
  

 

در فصل اول، گزارشهاي مهمي را  مي يابيد كه برخي از آنها منتشر نشده اند و از درون رژيم تحصيل:انقالب اسالمي 
  .اين گزارشها و نيز خبرها گوياي جنگ مغلوبه در درون رژيم هستند . شده اند

موضعگيري ها و توصيف و تحليل ها در باره  از افزايش بي حساب هزينه هاي نظامي جهان و نيز از     در فصل دوم،
  .تدارك حمله نظامي به ايران، توسط حكومتهاي بوش و اولمرت آگاه مي شويد

    در فصل سوم، خبرها و نظرها در باره بحران اتمي ايران، سفر سوالنا در رأس هيأتي به ايران و بسته پيشنهادي 
به ترتيبي كه وضعيت را . ها رابطه اي كه هست جستجو شده استچون هميشه، ميان آن.  را مي يابيد 1+5كشورهاي 

در فصل چهارم گزارشي از ايران را مي خوانيد در باره انفجار شيراز و ربط آن با افشا . همان سان كه هست گزارش كند
  .شدن مافياها 

هد سياست تشديد فقر در گزارش ديگري را مي خوانيد كه از ايران دريافت شده است و شرح مي د     در فصل پنجم 
داده هاي اقتصادي گوياي وضعيت اقتصادي كشور را مي در فصل ششم . مدهاي كشور در خارج آدرون و هزينه در

  .آوريم
  : خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيمهفتم    در فصل 

  4 در صفحه                                

 
 
 
 
 
 

New  
      

  4ص: ابل و ترس از جنبش همگاني جهت دار افشاگريهاي متق◄ 
   به روز شدن تهديد ايران– درصد بر بودجه هاي نظامي 45افزايش ◄ 
   8ص : نزاع برسر عراق– به جنگ      
   تحريم معامله-اروپا پشتيبان امريكا؟ -ايران همكاري نمي كند؟ ◄ 
  7ص  :...  توقيف دارائي ها و– با بانكهاي ايران      
   10ص : بر سر قدرت در شيراز جنگ مافياها◄ 
   11ص :سياست تشديد فقر و هزينه كردن درآمدهاي كشور در خارج◄
  !  ميليارد دالر واردات ؟80 -چرا قيمت نفت باال مي رود؟ ◄ 
   12ص :...  ميليون تن واردات گندم و12 –    
  سركوب جنبشهاي اعتراضي دانشجويان و كارگران و زنان◄ 
  13ص : و ديگر شهروندان     

  7- قرآن در انديشه موازنه عدمي
  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر

  
آيا پيامبري در بند زمان و مكان و زبان و قوميت 

  و فرهنگ خاصي است؟
  

آيا اگر پيامبر اسالم در زمان و مكان ديگري كه : پرسش سوم از اين قرار است
نگ وسطح دانش و تكنولوژي با جامعه حجاز عصر در زبان و قوميت و فره

 او رمي زيست و يا عم) يونان يا ايرانمثال در (نبوت تفاوت اساسي مي داشت 
 به همين شكل و ،همين قرآن فعليباز هم كوتاه تر يا بلندتر مي شد آيا 

آيا احكام و الفاظ آن همين گونه بود كه االن و  پديد مي آمد؟ ،مضمون
  ؟هست
ش خود فاش مي گويد كه به پيامبري از چه زاويه اي نگريسته شده      پرس
)  در برگيرنده دانش و فن(اين بار زمان و مكان بعثت و قوميت و فرهنگ : است

به سخن ديگر، پرسش »  .محور فعل پذير«انگاشته شده و پيامبري » محور فعال«
روش ترجمان ثنويت تك محوري و فرآورده عقل توجيه گري است كه به 

منطق صوري، خود را از ديدن واقعيتهاي بسيار محروم كرده و حتا اثر زمان و 
    اما توضيح بيشتر اين كه؛. را بر پيامبري وارونه ديده است... مكان و 

  :ستتعريف پيامبري حاصل تجربه پيامبري ها
  
بنا بر رسالت پيامبري كه خواندن انسان به خويشتن شناسي و آزادي، و . 1

ن  به خدا و بشارت و هشدار و انذار هستند، و باز بنا بر وظيفه حقوق جست
 -اي آزاد و رشد ياب است پيامبري كه پيشنهاد بيان آزادي براي بناي جامعه

يعني هم پيش بيني تحقق جامعه آرماني در آن جهان و هم تالش براي بناي 
 جمله  مي توان گفت پيامبري از-جامعه اي نزديك به آن الگو در اين جهان

رهاندن انسان از قيد و بند زمان و مكان، و هستي را فراخناي انديشه و عمل او 
در فلسفه نيز، پيامبري آينده سنجي و آينده بيني . گرداندن، تعريف شدني است

چنانكه به دنبال هگل و ديالكتيكش كه صيرورت از آغاز تا پايان را پيش . است
شد؛ پيامبراني همچون ماركس » كوالرپيامبري س«بيني مي كند، دوران دوران 

كه جامعه آرماني را نويد مي داد؛ و ماكس وبر و در پي او، پيروان فلسفه 
پوزيتويسم كه پايان دوران دين باوري و دوران تنظيم رابطه ها از سوي دين و 

  ...فن را پيش بيني مي كردند و
مبري در غرب     همچنين از جنگ دوم جهاني بدين سو، انواع ديگري از پيا

نخست، جامعه شناسي نحله شيكاگو از پيامبري سخن به ميان : انديشيده شده اند
و يا خود خويشتن را ويران مي » خود به خويشتن تحقق مي بخشد«آورد كه 

باني اين نظر ويليام ايزاك توماس و پروراننده آن، روبرت مرتون ). 1(سازد 
توصيف و تشريح  در آغاز،«: نداو پيامبري را اين گونه تعريف مي ك. بود

نادرست يك وضعيت موجب پيدايش رفتار جديدي مي شود كه به پيش بيني 
اين نوع ارزيابي ها و پيش بيني هاي نادرست .  »نادرست، واقعيت مي بخشد

بدون . كه انسانها را به خدمت واقعيت بخشيدن به آنها، در مي آورند، فراوانند
بسا مي شود كه وارونه آن تحقق . تحقق پذيرداين كه همواره آن پيش بيني 

براي مثال، اين ارزيابي كه دولت امريكا  با انقالب ايران دشمن است . مي يابد
و در كار توطئه بر ضد انقالب به قصد ) ماجراي رفتن شاه به امريكا ( 

بازگرداندن رژيم پهلوي است، در ايران و امريكا، رفتاري را برانگيخت كه به 
واقعيت بخشيد و امريكا را محور سياست داخلي و خارجي رژيم دشمني 
از آن پس، فراوان پيامبري ها، همه آينده سنج و آينده بين و آينده .     گرداند

هم اكنون، رايج ترين پيامبري ها، پيامبري اي است كه . ساز ظهور كردند
الح اتمي، نسبت به پايان زندگي بر اثر آلودگي محيط زيست و يا بكار رفتن س

بدين قرار، هم بنا بر دينها و هم بنا بر فلسفه و رشته هاي . هشدار مي دهد
 انسانمختلف علوم اجتماعي، پيامبري كوششي است براي رهاندن از پايبندي 

به گذشته، چنانكه او بتواند حال و آينده و جا و موقعيت خويش را بشناسد و 
اين تعريف البته حاصل جمع تجربه . پندار و گفتار و كردار خود را عقالني كند

كار تمامي پيامبران  رهاندن انسانها از باورها و عرف و عادتهائي : پيامبران است
بوده است كه آنها را پايبند گذشته و نظام اجتماعي بسته نگاه و از رشد بازشان 

  ). 2(مي داشته است 
  2در صفحه 
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  ج پاكنژاد
    راه مصدق از شعار تا عمل

  
چه كساني از خدشه دار كردن چهره شخصيت هاي 

  ؟ملي سود ميبرند
  

نظام  مافيايي واليت مطلقه فقيه با استبداد فساد گسترش از 
اداره امور وامانده و كشور را با خطرات جدي مواجه كرده 

امروزبا گسترش جنبش هاي اعتراضي  . است
انان، نياز به فكر راهنما محسوس گارگران،فرهنگيان،زنان و جو

از اين رواست كه بخصوص نزد قشر دانشجو، فكر . است
راهنماي جنبش هاي صد ساله اخير ايران يعني استقالل 
  .وآزادي در حال تبديل شدن به  فكرمحوري اعتراضات است

  
  15در صفحه 

  ميزان
  روحانيت

  يك فرقة تمام عيار
  

كعب االحبار يا  كعب الحبر يك عالم يهودي بود كه درزمان 
 به دليل آگاهي هائي. خليفه دوم مسلمين اسالم آورد) ر(عمر

كه از فقه يهود داشت به زودي جذب دستگاه خالفت شد و به 
شرح و بسط  دين نوبنياد اسالم پرداخت و درمنبر به ارشاد 

البته قبل از او مسلماناني عالم  به اصول و . مسلمانان مشغول شد
فروع  اسالم مانند علي ع هم بودند، اما كالم آنان آالم بخش 

 صالح حكومت كردن دل عوام و درمسير زراندوزان وبه
  . خودكامانه نبود

كالمشان حق بود، به اين دليل به مذاق مردمي كه از حقوق 
درچنين شرايطي بود كه . خويش غافل بودند خوش نمي آمد

جناح خودكامه باعوام فريبي و دسيسه توانست آنها را به حاشيه 
  .براند وحكومت كند

  14در صفحه           

  محمد جعفري 
امور خارج از محدودة رسالت و پيامبري 

  7 –در قرآن 
  

ي هيچكدام از امامان خود، مدعي نبوده اند كه از وقت
طرف خداوند ، رهبري سياسي و اداره امور مردم به آنها 

امام چگونه چيزي را كه خود نداشته و  . واگذار شده است
 كه –مدعي داشتن آن هم نبوده اند به موجب دو حديث 

مخالفت صريح با آيات متعددي از قرآن است ـ كه آن در 
لتي بر حكومت و كشور داري نمي كند ، به هم هيچ دال

ولي فقيه سپرده است؟ وقتي كه نه تنها هيچ يك از امامان 
بلكه پيامبر عظيم الشأن نيز مدعي نبوده اند كه حكومت و 
زمامداري سياسي جزء مأموريت ماست ، پس چرا پيامبر 
تشكيل حكومت داده و يا حضرت علي خليفه مسلمين شده 

شكيل حكومت جزئي از نبوت و امامت آيا اين ت  است؟
نبوده است ؟ بر اساس قرآن و روش پيامبر و امامان پاسخ 

  . اين سؤال منفي است
  14در صفحه

  جنگ مغلوبه؟ 
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.      اما اين تعريف هنوز رسا نيست
چرا كه انسان هرگاه آزادي 
خويشتن را باز يابد و به عنوان 
مجموعه اي از استعدادها فعال شود، 
خالقانه مي كوشد زمان و مكان را 
خود بر گزيند، زمان و مكاني كه در 
سپهر هستي بي كران مي گنجد، 

پيامبري . ي پايانزمان بي آغاز و ب
فراخواندن انسانها به فعال شدني 
است كه هر فعل آدمي گزارشگر 
خالقيت آزاد او در پهنه هستي و 

  . زمان بي پايان باشد
     از اين روست كه پيامبري ابالغ 

و هشدار است؛ . پيام است؛ بيان آزادي
بدر آوردن انسانها از غفلتها، غفلت از 

ش، آزادي و حقوق و كرامت خوي
غفلت از مجموعه استعدادها يي كه 

و انذار است؛ خاطر . خود انسان است
نشان كردن خطرات ماندن در غفلتها و 
پاي بستن به گذشته و موقعيت 
اجتماعي بر محور قدرت، و بنا بر اين 
توجه دادن به مهاجرت براي بيرون 
رفتن از سلطه طاغوت و مبارزه براي 

  ).3(ان رهائي جامعه از استبداد طاغوتي
   

در پاسخها به پرسشهاي اول و دوم . 2
در نوبتهاي پيشين، دانستيم كه قطع 

، ... رابطه با هستي هوشمند و خالق و
درجا رابطه بر قراركردن با خداي 

از راه . مجازي است كه قدرت است
فايده، يادآور مي شود كه هر متعيني 
به ضرورت پديده است و رابطه انسان 

ا نامتعيني كه با عقل با متعين و حتي ب
جز . خود مي سازد، رابطه قوا است

چرا كه در . اين نيز نمي تواند باشد
هستي متعين، محدود كننده اي جز 

اين زور . وجود ندارد) زور(= قدرت 
را نيز انسانها با جهت ويرانگري دادن به 

از اين روست . نيرو بوجود مي آورند
كه انكار خدا، درجا تصديق قدرت 

  .استجبار 
     همگان را به تجربه هائي مي خوانم 
كه ساده اند و هركس مي تواند انجام 

  : دهد
 فرض كنيد كه خدا نيست و هستي ●

با اين پيش . همين هستي مادي است
را مي » واقعيت«فرض، عقل شما، دو 

بيند؛ يكي خود شما و ديگري هستي 
اين دو را هم در رابطه با . مادي

 اين رابطه را كه حال. يكديگر مي بيند
در اين . عقل شما مي بيند، تعريف كنيد

وقت است كه شما در مي يابيد سه 
يا بايد : حالت بيش وجود ندارد

تعريفي را برگزينيد كه به شما موقعيت 
تابع اين هستي را مي دهد، يا تعريفي 
را انتخاب كنيد كه اين هستي را تابع 
شما مي كند، و يا به تعريفي روي 

ه شما و اين هستي را متقابالً آوريد ك
حال . يكديگر مي گرداندتابع و متبوع 

در اين سه تعريف، تأمل كنيد تا ببينيد 
به جبر قائل شده ايد و پذيرفته چگونه 

 تنظيم كننده رابطه تايد كه جباري
  . شما با هستي مادي بگردد

 با  در رابطه هاي خود با يكديگر و●
ائي رابطه ه: محيط زيست تأمل كنيد

كه برقراريشان را با تخريب شروع مي 
كنيد  و نيروئي را كه مي برند مشخص 

زمان و محيط اجتماعي و نيز . كنيد
. مكان طبيعي آنها را نيز معين كنيد

روشن است كه اين رابطه ها را قدرت 
حال، رابطه . تنظيم مي كند) زور(= 

هائي را كه برقراريشان را با تخريب 
 طول زمان، شروع نمي كنيد و در

هيچگاه زور محل عمل پيدا نمي كند، 
مشاهده مي كنيد بهمان . مشخص كنيد

نسبت كه ميزان تخريب به  صفر ميل 
مي كند، ميزان زور بكار رفته نيز به 

: حال مي پرسيم. صفر ميل مي كند
ميان زمان و مكان اين دو نوع رابطه 

  چه تفاوتي وجود دارد؟ 

ركس    در حقيقت، اين تجربه را ه
انجام دهد و به اين پرسش برسد، 
تفاوت دو نوع رابطه، بنا بر اين، دونوع 
كردار و تفاوت دو زمان و مكان، را در 
مي يابد و ديگر تا بتواند از آزادي 

توضيح اين . خويش غافل نمي شود
كه رابطه خالي از تخريب، رابطه خالي 

در اين رابطه انسان با . از زور است
با محيط . ويدديگري توحيد مي ج

زيست رابطه آباد كننده و آباد شونده 
اگر بر رابطه هاي نوع . برقرار مي كند

مهر گذشته مي زند و در ) ويرانگر(اول 
فراموش كردنشان مي كوشد، رابطه 
هاي نوع دوم را، آگاه يا نا خود آگاه، 
. همه زماني و همه مكاني مي انگارد

  .ويژگي عمل به حق همين است
ويژگي را وقتي نيك در مي       اين 

در . يابيد كه موضوع رابطه، علم باشد
حقيقت، كسي كه علمي را مي جويد  
آن را قطعي و بنا بر اين، جهان شمول 

اما هرگاه توقف را بر . گمان مي برد
خود جايز نشمارد و به خالي كردن 
علم خويش از آنچه ظن و گمان مي 
انگارد ادامه دهد، بهمان نسبت كه 

ت او به علم قطعي نزديك تر مي معرف
تجربه . شود، جهان شمول تر مي گردد

علم قطعي، از ظن و : به او مي گويد
) ويژگي ديگر حق(گمان يكسره خالي 

  .و همه مكاني و همه زماني است
حق با (=        آيا رابطه خالي از زور 

نياز به وجود رابطه انسان با خدا ) حق
نيد وقتي دارد؟ آيا تجربه اي كه مي ك

موفق است كه شما از راه خدا رابطه 
هاي خود را برقرار كنيد؟ آن پرسش 
هميشگي كه امروز  بسا بيشتر از گذشته، 
پيشاروي عقل قرار مي گيرد، اين 

اما پاسخ آن چيست؟ . پرسش است
  :پاسخ اينست

انسان تجربه گر مي داند رابطه ) الف
را نمي ) حق با حق(هاي نوع دوم 

 تقابل قوا يا ثنويت برقرار توان بر اصل
براي مثال، دوستي با ديگري . كرد

نيازمند آنست كه شما توحيد را اصل 
راهنما كنيد و بدان، از مانعها و 

 ييدوستي، رها محدودكننده هاي
  . بجوئيد

دو طرف رابطه مي بايد حقوقي را ) ب
براي يكديگر بشناسند كه همگان مي 

ابطه توانند از آن برخوردار باشند و ر
را ترجمان اين حقوق بدانند؛ يعني 

  .بيان آزادي به مثابه انديشه راهنما
خالي از «رابطه همواره مي بايد ) ج

بدين قرار، دو طرف . بماند» اكراه
هستند كه، بدان، » ميزان«نيازمند 

گفتار و كردار خويش را، بهنگام تصميم 
و به وقت اجرا، بسنجند و اطمينان 

شان خالي از حاصل كنند قول و فعل
ويژگي ديگري از ويژگيهاي (زور 
  .ميزان عدل: باشد) حق
و نيز دو طرف رابطه دوستي مي ) د

دانند كه دوستي اي كه محدود به 
حدود اوضاع و احوال، و براي جلب 
منفعت و دفع زيان باشد، رابطه 

دوستي نياز به . قواست، دوستي نيست
زمان پايدار دارد و هدفي جز رشد 

زيرا اين تنها .  داشته باشدنمي تواند
هدفي است كه نياز به زور ندارد بلكه 
مي بايد زور در ميان نباشد تا رشد در 

  .دوستي ميسر شود
استعداد رهبري در دو طرف رابطه )هـ

دوستي، مي بايد تبلور چهار اصل باال، 
به سخن . بنا بر اين، مستقل و آزاد باشد

ديگر، تابع  منيت من و منيت دوستم 
اصل اظهار حق ولو به زيان (اشد نب

استقالل و ). خود و يا دوست خود
آزادي عقل آدمي، همزاد و همراه 

، وجدان عقل آزاددر كتاب . هستند
دائمي عقل به استقالل و آزادي 
خويش و روشهائي را كه هرگاه بكار 
برد، بگاه خلق انديشه، از استقالل و 
آزادي به كمال برخوردار مي شود را 

در اين جا، تنها يادآور . كرده امتشريح 
  مي شوم كه؛

 دو تجربه مذكور، هر تجربه گري را -
به همان اصول راهنماي بيان آزادي 

اصولي كه در خود تناقض . باز مي برد
ويژگي ديگري از (و با يكديگر تضاد 
  .ندارند) ويژگي هاي حق

 ما انسان ها هر دو نوع رابطه را بر -
 هاي قوا نيز از در رابطه. قرار مي كنيم

اصول راهنماي بيان قدرت پيروي مي 
به همان (اگر در آنها تأمل كنيم . كنيم

روش كه اصول راهنماي ليبراليسم و 
هر اصل ) لنينيسم نقد شدند-ماركسيسم

را متناقض و با يكديگر در ناسازگاري و 
  . بسا تضاد مي يابيم

 نتيجه اين كه از ميان رابطه هاي -
 رابطه مي تواند خالي از زور، يك

بطور كامل از زور خالي باشد به 
ترتيبي كه استعداد رهبري آدمي 
تمامي استقالل و آزادي خود را 

چرا . رابطه انسان با خدا: بدست آورد
كه او، هستي هوشمند و عليم و كريم 

هدايت خويش را به همگان ...  و
و هرگاه انسان ) 4(ارزاني كرده است 

د و خدا را بر فطرت آزاد خويش باش
نپندارد، رابطه با خدا ) زور(= قدرت 

يكسره از زور خالي، محبت و دوستي 
محض مي شود و انسان مقام خليفة 
اللهي را باز مي يابد و در بعثتي دائمي 
خواهد زيست و استعداد رهبري او، 
استقالل و آزادي خويش را به طور 

  . كامل باز مي يابد
او هر  بدين قرار، تجربه گر و دوست -

گاه رابطه با يكديگر را ترجمان رابطه 
با خدا كنند، ميان آنها اين رابطه 

 ↔ خدا ↔تجربه گر : برقرار مي شود
در اين رابطه، هر دو در .  دوست او

راست راه رشد، بسوي علم محض، 
كرامت محض، حق محض، آزادي و 

رشد كنان آزاد مي ... استقالل محض و
ل مي شوند و دوستي خويش را به كما

  .رسانند
  
  : هنوز مي بايد در تجربه تأمل كنيم. 3
 رابطه هاي قوا، به ضرورت پايبند ●

) طبيعي و اجتماعي(زمان و مكان 
زيرا . هستند) گذشته و حال(خويش 

شرائط زماني و مكاني ايجاد كننده 
بديهي است . چنين رابطه هايي هستند

برقرار كنندگان رابطه ها، هدفي دارند 
بنا بر اين، آينده . قق شودكه بايد مح

. نيز در برقرار شدن آنها نقش مي يابد
البته با اين تفاوت كه از اين نظر كه 
برقرار كنندگان رابطه ها در پي بهتر 
كردن موقعيت خويش در تعادل قوا 
هستند، از لحاظ رابطه قوا، آينده تكرار 

چنانكه در جريان . گذشته مي شود
معه، در تاريخ، گروه بنديهاي هر جا

رابطه قوا، موقعيت از دست مي دهند 
و يا موقعيت بدست مي آورند اما نظام 

كسي از فقر به . طبقاتي برجا مي ماند
غنا مي رسد و ديگري از غنا به فقر مي 
افتد اما روابط قوائي كه فقير و غني 
مي سازند، برجا مي مانند و همواره 
ثروت ها نزد اقليت كوچك متمركز و 

 شود و اكثريت بزرگ در متكاثر مي
  . بند فقر مي ماند

 رابطه هاي خالي از زور به رها شدن ●
طبيعي و (از بند زمان و مكان 

زيرا عالوه بر . تحقق مي يابد) اجتماعي
اين كه نيروهاي محركه هر انسان نياز 
به فضاي باز براي فعال شدن دارند و 
رشد انسان حاصل اين فعال شدن 

 اي كه از روابط است،  نظام اجتماعي
قوا پديد آمده باشد، با اين گونه رابطه 

بنا براين، هر رابطه . ها سازگاري ندارد
خالي از زوري، بعثتي با هدف باز و 
تحول پذير كردن نظام اجتماعي 

  . است
     مي بينيد كه تجربه ما را از واقعيت 
بسيار مهم و تعيين كننده اي آگاه مي 

  : كند
ا تخريب بخشي از  رابطه هاي قوا ب-

نيروهاي محركه برقرار مي شوند و 
از اين رو، هر اندازه . برقرار مي مانند

ميزان زور موجود در رابطه هاي قوا 
بيشتر، ميزان تخريب نيروهاي محركه 

  در نتيجه، . افزون تر
 هرگاه در جامعه اي، ميزان رابطه -

هاي قوا از ميزان رابطه هاي خالي از 
به همان ميزان تخريب زور بيشتر باشد، 

بدين . نيروهاي محركه بيشتر مي شود
تخريب، نظام اجتماعي بسته تر و 

از ويژگي . تحول ناپذير تر مي شود
هاي نظام اجتماعي بسته كاهش توليد 
نيروهاي محركه و بنا بر اين، كاهش 

هرگاه رشد ميل به صفر . رشد است
كند، جامعه در معرض انحالل قرار مي 

 هائي كه منحل شدند، جامعه. گيرد
امپراطوريهايي . گرفتار اين روند شدند

كه منحل شده اند اين روند را در 
پيش گرفتند و امپراطوري اي كه در 

، )امپراطوري امريكا(حال انحالل است 
  . همين گونه است

 اين واقعيت كه جامعه جهاني -
برجاست، بنفسه، گوياي اينست كه 

وم از همچنان ميزان رابطه هاي نوع د
رابطه هاي نوع اول بيشتر و بخشي از 
نيروهاي محركه در رشد بكار مي 

هرگاه جامعه جهاني بر افزايش . افتند
ميزان تخريب محيط زيست و تخريب 
انسان و ديگر نيروهاي محركه كه تنها 
انسان مي تواند در رشد خود بكارشان 
برد، وجدان شفاف بجويد و برآن شود 

 زير –ابط مسلط جامعه جهاني را از رو
سلطه و ناچيز كردن رشد در تخريب 
نيروهاي محركه با هدف افزودن بر 

برهاند، ... قدرت اقتصادي و نظامي و
جهان عصر آزادي و رشد در آزادي را 

  .به خود خواهد ديد
  
) ص(بدين قرار، پيامبري محمد . 4

فراخواندن تمام بشريت به بعثت دائمي 
هور بعثتي كه هر انسان و جم. است

انسانها با بازيافتن فطرت خويش و با 
بازجستن استقالل و آزادي قوه رهبري 
آغاز مي كنند و با رشد در آزادي و 

بدين سان، . استقالل ادامه مي دهند
پيامبري كتاب راهنماي آزادي است 
كه هر انساني راهنماي شركت خويش 

خاتميت . در بعثت دائمي  مي كند
، با شركت پيامبري و آغاز بعثت دائمي

تمامي انسانهاي برخوردار از حقوق 
ذاتي و فعال كنندگان استعدادهاي 

آيا كتاب ديني ديگري . خويش است
نيز وجود دارد كه نخبه گرائي را نفي 
كرده باشد و به انسان هشدار داده باشد 
هركس خود خويشتن را رهبري مي 
كند؟ آيا كتاب ديگري نيز هست كه 

 را به حقوق انسان ها، همه انسان ها
ذاتي خويش خوانده باشد و آنها را به 

و صير به ) 5(آزاد شدن رشد كنان 
خدا، به بعثت دائمي خوانده باشد؟ 
جهان را مسخر انسان خوانده و او را 
تنها موجودي ناميده باشد كه امانت 
خداوندي را پذيرفت؟ آن روز كه 

، به »شوره زار زندگي«در ) ص(محمد
پيامبري مبعوث شد، ، به )ع(تعبير علي 

اما . دوران نظام قبيله اي و عشائري بود
آيا در جامعه امروز، هنوز جامعه اي را 
مي توان سراغ كرد كه، در آن، 
استعداد قوه رهبري در هر كس از 
استقالل و آزادي برخوردار باشد و  هر 
فرد خود خويشتن را رهبري كند؟ اگر 
نيست، كه نيست، عقلهاي خود را آزاد 

يم تا پيامبر را ببينيم كه پيشاروي ما كن
است و براي ما انسان ها كالم حق را 

خداوند به پيامبر خود ). 6(مي خواند
هدايت كسي دست تو نيست، : فرمود

اگر هم بخواهي نمي تواني كسي را 
هدايت كني، هركس خود خويشتن را 
رهبري مي كند، پس براي زندگي كه 

بعثت رشد در آزادي است بر خيز و به 
  !دائمي روي آر

  
موقعيت جهاني در خور براي 

  : ابالغ بيان آزادي
   

جامعه   اين پرسش كه اگر پيامبر نه در 
بلكه در جوامعي حجاز عصر نبوت 

، كتاب  مي زيست يونان يا ايرانچون
او تغيير مي كرد، محصول يك عقل 

پيش فرض اين عقل : توجيه گر است
 اين است كه جامعه عربستان روزگار

جامعه بدوي بوده، ) ص(بعثت پيامبر 
بوئي از تمدن نبرده و خبري از حوزه 
هاي تمدن هاي ايران و روم نيز 

و از اين رو قرآن براي تغيير . نداشت
مناسبات اجتماعي و بهتر كردن زندگي 

 ولي. ، كارآئي داشتعرب آن روز گار
هرگاه پيامبر در يكي از دو حوزه 

بري مبعوث تمدن ايران يا روم، به پيام
مي شد، قرآن محتوائي ديگر مي 

بديهي است اين عقل توجيه گر، . يافت
از واقعيتهاي بسيار غافل مانده است و 

  :برآنها پرده غفلت مي كشد
بهنگام بعثت پيامبر، در حوزه تمدن . 1

پيامبر و دين ) ع(ايران، زردشت 
در حوزه . زردشتي دين رسمي بود

ن و تمدن روم، دين مسيحي دين همگا
باالتر از ) ع(در اذهان مردم،  عيسي 

نبوت، پسر خدا بود و كليسا، تجسم 
در ). پدر و پسر و روح القدس (تثليث 

هر دو حوزه، دين يهود نيز پيرواني 
  . پيامبر آنها بود) ع(داشت و موسي 

قرآن در سوره روم، با صراحت و . 2
دقت بي مانند سقوط هر دو 

ن آن را امپراطوري را پيش بيني و زما
در حقيقت، بنا بر . نيز معين مي كند

قاعده اي كه در باال توضيح داده شد، 
در هر دو حوزه، ميزان تخريب 
نيروهاي محركه بر ميزان بكار رفتنشان 

نظامهاي . در رشد، فزوني گرفته بود
اجتماعي بسته اجازه عبور از مرزهاي 

بنا بر . طبقاتي را به كسي نمي داد
» عوام«ه ها انسان، و فتواي ارسطو، نخب

و زنان، دون انسان و گاه در شمار 
دين ها در بيان هاي . چهارپايان بودند

قدرت از خود بيگانه شده و توجيه گر 
روابط قدرتي سخت ويرانگر و 

  . فرساينده گشته بودند
پيامبران، از جامعه هاي زير سلطه . 3

  :برانگيخته شده بودند
 ابراهيم در سرزمين سومر، در -

سرزميني برانگيخته شد كه قديمي 
ترين مردم ساالري ها را به خود ديده 

و در خطي قرار داشت كه از ) 7(بود 
  جامعه . شمال هند تا مدينه ممتد بود

  3در صفحه
  

  آيا پيامبري در بند زمان و مكان و زبان و قوميت و فرهنگ 
  خاصي است؟
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هائي كه بر اين خط تشكيل شده 
سياسي مردم –بودند، نظام اجتماعي

) ع(بعثت ابراهيم . ساالر مي داشتند
مردم ساالري از بعثتي براي باز سازي 

دست رفته بر اصول راهنماي بيان 
  .آزادي بود

 زردشت، بنا بر روايتي، در ميان -
جامعه يهوديان تبعيد شده به بابل برمي 

و هدف از بعثت او بازگردان ) 8(خيزد 
به بيان نخستين مي ) ع(آئين موسي 

 تا 1500تولد و بعثت او در فاصله . باشد
 يعني  سال پيش از ميالد مسيح،800

كه هنوز اقوام ايراني ) 9(زماني است 
متحد نشده بودند و دولت ماد تشكيل 
نشده بود و اين اقوام زير سلطه بابل 

پس او هم در جامعه زير سلطه . بودند
  .به پيامبري برانگيخته شده است

در ) ع( بنا بر تورات و قرآن، موسي -
جامعه بني اسرائيل، زير سلطه مصر 

يامبري برگزيده دوران فرعون به پ
  .شده است

در سرزمين فلسطين تحت ) ع( عيسي -
سلطه امپراطوري روم به پيامبري 

  .برگزيده شد
» شوره زار زندگي«در ) ص(  محمد -

در مرز دو امپراطوري ايران و روم 
  .مبعوث شد

 قرآن بر اينست كه اصول راهنماي -
كتابهاي پيامبران پيشين همان اصول 

و در اوستا ) 10(راهنماي قرآن است 
 5آمده است كه اصول راهنما همان 

  )11.(اصل بوده اند
قرار گرفتن در مرز دو ابر قدرت . 4

به » در شوره زار زندگي «زمان، آنهم  
، پيامبري را بسي مشكل )ع(قول علي 
چرا كه بيان آزادي را محك . مي كند

دينهاي از خود بيگانه در بيان قدرت 
درت و ارباب هر دو ابر ق. بايد مي كرد

دينها دشمن دين جديد و شخص پيام 
در برابر اين شرايط چه . آور آن بودند

روشي مي بايد برگزيد؟ قرآن روشي بر 
اصل موازنه عدمي مي آموزد كه 
اگرچه ما ايرانيان در دوران انقالب 
خويش بكار برديم، با كمال تاسف در 

درس . بناي دولت جديد بكار نبرديم
اي مقابله با يك ابر برقرآن اين است؛ 

قدرت به ابر قدرت رقيب او تكيه مكن 
و خود را در مدار بسته رقابت دو ابر 

، و آنها را به قدرت گرفتار مگردان
تضادي كه با يكديگر دارند باز گذار و 

در .  )21(به ابالغ دين فطرت بپرداز 
خور يادآوري است كه در نخستين 

 1350( ميالدي 1970سالهاي دهه 
 كه بكار تحقيق و تدريس )شمسي

بودم، به قاعده اي » اقتصاد توحيدي«
. پي بردم كه در باال تبيينش كردم

مطالعه در باره جهت تحول دو ابر 
قدرت آن ايام مرا به اين نتيجه رساند 
كه اين دو دوران انبساط خويش را به 
پايان برده اند و وارد مرحله انقباض 

 قابل بنا بر اين، اين واقعيت. شده اند
پيش بيني شد كه در سرزمين هائي كه 
محل روياروئي اين دو ابر قدرت 
هستند، جنبش ها يي براي بيرون رفتن 

در بهار . از زير سلطه آغاز مي گيرد
انقالب، به استناد سوره روم، ورود دو 
ابر قدرت را به مرحله انحطاط و 

پي در پي . انحالل تشريح كردم
جامعه اي هشدار دادم كه در كار بناي 

آزاد و مستقل، با نظام اجتماعي باز، مي 
بايد از كشاندن پاي اين يا آن ابر 
قدرت به درون كشور، خودداري 

افسوس كه بر خالف آموزش . كرد
روشن و صريح قرآن، با گروگانگيري و 

و قرار گرفتن در ... جنگ و سركوب
 حتي پس از –مدار بسته دو ابر قدرت 
ستبداد در  ا-انحالل يكي از آن دو
و دين نيز در . ميهن ما باز سازي شد

بيان استبداد فراگير از خود بيگانه 
با اينهمه، پيروزي انقالب  .  گشت

و . محك درستي رهنمود قرآن گشت

اين رهنمود بس آموزنده تنها دست 
  :آورد بعثت در مرز دو ابر قدرت نبود

     از آنجا كه قدرت بدون تمركز و 
ائمه رابطه ها در تكاثر نمي تواند ق

جامعه ها شود، به ضرورت، اقليتي را بر 
از اين رو، . اكثريتي حاكم مي كند

اين اكثريت بزرگ است كه با آزاد 
شدن خويش، اقليت را نيز از بردگي 

بدين قرار، . قدرت رها و آزاد مي كند
 پيامبران، همه، نه از راه اتفاق است كه

. ، برانگيخته شده انددر بخش زير سلطه
و نيز، اين آموزه قرآن، كه اراده 
خداوندي بر اينست كه مستضعفان 
روي زمين وارثان و امامان 

معناي پيش ه نيز، پيامبري ب) 31(.بگردند
بيان تجربه و .  بيني ذهني آينده نيست 

خاطر نشان كردن اين واقعيت به 
ست كه هر زمان جامعه انساني ا

 نخواهد زير سلطه اكثريت زير سلطه 
ند، بر مي خيزد و سرنوشت خويش بما

بدين سان، . را در دست مي گيرد
 – پويائي رابطه سلطه گر وقتي پيامبران

را قطع كرده و به جاي آن  زير سلطه
، از لحاظ  مي گذارندپويائي استقالل

تحول يك جامعه، از لحاظ تحول 
ابطه جامعه ها و از لحاظ استقرار ر

، جامعه بر اصل موازنه عدمي، بي گمان
 ترين دست آوردهاي بزرگيكي از 

تجربه هاي احياگرانه را به نمايش مي 
  . گذارند

      در جهان امروز كه روابط سلطه 
«  زير سلطه، خود را  در پوشش –گر 

 ولي در واقع جهاني -» جهاني شدن
 مي پوشاند و بندگان قدرت –كردن 

ابزار سلطه ابرقدرت در حال انحالل را 
» اگرد جهاني شدنفر«با استناد به 

توجيه مي كنند و يا اين و آن قدرت 
را محور سياستهاي داخلي و خارجي 
مي گردانند، اين آموزه بس گرانقدر 
قرآن سخت بكار اكثريت بزرگ جامعه 

جامعه اي كه . انساني كنوني مي آيد
دو ميليارد تن از آنها تنها از رهگذر 
گران كردن بهاي مواد غذائي، دارند 

. تحمل گرسنگي مي شوندمحكوم به 
كنوني كاركردش اين » جهاني شدن«

شده است كه نيروهاي محركه را كه 
در جامعه جهاني توليد مي شوند به 
اختيار انحصاري ماوراء ملي ها و 
مادرشهر آنها يعني بخش مسلط جهان 

اگر انسانهاي گرسنه روز . درآورد
افزونند دليلي جز تخريب بخش 

محركه توسط بزرگي از اين نيروهاي 
ماوراء ملي ها و بخش مسلط و نيز 
نظامهاي اجتماعي مسلط و زير سلطه 

بدين آموزه بود كه در انقالب . ندارد
ايران گل بر گلوله پيروز شد و هيچ 
قدرت خارجي مجال حضور و دخالت 

  .نجست
شوره زار «       و هنوز، پيامبري كه در 

برخاست، دست آوردهاي » زندگي
دارد كه همچنان بكار فراوان ديگري 

  :انسانهاي امروز و فردا ها مي آيند
  

تجربه بناي حال و آينده را 
  :جانشين پيشگوئي كردن آينده

اينكه در لغت، پيامبري به معناي . 1
پيش بيني آينده آمده است نشان مي 
دهد كه در انديشه آدمي پيامبري با 

با وجود اين، . آينده در پيوند است
ارشان پيش بيني پيامبران توحيد ك

آينده نبود، بلكه تغيير اصل راهنماي 
عقلهاي انسانها و عقل جمعي آنها، از 
ثنويت به توحيد و بدان، رابطه هاي 
انسانها را به خدا متوجه كردن و بدين 

گونه آنها را به رابطه هاي خالي از زور 
تبديل كردن، و بدين گونه، باز و 
تحول پذير كردن نظامهاي اجتماعي و 
برخوردار كردن جامعه از روابط صلح 
. آميز بر اصول استقالل و آزادي بود

تفاوت بنيادين اين پيامبري با دو نوع 
پيامبري به معناي (=ديگر پيامبري 

روشن ) پيامبران سكوالر+پيشگويي
  :است
 پيامبري كه كارش در پيش بيني ●

آينده خالصه مي شد و مي شود و 
بير را خواهد شد، تقديرگرا است و تد

. بر تقدير مقدم و برآن حاكم مي داند
اين نوع پيامبري هم اكنون نيز وجود 

آن دسته باورهاي ديني جبر گرا : دارد
كه عمل انسان را در رستگاري او بي 
اثر مي شناسند و يا موكول به وساطت 
مقامي ديني مي انگارند، از اين نوع 

  .پيامبري پيروي مي كنند
كه به ) 14(» سكوالر«  پيامبران ●

خصوص در قرن بيستم ميالدي  پيدا 
شدند و اين و آن آينده را به عنوان 

پيشگوئي كرده اند و » جامعه آرماني«
تحول جامعه ها را در سمت و سوي 
آن جامعه جبري خواندند، گرچه 
پيامبراني اراده گرا شدند اما اراده 
انسانها را محكوم به جبر تحول 

ئي با گرداندند و بدان، در همسو
اصل تقدم : تحول جبري نقش دادند
  . وحاكميت تقدير بر تدبير

در ) ص(     بدين قرار، پيامبري محمد 
كه، در آن، انسانها » شوره زار زندگي«

يكسره تسليم تقدير بودند و بتها 
نمادهاي سلطه بي چون تقدير قدرت 
بر تدبير انسان بودند، عدالت را بمثابه 

زان گرداند و تقدم تدبير بر تقدير، مي
به انسانهائي كه به تقدير خود ساخته، 
خويشتن را ناتواني محض مي 
انگاشتند، هشدار و انذار داد و آموخت 

  ).15(كه؛ تا تغيير نكني تغيير نمي دهي 
     هرگاه حاصل دو رهنمود، يكي از 

تا «قرآن و ديگري از ماركسيسم  كه 
است، را » تغيير ندهي تغيير نمي كني

گر بسنجيم، تفاوت اين دو نوع به يكدي
  : پيامبري را نيك در مي يابيم

رهنمود قرآن با رهائي از جبر      
قدرت و كاستن از ميزان زور در رابطه 

با استقالل و آزادي . همراه است
از . عقلهاي فردي و جمعي همراه است

راه خشونت زدائي است كه انسانها 
اجتماعي و هاي خود و بدان رابطه 

. ظام اجتماعي را تغيير مي دهندبدان ن
اما رهنمود دومي قهر را ماماي تاريخ 
مي كند و  به يك طبقه خاص 
اجتماعي، طبقه كارگر، مأموريت مي 
دهد حكم تقدير تحول اجتماعي را به 

آنها كه منطق صوري را . اجرا بگذارد
تجربه چنين روش مي كنند و معجزه 

دليل را » شوره زار زندگي«بزرگي در 
مي ) ص( نقصان در پيامبري محمد بر

انگارند، چرا دو تجربه، در دو تاريخ  
 قرن ميانشان فاصله است، يكي 14كه 
عه عربستان و ديگري جامعه روسي، جام

را با يكديگر مقايسه نمي كنند؟ البته 
و نيز . مقايسه واقعي و نه مقايسه صوري

چرا رستها و عاشقان غرب، غرب پ
كه انسان را رال تجربه سرمايه داري ليب

و برده تقدير سرمايه ساالري گردانده 
اي ميزان تخريب نيروهاي محركه نيز 

با تجربه جامعه اي را كه ببار آورده 
اجتماعي مقايسه نمي كنند كه از 

كه بود، به جامعه اي بدل شد  آنچناني
 16 (گشت  »امرشان شوري بينشان«كه 
مقايسه آن تجربه را با تجربه كليسا ). 

