسط
جبهه . PFLP)34 (ني فلسطيآزاد

 ي مقر اصل– ني فلسطي آزاديخلق مل
)PFLP-GC)35 .القاعده ميتنظ 

) QJBR (ني بالد الرافدايالجهاد ف
 و جهاد ديگروه توح) (القاعده عراق(

. 36)ي، شبكه الزرقاوJTJسابق، 
 يالقاعده مغرب اسالم. 37القاعده 

)GSPCيارتش جمهور. 38) سابق 
 مسلح يروهاين. 39ني راسترلنديخواه ا
 يهسته ها. FARC) 40(اي كلمبيانقالب
سازمان . 41) سابقELA (يانقالب
جبهه / حزب. 42 نوامبر17 يانقالب
. DHKP/C)43( خلق ي آزاديانقالب

 متحد دفاع يروهاين. 44راه درخشان 
  ) AUC (اي كلمبيشخص

  
 در واشنگتن و تل آويو، جنگ* 

طلبان امريكا و اسرائيلي در 
تدارك جنگ با ايران ، پيش از 
پايان رياست جمهوري بوش 

  :هستند 
  

    ايوان االند، نويسنده و روزنامه نگار 
 آوريل، زير عنوان 26امريكائي، بتاريخ 

توصيف ايران بمثابه دشمن در عراق « 
، مقاله اي را انتشار داده است حاوي » 

  :اين اطالعات 
طلبان اسرائيلي و امريكائي،  جنگ ●

در تل اويب و واشنگتن، از نو، دست 
بكار زمينه سازي براي جنگ با ايران، 
پيش از پايان رياست جمهوري بوش 

براي اين كار، مي خواهند .  شده اند
دشمن امريكا در عراق را  ايران معرفي 

  . كنند
     بنا بر قول ژنرال داويد پترائوس در 

دترين تهديد براي كنگره امريكا، ب
  موقعيت لرزان و شكننده امريكا در

  7در صفحه

 ! در صدي5مجلس
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عراق، گروههاي عراق متكي به 
  .حمايت ايران هستند 

 پترائوس همچنان گفته است به رغم ●
پيشرفتهاي انكار ناپذير در مبارزه با 

، )از جمله القاعده ( راديكالهاي سني 
تثبيت يا عدم تثبيت وضعيت در عراق 

ر گروههاي مسلح شيعه بستگي به رفتا
اين گروهها را ايران .  مذهب دارد

  . تعليم مي دهد و مجهز مي كند
 اما بسا نمايندگان عضو حزب ●

دموكرات نمي دانند كه در ارتش 
عراق، افراد سپاه بدر استخدام شده اند 
و ايران اينان را بر جيش المهدي صدر 

بي ثباتي در عراق، .  ترجيح مي دهد
 حكومت بوش از بهبود نتيجه ناتواني

بخشيدن به وضعيت اقتصادي و 
برقراري امنيت مورد نياز مردم عراق 

  .است 
 بوش مي داند عراق را از دست ●

داده است اما مي خواهد از دست 
رفتن عراق به پاي رئيس جمهوري 
.  نوشته شود كه جانشين او خواهد شد

كيسينجر كه مشاور مك كين، نامزد  
زب رياست جمهوري از ح

جمهوريخواه و بوش است، به اين دو 
رهنمود داده است كه بايد كاري كنيد 
كه از دست رفتن عراق به پاي 

چنانكه ما در . دموكراتها نوشته شود
تا وقتي : باره شكست در ويتنام  گفتيم

دموكراتها بودجه جنگ را قطع نكرده 
قطع بودجه . بودند، ما پيروز بوديم

  !ل شود سبب شد پيروزي به شكست بد
 ايران را دشمن امريكا در عراق ●

معرفي كردن و انداختن تقصير شكست 
بر دوش حزب دموكرات توضيح مي 
دهند چرا بوش با نظر پترائوس بر 
توقف خارج كردن بخشي از قواي 
. امريكا از عراق موافقت كرده است

 2009بدون ترديد، اين توقف تا ژانويه 
 و هدف اول قلع. ادامه خواهد يافت 

قمع جيش المهدي و گروههاي سني 
  .مهار نشده اند 

 گزارش پترائوس به كنگره و مباحث ●
كنگره بر سر عراق عيان مي كند كه  

. اهميت بصره تا چه اندازه زياد است 
 درصد نفت عراق از 60در حقيقت، 

جنوب عراق به بازارهاي جهان صادر 
 60جنوب عراق همچنان . مي شود 

. راق را داراست درصد منابع نفت ع
افزون بر اين تنها نقطه از عراق است 
كه در ساحل خليج فارس قرار گرفته 

از خطاهاي حكومت بوش يكي .  است 
اينست كه گذاشت امنيت اين منطقه را 
قواي انگليس تأمين كنند كه توانائي 

  . اين كار را نداشتند 
  

هيالري كلينتون ملت ايران * 
د و را تهديد به نابودي مي كن

هر سه نامزد رياست جمهوري 
در باره جلوگيري از اتمي شدن 

  :ايران اتفاق نظر دارند 
  

ايكسيمنا اورتيز سرمقاله نويش ◄ 
تهديد   ) 2008 مه 2( نايشينال اينترست 

مردم ايران توسط هيالري كلينتون  را 
نكات . موضوع بحث قرار داده است 

  :در خور توجه نوشته او اينها هستند
ري كلينتون، يكي از دو نامزد  هيال●

حزب دموكرات براي احراز مقام 
  : رياست جمهوري، گفته است 

اگر ايران : خوب، سئوال اينست     « 
يك حمله اتمي به اسرائيل بكند، پاسخ 
ما به اين حمله، چه بايد باشد ؟  من مي 
خواهم ايرانيها بدانند كه اگر من 
ه رئيس جمهوري باشم، ما به ايران حمل

من مي خواهم آنها . خواهيم كرد
بدانند حمله ما چگونه حمله اي 

زيرا  آنها را متوجه مي .  خواهد بود 

كند مي بايد سخت مراقب جامعه خود 
زيرا ميزان پيشرفت آنها در . باشند

زمينه توليد سالح هسته اي در سالهاي 
آينده هرچه باشد،  عمل جنون آميز 

تقابلي را حمله اتمي به اسرائيل، حمله م
ببار مي آورد كه آنها را نابود خواهد 

  .»كرد 
 جمهوري اسالمي ايران بخاطر اين ●

اظهارات، به سازمان ملل متحد و 
شوراي امنيت نامه اعتراض ارسال 

در نامه، اظهارات خانم . كرده است
تحريك آميز و جاهالنه و « كلينتون 

  .توصيف شده است» غير مسئوالنه 
 كلينتون مصرف  اظهارات هيالري●

به قول سرمقاله نويس . داخلي دارند
فايننشال تايمز نشان مي دهند او براي 
اين كه نامزد حزب رياست جمهوري 
از حزب دموكرات شود، از هيچ كاري 

يك هدف او از .  فرو گذار نمي كند
اين اظهارات، ناكارآمد جلوه دادن 
اوباما، نامزد ديگر حزب دموكرات در 

اما اين بي . للي استسياست بين الم
توجهي خود به واقعيت ها  را است 

آشكار مي كند كه . كه آشكار مي كند
از جنگ با عراق تجربه نياموخته است 
و درك صحيحي از منافع ملي امريكا 
ندارد و از ديناميك افكار عمومي 

  . ايرانيان يكسره غافل است
موضع من :  در برابر، اوباما گفته است●

 اتمي احتمالي ايران به در قبال حمله
اسرائيل و يا هر متحد ديگر امريكا، 

ما مي بايد با قوت .  روشن استكامال 
اما استفاده . و سرعت بدان پاسخ دهيم

» نابود مي كنيم « از كلماتي چون 
  . نتايج خوبي ببار نمي آورد

     با وجود اين، جنبه هاي خطرناك 
ديگر اين اظهارات، مورد غفلت قرار 

  :فته اندگر
  اغراق در اعالن خطر  نسبت به - 1

خطر ايران مجهز به سالح اتمي و 
حمله اش به اسرائيل ، بخاطر استفاده 

حقيقت اينست كه از . از سالح ترس
 بدين سو،  رژيم جديد 1979انقالب 

دست به عملي كه اين اعالن خطر را 
خوب مي داند . توجيه كند، نزده است

له اي، بر كه دست زدن به چنين حم
فرض كه مجهز به سالح اتمي بشود، 

  . جنون محض است
  اسرائيل خود به دفاع از خويش - 2

توانا است و تسليحات اتمي كه دارد، 
آن كشور را از حمله اتمي امريكا به 

  .ايران بي نياز مي كند
  اينگونه اظهارات تحريك ايران - 3

زيرا  . است به مجهز شدن به بمب اتمي
را به اين فكر مي اندازد كه ايرانيان 

ممكن است به اين يا آن بهانه، مورد 
  . حمله اتمي قرار گيرد

  اينگونه اظهارات مانع از آن مي - 4
شوند كه خطرهاي واقعي كه امريكا با 

از آن . آنها روبرو است، ديده شوند
جمله است موقعيت قواي امريكا در 
عراق و اثر اينگونه تهديد ها در امنيت 

  . اآنه
 سخنان خانم كلينتون مخالفت او  - ۵

. را با جنگ عراق زير سئوال مي برد
معلوم مي كه اين مخالفت بخاطر 

  . اوضاع و احوال روز و صوري است
 تهديد هيالري كلينتون به كنار، هر ●

سه نامزد رياست جمهوري بر اين 
نظرند كه نبايد گذاشت ايران به 

ي تكنولوژي اتمي و از جمله غني ساز
  .اورانيوم دست يابد

 مه، هيالري كلينتون تهديد 4  در ◄
خود را از سر گرفت وقتي در پاسخ 

زمان، زمان دو پهلو و : خبرنگار گفت
زمان زمان . مبهم سخن گفتن نيست
ايرانيها بايد . شفاف سخن گفتن است

بدانند چه بر سر آنها خواهد آمد 
  .  هرگاه به اسرائيل حمله اتمي كنند

پيش كشيدن يك : سالميانقالب ا
احتمال موهوم، از سوي نامزد رياست 
جمهوري امريكا، به قول لوموند، حاكي از 
اينست كه هيالري كلينتون در استفاده 

و او . از حربه ترس، به راه بوش مي رود
غافل است كه هرگاه بنا بر اين باشد كه 
ترس نقش اول را در انتخابات رياست 

مك كين جمهوري بازي كند، برنده 
چنانكه از هم اكنون، اسرائيل او را . است

» دوست عزيز « جانشين مطلوب بوش، 
هيالري كلينتون كه مي .  خود مي داند

خواهد نان ترساندن امريكائيان را از 
مجهز شدن ايران به سالح اتمي بخورد، 
از اين واقعيت غافل است كه از انتخابات 

 بدين 1980رياست جمهوري امريكا در 
، رژيم ماالتاريا كه از دوره خاتمي سو

بدين سو، در تحول به رژيم مافياهاي 
 مالي بوده است، هر كار كه –نظامي 

توانسته كرده است تا نامزد حزب 
پس چه عجب . جمهوريخواه انتخاب شود

اگر به  بحران اتمي شدت بخشد و شدت 
تنش نظامي را  بحدي برساند كه جنگ 

ين ترفند، مك اجتناب ناپذير بنمايد و بد
    .كين به رياست جمهوري امريكا برسد

  
حضور ناو : وزير دفاع امريكا* 

هواپيمابر لينكلن و روزناو هاي 
  :همراهش اخطار به ايران است 

  
 آوريل، سي بي اس گزارش 29  در ◄

كرد  ناو هواپيما بر لينكلن و روزناو 
هاي همراهش  مأمور خليج فارس 

ي در خليج استقرار ناوگان دوم. شدند
. فارس براي حمله به ايران است

وزارت دفاع امريكا به فرماندهان 
نظامي قواي تحت فرمان خود را 

سي بي اس مي . آماده كارزار كنند
نقشه حمله به ايران، بنا بر قول : گويد 

يك افسر ارتش از آن رو آماده اجرا 
نقش ايران بطور روز « شده است كه 

ايران . »افزون خصمانه تر مي شود 
اسلحه به عراق وارد مي كند تا برضد 

  . قواي امريكا بكار روند
    روبرت گيتس، وزير دفاع امريكا مي 

آنچه ايران مي كند كشتن : گويد
امريكائيان مرد و زن است كه در عراق 

رويه خصمانه قواي .  خدمت مي كنند
دريائي ايران با قواي دريائي امريكا و 

ناء به قطعنامه برنامه اتمي كه بي اعت
هاي شوراي امنيت اجرا مي شوند، دو 
دليل ديگر بر خصومت آميز تر شدن 

  . روز افزون رفتار ايران است
     البته حمله به ايران قريب الوقوع 

وزارت دفاع خواستار جنگ . نيست
با وجود اين، . ديگري در منطقه نيست

درياساالر مايك مولن، رئيس ستاد 
: ان اخطار مي كندارتش امريكا به اير

ايران نبايد به اين گمان كه امريكا نمي 
تواند حمله ديگري بكند، خود را 

من ظرفيت نظامي امريكا . فريب دهد
بخصوص نيروهاي . را حفظ كرده ام

دريائي و هوائي آمادگي كامل حمله 
اشتباه است اگر گمان رود ما . را دارند

  .توان جنگي آماده عمل نداريم
 حمله همه چيز مي توانند       هدفهاي

از كارخانه هاي اسلحه سازي تا : باشند
ستاد سپاه قدس كه بطور مستقيم در 

به دنبال يك . عراق عمل مي كند
التيماتوم، قواي امريكا مي توانند دست 

  .به حمله بزنند
 آوريل، گيتس، وزير دفاع 29  در ◄

حضور ناوگان دومي در : امريكا گفت
اما .  ايران استخليج فارس اخطار به

تأكيد كرد كه بنا بر حمله زميني به 
ايران به طالبان در . ايران نيست

افغانستان كمك مي رساند و بر ارسال 
  .اسلحه به عراق افزوده است

  
امريكا طرح نظامي ديگري * 

دارد براي حمله به پايگاه هاي 
سپاه قدس در داخل ايران كه 
در آنها به افراد عراقي تعليم 

  :مي شود داده 
  
،  ساندي تايمز از 2008 مه 4   در ◄

قول منابع اطالعاتي خبر داده است 
كه هرگاه ايران به روش كنوني خود 
ادامه دهد، ارتش امريكا طرحي براي 
حمله به پايگاههاي سپاه قدس در 
. داخل خاك ايران تهيه كرده است

در اين پايگاهها به افراد عراقي تعليم 
  . داده مي شود

 از زمان روي كار آمدن روبرت     
گيتس، وزارت دفاع تدارك حمله 
نظامي به مراكز اتمي ايران را متوقف 
كرده است، اما به قول منابع نظامي، 
فرماندهان ارتش امريكا نگران مداخله 
هاي ايران در عراق هستند و مصممند 
كه نگذارند موفقيتي كه قواي عراق و 
، امريكا در بصره بدست آورده اند
.  توسط سپاه قدس از دست برود

هرگاه وضعيت در بصره همان شود كه 
قبل از عمليات نظامي مشترك بود، 
امريكا ايران را مسئول آن خواهد 

، »جراحي نظامي « شناخت و دست به 
يعني حمله به پايگاههاي سپاه قدس در 
داخل خاك ايران، در خوزستان، 

  . خواهد زد 
ا با حمله به      رؤساي وزارت دفاع قوي
در عوض، . مراكز اتمي ايران مخالفند

براين باور هستند كه حمله به يك 
پايگاه سپاه قدس كه در آن، به شيعه 
هاي عراقي تعليم داده مي شود، يك 

  . اخطار جدي به ايران خواهد بود
     مقامات انگليسي بر اين نظر هستند 
كه امريكا  نقش ايران در عراق را بيش 

با اين .  هست برآورد مي كنداز آنچه 
حال، آنها هم بر اين نظر هستند كه 
سپاه پاسداران نفوذ جدي در جيش 

  . المهدي مقتدا صدر دارد
  

خاتمي صدور خشونت  * 
خيانت به اسالم و انقالب اسالمي 

  :است 
  
 ،  آسوشيتدپرس از 2008 مه 3 در ◄

تهران گزارش كرده است كه خاتمي 
به صدور خشونت : گفته است

كشورهاي ديگر، خيانت به اسالم و 
بنظر خبرگزاري، . انقالب اسالمي است

او به صراحت سخت سران رژيم را 
متهم مي كند كه به كشورهاي ديگر 

  . خشونت صادر مي كنند
      او اشاره اي به عراق و متهم شدن 
ايران به مسلح كردن گروههاي عراقي، 
توسط امريكا ، نكرد  اما گفت ايران 

 بايد از اعمالي دست بردارد كه مي
صدور . وجهه اش را خراب مي كند

خشونت به كشورهاي ديگر مخالف 
هدفهاي انقالب اسالمي ايران به 

مقصود امام . رهبري امام خميني است
از صدور انقالب چه بود ؟ آيا  اين بود 
كه در كشورهاي ديگر، انفجارها 
ترتيب بدهيم و گروههائي را تعليم 

 در كشورهاي ديگر دست به بدهيم كه
 با اينگونه خرابكاري بزنند ؟  امام قويا 

اين كارها بزرگ .  اعمال مخالف بود
  .ترين خيانت به اسالم و انقالب است

  
تشكيل كميته جمع آوري 
مدارك مداخله ايران در 

 مرد قوي عراق –عراق 
 سفر تيم عراقي -كيست ؟ 
  :به ايران 

  
ت بدستور نوري المالكي نخس* 

وزير عراق، كميته اي براي 
جمع آوري مدارك مداخالت 
ايران در  عراق تشكيل مي شود 

:  
 مه، آسوشيتد پرس  از تهران 3  در  ◄

گزارش كرد كه هيأت عراقي كه به 
ايران آمده اند، مدارك مداخالت 
سپاه قدس  در عراق را ، براي ارائه به 

اين .  مقامات ايران، با خود آورده اند
اكي از آنند كه سپاه قدس مدارك ح

اسلحه به عراق وارد مي كند و به 
شورشيان عراقي تعليمات نظامي  مي 

از جمله اين مدارك اسلحه . دهد
خمپاره انداز و .  ساخت ايران هستند

خمپاره و موشك و بمبهائي كه در راه 
  ... ها كارگذاشته مي شوند و

، رويتر از بغداد 2008 مه 4در ◄ 
 كه بدستور نوري گزارش كرده است

المالكي نخست وزي عراق، كميته اي 
براي جمع آوري مدارك مربوط به 
مداخله ايران در امور عراق تشكيل 

اين كميته مدارك را جمع . شود
آوري و به  مقامات ايران ارائه  خواهد 

  . كرد
     سخنگوي حكومت عراق اين اطالع 
را روزي بعد از بازگشت هيأت عراقي 

. در اختيار مطبوعات قرار داداز ايران، 
هيأت عراقي مداركي حاكي از 
مداخله ايران در امور عراق به مقامات 

علي الدباغ، . ايران ارائه كرده است
: سخنگوي حكومت عراق، گفت

مقامات ايران هرگونه مداخله در امور 
از اين رو، .  عراق را تكذيب كرده اند

نخست وزير دستور داد كميته اي 
مدارك مداخالت ايران را تشكيل و 
او كه آشكارا مي خواست .  گرد آورد

از موضع امريكا فاصله بگيرد، توضيح 
داد كه حكومت عراق بنا ندارد با 

تنها . همسايگان خود وارد منازعه شود
مي خواهد مدارك قطعي و نه ظني را 
گرد آورد و پيش روي دولت ايران 

  . قرار بدهد
چه :  است      رويتر از دباغ پرسيده

 در اختيار داريد ؟ دباغ مدركي فعال 
موشكهاي ايراني در : پاسخ داده است

شهر بصره، در جريان زد و خوردهاي 
اخير در اين شهر، به دست قواي 

مداركي كه ما داريم . دولتي افتاده اند
اسلحه اي هستند كه در ايران ساخته 

ما مي خواهيم بدانيم چگونه .  شده اند
ده اند و كي آنها را بكار وارد عراق ش
  برده است ؟ 

      بگفته دباغ، كميته حكومتي از 
نمايندگان وزارتخانه هائي تشكيل 
خواهد شد كه به امر امنيت مي 

  . پردازند
  8در صفحه

  

 ! در صدي5مجلس
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مرد قوي عراق ، نه سيستاني ، * 
نه مالكي ، نه فرمانده قواي 

او قاسم . امريكا در عراق هستند 
اه قدس سليماني فرمانده سپ

  :است 
  

   McClachy مك كالچي ◄ 
دفترش در واشنگن است  و به تاريخ ( 

گزارش مفصلي در باره )  آوريل 28
نقش قاسم سليماني در عراق ، انتشار 

اين گزارش با توصيف او .  داده است
بعنوان قوي ترين مرد در عراق امروز 
شروع مي شود و واجد اين نكات 

  :است
راقي و امريكائي،  بنا بر قول مقامات ع●

قاسم سليماني عامل انتخاب طرفداران 
ايران به عضويت مجلس عراق است و 
بطور مرتب با رهبران ارشد عراق 
ديدار و از عناصر شيعه در نيروهاي 

اين . امنيتي عراق حمايت مي كند
نيروها متهمند به اين كه سني ها را 
دستگير و شكنجه مي كنند و زير 

  .شكنجه مي كشند
ما : ك مقام عراقي به ما گفت ي●

عراقي ها چه او را دوست بداريم و 
خواه  دوست نداريم و شما امريكائيها 
خواه او را دوست بداريد و چه دوست 
نداريد، واقعيت اينست كه  او مجري 
.  اول سياست ايران در عراق است

سپاه قدس در عراق نقشهاي سياسي و 
. نظامي و اطالعاتي و اقتصادي دارد

فرادش  مجريان سياست خارجي ا
  .ايران در عراق هستند

 مارس گزارش 30 مك كالچي در ●
كرد كه سليماني بود كه به جنگ قواي 
عراق با جيش المهدي در بصره پايان 

جالل طالباني شخصا با سليماني . بخشيد
  .ديدار و از او استمداد كرده بود

 درياساالر مولن، رئيس ستاد ارتش ●
د بشدت نگران امريكا مي گوي

مداخالت روز افزون سپاه قدس در 
  . عراق و نيز در منطقه خاورميانه است

 عراق شاهد زورآزمائي ميان ●
حكومت بوش و رژيم ايران شده 

بوش مي خواهد عراق : است
دموكراسي نوع غربي و سكوالر داشته 
باشد و خامنه اي، رهبر عالي و سليماني 
 اينست كه عراق اين نوع دموكراسي

  .را پيدا نكند
 مقامات اطالعاتي امريكا مي گويند  ●

سليماني و سپاه قدس : مي گويند 
تحت امر او به طالبان افغانستان نيز 

سليماني افراد حزب .  اسلحه مي دهند
اهللا لبنان را براي دادن تعليم به شيعه 

اينان افرادي . هاي عراق  آورده است
را تعليم مي دهند كه بنا بر قول اين 

» گروه هاي ويژه « مقامات، در 
مقصود از گروههاي . عضويت دارند

ويژه، گروه هائي هستند كه كارشان 
  . حمله به قواي امريكا است

 پيروزي اولي كه سليماني بدست ●
امريكا : آورد،  سياسي و نه نظامي بود

مي خواست عالوي و حزب او در 
انتخابات عراق برنده شود و تمام 

براي بدست آوردن اين امكانات را نيز 
پيروزي بكار گرفت اما در انتخابات 

 ، وقتي عراقي ها براي 2005ژانويه 
اولين بار رأي مي دادند، عالوي سخت 
شكست خورد  و طرفداران ايران 

  . پيروز شدند
 پس از آن، نوبت به انتخاب نخست ●

،  سليماني 2006در آوريل .  وزير رسيد
با وارد منطقه ممنوعه سبز شد و 
او . سياستمداران شيعه به گفتگو نشست

