
  

 

اين قسمت مربوط است به دستگاه. در فصل اول اين مجموعه، قسمت اول تحقيقي را مي خوانيد درباره مافياها:انقالب اسالمي
  . بس عريض و طويل خامنه اي كه بشيوه مافيائي اداره مي شود

كارزار تبليغاتي برضد بني صدر با تصديق . يد     در فصل دوم، گزارشهاي گوياي بهم ريختگي روزافزون درون رژيم  را مي ياب
.  مالي بر قامت حقيقت مي پوشاندند–واقعيتهائي همراه شده است كه پوشش دروغي را مي درد كه ماالتاريا و مافياهاي نظامي 

  .در اين  چرائي ترس فزاينده رژيم از جهتي تشريح مي شود كه تحول جامعه ايراني به خود گرفته است
 سوم موضعگيريها و اطالعات گوياي تهديد ايران به جنگ و جنگ پنهان و جو بحراني را گرد آورده و در اختيار     در فصل

  .خوانندگان گذارده ايم
غرب توسط ايران از رهگذر پذيرش بسته » غافلگير شدن« در باره بحران اتمي و احتمال يي      در فصل چهارم، گزارشها
در فصل پنجم، داده و اطالعات و  تحليل ها هاي اقتصادي، همه در قلمرو نفت را . ن مي گذرانيمپيشنهادي را از نظر خوانندگا

  :  در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان در ايران را به اطالع خوانندگان خود رسانده ايم .گرد آورده ايم
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   5ص :مافياي عظيم خامنه اي: پيدايش و تحول رژيم مافياها◄ 
  و كارزار تبليغاتي   مالي – مالي با نظامي -» روحاني«روياروئي مافياهاي ◄ 
  7ص؟ ! بر ضد بني صدر      
  8ص؟ آيا بن الدن و خامنه اي در انتخاب رئيس جمهوري امريكا نقش پيدا مي كنند◄
   از سه محور شر-تهديد غرب و معامله بر سر اتم، كداميك؟◄ 
  11ص :... و–!  يكي مانده است     
  12ص :درآمدنفت به غرب بازميگردند، سالح نفت، بي دفاع كردن كشور◄
   دانشجويان همچنان قربانيان اول- دانشجو خودكشي مي كنند4200ساالنه  ◄
  14ص : تجاوزها به حقوق انسان هستند    

  پرسشها از  حسن رضائي پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  8 - ه عدميقرآن در انديشه موازن

  
 زبان عربی و کالم اهللا؛ محدود و نامحدود 

  
 متكلم ،برخي متكلمان همچون ابن كالبپرسش چهارم بدين قرار است كه؛ 

 بر اين نظراند كه كالم نفساني و سخن قديمي ،معروف قرن سوم هجري
هايي بر انبيا نازل شده ولي عين آن سخن  خداوند گرچه به صورت كتاب 

ن گروه از ياز ديد ا. در نيامده است) كتاب مدون(مصحف هيچگاه به صورت 
متكلمان، شكل و رسم و تعبير عربي يا عبري يا فارسي كالم خداوند غير از عين 
كالم خداوند است و قرآن مجيد رسم و تعبير عربي كالم خداوند است نه عين 

آن  نزول وحي قرآني و شنيده شدن روند اين متكلمان مسلمان  به عقيده. آن
 كه داراي مشخصات زبان  تعبير واقع شده يك پديدهبه وسيله پيامبر اسالم 

هايي مواجه است كه زبان عربي  عربي است كه همزمان اين تعبير با محدوديت
دچار  نزول خاللاز اين ديدگاه، كالم خداوند در . به آن تحميل مي كند

 چيست؟نظر شما در باره اين نظريه . بشري شده است هاي محدوديت
  

  پاسخ
 چگونه :    پرسش باال در آثار منتقدانه با تعبيرات ديگري نيز بيان شده است

  حد ندار وزبان حدداريمعنچگونه  گنجد؟ي كالم خداوند در كالم انسان م
 مانند هر  و تفاهم هستند؟مي قابل تفهري حدناپذيمعاناصالً  اي؟آجمع مي شوند

نوع نيز هدف يا هدفهايي را تعقيب مي سخن معنادار ديگري، نظرهايي از اين 
بايد پرسيد هدف ابن كالب، براي نمونه، چه مي توانسته باشد؟ مي دانيد . كنند

كه به او نسبت داده اند قصد او القاي مسيحت در اسالم به ترتيبي بوده است 
هرگاه ورود در صحت و سقم . كه محتوا از مسيحيت و صورت از اسالم باشد

قيم بدانيم و نخواهيم وارد آن شويم و بر آن شويم واقعيت هائي اين اتهام را ع
را مبناي ارزيابي خود قرار بدهيم كه در معرض خدشه نيستند، مي توانيم 

  :بگوئيم
سخني از قديم و حادث بودن قرآن در » خلفاي راشدين« در دوران خالفت ●

  . استدر قرآن نيز، سخني از قدم و حدوث قرآن نرفته ). 1(ميان نبود 
 زماني بحث از چند و چون كالم خدا و قديم يا حادث بودنش بميان آمد كه ●

فلسفه و منطق يوناني و عمدتاً ارسطوئي، از قرن سوم هجري وارد قلمرو 
 با ي توسعه خويشدين مسيحي از همان ابتدامي دانيم كه . اسالمي شده بود

حيات ابن كالب كه دوران بنا بر اين، با توجه به زمان . آميختدر فلسفه يونان 
اوج گيري فلسفه يوناني در سرزمينهاي اسالمي است، بدون كمترين ترديد، كار 
ابن كالب و همانندهاي او و نيز آنها كه او را انتقاد مي كردند، تحت تاثير اين 

  .يا آن نظر فلسفي و اين يا آن روش رايج روز بوده است
ي او القاء  مي كرده اند، در رابطه  فلسفه و روشي كه ابن كالب و همانندها●

مستحكمي با قدرت مسلط آن دوران، يعني خالفت هاي اموي و عباسي، بوده 
است و اگر ناسازگاري برجسته اي مي داشت، با توجه به اينكه حاكميت 
متصدي فلسفه بود، ظهور آن در فضاي عمومي كار چندان آساني نمي بوده 

رها گذشته است و ما بعد از تجربه هستيم، هم اكنون كه زمان بر آن نظ. است
تجربه اي كه در . مي دانيم كه او مخالف معتزله و معلم فكري اشاعره بوده است

نظرها و نقد نظرها و : طول تاريخ به تكرار به انجام رسيده است، به ما مي گويد
ي مبارزه هاي قلمي براي آن نبوده اند كه دين الاكراه  را به مثابه بياني برا

نيازي به فلسفه دين الاكراهي چرا كه در اين صورت، . آزادي نگاه دارند
حاصل يونان . قدرت و سلطه كه نداشت هيچ، بلكه الزم مي بود از آن دور شود

زدگي اما چه شد؟ حاصل اين شد؛ از خود بيگانه شدن دين بمثابه بيان آزادي 
هاي اسالمي نتوانسته در دين بمثابه بيان قدرت، و هنوز كه هنوز است جامعه 

اند از  جبرها، از جمله جبرها وقهرهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
از اين رو بايد گفت پيش كشيدن بحث قديم و حادث بودن . فرهنگي، بياسايند
و هنوز بر زبان دارد يعني آنچه در ضمير وجود «(» نفساني«قرآن  و صفت 

جدل برخاستن و نقد اين نظر، به دادن به كالم خدا و حتي به )»جاري نشده
   . هيج رو، بكار آزاد شدن انديشه انسان مسلمان نيامده است
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  محمد جعفري
  

  تروريسم سالهاي آغازينشروع نقش جالل الدين فارسي در 
   به ويژه ترور مرتضي مطهريانقالب

  
  ماكرينو مكرو مكراهللا و اهللا خيرال

 ، براي اينجانب كه در بحبوحه 58 بعد از ترور مرحوم مطهري، سپهبد قرني و مهدي عراقي در سال 
انقالب در كار رسانه اي بودم يك چيز واقعاً مسئله شده بود؛ هر سه را  يك گروه جوان با سابقه 

ترور كنندگان چه بنابراين از خودم مي پرسيدم از نظر . مدهبي پررنگ بنام فرقان ترور كرده بود
موضوع مشتركي، در مطهري،  قره ني و عراقي  وجود داشته  و يا مي توانست داشته باشد كه هدف 
اين كار تروريستي واقع شدند؟ نتيجه زيرا منطقي اين بود كه ترور هرسه نفر،  به منظور ضربه زدن به 

ندگان در ميان آنها باشد يا هدف مشتركي رخ داده و بنابراين بايد موضوع واحدي از نظر ترور كن
عليرغم  اينكه اولي آيت اهللا و شخصيتي روحاني و مذهبي، دومي . آنها را به هم مربوط  كرده باشد

ارتباط منطقي مابين اين سه نفر كه .  يكي از امراي ارتش و سومي يك شخصيت معمولي بازاري است
رور شده اند، كدام و يا كدامها مي تواند از نظر ترور كنندگان هر سه در يك رديف، قرار گرفته و ت

  باشد؟   
 اما هر سه بودندوجود اينكه هر سه نفر ترور شده از سه طبقه مختلف اجتماعي، حرفه اي و مقامي 

وجه اول مشترك ميان هرسه،  نزديكي و نفوذ و اعتماد آنها نزد آقاي :  دردو وجه با هم  مشتركند
  .بودج بودن آنان از حزب جمهوري اسالمي خميني رهبر انقالب و وجه دوم خار

    
  15در صفحه            

  فريد راستگو
  

  ديد نظامي اسرائيل به ايران جدي استچرا ته
  

 8محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران در گفتگو با روزنامه جام جم بتاريخ شنبه 
هرچند سران . " بايد احتمال حمله به ايران را جدي گرفت" مي گويد 1387تير 

نكه آمريكا جمهوري اسالمي  تا همين اواخر چنين احتمالي را به داليل مختلف از جمله اي
جرات ندارد به ايران حمله كند و يا اينكه آمريكا در عراق گرفتار است رد مي كردند و 

بطور مثال در . همواره با گفتن محال است، گزينه نظامي را مورد تمسخر قرار مي دادند
 مي گويند آقا جنگ است، اين حرفها " احمدي نژاد در مجلس گفت 1385اول بهمن 

 الهام سخنگوي دولت در جمع جبرنگاران حمله اسرائيل به 1387اول تير  . "كدام است ؟ 
اينبار محمد علي جعفري با انجام اين گفتگو قصد دارد هم . ايران را محال دانست 

  .حكومتگران را بيداركند و هم افكارعمومي را براي حمله آماده سازد 
سيسات هسته اي در نطنز و  اسرائيل اطالعات محرمانه خود را در مورد تا2002در سال 

اراك تقديم سازمان مجاهدين كرد تا از طريق اين سازمان اطالعات خود را به جهانيان 
  . مجاهدين ماموريت خود را انجام دادند2002اوت . اعالم دارد
 جرج بوش ايران را به تالش براي توليدات اتمي متهم كرد و رسانه هاي 2002در دسامبر 

اره اي خود را از تاسيسات هسته اي در نطنز و اراك  به نمايش آمريكا تصاوير ماهو
  .گداشتند و آمريكا ادعا كرد اين تاسيسات كاربرد نظامي دارند

  15در صفحه      

  ي خامنه اي امافي
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چرا كه نظريه سازي، و يا حتي نقد آن، 
تا وقتي كه ما در مدار بسته نظرهاي 
فلسفي يونان زده هستيم و منطق 
عقلمان، منطق دوگانه بين و محورساز 
صوري ارسطويي است، كاركردشان 
جز اين نمي شود كه دين را در بيان 

    .قدرت حاكم از خود بيگانه كنند
    در ارزيابي دوران خالفت علي    
، شمار زيادي از پژوهشگران تاريخ )ع(

آن را دوراني خوانده اند كه، تا اين 
زمان، هنوز هيچ جامعه اي آن آزادي 

به تاريخ جوامع ). 2(را نجسته است 
انساني كه نگاه كنيم مي بينيم دو تمايل 
عمومي عمري به درازاي قرون جسته 

ر برابر تمايل به تمايل به قدرت د: اند
كه -)ع (هرگاه، دوران علي . آزادي

» دوران فتنه«از ديدگاه تمايل اول 
 دوران برخورداري انسان –) 3(است 

از بيشترين آزادي ها بوده است، پس 
تمايل مخالف او، تمايلي كه دست به 
دامان فلسفه يوناني شد تا اسالم را 

در ابتدا (براي خدمت به بيان قدرت 
ماي خالفت اموي و عباسي بيان راهن

تا به انواع بيانهاي قدرت مدرن و پست 
از خود بيگانه كند، ) مدرن امروز

الجرم، بكار اصالت بخشيدن به قدرت 
همه آنها كه از توحيد . بوده است

كلمه را نگاه داشته  و معني آن را از 
بين برده اند، و با تمام وجودشان اين 
ثنويت فراگرفته از منطق صوري 

را در روند از خود بيگانه ) 4(سطويي ار
كردن اسالم در بيان قدرت بكار برده 
. اند، نمايندگان جريان اول بوده اند

بدين قرار، تجربه تاريخ همان هشدار 
را فرياد مي زند كه در پاسخهاي ارائه 
: شده به پرسشهاي پيشين يادآور شدم

بايد بهوش بود و نظريه اي را كه بكار 
 وسيله كردن دين براي استبداديان در

رسيدن و يا نگهداشتن قدرت مي آيد، 
  . نساخت

      پس از اين يادآوري كوتاه، آنگونه 
كه به نظر مي رسد اين ادعا، يعني 
ادعاي ابن كالب، امروز نيز مشترياني 

بنابراين مي بينيم رواج بحث در . دارد
باره نظر او، از اين نظر كه كالم خدا 

 نفساني است و يا قديم است يا حادث،
همان اصوات و به اين معنا كه (لفظاني 

حروف است كه گاهي با زبان وگاهي 
به وسيله كتابت به ديگران انتقال مي 

 و بحث از چگونگي ابالغ پيام، از ،)يابد
قرن سوم تا امروز، ادامه دارد و اين 
همه نشان مي دهد كه تا چه ميزان 

يان جامعه هاي مسلمان از قرآن بمثابه ب
پس بايد به نقد . حق و آزادي غافلند

شالوده اي پرداخت كه از همان آغاز 
مي بايستي انجام مي شد، كه اگر اين 
نقد بنيادين رخ مي داد، بسا تاريخ 

به اين اميد كه به . دين، ديگر مي شد
يمن اين نقد، پنهان گشته ها و مورد 
غفلت قرار گرفته ها را مي توانيم باز 

  :يابيم
  

نگي كالم و اثر آن بر غفلت  دوگا
  :از قرآن بمثابه كتاب حق

  
     از آنجا كه دروغِ خالص نمي توان 
ساخت زيرا دروغ كه همانا پوشاندن 
حقيقت است در برابر ميل شديد 
حقيقت به پرده دري تاب مقاومت 
چنداني ندارد، و از آنجا كه كار نقد 
كامل كردن ناقص و راست كردن 

 و بازسازي دروغ با دريدن پوشش
ويران شده است، پرسش ، فرصتي را 
فراهم مي آورد كه واقعيت و بسا 
حقيقت موجود در قول ابن كالب 

واقعيت  و حقيقت موجود . جسته آيد
 كه نقد آن با محك –در قول وي

–ويژگيهاي حق، آشكار مي شود 
اينست كه بسيار مي شود كه انسانها 
انديشه اي مي كنند و يا احساسي مي 

: ند و به خود يا به ديگران مي گويندياب
انديشه اي كرده ام كه نمي توانم به 
بيان درآورم و يا احساسي به من دست 
داد كه واژه ها توانا به وصف آن 

 -از رهگذر نقد نظر ابن كالب . نيستند
به ترتيبي كه در پرسش آمده 

است،اين پرسش مطرح مي شود كه  
است، آيا كالم خدا، بنا بر اين كه حق 

مي تواند به كالم، بمثابه عالئم 
قراردادي ميان انسان ها، درآيد؟ وقتي 
در اين پرسش، با توجه به اين واقعيت 
بنگريم كه معناهايي وجود دارند كه 
گويا به بيان در نمي آيند، به پرسش 
عميق تري رهنمون مي شويم كه 
رابطه زبان قرآن با معاني حدناپذير 

 تأمالت زير در باره اين پرسش. است
  :قابل توجه اند

  
قرآن از خود هستي دارد و مخاطب . 1

اين نظر . آن تمامي انسان ها هستند
هماني (كه اين قرآن قديم و نفساني 

نازل شده ) ص(كه بر قلب پيامبر 
است كه دچار محدوديتها و ) است

تنگناهاي زبان عربي نيست ولي قرآن 
بمثابه كالم لفظي موجود دچار اين 

. يتهاست، پرسشي واقعي نيستمحدود
اين پرسش ساخته ذهن ابن كالب و 

عقل ابن . پيشينيان و پسينيان او است
كالب و همفكران وي، ساخته ذهني 
خود را واقعيت مطلق مي بخشند و 
قرآنِ در اختيار جمهور انسانها را غير از 
آن چيزي كه بر قلب پيامبر نازل شده 

 از اين طريق حكم به. تصور مي كند
محدوديتهاي بيان موجود در قرآن 
مي دهد زيرا زبان عربي خواه ناخواه 

بدون ترديد، . آنها را تحميل مي كند
عقلي كه اينگونه طرح پرسش مي كند 

چنين . از اصل ثنويت پيروي مي كند
از جمله به . عقلي قدرت مدار است

اين دليل كه به ساخته خود كه مجاز 
ت است واقعيت مي بخشد و از واقعي

آن هستي اي را ) متن موجود قرآن(=
كه ) آيينه حقيقت مطلق(=مي ستاند 

بدون آن، ديگر هويتي را ندارد كه 
توضيح اين كه نتيجه اين . مي داشت

قرآن در : تقليل اين مي شود كه
دسترس، از كالم خدا كه نفساني است، 

به قول معروف، . چيزهايي كم دارد
   .نسخه با اصل چندان هم برابر نيست

 ابن كالب قصد خود را پنهان نيز 1/1 
به لحاظ كالم : او مي گويد. نمي كند

نفساني، قرآن و تورات و انجيل يكي 
هستند و بلحاظ لفظ و زبان، اما عربي و 

اين قياس را هم با بكار بردن ). 5(عبري
منطق صوري مي سازد و بدان، اصالت 
قرآن را با تورات و انجيل هم مرتبت 

لي كه در همان قرن مي كند در حا
كه وي مي زيست، اصالتشان محل 

اما اين نظر سازي پي . ترديد بود
  :آمدهاي ديگر نيز دارد

 با اين نظر، دو گانگي هايي كه 2/1
قرآن گرفتار آن مي شود و در واقع به 
دليل سلطه طوالني بيان قدرت در 
جوامع مسلمان، قرنهاست بدان گرفتار 

تند؛ يكي شده است، از شمار بيرون هس
از ويرانگرترين اين دوگانگي ها، 

قول قرآن /دوگانگي قول معصوم
» كالم نفساني«زيرا وقتي به . است

دسترسي نيست، چه راه حلي جز روي 
آوردن به حديث مي ماند؟ اين قول 
كه تنها معصوم حق دارد قرآن را 
تفسير كند، افراطي گري اي است كه 

  . فرآورده همين دوگانگي است
هوده نيست كه قرنهاي دوم و     بي

سوم، دوران اموي و عباسي، قرنهاي 
حديث جوئي و حديث سازيهاي انبوه 

و از اين توده انبوه ) 6(مي شوند 

اين . جعل مي شود» سنت«الجرم 
حديث ها  بر اصل ثنويت تك 
محوري و در دستگاه منطق صوري، از 

مسلكاني مي سازند -مسلمانان، قدري
ود اطاعت از كه وظيفه اشان مي ش

كه ) حاكمان مستبد(=اولي االمري 
  .كليددار بهشت و جهنم مردم اند

ديگر دوگانگي ايجاد شده به تقابل 
حقوق انسان، آنگونه كه در كالم 
نفساني خداوند است، و حقوق انسان 

زيرا از اين . در قرآن موجود است
» كالم نفساني«ديدگاه، قرآن بمثابه 

 بهنگام هرگاه حق حق هم باشد، چون
درآمدن به كالم لفظي، محدوديت 
مي پذيرد، از اينرو، قرآن در دسترس، 
ديگر گوياي آن حق به تمام و كمال 
نيست، يعني بسا در مواردي خالي از 

اين همان نتيجه اي ! حقوق انسان است
است كه برخي از متكلمان مسلمان 

  ) 7.(امروزي بارها تكرار كرده اند
ن كالب و     حال پرسيدني است اب

پيشينيان و پسينيان او با كدام عقلي به 
پي برده اند؟ » كالم نفساني«وجود آن 

به اين نتيجه » عقلي«از راه استدالل 
رسيده اند و يا چون مراجعه به درون 

» شهودي«خود كرده اند،با استدالل 
ديده اند كه گاهي وقتها به معاني اي 
دست مي يابند كه نمي توانند به زبان 

لم آورند؟ اين دو ادعا با هم در و ق
  زيرا؛. تناقضند

 هرگاه همگان، از جمله ابن كالب،  ●
مي توانند معاني اي را تصور يا تصديق 
كنند كه به زبان و قلم در نمي آيند، 
نخست برآنها است بگويند آن معاني را 
بدون عالمتهاي قراردادي تصور يا 
تصديق كرده اند و يا با اين عالمتها؟ 

 اين پرسش را از خود مي كردند، اگر
بسا از تناقض گوئي خويش آگاه مي 
شدند و عقل خويش را از بند ثنويت 
تك محوري رها مي كردند و نظريه 
اي نمي ساختند كه كاربردي جز در 

در حقيقت،  معاني . قدرتمداري ندارد
هر يك از ( چون آزادي، عشق، حق  

بر اصل ثنويت تك ... و) حقوق انسان
ي است كه به تعريف نمي آيند و محور

اگر هم به تعريف آيند، لب تعريفشان 
بر اصل . را قدرت تشكيل مي دهد 

موازنه عدمي و به زبان فطرت، قابل 
انسانها آن معاني را بر . بيان مي شوند

اين اصل و با اين زبان در مي يابند، 
حتي با . تصور و تصديق مي كنند

 از همين زبان مي توانند يكديگر را
  .اين معاني آگاه كنند 

كه ) 8( ممكن است استدالل شود ●
واژه ها قراردادهايي ميان انسان ها 
هستند و انسانها به زبان آنها را ادا مي 
كنند و به گوش مي شوند و يا مي 
نويسند و مي خوانند و بنابراين 
خداوند منزه از اينست كه جسم داشته 
ر باشد كه چون آدميان و به الفاظ مقر

گوينده اين . ميان آدميان سخن بگويد
سخن در اينچا هم متأسفانه به دليل 
كاربرد منطق صوري، خود و ديگران 

از . را از واقعيتهاي بسيار غافل مي كند
  :آن جمله

ابن كالب و همانندهاي او در )الف
همان حال كه گمان مي كنند خداوند 
را از ماديت منزه مي كنند، او را مادي 

زيرا .  از خدائي مي اندازندمي كنند و
او را از دادن پيام به زبان آفريده هاي 

غافل از اين . خويش ناتوان مي كنند
كه ناتوان، مادي و محدود است و نمي 

  .تواند خدا باشد
مي پرسند خداوند چگونه به ) ب

وحي مي كند و با كدام ) ص(پيامبر
كالم وحي مي كند؟ و سپس خود 

لفاظي كه پاسخ مي دهند چون به ا

كالم «انسانها ساخته اند نيست، پس 
به قرآن نيز مراجعه نمي . است» نفساني

كنند و اگر هم مي كنند، براي آيه ها 
تفسيرها مي سازند كه تنها روشنها را 
مبهم مي كنند و سبب غفلت بزرگ از 

يكي اين كه : دو واقعيت مي شوند
معاني بسيار، در قرآن، بيان شده اند كه 

هاي آن زمان معلوم نبوده اند و بر انسان
اين معاني با كلمه هائي بيان شده اند 

هنرمندي . كه در زبان وجود داشته اند
يعني همين، بيرون رفتن از  مدار 
. ممكن و ورود در فراخناي ناممكن

معنائي كه هنرمندان به بيان، به تصوير، 
به آهنگ، بر انسانها مي شناسانند، تا 

. شناخته نيستندپيش از آن اثر هنري 
اما آنها معاني ناشناخته را با همان 
عالمتها و ابزارهائي توصيف و تبيين مي 

  . كنند كه بر انسانها معلوم هستند
و ديگر اين كه معاني مجرد غير از ) ج

توضيح اين كه . كاربردهاي آنها هستند
گرچه همانند يك پديده مادي، 
خداوند به وصف و تعريف در نمي 

 بيان كردني است و ثانيا وال آيد، اما ا
توحيد بمثابه اصل راهنما به تعريف در 

حق در اطالقش به تعريف . مي آيد
درنمي آيد، اما حقوق انسان به تعريف 

آزادي به تعريف در نمي . در مي آيند
آيد، اما در زندگي روز به روز انسانها و 

بسا . در رابطه هاشان كاربرد دارد
كرد اما زندگي حيات را نتوان تعريف 

هر موجود را مي توان شناسائي و 
بدين سان، با جعل . تعريف كرد

، در »كالم نفساني«مفهومي به نام 
حقيقت، بر قرآن بمثابه بيان آزادي و 
حقوق است كه پرده غفلت و فراموشي 

از اين گذشته، معاني . كشيده مي شود
حد ناپذير را نيز بي آنكه نياز به 

ده باشد، مي تعريفهاي محدود كنن
چنانكه هركس . "اندريافت"توان 

انديشيدن را تجربه كند، اين هماني با 
هستي را بهنگامي كه عقل او در كار 

نشانه . خلق است، به وضوح در مي يابد
آن حسي عميق از شادي و سبكي است 
كه انديشمند را فرا مي گيرد تا جايي 
كه به قول ابن سينا مي خواهد فرياد 

جاييد اي قدرتمندان تا برآورد كه ك
  !درك كنيد

  
اگر سارتر انسان را توانا به بيرون . 2

رفتن از تعين مي داند و اين بيرون 
رفتن را آزادي مي خواند، از ديد 
كسي كه به خداوند باور دارد، هر 
پديده اي از پديده هاي هستي، 

چنان كه . است» متعين در نامتعين«
و در خداوند در او است نه به يگانگي «

آيا انسان . »بيرون او است نه به بيگانگي
قول (» نامتعين«ها  براي رابطه با  

، )به قول خداباوران(و خدا ) سارتر
  هيچ زباني نساخته اند و ندارند؟ 

     اينك به قرآن بازگرديم و در آيه 
هائي كه به وحي راجعند، از جمله آيه 
هائي كه از وحي به همه آفريده ها 

اگر : ، تأمل كنيم)9(ند،سخن مي گوي
آفريده هاي خداوند توانا به ارتباط با 
او نبودند و وسيله زباني درخور اين 

وحي   ارتباط را نمي داشتند، اوالً،
 كردن به آنها كجا ممكن بود؟ و ثانياً،
آفريده هائي كه با آفريننده ارتباط 
ندارند، چگونه مي توانند آفريده او 

 ابن كالب باشند؟ تناقض بزرگ ادعاي
و همانندهاي او اين سان آشكار مي 

آري، چنين نظري، در بن خود، . شود

را دارد اگرچه ممكن » خدا نيست«
است نظرساز كه خود را متاله مي 
پندارد، به منطق صوري فريب خورده 

  . و از اين سرانجام بي اطالع باشد
» بعد معنوي«      بدين قرار، به يمن 
 با خداوند و انسان، يعني  رابطه او

گفت و شنودش با او  است كه انسان 
جبري كه ابن كالب و . آزاد است

همانندهايش بدان قائل بودند و 
هستندانكار اين آزادي و نيز انكار خدا 
است ولي منطق صوري ارسطويي 
چشم عقل آنها را از ديدن آزادي 

  .خويش بازداشته است
در تحقيق پيشين ويژگي هاي حق . 3

يكي  از ). 10(داده ام را به دست 
ويژگي هاي حق اين است كه در 
خود تناقض و با حقي از حقوق تضاد 

خداوند حق علي االطالق است . ندارد
و ساحتش از تناقض پاك است و 
هستي محض بيروني ندارد تا توحيد با 

از حق . او و يا تضاد با او، معنا پيدا كند
پس كالم . شود نيز جز حق صادر نمي

به مثابه مجموع حقوق، خالي خداوند، 
به ترتيبي كه . از تناقض و تضاد است

در هيچ حقي تناقض نيست و ميان حق 
نظر ابن . با حق ديگر نيز تضاد نيست

كالب متناقض است  و كالم متناقض 
دروغ است و حق نيست و هم، به جبر، 
بر قرآن، تناقض و تضاد را تحميل مي 

 و بنا را بر اين بگذاريم كه او. كند
همانندهاي او نمي دانستند و نمي 
دانند كه چنين نظري پيامدي از اين 
نوع دارد و دست قدرتمدارها را باز 

مصلحت قدرت «مي گذارد كه 
اما بايد . را جانشين حق كنند» فرموده

پرسيد چرا از تناقضهاي قول خود 
غفلت مي كنند؟ آيا تناقض به اين 
روشني رانمي توانند ببينند؟ غير از 

ناقضهايي كه باال ذكر كرديم، اين نظر ت
واجد شمار ديگري از تناقضها هم مي 

  :باشد
 خداوند پيامي به پيامبر ابالغ مي 1/3

است اما در » كالم نفساني« كند كه 
، نه »كالم لفظي«جريان بازگوشدن به 

او و نه پيامبر او قادر به ساختن جمله 
هائي نمي شوند كه حق را در حقوق 

جبر زبان !  باز گويند...انسان و
ناگزيرشان مي كند قرآني در بند 

ها، بسا غير قابل فهم و » محدوديت«
بدتر از آن مغلوط و يا مجموعه اي از 
حق و ناحق در اختيار انسانها قرار 

و چون كسي از اين قرآن سر . دهند
در نمي آورد، ناگزير مي بايد، زندگي 
فردي و جمعي را با انواع فنون تأويل 

نبوه مجامع حديثي سامان و سازمان و ا
آيا انساني كه عقل دارد، سرنوشت . داد

خود را به چنين خداي و چنين 
  پيامبري مي سپارد؟ 

در «  قرآن تصريح مي كند كه 2/3
 از ويژگي هاي  .»دين اكراه نيست 

حق نيز يكي اينست كه در وجود و 
بنا بر . بكار رفتن از زور بي نياز است

ر ناحق و آزادي حق اين تصريح، جب
بدين قرار، قائل به جبر، هم به . است

خود ستم مي كند، هم نص قرآن را 
نقض مي كند و هم خشونت را 

مي گرداند و بديهي » سرشت انسان«
است كه در پايان ناگزير مي شود 
استبداد را تنها روش ادامه جامعه 

مباحثات ابن كالب و پيروان او . بشناسد
ست به آگاهي جامعه با معتزله، مي توان

  مسلمانان از دين بمثابه بيان آزادي 
  3در صفحه
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بيانجامد هرگاه يكي از دو طرف بحث، 
خويشتن را از فلسفه قدرت و منطق 

با وجود اين، . صوري آزاد مي كرد
كوشش معتزله باب بحث را باز نگاه 

به قول به حق كريچن زيد . داشت
از آن رو به »  اصحاب حديث«، )11(

بنام « سازي روي آوردند كه حديث
حفظ سنت پيامبر، با خردگرائي معتزله 

حاصل كار اما . »روياروئي كنند
در . گسترش تعصب و جهل شد

بيان » كالم نفساني«حقيقت، هرگاه 
حق و ترجمان آزادي باشد، چون بنا 
بر ادعاي ابن كالب و پيشينيان و 

نمي تواند » كالم لفظي«پسينيان او، 
گويد، آنچه در اين  اين حق را باز

كالم قابل گفتن مي شود،  بناچار، 
و . آميزه اي از حق و ناحق مي شود

آنها غافل بوده اند كه ناحق جز 
پوشاندن حق به شكلي از اشكال زور 

) رايج ترين شكل آن دروغ است(
برآنها بود كه توضيح دهند و بر . نيست

پيروان آنها است كه توضيح دهند اگر 
درآورد، » كالم لفظي«ه حق را نتوان ب

چگونه مي توان آن را با دروغ 
  پوشاند؟ 

گرچه حقي :  ممكن است بگويند3/3
قابل بيان است، » كالم نفساني«كه در 

بيان كردني نيست، » كالم لفظي«در 
كالم «اما برداشت محدود از آن، به 

در پاسخ بايد گفت . در مي آيد» لفظي
 چنين ادعائي بيانگر غفلت و بسا جهل
از ويژگي ديگري از ويژگي هاي حق 

حق محدود نمي شود و محدود : است
و در هستي آفريده، حق را . نمي كند

  . جز به زور نمي توان محدود كرد
    بدين خاطر است كه درونمايه 

از راه . جبرباوري، زورباوري است
اتفاق نيز نيست كه نظريه سازاني اين 
چنين، جذب اين و آن مرام قدرت 

ند و كارشان توجيه قدرت و مي شو
صدور جواز  بكار بردن خشونت از 

  .سوي استبداديان است
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حق، اصل روشني شفافيت، به سراغ 
با اولين نگاه . پرسش باز مي رويم

دريافت مي كنيم كه اين ديدگاه 
حقيقت شفافي را به امر مبهمي بدل 

كالم «ي به نام بر مبناي مفهوم. مي كند
كه امثال ابن كالب جعل » نفساني

كرده اند و مي كنند، ممكن است 
استدالل شود كه شنود پيام خدا نياز به 
دانستن زبان دارد، و پيامبر حداكثر مي 
توانسته است از خداوند اين زبان را 
. آموخته و بدان، پيام را دريافته باشد

اما بهنگام ترجمه پيام از آن زبان به 
بان عربي، بحكم تنگناهاي زباني، پيام ز

حق شفافيت خود را از دست مي 
ابن كالب و همرأي هاي او ! دهد

كارشان جز مبهم كردن شفاف نمي شد 
آيا به عمد قرآن را مبهم . و نمي شود

كرده اند و يا مي كنند تا كه قرآن از 
دسترس انسانها خارج شود و يا نادانسته 

 كنند؟  اين كار را كرده اند و مي
داوري را به خداوند بازگزاريم و 
غفلت بسيار آنها را در همين ادعا 

  :يادآور شويم
 در حقيقت، ابن كالب و 1/4

خود » كالم نفساني « همانندهاي او 
. ساخته را تاريك تر از تاريك مي كنند

عقل توجيه گر آنها كار عقل آزاد را 
و نمي داند معنائي كه عقل نكرده است 

مي يابد، به همان اندازه بدان دست 
.  كه شفاف مي شود، قابل بيان مي شود

زماني بود كه تصور مي شد، براي 
مثال، تعريف يك الكترون، به همان 
نسبت كه علم برآن بيشتر مي شد، 

زماني شد كه علم از . كاملتر مي شد
از آن پس، . الكترون آگاه شد» روح«

علم در پيشرفت است و به تدريج 
دقيق تر و شفاف تر مي تعريف نيز 

بسا علم در پيشرفت خود به جائي . شود
برسد كه همين پديده را قابل تعريفي 
از نوع تعريفهاي معمول نيابد و قابل 