ش از جنبش نوزايش و عصر پي
روشنگري نخواستم چرا كه در آن 
دوران تفتيش عقايد، تسلط تقدير بر 

  .تدبير نزديك به مطلق بود
  
پيامبري، در زمانه ما، در حالي . 2

جهانيان را به بيان آزادي مي خواند، 
  كه؛ 

 در مقياس جهان، انديشه هاي 2/1
راهنماي رايج، انسانها را يكسره برده 

در چنين . قدرت گردانده اندتقدير 
جامعه جهاني، خاستگاه پيامبر، جامعه 
ايست كه ساختهاي اجتماعي در آن 
سست هستند به گونه اي كه نه توان 
تخريب تمامي نيروهاي محركه را 
دارند و نه مي توانند اين نيروها را در 

اين . سازندگي و رشد فعال كنند
نيروها، انديشه راهنمائي را مي طلبند 

ه، بدان، با تغيير رابطه از نوع اول ك
رابطه (به نوع دوم ) رابطه هاي قوا(

، ساختهاي جامعه را )هاي خالي از زور
اگر امروز نيز، سخن . ديگرگون سازند

از آن به ميان است كه انديشه 
راهنمائي براي جهان امروز مي تواند 
در كشوري چون ايران ببالد، هم 

ت و بلحاظ موقعيت جهاني ايران اس
هم بخاطر اينست كه انقالب ايران 
مسلم كرد نيروهاي محركه اين جامعه، 
وقتي بيان آزادي به آنها سمت و سو 
مي دهد، مي توانند ساختهاي جامعه را 
ديگرگون سازند و نظام اجتماعي را باز 

  .و تحول پذير بگردانند
 ادامه حيات يك جامعه  نيز بستگي 2/2

طه هاي قطعي پيدا كند به تغيير راب
نوع اول به رابطه هاي نوع دوم تا 
آنچا كه جامعه بدين واقعيت وجدان 

تأمل در تحولهاي . جمعي پيدا كند
جامعه ها از انقالب ايران بدين سو، بر 
اهل خرد معلوم مي كند كه در جامعه 
هاي تحول جسته، هم ادامه حيات 
ملي نيازمند تغيير رابطه هاي نوع اول 

م بوده است و به رابطه هاي نوع دو
هم به اين واقعيت، وجدان جمعي 

  .بوجود آمده است 
 پيامبري بمثابه ابالغ انديشه 2/3

راهنماي جديد، مي بايد واجد 
  ويژگيهاي زير باشد؛ 

 پيامها بياني باشند براي آزادي، با ●
سامانه اي از اصول راهنما و ويژگيها و 
روشها و هدف كه هيچ يك هم 

به شرحي كه در مسكوت نمانده باشند، 
  .پاسخ به پرسش اول داده شد

 زبان پيام مي بايد شفاف و سرراست ●
چنان روشن و سرراست باشد كه . باشد

قابليت درآمدن به زبان ديگر را، بي 
آنكه شفافيت و سرراستي را از دست 

  .دهد، داشته باشد
 در همان حال كه هويت هر انسان و ●

هر جمع انساني را تصديق مي كند 
، اصول راهنما و روشهاي رهائي )17(

 زير سلطه را –از رابطه سلطه گر 
پيشنهاد و زندگي جامعه هاي انساني را 
در استقالل و آزادي و برخورداري از 

  .حق صلح، ميسر گرداند
دختران را » شوره زار زندگي« در ●

زنده بگور مي كردند اما در حوزه 
هاي فرهنگي دو ابر قدرت ايران و 

 جا، زن به ارث برده مي روم، در يك
شد و در همه جا، در پيروي از آراي 
ارسطو، دون انسان و فاقد روح خدائي 

و روشن ). 18(بود ... و لشگر شيطان و
بود و همچنان روشن است كه رشد 
پذير شدن هر جامعه در گرو منزلت 
جوئي زن و يكساني او با مرد در خلقت 

اين شد كه بر . و حقوق انساني است
، زن كوثر  و )ص(پيامبري محمد اثر 

  ).19(صاحب فضلها گشت 
 اختالف نظر و باور در سطح يك ●

جامعه و در  روابط جامعه ها با يكديگر 
را حق بشناسد و تجاوز به اين حق را 

  )20(بهيچ رو اجازه ندهد 
  بنابراين، در همان حال دفاع در ●

برابر متجاوز را حق هر كس و هر 
نگ تعرضي را جامعه مي شناسد، ج

مجاز نشمارد و عملي شيطاني بشناسد 
)21(   
 از راه فايده تكرار، يادآور مي شود ●

كه بيان آزادي مي بايد حقوق انسان و 
حقوق هرجامعه را در برداشته باشد و 
اصول راهنما و روشهاي الزم براي 
تنظيم رابطه ها برميزان اين حقوق را 

  .در اختيار بنهد
نساني كه بخواهد همانطور كه هر ا. 4

مستقل و آزاد زندگي كند، يعني 
توانائي بر قرار كردن رابطه دوستي با 

به روشي كه توضيح داده –ديگري را 
 داشته باشد، نيازمند آنست كه در –شد

 مادي زنداني نشود ↔مدار بسته مادي 
 معنوي دارد ↔و نياز به مدار باز مادي 

چنانكه حتي ايدئولوژيهايي كه بر (
 ماده بنا شده اند نيز خود را اصالت

، به )مبشر معنويت جديد مي خوانند
همين نسبت جامعه ها نيز نيازمند 

. معنوي هستند ↔مدارهاي باز مادي 
هم بخاطر جهت دادن به نيروهاي 

محركه در رشد و هم براي شركت در  
اداره جامعه جهاني بر ميزان داد و 

نيك كه بنگري، مي بيني .  وداد
يشنهاد بيان راهنمائي براي پيامبري پ

 ↔رها شدن از زندان مدار بسته مادي 
بنا بر تاريخ، زمانهاي بعثت . مادي است

پيامبران، زمانهاي اسارت انسانها در اين 
در حقيقت، . مدار بسته بوده است

 زير سلطه ميان اقليت –روابط مسلط 
كوچكي از انسانها و اكثريت بزرگي از 

ها و رابطه ها، آنها، بدون آنكه ذهنيت 
همه، بيانگر اين مدار بسته باشند، اصالً 

  .برقرار شدني نيست
 از اين روست كه اگر در جامعه اي 
حتي يك گروه كوچك وجود داشته 

 معنوي و اين ↔باشد با مدار باز مادي 
گروه، در ضد فرهنگ زور، با اكثريت 
در نياميزد و آن اكثريت را به فطرت 

جامعه اگر به آزاد خويش بخواند، آن 
خود نيايد، از ميان مي رود و اگر به 

تغيير مي كند و مدار ) 22(خود آيد 
بسته را باز مي گرداند و خود و هر 
عضوش، در استقالل و آزادي رشد مي 

نشاندن توحيد به جاي تضاد، : كند
بمثابه اصل راهنما در تنظيم رابطه 
انسان با خود و انسانها با يكديگر همين 

پيام آزادي اي كه پيامبر . 5. است
ابالغ مي كند، در بردارنده اصول 

به . رابطه فرد و جامعه نيز مي باشد
  ترتيبي كه؛ 

 تقدم و تسلط جامعه بر فرد و 5/1
وارونه آن، يعني تقدم فرد بر جامعه، 
كه هر دو، طي قرون، موضوع دو بيان 
قدرت بوده اند، را جاي رابطه اي 

دون بار بسپارد كه ميان دو موجود ب
جامعه اي بنا شود . زور برقرار مي شود

كه، در آن، فرد و جامعه بر اصل 
بر وفق دوستي » واليت جمهور مردم«

و داد، در جريان رشد، همسوئي 
جامعه برخورداري همگان از . جويند

امكانهاي رشد در آزادي را ميسر كند و 
مسابقه در دانش و دادگري و تقوي را 

 در رشد يكديگر ميسر گرداند و فرد ها
  ). 23(شركت جويند 

  16در صفحه
  
  

  آيا پيامبري در بند زمان و مكان و زبان و قوميت و فرهنگ
   است؟ خاصي
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افشاگريهاي متقابل و 
ترس از جنبش 
  همگاني جهت دار

  
نگراني رژيم ازسه نوع شورش * 

و تدبيرش براي قطع ارتباط 
  :ميان جهت دهندگان و مردم 

  
   وضعيت سنجي كه در زير مي ◄

خوانيد در درون رژيم بعمل آمده 
  :است 

ذشته هيچ وقت وضع  سال گ30در     
اوضاع به .  مانند امسال نبوده است

شدت خراب است اما نظام به راحتي 
ريخته را  مي تواند اين وضعيت بهم

  :جمع و جوركند 
، سياستهاي مختلفي را در  نظام●

. شرايط فعلي پيش بيني كرده است
اگر يادتان باشد سالها قبل چند روزي 
شهر مشهد از دست رفته بود اما 

ستند با اعزام نيروهاي بسيج و سپاه توان
.  ديگر مشهد را به كنترل در آورندبار

حاال هم درست است اوضاع خيلي 
نابسامان است اما نظام پيچيدگي هاي 
خاصي دارد و مي تواند آن را جمع و 

 .جور كند 
علت اينكه نظام مي تواند خود را  ●

ركند اين است كه توانسته جمع  و جو
ميان مردم و نيروهاي ، رابطه با قدرت

جهت دهنده را قطع كند و در اين 
 كسي نمي حالت مطمئن است كه
 .تواند مردم را جهت بدهد

 از جمله سپاه و بسيج نيروهاي نظامي
احتمال قوي مي دهند،  با . آماده اند

وجود اين شرايط، ممكن است مردم 
در ماههاي آينده دست به اغتشاشاتي 

ه سه نوع  را ب هاآنها شورش. بزنند
  :تقسيم كرده اند

  ، شورشهاي محدود- 1
   شورشهاي كور گسترده،- 2
 .  شورشهاي هدفدار گسترده- 3

   براي سركوب دو نوع اول و دوم، 
كما اينكه . همين بسيجيان كافي هستند

شورشهاي گذشته را نيز توانسته اند 
اما نگراني بابت نوع .  دسركوب نماين

گراني است به خاطر اين ن.  سوم است
كه قرار است نيروهاي سپاه در كنار 

 . بسيج قرار گيرند
    در اينكه نظام توانايي قطع ارتباط 
ميان گروه سياسي با نيروهاي شورش 

اما در اين . كننده را دارد حرفي نيست
دوره به نظر مي رسد كه مسئله گراني 

است موجب عصيان همگاني ممكن 
  اگر چنين عصياني روي.مردم شود

جهت دهنده دهد، مشكل بتوان رابطه 
چرا كه اگر در . ها را با مردم قطع كرد

 تير، نظام توانست 18جريان حركت 
رابطه ميان دانشجويان و ديگر گروهها 
را با تبليغات صدا و سيما قطع نمايد و 
دانشجويان را اوباش معرفي نمايد و به 
شدت سركوب نمايد، يكي به دليل تو 

ي در بزنگاه بود و زرد درآمدن خاتم
ديگري بخاطر ناتواني از برقرار كردن 
اتصال با جامعه اي بود كه هنوز 

 اصالح طلبان كاري اميدوار بود
 .برايشان بكنند

    اما در اين دوره، مشكالت اقتصادي 
موجهاي جنبش را برانگيزند و هرگاه 
 نتواند از شدت فشار بكاهد، دولت

 زيرا. اداره وضعيت مشكل مي شود
 مردم گرسنه و تحت درگير شدن با

 اما به هر صورت .فشار سخت است

نظام در اين انديشه است كه رابطه 
ورت ميان عصيان كنندگان را به هر ص
 اگر .با مخالفان سياسي قطع نمايد

 عصيان كننده نتوانست،  هم آنها و هم
برآورد اينست . ها را سركوب مي كند
كل مش.  را بكندكه مي تواند اين كار

مشكل وقتي . است ولي شدني است
كه جنبش حل ناشدني مي شود 

  .همگاني و جهت دار مي شود
  

حتي كنسرت : ترس از اجتماع* 
 نفر 500براي جمعيت بيشتر از 

  :ممنوع است 
  
  خبر ترس رژيم را از جمعيت و ◄

وجود حكومت نظامي اعالن نشده را 
پيش از اين به اطالع خوانندگان خود 

 شدت نارضائي مردم از .رسانده ايم
جمله بخاطر گراني، اين ترس را بيشتر 

به ترتيبي كه رژيم . كرده است
بخشنامه اي صادر كرده و در آن، 
كنسرت هاي موسيقي را تنها در 
اماكني مجاز دانسته است كه محصور 

 نفر را 500باشد و گنجايش بيشتر از 
  .نداشته باشد

  
هزينه اي عظيم براي ايجاد * 

كنترل فرد فرد مردم دستگاه 
  :ايران

  
  بنا بر اطالع از داخل،  رژيم ◄

بودجه سنگيني را به ايجاد دستگاه 
كنترل مردم ايران اختصاص داده 

بودجه ايجاد اين تأسيسات در . است
سال آينده، دو برابر بودجه آن در 

هدف اينست . سال جاري خواهد شد
كه رژيم بتواند تحركات افراد را رد 

 از وقوع تحركات جمعي يابي كند و
  .پيشگيري كند

رژيمهاي نظير اين رژيم : انقالب اسالمي 
دستگاههاي بسيار عريض و طويل نيز 

روسيه و . ايجاد كردند اما سقوط كردند 
كشورهاي تحت سلطه امپراطوريش مي 
بايد درس عبرت باشند براي مافياهاي 

   . مالي–نظامي 
  

 46احمدي نژاد در مجلس * 
   :ر نداردموافق بيشت

  
 حكومت احمدي نژاد اليحه ◄ 

برداشت از ذخيره ارزي براي وارد 
كردن گندم و ديگر ارزاق رابه قيد دو 

مجلس با . فوريت، به مجلس برد
 رأي با دو فوريت آن 190اكثريت 

 46موافقان دو فوريت . مخالفت كرد
  .تن بوده اند

     طرفه كشماكشي است كه به دنبال 
و ) رئيس ( ريجاني رأي گيري ميان ال

: در مي گيرد) نايب رئيس دوم ( باهنر 
شايد نمايندگان چون : باهنر مي گويد

تازه وارد مجلس شده اند، ندانسته اند 
دوباره . كدام دكمه را فشار بدهند

الريجاني پاسخ مي . رأي گيري كنيم
دكمه ها مشخص هستند و : دهد

نمايندگان يكي را به جاي ديگري نمي 
  !گيرند 

  
انتخابات رياست جمهوري * 

آينده بسيار مهم و اساسي است و 
نظام در پي يافتن يك رييس 

  :جمهوري موجه است

،  ناطق نوري كه سمت  بنا بر اطالع◄
مشاور خامنه اي را دارد، براي چاره 
جوئي براي بي كفايتي احمدي نژاد و 
وضعيتي كه ببار آورده است، نزد خامنه 

ز اين كه او اما پيش ا. اي مي رود 
: سخن آغاز كند، خامنه اي مي پرسد 

  ؟  !اين آدم چرا اين كارها را مي كند 
     كوشش براي جلوگيري از تجديد 
رياست جمهوري احمدي نژاد، روز به 

ناطق نوري به . روز بيشتر مي شود 
سراغ هاشمي رفسنجاني و گروههاي 

اين گروه هاي در . ديگر نيز رفته است 
رئيس جمهوري موجه  « ن يككار يافت

در حال حاضر، انتخابهاشان . هستند» 
ت و اگر نشد، علي علي اكبر واليتي اس

خامنه » بيت « در . الريجاني هستند
 و فتق امور اي، مجتبي است كه رتق
او با احمدي . را در دست گرفته است

» بيت « قالي باف در . نژاد موافق است
يك دليلش . هنوز موقع نجسته است

ست كه از او افسران صفي سپاه اين
  . حمايت مي كنند 

    
 پشتيباناحمدي نژاد و مافياي * 

او دست به حمله متقابل زده 
  :افشاگري ها: اند

  
بازي بود كه  نخست عبداهللا شه◄

شهبازي از . افشاگري را آغاز كرد
نيروهاي رده باالي حزب توده بوده، 
در ابتداي انقالب دستگير شده و در 

 تك نويسي 500 خود حدود اعترافات
د اعضاي حزب توده بعمل در مور

مدارك اعترافات وي .  آورده است
 .موجود است 

    بعد از توبه، او كامال در كنار 
 امنيتي و سپاهي –نيروهاي اطالعاتي 
 در درگيري ميان .قرار گرفته است

شهبازي و ديگران، وي به دليل 
، به نزديكي به حسين شريعتمداري

هدف .  زياد پيروز خواهد شداحتمال
افشاگري او بي اعتبار كردن مافياهاي 

. قيب مافياهاي حامي احمد نژاد استر
نظر عمومي بر اينست كه براي اين 

يها، خامنه اي چراغ سبز داده افشاگر
 شدن دو طرف البته، بي اعتبار تر. است

  . را بسود خود مي داند
 افشاگري دوم را  پاليزدار، در ◄

او :  بوعلي همدان كرده استدانشگاه
  صاحب مقام فاسد نام برده، از 44از 

 روحاني را 9كاري آن جمله، فساد
كه » روحانياني « .  تشريح كرده است

او نام برده و فسادهاشان را برشمرده 
ت، همه مخالفان احمدي نژاد اس

هاشمي رفسنجاني و ناطق : هستند
شاني و نوري و محمد يزدي و امامي كا

در متن . طبسي و مكارم شيرازيواعظ 
م منتشره نام مكارم شيرازي نيست نا

و »  يكي از علماي اعالم«  داماد محقق
از مؤتلفه، .  محمد رضا يوسفي هستند

  . عسگر اوالدي را نام برده است 
     هم او از فسادكاريهاي جنتي و 

كه پدر ( كسان او و نيز مصباح يزدي 
 و زمين خوانده مافياي دوم قند و شكر

نه تنها . هيچ نشينده است) خوار است 
از فساد كاريهاي احمدي نژاد در 
شهرداري خبر ندارد كه احمدي نژاد 

  .را ضد فساد نيز معرفي مي كند 
     در برابر، مافياهاي مخالف احمدي 
نژاد و مافياهاي حامي او، دست به 

  :افشاگري زده اند 
  

 هزار ميليارد 32: حمله متقابل * 
ومان از درآمد نفت به حساب ت

  :؟ !خزانه واريز نشده است 
  

در باره پول هاي فروش نفت و ◄ 
نرفتن آن به حساب بانك مركزي و در 
اختيار احمدي نژاد قرار گرفتنش و 

پول ريختن توي دست و پاي « تاثير 
بر گراني، از جمله  گراني » مردم 

مسكن، پيش از اين ، در انقالب 
داده ها از نظر اسالمي، خبرها و 

و اينك اين . خوانندگان گذشته اند 
  هزار ميليارد 32خبر انتشار مي يابد كه 

از درآمد نفتي به خزانه واريز تومان 
 !ه استنشد

بخشي از درآمد نفتي به گزارش برنا،   
 به خزانه داري كل 85ايران در سال 

مطابق گزارش  .است كشور واريز نشده
نده بستانكاري ، ما85تفريغ بودجه سال 

 دولت از وزارت نفت از طريق
شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط بابت 

درصد سهم دولت از ارزش نفت 94
ميليارد تومان  هزار 8/50خام توليدي

 . بوده است
براساس اين گزارش،از اين    

هزار ميليارد تومان بابت 7/18مبلغ
بودجه به  تامين اعتبار رديف هاي
ر شده است حساب بدهكار دولت منظو

 هزار ميليارد32و مابقي آن كه بالغ بر 
تومان است به حساب خزانه داري كل 
كشور نزد بانك مركزي واريز نشده 

 . است
در اين گزارش به پيگيري هاي مكرر    

ديوان محاسبات در خصوص واريز اين 
خزانه داري كل كشور  درآمد نفتي به

 . نزد بانك مركزي اشاره شده است
ه ذكر است، عدم واريز الزم ب   

درآمدهاي نفتي به خزانه داري كل 
سالها مورد  كشور موضوعي است كه

توجه مسووالن بوده است و سال 
گذشته نيزهيات وزيران با مصوبه اي 

نفت را به واريز صددرصد  شركت ملي
 ملزم  به اين حساب درآمد نفتي كشور

 . كرد
مد آدر حال حاضر عدم واريز در   

نه جهت رسيدگي به نفت به خزا
كشور  دادسراي ديوان محاسبات

براساس اين .    ارجاع شده است
گزارش، پيش از اين رييس ديوان 

 تاكيدبرنا محاسبات در گفت و گو با 
كرده بود كه صددرصد از درآمدهاي 

او از . نفتي به خزانه واريز شده است
 .باند احمدي نژاد است 

  در همين حال تفريغ بودجه سال   
يز نشان مي دهد كه بيش از   ن83

درآمد نفتي ايران به  ميليارد دالر از6
ر واريز حساب خزانه داري كل كشو

 . نشده بوده است 
  

 مرامي –جنگ مغلوبه سياسي * 
فرقه « و » اصالح طلبان « ميان 

 :»مصباحيه 
  
از  پور محتشمي خرداد، 15 در ◄

آيا اين مظلوميت : جمله گفته است
م نيست كه تمام كساني كه انقالب و اما

همراه امام بودند كنار روند و 
اي كه يك روز هم با انقالب و  مجموعه

دار و مفسر  امام نبودند بيايند و داعيه
انقالب اسالمي شوند و به نام امام در 
قم مؤسسه ايجاد كنند و افرادي كه 

 نظامي هاي يگاهامروز در ميان پا
 نام يابند و افكار خود را به حضور مي

كنند يك  افكار امام به جوانان القا مي
ذره به تفكر امام ايمان نداشته و ندارند 

  .و نخواهند داشت
كند كه اين  فردي مطرح مي

زند  جمهوريت كه امام از آن دم مي
بر اساس مقتضيات قبل از انقالب مطرح 
شده است و گرنه رأي مردم مالك 
نيست و در اسالم جمهوري نداريم، 

 آقا كه در رأس فرقه يعني اين
مصباحيه قرار گرفته است، به دنبال 

   .ريشه كن كردن افكار امام است
متأسفانه امروز افرادي كه مسائل اوليه 

اند، ايدئولوگ  اسالم را درك نكرده
اند و هيچ  يك جريان تندرو شده

تفاوتي بين فرقه مصباحيه و طالبان و 
جاهالن صدر اسالم وجود ندارد و 

 هيچ اهميتي براي مردم، افرادي كه
ملت ايران و جواناني كه به عنوان يك 

 انقالب براي امام مطرح ركانركن از ا
بودند قائل نيستند، از افكار امام پيروي 

 خرداد 15امام جوانان را از . كنند نمي
 بهمن و پايان عمر شريفش از 22تا 

دانست  هاي انقالب و كشور مي سرمايه
دي قائل بود در و براي آنها اهميت زيا

حالي كه شما آنها را افرادي منحرف، 
كنيد و آيا   ميفيبي دين و هرزه معر

كرد و  پيامبر اينگونه مردم را ارشاد مي
  امام اينگونه ملت را به صحنه آورد؟

 18 در پاسخ او، سعيد مقدم در ◄
خرداد محتشمي پور را با خامنه اي 

  :مقابل كرده است 
قابل جناح متعبد اتفاقاً كساني كه در م«

 يك معنا بيشتر به بهبند ايستادند،  و پاي
ترند، چون  تحجر و به طالبانيسم نزديك

ها و  آنها هم نسبت به آموخته
هرچه . هاي غربي تحجر دارند درس
ها گفتند، همان را صد درصد  غربي

بايد اجرا كرد؛ اين تحجر نيست؟ 
هاي  تازه حرف. تحجر همين است

ه گوش ما ها را ب جديد غربي
هاي قرون  رسانند، حرف نمي
هاي كهنه شده و   حرفزدهمي،نو

آورند در  هاي منسوخ را مي حرف
كنند؛ چه در سياست،  جامعه مطرح مي

چه در اخالق، چه در گرايش ديني، 
چه در شكل حكومت و چه در اقتصاد، 

ايستند، اينكه  متحجرانه و متعصبانه مي
نه اما متأسفا» .بيشتر طالبانيسم است

آقاي محتشمي مدت كوتاهي پس از 
 مقام معظم رهبري ضمن انتقاد خنانس

اهللا مصباح باز هم ايشان  شديد از آيت
 مقام معظم .را به تحجر متهم كرد

رهبري اما بار ديگر در جمع مسئوالن 
ي قم  دفتر تبليغات حوزه علميه

حضرات آيات مصباح يزدي و جوادي 
ده و ي تئوريك نظام نامي آملي را عقبه

 يِشخصيتِ علم«: تعابيري چون
را براي ايشان به » روشنفكريِ برجسته

   . »كار بردند
  

راه حل : دكترابراهيم يزدي* 
رها كردن واليت فقيه و  
بازگشت به پيش نويس قانون 

آيا هاشمي . اساسي است
رفسنجاني با اين راه حل موافق 

  است ؟ 
  
مصاحبه )  خرداد 23( سايت روز ◄

 يزدي، دبير كل نهضت خود با دكتر
دو پرسش . آزادي را انتشار داده است

و پاسخ گوياي اين واقعيت هستند كه 
در خود رژيم نيز اعتقادي به واليت 

  :فقيه وجود ندارد 
بازگشت به قانون اساسي اول :  روز ●

    آيا لوازم تحقق خود را داراست؟
   منظريا روندي كه شرح :دكتر يزدي*  

  5در صفحه
  

 !جنگ مغلوبه



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

 1387   تير 16  تا 3      از700  شماره 2008  ژوئيه    6 ژوئن  تا  23    ا ز 

 

عنايش اين نيست كه بنشينيم تا دادم م
مكاشفه درون به اين مرحله  مسئوالن با
. تغييرات بنياني ايجاد كنند برسند و 
يكي ازعوامل كارساز  خير، بلكه

وموثردر اين فرايند وجود جنبش هاي 
از . تغييرات است تحقق مدني براي 

 به بعد، و روي كارآمدن 1376خرداد 
رويداد هاي  آقاي خاتمي و سپس

زيادي صورت گرفته و  بعدي، تالش 
ازميان  مي گيرد تا نهادهاي مدني را

  ولي مشاهده مي كنيم كه در . بردارند
 .خود موفق نبوده اند اين هدف 

جنبش هايي نظير جنبش معلمان، 
جنبش زنان، جنبش كارگران، جنبش 

كماكان حضور فعال   ...دانشجويي و
حتي دامنه فشار را تا . وجدي دارند

دراويش را كه  ا تسري دادند كهآن ج
وماليمترين گروه  معموال آرامترين 

خواستند از  هاي اجتماعي هستندمي
ميان بردارند، ولي دراين بخش هم 

زورشان  عبارت بهتر ناموفق بودند؛ به 
حسينيه دراويش را خراب . نرسيد

 كردند اما جنبش درويشي را
دانشجويي تحت فشار  جنبش .نتوانستند
 يدي قرار دارد اما موفق نشدهبسيار شد

بنابراين ادامه . اند آن را ازبين ببرند
 مدني از يك طرف، و جنبش هاي 

فروپاشي اقتصادي از جانب ديگر، 
همه از عواملي ... تورم مهارگسيخته، و

فشار به حاكمان براي پذيرش  كه  است
دراين فشارها، . تغيير وارد مي آورد

يت نظام زيادي مي بينم كه درنها عالئم
سياسي ايران تغييرات ضروري را  

  . بپذيرد
شما نشانه هاي اين پذيرفتن را   :  روز ●

    دركجا مشاهده مي كنيد؟
شما فكر مي كنيد كه : دكتر يزدي* 

آقاي هاشمي، كه بسيار زيرك و 
كرد كه با  باهوش است چرا مطرح

بوده است؟ چرا  واليت فقيه مخالف 
  كه بهايشان اكنون مطرح مي كند

مرحوم آذري قمي گفته بود كه اين 
 دنبالش هستيد واليت فقيه كه شما 

ناصرالدين شاه مي شود؟ دوران 
ناصري عصر بي خبري شناخته شده 

آقاي هاشمي  سخن  آيا معناي. است
اين است كه ما با عصرناداني روبرو 

رئيس  هستيم؟آقاي هاشمي اكنون
است كه بر  مجلس خبرگان رهبري 

ن اساسي وظيفه نظارت بر طبق قانو
بنا براين كساني . را بر عهده دارد رهبر

هستند يا سي  كه داراي دانش روز 
تجربه كرده اند، به اين نتيجه  سال

رسيده اندكه نمي شود فرد داراي 
درباره  باشد ولي  همه اختيارات

هيچيك به هيچ كس يا نهادي هم 
اصلي  اين خود مشكل. پاسخگو نباشد
آن  دريج همه دارند به است كه به ت
 تاكيد مي كنم كه دراين. پي مي برند

جا اشكال از احمدي نژاد نيست، 
اشكال از آن مجموعه اي است كه 

. احمدي نژاد مي شود موجب پيدايش 
  . زيرا خودش را باز توليد مي كند

 در اينجا مايلم به يك نكته مهم هم  
 اشاره كنم وآن اينكه روحانيت

 پذيري اش از ما درمجموع انعطاف
به اين معنا كه . روشنفكران بيشتر است 

. به زنگاه ها خود را تغيير مي دهد سر
گويد كه  آقاي صانعي به راحتي مي 

چون خود . زن ومرد برابر است حقوق
را مفسر دين مي دانند از اين روتوجيه 

 .مي كنند را نيز پيدا  ديني اش
 
آيا هاشمي رفسنجاني هم *

  سي شده است ؟طرفدار دموكرا
  

 29به گزارش ايسنا، در  :انقالب اسالمي
خرداد، هاشمي رفسنجاني سخناني ايراد 

نكات عمده سخنان او را به . كرده است
ترتيبي كه گويائي كامل پيدا كنند، 

زير جمله هائي را نيز . تنظيم كرده ايم
   : خط كشيده ايم

هاي اداري كه  روح كلي سياست ●
م تعيين مجمع تشخيص مصلحت نظا

كرده و به تصويب مقام معظم رهبري 
رسيده، اين خواهد بود كه مردم را 
آزاد بگذاريم؛ چرا كه توقعات آنها 

 .كمتر از ماست
هاشمي رفسنجاني، با بيان اين كه  ●

ترين بحث ما آزاد كردن مردم و  مهم
ي آنها در امور زندگي خود  اراده

نبايد تحميل عقيده : است، تاكيد كرد
مردم ايران ثابت . م شودبه مرد
اند كه اگر رهبري داشته باشند  كرده

. همواره حالل مشكالت خواهند بود
افكار عمومي در ايران هميشه كمتر 

چنين در مسائل  كند، هم اشتباه مي
داري با دولت  اقتصادي تنها سكان

است، پس بگذاريم مردم خود انتخاب 
هاي  كنند؛ بنابراين روح كلي سياست

 مجمع تشخيص مصلحت اداري كه
نظام تعيين كرده و به تصويب مقام 
معظم رهبري رسيده و اعالم خواهد 
شد اين خواهد بود كه مردم را آزاد 
بگذاريم؛ چرا كه توقعات آنها كمتر از 

 .ماست
اگر بخواهيم روح انقالب را از اسالم ●

بگيريم، آن احياي نقش متروك مردم 
هر وقت و هر جا زنجيرهاي . است
بداد را از دست و پاي مردم باز است

كردند، مردم خود راه را پيدا و جامعه 
 .اند اند و پيش رفته را اصالح كرده

كلماتي در قرآن هست كه در فقه    
ها چيزهاي  توان از آن بالنده مي

مثال ال اكراه في الدين . زيادي گفت
يعني اجبار و اكراهي در دين وجود 

... اد و ندارد كه اين به حكومت، اقتص
بدين مفهوم كه ماهيت . گردد نيز برمي

توان پيدا كرد و  اكراه را در دين نمي
قدر آزاد باشند و  حال اگر مردم آن

مطمئن تصميم بگيرند خيلي چيزها 
مردم آزادند و مال و . شود حل مي

 .شان از آن خودشان است محصوالت
هاي  ما اگر با اين موضوع به بحث

ادي وارد سياسي، اجتماعي و اقتص
؛ ايم ي مهمي وارد شده شويم، به قاعده

كنند؛  خود مردم انتخاب ميدر واقع 
اند؛ بنابراين  چرا كه آزاد آفريده شده

ي مهمي در انقالب اسالمي وجود  مساله
دارد و آن اين است كه به مردم 

  .برگرديم
كنيم در  به تاريخ دنيا كه نگاه مي ●

 ها متمركز اي از دوران، حكومت قطعه
پس از انقالب . اند و استبدادي بوده

كبير فرانسه وضعي كه در اروپا پيش 
آمد موجب شد كم كم نقش مردم 
احياء شود و كشورهايي كه به موازين 