به آنها اطمينان داد كه نخست وزير 
. منتخب آنها مطلوب ايران خواهد شد

سرانجام بر سر نوري المالكي توافق 
  . شد

     مقامات امريكائي از اين انتخاب هم 
معاون . راضي و هم ناراضي بودند

نخست وزير عراق، عديل عبدالمهدي، 
در ) مك كالچي ( ا در مصاحبه با م

همين ماه، توضيح داد كه آنها راضي 
بودند بدين خاطر كه براي مشكل ما 

و . در آن زمان، راه حل پيدا شد
ناراضي بودند بدين خاطر كه سليماني 
به منطقه سبز آمده و بر سر گزينش 
نخست وزير با سياستمداران عراق به 

  . گفتگو نشسته بود
آن : يند     مقامات امريكائي مي گو

بار، تنها بار نيست كه سليماني به منطقه 
او بارها به اين . سبز بغداد رفته است

منطقه وارد و با مقامات عراق گفتگو 
  .كرده است

 امريكا بارها كوشيده است پاي ●
سليماني را از عراق قطع كند و به 
فعاليتهاي سپاه قدس پايان بدهد اما 

توقيف . موفقيتي بدست نياورده است
 تن در اربيل و تني چند در بغداد، 5

سرانجام، به . نتيجه اي به بار نياورد
 امريكا نمي –دنبال مذاكره اي 

  ايران -خواست به آن تن دهد 
  امريكائي ايراني 4زندانيان انگليسي و 

 تن از 9تبار را آزاد كرد و امريكا نيز 
ايرانيان مظنون به عضويت در سپاه 

  .قدس را آزاد كرد
هفته پيش، رئيس ستاد ارتش  در ●

امريكا سليماني را متهم كرد كه از راه 
حمايت از گروههاي مسلح شيعه، مي 
. خواهد جنگ در بصره را تجديد كند

يكبار اين كار را كرد و اينك مي 
خواهد به روش ديگري آن را تكرار 

  . كند
ما جيش المهدي :  سليماني مي گويد●

أتي يك عضو هي.  را تجهيز نكرده ايم
كه به ايران رفته است، بنام علي 
االديب، كه از رهبران رديف اول 

ما :  حزب الدعوه است، به ما مي گويد
به ايرانيها گفتيم ناامني در عراق سبب 

هرگونه . ناامني در ايران نيز مي شود
كمك آنها به طرفداران صدر پيام به 
!. امريكا است كه در عراق باقي بمان

ق بسيار بي ثبات زيرا وضعيت در عرا
  . است
 مارس، 29 و 28 در روزهاي ●

ديداري ميان مقامات ارشد عراق و 
اين ديدار در مرز . ايران دست داد

مريوان بعمل آمد و در آن، طالباني، 
رئيس جمهوري عراق، به سليماني 

يك !. جنگ را متوقف كنيد: گفت
طالباني به : مقام ديگر عراقي به ما گفت

!.   را متوقف كنيدصدر: سليماني گفت
سليماني بالدرنگ پيامهائي فرستاد و 

  .روز بعد جنگ بصره متوقف شد
  

هيأت عراقي به ايران رفت * 
براي گفتگو با مقامات رژيم و 

  :صدر 
  

   نيويورك تايمز و آسوشيتدپرس ◄ 
  گزارش مي كند كه  )  2008 مه 1(  

نوري المالكي چند تن از رهبران 
تهران فرستاد تا ارشد شيعه عراق را به 

  مقامات 
  

ايران را از نگراني حكومت عراق 
بخاطر تعليم و تسليح عراقي هاي شيعه، 

پيش از اين، مالكي خود . آگاه كنند
نيز به ايران رفته بود اما اين بار اول 
است كه  عراق يك هيأت بلند پايه به 

امريكا با فرستادن .  ايران مي فرستد
ما  اين هيأت به ايران موافق است ا

اقدام را ناشي از ساده انديشي مالكي 

هيأت روز اول ماه مه به . مي داند
  . ايران رفت

     اعضاي هيأت را مالكي خود 
او در مصاحبه با . برگزيده است

من آدم : تلويزيون العربيه گفته است
ايران نيستم و هرگز نيز نبوده ام و به 
امريكائي هم گفته ام من آدم شما نمي 

صادق الربيعي، مشاور نزديك . شوم
در تهران، همه : مالكي مي گويد

  .موضوعات مورد گفتگو خواهند شد
رئيس هيأت، :     يك مقام عراقي گفت

شيخ خالد العطيه، نايب رئيس مجلس 
 تن اعضاي 5ملي عراق  است و از 

هيأت، دو تن از اعضاي هيأت از 
متحدان ديرين مالكي و اعضاي حزب 

ي هستند كه از او سياسي شيعي ديگر
همگي نماينده . حمايت مي كنند

مجلس عراق هستند و عالئق نزديك با 
  . ايران دارند

هيأت :      يك مقام عراقي گفت
اميدوار است با  آيت اهللا خامنه اي و 
قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس، 

هيأت ممكن .  ديدار و گفتگو كند
در . است با مقتدا صدر نيز مالقات كند

فته هاي اخير، پرزيدنت بوش و ه
ديگر مقامات امريكا از بزرگ شدن روز 
به روز نقش ايران در عراق، از رهگذر 
تعليم و تسليح  عراقي هاي شيعه اما  

مقامات نظامي . افراطي سخن گفته اند
عراق مي گويند قواي تحت فرمان 
آنها مقادير عظيم اسلحه كه ساخت 

بط ايران است  را در بصره كشف و ض
مقامات نظامي امريكا مي . كرده اند

برخي از اين اسلحه ها ساخت : گويند
سال جاري هستند كه مرتب بسوي 
منطقه سبز بغداد، محل ساختمانهاي 
دولت و سفارت امريكا، شليك مي 
.  شوند، از موشكهاي ساخت ايران است

 آوريل كشته 30 امريكائي كه در 5با 
ا در شدند، شمار كشته هاي قشون امريك

 تن رسيد كه بيشترين 50اين ماه به 
تعداد از ماه سپتامبر گذشته بدين سو، 

  .است
 مه 2     قرار بر اينست كه هيأت در 

  . مالقات دومي با سليماني انجام دهد
گزارش )  مه 1(   خبرگزاري فرانسه ◄

كرد كه مقتدا صدر  حاضر به ديدار و 
گفتگو با هيأت پارلماني عراق  نشدكه 

 پايان دادن به نبرد ميان جيش براي
المهدي و قواي عراقي و امريكائي به 

شيخ صالح العبيدي، . ايران رفته اند
مقتدا : سخگوي صدر در نجف گفت

صدر به رهبران جنبش تحت رهبري 
خود، اجازه ديدار و گفتگو با هيأت 

صدر بر اين نظر است .  عراقي را نداد
كه بحران تنها از راه يك ابتكار 

لماني، با حمايت جالل طالباني، پار
رئيس جمهوري و رئيس مجلس، 
.  محمود مشهداني قابل حل است

عبيدي نگفت اما طالباني با طرفداران 
  .صدر در گفتگو هست

     جنگ ميان قواي امريكا و جيش 
المهدي در شهرك صدر كه از ماه 
مارس شروع شده است، همچنان ادامه 

 از  تن1073در ماه آوريل، . دارد
  . عراقي ها، كشته شده اند

  
دو مجموعه، : بحران اتمي

يكي مجموعه پيشنهادها و 
  ديگري مجموعه امتيازها   

   
برنامه اتمي ايران موضوع گفتگو     « 

  :در سه اجالس بوده است
     

 آوريل، 28در اجالس ژنو در * 
اتحاديه اروپا ايران را متهم كرد 
به اين كه عامل انتشار اسلحه 

  :مي استات
  
 آوريل، رويتر از ژنو گزارش 28 در ◄

 كشور 120كرده است كه نمايندگان 
در اين شهر گرد آمدند تا در باره 
جلوگيري از انتشار اسلحه اتمي گفتگو 

در اين اجتماع، اتحاديه اروپا . كنند
ايران را متهم كرد كه با پرداختن به 
توليد سالح اتمي عامل انتشار اين 

نماينده اين اتحاديه . سالح مي شود
اروپا مصمم است نگذارد ايران : گفت

توانائي توليد سالح اتمي را پيدا كند و 
مانع از آن شود كه اقدام ايران سبب 

  .انتشار سالح اتمي بگردد
  

ديدار هيأت ايراني با هيأت * 
روسي در مسكو و تسليم مجموعه 
پيشنهادها براي حل مشكل اتمي 

  :ايران به روسيه
  
 28( گزاري آسوشيتدپرس  خبر◄

از مسكو گزارش كرده است ) آوريل 
كه هيأتي به رياست جليلي، دبير 
شورايعالي امنيت ملي به مسكو آمده و 
مجموعه اي از پيشنهاد را كه جليلي 
آنها را جدي توصيف مي كند، تسليم 
طرف روسي خود در مذاكره كرده 

  . است 
    جليلي مي گويد، در ديدار خود با 

ر شوراي امنيت ملي روسيه، دبي
واالنتين سوبولف در باره مجموعه 
پيشنهادها گفتگو كرده است كه بهنگام 
.  سفر او به تهران، تسليم او شده بود

جليلي تأكيد مي كند كه مجموعه 
پيشنهادها مبناي خوبي براي 
گفتگوهاي ايران با غرب بر سر برنامه 

او در باره محتواي .  اتمي ايران است
  .س هيچ نگفتآژان

   در همين روز نيز معاون آژانس بين 
در . المللي انرژي اتمي وارد ايران شد

گفتگوهايش با طرف ايراني، ايران 
موافقت كرد به سئوالهاي آژانس در 
باره انحراف برنامه اتمي ايران به سوي 

  .توليد سالح اتمي پاسخ گويد
  

 كشور در 6اجتماع نمايندگان * 
 با ارائه  لندن و موافقتشان

  مجموعه اي از امتيازها به ايران       
  

، در  )2008 مه 2(    به گزارش رويتر 
 عضو دائمي 5همين تاريخ نمايندگان 

شوراي امنيت بعالوه نماينده آلمان در 
لندن اجتماع كردند و بر سر مجموعه 
امتيازها كه بايد به ايران پيشنهاد كنند، 

محوري اين امتياز . به توافق رسيدند
كمك به ايران در ساختن نيروگاه 

جز اين، شامل . هاي اتمي است
در . امتيازهاي سياسي و اقتصادي است

باره اين توافق  و مجموعه امتيازها 
 5ما :  وزير خارجه انگلستان گفته است

وزير خارجه و معاون وزارت خارجه 
چين، در باره مسئله خطير اتمي ايران، 

شتيم و بر سر گفتگوئي مثبت و مفيد دا
قدم بعدي كه بايد برداشت، گفتگو و 

  :توافق كرديم
 توافق اول ما بر سر اينست كه غني ●

سازي اورانيوم توسط ايران براي 
ثبات، بسيار جدي است و ما مي 

  .خواهيم بطور مستقيم بدان بپردازيم

 توافق دوم ما بر سر تصميم بر ادامه ●
 ماه. استراتژي ذو جنبه را ادامه دهيم

گذشته به پيشنهاد ما، شوراي امنيت 
، متضمن يك رشته 1803قطعنامه 

اين سومين . مجازاتها، را صادر كرد
قطعنامه اي بود كه بر ضد ايران صادر 

اما ما همواره بر آن بوده ايم  .  مي شد
كه مي بايد به ايران پيشنهادهاي 
سودمند ارائه كنيم تا منافع متعهد شدن 

ن المللي را و همكاري با جامعه بي
  . دريابد

     ديدار امروز ما به اين نتيجه رسيد 
 2006كه مجموعه پيشنهادهاي ژوئن 

را، بازبيني و به روز كنيم و من 
خوشحالم  كه ما بر سر پيشنهاد مجموعه 
اي از امتيازها به دولت ايران توافق 

  . كرديم
 ما اين مچموعه را تسليم ايران مي ●

بر دولت جزئيات آن را جز . كنيم
و ما اميدواريم . ايران آشكار نمي كنيم

كه اين دولت جديت و صداقتي  را باز 
شناسد كه ما در موافقت بر سر روش 

  .حل مشكل نشان داده ايم
  

امتيازها همان امتيازهاي * 
  اما دقيق 2006پيشنهادي ژوئن 

  :و قابل اجرا و با تضمين هستند 
  
اي از قول ديپلماته)  مه 2(    رويتر ◄

اروپائي گزارش  كرده است كه  
پيشنهاد كمك به ايران در توسعه برق 
اتمي، قلب پيشنهادهاي جديد را 

يك رشته عناصر در . تشكيل مي دهد
اين پيشنهاد گنجانده شده اند كه آن 

اين عناصر . را جذاب تر مي كنند
  . اقتصادي هستند

     آنتوني كردسمن بر اينست كه 
 نيروگاههاي پيشنهاد كمك به ساختن

. اتمي از نظر مالي جذاب تر است
پيشنهاد از جمله، فروش سوخت اتمي 
به بهاي نازل تر و دادن نيروگاه هاي 
پيشرفته تر به ايران و تسهيل اخذ اعتبار 
براي خريد نيروگاهها را  در بر مي 

  . گيرد
     بنظر او ايران اين امتيازها را نمي 

اي زيرا مجهز شدن به موشكه. پذيرد
قادر به حمل كالهك اتمي و سالح 
اتمي را موافق منافع ملي خود مي 

  . داند 
  

بنظر مي رسد : نيويورك تايمز* 
 6كه ايران مجموعه پيشنهادهاي 

  :دولت را نمي پذيرد
  

 مه و توافق 2   پس از اجتماع  جمعه 
بر سر مجموعه اي از امتيازها، رهبر 

ملت :  مه گفت3مذهبي دولت،  در 
آيت اهللا . تسليم فشار نمي شودايران 

خامنه اي كه در سياست دولت، حرف 
آخر را مي زند، اشاره مستقيم به برنامه 
اتمي كشور نكرد اما سخن او گوياي 
  . اينست كه ايران مايل به سازش نيست

  
وزير خارجه روسيه مي گويد * 
از ايران تنها خواسته مي شود : 

كه در مدت گفتگوها غني سازي 
وم را به حال تعليق اوراني

  :درآورد 
  
 3(     به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

،  سرگي الورف، وزير  )2008مه 
خارجه روسيه، روزي بعد از توافق  

در مجموعه : لندن، گفته است
امتيازهاي پيشنهادي هيچگونه اشاره 

اينك بر . اي به مجازات ها نشده است
  تهران است كه امتيازهائي را مد نظر 

  9فحهدر ص

 ! در صدي5مجلس
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قرار دهد كه از همكاري با جامعه بين 
شرط اول ما  .  المللي، عايد مي كند

به حال تعليق در آوردن غني سازي 
شش كشور به اين . اورانيوم است

توافق رسيدند كه ايران بايد غني 
سازي اورانيوم را تنها در مدتي كه 
.   گفتگوها ادامه دارند، متوقف كند

ازهائي الزم است براي ايران امتي
توضيح داده شوند كه عايد مي كند 
هرگاه گفتگو تنها به شرط متوقف 

  .كردن غني سازي اورانيوم  را بپذيرد
  

ايران تفتيش مراكز اتمي خود * 
را نمي پذيرد مگر اينكه 
فعاليتهاي اتمي اسرائيل نيز تحت 
نظارت و تفتيش بين المللي قرار 

  : گيرد 
  
،  ) مه5(   به گزارش  آسوشيتدپرس ◄

نماينده ايران در آژانس بين المللي 
در حالي كه :  انرژي اتمي گفته است

اسرائيل تن به عضويت در آژانس بين 
المللي انرژي اتمي نمي دهد و سالح 
هسته اي توليد مي كند، ايران نمي 
تواند اجازه بازرسي گسترده مراكز 

علي . اتمي خود را به آژانس بدهد
 ديگر رويه :اصغر سلطانيه افزوده است

او . يك بام و دو هوا تحمل نمي شود
اين سخنان را در اجتماع نمايندگان  

 دولتي گفت كه قرارداد منع 190
گسترش سالح هسته اي را امضاء كرده 

نظارت بر فعاليتهاي اتمي جهان . اند
 كشور  توافق 30چنانكه . شمول نيست

با آژانس براي اين كه فعاليتهاشان 
قرار بگيرد را تحت نظارت آژانس 

اسرائيل با اين كه .  بعمل نياورده اند
بمب اتمي مي سازد، عضو آژانس 
نيست و هيچ نظارتي بر فعاليتهاي 

  . اتميش اعمال نمي شود
      فورد، نماينده امريكا، ايران را متهم 

فعاليتهاي تحريك آميز و « كرد به 
رهبرانش مسئول : و گفت» ثبات ستان 

ران تحت قرار دادن مردم اي
مجازاتهاي مصوب شوراي امنيت 

خود را غير قابل اعتماد كرد . است
خويشتن را منزوي كردن و در معرض 
مجازاتهاي روز افزون قرار دادن است 

...  
  

شائول مفاز، وزير ارتباطات * 
ايران در : اسرائيل مي گويد

سال جاري به تكنولوژي توليد 
  :بمب اتمي دست مي يابد 

  
 قول شائول مفاز را  ژروزالم پست ◄

بسا ايران در :  اين سان نقل كرده است
 به تكنولوژي ساخت 2008همين سال 

  . بمب اتمي دست بيابد
     روزنامه يادآور مي شود كه اجماع 
سازمانهاي اطالعاتي غرب بر اين بود 
كه ايران، براي غني كردن اورانيوم، 
با مشكالت فني روبرو است و به اين 

ان توليد بمب اتمي زودي صاحب تو
برآورد جديد اداره . نمي شود

اطالعات ارتش اسرائيل نيز براينست كه 
 به 2010ايران حد اكثر تا سال 

تكنولوژي توليد بمب اتمي دست مي 
با وجود اين، شائول مفاز كه پيش . يابد

از اين، وزير دفاع و رئيس ستاد ارتش 
اسرائيل بوده است، در دانشگاه يال، 

: نكتي كوت، مي گويدواقع در ك
ايران ظرف ماههاي آينده به فنون 

  . توليد بمب اتمي دست مي يابد
  دفتر اهود اولمرت، نخست وزير، 

  .نخواست سخنان مفاز را تفسير  كند
  

ايران پيشنهادهاي شامل تعليق * 
غني سازي اورانيوم را نمي 
پذيرد و با امريكا بر سر عراق 

  :گفتگو نمي كند
  
: مي پرسد )  2008 مه 5(  استراتفور ◄

معناي اين دو رد كردن، آنهم در 
زماني كه كار هر دو مسئله اتمي و 
عراق به  وخامت كشيده است، چيست؟ 
پاسخش به اين پرسش شامل اين نكات 

  :و اطالعات است
 مه گفت 5 محمد علي حسينيان در ●

ايران تعليق غني سازي را بعنوان شرط 
زها را  تعيين شده در مجموعه امتيا

نمي پذيرد و او گزارشي را نيز تأييد 
  مه انتشار يافت و حاكي 3كرد كه در 

از اين بود كه تا وقتي قواي امريكا 
عراقيها را مي كشند، حاضر به گفتگو با 

  . امريكا بر سر عراق نيست
 اما موضعگيري ايران ظاهري و بقصد ●

پوشاندن گفتگوهاي پشت پرده و حفظ 
را كه گفتگوهاي چ. وجهه خويش است

پشت، در باره عراق، از چند مجرا 
انجام شده اند و مي شوند و  مجموعه 
امتيازهاي اخير نيز فرآورده 
گفتگوهاي اخير ايران با آژانس بين 

در حقيقت، .  المللي انرژي اتمي است
ايرانيها نمي توانند از گفتگو و معامله 
با امريكا بر سر برنامه اتمي خود و 

هر دو مسئله، . اري كنندعراق، خودد
واجد بيشترين اهميت استراتژيك براي 

همزمان، ايران مي بايد .  ايران است
موقعيت خود را در گفتگوها و معامله 

  :هاي محرمانه ضعيف نگرداند
     در جبهه داخلي، رژيم ايران نمي 
تواند در نظر ايرانيان اينطور جلوه 
كند كه براي نزديك شدن به غرب، 

له اتمي، همان مسير را در پيش در مسئ
.  گرفته است كه رژيم قذافي رفته است

نه تنها اين رژيم نياز به آن دارد كه 
امتيازها كه از غرب مي ستاند، را به 
حد اكثر برساند، بلكه مي بايد اينطور 
وانمود كند كه برنامه اتمي خود را رها 

به سخن ديگر، ايران .  نكرده است
 اما  مي خواهد حاضر است سازش كند

جامعه بين المللي نيز موافقت كند با 
اين امر كه ايران شبه برنامه اتمي غير 

  . نظامي را داشته باشد
     مسئله عراق بسيار پيچيده تر است و 

زيرا . حل آن نياز به انرژي بيشتر دارد
مذاكره كنندگان ايراني براي تحكيم 
نفوذ خود در كشور عرب همسايه مي 

و خطر سياسي . امريكا كار كندبايد با 
زيرا . چنين همكاري بسيار زياد است

ايران مي بايد از ابراز اين امر كه با 
امريكا رابطه تفاهم آميز دارد، 

زيرا مقتدا صدر و . خودداري كند
جانبداران او، با وجود عالئقي كه با 
ايران دارند، بتازگي، با سني هاي 
 عراقي همصدا شده و ايران را متهم

مي كنند كه مي كوشد بر عراق سلطه 
طرفه اين كه مقامات امريكائي .  جويد

حكومت مالكي را بر آن داشته اند كه 
به مقابله با ايران، بخاطر حمايتش از 

  .گروه هاي مسلح عراقي برخيزد
 گرچه ايران از اين كه امريكائيها ●

طرفداران  را سرجاي خود بنشانند و 
ي است اما قابل مهارشان سازند، راض

نمي تواند خود را نسبت به كشته شدن 
اينست كه مي . شيعه ها القيد نشان دهد

گويد گفتگو با امريكا را به حال تعليق 
  .در مي آورد

 ايران تاكتيهائي با برد محدود بكار مي 
آنچه بدان نياز دارد قابليتي است . برد

كه از رهگذر تسيهم قدرت در جامعه 
 به ترتيبي كه شيعه، بايد بدست آورد

اين كار، . بتواند با امريكا معامله  كند
  .براي تهران آسان نيست

  

كار اعتصاب غذا در بيروت به *
زد و خورد مسلحانه و بستن راه 
فرودگاه و نافرماني عمومي 

  :كشيد 
  

 مه، اعتصاب در بيروت بخاطر 7  در 
افزايش دستمزدها، به زد و خورد 

م، افراد شب هنگا. مسلحانه سر باز كرد
مسلح حزب اهللا راه فرودگاه را بستند و 
  . اين حزب دستور نافرماني عمومي داد

    پيش از آن، جنبالط حزب اهللا را 
متهم كرده بود دولت در دولت ايجاد 

بدين سان، صف آرائي . كرده است
مسلحانه در برابر يكديگر، لبنان را نيز به 
يكي از صحنه هاي برخورد گروه 

دولتهاي منطقه بوجود بنديها كه 
بديهي . آورده اند بدل كرده است

است پاي امريكا و اسرائيل و اروپا نيز 
  .  بميان است

وضعيت داخلي كشور و : انقالب اسالمي
شرائطي كه از لحاظ بين المللي ايران در 
آن قرار گرفته است، حاصل دولت 
مالتاريا پيش از اين و حزب سياسي 

ط پنهان و مسلح در حال حاضر و رواب
  :است... اين دولت با امريكا و اسرائيل و 

  
 

: حزب سياسي مسلح 
 –سران و پيشينه آن 

2:   
  

  عليرضا افشار» سردار  « -21
   

 سردار افشار از نيروهاي ابتداي     
انقالب بود كه در جريانات تصرف 
. سفارت امريكا وارد اين سفارتخانه شد
ن اين بسيجي بعد از سالها حضور در اي

نهاد به مسئوليت فرهنگي اين نهاد 
. رسيد و در انجا مشغول به كار شد

حضور او در سركوب نيروهاي مردمي 
و دانشجويي در پرونده سياه اين 

 خرداد 2در .  پاسدار مستبد  ضبط است
 كه خاتمي به رياست جمهوري 76

انتخاب شد، او گروهي بسيجي را در 
و و ا. خامنه اي گرد آورد» بيت « برابر 

ما بني صدر : گروهش شعار مي دادند
  !دوم را نمي خواهيم 

   او با بر سر كار آمدن احمدي نژاد و 
قرار گرفتن ذوالقدر در وزارت كشور، 
براي مديري كلي اداره انتخابات 