كالم «پس اگر . بياني شفاف  بيابد
قابل » بيان دروني«بمثابه » نفساني

نباشد، يعني » كالم لفظي«انتقال به 
 براي خداوند روشن و» معني«اين كه 

دقيق نبوده است و به همين دليل 

پيامبري كه آن را دريافت كرده است، 
نمي توانسته است آن را به زبان عربي 

الجرم . درآورد» سرراست«و » مبين«
» سرراست«و » مبين«ادعاي قرآن كه 

  ! است، دروغ مي شود
هركس به خود زحمت تجربه      

كردن را بدهد و عقل خويش را بكار 
انگيزد، در مي يابد كه خلق انديشه بر

شفافيت در هر آفريده عقلي، شرط به 
  . بيان درآوردن آنست

 جبرباوري به ابن كالب و 2/4
همانندهاي او اجازه نداده است 
استعداد هنري خويش را كه در هر 

وگرنه . انساني وجود دارد بكار اندازند
در مي يافتند كه پا را از مدار ممكن 

شنائي بيرون نهادن، ورود در رو
هنرمندي كه به . روشنائي افزا است

نورستان درمي آيد، در توصيف نور در 
آن كس از بيان ناتوان مي . نمي ماند

شود كه قدم در تاريكي تاريكي افزا 
هرگاه قرآن را از ديد . مي گذارد

انسان هنرمندي بخوانند كه، در 
ماوراي ممكن، افق هاي نو به نو به 

عناي خروج روي انسانها مي گشايند، م
از نور به تاريكي و از تاريكي ها به نور  
و نور علي نور را در مي يابند و به اين 

هرگاه معاني واقعيت پي مي برند كه 
اي كه عقل آزاد، به يمن برخورداري 
از استعدادها، در مي يابد، شفاف و قابل 

  . بيان نباشند، رشد ناممكن مي شود
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كه بر حق ديگر رجحان داشته باشد نيز 
بدين محك كه در حديث ها . نيست

بنگري، حديثهايي كه فاقد اين ويژگي 
حق باشند و نيز آندسته از حديثهايي 
كه يكي از ويژگيهاي حق را فاقد 

از نو . باشند، از نبي و وصي نيستند
يادآور مي شوم كه آن قرائتي از قرآن  

جموعه اي راست است كه كتاب را م
مي توان پرسيد . از تبعيض ها نگرداند

آن قرائت از قرآن كه توجيه گر و 
مشروعيت بخش به تبعيض ها است، با 
چه نوع نظريه اي و در چه دوراني و 
با توسل به چه فلسفه اي باب شده 

  است؟
 در نظريه موجود در پرسش كه 1/5

تأمل كنيم، مي بينيم در دوگانگي 
، به اين »م لفظيكال «-» كالم نفساني«

دليل كه ترجمان اصل ثنويت تك 
محوري است، در ظاهر امر، بسود 

. تبعيض برقرار مي شود» كالم نفساني«
رابطه قرآني كه در دسترس انسان 

، رابطه اثر »كالم نفساني«هاست با 
گذار و اثر پذير از نوع ناشنيده و 

توضيح اين كه بجاي .  ناخوانده است
» كالم نفساني«ز ا» كالم لفظي«آنكه 

است » كالم نفساني«اثر پذيرد، اين  
. اثر مي پذيرد» كالم لفظي«كه از 

چراكه آن كالم ناگزير محدوديت 
اما تأمل . هاي زبان عربي را مي پذيرد

را كه بيشتر كني، مي بيني تبعيض بسود 
چرا . برقرار شده است» كالم لفظي«

كه خداوند و پيام و پيامبر او تابع جبر 
از ! مي شوند» دوديت هاي زبانمح«

خداوندي كه تن به چنين جبري داده 
است،  چگونه حق صادر مي شود؟ و 
چگونه ممكن است پيام او بكار برقرار 

  كردن انواع تبعيض ها نرود؟
 اگر پيام، بيانگر فطرت و زبان نيز 2/5

زبان فطرت باشد، محلي براي قائل 
قرآن نفساني و (شدن به دو قرآن، 

كسي كه با . نمي ماند) فظيقرآن ل
توسل به اصل ثنويت مي كوشد منزلت 
قرآن موجود را به نفع قرآن دومي 
كه در ذهن خويش تحت عنوان 

جعل كرده است تقليل » كالم نفساني«
دهد، با اين كارش يك هدف بسيار 

توسعه زبان : مهم را دنبال مي كند
زباني كه ابن كالب ها رواج . قدرت

بدينگونه . درت استداده اند، زبان ق
كه، با بكار بردن منطق صوري، راه را 

قرآن به زبان قدرت باز » تفسير«براي 
از اين رو، بي دليل ). 12(مي كنند

نيست كه مي بينيم قرنهاي دوم و سوم 

هجري نه تنها قرنهاي جعل حديث ها 
براي توجيه اطاعت از استبداديان 
بوده اند، بلكه دوره تفسير قرآن بر 

نويت با بكاربردن منطق صوري اصل ث
  . نيز بوده اند

 براي مزيد شفافيت، قرآن به 3/5
صراحت رابطه هائي را كه انسان را از 
بكار انداختن استعدادهايش باز مي 
دارند و در جامعه هاي مختلف، تنها 
بكار توجيه كارپذيري انسان مي آيند، 
مانند ساحري، خبردادن از غيب و 

: قطع مي كند،  ...و» احضار روح«
امر «پيامبر خبر از غيب ندارد و روح "

  )13  ("...است و» پروردگار
   

بنا بر نظر ابن كالب، قرآني كه . 6
: است، قديم است» كالم نفساني«
كالم خدا صفتي است كه قائم به «

اش در قدمت، با  و كلمه خدا .اوست
اما ما مي دانيم كه ). 14(» .هم شريكند

مكاني و همه از ويژگيهاي حق همه 
آيا سخن ابن . زماني بودن آنست

كالب به اين معني است كه كالم خدا 
حق و، بنا بر اين، در همه جا و همه 
وقت بكار بردني است، چنانكه حقوق 
انسان همه مكاني و همه زماني هستند؟ 

چرا كه اگر قصد او اين بود، نياز به . نه
دوگانه كردن قرآن نداشت و دست 

سان در قرآن،  سخن كم از حقوق ان
اما وقتي بنا بر منطق صوري، . مي گفت

قرآن قديم مي شود، رابطه با واقعيت 
. متحول را از دست مي دهد

رهنمودهايش نيز قابل تجربه كردن 
نه تنها به اين دليل كه . نمي شود

» كالم نفساني«انسانهاي معمولي به 
دسترسي ندارند، بلكه به اين دليل نيز 

آن در دسترس، ترجمه كه حتي اگر قر
آن كالم هم باشد و پيامبر نيز معني آيه 
ها را كه يك به يك بدست داده باشد، 
به چند دليل باز قابل بكار بردن نمي 
شود؛ هم به دليل تحول جامعه ها و 
هم بخاطر ضد و نقيض بودن حديث 
ها و هم بخاطر ناممكن شدن تجربه 

كه به شناخت » ازلي و ابدي«كردن 
  . نمي آيد

 بدين سان، در نتيجه گسترش 1/6
چنين نظريه هايي آنچه قرباني مي 
شود حقوق انسان و آفريده هاي ديگر 

نه تنها بدين خاطر كه تحول . است
پذيرها نيز تحول ناپذير و تجربه ناپذير 

بلكه بدين خاطر كه حقوق  مي شوند، 
با جبر هستي شمولي كه اساس اينگونه 

چرا . استنظر پردازيهاست ناسازگار 
. كه آزادي حق است و با جبر در تضاد

پس مي بايد، اگر نه همه حقوق، بخش 
بزرگي از آنها به دست فراموشي 

  :  در نتيجه.سپرده شوند
 بنا بر اين قاعده كه همواره فضاي 2/6

خالي را زور پر مي كند، كتاب و دين 
خالي از حقوق، الجرم دين و كتاب 

دن و با جدا كر. تكاليف مي شوند
تكليف از حق و از ياد مسلمان بردن 
اين آموزش قرآن كه تكليف بيرون از 
حق حكم زور است و انسان حقوقمند 
نبايد بدان تن دهد، اين تكليفهاي 
قدرت فرموده هستند كه همه زماني و 

هرگاه قرآن . همه مكاني مي شوند
موجود را بيانگر حقوق انسان و ديگر 

، فقه را آفريده ها نشماريم، به ضرورت
بي نياز از قرآن و تكليف محور كرده و 
دستش را در تكليف تراشي بازگذاشته 

از اين رهگذر بود و هست كه . ايم
دين حقوق دين تكاليف گشت و ماند 
و رسمها، تكليف ها، جرمها، مجازاتها و 
شيوه هاي اطاعت از استبداديان را 

  .ساخت و همچنان مي سازد
ي بودن  همه مكاني و همه زمان3/6

حق در رابطه با واقعيت معني پيدا مي 
توضيح اين كه  جهانيان وقتي از . كند

حق صلح پايدار برخوردار مي شوند 
براي . كه بتوانند در آزادي رشد كنند

زيستن در آزادي و رشد بايد حقوق 
ذاتي در همه جا و همه وقت بكار برده 
شوند، و در دنياي واقعي، انسانها 

مل به حقوق كنند، زندگي خويش را ع

و اين حقوق ذاتي باشد كه تنظيم 
كننده زندگي هر انسان، رابطه انسانها با 
. يكديگر و محك حقوق موضوعه گردد

بدين قرار، ويژگي همه مكاني و همه 
زماني وقتي بكار مي آيد كه حق 
. واقعيت را در بر بگيرد و بيان كند

چنانكه مي گوئيم حق حيات، حق كار، 
  ...حق مهاجرت 

   
بدين گونه، تنها زماني كه قرآن . 7

بيان حقوق ذاتي انسان و آفريده ها 
باشد، اين حقوق قابليت تحقق در 
زندگي روزانه، در همه جا و همه وقت 

هر انساني مي تواند . را پيدا مي كنند
زندگي خويش را عمل به اين حقوق 
كند و به تجربه دريابد كه تنها با اين 

و جامعيت و روش است كه حيات ا
از تضمينهاي بازدارنده . كمال مي يابد

اي كه مي تواند مانع شود بيان حقوق 
در بيان قدرت ازخود بيگانه شوند، 
يكي زندگي توأم با برخوداري از 

در حقيقت، . حقوق ذاتي حيات است
نسبت هر حق به انسان و ديگر آفريده 

حقوق وقتي . ها، نسبت ذاتي است
هر حقي از ذاتي هستند كه نبودن 

حقوق حيات انسان را دچار اختالل 
چنانكه نبودن حق حيات مرگ . كند

مي آورد و نبودن حق كار، زندگي 
انسان را مختل و آدمي را گرفتار مرگ 
تدريجي مي كند و سركوب حق 
آزادي بيان آدميان را كه سخن گفتن 
و ارتباط برقرار ساختن ذاتي حياتشان 

ن از انسا. است از هستي مي اندازد
خود هستي دارد و بنابراين، حقوقي 
كه ذاتي حيات او هستند، قابل تعريف 

علم انسان به اين حقوق نيز . هستند
از اين رو، رعايت نكردن . فطري است

حقوق يا ناشي از غفلت از آنها و يا 
بنا بر اين، . دركار آمدن زور است

نمي تواند شامل » حق المبين«كتاب 
مي بينيم اين حقوق نباشد چراكه 

همگي با استفاده از زبان مفاهمه 
قابل ) براي مثال در اينجا(فارسي 

  .تبيين هستند
  
ممكن است هوادار نظريه ابن كالب . 8

حقوق انسان و در اينجا بگويد آري، 
ديگر آفريده ها كه قابل بيان در زبان 
ما آدميان هستند در قرآن وجود 
دارد،اما غيب و روح و پي بردن به 

داوند به تصريح قرآن، از قلمرو ذات خ
پس به هر صورت . پيام بيرون هستند

» كالم نفساني«بخشي از پيام كه در 
بيان گشته است  به هنگام انتقال به 

، گرفتار محدوديت هاي »كالم لفظي«
اما باز بايد گفت، كار . زبان شده است

ابن كالب و همانندهاي او جعلي خالي 
ب حق زيرا اگر غي. از محتوي است

است و شايسته ايمان ورزيدن، ويژگي 
ديگر حق اينست كه با واقعيت 

رابطه برقرار مي كند و با ) انسان(=
مجاز و وهم است كه رابطه برقرار نمي 

هيچ عقل حيله گر و زد و بند . كند
كننده اي نمي تواند حقي را ذاتي 
امري مجازي بگرداند و حتي ميان 

. كندحقي با امري مجازي رابطه قرار 
از اين رو، يكي از محك هائي كه 
روزانه بكار مي آيد، محك زدن به 

چرا كه بدين محك، مجاز . حق است
پيامي كه . از واقعيت شناخته مي شود

محتواي آن حقوق راجع به آفريده 
هاي خدا نباشد و به زبان شفاف و 
سرراست انسان ها تبيين شدني نباشد، 

. ي شوداز خداوند به پيامبر او ابالغ نم
از جمله به اين دليل كه كاربرد 
خارجي پيدا نمي كند و پيامبري را بي 

همچنين تكاليفي كه . معني مي گرداند
عمل به حقوق نيستند، ساخته مجازي 
هستند كه قدرت باشد و محتواي آنها 
زور است و بكار بردنشان، كاهنده 

باور راهنماي اينگونه . حيات است
رگاه ه. تكاليف، جبري گري است

انسانهاي  مسلمان و غير مسلمان دريابند 
كه اينگونه تكليفها به جز در رابطه 
ويرانگر ممكن نيست كه بتوانند رابطه 

اي از سنخ حيات با موجود زنده 
برقرار كنند، در مي يابند كه آنچه 
ممكن نبوده است در پيام خداوند 

  . گنجانده شود، اينگونه تكليفها هستند
اين نتيجه مي رسيم كه يكبار ديگر، به 

ساخته ابن كالب و » كالم نفساني«
. همانندهاي او، جعلي ميان تهي است

براي مثال، واليت مطلقه فقيه، بمثابه 
اختيار يك تن بر جان و مال و ناموس 
مردم را با هيچ حقي از حقوق نمي 

حق، خالي از زور . توان دمساز كرد
. است و اين واليت قدرت مطلق است

ر قلمرو زندگي روزمره، نبود آزادي د
اكراه است و اين واليت، اختيار تصرف 

» ولي امر«در جان انسان ها را نيز به 
حقوق ذاتي قابل نقض و . مي دهد

تعطيل نيستند و اين واليت ناقض آن 
در همان حال، ... و. حقوق است

واليت جمهور انسانها بر ميزان برادري 
 و برابري و برخورداري از حقوق، از
جمله حق و استعداد رهبري با آزادي 
و حقوق ديگر در قلمرو واقعيتي كه 

سازگاري . جامعه است، سازگار است
كامل وقتي است كه انسانها، در باره 

تحقق . يكديگر، مالك به چيزي نباشند
اين سازگاري كامل موكول به جامعه 
آرماني است كه در رستاخيز تحقق 

  .پذير است
زمان ما و نزد مي دانيم كه در . 9 

قرآن به مثابه قرائت "نظريه سازان 
، عالوه بر محدوديت زبان، از "نبوي

محدوديت دانش، بنابر سطح علمي 
جامعه بدوي عرب آن روز، موجود در 

با توجه به . قرآن نيز سخن مي رود
اينكه از ويژگيهاي كالم حق اين است 
كه از ظن خالي و از علم پر است، 

م به كامل شدن ورود به اين بحث، ه
نقد مدد مي رساند و هم اين نقد، 

از . بنفسه، آموزشهاي مهمي در بردارد
  جمله؛

 همانطور كه انديشه بهمان اندازه 1/9
كه دقيق و شفاف مي شود، قابليت 
درآمدنش به بيان بيشتر مي شود، هر 
نظر، بهمان اندازه كه از ظن خالي تر و 

  از علم پر تر مي شود، قابليت بيانش 
حال تناقض گوئي را . بيشتر مي شود

نظرسازان خداوند را علم مطلق ! ببين
مي دانند و باوجود اين، قرآن را 
محكوم به نقص زباني و نقص علمي مي 

هرگاه به خود زحمت تجربه را !  كنند
مي دادند و به علمي تا حدودي خالي 
ازظن دست مي يافتند، بر نادرستي 

در زيرا . نظر خويش آگاه مي شدند
مي يافتند كه علم بهمان اندازه كه از 
ظن خالي مي شود، دقيق تر و شفاف 
تر به بيان در مي آيد و نزد اهل خود، 
قابليت بيشتري براي به فهم ها 

  .درآمدن، پيدا مي كند
هر علمي .  روش علم، علم است2/9

. روش خويش را به دانشجو مي آموزد
چنانكه با وجود قرابت دانشها با 

 دانش فيزيك روش خود را يكديگر،
مي آموزد كه روش دانش اجتماعي 

روش آزاد شدن نيز آزادي . نيست
چنانكه روش قدرت جوئي، . است

. است) زور(= فنون بكار بردن قدرت 
پس هرگاه قرآن بيان آزادي باشد، با 
اصل راهنما و روشي كه در فلسفه 
قدرت بكار مي آيد، نمي توان قرآن 

راه اتفاق نيست پس از . را اندريافت
كه از گشوده شدن باب تفسير قرآن، با 

ضد (بكار بردن ثنويت تك محوري  
و ) توحيد كه جانشين توحيد كرده اند

منطق صوري، تا امروز، آيه هاي قرآن 
نه تنها گنگ شده اند، بلكه قرآن خالي 
از حقوق انسان و ديگر آفريده ها و پر 

حال آنكه اگر . از تناقض ها گشته است
سي به خود زحمت يافتن تبيين ك

قرآن از اصول راهنما را بدهد و 
موضوع آيه، يعني امر يا امرهاي واقع، 
را شناسائي كند، آيه ها را شفاف و 

  .سرراست مي يابد
آيا ابن كالب و :      پرسيدني است

همفكران او روش فهم قرآن را از خود 
قرآن جسته اند و بدان به نظري رسيده 

 كرده اند و مي كنند؟ اند كه اظهار
  آنها با  اصل . بدون ذره اي ترديد، نه

  4در صفحه
  

 زبان عربي و كالم اهللا؛ محدود و نامحدود
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راهنما و اين و آن روش كه از اين و 
آن نظر فلسفي اخذ كرده اند، قرآن را 
. قرباني ظن و گمان خويش كرده اند

براي مثال، بر اصل ثنويت، ممكن 
نيست بتوان تعريفي از حق بدست داد 

 بر اين اصل، .كه از قدرت بي نياز باشد
چگونه مي توان آزادي و بيان آزادي 
و تبييني را دانست كه حق در اين بيان 

  مي جويد؟
 از ويژگيهاي علم يكي نقد پذيري 3/9

توضيح اين كه روش تجربي به . است
روشي گوئيم كه به تجربه گر امكان 
مي دهد، در جريان تجربه، هم روش و 

پس . هم دست آورد تجربه را نقد كند
ر قرآن فراوان انسان را به تجربه اگ

كردن مي خواند، بدين خاطر است 
كه علم، تجربه كردني و به تجربه نقد 

حال آنكه نظري از نوع . كردني است
نظر ابن كالب و همانندهاي او، تجربه 

چنانكه . كردني و نقد پذير نيستند
مورد ادعاي ابن كالب » كالم نفساني«

محك را هيچ انساني نمي تواند به 
قبول و رد آن امري . تجربه بيازمايد

  . است
     هرگاه شما آقاي رضائي، زحمت 
آزمودن اين نظر و همانندهاي آن را 
به خود بدهيد و حاصل كار خويش را 
در ذيل اين پاسخ براي خوانندگان 
توضيح دهيد و آنها هم تجربه كنند، 
كار مهمي انجام گرفته است و آن اين 

تجربه در نمي آيند كه احكام قدرت به 
براي مثال، واليت . و نقد نمي پذيرند

مطلقه فقيه تجربه كردني نيست زيرا 
بدون زور بكار بردني نيست و نقد نيز 

زيرا به نقد، چيزي از آن . نمي پذيرد
بخالف نظر علمي كه به نقد، . نمي ماند

  .از ظن پرداخته تر مي شود
وقتي در يك نظر، ظن غلبه قطعي . 10

. در رشد، كاربرد پيدا نمي كنددارد، 
به تدريج كه نظري از ظن خالي و از 
علم پر مي شود، از زور بي نياز تر و در 
. سازندگي و رشد، كارآ تر مي شود

ويژگي حق اينست كه خرابي نمي 
اما عقل . پذيرد و خراب نيز نمي كند

قدرتمدار با تخريب و با تخريب خود 
نظر ابن كالب و . شروع مي كند

انندهاي او، قرآن در اختيار انسان هم
زيرا مي گويد . ها را تخريب مي كند

. خدا نيست» كالم نفساني«اين قرآن 
ويژگي همگاني اين گونه نظرها اينست 
كه بر اصل ثنويت، تابع و متغير مي 

توضيح اين كه در عصر ابن . سازند
معرفت ديني از معرفت فلسفي «كالب، 

، 20 و 19در قرنهاي . »پيروي مي كرد
معرفت «پوزيتويستها مدعي شدند 

» ديني از معرفت علمي پيروي مي كند
و به اين پيروي ادامه مي دهد تا علم 

بدين قرار، ). 15(جاي دين را پر كند
معرفت ديني به سالح : روش همانست

معرفت علمي تخريب مي شود و 
دوران دين و دين باوري به پايان مي 

پايان (=ر اما از آنجا كه اين نظ. رسد
ظن و گمان و ) دوران دين باوري

تجربه ناپذير و نقد ناكردني بود، نه تنها 
موجب رشد نشد كه بر ستيزهاي 

چنانكه، در عمل نيز . احتماعي افزود
معرفت علمي هرگز جانشين معرفت 

  . ديني نشد
 هرگاه دين بيان آزادي باشد، 1/10

معرفت ديني، در اصل راهنماي خود، 
روشهاي عقل قدرتمدار و در شناساندن 

نيز روشهاي عقل آزاد، راهگشاي 
و بنا بر اين كه . معرفت علمي مي شود

حق، علم خالي از ظن است، به اهل 
از آنچه بدان علم «دانش مي آموزد 
بدين سان، ). 16(»نداري پيروي مكن

موازنه عدمي بمثابه اصل راهنما و 
رابطه اي كه ميان دين و علم برقرار 

رصت  را از تخاصم دين با مي كند، ف
علم و از ويرانگري و منازعه مي گيرد و 
بي كران الاكراه را فراخناي رشد 

هر جوينده دانشي نيز . علمي مي كند
مي تواند موازنه عدمي و روشهاي عقل 

  .آزاد را بكار برد
 دين بمثابه بيان آزادي، هم بي 2/10

طرفي علم را بدو باز مي گرداند و هم 
سازنده دانش را جايگزين كاربردهاي 

مي توان . كاربردهاي تخريبي مي كند
از خود پرسيد اگر انسانها، به جاي 

ثنويت تك محوري، موازنه عدمي را 
اصل راهنماي انديشه و عمل خويش 
مي ساختند، نيروهاي محركه، از جمله 
دانش و فن چه كاربردي را در رشد 
انسانها و عمران طبيعت پيدا مي 

  كردند؟ 
  بدين قرار، ابن كالبها نه تنها خود    

را از بيان آزادي محروم كردند، بلكه با 
برقراركردن رابطه تضاد ميان دين و 
فلسفه، و دين و علم، سبب شدند انواع 
بيانهاي قدرت انديشه هاي راهنماي 

  .انسانها بگردند
  

با اينهمه، يكبار ديگر اين پرسش را . 11
 در نامحدود چگونه مي تواند«كه  

به محك اين » محدود بيان شود؟
ويژگي حق كه محدود نمي شود و 

مي : محدود نمي كند، بررسي كنيم
دانيم كه علمي، علم ديگر را محدود 
نمي كند و آن روز كه علمي علم 
اليقين شود، از بند حد نيز رها مي 

و باز، همانگونه كه پيشتر گفتم، . شود
هركس تجربه كند به تجربه در مي 

كه عقل او، وقتي در كار تعقل مي يابد 
. شود، از محدودكننده ها رها مي شود

زيرا عقل خالق، در زمان خلق، 
پنداري با هستي است كه اين هماني 

آزادي نيز همين اينهماني . مي جويد
آيا  اين آزادي با . جستن با هستي است

كلمه ها و جمله هائي كه بكار بيان 
يف معاني محدود مي آيند، قابل تعر

است؟ بسا اين پرسش است كه براي 
ابن كالب ها  فرصت بوجود آورده 

پيام حق با زباني كه : است كه بگويند
نزد آدمي است و بكار بيان معاني 

پس، . محدود مي آيند، قابل بيان نيست
بموقع است كه توضيحهاي زير را بر 

  :توضيحهاي باال بيفزائيم
 نامحدود در محدود بيان نمي 1/11

در نامحدود است كه بيان مي شود، 
يكبار ديگر توضيح دهيم كه . شود

. انسان مي داند نامحدود وجود دارد
دالّ (زيرا از جمله، معاني حد ناپذيري 

وجود دارند كه ) با اصطالح زبانشناسان
خود انسانها پيوسته به كار مي برند، 
. مانند آزادي و عشق و علم و عدالت

با نامحدود، انسانها از طريق اين معاني 
و نيز . انواع رابطه ها برقرار مي كنند

مي دانند محدودكننده اي جز زور 
بنا بر اين، هر بار كه . وجود ندارد

آدمي بيان خود را از زورخالي مي 
كند، دالها و عالمتهائي كه در بيان 
نامحدود بكار مي برد، مدلولشان 

چنانكه كلمه . نامحدودها مي شوند
 كلمه حق و كلمه هستي، كلمه آزادي،

عشق، در همين نظام زباني نزد ما، 
و . كاركردشان بيان نامحدودها است

البته هر بيان خالي از زوري بيانگر 
چنانكه در .  معني حد ناپذيري است

هر رشته علمي بهمان نسبت كه علم از 
ظن پيراسته مي شود، سمبولها و 
عالمتهايي كه آن علم را بيان مي كنند 

، قلمرو )تهاي رياضياتمانند عالم(
  .داللتشان نامحدودتر مي شود

 امر مهمي كه از آن غفلت مي 2/11
شود، نگاه داشتن كلمه و تغيير معني 

پوپر بر اينست كه افالطون باني . آنست
چنانكه . و كارشناس اين تقلب بود

كلمه عدالت و بسياري كلمه هاي ديگر 
را نگاه داشت و معاني آنها را تغيير داد 

همان اندازه كه دين وقتي بيان ). 17(
آزادي است، كلمه ها را در رساندن 
معاني نامحدود به كار مي برد، بيان 
قدرت، كلمه ها را  از معاني خالي و با 
معاني محدود سازگار با قدرت، 

زيركانه ترين روش . جانشين مي كند
از خود بيگانه كردن بيان آزادي در 

 ها، در جامعه. بيان قدرت همين است
هراندازه نقش قدرت در چند و چون 
رابطه ها بيشتر مي شود، كلمه هاي 

عشق، آزادي، (گوياي معاني نامحدود 
، كلمه هائي مي شوند كه ...)عدل و

. معاني محدودي را بيان مي كنند
قرنهاي دوم و سوم هجري قرنهائي 
بودند كه نقش قدرت در تنظيم رابطه 

انها، ها و پندار و گفتار و كردار انس
موجب تحولي بدخيم در زبان آنها 

به همين دليل به مرور زبان مبين . شد
و سرراست قرآن غير قابل فهم مي 
گشت و زمينه اين گونه نظرها تقويت 

  .مي شد
از ويژگيهاي حق اينست كه خود . 12

چنانكه دليل . دليل خويش است
صحت هر علمي را در خود آن 
 .جستجو مي كنيم و نه در بيرون آن

براي مثال، وقتي يك علم قطعي، 
تصديقي از تصديقهاي اسالم يا مرامي 
را غلط اعالم مي كند، سه نوع رفتار 

  : مشاهده شده است
 توجيه اسالم به ترتيبي كه با آن علم ●

  . و بسا نظر علمي سازگار شود
 رد آن علم به دليل مخالفتش با دين ●

هم  كليسا گاليله را محاكمه . يا مرام
ه چرا مي گويد زمين حركت كرد ك

وضعي و انتقالي دارد و هم در رژيم 
روسيه، دست آوردهاي علمي ناسازگار 

  .سانسور مي شدند... با ديالكتيك و
 تصديق نظر علم، زيرا دليل صحت ●

  . آن در خود آنست
    از اين ديد كه در نظر ابن كالب 

آيا او دليل : بنگريم، حق داريم بپرسيم
ربي قرآن را در قرآن نارسائي زبان ع

يافت يا دليل آن را در نظر فلسفي 
حاكم بر زمانه اش سراغ كرد كه از 
آن پيروي مي كرد؟  همين پرسش را 
از كساني هم كه امروز دعوي مي 

در . كنند قرآن ناقص است، بايد پرسيد
حقيقت، حتي اگر آنچه در سر دارند، 
علم قطعي نيز مي بود، روا نبود كه 

نارسا بودن قرآن را در آن دليل رسا و 
  چرا كه؛ . علم يا فلسفه حاكم جست

 تصديق پذير بودن يا تكذيب 1/12
پذيري دروني خود سخن را كنار 
گذاشتن و توسل به گفتمانهاي حاكم 
در بيرون براي نقد، روش عمومي 
قدرتمدارها است و بدين روش است 
كه بيان آزادي را در بيان قدرت از 

چنانكه در برابر . دخود بيگانه مي كنن
قرآن از نقصها مبرا : كسي كه مي گويد

نيست، دليل صحت و سقم ادعاي او را 
وگرنه تكفير . در خود ادعا بايد جست

كردن و يا به اين و آن آيه و روايت 
. استناد كردن، غلط را راست نمي كند

بلكه به ضرورت، راست را هم غلط مي 
به سخن ديگر،  دين را وسيله . كند
مدعي نيز . مي كند... فير و تكذيب وتك

مي بايد دليل نقص را نه در نظري كه 
دلچسب يافته است كه در قرآن بجويد 

  . و ارائه كند
      در گفتماني كه قرآن باشد، هيچ 

و قديم » كالم نفساني«دليلي بر وجود 
پس ابن كالب دليل خود را از . نيست

كجا بدست آورده است؟ منبعي جز 
اما آن فلسفه ها، . اني نبودفلسفه يون

فلسفه هاي آزادي نبودند، فلسفه هاي 
تحصيل دليل از آن . قدرت بودند

فلسفه ها، بنا بر آموزه باال، تنها بكار از 
خود بيگانه كردن دين در بيان قدرت 

القاء كنندگان آن . مي آمد و آمد
فلسفه اين غلط را در ذهن مسلمانها 

 و هر كاشتند كه دليل هر خير و شري
. تصديق و تكذيبي در بيرون آنست

بيهوده نيست كه امروز نيز، مسلمانان 
دليل گرفتار استبداد شدن در طول 
تاريخ و واپس ماندن خويش را نه در 

كه در بيرون خود ... انديشه راهنما و
  . مي جويند

مي بايد دليل » معاني دروني «2/12
. وجود خويش را در خود داشته باشند

لي كه آدمي مي بافد، وگرنه، خيا
زيرا وجود و . نيست» معني دروني«

.  دليل وجودش در ذهن سازنده آنست
هم . دليل قرآن در خود قرآن است

بلحاظ اين كه از خود هستي دارد و 
هم بدين خاطر كه آدمي مي تواند 
دليل صحت هر امر يا نهي، هر واجب 
و حرامي، هر حق و هر تكليفي را در 

براي » كالم نفساني«اما . قرآن بجويد
زيرا . نيست» معني دروني« هيچ انساني 

نه خود آن را ايجاد كرده است و نه 

و چون . حاصل رابطه او با خداست
براي انسان نمي تواند وجود داشته 
باشد، نمي توان دليل وجودش را در 

  . خود آن جست
پس چگونه ابن :      مي توان پرسيد
پي » معني دروني«كالب به وجود اين 

او خود : برده است؟ در پاسخ گوئيم
را اندر » كالم نفساني«مدعي نيست كه 

مي يابد و يا حتي وجود آن را در 
ساخته او، ساخته اي . خود يافته است

.  ذهني و از واقعيت و حق تهي است
چرا كه خود او نيز نتوانسته آن را 

خود كند و دليل » معني دروني«
  .وجودش را در آن كالم بجويد

     هرگاه گفته شود پيامبر از وجود 
آن آگاه است، اين پرسش محل پيدا 

همانند مسيحيان، آيا ما نيز : مي كند
مي بايد پيامبر را به موجودي قديم 
بدل كنيم؟ زيرا پيامبري كه بنا بر 
قرآن، بشري چون ديگر بشرها است و 

» كالم نفساني«فاني، نبايد مي توانست 
نيم كه فلسفه مي دا. را دريافت كند

. بازان، درپي حل اين تناقض شده اند
هرگاه بخواهيم وارد ساختار ذهني اي 
بشويم كه بنا كرده اند، هم از موضوع 

بحث بيرون مي رويم و هم در آن بنا،  
  .گم خواهيم شد

ويژگيهاي حق ما را از اين ويژگي . 13
نيز آگاه مي كنند كه هرآنچه حق 

م نهند و نا» تكليف«نيست، خواه بدان 
يا ضرورت، ناحق و » مصلحت«خواه 

قرآن در دسترس . مفسدت مي شود
انسان، او را به عمل به حق و دفاع از 
حق مي خواند و به او شهادت به حق، 
ولو به ضرر خود و پدر و مادر خود را، 

با توجه به اين ). 18(رهنمود مي دهد
تأكيد، پرسشي در برابر عقل قرار مي 

يان حق هست و يا اين قرآن ب: گيرد
بنا بر رأي ابن كالب و همانندهاي او، 
كتابي در رديف تورات و انجيل و 
حداكثر مجموعه اي از حق و ناحق 
است؟ و يا حقوق انسان و آفريده ها 
در آن نيست اما احكام كتاب مانع از 
اخذ آنها نمي شود؟ در پاسخ بايد 

  گفت؛
 هرگاه قرآن بيان حق است، 1/13

كالم «ا ساختن و بدان قرآن ديگري ر
نام نهادن، به ضرورت نقض » نفساني

بخصوص با . كتاب حق مي شود
محكوم كردن قرآن به تن دادن 

بنا بر اين . »محدوديتهاي زبان«به
فرض، قرآن كتاب حقوق مي شود و 
انسان با آگاهي از حقوق و عمل به آنها 
استقالل و آزادي مي جويد و راه رشد 

  . را در پيش مي گيرد
 هرگاه قرآن مجموعه اي از حق 2/13

و ناحق تلقي شود، فراخواندن انسان به 
عمل به حق و دفاع از حق، نمي 

زيرا . بايست رهنمود قرآن مي شد
وقتي كه در خود قرآن، ناحق ها 
هستند و انسانها به عمل به آنها خوانده 
  شده اند، چگونه مي توان به خداوند و

ي كه آنان پيامبر او اعتماد كرد در حال
رسم امانت و صداقت را با انسانها بجا 

  . نياورده اند
 ممكن است گفته شود اين حقوق 3/13

را انسانها خود يافته اند و قرآن كالً 
فاقد حقوق انسان و آفريده ها است، 
مانند زماني كه كليسا سخن گفتن از 
كرامت انسان و حقوق او را نيز ممنوع 

 گفت در اين صورت بايد. كرده بود
ديگر چه نيازي به دين و خداوند 

خالقي كه به آفريده خود . خواهد بود
نمي گويد حقوق ذاتي حيات او 
كدامها هستند، چه ضرورتي براي 
زندگي در حقوق و آزادي دارد و چه 
رسيده است كه پيامبر مبعوث كند و 