اند، امروز جزء  دموكراتيك وارد شده
كشورهاي پيشرفته هستند، اما هر جايي 
كه استبداد وجود داشته كشورها عقب 

تي هم وجود اند؛ البته استثنائا مانده
 .ي كلي اين است دارد، اما قاعده

با تاكيد بر مشورت در امور،  وي ●
در توصيف قرآن، خوبان : گفته است

و امرهم شورا « كساني هستند كه 
كنند؛ يعني از استبداد،  مي» بينهم
نظري و خودمحوري پرهيز  تنگ
 .كنند مي
هاشمي در ادامه با تاكيد بر اين كه ●

ري كه بايد از نظام ما افزار نظام ادا نرم
انداز است،  منشاء بگيرد، چشم

ما در ابتداي انقالب : خاطرنشان كرد
هاي اول  و در ماهگام بزرگي برداشتيم 

انقالب قانون اساسي را نوشتيم، كساني 
هم كه اين قانون را تصويب كردند، 
همان علماي حوزه بودند، اين قانون 
اساسي يك قانون مترقي است كه در 

قش مردم بسيار بزرگ ديده و به آن ن
اي تنظيم شده است كه اگر به  گونه

طور كامل اجرا شود، ما 
ترين كشور دنيا محسوب  دموكرات

  .شويم مي
وقتي از نظر به واقعيت : انقالب اسالمي 

بدين . عبور مي كند، خود را لو مي دهد 
در « ترتيب كه توضيح بني صدر در باره 

كار گرفتن را با ب» دين اكراه نيست 
« و » قانون اساسي « منطق صوري 
 :مقامها  را توجيه مي كند» انتخابي بودن

طبق قانون اساسي رهبري را مردم  ●
. بايد در دو مرحله انتخاب كنند

چنين دولت و مجلس را نيز مردم  هم
ي احزاب و  درباره. كنند انتخاب مي

نهادها نيز در قانون اساسي اصول بسيار 
اگر روح آنها با . ردمترقي وجود دا

الهام از اسالم باقي بماند مردم ما 
توانند در صحنه باشند و  همواره مي

بسياري از مشكالت كشور كه گمان 
تواند  ها مي كنيم با دخالت دولت مي

 .شود حل شود با دست مردم حل مي
او از قانون اساسي اول  :انقالب اسالمي

ي » متمم« سخن مي گويد اما در باره 
اما . رآن افزودند، سكوت مي كند كه ب

  :يادش مي رود كه خود او گفته بود
    با وجود قانون اساسي مصوب 
مجلس خبرگان اول، امام واليت 

اين شد كه . مطلقه اعمال مي كرد
برآن شديم واليت مطلقه را وارد 

  .قانون اساسي كنيم 
     آيا او نمي داند باوجود واليت مطلقه، 

او يت پيدا نمي كند؟ انتخاب مردم واقع
، بدستور 60نمي داند اگر كودتاي خرداد 

خميني و بدست او و همدستانش انجام 
 سال ادامه نمي 8نمي گرفت، جنگ 

ن خيانت و آو او حاال مجبور نبود يافت 
» دفاع مقدس« جنايت خود كرده را 

و اگر بنا بر الاكراه و وجود بخواند ؟ 
غرق دهايش بسا نآزادي بود، او و همان

  خيانت و فساد و جنايت نمي شدند؟  
 حاال هم وقتي سخن از دست     

مديريت نظام «آوردهاي دفاع مقدس و  
سخن مي گويد، ...  سال و30در طول » 

آشكار مي كند كه سخن گفتنش در باره 
و آزادي و مردم ساالري، » دين الاكراه « 
   ؟است و نه باور» از راه مصلحت « 
  

يري از ترور روش جلوگ* 
ارتباط جهت دهندگان به 

سردار  « -جنبش مردم ايران
فرانسه بايد بني صدر : جزايري

   :را تحويل ايران دهد
  
  :  گزارش از ايران◄

  
 بدين سو، هرگز به 60 از خرداد ●

. اندازه امسال سخن از بني صدر نبود 
صدا و سيما و مطبوعات و مقامات، 

البته از . مرتب از او صحبت مي كنند
در سپاه پاسداران، . و بد مي گويند ا

در رده هاي پائين تر از او صحبت مي 
تا اين كه، ناگهان شمعخاني و . شد 

رحيم صفوي، در دو برنامه تلويزيوني، 
گفتند بني صدر در جنگ خيانت نكرد 

در پي آن، زير فشار خامنه اي، .  
كنوني سپاه و » فرمانده « جعفري، 

 و 27لشگر محمد كوثري فرمانده سابق 
كنوني مجلس، قول هاي » نمانيده « 

. شمعخاني و صفوي را تكذيب كردند 
اين . بعد كار، به هيأت وزيران رسيد

را بررسي » مسئله بني صدر « هيأت 
صفار هرندي به خبرنگاران گفت . كرد 

» مسئله بني صدر « كه هيأت وزيران به 
و تأكيد كرد بني صدر . پرداخته است 

  .خائن است 
     اطالعي كه كسب شد بر اينست كه 
در اين جلسه، رابطه نارضائي مردم از 
گراني و نقشي كه بني صدر مي تواند 
در تبديل شدن اين نارضائي به 
حركت بكند و ضربه اي كه اظهارات 
رحيم صفوي و شمعخاني به نظام وارد 

پرسش  .  كرده اند، صحبت شده است

ير خبرنگار كيهان و پاسخ اژه اي، وز
  .واواك نيز گوياي اين نگراني است 

» سردار جزايري«  خرداد، 28 در ●
معاون فرهنگي ستاد نيروهاي مسلح، 

فرانسه مي بايد بني صدر را : گفته است
به كدام دليل؟ به . تحويل ايران دهد 

سازمان ( » منافقين « دليل اين كه او با 
همكار و در ترورها ) مجاهدين خلق

  !!دست داشته است 
بدين ترتيب تروريستي : انقالب اسالمي

كه اين شخص است منتخب مردم و 
افشا كننده ترورهاي سازمان ترور رژيم را 
تروريست مي خواند و از فرانسه مي 
خواهد او را تحويل رژيم  مافياهاي 

   !نظامي مالي دهد
 ترديدي نيست كه نام بني صدر در ●

 نفري قراردارد 600رديف اول ليست 
      ان ترور رژيم تهيه كردهكه سازم

  . است 
 در حال حاضر، برخوردها در رژيم ●

انفجارها  در : خشونت آميز شده اند
. شهر با افشاگريها همزمان شده اند 

رژيم انفجار شيراز را به انگلستان و 
اما  لو . امريكا و اسرائيل نسبت داد 

رفت كه  آن را كساني در خود رژيم 
در تهران، . ندطراحي و اجرا كرده ا

در برابر سفارت عراق،  نيز بمبي قبل از 
  . انفجار كشف شد 

     در اين آشفته بازار، سازمان ترور 
رژيم مي خواهد دست به ترورهائي 
در خارج از كشور بزند و آن را به 
گردن موساد و سيا بياندازد و اين طور 
ادعا كند كه هدف از اين ترورها جو 

ي به ايران سازي براي حمله نظام
در عين حال، اخطاري هم . است

هست به كشورهاي اروپائي كه 
حواسشان باشد رژيم شبكه ترور خود 
را در اين كشورها دارد و مي تواند 

  .ضربه هاي سخت وارد كند
 تا به حال، قصد رژيم به انجام يك ●

» نيمه رسمي « رشته ترورها در محافل 
عنوان مي شد و همان هدفي را تعقيب 

:  كرد كه در ترورهاي اين سه دهه مي
پر كردن گوشها و ايجاد ترس پيش از 

اما  . ترور و تشديد ترس بعد از ترور 
 سال 10اينك دو تن كه يكي بمدت 

فرمانده كل سپاه بوده و ديگري هم 
وزير دفاع و فرمانده نيروي دريائي، 

 ساله 30مي آيند و رشته هاي تبليغات 
ر به هيأت كا. را نقش بر آب مي كنند

رحيم صفوي و . وزيران مي كشد
» تيم خامنه اي « شمعخاني ديگر در 

اما اطالع از ترس رژيم از . نيستند
جنبش مردم و نقش سپاه در تهيه و 

در اين . اجراي طرحهاي ترور دارند
جا،  علت دو اظهار نظر اين دو مقام 
پيشين سپاه را لو دادن طرح ترور رژيم 

صوص كه كار به بخ. ارزيابي مي كنند 
چرا كه . هيأت وزيران نيز كشيده است

در صورت  اجراي طرح ترور، انجام 
يك رشته كارها بر عهده دستگاههاي 

  . دولتي است 
 غير از ترور شخصيتهاي ايراني، رژيم ●

براي كشورهاي اروپائي نيز طرحهاي 
اين امر را . عمليات آماده كرده است

م نويسي هم نا. بطور علني نيز گفته اند 
را » استشهادي « داوطلبان عمليات 

علني انجام داده اند و هم اروپائيان را 
علني تهديد كرده اند كه در صورت 
حمله نظامي امريكا و اسرائيل به ايران، 

. غرب  بهاي سنگين خواهد پرداخت 
در اين شبكه، . شبكه ترور خود را دارند

  . عناصر عرب كم نيستند 
 سپاه قدس بيشترين      بايد دانست كه

. توان خود را صرف عراق مي كند
اينست نيروهاي ديگري براي مأموريت 
اجراي طرحهاي ترور را در كشورهاي 

از تعداد . غربي و عرب  تعليم مي بينند 
پاسداراني كه در سفارتخانه هاي ايران 
در هريك از كشورهاي اروپائي حضور 
دارند، مي توان به اهميت آن كشور از 

تا . ظ عمليات تروريستي آگاه شد لحا
آنجا كه كسب اطالع شده است، در 
سفارتخانه هاي ايران در آلمان و 

فرانسه و انگلستان، تعداد پاسداران 
  .بسيار بيشتر از كشورهاي ديگر است 

در همان حال كه : انقالب اسالمي 
 مالي حامي احمدي –مافياهاي نظامي 

 رژيم نژاد و مافياهاي مخالف او در درون
به جنگ مغلوبه مشغولند، خامنه اي و 
احمدي نژاد، در بيرون مرزها، به تحريك 

بديهي است . و تشديد بحران مشغولند
بوش و اولمرت در امريكا و اسرائيل به 
اندازه احمدي نژاد و خامنه اي منفور و 

اما اين دو خطر . مغضوب مردم نشده اند
 تغيير حكومت ها را در امريكا و اسرائيل

حس مي كنند و از آن بيم دارند كه 
تهديد به جنگ از ميان برود و موجهاي 

از اين رو، همه . جنبش در درون برخيزند
كار مي كنند تا مگر در انتخابات رياست 

   :جمهوري امريكا مك كين پيروز شود
  
  

 درصد بر 45افزايش 
 –بودجه هاي نظامي 

به روز شدن تهديد 
 –ايران به جنگ 

  راقنزاع برسر ع
  
  

اطالعات و نظرها را كه : انقالب اسالمي 
در اين فصل گرد آورده ايم، در دو 
: قسمت از نظر خوانندگان مي گذرانيم 

در قسمت اول، داده ها و خبرها و 
موضعيگريها در باره هزينه نظامي 
جهانيان و تهديد ايران به جنگ و در 
قسمت دوم، خبرها و نظرهاي گوياي 

ل قراردادي به عراق قصد امريكا به تحمي
براي دائمي كردن اشغال نظامي عراق و 

   :كشماكشها كه بر انگيخته است را
  

هزينه هاي :نفت و قهر 
نظامي امريكا و 

كشورهاي خاورميانه 
بيشتر از هرجاي ديگر 

  :افزايش مي يابند
   
 درصد بودجه 45افزايش  *

 سال، 10هاي نظامي در 
نمايانگر سنگين تر شدن جو 

است كه جهان را فرا خشونتي 
    :گرفته است 

  
از گزارش  ) 2008 ژوئن 9(  لوموند ◄

مؤسسه بين المللي تحقيق براي صلح 
استكهلم، اين داده ها را در باره 
افزايش بودجه هاي نظامي كشورهاي 

  :جهان نقل كرده است 
 درصد، 6 هزينه هاي نظامي جهان، ●

ميزان . ، رشد كرده اند2007در سال 
 10زينه هاي نظامي ظرف افزايش ه

  .  درصد بوده است 45سال گذشته،  
، جمع بودجه هاي 2007    در سال 

 ميليارد 1339نظامي كشورهاي دنيا 
(  درصدش 45از آن،  . دالر بوده است

بودجه نظامي )  ميليارد دالر5/592
  . امريكا بوده است 

  6در صفحه
  

      

 !جنگ مغلوبه
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   5/2 اين هزينه نظامي برابر است با 
 توليد ناخالص جهان و برابر درصد

 202است با هزينه سرانه اي حدود  
  .دالر 
، اروپاي 1998 – 2007 در دوره ●

شرقي بودجه هاي نظامي خود را به 
افزايش )  درصد 162( بيشتر از دو برابر 

  . داده اند 
 سال، بودجه نظامي 10 در اين ●

 درصد و بودجه 65امريكاي شمالي 
 افزايش 62انه نظامي كشورهاي خاورمي

  . يافته اند 
 حال آنكه بودجه هاي نظامي افريقا ●

 درصد افزايش 51و آسياي شرقي 
  .يافته اند 

 اروپاي غربي و امريكاي مركزي ●
كمتر از ديگر نقاط جهان بودجه هاي 
: نظامي خود را افزايش داده اند 

 درصد و امريكاي 6اروپاي غربي 
  . درصد 14مركز 

ريكا بيشتر از آنچه  اياالت متحده ام●
در زمان جنگ دوم خرج مي كرد، 

بودجه نظامي : خرج نظامي مي كند
 بيشتر از آن رشد 2007امريكا در سال 

. كرد كه در دوران جنگ دوم جهاني
 بدين سو، بودجه نظامي 2001از سال 
.  درصد افزايش يافته است 59امريكا 

علت جنگ در افغانستان و عراق و نيز 
  .  دفاع پايه است افزايش بودجه

 نتيجه مستقيم آن اينست كه فروش ●
به غير از (  فروشنده عمده اسلحه 100

 درصد به 9، 2006در سال ) چين 
در اين سال . فروش اسلحه افزوده اند 

 ميليارد دالر 315اسلحه اي به ارزش 
شركتهاي امريكائي و .  فروخته اند 

اروپاي غربي بر بازار اسلحه سلطه 
اين كشورها در سال . ند كامل دار

 درصد اسلحه اي را 92،  2006
  . فروخته اند كه خريداران خريده اند 

بودجه هاي نظامي و : انقالب اسالمي 
ميزان فروش اسلحه  رابطه نفت و خشونت را 

در كتاب نفت و . به آشكاري نشان مي دهند 
 انتشار ،1974خشونت كه به زبان فرانسه، در 

و پل ويي و قطب ي صدر  بن( مؤلفان يافت،
ربط خشونت گستري و ) زاده و ديگران 

يكا بر بخش نفت را تشريح كرده سلطه امر
پيش از آن زمان و بعد از آن زمان، . اند

خشونت گستري و سلطه بر بخش نفت، بطور 
خاص و بر انرژي بطور عام، علت و معلول 

در فصل اقتصاد توضيحي . يكديگر بوده اند 
علت افزايش بهاي نفت مي را در باره دو 

  .خوانيد كه همين واقعيت را بازگو مي كند
غذائي، يك ميليارد نفر      بر اثر گراني مواد 

ه جهان، دو ميليارد نفر جمعيت گرسسن
اگر بخشي از اين هزينه نظامي . خواهند شد

صرف رشد اقتصادي و افزايش توليد مواد 
غذائي مي شد، جهاني بدون گرسنه مي 

  .يافتيم
  

در مورد ايران، انتخابها، : بوش* 
از جمله حمله نظامي، روي ميز 

 و ميزان جدي بودن هستند
   :تهديد به حمله نظامي

  
 11(  دفتر مك كالچي در واشنگتن ◄

گزارش كرده استكه ) 2008ژوئن 
حمله نظامي به تأسيسات اتمي ايران از 

  :نو موضوع بحث شده است
اتي  ماه پيش كه سازمانهاي اطالع6 ●

امريكا گزارش كردند كه ايران از سال 
 بدين سو، برنامه توليد سالح 2003

اتمي را رها كرده است، خطر حمله 
نظامي امريكا به ايران، پيش از آنكه 
دوره رياست جمهوري بوش به پايان 

  .رسد، بنظر مي رسيد رفع شده است 
     اما اينك به يمن پافشاري مداوم 

البرادعي،  از اسرائيل و گزارش اخير 
نو، صحبت از اين مي شود كه مي بايد 

به تأسيسات اتمي ايران حمله نظامي 
  . كرد 
 بوش از كشورهاي اروپائي ديدن ●

مي كند براي اين كه آنها را به 
حمايت از وضع مجازات هاي جديد 
برضد ايران بر انگيزد و اسرائيل دارد 
زمينه رواني را براي حمله نظامي به 

رك كند تا اگر ديپلماسي ايران تدا
  . كامياب نشد، به ايران حمله شود

 در تهديدهاي علني و  گفتگوهاي ●
خصوصي با مقامات امريكائي،  مقامات 
اسرائيل كوشيده اند القا كنند كه حمله 
نظامي به ايران، تنها راه از ميان بردن 
تأسيسات اتمي ايران و ناممكن كردن 

  .است دست يابي ايران به سالح اتمي 
 بوش و اولمرت، در هفته هاي اخير، ●

دو نوبت ديدار و در باره ايران گفتگو 
مايك مك كونل، سرپرست . كرده اند 

سازمانهاي اطالعاتي امريكا، به اسرائيل 
رفته است براي گفتگو در اين باره و 
شائول مفاز، وزير حمل و نقل اسرائيل، 

بسا حمله نظامي به ايران : گفته است 
  .ب ناپذير باشداجتنا

همه :       در آلمان نيز، بوش گفت
اگر ايران . انتخاب ها روي ميز هستند 

غني سازي اورانيوم را رها نكند، 
انتخاب الزم بعمل مي آيد و به اجرا 

  .گذاشته مي شود 
 تحليل گران سازمانهاي اطالعاتي بر ●

سر وقوع حمله نظامي، پيش از پايان 
ف نظر رياست جمهوري بوش، اختال

 اتفاق نظر دارند كه اما تقريبا . دارند 
هرگاه چنين حمله اي انجام شود، 
حمله موشكي به اسرائيل و تأسيسات 

. نفت عربستان بعمل خواهند آمد 
حمله شيعه هاي عراق به قواي امريكا و 
حزب اهللا و حماس به اسرائيل و حمله 
به كشتي هاي نفت كش در خليج 

دهاي حمله به فارس، را بعنوان پي آم
بنا بر اين، . ايران، پيش بيني مي كنند 

 200بهاي هر بشكه نفت مي تواند از 
  .دالر نيز بيشتر شود 

 گروهي از تحليل گران بر اين نظر ●
هستند كه هدف اسرائيل از تهديد 
ايران به حمله نظامي براي اينست كه 

.  ايران به خواست غرب تمكين كند 
ستند كه برخي ديگر بر اين نظر ه

هدف فشار به حكومت بوش است 
براي اين كه رهبري دو كشور را در 

  .حمله نظامي به ايران، برعهده بگيرد 
از :  الندو، تحليل گر، مي گويد●

زماني كه آژانس بين المللي انرژي 
خود را اظهار » نگراني جدي« اتمي 

كرده است،  گفتگو ها و مباحثه ها در 
اد شده اند و باره مقاصد اتمي ايران زي

از ايران خواسته مي شود پاسخهاي 
  . روشن به پرسشهاي آژانس بدهد 

  
بسا جنگ با ايران : مفاز* 

اجتناب ناپذير است و اولمرت 
حاضر نيست قول وزير خود را 

با وجود اين، . تصديق كند
اسرائيل فرماندهي حمله به 

  :؟!ايران را ايجاد كرده است
  
قل  شائول مفاز، وزير حمل و ن◄

اسرائيل،  در مصاحبه با روزنامه گفته 
بسا جنگ با ايران اجتناب ناپذير : بود 
  . باشد

 ژوئن، با توجه به اينكه 8      اما، در 
اولمرت بخاطر پرونده فسادش، براي 
استعفاء كردن،  تحت فشار است و مفاز 
داوطلب جانشيني او است، تهديد او 
استفاده از جو جنگ در ارضاي جاه 

 شخص خود، ارزيابي شده است طلبي
.  

 ژوئن، دفتر نخست وزير 8 در ◄
. اسرائيل، از موضع مفاز فاصله گرفت

سخنگوي اولمرت، مارك رگو، بطور 
صريح سخنان وزير راه و ترابري را رد 

اولمرت در سفر خود به : نكرد اما گفت
واشنگتن، موضع اسرائيل را بطور 

او جامعه بين . واضح بيان كرده است
للي را به تشديد مجازاتهاي ايران الم

فراخوانده و خواسته است مجازاتهائي 
  .اتخاذ و اجرا شوند كه مؤثر باشند 

 ژوئن، خبر ايجاد فرماندهي 10در ◄ 
حمله به ايران، در نيروي هوائي 

بنا بر گزارشها، از .  اسرائيل انتشار يافت 
قول منابع نظامي اسرائيل كه خواسته 

بماند، وظيفه اين اند نامشان محفوظ 
فرماندهي اينست كه عمليات قواي 

  .مختلف را همĤهنگ كند
    هدف از ايجاد اين فرماندهي 
اينست كه همĤهنگي ميان نيروي 
موشكي اسرائيل و موشكهاي ضد 
موشك آرو و پاتريت و جنگنده هاي 

  . مأمور حمله بهبود يابد 
     اسرائيل كه تنها قدرت اتمي 

 كوشد پرزيدنت خاورميانه است مي
بوش را متقاعد كند كه روش 
ديپلماتيك بقصد متقاعد كردن ايران 
را به رها كردن برنامه اتمي خود، با 
حمله نظامي به تأسيسات اتمي ايران 

  .جانشين كند
  

اعضاي پارلمان و مقامات * 
مذهبي و جامعه مدني امريكا 
خواستار رها كردن گزينه جنگ 

 با با ايران و روش كردن گفتگو
  :ايران شده اند 

  
 ژوئن، وان ورلد از واشنگتن 10 در ◄

  :گزارش كرده است 
 اعضاي كنگره امريكا به مقامات ●

مذهبي و رهبران جامعه مدني  پيوسته 
و از حكومت بوش خواسته اند به 
دوران تهديد ايران به جنگ و تدارك 
آن، پايان بدهد و براي حل مسائل في 

  .  گفتگو شود مابين، با اين كشور وارد
    باربارا لي، نماينده مجلس نمايندگان 

كساني كه اينك آتش بيار : مي گويد
جنگ با ايران شده اند، همانها هستند 
. كه جنگ با عراق را تدارك كردند
  .پيش از اين، ما را از اين راه برده اند 

 با او همراه و همزبان اند نمايندگان ●
جمهوري خواه مجلس نمايندگان، 

اينان، زير . رون پل و شيال جاكسون
» وقت گفتگو با ايران است « شعار 

جنبش براي سياست جديد امريكا در 
با آنها .  قبال ايران، پديد آورده اند 

همراهند گروههائي چون گروه 
پزشكان براي مسئوليت اجتماعي و 

  .كميته امريكائي دوستان خدتگزار 
 شيوه اي كه بكار مي برند همانست ●
از .  بكار مي رفت1960ه در سالهاي ك

. جمله تلفن كردن به ايرانيان در ايران
اين كار به امريكائيان امكان مي دهد با 

  . مردم عادي ايران گفتگو كنند 
     در بيرون از واشنگتن، امريكائي ها 
بسيج مي شوند براي اين كه به اعضاي 

كنگره تماس بگيرند و از آنها بخواهند  
براي ورود در گفتگو با به حكومت 

  .ايران فشار بياورند 
«           در خود كنگره نيز، باربارا لي 

Iran Diplomatic Accountability 
Act of 2008  را بوجود آورده و با

اعضاي كنگره گفتگو مي كند براي 
آنكه كنگره براي گفتگو ميان مقامات 

بلند پايه دو كشور، حكومت را تحت 
  .د فشار قرار ده

 در كنگره اختالف نظر در اين باره ●
كه چگونه مي تواند با احمدي نژاد 
گفتگو كرد و بخصوص رفتاري كه در 
باره برنامه اتمي ايران بايد در پيش 

  . گرفت، اختالف نظرها بسيارند 
     با وجود اين، بسياري از نمايندگان 
و شمار بزرگي از نظاميان و 

 مدني و سياستمداران و رهبران جامعه
مردم عادي امريكا براين باورند كه 
تنش هاي واقعي كه ميان دو كشور 
وجود دارند مي بايد از راه گفتگوهاي 
مستقيم  و ديپلماسي ، از ميان برداشته 

  .     شوند 
    سنجش افكاري كه گالوپ در ماه 
فوريه انجام داد حاكي از اينست كه از 

 امريكائي موافق 7 امريكائي، 10هر 
روابط سياسي و اقتصادي و نه جنگ با 

  . ايران هستند
     نظامياني چون ژنرال جون ابوزيد 
و وسلي كالرك و درياساالر مايكل 
مولن، رئيس ستاد ارتش،  از ديپلماسي 

  . حمايت كرده اند 
  مشاور امنيتي كارتر، برژنسكي و ●

ژنرال ويليام اودم، در نوشته خود در 
 مه، خاطر 26 واشنگتن پست، به تاريخ

نشان كردند هرگاه كاخ سفيد تهديد به 
حمله نظامي و تغيير رژيم را يكسره 
كنار بگذارد، شانس موفقيت بيشتري 

  . پيدا مي كند 
 در جريان مبارزات براي نامزد ●

رياست جمهوري شدن، هيالري 
كلينتون و باراك اوباما از تماس 

اما . مستقيم با ايران جانبداري كردند
، نامزد حزب جمهوريخواه مك كين

اين سياست را ساده لوحانه توصيف 
  .كرد 

  
 و ياگرعراق باحضور دائم
 در يكاخودكامه ارتش امر

خاك خود موافقت كند و 
 دلخواه يقرارداد نفت

 يبحكومت بوش را  تصو
 يت راهم برسميلكندواسرائ
   كاملي»يدموكراس«بشناسد،

 !! : كندي ميداراپ
  
ظامي دائمي  پايگاه ن58امريكا * 

در عراق مطالبه مي كند و 
  :مصونيت و اختيار كامل 

  
 9( دفتر واشنگتن مك كالچي ◄ 

در باره محتواي ) 2008ژوئن 
قراردادي كه امريكا مي خواهد به 
عراق تحميل كند، اين اطالعات را 

  :انتشار داده است
:  نمايندگان مجلس عراق مي گويند ●

 58امريكا مي خواهد ما موافقت كنيم 
پايگاه نظامي در خاك كشور ما داشته 

 status of forces« و خواهان . باشند 
است يعني اين قوا بطور دائم در » 

  .خاك عراق بمانند 
 پايگاه 30     در حال حاضر، امريكا 

بنا بر اين خواستار دو برابر . دارد
  . كردن آنها است

 افزون براين، اين امريكا و قواي او ●
يص مي دهند آيا عمل هستند كه تشخ

خصمانه كشور ديگري بر ضد عراق 
  . است يا خير 

چنين :      نمايندگان مي گويند
اختياري را خواستن، معنائي جز اين 
نمي دهد كه عراق ميدان جنگ ميان 

  .امريكا و ايران بگردد 
 جالل الدين صغير، از رهبران ●

مجلس اين كشور و عضو مجلس اعالي 
حضور : ق مي گويدانقالب اسالمي عرا

دائمي قواي امريكا با اختياراتي كه 
مطالبه مي كند، بيشتر از اختيارات 
قواي اشغالگر در كشوري تحت اشغال 

  2004كشور ما بنا بر قطعنامه . است
شوراي امنيت در اشغال قواي امريكا و 

زمان اين اشغال در . متحدانش است
اما .  دسامبر سال جاري بسر مي رسد

ريكا از ما مي خواهد اشغال حاال  ام
و ما . دائمي كشور خود را امضاء كنيم

مطلقا به چنين قراردادي رأي نخواهيم 
  .داد
 شرائط ديگر قراردادي كه امريكا مي ●

خواهد تحميل كند، نيز بسيار سنگين 
  :هستند 

 هزار فوت، 30 قواي امريكا تا ارتفاع -
.  قلمرو هوائي عراق را كنترل مي كند 

ر اختيار كنترل آبهاي ساحلي همينطو
  .عراق با قواي امريكا است 

 افراد قواي امريكا و افراد شركتهاي -
خصوصي طرف قرارداد با قواي 
امريكا از مصونيت برخوردار مي شوند 

  .كاپيتوالسيون: 
     بنا بر كاپيتوالسيون، اين افراد در 
صورت ارتكاب جرم، از سوي قوه 

قواي . يستندقضائيه عراق قابل تعقيب ن
قضائي امريكا به جرم مجرم رسيدگي 

آنها : صغير مي گويد. خواهد كرد
براي سگهاي امريكائي نيز مصونيت مي 

  .خواهند
 قواي امريكا حق دارند بدون -

مراجعه به دولت عراق، هر عراقي را 
كه مخل ثبات عراق و يا مظنون به 
فعاليت تروريستي تشخيص دادند، 

تي مي خواهند در دستگير كنند و تا وق
  . توقيف نگاه دارند 

 صغير مي گويد ما نظرهاي خود را ●
ميان . با بوش در  ميان گذاشتيم 

نظرات ما و او يك نوع همĤهنگي 
وجود داشت و او قول داد از مذاكره 
كنندگان بخواهد روش خود را تغيير 

  .بدهند 
 طرفه اين كه بوش مي گويد ●

 سنا قرارداد با عراق نياز به تصويب
زيرا براي تنظيم حضور و عمل . ندارد

  !قواي امريكا در عراق است 
    لي هاميلتون، نماينده سابق مجلس 
: امريكا از حزب دموكرات مي گويد

من نشنيده ام كه حكومت امريكا مي 
 پايگاه در عراق  داشته 50خواهد 

اگر همچو امري واقعيت داشته . باشد
شت باشد، كنگره پرسشهايي خواهد دا

و بوش بايد در گفتگو بر سر قرارداد با 
  .عراق بسيار محطاط و دقيق باشد

 مقامات امريكا در عراق مي گويند ●
 ژوئيه كار توافق بر 31مصمم هستند تا 

از آن . سر قرار داد را به نتيجه برسانند 
پس، مجلس نمايندگان عراق مي بايد 

 31كار تصويب آن را تا پيش از 
  . انجام رساند،  به2008دسامبر 

نقشه محلهاي )  ژوئن 8( اما لوموند ◄
استقرار قواي امريكا را در خاك عراق 

اين قوا در بخشي از . انتشار داده است 
خاك عراق متمركز هستند كه همجوار 

  . با ايران است 
  7در صفحه

 !جنگ مغلوبه
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     در همان تاريخ، لوموند از قول 
مقامات عراق خبر مي دهد كه ديدگاه 

با ديدگاه حكومت حكومت عراق 
بوش اختالف دارد و بنظر نمي رسد 
پيش از پايان رياست جمهوري بوش، 
حكومت و مجلس عراق قرارداد را 

  .تصويب كنند 
و دانستني است كه امريكا حكومت ◄

و مجلس عراق را براي تصويب قانون 
مجلس . نفت تحت فشار گذاشته است 

تا اين زمان قانون را تصويب نكرده 
ه مجلس آن را تصويب هرگا. است

كند و به قواي امريكا اجازه حضور 
دائمي در خاك عراق را بدهد، عراق 

  .را به مالكيت امريكا در آورده است
  Jewish Daily ژوئن، 12 در ◄

Forward  خبر مي دهد كه بسا 
كنگره تصويب كند كه عراق مي بايد 
با اسرائيل رابطه ديپلماتيك برقرار كند 

.  اسرائيل را امضاء كندوقرارداد صلح با
وگرنه، از دريافت ميلياردها دالر كمك 

  !محروم مي شود 
  

عراق پايگاه امريكا : مالكي* 
براي حمله نظامي به ايران نمي 

  :شود 
  
، نخست وزير عراق،  نوري المالكي◄

 ژوئن 8كه به تهران سفر كرده بود، در 
، در تهران، بهنگام ديدار با خامنه 2008

طمينان داده است اي و ملكي ا
قرارداد امنيت عراق با امريكا، براي 

دولت .  ايران زيان نخواهد داشت 
عراق اجازه حمله به ايران را به قواي 

  . امريكا نخواهد داد 
     ايران با قرارداد امنيتي امريكا و 

هاشمي . عراق سخت مخالف است
مردم عراق و : رفسنجاني گفته است

توافقي انجام منطقه نمي گذارند چنين 
ايران نگران آنست كه استقرار . بگيرد 

قواي امريكا در عراق، براي آنست كه 
امريكا هر وقت موقع را مقتضي ديد،  

  .به ايران حمله كند 
      اما در خود عراق، عالوه بر مقتدا 
صدر كه خواسته است مردم عراق هر 
هفته بر ضد اين قرارداد، تظاهرات برپا 

ضو ائتالفي كه حكومت كنند، احزاب ع
مالكي را بر سر كار آورده اند، نيز با 

دو سخنگوي . قرارداد مخالف هستند 
: دو حزب عضو ائتالف گفته اند

مخالفت در مجلس اين كشور با 
قرارداد بقدري وسيع است كه آن را 

مگر . نمي توان در مجلس مطرح كرد
اين كه امريكا موضع خود را تغيير 

  .دهد 
، مالكي با خامنه 2008 ژوئن 9در ◄

در اين ديدار، خامنه . اي ديدار كرد
اي نسبت به امضاي اين قرارداد، به او 

مسئله اصلي عراق : هشدار داد و گفت 
ادامه حضور قواي امريكا در عراق 

مردم عراق مانع از تحقق .  است 
  .رؤياهاي امريكا خواهند شد 

  
ايران دارد نفوذ خود : بوش * 

  :دست مي دهد را در عراق از 
  
 ژوئن، بوش، رئيس جمهوري 12 در ◄

 تلويزيون 3امريكا، در مصاحبه با كانال 
ايران دارد نفوذ : فرانسه گفته است 

. خود را در عراق از دست مي دهد 
بديهي است ايران در عراق نفوذي 

 اما كمتر از نفوذي است كه قبال. دارد 
ايران همچنان نفوذ خود . مي داشت 

به باور من، . ت خواهد داد را از دس

بهمان نسبت كه اقتصاد و جامعه سياسي 
عراق رشد مي كنند، از نفوذ ايران در 

  .عراق كاسته خواهد شد 
     عراق يك دموكراسي شده است و 

عراقي . دموكراسي دارد عمل مي كند 
ها مي دانند كه نفوذ ايران سبب بي 

  . ثباتي مي شود 
  

اي  گفتگوه:مالكي مي گويد* 
عراق و امريكا بر سر قرارداد 

  :امنيتي در بن بست است 
  
 ●، ) ژوئن 13(  به گزارش رويتر ◄

گفتگوها بر سر تعيين : مالكي مي گويد
كادر قانوني براي نگاهداري قواي 
امريكا در عراق، به بن بست رسيده 

 31تا » كادر قانوني« اين .  است 
دسامبر كه مدت مأموريت قواي ائتالف 

اق پايان مي يابد، مي بايد معين در عر
او علت رسيدن گفتگوها به . شده باشد 

بن بست را توقعات ناسازگار امريكا با 
او . حاكميت ملي مردم عراق مي داند

در ديدار از عمان، پايتخت اردن، 
ما در « : خطاب به روزنامه نگاران گفت

بن بست هستيم زيرا در آغاز گفتگوها، 
ت امريكا حاكميت ما دانستيم كه توقعا

و ما . ملي عراق را لگد مال مي كند 
هرگز با چنين توقعاتي موافقت 

  » .نخواهيم كرد 
عالوه بر گفتگو بر سر قرارداد  ●

امنيتي، امريكا و عراق برسر توافقي 
براي تنظيم روابط دو جانبه در 
قلمروهاي سياسي و اقتصادي نيز 

   . گفتگو مي كنند
نجام مي گيرند      اين گفتگوها سري ا

و امريكائيها از سخن گفتن در باره 
تنها . محتواي گفتگوها امتناع مي كنند 

اطمينان مي دهند قراردادي كه براي 
تصويب تسليم مجلس عراق مي شود 

  .بند محرمانه نخواهد داشت 
 مالكي به اعتراض هاي خود اين ●

ما نمي توانيم : سان ادامه داده است
 عراق را به قواي اختيار دستگيري اتباع

امريكا بدهيم و يا مسئوليت مبارزه با 
تروريسم را به آنها بسپاريم و يا حفاظت 
از قلمرو هوائي و دريائي عراق را به 