الحق هم . وزارت كشور معرفي شد
  » نفوذي ها « خود از پس همه 

)  نبودند » اصول گرا « نامزدهائي كه ( 
مد و در بررسي صالحيت آنان با بر آ

توجه به افرادي كه در اختيار داشت 
جاسوسان و نفوذي «مانع ورود همه 

. به صحنه و تنور داغ انتخابات شد» ها
در انتخابات كار تقلب را به جائي 
رساند كه حتي صداي پور محمدي را 

او نامه اي در باره تخلفات . هم درآورد
 نوشته و »مقام باالئي« انتخاباتي به 

خشم شديد احمدي نژاد را بر انگيخته 
  .است

  
  دوركي » سردار   « -  22

  
     از سرداران ارشد سپاه پاسداران كه 
فرمانده سپاه شيراز بوده و در مجلس 

فعلي مقام نمايندگي را اشغال كرده 
در انتخابات مجلس هشتم نيز، او . است

كارش به . خود را نامزد كرده بود
  .سيده استمرحله دوم ر

  
  فرهنگي » سردار   « -  23

  
     فرهنگي از نمايندگان فعلي مجلس 

وي در زمان حركت هاي . است
دانشجويي مسئوليت نيروهاي انتظامي 

در .  شهرستان تبريز را عهده دار بود
جريان درگيري هاي ان شهر برادر 
وي با تير غيبي كه هنوز هم معلوم 
د نشده است كه از كجا شليك شده بو

  . به قتل رسيد
    برادر وي كه بسيجي روحاني بود 
در جنبش اعتراضي دانشجويان در 
تبريز، در حال حمله به دانشجويان بود 

برادر مقتول  همين .  كه كشته شد
سردار فرهنگي به خوبي توانست 
دانشجويان را با بدترين شكل سركوب 
كند كه برخي از اعمال وي در شنائت 

  .شجويان استهنوز ورد زبان دان
وي بعد از سركوب دانشجويان به 

مورد تاييد . انتخابات پا گذاشت
نيروهاي نظامي و انتظامي وسپاهي 

در اين . قرار گرفت و وارد مجلس شد
انتخابات، كارش به دور دوم كشيده 

  . است
  

  جنگروي » سردار   « -  24
  

 از سرداران سپاه پاسداران كه در     
ظامي حال حاضر در نيروي انت

مسئوليت يكي از پايگاههاي امنيتي 
  .تهران را بر عهده  دارد

  
  حسين عاليي» سردار   « -  25

   
 8    از سرداران معروف  دوران جنگ 

او كانديداي نمايندگي از . ساله است
وي از جمله سرداراني .  شهر اراك شد

است كه رابطه خوبي با احمدي نژاد 
 در در دوراني كه احمدي نژاد.  دارند

شهرداري بود در كنار وي قرار داشت 
و بعد هم كه رييس جمهوري شد،  
مسئوليت تشريفات وي را عهده دار 

  .گشت
  

  امين حياتي »  سردار دكتر« 26
  

   از جمله سرداران سپاه است كه با بر 
سر كار آمدن احمدي نژاد، به اين و 

او به استانداري . آن مقام رسيده اند
  اما بعد از مدتي استان خوزستان رسيد

به دليل داشتن رابطه نا مشروع از اين 
كار استعفا داد و در همين زمان بود 
كه وزير كشور از ماده هاي براي 
ازدواج موقت سخن به ميان آورد و 
  گفت كه بايد در اين مورد كاري كرد

   
  مصلحي » سردار  « -  27
  
 از سرداران اوليه سپاه كه در امور    

وي .  ي يدي طوال داردسرمايه اندوز
در حال حاضر عالوه بر سرداري در 
سپاه كليه پيتزا فروشي هاي بوف 
تهران را در اختيار دارد و عالوه بر آن 
شهر بازي  مخصوصي را در تهران نيز 

  .دارد
  

  غفور درجزي »  سردار   « - 28
درجزي از نيروهاي لشكر » سردار  «   

ري ويژه سپاه پاسداران است و در بسيا
از ترورهاي خارج از كشور دخيل 

وي بعدها به فرماندهي . بوده است

انتظامات و حراست صدا و سيما 
منصوب شد و بعد از مدتي وارد 

هم اكنون .  كارهاي ساختماني گشت
به برد و خورد رانت هاي خاص اين 

در . كار و افزايش سرمايه مشغول است
ضمن،  هم اكنون نيز در مورد مسائل 

   با سپاه همكاري نزديك دارداطالعاتي
   
  »سردار مهدي  هاشمي   « - 28.
   

از سرداران مجروح سپاه كه بعد   
ازجنگ در مقاماتي بلند قرار گرفته 
بود وي در زمان شهرداري احمدي 
. نژاد، متصدي  معاونت شهرداري بود

بعد از  رسيدن وي به رياست 
جمهوري، به معاونت عمراني وزارت 

ت كه هم اكنون در كشور رسيده اس
  .اين مقام مشغول بكار است

   
  عباس محتاج  » سردار  « -  29

  
    سردار عباس محتاج از فرماندهان 

يك زمان نيز . قديمي سپاه است
فرماندهي نيروي دريايي سپاه را 

سياسي »  سردار « اين . برعهده داشت
با بر سر كار آمدن احمدي نژاد به مقام 

بعد از رفتن استانداري قم رسيد و 
سردار ذوالقدر بنا به درخواست پور 
محمدي به وزارت كشور آمد و 

  .جانشين ذوالقدر شد
  

  مصطفي ايزدي » سردار  « -  30
  

   از سرداران قديمي سپاه پاسداران 
كه در ستاد نجف اشرف در غرب كشور 
مشغول به كار بوده است و تا به حال 
در سپاه داراي مسئوليت مهم 

  .وده استفرماندهي ب
  

  محمد نجار » سردار    « -31
  

    وزير دفاع در حكومت احمدي نژاد 
به . و از نزديكان خامنه اي است 

دستور خامنه اي،  احمدي نژاد حكم 
انتصاب او را به وزارت دفاع امضاء 

وي از جمله افرادي است . كرده است
كه كمتر در مسائل سياسي دخالت مي 

  . نظامي مي پردازدكند و بيشتر به امور 
  

  حسين نجات » سردار  « -  32
  

 از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران     
»  بيت رهبري « و رييس حفاظت 

وي سالهاست كه در سركوب . است
. حركت اعتراضي مردم شركت دارد

اگر مردم به : او كسي است كه گفت 
سوي بيت رهبري بيايند با دوشكا آنها 

  .هم دادرا مورد حمله قرار خوا
يكي از گردانندگان »   سردار «     اين 

سايت يك خبر بود كه بعدها نام سايت 
اين سايت براي . افشا  را پيدا كرد

مقابله با اصالح طلبان به كمك سرافراز 
معاون صدا وسيما راه اندازي شده بود 

گروه اداره كننده در صدا و سيما . 
مستقر بود كه بعدها از انجا به محل 

  .ي منتقل شدديگر
   در اين سايت، افراد ديگري از قوه 
قضاييه و نيز مدير مسئول نشريه 
همشهري كه از نزديكان آيت اهللا 

وي همان .  جنتي بود، كار مي كردند
كسي بود كه آراي رجايي را در 
مجلس ششم باطل كرد و موجب رفتن 

باز از جمله .  حداد عادل به مجلس شد
كاري مي كساني كه با اين سايت هم

كنند،  عباس ملكي است كه از ياران 
واليتي مي باشد و در نشريه همشهري 
مسئوليت بخش خارجي را در اختيار 

  .داشته است
     سايت يه خبر وقتي كه با اعتراض 

روبرو شد پرونده آن به دادگاه رفت 
ولي كسي پيگير آن نشد مانند پرونده 
هاي ديگر از جمله قتل هاي زنجيره 

  له به اتوبوس امريكاييان و اي و حم
  برنامه عاشورا و پوستر  خاتمي و مصدق

  10در صفحه

 ! در صدي5مجلس
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نوجوان ، جانشين » سردار  « -  33
  بازسازي عتبات عاليات  ستاد

  
   او يكي از عوامل اصلي سركوب 
هاي خياباني و از اعضاي برجسته حزب 

او اينك در عراق، در حال . اهللا است
ايران هزينه كردن بيت المال مردم 

او ساخت برج نور، سالن و . است
هاي اين ستاد در  مهمانسرا را از فعاليت

از : نجف اشرف برشمرده و گفته است
سوي اين ستاد سالن مسقف براي 
زائران، كتابخانه و سرويس بهداشتي 

  .مجهزي احداث شده است
     در شهر كاظمين يازده هزار 

هاي  هاي صحن مترمربع از سنگ
ها  هاي حجره  دربمتبركه و نيز

تعويض شده است و در آينده نزديك 
به پايان ) ع(طالكاري گنبد امام جواد

  . خواهد رسيد
    در شهر نجف مركز تحقيقاتي با چهار 

اي با هفت هزار  هزار مترمربع، كتابخانه
مترمربع با گنجايش سيصد هزار كتاب 
با سه سالن قرائتخانه، موزه و مركز 

ناهايي است كه در ها از جمله ب همايش
مورد ) ع(توسعه حرم حضرت امير

  .توجه قرار خواهد گرفت
    در كربال  مجتمع خدماتي با چهارده 

اي  هزار مترمربع براي زوار، آشپزخانه
با ده هزار طبخ غذا و آموزشگاه خدام 

در حال ) ع(در جوار حرم سيدالشهداء
  .احداث است

    احداث دارالشفا با سي و چهار 
طرح جامع حرمين مطهر و تخت، 

 40طرح بزرگ كربال با وسعت 
كيلومتر مربع را در برنامه بازسازي 

  . داريم 
 

مهدي » سردار دكتر  « -  34
  كوچك زاده 

  
از سرداران نزديك به احمدي نژاد    

كه از سوي وي براي مجلس دوره 
اين سردار . هشتم نيز معرفي شده است

سپاه در حال حاضر مقام نمايندگي 
وي از . مجلس را در اختيار دارد

سخنرانان مجالس انصار حزب اهللا و از 
  .ياران پر نفوذ آنان در مجلس مي باشد

  
دكتر يداهللا » سردار   « -  35

  جواني 
  

 رييس اداره  سياسي ستاد مشترك     
سپاه پاسداران از سياسي ترين 
فرماندهان سپاه كه همواره در نزديكي 

يب سپاهيان و هاي انتخابات براي ترغ
بسيجيان و دخالت آنان در انتخابات 

از جمله، گفته . سخنراني هاي مي كند
  :است
ملي  از نظر داخلي و در سطح...    «
ترين دستاورد انقالب اسالمي  مهم

رساندن مردم به سطح عالي خود 
نفس در چارچوب  باوري و اعتماد به

 .هاي ديني است تعاليم اسالمي و آموزه
ماني نوعي خودباختگي ز  ملتي كه

داشت و احساس نااميدي و عقب 
 كرد امروز خود را باور ماندگي مي 

   .كرده است
اسالم و رهبري ديني بود كه ملت     ...

ايران را به اين نقطه رساند و امروز 
ملت ما را به عنوان  شاهديم كه دنيا

ملتي پويا، بااميد و رو به جلو باور 
  ».كرده است

 وارونه كردن واقعيت      سخنان او
واقعيت اينست كه مردم ايران . است

در جريان انقالب، اعتماد به نفس پيدا 
كردند و رژيم با نفله كردن يك نسل 
از راه طوالني كردن جنگ و سركوب 

وحشيانه، در از بين بردن اين اعتماد به 
   . نفس كوشيد و مي كوشد

شناسي را الزمه حضور در      وي دشمن
  :  اقعي مي داند و مي گويدكربالي و

بايد كاري كنيم كه در سطح « 
چراكه در غير . باشيم) ع(بن علي حسين
يا در صف مقابل هستيم يا  صورت اين
 و »  .تفاوت خواهيم بود كه بي آن
حضور حداكثري در انتخابات ... « 

  .دشمن هاي كردن توطئه يعني خنثي
كه تبعيت از رهبري  انتخاب كساني

فادار به انقالب و راه شهيدان و دارند و
و دلسوز اين نظام هستند به معني 

هاي  تحقق آرمان كمك به پيشرفت و
  .»انقالب اسالمي است 

جواني در همايش سياسي » سردار     « 
پاسداران رده هاي سپاه استان كرمان 
با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان و 
شوراي اسالمي شهر و روستا گفته 

مسايل داخلي،  منطقه اي و بين : است
المللي اهميت انتخابات آينده را 

آحاد مردم مي . ه استمضاعف كرد
توانند با حضور و مشاركت حداكثري 
خودپاي صندوقهاي راي و انتخاب 
افراد با صالحيت، كارآمد، اليق و 
شايسته دشمنان اسالم را كه به انتخابات 

 آذرماه چشم دوخته اند، مايوس و 24
  » . نااميد سازند

جواني در باره  نقش سپاه » سردار     « 
سپاه « : ت پاسداران  گفته اس

پاسداران با عدم مداخله در جناحهاي 
سياسي و دسته بنديهاي حزبي با حضور 
حداكثري خود توانسته است نقش 
مثبت و اثر گذاري در انتخابات داشته 

  ! » باشد 
  

  سردار دكتر عزت اهللا -  36
  ضرغامي 

    
در صدا و » رهبر« رييس مورد اعتماد   

ماني سيما از جمله نيروهايي بود كه ز
در روابط عمومي سپاه پاسداران 

وي در زمان . مشغول به كار بود
وزارت مير سليم، در وزارت ارشاد 

تا زماني كه سردار . مشغول به كار شد
« علي الريجاني از سپاه منفك شد و  

اين وزارتخانه شد، در اين » وزير
بعد  با او به  صدا و .  وزارت خانه بود

  . سيما رفت
مورد اعتماد و »  ار سرد«     اين 

بحران ساز از جمله پاسداراني بود كه 
در حمله به سفارت امريكا شرگت 

او اينك در سازمان صدا و . داشت
سيما،  برنامه تبليغاتي براي حذف  
بسياري از نامزدها و تبليغ گسترده 

« برضد حذف شوندگان و به سود 
. ، در دست اجرا دارد»اصول گرايان 
هاي استقالل و آزادي تبليغ برضد نماد

  . كار مداوم او است
برنامه هاي خاصي » دكتر «    اين 

جهت فريب مردم و به پاي صندوق 
كشاندن آنها را آماده و به عمل در 

حاصل آن شركت مردم در . آورد
  . شد» انتخابات « تحريم وسيع 

  
  سردار دكتر علي الريجاني   -  37

  
عد بود كه ب»  كادرهائي «     از جمله 

او  به . از جنگ، صاحب مقام شدند
وزارت و رياست صدا و سيما و دبيري 
شوراي امنيت ملي و اينك نمايندگي 

او كه سالها در . مجلس رسيده است
روابط عمومي سپاه مشغول به دروغ 
سازي و دروغ پراكني بود، بسياري از 
.  افراد سپاه را وارد وزارت ارشاد كرد

»  ردار س« همان كاري را كه االن 
  . حسين صفار هرندي انجام مي دهد

  به دليل اعتماد بيش از حد خامنه اي،  
در . وي سرپرست صدا و سيما شد

سالهايي كه در اين مقام بود، بارها و 
بارها فرهنگ اين كشور را لگد مال 
. اهداف واليت پسندانه خامنه اي كرد

از جمله كارهايي كه او در اين سازمان 
ه در آن، حسين  ك-انجام داد 

شريعتمداري و سعيد امامي و حسينيان 
و پور محمدي و مير حجازي شركت 

     برنامه هايي بودند به-داشتند 
  :نامهاي 

 كه در اين برنامه  بسياري – هويت ●
از نويسندگان و بزرگان فرهنگ و 
« شخصيتهاي سياسي ايران را با

واواك و روزنامه كيهان، »  اطالعات 
 سياسي پست خود، بخاطر اهداف

  . بگمان خويش، لجن مال كردند
 برنامه چراغ كه در حمايت از قاتالن ●

كه جنايتكاران خود ( قتل هاي سياسي 
نام » قتلهاي زنجيره اي « به آن 
، با همدستي پور محمدي و »نهادند

شريعتمداري و حسينيان كه از ياران 
  . سعيد امامي ، تهيه و اجرا شد

 برلين از جمله   برنامه كنفرانس●
كارهايي بود كه علي الريجاني با 

آيات « گرفتن مجوز از برخي از 
. سياسي،  طراحي و پخش كرد» عظام

برنامه حاوي  صحنه هاي بسيار زشت و 
  . غير اخالقي بر ضد  اصالح طلبان،  بود

سالها در مقام نماينده » سردار «  اين ●
رهبر در شوراي امنيت ملي و 

 كار با بسياري از سخنگوي آن،  در
سرداران از جمله ذوالقدر و افشار و 

  .همكار بود... رضايي و 
  
.  

شبكه تارعنكبوتي 
مافياها، دولت  و 

اقتصاد كشور را در 
  :خود گرفته است 

  
 در باره 90گزارش كميسيون اصل * 

  :خورد و برد ها
  
  ، 1387 ارديبهشت 10 در ◄
 را 90 گزارش اصل  مهر، گزاريخبر

 نيحسلس مافياها توسط كه در مج
 قرائت 90 اصل ونيسي عضو كمييفدا
 مستند به :ه است ، انتشار داده است شد
 ي فوق و در اجرافي و وظااراتياخت

 مقام معظم يفرمان هشت ماده ا
 بر لزوم مبارزه با مفاسد ي مبنيرهبر

 اصل نود قانون ونيسي كم،ياقتصاد
 با ارزه كارگروه مبلي با تشك،ياساس

 ي اقدام به جمع آور،يقتصادمفاسد ا
 مهم مشمول ي پرونده هايو طبقه بند

 به منظور يفرمان مقام معظم رهبر
 . نموديبرخورد قاطع با مفاسد اقتصاد

 ونيسي مهم موجود در كمي هاپرونده
، ني به هفت حوزه عمده زم90اصل 
 عي صنا،ي ها و مسائل ارزمهيبانكها ب

 نفت و گاز و ،يرانيمخابرات، كشت
 ييضاق ،ي و اجتماعي، فرهنگيميوشپتر

 كه جهت  شدمي و خودرو تقسيتيو امن
 به آنها در هر حوزه يدگيرس

 نيي مشخص تعفي با وظايكارشناس
  .شدند

 بنا بر گزارش، در قلمرو زمين و ●
 مورد و در قلمرو  10زمين خواري  

 مورد 17بانكها و بيمه ها و مسائل ارزي 
 2/27و  ميليارد ريال   12858جمعا ( 

و  در )  ميليون دالر 6ميليون اورو و 
 11قلمرو صنايع مخابرات و كشتيراني  

مورد و  نفت و گاز و پتروشيمي شامل  
 مورد و در قلمرو فرهنگي و اجتماعي 4

شامل دو مورد و  در قلمرو  قضائي و 
امنيتي  شامل دو مورد و در قلمرو 

 مورد، فساد موضوع 3خودرو  شامل 
بديهي است . اندرسيدگي شده 

فسادهاي بزرگ موضوع رسيدگي 
نشده اند اما گزارش مسلم مي كند كه 
فساد همچون سرطان تمامي دولت 

 مالي را در برگرفته –مافياهاي نظامي 
در گزارش موارد زمين خواري .  است

با كمي تفصيل شرح شده اند آنهم 
بدين خاطر كه مفسدان از اصالح 

  :طلبان بوده اند
  

 از ي گزاش به پاره اني ا دومبخش* 
 و به ني زميتخلفات مربوط به واگذار

  : شودي مربوط مليشرح ذ
  
 ي هزاران هكتار از اراضيواگذار -1
 : مكانهاني در بهتريمل
    
 ي از واگذاري پرونده مواردني ادر 

 تي مطرح است كه بدون رعاياراض
 و مقررات مربوط و بدون آن نيقوان

 در يحكه مطابق ضوابط مربوط طر
 از يآنها اجرا گردد قبل از بهره بردار

 به ني از ارزش زميمي نفيطرح با تخف
 از افراد ي وقت به برخنيدستور مسئول

 ده وقت واگذار شنياز جمله مسئول
 . است

 هكتار از 260 ي قطعي واگذار-1/1
 و مرغوب شهرستان دماوند ي ملياراض

به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان 
 ژهي وفي درصد تخف50عمال آنان با ا

 .ي كارشناسمتيق
 ي هكتار از اراض367 ي واگذار-2/1

 در تهران، كرج  و دماوند به يمنابع مل
 از وزارتخانه ها بدون كي يتعاون

 الي رارديلي م40ضابطه كه متجاوز از 
 .سود بادآورده داشته است

 هكتار از 125 ي قطعي واگذار - 3/1
سگرآباد به  مي و دولتي منابع ملياراض

 كه ارزش يدر حال( از شركتها يكي
 ارديلي م131 ي اراضني ايكارشناس

 26و در قبال آن فقط )  بودهالير
 دستگاه 13 و ي نقدالي رارديليم

 ارديلي مكي به ارزش ي سواريخودرو
 افتي دري نقدري به صورت غالير

 .ستشده ا
 ي هكتار از اراض3162 ي واگذار-4/1

 متر مربع ونيلي م15 و حدود يمنابع مل
 در سراسر كشور به ي شهرياز اراض

 بدون ي دولتري غي از دانشگاه هايكي
 ي با اقل بهاي ضوابط قانونتيرعا

 ي در حالنيا. گانيممكن و عمدتا را
است كه مسئوالن دانشگاه امكان هر 

 ،يدارگونه نظارت بر نحوه بهره بر
 و ي و طبق ضوابط قانونحياستفاده صح

 مورد تفاهم را از يهاموافقت نامه 
 سلب ي به طور كلي نظارتيدستگاه ها
  .نموده اند

 در ني هكتار زم87 ي واگذار-5/1
 ي شركت خصوصكي به نياستان قزو
 آن از رهي مدئتي هيكه اعضا
 ي دولتي از سازمان هايكيكاركنان 
 .بوده اند

 هزار متر مربع از 23 ي واگذار-6/1
اد  مرغوب تهران واقع در دارآبياراض

 دوره ششم با ندگاني نفر از نما160به 
 به الزم .ژهي وطي نازل و شرامتيق

 نهاي زمنيذكر است، مقرر بوده تا در ا
 و علوفه ي طرح درختكار،يدامدار

 به لي كه عمدتا تبدردي صورت گيكار
 ياحداث مسكن شده و قبل از اجرا

 به فروش زي نيطرح و بهره بردار
صد به  در50 في و سند با تخفدهيرس

  . صادر شده استينام متقاض
 هكتار از 260 ي قطعي واگذار-1/1

 و مرغوب شهرستان دماوند ي ملياراض
به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان 

 ژهي وفي درصد تخف50آنان با اعمال 
 .ي كارشناسمتيق
 ي هكتار از اراض367 ي واگذار-2/1

 در تهران، كرج  و دماوند به يمنابع مل
 از وزارتخانه ها بدون كي يتعاون

 الي رارديلي م40ضابطه كه متجاوز از 
 .سود بادآورده داشته است

 هكتار از 125 ي قطعي واگذار - 3/1
 مسگرآباد به ي و دولتي منابع ملياراض

 كه ارزش يدر حال( از شركتها يكي
 ارديلي م131 ي اراضني ايكارشناس

 26و در قبال آن فقط )  بودهالير
 دستگاه 13 و ينقد الي رارديليم

 ارديلي مكي به ارزش ي سواريخودرو
 افتي دري نقدري به صورت غالير

 .ستشده ا
 ي هكتار از اراض3162 ي واگذار-4/1

 متر مربع ونيلي م15 و حدود يمنابع مل
 در سراسر كشور به ي شهرياز اراض

 بدون ي دولتري غي از دانشگاه هايكي
 ي با اقل بهاي ضوابط قانونتيرعا

 ي در حالنيا. گاني و عمدتا راممكن
است كه مسئوالن دانشگاه امكان هر 

 ،يدارگونه نظارت بر نحوه بهره بر
 و ي و طبق ضوابط قانونحياستفاده صح

 مورد تفاهم را از يموافقت نامه ها
 سلب ي به طور كلي نظارتيدستگاه ها
  .نموده اند

 در ني هكتار زم87 ي واگذار-5/1
 ي خصوص شركتكي به نياستان قزو
 آن از رهي مدئتي هيكه اعضا
 ي دولتي از سازمان هايكيكاركنان 
 .بوده اند