دعوي كند كه توسط او به انسانها 
  كتاب حق را ابالغ كرده است؟ 

ن تناقض ها، ما را از  همان امر اي     
نظرهائي چون نظر : مهم آگاه مي كنند

ابن كالب و نظرهائي كه مباني دو 
پرسش اخير هستند، در واقع، دست 
ارباب قدرت را در مصلحت و ضرورت 
سنجيدنها باز و انسان ها را از استقالل و 
آزادي خود محروم و به زيان خود، 
.  وسيله كار ارباب قدرت مي كنند

بيهوده نيست كه در جامعه هاي 
مسلمان، مصلحت، مقدم و مسلط بر حق 
و حقيقت گشته است و هم اكنون، در 

» مجمع تشخيص مصلحت«ايران، 
تشكيل شده است تا روزانه مصاديق 
اين نوع مصالح را به صورت قانون در 
آورد و بر جامعه امروز كه نه، بلكه بر 
ايران بيست  سال ديگر نيز تحميل 

  .ندك
با توجه به نقدي كه به محك . 14

ويژگي هاي حق انجام گرفت، اينك 
زمان آنست كه از فراموش شده اي 
سخن بميان آوريم كه نامش انسان 

در .  است، انسان مستقل و آزاد
حقيقت، ويژگي مهم حق اينست كه 
رهبري انسان بر خودش در حق و نه 

انسان . در بيرون آن، قرار مي گيرد
ست كه به حقوق خويش عارف كسي ا

عرفان جسته است و در رهبري، 
استقالل دارد و بنا بر توانائيش در 
رهاكردن خويش از محدود كننده ها 

موازنه عدمي بمثابه اصل راهنماي (=
، آزادانه فعاليتهاي خويش را )عقل آزاد

از كسي كه به سبك .  اداره مي كند
ابن كالب انديشه مي كند مي توان 

ي كه نه مي تواند معاني پرسيد كه آدم
حد ناپذير را ايجاد كند و نه مي تواند 
با خداوند رابطه برقرار كند و نه حتي 
مي تواند از پيام او، آن سان كه ابالغ 
مي شود، آگاه شود، پس رشدي كه 
چنين انساني كرده است و مي كند، 
  چگونه ممكن شده است؟ گفتني است؛

 انساني كه گرفتار جبري  چنين 14/
شديد است، بر فرض كه بتواند حيات 
داشته باشد، با فقدان استقالل وآزادي 
رهبري، چگونه امور خويش را تصدي 
مي كند؟ توماس هابز مدعي شده بود 
كه از آنجا كه خشونت سرشت انسان 

، جامعه )انسان گرگ انسان(_است 
انسانها نيازمند شاه مستبد مقتدري است 

و از ياد ا. تا در آن يكديگر را ندرند
برده بود كه شاهي با سرشت خشونت 
چگونه مي تواند خود عامل يكديگر را 

انسانهاي : ندريدن شود؟ حال بپرسيم
گرفتار اين جبر را كدام جباري مي 
تواند اداره كند در حالي كه خود 
گرفتار اين جبر نباشد؟ ابن كالب و 
همانندهاي او نمي دانند كه استقالل 

 بودنش قوه رهبري به خودجوش
تحقق پيدا مي ) ويژگي ديگر حق(

كند و آزادي او به توانائي خلق معاني 
حد ناپذير و ارتباط با هستي هوشمند و 

  . خالق تحقق مي يابد
 بسا ممكن است كساني خود را 2/14

جانبدار آزادي بخوانند و براين نظر 
باشند كه قول خداوند وقتي به زبان، 

ه ما يعني به عالمتهائي در مي آيد ك
انسانها در مقام تفهيم و تفاهم بكار مي 
بريم، چيزي جز آن مي شود كه در 

بر آنها است كه از . واقع امر بوده است
. غفلت از جبرگرائي خويش بدرآيند

چرا كه اگر هم آزادي را همان بدانند 
كه سارتر مي دانست، ورود به نامتعين 

حتي آندسته از .  به زبان نياز دارد
ل آدمي خلق مي كند، نيز معاني كه عق

 گرچه بساگمان برد حد ناپذير هستند -
،  ناممكن -و در واقع حدپذير هستند 

مي شود و استعداد رهبري انسان 
استقالل و آزادي خود را از دست مي 

  :به دو دليل. دهد
 معاني كه عقل ايجاد مي كند، ●

بديهي است كه به نسبت دانسته ها، 
ان نباشد، اگر زب. نامحدود مي نمايد

عقل، آن خودجوشي درخوِر خلق 
  .اينگونه معاني را پيدا نمي كند

  
  16در صفحه

 زبان عربي و كالم اهللا؛ محدود و نامحدود
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پيدايش و تحول 
مافياي : رژيم مافياها

  :عظيم خامنه اي
  

در رابطه با گروههاي : انقالب اسالمي
مافيايي حاكم بر ايران مطالب بسياري 
نوشته شده است ولي به دليل حضور 

ا به  راست و چپ يگرايشهايكليه 
اصطالح امروزي ها گروههاي اصولگرا و 

 به سختي دولت مافياهااصالح طلب در 
مي توان به اطالعات درستي از اين 

   .دست يافتباندها و دسته ها 
 خاتمي و حكومتبا بر سر كار امدن     

وزارت به نظر به علي يونسي با رسيدن 
مي رسيد كه اين باندها تضعيف شده 

تمي گفته بود چشم  خا،ن روزهاآ. باشند
ورد و يونسي نيز گفته آفتنه را در مي 

 نفر بيشتر در كل كشور 500 اينها :بود
سالها از . نيستند كه شناسايي شده اند 

اعالن «  و اين  شعارهادادن آنزمان 
ها به ريشه كن كردن مافياها از » تصميم
 گذشت و امروز بار ديگر همين دولت،

شور با قدرت باندها را مي بينيم كه در ك
 ،بيشتر در تحكيم حاكميت جور و ستم

  .بر تالش خود افزوده اند 
اگر نبود افشاگري هاي داخلي و     

خارجي و معرفي برخي از جنايتكاران 
  واليتدستگاه و »رهبر«شايد هم اينك 

 اينقدر بر باز سازي تشكيالت خود فقيه 
  .مصر نبودند 

ضربه نهايي در جريان افشاي قتل     
 رژيم آنها را قتلهاي –سياسي اي ه

مي خواند تا جنايت خود را زنجيره اي 
پيش از آن،  .نها وارد شدآبر  -بپوشاند 

ضربه هاي مهلك افشاي اكتبر سورپرايز 
و ايران گيت ها و افشاي جنايت سران 
رژيم در دادگاه ميكونوس و ترورهاي 
ديگر رژيم، مافياها و سازمان ترور آنها را 

   . خته بودندناتوان سا
با بر سر كار فقيه،  واليت      دستگاه

به مافياها  ، ادژ احمدي نحكومتوردن آ
بخش سياسي خود را باز فرصت داد تا 

مافياهاي سياسي و نظامي  .نندسازي ك
 مالي  بر دولت – مالي و روحاني –

مسلط شدند و اينك دولت را در اختيار 
 مقاومت بي چون و چرا و .دارند

، تكيه گاهي جز انه  مردم ايرانسرافراز
مافياها براي رژيم واليت فقيه باقي 

جنايت و فسادي كه اين . نگذاشته است
مافياها مي گسترند، انزواي بيشتر رژيم 

  . را سبب مي شوند
 تالش مي شود با تحقيق، در اين      

 درز كرده و درز نكرده،تكيه بر اطالعات 
 به ستادر حد توان اندكي كه در اختيار 

نجا كه آاز .  پرداخته شودمعرفي باندها 
 با حمايت و ، است كها اين نشريه سال ه

معرفي مافياها و به هموطنان خود، ياري 
جلب توجه ايرانيان به خطري پرداخته 
است كه براي استقالل و بسا موجوديت 
ايران ببار مي آورند و فرصتهاي بس 
ذيقيمت كه مي سوزانند، از همگان 

 دارد هر اطالع و داده اي را در انتظار
اختيار دارند و يا بدست مي آورند، براي 

  .انتشار در اختيار قرار دهند 
  

      :مقدمه كوتاه پژوهش گران* 
   

غاز كار به اين مي انديشيديم كه آدر   
اين باندها و گروهها از چه زماني و 

 و به ندتوسط چه كساني ايجاد شده ا
ه راحتي مي چه دليل در اين زمان ب

توانند حاكميت خود را بر مردم 
  تحميل كنند؟

در ابتدا قصد داشتيم تنها در مورد    
گروهها و باندهاي مافيايي دوره خامنه 

در كار  اما هر چه . تحقيق كنيماي 
جلو تر مي رفتيم بيشتر متوجه مي 

به يعني ، نآشديم كه بايد به قبل تر از 
ي كه خود خميندوره اي نيز پرداخت 

خود را مركز قدرت زنده بود و 
گرداند و بر گرد اين مركز، مافياها در 

   .دولت و بيرون از آن شكل گرفتند
 60در نهايت متوجه شديم كه تا سال    

 بني صدر اين بر ضد و زمان كودتا 
استبداديان روحاني نما نتوانسته بودند 

بطور كامل  بر ايران حاكميت خود را 
را به طور مطلق قدرت برقراركنند و 
 در دوران بازرگان و . دنبه دست بياور

بني صدر متوجه از او، در دوران بعد 
 كه حفظ حكومت استبداي ندشده بود

انسانهاي مصمم بر واليت فقيه با وجود 
دفاع از استقالل و آزادي در مقامهاي 

 به قول . امكان پذير نيستدولتي، 
 اسالم بني صدر با  رفسنجاني،هاشمي

 و . فيضيه سر سازگاري نداشتم اسال
 را مي داديم،  اجازه ادامه كار اواگر به 

 (.م بوديپيامبر مسئول و در برابر خدا 
سخنراني هاشمي در جلسه وعاظ تهران 

  )60 سال ،
    با اين توضيح، خوانندگان در مي 
يابند چرا شناسائي مافياهائي  كه بر 
محور واليت مطلقه خامنه اي بوجود 

ند، نياز به شناسائي باندهاي آمده ا
مافيايي دارند كه دوره خميني  بوجود 

  : آمدند
  

مركز قدرت مطلقه شدن * 
، هرم قدرتي را بوجود خميني

  :آورد كه او در راس آن بود 
  
 اليه اول و زير مجموعه مورد اعتماد  ●

خميني تشكيل مي شد از سيد احمد 
خميني و هاشمي رفسنجاني و محمد 

و سيد علي خامنه اي و حسين بهشتي 
  ...موسوي اردبيلي و

و » بيت امام« اليه دوم را كاركنان ●
ثقه «كساني تشكيل مي دادند كه نقش 

. را بازي مي كردند»  هاي امام
زير نظر احمد » بيت امام« كاركنان 

خميني، ارتباط با  سازمانهاي مختلف را 
كه تحت نظر مستقيم خميني بودند، را 

 مهدي –ثقه ها كه  . برقرار مي كردند
 مأموريتهاي –كروبي يكي از آنها بود 

را انجام مي دادند كه خميني 
براي . انجامشان را از آنها مي خواست

مثال، صادق طباطبائي از سوي او 
مأمور شد با حكومت كارتر تماس 
برقرار كند براي پايان دادن به 
ماجراي گروگانگيري كه او از طريق 

سبق آلمان اين گنشر، وزير خارجه ا
تماس را برقرار كرد و كروبي مأمور 

 بوش شد و –تماس با گروه ريگان 
ماجراي اكتبر سورپرايز را بوجود 

  . آورد 
 قشر سوم را افرادي تشكيل مي ●

دادند كه گروه اطالعاتي خميني 
( بودند و اطالعات سپاه و كميته ها 

را در ) مهدوي كني سرپرست آنها بود 
ن گروه مأموران اي. دست داشتند

چنانكه شبير خاقاني . اجرائي نيز داشتند
روحاني عرب خرمشهر را، دستگير و به 

بعد از .  قم آوردند و در قم  آوردند
كودتا و تشكيل واواك ، ريشهري و 

 كه خميني آنها –فالحيان و واواكي ها 
 –را سربازان گمنام امام زمان لقب داد 

  .نيز در اين قشر جا گرفتند
 مالي، –زمانهاي سياسي و سياسي  سا●

سياسي (نظير مجاهدين انقالب اسالمي
( و حزب جمهوري اسالمي و مؤتلفه ) 

و نيز  امام جمعه ها )   مالي –سياسي 

قشر چهارم را تشكيل مي » قضات شرع«
، تاريخ 60بعد از كودتاي خرداد . داند

مصرف مجاهدين انقالب اسالمي و 
 اين .حزب جمهوري اسالمي تمام شد
  . دو، به دستور خميني منحل شدند

   در روزهاي پيش از كودتا،  غير از 
رياست جمهوري، سه قوه مجريه و 
قضائيه و مقننه در اختيار هرم قدرت 

و بهشتي و هاشمي رفسنجاني و . بود
انفجار در . خامنه اي قدرت يافتند

حزب جمهوري اسالمي، بهشتي را از 
 را در ميان برداشت و ترور خامنه اي

بيمارستان بستري گرداند و هاشمي 
  .  رفسنجاني يكه تاز شد

     در اين مرحله بود كه مافياها شكل 
احمدي خميني بكنار، :  گرفتند

گروههاي كه سازماندهي مافيائي مي 
يافتند، دو پدر خوانده، هاشمي 
رفسنجاني و خامنه اي داشتند كه 
بايكديگر همكاري و اداره كشور را در 

البته صاحب قدرت .  خود داشتندقبضه
اين دو . اصلي هاشمي رفسنجاني بود

 8عامل طوالني شدن جنگ بمدت 
سال و فسادگستري و بكار انداختن 
... ماشين اعدام و ايجاد سازمان ترورو

بعد از مرگ خميني و به .  بودند
رهبري رساندن خامنه اي با جعل نامه 
اي از قول خميني، يك دوره، خامنه 

بر و هاشمي رفسنجاني رئيس اي ره
  . جمهوري شد

      با گذشت زمان،  ميان اين 
دواختالفاتي به وجود آمدند و هاشمي 
رفسنجاني به تدريج از كارها كنار 

تا زماني كه در كنار هم .  گذارده شد
قرار داشتند كليه جنايات و اختالس ها  
و ترورها و حيف و ميل بيت المال 

را با هم و با ... وكشور و  زد و بندها  
  .همفكري هم انجام مي دادند 

ئي كه در دوران خميني  مافياها●
 بني برضد  بعد از كودتا شكل گرفتند، 

خود را تحكيم  قدرت  پايه هاي ،صدر
 همچنان بر 76 تا سال . بخشيدند

. خود افزودندها و فسادهاي جنايت
دولت را به سازمان ترور بدل كردند و 

ريق سياستهاي پولي رانت خواري از ط
 با بر . و مالي دولت را سازمان دادند

مدن خاتمي متوجه شدند آسر كار 
كه ترتيب كار را چنان اشتباه كرده اند 

نداده اند كه قوه مجريه نيز بطور 
به قول . مداوم در تصرفشان باشد

خواب به خطر افتاد و » نظام«جنتي 
   . ربود مالتاريا و مافياهااز را راحت 

  
ارت گروههاي مافيائي چ* 

  :دست ساخت واليت مطلقه فقيه
  

در هر دو دوره خميني و خامنه       
 چارت  ، ببعد، 60 سال ي كودتا، ازاي

تقريبا ساخته واليت فقيه، نظام مافيايي 
، در  تنها تفاوت . يكي است

 زيرا افراد . گردانندگان مافياها است
اغلب همان ها نيستند در دوره خميني 

دور به دست   ايخامنه دوره كه در
نها فوت كرده آبرخي از . آورده اند

 اند و برخي ديگر به دليل نوع نگرش
 تصفيه شده  دور و استبدادخود، از 

 اعدام يا ترور از ميان آنها، كساني. اند
  . شده انديا زنداني  

چارت ، بررسي هاي انجام شده    بنا بر 
ز اگروههاي مافيايي واليت مطلقه فقيه 

  :اين قرار است 
 خامنه اي قرار گرفته هرمدر راس     

  بنا بر اين،. است
  
 ولي فقيه ،رهبر نظام :اليه اول  ●

  . خامنه اي»يت اهللاآ«، مطلقه
، سيد علي خامنه اي رهبر مافياها    

بود كه زماني كتاب روحاني جواني 

توحيد نوشته آشوري را از آن خود 
به اما وقتي آشوري را . مي دانست

خاطر نگارش آن كتاب محكوم به 
 سيد . اعدام و اعدام كردند، دم نزد

 كم سواديعلي خامنه اي روحاني 
كه به همان نسبت كه آلت است 

قدرت مي شد، تمايل سياسي او نيز از 
. چپ با راست متمايل مي گشت

» النصر بالرعب « تاجائي كه روش را 
گرداند و وسيله تصرف دولت توسط 

   . مالي شد–مي مافيهاي نظا
در خواب هم نمي ديد روزي به      او 

رهبري يك كشور برسد اما زماني كه 
با جعل نامه رهبري و مرجعيت وي را 

به زور سر نيزه و از قول خميني و 
 متوجه شد كه ،دروغ و فريب ساختند

مي تواند  مانند خميني با رعب و 
  .وحشت بر مردم حكم براند و راند 

ده بود رداي رهبري وي كه متوجه ش
 و و مرجعيت بر تن او بسيار گشاد است

روحانيان مافوق او زير بار واليت 
مطلقه او نمي روند، برآن شد كه با 
تقويت باندهاي مافيائي و سپردن 
. دولت به آنها، دم از مطلق العناني بزند

پندهاي روحانيان دلبسته به قدرت و 
  . مخالف رژيم را نيز نشنيد

اجازه اجتهاد و در پي آن  او حتي    
قم حوزه مرجعيت را با زور اسلحه از 

خود را مرجع شيعيان دريافت كرد و 
   .  خارج از ايران خواند

    در انبان بندگان قدرت، همه گونه 
براي او . حديث و روايت پيدا مي شود

يك سيد خراساني : نيز حديث پيدا شد
مراد سيد . در ايران به رهبري مي رسد

امروزها نيز ! خامنه اي است علي 
روايت پيدا كرده اند كه از عالئم 
ظهور ولي عصر يكي اينست كه سياهي 
بلند قامت كه نشان از حضرت امام 

، در كشوري )اوباما( دارد ) ع( حسين 
  ! بزرگ به رياست مي رسد

شده، متملقهائي » رهبر«     از وقتي 
مثل مصباح يزدي پاي او را بوسيده 

بر او مشتبه شده است و اند، امر 
مراجع و مجتهدان و غير آنها مي بايد 
خود را مطيع او بدانند و فتواهاشان 

بر . تطبيق كنند» فتواهاي رهبر«با 
آيةاهللا بهجت سخت گرفته اند زيرا 

» فتواهاي خامنه اي« فتواهايش با 
رفتار همه وقاحت و .  جور نيستند

خشونت او با آيةاهللا منتظري كه 
بود و يك كلمه گفت شما استادش 

سواد مرجعيت را نداريد، بر همگان 
سردي روابط وي با .  معلوم است

برخي از آيات عظام كه بسيار باالتر 
از او كه اجتهادش هم قالبي است،  
بخاطر اينست كه او مي خواهد 
مراجع دست ساخت قدرت را به 

با پرداخت .  حوزه قم تحميل كند
شيخ هزينه زياد،  از كسي چون 

حسين همداني مرجع مي تراشد و 
اسباب رونق كار كساني چون  مكارم 
شيرازي و صافي و فاضل لنكراني و 

  .را فراهم مي كند...  سبحاني و 
    خامنه اي نيروهاي مسلح و سازمان 
اطالعات خاص خود را دارد و توسط 
اين دو، نيروهاي مسلح و دستگاه 

با اينهمه، . دولت را مهار مي كند
اطر سياستي كه منجر به انزواي او بخ

شده است، روز به روز بيشتر آلت 
مافياهائي مي شود كه خود در رأس 

  . آنها قرار دارد
  
يك گروه  خامنه اي :اليه دوم  ●

محدود مشاور و نماينده تام االختياردر 
كه از افراد بسيار  داردبرخي امور 

مطمئن و به شدت وابسته به قدرت 
 امري در كنار او قرار اويند  كه در هر

. دارند و به امور سر و سامان مي دهند
  :مشاوران ارشد  عبارتند از 

 حجت االسالم مجتبي خامنه اي -1
فرزند ارشد اوكه بسياري امور سپرده 

ترتيب دادن سفرهاي : به او هستند
و دستور سركوب » رهبر«استاني 

گروهها و انتخابات رياست جمهوري و 
و »  بيت رهبري« لي مجلس و امور ما

تقسيم اموال بيت المال به ياران و 
او . نزديكان و نيروهاي سركوب گر 

خود را براي رهبري بعد از پدر آماده 
ساخته است و بسياري از امور را به 

او يكي از .  جاي پدر تصدي مي كند
جانشينان تام االختيار پدر در امور 

  . كشوراست 
كان  آيت اهللا خوشوقت از نزدي- 2

خامنه اي و بر اين نظر است كه 
رهبري به صورت شورايي امكان ادامه 

هوس رهبر . رهبر بايد تنها باشد. ندارد
شدن بعد از خامنه اي را دارد و عده 
اي نيز در حال دوختن قباي رهبري 

او كمتر در ميان . بر قامت او هستند
مردم شناخته شده است و ازجمله 

 ابهتي كساني است كه  تالش مي كند
  .براي خود دست و پاكند 

    آيت اهللا خوشوقت پدر يكي از 
عروس هاي خامنه اي و از جمله 
افرادي است كه بسياري از قتل ها به 

وي كه . فتواي او  انجام مي شوند 
امام جماعت يكي از مساجد شمال 
تهران است،  در اموري كه مربوط به 
انصار حزب اهللا و برخي از فتواها مي 

.   مي باشد" رهبري"يار و مددكارشود 
اين فرد مورد اعتماد خامنه اي و 

در . گروههاي سركوب گر مي باشد 
ميان مريدان وي نظاير سعيد امامي  

او در مدرسه علميه اي كه . كم نيستند 
در تهران دارد كالسهاي توجيهي قتل 
و جنايت را براي گروههاي اطالعاتي 
 . و نظامي و انصاري تدريس مي كند

به گفته سعيد امامي وي در جريان 
فتواي قتل چند ده نفر از نويسندگان و 

 .سياسيون از مفتيان بوده است 
  حجت االسالم صادق مير حجازي - 3
 " از بيست سال گذشته در كنار–

 قرار دارد و در بسياري از "رهبري
 بوده است "رهبر"امور مشاور ارشد 

وي مسئول مديريت و برنامه ريزي 
يه ترورهاي داخلي و خارجي اعم كل

...  فرهنگي و– مذهبي –از سياسي 
هماهنگي وي با كليه گروههاي . است 

 –سركوب گر از جمله سپاه پاسداران 
 - رسانه ها – قوه قضاييه –اطالعات 
از طريق او انجام ...  بسيج و–حزب اهللا 
اين فرد مطمئن با استفاده از . مي شود 

ز سازمانهاي اطالعات و اخباري كه ا
مختلف اطالعاتي و امنيتي بدست مي 
آورد، گزارشها و پيشنهادها را براي 

سپس با نظر .  خامنه اي تهيه مي كند
موافق او، پيشنهاد را به اجرا مي 

در بسياري از جنايتها، مشاور . گذارد
و مأمور ابالغ دستورهاي او » رهبر«

در بسياري از امور جانشين تام . است
او نماينده خامنه . است» رهبر«االختيار 

اي در جلسات بررسي قتل ها و حمله 
  .  است... به اجتماعات و اعدام ها و

    بر حول مركزي كه او ايجاد كرده 
است و در واقع دستگاه اطالعات خامنه 
ايست، افرادي مانند مرتضي رضايي و 
وحيدي و رمضاني و محسني اژه اي و 

رضا فالحيان و پور محمدي و محمد 
  نقدي و قاسم سليماني و علي الريجاني 

و حسين شريعتمداري و عزت اهللا 
قرار ... ضرغامي و  سعيد امامي  و

 آيت اهللا مصباح -. داشته يا دارند 
 از افرادي كه بسيار مورد –يزدي 
 ميباشد و به گونه اي "رهبري"اعتماد 

كه خامنه اي  وي را استاد خود اعالم 
وقتي وي مي نمايد در حالي كه 

 را مي بينند پاي او را بوسه "رهبري"
وي از مفتيان يار وياور . مي زند 

 است و در برخي از "رهبري"
دستورات قتل كه نياز به تاييدات بسيار 

او . دارد حكم وي بسيار نافذ است 
يكي از افرادي بود كه در جريان قتل 
سيد احمد خميني قرار داشت و آن را 

مله افرادي است تاييد كرد ايشان از ج
كه دستور قتل عبداهللا نوري را نيز 

  .صادر كرده بود
  

  6در صفحه

 مافياي خامنه اي
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 آيت اهللا مصباح در كنار خامنه اي - 4
موجب بر سر كار آمدن فردي چون 

» انتخاب«با . احمدي نژاد گشت
احمدي نژاد به رياست جمهوري، 
معاون خود را معاون اول رييس 

در جمع احمدي . جمهوري گرداند
 كابينه وي، يكي از شاگردان نژاد و

آقا » حجت االسالم«برجسته خود يعني 
تهراني را، به عنوان استاد اخالق، 

. بعدا او را به مجلس فرستادند.  گمارد
مصباح يزدي در بسياري از امور 
دانشگاهي و حوزوي و اقتصادي از 
مشاوران و افراد مورد اعتماد خامنه اي 

  .است
تن سازي      گروهي كه در كار بول

هستند از جمله » رهبر«جهت اطالع 
گروههاي است كه در اختيار اين آيت 

  . اهللا مي باشد 
      مؤسسه تحت نظر وي با استفاده از 
بذل و بخشش هاي خامنه اي از بيت 
المال، از جمله مؤسساتي است كه در 
بسياري از امور ديگر آيات عظام 
دخالت كرده و در واقع گروه 

زه هاي علميه را سركوب گر حو
تشكيل داده كه گردانندگيش با او 

دستور سركوب و حمله به .  است
برخي از علماي روحاني از سوي او 

از جمله حمله به . صادر مي شود 
جوادي آملي و هاشمي رفسنجاني و 

به دستور او انجام ...صانعي و منتظري و
  . گرفته است

     وي در حوزه مرجعيت جاده صاف 
  و توجيه گر اعمال او " رهبري"كن

و »  حركت قسري«و نظريه ساز 
انسان و جنگ تعرضي » خشونت ذاتي«

 .و ترور است
 
 و افراد "رهبري"بعد از :  اليه سوم●

محرم او، اليه اي ديگر وجود دارد 
  : كه به سه بخش تقسيم مي شود

    بخش مياني كه مرتبط با اليه هاي 
 بااليي است در مركز قرار گرفته كه

در .  مي گويند» بيت رهبري«به آن 
دو گروه مشاوره " بيت رهبري "كنار

. اي قرار دارند از مالها و مكالها 
گروههاي حاشيه از مجموعه افرادي 

تشكيل مي شوند كه هر كدام از آنها  
به نوعي در ميان گروههاي اليه 
چهارم پخش شده اند  به اين صورت 
كه در ميان افراد اين اليه كساني 
قرار دارند كه در اليه چهارم مسئول 

 و انتشار " رهبري"اجراي فرامين
  :وي هستند» افكار«
پيرامون بيوت : "بيت رهبري" – 1

آيات عظام، مطالعه هائي انتشار يافته 
اما بيت خامنه اي داراي ساختار .  اند

و تشكيالت بسيار متفاوتي با بيوت 
توضيح اين كه بيوت . مراجع است 
ته ساختارشان به صورتي مراجع برجس

بسيار ساده طراحي شده اند تا 
مقلدان و مسئله پرسان و مردم عادي 
به راحتي بتوانند با او ديدار داشته 
باشند و ضمن ديدار و پرداخت 
وجوهات پاسخ مسائل خود را 

اما بيت خامنه اي به .  دريافت كنند 
دليل نياز به حفظ قدرت رهبري و 

 بسيار پيچيده و استيال بر مردم ساختار
مرموزي دارد كه بيت خميني هم 

  . پيدا نكرد
    ساختار اين بيت بسيار فراتر از 

رده هاي .  ساختار بيت خميني است
خاصي در اين بيت، سازماندهي شده 

در اين رده ها، گروهائي قرار . اند
گرفته اند هر كدام با مأموريتي 

جالب اين است كه اين بيت .  خاص
ست كه بروجوهات مردم تنها بيتي ا
.  نيازي به آن نيز ندارد.  متكي نيست

زيرا به اندازه كافي براي حفظ 
قدرت شاخه هاي اقتصادي را پيش 

  .بيني كرده است 
    ساختار بيت رهبري به گونه ايست 
كه  دولتي متمركز  را تداعي مي 

  :كند و به شرح زير است
اين بخش :  بخش اطالعاتي-الف 

 مير حجازي است كه زير نظر صادق
به . نقش او در باال توضيح داده شد 

اين بخش، افرادي مانند علي 
فالحيان و آشنا و شفيعي و حسينيان و 
رازيني و مرتضي رضايي و قاسم 

ديگران در .. سليماني  و وحيدي و 
  . رفت و آمد هستند

اين بخش زير نظر :  بخش نظامي-ب 
حجت االسالم سعيدي و طائب و 

 رحيم صفوي و ذوالقدر و سرداران
محمد علي جعفري و ديگر سرداران 

. و روحانيون نظامي اداره مي شود 
هرچند در حال حاضر، رحيم صفوي 

طوري . و ذوالقدر از نظر افتاده اند
  .كه از جمع محارم بيرون رفته اند

از قوي ترين و پر :  بخش مالي-ج
كار ترين بخش هاي بيت است كه 

 اعم "ت رهبريبي"كليه هزينه هاي 
از پرداخت هزينه هاي وابستگان و 
سفرها  و هبه ها و پاداش ها و بيوت 

  .را تصدي مي كند.. مراجع وابسته و
حجت االسالم :  بخش بازرسي-د 

ناطق نوري  رييس بازرسي بيت 
او از ياوران مورد . رهبري است

اعتماد خامنه اي است كه از سوي او 
 به عنوان كانديداي 76در سال 

رياست جمهوري انتخاب شده بود 
كه بر اثرتو دهني محكم مردم به 
خامنه اي، نتوانست به كاخ رياست 

وي جز خواص . جمهوري راه يابد 
دار .  خامنه اي به حساب مي آيد

ودسته او در امور بازرسي بيت 
رهبري از جمله  سرمايه داراني به 
حساب مي آيند كه با پول بيت المال 

.  نچناني رسيده اندبه دارايي هاي آ
 ميليارد تومان 20تنها خانه او بيش از 

در حالي كه در ابتداي . ارزش دارد
انقالب از جمله افراد عادي اين 

منبر مي رفت و با درآمد . كشور بود
بسياري از .   منبر زندگي مي كرد

بستگان وي به دليل موقعيت او به 
پست ها و مقامات بااليي در دولت 

از جمله دانش . ده اند مافياها  رسي
جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي  و 

بدر زن او نيز از .   عباس آخوندي
افراد بيت خميني و خامنه اي بوده 

عموي همسر او هم از علماي . است 
حجت االسام . برجسته بيت مي باشد 

از اشخاص مرتبط ... زائري و تقوي و 
  .با اين بخش مي باشند 

ين بخش به ا:  بخش فرهنگي-ه
سرپرستي آيةاهللا معزي اداره مي 

در اين بخش رد پاي حسين .  شود
صفار هرندي و حسين شريعتمداري و 

. ديده مي شود ... سليمي نمين و 
دهها مركز فرهنگي كشور از طريق 

 .اين بخش اداره مي شوند 
حجت االسالم :   بخش حفاظتي-و

محمدي  گلپايگاني  مسئول حفاظت 
از جمله افراد مورد  " بيت رهبري"

 است كه با "رهبري"اعتماد 
هماهنگي سردار نجات مسئوليت 

و خامنه " بيت رهبري "حراست از
وي در . اي را عهده دار است 

ابتداي انقالب صدور بسياري از 
.  احكام اعدام را تصدي كرده است

همسر صيغه اي او كه زني انگليسي 
بود از جمله جاسوساني بود كه در 

رژي هسته اي اخبار و مورد ان
اطالعات را به خارج از كشور ارسال 
مي داشت كه توسط خود وي از 

همسر پسر . كشور فراري داده شد 
او . وي نيز از دختران ايرلندي است 

از دارايي هاي مالي بسيار بااليي 
  .برخوردار است 

اين بخش :  بخش روابط عمومي-ز
زير نظر آقاي محمدي همداني از 

زارت ارشاد اسبق اداره مسئولين و
مي شود و كليه ارتباطات با مراكز 

  .ديگر از اين  بخش هدايت مي شود 
بخش :  بخش روابط بين الملل-ح

بسيار مهم در بيت است زيرا بيت 
خود به شكل يك دولت با اختيار 

مسئوليت اين . فراگير اداره مي شود 
بخش بر عهده علي اكبر واليتي مي 

 خارجه بوده و از باشد كه سالها وزير
جمله در امور مربوط به ترور صاحب 

اكثر روابط . نظر و كار آشنا است 
محرمانه و در پوشش ارتباطات با 

 – انگلستان –كشورهايي مانند امريكا 

توسط اين بخش مديريت ... مصر و 
در اين بخش  افرادي هم . مي شود 

چون پور محمدي و جليلي و 
  .اند همكاري داشته ... وحيدي و 

   و ديگر بخش  ها از جمله، بخش  
روحانيون و بخش  مذاهب و بخش 
اجتماعي و بخش فتاوي و بخش 
نمايندگي هاي خارج از كشور و 
بخش نمايندگي هاي داخل كشور  و 

نيز در ... بخش زنان  وبخش استانها  و
  .  وجود دارند » بيت رهبري « 
 در كنار بيت رهبري دو گروه - 2

 و مكال قرار گرفته اند كه مشاوران مال
  :عبارتند از 

گروه مشاوران روحاني كه خود به ●
  : دو دسته تقسيم مي شوند

خامنه اي به :  گروه آيات عظام-الف 
دليل نياز به مشروعيت از سوي  
جامعه مدرسين و مردم نيازمند 
حمايت آيات عظام در مورد خود و 

به همين دليل . حاكميت خود است 
و قدرت مند كردن وي با ساخت 

برخي از آيات عظام در واقع به 
حمايت آنان براي ادامه حيات نياز 

رهبري "دارد و آنها نيز به حمايت 
خدا و دين عامل رابطه . محتاجند "

ها نيستند بلكه قدرت و حاكميت 
است كه رابطه ها را برقرار مي كند و 

گروه مشاوران روحاني . يا ميگسلد
  با رابطه برقرار مي كند 

 از – آيت اهللا مكارم شيرازي - 1
مراجع وابسته به بيت كه به دليل نياز 
به  قدرت دين و دنياي خود را به 
حراج حمايت از واليت گذاشته 
است در حالي كه در ابتداي انقالب 
از  مخالفان واليت فقيه بوده و حال 
به دليل دريافت امكانات مالي حامي 

ت بي«نقش . واليت فقيه شده است 
در بازيهاي اقتصادي و »  مكارم

دريافت مجوزهاي بيشمار واردات 
كاال از جمله امتيازهاي  نزديكي او با 

با اينهمه، او نيز . خامنه اي  است 
احساس خطر كرده و از ضرورت 

  . استقالل حوزه قم سخن مي گويد
 شيخ حسين نوري همداني از – 2

. وابستگان به مصباح يزدي مي باشد 
قضات شرع در ابتداي از جمله 
از خميني نمايندگي . انقالب بود

گرفت كه به سفارتهاي ايران در 
اين آيت .  كشورهاي اروپائي سربزند

اهللا معموال كالس هاي درس 
توجيهي براي افراد سپاه پاسداران و 

به آنها مي .  واواك تشكيل مي دهد
آموزد حمايت از واليت مطلقه فقيه 

.  مي شود موجب رفتن آنها به بهشت
او طي دو ماه گذشته سه جلسه درس 

از جمله . و توجيه تشكيل داده است 
افرادي  است كه همواره به 
مطبوعات  حمله مي كند و روزنامه 
نگاران را  به جاسوس بودن متهم مي 

يكبار تا آنجا جلو رفت كه . كند
گفت چمدان پول را كه روزنامه 
.  نگاران دريافت مي كند، ديده است

له او به دانشجويان همواره از حم
اسباب تندروي نيروهاي سركوب گر 

به همين دليل است كه .  بوده است
آيت اهللا : به وي در قم مي گويند

  .نوري چمداني 
 آيت اهللا صافي  يكي ديگر از - 3

آيات عظامي است كه به واليت 
مطلقه خامنه اي مشروعيت  عطا مي 

و  او نيز از خوان يغما مي برد . كند
هزينه هاي بيت خود را تأمين مي 

  . كند
 اين –  آيت اهللا فاضل لنكراني - 4

آيت اهللا كه سال گذشته در گذشت 
از جمله آيات عظام  وابسته به بيت 

اما وقتي نماز عيد فطر را . رهبري بود
خود ادا كرد و فتواي ناسازگار را با 

بيت "خامنه اي داد،  رابطه » فتواي«
. ي تيره شد با وي قدر"رهبري

بعدهم اجل به وي مهلت نداد تا به 
  .حمايت از خامنه اي ادامه دهد 

 آيت اهللا سبحاني  از جمله - 5
مدعيان مرجعيت است كه همواره به 

. سود رهبري وارد بازي ها مي شود
آخرين مورد تشويق كردن مردمي 
كه انتخابات قالبي را تحريم كرده 
بودند، همراه با آيات مذكور در 

  . ق،  به شركت در انتخابات بودفو
     سالهاست كه ديگر فتواي ترغيب 
مردم به شركت در انتخابات و راه 
پيمايي هاي نمايشي نظام واليت از 

 –سوي مراجع اعلم از جمله بهجت 
...  منتظري و – صانعي –سيستاني 

دليل اين امر اينست .  صادر نمي شود
كه خامنه اي رهبر و ولي فقيه در 

ن حوزه و نزد مراجع مستقل بيش ميا
از پيش بي اعتبار شده است و او را 
خطر براي اسالم و روحانيت مي 

به همين دليل است كه گارد . دانند 
ويژه حمايت از رهبري در حوزه ها 
و مدارس علميه تشكيل شده است تا 
مبادا واليت فقيه و خامنه اي بيش از 

  . آنچه شده است، بي اعتبار شود
ن در حالي است كه در نظر     اي

مردم معتقد به عمل به فتاوي مراجع، 
آيات عظام واقعي آنها هستند كه از 

اما به دليل اينكه رابطه . رژيم مستقلند
خوبي با خامنه اي ندارند و از شيوه 
حكومت داري وي و تفكر استبدادي 
و قدرت مداريش و دستگاهي كه 
ايجاد كرده است، بيزار و ناراضي اند 

ندان امكان اداره امور مرجعيت چ
  خود را ندارند

  گروه روحانيون و مشاوران -ب 
اين گروه  :  ارشد و غير ارشد نظام

را با روحانياني برقرار » بيت«ارتباط 
مي كند كه در حد مرجعيت ديني 
نيستند اما خامنه اي را در رسيدن به 
رهبري و مرجعيت كمك نموده اند 

مي باشد و او  نيازمند كمك آنان 
اين افراد خود به سه دسته تقسيم مي .