يكي از خواستهاي .  آنها واگذاريم 
امريكا اعطاي مصونيت به افراد ارتش 
امريكا و كاركنان شركتهاي خصوصي 

 با ما. است كه براي آنها كار مي كنند
اين خواست بطور كامل مخالف هستيم 

 .  
     او در خطاب به نمايندگان جامعه 
عراقي پناهنده به اردن تخفيف داد و 

برغم مشكل هاي اوليه، بر اساس : گفت 
پيشنهادهاي جديد دو طرف در گفتگو 

 كشور 80امريكا با . پيشرفت مي كنند 
منزلت حقوقي قواي امريكا « قرارداد 

 كشور ميزبان در كشوري كه با موافقت
را امضاء كرده است » مستقر مي شوند،

و همه آنها به افراد قواي امريكا 
  .مصونيت داده اند 

  
امريكا بخاطر : استراتفور*

اطمينان دادن به همسايه هاي 
عرب عراق، مي بايد قرارداد 
امنيت با عراق را به تصويب 

  :مجلس عراق برساند
  

ر توجيهي د)  ژوئن 11(  استراتفور ◄ 
كه از فشار امريكا براي قبوالندن 
قرارداد به عراق انتشار داده است، 

براينست كه كشورهاي سني عرب 
ممكن نيست آرام بنشينند و نظاره گر 
. نفوذ روز افزون ايران در عراق باشند 

اما تثبيت وضعيت عراق در گرو دادن 
اطمينان به اين كشورها است و 

ند بدهد تضميني كه امريكا مي توا
اينست كه با نگاهداري قواي خود در 
عراق، جلو نفوذ ايران را در عراق مي 

  . گيرد 
     از آن سو، ايران نيز مي خواهد به 
امريكا حالي كند كه نمي تواند به 
تنهائي قرارداد امنيتي با عراق امضاء 

ايران نيز طرفي است كه امريكا . كند 
 ايران. نمي تواند ناديده اش بگيرد

موفق شده است اعتراض عراقيها را 
آية اهللا محمد المدرسي نيز . برانگيزد 

گفته است قرارداد موجب خيزش 
  . مردم عراق مي شود 

  
مبناي هر : آية اهللا سيستاني* 

توافقي با امريكا مي بايد تخليه 
  :خاك عراق از قواي امريكاباشد

  
از )  ژوئن 13(به گزارش تايم ◄ 

اهللا سيستاني كربال،  نماينده آية
حكومت عراق را به شكيبائي در گفتگو 

دادن تضمين از .  با امريكا فراخواند 
سوي امريكا براي تخليه عراق از قواي 
خود، كاربرد انتخاباتي دارد وگرنه، 
واقعيت اينست كه آنها مي خواهند 

بنا . قواي خود را در عراق نگاه دارند 
بر اين مي خواهند قراردادي را به 

ب برسانند كه حضور قواي آنها تصوي
الزم است مقامات . را قانوني كند 

) در دفاع از حاكميت عراق (عراقي 
استواري نشان دهند و جزء به جزء 
توافق را به روشنفكران و مردم عراق 

  . گزارش كنند 
    دانستني است كه قرارداد مورد 
بحث، بر اساس اصول موارد توافق 

 او به مالكي و بوش، بهنكام سفر
واشنگتن تهيه شده و موضوع گفتگو 

  . است 
بدين سان، روشن مي : انقالب اسالمي 

شود كه حكومت بوش قواي امريكا  را به 
عراق نياورده بود تا از اين كشور خارج 

كه امريكا بلحاظ يي نا امني ها . كند 
باني ) از جمله انحالل ارتش ( رفتارش 

آن بود و هست و كشورهاي همسايه 
اق نيز به آن دامن زده اند و جهت عر

توافق و سازگاري دادن به رفتار 
گرايشهاي ديني و اقوام ساكن عراق، 
اينك بكار توجيه حضور دائمي قواي 

تجربه عراق و . امريكا در عراق مي آيند 
 مافياهاي ↔نيز تجربه رژيم مالتاريا 

 مالي اين درس را مي آموزد كه –نظامي 
ازنه عدمي است كشورهاي ما بر اصل مو

كه مي توانند سياستي خارجي را اتخاذ 
كنند كه كمتر مجالي براي قدرتهاي 
خارجي براي دخالت در امور كشور باقي 

همان سياستي ضرور است كه . نگذارد 
مردم ايران در انقالب پيروز خود بكار 

 –افسوس كه مافياهاي نظامي . بردند 
مالي حاكم به استبداد فساد و جنايت و 

. يانت گستر خود تقدم مطلق مي دهندخ
بحران اتمي مي سازند و اين بحران 
دست آويز دخالت نه يك قدرت خارجي 
كه بسياري از قدرتهاي خارجي در امور 
داخلي و نيز در روابط خارجي كشور مي 

   :شود

ايران همكاري نمي 
اروپا پشتيبان -كند؟ 
 تحريم معامله -امريكا؟ 

 –با بانكهاي ايران 
  ...:يف دارائي ها وتوق

  
آژانس بين المللي انرژي * 

  :ايران همكاري نمي كند: اتمي 
  
 ژوئن، خبرگزاري فرانسه و 2 در ◄

رويتر گزارش كردند كه مدير آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، محمد 
البرادعي، بر فشار به ايران افزوده است 

 ژوئن، 2او در يك سخنراني كه در . 
ي حكام، ايراد در برابر اعضاي شورا

كرد، از ايران خواست با آژانس 
همكاري كامل كند تا كه مسئله هاي 
حل نشده، در قلمرو فعاليتهاي اتمي 

  . نظامي، حل شوند 
     البرادعي كه با امتناع رهبران ايران 
از دادن توضيح درباره برنامه اتمي 
نظامي روبرو شده است، از سكوت اين 

 نشان مي مقامات ابراز تأسف و خاطر
كند كه گزارشهاي سازمانهاي 

 كشور در اختيار 10اطالعاتي كه 
آژانس قرارداده اند،  ايران را متهم 
مي كنند كه بكار تحقيق براي توليد 

بخصوص . سالح هسته اي است 
كالهكهاي اتمي براي موشكهاي شهاب 

3.  
     تهران، تا اين زمان، اين مدارك را 

 و تحقيقات را فاقد مبني و اعتبار دانسته
توصيف كرده و » تحقيقات ادعائي« 

تأكيد مي كند تمامي توضيحات بايسته 
  .را به آژانس داده است 

   البرادعي حاضر نشده است اين 
. مدارك را در اختيار ايران بگذارد

يك ديپلمات به اين خبرگزاري گفته 
است علت آن اينست كه اين مدارك 

ا امريكا زير. تنها وجود انترنتي دارند 
براي پي نبردن ايران به هويت كساني 
كه آنها را در اختيار امريكا گذاشته اند، 
حاضر نيست اصل آنها را در اختيار 

  . آژانس بگذارد 
  

شوراي حكام بدون اين كه * 
تصميمي در باره پرونده اتمي 

  :بگيرد، پايان يافت
  
 ژوئن، شوراي حكام آژانس به 5در ◄

بدون اين كه اجالس خود پايان داد 
تصميمي در باره پرونده اتمي ايران 

  :بگيرد 
 علي اصغر سلطانيه، زير فشار ●

البرادعي و نمايندگان غرب در شورا 
براي آنكه ايران فعاليتهاي اتمي خود 

از ديد ايران : را شفاف بگرداند، گفت
ما .  پرونده اتمي ايران مختومه است 

  .به همه پرسشهاي آژانس پاسخ گفتيم
 صفحه در اختيار 30  او يك گزارش    

اعضاي آژانس قرارداد حاوي داليل 
ايران  بر اين كه مدارك و اطالعاتي 
كه در اختيار آژانس قرار گرفته اند 
قالبي هستند و ايران به همه پرسشهاي 

  . آژانس پاسخ گفته است 
 حال اين كه البرادعي و نمايندگان ●

غرب در شوراي حكام بر اين نظر 

د كه به پرسشها در باره برنامه هستن
توليد سالح هسته اي، پاسخهاي الزم 

اگر ايران اين مدارك . داده نشده اند
را قالبي مي داند چرا به جاي آنكه به 
پرسشهاي آژانس پاسخ بدهد، تكرار 

  مي كند كه مدارك قالبي هستند ؟
 كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، ●

كه نظير هند و افريقاي جنوبي و كوبا 
نسبت به برنامه اتمي صلح آميز ايران 
نظر مساعد دارند، نيز، از ايران مي 
خواهند پاسخهاي شفاف به پرسشهاي 

  .آژانس بدهد 
  

اروپا از موضع بوش در قبال * 
ايران، از جمله در باره قطع 
معامله با بانكهاي ايران، حمايت 

  : مي كند
  
)  ژوئن 11(   نيويورك تايمز ◄

 گفتگوهاي بوش با گزارشي در باره
سران كشورهاي اروپائي و كسب 
موافقت آنها با افزودن بر مجازاتهاي 

  :ايران، انتشار داده است
 خواست بوش از كشورهاي اروپا ●

اين بود كه اگر بسته پيشنهادي 
 را نپذيرفت، بر 1+5كشورهاي 

مجازاتهاي ايران از جمله محدود 
كردن معامالت بانكهاي ايران ، افزوده 

  . دشو
 ايران ميلياردها دالر سپرده هاي ●

خود را به بانكهاي آسيائي و يا بانكهاي 
خود ايران انتقال داده و يا طال و 

  . اوراق بهادار خريداري كرده است 
 بوش بعد از اسلواني، از برلن و رم و ●

پاريس و لندن و بلفاست ديدار مي 
هدف او متقاعد كردن سران . كند 

يد مجازاتهاي ايران اروپا به لزوم تشد
رهبران ايران مي : بوش گفت. است

بايد ميان انزوا يا روابط خوب با همه 
كشورهاي ما، از رهگذر قطع برنامه 

  .غني سازي اورانيوم، انتخاب كند
 بعد از اجالس بوش با سران اروپا، ●

بيانيه مشتركي انتشار يافت كه بنا برآن، 
ايران مي بايد به تعهدات بين المللي 
خود در مورد فعاليتهاي اتمي عمل 

بيانيه تأكيد مي كند كه امريكا و .  كند 
اروپا استراتژي دو وجهي اتخاذ كرده 

هرگاه ايران به غني سازي : اند
اورانيوم پايان بدهد، از همكاري غرب 
در زمينه هاي مختلف برخوردار مي 
شود و اگر بدان پايان ندهد، غرب بر 

  .فزود مجازاتهاي ايران خواهد ا
 ژوئن، روزنامه گاردين خبر 10در ◄ 

داد هرگاه ايران به غني سازي 
اورانيوم پايان نبخشد، اتحاديه اروپا 
دارائي هاي بانكهاي ايران را توقيف 

روزنامه اطالع مي دهد . خواهد كرد 
كه اتحاديه اروپا موافقت كرد بر 
مجازاتهاي ايران بيفزايد اگر ايران تن 

 سازي اورانيوم به متوقف كردن غني
  .ندهد 

    اين تصميم در هفته گذشته گرفته 
شده است و در بيانيه مشترك امريكا و 
اروپا كه همين روز، در پايان اجالس 
سران اروپا با بوش ، صادر مي شود، 

  .اعالن  مي شود 
 ژوئن،  كندولزا رايس، وزير 11  در ◄

: خارجه امريكا به ايران هشدار داد 
 را از دست داده است دنيا صبر خويش

ملتهائي كه به ايران مجموعه اي از . 
امتيازها را پيشنهاد كرده اند به اين 
كشور اجازه نمي دهند آن را دست 
آويز وقت براي ادامه فعاليتهاي اتمي 

او از تصميم .  خود بدست آوردن كند 
اروپا بر افزودن به مجازاتهاي ايران، 

  .استقبال كرد 
  8در صفحه

  

 !جنگ مغلوبه
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النا به ايران و متن سفر سو
 1+5پيشنهادهاي كشورهاي 

به رژيم و آمادگي غرب 
براي تشديد مجازتهاي  

  :ايران
  
مجموعه امتيازهاي پيشنهادي  *

   :1 + 5كشورهاي 
  

  :5+1 بسته پيشنهادي متن ◄
 ممكن براي همكاري با هاي زمينه
 ايران

حلي جامع،   منظور دستيابي به راهبه
ساله درازمدت و مناسب براي م

هاي  نامه اي ايران كه با قطع هسته
مربوط سازمان ملل متحد سازگار باشد 
در تكميل پيشنهاد ارايه شده به ايران 

كه هنوز ) 1385تيرماه  (2006در ژوئن 
به قوت خود باقي است، موارد زير به 

 مابينهاي مذاكره  عنوان سرفصل
كشورهاي چين، فرانسه، آلمان، ايران، 

 و اياالت متحده آمريكا، روسيه، بريتانيا
ي  ي عالي اتحاديه به همراه نماينده
شود، تا زماني كه  اروپا، پيشنهاد مي

پذير تمام  ايران به شكل تصديق
سازي و  هاي مربوط به غني فعاليت

و ) OP19(aبازفرآوري خود را ذيل 
OP15شوراي امنيت 1803نامه   قطع 

. سازمان ملل به حالت تعليق در آورد
اي اين مذاكرات همچنين از در راست

هاي  ايران انتظار داريم كه درخواست
شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس 

. المللي انرژي اتمي را اجابت كند بين
در مقابل چين، فرانسه، آلمان، روسيه، 
بريتانيا، اياالت متحده آمريكا و 

ي اروپا اعالم   عالي اتحاديهي هنمايند
 :كنند آمادگي مي

 را براي توسعه پژوهش، حق ايران-
آميز  توليد و كاربرد انرژي صلح

اي مطابق با تعهدات پيمان منع  هسته
اي را به  هاي هسته گسترش سالح
 .رسميت بشناسند

به محض ايجاد اطمينان از ماهيت -
اي ايران، با آن  آميز هسته كامال صلح

همان رفتاري را داشته باشند كه با 
اي ه برنامه هر كشور فاقد سالح

 . دارندNPTاي در چارچوب  هسته
 اي  هستهانرژي ●
تاكيد دوباره بر حق ايران نسبت به -

اي براي مقاصد صرفا  انرژي هسته
آميز با تعهدات اين كشور در  صلح

چارچوب پيمان منع گسترش 
 .اي هاي هسته سالح

هاي مالي و تكنولوژيك  تامين كمك-
آميز ايران از  الزم جهت استفاده صلح

اي و حمايت نسبت به از   هستهانرژي
هاي همكاري فني در  سرگيري پروژه

المللي انرژي  ايران توسط آژانس بين
 .اتمي

هاي آب  حمايت از ساخت نيروگاه-
 .آوري روز سبك منطبق با آخرين فن

حمايت از تحقيق و توسعه در انرژي -
اي به موازات بازيابي تدريجي  هسته

 .المللي اعتماد بين
آور حقوقي  هاي الزام ينتامين تضم-

 .اي عرضه سوخت هسته
همكاري در جهت مديريت سوخت -

 .مصرف شده و پسماند راديواكتيو
 سياسي ●
ي  بهبود روابط شش كشور و اتحاديه-

 .اروپا با ايران و ايجاد اعتماد متقابل
تشويق تماس و گفت و گوي مستقيم -

 .با ايران
پشتيباني از ايران در جهت ايفاي -

 .الملل مهم و سازنده در امور بيننقشي 

ارتقاي سطح گفت و گو و همكاري -
هاي  هاي منع گسترش سالح در حوزه

اي و موضوعات مربوط به امنيت  هسته
 .اي و ثبات منطقه

كار با ايران و ديگر كشورهاي منطقه -
در جهت ارتقاي ترتيبات اعتمادسازي 

 .اي و امنيت منطقه
اوره و هاي مناسب مش ايجاد مكانيزم-

 .همكاري
حمايت از برگزاري يك كنفرانس -

 .اي درباره مسايل امنيت منطقه
كه حل مساله  تاكيد دوباره بر اين-

هاي منع  اي ايران به تالش هسته
اي و تحقق  هاي هسته گسترش سالح

هاي  هدف خاورميانه عاري از سالح
هاي آنها  كشتارجمعي شامل سامانه

 .كمك خواهد كرد
 بر تعهد در چارچوب تاكيد دوباره-

منشور سازمان ملل كه در روابط 
المللي خود از تهديد يا استفاده از  بين

زور نسبت به تماميت ارضي يا استقالل 
سياسي هر كشور يا هر رفتار ديگري كه 
مطابق با منشور سازمان ملل نباشد 

 .اجتناب ورزند
 همكاري در مورد افغانستان شامل -

ه با قاچاق تر در مبارز همكاري جدي
هاي  خدر، حمايت از برنامهممواد 

هاي افغان به افغانستان،  بازگشت آواره
همكاري در بازسازي افغانستان و 
همكاري در تامين امنيت مرزهاي 

 . ايران و افغانستان
 اقتصادي●
سازي  هايي در جهت عادي  گام-

روابط اقتصادي و بازرگاني از قبيل 
، تسهيل دسترسي ايران به اقتصاد

المللي از طريق  بازارها و سرمايه بين
حمايت عملي در جهت الحاق كامل 

المللي شامل  ايران به ساختارهاي بين
سازمان تجارت جهاني، و ايجاد 

گذاري مستقيم  چارچوبي براي سرمايه
 . تجارت بيشتر با ايرانزو ني
  در حوزه انرژيمشاركت ●
سازي  هايي در جهت عادي  گام-

: ن در حوزه انرژيهمكاري با ايرا
ايجاد يك مشاركت درازمدت و وسيع 
الطيف استراتژيك انرژي بين ايران و 

هاي  اتحاديه اروپا وديگر طرف
مند، با كاربردها و تدابير عيني و  عالقه
 .عملي

 كشاورزي●
 حمايت از توسعه كشاورزي در -

 .ايران
 تسهيل خودكفايي كامل ايران در -

آوري  فن غذا از طريق همكاري در 
 .مدرن

 ها  زيرساختزيست،  محيط ●
هاي غيرنظامي در حوزه   پروژه-

ها،  زيست، زيرساخت حفاظت از محيط
 اوري وتكنولوژي برتر  علم و فن

هاي حمل و نقل   توسعه زيرساخت-
شامل كوريدورهاي حمل ونقل 

 .المللي بين
هاي   سازي زيرساخت  حمايت از نو-

مخابراتي ايران شامل امكان لغو 
 .محدوديت هاي تجاري مرتبط

  غيرنظاميهواپيمايي ●
نظامي   همكاري در هواپيمايي غير-

هاي   شامل امكان لغو محدوديت
 :صادراتي سازندگان هواپيما به ايران

 نوسازي ناوگان  بر قادرسازي ايران-
 هواپيمايي غيرنظامي خود،

كمك به ايران در جهت حصول  -
يران كه هواپيماهاي ا اطمينان از اين

مطابق با اسانداردهاي ايمني 
 .المللي هستند بين

 اقتصادي، اجتماعي و توسعه مسايل
 بشردوستانه/انساني●

 در اختيار گذاشتن، در صورت نياز، -
كمك به نيازهاي توسعه اقتصادي و 

 .اجتماعي و بشردوستانه
هاي  حمايت فني در حوزه/ همكاري-

 :آموزشي مفيد براي ايران
انيان براي شركت در حمايت از اير -

هاي آموزشي يا كسب مدارج  دوره
هايي مانند مهندسي  علمي در حوزه

عمران، كشاورزي و مطالعات 
 .محيطي زيست

هاي مشترك بين   حمايت از برنامه-
موسسات آموزش عالي مانند بهداشت 

هاي  عمومي، معيشت روستايي، پروژه
مشترك علميف مديريت عمومي، 

 .تاريخ و فلسفه
ي  براها كاري در حوزه توانايي هم-

مانند (پاسخ موثر به حوادث غيرمترقبه 
لرزه،  نگاري، پژوهش زمين زلزله

 )مديريت بحران و غيره
  اجرامكانيزم ●
هاي ناظر مشترك در   تشكيل گروه-

 .جهت اجراي يك موافقتنامه آتي
  

سفر سوالنا به ايران و حاصل * 
  :آن 

  
 13 (  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

، در اين تاريخ، خاوير ) 2008ژوئن 
سوالنا، مسئول سياست خارجي اروپا، 
به تهران سفر كرد تا بسته پيشنهادي 

 را تسليم وزير خارجه 1 + 5كشورهاي 
امتيازها وقتي به ايران . ايران كند 

داده خواهند شد كه ايران برنامه اتمي 
بهنگام پياده . خود را متوقف كند 

 در فرودگاه تهران، او شدن از هواپيما،
براي تسليم پيشنهادهاي : گفت

 كشور به 6سخاوتمندانه و تفاهم آميز 
  .ايران آمده ام

 جرج،  ) ژوئن14( به گزارش رويتر ◄ 
 آمريكا، در يك يبوش، رييس جمهور

 در پاريس، از اينكه يكنفرانس مطبوعات
 درباره  5+1 گروه يايران بسته پيشنهاد

نپذيرفته، ابراز برنامه هسته ايش را 
 .تاسف كرد

جرج بوش كه همراه با نيكال     
 فرانسه، در ي رييس جمهور،يساركوز

 شركت كرده ي كنفرانس مطبوعاتنيا
 يشنهاديبود، با اشاره به رد بسته پ

 ياين ثابت م«:  افزودران،يتوسط ا
 خواهند يكند كه رهبران ايران م

 يبيش از بيش مردم اين كشور را منزو
  ».كنند

     اين دو از سوريه خواستند از ايران 
جدائي بجويد و در برقراري صلح 

  .خاورميانه نقشي فعال ايفا كند
  نخست اقدام بوش: انقالب اسالمي

 زيرا گفته شد او. زده بنظر رسيدشتاب 
پيش از آنكه رژيم ايران نظر خود را در 
باره بسته پيشنهادي ابراز كند، واكنش 

او خواستار جواب بسا . نشان داده است
  مالي است–منفي رژيم مافياهاي نظامي 

 و پيش از واكنش  روز شنبه،اما در واقع
بوش، سخنگوي احمدي نژاد گفته بود 
كه بسته پيشنهادي مشروط به توقف غني 

در . سازي اورانيوم پذيرفته نمي شود 
واقع، مافياهاي حامي احمدي نژاد نيز مي 

 جز اين .خواهند جواب رژيم منفي باشد
به « كه در خود رژيم واكنشها نسبت به  

شديد » شكست كشاندن گفتگو با سوالنا
 .شد

  

رويه مبهم رژيم در قبال بسته * 
  :پشينهادي

  
    در رژيم، ◄
كساني چون هاشمي رفسنجاني كه از ●

سفر به عربستان بازگشته است و محسن 
نبايد « رضائي هشدار داده اند كه 

ا سوالنا تضعيف اجازه داد گفتگوها ب
  . » شود

   در برابر، مافياهاي حامي احمدي 
  : نژاد گفته اند 

(  سخنگوي حكومت احمدي نژاد ●
بسته قابل قبول : گفته است)  ژانويه 14

نيست زيرا مشروط است به توقف غني 
  سازي اورانيوم

 دستياران و تبليغاتچي هاي او نيز ●
او  بسته را گشوديم چيزي :  گفته اند

  .آن نبوددر 
 كيهان نوشت سوالنا مأمور است ●

ايران را تهديد كند كه اگر بسته را در 
ازاي تعطيل غني سازي اورانيوم 
نپذيريد، به ايران حمله نظامي خواهد 

  . شد 
زيرا عنوان )  ژوئن 15(  لوموند ◄

ابهام پيرامون پاسخ تهران به بسته 
پيشنهادي شش كشور، به اين ابهام 

  :پرداخته است 
  ايران از چند مجرا و بشيوه مبهم ●

شنبه، بهنگام : واكنش نشان داده است 
حضور سوالنا در تهران، از قرار، تهران 

در همان . در پي تحصيل فرصت بود 
توقف (  كشور 6حال، از قبول شرط 

  .سرباز مي زد) غني سازي
    نخستين واكنش را غالم حسين الهام، 

او . سخنگوي حكومت ايران ابراز كرد
حتي پيش از آنكه سوالنا  با متكي وزير 
خارجه ايران و جليلي طرف گفتگو در 
باره پرونده اتمي، ديدار و بسته 
پيشنهادي را تسليم و با او گفتگو كند،  

اگر امتيازهاي مندرج در بسته « : گفت 
پيشنهادي مشروط به متوقف كردن 
غني سازي اورانيوم باشد، گفتگو در 

. » رد پيدا نمي كند باره آن نيز مو
پرزيدنت بوش به اين سخنان واكنش 

  .نشان داد 
 اما، در همان روز، ديرتر، متكي ●

پاسخ ايران به اين مجموعه : گفت
پيشنهادها بستگي دارد به تلقي 
كشورهاي پيشنهاد دهنده از 
پيشنهادهاي متقابلي كه ايران چند 
هفته پيش به اين كشورها ارائه كرده 

نهادهاي ما توقف غني در پيش. بود 
  .سازي اورانيوم شرط نشده بود 

 ژوئن، علي الريجاني، 15 يك شنبه ●
رئيس مجلس ايران، نمايندگان مجلس 

 كشور را مطالعه 6بادقت پيشنهادهاي 
و در همان حال افزود، . خواهند كرد 

غرب نبايد انتظار داشته باشد كه ملت 
  .ايران حقوق خود را از ياد ببرد 

 سوالنا توضيح داده است كه  خاوير●
خواهان توقف غني سازي  كشور 6

اورانيوم در طول مدت گفتگوها 
به ترتيبي كه روز شروع . هستند 

گفتگوها روز توقف غني سازي 
اين پيشنهاد مشكل . اورانيوم باشد 

توقف غني سازي را كه ايران آن را 
  .ه است، برطرف مي كند  كردرد

ايس،  يك شنبه عصر، كندولزا ر● 
بهنگام ديدار ازبيت المقدس،  از قرار 

زيرا . پاسخ ايران را قطعي نمي دانست
ما خواهيم ديد واكنش : مي گفت

واقعي آنها به بسته پيشنهادي چه 
واكنشي كه آنها حتي . خواهد بود

پيش از آنكه پيشنهادها را بخوانند نشان 
پيش از او، . داده اند مالك نيست 

ريكا گفته سخنگوي وزارت خارجه ام

رد بسته پيشنهادي، مجازاتهاي بين : بود
اللملي جديدي را بر ضد ايران به 

  .دنبال مي آورد 
    پيشنهادهاي جديد سومين 
پيشنهادي است كه از آغاز پيدايش 
بحران به ايران شده است كه برنامه 

  .اتمي اين كشور بوجود آورده است 
  

اطالع )   ژئن18( فيگارو * 
ا انتشار داده جديد و مهمي ر

سوالنا از شرط متوقف : است
كردن غني سازي صرف نظر 

  :كرده است
  
   سوالنا به ايران پيشنهاد كرد بيائيد ◄

گفتگوها را بدون متوقف كردن غني 
او .  سازي اورانيوم از سر بگيريم

 كشور را به اين حد تنزل 6خواست 
 هفته اي 6داد كه در طول يك دوره 

سازي اورانيوم در گفتگوها، ايران غني 
جريان را قطع نمي كند تنها متعهد مي 
شود سانتريفوژهاي جديدي را بكار 

 كشور نيز 6در برابر، . نياندازد
مجازاتهاي جديدي را بر ضد ايران 

  . مقرر نمي كنند 
     فيگارو، از قول ديپلماتهائي كه اين 
اطالع را در اختيارش گذاشته اند، 

 ايران را علت دادن اين پيشنهاد به
  . گرفتار بهانه از ايران نوشته است 

  
  مليتوقيف دارائيهاي بانك* 

ايران و محدود كردن خريد 
نفت و گاز از ايران و تهديد 

  : ايران به حمله نظامي
  
(    به گزارش روزنامه ايندپندنت ◄
، ژرژ بوش در لندن يكبار ) ژوئن 17

ديگر ، ايران را تهديد كرده است كه 
مي يكي از گزينشهائي است گزينش نظا

كه در مظان گزيده شدن است هرگاه 
ايران به غني سازي اورانيوم ادامه 

  .دهد 
     روزنامه خبر مي دهد كه اتحاديه 
اروپا آماده توقيف سپرده هاي بانك 
ملي ايران و نيز محدود كردن صدور 

گردون .  نفت و گاز از ايران هستند
دنبال برون، نخست وزير انگلستان، به 

ساعتي گفتگو با بوش،  وجوداين 
  .آمادگي را اعالم كرد 

     با وجود اين، تهديد بوش اروپائيان 
را نگران كرده است كه مبادا بوش 
قصد دارد پيش از پايان دوران رياست 
  .جمهوريش، به ايران حمله نظامي كند

، عربستان اعالم 2008 ژوئن 16در ◄
ار  هز200كرد از ماه ژوئيه روزانه 

در .  بشكه بر توليد خود افزوده است 
ظاهر، هدف پائين آوردن قيمت نفت 

اما آيا ربطي به تصميم غرب در . است
  باره ايران ندارد ؟ 

تمايل جنگ طلب در : انقالب اسالمي 
امريكا و اسرائيل خواهان آنند كه رژيم 

 كشور را 6 مالي پيشنهاد –مافياهاي نظامي 
مالي نيز مي - مافياهاي نظامي. رد كند 

خواهند اين پيشنهادها رد شوند و بحران هم 
جز اين كه در .  ادامه و هم تشديد پيدا كند 

درون، جنگ مغلوبه است و بر سر به يغما 
بردن ثروت مردمي كه قرين فقر هستند، بر 
افشاكردن فسادهاي يكديگر، از ميان 

   :برداشتن يكديگر را نيز افزوده اند
  

  9در صفحه
  

 !جنگ مغلوبه
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فياها بر سر جنگ ما
  قدرت در شيراز

  
  

» وزير « برغم ادعاي : انقالب اسالمي 
 اين نشريه، اطالع 598واواك ، در شماره 

داده شد كه انفجار گوياي شدت گرفتن 
كشماكشهاي گروه بنديهاي مافيائي 

اينك گزارش تفصيلي از ايران .  است
دريافت كرده ايم كه جنگ مافياها را تا 

پيش از .  مي كندحدودي از ابهام خارج
خواندن اين گزارش، تحقيق ستاد 
حقيقت يابي را بخوانيد كه دانشجويان 

  اين گزارش را . شيراز تشكيل داده اند 
عبداهللا شهبازي، همراه دانسته هاي 

نخست . خود، در مقاله اش آورده است
  :بدانيم كه

  
به دنبال عباس پاليزدار، * 

خبرگزاري فارس از قول 
خرداد كه دادستان شيراز 

  :عبداهللا شهبازي نيز دستگير شد
  

گفته   خرداد29   دادستان شيراز در 
 شاكي  8به دنبال شكايت : است

  .عبداهللا شهبازي دستگير شد
  

تحقيق ستاد حقيقت ياب 
دانشجويان حاكي است كه 

واواك دروغ مي » وزير « 
گويد و سازمان دهندگان 
انفجار حسينيه عواملي در 

  :اند درون رژيم بوده 
  
ستاد « آخرين گزارش منتشر شده -1

، كه متن »حقيقت ياب دانشجويي
كامل آن به پيوست است و حاصل كار 
دو ماهه فني دانشجويان عضو ستاد 

گونه  گذاري، به باشد، بمب فوق مي
اعالم شده از سوي وزير اطالعات، را 

مداقه در اين گزارش . داند منتفي مي
 به دهد كه حادثه تخصصي نشان مي

. دليل منفجر شدن مين پالستيكي تي
) از نوع ايراني( ضد تانك 46. ام

معراج (موجود در غرفه نمايشگاه جنگ 
، واقع در كانون رهپويان وصال، )شهدا

ماده (ايكس . دي. مواد آر. رخ داده
در ) هاي فوق منفجره موجود در مين

محل انفجار يافت شده و وجود آن 
ختلف هاي م توسط كارشناسان هيئت

اعزامي در آزمايشگاه به اثبات رسيده 
هاي  بنابراين، با استناد به گزارش. است

 آزمايشگاهي فوق، كه در -كارشناسي
اختيار نهادهاي مسئول از جمله ستاد 
مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

كه مين  اي در اين است، هيچ شبهه
فوق عامل اصلي انفجار بوده وجود 

 .ندارد
ايكس را . دي.  ماده آر-2        
. ساز توليد كرد طور دست توان به نمي

اين ماده محصولي كامالً آزمايشگاهي 
 نظامي است كه در -و تخصصي

هاي فوق، و مهمات مشابه، به كار  مين
بنابراين، موارد ادعا شده . رود مي

توسط وزير محترم اطالعات درباره 
تواند منطبق با انفجار  شبكه فوق نمي

ممكن . نون رهپويان وصال باشددر كا
اي خرابكار، با مختصات  است شبكه

گفته شده از سوي وزارت اطالعات، 

وجود داشته؛ ولي، با توضيح پيشگفته و 
تطبيق آن با اظهارات وزير اطالعات، 

توانست عامل انفجار در  اين شبكه نمي
 .كانون رهپويان وصال باشد

كه تصاوير نشان   اين مين، چنان-3 
ها قبل از انفجار در  دهد، از مدت مي

كه  مين فوق، چنان. غرفه وجود داشته
در آغاز يادداشت گفتم، غيرمسلح و 

رغم وجود مواد  فاقد چاشني بوده و، به
ايكس در درون آن، . دي. منفجره آر

الزم به . قابليت انفجار نداشته است
توضيح است كه در غرفه فوق، 

ن دهد، مي كه تصاوير نشان مي چنان
ضد  (22. اس. ديگري، از نوع وي

، نيز وجود داشته كه كامالً )خودرو
 .خالي و فاقد مواد منفجره بوده است

دهد كه   تحقيقات نشان مي-4 
خرابكاران با اطالع از خنثي نبودن 
مين ضد تانك فوق نقشه انفجار را با 

بال اجرا  دقت طراحي و با فراغ
 .اند كرده

قات مستند  طبق اين تحقيق، و تحقي-5 
برخي نهادهاي مسئول كه توجه 

آبادي را به آن  اهللا دري نجف آيت
كنم، انفجار به گونه زير رخ  جلب مي

خرابكاران در زير غرفه : داده است
نمايشگاه جنگ بمبي دست ساز و 
كوچك، با قدرت تخريب اندك، كار 

اند كه از طريق كنترل از راه  گذاشته
ر اين انفجا. دور منفجر شده است

كوچك به عنوان چاشني عمل كرده و 
به انفجار مين ضد تانك انجاميده و 
فاجعه حسينيه سيدالشهداء كانون 

به اين دليل، . رهپويان را آفريده است
انفجار دقيقاً در زمان مورد نظر آنان 

 .رخ داده است
 با توجه به توضيحات فوق، -6 

توانستند با محيط  خرابكاران نمي
به . ال بيگانه باشندكانون رهپويان وص

عبارت ديگر، آنان در كانون فوق 
و كامالً مطلع » نفوذي«داراي افرادي 
 .از جزئيات بودند

 عالوه بر مغايرت اين تحقيقات با -7  
چه  اظهارات وزير اطالعات، آن
تر  ماجراي شبكه ادعايي فوق را حساس

كند، و آن را به يكي از مسائل  مي
زد، سا درجه اول ملّي بدل مي

گيري گام به گام تبليغات در اين  اوج
زمينه و گسترش روزافزون دعاوي 

انگيز عملكرد اين  درباره ابعاد حيرت
گفته مقامات  شبكه است كه گويا، به

اطالعاتي، از چند جوان كم سن و 
هاي تلويزيوني  سال متأثر از شبكه

 !ايجاد شده» آنجلسي لس«فارسي زبان 
) 1359(وژه از زمان كودتاي ن        

به هيچگونه عمليات » طلبان سلطنت«
گذاري در ايران  تروريستي و بمب

اند، و اصوالً در چنين قد و  دست نزده
قواره و واجد چنين جرئت و جسارتي 

تمامي عمليات مشابه در . اند نبوده
دوران جنگ تحميلي و پس از آن از 

و ) منافقين(سوي فرقه رجوي 
هدايت استخبارات حكومت صدام، با 

معلوم نيست . شد ساالرجاف، اجرا مي
گروهي جوان هوادار رضا پهلوي، كه 
با تيپ اجتماعي آنان كامالً آشنائيم، 

ناگاه چگونه داراي چنين اقتدار و  به
خواهانه و  هاي آرمان جسارت و انگيزه

قدرت سازماندهي شدند كه براي 
هاي  انفجار سركنسولگري روسيه و لوله

لميه و مصالي هاي ع نفت و حوزه
تهران و غيره و غيره طراحي و حتي 

و معلوم نيست چرا از ميان ! اقدام كنند
اين همه برنامه عريض و طويل فقط 
انفجار حسينيه رهپويان شيراز تحقق 

هاي  يافت كه آن هم منطبق با داده

ارائه شده از سوي وزير اطالعات 
 .نيست

 همزماني اين تبليغات از سوي -8 
گيري  ها در ايران با اوج برخي كانون

حوادث لبنان و (بحران در منطقه 
تحوالت دروني و احتمال كودتا در 
سوريه و تدارك حمله اسرائيل به 