 هزار متر مربع از 23 ي واگذار-6/1
 مرغوب تهران واقع در دارآباد ياراض

 دوره ششم با ندگاني نفر از نما160به 
 .ژهي وطي نازل و شرامتيق

 به ذكر است، مقرر بوده تا در الزم   
 ي طرح درختكار،ي دامدارنهاي زمنيا

 كه عمدتا ردي صورت گيو علوفه كار
 به احداث مسكن شده و قبل از ليتبد
 به زي ني طرح و بهره بردارياجرا

 50 في و سند با تخفدهيفروش رس
  . صادر شده استيدرصد به نام متقاض

 ريي و تغكي تفك،ي جعل و تبان-2
 :ي كشاورزي باغات و اراضيكاربر

 دي شركت عمران شهر جد-1/2
 از يكي ني مسئولهي عليتيهشتگرد شكا

 ي و شركت تعاوني دولتيسازمانها
 طرح يگريمسكن كاركنان سازمان د

 يريگينموده و متعاقب آن با پ
 ي محترم مجتمع اقتصادژهي ويدادسرا

 به ني قطعه زمكيسند . ديمشخص گرد
 و با دهينام دولت ثبت و صادر گرد

 هكتار به شركت 1197 معادل يمساحت
 هشتگرد منتقل شده است ديان جدعمر

 هكتار 910 كه بدوا گري ديو قطعه ا
 . اعتراض مالكاي و يآن مل

 استان ي اداره بازرسيابي ارزبرابر  
 ارديلي م200 ي اراضني ايتهران بها

 سابق وزارت ري وزهيتومان و برابر نظر
 600 بالغ بر يي و دارايامور اقتصاد

ق  تومان امالك دولت به ناحارديليم
 صالح قرار گرفته ري افراد غاريدر اخت
 يپرونده در شعبه سوم بازپرس. است

 مطرح ي اقتصادسدمجتمع مبارزه با مفا
 . استيدگيرس
 ي اسالمي از شوراهايكي ي اعضا-2/2
 استان تهران بر خالف ي از شهرهاكي

ضوابط باغات را به قطعات جداگانه 
 پروانه كي هر ي نموده و براكيتفك

 كند و بر خالف ي صادر ماحداث بنا
 درصد تراكم 5/32 تا 18مقررات از 

 به گرياعطا كرده است و در قطع د
 در طرح ي هكتار اراض13وسعت 

 كه كال ي باغ و جنگل كاريركارب
 ي بنشي پيخارج از محدوده قانون

   آن صادر و پروانه كيشده مجوز تفك
  11در صفحه

 ! در صدي5مجلس
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 را ظرف مدت كوتاه و ي ساختمانيها
 .  صادر نموده استيرف متعاريغ
 يكي ي و شهرداري اسالمي شورا-3/2
 استان تهران با كمك ي از شهرهاگريد

   و ي كاربرريي اقدام به تغيفرماندار
 ي هزار قطعه از اراض2 از شي بكيتفك

 منطقه نموده و آنها را به يكشاورز
 .  فروخته استريافراد غ

 ي به فرمانداريقطعه از اراض 400     
 ي هاشيته كه به صورت فتعلق گرف

 امالك ي در بنگاه هاي هزار تومان500
 تومان قبل از ونيلي م6 تا 5 متيبه ق

 و صدور سند كي تفكي مراحل ثبتنكهيا
 نيا . شود به فروش رسانده استيط

 تا كنون در مجتمع 82پرونده از سال  
 ي در حال بررسي امور اقتصادييقضا

  .است
  

اتصاالت مافياها و شبكه * 
ارعنكبوتي كه بوجود آورده ت

  :اند 
  

،  1387 ارديبهشت 7در : انقالب اسالمي
مافياي « تابناك، مقاله اي  زير عنوان 

ايراني از توهم تا واقعيت،  سه نگاه به 
بديهي . انتشار داده است» مافيا در ايران 

است كوشش سايت متعلق به محس 
رضائي بر اين بوده است كه خوانندگان 

 مالي غافل –افياهاي نظامي خود را از م
با وجود اين، اعتراف به وجود شبكه . كند

  :تارعنكبوتي مافياها در ايران مي كند 
در اين ميان سه فرضيه درباره ◄ 

فعاليت مافيا در كشور هست كه هر 
يك از آنها، داراي هواداراني در ميان 
مسئوالن، كارشناسان و مردم است و در 

فرضيات اين فرصت، به بررسي اين 
 :شود پرداخته مي

وجود مافيا در كشور، : فرضيه نخست ●
توهمي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه 
در ذهن مردم شكل گرفته و مشكالت 

هاي نامعلوم  موجود كشور به اين گروه
شود، هرچند برخي  نسبت داده مي

مسئوالن نيز با دامن زدن به اين توهم، 
تالش دارند مسئوليت معضالت و 

هاي ناشي از عملكرد خود را با  كاستي
هاي زيرزميني  فرافكني به اين گروه

 .نسبت دهند
 وجود مافيا در ايران :فرضيه دوم ●

هاي مخالف  يك واقعيت است و گروه
نظام و دولت با استفاده از امكانات 

كوشند با  مالي محدود خود، مي
استفاده از عوامل گسترده خود در 

قتصادي داخل و با انجام اقدامات ا
عليه كارآمدي دولت، توطئه كرده و 

 .منافع نامشروع نيز به دست آورند
وجود مافيا در ايران : فرضيه سوم ●

يك واقعيت است، اما با توجه به 
ساختار كامال دولتي اقتصاد كشور و 
دخالت حكومت در همه ابعاد و 
تصميمات مديريتي و اقتصادي در 

يگاه جامعه، فعاليت مافيا بدون داشتن پا
قابل اتكا در داخل حاكميت و دولت، 
غيرممكن خواهد بود و مافيايي كه 
اراده حاكميت، مبني بر نابودي آن 
شكل بگيرد، هر اندازه از قدرت نيز 
برخوردار باشد، به سادگي از بين 

 .خواهد رفت
البته از نگاهي، شايد هر سه اين      

ها كه ظاهري متفاوت دارند،  فرضيه
برسند؛ از يك منظر، درست به نظر 

مافيا با مفهوم مصطلح در جهان به ويژه 
فرهنگ آمريكايي و ايتاليايي به عنوان 

اي قدرتمند كه داراي مزدوران  شبكه
آدمكش و خونخوار، مشاغل كثيف 
مانند قاچاق مواد مخدر، قمار و فحشا و 

هاي جنايتكار  تعدادي از خانواده
  .است، در ايران وجود ندارد

...     

به بيان ديگر، در ايران بايد در    
هاي  جستجوي مافياي ايراني با ويژگي

خاص آن از نظر فرهنگي، 
از . شناسي و حتي مذهبي گشت جامعه

سوي ديگر، استدالل گروه دوم نيز 
 نتيجه فعاليت :رسد درست به نظر مي

 ناكارآمدي اقتصادي و تحميل  مافيا،
هاي سنگين به مردم است و  هزينه

مدت،  فعاليت مافيا در درازطبيعتا 
دولت و نظام را ناكارا و متزلزل جلوه 

دهد و هيچ نظام سياسي  مي
هوشمندي، عواملي را كه در كالن 
مشروعيت و كارآمدي آن را زير 
 . سؤال ببرد، تحمل نخواهد كرد

بنابراين، مافيا بايد ريشه در اپوزيسيون 
 .نظام داشته باشد

سوم نيز اما در مقابل، استدالل گروه 
هاي قابل  علمي است، در همه زمينه

 از بازرگاني ، تصور براي فعاليت مافيا
خارجي گرفته تا تجارت داخلي و از 

فروشي،  عرصه توليد گرفته تا خرده
مجموعه حاكميت، ابزارهاي قدرتند و 
اختيارات نامحدودي دارند كه با 

توان هر  استفاده تنها بخشي از آن، مي
اي  شده سازماندهيجريان قدرتمند و 

 .را به زانو درآورد
فرض كنيد دولت، قصد مبارزه با    

مافياي شكر يا برنج، چاي، آهن، 
سيمان، سيگار و هر كاالي ديگر را 

اين مافيا با يك تصميم . داشته باشد
ساده در وزارت بازرگاني و يا هيأت 

هاي  وزيران و تغيير در وزارت و رويه
لت موجود، خلع سالح شده و دو

تواند با قرار دادن نقطه ثقل تجارت  مي
هاي  در جبهه مخالف مافيا يا شركت

خود، آن را به راحتي تحت فشار قرار 
 .داده بلكه نابود كند

از سوي ديگر، فعاليت مافيا نيز بدون     
هاي  حمايت و هماهنگي با دستگاه

دولتي ممكن نيست، اين شبكه 
ه زيرزميني حتما بايد از تصميمات آيند

دولت آگاهي داشته باشد و حتي از 
گرفته نشدن تصميماتي كه منافع آن را 

اندازد، جلوگيري كند؛ مثال  به خطر مي
فرض كنيد قرار است تصميمي درباره 
تغيير تعرفه يا آزادسازي يا كنترل 

هاي  قيمت يك كاال و رفع محدوديت
تجاري يا برقراري آن براي يك كاال 

ز اين تصميم طبعا اطالع ا. گرفته شود
براي مافيا، منافع زيادي داشته و 

هاي شديدي به  ناآگاهي از آن، زيان
كند؛ بنابراين اگر  آن تحميل مي

بينانه  مافيايي وجود داشته باشد و خوش
به موضوع بنگريم، اگر خود در گرفتن 
تصميمي مطابق با منافعش، نقش ايفا 
نكند، از تصميم گرفته شده، پيش از 

 .ع خواهد داشتاعالم آن اطال
بينيم كه هر سه گروه،  بنابراين، مي    

داليلي براي ادعاي خود دارند و 
توان نظر آنها را به سادگي رد  نمي

توان  كرد، اما از سوي ديگر، مي
اي را هم ارايه كرد كه با  فرضيه

استدالل هر سه گروه سازگار بوده و 
 .بتواند به معايب آنها نيز پاسخ دهد

اين است كه اگر مافيا را واقعيت     
شده  اي گسترده و سازماندهي شبكه

هاي غيرقانوني، به  بدانيم كه با فعاليت
پردازد، براي  كسب منافع نامشروع مي

اقتصاد ايران بايد اين تعريف را كمي 
هاي  تغيير دهيم و مافيا را شبكه

محدودي بدانيم كه با استفاده از رانت 
 يا هاي ظاهرا قانوني و و فعاليت

قانوني، درآمدهاي هنگفت به  شبه
  .آورند دست مي

...    
از سوي ديگر، چهره و ظاهر    

كم  ها، يا دست هاي اين گروه فعاليت

اي است كه عالوه  رئوس آنها به گونه
كه ظواهر شرعي و انقالبي را  بر آن

رعايت كرده، حتي در زمره نيروهاي 
ها  خاص و مورد عنايت در اين عرصه

اي باالتر، بخشي  د و در مرحلهقرار دارن
از منافع اقتصادي فعاليت خود را به 

المنفعه، مذهبي و  هاي عام فعاليت
دهند و در اين  سياسي اختصاص مي

شرايط، حمايت مسئوالن و مقامات از 
ها، متأسفانه نوعي توجيه  اين فعاليت

 .كند شرعي و سياسي نيز پيدا مي
ي بينيم كسان در بسياري از موارد، مي

آميز اقتصادي  هاي شبهه كه به فعاليت
 نه تنها اهل واجبات  اشتغال دارند،
 بلكه مرجع انجام بسياري  ديني هستند،

اندازي  از مستحبات هستند و از راه
الحسنه گرفته تا  هاي قرض صندوق

برگزاري مراسم مذهبي و به جا 
هاي پي در پي،  آوردن حج و زيارت

  هاي ثابت آنهاست جزو برنامه
هاي به ظاهر موجه  بسياري از چهره    

كه با استفاده از رانت دولتي به 
رسند، حتي با  هاي كالن مي ثروت

اختصاص بخشي از منافع خود به 
عنوان وجوهات شرعي، در ساختار 

هاي علميه و برخي بيوت نيز  حوزه
كه  شوند و نتيجه آن صاحب اعتبار مي

مافيا در ايران برخالف ديگر كشورهاي 
هاي  كم در برخي از اليه يا، دستدن

هرچند منافع . باال، ظاهري موجه دارد
ها، تنها  اقتصادي ناشي از اين رانت

شود و  ها نمي محدود به اين چهره
ديگر سودجويان اقتصادي نيز از اين 

كنند و در  فضا استفاده خود را مي
توان گفت كه مافيا در  مجموع، مي

ه كام ها و ب ايران به نام برخي چهره
هاي  شمار بسياري از فعاالن و رابطه

  .كند اقتصادي عمل مي
  

مافياهاي كاغذ و موز و * 
 :كنجاله و طال و جواهر و شكر 

  
   به گزارش رجانيوز به نقل از برنا،◄ 
داوود رحيمي زاده، رييس اتحاديه  ●

: فروشندگان كاغذ و مقوا اعالم كرد
در حال حاضر واردات كاغذ و مقوا 

 اما برخي از نهادها به دليل آزاد است
رانت مالي و اطالعاتي واردات كاغذ 

در حال  . را در انحصار خود دارند
حاضر به دليل رانت مالي و اطالعاتي 

به صورت انحصاري  A4 واردات كاغذ
توسط گروهي خاص صورت مي گيرد 

 اين گروه به دليل داشتن تسهيالت . 
را در حجم  A4 مالي باال كاغذ تحرير

ال و با قيمت پايين خريداري و با سود با
  .كالن به فروش مي رساند

در حال حاضرتمام تجار مي توانند     
اقدام به واردات كاغذ و مقوا به 
صورت آزاد كنند اما برخي از 
گروههاي نزديك به قدرت به دليل 
امكانات و تسهيالت بااليي كه بخش 
 خصوصي از آن بهره مند نيست كاغذ

A4 ندونزي ، كره و چين به طور را از ا
 .انحصاري وارد مي كنند

نياز كشور به كاغذ تحرير يك ميليون    
 هزار تن است كه عمده آن 500و 

  .توسط چند وزارتخانه وارد مي شود
رييس تعاوني  حسين مهاجران، ●

فروشندگان ميوه وسبزي با اشاره به 
انحصار واردات موز توسط چند فرد 

بارها طي نامه  : اظهار داشت، مشخص 
به وزارت بازرگاني اعالم كرديم كه 
انحصار واردات موز در دست چند فرد 

 شركت نمايندگي است 60مشخص با 
  . وبايد اين انحصار شكسته شود

با وجود ثبات قيمت موز در جهان     
 1600قيمت موز به يكباره به كيلويي 

 كنترل . تومان در داخل مي رسد 
ل توسط چند وارد قيمت موز در داخ

در حال    .كننده صورت مي گيرد
 1100حاضر قيمت موز به كيلويي 

چنانچه ميزان . تومان رسيده است 
 سال وضعيت فعلي را 5توليد موز طي 

داشته باشد ايران مي تواند از واردات 
بي نياز شود وبا كشورهايي مثل 

  .سومالي رقابت كند
علي آذروش، رييس اتحاديه مركزي  ●
 واردات گنجاله :  مي گويد غداران مر

سويا وذرت فقط توسط چند تاجر 
انحصار ايجاد شده . صورت مي گيرد 

در اين بخش موجب شده تا كساني 
كه وارد عرصه واردات اين محصول 

  .مي شوند توسط مافيا حذف شوند
 ميليون 2كشور ساليانه به واردات      

بخشي از . گنجاله سويا نيازمند است 
 كنجاله به صورت لوبياي سويا اين

توسط كارخانجات روغن كشي پس از 
استحصال وارد بازار مي شود ومابقي 
 .به صورت كنجاله وارد كشور مي شود

به دليل تبحر اين افراد در واردات 
گنجاله سويا ورانت اطالعاتي آنها با 
ورود رقباي جديد اين افراد با 
اقداماتي همچون دمپينگ موجب مي 

تا واردكنندگان كوچك نتوانند شوند 
گنجاله را باقيمت تمام شده هم به 

   .فروش برسانند
آذروش در خصوص واردات ذرت    

 50هم اكنون :به كشور نيز توضيح داد 
 دالر در 200درصد كنجاله با قيمت 

هرتن از خارج كشور وارد مي شود 
 ميليون تني كشور به 2وبا توجه به نياز 

 400ات به ذرت گردش مالي وارد
 دالر در سال مي رسد بنابراين يونميل

مي توان به قدرت مالي اين مافيا پي 
  .برد

محمد كشتي آراي، نايب رييس  ● 
و جواهر نيز در گفتگو با  اتحاديه طال

خبرنگار برنا در خصوص حضور مافيا 
در واردات طال وجواهر به كشور مي 

چنانچه مافيايي در واردات طال : گويد
وي .  رد ما از آن بي اطالعيموجود دا

وال كه هم ئدر پاسخ به اين س
 درصد طال و جواهر عرضه 80اكنون

شده در ويترين مغازه به صورت قاچاق 
اين گفته : ، مي گويدوارد مي شود

 20صحت ندارد چرا كه به نظر ما تنها 
درصد طالي عرضه شده به صورت غير 
قانوني و قاچاق وارد كشور مي شود 

يايي در اين بخش وجود دارد واگر ماف
هم اكنون   .ما از آن بي خبر هستيم

تن  300مصرف ساالنه طالدر كشور به
 درصد آن واردات 20مي رسد كه تنها 
هر مسافر به طور    .غير قانوني است

 گرم طال وارد 150قانوني مي تواند 
كشور كند اما بيشتر از اين ميزان غير 

 .قانوني است
ز اين برخي از گفتني است پيش ا ●

مسوالن دولتي نيز از وجود مافيا در 
واردات شكر خبر داده بود چراكه در 
عرض يك سال سه برابر نياز شكر وارد 

  .كشور شده است
  

مافياها در صادرات و دخانيات * 
  :ميليارد ميليارد تومان مي دزدند

  
 ميليارد دالر اظهارنامه 2/1كشف  ◄

  :رصوري در گمرك خرمشه
اص جوايز صادراتي در قبال اختص   

 آغاز شد، 80صادرات كه از سال 
موجب افزايش صادرات صوري و 
غيرواقعي شده و آمار صادرات غيرنفتي 

 .را نيز تحت تأثير قرار داده است

به گزارش رجانيوز، در برآورد اوليه     
تنها يك ميليارد و از گمرك خرمشهر، 

 86 و 85 ميليون دالر طي سالهاي 200
رات جعلي و صوري ثبت شده و صاد

صاحبان كاال نه تنها منافع سرشار فروش 
پروانه صادراتي در قبال واردات را 
كسب كرده اند بلكه بعضاً جواز 

 .صادراتي نيز دريافت نموده اند
جوايز صادراتي ساليانه كه از سال     
 به صادركنندگان تعلق مي گيرد، 80

انگيزه منفي براي اظهارنامه هاي 
اين . رواقعي ايجاد كرده استغي

جوايز ساليانه بالغ بر چند صد ميليارد 
، 86تومان مي باشد به طوري كه سال 

 ميليارد تومان براي آن تخصيص 450
 .داده شد

درخصوص اين اظهارنامه هاي      
غيرواقعي، به عنوان نمونه مديركل 
گمرك خرمشهر در نامه اي كه دي 

و ماه گذشته به مديركل بازرسي 
رسيدگي به شكايات گمرك ايران 

 برگ پيوست 13نوشته است با اشاره به 
 فقره اظهارنامه 400ضميمه نامه، از 

 400صادرات سنگ به ارزش بيش از 
ميليون دالر كه تماماً صوري بوده، خبر 

در اين اظهار نامه ها به . داده است
 ميليون دالري فردي به 10صادرات 

امتيازات  اشاره شده كه از"ش.ن"نام 
و جوايز صادراتي نيز بهره مند شده اما 
در نتيجه بررسي ها مشخص شده است 
وي صادراتي انجام نداده و ضمن 
تباني با گمرك سالهاي متمادي، 
اظهارنامه هاي غيرواقعي صادراتي 

 .تنظيم مي كرده است
همچنين بموجب نامه اي از گمرك     

 3600 "خ.ح"كرمانشاه فردي به نام 
نامه صادراتي صوري داشته اظهار 
  .است
ادعاي اخير يك عضو هيئت تحقيق  ◄

و تفحص دخانيات كشور مبني بر اينكه 
در بازرسي هاي اين هيئت سندي 
مبني بر وجود مافياي دخانيات بدست 
نيĤمده، در حالي بيان شده است كه در 

 جلد 50اين زمينه حداقل بيش از 
پرونده مفتوح در قوه قضائيه وجود 

 .دارد
 83به گزارش رجانيوز، در سال    

پرونده اتهامي مديرعامل اسبق شركت 
دخانيات توسط حفاظت اطالعات قوه 
قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور 
مفتوح و پس از جمع آوري دقيق 
مستندات به مجتمع قضايي امور 

 .اقتصادي واگذار شد
در جريان اين پرونده، عبدالحميد     

امل اسبق رحماني خليلي مديرع
 به همراه  84دخانيات در اوايل سال 

برخي معاونين و مشاورينش بازداشت 
موارد اتهامي پرونده مديران اين . شد

شركت، اخذ رشوه، تباني در معامالت 
دولتي، صدور مجوز غيرقانوني و 

 .تضييع حقوق دولت بود
مديرعامل اسبق شركت دخانيات    

ز براي اولين بار در تاريخ ايران مجو
عامليت صنعتي را به فردي كه توسط 
رياست جمهوري وقت به عنوان فاسد 
و سوءاستفاده كننده اقتصادي معرفي 

با اين حال، علي . شده بود، اعطا كرد
رغم وجود مستندات، مدارك و 
كارشناسي رسمي دادگستري، با 

 سال، اين پرونده ها شامل 3گذشت 
مرور زمان و اطاله شده است و اين 

   ميليارد 2خلف كماكان با وثيقه مدير مت
  .توماني آزاد است

  12در صفحه
  
  
  

 ! در صدي5مجلس
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با وجود اين كه در : انقالب اسالمي
  فصلهاي پيشين، خبرهاي اقتصادي 

مهمي را از نظر خوانندگان گذرانديم، در 
فصل پنجم چند داده و اطالع اقتصادي 
را كه ايرانيان را متوجه مسئوليت 

  :سنگينشان مي كنند، مي آوريم 
  

 درصد مردم زير 50
 –خط فقر 

مزدكارگران كفاف 
 درصد هزينه آنها 46

  ...مي دهد ورا 
  

ايران ديگر به دالر نفت نمي * 
 بهاي نفت بشكه اي -فروشد 

 دالر و  بيشتر شد اما نفت 120
  :سنگين ايران خريدار ندارد 

  
 امور معاون ،  فرديميحجت اهللا غن ◄
 80: ه است الملل وزارت نفت گفتنيب

 دست رانيصد منابع قابل اكتشاف ادر
 درصد 20 مانده و تنها از ينخورده باق

 ي ميمنابع قابل اكتشاف بهره بردار
 . شود

 ي بازار نفت كمبود برخيمشكل كنون
از انواع نفت خام خاص است كه با 

 س،ي و انگلهيجريبروز مشكالت در ن
 نيري سبك و شاري نفت خام بسديتول

 .كم شده است
 رفتن قيمت نفت كه در  در پي باال◄

 دالر شد، متصديان 120 مه،  بشكه اي 5
توليد و صدور نفت بر توليد نفت خام 
.  سنگين براي عرضه به بازار افزودند

ناگزير شدند آن . اما خريدار پيدا نكرد
را در ناوگان نفتي ذخيره كنند و براي 
حمل نفت، نفت كش اجاره كنند و 