  : شوند
 – گروه ريش سفيدان مانند جنتي -1

 –نيري  – خزعلي –محمد يزدي 
   - ري شهري –محمدي  گيالني 

 مسيح - مهدوي كني –واعظ طبسي 
 طاهري خرم – اميني –مهاجري 

 - محسن موسوي تبريزي –آبادي 
 امامي – محمد يزدي –شاهرودي 

  ....  دعاگو و-كاشاني 
 گروه ميان ساالن كساني چون - 2

 – پور محمدي –دري نجف آبادي 
 – ناطق نوري –محسني اژه اي 

 - مبشري – رهبر پور –سليمي 
 – نكونام - نواب – رازيني –حسينيان 

 – اراكي - رييسي   -احمد خاتمي 
...  و–  - فالحيان –ابراهيم رازيني 

بيت «اغلب اين كسان خود در  
  . صاحب مقام هستند» هبرر
گروه جوانان، كساني چون  - - 3

 – زارعان –مجتبي آقا تهراني 
 صادق -اصفهاني – طائب –سعيدي 

 پناهيان – كاوه – معزي –الريجاني  
 ..و

    از ميان سه گروه فوق و برخي از 
ياران ديگر خامنه ايست كه افرادي 
جمع مي شوند كه در واقع گروه 

ر كردني و صدور بررسي موارد ترو
فتواي قتل ها و ترور و سركوب را 

از ميان افرادي كه تا به .  مي دهند
حال نام آنها برده شده اند،  مي 

 :توان به افراد زير اشاره كرد 
–جنتي –مصباح يزدي –خوشوقت 

 مير -نوري همداني  –خزعلي 
 محمد – پور محمدي –حجازي 

 – ري شهري – فالحيان –يزدي 
 ... حسينيان  و–ي محسني اژه ا

گروه دوم از مكالها تشكيل مي ●
 :شود 

 رهبري "  اين گروه نيز مشاوران
در امور سياسي هستند كه در زير "

البته . مجموعه ها نيز مقام دارد هستند
.  روحانيون نيز در ميان آنان هستند

اما به اين دليل نام آنها  را در اين 
بخش مي آوريم كه مشخص شود كه 

رجه نزديكي  با خامنه اي  در چه د
  : قرار دارند

 – عسگر اوالدي –    حدادعادل 
 اسداهللا –حسين شريعتمداري 

 - احمدي نژاد  – باهنر –بادامچيان 
  مجتبي هاشمي –حسين اهللا كرم 

 وحيد – سعيدي – آقا زاده –ثمره 
 رضا – سليمي نمين –دستجردي 

 علي – هاشم رهبر –داوري 
 جواد –يلي  سعيد جل–الريجاني 
 ...  داوودي  و-الريجاني 

گروههاي فوق در واقع نمايندگان      
باندهايي هستند كه كل حاكميت را 

نكته قابل توجه اينكه  .در اختيار دارند 
 ، مصلحت نظامرافراد اين گروهها بنا ب

 در گروههاي يعني. جابجا مي شوند
 . كاري به آنها سپرده مي شودديگر نيز 

جنتي  در گروه  : اولالبه عنوان مث
مشاوران فتواي قتل ها و سركوب  

شوراي نگهبان  دبير .عضويت دارد
رييس ستاد امر به معروف و نهي  .است

رهبر فكري و مالي انصار  .استاز منكر 
نماينده رهبري در  .استحزب اهللا 

كه  جنگ بوسني هرزه گوين بود
سردار نقدي  و حسين اهللا كرم زير 

رييس شوراي  .د مجموعه وي بودن
امام جمعه . استتبليغات اسالمي 

 و در بسياري از استموقت تهران 
بنيادها و موسسات مالي عضو و مشاور 

از جمله سرمايه داران . استارشد 
در گروه قضاييه  از جمله  .استايران 

   .. استقضات و حاكمان شرع بوده 
 حجت االسالم  پور : مثال دوم
ضاييه در قوه قاو . استمحمدي 

نماينده دادگاههاي . مسئوليت دارد 
انقالب در زندان اوين و عضو هيات 

بوده  ه روحانيتژمنصفه در دادگاه وي
. در قوه مجريه مسئوليت دارد   .ستا

 بود احمدي نژاد حكومت وزير كشور 
و .  در واواك، معاون عمليات بود.

 .است" رهبري "عضو اطالعاتاينك، 
 اي مسئوليت فرهنگي و رسانهامور در 

عضو هيات امناي مركز اسناد . دارد 
در گروههاي   .استانقالب اسالمي 
ترور و سركوب هاي رهبري كننده 

از مشاوران  . عضويت داردخياباني 
برجسته  در قتل هاي زنجيره اي و 
كليه ترورهاي خارج و داخل كشور 

در گروه اقتصادي شركت  .بوده است
نياد امير از اعضاي برجسته در ب. دارد 

   .المومنين مي باشد 
 سردار محمد رضا نقديمثال سوم 

از  .ه استعضو سپاه بدر بود
در  .ه استفرماندهان سپاه قدس بود

بوسني هرزه گوين فرمانده نظامي 
فرمانده حفاظت اطالعات . ه استبود

در ترور و  .ه استنيروي انتظامي بود
مضروب كردن عبداهللا نوري و 

ا رهبري كرده عمليات رمهاجراني 
 رازيني  يعنياز سوي قوه قضاييه .است

مسئول دستگيري و بازجويي از 
شهرداران و مديران شهرداري تهران 

در قوه مجريه معاون . ه استبود
اد در ستاد مبارزه با قاچاق ژاحمدي ن

فرمانده باند كبير . ه استارز و كاال بود
 در دهها ها،نيعالوه بر ا. ه استبود

 و سرقت مسلحانه وكنجه  شومورد قتل 
 .استشركت داشته ... تجاوز به عنف و 

گروههاي تشكيل دهنده و يا باندهاي 
 كه در واقع، مافيايي تحت نظر رهبري

تشكيل مي ر كشور را بگروههاي حاكم 
 به هشت گروه اصلي و چندين دهند، 

  :مي شودگروه فرعي تقسيم 
درابتدا گروههاي موجود را معرفي     

م و بعد به واحد هاي زير مي نمايي
 و در پايان به مي پردازيممجموعه 

معرفي برخي از افراد اين گروهها مي 
  .پردازيم 

  
  7در صفحه

  

 مافياي خامنه اي
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   گروه قضات-1
ه حفظ ژ ويافراداين گروه از    

حاكميت ظلم و استبداد هستند و در 
نان فردي ديده نمي شود كه آميان 

كوچكترين اعتقادي به خداي واحد و 
  .پيامبر رحمت وي داشته باشد 

در ميان اين قضات ديده مي شود 
خدا در ه خوئي، دافرادي كه در درن

چون ميان حيوانات نيز موجوداتي 
در زير   . استرا خلق نكردهآنان 

مجموعه اين گروه بخش ها و واحد 
هاي زير جهت سركوب هر جنبشي  در 

  :اندكشور ايجاد شده 
   شورايعالي قضايي -
  .دادگاههاي انقالب اسالمي -
  .دادگاههاي ويژه روحانيت -
اههاي دادگاههاي منكراتي يا دادگ-

  .امر به معروف و نهي از منكر 
  .دادگاههاي نظامي و انتظامي -
  .دادگاههاي مطبوعات -
  .دادگاههاي كاركنان  دولت -
  . دادگاه ويژه اقتصادي -
  . دادگاههاي عمومي -
  .دادستاني ها -
   سازمان تعزيرات حكومتي -
  .سازمان زندانها -
بازرسي كل كشور و گروههاي مرتبط -
.  

  .عدالت اداري  ديوان -
   ديوان محاسبات -
  ...و
   :گروه نظاميان -2

گروهي از افرادي تشكيل شده    اين 
هاي نان درنده خوآاست كه در ميان 

نها به دليل اي. كم مانندي وجود دارند
شركت در كالسهاي توجيهي قتل و 
سركوب و جنايت به افرادي تبديل 
شده اند كه با مردم كشور خود به 

كاران و قاتالن و بيگانگان مانند جنايت
 زير  اين گروه .برخورد مي كنند

  : اردمجموعه هاي زير را د
   .سپاه پاسداران ●
  يروي زميني  ن●
   نيروي هوايي ●
  نيروي دريايي  ●
  سپاه قدس  ●
   بسيج سپاه پاسداران ●
  گردانهاي الزهرا ●
  گردانهاي عاشورا ●
  گردانهاي ثار اهللا ●
با نيروي گردانهاي گشتي مشترك ●

  انتظامي 
  نيروي انتظامي  ●
   پليس امنيت و نيروهاي امنيتي ●
  نيروهاي گشت ارشادي  ●
  نيروهاي اگاهي  ●
  نيروهاي مبارزه با مواد مخدر  ●
  نيروهاي راهنمايي و رانندگي  ●
 نيروهاي لباس -نيروهاي نوپو ●

  شخصي 
كليه مقامات و افراد اين باند به طور ●

ا جابجا مي شوند مرتب در ميان نيروه
  . نان مشخص نشود آتا وضعيت 

ماني در  كه ز سردار احمدي مقدم ●
سپاه در غرب كشور و در قرارگاه 

بعد به .حمزه در اروميه بوده است 
 رسيده استفرماندهي بسيج در تهران 

اد ژاحمدي ن بعد از انتخاب و
را فرماندهي نيروي انتظامي ايران 

  .يافته است
به : حمدي نژادسردار محمود ا ●

 در رژيم توجه اد ژ احمدي نصعود 
عضو سپاه پاسداران در قرار گاه : كنيم

عضو  .رمضان و بعد قرار گاه حمزه
عضو گروه ترور در داخل  .سپاه قدس

عضو گروه انصار  .و خارج از كشور
حزب اهللا در سركوب خياباني مردم به 

از مسئولين حركت  .جرم بدحجابي

 .ح انقالب فرهنگيضد انقالبي به اصطال
عضو شوراي نگهبان و مسئول نظارت بر 

شهردار  .استاندار اردبيل.انتخابات
  .رييس جمهور ايران .تهران

 :گروه اطالعات و امنيت  -3
يكي از محل هايي كه تشكيل و حفظ   
ن به هيچ وجه در جهت مصالح كشور آ

و مردم نبوده است و تنها جهت حفظ 
 شده است نظام و قدرت رهبري ايجاد

گروههاي اطالعاتي و امنيتي و 
ن مي آحراستي هستند كه به توضيح 

  :پردازيم 
  وزارت اطالعات  ●
  " بيت رهبري"اطالعات ●
  اطالعات سپاه پاسداران ●
   .اطالعات قوه قضاييه●
  اطالعات دفتر رييس جمهوري  ●
  اطالعات نيروي انتظامي  ●
  اطالعات ارتش  ●
 ...و 
  :گروه سياسيون - 3

بخش ديگري از باندهاي وابسته به     
رهبري كه تحت عنوان كارگزاران 
سياست هاي وي عمل مي كنند و در 
واقع مجري و حامي عملكرد باندهاي 

  .ديگر هستند
اين باند مانند تيم هاي پول شويي     

عمل مي كنند و هر از چندگاهي 
بدنامان و جنايتكاران را به درون خود 

اما افشاي . ي گيرندو بكار مورند آمي 
نها را آنها مي تواند اين بازي آماهيت 

برخي ها فكر مي كنند  .بر هم بزند 
سياسي شدن محسن رضايي و علي 
الريجاني و حتي تاج زاده و حجاريان 

مي تواند خيانت ... و بهزاد نبوي و
 .نان را از ذهن ها پاك سازد آهاي 

 نمايندگان مجلس ء و وزراحكومت و 
اران  و فرمانداران  و استاندو 

 واحزاب  و مشاورانو بخشداران 
  و جمعيت ها  وجامعه ها و گروهها 

شوراهاي شهر و و ... انجمن ها و 
  شوراي عالي تبليغات اسالمي و روستا 

شوراي انقالب و شوراي نگهبان و 
 تشخيص مصلحت  و مجمعفرهنگي 

  شوراي خبرگان رهبري  و نظام
  ...و
 تبليغاتي و -ي  گروه رسانه ا - 4

   :فرهنگي
مجموعه اي كه با صرف هزينه هاي    

 رهبري و مي كندميليارد دالري تالش 
مافياها را در نظر  مردم افراد متشكل در

روزها و  . جلوه دهد موجه دمهاي آ
شب ها در بوق تبليغاتي و رسانه اي 
اين گروههاي مافيايي فرياد امام وقت 

زنند و حكم ايران خامنه اي را فرياد مي
 اما گوش .مي خوانندوي را حكم خدا 

كسي بدهكار نيست و اين هزينه ها باد 
هوا مي شود و خشم مردم از اين همه 

 اين گروه اداره .مي شودفريب بيشتر 
مطبوعات   و صدا و سيمامي كند 

بولتن ها   و كتابها  منتشر شدهو وابسته 
  و و بروشور هاي تبليغاتي و توجيهي 

پوستر و  ها  و وب الگ ها وب سايت
 نوارهاي و ها و پالكاردهاي تبليغاتي 

صوتي و فيلم هاي انتشار يافته بر روي 
  لوح فشرده 

  ...و
   : گروه اقتصادي- 5
 خمس و (مد از وجوهات شرعيه آدر ●

  )...زكات و فطريه و 
  مد بنياد مستضعفان آدارايي و در  ●
مد كميته امداد امام آدارايي و در  ●

  ني خمي
  دارايي و در امد بنياد الزهرا  ●
  مد ستاد اموال امام آدارايي و در  ●
مد ستاد اموال آدارايي و در  ●
   "رهبري"
  مد  توليت امام رضا آدارايي و در  ●
مد  توليت حضرت آدارايي و در  ●

  معصومه 
  مد توليت امام خميني آدارايي و در  ●
  مد دهها امامزاده آدارايي و در  ●
  مد اوقاف آيي و در دارا●
مد سازمان حج و آدارايي و در  ●

  زيارت 

 رهبري "مد سهميهآدارايي و در  ●
  از فروش نفت "
 "رهبري"مد سهميه آدارايي و در  ●

  از شركت هاي خود رو سازي 
  مد از بنياد امام علي آدارايي و در  ●
مد از صدها كارخانه آ دارايي و در ●

 قيد هادر آمد آن در "رهبري"كه سهم 
  شده است 

مد از صدها سازمان و آدارايي و در  ●
شركت و موسسه و نهاد وابسته به 

   ."رهبري"
  ...و
   :گروه هاي  ترور - 6
   ترورهاي داخلي ●
   ترورهاي خارجي ●
  اسالمي  كشورهاي امور  دخالت در ●
  :گروه سركوب هاي داخلي  - 7
   انصار حزب اهللا ●
   ثار اهللا ●
   حزب اهللا ●
   " رهبري"داييان ف●
   احزاب حامي سركوب●
  

روياروئي مافياهاي 
 مالي با -» روحاني«

 مالي و –نظامي 
كارزار تبليغاتي بر 

  ؟!ضد بني صدر
  

گزارشها و اطالعات اين : انقالب اسالمي
فصل را در دو قسمت از نظر خوانندگان 

  :مي گذرانيم
  

روياروئي سرنوشت ساز 
ميان مافياهاي روحاني 

  : مالي– نظامي  مالي با–
  

تشديد اختالفها در سپاه و * 
  :»روحانيت«ميان سپاه با 

  
   اختالفات در سپاه از يك سو و 
اختالفات ميان سپاه با روحانيون از 
سوي ديگر و نيز اختالف ميان سياسيون 
از سوي سوم رژيم را دچار فلج 

هر دسته دسته ديگر را . كردهاست
و متهم مي كند كه با سرنوشت نظام 

  :كشور بازي مي كند
 برتري طلبي خامنه اي و نزديكي ●

وي با برخي از سپاهيان و نيز حكومت 
احمدي نژاد از يك سو موجب ايجاد 
اين اختالفات و عميق تر شدن آنها 
گشته است و از سوي ديگر، نزديك 
شدن تاريخ انتخابات رياست 
جمهوري، بر شدت اختالفها افزوده 

  . است
 پيدايش جبهه سازي     اختالفها سبب

جبهه حامي : جديدي شده است
احمدي نژاد كه در واقع منتخب باند 
مصباح و خامنه اي و نزديكان به اين 
دو است و جبهه نيروهاي اصالح طلب 
و برخي از نيروهاي راست از سوي 

البته در هريك از دو جبهه . ديگر
جبهه .  گرايشها و اختالفها وجود دارند

هاشمي رفسنجاني مخالف از از طيف 
شروع مي شود و به خاتمي و كروبي 
مي رسد و به  ناطق نوري ادامه مي 

اين جبهه در حال حاضر نيم بند، . يابد
 كه سران -براي مقابله با احمدي نژاد 

اين جبهه در حال تشكيل مي گويند 

نظام را به ورطه هالكت انداخته است 
 در صورتي كه هاشمي رفسنجاني و –

و خاتمي، مثل انتخابات ناطق نوري 
مجلس، در برابر تهديد، جا نزنند، مي 

  .تواند شكل بگيرد و  گسترش پيدا كند 
 همراه با اين اختالفات در ميان ●

روحانيون و سياسيون، در سپاه و بسيج 
حامي حاكميت نيز اختالفها پيدا شده 

صحبت از كودتا .  و شدت كرده اند
ا مي گويند مرتضي رضائي ر.  مي شود

بدين خاطر كه با عده اي ديگر از 
افسران سپاه كودتائي را تدارك مي 
كرده اند، بركنار كرده اند و تحت نظر 

هنوز نمي دانيم كودتا واقعيت . است
داشته است و يا مطابق معمول 
طرفداران خامنه اي در سپاه ساخته 
اند براي اين كه دست آويز تصفيه 

 بهررو،  احتمال  وقوع.  سپاه كنند
درگيري ميان گروههاي مختلف وجود 

   .دارد
       بركناري مرتضي رضايي و عدم 
اعالم مقام جديد وي، به شايعاتي در 

اما ناديده .  مورد وي دامن زده است
نبايد گرفت كه وي فردي بسيار با 
هوش و مطلع است و بي گدار به آب 

آيا او نيز وضع را بد يافته و .  نمي زند
از مركز قدرت ديده چاره را درگريز 

زيرا  اطالع او .  است؟  هيچ بعيد نيست
  . از درون رژيم وسيع و عميق است

 در سپاه و بسيج، گروههاي مختلفي ●
وجود دارند كه موجبات وحشت بي 

به همين دليل .  حد خامنه اي شده اند
است كه مرتب فرماندهان سپاه را 

  .جابجا مي كند 
ه كادرهاي     از قرار، خامنه اي ديگر ب

به همين دليل .  قديمي اعتماد ندارد
است كه طي سال گذشته و امسال 
برخي از قديمي ها را از مقامهاي اول 
سپاه بركنار كرده و به مقامهاي 
. تشريفاتي، چون مشاور، گمارده است 

در واقع،  درگيري در ميان گروه ها 
شديد است و هر چه به انتخابات 

ي شويم، رياست جمهوري نزديك تر م
  :اين درگيريها شدت مي يابند

 گروهي از اين نظاميان از جمله -1
محسن رضايي و علي شمخاني كه 
شرط اصولگرايي را شركت در جبهه 
هاي جنگ مي دانند، خود را به سيد 

حتي .  حسن خميني نزديك كرده اند
 خرداد امسال در 16 يا 15در جلسه 

حضور حسن خميني جلسه رزمندگان 
ار كردند كه طي آن رضايي و را بر گز

شمخاني و حسن خميني سخنراني 
سخنان حسن خميني را گوئي .  كردند

كسي نوشته بود كه انديشه بني صدر 
در باره همراهي استقالل و آزادي و 
رشد با اسالم بمثابه بيان آزادي را مي 

او پيش از اين نيز تهديد . شناخته است
 شده بود و حاال خطر به وي نزديك تر

سران اين گروه و . نيز شده است 
نيروهاي منتسب به آنان بيشتر مايل به 
 حمايت از افرادي مانند كروبي و

  . خاتمي و يا هاشمي رفسنجاني هستند 
 گروهي ديگر از جمله رحيم - 2

صفوي و قاليباف و حتي مرتضي 
رضايي، كساني هستند كه از سر كار 
آمدن احمدي نژاد و برخي از 

هي دست چندم و شيوه نيروهاي سپا
حكومت كردن آنها به شدت ناراضي 
هستند و انتقاداتي را نيز ابراز كرده اند 

اين گروه به نظر ميرسد كه حامي . 
و .ناطق نوري در انتخابات آينده باشند 

از سويي از هاشمي رفسنجاني نيز 
  . حمايت مي كنند 

 گروهي ديگر از اين فرماندهان از - 3
ازي و رمضاني جمله جعفري و حج

وفيروز آبادي و جزايري و احمدي 
هستند كه اوليت را به ... مقدم و  

حمايت از خامنه اي مي دهند و از 
حكومت احمدي نژاد حمايت مي 
كنند هر چند كه در ميان خود اين 
افراد اختالفاتي در مورد ادامه حمايت 
از احمدي نژاد ويا عدم حمايت از وي 

ر اصل اطاعت اما آنها د.  وجود دارد
در ميان اينان نيز .  از واليت موافقتند

اختالفاتي بر سر ادامه حمايت از 
. احمدي نژاد به وجود آمده است

احمدي نژاد : برخي از آنان مي گويند
با ادامه دادن به اجراي سياست هاي 
خود،  موجب بحران و اغتشاش و 
احتماال بروز تظاهراتي از سوي مردم 

حمدي نژاد بر مي شود و عملكرد ا
ماموريت هاي ما براي مقابله با مردم 

ادامه دادن به اين راه و .  افزوده است
روش، ممكن است كار مقابله با مردم را 

  . از توان سپاه و بسيج  خارج سازد 
 گروه ديگري از اين نيروها و - 4

فرماندهان هستند كه به طور كلي به 
دليل مشكالت اقتصادي حاكم بر 

 و مردم به مقابله با كل زندگي خود
درز اطالعات نظام . نظام برخواسته اند 

به بيرون آن سبب اطالع از اين امر 
شده است كه، از جمله، حمايت هاي 
نظام از برخي از مسئولين موجب شده 
است آنها به صورت مخفي دست به 

تحول مهمي كه در . كارهايي بزنند
رفتار دستگاههاي اطالعاتي رژيم 

ده، حاكي از بزرگي خطر بوجود آم
در واقع، . اين تمايل براي رژيم است

تا اين اواخر، دستگاههاي اطالعاتي 
براي يافتن منشاء هر رويداد 
ناخوشايندي، در خارج رژيم به 
جستجو مي پرداختند اما حاال در خود 
رژيم است كه منشاء  را جستجو مي 

ارتباطاتي ميان اين گروه با .  كنند
ين سياسي از جمله برخي از مخالف

ارتشيان و دانشجويان و معلمان و 
روحانيون مخالف نيز به وجود آمده 

  .است
      در مجموع،  بالهت و ناداني 
احمدي نژاد موجب شده است در 
ايران حكومت حسين قلي خاني بر پا 
شود و هر كس به اندازه نياز خود تقال 
كند از سرمايه كشور بچاپد و آينده 

.  ارج از كشور تامين نمايدخود را در خ
در اين ميان هستند افرادي كه جايي 

به همين .  نيز در خارج از كشور ندارند
دليل تالش مي كنند تا حتي المقدور با 
بكار گرفتن افراد  وابسته، آنهم با دادن 
امتيازهاي مالي و مقامي، بلكه ادامه 

  :حاكميت خود را ميسر كنند
  

 تأمين بقاي رژيم از راه* 
  ...:فسادگستري و مقام فروشي و

  
 واگذاري سرمايه هاي بي حد و ●

حساب به كادرهاي سپاه و نيز 
كادرهاي سياسي و وابستگان آنها و باز 
گذاشتن دست آنها در انواع فسادها، 
روشي است كه بيت خامنه اي و 

باني . احمدي نژاد در پيش گرفته اند
.  اين روش، هاشمي رفسنجاني بود

مايت از نظام و هدف كسب ح
حكومت . حكومت احمدي نژاد است 

از هر سو كه به . حكومت دزدان است
سران آن نظر بيندازيم كمتر آدم 

  :سالمي را ميتوانيم ميان آنان ببينيم
 در مورد افشاگري پاليزدار بايد ●

گفت كه گروهي كه او بدان وابستگي 
دارد،  وابستگي هايي به احمدي نژاد 

ست هزاران برگ سند دارد و توانسته ا
از دزدي هاي روحانيان و برخي از 
نظاميان و سياسيون را از بازرسي كل 

پاليزدار  پسر خاله .  كشور كش برود
خانم اجر لو است و اجر لو دوست 
.  صميمي خواهر احمدي نژاد  است

در انتخابات رياست جمهوري،  وي  
محل كار خود را، با كمك خواهر 

 تبليغاتي تبديل احمدي نژاد، به دفتر
او و پاليزدار از نزديكان به . كرده بود 

. طيف رايحه خوش خدمت هستند
هدف او از افشاي فسادها و فسادكاران،   

  ضربه زدن به برخي از سران طيف 
  8در صفحه

  

 مافياي خامنه اي
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مخالف احمدي نژاد و حكومت او 
بعد از انجام افشاگري و .  است

دستگيري پاليزدار و مرتبطين با وي،  
 نژاد و حاميان او تالش كردند احمدي

اما .  منكر رابطه پاليزدار با خود شوند
براي همه روشن است كه ميان وي و 
خانم آجر لو و برادر احمدي نژاد و 
خواهر احمدي نژاد روابط نزديكي 

 .برقرار بوده است 
 افشاگريهاي پاليزدار و عبداهللا ●

شهبازي، مخالفان حكومت احمدي 
اي را به افشاي نژاد و نيز خامنه 

گسترده ترين فسادها بر انگيخت كه 
حكومت احمدي نژاد رواج داده 

با وجود افشاگريهاي متقابل، هر . است
دو طرف از خيزش مردم و فروپاشي 

از اين رو، مايه . رژيم وحشت دارند
انتقادها و حمله هايشان به يكديگر، به 

هريك ديگري . خطر افتادن نظام است
كه دارد نظام را به را متهم مي كند 
به قول بسياري از . سقوط مي كشاند

تحليل گران حاكميت در انتظار 
رويدادهاي خطرناك است و خود را 

براي پي .  آماده مقابله با مردم مي كند
بردن به شدت نگراني حاكمان 
كافيست يادآور شويم  كه مسابقات 
فوتبال برگزار مي شود،  شهر تهران به 

 در ميايد و حالت كامال نظامي
گروههاي سركوب در قالب نيروهاي 
ضد شورش، در ميادين مهم تهران 
تجمع مردم را كامال زير نظر مي 

  .گيرند
  

كارزار تبليغاتي بر ضد 
بني صدر و جهت يابي 

  :تحول جامعه ايراني
  

بازپرسها به : يمهندس سحاب* 
كار ير ت7ترور :من گفتند

   خلق نبودينمجاهد
  
 برخي 60 دهه جو ملتهب: اعتماد *

ها و تفكرات را به سمت ترور  گروه
در مقابل نيروها و . هدايت كرد

تفكرات معتدلي حضور داشتند تا مانع 
  از اين اقدامات شوند؟ آيا اساساً

 توانستيم پيشگيري كنيم؟ مي
هاي  همان زمان ما بحث: سحابي●

مفصلي با برخي از سران مجاهدين 
به كرديم آنان را  داشتيم و سعي مي
در مقابل آنها . آرامي دعوت كنيم

گفتند در اين شرايط ما بايد چه كار  مي
از يك طرف جوانان و اعضاي . كنيم

حزب درخواست اقدامي عملي از ما 
دارند و از سوي ديگر شما هيچ اقدامي 

گيري  نتيجه. دانيد را به صالح نمي
سران مجاهدين از شرايط و اوضاع 
، اين بود كه در يك راهپيمايي

اعتراضات خود را بيان كنند، تا اينكه 
. خرداد را ترتيب دادند  30تظاهرات 

پس همين تظاهرات كه به خشونت 
كشيده شد، مجدداً حاكميت را 

  . تحريك كرد
» پيكار«گفتند از درون  البته آنها مي   

خيانت كرد و اسلحه آورد در صورتي 
در هر صورت . كه قرار نبود چنين شود

ها بعد از اين  ستگيريها و د خشونت
تظاهرات به اوج رسيد و الجوردي كه 
دادستان انقالب شده بود اين رابطه 

به . تر كرده بود تر و سخت پيچيده را 
دنبال اين حوادث بود كه فاجعه هفتم 

يي كه  تير به وقوع پيوست؛ فاجعه
نمايي به عهده  مجاهدين براي قدرت

گرفت ولي يك بار كه خود من زندان 
 از بازجوهايم شنيدم كه اين بودم

حادثه كار مجاهدين نبود و اساساً اين 

هاي  حجم انفجار در عهده گروه
كوچك تروريستي نيست و تنها از يك 

  .آيد ارتش برمي
چه ارتشي كدام ارتش؟ : اعتماد*

مند  تواند از فاجعه هفتم تير بهره مي
ضمن آنكه اين دو ادعا تناقضي  شود، 

تواند از  ار مياين ك. با هم ندارند
سوي يك ارتش حمايت و طرح ريزي 

  .شود و توسط مجاهدين اجرا شود
آن طور كه بازجوها به من :سحابي

 يا موساد به ا گفتند هفتم تير توسط سي
وقوع پيوسته بود زيرا كالهي كه عامل 

ا يي در سي اصلي انفجار بود سابقه
طبق اسنادي كه به دست آمد . داشت

ه در آلمان به بهشتي او از همان ابتدا ك
هاي  عامل دستگاه نزديك شده بود، 

كالهي در حوزه . جاسوسي بود
مرحوم بهشتي در آلمان و بعدها در 
ايران در تشكيل حزب جمهوري بسيار 
به بهشتي نزديك بود و ايشان نيز به 

  .كالهي بسيار اعتماد داشتند
 و فجايعي 60ترورهاي دهه :اعتماد*

غير از بسته همچون حادثه هفتم تير 
شدن فضاي سياسي كه به آن اشاره 
داشتيد، موجب شد شكاف نيروهاي 
انقالبي بيشتر شود و دوگانه انقالبي و 

با . ليبرال بيش از پيش جدي شود
توجه به اينكه جنابعالي و همراهان و 
دوستان شما نيز در يك طرف اين 

گرفتيد  ها قرار مي بندي تقسيم
ها  زبنديتوانيد از تاثير اين مر مي

  .بگوييد و تبعات آن را تبيين كنيد
ها  بندي بله، البته اين تقسيم:سحابي

ولي . پيش از اين نيز سابقه داشت
طور كه گفتيد بعد از اين اتفاقات  همان

خاطرم هست قبل . به اوج خود رسيد
 آقاي 58از اين ماجراها در سال 

فر كه يكي از نزديكان به  توانايان
 از آنها شنيده بود موتلفه بود از يكي

ايم كه بايد   كه ما به اين نتيجه رسيده
همه روشنفكران را بكشيم زيرا به هيچ 

اين . توان با آنها كنار آمد نحو نمي
تازه اظهارات كسي است كه قطعاً 
متدين و متشرع بوده است، اعضاي 
موتلفه همگي متشرع بودند ولي خب 
خيلي اهل بحث و كار فرهنگي 

 اين اختالفات هم به قبل ريشه. نبودند
همان زمان . گردد از انقالب برمي
 كردند  ها عنوان يي برخي از توده
كن امپرياليسم  صاف ليبراليسم جاده