و پايان ) سوريه در تابستان جاري
آميز  الوقوع حكومت جنون قريب

گيري  كاران در آمريكا و اوج نومحافظه
افروزانه ضد  سابقه تحركات جنگ بي

آنان، اين بيم را ايراني از سوي 
انگيزاند كه تبليغات فوق  برمي

اي براي ايجاد تعارض خونين  دستمايه
ميان ايران و آمريكا و تحقق آرزوي 

كار و  شوم جنگ افروزان نومحافظه
 .صهيونيست باشد

        تصادفاً دو تن از اين 
االسالمي و   فرامرز شيخ ،دستگيرشدگان

 را ،اش محمد شاه قطبي پسرخاله
اين دو را بسياري از كساني . شناسم مي

كه در شيراز با امور رايانه و اينترنت 
اند  طور فعال سروكار داشته به

هر دو، به گمان من، از . شناسند مي
جوانان برجسته و بسيار بااستعداد در 

افزار، بودند  ويژه نرم اي، به امور رايانه
. شان را در تهران نديدم كه مشابه

دو به اتهام دستگير كردن اين 
گذاري برايم بسيار عجيب و  بمب

ساير دستگيرشدگان را . باورنكردني بود
شناسم ولي اگر از جنس اين دو  نمي

خرس سياه و خرگوش «تن باشند طنز 
در عالم واقع در شرف وقوع » سفيد
 !است

  
شيراز مركز اطالعاتي مهم رژيم 
است و يكي از شهرهايي است 

و كه كادرهاي رژيم اهل آنند 
يكي از مراكز جنگ مافيا ها 

  :است
   

شيراز مركز اطالعاتي مهم و * 
مراكزي از مراكز مافياها گشته 

  :است 
  
 وجود عقايد و اديان و فرقه هاي -1

مختلف در اين استان از جمله 
 – بهاييان – يهوديان –زرتشتيان 

  .مسلمانان از هر دو گروه شيعه و سني 
اه  به جرات مي توان گفت كه پايگ-2

عمده اطالعات ايران در استان  فارس 
است و بسياري از افراد رده باالي 
واواك و  برخي از فرماندهان  سپاه 
پاسداران از اين استان مي باشند از 

  :جمله 
 روح اهللا حسينيان  كادرهاي رده ●

اول قوه قضاييه و واواك  كه به 
نمايندگي مجلس نيز منصوب شده 

  .است 
  بداهللا شهبازي او را سعيد امامي كه ع●

به بهاييت منتسب مي كند و عامل 
نفوذي سازمانهاي اطالعاتي امريكا و 
اسرائيل و  نفر اول واواك در بيش از 

 سال و عامل بسياري از ترورها و 10
بمب گذاري ها در كشور و خارج از 

  .ايران 
 مصطفي كاظمي  از جنايتكاران به ●

اي نام واواك  و يكي از عوامل قتل ه
او ... ) . فروهرها و پوينده و( سياسي 

به تازگي به تركيه گريخت و از قرار به 
  . ايران بازگردانده شد 

 واقفي  رهبر گروه فداييان ناب ●
نواب و مسئول حمله به اتوبوس 
امريكاييان در تهران و از ياران نزديك 

  .به گروه جنايتكار واواك 
 عبداهللا شهبازي از اشخاص مورد ●

. اد خامنه اي و فرماندهان سپاه اعتم
كسي كه به اسناد سري دسترسي داشته 
و از آنها در تهيه مطالب كتابها در باره 
ارتشبد فردوست و دكتر مظفر بقائي 

كتاب اخير او، . استفاده كرده است 
جنگ مافياها را از تاريك خانه به 

  . صحنه باز و روشن و علني آورد 
 سپاه  نبي اهللا رودكي  فرمانده●

  پاسداران و نماينده مجلس 
 عبدالعلي نجفي فرمانده سپاه فارس ●

و سپاه انصار المهدي و گارد ويژه 
  .حفاظت مسئوالن 

  ...و
   در حال حاضر جنگ ميان دو طيف  

در اين . از مافياها شروع شده است 
جنگ قدرت، يا  يكي از گروههاي 
مافيايي بايد از  صحنه خارج شود و يا 

 بر سر خورد و برد، متاركه با توافق
  .شود

  
عبداهللا شهبازي بنا بر معرفي * 

  : كه از خود مي كند 
    
من به سراسر زندگي خود افتخار ... «

بيش . هيچ نقطه ضعفي ندارم. كنم مي
ام،  ام، آموخته از همه كوشيده

در شيراز امروز نه كسي . ام آموزانده
. پيشينه مبارزاتي مرا دارد، نه دانش مرا

ه كسي هست كه به اندازه من با قلم ن
خود به انقالب و نظام جمهوري 
اسالمي خدمت كرده باشد، نه كسي 

ترين  هست كه در حد من در عالي
مناصب فرهنگي نظام جمهوري 
اسالمي جا گرفته باشد، و نه كسي 
هست كه مانند من در سطح ايران و 
جهان به عنوان شخصيت علمي و 

  » .شده باشد سياسي شناخته
 او از توبه دهندگان بوده و با  حسين ●

شريعتمداري در بازجويي از سران بلند 
پايه نيروهاي چپ همكاري داشته 

  :است 
در مسلمان شدن طبري سهم ...    « 

 حسين آقا شريعتمداري. بزرگ داشتم
جذابيت شخصيت و . كرد نيز بحث مي

هاي نظري را  بحث. كالم او مؤثر بود
 در دوراني كه با .كردم من دنبال مي

طبري مراوده داشتم نه شالقي در كار 
رابطه ما بسيار صميمانه . بود نه اجباري

طلبي  يقين دارم تقيه يا فرصت. بود
دانم چرا، ولي قلباً مسلمان  نمي. نكرد

 در  .شد و عميقاً معتقد به مبداء و معاد
اهللا   پس از ديدار با آيت1365اسفند 

به ) 1365د  اسفن22(حائري در شيراز 
تهران رفتم و سرزده به محل اقامت 

در يك خانه وياليي . طبري در نياوران
. زيست و دو سرباز محافظش بودند مي

. به سالن رفتم.  صبح بود9ساعت 
محافظان طبري روي مبل نشسته 

از اتاقش صداي قرآن يا دعا . بودند
نگاه كردم ديدم سر سجاده . آمد مي

دعاي به . خواند است و دعا مي
. ابوحمزه ثمالي بسيار عالقه داشت

از سربازها پرسيدم از . آرام بازگشتم
گفتند از اذان . كي سر سجاده است

نيم . صبح؛ يعني حدود سه چهار ساعت
. ساعتي نشستم تا راز و نيازش تمام شد

. از ديدنم بسيار شاد شد. نزدش رفتم
خواست  روزي كه مي. گفتيم و شنيديم

به بيمارستان . دندبميرد، مرا خبر كر

باالي سرش من بودم و حسين . رفتم
دستم را در دستش . شريعتمداري

اش زيبا و  چهره. فشرد گرفته بود و مي
نزد شريعتمداري از . نوراني بود

. هاي فكري من تجليل كرد توانمندي
مرد با ) ع(شب شهادت حضرت علي 

  ». آرامش
 اگر خوانندگان يادشان باشد يك ●

امي در مورد سيرجاني روزي سعيد ام
و باز دانستني . هم همين حرفها را ميزد 

است كه  حسين شريعتمداري در 
جريان تصرف سفارت امريكا توسط 
دانشجويان آموزش دعاي ابو حمزه 
ثمالي را براي دانشجويان بر عهده 

در حال حاضر، دو دسته كه . داشت 
اقليتي را تشكيل مي دهند، همكاري 

: فظ كرده اند ديرهنگام خود را ح
شماري از گروگان گيران كه حاضر 
نيستند به خطاي خود اعتراف كنند و 

 و سركوبهاي 60در كودتاي خرداد 
رژيم دست داشته اند و حاال دم از 
اصالح طلبي مي زنند و گروهاي 
مافيائي كه امثال شريعتمداري و 

  .سخنگويانشان هستند ... احمدي نژاد و
ي از كتابهايي  شهبازي نويسنده بسيار●

است كه توسط مؤسسه مطالعات و 
اين مؤسسه  . پژوهشها انتشار يافته اند
از جمله اند .  وابسته به واواك مي باشد

  :كتابهاي زير 
  )خاطرات احسان طبري(كژراهه -
   خاطرات ايرج اسكندري-
 خاطرات نورالدين كيانوري هر سه -

  . است) شهبازي ( كتاب ويراسته من 
اي كه در   صفحه1200ه لف جزوؤم -

هاي اخير توسط مؤسسه مطالعات  هفته
حزب "هاي سياسي، با نام  و پژوهش

 منتشر "گيري تا فروپاشي از شكل توده،
شده و قريب دو دهه در دانشكده 

شهبازي ( شد من  اطالعات تدريس مي
هستم كه با درخواست من، بدون ) 

ذكر نام مؤلف، اخيرا نيز بارديگر منتشر 
  . تشده اس

كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، -
مشتمل بر خاطرات ارتشبد فردوست و 

 دو  در )شهبازي  ( هاي من پيوست
 به عنوان اين كتاب كه . جلد 

پرتيراژترين و مؤثرترين كتاب تاريخي 
شود، اثر من  پس از انقالب شناخته مي

  .است
 وي مسئول آموزش در حفاظت ●

خود اطالعات سپاه بوده است و اصوال
را از سپاه پاسداران مي داند و به 
احتمال بسيار زياد در اطالعات سپاه 

  .پاسداران مشغول بوده است 
بنا به گفته شهبازي در :  بولتن سازي ●

كتاب خود او يكي از بولتن سازان 
بوده است كه بولتن هايي را به 
سفارش برخي از مسئوالن و مقامات 
 تهيه مي كرده است و به سران نظام

در دوستي وي با . مي داده است 
شريعتمداري و حسين پناه و سعيد 
امامي شكي نيست زيرا همه آنها از 
مسئوالن و بلند پايگان بولتن سازي 

  .بوده اند 
    درگيري ميان نيروهاي واواك از 
يك سو و نيروهاي سپاه پاسداران از 
سوي ديگر موجب افشاي مافياي اين 

ان وي شده دو گروه از سوي وي و يار
  .است 

    آنگونه كه شواهد حكايت مي كنند 
وي و ياران وي تصميم گرفته اند در 
صورتي كه بتوانند با حمايت از رهبري 
و احمدي نژاد و برخي از نيروهاي 
وفادار به نظام دست به تصفيه، ولو 
خونين، سپاه و واواك و قوه قضاييه 

در حال حاضر، قاضي مرتضوي . بزنند 
ردي را گرفته و دستگاه جاي الجو

گسترده اي را ايجاد كرده و تحت نظر 
  . مستقيم خامنه اي عمل مي كند 

  10در صفحه
   

 !جنگ مغلوبه
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    به همين دليل است كه دست به 
... تهيه كتابي در مورد زمين و ثروت و 

قطعا با هماهنگي نيروهاي . زده است
هوادار در ميان دانشجويان و نهادها به 

 انتشار كتاب .اين كار دست زده است 
موجب افشاي برخي از باندهاي 
وابسته به مافيا در نظام واليت فقيه شده 

افشاي باندها  درگيري ميان آنها  . است 
انفجار در حسينه .  را شدت داده است 

شيراز حاكي از شدت گرفتن جنگ 
  .قدرت ميان اين دو گروه است 

     سالهاست كه مردم ايران با واژه 
آشنا  ب گذاري و ترورهايي مانند بم

هستند و به جرات مي توان گفت كه 
  هر زمان چنين اتفاقي مي افتد مردم 

حرفها و اخبار نظام واليت را باور 
به چند نمونه از بمب گذاري . نميكنند 

هاي مشكوك كه دست مافياهاي نظام 
  :در آن بوده است اشاره مي كنيم 

سال گذشته  :  انفجار در اهواز– 1
اد قرار بود به اهواز برود احمدي نژ

ولي روز قبل از آن، پور محمدي 
اين روزها " :چنين پيش بيني كرد 

تهديدات خارجي تشديد شده و تصور 
كنيم كه دشمنان ايران دوباره به  مي

  ".اند هاي سنتي روي آورده روش
فرداي آن روز كه قرار بود احمدي 

  . نژاد به اهواز برود دو بمب منفجر شد 
رماندار اهواز ساعاتي پس از وقوع ف     

اين انفجارها اعالم كرد عامالن بمب 
گذاري هاي روز سه شنبه همان 

هاي گذشته  عوامل انفجارهاي ماه
كه به بوداين در حالي  .اهواز هستند
 و ساير مقام هاي واوكگفته وزير 

مسوول، عامالن بمب گذاري هاي 
 و بودندپيشين همگي بازداشت شده 

ي امنيتي و قضايي در مورد بررسي ها
   .شتآنها ادامه دا

 امنيتي -همزمان معاون سياسي    
استانداري خوزستان  ساعاتي پس از 
انتشار خبرهايي مبني بر انفجار چند 
بمب در محل و ساعتي كه قرار بود 

، در اهواز باشداحمدي نژاد 
گونه  هر،مصاحبه با خبرنگاراندر

 با لغو  را در اهواز گذاري ارتباط بمب
 به استان خوزستان يجمهور سفر رييس
   !را رد كرد

 امنيتي استانداري -معاون سياسي     
خوزستان نيز مانند ساير مقام هاي 

تمام كساني كه ": امنيتي كشور گفت
هاي قبلي دخالت  گذاري در بمب

كساني هم . اند اند دستگير شده داشته
  گذاري كه در چند مورد قصد بمب

 از اقدام دستگير شدند و داشتند، پيش
اكنون تعدادي از اين افراد  هم 

  . شان شروع شده است مراحل قضايي
     مسعود ده نمكي در همان روزها 

:   نوشتنشريه صبح دو كوههدر
دست هايي براي از سر راه بر ...«

  » . داشتن احمدي نژاد فعال شده اند
در ) ع (  انفجار در حرم امام رضا - 2

 1372 خرداد 30ز دوشنبه  رو14ساعت 
در حالي رخ داد كه رواق ها، صحن 
ها و اطراف مرقد هشتمين امام شيعيان 

بر اثر شدت . از جمعيت موج مي زد
 10انفجار كه بعد ها اعالم شد معادل 

تي بوده، . ان. پوند ماده منفجره تي
 نفر جان 27سيصد تن مجروح شدند و 
اندكي بعد . خود را از دست دادند

 مقام هاي امنيتي اعالم كردند برخي
كه اين بمب گذاري توسط مجاهدين 
خلق صورت گرفته و برخي نيز آن را 
به انتقام جويي گروه هاي افراطي 
سني و به تالفي تخريب مسجد فيض و 

درگيري در مسجد مكي زاهدان نسبت 
اما بعدها معلوم شد كه سازمان . دادند

ترور رژيم، در زمان وزارت فالحيان و 
معاونت سعيد امامي، در اين بمب 

  . گذاري دست داشته اند 
  فلكه  -  بمب گذاري در ميدان - 3

در آن انفجار برخي از  .آب مشهد 
 هموطنان مشهدي به قتل رسيدند و در

سازمان ،  77  سال از سال هاي بعد
قضايي نيروهاي مسلح با انتشار اطالعيه 
اي اعالم كرد كه نتايج بازجويي ها از 

قتل هاي « ستگيرشدگان پرونده د
 روشن كرده كه بمب » أيزنجيره 

گذاري در فلكه آب مشهد توسط 
نيروهاي تحت امر سعيد امامي صورت 

 .گرفته است
    بعد از مشاهده  فعاليتهاي سازمان 
ترور رژيم، هر زمان كه بمبي  منفجر 
مي شد مردم رژيم را عامل آن مي 

 فقيه در در واقع، رژيم واليت. دانستند 
بمب گذاري  و ترور متخصص شده 

هر زمان كه نياز به بحران .  است 
داشته باشد، به راحتي بمبي را منفجر 
مي كند و به بهانه آن،  شرايط ويژه اي 
را به وجود مي آورد و دست به بگير و 

يا . ببند و ضرب و شتم مردم مي زند 
هر زمان كه متوجه مي شود  بلوايي 

ت براي اينكه بتواند در شرف وقوع اس
آن بحران را از خط خارج سازد دست 
به انفجار بمبي يا تروري مي زند تا 

سران رژيم . جهت ها را تغيير دهد
عموما بمب گذاري ها و ترورها را به 
گردن گروههايي كه شناخته شده 

از جمله، سلطنت . هستند مي اندازند 
طلب ها و مجاهدين خلق و گروه 

اهدان و خلق عرب محمد ريگي  در ز
در خوزستان و كردهاي استانهاي كرد 

  .نشين و گاهي هم يهوديان و بهائيان 
   و بمب گذار يا تروريست را به 
گروههاي خط گرفته از سازمانهاي 
جاسوسي سيا ، اينتليجنت سرويس ، 

مرتبط مي سازند اما بعد از ... موساد و 
مدتي  مسئله روشن مي شود و مردم 

 نظام بار ديگر دست به مي فهمند كه
  .بمب گذاري يا ترور زده است 

    در مورد انفجار شيراز،  اخبار منتشر 
شده از سوي رژيم كه با اتفاقي خواند 
انفجار آغاز شدند و به عمدي و كار 

يك گروه تعليم يافته توسط امريكا  
پايان يافتند، دروغ سازيهائي چنان 

ي ها ناشيانه بودند كه  برخي از اطالعات
هم ، در نوشته هاي خود دروغ بودن 

  :آنها را آشكار كرده اند
 مسئولين محلي كه به هيچ وجه در ●

ابتدا در مورد بمب گذاري صحبت 
نمي كردند و مي گفتند كه بر اثر 
انفجار مواد منفجره ادوات نظامي 
موجود در نمايشگاه حادثه رخ داده 

  .است 
و ) جنتي (  امام جمعه هاي تهران ●
آن را حادثه ) حائري ( يراز ش

  .خواندند
» وزير «  شوراي امنيت به رياست ●

كشور وقت، پور محمدي، آن را 
  .حادثه اي غير عمدي برآورد كرد

اما بعد . وزير واواك سكوت گزيد  ●
از چند روز اعالم كرد بمب گذاري و 

به دنبال آن، . عمدي بوده است 
گروهي را كه هر روز بر تعدادشان 

ه مي شدند، دستگير كردند و آنها افزود
وابسته به سلطنت طلبان خواندند كه از 
سوي امريكا و اسرائيل هدايت مي 

مدعي شدند  برنامه ريزي . شده اند
دقيقي براي ايجاد تشنج در كشور 
كشيده بودند كه قرار بود اماكن 

مقدس از جمله مساجد را منففجر 
نمايند و برخي از ائمه جماعت را 

اين جمله آخر بسيار جالب  . بربايند
زيرا  نخست دو امام جمعه انفجار . بود 

را حادثه اي غير عمدي خواندند و 
حاال اعالم مي شود ائمه جماعت در 

با توجه . معرض ربوده شدن قرار دارند
به ساختگي بودن اطالعات، اين پرسش 

آيا  جنگ مافياها : محل پيدا مي كند 
مافياهاي مي تواند دامن بگسترد و يا 

 مالي به روحانيان قدرت طلب –نظامي 
اخطار مي كنند دوره حاكميت شما 
تمام شده است و از اين پس بايد تابع 

  باشيد ؟ 
 در زمان حضور خامنه اي در شيراز، ●
« كشور بركنار شده در كنار » وزير« 

واواك نزد او  رفته و چنين » وزير 
  :گزارش داده اند

وزير اطالعات  همان طور كه ...    « 
ارتباط  اند گروهي در اين اعالم كرده
د كه با كشورهاي انگليس دنشناسايي ش

 چند نفر در و   و آمريكا ارتباط داشته
  .اند اين ارتباط دستگير شده

، برويم  ز اين كه به شيرازماقبل ا... 
هايي به من و وزير اطالعات  گزارش

اند  رسيد كه عوامل حادثه دستگير شده
ما قطعي شد كه حادثه  و براي

 بعد از آن كه . خرابكاري بوده است
مقام  همان جا خدمت. به شيراز رفتيم

معظم رهبري سر نماز مغرب و عشا 
قضيه را مطرح كرديم و ايشان نيز به ما 

برويد و به مردم بگوييد كه در  گفتند
هاي  همين راستا در جمع خانواده

حادثه حضور  شهدا و جانبازان اين
اند به   گروهي كه دستگير شده.يافتم

   ».اند طلبان وابسته بوده سلطنت
 اما در اين مورد سخنگوي قوه ●

  سخنگوي قوه: قضاييه چنين مي گويد 
 روز گذشته ، عليرضا جمشيدي قضاييه

در يك مصاحبه خبري، اظهارات وزير 
كشور و وزير اطالعات درباره انفجار 
شيراز را دنبال كرد و ضمن تكرار 

 12ن ادعاها، فقط اضافه كرد كه هما
او مدعي شد كه . تن دستگير شده اند
تجهيزات ساخت  آنها اسلحه، مهمات،

و قصدشان . بمب و سيانور داشته اند
گذاري در جاهاي پر جمعيت  بمب

در اين رابطه دخالت  .بوده است
بيگانگان به ويژه آمريكا و انگليس به 

 آموزش ساخت. خوبي مشخص شد
يگانگان و تامين مالي بمب توسط ب

تروريستي به صورت شفاف با حسابي 
عوامل بيگانه  كه داشتند از طرف

ي  مشخص شد و در مراحل اوليه همه
اعتراف  اين افراد به اين مسائل اقرار و

همچنين عوامل اصلي در . كردند
شان را به  مراحل اوليه وابستگي

. و انگليس پذيرفتند كشورهاي آمريكا
ترورها هم بد نيست اشاره     در مورد »

اي به ترور كشيش هاي مسيحي در 
همين شهر شيراز داشته باشيم كه اخبار 
افشا شده به ما مي گويد كه قتل هر سه 
كشيش مسيحي در اين شهر به دست 
افراد وابسته به واواك  صورت گرفتند 
و براي رد گم كردن سه زن زنداني از 
وابستگان به سازمان مجاهدين را با 
فريب وادار به اعتراف به اين قتل ها 

بعد هر سه نفر آنها دستگير .  كردند
اما سر نخ قضيه . شده و مفقود گشتند 

در ميان نيروهاي امنيتي واطالعاتي 
ولي .  وابسته به رژيم واليت فقيه بود

  .آن را به گروه مجاهدين نسبت دادند 

   در قتل شادروان فروهر و همسرش و 
پوينده و ديگر مبارزاني نيز مختاري و 

كه در  دوره خاتمي به قتل رسيدند نيز 
همين بازي را در آوردند و قتل آنها را 
به گروههاي خارجي و سازمانهاي 

بعد معلوم شد .  جاسوسي نسبت دادند 
كه كار خود نيروهاي امنيتي و 

بيت « اطالعاتي وابسته به خامنه اي و 
  . بوده است » رهبري 

  
ي اعتناء به محتواي مافيا ها ب* 

كتاب شهبازي بكار خود مشغول 
  :بودند 

  
 حدود سه سال بود كه عبداهللا ●

شهبازي در حال نوشتن كتابي در 
مورد باند مافياي زمين خوار شيراز بود 

اطالعاتي و داده هائي كه از سوي . 
وي قرار بود منتشر شود يكي از 

مافياهاي استان فارس را با مشكل روبرو  
  .ت مي ساخ

     طبق معمول،  باند مافيايي زمين 
خوار كه طي سالهاي گذشته هزار 
ميليارد تومان از اموال مردم را به يغما 
برده بودند متشكل بودند از افراد قوه 
قضاييه و سپاه پاسداران و واواك و 
امام جمعه شيراز و گروه مافيايي 

  .سياسي و گروه مافيايي رسانه اي 
 شهبازي از       اطالعاتي كه

گردانندگان باندهاي زمين خوار و نيز 
گروههاي بهايي مسلمان شده به دست 
آورده بود كار را بر اين افراد سخت 

به خصوص زماني كه .  مي كرد 
شهبازي نوشت  سعيد امامي و روح اهللا 
حسينيان و برخي ديگر از مسئوالن 
وابسته به واواك از افراد نزديك به 

   . اين فرقه بوده اند
 اسناد و اطالعات فاش شده رد پاي ●

مقامهاي قضايي و نظامي و سياسي را 
مافياي ايران كه . نيز  نشان دادند 

بخشي از آن در شيراز مستقر است 
تالش نمود  گريبان خود را از  اين 

  :  مشكل برهد 
 ، اطالعاتي منتشر 87    قبل از عيد سال 

گفته شد كه كتاب شهبازي در . شدند
تكميل است و به زودي منتشر حال 

خواهد شد و اين اطالعات به تفصيل و 
مستند در اين كتاب گردآوري شده 

مافياهاي وابسته به نظام در شيراز .  اند 
فكر مي كردند مي توانند سر او را هم 

به همين دليل به كار .  زير آب كنند
خود ادامه داده بودند و حتي در 
د بهمن و اسفند سال قبل با وجو

انتخابات،  آنها دست به مسطح كردن 
زمين هاي كوهپايه هاي دلو با لودر 
كردند تا بتوانند با فروش آنها هر چه 
بيشتر مال مردم را به چنگ باندهاي 

  .خود در آورند 
     نكته جالب اينكه از زمان به سر كار 
آمدن احمدي نژاد گروههاي مافيايي 
متوجه شده اند كه عمر حاكميتشان 

به اين دليل با . تاه خواهد بود كو
سرعت بخشيدن به كسب اموال 
نامشروع تالش كردند كه هر چه بيشتر 

  .بخورند و ببرند
گستردگي فساد در : انقالب اسالمي 
لوبه در درون رژيم و ايران و جنگ مغ

با بحران تورم و ... بحران هاي اتمي و
  :ركود فعاليت اقتصادي همراه شده اند

  

فقر در سياست تشديد 
ايران و هزينه كردن 
درآمدهاي كشور در 

  :خارج
  

نوشته زير را از ايران : انقالل اسالمي 
محرك نويسنده آن، . دريافت كرده ايم 

خودكشي هاي كارگران و غير كارگران از 
   :شدت فقر است

   كشوري كه به لحاظ دارا بودن منابع 
نفتي در مكان چهارم جهان قرار دارد 

د منابع گازي در مقام و به دليل وجو
دوم كشورهاي داراي ذخاير گازي در 

 است كارگرانش به دليل فقر  جهان
در . مالي  دست به خودكشي ميزنند

همان حال ، رانت خواران نيمي از 
توليد ناخالص داخلي را مي برند و 
بخشش هاي رژيم به عمله استبداد در 

در » استقرار نفوذ « داخل و بابت 
بنا بر .  نمي شناسدمنطقه، اندازه

  خبرهاي منتشر شده و نشده، 
 ايران حقوق معوقه شش ماه ●

كارمندان دولت حماس در غزه را 
  ) . اخبار مطبوعات( پرداخت كرد 

 ايران حقوق معوقه شش ماهه ●
ماهيگيران دولت حماس را پرداخت 

  ). اخبار مطبوعات . (كرد 
 ايران هزينه هاي سه ماهه چند ●

لت حماس را پرداخت وزارت خانه دو
  ) . اخبار مطبوعات .( كرد 
 هزار دالر به دولت حماس 50 ايران ●

  ) . اخبار مطبوعات . (كمك كرد 
 ايران يك ميليارد دالر به دولت ●

  ) . اخبار مطبوعات . ( عراق كمك كرد 
 ايران بخشي از هزينه هاي بازسازي ●

. ( دولت افغانستان را پرداخت كرد 
   ) . اخبار مطبوعات

 ايران بخشي از ويراني هاي لبنان را ●
 ) .اخبار مطبوعات ( بازسازي مي كند  

الملل  به گزارش سرويس بين   ●
خوش ، »االخبار«، به نقل از »تابناك«

نژاد،  نماينده محمود احمدىنويس، 
جمهور ايران براى پيشبرد  رئيس
هاي ايران در بازسازي لبنان  برنامه

در اين كشور است كه به طور دائم 
هاى بازسازى  مستقر شده و پروژه

مي وى تاكيد . كند بسيارى را اداره مي
 كه مبلغ مهم نيست بلكه آنچه مهم كند

است نتايج اين بازسازى است و ملت 
هايى كه  لبنان مطمئن باشد كه پروژه

ايران برعهده گرفته است، بر اساس 
المللى و  هاى بين شاخص

 شده و در استانداردهاي جهانى اجرا
اين زمينه از مهندسان و كارشناسان و 
مشاوران خبره و متخصص استفاده 

كنيم و بر پيمانكارانى كه اين  مي
اند كنترل  ها را برعهده گرفته پروژه

 بر  هاى ماهيانه ما ارزيابى. يمرمستقيم دا
 تا در هيچ مي دهيمها انجام  پروژه
اى از استانداردهاى جهانى  مرحله

  .يمفاصله نگير
هاى  بهترين نمونه براى بيان فعاليت    

بازسازى هيات ايرانى، موضوع 
 11سازى است كه در اين مورد  جاده

سازى به طور  پروژه اساسى و مهم جاده
كامل اجرا شده و يا در حال تكميل 

 :گويد نويس مي خوش. است
 جاده فرعى و 587كيلومتر از 165

 كيلومتر از 199داخلى تكميل شده و 
رگراه بعلبك به بزاليه در حال تكميل بز

 جاده 12 كيلومتر از 109احداث . است
  ديگر نيز در حال مطالعه و بررسى 

  11در صفحه

 !جنگ مغلوبه
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هاي  تعداد پروژه نام پروژه
 ها مجموع پروژه در حال بررسي در حال تكميل شده تكميل

 157 7 10 140 مدرسه و آموزشگاه فنى
 65 2 13 50 ادتىاماكن عب

 20 1 0 19 مراكز پزشكى و بهداشتى
 20 6 4 10 هاى بزرگ و مهم پل
 90 0 77 13 هاى فرعى و كوچك پل

 107 18 2 87 انتقال و توليد برق
 70 56 1 13 هاى شهردارى و زيباسازى پروژه
 پروژه24 كيلومتر109 كيلومتر12 كيلومتر199 هاى اساسى جاده
  پروژه683 كيلومتر250 كيلومتر61 كيلومتر156 اخلىهاى فرعى و د جاده

 70 0 58 12 زيرساخت
 2 2 0 0 پاكسازي مين
 1308 137 191 980 ها مجموع پروژه

 جاده ديگر در 72 كيلومتر از 61. است
  .نيز حال اجرا است

گيرى از  كند كه با نمونه او اضافه مي   
خاك و آسفالت سابق به نتايج عجيبى 

اطالعات رسيديم كه ارائه اين 
ها و  تواند به رسوائى شركت مى

هاى  پيمانكارانى كه قبال ساخت جاده
بعد . لبنان را برعهده داشتند منجر شود

هاى الزم و بنا به نتايج  از انجام آزمايش
كشى  گيرى از خاك محل جاده نمونه

به تناسب هر اليه يك نوع سنگفرش 
باسكورس و يك نوع اسفالت ريخته 

 برخى مناطق ساحلى شد تا آنجا كه در
 5 سانتيمتر باسكورس و 70بيش از 

در اين . سانتيمتر آسفالت ريخته شد
راستا مجبور شديم به تناسب خاك 
برخى مناطق لبنان، ماده عايقى را از 
تركيه و ايران و يونان وارد كنيم كه به 

اين . شود گفته مى» جيو تكستال«آن 
ماده تاكنون در لبنان استفاده نشده 

 با وجود اينكه در برخى مناطق .است
كامال ضرورى است و در اين راستا 
مجبور شديم در برخى اماكن جاده را 
وسيع كنيم تا تاثيرات آب و هوا به آن 
  .آسيب زيادى نرساند

هايى كه شوراى توسعه و  در نقشه   

بازسازي لبنان براى بزرگراه بعلبك به 
بزاليه وضع كرده، مقرر شده كه اين 

 بايد قدرت تحمل عبور و مرور اتوبان
   و كاميون سواري مليون 9ليون تا ي م8

را داشته باشد تا دوباره نياز به بازسازى 
ها و  داشته باشد؛ ولى ما شاخص

استانداردها را باالتر برديم تا اين 
 20اتوبان قدرت تحمل عبور و مرور 

  .  و كاميون را داشته باشدسواريمليون 
...  
 پل 10مى تا كنون جمهورى اسال    

 پل 4اساسى را به اتمام رسانده است و 
 پل 13ديگر در حال تكميل است و 

 77فرعى و كوچك نيز تكميل شده و 
  . پل ديگر در حال تكميل است

با ارقام و مبالغى كه مهندس     
نويس ارائه داد مشخص شد كه  خوش

 ميزان هزينه هاچرا وى از ارائه 
لى كه كند، همان عل خوددارى مى

 مليار دالر بدهى 44باعث شد مبلغ 
. عمومى براى ملت لبنان انباشت شود

در اين راستا وى اتهاماتى را كه ايران 
ها اهداف  در ماوراى اين بازسازى

سياسى دارد را رد كرده و گفت اگر ما 
اهداف سياسى داشتيم با رو كردن اين 

ها را رسوا  آمار و ارقام حكومت
هاى   كه سياستوى افزود. كرديم مى

جمهورى اسالمى ايران احترام به همه 
هاى سياسى است ولى در  ديدگاه

العمل  مقابل هنگامى كه با عكس
هاى خود  وزير لبنان با پروژه نخست

  .روبرو شديم بسيار نااميد شديم

نويس تاكيد نمود كه  مهندس خوش   
هاى بازسازى هيات  اقدامات و فعاليت

ى و موقتى و هاى مقطع ايرانى برنامه
هاى آن  زودگذر نيست بلكه برنامه

استراتژيك است و براى همين فعاليت 
اين هيات براى سه سال ديگر تصويب 

هاى  شده و اكنون مشغول فعاليت
  عمرانى و آبادانى است 

  
اقدامات هيأت ايراني  ذيل جدول

  :بازسازي لبنان
  
  ايران بازسازي بقاع متبركه در ●

ال ، نجف ، سامره عتبات عاليات در كرب
اخبار . ( را ادامه مي دهد ... و 

جانشين ستاد بازسازي ) . مطبوعات 
عتبات عاليات در مورد بازسازي هاي 

  :انجام شده مي گويد 
 ساخت برج نور، سالن و مهمانسرا ...   «

هاي اين ستاد در نجف  را از فعاليت
از سوي اين : اشرف برشمرد و گفت

ائران، ستاد سالن مسقف براي ز

كتابخانه و سرويس بهداشتي مجهزي 
در شهر كاظمين  .احداث شده است

هاي  يازده هزار مترمربع از سنگ
هاي  هاي متبركه و نيز درب صحن
ها تعويض شده است و در آينده  حجره

  ) ع(نزديك طالكاري گنبد امام جواد
در شهر نجف  . به پايان خواهد رسيد

ربع، مركز تحقيقاتي با چهار هزار مترم
اي با هفت هزار مترمربع با  كتابخانه

گنجايش سيصد هزار كتاب با سه سالن 
ها از  قرائتخانه، موزه و مركز همايش

جمله بناهايي است كه در توسعه حرم 
مورد توجه قرار ) ع(حضرت امير

در كربال  مجتمع  .خواهد گرفت
خدماتي با چهارده هزار مترمربع براي 

هزار طبخ غذا اي با ده  زوار، آشپزخانه
و آموزشگاه خدام در جوار حرم 

  .در حال احداث است) ع(سيدالشهداء
احداث دارالشفا با سي و چهار تخت، 
طرح جامع حرمين مطهر و طرح 

 كيلومتر مربع 40بزرگ كربال با وسعت 
  را در برنامه بازسازي داري 

 ايران بازسازي بقاع متبركه در ●
  .سوريه را انجام داد 

ايران به هر . بوعات  اخبار مط●
خانواده شهيد لبنان و فلسطين كمك 

اخبار وب .  ( هزينه پرداخت مي كند 
ايران جهت بازسازي ●). سايت ها 

 هزار 6خانه هاي لبناني به هر خانه 
 اخبار وب –. دالر پرداخت كرد 

  . سايت ها 

 3 شوراي شهر تهران پرداخت ●
ميليارد تومان از بودجه شهرداري 

ت كمك به لبنان را تاييد تهران جه
  . كرد 
 فلسطيني – ايران دانشجويان لبناني ●
را به صورت ...  سوري و– سوداني –

رايگان در دانشگاههاي ايران مي 
اخبار مطبوعات و وب سايت . ( پذيرد 

  ) . ها 
 برخي از دانشجويان لبناني و ●

فلسطيني در دانشگاههاي نظامي ايران 
 تحصيل به صورت رايگان مشغول به

اخبار مطبوعات و وب سايت (  . هستند 
  ). ها 

    اين خبرها حاكي از آنند كه رژيم 
مافياها  تمام  توجه خود را كه معطوف 
به موقعيت يابي در كشورهاي منطقه 
كرده است و نه تنها نگران گرفتار فقر 
و خشونت شدن مردم ايران، نيست 
بلكه خود عامل فرورفتن اين مردم در 

وگرنه، ارقام اين .  خشونت استفقر و
 ميليارد 32ها در مقايسه با » كمك « 

دالري كه به حساب خزانه واريز نشده 
و رانت خواري ها و فسادها كه 
افشاگريهاي مافياهاي رقيب موجب 
آگاهي مردم از آنها مي شود، ناچيز 

  .  هستند 
    جالب اينجاست كه در اين بين 
ن وزيري نادان از حكومت جاهال

اعالم كرده است كه در ايران هيچ 
در زير گفته .كس زير خط فقر نيست 

هاي اين نابغه حكومت برتر هزاره 
  :سوم را بخوانيد 

 رعبدالرضا مصري، كه قاعدتاً و بنا ب    
مسووليتي كه در دولت دارد، بايد 
مدافع حقوق نيازمندان و قشرهاي كم 

پذير جامعه باشد، در  درآمد و آسيب
،  و با باشگاه خبرنگاران جوانگفت و گ

در واكنش به اخباري كه اخيرا درباره 
شده  جمعيت زير خط فقر مطلق منتشر

جمعيت زير خط فقر « : گفته است
 و البته  »!مطلق در كشور وجود ندارد

هم، كامال منحصر بفرد  ي اودليل ادعا
چون به مددجويان « : و شنيدني است

ان توم  هزار50 الي 25خود ماهانه 
  !!» حقوق مي دهيم

 اي كاش، آقاي وزير، الاقل اين     
خود  را ضميمه ادعاي(!) استدالل 
جهت اطالع اقاي مصري . نمي كرد

بايد بگوييم كه درآمد هر وزير و وكيل 
در اين كشور بي حساب و كتاب تقريبا 
در حالت عادي برابر است با در آمد 

مصري اگر .  مدد جو 300 تا 200
ه باشد مي داند كه درآمد وجدان داشت

 ميليون تومان 10وي ماهيانه بيش از 
است البته بدون در نظر گرفتن 
امتيازات نامشروع از قبيل دريافت 
زمين و مجوز واردات و صادرات و 
مجوز زير ميزي برخي از وزراي ديگر 

 ...و 
او مي داند كه حقوق ماهيانه اش بيش 

و مددجويان .  ميليون تومان است 2از 
مجبور هستند براي زندگي مرفه اين 

 ميليون تومان از 5/1وزير بيش از 
هزينه هاي اجازه مسكن ، آب و برق ، 

او را پرداخت  ... تلفن ، موبايل ، گاز و 
 .كنند 

    اين وزير، حقوق راننده ، محافظان ، 
 3همراه و اتوموبيل كه حداقل برابر با 

ميليون تومان در ماه است را نيز بر 
دن مردم و مددجويان انداخته گر

 .است 
   او مي داند كه هر وزير و وكيل در 
اين كشور به طور متوسط ساليانه مجوز 
يك خودرو و هر دو سال يكبار يك 
واحد مسكوني را دريافت مي دارند و 
مابه التفاوت آن مبلغ بسيار گزافي 
خواهد شد كه فشار آن بر همين مردم 

زيرا مي  . و مدد جويان وارد مي شود
بايد از آنها دريغ كنند تا به اينها 

 .بيشترين حقوق و مزايا را بپردازند 
     اين وزير نابغه مي داند كه هر وزير 
و يا وكيل بعد از پايان دوره خدمت 

به مستضعفان، مبلغي ميان » صادقانه «
 ميليون تومان را به عنوان 200 تا 100

دستخوش دريافت مي دارند كه هزينه 
پرداخت آن نيز بر عهده همين مردم 

  .است 
      با وجود اين واقعيتها، او مدعي مي 
شودكه در ايران كسي زير خط فقر 

البته شايد تا زمان بر سر . مطلق نيست 
كار آمدن احمدي نژاد و اين  وزير، 
تعداد كساني كه زير خط فقر زندگي 
مي كردند بسيار كم بود اما االن از 

عدالت « قتصادي و رهگذر سياست ا
اين جاهالن كار به جايي »  گستري

رسيده كه بسياري از مردم زير خط فقر 
جهت اطالع وزير . زندگي مي كنند 

حكومت عدالت محور بايد اضافه كنيم 
كه آقاي مصري پنداري هر تومان را 
يك دالر به حساب مي گذارد و گمان 

را )  دالر 8/2(   هزار تومان 25مي برد 
در .  زندگي كافي مي  دانند براي يك

زير به حداقل مواد مورد نياز براي 
زنده ماندن يك نفر  و قيمتهاي آنها را 
مي آوريم باشد كه همگان پي ببرند 

 :چه كساني بر ايران حكومت مي كنند 
كل مبلغ در آمد يك مدد جو در ماه ●

 هزار ريال مي باشد در زير فيمت 250
 وريمچند كاال را براي مثال مي آ

  90000 قيمت يك كيلو گوشت -
 .ريال 

   ريال 50000  قيمت يك عدد مرغ -
 ريال 40000 قيمت يك كيلو ماهي  -
. 