 حمل و اين امر سبب باال رفتن هزينه
  .نقل نفت شده است

حجت اهللا  ارديبهشت، 11در ◄ 
فرد در گفت و گو با خبرنگار  غنيمي

اقتصادى فارس، از سال گذشته 
 "يورور و ين"معامالت نفتى ايران به 

 از اين "دالر"شود و  انجام مي
معامالت به طور كامل حذف شده 

با تمام خريداران نفت خام . است
 خريد و فروش ايم تا ايران توافق كرده

نفت با دريافت ساير ارزها به جز دالر 
در اروپا فروش نفت خام . صورت گيرد

ايران به يورور، در آسيا به يورو و ين 
شود و انجام معامالت به  معامله مي

 .  فقط در ژاپن هم نبوده است"ين"
نسبت كه درآمد نفت  به همان ◄

افزايش مي يابد، فقر نيز افزايش مي 
آن، تبديل شدن درآمد علت . يابد

نفت به قدرت خريد و توزيع نابرابر 
اين قدرت خريد  و شدت گرفتن تورم 

  :است
 درصد مردم ايران زير خط 50

  :فقر هستند
 87 ارديبهشت 17(  سرمايهبه گزارش 

  رزاق صادق، مشاور اسبق وزير رفاه، )
اگرچه معاون اقتصادي : گفته است

ي معاونت برنامه ريزي رييس جمهور
 15 تا 14تعداد افراد زير خط فقر را 

ميليون نفر اعالم كرده است اما به نظر 
مي رسد كه آمار اعالم شده مربوط به 
خط فقر خشن است كه جامعه به آن 

 خط فقر يردچار شده و تعداد افراد ز
 درصد 50بيش از اين هاست و حدود 

در . جمعيت با مشكل فقر روبه رو است
 كه بيان اين عين حال به دليل اين

آمار همواره نگراني مردم را در پي 
دارد،آمار واقعي هرگز ارايه نمي شود 

در . و اين رقم همواره تقريبي است
حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد 

 تا 2ر200 تامين وروزانه دو دالر 
 كالري در روز براي هر نفر به 2ر500

 درصد از 50عنوان خط فقر، حدود 
 فقر زندگي مي جمعيت كشور زيرخط

در عين حال با اضافه شدن . كنند
شاخص هايي همچون رفاه، تفريح و 
بيمه به اين مجموعه آماري، اين رقم 

از سوي ديگر، .  درصد مي رسد80به 
 تا هفتم نيز لاگر براي دهك هاي او

يك زندگي اوليه را در نظر بگيريم 
براساس درآمد مورد نياز جهت تامين 

اكي و نيازهاي اساسي، خور
غيرخوراكي از قبيل پوشاك و مسكن 
زندگي اين دهك ها نيز زيرخط فقر 

فقر نسبي، فقر مطلق و .قرار مي گيرد
فقر خشن جزو انواع فقر است كه به 

 طوحدليل تنوع و تعريف آن در س
. درآمدي مختلف تقسيم شده است

خط فقر در تمام كشورها تعريف شده 
و دولت ها با اعالم آن حمايت هاي 

زم را از افرادي كه زيرخط فقر ال
به عنوان . هستند به عمل مي آورند

 600مثال اگر افرادي زير خط فقر 
يورويي در اروپا باشند از دولت كمك 

 به شندمي گيرند اما اگر باالتر از آن با
نسبت رشد درآمد خود ماليات مي 

  . دهند
  

دستمزد :  كار »معاون وزير« * 
 درصد هزينه 46كارگران 

 دگى شان را پوشش مى دهد زن
  
ابراهيم نظرى  اريبهشت، 14 در ◄

 وزارت كار و امور  » معاون«  ، جاللى
 دستمزد سال :ه استاجتماعى گفت

 درصد از 46جارى كارگران فقط 
هزينه هاى زندگى آنان را پوشش مى 

حداقل سبد هزينه خانوار در . دهد
 هزار 610 حدود دو ميليون و 84سال 

ى با اين حال دستمزد ريال بوده ول
 درصد 46تعيين شده سال جارى فقط 

هزينه زندگى كارگران را تامين مى 
 . كند

بر اساس پژوهشى كه وزارت كار و     
امور اجتماعى در سال گذشته انجام 
داده، حدود هزار واحد صنعتى تنها 
هشت درصد از دستمزد كارگران را با 
هدف باال بردن بهره ورى افزايش 

در افزايش حداقل ، از سويى. ندداده ا
 اگر ،حقوق سال جارى كارگران

 ، حداقل معيشت در نظر گرفته مى شد
 درصد به حداقل دستمزد 113بايد 
 مى افزوديم ولى در حال 84سال 

حاضر بنگاه هاى اقتصادى توان 
 .پرداخت اين درصد رشد را ندارند

  
 بر رابطه كاهش ترانزيت كاال * 

  :صادي  تحريم هاي اقتاثر 
  

اساس بر  ): 87 ارديبهشت 13(   اعتماد 
آخرين گزارش هاى رسمى ترانزيت 

آخرين آمار  (86 ماهه سال 11كاال در 
.  ميليون تن رسيد1/9به ) اعالم شده

 85اين در حالى است كه در سال 
 ميليون تن كاال ترانزيت 6/11بيش از 

همين آمار سهم ارزش . شده بود
قل در توليد افزوده كل بخش حمل و ن

ناخالص داخلى در سال هاى اخير را 
 درصد اعالم كرده كه با 5/8حدود 

احتساب افزايش ركود ترانزيت ديگر 
نمى توان چشم اندازى براى كسب 

 ميليارد دالرى از آن 20 تا 15درآمد 
ترانزيت ايران در شرايطى از .داشت

قافله جهانى ترانزيت باز مى ماند كه 
ى بيشتر اهداف همسايگان با اشتياق

ترانزيتى خود در منطقه را به پيش مى 
رانند و برنامه ها و طرح هاى راهبردى 
كوتاه و ميان مدت خود را در راستاى 
تسهيل ترانزيت اجرايى كرده و جاى 

  ".پاى خود را محكم مى كنند
در ادامه اين گزارش به تاكيدات 
متفاوت دولتمردان در باره رابطه 

رانزيت ايران كه تحريم ها و كاهش ت
طيفي از انكار مطلق تا پذيرش تلويحي 

  و نسبي را در برمي گيرد
  

تصميم خامنه اي، مجمع * 
تشخيص و سران سه قوه در 
مورد خصوصي كردن سدهاي 

  :بزرگ و راه آهن
  
به گزارش ايسنا،  ارديبهشت، 14 در ◄

 مجمع تشخيص مصلحت نظام  جلسه
روز شنبه با حضور سران سه قوه و 

ه و در آن، ثريت اعضاء تشكيل شداك
استعالم رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از رهبرى معظم انقالب در مورد 

آهن و سدها و  جايگاه راه و راه
هاى  هاى آبرسانى در سياست شبكه

 قانون اساسى و پاسخ 44كلى اصل 
ى  له مبنى بر اينكه مجمع درباره معظم

اين موضوعات بحث كرده و نتيجه را 
گيرى اعالم نمايد، مطرح   تصميمبراى
 . شد
در اين جلسه كه وزراى نفت، نيرو،    

سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي، 
ى كل سپاه پاسداران، روساى  فرمانده

 برنامه و 44هاى ويژه اصل  كميسيون
بودجه و محاسبات مجلس شوراى 
اسالمى و روساى اتاق بازرگاني، صنايع 

  ى نيز ساز و معادن و سازمان خصوصي
حضور داشتند پس از بحث و 

هاى مبسوط، در بند الف اين  بررسي
 : ها مورد ذيل به تصويب رسيد سياست

هاى بزرگ   سدهاى بزرگ و شبكه●
آبرسانى با حفظ كليه حقوق حقابه بر 

 همچنين درخواست بند ج اين .آن
 : ها موارد ذيل به تصويب رسيد سياست

  هآهن به استثناى سامان  راه و راه●
 هدايت و فرمان شبكه 

هاى آبرسانى   سدهاى بزرگ و شبكه●
با حفظ حقوق حقابه بر آن به استثناى 

  سدهاى حساس و راهبردى 
رژيمي در دست حزب : انقالب اسالمي

 –سياسي مسلح كه مافياهاي نظامي 
مالي آن را اداره مي كنند، چگونه مي 
تواند در تجاوز به حقوق انسان اندازه 

  : نگاهدارد ؟
  

هشدار آتش گشودن 
به روي مردم، 

تجاوزها به حقوق 
  :انسان 

  
هشدار به قربانيان ترور * 

  :اخالقي توسط گروه رجوي 
  
، برابر 1387 ارديبهشت 14به تاريخ  ◄
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گروه رجوي يك شماره مخصوصي را 

انتشار داده است كه سندي ماندگار از 
 فرهنگ سقوط اخالقي و ضد

زورپرستي شامل عناصر عمده اين ضد 
فرهنگ، دروغ، بهتان، ناسزا، قلب 

عنوان بزرگ صفحه .  است... حقيقت و
  :اول آن اينست

شكست رژيم آخواندي در دادگاه  « 
دادگاه پاريس شكايت . پاريس

« همدست اطالعات آخوندها عليه 
  . »را مردود شناخت » ايران فوكوس 

ست دروغ را      دروغ ساز زورپر
چنان ساخته است كه تناقضش فرياد 

تيتر :  مي زند ساخته دروغ است
بزرگ مربوط است به قلب رأي 
دادگاه در باره شكايت روزنامه نگار 

ايران « از  فرانسوي، آلن شواليراس 
. متعلق به گروه رجوي» فوكوس 

دادگاه چگونه مي توانست شكايت را 
« مردود بداند وقتي موضوع شكايت 

خوانده شدن روزنامه » مزدور واواك 
نگار بوده است ؟  دادگاه يا بايد مي 

شكايت شاكي وارد و بر حق : گفت
يا بايد مي گفت بلحاظ واقعيت . است

داشتن مزدوري او، شكايت او وارد 
در اين صورت، او را محكوم به . نيست

پرداخت هزينه دادگاه و قابل تعقيب 
از سوي گروه رجوي و دادستاني 

اگر چنين رأئي صادر .  پاريس مي كرد
مي شد،  اين گروه نيازمند قلب حكم 
دادگاه نمي شد و بجاي انتشار شماره 
اي سراسر ناسزا و بهتان و دروغ كه 
آشكار كننده فقدان حداقل شجاعت 
اخالقي و شدت عصبانيت از  رأي 
دادگاه  بلحاظ آشكار كردن جبن و 
فقدان حس مسئوليت در گردانندگان 

ين گروه است، هرجا كه مي توانست ا
  .جشني برپا مي كرد

  اما حكم دادگاه گوياي تدني و گريز 
از مسئوليت جعل اتهام  گردانندگان 
اين گروه است بدين خاطر كه وقتي 
پاي شكايت و رسيدگي قضائي به ميان 
مي آيد، مسئول رسانه بهتان زن 

علت هشدار ! مجهول الهويه مي شود 
 3در حقيقت، در . نيز همين است

 ، دادگاه رأي داده است 2008آوريل 
كه شكايت روزنامه نگار  قابل رسيدگي  

اما بر دادگاه ثابت نشد . قضائي است
 ،  سارا 2005 ژوئيه 11كه در تاريخ 

ناصري، مديرسايت ايران فوكوس، 
شخص او  قابل  بنا بر اين. بوده است

  . مجازات نيست
با امكانان بدين ترتيب، اين گروه       

مالي عظيم كه منابع آنها بر كسي 
. پوشيده نيست، سايتها ايجاد مي كنند

رسانه هاي مختلف با متصدياني با 
اسامي جعلي انتشار مي دهند و هركس 
جنايتي يا خيانتي از جنايتها و خيانتهاي 
آنها را افشا كند، هر اتهامي را  مي زنند 

و چون پاي محاكمه به ميان مي آيد،  
ئول نشريه دروغ پرداز، مجهول مس

   . الهويه مي شود
      در اعالميه اي كه آلن شوالرياس  
انتشار داده است، خاطر نشان كرده 
است كه چون متوجه قلب حكم 
دادگاه توسط گروه رجوي شده، به 
رئيس دادگاه نامه نوشته و از گروه 
رجوي بخاطر قلب كردن رأي دادگاه 

از اين شكايت و تأكيد كرده است 
گروه نه جان و نه حيثيت او در امان 

رئيس دادگاه به او پاسخ داده . است
است شكايت نامه او را  براي دادستان 
فرستاده است زيرا رسيدگي بدان در 

  . صالحيت او است
 2005 اكتبر 7   اما شوالرياس در 

 2تا صدور رأي،  . شكايت كرده است
در . سال و نيم بطول انجاميده است

 اين مدت، روزنامه نگار فرانسوي، طول
.  متهم به مزدوري واواك بوده است

تجديد شكايت باز  همين اندازه زمان 
مي برد و امكان مالي نيز مي طلبد و 
بسياري از قربانيان نه وقت را دارند و 

بنا بر اين، دفاع از حقوق . نه پول را
انسان و بخصوص جلوگيري از ترور 

مي كنند از اخالقي كساني كه جرأت 
 كه در جا متهم –اين گروه جدا شوند 

 و نيز از –مي شوند به عضويت واواك 
كساني كه جرأت مي كنند خيانت و 
جنايتي از خيانتها و جنايتهاي اين 
گروه را افشا كنند، ايجاب مي كند كه 
همگان نسبت به ترور اخالقي و 
سانسورچي گري اين رأس و دو رأس 

ترين ديگر مثلث زورپرست بيش
  .حساسيت را ابراز كنند

     پرسيدني است در ميان سازمانهائي 
كه اتحاديه اروپا و امريكا تروريست 
خوانده اند،   غير از اين سازمان، كدام 
سازمان است كه اين اندازه اختيار 
عمل دارد  كه حتي شهروند فرانسوي 
در خاك فرانسوي در جان و حيثيت 

  خود از آن مي ترسد ؟ 
  

الل كمپ تيف و انتقال انح* 
جداشدگان از گروه رجوي به 

  :شهرك ماوي 
  
 ارديبهشت 14 برابر 2008 مه  3 در  ◄

 از جداشده گان ، بنا بر گزارش 1387
 كمپ تحت حفاظت گروه رجوي، 

 تيپف، منحل و ،نيروهاي آمريكايي
 كه بين اين گروه افراد جدا شده از 

 به شهرك ه اند نفر بود76-79
 در در استان دهوك واقع"ماوي"

 به آنها .ند ه اكردستان عراق منتقل شد
 ماه فرصت داده شده است كه از 2

.  كشوري پناهندگي بگيرند و بروند
بدون توجه به اين واقعيت كه جدا 
شدگان از هيچ امكاني برخوردار 

  . نيستند
    بنا بر اطالع دفتر نيروهاي ائتالف 
تحت فرماندهي ارتش امريكا كه بي 

 380 سي انتشار داده است، تا كنون بي
تن از آنها كه از گروه رجوي جدا 

  . شده اند، به ايران باز گشته اند
  

قربانيان محكوميت به اعدام و * 
  :آتش گشودن به روي مردم 

  
، به گزارش 87 ارديبهشت 9در ◄ 

كشته شدگان ناآرامي هاي ، عصرايران
 نفر هم 28 نفر بوده و 3اخير ايالم 
 .ده اندمجروح ش

 ايالم در »نماينده«داريوش قنبري 
مجلس هفتم در گفت و گو با 

البته : توضيح داده استعصرايران، 
تعداد مجروح ها قطعا بيشتر است چون 
بسياري از ترس اينكه تحت تعقيب قرار 
گيرند درمان خانگي را به مراجعه به 

اما آمار . بيمارستان ها ترجيح داده اند
.  نفر است28قطعي زخمي ها همان 

 17 و 16، 12كشته شده ها سه نوجوان 
ساله هستند و سن و سال اين افراد 
نشان مي دهد كه ماموران به صورت 
بي هدف به سمت مردم تيراندازي 

 ماموراني كه در مقابل .كرده اند
فرمانداري به سمت مردم تيراندازي 

پليس ضد شورش ، از افراد كرده اند
بوده نگ مرزي  هفراد نبوده اند بلكه ا

 .آورده شده بودنداند كه به شهر 
باره چون و چرائي قنبري در     

: تيراندازي بسوي مردم گفته است
 5/3همان شب اول يعني حدود ساعت 

بامداد، مسووالن برگزاري انتخابات 
راي آوردن من را به عنوان نفر اول 
به من تبريك گفتند و من هم با توجه 

دم راي اول به اينكه مطمئن شده بو
هستم تصميم گرفتم ساعتي استراحت 
كنم و البته با توجه به ماجراي چرت 
دم صبح آقاي كروبي همه دوستان به 
شوخي مي گفتند امشب را نخواب 
چون ممكن است آن ماجرا تكرار شود 

 بامداد 4و من هم بي توجه ساعت 
 صبح مطلع 30/6خوابيدم و ساعت 
 تغييراتي صورت ءشدم كه در آرا

گرفته و به همين دليل در جلسه 
  شوراي تامين استان شركت كردم و 
  13در صفحه

 ! در صدي5جلسم
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در آنجا به من گفتند االن دوم شده 
 تغيير ءاي ممكن است باز هم در آرا

 بنابراين به طرفدارانت . صورت بگيرد
بگو اگر محيط را ناامن كنند ما از 
اقتدار استفاده مي كنيم و من هم با 

   تغيير پيدا كرده ءااعتراض به اينكه آر
اند گفتم اگر مي خواهيد امنيت حفظ 

 صيانت كنيد در غير اين ءشود از آرا
صورت عامل بروز هر حادثه خود شما 

در همين زمان مردم مطلع شده     .خواهيد بود
 جابه جا شده و به همين ءبودند كه آرا
 نفر از طرفداران من 500دليل حدود 

به كه براي شادي جمع شده بودند 
سمت فرمانداري حركت مي كنند و 
ماموران بدون هيچگونه اخطار يا حتي 
اقدام ديگري در همان گام اول با 
سالح به سمت مردم تيراندازي مي 
كنند در حالي كه با يكي ماشين آب 
پاش يا حتي باتوم هم مي توانستند 
اوضاع را كنترل يا مردم را كه تجمع 

فرق  مت، آرامي هم برگزار كرده بودند
هم اكنون پليس ضد شورش در . كنند

شهر ايالم در حال مانور است و چهره 
شهر نظامي شده و شرايط روحي مردم 

  . هم اصال مساعد نيست 
افراد پليس  ، 87 ارديبهشت 11در  ◄

سه شنبه شب در ميدان شهرداري 
ارسنجان فارس به يك دستگاه 
موتورسيكلت دستور ايست دادند كه 

و  پليس درگيري بين مردم معترض 
  پس از آن يكي از  . لفظي پيش  آمد

افراد پليس بصورت رگبار به سوي 
 در  .عابران و معترضان آتش گشود 

اين درگيري يك نفر كشته و سه نفر به 
 ساله،  20 اسامي يوسف ابراهيمي 

  40  ساله و بهرامي  18 عبدالحميد افغان 
بعد از شليك پليس   . ساله مجروح شدند

حاضران، مردم به سوي پليس حمله به 
ور شدند و مجروحان را به بيمارستان 
منتقل و مقابل بيمارستان تحصن 

پليس مهاجم به مردم  بازداشت  .كردند
شده است و تعدادي از مردم معترض 

 .نيز نيز بازداشت شدند
 تن از 250،  87 ارديبهشت 12 در ◄

فعاالن مدني و سياسي و دانشجوئي و 
م اعدام سه فعال كرد زنان به حك

در اعتراضيه آنها از . اعتراض كردند
 : جمله آمده است

 دادگاه انقالب 30اخيرا شعبه     « 
فرزاد "تهران،سه فعال كرد به نامهاي

علي "و "فرهاد وكيلي"،"كمانگر
اقدام عليه " را به اتهام"حيدريان

 در دادگاهي "محاربه" و "امنيت ملي
دقيقه به   10غير علني و در كمتر از 
 .اعدام محكوم كرده است
 ماه پيش 17اين سه فعال كرد 

بازداشت شدند و سپس نيروهاي 
امنيتي، آنها را در بازداشتگاههاي 
سنندج،كرمانشاه و اوين تحت 
بازجويي و بدرفتاري شديد قرار 

فرزاد كمانگر در سالهاي گذشته .دادند
در حوزه ي فعاليتهاي مدني  فعال 

نهاد مدني و از جمله بوده و با چندين 
سازمان دفاع از حقوق بشر "با

در  .  همكاري داشته است"كردستان
دوران بازداشت، او دربازداشتگاههاي 
امنيتي، به شدت شكنجه شده و حتي 

شكنجه هاي "،"شوك الكتريكي"آثار 
 "و"گوناگون بر اعضاي حساس بدن

وي مشاهده شده بدن  بر "سوختگي
وي به است و سالمت جسمي و روحي 
بخشي .(شدت با خطر مواجه شده است

  )از رنج نامه فرزاد كمانگر
    

دانشجويان همچنان قربانيان * 
  :تجاوز رژيم به حقوق انسانند 

  
 نفر از 1200 ، 87 ارديبهشت 8در ◄ 

دانشجويان دانشگاه شيراز با امضاي نامه 
اي خواستار لغو احضاريه هاي كميته 
 انضباطي درجريان تحصن اسفندماه

در جريان تجمعات . اين دانشگاه شدند
 روز و با حضور 10اسفندماه كه بيش از 

گسترده دانشجويان اين دانشگاه برگزار 
شد، خواسته هاي دانشجويان، استعفاي 
صادقي رياست اين دانشگاه، برگزاري 
انتخابات شوراي صنفي به صورت 
آزادانه، برچيدن دوربين هاي 

ادي مداربسته از سطح دانشگاه، آز
نشريات دانشجويي، لغو فضاي پادگاني 

    .  اعالم شده بود…و امنيتيِ دانشگاه و
پس از جلسه   ، 87 اردبيهشت 9در ◄ 

دانشجويان با محمدرضا چناقلو، رئيس 
دانشگاه سهند كه تا  بامداد به طول 
كشيد و وي خواسته هاي دانشجويان 
را نپذيرفت دانشجويان، دانشجويان 

.  را آغاز كردنداعتصاب غذاي خود
 8 دانشجوي پسر و 18هم اكنون 

دانشجوي دختر در اعتصاب غذا مي 
همچين يكي از اعتصاب . باشند

كنندگان به دليل اشتباه پزشك 
غيرمتخصص دانشگاه، دچار تشنج شد 
كه وي را به بيمارستانهاي نبريز منتقل 
كرده اند كه در پي اين اتفاق 

ر نص“دانشجويان با شعارهايي همچون 
 واي بر اين  و من اهللا و فتح قريب،

زاهد، حسيني، ” “مسئولين پرفريب
دانشجو ميميرد، ذلت  “ ،”استعفا، استعفا

، در صحن دانشگاه ”نميپذيرد
 .راهپيمايي كردند

خبرنامه ،  بنا بر 87 ارديبهشت 10 در ◄
 در پي تاييد احكام سنگين ، اميركبير

حبس احسان منصوري، مجيد توكلي و 
 دانشجوي دربند 3صابان، احمد ق

دانشگاه اميركبير، اين دانشجويان طي 
« نامه اي خطاب به هاشمي شاهرودي، 

 از او خواسته اند  قوه قضاييه،  »رئيس
كل مندرجات پرونده نشريات مجعول 

تجديد حكم صادره انتشار يابد و در 
در نامه آنها از جمله آمده . نظر شود

  :است 
 حكمي در دادگاه عمومي طي   « 

 صفحه 18كامالً مفصل كه خالصه آن 
شده بود، كليه مستندات وزارت 
اطالعات  مورد بررسي قرار گرفت و 
با پس گرفته شدن برخي مدارك 
اصلي ذكر شده در كيفرخواست 
توسط نماينده دادستان و اعالم اينكه 

كه به واسطه آن حكم (چنين مداركي 
اساساً ) بازداشت ما صادر شده بود

ارجي ندارد، قاضي جوادي وجود خ
 - دادگاه عمومي1043رئيس شعبه 

جزائي حكم برائت اينجانبان را صادر 
 .نمود

در حكم قاضي جوادي موارد زير 
 :آمده است

 نماينده دادستان عليرغم درخواست -
استمحال، جهت ارائه ادله و شواهد 
الزمه و معرفي شهود ، دليل جديدي 

 .كردندارائه نداده و شهود را معرفي ن
 دادستان به جهت عجز از معرفي و -

ارائه لب تاپ مورد استناد به محكمه ، 
 .اعالم انصراف از استناد به آن نمودند

 نامه هاي ارسالي وزارت اطالعات -
كه بعنوان مدارك پرونده موجود 
است هيچكدام مبين چاپ و پخش 
مقاالت موهن توسط متهمين نميباشد و 