خب اين حرف مقبول برخي از . است
ها نيز قرار گرفت تا روشنفكران  مذهبي

جالب اينكه . را مورد حمله قرار دهند
افرادي مثل دكتر پيمان هم اين 

  كردند  را تكرار ميها حرف
صبر و استقامت بر اصول : انقالب اسالمي

راهنماي انقالب الزم بود تا زمان شهادت 
  :بدهد و شهادت مي دهد

  
شهادت زمان در باره بني *

صدركه بر  زبان زورپرستان 
  :حاكم جاري شده است

  
: شركت كنندگان در گروگانگيري ●
و تعطيل دانشگاهها » انقالب فرهنگي«

جوياني نظير احمدي نژاد با را دانش
همكاري حسن آيت ترتيب دادند و 

  .برضد بني صدر
در جنگ، :  رحيم صفوي و شمعخاني●

  .بني صدر خيانت نكرد
نزد امام رفتيم و در :  موسوي تبريزي●

باره خيانت بني صدر پرسيديم و امام 
بني صدر خائن نيست اشتباه : فرمود

  .مي كند

 7ور تر:  بازجويان مهندس سحابي●
  .، كار مجاهدين نبود1360تير 

خوانندگان به ياد مي : انقالب اسالمي
آورند كه رژيم نخست تبليغ مي كرد كه 
مجاهدين بدستور بني صدر محل حزب 
.  جمهوري اسالمي را منفجر كرده اند

البته بعد، به نوبت، حزب توده و گروه 
متهم به سازمان ... سيد مهدي هاشمي و

  . نددادن آن انفجار شد
    حقيقتي كه  امروز بازگو مي شود، 

تمام حقيقت . تمام حقيقت نيست
اينست كه بني صدر از قول ستاد ارتش 
: همواره تكرار كرده است و مي كند

انفجار در سالن اجتماعات حزب 
جمهوري اسالمي كار مهندسي نظامي 

پس يا ما كرده ايم و يا سپاه كرده . است
  .ما نكرده ايم. است
بني صدر آدم : ي رفسنجاني هاشم●

  !بدي نبود اما نشد 
به زير سئوال بردن بني :  زيباكالم●

صدر، زير سئوال بردن انقالب و نظريه 
  ...راهنماي انقالب است

بر اين ها افزوده مي : انقالب اسالمي
  :شود قول و فعلهاي خميني

 گسيل نماينده اي نزد بني صدر از ●
يكي به . سوي خميني در دو نوبت

 ماه پيش از سركشيدن جام 3اصله ف
زهر و ديگري دو ماه پيش از 

  .سركشيدن جام زهر
در سال (  پيام همسر خميني از مكه ●

به بني صدر كه ظلم ) كشتار ايرانيان
  ...شده است گذشت كنيد و

 فرستاده احمدي خميني نزد بني ●
  .صدر و طلب حالليت

 قول خميني به خامنه اي و مهندس ●
ما جمع بشويد انگشت همه ش: موسوي

به روايت . بني صدر نيز نمي شويد
  .ثقفي، برادر زن خميني

بني صدر به ما هشدار داد :  منتظري●
كه واليت فقيه چه بر سرمان مي آورد 

  .افسوس كه نشنيديم
شهادت زمان كه بدين : انقالب اسالمي

سان از اين و آن زبان اظهار شده است و 
شخص مي شود و خواهد شد،  گوياي م

  :شدن جهت تحول جامعه ايراني است
  

عواملي كه ترس رژيم را از * 
تحول عمومي جامعه ايران در 
جهت مردم ساالري مي ترسانند 
و سبب مي شوند كه بديل مردم 
ساالر را هدف حمله هاي 
تبليغاتي و تهديد به ترور قرار 

  :دهد
  
 عامل اول روياروئي دو دسته – 1

ر قسمت مافياها است كه گزارش آن د
بر آن مي . اول همين فصل درج است

بايد نارضائي عمومي در سپاه را افزود 
سپاه به آن » فرمانده كل«كه جعفري، 

  :اعتراف مي كند
 -2 وجود تبعيض و بي عدالتي -1

 بي شان و -4 ناهنجاري ها -3تخلفات 
 دغدغه -5منزلت شدن سپاه نزد ملت 

او .  بي نظمي-7 جرائم -6معيشت 
احساس تبعيض و متاسفانه : تگفته اس

 در سطوح مختلف نيروهاي  عدالتي بي
خورد و گاهي  مسلح به چشم مي

اگر ما انقالبي . رسميت هم يافته است
ايم بايد  ها كرده ها و تفكر در فرهنگ

بخش ها كه  در نظامات و سيستم
 حاصل اين سيستم اي از تخلفات عمده

توانيم  نمي. است، هم تغيير ايجاد كنيم
اما از فاصله عار عدالت بدهيم ش

حقوقي زياد و امتيازات مختلف براي 
هاي باال سخن نگفت بلكه بايد  رده

. ها داشت نظر اساسي در تبعيض تجديد
براي رفع اصالحات بنيادين 

ضرورتي ها و تخلفات  ناهنجاري
شان و منزلت  بايد .استانكارناپذير 

اجتماعي پاسداران و نيروهاي مسلح 
ر نزد مردم در باالترين كشورمان د
دغدغه  و در كنار آن سطح باشد

 كرد و معيشت كاركنان را هم رفع
همانگونه كه براي قضات و اعضاي 

ها شأن خوبي  هيئت علمي دانشگاه
قائل هستيم براي نيروهاي مسلح هم 

همگان به تاثير . آن را در نظر بگيريم
نظم و انضباط در كاهش جرايم تاكيد 

 نظمي باشد كه با اهداف دارند اما بايد
تنها يكي از . دسازمان هماهنگ باش

نظامي است اما مقابله تهديدات انقالب، 
ه با انواع ديگر آن نيز جزء وظايف سپا
. به عنوان پاسدار انقالب اسالمي است

فرماندهي معظم كل قوا اعالم داشتند 
كه نظم و انضباط در سپاه بايد ناشي از 

  .ايمان و عقيده باشد
 سپاه استاني تشكيل 31 استان، 31در  ●

در ساختار جديد سپاه : مي شود
پاسداران، هر استان فرمانده سپاه 
مستقل خواهد داشت كه تجميعي از 
فرماندهان مناطق مقاومت بسيج و 

هاي نيروي  فرماندهان لشكرها و تيپ
   .زميني سپاه است

     تنها يكي از تهديدها نظامي است و 
 انواع ديگر تهديد نيز سپاه مي بايد با

مقابله كند و تشكيل سپاه هاي استاني، 
هم تمايل به تسلط بر دولت و جامعه را 
گويائي مي كند و هم ترس از جنبش 

عمليات «همگاني را و هم جديد بودن 
  .امريكا را» محرمانه

 عامل دوم كه مهمترين عامل است، – 2
قوت گرفتن وجدان جمعي مردم 

ري بر اصول ايران به مردم ساال
استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 

  :عدالت اجتماعي است
 تحريم وسيع انتخابات قالبي و ●

 درصدي گويا و دقيق 5تشكيل مجلس 
ترين روش اظهار مخالفت جمهور 

  .مردم با رژيم مافيا ها است
 پيش از آن، سنجش هاي مكرر افكار ●

 درصد مردم 90حاكي از جانبداري 
  .ري بوده اندكشور از مردم ساال

 موضعگيريهاي كساني چون هاشمي ●
دموكراسي رشد مي آورد ( رفسنجاني 

و حسن ) و استبداد عقب ماندگي و فقر
خميني از سوئي و كساني چون سحر 
خيز و عبدي و حجاريان از سوي 
ديگرو اين واقعيت كه ديگر كمتر كسي 

  . راه حل را يك ديكتاتور مي داند
ا به بني  يورش تبليغاتي مافياه●

صدركه در طول سال روزمره و مداوم 
گشته است كه برخالف انتظار مافياها 
در درون رژيم ترس بر نيانگيخت و 
حتي كساني را برآن داشت كه 

 ساله رژيم را تكذيب 30دروغهاي 
سخن » آلترناتيو بني صدر«كنند و از 
  .بميان آورند

 گرفتار جبر اختالف و تجزيه شدن ●
ث زورپرست و دو رأس ديگر مثل

ناتواني مسلم امريكا از ساختن و 
پرداختن آلترناتيوي از همان نوع كه 

  .براي عراق و افغانستان ساخت
    برمالء شدن دست نشاندگي 
زورپرستان وابسته و استفاده روزمره از 
آنها بعنوان وجه المصالحه، عامل تعيين 
كننده ديگر انحطاط اين زورپرستان و 

  . انحالل استمحكوم بودنشان به
 عامل سوم ايستادگي بر اصول – 3

استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 
عدالت اجتماعي و حقوق انسان و پيش 

بردن تجربه انقالب ايران از سوي بني 
صدر و همه كساني است كه در اين 
. ايستادگي غرور آميز شركت جسته اند

بديهي است اگر اين استقامت نبود، 
هه تبليغات دروغ رژيم نيازي به سه د

بر ضد آنها و اينك زنجير گسيختن و 
حمله ور شدن به جمعي كه نماد 
استقامت بر اصول يادشده هستند، نمي 

  .يافت
 عامل چهارم كم اثر شدن بحران – 4

بر كارپذيري جامعه و ترس از حركت 
در حال حاضر، صحبت از قبول . است

بسته پيشنهادي مي رود و از هم اكنون 
ان تا شكست و پايان دادن ادامه بحر

آن را در شكست، آنهم با آنهمه زيان 
مادي و فرصت هاي بزرگ را 

« و » غافلگير كردن غرب«سوزاندن، 
» رسيدن ايران به هدفهاي خود

  . توصيف مي كنند
 عامل پنجم بي كفايتي و فساد غير – 5

اثر . قابل تحمل حاكمان مستبد است
 افشاي يكچند از فسادها در جامعه و
سختي زندگي ناشي از گراني و 
بيكاري و فقر و خشونتي كه در انواع 
نابساماني ها و آسيبهاي اجتماعي 

اعتياد به مواد مخدر و فحشاء و ناامني (
زندگي را بر مردم مشكل ساخته ...) و

  . است
 عامل ششم از دست دادن – 6

رژيم مشروعيت ديني . مشروعيتها است
( ظري را از دست داده و به قول منت

، عمر واليت )در مصاحبه با راديو زمانه
فقيه با عمر خامنه اي، باهم بسر مي 

مشروعيت اداره بهينه جامعه را . رسند
مشروعيت . هم هرگز بدست نياورد

ناشي از دفاع ايران در برابر  قدرتهاي 
خارجي و سياست خارجي را نيز رژيم 

از گروگانگيري بدين .  هيچگاه نيافت
دن كشور از پرتگاهي به سو، فرو افكن

پرتگاه ديگر گشته است و تضاد 
نصف ايران « استبدادي كه شعارش 

برود بهتر از اينست كه بني صدر پيروز 
با استقالل ايران بيش از آن » شود

عيان است كه ايراني اي باشد كه 
  .        نتواند آن را ببيند

     وجود اين عوامل گوياي آنند كه 
دم ساالري پديد وجدان جمعي بر مر

آمده است و جهت تحول جامعه 
.  بسوي مردم ساالري معين گشته است

از اين پس، سرعت گرفتن تحول 
بستگي مستقيم دارد به پركاري نيروي 
محركه سياسي براي برانيگختن مردم 
به جنبش همگاني و رهبري آن تا 

   پيروزي
دولت مافياها با قدرتهاي : انقالب اسالمي

ابطي را مي تواند و خارجي همان رو
برقرار مي كند كه مافياهاي هركشور با 
دستگاه دولت و  با يكديگر مي توانند و 

در «از اين رو است كه . برقرار مي كنند 
سرنوشت انتخابات : تهران مي گويند

رياست جمهوري امريكا در تهران معين 
  :؟!مي شود

  

 اي خامنه آيا بن الدن و
در انتخاب رئيس 

كا نقش جمهوري امري
  پيدا مي كنند؟

  
در قسمت اول به جنگ : انقالب اسالمي 

و ترور با ايران از نظر اثر آن در انتخابات 
در قسمت . رياست جمهوري مي پردازيم

دوم، خبرها در باره مانور نيروي هوائي 
اسرائيل و نظرها در باره اين مانور را از 

  :نظر خوانندگان مي گذرانيم
  9در صفحه

 مافياي خامنه اي
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يران و ترور نقش جنگ با ا
ياست ر در انتخابات

  :جمهوري امريكا
  

سرنوشت انتخابات رياست * 
جمهوري امريكا در تهران تعيين 

  :مي شود
  
سرنوشت «  در تهران،  اين جمله، ◄

انتخابات رياست جمهوري امريكا در 
از زبانها خارج »  تهران معين مي شود

آيا به سابقه . وبه گوشها مي رسد
وري امريكا در انتخابات رياست جمه

 و سازش پنهاني بر سر گروگانها 1980
نام » افتضاح اكتبر سورپرايز« كه 

گرفت، خامنه اي و احمدي نژاد را  
آماده نقش بازي كردن در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا تصور مي 

به » بيت رهبر«كنند و يا اطالعي از 
خارج درز كرده است؟  به سابقه رژيم 

مي بينيم، در كه مراجعه كنيم، 
 1988انتخابات رياست جمهوري سال 

) پدر رئيس جمهوري كنوني(كه بوش 
نامزد بود، تن دادن ايران به قبول 

 سازمان ملل، در امريكا، 598قطعنامه 
» زانو زدن خميني در برابر امريكا«

معني شد و چون در برابر حكومت 
جمهوريخواه ها زانو زده بود، از 

انتخابات عوامل پيروزي بوش در 
او نامزد رياست .  رياست جمهوري شد

آن زمان .  نيز شد1992جمهوري در 
هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري و 

براي . فالحيان وزير واواك بودند
انتخاب بوش، چنان آشكار عمل مي 
كردند كه شايع شد هاشمي رفسنجاني 
به بودجه تبليغاتي بوش كمك كرده 

: تفالحيان، در مصاحبه اي، گف. است
او صد در . انتخاب بوش محرز است

صد مطمئن بود كه بوش پيروز مي 
اما او شكست خورد و كلينتون به . شود

  . رياست جمهوري امريكا رسيد
      به نقش بن الدن در انتخاب شدن 
بوش، رئيس جمهوري كنوني امريكا، 

اما خامنه اي . بوش خود اعتراف كرد
ي اكتبر سورپرايزهاي. هم بي نقش نبود

كه در آن انتخابات نقش پيدا كردند، 
از جمله، نقش بحران اتمي و نقش 

  .در عراق و پاكستان، بودند» ايران«
     و در حال حاضر، بحران اتمي 

اسرائيل براي حمله . تشديد شده است
به ايران مانور مي دهد و سوالنا از 
ايران دست خالي بازگشته است و 

ن مقرر اروپا مجازاتهايي در باره ايرا
و ايران اگر نه مهمترين، . كرده است

در شمار مهمترين مسائلي شده است 
كه دو رقيب رياست جمهوري مي 
كوشند سياست پيشنهادي خود را براي 

در اين . حل آن، كارسازتر جلوه دهند
وضعيت، هريك از نقشهايي كه رژيم 
برگزيند، اين يا آن اثر را بر انتخابات 

يدا خواهد رياست جمهوري امريكا پ
  :كرد
 عضو 5 هرگاه رژيم با بسته پيشنهادي ●

دائمي شوراي امنيت و آلمان موافقت 
كند، كداميك از دو نامزد رياست 
جمهوري امريكا مي تواند از آن سود 
برد؟ در تهران، به اين سئوال اينطور 

اوباما از اين موافقت : جواب مي دهند
زيرا پيروزي ديپلماسي بر . سود مي برد

هرچند بوش مي تواند .  استجنگ
آن را پيروزي خود بخواند و دليل تن 

 كشور را 6دادن ايران به پيشنهاد 
تهديد ايران به جنگ و توأم كردن 
ديپلماسي با اين جنگ بخواند و مك 

اما با . كين نيز چنين استدالل كند
توجه به اين امر كه بوش و حكومت او 
زير فشار اروپا و روسيه و چين و نيز 
عدم موافقت افكار عمومي امريكا با 
جنگ، تن به ديپلماسي داد، اوباما از 

  .اين موافقت بيشتر سود مي برد
 هرگاه رژيم بسته پيشنهادي را رد ●

كند، مك كين است كه از اين رد 
با اين استدالل كه . استفاده مي كند

وقتي هم بوش ديپلماسي را پذيرفت، 
و ا. معتقد بود كه به جائي نمي رسد

پذيرفت زيرا مي دانست ديپلماسي 
شكست مي خورد و اروپا و حتي 
روسيه و چين نيز به راه حل نظامي 

  . تمكين مي كنند
 اروپا مجازاتهاي جديد بر ضد ايران ●

عمل اروپا بدين . مقرر كرده است
معني است كه حاضر نيست بگذارد 

لذا، دادن پاسخ . ايران وقت بگذراند
به تأخير انداختن را به اين و آن بهانه 

و زمان اعالن نظر را طوري انتخاب 
كردن كه در انتخابات رياست 
جمهوري امريكا تأثير قطعي بگذارد، 

  . بسيار مشكل است
 كه –     با توجه به اين سه راه كار 

،  سئوال از -سومي بسيار مشكل است 
از مك كين و : مقامات رژيم اينست

ايد؟  اوباما، كدام يك را انتخاب كرده 
سرنوشت انتخابات رياست «جمله 

جمهوري امريكا در تهران معلوم مي 
حاكي از اينست كه دستگاه » شود

 احمدي نژاد و همينطور –خامنه اي 
مخالفان مافياهاي حاكم نسبت به 
  :رياست جمهوري امريكا بي نظر نيستند

     برگزيده آن عده ازگرايشهاي رژيم 
ند، كه فشار خارجي را الزم مي دان

گرايشهاي بحران ساز . مك كين است
وجود مك كين را ترجيح مي دهند 
زيرا  با او، بازي با بحران را مي توان 

عالوه بر آنها، گرايشهائي از . ادامه داد
نيز موافق مك كين »   اصالح طلبان«

هستند زيرا فكر مي كنند فشار از  
مي » اقتدارگراها«بيرون موجب مهار 

  .شود
ين تحليل مشخص مي كند      هرچند ا

 مالي –كه انتخاب مافياهاي نظامي 
مك كين است اما اطالعي بدست 
. آمده نيز حاكي از اين انتخاب است

اگر انتخابي جز اين بعمل آمده بود، 
سرنوشت انتخابات رياست «جمله 

جمهوري امريكا در تهران معين مي 
بر سر زبانها نمي افتد و خامنه اي » شود

ني و حجازي حرفهائي را و علي الريجا
با اينهمه، در خود . كه زدند، نمي زدند

رژيم اكثريتي بر اين نظر شده اند كه 
 احمدي نژاد سياستي را در –خامنه اي 

پيش گرفته اند كه موجوديت ايران را 
  . به خطر انداخته است

  
حكومت بوش چه وقت و در * 

       چه موقعيتي به ايران حمله
  :مي كند؟

  
مصاحبه )  ژوئن24( تلگراف  ديلي◄

خود را با جون بولتن، نماينده سابق 
امريكا در سازمان ملل منتشر كرده 

  بنظر او. است
 حكومت بوش ميل حمله نظامي به ●

اگر يك . ايران را از دست داده است
سال پيش از من پرسيده بوديد، پاسخ 

فكر مي كنم حمله به ايران : مي دادم
. ردار استاز يك امكان واقعي برخو

اما حاال بر اين نظر هستم كه اين امكان 
  . ديگر وجود ندارد

 در عوض، اسرائيل هنوز عزم حمله ●
به ايران، بقصد جلوگيري از دستيابي 

زمان . ايران به سالح اتمي، را دارد
حمله اسرائيل به ايران، مي تواند در 
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ات رياست پيش از انتخاب. باشد

جمهوري به ايران حمله نمي كند زيرا 
اثر آن بر انتخابات رياست جمهوري 

  . امريكا معلوم نيست
    دير تر از پايان رياست جمهوري 

زيرا پيروزي . بوش حمله نمي كند
اوباما بمعناي آنست كه حمله اسرائيل 

زيرا اسرائيل . به ايران منتفي مي شود
ر مك اگ. از واكنش اوباما مي ترسد

كين نيز به رياست جمهوري امريكا 
برگزيده شود، هنوز بايد صبر كند تا 
حكومت او كار خود را شروع و 

اين . سياست خويش را به اجرا گذارد

زمان، زماني است كه ايران بدان نياز 
  .دارد و از آن سود مي جويد

 بولتن از مك كين حمايت مي كند ●
نه و سياست او را در قبال ايران، قاطعا

چرا كه . تر از سياست بوش مي داند
زيان حمله هوائي : مك كين مي گويد

به ايران از زيان مجهز شدن ايران به 
حال اين كه .  سالح اتمي كمتر است

با ايران وارد گفتگو : اوباما مي گويد
  .مي شود

 اما ويليام كريستول، از محافظه ◄
كاران جديد، در مصاحبه با تلويزيون 

  فته است فوكس نيوز، گ
بوش به ايران حمله نظامي مي كند : 

اما اگر .  اگر ببيند اوباما پيروز مي شود
ارزيابي اين باشد كه مك كين پيروز 
مي شود، بهتر آن خواهد ديد كه 
بگذارد رئيس جمهوري جديد خود 

  . اين تصميم را بگيرد
  البرادعي كه احتمال حمله به ايران 

فته  ژوئن گ20را جدي مي بيند، در 
حمله نظامي به ايران خاورميانه : است

را به آتش و خون مي كشاند و موجب 
تسريع ساختن بمب اتمي از سوي 

  .ايران مي شود
     اما جون بولتن نظر او را رد مي 

مسئله اي كه اسرائيل : كند و مي گويد
با آن روبرو است از ميان بردن 
تأسيسات غني سازي در اصفهان و نطنز 

البته  اين . له هوائي استاز طريق حم
حمله ايران را از دستيابي به سالح 
اتمي منصرف نمي كند اما  آن را به 
تأخير مي اندازد و فرصتي بوجود مي 
  .آورد براي يافتن راه حل دائمي مسئله

  
سفر رئيس ستاد ارتش امريكا * 

به اسرائيل براي گفتگو در باره 
  :حمله نظامي به ايران

  
◄ CBSnews) 24خبر داده )  وئن ژ

است كه درياساالر مولن، در همين 
تاريخ سفر . تاريخ، به اسرائيل رفته است

مدتي پيش معين شده بود اما زمان 
انجام آن، زماني است كه درآن، 
اسرائيل مي كوشد حكومت بوش را به 
.  لزوم حمله نظامي به ايران متقاعد كند

اسرائيل مايل نيست منتظر انتخاب 
  .    جديد بماندرئيس جمهوري

 حكومت بوش به اسرائيل اطمينان ●
داده است كه اين حكومت به ايران 
اجازه مجهز شدن به سالح اتمي را 

اما اسرائيل مطمئن نيست . نخواهد داد
سياست رئيس جمهوري بعدي در اين 

پيام اسرائيل .  باره چه خواهد بود
اگر شما حمله نمي كنيد، : ساده است

  اسرائيل مانور .ما حمله مي كنيم
نظامي با هدف حمله به ايران را ترتيب 
داد اما كارشناسان براين نظر هستند كه 
به تنهائي قادر به انجام اين حمله 

اسرائيل بمب افكنهاي . نيست
نيروي هوائي . استراتژيك را ندارد

  . اسرائيل نيروي هوائي امريكا نيست
     امريكا با در اختيار داشتن اينگونه 

 افكن ها و موشكهاي كرويز، بمب
توانائي بزرگ براي انجام چنين حمله 

  .اي را دارد
 ديگ چني، معاون رئيس جمهوري، ●

مي گويد با حمله نظامي به تأسيسات 
اما گيت وزير . اتمي ايران موافق است

دفاع و مولن رئيس ستاد ارتش با اين 
حمله كه سومين جنگ در منطقه 

  .خواهد شد، مخالف هستند
دستگاه اطالعاتي اسرائيل مي گويد  ●

،  بمب اتمي 2009ايرانيها در سال 
بنا بر اين، فرصت در . خواهند داشت

  .اختيار، كوتاه است
 حكومت بوش اميدوار است ●

مجازاتهاي اقتصادي ايران را ناگزير 
كند دست از ادامه دادن به اجراي 

برنامه توليد بمب اتمي بردارد اما كسي 
  . ين روش باور نداردبر موفق شدن ا

  
هرگاه يك حمله تروريستي * 

جديد به امريكا انجام بگيرد، به 
انتخاب مك كين كمك مي 

  :كند
  
 ژوئن، شارلي بلك، يكي از 23  در ◄

اعضاي ستاد تبليغاتي مك كين، در 
هر : گفتگو با مجله فرچون گفته است

گاه يك حمله تروريستي جديد به 
ابات رياست امريكا  انجام شود، در انتخ

جمهوري، بسود نامزد جمهوريخواه ها 
وقوع چنين تروري . تمام مي شود

امتياز بزرگي براي مك كين فراهم 
در همان روز، در كاليفرنيا، .  مي آورد

: مك كين واكنش نشان داده است
اگر او اين سخن را گفته است، من 
 متن را نديده ام،  من با آن عميقا 

  .مخالفم
نش او موجب رضايت       اين واك

. اوباما و ستاد تبليغاتي او نشده است
: سخنگوي اوباما، بيل بورتن گفته است

 و دقيقا. اين اظهار نظر شرم آور است
اين همان سياستي است كه مي بايد 

  . تغيير كند
        برتون افزوده است كه باراك 

اوباما  موافق انجام شدن برخورد آراء  
. ك كين استبر سر تروريسم با م

چراكه مك كين از سياست بوش در 
. باره تروريسم حمايت كرده است

مبارزه با القاعده را رها كرده و از 
آوردن بن الدن به پاي ميز مبارزه 
ناتوان شده است و سياستي را بكار 
برده است كه ما امريكائيان كمتر 

  . امنيت داريم
        در همان روز، شارلي بلك از 

ابراز  عميقا «خود » بجاينا« گفته 
  . » تأسف كرد

  
افشاشدن تقاضاي اعتبار بوش * 

از كنگره براي ثبات ربودن از 
  :رژيم ايران

  
 ژوئن،  لوموند چكيده 29 در ◄

افشاگري سيمورهرش در مجله 
بنا بر . نيويوركر را انتشار داده است

، 2007اين افشاگري، پايان سال 
پرزيدنت بوش از كنگره امريكا 

استه است اعتبار مالي براي عمليات خو
هدف .  سري در ايران را تصويب كند

اين عمليات بي ثبات كردن رژيم 
  . ايران است

     هرش در باره مدرك فوق سري با 
دستور كاري كه رئيس « عنوان 

تحقيق » جمهوري مقرر كرده است
نون، اين دستور بنا بر قا. كرده است

كار مي بايد به اطالع رهبران 
دموكرات و جمهوريخواه در كنگره و 
رؤساي كميسيون هاي اطالعات مي 

هدف مختل كردن .  رسيده است
فعاليتهاي اتمي ايران و بازداشتن رژيم 
از دست يافتن به توليد سالح اتمي و 
نيز متزلزل كردن رژيم از راه متحول 

  . كردن آنست
ه اي كه بوش براي اين      بودج

 ميليون 400عمليات تقاضا كرده است، 
رهبران كنگره بودجه را . دالر است

  تصويب كرده اند 
قواي :      اين گونه عمليات تازه نيستند

امريكا، از سال گذشته بدين سو، از 
جنوب عراق، در خاك ايران دست به 

هدف از اين عمليات .  عمليات مي زنند

بودن افراد سپاه دستگير كردن و ر
پاسداران و بردن آنها به داخل عراق و 

از .  تحت بازجوئي قرار دادنشان است
هدف ديگر اين عمليات از بيان بردن 
هدفهاي داراي ارزش باال از لحاظ 

اين .  جنگ بوش با تروريسم است
هدفها يا با دستگير كردن و يا با كشتن 

  .از بين برده مي شوند
 سابق سيا، روبرت      بنابر قول افسر

بائر، كه نيويورك تايمز، نقل كرده 
است، گروه جنداهللا كه در بلوچستان 
ايران دست به عمليات مسلحانه مي 
زند، در شمار گروههائي است كه از 
حمايت دواير اطالعاتي امريكا 

  .   برخوردار مي شود
  

 موساد –طرح مشترك سيا * 
براي از كار انداختن تأسيسات 

ن و تهديدآزادي اتمي ايرا
مطبوعات در امريكا توسط 

  :حكومت بوش
  
  فدرال گراند ژوري، سه ماه پيش ◄

از اين،  حكمي صادر كرد كه بنا بر 
آن، جيمس رايزن، گزارشگر نيويورك 
تايمز، مي بايد مدرك خود را به 

شاكي حكومت . دادگاه ارائه كند
بوش است و موضوع شكايت، افشاي 

يت ملي و اطالعات سري شوراي امن
او .  سازمانهاي اطالعاتي امريكا است

اطالع سري پيرامون نقشه مشترك سيا 
نقشه نقشه . و موساد را انتشار داده است

از ميان بردن تأسيسات اتمي ايران 
  :است
 رايزن اين اطالع را در كتاب خود ●
)State of War ( نقل كرده است .

 منتشر شده و 2006كتاب در سال 
يا و موساد را، در طرحهاي سري س

حكومت بوش،  براي از ميان بردن 
  . تأسيسات اتمي ايران، انتشار داده است

     يكي از اين طرحها، بردن يك 
دستگاه الكترومنيتيك  به ايران بقصد 
خرابكاري در شبكه ايست كه به مراكز 

بنا بر نقشه، .  اتمي ايران برق مي رساند
ا  اين دستگاه زنجيره اي از واكنش ه

ايجاد مي كند كه كامپيوترهاي 
هدايت كننده اين مراكز را از ميان 

  . مي برد
    بنا بر كتاب، قرار بوده مسئوليت 
بردن اين دستگاه به ايران را مأموران 

آنها به كمك . موساد برعهده بگيرند
عوامل خود در ايران، اين كار را 

با وجود اين، يك .  انجام مي دادند
 مانع از اجراي اين رشته مشكالت فني

  . طرح شد
 از افشاگريهاي مهم كتاب كه سبب ●

عصبانيت حكومت بوش از رايزن و 
» عمليات مرلين«شكايت از او شد،  

بنا بر اين طرح، مأموران سيا در .  است
قلب فعاليتهاي اتمي ايران نفوذ مي 

از  كنند براي كسب اطالع و احتماال 
  .بين بردن تأسيسات

نشريه ما اين عمليات را : يانقالب اسالم
با وجود اين، محض . افشا كرده است

 خالصه آن را از گزارشي نقل ،وريآياد
 ژوئن، يوسي ملمن 3مي كنيم كه در 
  :انتشار داده است

    يك كارشناس اتمي روسي كه در 
 به امريكا گريخته و 1990سالهاي  

اطالعات سري در باره برنامه اتمي 
تيار امريكا شوروي سابق را در اخ

گذاشته بود و تخصص او ساخت سالح 
اتمي، در مرحله نهائي و سوار كردن 
قطعات بود،  مأمور نفوذ كردن در 
بخش تحقيق و طراحي و هدايت 

  به او . فعاليتهاي اتمي ايران مي شود
كتاب راهنماي ساخت بمب اتمي 

  داده مي شود و مأموريت او جلب 
  10در صفحه

  

  ايمافياي خامنه



                                                                                                                                                                                       

 

 
10 
 

 
 

 1387   تير 30  تا 17      از701  شماره 2008  ژوئيه    20  تا  7  ا ز 

 

راه دادن اين كتاب ايرانيان از اعتماد 
او خود نيز نمي دانسته است . مي شود

كه دستورهاي غلط در كتاب جانشين 
به . دستورهاي صحيح شده بودند

ايرانيان، او كتاب را كتاب راهنمائي 
مي بايد معرفي مي كرد كه در 
شوروي، در توليد بمب اتمي، مورد 

جزئيات .  استفاده قرار مي گرفت
ان سيا تنظيم كتاب راهنما را كارشناس

هدف از رساندن كتاب .  كرده بودند
به ايران اين بوده است كه با بكاربردن 
دستور العمل ها، دستگاه ها از بين 

  . بروند
     اين طرح ابتكاري نتوانست به عمل 
درآيد زيرا فرمولهاي غلط كه 
كارشناسان سيا در كتاب گنجانده 

كارشناس . بودند، آسان قابل كشف بود
مقرر شد كه . نها را باز شناختروسي آ

او با هيأت نمايندگي ايران در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، تماس برقرار 
. كند و بگويد آماده همكاري است

براي اثبات آمادگي خود، كتاب 
  .راهنما را به ايرانيها بدهد

     اما او يادداشتي را هم تسليم هيأت 
ايراني كرد كه فرمولهاي غلط را به 

او اين كار را به .  ايرانيها مي شناساند
بزعم خود، براي جلب . عمد نكرد

هرچه بيشتر اعتماد ايرانيها و نفوذ در 
بخش طراحي فعاليتهاي اتمي ايران 

. نتيجه فاجعه آميز شد.  انجام داد
توضيح اين كه نه تنها سيا نتوانست به 
هدف خود برسد، بلكه كتاب راهنماي 

ي ساختن بمب سوار كردن قطعات برا
  .اتمي نيز در اختيار ايرانيها قرار گرفت

 بنا بر قانون اساسي امريكا، مطبوعات ●
. در انتشار اينگونه اطالعات آزاد هستند

با وجود اين، در حكومت بوش، 
 سپتامبر 11بخصوص بعد از ترورهاي 

 و جنگ با افغانستان و عراق، 2001
مطبوعات مي بايد نشان بدهند كه 

رايزن تنها . ناس هستندمسئوليت ش
روزنامه نگار نيست كه مجبور مي شود 
مدرك ارائه كند و منابع خود را نزد 

بنا بر .  گراند ژوري فدرال، نام ببرد
گزارش كميته خبرنگاران براي آزادي 

 2001مطبوعات، از ترورهاي سپتامبر 
 روزنامه نگار تحت 65بدين سو،  

برخي قبول . تعقيب قرار گرفته اند
كاري كرده و منابع خود را بروز هم

اما شمار بزرگي از آنها، زير . داده اند
آنها در خطر محاكمه . بار نرفته اند
يكچند از روزنامه نگان . شدن هستند

پذيرفته اند زندان بروند اما منابع خود 
جوديت ميلر، روزنامه . را فاش نكنند

ديگر نيويورك تايمز، در شمار اين 
 روز 85او . ان استگونه روزنامه نگار

زنداني شد اما حاضر نشد منابع خود را 
    . نام ببرد

امريكا مي خواهد سفارت * 
دوفاكتو در تهران برقرار كند و 
در همان حال تهديد به جنگ 
مي كند و با گروه هاي مسلح 

  :؟!همĤهنگي بوجود مي آورد
  
 ژوئن، آسوشيتدپرس 23 در ◄

گزارش كرد كه حكومت بوش قصد 
ارتي دو فاكتو در ايران ايجاد دارد سف

اين سفارت همانند سفارت امريكا . كند
اين سفارت هم به . در كوبا خواهد بود
دادن ويزا و ( وظايف كنسولي 
و هم سياسي ...) فعاليتهاي فرهنگي و