  ريال 35000 قيمت يك كيلو برنج  -
 3000  قيمت هر عدد نان سنگك-

 .ريال 
 گرمي  450  قيمت يك قالب پنير -

 . ريال 20000
   آقاي وزير اگر از هركدام از اين 

به مقدار يك كيلو در طول يك اقالم 
ماه خريداري كند و حتي يك نان در 
يك ماه مصرف كند در آمدش تمام 
خواهد شد بدون آنكه توان استفاده از 
مواد مورد نياز ديگر از قبيل مسكن ، 
بهداشت ، درمان ، شير ، ميوه ، حبوبات 
، روغن ، صيفي جات ، اياب و ذهاب و 

 .را پيدا كند ... پوشاك و 
مدد جوي  نياز به مسكن !     آقاي وزير

دارد و نياز به پوشاك دارد و نياز به 

راستي .  دارد ... آموزش و پرورش و 
اگر اين مدد جو پوشاك بر تن 
نداشته باشد آقاي سردار رادان او را 
بعنوان ارازل و اوباش دستگير و قوه 

  ؟!قضائيه او را اعدام نمي كند 
 كار كرده  سال30     و كارگري كه 

است و امروز حقوق معوقه او را نيز 
 25نمي پردازند،  دستش از همين 

. هزار تومان در ماه نيز كوتاه است 
. امروز، او دست به خودكشي مي زند 

اما زود است كه پي مي برد چاره 
كارش قيام براي حقوق خويش و 
كوتاه كردن دست مافياها از دولت و 

  . سر نوشت مردم ايران است
  

در سال جاري از قدرت * 
خريد دستمزدهاي كارگران 

  :بيشتر كاسته مي شود 
  
 خرداد 21( به گزارش نشريه اعتماد  ◄
حداقل دستمزد اسمي كارگران ، )87

 هزار 210 در حالي به مرز 87در سال 
تومان در ماه رسيد كه با تعديل اين 
رقم با نرخ تورم و تبديل آن به نرخ 

پايين تر از دستمزد واقعي به رقمي 
  :سال هاي گذشته خواهيم رسيد

 12 كه اقتصاد ايران تورم 85در سال    
 افزايش ،درصدي را تجربه كرده بود

 درصدي در حداقل دستمزد اسمي 19
 رشد ، سبب 84كارگران نسبت به سال 

دستمزد واقعي كارگران در اين سال 
 3/4  بميزان تنها84 سال بهنسبت 
ر گرفتن با درنظ اينك . شددرصد 

 و تورم 86 درصدي در سال 18تورم 
 درصدي در دوازده ماه منتهي به 20

 هزار توماني 24 و رشد 87ارديبهشت 
 87حداقل دستمزد اسمي در سال 

 كاهش شديد قدرت 86نسبت به سال 
خريد كارگران و افت حداقل دستمزد 

 .  آشكار خواهد شدگرانحقيقي كار
  

چرا قيمت نفت باال 
ميليارد  80مي رود؟، 

 12، !دالر واردات ؟
ميليون تن واردات 

  ...گندم و
  

چرا قيمت نفت افزايش مي * 
يابد؟ دو علت يكي كاهش 
ارزش دالر و ديگري چشم انداز 
  :حمله امريكا و اسرائيل به ايران

  
 پل گرگ روبرتس در اينفورميشين ◄

به اين )  ژوئن 11( كليرينگ هوس 
  :پرسش پاسخ گفته است 

ن بهاي نفت را چگونه توضيح  باال رفت●
بدهيم ؟  زير سر شركتهاي نفتي است؟ 
زير سر اوپك است ؟ توطئه چاوز و 

عربستان سعودي است برضد ما است ؟  
بنظر من، هيچيك از اين ها دليل باال 

علت اصلي . رفتن بهاي نفت نيست 
كاهش ارزش دالر  و نقدينه ايست كه 
خزانه داري دائم بر حجم آن مي 

  . دافزاي
 دالر ضعيف است زيرا كسر بودجه ما ●

. و كسر بازرگاني ما بسيار زياد است 
حكومت امريكا نيز هيچ تصميمي بر 

به اين .  كاستن از اين كسري ندارد 
  دليل كه قدرت خريد دالر كاهش مي 

  12در صفحه

 !جنگ مغلوبه
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يابد، فروشندگان نفت و ديگر مواد 
تقاضاي دالر بيشتري در ازاي كاالي 

  . خود مي كنند 
جلوگيري از ركود سخت،  براي ●

خزانه داري حجم بزرگي از نقدينه را 
چون مي . به اقتصاد تزريق كرد 

دانست كه كارش سبب باال رفتن بهاي 
نفت و نياز بيشتر به دالر براي خريد 

صندوقهاي تضمين در . نفت مي شود 
برابر تورم و مؤسسات سرمايه گذاري 
سرمايه هاي از دست رفته و الوصول 

  ا سودهاي حاصل از بورس خود را ب
بازي در قلمرو نفت و گاز و 
قراردادهاي آينده فروش آن، جبران 

همانطور كه يك بورس باز .  مي كنند 
باال رفتن قيمتها را وسيله سودجوئي مي 
كند و خود نيز عامل تشديد تورم مي 

 10اين ارزيابي كه در طول .   شود 
ي سال آينده قيمت نفت افزايش م

يابد، دنيا را بكام اين گونه مؤسسه ها 
مي كند و به خزانه داري امكان مي 
دهد بر حجم نقدينه بيفزايد و نگران 

  .كاهش ارزش خارجي دالر نباشد 
 عامل ديگري با عامل كاهش ارزش ●

مبادله دالر با ارزهاي ديگر همراه است 
چشم انداز حمله نظامي امريكا و : 

 اين چشم .اسرائيل به ايران است 
انداز، تقاضا كنندگان نفت را بر آن 
مي دارد از بيم قطع شدن جريان 

.  نفت، آن را بخرند و ذخيره كنند 
هيچكس از پي آمدهاي اين حمله 
آگاه نيست و همين نا آگاهي و عدم 
اطمينان محرك خريداران به خريد 

نتيجه باال رفتن بهاي . بيشتر نفت است 
  . نفت است 

، وزير نفت عربستان  علي النعيمي●
دليل « : سعودي، بتازگي گفته است 

موجهي براي باال رفتن كنوني بهاي 
مقصود او اينست . » نفت وجود ندارد 

كه عرضه نفت كمتر از تقاضاي آن 
پس چون دليل واقعي وجود .  نيست 

ندارد، پس عامل گراني نفت ، بورس 
  . بازي و داليل رواني هستند 

ه افزايش قيمت      بيهوده نيست ك
نفت با شمشير داموكلس تهاجم نظامي 
را بر سر خاورميانه نگاه داشتن، از 
. سوي امريكا و اسرائيل، همزمان است 

 18بيشترين افزايش قيمت مربوط به  
وقتي بوش در سال .  ماه اخير است 

، عراق را تصرف كرد، بهاي 2003
 دالر بود 27هربشكه نفت بطور متوسط 

هش ارزش داخلي دالر را كه اگر كا.  
در نظر بگيريم، بهاي هر بشكه نفت در 

.   دالر مي شد 31، مي بايد 2007سال 
 دالر به بهاي هر 10 ، 2004اما در سال 

، 2005بشكه نفت افزوده شد و در سال 
 دالر ديگر بر بهاي آن افزوده شد و 12

 دالر به بهاي 6، بازهم 2006در سال 
 4 نيز 2007در سال . آن افزوده شد

در . دالر به بهاي نفت افزوده شد 
 دالر شد 65، 2007نتيجه، بهاي نفت در 

اما در ماههاي اخير، بهاي نفت به .  
 70.  دالر افزايش يافت 135بشكه اي 

دالر افزايش قيمت ظرف چند ماه، 
  . توجيه اقتصادي ندارد 

  
بهاي نفت  كه بر اثر ضربه نفتي  ●

 آن سال به  باال رفت، در دسامبر1979
 دالر 104، بشكه اي 2007دالر دسامبر 

، هنوز بهاي واقعي 1998در . مي شود 
   ، ارزانتر بود1946نفت از بهاي آن در 

يعني قدرت خريد بهاي يك بشكه .  
 63/1، از قدرت خريد 1998نفت در 

 1946دالر كه بهاي يك بشكه نفت در 
در حكومت بوش، .  بود، كمتر بود 

 135 دالر به 27نفت از بهاي هر بشكه 
  . دالر افزايش يافت 

.  ممكن است بهاي نفت پائين بيايد●
اگر نامزد حزب دموكرات به رياست 
جمهوري برسد و هم خود دست از 
نزاع در خاورميانه بردارد و هم 
اسرائيل را براي امضاي پيمان صلح 
عادالنه اي با فلسطيني ها تحت فشار 

اين كه اوباما اما با توجه به . قرار دهد 
در مورد ايران موضع بوش را اتخاذ 

كرده است و بوش از نو، ايران را به 
حمله نظامي تهديد مي كند، بهاي نفت 
پائين نمي آيد و احتمال دارد باال تر 

دليل آن اين كه وقتي .  نيز برود 
اسرائيل گفت جنگ با ايران اجتناب 

 دالر 8ناپذير است، بهاي هر بشكه نفت 
  . فت باال ر
 بسا مشكل تر باشد فهم اين امر كه ●

قيمت باالي نفت بخاطر پائين بودن 
نرخ بهره سپرده هاي دراز مدت در 

نرخهاي بهره در .امريكا نيز هست 
. امريكا، از نرخ تورم پائين تر هستند 

اين امر اثر كاهش ارزش دالر در  
مقايسه با ارزهاي ديگر را بيشتر مي كند 

وانند توضيح بدهند اقتصادها نمي ت. 
چرا نرخهاي بهره از نرخ تورم پائين 

حال آنكه اگر نرخ واقعي . تر هستند 
تورم منظور شود، مشاهده مي شود كه 

 سال اول قرن 8اقتصاد امريكا در 
. بيست و يكم  رشد نكرده است 

گزارش جون ويليام، آمار شناس، بر 
اينست كه طي چند دهه، حكومتهاي 

بازي با آمار شاغالن و امريكا ، از راه 
ميزان تورم ، وضعيت اقتصادي را  

اگر ارزيابي . خوب جلوه داده اند 
ويليام را خوب فهميده باشم، ميزان 

 12واقعي تورم و بيكاري ، امروزه، 
  . درصد است 

  خزانه داري امريكا با تزريق  نقدينه ●
به اقتصاد براي جلوگيري از ركود، 

حال . تموجب گراني ارزاق شده اس
اين كه درآمدهاي  خانوارهاي 

در . امريكائي افزايش پيدا نكرده اند 
نتيجه، اسباب آسودگي خاطر بانكها و 
مؤسسات مالي و سودهاي هنگفت 
شركتهاي نفتي و بورس بازان به قيمت 
پائين آمدن سطح زندگي مردم 

  .امريكا، فراهم شده اند
مي توان اثر تورم شدت : انقالب اسالمي 

ب گير را بر شدت فقر مردم ايران و و شتا
افزايش بي حساب واردات، از رهگذر 
افزايش بي حساب حجم نقدينه و بحران 

 كه سرمايه گذاري و توليد را نا ييسازيها
ممكن مي كنند، ولو سرانگشتي ، برآورد 

   :   كرد
  

سعيد ليالز اقتصاد را صلح * 
گرايانه و ديپلماسي رژيم را 

رده است جنگ طلبانه توصيف ك
و حق اينست كه سياست 
اقتصادي رژيم تسليم طلبانه و 
عامل مؤثر شدن فشارهاي 

 ميليارددالر 80. اقتصادي است
واردات يعني تخريب اقتصاد 

 :داخلي بسوداقتصاد مسلط غرب 
  
 21( كارگزارن از مقاله ليالز در◄

 دولت ري اخميتصم:  )1387خرداد 
 ي خارجيها ييدرخصوص انتقال دارا

 مي تصمكي يياي آسيها بانكبه 
 كه به شود ي ميابي ارزكيژئوپلت
 و راني ايا  شدن پرونده هستهتر ميوخ
البته . شود ي غرب مربوط ميدهايتهد

 ني كه چنستي نبار ني نخستنيا
 هم تر شيپ. شود ي مطرح ميموضوع

 شي كه با افزاشد ي مدهي بحث شننيا
 ني بهتر است ا،ي ارزريروزانه ذخا

 ي پراكنده شود ولشتري ب هرچهريذخا
 يها  به بانكي ارزري ذخانيانتقال ا

.  استي به مراتب بدترمي تصم،ييايآس
 رديگ ي نشات منجاي موضوع از انيا

 تي با موقعراني اي اقتصادطيكه شرا
.  كشور تعارض داردياسي و سكيژئوپلت

 به لحاظ راني نظر گرفت ار دديبا
 است اما از ي منزوي كشوركيژئوپلت
 در انهيگرا  ادغاماستي سي اقتصادنظر

 واردات در شيافزا. ميا  گرفتهشيپ
 مثل سوخت كي استراتژيبخش كاالها

 ياسي سي با شعارهايدر تعارض جد
 ما ي اقتصادياستراتژ. است
 ما يپلماسي دي ولانهيجو صلح
 بين تضاد، آسيطلبانه است و ا جنگ
 راياخ. شود ي به كشور محسوب ميجد

 مطرح اي در دنراني اني بنزميبحث تحر
 كه هر روزه به ييها شده است و طرح

 در دستور نيمنظور كاهش مصرف بنز
 جهت كاهش رديگ يكار قرار م

متاسفانه . شود ي ميابي ارزدهايتهد
 استيشدت وابسته به دن  بهرانياقتصاد ا

 قابل توجه با اصله از فتي حكانيو ا
 رابطه نيدر هم. داردي جنگيپلماسيد

 تي واقعانگري كه بييمارهاتوجه به آ
. رسد ي به نظر ميهستند ضرور

 تا 55 ني ب87 در سال شود ي مينيب شيپ
 20 دالر واردات كاال و ارديلي م60
 دالر واردات خدمات داشته ارديليم

 ارديلي م80 واردات به نيجمع ا. ميباش
 كه حدود چهار برابر رسد يدالر م

 نيا. است1380حجم واردات سال 
 محض يدهنده وابستگ انارقام نش
در مدت .  به خارج استرانياقتصاد ا

 ي ناخالص داخلديهفت سال تول
 داشته كه به شي درصد افزا40حدود 
 دي هر واحد تولجادي اي به ازايعبارت

 سه تا چهار برابر ني بيناخالص داخل
 داي واردات په بيشتري بيوابستگ
 مدت ني در همي ولميا كرده

 به يشتري بشي گرايراني ايپلماسيد
.  استافتهيطلبانه   جنگيها استيس

 حق مسلم يا  هستهي شعار انرژيدرحال
 20 كه روزانه شود يماست سر داده م

 به كشور وارد ني بنزتري لونيليم
  .شود يم

 ذكر است اگر نرخ موثر تعرفه انيشا    
 درصد 5/13، 1383 در سال يگمرك

 درصد كاهش 10بود در حال حاضر به 
 است نيدهنده ا ست كه نشان اافتهي

 لي آزاد تبدر را به بازارانيكه ما ا
 است كه ني بزرگ ابي و عميا كرده

 ري درجه مغا180 و اقتصاد در يپلماسيد
  .هم در حال حركتند

  
از لحاظ سختي : بانك جهاني * 

 مين 135كسب و كار، ايران 
  !: كشور جهان است 136كشوراز

  
 21 (دنياي اقتصادبه گزارش ◄ 
   ):1387رداد خ
ترين گزارش  بانك جهاني در تازه   

وكار در جهان  خود در خصوص كسب
اعالم كرد كه فعاليت اقتصادي در 

تر  كشور جهان سخت134ايران از 
خبر داده است كه » الف«سايت . است

در سه سال گذشته، رتبه ايران پسرفت 
، سپس 113 به 108تدريجي كرده و از 

 در سال 135 و باالخره به 119به 
 ني آخر در.است گذشته سقوط كرده
 سهولت ي جهانيگزارش رتبه بند

 با 2008 در سال رانيكسب و كار، ا
 به يالدي م2007پسرفت نسبت به سال 

 .دي رسي جهان135رتبه 
  

 ميليون تن واردات 12نياز به * 
گندم بعد از آنكه حكومت خاتمي 

مورد گندم،به  در مدعي شد،
  :؟!ايم خودكفائي رسيده

  
  ،)87 خرداد 22 ( آفتاببه گزارش ◄ 

 مجلس  » نماينده«  رضا عبداللهي، 

هشتم با بيان اينكه برداشت از حساب 
« : گفت زا نيست، ذخيره ارزي تورم

بخشي از اين حساب صرف واردات از 
 خارج كشور و بخشي هم صرف جبران

گذاري  خسارات خشكسالي و سرمايه
  كشورخشكسالي امسال در. خواهد شد

موجبات كمبود اقالمي چون گندم، 
برنج، روغن و نهاده هاي دامي شده 

براي واردات اين اقالم به  است كه
 ،كشور با توجه به كسري در خريد

ذخيره ارزي  نيازمند برداشت از
مثال طبق به عنوان . هستيم

 12برآوردهاي انجام شده درحدود 
به واردات گندم داريم  ميليون تن نياز

 ميليون 6حال حاضر نزديك به كه در 
  .آن وجود دارد تن كسري در خريد

 هكتار از جنگل هاي 40روزانه *
 شمال كشور نابود مي شود

 عضو هيئت علمي ،محمد اميني◄ 
، به تحقيقات منابع طبيعي كشور

 40روزانه «:ه است  گفتخبرگزاري مهر،
هكتار از جنگل هاي شمال، جنگل 

ال كشور درشم. زدائي و نابود مي شود
 برابر ميانگين كشوري سموم 9

كشاورزي مصرف مي شود كه اين 
پديده پيامدهاي زيانباري درمنطقه به 

بحران زباله و . ويژه درجنگلها دارد
انباشت غير بهداشتي آن درجنگل نيز، 
مشكالت زيست محيطي اين بخش را 

فرسايش خاك از . شدت بخشيده است
 نتايج بارز جنگل زدايي به شمار مي
آيد كه ميزان فرسايش خاك در شمال 

 ارزش ريالي  .تن درهر هكتار است20
خسارت ناشي از فرسايش خاك و از 
بين رفتن عرصه هاي جنگلي در شمال 

   ».كشور جبران ناپذير است
  

 دارايي هاي خارجي خروج* 
 به ايران از بانك هاي اروپا

    :دستور احمدي نژاد 
  

 خرداد به گزارش نشريه 21در ◄ 
 احمدي نژاد به بانك محمود: عتمادا

هاي بزرگ ايران دستور داده است 
دارايي ها و سرمايه هاي خود را از 
بانك هاي اروپايي به بانك مركزي 

كارشناسان اين . ايران منتقل كنند
اقدام ايران را در واكنش به اخبار 
منتشر شده در مورد احتمال تحريم 
بانك هاي ايراني از سوي اتحاديه 

به گزارش مهر .  مي كنندابيپا ارزيارو
تلگراف نيز با ديلي روزنامه انگليسي 

مخابره اين خبر اعالم كرد عمليات 
انتقال دارايي هاي ايران به داخل اين 
كشور از طريق چند شركت انجام مي 
شود كه مقرشان در كشورهاي خليج 

ديپلمات هاي غربي . فارس قرار دارد
مات بانك مي گويند دولت ايران به مقا

ملي ايران دستور داده است دارايي 
هاي خود در اروپا را به ايران منتقل 

اين دستور پس از آن صادر شده . كنند
است كه دولت آلمان بازرسي هايي را 
از بانك ملي شعبه هامبورگ انجام 

به اين بانك دستور داده شد تا . داد
انجام تحقيقات الزم فعاليت هاي خود 

 قرار است ااتحاديه اروپ. را متوقف كند
در مورد فعاليت اين بانك در اروپا 

مقامات غربي . تصميم گيري كند
احتمال مي دهند بيشتر دارايي هاي 
بانك ملي قبل از هرگونه حكمي از 

اين افراد مدعي . اروپا خارج شود
هستند بانك هاي هلندي به عمليات 
انتقال دارايي هاي ايران به تهران از 

 . مك مي كنندطريق دوبي ك
 در حالي است كه پيش از اين اين

معاون اقتصادي وزير امور خارجه از 
تغيير تركيب دارايي هاي ايران در 
بانك هاي خارجي و انتقال آن به 

بانك هاي آسيايي خبر داده و اعالم 
كرده بود با تصميم كارگروه ويژه 
دولت بخشي از دارايي هاي ارزي 

 مانند طال ايران به دارايي هاي واقعي
.  هم به سهام تبديل مي شودبخشيو 

محسن طاليي با اشاره به انتقال دارايي 
هاي ارزي ايران از بانك هاي اروپايي 
تصريح كرد؛ با پيش بيني صورت 
گرفته تصميم گرفتيم تركيب و ترتيب 
دارايي هاي ارزي را به منظور افزايش 

  . ضريب امنيت آن تغيير دهيم
 75نزديك به  در حال حاضر ايران

ميليارد دالر دارايي خارجي دارد كه 
بارها در خطر بلوكه شدن قرار گرفته 

از چند ماه گذشته ديپلمات هاي . بود
 دولت عضو اتحاديه اروپا در حال 27

آماده كردن زمينه هاي قانوني و فني 
براي مسدود كردن اموال و دارايي 

 در ههاي بانك ملي ايران بودند ك
ن محدوديت ها صورت اجراي اي

فعاليت شعب اروپايي بانك ملي ايران 
در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف 

   .خواهد شد
اعتراضها به گراني : انقالب اسالمي 

زندگي و پرداخت نشدن دستمزدها ، 
سركوب گري . اموري روز مرده شده اند 

كه روز مرده بود تشديد شده است 
چنانكه تنها در تهران، در يك يك 

   . تن توقيف شده اند500ت، تظاهرا
  
  

سركوب جنبشهاي 
اعتراضي دانشجويان 
و كارگران و زنان و 

  ديگرشهروندان
  
  

، دانشجويان 87 خرداد 16در ◄ 
دانشگاه تربيت معلم در نامه سرگشاده 
خود خطاب به مردم ايران خاطر نشان 

  :كرده اند
چو عضوي به درد آورد روزگار « 

 »دگر عضوها  را  نماند  قرار 
 73اكنون كه اين نامه را مي خوانيد 
 72ساعت از اعتصاب غذاي رسمي 

دانشجوي دختر و پسر دانشگاه تربيت 
معلم مي گذرد اما واقعيت آن است 
كه دو روز قبل از اعتصاب غذاي 
رسمي، دانشجويان متحصن غذاي گرم 

 . نخورده اند و نخواهند خورد
تعطيالت قبل از امتحانات بر دانشگاه 

 زده است با اين حال هر بار كه خيمه
تريبون آزادي برگزار مي شود بيش از 

 دانشجو براي گفت و شنود در 1000
در . اين جلسات حضور پيدا مي كنند

اين ميان مسئولين دانشگاه لحظه به 
لحظه به فشار خود بر دانشجويان 

گويا در خيال . متحصن مي افزايند
خام خويش اين گونه مي پندارند كه 

 اين اعمال فشار مي توانند عزم ما را با
 .سست كنند

بي شك فشارهايي همچون تهديد و 
ارعاب خانواده ي دانشجويان متحصن، 
قطع آب، ايجاد اختالل در خطوط 
تلفن همراه، قطع اينترنت دانشگاه، 

  زنداني كردن دانشجويان در محل 
تحصن، افزودن نيروهاي ناشناس در 

دن لباس حراست، ممانعت از بر
دانشجوياني كه از لحاظ جسماني بسيار 
تضعيف شده اند به بيمارستان هاي 
مجهز و تزريق داروي ديازپام براي 
سست كردن و خواب آلودگي 

كه عكس و فيلم همه ... دانشجويان و 
ي اين موارد به عنوان سند موجود 
است؛ به دور از شرافت انساني است و 
كساني هم كه در برابر اين حوادث 

  وت اختيار مي كنند در پيشگاه خدا سك
 .بايد سكوت بشكنند و جواب پس دهند

  در ذهن تك تك اين دانشجويان 
  13در صفحه

 !جنگ مغلوبه
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سؤالي بزرگ وجود دارد كه سنگيني 
آن از سنگيني اعتصاب نمودنشان بيشتر 
است؛ در ايران زميني كه مردمان آن 
داعيه دار همدردي، همدلي و نوع 

نه نسبت دوستي هستند چطور اين گو
 نفر از فرزندان اين مرز و بوم كه 51به 

براي استيفاي حقوق پاي مال شده 
شان دچار ضعف جسمي شده اند، بي 

  تفاوت هستند؟
ما دانشجويان متحصن تربيت معلم    

تهران به صراحت اعالم مي كنيم كه 
قوت روحيمان از ضعف جسميمان 

جان مي دهيم، « پيشي جسته است و 
و در اين راه جز به » حق مي گيريم 

خدا و اراده ي دانشجويان به كسي 
اميد نداريم؛ اما از شما مردم راستين و 
پاكدل، دولتمردان و نمايندگان با 
وجدان مجلس شوراي اسالمي و 
دانشجويان قشر متعهد و قشر همدرد 
تقاضا داريم كه مانع فاجعه ي فرهنگي 

بي مسئوليتي و بي تفاوتي « به اسم 
در اين مرز و بوم » انسان ها نسبت به 

شويد كه همانا درد واقعي كه ما 
دانشجويان را آزار مي دهد همين درد 

 .نو ظهور فرهنگي است
اسامي كساني ، 87 خرداد 17در ◄ 

به دو تربيت معلم كه از سوي دانشگاه 
ترم محروميت از تحصيل محكوم شده 

عباس  - 1 : است، انتشار يافتهاند
 - 3 و  ستاح پورمصلح - 2 و رشيدي

 - 5 و امين آريا - 4 و سيوان فرخزادي
 7 و فاروغ معروفي - 6 و محمد شريفي

  امين شجاع - 8 و امير ساالري -
 400بيش از ، 87 خرداد 19در ◄ 

كارگر شركت فرنخ و مه نخ قزوين 
طي دو روز تجمع اعتراض آميز در 
محوطه كارخانه خواهان دريافت 

ه هاي بحق حقوق معوقه و ديگر خواست
  .. شدند خود 

نشريه دو زبانه ي ، 87 خرداد 19در ◄ 
به مدير » تريفه« فارسي -كردي

مسئولي رزگار خضري با شكايت 
دليل . استاندار مازندران توقيف شد

توقيف اين نشريه درج مطلبي در 
محكوميت حمله ي ارتش تركيه به 

 كردستان عراق صورت گرفته است
راض صنفي اعت، 87 خرداد 21در ◄   

كارگران شركت ريسندگي خاور 
درپي عدم  .رشت به بستن جاده كشيد

دريافت حقوق يكساله كارگران 
كارخانه شركت ريسندگي خاور 

تعدادي ازاين كارگران ,رشت
روزپيش دست به تحصن وحركات 2از

اين گزارش  .اعتراض آميز زده اند
حاكيست درپي اين اعتراض برخي 

جاده فومن ازتجمع كنندگان با بستن 
به رشت اقدام به آتش زدن الستيك 

 .. دراين مسير نمودند
نشريه دانشجويي  ،87 خرداد 21 در ◄

چرو دانشگاه رازي كرمانشاه به مدير 
 . شد مسئولي عباس توفيقي توقيف 

كارگران شركت  ،87 خرداد 21 در ◄
كشت و نيشكر هفت تپه در ادامه ي 
ر اعتراضات و اعتصابات اين دور خود با

ديگر به خيابان هاي شوش آمده و 
نسبت به عدم توجه مسولين در 
خصوص پرداخت مطالباتشان اعتراض 
كردند كه با يورش  مامورين نيروي 

، خيابانهاي شهرستان شوش، درانتظامي
 به درگيري كشيد و مامورين با كار

باتون و ابزار امنيتي شديدا با 
كارگراني كه در حال راهپيمايي در 

تعداد .ند ا بودند  برخورد كردخيابانه
زيادي از كارگران مجروح و بسياري 

هنوز از . ديگر نيز بازداشت شدند 
تعداد مجروحين و يا بازداشت شده ها 

    .آماري در دست نيست
نوجواني به نام  ،87 خرداد 21در ◄ 

محمد حسن زاده فرزند فيروز در 
زندان مركزي سنندج به دارآويخته 

 بود در 1370لد سال وي كه متو. شد 
 سالگي در روستاي محل 15سن 

سكونت خود كه از توابع شهرستان 
  . كامياران ميباشد مرتكب قتل ميشود

 قضائي ايران اين بود كه حداقل رويه
 سال 18تا رسيدن به سن قانوني 

اجراي حكم اعدام به صورت تعليق 

درمي آمد اما در رابطه با محمد حسن 
م رعايت نشده و  هرويهزاده حتي اين 

 سالگي پس از بيش از 17در سن 
دوسال حبس حكم وي به مرحله اجرا 

 .در آمد 
، اطالع رسيد كه 87 خرداد 23در ◄ 

 500طي روزهاي گذشته تلفنهاي بند 
ويژه روحانيت در زندان اوين قطع 

 22بود، شب گذشته مورخه شده 
 و شدندخرداد، تلفنهاي اين بند وصل 

ن طي تماس با چند تن از زندانيا
هاي خود اعالم نمودند كه از  خانواده

تمامي ) دو روز قبل( خرداد 20روز 
، بصورت دسته جمعي 500زندانيان بند 

 ساعتي قبل، . اند  اعتصاب غذا كرده
مامورين گارد زندان با باتوم وارد بند 

ند و تمامي زندانيان را به شدت شد
 .مورد ضرب و شتم قرار دادند

ين گزارشات دريافتي ، بنابر آخر   
نيروهاي امنيتي در طي اين درگيري 

آور نيز  در داخل بند از گاز اشك
ند و آخر شب نيز ه ااستفاده كرد

مجدداً درگيريهائي بوجود آمد كه 
منجر به مصدوم و مجروح شدن 

اي از زندانيان و بستري شدن آنها  عده
 .در درمانگاه داخل زندان شد

م و ،  اعدا87 خرداد 23در ◄
گزارش شد : خودكشي بر اثر زجرها 

 زندان گوهردشت كرج،چندين كه در
زنداني كه روز دوشنبه براي به اجرا 
گذاشتن حكم اعدام به زندان اوين 
منتقل شده بودند صبحگاه روز 

 1حداقل نام . جهارشنبه اعدام شدند
تن از آنها به نام فرهاد گرزالدين 

 نوجوان 2نين چ هم.معلوم است 
اي بهنود شجاعي و محمد فدائي بنامه
جهت اجراي حكم اعدام به زندان كه 

 تا شب گذشته انداوين منتقل شده 
هنوز در اوين بسر مي برند و به زندان 

 .. گوهرداشت منتقل نشدند
 خرداد ماه  يك جوان 21روز سه شنبه 

 زندان 4 به بند اخيرا زنداني كرد كه 
به خاطر ، گوهداشت منتقل شده بود

رها و اذيت وآذارهاي طاقت فشا
فرسايي كه از طرف آخريان رئيس بند  
وساير زندانبانان بر او وارد كرده بودند  

 كرد ودر اين بند اقدام به خود كشي 
  . متاسفانه جان باخت

، ارژنگ داودي ، 87 خرداد 24 در ◄
در پنجاه و ششمين روز اعتصاب غذاي 
خود، خطاب به انسانها، از جمله نوشته 

  :تاس
 با ياد خدا  

با نام انسان ، به نام عشق ، به نام خرد ، 
 به نام آزادي و به نام اخالق

آزاديخواهان جهان ، هم ميهنان 
 گرامي اي آدمهايي كه بر ساحل بساط

... 
 من قرباني ستمبارگي فقيه خونخوارم ،

به استحضار همگان ميرسانم كه پس از 
پنج سال پيگيريهاي بي حاصل به ناچار 

ر اعتراض به رفتارهاي غيرانساني د
 اطالعاتي رژيم به -نيروهاي امنيتي 

سركردگي آدمخوار معروف حسن 
حداد ، معاونت امنيت از روز جمعه 

 در سلول انفرادي زندان 30/1/87
اعتصاب غذاي ) ابوقريب(اوين 

. نامحدود خود را اعالم نمودم 
همانطوري كه انتظار ميرفت زندانبانان 

 انعكاس داليل اعتصاب اوين به جاي
غذا كه دقيقاً با قوانين رژيم انطباق 
كامل دارد ، مكرراً مرا تهديد كرده و 

 بر اساس يك 8/2/87نهايتاً در تاريخ 
دستور كتبي بدون نام و نشان و امضاء 

با غل و زنجير به زندان مخوف ! ؟
رجايي شهركرج كه شكل دخمه هاي 
قرون وسطايي را در ذهن آزادگان 

 . عي ميكند انتقال دادندتدا
سه تن از سركردگان معلوم الحال و 
قانون ستيز اين زندان به نامهاي آجير ، 
علي محمدي و ترابي پس از بي نتيجه 
يافتن تهديدهاي پيشين زندانبانان 
اوين بدون توجه به طرح طبقه بندي 

 6جرايم و تفكيك زندانيان مرا به بند 
آن كه ظرفيت .   فرستادند 16سالن 

 زنداني ميباشد ولي 34براي نگهداري 
 نفر در آن به طرز رقت آوري در 210

هم مي لولند ، عالوه بر اين بر اكثريت 
زندانيان اين بند را جانيان بالفطره و 
منحرفان اخالقي ، قاتل و سارق مسلح 
تشكيل ميدهد بلكه يكي از مسئوالن آن 
به نام علي بخشي معروف به حاجي 