بعنوان مدارك حتي يكي از نامه ها كه 
تشكيالتي كشفي از متهمين ذكر شده و 
حكايت از روند غير صحيح بازجويي 

 .دارد) شكنجه(ها 
صورت ) عندالحاكم( اقرار موجود -

نگرفته و حتي در پيش قاضي تحقيق 
در دادسرا نيز متهمان اقارير را در 

مطرح و مراتب را ) شكنجه(نتيجه اجبار 
ز تكذيب نموده و ادعاهاي منونه ا

سوي متهمين مبني بر وجود جبر و 
اكراه هرچند متكي به داليل ظاهري 

نيست ليكن در جمع موجب شك شده 
موجب ) درء(و نتيجتاً بر مبناي قاعده 

خروج علم و صحت مطالب از مرحله 
 .يقين ميباشد

 با دقت نظر در جمع بندي ارتباط -
جمالت با همديگر چنين استنباط 

پراكنده ميشود كه جمالت به صورت 
مطرح و به هم پيوند خورده اند و 

 .همخواني با يكديگر ندارند
نهايتا قاضي جوادي دستور تبديل قرار 
بازداشت و قرار وثيقه را صادر كرد اما 
واحد اجراي احكام زندان اوين در 
اقدامي خودسرانه از اجراي دستور 
آزادي ما خودداري كرد و نشان داد 

االتر از نهادهاي فراقانوني قدرتي ب
 .قدرت قاضي دادگاه دارند

و نهايتاً در آذرماه پرونده ما به دادگاه 
 5تجديد نظر ارسال گرديد و پس از 

ماه قاضي ساعدي صرفاً بر مبناي 
  اقاريري كه بارها در حضور قضات 

مختلف توسط ما تكذيب و ناشي از 
فشار عنوان شده بود حكم تبرئه دادگاه 

ه انقالب عمومي را نقض و حكم دادگا
را تائيد كرد تا روند غيرقانوني 
بازداشتها و اعمال غيرانساني و 
غيراخالقي دوران بازجويي با حكم 

 ».ناعادالنه دستگاه قضائي همراه گردد
در ادامه ، 87 ارديبهشت 12در  ◄

فشارهاي وارده بر انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه هرمزگان، دفتر 

ن در پي اي. اين انجمن پلمب شد
اقدام، دانشجويان دانشگاه هرمزگان 
تجمعاتي در دانشگاه و خوابگاهها در 
حمايت از انجمن اسالمي دانشگاه 
هرمزگان و در اعتراض به اين اقدام 

 .مسئولين دانشگاه، برگزار كردند
  

سركوب روزنامه نگاران و توقيف * 
  :نشريه ادامه دارد 

  
،  اعالن شد كه 87 ارديبهشت 8در ◄ 

دگي به اتهام كيوان صميمي جلسه رسي
» نامه«ي  بهبهاني، مديرمسوول نشريه

 دادگاه 76ي  ماه در شعبه  ارديبهشت29
كيفري استان تهران با حضور هيات 

 . شود منصفه برگزار مي
ناصر سراج ، 87 ارديبهشت 9در ◄ 

نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت بر 
 بر اساس تصميم :گفته است مطبوعات 
ت بر مطبوعات و طبق ماده هيات نظار

 قانون مطبوعات، انتشار روزنامه 14
 .  همبستگي متوقف شد

نشريه ي ، 87 ارديبهشت 12در ◄ 
دانشجويي طاق بستان پس از انتشار تنها 

 شماره، از سوي كميته ي ناظر بر 2
نشريات دانشجويي دانشگاه رازي 

 ماه تعليق فعاليت 3كرمانشاه محكوم به 
  .شد

دادگاه  ، 87ديبهشت  ار12در ◄ 
نگار،  شيركو جهاني اصل، روزنامه

عكاس، فيلمساز و از اعضاي مجموعه 
 دادگاه 2فعاالن حقوق بشر در شعبه 

انقالب مهاباد به رياست قاضي عباس 
در اين دادگاه كه به . شد زاده برگزار 

صورت غيرعلني ، بدون حضور هيئت 
 تشكيل بود،  دقيقه 45منصفه به مدت 

د طبق موارد تفهيم اتهامي ، قرار بو
تبليغ عليه نظام در موضوعيت آخرين 

اما در . دفاع مورد دادرسي قرار گيرد 
حالي كه آقاي جهاني از داشتن وكيل 
مدافع نيز محروم بود در روندي 
غيرقانوني اتهاماتي جديد مربوط به 
نگارش مقاله اي در نشريه محلي 

 همچنين فعاليت فرهنگي در "رصد"
يگاه اطالع رساني اينترنتي ، چند پا

همكاري و هواداري از حزبي سياسي 
در كردستان به عنوان اتهامات جديد 
مطرح و همچنين با بازگشايي پرونده و 
 ه سوابق گذشته نامبرده از وي خواست

شد براي آخرين دفاع از انتساب 
اتهامات جديد نظير نشراكاذيب به قصد 
تشويش اذهان عمومي ، ارتباط با 

روههاي معاند نظام از خود دفاع گ
 .بنمايد

  
اعتصاب غداي زندانيان سياسي * 

بخاطر رفتار غير انساني با آنها و 
شرائط غير انساني زندان زندانيان 

  :عادي 
  

زنداني سياسي ، 87 ارديبهشت 8در ◄ 
 از 26/1/87ارژنگ داودي كه از تاريخ 

 زندان اوين جهت تداوم 7اندرزگاه 
رسيدگي به اتهامات روند بازجويي و 

 الف متعلق به اطالعات 2جديد به بند 
سپاه پاسدارن منتقل گشته بود ، پس از 

 شرايط نگاهداري شدن درچندين روز 
 به  اين بند، نامساعد جسمي و محيطي

آقاي . محل سابق خود بازگردانده شد 
 در اعتراض 30/1/87داودي از تاريخ 

بط ضبه روند غيرقانوني برخوردها ، 
وازم شخصي وي در زندان و عدم ل

پاسخگويي مسئولين به مدت نامحدود 
 .اعالم اعتصاب غذا نموده است 

 4از بند  ،87 ارديبهشت 13 در ◄
 اين اطالع زندان گوهرداشت كرج
دكتر علوي حاصل شده است كه 

پژوهشگر زنداني  در اعتراض به شرايط 
ير انساني و عدم رسيدگي پزشكي   از غ

شت ماه ناچار به اعتصاب  اردبيه2روز 
  .غذا شده است

محمود ، 87 ارديبهشت 15در ◄ 
مباشري مديركل امور زندانهاي استان 

زندان مركزي : ه است لرستان گفت
 نفر 180خرم آباد با وجود داشتن تنها 

 زنداني را در حال 800ظرفيت بيش از 
اين . حاضر در خود جاي داده است

ت  سال پيش ساخته شده اس80زندان 
و در حال حاضر عالوه بر قديمي شدن 
آن ديگر ظرفيت پذيرش زندانيان را 

 . ندارد
، به گزارش 87 ارديبهشت 17در  ◄

فعاالن حقوق بشر در ايران ، مهندس 
ارژنگ داودي جهت رسيدگي به 
اتهامات جديد از محل تبعيد خود ، 
زندان بندرعباس به بند اطالعات سپاه 

و تحت واقع در زندان اوين منتقل 
بازجويي و فشار ، اعم از ماهها انفرادي 
و عدم رسيدگي به پرونده قرار گرفته 

 در پي تحقق 30/1/87و از تاريخ 
: خواسته هاي خود كه عبارت است از 

پايان روند غيرقانوني برخوردها و 
اعمال فشارها و همچنين بازگرداندن 
وسايل شخصي ضبط شده توسط زندان 

  .ه است دست به اعتصاب غذا زد
   اما مديريت زندان اوين نه تنها رويه 
بي توجهي را در برابر جان اين 
زنداني سياسي در پيش گرفت بلكه 
نامبرده را به زندان رجائي شهر كرج 

آقاي داودي كه هم . تبعيد نمودند 
 زندان رجائي شهر 5اكنون در واحد 

كرج به سر ميبرد اعالم نموده است 

اب غذا و عليرغم نوزده روز اعتص
وضعيت نامساعد جسمي همچنان در 
پي تحقق خواسته هاي خود به 

  .اعتصاب غذا ادامه خواهد داد
  

تجاوز به حقوق كارگران نيز * 
  :ادامه دارد 

صدها تن از ، 87 اردبيهشت 9در ◄ 
كارگران شركت آونگان اراك  در 
اعتراض به عدم دريافت مطالباتشان در 

 در چند ماهه اخير تجمعي اعتراضي
مقابل درب اين كارخانه به راه 

كارگران معترض در جاده .انداختند
اصلي منتهي به شهر تجمع و با سر 
دادن شعارهاي كارگري افتخار ماست 
و شعارهايي برضد مافياي اقتصادي 

پليس . مطالباتشان را خواستار شدند
ضد شورش پس از دقايقي با فشار 
ا كارگران را از جاده به كنار راند و بن

بر اخباري كه از منابع غير رسمي به 
گوش مي رسد تني چند از اين 

 .كارگران را بازداشت كرده است
اتحاديه آزاد ، 87 ارديبهشت 14در  ◄

كارگران ايران اعالم كرد كه دست 
  به كم سه نفر از اعضاي اين اتحاديه

   نام هاي جوانمير مرادي، طه آزادي
 در جريان بزرگداشت مراسم اول ماه

در منطقه ) روز جهاني كارگر(مه 
  .عسلويه بوشهر دستگير شدند

 نفر از 5، 87 ارديبهشت 15در ◄ 
فعالين كارگري طرح نيشكر هفت تپه 
شوش به دادگاه انقالب دزفول احظار 

اسامي افراد دستگير شده به .شده اند
 فريدون نيكوفرد، : شذح زير است 

علي نجاتي،جليل احمدي،محمد 
 مضان عليپور حيدري مهر و ر

  
زنان و معلمان همچنان قربانيان * 

  :تجاوزها به حقوق انسانند 
 
 

رضوان ، 87 ارديبهشت 11در ◄ 
مقدم، عضو كمپين يك ميليون امضاء و 

 ماه حبس و 6از فعاالن جنبش زنان، به 
رضوان . ده ضربه شالق محكوم شد

 نفر ديگر از فعاالن 32مقدم به همراه 
 در 1385اسفند  13جنبش زنان در روز 

برابر دادگاه انقالب دستگير و پس از 
  .ه بود چند روز به قيد كفالت آزاد شد

  به مناسبت ،87 ارديبهشت 12در ◄ 
روز معلم، جمع كثيري از فرهنگيان 
استان كردستان در محوطه اداره كل 
آموزش و پرورش اين استان تجمع 

 .كردند
 در اين تجمع كه با حضور صدها تن 

گيان استان كردستان برگزار از فرهن
شد ، چند تن از معلمان به قرائت مقاله 
و ايراد سخنراني پرداختند و ضمن 
برشمردن مطالبات صنفي اين قشر از 
جامعه  و اعتراض به تبعيد و بازداشت 
تعدادي از فرهنگيان در سال گذشته، 
خواستار رفع مشكالت موجود و 
همچنين آزادي همكاران دربند خود 

 .شدند
 13شعبه ، 87 ارديبهشت 13در ◄ 

دادگاه انقالب اسالمي پروين اردالن 
اتهام اجتماع و تباني غير قانوين و به را 

تمرد در مقابل پليس به قصد برهم زدن 
 قانون 610امنيت كشور طبق ماده 

 25مجازات اسالمي و رعايت ماده 
به دو سال ، قانون مجازات اسالمي

 احتساب  با–حبس تعليقي تا سه سال 
  ايام بازداشت قبلي محكوم كرد

 ! در صدي5مجلس
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ما پيغمبران را جز نويد بخش و بيم " 
رسان نمی فرستيم، کسانی که کافرند، به 
باطل مجادله کنند که حق را بدان باطل 
*  سازند و آيه های مرا مسخره گرفته اند

١٩  
آيۀ فوق در حقيقت پيامبر خدا را تسليت 
می دهد که از انکار منکرين ناراحت 
نشود و از اعراض آنان از ذکر خدا تنگ 
حوصله نگردد، زيرا وظيفۀ رسوالن به 
جز بشارت و انذار نيست و غير از اين 
مسئوليتی ندارندو خداوند در آيۀ بعدی 

  :ستمکارترين گروه را مشخص می کند
ستمگر تر از آنکه بآيه های " 

پروردگارش انذارش داده اند و از آن 
ی را که دو دستش روی بگردانيده و اعمال

از پيش کرده، از ياد برده، از او ستمگر 
  ٢٠.* تر کيست

آموزشی که  اين آيه قرآن به انسانها می 
آموزد اين است که آنچه امروز با آن 
روبرو هستند، نتيجۀ اعمالی است که از 
قبل و با دست خود آنها،  به سرانجام 
رسيده است و حا ل بر اثر فراموش کاری 

و آن می گردند که تقصير را به دنبال اين 
  . گردنش بيندازند

  * و ما ارسلناک اال مبشرا و نذيرا-٣/٣
م تا جز نويد دهنده و بيم رساننده " 

  ٢١* نفرستاده ايم
ما در : خداوند خطاب به پيامبر می فرمايد

رسالت تو غير از تبشير و انذار تکليفی 
پس اگر اينان . به گردنت نگذاشته ايم

دگار خويش هستند تو تقصيری معاند پرور
نداری و ايشان خدا را خسته و ناتوان 

در بارۀ ايمان آوردن و . نمی کنند
نياوردن، عمل کردن و نکردن آنان غم 

  .مخور
 و با لحق انزلناه و با لحق نّزل و ما -٣/۴

  *ارسلناک اال مبشرا و نذيرا
قرآن را به حق نازل کرديم و به حق " 

 جز نويد بخش و نازل شده است و تو را
  ٢٢*  بيم رسان  نفرستاديم

خداوند در مورد قرآن خاطر نشان می 
سازد که قرآن را به همراهی حق نازل 
کرد، و از ناحيه خداوند به حق نازل شده، 
پس از باطل مصونيت دارد، زيرا نه از 
ناحيه کسی که نازلش کرده چيزی از باطل 
و لغو همراه دارد که تباهش کند و نه در 
داخلش چيزی هست که ممکن باشد 
روزی فاسدش کند و نه غير خدا با خدا 
کسی در آن شرکت داشته که روزی از 
روزها تصميم بگيرد آن را نسخ نموده و 
باطل سازد و نه رسول خدا می تواند در 
آن دخل و تصرف کند و يا کم و زيادش 
سازد و يا بعضی از آن را به پيشنهاد 

يش متروک گذارد، مردم و يا هوای دل خو
چون رسولی بيش نيست و تنها مأمور 

  .است که بشر را بشارت و انذار دهد
 رسًال مبشرين و منذرين لئال يکون -٣/۵

للناس علی اهللا حجٌة بعد الرسل و کان اهللا 
  *عزيزا حکيمًا

نويد آور و بيم رسان، ] بودند[پيغمبرانی" 
تا بهانه ای برای  مردم ، بر خدا، پس از 

بران نباشد و خداوند عزتمند فرزانه پيغم
  ٢٣* است

مشيت خداوند بر اين قرار گرفته، که 
عالوه بر فطرت توحيدی که خميرمايه 
انسان، بر آن سرشته است،راه رشد 

و ضاللت را بوسيلۀ پيامبران ) سعادت(
خود به بشر نشان دهد و حجت را نيز بر 
انسان تمام کند، تا بر انسان به هنگامی 

 با دستش از پيش کسب کرده و که آنچه
برای خويش فرستاده،به دستش می رسد، 
هيچگونه بهانه و يا حجتی بر وی که 
بتواند آن را دستآويزی بر خدا قرار دهد، 

  .برايش باقی نمانده باشد
  
      )بالٌغ مبين (  بالغ آشکار-۴
   

تبليغ، رسانيدن، : ِبالغ در لغت به معنای
در .آمده استپيام رسانی و رساندن پيام 

قرآن کريم نيز به همين معنی بکار برده 
 آيه در قرآن، در ٢٠شده است و بيش از 

مورد بالغ و محدودۀ عملی و مشخص آن 
آمده است تا هم برای شخص پيامبر 
مشخص و معين باشد که محدودۀ عملش 
تا کجاست که از آن تخطی و تجاوز نکند 
و هم برای مردم نيز مشخص باشد که 

  .و مسئوليت پيامبر چيستوظايف 
  

 و قال الذين اشرکوا لوا شاءاهللا ما -۴/١
عبدنا من دونه من شیٍء نحن و ال آباؤنا و 
ال حرمنا من دونه من شیٍء کذالک فعل 
الذين من قبلهم فهل علی الرسول اال البالغ 

و لقد بعثنا فی کّل امٍة رسوال ان * المبين
اعبدواهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدی اهللا و منهم من حقت عليِه الضاللُة 
فسيروا فی االرض فا نظروا کيف کان 

  *عاقبُة المکذبين
اگر : کسانی که کفر می ورزند گويند" 

خدا می خواست، نه ما و نه پدرانمان جز 
او هيچ نمی پرستيديم و بدون فرمان وی 
چيزی را حرام نمی کرديم، کسانی که پيش 

مگر بعهدۀ . کردنداز آنها بودند نيز چنين 
* پيغمبران جز بالغ آشکار چيزی هست

ميان هر امتی پيغمبری بر انگيختيم که 
خدا را بپرستيد و از طغيانگر کناره گيری 
کنيد، بعضيشان را خدا هدايت کرد و بعض 
ديگرشان، ضاللت برايشان مقرر گشت، 
در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام 

  ٢۴* تکذيب کنان چسان بود
يه خطاب آشکار است به رسول اين آ
و بوی امر می کندکه پيامبر ) ص(خدا

رسالت خود را به بالغی آشکار ابالغ کند 
و به آنچه مشرکين بهم می بافند و 
استداللهائی که برای مردم خود می کنند، 

  .اعتنائی نکند
" فهل علی الرسول اال البالغ المبين" 

يعنی رسالت خدائی را به بالغی آشکار 
غ کن و حجت را برآنها تمام کن، زيرا ابال

تنها وظيفۀ فرستادگان خدا بالغ مبين 
وظيفۀ آنان اين نيست که . است و بس

مردم را مجبور به قبول دعوت خود 
  .بکنند

لقد بعثنا : " خداوند در آيۀ بعد می فرمايد
اشاره به اين است که " فی کّل اّمٍة رسوال

مسئلۀ بعثترسول، امی است که اختصاص 
به امتی ندارد، بلکه سنتی است که در 
تمامی مردم و همۀ اقوام جريان می يابد و 
دليل آن هم اين است که مردم از طاغوت 
و طغيانگران که مانع پرستش خداوند، 

و اگر از تجدبۀ .هستند کناره گيری کنند
تاريخی بهره گيريد، مشاهده خواهيد کرد 
که سرنوشت کسانی که تکذيب کردند و به 

يانگری پرداختند و يا از ظغيانگران طغ
کناره گيری نکردند و با آنها عجين شدند، 

  .چه سرنوشت شومی در پی داشتند
با وجود تما اينها، وظيفۀ پيامبر تنها 
رساندن پيام آشکار و روشن ماست و 

  .بس
و ما *  قالوا ربنا انا اليکم لمرسلون-۴/٢

  *علينا اال البالغ المبين
ر ما می داند که ما پروردگا: گفتند" 

و ما جز * فرستادکان به سوی شمائيم
رساندن پيام او به طور آشکار وظيفۀ 

       ٢۵. ديگری نداريم
: خداوند از قول پيامبران به مردم می گويد

ما فرستادۀ خدا : آنها به قوم خود گفتند
بسوی شما و مأمور تبلغ رسالت او 
هستيم و جز اين شأنی نداريم و احتياج هم 
نداريم که ما را تأييد بکنيد و به ما ايمان 
بياوريد جون خدا، خود می داند که ما 

  .فرستادۀ او هستيم
در اينجا، کلمۀ بالغ بمعنای تبليغ است و 
منظور از آن ابالغ رسالت است و اين 

م تنها مأمور شده ايم که : جمله می گويد
رسالت خدا را به شما ابالغ کرده و حجت 

  .هی است بر شما تمام کنيمرا که سنت الل
 فان حاجوک فقل اسلمت وجهی هللا و -۴/٣

من اتبعن و قل للذين اوتوا لکتاب و اال 
مين ء أسلمتم فان أسلموافقد هتدوا و ان 
تولوا فانما عليک البالغ المبين و اهللا 

  *بصير بالعباد
حال اکر همينها بر سر دين با تو بگو " 

اسر مگو کردند، بگو من و پيروانم سر
وجودمان را تسليم خدا کرديم و به اهل 
] کتاب و مشرکين و بی کتابان يک کلم

بگو اسالم می آورند يا نه؟ اگر اسالم 
آوردند راه سعادت خود را يافته اند و اگر 
نياوردند تو وظيفۀ خودت را انجام داده ای 
چون بيش از بالغ، وظيفه ای نداری و 

  ٢۶ * بندگان است] اعمال [خدا بينای به 
منظور از اميين، مشرکين است، چون اهل 

لقب ) بی سواد ( کتاب مشرکين را امی

و کلمۀ امی در لغت به معنای . داده بودند
کسی است که خواندن و نوشتن نمی داند 
و چون پيامبراسالم خواندن و نوشتن نمی 

  .دانست، او امی می ناميدند
صاحب الميزان در مورد اينکه خداوند می 

و ان تولوا فانما عليک البالغ  " فرمايد
: " ، ميگويد"المبين و اهللا بصير با لعباد

اول اينکه از جدال : چند نکته اينجا هست 
و سر به سرگذاستن با مشرکين نهی می 
کند، چون کسی که منکر امور ضروری و 
بديهی است، بحث با او جدال و لجاج است 

  . و نه بحث معقول
م کردن و می فهماند حک: دوم اينکه

داوری در بارۀ مردم به طور مطلق تنها 
از آن خدای سبحان است و بس، و رسول 

تنها رسولی است مبلغ و بس، ) ص(خدا 
حاکم  و مصيطربر  مردم نيست همچنانکه 

ليس لک من : " در جای ديگر فرمود
لست : " و نيز فرمود"     االمر شیٌء 

  ٢٧".  عليهم بمصيطر 
د کذب امم من  و ان تکذبوک فق-۴/٣ 

  *قبلکم و ما علی الرسول اال البالغ المبين
تکذيب کنيد، همانا ملتهائی ] مرا[ و اگر" 

تکذيب ] پيامبر خود را[ پيش از شما 
] پيام[کردند   و بر  پيامبر جز رساندن 

  ٢٨" >روشن  نيست
    فان تولوا فانما عليک البالغ المبين-۴/۴

شکار و اگر روی بگردانيدند فقط بالغ آ" 
  ٢٩" به عهدۀ تواست

در اين آيه و آيات نظير اين، خداوند پست 
رسالت رسول خدا و رسالتش را که 
عبارت از بالغ است بيان کرده است که 

اگر اعراض " ، " فان تولوا:  " فرمود
بر تو هيچ مسئوليتی جز تبليغ " کردند

تو . واضح که ابهامی در آن نباشد نيست
اده جز اين يک فرستادۀ خدائی و فرست

  .وظيفه ندارد
 و اما نرينک بعض الذی نعدهم او -۵/۴

  *نتوفينک فانما عليک البالغ المبين
واگر پاره ای از آنچه بديشان وعده " 

داده ايم بنمايانيمت و يا عمر تو را بسر 
وظيفۀ تو فقط ] در هر حال [ بريم 

."  رساندن است و حساب کردن با ماست
٣٠  

 شمه ای از عذابی چه ترا بميرانيم و چه
را که به آنها وعده داده ايم بتو نشان 
بدهيم، وظيفۀ تو روشن است و آن تبليغ 
و رساندن پيام ما به مردم بر عهدۀ توست  
و رسيدن به حساب و کتاب آنان برعهدۀ 

  .ماست
 و ما علی الرسول اال البالغ و اهللا -۶/۴

  *يعلم ما تبدون و ما تکتمون
بالغ نيست و آنچه بر عهدۀ پيغمبر جز " 