با داشتن اين سفارت، . مي پردازد
امريكا مي تواند  بي واسطه  با مقامات 

 با ايران ارتباط بگيرد، مي تواند
دانشجويان و مخالفان رژيم و ديگران 

  .ارتباط داشته باشد
)  ژوئن25(      در اين باره، استراتفور 
  :تحليلي را بعمل آورد است

 وزارت خارجه امريكا در جا خبر ●
حتي . آسوشيتد پرس را تكذيب نكرد

ترجيح مي دهد در باره : رايس گفت
رأي زني ها كه در درون حكومت 

  . سخني نگويدبعمل مي آيند، 

     ساعاتي بعد از اظهارات او، ايرنا 
: قول مقامات ايراني را گزارش كرد

علي االصل، ايران آماده است تقاضاي 
رسمي حكومت امريكا را در اين باره، 

  . مورد بررسي قرار دهد
 بدين قرار، يك هفته بعد از مانور ●

اسرائيل كه نيويورك تايمز آن را 
اي حمله به آمادگي پيدا كردن بر

ايران توصيف كرد، حكومت بوش، 
يك درب ديپلماتيك به روي ايران 

  . گشود
     در حال حاضر، امور امريكا از 
طريق سفارت سوئيس انجام مي شود 
بدون اين كه يك ديپلمات امريكائي 

در .  در تهران حضور داشته باشد
صورت برقرار شدن اين دفتر 
نمايندگي، قدم كوتاهي به طرف 

.  اسائي ديپلماتيك برداشته مي شودشن
در صورت ايجاد اين دفتر و حضور 
ديپلماتهاي امريكائي در تهران و 
ديپلماتهاي ايراني در واشنگتن، تحول 
رواني مهمي، در روابط ايران و امريكا، 

  .  روي مي دهد
 نبايد گمان كرد امريكائيها و ايرانيها ●

غير از . بايكديگر گفتگو نمي كنند
هاي مستقيم، در بغداد بر سر گفتگو

عراق،  هيأت نمايندگي ايران در 
سازمان ملل نيز با طرفهاي امريكائي 

در واشنگتن، در . خود گفتگو مي كنند
سوئيس و نقاط ديگر نيز گفتگوها ميان 
دوطرف، مستقيم و غير مستقيم، انجام 

اما اهميت گشودن دفتر .  مي گيرند
ول نمايندگي اينست كه امريكا قدم ا

حتي اگر قصد خود را . را بر مي دارد
رها كند و سفارت دوفاكتوئي در 

  .تهران پيدا نكند
 امروز ، امريكا پيشنهاد مبادله ●

. ديپلمات ها را به ايران نداده است
گفته است ممكن است اين كار را 

حكومت بوش  بر وجود اختالف . بكند
نظر، در اين باره، در اين حكومت، 

پس معني خبر . تأكيد مي كند
ما «آسوشيتدپرس اين مي شود كه 

مايليم با شما مبادله ديپلمات كنيم اما 
اگر شما بگوئيد نه، ما هرگز از شما 
نخواهيم پرسيد با اين مبادله موافقيد يا 

: ايرانيها به سرعت پاسخ دادند. »خير
هرگاه شما پيشنهاد كنيد ما ممكن است 

: ستمعناي واكنش آنها نيز اين.  بپذيريم
ما از تقاضاي امريكا شگفت زده نشده 

  . ايم
 ژوئن، 20 بدين ترتيب، روز جمعه، ●

دنيا خود را در آستانه حمله اسرائيل به 
ايران، با حمايت امريكا، تصور مي كند 

 ژوئن، امريكا پيشنهاد 23و روز دوشنبه، 
مي كند با ايران رابطه ديپلماتيك 
برقرار كند و ايرانيها پاسخ مي دهند 
در صورت تقاضا، آن را بررسي مي 

  . كند
 بنظر ما  اين امر اين فكر را تقويت ●

مي كند كه بازي تهديد اسرائيل ايران 
را به جنگ، اثر گذاري بر روانشناسي 

بدين معني كه ميان . ايرانيها است
حمله اسرائيل به ايران و بهبود روابط 
. ديپلماتيك، يكي را انتخاب كنيد

 بهتر از انتخاب اول انتخاب دوم بسيار
  . است
 ما همچنان بر اين نظر هستيم كه ●

امريكا و ايران، در مورد عراق، با 
. يكديگر، گفتگو و همكاري مي كنند

كاهش شديد از ميزان خشونت در 
عراق، تنها نتيجه عمليات نظامي امريكا 

تصميم ايرانيها به ترمز كردن . نيست
سازمانهاي شيعه در عراق اثر قابل 

حظه بر كاسته شدن از ميزان مال
در حقيقت، .  خشونت داشته است

فرجامي كه كار عراق پيدا مي كند، 

براي هر دو طرف مهم است و براي 
طرف امريكائي مهمتر از فرجامي است 
كه پرونده اتمي ايران پيدا خواهد 

  . كرد
 با اين همه، واقعيت اينست كه ●

هيچيك از دو طرف نمي تواند در علن 
گري امتياز بدهد و يا معامله اي به دي

وقتي شيطان بزرگ با . بعمل آورد
دولتي از دولتهاي محور شر ديدار مي 

از .  كند، امتياز علني نمي تواند بدهد
اين رو، بده بستانها پشت پرده انجام 

پيشنهاد برقراري رابطه .  مي شوند
دييپلماتيك، ولو دوفاكتو، بطور علني و 

ه حكومت امريكا از سوي مقام بلند پاي
از اين رو، قول . به عمل آمده است

حكومت امريكا و پاسخ ايران به آن، 
از .  داراي اهميت قابل مالحظه ايست

ديد ما، اهميت آن از مانور هوائي 
  .اسرائيل بيشتر است

، سايت انتخاب ) ژوئن27 (  تير7 در ◄
 ي ايونيزيشبكه تلو: خبر داده است

بوروس ي اطالع داده است كه  سيب
 بازنشسته راي كه اخاي مقام سكي ،دليرا

 و راني مسائل ايشده و مسئول بررس
 ايس:  استه منطقه بوده، گفتيكشورها

 نهي زميدر سال گذشته مشغول بررس
  يطرح مخفاجراي  ي الزم برايها

 دييبوده و تاايجاد بي ثباتي در ايران 
 جامعه مات مقاري و ساديكاخ سف
 تي ادامه فعاليرا را بكاي آمرياطالعات

هدف .  كرده استافتي خود دريها
 ي ثباتي بجادي اقدامات اني اياصل

 فشار بر شي و افزاراني در ايوناامن
  . كشور استنيدولت ا

 مقام سابق ك، ي كالركچاردير    
 اي كه سه است افشا كردزي ن،ديكاخ سف

 از عوامل خود اتي عملني ايبرا
 گري داز عناصربلكه . مي كنداستفاده ن
 در عمليات نقششكند تا مي استفاده 

 . معلوم نباشد ي و مخفي قانونريغ
 هستند ريناگزهرچند بر اساس مقررات 

 اقدامات محرمانه انيكنگره را در جر
 .خود قرار دهند

كه از  Press TV ژوئن، 26  در  ◄
قرار متعلق به رژيم است، از قول يك 

 كه نامش را نبرده –وب سايت كرد 
خبرداده است كه افسران  –است 

امريكائي و رهبران چهار گروه كرد 
ايراني در پاالس هتل سليمانيه، ديدار 
محرمانه اي كرده اند و در آن، 
رهبران كرد از امريكا خواسته اند در 
قبال رژيم ايران، همان سياست را در 
پيش بگيرد كه در قبال رژيم صدام 
. گرفت و سبب سقوط آن رژيم شد

و روز به طول انجاميده اند گفتگوها د
و هدفشان همĤهنگي ميان قواي 

  .امريكا و اين گروهها بوده است
 ژوئن، رويتر از تهران 26 در ◄

گزارش كرد كه قواي انتظامي ايران 
 تن مسلح را در مرز بلوچستان با 10

اين عده . پاكستان دستگير كرده اند 
افزون بر اسلحه معمولي، موشك انداز 

قصد اين عده بمب . ندنيز داشته ا
گذاري و موشك پراكني و ترور بقصد 

قواي .  ايجاد وحشت بوده است
انتظامي در عمليات بر ضد آنها، موفق 

.  تن از آنها را توقيف كنند10شده اند 
غالم علي نكوئي، كه از سوي نيروهاي 
انتظامي اين اطالعات را به ايرنا باز 
گفته، افزوده است كه اين افراد 

 شده و هم گروههاي دستگير توقيف
نشده آنها، در خارج از ايران تعليم 

  . ديده اند
 16     در اوائل همين ماه، افراد مسلح 

تن از افراد نيروهاي انتظامي را ربودند 
افراد . و به داخل خاك پاكستان بردند

. متعلق به سازمان جند اهللا هستند

 تن از ربوده 2جنداهللا گفته است 
ته و هرگاه رژيم ايران شدگان را كش

 تن ديگر را 14خواستهايش را برنياورد، 
  . نيز خواهد كشت

 و باالخره،  به دنبال دادگاه ◄
انگليسي، مجلس عوام انگلستان نيز رأي 
داد كه گروه رجوي يك گروه 

  . تروريست نيست
بر فرض كه خبرها : انقالب اسالمي

راست باشند، گوياي خالي بودن دست 
آنها موفق به ايجاد آلترناتيو . امريكا است

معتبري نشده اند و از اين پس نيز 
به اين دليل روشن كه . نخواهند شد

اعتبار بديل مردم ساالر به اينست كه 
معرف استقالل و آزادي و ترجمان اراده 
مردم ايران باشد و نه آلت فعل امريكا و 

    ... اسرائيل و
مانور هوائي اسرائيل به 

اي قصد آماده شدن بر
      !:حمله به ايران؟

 اسرائيل بقصد هوائيمانور *
  :آماده شدن براي حمله به ايران

  
گزارش )  ژودن 20( نيويورتايمز ◄

كرد كه هدف از مانور هوائي اسرائيل، 
. آماده شدن براي حمله به ايران است

در هفته اول ژوئن، نيروي هوائي 
 هواپيماهاي 100اسرائيل با  بيشتر از 

 بر فراز 15 و اف 16 بمب افكن اف
مديترانه و قلمرو هوائي يونان مانور 
مأموريت تخريب هدف واقع در 

  .  مسافت دور را انجام داد
    نيويورك تايمز از قول مقامات 
امريكا اطالع مي دهد كه آماده كردن 
نيروي هوائي براي حمله به هدف هاي 
دور، گوياي شدت نگراني اسرائيل از 

 و تصميمش به ويران برنامه اتمي ايران
در .  كردن تأسيسات اتمي ايران است

همان حال، از رهگذر اين مانور، 
اسرائيل به جامعه بين المللي پيام مي 
دهد كه هرگاه كوششهاي ديپلماتيك 
به نتيجه نرسند، اسرائيل آماده حمله 
نظامي به ايران است و دست به اين 

  . حمله خواهد زد
 است     حكومت اسرائيل خواسته

امريكا و اروپا و مردم اسرائيل و ايرانيها 
نيز بدانند كه حكومت اسرائيل خطر را 
  . جدي مي داند و آماده مقابله با آنست

     هلي كوپترها كه وظيفه شان از 
معركه بدر بردن خلباناني است كه 
هواپيماهاشان سقوط مي كند، در اين 

و نيز هواپيماهاي . مانور شركت كردند
 1500سان در فاصله سوخت ر

كيلومتري به هواپيماهاي جنگي بنزين 
اين فاصله همان فاصله از . دادند

اسرائيل تا  مركز غني سازي اورانيوم 
  .در نطنز است

 مقامات اسرائيل اطالع منتشره توسط ●
. نيويورك تايمز را تأييد نكردند

توضيح آنها اين بود كه نيروي هوائي 
 و هدف اسرائيل مرتب تمرين مي كند

از تمرين ها آماده شدن براي انجام 
  .مأموريتهاي مختلف است

     ستاد نيروي هوائي يونان نيز تأييد 
كرد كه نيروي هوائي اين كشور، 
بتازگي، در مانور مشترك با اسرائيل 

مانور، با نام .  شركت كرده است
»Glorious Spartan 08« مه 28، از 

  .  ژوئن بطور انجاميده است12تا 
 ژوئن، سائول مفاز، معاون 6 در ●

حمله : نخست وزير اسرائيل گفت
نظامي به ايران بسا اجتناب ناپذير 

  ...است

اسرائيل از آن رو به سوريه * 
حمله هوائي كرد كه سوريه بنا 
داشت مواد اتمي به ايران 

  !:بدهد؟
  
)  ژوئن26(كوريه انترناسيونال ◄

گزارش كرده است كه اسرائيل مدعي 
ن جهت به مركز اتمي سوريه است بدا

حمله كرده است كه اين كشور در نظر 
داشته است سوخت اتمي به ايران 
تحويل بدهد كه با تبديل شدن به 
پلوتونيوم، بكار توليد بمب اتمي مي 

  :آمده است
 ديروز، يك مقام نزديك به شوراي ●

امنيت ملي اسرائيل به ما گفت علت 
 حمله اسرائيل به مركز اتمي سوريه
جلوگيري از تحويل سوخت اتمي به 

  . ايران بوده است
 اسرائيل از مجازاتهاي مقرر بر ضد ●

ايران استقبال مي كند اما ترديد دارد 
كه اين مجازاتها ايران را از اجراي 

از .  برنامه توليد سالح اتمي بازدارند
اين رو، خود را آماده حمله نظامي به 

  . ايران مي كند
 نيروگاه اتمي  جزئيات مربوط به●

الكبير سوريه و حمله هوائي اسرائيل به 
سوريه .  آن، همچنان اسرار آميز است

انكار مي كند كه در كار توليد سالح 
اتمي بوده است و تأكيد مي كند كه 
اسرائيلي ها  تأسيسات نظامي معمولي 

  . را بمباران كرده اند
، امريكا تأييد كرد 2008    در آوريل 
ار بناي يك مركز اتمي كه سوريه در ك

با كمك كره شمالي بوده و در سال 
، يك آزمايش اتمي را نيز انجام 2006

  .داده است
 رئيس اداره اطالعات نظامي ●

اسرائيل، آموس يادلين، در مجلس 
اسرائيلي ها از : اسرائيل گفته است

بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
مي ترسند و در تالش مخفي كردن 

  . هاي خود هستندفعاليت
پس از دريافت اطالعات از سازمان 
هاي اطالعاتي امريكا و عكسهاي هوائي 
كه يك رآكتور اتمي را نشان مي دهد 

كه قادر به توليد پلوتونيوم است،    
آژانس سوريه را در فهرست 
كشورهائي قرارداد كه مي بايد تحت 

  . بازرسي قرار گيرند
سوريه را      البرادعي حمله اسرائيل به 

محكوم كرد و امريكا را بدين خاطر 
كه زودتر اين اطالعات را در اختيار 
آژانس قرارنداده است، مورد سرزنش 

ترديد دارد مفتشان : او گفت.  قرارداد
چيزي پيدا كنند و بسا هرگز چيزي 

  .براي پيدا كردن وجود نداشته است
 بنا بر همان منابع اسرائيلي،  امريكا ●

 كه از اسرائيل مي چند ماهي است
خواهد اطالعات خود را در باره 

 سپتامبر، در اختيارش 11ترورهاي 
اسرائيل بخاطر اجتناب از .  بگذارد

انتقام گرفتن سوريه، هيچگاه سخن از 
. داشتن اطالع در اين باره نگفته است

اينك نيز، با پا در مياني تركيه، در حال 
  . گفتگو با سوريه است

 را چه كسي جنگ بعدي*
  :تدارك مي بيند

  
   ژوئن، پاتريك بوكانان مقاله 27  در ◄

نقشه جنگ بعدي ما را «اي با عنوان 
چه كسي تهيه مي كند، انتشار داده 

  :اطالعات زير از آن مقاله هستند. است
 اسرائيل به حكومت بوش فشار مي ●

اي را بر ضد » جنگ پيشگيرانه«آورد 
   ايران به راه اندازد و تهديد مي كند
  11در صفحه

  

 مافياي خامنه اي
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اگر امريكا دست به اين جنگ نزند، 
اسرائيل خود دست به اين كار خواهد 

  .زد
 5    در ماه آوريل، اسرائيل بمدت 

روز، مانور دفاع مدني را سازمان داد و 
در ماه ژوئن، مانور هوائي را انجام 

در همين ماه، اهود اولمرت از .  داد
سفر امريكا بازگشت و به اسرائيلي ها 

ما در باره لزوم مراقبت از خطر «: فتگ
من امريكا را ... ايران به توافق رسيديم

ترك گفتم با  نگراني كمتري در باره 
... وسائل و زمان بندي و عزم امريكا

ژرژ بوش جدي بودن تهديد ايران و 
نياز به خنثي كردن اين تهديد را 
درك مي كند و مصمم است پيش از 

ش در پايان دوران رياست جمهوري
مسئله ايران ... اين باره اقدام كند

نيازمند توجه فوري است و من دليلي 
نمي بينم در اين امر تأخير شود زيرا  

 ماه نيم ديگر، رئيس جمهوري 7در 
جديدي در كاخ سفيد مشغول بكار 

  .»خواهد شد
اگر بوش در باره جنگ با ايران با ●

اولورت گفتگو كرده است، چرا با 
ريكا چنين نكرده كنگره و ملت ام

  است؟
 ژوئن، شائول مفاز، معاون 6 در ●

نخست وزير اسرائيل تهديد كرد كه 
اگر ايران به اجراي برنامه اتمي خود «

ادامه دهد، ما به ايران حمله خواهيم 
به دنبال اين اظهار او، بهاي » .كرد

آيا .  درصد افزايش يافت9نفت 
اسرائيل بلوف مي زند و يا براستي در 

 جنگ با ايران است هرگاه تدارك
  امريكا حمله نكند؟ 

    با توجه به سابقه امر، حمله هوائي 
اسرائيل به مركز فرماندهي سازمان 
رهائي بخش فلسطين در تونس و حمله 
هوائي به نيروگاه اتمي عراق و 
بتازگي، حمله اسرائيل به  تأسيسات 
سوريه در سپتامبر گذشته، تهديد 

  .اسرائيل جدي مي نمايد
 اما حمله به ايران كار آساني نيست و ●

.  اسرائيل تجهيزات نظامي الزم را ندارد
افزون براين، هرگاه ايران توانائي غني 
سازي اورانيوم را بدست آورده باشد، 
مي تواند سانتريفوژها را به مناطق 
خارج از برد هواپيماهاي اسرائيل 

  . منتقل كند
 بايد     و نيز، هواپيماهاي اسرائيل مي

از آسمان تركيه و يا سوريه و عراق 
تحت اشغال امريكا و يا عربستان 
سعودي عبور كنند  تا خود را به نطنز 

اما تركيه و سوريه و عربستان . برسانند
اجازه عبور از قلمرو هوائي خود را  به 

هرگاه .  اسرائيل نخواهند داد
هواپيماهاي اسرائيلي با عبور از آسمان 

ود را بمباران كنند، عراق هدفهاي خ
امريكارا همدست اسرائيل در حمله به 

در اين صورت، با اروپا . ايران مي كند
چه بايد كرد كه در مجازات اقتصادي 
ايران با امريكا موافقند اما بر آنند كه 
مشكل اتمي ايران مي بايد از راه 

  ديپلماسي حل شود؟
 و چگونه بتوانيم با اطمينان پيش ●

نش ايران چه خواهد بيني كنيم واك
شد؟ آيا با موشك به اسرائيل حمله 
خواهد كرد و اسرائيل توسط زير 
دريائي هاي خود ايران را به موشك 
هاي كروئيز و جريكو خواهد بشد؟ چه 
پيش خواهد آمد اگر ايران با توسل 
به عمليات انتحاري، تنگه هرمز را 
ببندد؟ هم اكنون بهاي هر بشكه نفت 

 دالر 142وزهاي بعد تا در ر(  دالر 135
بقدري باال نمي رود )  ا.ا. باال رفته است

كه اقتصاد جهان را گرفتار ركود كند؟  
حزب اهللا لبنان و حماس و سوريه چه 
خواهند كرد؟  هر سه اينها در حال 
. گفتگوي غير مستقيم با اسرائيل هستند

امنيت قواي امريكا  در عراق و 
نمي افغانستان بيش از پيش به خطر 

افتد و با خون خود بهاي سنگين ضربه 
نظامي اسرائيل به ايران را نخواهند 
پرداخت؟  و آيا حمله و واكنشهاي 
ايران، امريكا را برآن نمي دارد قواي 
هوائي خود را وارد عمليات كند و تا 
كاري را كه اسرائيل آغاز كرده است، 

به سخن ديگر، اين اسرائيل تمام كند؟  
 مي گيرد امريكا را نيست كه تصميم

  ؟ وارد جنگ با ايران كند
 ژوئن، درياساالر مايكل مولن، 26  در ●

رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا به 
 از قول CBSnews. اسرائيل رفت

مقامات امريكا  سفر را با قصد اسرائيل 
به حمله به ايران و كارزار تبليغاتي 
براي مجبور كردن حكومت بوش به 

  . تبط دانستحمله به ايران مر
 365    البي اسرائيل در كنگره امريكا  

نماينده را برانگيخت تا از حكومت 
بوش بخواهند ايران را تحت محاصره 

اين كار خود يك اقدام . قرار دهد
  . جنگي است

    آيا وقت آن نيست كه با مردم امريكا 
در باره جنگ ديگري مشورت شود كه 

يده نقشه آن را ديگري براي امريكا كش
  است؟

  
ديدار محرمانه اولمرت با * 

معمار حمله به نيروگاه اتمي 
 و ربط آن با 1981عراق در 

  :حمله به تأسيسات اتمي ايران
  
 ژوئن، واشنگتن پست 28 در ◄

گزارش كرد كه معمار حمله به نيروگاه 
، طرح حمله به 1981اتمي عراق در 

تأسيسات اتمي را، جزء به جزء، تهيه 
 اسرائيل ناگزير شد حكومت. مي كند

 ژوئن، 27بروز دهد كه روز جمعه، 
اولمرت، نخست وزير اسرائيل با آويام 
سال، طراح حمله به نيروگاه اتمي عراق 

، ديدار محرمانه اي را بعمل 1981در 
  . آورده است

     اين ديدار به اندازه اي محرمانه 
بوده است كه در دستور كار نخست 

اما . ده استوزير اسرائيل قيد نيز نش
پس از آنكه روزنامه ها از وقوع ديدار 
اطالع يافتند و آن را انتشار دادند، 

در : سخنگوي حكومت ناگزير گفت
اين ديدار، آويام سال نظر خود را در 
باره حمله به ايران، از لحاظ فني، 

  . اظهار كرده است
  

هدف از سفرهاي پي درپي * 
فرماندهان نظامي امريكا به 

 اثر تحويل -يست؟ اسرائيل چ
موشكهاي ضد هوائي به ايران و 
وضعيت سياسي ايران در حمله 

  :اسرائيل به ايران؟
  
خبر مي )  ژوئن26( ژروزالم پست ◄

  دهد كه
 درياساالر مولن نخستين رئيس ستاد ●

 سال 10ارتش امريكا است كه در 
ديدار . اخير، از اسرائيل ديدن مي كند

بود و   2007نخست او در ماه دسامبر 
اينك، براي بار دوم است كه به 

  .اسرائيل مي آيد
 جز او، درياساالر گاري روگهد ●

Roughead رئيس عمليات نيروي ،
 26دريائي امريكا نيز، در همين تاريخ، 

  .ژوئن، از اسرائيل ديدار مي كند

 در اواسط همين هفته، ژنرال ويليام ●
واالس، فرمانده آموزش افراد . س

مريكا  وارد اسرائيل نيروهاي مسلح ا
  . مي شود

    سخنگوي ارتش اسرائيل، سرتيپ 
آوي بن ياهو، اين ديدارها را عادي و 
مربوط به همكاريهاي دو ارتش توصيف 

  . كرد
.     اما اين توضيح قانع كننده نيست

زيرا سفرها دو هفته بعد از يكي از 
بزرگ ترين و دور برد ترين مانورهاي  

طول .   مي شوندهوائي اسرائيل انجام
مسافت هوائي برابر بود با طول مسافت 
.  ميان اسرائيل و تأسيسات اتمي ايران

افزون بر اين، ديدارها همزمان است 
با مكرر شدن تهديد ايران توسط 

تهديد هاي مفاز، وزير راه و ( اسرائيل 
ترابري و معاون نخست وزير، وزير 
خارجه اسرائيل و سفير اسرائيل  در 

  ). امريكا 
   از ديدگاه اسرائيل، عمليات نظامي بر 
ضد ايران، اقدامي درخور و بايسته 

اما بنا بر عوامل گوناگون، بعنوان . است
مي بايد به اين كار » آخرين عالج«

  .دست زد
     اسرائيل بطور روز افزون از اينكه 
كوششهاي ديپلماتيك به نتيجه برسند، 

 با افزايش قيمت نفت،. مأيوس مي شود
 ميليارد دالر از نفت خود 100ايران 

از اين رو . درآمد بدست مي آورد
 كشور، 6است كه پيشنهادهاي اخير 

شامل كمك به ساختن نيروگاه اتمي را 
  . نمي پذيرد

     مانور هوائي بيانگر اين نااميدي از 
نتيجه بخش بودن كوششهاي 
ديپلماتيك و در عين حال، ميزان 

رهاي ديگر، وابستگي اسرائيل به كشو
.  در صورت حمله نظامي به ايران است

از اين رو است كه ديدار رئيس ستاد 
مشترك نيروهاي مسلح امريكا و ديگر 
افسران ارشد اين كشور از اسرائيل، 

هرچند هر دو طرف . اينهمه مهم است
انكار مي كنند كه قصدشان همĤهنگ 
كردن نقشه ها و عمليات نظامي بر ضد 

ر حقيقت، اسرائيل مي ايران است اما د
خواهد بداند از چه نوع حمايتهائي، 
در صورت حمله به ايران، برخوردار 

  .خواهد شد
     اسرائيل در حمله به تأسيسات اتمي 
سوريه، موافقت حكومت بوش را 

اما در حمله به . بدست آورده بود
معاني .  ايران، موافقت تنها كافي نيست

ه همĤهنگي اينست كه اسرائيل اجاز
پرواز از آسمان عراق را پيدا مي كند 
و بسا اجازه بنزين گيري در پايگاههاي 
امريكا در خليج فارس را نيز بدست مي 

  . آورد
     افزون بر اين، ايران از روسيه 

 را S-300موشكهاي ضد هوائي 
اين موشكها كه . خريداري كرده است

هنوز تحويل ايران نشده اند قادرند، 
 بمب –يماي شكاري  هواپ10همزمان، 

 10افكن را هدف قرار دهند و در دم، 
هواپيماي ديگر را رديابي و هدف قرار 

ارتش اسرائيل مي گويد نبايد . دهند
اجازه داد اين موشكها وارد منطقه 

در صورتي كه در . خاورميانه شوند
اختيار ايران قرارداده شوند، اسرائيل 
در حمله هوائي به تأسيسات اتمي 

ا مشكل جدي روبرو خواهد ايران، ب
در اين صورت، مي بايد پيش از . شد

آنكه اين موشكها به ايران فرستاده و 
آماده بهره برداري شوند، حمله را 

  . انجام دهد
 عامل ديگر، وضعيت سياسي ايران ●

انتخابات رياست جمهوري ايران . است
در اواسط سال آينده انجام خواهد 

اهد شد يعني پس از آن انجام خو. شد
كه مك كين يا اوباما، بعنوان رئيس 
جمهوري امريكا، كار خود را آغاز 

بنابر ارزيابي هفته نامه .  كرده باشند
نيوزويك، به تاريخ همين هفته، شانس 

اينكه احمدي نژاد، بر اثر شدت تورم،  
 درصد 50براي بار دوم انتخاب نشود، 

علي خامنه اي، رهبر عالي رژيم . است
ز تجديد انتخاب او ممكن است ا

حمايت نكند و با انتخاب محافظه 
كاري موافقت كند كه با نظر موافق 
تري به پيشنهادهاي اتحاديه اروپا 

بنا براين، اسرائيل ممكن است .  بنگرد
حمله هوائي به ايران  را تا بعد از 
انتخابات رياست جمهوري ايران به 

 .تعويق بياندازد
ش امريكا  ژوئيه، رئيس ستاد ارت3در  ◄

بلندپايه ترين افسر نظامي : گفته است
آمريكا گفته است كه گشودن يك 

در خاور ميانه با حمله به  جبهه سوم
 براي نيروهاي "با فشار شديد"ايران 

  .بود آمريكايي همراه خواهد
  

مقامات وزارت دفاع امريكا * 
اسرائيل آماده : هشدار مي دهند

  :حمله به ايران شده است
  

)  ژوئن ABC News) 30ن تلويزيو◄ 
از قول مقامات ارشد وزارت دفاع 
امريكا، گزارش كرده است كه آنها 
نگران اينندكه اسرائيل قصد دارد پيش 
از پايان سال جاري، به تأسيسات اتمي 

نگراني آنها بدين . ايران حمله كند
خاطر است كه چنين حمله اي بازتاب 
هاي اقتصادي و امنيتي عظيم براي 

  . و بقيه دنيا خواهد داشتامريكا 
     يك مقام ارشد وزارت دفاع مي 

احتمال حمله اسرائيل به ايران : گويد
اما چنين .  روز به روز بيشتر مي شود

حمله اي بسا سبب مي شود ايران نه به 
اسرائيل كه به امريكا واكنش نشان 

  . دهد
تشخيص » خط قرمز«     اين مقام دو 

 وقت يكي اينست كه چه: مي دهد
تأسيسات نطنز اورانيوم غني شده الزم 
براي ساختن يك بمب اتمي را توليد 

ارزيابي اسرائيل اينست . خواهند كرد
  اين اورانيوم توليد 2009كه در سال 
بنا براين، خط قرمز بعد از . خواهد شد

توليد اورانيوم غني سازي نيست و پيش 
  . از آنست

    ديگري اينست كه ايران چه وقت 
 را SA-20مانه موشكي ضد هوائي سا

كه از روسيه خريده است، تحويل و 
حمله مي . آماده بهره برداري مي كند
  .بايد پيش از آن انجام شود

     در ضمن اسرائيل مي خواهد پيش 
از مشغول بكار شدن رئيس جمهوري 

  . جديد امريكا دست به اين حمله بزند
  

سپاه احتمال » فرمانده كل«* 
ا به ايران را جدي حمله امريك

  :مي داند
  
« ي،  جعفريمحمدعل تير، 9در ◄

 در گفتگو با روزنامه سپاه،» فرمانده كل
 خواهاني جمهور:  است گفته،جام جم
 نامزد مورد يروزي از پكايدر آمر

 استي در انتخابات رتشانيحما
 و دولت دندي نا اميجمهور
 ي كه چند ماهكاي آمرخواهيجمهور

ش نمانده، در تالش  عمراني به پاشتريب
 فراهم باشد و طياست تا اگر واقعاً شرا

 داشته باشد ناني كند و اطمداي پيصتفر

 ي حداقل با درصدران،يكه حمله به ا
 همراه خواهد بود، با تياز موفق

 ران،ي اي اتمتي قرار دادن فعالزيدستاو
 . كشور حمله كندنيبه ا
 راني به اكاي توان حمله آمريهنوز نم   

 كاي دانست، چراكه  در آمريعرا قط
 در مورد مثبت ييدهايابهامها و ترد

 وجود دارد راني حمله به اجهيبودن نت
 قرار "يبن بست" در كاياما دولت آمر

 خروج از آن ي از راههايكيگرفته كه 
 . داندي مرانيرا حمله به ا

اطالعات و گزارشها و : انقالب اسالمي
، نظرهايي كه در اين فصل جمع آورديم

حاكي از آنند كه رژيم بسته پيشنهادي 
علي الريجاني .  كشور را نپذيرفته است6

توصيف و غرب را تهديد » سراب«آن را 
  :كرده است

  

تهديد غرب و معامله 
   برسر اتم، كداميك؟ 

كي ياز سه محور شر -
  ... و–! مانده است

  
الريجاني امريكا و اروپا را * 

تهديد مي كند در برابر عمل 
م شده قرار خواهند گرفت انجا

عمل انجام : و غربيان مي پرسند
شده اي كه غرب به آن تهديد 
مي شود، غير از ساختن بمب 

  :اتمي چه مي تواند باشد؟
  
 تير 5 (  به گزارش سايت انتخاب◄
،  الريجانييعل، در مجلس مافياها، )87

اگر : ه است گفتخطاب به غربيان،
هادي بناست با ايران درباره بسته پيشن

مذاكره كنيد چرا قبل از بررسي راه 
تقابل را پيش گرفته ايد و با اين حال 

به شما ؟از اعتماد سازي دم مي زنيد 
توصيه مي كنيم هشدارهاي آقاي 
البرادعي را جدي بگيريد و دنبال 
تحريك ايران نباشيد كه در آن 
صورت در مقابل عمل انجام شده اي 
 قرار مي گيريد كه راه بازگشت به

 ( .تعامل برايتان سد خواهد شد
 با محاسبه غلط، . )احسنت نمايندگان

هزينه خود را زياد نكنيد چرا كه ملت 
ايران و منطقه ، تحركات شما را به 

  دقت رصد مي كنند 
طرفه اين كه او خود : انقالب اسالمي

مي گويد بسته پيشنهادي سراب است و 
چرا قبل از بررسي : مي پرسد

 تقلب در پيش گرفته پيشنهادها، راه
  ! :ايد
 تير 8( انتخاببه گزارش سايت  ◄
وعده  :، علي الريجاني گفته است)87

اروپايي ها در بسته پيشنهادي سراب 
 رفتار ديپلماتيك 1+5 گروه .است

اروپايي ها نمي  بازيگوشانه دارد و
خواهند ملت ما به حقوقشان دست 

اين بازي به آخر خود نزديك . يابند
 اروپايي ها بايد رو راست شده است ،
  غاز شود مي آمذاكرات  باشند و اگر

 توان به نقاط مشترك دست يافت
 ظاهري 1+5بسته پيشنهادي گروه .