ر قتل زنده ياد بخشي است كه د
 ؟!زهراكاظمي نقش مستقيم داشته است

 
 :  خالصه اتهامات-الف 

تشكيل و اداره جنبش آزادي  - 1
 ... به منظور براندازي... ايرانيان

نوشتن و انتشار مانيفست جمهوري  - 2
به منظور تشويش اذهان ... سكوالر 
 ... عمومي

سازماندهي محكومان و فعاالن  - 3
ظور تداوم مبارزه عليه به من... سياسي 
 ... حكومت

 تهيه فيلم مستند ايران ممنوع - 4
(Forbidden Iran)  به منظور سياه
 ... نمائي چهره حكومت

     در پي آن، وي داليل اعتصاب 
  .غداي خود را برشمرده است 

    متن نامه او، در سايت انقالب اسالمي 
  .انتشار يافته است

عوت  دبنا بر ، 87 خرداد24 در ◄
برخي شبكه هاي ماهواره اي از مردم 

 پارك ملت تهران در براي تجمع در
، چند هزار نفر در  امروز12ساعت

 تجمع كنندگان . پارك حضور يافتند 
شعار هايي را در حمايت از عباس 

و پاليزدار و مبارزه با مفاسد اقتصادي 
ماموران نيز . گراني زندگي مي دادند 

به كتريكي با گاز اشك اور و شوك ال
دستگيري و متفرق كردن افراد 

شمار توقيف شدگان را . پرداختند 
  . تن گفته اند 500
،  بنا بر گزارش 87 خرداد 24در ◄

آسيه اميني ، از برگزاري سال روز قيام 
 خرداد زنان براي احقاق حقوق، 22

حتي در كوه داراباد خود جلوگيري 
آسيه اميني، در شرح ماجرا، از . شد

  :دگان نام مي بردتوقيف ش
دو نفر ... باز تلفنها و باز خبرها و      « 

از ماشين . ناهيد و آيدا: را گرفته اند
پياده به سمت شهروند . پياده مي شوم

ماشيني ترمز مي زند و سوار . فرمانيه
ماشين يكي از دوستان هميشگي جنبش 

جلوتر پياده مي شوم و . زنان مي شوم
ر داريم با عده اي دوستاني كه قرا

كميم و كمتر هم مي . جمع مي شويم
شويم زيرا جلوه و فريده غايب از ما 
جدا مي شوند تا قدم زنان به سمت راه 
ابريشم بروند كه شنيده ايم ژيال بني 
يعقوب و نسرين ستوده را هم گرفته 

و چند دقيقه بعد تلفن جلوه و . اند
 !فريده هم خاموش مي شود

 نفيسه آزاد سارا لقماني و.  نفر8شدند 
هم به جمع بازداشت شدگان اضافه 

همه نگران نسرين ستوده ايم كه . شدند
باز در . كودك چند ماهه در خانه دارد
تلفنها . راهيم و دور مي زنيم خيابان را

خبر از بازداشت دختر آقاي صميمي 
و ) كه متاسفانه نامش را نمي دانيم(دارد

مطمئن نيستيم به جز دوستاني كه با هم 
وده ايم يا از آنها با خبريم آيا در ب

جمع بازداشت شدگان كسي ديگر نيز 
 هستند يا نه؟

نمي دانيم در فاصله اين چند ساعت 
چند دعوت شده به مراسم آمده و باز 
گردانده شده يا به داخل ون، هدايت 

ساده ترين مراسم مدني ما . شده اند
. تبديل به صحنه اي پر تنش شد

از ! يم و هم نهچرايش را هم مي دان
اين روست كه دائم همه بي دليل از 

  »هم مي پرسند چرا؟
، بهنگام اجتماع 87 خرداد 25در ◄ 

هزار نفر از  8 بيش از براي اعتراض
مردم شهر مشهد در اطراف ميدان 

زادي و بلوار وكيل آباد شهر مشهد ، آ
 6 يا 5تن از مردم عادي و  200بيش از 

فردوسي تن از دانشجويان دانشگاه 
 اجتماع .مشهد بازداشت شدند

كنندگان به گراني و فساد اعتراض مي 
  .كرده اند 

نيروهاي يگان ويژه و انتظامي حاضر     
در محل كه گفته ميشد با حضور 
فرمانده نيروي انتظامي استان ، 
استاندار و ديگر مسئوالن استاني از 
ساعت ها قبل در محل تجمع حاضر 

 هر چهار خيابان بودند با مسدود نمودن
اصلي منتهي به ميدان ازادي ازعبور 
وسايل نقليه براي ساعت ها جلوگيري 

علي رغم حضور رئيس شوراي . نمودند
شهر مشهد ميان تجمع كنندگان و 
تقاضاي پايان تجمع ، معترضان بر 

با .  شدت اعتراضات خويش افزودند
اضافه شدن به تعداد تجمع كنندگان 

ر نفر گزارش  هزا10 تا 8كه حدود 
 ماموران 13شده است حدود ساعت 

يگان ويژه و لباس شخصي حاضر در 
محل كه توسط ده ها بسيجي موتور 
سوار همراهي ميشدند با شليك چند 
تير هوايي و با استفاده از باتوم ، باتوم 

ور به تجمع آبرقي و گاز اشك 
كنندگان حمله كرده و اقدام به 

ان بازداشت جع گسترده اي از حاضر
به گزارش شاهدان . در تجمع نمودند

عيني حاضر در محل نيروهاي بسيجي 
با استفاده از زنجير ، قمه ، باتوم برقي و 
انواع گاز هاي اشك اور به طرز 
وحشيانه اي به تجمع كنندگان حمله 

نيروهاي گسترده حاضر در . نمودند
محل با جمع نمودن بازداشت شدگان 

 پس از در مسجد واقع در پارك ملت و
ضرب وشتم وحشيانه انان در مسجد با 
ده ها اتوبوس حاضر در محل انان را 

  .به مكان نامعلومي منتقل نمودند
همچنين گفته ميشود به پاي يكي از 
حاضران در محل تير اصابت نموده 

به گزارش كميته دانشجويي . است
ش .محمد: گزارش گران حقوق بشر

حاضران در پارك ملت مي يكي از 
 كه تاكنون چنين خشونتي را از گويد

نيروهاي امنيتي در هيچ تجمعي 
 "او مي گويد، . مشاهده نكرده است

 زن را ديده است كه با سر 4دست كم 
 ".و صورت خونين، بازداشت شده اند

گفتني است از سرنوشت بازداشت 
شدگان اطالعي در دست نيست و تنها 
مسئوالن دانشگاه از منتقل شدن 

داشت شده با صدور دانشجويان باز
قرار بازداشت توسط دادگاه انقالب ، 

 .به زندان مركزي مشهد خبر داده اند
در پي اطالع ، 87 خرداد 25 در ◄

دانشجويان دانشجويان دانشگاه 
فردوسي از بازداشت شدن جمع 
زيادي از دانشجويان اين دانشگاه ، 
تجمع اعتراضي مقابل خوابگاه پسران 

حاضران در . اين دانشگاه برگزار شد
 تن از 500اين تجمع كه بيش از 

دانشجويان گزارش شده است با سر 
دانشجوي زنداني آزاد « دادن شعار 
احكام انضباطي ملغي « و » بايد گردد

به سمت امور دانشجويي »  بايد گردد 
واز انجا به سمت خوابگاه دختران 

 .حركت نمودند
علي عزيزي، ، 87 خرداد 26در  ◄

تر تحكيم وحدت و عضو نائب دبير دف
سابق انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير، 

 خرداد ماه به دادگاه 25شنبه مورخه 
وي با حضور در  .انقالب احضار شد

 دادگاه انقالب نسبت به 28شعبه 
الزم . اتهامات وارده از خود دفاع نمود

 13به ذكر است كه عزيزي در تاريخ 
آبان ماه سال گذشته در منزل پدري 

 روز را در 63ازداشت و مدت اش ب
  .زندان اوين به سر برد

 عليرضا ، 87 خرداد 26در  ◄
اي چند  پس از وقفه) طلبه(جهانشاهي  

روزه، به دليل به توافق نرسيدن با 
برخي از مسئوالن محلي، راهپيمايي 
اعتراضي خود را به سمت تهران از سر 

جهانشاهي هدف از اين  .گرفت
ض به نحوه راهپيمايي خود را اعترا
هاي مفاسد  رسيدگي به پرونده

اقتصادي كشور از جمله زمين 
 .ندك هاي سيرجان عنوان مي خواري

در حالي كه ، 87 خرداد 26در  ◄
پايگاه هاي خبري رسمي سكوت 
سنگيني پيش گرفته اند، خبر موثق 
دريافتي از دانشگاه زنجان حاكيست از 
شب گذشته به دنبال متهم شدن يكي 

 اين دانشگاه به تصميم به از معاونان
برقراري ارتباط نامشروع اجباري با 
يكي ازدانشجويان دانشگاه، اين 
دانشگاه در التهابي بي سابقه به سر مي 

  .برد
، "خبرنامه اميركبير"بنا به نوشته     
دكتر حسن مددي، از اساتيد گروه "

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان و 
 زنجان، پس معاون دانشجويي دانشگاه

از آنكه يكي از دانشجويان دختر 
دانشگاه زنجان به كميته انضباطي 
احضار شده بود، او را تحت فشار قرار 
داده بود تا به خواسته هاي بي شرمانه 

ساعت هفت بعد از ظهر . وي تن دهد
روز گذشته اين دانشجوي دختر در 
حالي كه يك ضبط صوت نيز با خود به 

ن دانشجويي در همراه داشت، با معاو
دفتر وي قرار گذاشت و هنگامي كه 
معاون دانشگاه براي انجام اين عمل 
ننگ آور در حال درآوردن پيراهنش 
بود، دانشجويان به دفتر وي يورش 
برده و ضمن جلوگيري از اين عمل 
شرم آور از اين اقدام فيلمبرداي و 
پس از آن اقدام به برگزاري تجمع 

ل افشاي اين به دنبا. اعتراضي كردند
مساله و تهديدات معاون دانشجويي 

 نفر از 3000دانشگاه زنجان، بيش از 
دانشجويان شب گذشته تجمع كرده و 
خواستار استعفاي دكتر مددي معاونت 
دانشجويي، و دكتر نداف، رئيس 

مددي پيش از . دانشگاه زنجان شدند
 رياست 1376 تا 1374اين نيز از سال 

ه زنجان را بر دانشكده ادبيات دانشگا
  .عهده داشته است

 گزارش نابر، 87 خرداد 29در  ◄
مدافعان حقوق بشر در ايران، زنداني 

 ساله 23اسي به نام جليل بني خالد سيا
قتل دو مامور امنيتي ميباشد  كه متهم به

به همراه دو زنداني ديگر كه يكي از 
نام زرواني به گواه ساير  آنان با

صطالحاً مجنون زندانيان فاقد مشاعر و ا
همراه زنداني ديگري كه  ميباشد به

تاكنون هويت وي محرز نگرديده 
اعدام به  است جهت اجراي حكم

سلولهاي انفرادي زندان كارون اهواز 
زنداني در  اين سه.منتقل گرديده اند 

  . طي روزجاري اعدام خواهند شد
، به گزارش فعاالن 87 خرداد 29در ◄ 

 اريخحقوق بشر در ايران، در ت
 دادگاه جزايي 118 ، شعبه 28/3/87

محمدرضا عوض پور دانش آموز  تبريز،
هويت طلب تبريزي را به اتهام توهين 

 قانون 514استناد ماده  به رهبري به
 ماه حبس تعزيري 6مجازات اسالمي به 

  .محكوم كرد
، به گزارش فعاالن 87 خرداد 29در  ◄

فتحي  ااهللاطعحقوق بشر در ايران، 
بداهللا، فعال مدني ساكن شهر فرزند ع

 خرداد 25 دهگالن، روز شنبه مورخه
 شهر دهگالن به واواكتوسط ، 87

احزاب  اتهام هواداري از يكي از
كردي بازداشت و به نقطه نامعلومي 

  .منتقل گرديد
پيگيري خانواده و نزديكان نامبرده    

حاكي از انتقال نامبرده به تهران جهت 
 تكميل پرونده ادامه پروسه بازجويي و

  . ميباشد
، به گزارش فعاالن 87 خرداد 29 در ◄

 21عبدي،  هاناحقوق بشر در ايران،  
ساله، دانشجوي رشته روان شناسي در 

اعضاي  و از دانشگاه پيام نور بيجار
انجمن زنان آذرمهر كردستان كه در 
 مورد توانمندسازي جامعه زنان ايران

 از ، در منطقه كردستان فعاليت مينمود
  در شهر سنندج توسط11/7/86تاريخ 

نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از 
سپري نمودن پروسه اي پر فراز و 

تحمل شكنجه هاي روحي و  نشيب و
 سرانجام از سوي شعبه دوم ، جسمي

دادگاه انقالب شهرسنندج به اتهام 
تباني و اقدام عليه امنيت كشور 

به پنج  ) همكاري با روناك صفارزاده(
ل حبس تعزيري توام با تبعيد به شهر سا
   .ميه محكوم گشتارو

 !جنگ مغلوبه
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  روحانيت.
  يك فرقة تمام عيار

  
در فضاي سانسور حكومتي كار كعب 
باالگرفت و سخنانش كه بيشتر يادآور 
سنت و دستوراتي بود كه در بين 
يهوديان رواج داشت، فصل الخطاب 

و به دليل دردسترس نبودن متن .  شد
 سخنان به مثابه قرآن براي همگان، آن

. آيه هاي قرآني در جامعه جا افتادند
بعدها محققين اسالمي به خصوص اهل 
سنت، از گفته هاي اوبه عنوان حديث 

  .استفاده نمودند
در واقع بنيان گذار روحانيت دراسالم، 

او در . همين كعب االحبار است
حكومت عثمان به مقام اولين مفسر 
رسمي قرآن، اولين امام جمعه و 

به اين ترتيب او بين . محدث نائل آمد
قرآن و مردم، در حقيقت بين مردم و 
خدا، واسطه اي بنا نهاد به نام روحانيت 
. كه در قرآن پيش بيني نشده بود

همين واسطه ها بودند كه بعدها صدها 
فرقه را بنابر نوع جهان بيني اي كه 
  .داشتند، از درون اسالم تاسيس نمودند

ز مردم مي گويند كه فرقه به عده اي ا
بنابر اختالفات نظري ويا احيانا شكلي، 

براي . خود را از جامعه جدا مي كنند
خود شرايط و ترتيبات و احيانا لباس 
مخصوصي معين و مشخص مي كنند و 
هركسي مي تواند به آن فرقه بگرود به 
شرطي كه آنها را بپذيرد و به عمل 

به اين ترتيب صدها فرقه . درآورد
م تاسيس شدند كه آنها را به دراسال

فرق كالمي و فقهي و غيره دسته بندي 
روحانيت شيعه را فرقه اي از . كرده اند

آن چه يك . شاخة فرق فقهي مي دانند
فرقه راخطرناك مي كند وبه آن جنبه 
اي منفي مي دهد اين است كه 
تشكيالت يعني جلوة مادي فرقه، فوق 
انسان و حقوقش قرار گيرد و مقدس 

ود،  در نتيجه نگهداري از آن به ش
 "اوجب واجبات"هرقيمتي برپيروانش 

مي گردد به نحوي كه براي پاسداري 
از آن تا قتل مخالفين و جنايت پيش 

 -گفتيم كه شرائط فرهنگي. مي روند
سياسي صدر اسالم در -اجتماعي

وضعيتي بود كه بينش و شيوة علي ع 
به . تحت سانسور به حاشيه رانده شد 

 ترتيب فضال و علماء و ائمة جمعه و اين
قضات و حاكمين شرع تحت نظريات و 
احكام كعب قرار گرفتند و به نام 
حكومت اسالمي به مديريت جامعه 

 جاي "حكومت اسالمي". پرداختند
اصول اسالم نشست و سرداران اسالم 
خود را ملزم به حفاظت از اين 

سالها طول كشيد تا . حكومت ديدند
گاه حكومت اسالمي به فساد در دست

حدي ازرشد برسد كه فقان مردم رنج 
ديده را درآورده براي بهبود وضع 

اما . خود به سوي علي ع روي آورند
همانطور كه مي دانيم، بسيار دير شده 

مافياها در همة مؤلفه هاي . بود
اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ديني و 
اقتصادي و مخصوصا دربين قضات 

 فساد گسترش يافته رخنه كرده بودند و
كار بر علي ع بسيار دشوار مي . بود

حكومت "نمود زيرا در حقيقت 
 توسط همين مافياها برقرار و "اسالمي

پابرجا بود به نحوي كه فساد به يكي از 
پايه هاي استوار حكومت و زندگي 

اين . روزمره مردم تبديل شده بود
فساد با واسطه شدن كعب و ديگر 

وصل مي شد و جزء روحانيون، به خدا 
به اين ترتيب بود . دين مردم شده بود

كه علي ع با دسيسة مافياي اسالمي 
توسط يكي از متعصب ترين اين مردم 

رضاي "كه آمادة شهات بود، براي 
  . ترور شد"مصلحت نظام" و "خدا

پيروان چهارمين خليفه و اولين امام 
شيعيان كه به دست مافياها به شهادت 

راه او . اورا پي گرفتندرسيده بود راه 
ادامة رسالت پيامبر ص ، يعني رساندن 
پيام خدا به مردم و احيانا به عمل 
درآوردن آن بود كه با روش كعب در 

به دليل . نقطه مقابل قرارمي گرفت
تضاد جهان بيني آنها با ثروت اندوزي، 

زندگي پيروان او در مبارزه، بامشكالت 
هدف آنان . فراواني مواجه بود

 و رساندن پيام "حق"مچنان گفتن ه
قرنها طول كشيد تا . خدا به مردم بود

پديده اي به نام روحانيت شيعه تشكيل 
درابتداي تشكيل اما همچنان در . شود

درون مردم و با مردم بود و با يك 
. فرقة تمام فاصلة زيادي داشت

هراجتماعي روحاني خود را داشت با 
غلي آداب و رسوم خود كه معموال به ش

مشغول بود و زندگي خود را بدون 
وابستگي به طبقة مرفه كمابيش اداره 

 در اين چنين روحانيت. مي كرد
 حيطةحوزه فرهنگ عمومي و در 

زندگي خصوصي مردم به حيات خود 
 رابطه مردم از زماني كه .داد ادامه مي

با عالمان ديني بر مدار مرجعيت 
 و حوزه هاي ديني شكل يافت سازمان 

رفته رفته اين جماعت متمايل  ندگرفت
به جاي ارشاد . به راه كعب االحبار شد

و روشن كردن عوام، درنظر و عمل، 
كالم حق را .  خود دنباله روآنان شدند

به كناري گذاشتند، اسالم را دين 
تكليف انگاشتند، قرآن را مخصوص 
مردگان قراردادند، پيروان رااز ورود 

دين .... بازداشتند، و"معقوالت"به 
  .رادر خرافات غوطه ور كردند

تا اينكه آيت اهللا خميني در حالي 
وارث اين تشكيالت شد كه جامعه 
ايراني ديگر همانند جامعة حجاز زمان 

آگاه از حقوق . خلفاي صدر اسالم نبود
خود، مردم براي استقالل و آزادي و 

در . كرامت انساني قيام كرده بودند
ايگاه اين اوضاع و احوال، او از ج

نظري دست به تحولي در روحانيت 
تااندازه اي خرافات زدائي . شيعه زد

كرد و براي اولين بار در تاريخ 
روحانيت، از حق و حقوق وبرابري  
انسانها سخن گفت تا حدي كه 
فيلسوفان غربي را شگفت زده كرد و 
مي رفت تا دوران علي ع را دوباره 

اسالم از به اين ترتيب . زنده كند
و زندگي خصوصي به حوزه قلمر

. زندگي اجتماعي و سياسي وارد شد
اما اين سخنان و نظرات آقاي خميني 
تاريخ مصرفي داشتند كه با به قدرت 

حجت االسالم . رسيدنش سپري شد
بوشهري مدير سابق حوزة علمية قم در 
توجيه سئوالي از فريد مدرسي كه در 

 خرداد در سايت تابناك 26تاريخ 
بنده به ":  است مي گويدانتشار يافته

كالم . نيستم) ره(دنبال تاويل كالم امام
. العين ما باشد امام بايد هميشه نصب

منتها شرايط و اقتضائات زمان و مكان 
يعني . حاكم بر اينگونه جمالت است

همين امام كه پيش از انقالب در برابر 
برخي مسائل با يك نگاه برخورد 

ب كردند، پس از پيروزي انقال مي
نگاهي ديگر درباره  آن مساله 

پا گذاشتن روي تعهداتي كه . "داشتند
آقاي خميني قبل از انقالب به ملت 
داده بود را اين روحاني اين چنين 

 تاييد و تفسير مي " تغيير نگاه"آسان با 
در حاليكه عمل نكردن به تعهد .  كند

با قرآن در . خالف هرديني است
اشت چنين برد. تضادكامل قراردارد

هاي ماكياوليستي را فقط مي توان در 
  .خطبه هاي كعب االحبار يافت

آقاي خميني حوزة سياست و اجتماع 
ودرعمل  اشتباه گرفت "قدرت"را با 

نه تنها به هيچ يك از آن نظريات جامة 
عمل نپوشانيد، بلكه به راه كعب رفت 
وعمال خود را دربرابر نظريات علي ع 

. يجاد نمود را ا"خط امام"قرارداد و 
 اصل حكومت اسالمي "با اعالم كردن 

، اصول اسالم را فرع بر "است
حكومت قرار داد و براي روحانيت 

نظر . ساختاري جديد پديد آورد
خويش را اسالم ناب محمدي ناميد و 
ديگر قرائت ها را از اسالم سانسور 

دادگاه هاي ويژه براي . نمود
روحانيون برقرار نمود و امتيازات 

دي  نسبت به ديگر اقشار برايشان زيا
مرجعيت را كه در نظر و . قائل شد

عمل مستقل از دولت و حكومت بود، 
روحانيون . تحت امر ولي فقيه در آورد

مخالف را از ميان برداشت و اين چنين 
از روحانيت شيعه، يك فرقة تمام عيار 

سكوت روحانيت مخالف در . بنياد كرد

تلويحي سطح جامعه همراه با تاييد 
آنان بر اصل نظام واليت فقيه و 
مصلحت انديشي، علي رغم مقاومت 
بعضي روحانيون سنتي، اين فرقه را 
يك پارچه جلوه گر كرده و كل 
روحانيت شيعه را درايران در آن جا 

آيت اهللا يزدي رئيس . داده است
جامعة مدرسين حوزة علمية قم 

تصريح  "ششمين اجالس علماء بالد"در
) ره(چنان كه امام راحل هم": كرد

فرمودند كه حفظ اساس حكومت 
است ما نيز اوجب واجبات اسالمي از 

بايد براي حفظ اين كيان تالش 
معلوم نيست منظور ايشان از  (."كنيم

كيان چيست، زيرا يك معني آن 
براي تثبيت ).  پادشاه جبار مي باشد

قدرت تازه تاسيس حكومت اسالمي، 
 تا كشتن به بيدادگري روي آورد و

كعب . انسان هاي بي گناه پيش رفت
االحبارها را به گردخويش جمع نمود 
تا در منابر به تخدير عوام بپردازند و 

امام . خرافات را بارديگر رواج دادند
زادگان زيادي سربرآوردند و بازار 

حكومت . تقديس رواج پيداكرد
مقدس شد، مقبره مقدس شد، شرك و 

حق و بت پرستي رواج پيداكرد، 
حقوق ازميان رفتند و با تكاليف و 
احكام مشي زندگي دنيا و آخرت مردم 

نتيجة اين سبعيت اين . را تعيين نمودند
شد كه اكنون هاشمي رفسنجاني اين 
تالشهاي سي ساله نظام واليت فقيه را 
شكست خورده تلقي كرده و در 
همايش دولت، نظام اداري و چشم 

 هر وقت«: انداز اعالم مي دارد
زنجيرهاي استبداد از دست و پاي 
مردم باز شد، مردم خود جامعه را 
اصالح كرده و پيشرفت كرده اند اگر 
مردم در باالي سر خود شمشيري نبينند 
و در فضاي امن فكر كنند و تصميم 
. »بگيرند بسياري از مسايل حل مي شود

براي نشان دادن ابعاد مخربي كه اين 
ر جامعه روحانيت باشمشير و سانسور د

برجاي گذارده است، كافي است به 
مسلمان (اين مطلب از يك سايت 

 نقل مي كنند ": توجه نمائيد) ايراني
هرگزاجازه )رض(آيت اهللا بهاءالديني

ايشان راببوسد نمي دادند كسي دست 
اماپس ازمدتي مانع بوسيدن دستشان 

ازايشان دليل اين تغيير شيوه  .نشدند
سوال شد كه ايشان 

درخدمت آقاصاحب الزمان :دفرمودن
بودم وخواستم دستشان راببوسم كه 
آقااجازه ندادند وقتي دليل اين 

چرانمي :كارراپرسيدم ايشان فرمودند
 به اين "گذاري ملت دستت راببوسد؟

ترتيب روحانيت موفق شد در سه دهه 
جامعة ايراني را به سقوط معنوي 
بكشاند و خدا و دين و ارزشهاي انساني 

افات و فساد و بت پرستي را به خر
  . برساند

 همه اين ها بدون دستياري شياداني 
كه بعدها به تشكيالت مافيائي تبديل 

رابطة آلي و . شدند غير ممكن بود
هماهنگ شده اي بين اين روحانيت و 
مافياها برقرار گشت به نحوي كه كمتر 
فسادي مي توان يافت كه دست 
مراجع يا روحانيون ديگردر آن ديده 

روحانيون طراز اولي نظير آيت . نشود
اهللا يزدي كه سالها درراس قوه قضائيه 
قرارداشت داراي پرونده هاي فساد بي 

تاريخ شيعه هيچگاه . شماري هستند
دچار اين همه فساد و تباهي و 

  .تبهكاري نشده بود
هم اكنون در حوزه هاي علميه 
تحوالتي را تدارك مي بينند تا تتمة 

 ساكت را هم ازبين روحانيون مخالف
ببرند و   تشكيالتي برابر كليساي قرون 

هم زمان با . وسطا را فراهم آورند
گردهم آيي جهاني روحانيون كليساي 

اجالسيه ساالنه "كاتوليك در كانادا، 
 در "جامعه مدرسين و علماي بالد

حوزه علميه باحضور سران دولتي  
درشهر قم برپا شد تا طرح دولتي 

زه ها براي تكميل كردن رسمي حو
قدرت وگسرتش فضاي عمل واليت 

  .مطلقه فقيه به اكمال برسد

امور خارج از  محدودة 
رسالت و پيامبري در 

  7 –قرآن 
  
  

اگر ما مي بينيم كه پيامبر اسالم در 
ابتداي تاريخ ظهور اين آئين ، در نقطه 
مركزي وحي به تشكيل حكومت همت 
ورزيد تنها به اين علت بود كه محل 
نزول وحي و پايگاه شروع اين پيام 
الهي الزم بود كه از هر گونه پليديهاي 
شرك و جاهليت پاكسازي و منزه 

و اصالً منظور آن حضرت اين . گردد
نبوده است كه مرز و بوم جغرافيائي 
سياسي خاصي به عنوان حكومت براي 
كشورهاي اسالمي تعيين كرده باشد و 
براي همزيستي مسالمت آميز آن 

به همين علت وقتي آن . شيده باشدكو
حضرت نامه به پادشاهان و حكام 
مناطق مختلف مي نوشت ، نمي نوشت 
چون من پيامبر خدا هستم ، حكومت 
را به من واگذار كنيد، بلكه مي نوشت 
كه به خدا و پيامبر و معاد ايمان 
بياوريد و از شرك و بت پرستي دوري 
گزينيد و كساني كه پيام الهي وي را 
مي پذيرفتند در اداره امور زندگيشان 
و حكومت و سياست كشورشان دخالت 
نمي كرد و مدعي هم نبود ، تنها مدعي 

  . رسالت و ابالغ بود و ال غير
براي مردم آن زمان تفاوت نبوت با 
حكومت و پادشاهي كامالً براي مردم 
روشن بود و بدين علت به هنگام فتح 

  :  گفتمكه وقتي ابوسفيان به ابن عباس
كار برادر زاده تو عظيم باال گرفت، و “

ابن عباس ” ملك وي عظيم ملكي شد
اين نبوت است نه ملك و  “ :پاسخ داد
    29”پادشاهي

پيامبر كوشش مي كرد كه يك تجسم 
عيني و يك الگوي اخالقي براي 
جوامع انساني ارائه بدهد و به همين 
علت وقتي مردم با وي زير شجره 

 عنوان رهبر سياسي نيز بيعت كردند، به
 ارائه يك الگوي اخالقي اما. عمل كرد

براي جوامع انساني، كامالً متفاوت از 
تشكيل حكومت و آئين كشورداري و 
پاسداري از منافع و مصالح اقتصادي و 

  . اجتماعي شهروندان است
همين مقام رهبري اجتماعي و سياسي 
و اخالقي را كه پيامبر به خاطر تحكيم 

پايگاه پيام آسماني خود قبول نخستين 
كردند، اول از طريق انتخاب و بيعت 
مردم به وقوع پيوست و سپس اين 

 و توشيحبيعت مردمي از سوي خداوند 
    30.مورد رضايت قرار گرفت 

حتي اين مقام زمامداري  و رهبري 
سياسي پيامبر ، در جائي كه مربوط به 
اجرائيات و دستورات عملي و انتظامي 

 مردم بوده است، از طريق روزمره
انتخاب و بيعت مردم انجام پذيرفته و 
در رديف و زمره وحي الهي به حساب 

واَمرُهم شورا بينَهم : نيامده است و آيه 
31 ن همين مطلب است كه آنچه  بي

مربوط به ادارة زندگي و همزيستي 
مسالمت آميزبا همسايگان و اقتصاد آنها 

رگ كشور و ساير امور در خانه بز
 .است، بايد به خودشان واگذار شود

اگر امور و حوداث مردمي ، با اوامر و 
نواهي شريعت برخورد پيدا كند، 
مسئوليت آن با خود مردم است و در 
شأن و مقام پيامبر نيست كه اوامر و 
نواهي الهي را با زور و اجبار به دست 

  . مردم اجرا نمايد
اي اينكه ديده مي شود تنها در فرصته

خاصي و زمانيكه مردم سرزميني به حد 
رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي رسيده 
اند و تشخيص داده اند كه پيامبر و امام 
عالوه بر رهبري ديني ، رهبري سياسي 
و آئين كشورداري نيز بهتر و شايسته تر 
از ديگران از عهدة آن بر مي آيند و 

آنانند كه خود شاهين مجسم عدالت 
 را به سوي عدل و داد هستند و مردم

مي خوانند ، عقل اينگونه جوامع 
پيشرفته اي به انتخاب اصلح و احسن 
رهنمون مي سازد و به همين علت در 
اين برهه مشاهده مي شود كه پيامبر و 
يا امام را براي رهبري سياسي خود نيز 

  . انتخاب مي كنند
اين نوع حكومت ، يك الگو ، سرمشق 

ل و حركت به و يا سرخطي براي تكام
سوي يك عدالت گستردة جهاني است 
و پايدار قلمداد شده و مي شود و 

 حكومت پيامبر و يا خالفت نمونه 
به منظور شاهين ) ع(حضرت علي

عدالت و داوري است كه بايد هميشه 
آن را در يك كفه ترازو و قرارداد و 
كفه ديگر آن را حكومتهاي ديگر و با 
ر اين عيار است كه مي توان ه

حكومتي را به پيشگاه خود و ترازوي 
عدالت عرضه كرد تا انسان بفهمد 
كدام يك از آنها در اين سنجش بر 
ديگري برتري دارد و عقل و خرد آزاد 
كدام يك از آن ها را اصلح تشخيص 

  .مي دهد
  

  مردمي و يا سرچشمه مردم منشاء
مردم هستند كه براي ادارة زندگي 

 كساني خودشان و يا تمشيت امور خود
را به عنوان وكيل و يا جانشين خود 
براي اداره اموري انتخاب مي كنند 
بنابراين حكومت يك واقعيت سياسي و 
اجتماعي است كه واقعيتي جز انتخاب 
مردم دربرندارد و با انتخاب مردم 
است كه كسي حكومت مي كند و يا 

  . اند رفرمان مي 
نيرو و سرچشمه مردمي است كه اداره 

 تدبير امور سياسي ، اقتصادي زندگي و
و اجتماعي را بايد به دست تواناي 

و سرنوشت خود . خودش انجام پذيرد
سياسي خود را –و محدودة جغرافيايي 

در دست داشته باشد نظام و حكومتي 
 به دست خود ايجاد مي كند و كهرا 

مسئوليتي را كه از جانب مردم براي 
امور سياسي و اداره كشور به ديگري 

عاً خارج از آداب بگذار مي كند ، طوا
و سنن مردم و مهم تر از همه فرهنگ و 

  . دين مردم آن مرز و بوم نيست
مردم يك مرز و بوم با داشتن فرهنگي 
مشخص و ديني معين ، خود حافظ 

 هستند و قطعاً يشدين و فرهنگ خو
حكومتي كه ادارة مردم آن مرز و بوم 
د را از طرف آن مردم به عهده مي گير

نمي تواند خارج از آن فرهنگ و دين 
و ارزشهاي جهان شمول آن عمل كند 

  . و بدان ها توجه نداشته باشد
امر حكومت و رهبري سياسي واقعيتي 
جز انتخاب مردم دربرندارد و حضرت 

به هنگام بيعت مردم با ) ع(علي 
خودش در مسجد مدينه ، صريح و 

  : آشكار فرمود
امر ) تحكوم(اين امر  اي مردم ،« 

هيچ كس به جز شما كسي . شماست 
كه شما او را امير خود گردانيد، حق 
امارت بر شما ندارد، ما ديروز هنگامي 
از هم جدا شديم كه من قول واليت 
را ناخوشايند داشتم، ولي شما اين را 
نپذيرفتيد ، آگاه باشيد كه من كسي 
جز كليددار شما نيستم ، و نمي توانم 

روا از بيت المال يك درهم را به نا
و باز در جاي ديگر مي »  32برگيرم
اگر بسويم نمي شتافتيد و “: فرمايند

خالفت را يا التماس و خواهش 
برگردنم نمي گذاشتيد ، و نيز خدا از 
دانشمندان نخواسته بود كه جلو 
ستمكارات سود جو را بگيرند، هر آينه 
بي درنگ زمام امور را رها مي ساختم 

ا جام آغازش يكجا در آب و پايانش را ب
    33”مي انداختم

  وقتي از نظر امام اول شيعيان منشاء 
  

  16در صفحه
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مردم  منشاء عمده نابساماني هاي 
اجتماعي و اقتصادي و سياسي و 
گسترش فساد در جامعه را استبداد 
ميدانند از سوي ديگر سران نظام 
جمهوري اسالمي ميدانند كه اگر اين 

فته و بهم پيوسته و  ياسازمانجنبش ها  
جهت بيابند مهار آنها غير ممكن 
خواهد بود و با سرنگوني استبداد 
خواست صد ساله جنبش هاي مردم 
ايران عملي و ايراني آزادي و ايران 
استقالل مي يابد لذا همه كار ميكنند تا 

با چنين فرضي آيا . چنين نشود
قدرتهاي سلطه گر كه بساط سلطه خود 

ان گسترده اند،ناچار را در اطراف اير
نخواهند شد با تمامي شعارها و 
ادعاهاي حقوق بشري و هواداري از 
مردمساالري كه ميدهند به اين 
خواست مردم تن در دهند؟ اما به نظر 
ميرسد كه قدرت سلطه گر  اگر هم 
جنبشي را بخواهد تحت كنترل  خود 

بدين ترتيب شخصيت . مي خواهد
آزادي هاي نماد دو اصل استقالل و 

در چنين جنبشي نقش كليدي خواهند 
  .داشت 

     بدين سبب، قدرت هاي سلطه گر 
از يك سو و نيروهاي متكي بر قدرت 
استبدادي از ديگرسو، همواره بر آن 
بوده اند تا نيروها و شخصيت هاي ملي 
كه نزد عموم ايرانيان از اعتبار و حسن 
شهرت بر خوردارند يا بي اعتبار شوند 

اعتبار آنها سوء استفاده بگردد و يا از 
لذا اخيرا شاهد گسترش تالش آنها در 
.  اين راه در برون و درون مرز هستيم

از جمله اين حركتها ميتوان به دعوت 
هاي گوناگون صداي آمريكاو ديگر 

( رسانه هاي وابسته از افراد نكره 
اشاره كرد ) ناشناس براي عموم مردم

 جبهه ملي كه بنام و يا به نمايندگي از
در اين رسانه ها حضور مي يابند تا 
خاطره ويا ماجرايي  كه فقط خود و 
آمران آنها از آن خبر دارند را به 
عنوان واقعه اي تاريخي به خورد  
بيننده خود بدهند تا نتيجه مطلوب 