را عيان کنيد و آنچه را نهان کنيد، خدا می 
  ٣١."  داند

اين آيه خطاب به کسانی است که می 
که ما پيام را پذيرفته ايم ولی در : گويند

خداوند . باطن آن را کتمان می کنند 
آشکار خيال آنان را راحت می کند و به 

آنچه را عيان  و يا نهان : آنان می گويد
ز خداوند پوشيده نيست و خدا همه کنيد، ا

را می داند و بدانيد که در نهايت جز به 
خود به کس ديگری ضرر نمی رسانيد و 
  . بر عهدۀ پيامبر ما فقط رسانيدن پيام است

 اال بالغا مناهللا و رساالته و من -۴/٧
يعص اهللا و رسوله فان له نار جهنم 

  *خالدين فيها ادا
لتهای او به تنها وظيفۀ من رساندن رسا" 

مردم است و هر که خدا و رسولش را 
نافرمانی کندآتش هميشه در آتش جهنم 

  ٣٢."  خواهد بود
هنگامی اين رسالت پيامبر از اين آيه 
روشن می شود که به چند آيۀ قبل از آن 

  :توجه شود
بگو من تنها پروردگارم ] ای محمد " [ 

را می خوانم و احدی را در عبادتم شريک 
بگو همانا من مالک  هيچ * ازماو نمی س

بگو * نفع و ضرری  برای شما نيستم
احدی نيست که مرا از عذاب خدا پناه دهد 

  * و من جز او پناهگاهی ندارم
من تنها : سپس يامبر به آنها می فرمايد

مأمور هستم از طرف خدا که شما را 
دعوت کنم و جز امتثل اوامر او چاره ای 

  .ندارم

 و اطيعوا الرسول  واطيعوا اهللا-۴/٨
واحذروا فان توليتم فاعلموا انما علی 

  *رسولنا البالغ المبين
] از نافرمانی [خدا را فرمان بريد و " 

حذر کنيد، اگر پشت کرديد، بدانيدکه 
پيغمبر ما، فقط عهده دار بالغ روشن 

  ٣۴."  است
قبل از اين آيه خداوند، مسلمانان را از 

حل در آيۀ خمر و ميسر برحذر داشته بود 
فوق تأکيد دارد که پيامبر سود و زيانی در 
اين امر ندارد و آنچه را که می گويد به 
نفع خود آنهاست  و مرتکبين خمر و 
ميسر بايد بدانند که پيامبر جز رسانيدن 
پيغام و تبليغ مأموريت خود، وظيفه 

  . ديگری ندارد
 واطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول فان -۴/٩

يه ما حمل و عليکم ما حملتم تولو فانما عل
و ان تطيعوه تهتدوا و ما علی الرسول اال 

  *البالغ المبين
خدا را اطاعت کنيد و پيغمبر را اطاعت 
کنيد، اگر پشت کنيد، فقط تکليف او بعهدۀ 
اوست و تکليف شما بعدۀ شماست، اگر 
اطاعت او کنيد هدايت يابيد و بر عهدۀ 

  ٣۵."  پيغمبر جز بالغ آشکار نيست
در اين آيه امر به اطاعت خدا و اطاعت 
رسول که همان اطاعت خداست فرموده و 

، " ما حملتم ....فان تولو" اضافه کرده 
يعنی اگر از اطاعت رسول خدا اعراض 
کنيد، اين اعراض شما ضرری به رسول 
نمی زند چون رسول وظيفۀ خود را انجام 
داده و وظيفه اش ربطی به شما ندارد، 

 داريد که انجام و تخلف از آن شما تکليفی
  .هيچ ارتباط و سود و زيانی برای او ندارد

او تکليفی دارد و شما تکليفی و آنچه از 
تکاليف بدوش رسول است عبارت است 

  .از تبليغ و بس
  

 واطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول - -۴/١٠
فان توليتم فاعلموا انما علی رسولنا البالغ 

  *المبين
 کنيد و پيغمبر را اطاعت خدا را اطاعت " 

کنيد، اگر اعراض کنيد، او مسئول نيست، 
زيرا بعهدۀ رسول ما بيش از اين نيست که 

  ٣۶." پيام مرا به روشنی به شما برساند
اين آيه در تأکيد و تصريح آيات قبل 

اگر آنچه را رسول ما به : آشکارا می گويد
شما امر و يا ابالغ می کند، شما از آن 

يد، رسول ما نمی تواند شما روی بگردان
را مجبور بر اطاعت کند، برای اينکه او 

بلکه تنها . مأمور به اين رفتار نشده است
مأمور شده که رسالت خدا را به شما 

  . برساند ، که رسانيده است
  

 شاهد نويدآور و بيم رسان
 انا ارسلنا اليکم رسوالًً شاهدًا - ۵/١

  *عليکم کما ارسلنا الی فرعون رسوًال
ما پيغمبری به سوی شما فرستاديم که بر 

است، چنانکه رسولی به ] الگو[شما گواه 
  ٣٧. "  سوی فرعون فرستاديم

کلمۀ شاهد در قرآن به معنای گواه، 
  ..بيننده، نشان دهندهو الگو آمده است

رسول خدا شاهد بر اعمال مردم است و 
خود او الزم است که الگو برای مردم 

در آيات . اعمال آنها باشدباشد تا شاهد بر 
  .بعدی اين مفهوم روشن می شود

  
  انا ارسلناک شاهدًا و مبشرًا و -۵/ ٢

  *نذيرًا
ما ترا فرستاديم تا شاهد امت باشی و " 

  ٣٨." امت را بشارت و هشدار دهی
مبشر بودن رسول يعنی اينکه افراد با 
ايمان و تقوی را به قرب خدا و داخل شدن 

غفرت خداوند بشارت در دريای بيکران م
دهد و نذير بودنش همچنانکه در پيش 
امد، يعنی اعراض کنندگان و کفر را به 

  .عذاب خداوند بيم دهد
 يا ايها النبیُّ اّنا ارسلناک شاهدًا و -۵/ ٣

و داعيًا الی اهللا باذنه و * مبشرًا و نذيرًا 
و بشرالمؤمنين باّن لهم من * سراجًا منيرا

ال تطع الکافرين و و * اهللا فضًال کثيرا
المنافقين ودع اذا يهم و توکل علی اهللا و 

  ٣٩*  کفا باهللا وکيال
و بشارت ] کواه[ ای پيامبر ما ترا الگو " 

و دعوت * دهنده و زنهار دهنده فرستاديم 

کننده باذن خدا و چراغی نور بخش 
رت بده که او مؤمنان را بش* قرارت داديم

 و* از جانب خدا فضلی بزرگ دارند
کافران و منافقان را اطاعت مکن،و 

ن را واگذار کن و توکل بخدا کن اآزارش
  ٣٩." که خدا بس تکيه گاهی است

دعوت کننده به سوی خدا که = داعی
همان دعوت مردم است به سوی ايمان 

  .بخدای يگانه
چراغی که نور افشانی می = ج منيراسر
و وقتی به پيامبر سراج منير گفته می .کند

اينکه او الگوئی است که از شود يعنی 
و  .خود با عملش نور افشانی می کند

کسی که به اين الگو تأسی جويد راه 
هدايت را در او خواهد ديد و از ظلمتهای 

  . شقاوت و گمراهی نجات پيدا می کند
  
   الگوی نيکو-۶

وقتی خداوند انسان را به راه رشد و 
سعادت و پرستش خود فرا می خواند، و 

وعده ميدهد که اگر بر اساس به ملتها 
دستورات و اوامرش عمل کنند،سعادت 
دنيوی و اخروی  نصيبشان خواهند شد و 
الگوی ملتها خواهند بود و در نهايت به 
مقام خليفة اللهی نائل شده و به لقای 

با وجودی که . پرودگار خواهند رسيد
قرآن که نشان دهندۀ چنين راهی است به 

  اما چنين وعده .بشر ارزانی داشته است
و رسيدن به چنين سرنوشتی و روندۀ 
چنين راهی الگوئی الزم دارد تا با توجه 
به آن الگو، بتواند حرکت خود را در طول 
حيات بدان سمت تنظيم کند و خدای متعال 
اين الگو را به مردم ارزانی داشته است و 

رسوالن خود : بطوری که بيان می فرمايد
را برای ) ص(را و بويژه رسول اکرم
  .مردم الگو قرار داده است

 و جعلناکم امة وسطا لتکونوا -۶/١
شهداء علی الناس و يکون الرسول عليکم 

  شهيدا
و بدينسان شما را امت وسط قرار داديم " 

] خدا[تا الگوی مردم باشيد و رسول
  ۴٠."  الگوی شما باشد

خداوند امت اسالم را، امتی وسط قرار و 
است  نی دين آنان دينیالگو قرار داد، يع

که پيروان خود را بسوی راه وسط و 
ميانه که صراط مستقيم عدالت است، 
هدايت ميکند که نه افراط در آن راه دارد 

بعبارت .بلکه صرط عدل است، ونه تفريط 
ديگر هم به دنيا و ماديت نظر دارد و هم 
به آخرت و معنويت و بين ماديت و 

 می کند معنويت رابطۀ مستقيم بر قرار
"  و ۴١" الدنيا مزرعة االخره" چرا که 

راه معنويت  . ۴٢" ال معاش له ال معاد له
و رسيدن به بهشت بيکران و دريای 
رحمت و مغفرت  خداوند و به مقام خليفة 
اللهی نائل آمدن و حيات ابدی در جوار 
قرب اللهی زيستن، از راه همين دنيای 
لت خاکی که استوار بر صراط مستقيم عدا

  . است می گذرد
     

صاحب تفسير کشف االسرار و عدة 
کذالک " االبراردر مورو اين آيه  و جملۀ 

 و - ای خيارًا عدًال–" جعلنا کم امة وسطا 
در جای " کذالک " تحقيق آنست که اين 

آفرين نهاده اند، چنانچه پارسی گويان 
 –". چنان است " چيزی ستودنی را که 

"  امت محمد شما را گروهی کرديم ای
و از اين .  بهينه و گزيده–" وسطًا 

" کنتم خير امٍة  " -گشادتر آنست که گفت
و عرب بهينۀ هر چيزی را وسط خوانند،  
ميان مرغزار که آب و گياه بيشتر بود و 

 –نيکوتر وسط گويند، ومرد بهينه تر را 
 خوانند قال – اوسط – خوانند و –وسيط 

ای خيرهم و " قال اوسطهم  " –اهللا تعم 
" لتکونوا شهداء علی الناس .   " اعدلهم

چون ايشان را اهل شهادت : " می گويد
گردانيد، صفت عدالت در پيش داشت که 

 –يعنی . عدالت قرين شهادت است
لتشهدوا علی االمم الرساله يوم القيامة، و 
يکون الرسول صدقکم شهيدًا، ای معّدًال 

  ۴٣." مزّکيالکم
وسط يعنی جامعه ای که بنا بر اين جامعۀ 

و لغتنامۀ . بر قسط و عدل استوار باشد
: وسط: المنجد در مورد کلمۀ وسط آورده
جلس : يِسُط وسطًا وِسِطًة و القوِم

 وساطة القومو –وسطهم، فهو واسٌط و 
  .توسط فی الحّق و العدل: فيهم

  15در صفحه
  

  ۵ -امور خارج از محدودۀ رسالت و پيامبری در قرآن 
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امور خارج از محدودة 
  ....رسالت و 

  
 حسنة فی ابراهيم  قد کانت لکم اسوٌة-۶/٢

  ...*    والذين معه 
همانا ابراهيم در پيروی کردن برای " 

انکه با آنشما الگوئی نيکو است و 
 ۴۴." اويند

ابراهيم الگوی نيکو برای پيروی کردن 
است زيرا او خود و عملش مجسمۀ آن 
چيزی است که می گويد و بدان باور دارد 
و و کسانی هم که بر دين او هستند و از ا

نی هم که اپيروی مکنند، چنينند و کس
پشت کنند و بر گردنند، ضرری متوجه 

  .خدا نمی کنند
  لقد کان لکم فيهم اسوٌة حسنة لمن -۶/٣

کان يرجو اهللا و اليوم االخر و من يتول 
  فان اهللا هو الغنی الحميد

خدا ] پيامبران [ بدرستی که در آنان " 
نيکو ] سرمشقی [ برای شما الگوئی 

، برای کسانی که به خدا و روز باز است
پسين اميد وارند و آنکه پشت کند، همانا 

  ۴۵. "  خدا بی نياز ستوده است
پيامبر، سرمشق ويا اسوه ای نيکو است، 
کسانی که به خدا و قيامت ايمان دارند، 
بايستی نيک بدانند که اين عمل برای 
تأمين سعادت خود آنهاست که خدا بی نياز 

 اين شما هستيد که نياز مند ستوده است و
نمونه ای متعالی هستيد،  تا زندگی خود 
را بر اساس اين مدل متناسب با توان و 

  .  استعداد خود، آنرا سازمان بدهيد
  
 لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوٌة -۴/۶

حسنة لمن کان يرجو اهللا و اليوم االخر و 
  *ذکر اهللا کثيرا

گوئی همانا پيغمبر خدا برای شما ال" 
نيکو برای کسانی است به خدا ] مقتدائی [

دارند و ] وايمان [ و  روز باز پسين اميد 
   ۴۶. " خداوند را بسيار ياد ميکنند

 خدای متعال در اين آيه، همان دو  آيه 
پيشين را تأکيد و تصريح می کند که ای 
مردم وکسانی که به خدا و قيامت ايمان 

ای شما، داريد، بدانيد  که رسول خدا  بر
مدل و الگوی حسنه ای است ، يعنی اينکه 
عمل و رفتار پيامبر در زمينه های مختلف 
زندگی، نمونه و سرمشق متعالی است 
زيرا برای ساختن زندگی آيندۀ خويش، 
نمونه و الگوی متعالی داشتن، نيازی 
اساسی است  تا بر اساس آن  مدل و 
راهنما زندگی خود را سازمان دهد و ما 

خد را برای شما الگوئی نيکو قرار رسول 
  .  داديم

نتايجی که در اين فصل و با توجه به بيش 
از پنجاه از آيات بيات خداوند، بطور 
آشکار گرفته شد، بشرح زيا خالصه می 

  :شود
 بيم دهندۀ برای همۀ عالميان، از جن و -

انس است و دعوت، دعوتی است عمومی 
  .و همگانی

ت و مسئوليت  پيامبربشير و نذير اس-
دوزخی شدن و نشدن مردم بعهدۀ ماست 
  . و تو مسئول بهشت و جهنم مردم نيستی

 وظيفۀ رسول خدا فقط تبليغ و رساندن  -
خداوند به مردم است  و رسيدن به حساب 

  .و کتاب آنان برعهدۀ خداست
 تنها وظيفۀ فرستادگان خدا بالغ مبين -

  است و بس
 نه، در  پيامبرچه  عمرش  بسر رسد و يا-

هر حال  وظيفه اش، فقط ابالغ است و 
  .حساب با  خداست

  يامبرچراغی نور بخش  و مؤمنان را -
بشارت دهنده که از جانب خدا فضلی 

  .بزرگ در پی دارند
 اگر مردم پيام پيامبر روی بگردانيدند -

  .فقط بالغ آشکار به عهدۀ  اواست
  امت اسالم بايد الگوی برای مردم - 

  .سول خدا الگوی آنهاباشند و ر
نيکو ] مقتدائی [  پيغمبر خدا   الگوئی - 

  .برای پيروی کردن است
  اين ستمگرانند که منکر آيه های -

  .خداوند می شوند
  کسانی که به آالف و الوفی نرسيده اند - 

حق را پيروی می کنند و پيامبر مؤمنان را 
  .رها نخواهم کرد

  ادامه دارد

  حمدي نژاد ا
   مافياهاوواقعيت

  
آزادي را در رابطه با توسعة اقتصادي 
بيان مي كردند وعدالت را ازفرآورده 

دايرة قدرتي .  هاي توسعه مي دانستند
ها "خودي"كه اكنون دربر گيرندة 

است متشكل از گروه دوم و سوم مي 
 شكل 1360باشد كه با كودتاي خرداد 

  .گرفت
از ديدگاه . علت كودتا روشن است

 نظامي ديني كه درآن دسته دوم، در
مردم درآزادي تصميم گيرنده باشند، 
درمدتي نه چندان زياد براثر شتاب 
رشد مردم، بساط روحانيت و فقه و 
حوزه هاي ديني برداشته ميشود كه با 
آرمانها و خواست آنان درتضاد قرار 

دسته سوم هم كه اغلب يا . مي گرفت
ليبرال بودند و يا نيروهاي چپي كه 

وهي از آنان به اصالح طلبان بعدها گر
شهرت يافتند، بنا بر ديدگاه نخبه 
گرائي و قدرت طلبي كه داشتند، به 
مردم به عنوان  ابزاري براي توسعه مي 
نگريستند وبه اين ترتيب لزوم بي 

 توجيه "توسعه"عدالتي را تارسيدن به 
كودتا كردند تا بدين . مي كردند

ل وسيله با از ميان برداشتن خط استقال
و آزادي كه هدف را مردم مي دانست 
و اقبال عظيمي ازسوي ملت به آن 
ميشد، از شركت مردم در تعيين 
سرنوشت خويش جلوگيري نموده، 

اعتالي "خود مديريت كشور را درراه 
 مورد نظر خود به "توسعة" ويا "اسالم

  . دست گيرند
با رئيس جمهور شدن هاشمي 

گ رفسنجاني، برنامة توسعه با آب ورن
بنابراظهارات .  به اجرادرآمد"اسالم"

علي ربيعي، مشاور امنيتي محمد 
خاتمي، الگوي توسعه براي نظام چين 

بود كه دراين كشورها ... و ژاپن و
توسعة اقتصادي به دست نظاميان به 

با توصيه هاي . اجرا درآمده است
، سرداران سپاه "توسعه"اطاق فكر 

يكي پس از ديگري استعفا داده، يا 
نداده به آقازاده ها پيوستند وبه سرمايه 
هاي ملي يورش برده و با زد و 
بندهاي غير قانوني توسط بانكها تحت 
نام حكومت اسالمي و همكاري 
روحانيت دولتي آنها را به ثمن بخس 
تصاحب كردند تا كشور را درمدتي 

اقتصادي -كوتاه به يك قطب اسالمي
ني البته سردارا. در منطقه تبديل نمايند

بودند كه بناي مخالفت بااين تاراج 
ملي را سردادند اما براي اجراي 

 "هدف مقدس توسعه و سازندگي"
به اين ترتيب با شعار . قرباني شدند

 دست به يك شبه "خصوصي سازي"
 -خصوصي سازي  تصنعي دولتي

نظامي زدند كه بعدها به نام مافياي 
  .نظامي مشهور شدند-مالي

تمام ثروت ملي و نتيجة اين برنامه كه 
درآمدها را به نابودي كشانده است و 
سيستم اقتصادي را به هم ريخته، 
مديريت را به پائين ترين سطح خود 
كشانده ، چيزي جز اشاعة فساد وشرك 

بن بست . وفقرعمومي نبوده است
 وتمايل شديد "توسعه  و سازندگي"

مردم به تحول كه در انتخابات رياست 
ز نمود،   برو76جمهوري خرداد

آقازاده ها و سرداران سپاه تازه به 
يا به قول علي ربيعي، ( ثروت رسيده

. را نگران ميكرد) پولدارهاي پفكي
براي دل گرم كردن آنان وثبات 

، به همت "توسعه"بخشيدن به روند 
سرداراني همچون محسن رضائي ، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به 

، "سردارسازندگي"سرپرستي 
 بيست ساله را تدوين سندچشم انداز

كرد تا دردولتهاي بعدي اين سياست 
غافل بودند از . را تثبيت كرده باشند

اينكه در فضائي بسته و فاسد، توسعه 
ناكامي هاي اين . غيرممكن ميگردد

برنامه ازهمان آغاز و درزمان رياست 
جمهوري هاشمي رفسنجاني نمايان 

براي رهائي از بن بست، جسته و . شدند
 سخن از باز كردن فضاي گريخته

سياسي  شنيده ميشد كه با نظام واليت 
مطلقة فقيه درتضادبود، يعني همان 

اصل بودن حكومت "ديدگاه 
اين چنين اسالم را عمال با . "اسالمي

ازاين .  توسعه در تضاد قراردادند
زمان، رهبري نظام خطر را دردوقدمي 

زيرا بازهم بنابر گفتة . خود حس ميكرد
ي بعداز تجربة شكست، براي علي ربيع

توسعه مي بايد بخش خصوصي را قوي 
و دولت را ضعيف نمود تا جائي كه 

بخوانيد (دولت جايش را به مردم 
. بدهد) سرمايه داران پفكي يا مافياها

هردو جناح، اين تضاد بين خودرا قبل 
از برخوردي جدي وخطرناك براي 
موجوديت نظام، مي بايستي به نحوي 

  . ندحل مي كرد
براي حل اين امرمعضل، محمدخاتمي 

تضمين (با شعار مردمساالري ديني 
ضمانت اجراي (و قانون ) براي رهبري

با همكاري ) تصميمات مجلس مافياها
سرداران هردو جناح به رياست قوة 
مجريه رسيد به نحوي كه خود 
دراواخر حكومتش اذعان كرد يك 

الحق كه . كارگزاري بيش نبوده است
ويش را به انجام رسانيد و وظيفة خ

هشت سال برنامه اي شكست خورده را 
  .سرپا نگه داشت

اما روند سند چشم انداز و برنامة چهارم 
عالوه بر نتايج وخامت باري كه تاكنون 
براي مردم به ارمغان آورده اند، نظام 
واليت مطلقه را هم درمعرض آسيب 

  . پذيري قرار ميدهند
شدن حادثه و اتفاق رئيس جمهور

احمدي نژاد دربرابر هاشمي 
رفسنجاني، فرصتي گرانبها براي سيد 
علي خامنه اي ايجاد كرد تا بتواند 
روند آن برنامه را به دوراز توسل 
جستن به نيروهاي نظامي متوقف ويا به 

افشاگري . سود خويش منحرف گرداند
ها و حمالت علني وبي پرواي احمدي 

ر همين نژاد به مافياها با شعار عدالت د
راستا و با پشتيباني رهبر صورت مي 

بدون ارائة برنامه اي  مشخص، . گيرند
منظورش از عدالت تقسيم ثروت ملي 
بين مردم است، شعار بردن نفت برسر 
سفرة مردم زائيده همين موقعيت 

عدالت براي طرفداران سند . اوست
چشم انداز همانطور كه گفته شد 

 "توسعه"موهبتي است كه بعداز 
براي . صيب مردم خواهدشدن

هواداران نظام واليت فقيه، درساية 
حكومت اسالمي عدالت ميسر مي 

در هردو حال تعريفي مبهم و . گردد
بي محتوا از آزادي وعدالت و توسعه 

اختالف ديدگاه . ارائه مي دهند
احمدي نژاد با گردآورندگان سند 
چشم انداز و رهبري در مورد عدالت 

 را دررابطة اينست كه وي عدالت
باوجودي كه . مستقيم بامردم مي بيند

عقايد خرافي وبه دور از كمترين 
دارد، ) ع(تعقلي را نسبت به امام زمان

اما اجراي عدالت را به ظهورش منوط 
اما متاسفانه بدون نظريه اي . نمي كند

منسجم و برنامه اي مدون و مديريتي 
درخور و پشتوانه اي قابل، به صورت 

دست رهبري قرار گرفته ابزاري در
شكست برنامة توسعه و سازندگي . است

كه هاشمي رفسنجاني به اميد ناپلئون 
شدن درپي موفقيت  آن خود را 
سردارش مي ناميد، موقعيت مناسبي را 
براي رهبري فراهم آورده است تا با 

نشانه گرفتن او به عنوان مسبب  
ومسئول وضع موجود خودرا ار مهلكه 

اهم به دست خود اي كه همگي ب
  .تدارك ديده اند برهاند

تاكيدها و تهديدهاي اخير هاشمي 
رفسنجاني براي تحديد فعاليتهاي 
احمدي نژاد و تطابق دادن آنها با 
برنامة چهارم و سند چشم انداز با 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
برعملكرد دولت، نشان از عزم طرفين 

اجرا . براي يك تقابل رو در رو دارد
ن قوانين مصوبة مجلس مافياها نكرد

توسط دولت و اقدام اخير حدادعادل 
كه روابط خانوادگي هم با رهبري 
دارد، مبني بر انتشار مصوبه هاي  چند 
ماه پيش كنار گذاشته شده توسط 
احمدي نژاد در رسانة رسمي براي 
اجرا، و نامة شديدالحن احمدي نژاد 