جذاب دارد اما اين بسته خاصيتي 
  .ندارد
در )  ژوئن 26(  لوس آنجلس تايمز ◄

  :باره اظهارات الريجاني مي نويسد
  زمان :  علي الريجاني مي گويد●
  

  12هدر صفح 

 مافياي خامنه اي
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كوتاهي در اختيار غرب بيشتر نيست 
اگر آن را براي گفتگو مغتنم نشمارد، 
در برابر عمل انجام شده قرار مي گيرد 

  .و پشيماني سودي به غرب نمي رساند
     او كه به رهبر عالي، علي خامنه اي 
  نزديك است نگفت غرب در برابر چه

نوع عمل انجام شده اي قرار مي 
 يكي از دو كار اما مي تواند. گيرد
ممنوع كردن بازرسي آژانس : باشد

بين المللي انرژي اتمي و يا باال بردن 
ميزان غني سازي اورانيوم تا درجه 

  . الزم براي توليد بمب اتمي
 هدف از رويه امتياز دادن و مجازات ●

كردن اينست كه ايران از غني سازي 
سوالنا بسته .  اورانيوم منصرف شود

ايران گفت . ايران بردپيشنهادي را به 
آن را بررسي مي كند اما غني سازي 

  . اورانيوم را متوقف نمي كند
 علي الريجاني دو روز بعد از تصميم ●

اروپا به بستن حسابهاي بانك ملي و 
ممنوع كردن اقامت عده اي از 

 شركت در 20مقامات رژيم و فعاليتهاي 
بسياري از . اروپا، به اروپا اخطار كرد

 از آن بيم دارند كه امريكا، ايرانيان
پيش از پايان رياست جمهوري بوش، 

  .به ايران حمله نظامي كند 
  

اسرائيل، در باره فعاليتهاي * 
اتمي ايران، حكام  آژانس بين 
المللي انرژي اتمي را توجيه مي 

  :كند
  
)  ژوئن 27( روزنامه هاآرتص ◄

هارون آبرامويچ، مدير كل وزارت 
 محرمانه به محل خارجه اسرائيل، بطور

آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين 
رفت و گروهي از حكام آژانس را در 
.  باره فعاليتهاي اتمي ايران توجيه كرد

او تأكيد كرد كه آژانس مي بايد سريع 
تر و مؤثرتر عمل كند تا كه مانع از 
تحقق هدف ايران كه دست يابي به 

  . سالح اتمي است بگردد
ن بار طي چند سال است      اين نخستي

كه يك مقام اسرائيلي براي توجيه 
حكام آژانس، در محل آژانس حاضر 

آژانس نسبت به اسرائيل، . مي شود
وسيله دست .  نظرمخالف داردنسبتا 

كشورهاي عرب در حمله به اسرائيل 
به خاطر حمله به رآكتور اتمي سوريه 

  . است
     آبرامويچ داليل نگراني اسرائيل 

 برنامه اتمي ايران براي حكام بابت
اسرائيل بر اين : توضيح داد و گفت

نظر است كه ايران برنامه سري توليد 
بمب اتمي دارد و مشغول اجراي 

  .آنست
  

از سه كشوري كه بوش آنها را * 
عضو محور شر خوانده بود، تنها 
ايران مانده است كه تن به 
قبول قطعنامه هاي شوراي 

  :امنيت نمي دهد
  
رفتار كره )  ژوئن27( تراتفور  اس◄

  :شمالي رامورد بررسي قرار داده است
 ژوئن، كره شمالي مدارك 26 در ●

پيرامون فعاليتهاي اتمي خويش را 
بدين سان، راه . تسليم چين كرد

درازي طي شد تا كشوري عادي 
بالفاصله، امريكا مجازاتها و .  بگردد

محدوديتهاي اقتصادي را لغو كرد و 
اين كشور را از فهرست نام دولت 

  .دولتهاي تروريست پرور حذف كرد
    بدين سان، كره شمالي كه بوش، در 
كنار ايران و عراق، محور شرش 
خوانده بود، از عداد دولتهاي شر 

از سه رژيم عراق و كره . خارج شد
شمالي و ايران، رژيم ايران تنها كشور 
باقي مانده در فهرست رژيمهائي است 

  . را تشكيل مي دادندكه محور شر 
     بوش اقدام كره شمالي را با اقدام 

 رژيم ليبي. رژيم قذافي مقايسه كرد
 سال پيش، 3نخستين رژيمي بود كه، 

به اجراي برنامه هاي اتمي خود پايان 
رژيم ليبي اينك مقبول گشته .  بخشيد

و سرمايه هاي خارجي به سوي اين 
  .كشور روان هستند
كشورهائي : شن است    پيام امريكا رو

كه به راه بيايند به آنها اقبال مي شود و 
كشورهائي كه راه نيايند، بايد از 

  .سرنوشت عراق عبرت بياموزند
 مصالحه كره شمالي با امريكا، اثر ●

دارد بر روابط امريكا با دو دولت ايران 
واسطه گري فرانسه هدفش .  و سوريه

اينست كه سوريه را از ايران جدا 
 دور شدن سوريه از ايران و صلح .سازد

كردنش با اسرائيل، يكي ديگر از رژيم 
ها  را، بشيوه صلح آميز، در شمار 

  .رژيمهاي شر خارج مي كند
 عالئم حاكي از آنند كه ايران نيز ●

زبان خصومت گرايانه را با زبان 
اين .  مصالحه جويانه جانشين مي كند

زبان به زباني مي ماند كه در آخرين 
هاي حكومت كارتر، بهنگام حل روز

  .مشكل گروگانها، ايران بكار مي برد
     ما آنقدر خوش بين نيستيم كه 
بگوئيم كه معامله امريكا و ايران بر سر 

با .  آينده عراق در حال انجام است
وجود اين،  بر اين نظر هستيم كه نه 
تنها پيشرفتهاي مهمي به انجام رسيده 

در عراق كاهش ميزان خشونت .  اند
حاكي از اينست كه گفتگوهاي دو 

  . طرف پيشرفت كرده اند
 با بيرون رفتن كره شمالي از فهرست ●

رژيمهاي شر، در درجه اول، ايران و 
در درجه دوم سوريه، در فهرست مي 

با توجه به اين امر كه بوش .  ماند
آخرين ماه هاي رياست جمهوري 
خود را مي گذراند،  ايران در اين 

ست كه نكند رئيس جمهوري وحشت ا
بعدي،  از هر حزب كه باشد، رويه 
سخت سرانه تري در قبال ايران، در 

با توجه به اين امر كه . پيش گيرد
سوريه مي خواهد از رژيم مالها ببرد و 
زمان معامله با امريكا كوتاه و كوتاه تر 

مي شود و فرصت از دست مي رود،  
بسا مايل است با حكومت بوش معامله 

البته اين بدان معني نيست كه . كند
حكومت بوش مي تواند توافق نهائي و 

اما با . تاريخي را با ايران بعمل آورد
توجه به اين كه ايران بر سر گروگانها 
با كارتر مشغول گفتگو بود و در همان 
حال از روي كارآمدن ريگان نگران 
بود و با كارتر معامله را انجام داد، 

  . ش معامله كندامروز نيز با بو
     در مرحله كنوني از گفتگوها، زمان 
. بيشترين اهميت را براي ايرانيها دارد

بسا بوش تا پايان رياست جمهوري 
خود، ايران را از فهرست محور شر 

اما  بوش و وزير خارجه او . خارج نكند
اين تمايل را دارند كه پيش از پايان 
دوران رياست جمهوري، سياست 

موفق شود رژيمهاي عضو خارجي او 
  .محور شر را به راه آورد

مقايسه موقعيت امروز : انقالب اسالمي
ايران در قبال حكومت بوش با 
موقعيتش بهنگام گروگانگيري، مقايسه 

چرا كه آن زمان، . اي صوري است
 كه چند –معامله با حكومت كارتر 

ميليارد دالر ثروت كشور را نيز به 
جه اجتناب  نتي–امريكا بخشيده شد 
) اكتبر سورپرايز( پاپذير معامله پنهاني 

با ريگان و بوش، نامزدهاي رياست و 
معاونت رياست جمهوري از حزب 

امروز، هرگاه .  جمهوريخواه امريكا بود
از فرصت استفاده « رژيم مافيا بخواهد 

و معامله كند، شتافتن به ياري » كند
مك كين، نامزد رياست جمهوري از 

زيرا به بوش . خواه استحزب جمهوري
هر سه رژيم : امكان مي دهد بگويد

عضو محور شر را مجبور به پيروي از 
يكي را با از . اراده امريكا كرده است

ميان برداشتن و دوتاي ديگر را با 
واداركردنشان به دست شستن از 

  ! اتميتروريست پروري و توليد بمب
  

كره شمالي برج سردكننده *
ا ويران رآكتور اتمي خود ر

  :كرد
  
گزارش كرد كه )  ژوئن27( رويتر ◄

كره شمالي برج سردكننده رآكتور 
اين كار را . اتمي خود را ويران كرد

روزي بعد از آن كرد كه مجموعه 
مدارك مربوط به فعاليتهاي اتمي خود 

  . را تسليم چين كرد
 در واكنش با اين دو اقدام كره ●

شمالي،  حكومت امريكا روند خارج 
ن كره شمالي از فهرست كرد

كشورهاي حامي تروريسم را  آغاز 
و نيز، بيانيه در باره لغو يكچند از . كرد

مجازاتها را كه بر ضد رژيم كمونيست 
كره شمالي برقرار كرده بود، اعالم 

  . كرد
 بنا بر نظر كارشناسان چندين جنبه از ●

برنامه اتمي كره شمالي هنوز مي بايد 
ار بخصوص مقد. روشن شوند

پلوتونيومي كه در مركز اتمي يونگ 
  .بيون توليد كرده است

 كره شمالي تصميم امريكا را در باره ●
كاستن از مجازاتها ستود و از واشنگتن 
خواست به سياست خصومت آميز خود 

  . پايان ببخشد
 سخنگوي وزارت خارجه امريكا ●

زماني كه تمامي جنبه ها روشن : گفت
وند اتمي شوند، تنها در آن وقت، ر

زدائي مي تواند با موفقيت به پيش 
  .رود
:  مسئوالن امريكائي مي گويند●

 6مجموعه مداركي كه كره شمالي با 
ماه تأخير در اختيار كشورهاي شركت 

امريكا و روسيه و ( كننده در گفتگوها 
گذاشته ) ژاپن و چين و كره جنوبي

است، تمامي جنبه هاي فعاليتهاي اتمي 
وشن نمي كنند و همه كره شمالي را ر

پرسشهاي كشورهاي طرف گفتگو پاسخ 
  .نمي دهد

)  ژوئن26(خبرگزاري فرانسه ◄
گزارش كرده است كه در ازاي دست 
كشيدن از توليد سالح اتمي، كره 
شمالي  شروع كرده است به دريافت 
كمك بشكل انرژي كه برايش حياتي 
است چرا كه كشور با كمبود مزمن 

  .   استانرژي دست به گريبان
     و نيز كره شمالي مي تواند اميدوار 
باشد به عادي شدن روابطش با امريكا و 

  . با كره جنوبي
     امريكا مي گويد كره شمالي مي 
بايد تمامي پلوتونيوم خود را در اختيار 
.  آژانس بين المللي انرژي اتمي بگذارد

تأسيسات توليد بمب اتمي را از ميان 
كه قابل بازرسي باشد، ببرد و به ترتيبي 

  .به فعاليتهاي خود خاتمه دهد
    بنا بر قول مؤسسه دانشها و امنيت 
بين المللي، واقع درواشنگتن، كره 

 كيلو پلوتونيوم در 64 تا 26شمالي 
 كيلو 50 تا 28اختيار دارد كه از آن، 

 12 تا 5سوا شده و با آن مي توان 
  . بمب اتمي ساخت

  
 مي اروپانيان از امريكا* 

خواهند پيش شرط متوقف 
كردن غني سازي اورانيوم را 

  :رها كند
  
 29 تير برابر 9(  به گزارش اعتماد ◄

رئيس كميته روابط خارجي  ،)ژوئن
سناي امريكا در نامه يي به روزنامه 
واشنگتن پست به مخالفت با يكي از 
مقاالت اين روزنامه امريكايي درباره 

ايران رويكرد باراك اوباما در قبال 
پرداخت و نوشت كه رويكرد اوباما در 
قبال ايران كامالً درست است و 
امريكا نياز دارد روش خود را تغيير 

به گزارش ايسنا، سناتور جوزف . دهد
بايدن رئيس كميته روابط خارجي 

سناي امريكا در اين نامه آورده است؛ 
اظهارات روزنامه واشنگتن پست در 

ت كه اوباما اروپا نگران اين اس«مقاله 
پيشرفت در قبال ايران را به خطر 

مبني بر اينكه حمايت سناتور » اندازد
باراك اوباما از كنار گذاشتن پيش 
شرط تعليق براي گفت وگو با ايران 
مي تواند روابط بين اروپا و امريكا را 
. دچار اختالف كند، نادرست است

مقامات عالي رتبه اروپايي كه در 
با ايران دخالت ديپلماسي هسته يي 

دارند به من گفته اند كه طرف 
امريكايي بايد اين پيش شرط را كه 
تهران بايد قبل از مذاكره با امريكا 
فعاليت هاي غني سازي اورانيوم و 
 .بازفرآوري را تعليق كند، كنار بگذارد

  
آيا رژيم مي خواهد غرب را * 

 ايران هيأت -غافلگير كند؟ 
 معين  كشور را6گفتگو كننده با 

  :كرده است
  
، از )  ژوئن29 تير برابر 9(  ايرنا ◄

، گزارش »وزير خارجه«قول متكي، 
كرده است كه مقامات دولت مشغول 

 1 + 5مطالعه بسته پيشنهادي كشورهاي 
وقتي ارزيابي پيشنهادها به . هستند

پايان رسيد، ايران نظر خود را اظهار 
  . خواهد كرد

 8  ژوئن، وزيران خارجه27 و در ◄
كشور ثروتمند جهان از ايران خواسته 
اند بسته پيشنهادي را بپذيرد و برنامه 
اتمي خود را رها كند، متكي نسبت به 

  .اين فراخوان واكنش نشان نداد
 ژوئن، رويتر از تهران 30در ◄

گزارش كرد كه ايران هيأت مذاكره 
كننده بر سر پرونده اتمي را معين 

ارشد علي باقري كه مقام : كرده است
وزارت خارجه ايران است، بعنوان 
معاون جليلي، دبير شوراي امنيت ملي، 

او . در گفتگو شركت خواهد كرد
يك . جانشين جواد بديعي مي شود

ديپلمات غربي بر اينست كه جليلي با 
اين انتصاب موقعيت خود را در 
  . شوراي امنيت ملي تحكيم كرده است

 توضيح داده) 87 تير 10(  و بازتاب ◄
  :است

  
توان آن را   انتخاب نخست كه مي◄

غافلگير كردن غرب در اين پرونده 
ناميد، بر پذيرش كليات بسته پيشنهادي 

از سوي ايران ايران تأكيد » 1+5«
در صورت انتخاب اين گزينه، . كند مي

عمال سناريو گسترده غرب براي ايجاد 
اجماع عليه ايران وهمراه ساختن افكار 

خورد با جمهوري عمومي جهان در بر
چرا كه براساس . اسالمي عقيم مي ماند
شمار، ارائه بسته  شواهد و قرائن بي

پيشنهادي به جمهوري اسالمي با پيش 
بيني رد شدن آن توسط تهران صورت 
گرفته و جنجال تبليغاتي و طراحي 
سفر سوالنا به تهران نيز همين هدف را 

كرد تا به افكار عمومي القا  دنبال مي
ه جمهوري اسالمي بناي توافق كند ك

 .الملل را ندارد با نظام بين
  معناي اين اقدام اين است كه ايران 

به اهداف ايستادگي منطقي خود دست 
يافته و ادامه آن را به مصلحت 

در رئوس اين اهداف شامل . داند نمي
تثبيت استقالل كشور در 13صفحه

سياست خارجي، بازگشت اعتماد به 
 بين المللي و نفس ملي در عرصه

دستيابي به چرخه كامل فناوري 
  .اي در حد صنعتي است هسته

ايران :رئيس سازمان انرژي اتمي* 
آماده گفتگو در باره بسته پيشنهادي 

پذيرفتن بسته بسود : است و واليتي
ايران است و خامنه اي آماده معامله 

  :است
 تير، آقازاده، رئيس سازمان 10 در ◄

 مافياها حاضر انرژي اتمي، در مجلس

مذاكرات ايران و گروه : شد و گفت
اين .  هفته آينده آغاز مي شود1+5

مذاكرات درباره بسته پيشنهادي ايران 
 و مشوق هاي اقتصادي و 5+1به گروه 

سياسي پنج عضو دائم شوراي امنيت  
 همراه آلمان به ايران خواهد بود

  علي اكبر واليتي نخست در گفتگو ◄
ي، احمدي نژاد را با جمهوري اسالم

پذيرفتن : مورد انتقاد قرار داد و گفت
و . بسته پيشنهادي بسود ايران است

آنگاه در مصاحبه اي كه همزمان در 
سه روزنامه اروپائي انتشار يافت، 
توضيح داد كه بنا بر قانون اساسي، 
حرف آخر را خامنه اي مي زند و نه 

كه )  ژوئيه 2( ليبراسيون . احمدي نژاد
ه واليتي را انتشار داده است، در مصاحب

 3آغاز يادآور شده است كه بعد از 
برزبان يك مقام » معامله«سال، كلمه 

واليتي مي . ايراني جاري مي شود
نظام خود پرونده » رهبر«اينك : گويد

اتمي را در دست گرفته است و تنها 
او .  مخاطب قدرتهاي بزرگ او است

ز موافق شعار احمدي نژاد در باره ا
بين بردن اسرائيل نيست و  آماده 

بر اين اساس كه ايران فن . معامله است
آوري و توان غني سازي را اورانيوم را 
حفظ مي كند و در محدود قرارداد 
منع گسترش سالح اتمي، تعهدات الزم 

  . را برعهده مي گيرد
  

غرب را «هرگاه رژيم : انقالب اسالمي
را ، يعني بسته پيشنهادي »غافلگير كند

 كه الريجاني آن را سراب توصيف مي –
 بپذيرد، بر رويه خود عمل كرده -كند 
يعني بحران را با تحميل زيانهاي . است

عظيم به مردم ايران و نگاه داشتن مردم 
در خطر جنگ و به انزوا درآوردن ايران 
ادامه داده و در نقطه شكست تسليم شده 

هرگاه روز اول، بنا را بر گرفتن . است
ياز و حل مسئله در كوتاه ترين زمان امت

 بزرگ، موفقيت مي گذاشت، بجاي زيان
  .بزرگ بدست مي آورد

 
  

درآمدهاي نفت به 
 -غرب بازميگردند

 بي دفاع –سالح نفت 
  كردن كشور 

  
  

احمدي نژاد ابلهانه ترين : انقالب اسالمي
سخني را گفته است كه پيش از او، 

فرموده امام : او گفته بود: رجائي گفته بود
بنا براين . اند مردم بايد رياضت بكشند

دكتر رضا صدر نمي بايد در پي شكست 
محاصره اقتصادي مي شد و سياست 
  بازرگاني درپيش مي گرفت كه مردم در 

و اين يكي مدتي تبليغ . مضيقه نمانند
مي كرد كه شوراي امنيت قطعنامه برضد 

 قطعنامه 3و چون . ايران صادر نمي كند
 افزون برآن، امريكا و اروپا صادر شد و

  مجازاتهاي اقتصادي بر ضد ايران برقرار 
روز « : كردند،  اينك مدعي مي شود

بسته شدن همه درها به روي ملت، روز 
  سخن ابلهانه، اگر ! »شادي و توسعه است

نه، خائنانه او، اعتراف است به برباد دادن 
چرا كه . ثروت نفت و واپس بردن ايران

ا استفاده از فرصت كم مانندي اگر ايران ب
كه يافته است و درآمد نفت زيادي كه 
بدست مي آورد، رشد مي كرد، او نمي 

باز اگر . توانست اين سخن را برزبان آورد
  توليد را محور اقتصاد كشور مي ساخت و 
با مصرف درآمدهاي نفت توان توليدي 
كشور را نمي فرسود، درمي يافت كه اگر 

ز باز بودن دربها رشد اقتصادي نتواند ا
. كند، با بسته شدن آنها  نابود مي شود

بخصوص كه هم تكيه گاه بودجه و 
اقتصاد كشور نفت است و هم بخشهاي 
مختلف اين اقتصاد به شدت وابسته به 

  :واردات است
  13در صفحه

  مافياي خامنه اي
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مجازاتهاي جديد غرب و 
بسته ":گفته احمدي نژاد

 همه درها بروي ايران نشد
  : "!وسعه استروز شادي و ت

  
مجازاتهاي جديد كه اتحاديه * 

اروپا بر ضد ايران برقرار كرده 
  :است

  
 ژوئن، رويتر گزارش كرده 23  در ◄

است كه اتحاديه اروپا مجازاتهاي 
  :جديد را برضد ايران تصويب كرد

 علت مجازاتهائي كه اتحاديه اروپا بر ●
ضد ايران مقرر كرده است، خودداري 

ردن غني سازي ايران از متوقف ك
 كشور عضو اتحاديه 27.  اورانيوم است

اعالم كردند كه باب گفتگو بروي 
هرگاه ايران با بسته . ايران باز است

پيشنهادي موافقت كند و وارد مذاكره 
  .شود، مجازات هاي لغو خواهند شد

 مجازاتهائي كه با موافقت امريكا ●
وضع شده اند، ممنوع كردن فعاليت 

ن حسابهاي اين بانك و بانك ملي و بست
 شركت 20ممنوع كردن فعاليتهاي 

 تن از مقامات رژيم از 15ايراني و 
  . اقامت در كشورهاي اروپائي است

  
احمدي نژاد خلف صدق * 

روز بسته : رجائي مدعي است
شدن همه درها به روي ملت 

  :روز شادي و توسعه است
  

 8(   به گزارش خبرگزاري فارس 
مدي نژاد روز  احمحمود،  )تيرماه 

را » بسته شدن همه درها به روي ملت«
وي در . توصيف كرد» شادي«روز 

مراسم افتتاح مجتمع بزرگ پتروشيمي 
اوره و آمونياك كرمانشاه با اشاره به 

 بايد :موضوع هسته يي ايران گفت
ببينيم چرا دشمنان براي مساله هسته يي 
ايران اين قدر دست و پا مي زنند 

پا زدن ها براي اين  دست و نچون اي
است كه مساله هسته يي نماد پيشرفت 

احمدي نژاد . ايران اسالمي است
افزود؛ به فرض محال اگر دشمنان 
بتوانند همه درها را به روي ملت ما 
ببندند آن روز، روز شادي و دست به 
كار شدن ملت ايران براي توسعه 

 ور چرا كه زماني كه آنها حض.است
يم و تازه از روزي داشتند، ما چه داشت

 لسايوكه آنها از كشور ما رفتند 
پيشرفت هاي ما فراهم شده و امروز 
بايد از هر فرصتي كه دشمن براي ما 
ايجاد مي كند براي توسعه كشور 

  .نهايت استفاده را ببريم
  
سپاه » فرمانده كل« جعفري، *

تهديد مي كند كه ايران سالح 
نفت را در صورتي كه مورد 

گيرد، بكار خواهد تهديد قرار
 تهديد او را ارزيابي NBCبرد و 

  :مي كند
  

 قول جعفري NBC ژوئن، 28در ◄ 
فرمانده سپاه پاسداران را نقل مي و 

  :اين سان ارزيابي كرده است
 ژوئن، روزنامه هاي قول 28 در ●

. فرمانده سپاه پاسداران نقل كرده اند
در صورت حمله نظامي : او گفته است
ن تنگه هرمز را كه از نظر به ايران، ايرا

حمل نفت به بازارهاي جهان اهميت 
  . حياتي دارد، در اختيار مي گيرد

 ايران چهارمين صادر كننده نفت در ●
جهان است و حاال كه نفتش صادر مي 
شود، همين تهديدهاي متقابل، از 

. عوامل افزايش بهاي نفت است
بهاي آن )  ژوئن27(چنانكه روز جمعه 

  . دالر رسيد143به بشكه اي 
 در همين هفت، اسرائيل ايران را به ●

حمله نظامي تهديد كرد و اين تهديد 
محمد .  سبب افزايش بهاي نفت شد

علي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران 
بديهي است هركشوري « : مي گويد

كه توسط دشمن مورد حمله قرار 
بگيرد، تمامي توان و فرصتهاي در 

با دشمن، مورد اختيار را براي مقابله 
با توجه به اين .  استفاده قرار مي دهد

امر كه تنگه هرمز راه اصلي حمل نفت 
است، ايران مهار خليج فارس و تنگه 

او » .هرمز را از آن خود خواهد كرد
يادآور شد كه دو پمجك نفتي كه در 
جهان مصرف مي شود از اين راه حمل 

  .مي شود
كي     او اسرائيل را نيز به حمله موش

هرگاه ما از سوي : تهديد كرد و افزود
كشوري مورد حمله قرار بگيريم كه در 
منطقه نيست،  بناگزير، پاي نفت به ميان 

بعد از كنترل هرمز توسط .مي آيد
او . ايران، بهاي نفت سخت باال مي رود

به كشورهاي همجوار ايران هشدار داد 
اجازه ندهند از سرزمين آنها در حمله 

زيرا اگر از . تفاده شودبه ايران اس
كشوري به ايران حمله شود، ايران 

  .حق حمله به آن كشور را دارد
    ايران به منافع امريكا نيز حمله 

  .خواهد كرد
 جنگ سبب باالرفتن بهاي نفت به ●

حدي مي شود كه اقتصادها را گرفتار 
  :ركود مي گرداند

  
سالح نفت و اثر تهديد به 
جنگ و جنگ بر افزايش 

  :ي نفتبها
  

پي آمدهاي بحران اتمي و * 
  :اثر آن بر افزايش بهاي نفت

  
اثر )  ژوئن25(  تحليل گر رويتر ◄

بحران اتمي و تهديد ايران به جنگ را 
بر افزايش بهاي نفت، تحليل كرده 

  :است
 وقتي يك وزير اسرائيلي مي گويد ●

فكر مي كند حمله نظامي به ايران 
كه اجتناب ناپذير است، بهاي هر بش

  .  درصد افزايش يافت9نفت 
    وقتي تهديد مي تواند اين اثر را 
داشته باشد، نتايج حمله نظامي به ايران 

  چه خواهد شد؟ 
 درصد نفت كشورهاي حوزه 90 ●

خليج فارس از تنگه هرمز عبور مي 
در صورت بسته شدن تنگه هرمز،  . كند

بنا بر ارزيابي هريتيج فونديشن، بهاي 
توليد ناخالص . مي شودنفت دو برابر 

 درصد 5/2داخلي ساالنه امريكا، 
يك ميليون نفر كار . كاهش مي پذيرد

و در . خود را از دست خواهند داد
 ميليارد 260آمد سرانه امريكائيان، برابر 

  .دالر كاهش مي پذيرد
 در سال گذشته، بهاي هربشكه نفت ●

 دالر و بهاي هرگالن بنزين در 65
امروز، بهاي .  ود دالر ب80/2امريكا 

 دالر و بهاي 136نفت بشكه اي حدود 
 دالر 08/4هر گالن بنزين در امريكا، 

در صورتي كه به ايران حمله .  است
  .شود، اين دو قيمت دو برابر مي شود

 اثر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد ●
 درصد از نفت خود را از 75ژاپن كه 

طريق تنگه هرمز وارد مي كند و بر 
 درصد نفت 70د كره جنوبي كه اقتصا

خود را از كشورهاي حوزه خليح 
 65فارس مي خرد و بر اقتصادهند كه 

درصد از نفت مصرفي خود را از اين 
 34منطقه وارد مي كند و چين كه 

درصد از نفت مورد مصرفش را از اين 

كشورها مي خرد،  بسيار شديد تر 
  .است
 با اينهمه، ارزيابي ها بر اينست كه ●
رانيها بيشتر از يك هفته نمي توانند اي

بعد از آن، . بر تنگه هرمز مسلط بمانند
با .  جريان نفت عادي خواهد شد

  وجود اين،
 پي آمدهاي حمله امريكا يا اسرائيل ●

  :به ايران غير قابل محاسبه است
    محمد البرادعي، مدير كل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، هشدار مي 

يرانيها را بر ضد دهد چنين حمله ا
حمله كننده متحد مي كند و منطقه را 
به آتش و خون مي كشاند و ايران به 

  .توليد بمب اتمي شتاب مي بخشد
  
ارزش دالر پائين مي آيد و *

  :قيمت نفت باال مي رود
  
عامل افزايش )  ژوئن 26(  فيگارو ◄

بهاي نفت را كاهش ارزي دالر دانسته 
 ارزش چرا كه همزمان با كاهش. است

 دالر 57/1هر اورو ( دالر در قبال اورو 
 140بهاي نفت افزايش يافت و به ) 

سرمايه گذاراني كه بهاي .  دالر رسيد
نفت را به دالر نمي پردازند، فرصت را 
براي تحكيم موقعيت خود در خريد 

در نتيجه، بهاي . نفت مغتنم شمرده اند
  .نفت بشدت باال رفته است

ت از دو جهت      افزايش بهاي نف
نه تنها بهاي نفت از مرز :  گويائي دارد

 دالر گذشت بلكه ظرف 140هر بشكه 
. يك سال بهاي آن دو برابر شده است

از اين پس نيز، بهاي آن افزايش 
شكيب خليل، دبير كل : خواهد يافت

در طول تابستان، : اوپك مي گويد
 و 150بهاي هر بشكه نفت مي تواند به 

  .د دالر نيز برس170
    عامل ديگر اينست كه كشورهاي 
مصرف كننده به مصرف نفت خود مي 
افزايند حال آنكه توليد آن بزحمت 

  .مي تواند باال برود
  
سياست نفتي عربستان و كويت *

 آيا –در افزودن به توليد نفت 
ايران نيز بر توليد نفت خود مي 

  :افزايد؟
  
در باره )  ژوئن23(   استراتفور ◄

در جده و سياست نفتي اجالس اوپك 
 تحليلي را انتشار –عربستان، گزارش 

  : داده است
 عربستان سعودي تصميم گرفته است ●

 هزار 200توليد نفت خود را روزانه 
در صورت اقتضاء، . بشكه افزايش دهد

با . بازهم بر توليد خود خواهد افزود
اين اندازه افزايش،  توليد نفتش بيشتر 

  . روز مي شود ميليون بشكه در7/9از 
     با اين كه علت باال رفتن نفت كمي 
عرضه آن نيست اما افزايش تقاضا بيشتر 

و نيز، نفت .از افزايش مصرف است
 دالر مسئله اي نيست كه بايد 135بشكه 

زيرا اين قيمت، قيمت . حل كرد
  .معقول نفت است

 كشورهاي مصرف كننده نفت ولو ●
ت مشكل مي توانند نفت را به اين قيم

بخرند، اما كاري از دست آنها ساخته 
تنها كشوري كه از نظر سياسي . نيست

مي تواند بر سياست نفتي عربستان اثر 
اما در حال . بگذارد، امريكا است

حاضر، امريكا بيشتر از آنكه عربستان به 
. او وابسته باشد، به عربستان وابسته است

عربستان دو انتقاد عمده بر سياست 
: ورميانه وارد مي داندامريكا در خا

سياست امريكا در عراق و سياستش در 
 –قبال اسرائيل و گفتگوهاي اسرائيل 

تهديد غير اقتصادي كه .  فلسطين
امريكا، براي  پائين آوردن بهاي نفت، 

  . بتواند بكند، وجود ندارد
 و واقعيت اينست كه امريكا از نظر ●

ژئوپليتيكي، از افزايش بهاي نفت سود 

البته باال رفتن بهاي نفت بر .  دمي بر
اقتصاد امريكا فشار واقعي وارد مي كند 
اما در مقايسه به فشاري كه به اقتصاد 

وقتي . چين وارد مي كند،  ناچيز است
امريكا مي تواند از چين و ديگر نقاط 
دنيا كاالي ارزان وارد كند، چرا بايد 
نگران تضعيف موقعيت عمومي چين 

  بشود؟ 
بستان در تثبيت وضعيت  و نقش عر●

گرچه . خاورميانه نيز بسود امريكا است
آسودن از فشار سياسي در ازاي تن 
دادن به اندازه اي از فشار اقتصادي، 
كاري بجا است، اما حقيقت اينست 
قيمت نفت باال مي رود و امريكا در پي 

  . آنست كه از آن چگونه سود برد
 از ديد عربستان سعودي، سه عامل ●

  : كننده ميزان صدور نفت هستندتعيين
 عربستان فرو رفتن اقتصادها را در – 1

زيرا مي خواهد . ركود، روا نمي بيند
سطح تقاضاي نفت پائين نيايدو با پائين 

  .آمدن تقاضا، قيمت نفت سقوط نكند
 عربستان به اندازه ظرفيت توليد – 2

در كوتاه . خود مي تواند توليد كند
را از حدي مدت، ميزان توليد نفت 
مي بايد .  بيشتر نمي تواند باال ببرد

مراقب باشد بيشتر از ظرفيت خود 
اين روزها صحبت از . توليد نكند

اينست كه عربستان با تمام ظرفيت 
اگر راست باشد، . خود توليد مي كند

آنها مي بايد براي هربشكه نفت خود، 
اما اين . حداكثر بها را مطالبه كنند

د كه اگر بهاي نفت استدالل نيز مي شو
همچنان باال برود، سبب ركود اقتصاد 
جهان و در نتيجه سقوط قيمت نفت 

  . بخاطر كاهش تقاضا مي شود
 عامل سوم انرژي كه مي تواند – 3

باال رفتن بهاي .  جانشين نفت شود
نفت، سرمايه گذاري درانرژي اتمي و 
ديگر انرژي ها را از لحاظ اقتصادي 

 بديهي است كه . قابل توجيه مي كند
عربستان سعودي و كشورهاي نفت خيز 

  .ديگر خواهان آن نيستند
 –گزارش )   ژوئن24(   استراتفور ◄

تحليل دومي در باره قصد كويت بر 
 هزار بشكه بر توليد نفت 300افزودن 

  :خود، انتشار داده است
 اين تصميم، بي رابطه با تصميم ●

كويت با مشاهده اين . عربستان نيست
عيت كه عربستان بيشترين پترودالر واق

را بدست مي آورد، برآن شده است 
كه با افزودن به توليد نفت خود، سهم 
بيشتري از دالرهاي نفتي را از آن خود 

در تصميم او، نقش مهم يافتن .  كند
  .ايران و عراق در منطقه نيز مؤثر است

 وزير نفت كويت در ديدار با وزير ●
در اواسط سال اقتصاد ژاپن گفته است 

، كويت توليد نفت خود را از 2009
 ميليون بشكه در روز افزايش 9/2 به 6/2

 5كويت بنا دارد ظرف .  خواهد داد
 ميليارد دالر در صنعت 55سال آينده، 

و بنا . نفت خود سرمايه گذاري كند
، به 2020دارد توليد نفتش را در سال 

  . ميليون بشكه در روز برساند4
ي اين تصميم از داليل  داليل سياس●

كويت : اقتصادي آن قوي تر هستند
بخاطر امنيت ملي خود وابسته به امريكا 

در همان حال كه عربستان بمثابه . است
يك قدرت مالي و سياسي در منطقه 
عرض وجود مي كند، ايران نيز قدرت 
منطقه اي مي شود و عراق هم به بازار 

از اين رو، كويت .  نفت باز مي گردد
د را نيازمند مي بيند اهميت منطقه خو

اي خود را بيشتر كند تا كه امنيت 
  .خويش را تضمين كند

 22     بدين سان، اتفاقي نيست كه در 
ژوئن، عربستان اعالم مي كند مي 
خواهد توليد نفت خود را افزايش 
دهد و دو روز بعد، كويت از قصد 
خود به باال بردن توليد نفت خبر مي 

  .دهد 
با اين تفاوت كه عربستان توليد       

منابعي را افزايش مي دهد كه مورد 
بهره برداري هستند و نفتشان، نفت 
سنگين است حال آنكه كويت منبع 
جديد را مورد بهره برداري قرار مي 

افزون .  دهد كه نفتش نيز سبك است
بر اين، نفت كويت به سطح زمين 

  . نزديك است
ايران توليد نفت خود را * 
  :زايش مي دهداف
  

ايران نيز توليد نفت خود را به ◄ 
اين .  بشكه در روز رساند4230000

اندازه توليد نفت بيشترين اندازه توليد 
  .  بدين سو است1979آن از سال 

     ايران قصد دارد توليد خود را از 
  . اين هم بيشتر افزايش دهد

    اين خبر به نقل از امارات متحده 
ع خود را تلويزيون عربي است كه منب

ايران، از قول  سيف اهللا جزايري ذكر 
  . كرده است

پنداري مستبدهاي : انقالب اسالمي
حاكم بر كشورهاي نفت خيز، كودكاني 
هستند كه كسي آنها را به بازي گرفته 