يا در درون .   خويش را حاصل نمايند
ايران هروقت قافيه تنگ مي آيد و 

وعيت مي حاكمان محتاج كسب مشر
شوند،  اين نهضت ملي ايران و رهبري 
آن دكتر مصدق ويا شهيد نهضت ملي 
ايران دكتر حسين فاطمي است كه به 

با خود مي انديشند كه . ياري ميطلبند
حقيقت تاريخ را با جعل و دروغ 
ميتوان از حافظه و وجدان تاريخي 
ملتي حذف كرد اما همانطور كه 

داد قدرتهاي سلطه گرو دستگاه استب
وابسته پهلوي و سپس خلف آن واليت 

مطلقه فقيه با تمام توان ، كوشيدند تا  
خاطره دكتر مصدق و نهضت ملي 
مردم ايران را با توسل به سانسور 
وجعل از حافظه تاريخ  پاك كنند و 
موفق نشدندو نا چار حتي آل برايت 
وزير خارجه و كلينتون رئيس جمهور 

 مصدق آمريكا، كودتا عليه دولت ملي
را اشتباه خواندند،اينك نيز اين تالشها 
در بي اعتبار كردن شخصيتهاي ملي 
وتالش در شخصيت هاي كاذب 

يكي . تراشيدن نيز بي اثر خواهند ماند
از شخصيت هايي كه قريب به سي 
سال است كه هر دو دسته همواره 
سعي كرده اند يا پاي او را به زد و 

نند و بندها وارد تاشايد بي اعتبارش ك
يا ناسزا و تهمت و افترا نثارش كرده 

  .      اند آقاي بني صدر است
 مردم ايران 58 بهمن ماه سال 5   در 

براي اولين بار در تاريخ حيات خويش، 
پاي صندوق هاي راي رفتند تا به 
تشخيص خويش شخصي را براي 
رياست كشور كه اينك جمهوري شده 

 مردم ايران در. بود  انتخاب نمايند
اولين انتخاب خود به آقاي بني صدر، 
شخصي  كه سابقه مبارزاتيش از دوران 
دانشجويي تا انقالب را درراستاي 

مبارزات آزاديخواهانه و استقالل 
طلبانه، در يك كالم جنبش حق طلبانه 

او نيز به . خويش ميديدند راي دادند
مردم وعده داد تا از حقوق ملي آنها 

امروز با . كردصيانت نمايد و چنين نيز 
گذشت قريب به سي سال از آن روز 
تاريخي، بد انديشاني هستند كه صرفا 
به جرم اينكه او بر عقيده و مرام 
خويش پاي ميفشارد، به خيال خام 

فرقي . خويش بكار تخريب اويند
نميكند چه در لباس روحاني چه در 
كسوت سلطنت طلب و فرقه رجوي و 

ن خواه توده اي و يا مدعي دروغي
رهرو دكتر مصدق، بر چهار دسته اول 

چرا كه از يك قماشند و . حرجي نيست
استبداد را روش حكومت و  كسب 
قدرت را هدف خويش ميدانند و به هر 
روشي براي رسيدن به هدف خويش 

جاي تعجب آن . متوسل ميشوند
جاست كه كساني كه خود را طرفدار 

 دكتر مصدق و وارثان "واقعي"
 ميدانند چرا چنين  جبهه ملي"اصلي"

روش و منشي را كه ناقض ادعايشان 
ناقض ادعا . نيزهست بر ميگزينند

وگفتارشان است بدين دليل روشن 
مصدق به چه صفت مورد عالقه و :كه

احترام مردم ايران است كه امروزه 
حتي سلطنت طلبان و رژِيم جمهوري 
اسالمي نيز در بزنگاه ها كه ميخواهند 

د ومشروعيتي كسب دل مردم را بربياين
مگر نه . كنند ناچارند او را ستايش كنند

اين است كه او از استقالل ايران واز 
آزادي مردم صيانت كرد و در مقابل 
استبداد ايستاد تا عاقبت سلطه گران و 
نوكرهاي داخلي آنها از روحاني و غير 
روحاني درپي كودتا بر ضد او شدند 

اگر . وحكومتش را سرنگون ساختند 
ين عمل او مورد پسند اين مدعيان ا

راهش است از چه رو سعي دارند تا با 
زروپرستان همصدا شوند وعليه اولين 
منتخب مردم وبا توسل به زبان فريب، 
پايمردي و ايستادگي او بر استقالل و 
آزادي كه همراه با  حفاطت از 
تماميت ارضي  ايران، با حضور مداوم 

ود را  او  در جبهه هاي جنگ همراه ب
با تشبث به همان روش گروه هاي زور 

از جمله از زبان . پرست تخطئه نمايند 
و قلم اين مدعيان شنيده و يا خوانده 

  :ايم كه
در گذشته نام دكتر مصدق بگونه ... «

هاي مختلف مورد استفاده بسياري از 
اشخاص يا گروه هاي سياسي قرار 
گرفته كه به گواهي اعمال و افكارشان 

 قرابتي با راه و انديشه او كمترين
بايد پذيرفت كه در اين . نداشته اند

به حزب توده » فضل تقدم «كار هم 
بعد ها مجاهدين خلق . تعلق ميگيرد

خواستند خود را به مصدق ببندند و 
هنوز هم از اين كار مذموم دست 

  .نكشيده اند
 آقاي ابوالحسن بني صدر كه همه 
ن عكس تاريخي او را در حال بوسيد

« دست خميني به پاس دريافت مقام 
ار او به ياد دارند » رياست جمهوري

نيز با همه اين احوال و كارهايش، 
هرگز از ادعاي پيروي از راه مصدق 

 ياد –» ....چشم پوشي نكرده است
  -داشت روز ،احترام آزادي

 اما روش و منش  دكتر مصدق مگر جز 
احترام به راي مردم و حقوق ملي آنان 

 آقاي بني صدر هيچ وقت منكر بود؟
اين نشده است كه رابطه اي عاطفي او 
و آقاي خميني را به هم متصل ميكرد تا 
جايي كه او، خميني را به جاي پدر 
خويش مي دانست و بار ها در مصاحبه 
ها و يا در خاطرات خويش بدان اشاره 

نقطه قوت او نيز در اين . كرده است

 ، او، اينست كه با وجود اين ارتباط
حق حاكميت را از آن مردم ميدانست 
و بر آن ايستاد و اين رابطه عاطفي مانع 
از آن نگشت كه به تعهد خود در دفاع 

.  از حقوق ملي مردم وفادار بماند  
آري او از آزمايشي خطير سر بلند 

او به خاطر همان عهد و . بيرون آمد 
پيماني كه با مردم بست تا از حقوق 

يد  تا پاي مخالفت با آنها دفاع نما
 رفت حال انصافا اعمال "پدر خويش"

و افكار او و ايستادگيش بر دفاع از 
حقوق مردم با زنده ياد دكتر مصدق 
قرابت دارد يا مدعياني كه به هر قيمت 
شده ميخواهند ايران را بياباني خالي 
از شخصيت ملي، كه در مورد خاص 
آقاي بني صدر اقبال و شانس منتخب 

بودن را هم دارد بنمايند؟ آيا با مردم 
خود انديشيده اند كه در اين زمان كه 
بنا بر اعتراف خودشان نيز آمريكا و 
قدرتهاي استعماري بكار آلترناتيو 
سازي هستند و خطر جنگ هر روز بر 
سر ايران سايه شوم خود را افكنده 
است اين ايران و ايراني است كه به 

اريخي آتش حسد شان ميسوزد؟ سابقه ت
و مبارزاتي آقاي بني صدر و مقاومتش 
در مقابل واليت فقيه و هر واليت ديگر 
غير از جمهورمردم،  ثبت و ضبط است 

اما شما مدعيان . منكر آن نتوان شد. 
چه كرده ايد؟ با چه ميشود شما را 
محك زد؟ در چه تجربه اي شركت 
كرده ايد؟ از چه رو با همان رسانه ها 

ن ميشويد همصدا كه به حق معترضشا
ميشويد و مردم ايران را كه زير خفقان 
سياسي هر روز سركوب ميشوند، كور و 
كر و كودن فرض مينمائيد و زبان 
فريب بكار ميبريد و ميخواهيد بسان 
مالي فريبكار ده كه عكس مار را كه 
تصوير بود به جاي كلمه مار به مردم 
بنمائيد؟ آيا خود غافليد كه وقتي 

ا لباس باطل مي پوشانيد، حقيقت را ب
حقيقت با رسوا كردن شما خود را از 
آن لباس بيرون مي آورد ؟ شما كه اين 
عكس را هرگز فراموش نميكنيد در 
اين كار با انصار حزب اهللا در فراموش 
نكردن تصوير دكتر مصدق در حال 

بوسيدن دست ثريا،همسر شاه  
ومنطقشان مشترك نيستيد؟ به خاطر 

 اسفند 14راسم ياد بود دارم كه در م
 كه در دانشگاه تهران 59درسال 

برگزار شد و از سوي نظام واليت 
 اسفند نام گرفت براي 14مطلقه، غائله 

مقابله با آقاي بني صدر همين تصوير 
دكتر مصدق  دردست عناصر چماقدار 
حزب جمهوري اسالمي و اعوان و 

   آيا فكر -انصار استبداد در احتزاز بود 
د كه شما با علم كردن تصوير نميكني

آقاي بني صدر و آقاي خميني همان 
قصد را داريد؟ شما كه  صحنه و تصوير 
بوسيدن دست آقاي خميني توسط بني 
صدر را به ياد داريد،  كلمه اي از 
سخنان بني صدر را در همان روز، كه 
باعث خشم خميني  و در نتيجه سانسور 
 آن مراسم از سوي راديو و تلويزيون
شد را بخاطر داريد؟ آيا مي دانيد او 
در آن سخنراني از حاكميت مردم 
سخن گفت؟ آيا شما نمي دانيد كه 
مردم ايران مي دانند اين بر انتخاب 
مردم ايران است كه مي خواهيد پرده 
فراموشي بيفكنيد؟ شما سخنان او را كه 
در سخنراني هاي متعدد خود از جمله 

ز حقوق   در دفاع ا59 اسفند 14در 
مردم ايراد ميكرد به خاطر داريد ؟ شما 
مخالفت او را با اعدامها كه بعضا به 
درگيري لفظي با آقاي خميني منجر 
ميشد را به خاطر داريد؟  شما كالم و 
يا رفتاري از او شنيده و يا ديده ايد 
كه ذره اي به استقالل و آزادي و حق 

حاكميت مردم خدشه وارد كرده 
رفا با ديدن اين عكس باشد؟اگرنه و ص

به قضاوت نشسته ايد و ديگران را بدان 
فرا ميخوانيد فكر نميكنيد اگر منصفيد و 
واقعا دل در گرو استقالل و آزادي 
ايران  داريد، بايد در كار خود انديشه 
كنيد؟ اگر آري كه شما در كار فريب 
چنان پيش رفته ايد كه خود را نيز 

در راه فريب داده ايد و  داريد درست 
همان قدرت ها قدم بر ميداريد كه 

به خاطر شما و ديگر .شماتتشان ميكنيد
خوانندگان مي آورم كه آقاي بني 
صدر اگر راه قدرت را بر ميگزيد 
بهترين شخص بود تا از رانت آقاي 
خميني بهره ببرد و نوبت به امثال 
رفسنجاني و خامنه اي نميرسيد ولي او 

 استقالل با اعتقاد راسخ به آزادي و
ايران  و حقوق ملي ايرانيان و 
سرنوشت حال و آينده كشور به راه 
مردم رفت و از رياست جمهوري 
نظامي كه به راه استبداد رفت چشم 
پوشيد و با جالي وطن، زندگي در 
غربت و سختي آن را به در قدرت 
ماندن وبه استبداد حكومت كردن 

او اينك در ميان شخصيت . ترجيح داد
 ايران تنها كسي است كه هاي ملي

عالوه بر اعتقاد و ايستادگي بر اصول 
خدشه ناپذير استقالل و آزادي و 

مگر راه مصدق غير  ( -اعتماد به مردم،
، بخواهيد و يا نخواهيد -)از اين بود؟

منتخب مردم ايرن نيز هست و بدين 
صفت  از ديگر رهروان راه استقالل و 

تاز آزادي ايران، تا انتخابي ديگر مم
در آخرين روزهاي تقابل . گشته است

او با استبداد،پس از ديدار با آقاي 
خميني ، پيشنهاد كرد كه مقبوليت 
مجلس و نخست وزيري آقاي رجايي 
را به مردم و رفراندوم واگذارند از 
آنجا كه احزاب مختلف  از جمله جبهه 
ملي نيز حمايت خود را از رئيس 

رات در جمهور اعالم و مردم را به تظاه
 خرداد دعوت كردند و آقاي 25روز 

خميني با گزارشاتي كه از جمله توسط 
بهزاد نبوي به او رسيده بود دريافته 
بود كه اگر مردم به خيابان بيايند پايان 
خواب و كار او براي استقرار واليت 
فقيه و استبداد ديني گستردن فرا 
ميرسد و با توجه به كينه اي كه نسبت 

بخصوص دكتر مصدق به مليون و 
  : داشت سخنراني كرد و از جمله گفت

من آن چيزى كه بسيار مورد تعجبم ...«
جبهه "است، اين نيست كه در اعالميه 

به  ["غير انسانى"براى اليحه  "ملى
قصاص، يعنى حكم غير ] اصطالح او

غير انسانى  ، يعنى حكم!انسانى قرآن
، اعالميه بدهند و مردم را دعوت !اسالم
مقابل  د كه ايهاالناس بياييد، دركنن

اسالم قيام كنيد و استقامت كنيد، من 
 از آنها همچو توقعى داشتم و دارم اما

بعضى كه اعالميه دادند و تأييد كردند 
اند  اين راهپيمائي ها را، آيا خوانده

 را؟ "جبهه ملى"هاى  اعالميه اين
اند، كه به اين راهپيمايى دعوت  ديده
هاى آنها اين  انگيزه  ازاند؟ و يكى كرده

است كه بياييد مقابل قرآن قيام كنيد؟ 
واقعِ صريحش  منتها لفظش را نگفتند و

اگر اينها خواندند اين را، . همين است
راهپيمايى  غفلت كردند از اينكه اين

براى مقابله با اسالم است؛ براى مقابله 
 با جمهورى اسالمى است؛ و براى

من . تمقابله با حكومت اسالم اس
عجالتاً كار ندارم كه آيا دولت آقاى 

فعال است يا نه و  رجايى يك دولت
آيا كارهايى كرده است كه بايد در 

ندارم به  مقابل او ايستاد يا نه؛ و كار
اينكه مجلس شوراى اسالمى آيا يك 
مجلسى است كه از ملت است يا نه؛ و 

ندارم به اينكه قوه قضائيه آيا به  كار
كند يا نه؛ به اينها من  مىتكاليفش عمل 

ندارم؛ و اگر راهپيمايى هم فقط  كارى

براى راهنمايى مردم بود، آن هم 
بود كه عمل  صحبتى نبود، و ممكن

در ! بشود؛ اما راهپيمايى در مقابل اسالم
 در مقابل حكم! مقابل صريح قرآن

اين را چه جور تعبير ! ضرورى اسالم
جبهه "كنيم؟ باز من كار ندارم به 

بعض افرادش شايد  ، با اينكه"لىم
افرادى باشند كه مسلمان باشند؛ لكن 

پيوند  هايى كه من كار دارم به آن
اند با  اند با اين جبهه؛ پيوند كرده كرده

. منحرفين اند با منافقين؛ پيوند كرده
من با اينها كار دارم كه شمايى كه 
متدين هستيد و مدعى تدين چه 

؟ آيا تكليف اين معنا داريد توجيهى از
شرعى فقط اين است كه در مقابل 

در ! كنيد مجلس و دولت اعالميه صادر
تمام تكليف هاى شرعى كه شما 
احساس كرديد همين تكليف شرعى را 

را دعوت كنيد به  داريد كه مردم
شورش در مقابل دولت اسالمى، در 

 نهى! مقابل مجلس شوراى اسالمى؟
ازمنكر و امر به معروف فقط منحصر 

ست به همين كه دولت اسالمى را ا
آن هم با آن  نهى و امر بكنيد؛

! و آن هم دعوت به قيام؟! كوبندگى؟
در مقابل ! آن هم دعوت به شورش؟

 كه مخالف "جبهه ملى"اعالميه  اين
نص قرآن مجيد است، در مقابل اين 

است به  كه مردم را دعوت كرده
راهپيمايى در مقابل قانون الهى، تكليف 

 اريد شما؟ آقايان تمام تكليفديگر ند
ها را به جا آوردند و عمل كردند، فقط 
يك تكليف مانده و آن جمهورى 

تمام تكليف ! زدن؟ اسالمى را به هم
هايى كه بر ما و شما متوجه است، چه 

و  از قشر نويسندگان و روشنفكران
ها و نهضتها و سايرين، تمام  جبهه

تكاليف فقط منحصر به اين شده است 
اسالمى را در خارج  اين جمهورىكه 

از كشور طور ديگرى كه هست نمايش 
 بدهيد ومردم را دعوت كنيد كه بر
! خالف جمهورى اسالمى شورش كنند؟

ديگر همه چيز درست شده است، فقط 
وقتى كه سرتاسر  در! اين يكى مانده؟

ايران آشوبگران مشغول آشوب هستند، 
ه ابتال ب منافقان مشغول فعاليت هستند و

جنگ با قدرتهاى بزرگ داريم و 
مملكت ما آنجا مبتال به جنگ است و 

مبتال به اين دستجات  در داخل
مختلفى است كه به بهانه اسم شماها در 

جوانان ما را زخمى  ريزند و خيابانها مى
كشند، اينها  كنند و گاهى هم مى مى

را  خواهد؟ اينها نهى از منكر نمى
مر به كنيد اين ا دعوت به شورش مى

  »....نيست؟ منكر نيست؟ اين امر به فساد
  

در همين روز   ازجمله،آقاي خميني
 ميليون بگويند بله من 35 :بود كه گفت

البته در اعالميه جبهه ملي و ! ميگويم نه
فراخوان آنها صحبتي از قانون قصاص 
به ميان نيست و آقاي خميني اعتراض 
آنان به تصويب قوانين ناقض حقوق 

ين گونه تعبير كرد تا با استناد بشر را ا
به آن با بهره گيري از منطق صوري و 
به بهانه دفاع از شريعت اسالم دستور 

شما . سركوب مردم را صادر نمايد
مدعيان فكر نميكند اگر آقاي بني صدر 
قدرت طلب بود و حكومت كردن را 
به هر قيمتي ميخواست فرصتي بهتر از 

ا را  گروه ه" مزاحمت"اين نبود تا 
چيزي كه خميني بارها از او ( كم كند
و با خيال راحت قباي ) خواست

رياست مطلقه را به تن نمايد؟ هنوز بعد 
از نزديك به سي سال چه چيز را بر او 
نمي بخشيد؟ حقوقمداري اورا يا كوتاه 
نيامدن و ايستادگيش بر سر اصول را 
ويا اعتقاد او به اسالم را؟ او كه با 

 اكراه در دين پايه صراحت ميگويد ال
راستي از چه مي هراسيد؟ . باور اوست

دليلي براي همزماني حمله و تخريب 
اوبا همرديف كردنش با توده ايها و 

با بحث هاي اخير كه ...فرقه رجوي و
در ايران در باره او در رسانه هاي 
استبدادي كه به دنبال اعتراف سران 
نظامي مبني بر دروغ خواندن نسبت 

ه بني صدر   باالگرفته است خيانت ب
داريد؟ اما راه مصدق به شعار و ادعا 
نيست به كردار و عمل است كه 

 .مشخص ميشود

 راه مصدق از شعار تا عمل
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آيا پيامبري در بند زمان  
و مكان و زبان و قوميت 
  ؟ و فرهنگ خاصي است

  
   برفرض كه نزديك به تمام اعضاي 5/2

جامعه در بند روابط قوا و در حكم 
بيان آزادي دولت استبداديان باشند، 

بايد روش زندگي در آزادي را براي 
حتي يك تن كه در جهنم استبداد 

  ). 24(است، ممكن گرداند 
    اين دو كار، در جامعه عرب آن روز 

در جامعه هاي امروز، . شدني شدند
. گرچه مشكل تر اما بازهم شدني هستند

هركس برآن شود موازنه عدمي را 
ا اصل راهنما كند و بيان آزادي ر

انديشه راهنما بگرداند، به تجربه 
خواهد ديد كه چنين كاري شدني 
است و آتش روابط قوا بر او نيز سرد 

  .مي شود
يكبار ديگر يادآور شوم كه حتي . 5/3

اگر يك تن زندگي در آزادي را 
برگزيند و با استبداديان در زورمداري 
شريك نگردد، به ميزاني كه بيان حق 

 مي دهد، مي شود و استواري نشان
وجدان همگاني را بر مي انگيزد و 

از ابراهيم .  تحول را ميسر مي سازد
، تجربه پيروز )ص(تا محمد ) ع(

پيامبران، آزمونهاي موفق اين آموزه 
از آن پس تا امروز، نيز، هر . هستند

نوبت، كه ميان نماد استقالل و آزادي 
و جامعه چنين رابطه اي برقرار شده 

كرده و نظام است، جامعه تغيير 
اجتماعي خويش را تغيير داده و 
پيشگام تغيير در مقياس جهان گشته 

  .است
  
بدين قرار، پيام آزادي اعالن . 6

 25( آزادي انسانها از نخبه گرائي است 
كه از عوامل از خود بيگانه شدن )

تمامي دينها از بيان آزادي به بيان 
انسانهائي كه در نگاه . قدرت بوده اند

ن در عداد حيوانها بشمار مي زورمدارا
آيند و بدين باور كه سرنوشت آنها 

جهان «اطاعت از ارباب قدرت است، 
گردانده اند و » تا جهان را جاي زور

خود به آتش بيداد سوخته اند، مي 
بايد آزاد شوند تا  وارثان و امامان 

قرآن، نخستين و تنها . جهان بگردند
كتابي است كه انسان را از بندهاي 

مي ... ژادي و ملي و قومي وجنسي ون
رهد و مخاطب خدا، همانا انسان را، 
خليفه خدا در روي زمين مي گرداند 
و ميان او و خدا، حايل شدن پيامبر را 

اين آموزه در جامعه . نيز روا نمي بيند
دم از واليت » نخبه ها«هاي امروز كه 

مطلقه مي زنند، بيش از همه، به انسانها 
 كار مستقل و آزاد كمك مي كند به
  .كردن خود آيند

و از آنجا كه قدرت، بنا بر نيازهاي . 7
روز به روزش، نيازمند احكام ضد و 
نقيض مي شود، به ترتيبي كه در تشريح 
بيان آزادي گذشت، در بعدهاي 
اجتماعي و اقتصادي و سياسي و 
فرهنگي و در رابطه انسان با محيط 
زيست، پيامبري تعيين احكام ثابت 

در . و احكام متغير است) اصول راهنما(
اين جا، يادآور مي شود كه از خود 
بيگانه كردن بيان آزادي در بيان 

قدرت، تنها با نگاه داشتن كلمه وتغيير 
پرده . معني آن به انجام نمي رسد

فراموشي كشيدن بر اصول راهنما در 
هر يك از قلمروها نيرنگي است كه 

در بيان بدان مي توان بيان آزادي را 
براي مثال، . قدرت از خود بيگانه كرد

نزديك به تمام اصول راهنماي قضاوت 
كه در قرآن رديف شده اند يا به دست 
فراموشي سپرده شده اند و يا بال اجرا 

در عوض، بر عناوين جرائم . هستند
. مقرر در قرآن، تا بخواهي افزوده اند

در جاي خود به اين امر واقع، باز مي 
  .پردازم

فرض كنيم در :      و اينك مي پرسم
جهان امروز، بناست چنين پيامبري اي 

آن جامعه اي كه، در آن، . رخ دهد
اين پيامبري مي تواند موفق شود و 
تجربه موفقش مي تواند بكار جهانيان 
بيايد، كدام است؟ در سالهاي پيش از 
انقالب، پاسخ اين جانب به اين پرسش 

چنين جامعه اين بود كه جامعه ايراني 
به رغم كودتاي مالتاريا و  بال و . ايست

مصيبت هاي گوناگون كه بر ايران 
فرود آمده است هنوز بر اين نظر 
هستم ، و با اين اميد، همه روز مي 

  . كوشم
  
  
1 – Robert K. Merton, Social 

Theory and Social Structure, 
The Free Press, New York 

1968     
اول كتاب به جامعه مرتون در قسمت 

شناسي نظري مي پردازد و در قسمت 
دوم آن، ساخت اجتماعي و فرهنگي را 
مطالعه مي كند و نظر خويش را در باره 
پيامبري كه خود به خويشتن تحقق مي 
بخشد و يا خود خويشتن را ويران مي 

فيلسوف و جامعه . سازد، را بسط مي دهد
شناس فرانسوي، هانري برگسون نيز، در 

 Les Deux sources deتاب ك
la morale et de la religion ،

 جامعه هاي  باز و بسته جامعه ها را در 
و دين ها را به پويا و ايستا، از يكديگر 

از ديد او، دين پويا ديني . تميز مي دهد
است كه بشريت را به يك چشم مي 
نگرد و رهنمودهايش جهان شمول 

  . هستند
ينده بيني و   در لغت، پيامبري آ–  2

و تعريفي . آينده سنجي معني مي دهد
كه بر آن بيشتر اهل نظر موافقند پيش 

نگاه .  بيني آينده و پيشنهاد آينده است
 Encyclopediaكنيد به ٍ

Universalisme  ذيل كلمه 
Prophétisme  و نيز فصل دوم كتاب 

  اصول راهنماي اسالم 
 89  قرآن، سوره هاي نساء، آيه هاي – 3
 74 و 72 و انفال، آيه هاي 100 و 97و 
  ... و20 و  توبه، آيه 75و 
   3  قرآن، سوره انسان، آيه – 4
  و 14  قرآن، سوره هاي جن، آيه – 5

   29غافر، 
   56  قرآن، سوره قصص، آيه – 6
  در باره تمدن سومر و مردم ساالري – 7

آن، كتابهاي بسيار، در پي هم انتشار 
جب آشنائي اين كتابي كه مو. يافته است

جانب با مردم ساالري سومر شد اين 
 Sumer, premiére:كتاب است 

grande civilization  اثر Amar 
Hamdani انتشارات Famot ،در ژنو  

شهر اور، زادگاه ابراهيم در سومر .  1977
  90 و 24 و 23 و 11صفحه هاي (بود 
و كتاب عمده به دموكراسي سومر ) كتاب

و دولت و چگونگي پايان و به روابط دين 
پذيرفتن دموكراسي سومر بر اثر حمله 

  .نظامي از بيرون مي پردازد

   نگاه كنيد به بخش اول، فصل اول، - 8
 ترجمه Le Zend – Avestaجلد اول 

 استاد كولژ دو فرانس، جيمس دارمستتر
James Darmesteter پاريس ،

1960 ،Librairie d’Amerique et 
d’Orient  

گاه كنيد به پيش گفتار، صفحات   ن- 9
اوستا، يازده تا هجده  جلد اول كتاب 

 گزارش و كهن ترين سرودهاي ايرانيان،
پژوهش جليل دوستخواه، تهران، انتشار 

   .1377مرواريد، 
   13  قرآن، سوره شوري آيه - 10
 اوستا كهن ترين سرودهاي – 11

ايرانيان، صفحات سي و نه و چهل 
 در آغاز  دفتر يكم پيشگفتار و يادآوري

  .گاهان
 1  قرآن، سوره هاي روم، آيه هاي - 12

 و قرآن سوره توبه، آيه هاي 44تا آيه 
   110 تا 107
   5  قرآن، سوره قصص، آيه - 13
14 -ٍ  Encyclopedia 

Universalisme  ذيل كلمه  
Prophétisme و آنها كه بخواهند از 

آراء در باره ديالكتيك آگاه شوند، مي 
 نوشته تضاد و توحيدنند به كتاب توا

  .ابوالحسن بني صدر مراجعه كنند 
   .11  قرآن، سوره رعد، آيه - 15
   38  قرآن، سوره شوري، ،يه - 16
   13  قرآن، سوره حجرات، آيه - 17
 اثر ارسطو سياست به كتاب – 18

و براي آگاهي از نظرها و . مراجعه كنيد
 و زنباورها در باره زن، نگاه كنيد به 

   از ابوالحسن بني صدرزناشوئي
در باره فضل .   قرآن، سوره كوثر- 19

، زن و زناشوئيهاي زن نگاه كنيد به 
 210 تا  162چاپ دوم ، از صفحه 

  .كتاب
انسان، حق، قضاوت و   كتاب - 20

 از ابوالحسن بني صدر، حق حقوق انسان
 و قرآن، 155 و 154اختالف صفحات 

  .سوره كافرون
حق، قضاوت و حقوق    كتاب،- 21

 تا 143، حق صلح، صفحه هاي انسان
 و نقد  ابوالحسن بني صدر بركتاب 145

 نوشته مصباح جنگ و جهاد در قرآن
  .يزدي كه آنالين در دسترس است

 تا 96  قرآن، سوره هاي اعراف، - 22
 6 و انبياء، آيه هاي 16 و اسراء، آيه 141

 و حج، آيه هاي 208 و شعراء، آيه 15تا 
   .49 تا 42
  قرآن فراوان به تعاون ها در نيكي – 23

و تقوي و مسابقه ها در دانش و دادگري 
و رشد خوانده است و آيه ها در اين باره 

در باره مسابقه و تعاون . پر شمار هستند
در كسب دانش و رشد، خواننده مي تواند 
به فصل چهارم اصول راهنماي اسالم نيز 

  .رجوع كند 
اي پيامبران، همه تجربه  تجربه ه- 24

هاي انسانهائي هستند كه دوراني از 
زندگي را در آتشي زيسته اند كه 
قدرتمدران برافروخته و آنان را در آن 

اما آتش بر . افكنده بودند تا بسوزند
سرد شد و دوران سه ساله ) س(ابراهيم 

براي او و آنها كه با او ) ص(بعثت محمد 
شد كه آنها هم باور شده بودند، دوراني 

 عدمي، به يمن اصل راهنما كردن موازنه
  .در استقالل و آزادي و رشد زيستند

 قرآن، سوره عبس كه روشي را - 25
مي آموزد كه امروز بسا بيشتر از گذشته 

  .بكار مي آيد 

امور خارج از  محدودة 
رسالت و پيامبري در 

  7 –قرآن 
  
  

حكومت چيزي جز انتخاب مردم 
ت امر مردم است و نيست و امر حكوم

حاكم كسي كه مردم او را براي ادارة 
 خود به ،امور خود انتخاب كرده باشند

وضوح مي رساند موضوع امامت غير از 
. حكومت و رهبري سياسي مردم است 

حضرت علي به عنوان زعامت و 
را به رهبري سياسي مردم، مردم او 

خليفه چهارم بعد از قتل عثمان عنوان 
اسي و امير خود  سيي رهبربراي

 سال بعد 16-17 يعني ،انتخاب كردند
بنابراين در مدتي كه . از فوت پيامبر

حضرت رهبر سياسي يا خليفه نبوده ، 
   .امام نبوده اند ؟ چرا امام بوده اند

در تمام دوران خالفت پنجساله 
حضرت ، حتي يك مورد را نمي توان 
سراغ داد كه آن حضرت مدعي شده 

و حكومت را خداوند باشند كه امارت 
ارزاني داشته اند فقط يكبار از دو 
خليفه اول ، از اين كه آن ها مي 
دانستند كه حضرت نسبت به آنها به امر 

داناتر و اصلح تر است  خالفت عالمتر ،
و حق وي را نشناخته ، تحت نام فالن 

هان به خدا “ : گله كرده و فرمودند 
سوگند فالن جامة خالفت را ناروا بر 
تن خود بياراست در حالي كه به 
خوبي مي دانست شايستگي من به اين 
پايگاه همچون بايستگي ميله است براي 

و پس از مرگش آن .. …سنگ آسياب 
گويي . را به پيوند ديگري درآورد 

پستان شتر است كه شيرش را دست 
   ” 34بدست مي بخشند

در حقيقت حضرت افسوس مي خورند 
 شناخت كه با وجود شخص شايسته

سند مشده اي ، افراد ناشايسته تري بر
خالفت تكيه زدند و حتي از اين كه 
اولي بدون واگذاري امر خالفت ، به 
تصميم شوراي مردم ، طبق وصيت آن 
را به ديگري واگذار كرد و خالفت را 
به راهي دشوار و سنگالخ انداخت ، 

  . افسوس و غبطه مي خورند
ي بنابراين حكومت و رهبري سياس

تجسم عيني ) ع(پيامبر و حضرت علي
يك الگوي مردمي براي جوامع انساني 
كه در آن شاهين عدالت و داد لِتقوم 

 و آزادي ال اِكراه في  36اللناس بِالقِسط
 كه هدف اصلي انبيا است در  36الدين

و سرمشق . آن درخشنده و تابنده است
براي گستردن عدالت و آزادي در 

سيله دست سطح جهان است و نه و
يابي به قدرت و يا ايجاد واليت مطلقه 
و سلطه بر مردم نه سلطنت و نه واليت 
مطلقه فقيه يا پاپ هيچكدام وديعه 
الهي نبوده است و هيچكس را نشايد 
كه به نام خدا و دين او بر مردم واليت 

واليت براي . و آنهم مطلقه داشته باشد
ادارة زندگي مردم در 

ياسي ، از آن س–جغرافيايي  محدودة
در جهان نه تنها . خود مردم است

 از متن تعليمات حضرت مسيحمسيحيت 
 بعد از دولت سازي امكان پذير نبود ،
و ) ع(پيامبر هم، براي حضرت علي

مردم معناي خالفت و شورا روشن 
بوده است كه خالفت صرفاً يك مفهوم 

سياسي غير الهي براي زمامداري امور 
ردم و شوراي مردم است كه از سوي م

مردمي به كسي تفويض مي شود و اين 
كلي از مقام امامت كه يك مقام ه امر ب

و منصب الهي است و از تحليل منطقي 
و عقالني رسالت به دست مي آيد ، 

وبه همين علت حضرت علي . جداست 
كوچك ترين ادعائي كه خالفت ) ع(

و رهبري سياسي امت اسالمي امري 
ر شده است الهي كه به ايشان واگذا

اما به عنوان اين كه شايسته . نداشته اند
ترين فرد و اصلح براي خالفت است و 
شوراي شايستة مردمي براي انتخاب 
خليفه و زمامدار مسلمين برگزار نشده 
است و از اين نگاه حق او را نشناخته 

مدعي بوده اند و تاريخ نيز بر  اند،
  . صحت اين مدعا گواهي مي دهد

 حضرت رسول و امامت از متن نبوت
 .حضرت علي واليت مطلقه برنمي آيد

بلكه واليت مطلقه و يا هر واليت ديگر 
تحت نام دين، دقيقاً ضد رسالت الهي 

 بنابراين در .مقام نبوت و امامت است
جامعه و براي ادارة زندگي مردم ، 
نيروي مردم منشاء حكومت است و با 
انتخاب مردم است كه كساني مي 

نيروي و . كومت برانند توانند ح
سرچشمه دين كه از بنياد رسالت و 
امامت سرچشمه مي گيرد، وظيفه اش 
ابالغ اوامر و نواهي الهي است و نه 

  . چيز ديگر 
علماي دين و بنيادهاي ديني كه بر 
پايه همان نقش نبوت و امامت 
سرچشمه گرفته اند، باز وظيفه اشان 

  . ارشاد، انذاز و ابالغ است
نيرو در جامعه بايستي پا بپاي اين دو 

هم و بدون تداخل مستقيم در امور 
يكديگر جامعه را به سوي فالح و 

  . رستگاري پيش برانند
رسالت و هدف و وظيفه اساسي علماي 
دين ابالغ پيام دين است و نه سلطه بر 

نشان دادن  كار آن ها .مردم بنام دين
راه رشد و سعادت و تميز آن از راه  

 جباريت و سلطه گري ستمگري و
 آموزش دين نشان دادن اين دو .است

 دادن .راه با ضابطه هاي مشخص آنست
معيار و سنجش راه بي كران معنويت به 
سوي خداوند و راه افول به جباريت و 
ستمگري است و براي اجراي اين 
مسئوليت خطير بايد قادر باشند از 
وسايل و امكانات مورد نياز زمانه بهره 

 مي كنند و وسايل شكستن برداري
سانسورهاي مختلف و ممانعت از 

 دو نبرقراري سانسور را براي نشان داد
راه  در اختيار داشته باشند در اين 

دين و دولت چنين برداشتي است كه 
با هم نوعي رابطه برقرار مي كنند و 
دولت نيز موظف است امكانات ارشاد و 
تبليغ و نيز وسايل شكستن سانسوري و 

انعت از برقراري سانسور را در مم
اختيار بنيادهاي ديني بگذارد و در اين 
امر خود نيز از آنها حمايت و پشتيباني 

ما بقي امور به دست خود مردم . كند
است و مردم هستند كه با اختيار و در 
كمال آزادي بايد سرنوشت خود را 
رقم بزنند و هيچ فرد، بنياد ، شخصيت 

ه مستقيم و يا غير و ساختاري را نشايد ك
مستقيم حق خدا دادي رقم زدن 
سرنوشت مردم به دست خود مردم را 

  . از آنها سلب كند
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