 كه نمي تواند بدون پشتوانة -به او
 همه و - صورت گرفته باشدرهبري

-همه دالئل وحشت مافياهاي نظامي
 مي باشد كه باازدست "توسعه"مالي 

دادن مجلسي يك پارچه، خطر را 
  .دريك قدمي خود مي بينند

اعتراض هاي سازمانهاي دولتي كه 
بعضا زير مجموعة خود حكومت اند به 
سخنان اخير احمدي نژاد درقم، نشان 

رگانها و از يك بسيج همه جانبه ا
افرادي دارد كه نسبت به افشاي وجود 
. مافياها و فساد دركشور حساسيت دارند

اين مافياها چنان بر اركان رسانه ها 
ووسائل ارتباط جمعي اشراف دارند 
كه اين مسئلة حياتي كشور، يعني 

مالي و فساد، -وجود مافياهاي نظامي
درمدت زماني كوتاه سانسور شده و از 

حذف مي گردد و به صحنة رسانه اي 
سرعت به مسئله اي كم اهميت يا شايعه 

مراجع تقليد دولتي هم . تبديل ميشود
به كمك شتافته، آيت اهللا جوادي 
آملي در مالقات اعضاي ستاد 

 "بزرگداشت مطهري اظهار ميدارد 
مبارزه با فساد اقتصادي با بگير و ببند 

اين مرجع قم توضيح نمي . "نمي شود
اعدامهاي دسته جمعي دهد چرا هنگام 

وخشونت آميز هزاران جوان در 
 سكوت گزيده بود و يا وقتي 67شهريور

دختركي براي آشكاركذاشتن چند تار 
مويش كتك مي خورد، صداي ايشان 
درنمي آيد واينكه در كجاي تاريخ 
بشريت مافيا با نصيحت و امر به معروف 
از فساد و جنايت دست برداشته است 

ن درمورد مافياها كه ايشان اين چني
مهربان وماليم و رئوف شده اند؟ به 
هدف لوث كردن مسئلة مافياها، عده 
اي منجمله ستاري فر از مسئولين 
اقتصادي دولت خاتمي باانكار وجود 
مافياها از احمدي نژاد مي خواهد 

نام اين مافياها ) اگر راست مي گويد(
مگر افشا نشدن نام آنها . را افشاء كند

دم آنهاست؟ مگر اكبر گنجي دليلي برع
عاليجنابي را نام نبرد و معرفي نكرد؟ 
مگر سايت رجانيوز  پس از سخنان 
اخير احمدي نژاد درقم، نام محسن 
رضائي را افشاء نكرد؟ مگر سردار نقدي 
از دهها اسكلة قاچاقي متعلق به سپاه 
پاسداران سخن به ميان نياورد؟ مگر 

ي ومگر هاي زيادي كه دراين مورد م
توان رديف نمود براي شما كافي 
نيستند تا به وجود مافياها پي ببريد؟ به 
گونه اي سخن مي گويند كه گويي از 

مگر ! بهشت به جهنم وارد شده ايم
هشت سال قواي مجريه و مقننه 
رادراختيار نداشتيد؟ در اين مدت چه 

 تان "توسعه"پيشرفتهائي درسياست 
 نصيب ملت كرديد غيرازسرازير كردن

ثروت هاي ملي به جيب مافياها؟ كه 
  خواهان ادامة همان سياستها هستيد؟

   
 به لطف -به هر حال بعداز يك دهه

 سكون و مرگ -تدابيراصالح طلبان
درسكوت ، كشور با به دست گرفتن 
 -رياست مجلس توسط علي الريجاني

 آبستن تغييرات مهمي -يا شخصي ديگر

خواهد بود كه همچنان جاي مردم 
اين تغييرات . ا خالي مي باشددرآنه

درجهت تقويت موقعيت واليت مطلقة 
 "اصل، حكومت اسالمي"فقيه، يعني 

تقابل ها ادامه . انجام خواهند شد
 احمدي "عدالت"خواهند داشت و 

نژاد درحد همان شعار باقي خواهد 
  .ماند

آن چه مسلم مي باشد اين است كه 
زيستن دروضع فالكت بار، سرنوشت 

وضعيتي است كه . نيستمحتوم ما 
. خودما براي خويش فراهم آورده ايم

گناه آن نه به گردن دين است و نه به 
گردن ايدئولوژي و نه راست و نه چپ 
و نه آخوند و نه نظامي و نه سياسي و نه 

گناه آن مسقيما متوجه ما ملت . غير آن
بي پرده بگويم كه ما ملتي . است

ائيل هستيم همانند داستان قوم بني اسر
هر فرصتي را مي سوزانيم و . درقرآن

ازجمله . هر نعمتي را ويران مي كنيم
ملتهاي نادري هستيم كه از ثروتهاي 
طبيعي سرشاري بهره منديم، اما 
همچنان در تنگي زندگي را مي 

از جمله ملتهائي هستيم كه از . گذرانيم
بركت رهبران اليق و صادق و نيك 

كبير، كرداري چون ميرزاتقي خان امير
مصدق، بني صدر، برخورداربوديم اما 
لياقت نگهداريشان را نداشتيم  واين 
درحاليست كه نااليق ترين، خائن 
ترين، دشمن ملت ترين رهبران ما ده 
ها سال باخيال راحت برما حكومت 

هر رهبري به ميزان خدمتي . راندند
كه به ما ميكند، ناسزا و بدگوئي 

 را تحويلش مي دهيم ومجيز غداران
گويي در سنت ما اين . مي گوئيم

چنين است كه عده اي حق دارند 
دراين كشور جنايت كنند و ما هم به 

آقاي . روي مبارك خود نياوريم
بايد دربرابر "خاتمي مي گويد 

، "انحراف از خط امام محكم ايستاد
منظور كدام خط امام است؟ نكند مي 

 67خواهيد دوباره اعدامهاي تابستان 
 كنيد؟ خطي كه هم شما درآن را تكرار

بگنجيد و هم مرحوم خلخالي و هم 
مصباح يزدي  وهم آيت اهللا صانعي و 
هم حسين شريعتمداري، ديگر خطي 
روشن و شفاف نمي تواند باشد كه شما 

خطوطي هستند . از آن صحبت كنيد
كه در نقطة تقاطع آنها ماكياول 

 از ياد شمابرده "قدرت". قراردارد
شتيم به نام اسالم كه است ماديني دا

و ) حبل اهللا(يك خط بيشتر ندارد 
شرك درآن حرام است؟ اينقدر عوام 

اگر مردم را ارشاد نمي . فريبي نكنيد
كنيد كه شغل اصلي شمابايد باشد، 
الاقل بااين سخنان مانع رشد آنان 

  .نباشيد
براي خروج ازاين بحران به نظر 
نويسنده يك راه بيشتر وجود ندارد و 

ين است كه مردم بايد خود را در آن ا
ادارة امور به دولت خودكامه تحميل 

آزادي و استقالل و عدالت را . كنند
براي اين كار بايد . خود تصدي كنند

عملي كردن شعارهائي به سود مردم 
كه دولتمردان سرميدهند را با 
واردآوردن فشار به حكومت از طريق 
. اعتصابات و تظاهرات خواستارشوند

مديران فعلي توان اجراي آنها را اگر 
ندارند، بركناري آنا ن را خواستار 

حقوق خود را اقال آن چه . شوند
درقانون اساسي آمده است را مطالبه 

. زندگي درذلت را رها كنند. كنند
نبايد . زيربار انتخابات قالبي نروند

باسكوت خود دولتمردان را درفساد و 
 جنايت و خيانت تشويق نمود، برعكس
با نشان دادن عكس العمل دربرابر 
آنان، بايد در كارهاي صواب آنان را 

اين گونه ميدان خالي از . تشويق نمود
دست دولتمردان فاسد گرفته مي شود 
  .و راه براي راهگشائي فراهم مي گردد

com.gmail@57.mizan 
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حق كارگر در نظام 
  هواليت فقي

  
 هزار كارگر مبل ساز با شروع كار چهار
 صبح و ترك كارگاه در ساعت 8در 

پنج بعد از ظهر،عمال قانون هشت 
 يساعت كار روزانه را در كارخانه ها

هزار نفر كارگر . خود مستقر كردند 
 ساز،هفتصد و پنجاه كارگر پوست انويپ

ساز،پانصد كارگر درشكه و 
 و پنجاه كارگر ستيواگنساز،دو

:  آورندي بر مادي فركصداير،ركامرم
با اعتراضات  ! هشت ساعت كار در روز

 گريورك،ديوي سابقه كارگران در نيب
  و وستندي به آنها پزي  نيصنوف كارگر

ساعات كار خود را از پانزده ساعت به 
دوازده ساعت در روز توانستند كاهش 

 ياعتراضات در روز اول ماه ما.بدهند 
 40 روز آنر  و دديبه اوج خود  رس

 انجام يهزار نفر تظاهرات سراسر
 ي تظاهرات در روزهانيا. دادند  

  به اوج يدوم و سوم و چهارم ماه ما
 كارگران ي بر روسي و پلديخود  رس

 ي اندازريخواهان حقوق حقه خود ت
 يري درگني نفر در ا25 از شيكرد  و ب

كارگران معترض را . جان باختند
  و جهت اختنددگرفتند  و به زندان  ان
 كارگران ، به نيسركوب اعتراض ا

 دادگاه،چهار تن از رهبران آنها يرا
 به اعدام محكوم ي مدركچيبدون ه
 همه حوادث بود ني ايدر پ.شدند  

 شد و ي ساعت كار عمل8كه قانون 
 هزار كارگر از آن قانون 500

 نيسه سال پس از ا.  برخوردار شدند 
 داشتگ بود كه به مناسبت بزرعيوقا

 مي تصمكاگويتظاهرات اول ماه مه ش
گرفته شد ،  روز اول ماه مه را روز 

  .  كارگران جهان اعالم كننديهمبستگ
 ضهاي سال قبل به تبع140 در كارگران

 از حد شياعتراض داشتند ، به فشار ب
 آمد اعتراض ي كه بر آنها وارد مي

 از حد و در آمد شيبه كار ب. داشتند 
در واقع آنها از . ند كم اعتراض داشت
 از حقوق خود ينبود برخوردار
 ، رانيامروز در ا. معترض بودند 

 تادهكارگران نسبت  به حقوق عقب اف
 در يخود ، به درآمد كم و زندگ

    معترض هي فقتي والميجهنم رژ
  . هستند
 ي مراني اي كارگرتي به وضعينگاه
  . ميافكن
 نژاد در اول سال ي احمديآقا

در طول «: مردم گفته است خطاب به 
 ييك سال بيش از دو برابر سال ها

 و پيشرفت انجام يمشابه كار، سازندگ
 ي و تك رقمي اقتصاديرشد باال. شد

 اين ي از دستاوردهايشدن نرخ بيكار
 «.تالش بزرگ است

 كرده است دي تاكي خامنه اي آقاو
 اين است يانتظار در سال جار«: كه 

 يسال ها كه در يكه فعاليت هاي
 كه يگذشته انجام شده و كارهاي

 اخير انجام داده، يدولت در سال ها
 برسند و كام مردم يبه نتيجه و شكوفاي

از نتيجه اين فعاليت ها و تالش ها 
 ي هر دو كلنكهيبا ا»  .شيرين شود

 نداده اند يحي كرده اند و توضييگو
 خواهد كام مردم يكه چگونه م

ه دو برابر  چگوننكهي ااي شود ؟ نيريش
 اي گذشته كار بوجود آمده ؟  يسالها

 ي تك رقميكاري چگونه رشد بنكهيا
 10 ري زراني اكاراني بيعنيشده ؟ 

 ي مي نوشتار  سعنيدر ا.درصد هستند 
 يشتري افراد وضوح بني به حرف اميكن

  . بدهم
 نشانگر آن است راني اي جمعيتتركيب

 5/5 سال 14 تا 11كه  تعداد افراد 
 ميليون 7/17 سال 24 تا 15 نفر،ميليون

 ميليون نفر و 31 / 4 سال، 64 تا 25نفر، 
 ميليون نفر 6/3 سال به باال 65

 درصد 6/40جمعيت فعال كشور .هستند
 5/20 ميليون نفر است كه 5/23معادل 

 به سه زديكميليون نفر شاغل و ن
 كار گزارش يميليون نفر بيكار و جويا

  .شده است
 اشتغال ، شاغل في واقع طبق تعاردر
 44 تا 30 است كه در هفته بين يكس

 ياما در سرشمار.  كنديساعت كار م
 كه به طور متوسط ي كس1385سال 

 كرده يهفت ساعت در هفته كار م
  نيا. جزو شاغالن محسوب شده است

تعداد از افراد  اشتغال پاره وقت دارند 
 اشتغال كفاف ني،  درآمد حاصل از ا

 دهد ، و يا را نم آنهيمخارج زندگ
 شود آنها  را شاغل به ي نملي دلنيبد

 كاراني قرار تعداد بنيبد. حساب آورد 
 از تعداد اعالم شتري نفربونيلي م3كشور  

  .  باشديشده از طرف دولت م
 درصد و 10 در بين مردان ي بيكارنرخ

 درصد اعالم شده و در 9/15زنان 
 1/7 و روستاها 4/13 يمناطق شهر
 .ه استدرصد بود

در بخش  درصد شاغالن4/23
درصد در صنعت و 8/31 ،يكشاورز

 درصد در بخش خدمات مشغول 8/44
 .بوده اند

 ساله كه 24 تا 15 جوانان ي بيكارنرخ
 كارشناسان و متوليان يمهم ترين نگران
درصد اعالم شده و 6/21اشتغال است 

 1/19ساله 29 تا 15 جوانان يبيكار
 .درصد اعالم شده است

 كار ياي جوان جوتينجا كه جمع آاز
 درصد 4 ي باالتيحاصل رشد جمع

 1 از شي بدي باشد ، ساالنه باي م60دهه 
 كاراني شود تا تعداد بدي كار تولونيليم

  . بماندي اندازه باقنيبه هم

 استان ها مانند ي در برخيبيكار 
خوزستان، كردستان ، گيالن، سيستان و 

  درصد20نزديك به ... بلوچستان و
 يحي صحري زمان تدابنيو تا ا. است 

 در  مناطق ييجهت تعادل اشتغال زا
بر .  نشده است يني بشيمختلف كشور پ

درصد 11، زنان 1375اساس آمارسال 
 دند داي كار كشور را تشكيل مينيرو

 موجود در يكه بر اساس برآوردها
 ،اين ميزان به كمتراز 85سال 

 ياين در حال.  است دهيدرصد رس15
 كه ي از كشورهايي كه در بسياراست

 در سطح كشور ياز لحاظ توسعه يافتگ
 در يما هستند و از لحاظ اجتماع

 مشابه با ما قرار دارند يموقعيت ها
. ،ميزان اشتغال زنان باالتر است 

 زنان در ايران با ميزان سواد و تغالاش
 يسطح تحصيالت آنان ارتباط تنگاتنگ

ميزان  دهد كه يآمارها نشان م. دارد
 ي كه تحصيالت عالياشتغال در زنان

 تحصيالت يبرابر زنان دارا4دارند، 
 ي است كه بيبرابر زنان13متوسطه و 
در رابطه با اشتغال زنان . سواد هستند

 از امكان ميممانعت رژ:  گفتديبا
 طرف و كي زنان از ياشتغال برا

هاي زنانه در قالب  كليشه نقش«
دان فق«، »داري و فرزندداري خانه

از مهمترين موانع و » امنيت شغلي
  .عوامل و مشكالت اشتغال زنان است

 را يي اشتغال زاي از راههايكي ميرژ
.  كند  ي  عنوان مي سازيدر خصوص

 در سال هي فقي ولي دستور آقايدر پ
 به ي بخش دولتي بر واگذاري مبن85

 تحت نام  ، يبخش خصوص
 قانون 44 اصل ي كليها سياست

 طرح در ني اي شروع اجرابا . ياساس
 ، تعداد  84 نسبت به سال 85سال 

 شتري درصد ب20 يكارگران اخراج
   .شدند
 درصد 67 موجود، ي آمارهاطبق

كارگران كشور زير پوشش 
 موقت كار هستند و هر يقراردادها

 درصد به شمار 19 تا 15ساله در حدود 
. شود ي افزوده ميكارگران قرارداد

 از حد اقل يكارگران  قرار داد
در .  برخوردار هستندي حقوقيبانيپشت

 ادامه كار ي كارگران  با نگراننيواقع ا
 با ساعات گري، و از طرف دطرف كياز 

 و دستمزد كمتر ي از حد قانونشيكار ب
 اري خود را در اختندهي جان و آديبا

  . كارفرما قرار دهند
 گذشته ي سالهاياستهاي سگري طرف داز

 كند كه يآنها اشاره م به هي فقيكه ول
 مردم از شهد آن برخوردار شوند، ديبا

 كارخانجات و به يموجبات ورشكستگ
تبع آن فقر را سر سفره كارگران 

 يزد، ي مثال شهرهايبرا. آورده است
شهر، رشت و تبريز    اصفهان، كاشان، قائم
 اند كه بوده ياز جمله شهرهاي

 در كشور به ي صنعت نساجيكانونها
 كه يآمده اند، در صورت يحساب م

 در اين ي نساجيامروز  بيشتر واحدها
شهرها ابتدا دچار بحران فروش  و 

 كارخانه ها ناتوان از ني از اياريبس

 يپرداخت حقوق كارگران خود م
 خانه سيبه گفته محجوب ، رئ. باشند 

 در سراسر ينعت واحد ص500كارگر ،  
كشور با بحران پرداخت حقوق 

 ماه دست به 50ا  ت2كارگران از 
 هزار 200گريبانند؛ در اين واحدها 

 .كارگر شاغل هستند
 از شي اعالم شد كه ب87 ني فرورددر
 ي در روزهاي هزار كارگر قرارداد50

 يكي.  شده اند كاري بدياول سال جد
 دي كارگران تجدني  اخراج الياز دال

  .  باشديقرار داد ساالنه م
  گزارش خبرگزاري فارس  رئيسطبق

هيئت مديره سنديكاي كارخانجات 
هاي  چاي شمال از تعطيلي كارخانه
از : چايسازي در گيالن خبرداد و گفت

 169 كارخانه چايسازي آماده بكار، 170
كارخانه به دليل اينكه قادر به فروش 

 نيدر ا. چاي نيستند تعطيل است
 .  هزار نفر شاغل هستند55صنعت 

چه  كارخانه ها ني كارگران افيتكل  
 ي كنندگان چادي تولفي شود ؟ تكليم

 كدام وارد ي شود ؟ مردم چايچه م
 قاچاق كننده ي به عبارتايكننده و 

 خورند ؟ چه ي  را مي خارجيچا
 در دي باعث كساد اقتصاد توليكسان

 از امكانات ي هستند ؟ چه كسانرانيا
 كنند و يدولت استفاده م

 كشور ي اصلي كاالهاگانواردكنند
 ي و چه دولتيچه امكاناتهستند ؟  

   آنهاست  ؟بانيپشت
 ارديلي م60 از شي در سال گذشته بتنها

 جهينت. دالر كاال وارد كشور شده است 
 2 واردات كاال در مدت استي سنيا

 از ياري بسيسال گذشته ورشكستگ
 كوچك يكارخانه ها و كارگاهها

  . رابوده  است
 بانك رعاملي مدي مظاهرطهماسب

 تي وضعحيت  در توضتوسعه صادرا
 ينگيكل نقد:  گفته است ينگينقد
 سيزمان تاس (1339 شده از سال جاديا

 بالغ 1384تا مرداد سال ) يبانك مركز
 تومان بوده است، ارديلي هزار م70بر 

 ني ا1386 تا مرداد 1384اما از مرداد 
 تومان ارديلي هزار م142 از شيرقم به ب

 . استدهيرس
ومان كه در زمان  تارديليم72000 نيا 

 نژاد به جامعه ي احمديدولت آقا
 تورم ي اصللي از داليكي شده ، قيتزر

  .  استراني از حد در اشيب
 در مدت ي مصرفي كاالهاواردات

 يراني كننده ادي توان تول86 و 85سال 
 استهاي سني اامديرا گرفته و پ

 شي و   تورم بي اقتصاد مليورشكستگ
  .  از حد بوده است

 86 سال ياني پاي در روزهاتدول
 در ي درصد20اعالم نمود كه تورم 

 خاطر ني بوجود آمده و بد86سال 
حد اقل  دست مزد كارگران را 

 هزار تومان 219 تورم نيمتناسب با ا
 را 86حد اقل تورم سال . اعالم نمود 

 درصد اعالم نموده 40 نيمتخصص
 كيبودند و سقف حد اقل مخارج 

 هزار تومان 450 تا 350خانوار را 

 حقوق كفاف نيا.  زنند ي منيتخم
 دهد ي خانوار را مكي از مخارج يمين

 ي خرج زندگي از كجاني والدنيا. 
 راني اديخود بزنند ؟   تنها تورم شب ع

 درصد طبق محاسبات 108 يباال
  .  بوده استنجانبيا
 نه تنها به گفته مي غلط رژياستهايس
 كام  كه بهستندي نينيري شهي فقيول

 است  كه به يمردم رود   ، بلكه زهر
  .  شودي مدهيچشم همه مردم پاش

 و كارگر و ري كه طبقه فقمي نبرادي از
.  شود ي مرتري دارد فقيرانيكارمند ا

 يراني اونيلي م56 كه ميفراموش نكن
 . شتي دارند بنام مشكل معيدغدغه ا

 ري  فقي كه خانواده هاميفراموش نكن
ان آن را ندارند كه  توانند و امكينم

فرزند خود را بهتر آموزش دهند و 
 بهتر در هيغذ و تيامكانات بهداشت

 نيفرزندان ا.  آنها  قرار دهند ارياخت
خانواده ها در چهار چوب فقر حاكم ، 

 ي شده و ملي درجه دو تبديبه  انسانها
  .  شوند
 اي شكر هفت تپه ي با كارگران نحق
  گري داي البرز  و ي سازكيالست

 مختلف كشور يكارگران كارخانه ها
. است كه به وضع موجود معترضند 

 ، رازي شي دانشگاههاانيحق با دانشجو
 كشور است اني دانشجوگريتهران و د

 يكه به وضع موجود اعتراض اساس
 در ريي تحول و تغديبرگ جد. دارند  

 انسانها ني اداره كشور  را ادرون
 كايهمچون كارگران معترض آمر

  .   زننديرند ورق مدا
 از حقوق ي  برخورداريراه حل برا 

  . ،اعتراض به وضع موجود است
 و ي زندگي براي حل ،  حقوق كافراه

  .  همگان استيامكان رشد برا
 از رشد و ي حل ، امكان برخوردارراه

پرورش استعدادها در زمان استراحت 
 همگان مخصوصا طبقه كارگر و يبرا

  . ه است جامعريكارمند و فق
راه حل در نبود سركوبها و جو  

 تي امنيخشونت تحت نام طرح ها
 كه در آن هر يطرح.   است ياجتماع
  .  شودي مري تحقيرانيانسان ا

  .  استي در آزادي حل ،  زندگراه
 ي اجتماعراني حل در انتخاب مدراه

 را متناسب با  نياست كه بتوانند قوان
ده  كرمياحقاق حقوق شهروندان  تنظ

 ي امكانات برخورداري برقراربانيپشت
  . از حقوق مردم  باشند

 متناسب با ي حل در رشد اقتصادراه
راه حل در . استقالل كشور است 

 در بخش ي گذارهيامكان سرما
آموزش متناسب با توسعه كشور و 
فراخواندن نسل جوان به ساخت كشور 

  . آزاد و آباد است
ن  كارگران جهاي سالروز حق طلبدر
حق با كارگران و :  گفتديبا

 است كه مدافع راني اانيدانشجو
 از مقاومت و حق ديبا . شنديحقوق خو

نجات ما در .  شوديباني آنها پشتيطلب
راه حل،  . مقاومت امروز ماست

 از اعتراضات برحق مردم  يبانيپشت
    .   استرانيكشورمان ا
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