براي قدرت منطقه شدن و تضمين ! باشد
امنيت، بر توليد نفت خويش و صدور 

سلط نفت و درآمد آن، به اقتصاد م
  :مشغولند

: پولهاي نفت چگونه خرج مي شوند؟
حركت انتقالي درآمدهاي نفت و 

  :بازگشتشان به اقتصاد مسلط
گزارشي در باره )  ژوئن14(لوموند ◄ 

حركت انتقالي جديد درآمدهاي نفتي 
  :انتشار داده است

 پادشاهان نفت با ميلياردها دالر ●
درآمد نفت چه مي كنند؟ بهاي نفت 

 دالر بود و اينكه 25، 2002در سال 
در اين ماهها، .  دالر است135بشكه اي 

حجم عظيمي از پول از كشورهاي 
مصرف كننده نفت به كشورهاي توليد 

نزديك : كننده آن، انتقال يافته است
 ميليارد دالر به جيب فروشندگان 1000

عربستان و . نفت، ريخته شده است
روسيه و امارات عربي متحده آنگوال و 

اير و ونزوئال  بخصوص ثروتمند تر الجز
كشورهاي نفت خيز با اين .  شده اند

  پول چه مي كنند؟
،  1970 در پي ضربه نفتي اول، در ●

پترودالرها خرج خريد سالح و كاخ ها 
ميزان كمي از درآمد در اقتصاد . شدند

بجاي ايجاد كار و . سرمايه گذاري شد
ساختن مدرسه و بيمارستان و بيمه هاي 

اعي، رانت شد و به جيب ها اجتم
اين اسراف و تبذير مايه تبليغ . رفت

  .اسالم گرايان گشت
     درآمدهاي نفت به اقتصادهاي 
. پيشرفته بازگشتند و عامل تورم شدند
. سرانجام نيز دود شدند و از ميان رفتند

قسمتي نيز به بانكهاي غربي سپرده 
شدند و اين بانكها به كشورهاي 

« وام دادند و پديده امريكاي التين 
اين .  را بوجود آوردند» بحران قرضه

  .پولها نيز نفله شدند
 گرچه طالي سياه يك ثروت ●

خدادادي است اما اغلب يك زخم 
فساد را . اقتصادي و سياسي است

گسترش مي دهد، دولتها را از كوشش 
. براي رشد اقتصادي منصرف مي كند

 اطميناني وجود: به روسيه امروز بنگريم
ندارد كه حكومت پوتين درآمد نفت 

اصالحات . را خوب بكار مي برد
اقتصادي به تأخير انداخته شده اند و 
دولت خود را بي نياز از رشد سرمايه 

در ونزوئال،  .  داري خصوصي مي بيند
دولت شاوز مي پندارد توزيع يارانه 
ميان مردم، كشور را از سرمايه گذاري 

ه دارد، در اقتصادي كه روي به آيند
در الجزاير، ديوان . بي نياز مي كند

ساالري ديرزماني است كه درآمدهاي 
  .نفت را خورد و برد مي كند 

   در عربستان سعودي، همانند ديگر ●
كشورهاي عرب، مسئله استفاده از 
افزايش درآمدها در سرمايه گذاري و 

  ملك عبداهللا مصمم . ايجاد كار است
، براي  شهر اقتصادي6است با ايجاد 

بنا دارد . يك ميليون نفر كار ايجاد كند
صاحبان صنايع مختلف را به سرمايه 
. گذاري در اين شهرها  راغب كند

  بناي شهر ملك عبداهللا در ساحل 
  14در صفحه

 مافياي خامنه اي
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درياي احمر،  در شمال جده، مي بايد 
در اين شهر، . تا آخر سال، پايان بپذيرد

تمامي زير بناها و تجهيزات براي جلب 
ويالها، (  كارفرمائي وجود دارند 2500

هزينه بناي اين ... ) . زمينهاي گلف و
 ميليارد دالر است كه 400شهرها 

بخشي از آن را سرمايه هاي خصوصي 
اما آيا اين شهرها .  تأمين مي كنند

موفقيت اقتصادي از كار در مي آيند و 
  يا فيل سفيد هوا كردن مي شوند؟

ز  ايام  كشورهاي نفت خيز، بيشتر ا●
، محتاط 1970بعد از ضربه نفتي سال 

سعي مي كنند بفكر نسلهاي . شده اند
خواه از راه اندازه . آينده نيز باشند

كه يك ( نگاه داشتن در صدور نفت 
و خواه با ) عامل افزايش قيمت آنست 
از زماني . افزودن بر ذخاير پولي خود

كه درآمدهاي نفت افزايش يافته 
نزوئال، شروع كرده است، به استثناء و

  اند به بازپرداخت وامهاشان و افزودن 
كشورهاي حوزه . بر ذخاير نفتي خود

،حدود 2007خليج فارس،درپايان 
 ميليارد دالرذخيره ارزي داشته 1800
  .اند
 كشورهاي نفت خير با دو پرسش ●

 چه مقدار از – 1: روبرو هستند
درآمدهاي نفت را براي آن مي بايد 

كرد كه بعد از پايان سرمايه گذاري 
نفت، كشور از يك اقتصاد قادر به ادامه 
حيات و رشد برخوردار باشد؟  با توجه 
به حجم كوچك اين اقتصادها و 
توانائي جذب سرمايه شان، بخش 

 2. بزرگي از درآمد نفت باقي مي ماند
در .  با باقي درآمد نفت چه بايد كرد–

  . كجا بايد بكار انداخت
ز، آسان نيست رد در دنياي امرو ●

سپرده ها و محل هاي بكار افتادن 
با وجود .  درآمدهاي نفتي را يافت

اين، بنا بر بولتن بي بي سي،  تا ماه 
 و بحران مالي، بيشتر پولها 2007اوت 

. در انگلستان و كارائيب  بازگشته اند
اما نتيجه .  البته مقصد نهائي امريكا است

ر زيرا ارزش دال. چندان مطلوب نيست
بخشي ديگر در زيانهايي . پائين مي آيد

كه بانكها مي دهند و كاهش ارزش 
اينست كه از يك . سهام، برباد مي رود

سال پيش، درآمدهاي نفتي را در 
سرمايه گذاري در شركتهاي امريكائي 

نمي توان .  و اروپائي بكار مي اندازند
گفت بازده سرمايه چه اندازه خواهد 

  . شد
ر محل سرمايه گذاري  اما پولي كه د●

مي شود براي اين كه اقتصاد پويا شود، 
موانع پيش . موانع بسيار و ديرپا هستند
در كشورهاي . پاي كشورها يكي نيستند

عرب،  مشكلي كه بايد حل شود، ايجاد 
 ميليون نفر تا سال 100 تا 80كار براي 

. درآمد نفت كافي نيست.  است2020
زايش ، برغم اف2007 تا 2002از سال 

بهاي نفت، در عربستان سعودي، ميزان 
 درصد 12 درصد به 9بي كاري از 

 60در اين كشور، . افزايش يافته است
 سال سن 25درصد جمعيت كمتر از 

  .دارد
     اين كشورها مي بايد به رويه 
كارمند سازي و بزرگ كردن ديوان 

ايجاد زير بناها . ساالري پايان بدهند
 به مدارسي است اما نياز. كار اول است

. كمتر مذهبي و بيشتر حرفه اي باشند
نياز به . نياز به فضاي فرهنگي باز دارند

دولت حقوق مدار و تغييرات سياسي 
بدبختانه، الگوي استبدادي . دارند

چيني جاذبه دارد اما كاربايسته اينست 
كه شهروندان خود آزادانه در باره 
چگونگي بكار انداختن درآمد نفت 

  .  گيرندتصميم ب
  

  : ميليارد دالر واردات بنزين8* 
  
 وزير نفت و معاون، 87 تير 8 در ◄

مدير عامل شركت ملي پااليش و پخش 
نويس  هاي نفتي از تهيه پيش فرآورده

اليحه هشت ميليارد دالري واردات 
اين : بنزين و گازوئيل خبر داد و گفت

اليحه از طرف وزارت نفت به دولت 
  .ارائه شده است

  

 درصد طبيعي 49ورم تا ت* 
  !:است

  
 ري كارگزاران، م تير، بنابر9در ◄ 
: بازرگاني گفته است» وزير«ي، كاظم

 در اقتصاد كشور 1358تورم از سال «
 شاخص نيوجود داشته ضمن آنكه ا

 زي درصد ن49 به ي حت74در سال 
 كشور يساختار اقتصاد.  بوددهيرس

تورم .همواره با تورم مواجه بوده است
 ». استيعي درصد طب49 تا 10 نيب

  
ايران رديف هفتاد و يك از * 
 كشور جهان از لحاظ فضاي 81

  :اقتصاد كالن
  
، ) تير9 ( گزارش ايسنابه ◄

اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود 
به فضاي اقتصاد كالن ايران در فاصله 

 داد 5,5 امتياز 2007 تا 2003هاي  سال
و عنوان كرد كه با چنين امتيازي 

جهان  كشور 81 از  76ان در مكان اير
 . خاورميانه قرار دارد15و 
  

نابرابري درآمدها بيشتر و * 
  :بيشتر مي شود

  
طبق : )87 تير 9(به گزارش سرمايه ◄ 
 بانك افتهي انتشار ي آمارهانيآخر
 يني جبي ضر85 در سال يمركز

) ها در جامعه درآمدعيشاخص توز(
از  و افتهي بهبود 85 تا 84 ي سال هايط

 اما . استافتهي كاهش 40/0 به 42/0
 سازمان ،ي المللني بيآمار سازمان ها

 دهد ي نشان م،ملل و كارشناس مستقل
 شي دوباره در حال افزايني جبيضر

 باعث يكاري تورم و بيرهايبوده و متغ
 درآمد در جامعه شده عيبدترشدن توز

 بيبه گزارش سازمان ملل، ضر.اند
 بدتر 2008 در سال راني در اينيج

  . استدهي رس58/0شده و به 
 24/0 اروپا هي در اتحاديني جبيضر ●

 65/0 تا 55/0 جهان ي و برا36/0تا 
 ن،ي چل،ي برزيبوده و در كشورها

 ، 57/0 بي به ترتكاي و آمريالز مه،يترك
ژاپن .  است40/0 و 49/0 ، 43/0 ، 46/0
 ني عادالنه تر25/0 و سوئد 24/0با 
  .ه اند درآمد را داشتعيتوز
 درآمد عي در توزراني رتبه ايحت ●
 ناعادالنه درآمدها در عي نشانگر توززين

 ي كه بانك جهانيكشور بوده، به طور
  گزارش خود در باره توزيعدر

سال جهان، در   كشور127 در درآمدها
   .  را داده است88رتبه ، به ايران  2007

اما خبرهاي تجاوزها به : انقالب اسالمي
  :حقوق انسان

  

 دانشجو 4200ساالنه 
 -خودكشي مي كنند

دانشجويان همچنان 
قربانيان اول تجاوزها به 

  :حقوق انسان هستند
  

دستگيري دختر دانشجوئي كه * 
معاون متجاوز به ناموس را رسوا 

  :كرد
  

بعد از آنکه دانشجويان دانشگاه زنجان ● 
فسادکاری جنسی معاون اين دانشگاه را با 

. ردند، بدهکار شدندفيلم برداری مستند ک
دختری را دستگير کرد که » قوه قضائيه« 

حاضر نشده بود توقع جنسی معاون 
دانشگاه را برآورد و به اتفاق دانشجويان 
اسباب لو رفتن او را نيز فراهم آورده 

  .بود
    افتضاح دانشگاه زنجان،  در پی 
افتضاح  ديگری بود که در دانشگاه سهند 

ضاح نيز به دنبال آن افت. تبريز رخ داد
افتضاح  دست داشتن حراست دانشگاه 
آزاد قزوين در فريب دختران دانشجو و 
حتی دخالت در صادر کردن دختران 

آن افتضاح نيز در پی . دانشگاه روی داد
...  

 دانشجو 4200ساالنه * 
  :خودكشي مي كنند

  
 اين روزها اخبار خودکشی دانشجويان ●

اين . استتاثر شديدی را به وجود آورده 
خودکشی ها هنوز غير از خودکشی ها در 

ودکشی دو دانشجو در خ. زندانها هستند
حراست دانشگاه های الهيجان و سيستان 

 :و بلوچستان، خبرنامه اميرکبير
دو دانشجو دانشگاه های سيستان و    

بلوچستان و دانشگاه آزاد الهيجان 
دختر دانشجو دانشگاه . خودکشی کردند
 خود را از محل اتاق حراست آزاد الهيجان

دانشگاه در طبقه چهارم به پايين انداخته 
و جان سپرد و يکی از دانشجويان 
دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز بر اثر 
فشارهای حراست دانشگاه با خوردن 

  . قرص خودکشی کرده است
دختر دانشجوی دانشگاه الهيجان پيش    

طی از اين نيز چندين بار به کميته انضبا
دانشگاه احضار شده بود و سرانجام پس 
از اينکه هفته گذشته مجددا به حراست 

روزنامه . احضار شد، خودکشی کرد
اين “: اعتماد در اين زمينه نوشت

دانشجوی دختر که به دليل نامشخصی به 
اتاق حراست دانشکده فنی اين دانشگاه 
مراجعه کرده بود، بعد از دقايقی خود را 

 به - واقع در طبقه چهارم-از پنجره اتاق 
. پايين انداخت و به زندگی خود پايان داد

يا -با اين حال هنوز از دليل احضار 
 دختر دانشجو به حراست خبر -مراجعه

  ” .موثقی در دست نيست
يکی از دانشجويان دانشگاه آزاد الهيجان 

ما هم اطالعی از دليل حضور “: گفت
دوست مان در حراست نداريم، فقط طبق 
اطالعات ما ايشان امروز در سر جلسه 

  ”.امتحان هم حاضر نشده بود
به گزارش خبرنامه اميرکبير، يک     

دانشجوی دانشگاه سيستان و بلوچستان 
. نيز با خوردن قرص خودکشی کرده است

اين دانشجو دانشگاه سيستان و بلوچستان 
بارها به کميته انضباطی دانشگاه احضار 

انشگاه تحت شده و از طرف حراست د
اين دومين مورد خودکشی طی . فشار بود

يک و ماه نيم گذشته در دانشگاه سيستان 
پيش از اين نيز در اواخر . می باشد

ارديبهشت ماه، يکی از دانشجويان دختر 
اين دانشگاه با خوردن جوهر نمک 

  . خودکشی کرده بود
يکی از دانشجويان دانشگاه سيستان      

مينه به خبرنامه و بلوچستان در اين ز
مسئولين دانشگاه در “: اميرکبير گفت

برابر اين خودکشی ها پاسخگو نيستند، 
در حالی که با استفاده از کميته های 
انضباطی در دانشگاه سيستان جو خفقان 

پادگان تبديل کرده به ايجاد و دانشگاه را 
  ” .اند
احمد ناصری معاون دانشجوئی و    

 بلوچستان به فرهنگی دانشگاه سيستان و
جای پاسخگويی به مشکالت دانشجويان 
و خودکشی های اخير در اين دانشگاه 

ما همه معتقد به اصالح “: گفته است
چه کسی است که ادعا کند که . اموريم

همه چيز در بهترين وضع ممکن است؟ تا 
قدم بر چشم ما نگذارد، ) عج(امام زمان 

هيچ چيز در بهترين وضع ممکن قرار 
  ”. گرفتنخواهد

اين خودکشی ها در دانشگاه های مختلف 
کشور حالی انجام می شود که مسئولين 
وزارت علوم پاسخگوی مشکالت 
دانشجويان و فشارهای وارده بر 
دانشجويان از طرف کميته های انضباطی 

چندی . و حراست دانشگاه ها نمی باشند
پيش مشاور وزير علوم در مصاحبه با 

ا اذعان به خبرگزاری های دولتی ب
” خودکشی“خودکشی های دانشجويان، 

را دومين علت اصلی مرگ در بين 
طبق . دانشجويان ايرانی برشمرده بود

کل وزارت علوم از  گفته رئيس حراست 
 مورد خودکشی دانشجويی در ٢٨هر 

 ٢١ مورد مربوط به پسران و ٧ايران، 
بر . دختران است مورد ديگر مربوط به 
ه از سوی نهادهای اساس آمار اعالم شد

دانشجوی ايرانی   ۴٢٠٠دولتی، ساالنه 
خودکشی می کنند که بخشی از آنها به 

  . مرگ دانشجو منتهی می شود
 ٢٨پيش از اين نيز در روز چهارشنبه    

ی شيمی افروردين ماه يک دانشجوی دکتر
معدنی دانشگاه شهيد بهشتی با خوردن 

چهار روز بعد از . سيانور خودکشی کرد
و در اول ارديبهشت ماه يک دانشجوی آن 

مرکز تربيت معلم همدان در محوطه 
  .دانشگاه با سالح گرم خودکشی کرد

چندی پيش يک دانشجوی اصفهانی نيز 
 ٢١فريناز . در شهرکرد خودکشی کرد

پزشکی بود، دو روز  ساله که دانشجوی 
خاطر حجاب از سوی  قبل از خودکشی به 

ر گرفته و ماموران مورد ضرب و شتم قرا
بازداشت شده بوده و پس از آزادی دست 

  .زد به خودکشی 
در سال جاری، در دامغان نيز يک 
دانشجوی دختر در محل خوابگاه و با 
استفاده از پارچه، خود را از در حمام 

 ٢١اين دختر، . آويز کرد خوابگاه حلق
ساله، اهل و ساکن کرج و دانشجوی  

  . دامغان بود” ميکروبيولوژی“
در تهران نيز يک دانشجوی کارشناسی    

ارشد صنايع غذايی خود را از باالی 
شش طبقه به طرف  ساختمان خوابگاه 

اين .  پايين پرت کرد و در دم جان باخت
 ١١دانشجو که در خوابگاه شماره 

بهشتی    شهيد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران واقع در خيابان يوسف آباد حضور 

بلندی به زندگی داشت با پرتاب خود از 
  .اش خاتمه داد

تجاوزها به حقوق دانشجويان * 
  :و كارگران و زنان

  
، فاطمه آجر لو، ٨٧ خرداد ٣١در ◄ 

به مدت مجلس مافياها، مجلس » نماينده«
ساعت در محل دادستانی تهران تحت ١١

پس از دستگيری و  . بازجويی قرار گرفت
 نفر از ١٣بازداشت عباس پاليز دار و 

ن باند و کشف اسناد ومدارک اعضای اي
محرمانه و سری مراجع امنيتی ، نظامی ، 
لشکری و کشوری و اقرار اعضای اين 
باند و کشف شبکه آنها، فاطمه آجر لو به 
عنوان متهم احضارو در روز چهارشنبه 

 ساعت تحت بازجويی قرار ۵به مدت 
  .گرفت
روزنامه تهران امروز ، ٨٧ تير ١در ◄ 

 بر مطبوعات توقيف با حکم هيات نظارت
 .    شد

طی حکمی که از طرف ، ٨٧ تير١در ◄ 
معاون حراست دانشگاه بين المللی امام 
خمينی قزوين به پنج نفر از دانشجويان 
عضو تشکلی به نام تشکل اصالح طلب 
اين دانشگاه داده شده از آنها خواسته 
شده است ظرف سه روز خود را به دادگاه 

پيام حيدر .يندانقالب قزوين معرفی نما
 دو نفر از احضار ياشار دارالشفاوقزوينی 

  . شدگان می باشند 
اولين جلسه بازپرسي ، ٨٧ تير ١در ◄ 

، يكي از سه دانشجوي »امين رياحي«
دانشگاه فردوسي آه در ايام امتحانات به 

 دادسراي انقالب شهر مشهد ٢٠١شعبه 
  .احضار شده است، برگزار شد

ه هيئت نظارت دبيرخان، ٨٧ تير ٢در ◄ 
تهران «روزنامه : بر مطبوعات اعالم آرد

روزنامه » جرم«. لغو امتياز شد» امروز
 ١۶ويژه نامه اي «تهران امروز ، انتشار 

برضد احمدی صفحه اي، سياه نمايي 
  .است» نژاد
 فاطمه گفتاري ، مادر ، ٨٧ تير ٣در ◄ 

دانشجوي زنداني ياسر گلي ، عضو کميته 
 زنان آذر مهر مادران صلح و انجمن

 . ماه زندان محکوم شد ١٨کردستان به 
راحله عسگری زاده و ، ٨٧ تير ٣در ◄ 

نسيم خسروی ازاعضای کمپين يک 
ميليون امضا به دادگاه انقالب احضار 

بر اساس اين احضاريه آنها بايد . شدند
 دادگاه انقالب ١٣ تيرماه در شعبه ٣٠

  .حاضر شوند
ه  دادگا١۵شعبه ، ٨٧ تير ٣در ◄ 

انقالب، محمد صديق کبودوند روزنامه 
نگار را را به جرم تاسيس سازمان حقوق 

 سال زندان محکوم ١١بشر کردستان به 
  .کرد

وزارت آار و امور ، ٨٧ تير ۴در ◄ 
اي انجمن صنفي  اجتماعي طي نامه

.     آردمنحل نگاران ايران  را  روزنامه
در اين نامه آمده است، نظر به صدور 

ادره از شعبه بيستم ديوان رأي قطعي ص
 ۴٠٢۴عدالت اداري طي دادنامه شماره 

 مبني بر رد شكايت ٢٢/١٢/٨۶مورخ 
انجمن صنفي با پايان اعتبار اعضاي 

 ١۶/٧/٨۵هيئت مديره انجمن صنفي در 
و عدم تجديد انتخابات قانوني با استناد به 

 اساسنامه آن انجمن واجد ٣٨ ماده ٣بند 
 ٣٩اجراي ماده لذا . شرايط انحالل است

اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار 
  .خواهد بود

جمال رحماني از فعاالن ، ٨٧ تير ۴در ◄ 
فرهنگي و حقوق بشري و دانشجوي 
رشته صنايع اصفهان به همراه هم اتاقي 
خود به نام راشد عبدالهي دانشجوي علوم 
سياسي دانشگاه اصفهان از ده روز پيش 

انجام پس از ده روز  سرشده بودند،ناپديد 
 بازداشت  هایپيگيريهاي مستمر خانواده

 نامبردگان هم اکنون در معلوم شد
 . شهر سنندج ميباشند واواکبازداشت 

متين مشکين ، ٨٧ تير ۴در ◄ 
دانشجوی مقطع دکترای برق و نايب دبير 
اسبق انجمن اسالمی اميرکبير طی حکمی 
از سوی عليرضا رهايی، رئيس انتصابی 

وی که . انشگاه، اخراج شداين د
 ١٣٨١دانشجوی دکترای ورودی بهمن 

دانشگاه می باشد، در حالی اخراج می 
شود که کليه واحدهای درسی را گذرانده 
و در امتحان جامع دکترا نيز نمره قبولی 
کسب کرده و در آستانه دفاع از پايان نامه 

  .دکترا بود
 تن از کارگران ۵٧، ٨٧ تير ۵در ◄ 

مرغ  وابسته به کشت و مجتمع هما 
صنعت مهاباد ، در اعتراض به اخراج 
خود ، در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع 

  .کردند
در ايام برگزاري ، ٨٧ تير ۵در ◄ 

امتحانات پايان ترم دانشگاه مازندران 
تن از دانشجويان دختر در ٢٠٠بيش از 

اعتراض به مشكالت صنفي  و رفاهي ودر 
امت انساني اعتراض به توهين به آر

  .دانشجويان دست به تحصن زدند
 مهدی محمودی دبير ، ٨٧ تير ۵در ◄ 

اسبق انجمن اسالمی دانشگاه سيستان و 
بلوچستان وسيد باقر سجادی دبير اسبق 
انجمن علمی دانشکده اقتصاد وعضو 
شورای عمومی انجمن اسالمی دانشگاه 
در پی برگزاری جلسه پرسش وپاسخ و 

 در حمدی نژاد،حکومت انقد عملکرد 
 وسياست های یخصوص سياست خارج

 ،  ٨۵داخلی و اقتصادی در ارديبهشت ماه 
با شکايت مدعی العموم هر کدام به تحمل 
شش ماه حبس تعزيری از سوی شعبه 

 دادگاه قضايی زاهدان محکوم ١٠۵
 .گرديدند

 نفر از ۵٠بيش از ، ٨٧ تير ٩در ◄ 
دانشجويان در مقابل ساختمان مرکزی 

اه فردوسی به منظور درخواست دانشگ
پيگيری آزادی  دانشجويان توحيد دولت 
شناس و فرزاد حسن زاده در بند تجمع 

 .کردند
، اطالع حاصل شد که ٨٧ تير ٩در ◄ 

يک شهروند سنندجی به نام طه احمدی ، 
 سال ٢٠از سوی دادگاه انقالب سنندج به 

محاربه او » جرم « .زندان محکوم گرديد
  . ايران استزب دمکراتو همکاری با ح

  

  مافياي خامنه اي
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نقش جالل الدين 
  ...فارسي 

  
گفتن ندارد که آقای مطهری از اعتماد 
کامل آقای خمينی برخوردار بود و بدين 
علت تا ايشان ترور نشده بود، رئيس 
شورای انقالب و بلکه گرداننده اصلی آن 
بشمار می رفت و ايشان بفرمان آقای 
 خمينی ، مأمور تشکيل شورای انقالب و

مصاحبه کردن  با ساير کسانی که برای 
عضويت در شورای انفالب در نظر گرفته 

  )١.(می شدند، بود
آقای هاشمی رفسنجانی هم صراحت دارد 
که در تشکيل حزب جمهوری اسالمی، 
آقای مطهری مخالف بود و با حزب 

البته وی می گويد آقای . همکاری نکرد
خمينی هم موافق تشکيل حزب نبود اما بر 

ثر سماجت و پافشاری اينجانب پذيرفتند ا
  )٢.(که حزب تشکيل بشود

 ١۵مرحوم مهدی عراق هم از نهضت 
 ببعد تا زمان ترور، شخص ۴٢خرداد 

مورد اطمينان و اعتماد  آقای خمينی بود 
و در نقش مباشر و مسئول تدارکات 

و اما آقای تيمسار . ايشان عمل می کرد
  قرنی؟  

 مراد ٢٨ر آوتاى اهللا قرنى د  تميسار ولى
) ٣(سيا عليه دآتر مصدق شرآت داشته 

 ارتش شده است و در ٢و بعد رئيس رآن 
خود عليه حكومت ) ۴(رابطه با آودتاى 

 حمايت ١٣٣٨محمدرضا شاه در سال 
. آامل آمريكا را براى خود آسب آرده بود

ها لو  ولى آودتاى وى بوسيله انگليسى
رآنار و داده شد و در نتيجه، اول، از آار ب

بعد دستگير شد ولى بخاطر برخوردارى 
ها،از اعدام او صرفنظر  ازحمايت آمريكايى

 )۵. (شد، اما از ارتش اخراج گرديد
زمانى آه آقاى خمينى در پاريس بود و 

نى به  انقالب اوج گرفت، نام سپهبد قر
عنوان نخست وزير احتمالى و يا رياست 
ان ستاد ارتش بر سر زبانها افتاد و از هم

موقع معلوم بود آه رابطه محكمى با آقاى 
. خمينى و طبعًا ساير سران انقالب دارد

وى در رابطه با ارتش و اشرافى آه بر آن 
داشت، با سران ارتش و سپهبد فردوست 
در ارتباط بود و از طريق سپهبد 
فردوست، امراى ارتش را از دست زدن 

در . داشت به اعمال بچه گانه بر حذر مى
با ارتش و ساواك و مسايل امنيتى رابطه 

و اطالعاتى با آقاى مهندس بازرگان 
نخست وزير و دکتر سحابی نيز در رابطه 

البته آقاى قرنى پس .  و مورد  شور بود
از تشكيل دولت موقت، با دولت و آقاى 
مهندس بازرگان بر سر مسائل ارتش و 
آردستان اختالف پيدا آرد آه در نهايت، 

وجب شد آه وى از رياست اين اختالفات م
  )۶.(ستاد آل ارتش استعفا بدهد

)  ل-ح (نى   بنا به گفته رئيس محافظين قر
و ديگران به اينجانب، بعد از آنكه تيمسار 

نى از سمت خود استعفا داد، آقاى  قره
خمينى او را خواست و به قم دعوت آرد 

أي آه در قم با آقاى خمينى  و در جلسه
 او گفته بود، داشت، آقاى خمينى به

آماده باش و وزيرانت را انتخاب آن آه «
به همين زوديها، شما به نخست وزيرى 

نى  تيمسار قره» .منصوب خواهيد گرديد
. نيز آمادگى خود را اعالن آرده بود

مطلعين ديگر به نويسنده اظهار داشتند آه 
نى در همان سفر و بعد از  تيمسار قر

انى با مالقات با آقاى خمينى بطور پنه
. آقاى شريعتمدارى نيز ديدار آرده بود

بهرحال بعد از اين جلسه به فاصله چند 
البته آنموقع . روز تيسمار قرنى ترور شد

اعالن شد آه وى به وسيله گروه فرقان 
ترور شده است، ولى احتماًال ترور تيمسار 

نى در رابطه با نامزدى وى به نخست  قر
نبوده وزيرى از طرف خمينى بى ارتباط 

صدر در حاشيه اين  آقاى بنى. است
 )۵: (موضوع نوشته است

مطهرى هم چند روز بعد از آنكه نزد  "
اينجانب آمد و ابراز نگرانى آرد توسط 

  )۶."(همان گروه آشته شد
اما گويا آسانيكه قبًال خطر را احساس 
آرده بودند نگذاشتند آار به آنجاها بكشد 

 هم اعالن بعد. و در دم او را ترور آردند
شد آه گروه فرقان وى را ترور آرده 
است و بعد از مدتى هم اعالن شد آه گروه 

. اند فرقان آشف و سران آن دستگير شده
خالصه، هر سه نفر باال، از طريق . 

ترور، هر سه  بنام گروه فرقان، از صحنه 
 .تحوالت جمهوری اسالمی خارج شدند

بعد ازاعالم کشف گروه فرقان، محاآمات 
اين گروه و رهبر آن آقاى گودرزى آه 
متهم به ترور مرحوم مطهرى و تيمسار 

نى و حاج مهدى عراقى بودند، آامًال  قر
پشت درهاى بسته انجام گرفت و معلوم 
نشد آه اينها آه بقول زعماى دادستانى و 
اطالعاتى جمهورى اسالمى قاتلين 
اند  شخصيتهاى فوق بوده، چه آسانى بوده

اند و   انجام اين ترورها زدهو چرا دست به
 اى از نظر اينان بين تيمسار قره چه رابطه

نى، مطهرى و حاج مهدى عراقى وجود 
در آن دوران شايع بود آه . داشته است

مسئول بازجويى اينان آقاى معاديخواه 
يکی از اعضای شورای مرکزی حزب 
جمهوری اسالمی، بوده است و وى 

 آورده و مخفيانه از آنها بازجويى بعمل
بعد هم بدون سروصدا با اعدام چند نفر و 
از جمله آقاى گودرزى به اين مسئله 

  .خاتمه داده شد
آنچه گفته شد اطالعاتی بود که فبًال آن ها 

پاريس "را بدست آورده بودم و در کتاب 
"  و تحول انقالب از آزادی به استبداد

اما به تازگی آقای جالل . آورده شده است
ی در ميز گردی تحت عنوان الدين فارس

، که از "باز خوانی پرونده بنی صدر"
خبرگزاری حکومتی فارس منتشر شده 
است سر نخ مهمی از جريان آن ترور ها 

  .بدست ميدهد
آقای جالل الدين فارسی به همراه صادق 

 با ٨٧/ خرداد٣١زيباکالم در تاريخ شنبه 
شرکت در اين ميز گرد بنا به گزارش 

  : چنين گفته استخبرگزاری پارس
بعد از اينکه بنی صدر رئيس جمهور "

شد، آقای بهشتی از من خواست پيش 
آقای هاشمی رفسنجانی  بروم که آن زمان 

آقای هاشمی گفت . رئيس مجلس بودند
امروز در جلسه مجلس بصورت مخفيانه 
رأی گيری کرديم که        بنی صدر رأی 
بسيار کمی آورد، اما اگر آقای فارسی 

ضر باشد نخست وزير بشود، مجلس حا
گفتم من . رأی قاطعی به ايشان می دهد

ننگ دارم در دولتی که بنی صدر رئيس 
هر چه . جمهورش باشد نخست وزير باشم

عده ای می . اصرار کردند من نپذيرفتم
گويند من نخست وزيری دولت بنی صدر 
را به اين دليل نپذيرفته ام چون قدرت 

ر از رياست طلب بوده ام و به کمت
جمهوری راضی نبوده ام، اما اينطور 
نيست چون که من اگر می خواستم با بنی 
صدر بر سر قدرت جنگ کنم قبل از آن که 
او رئيس  جمهور شود از صحنه حذفش 

 )٧."(می کردم
بنابراين سند، با اين بيان آقای فارسی 
تصريح می کند که اگر می خواست، قبل 

هور بشود، از اينکه بنی صدر رئيس جم
اين سخن . می توانست او را حذف کند

شگفت ايشان جز اين معنی می دهد که 
اعتراف کرده است که در موقعيتی بوده 
است که می توانسته کسانی در حد بنی 

زيرا حذف کردن در . صدر را هم ترور کند
آن زمان تنها از راه ترور و حذف فيزيکی 
امکان پذير بود و اال ايشان چه وسيله 
ديگری برای حذف بنی صدر قبل از رئيس 

 جمهور شدن در دست داشت؟
 آقای فارسی در فراز بعد آشکارتر 
. مکنونات قلبی خودش را بروز می دهد

خبرگزاری فارس خبر می دهد که  فارسی 
با اين بيان که هيچ کس ديگر جز من نمی 
توانست بنی صدر را حذف کند، اظهار 

  :داشت
ستاد مطهری و همين گروه فرقان که ا"

افراد ديگر را به شهادت رساندند، حاضر 
. بودند همه را از بين ببرند اال بنده را

گروه فرقان دو نفر را قبول داشتند؛ يکی 
به همين . دکتر شريعتی و يکی هم بنده را

دليل من در جائی سخنرانی کردم و گفتم 
عده ای هستند که دکتر شريعتی و بنده را 

مام خمينی را قبول ندارند قبول دارند، اما ا
  )٨." (و اين ها همان خوارج هستند

  
آقای فارسی در اين گفته خود، چند مطلب 

  :را نا خود آگاه، آشکار کرده است
  
گروه فرقان استاد مطهری و ديگران  -١

  .را به شهادت رسانده اند

گروه فرقان تنها ايشان و آقای دکتر - ٢
 .شريعتی را قبول داشته اند

 از انقالب هم که آقای دکتر بعد- ٣
شريعتی در قيد حيات نبوده اند، فقط تنها 
ايشان بوده است که مورد قبول گروه 

 .فرقان بوده است
 اين گروه حاضر بوده اند همه را از - ۴

و بنابراين . بين ببرند، اِال  آقای فارسی را
 وی؛
با گروه فرقان رابطه داشته و آن ها و  - ۵

اخته که فقط دکتر اهدافشان را می شن
شريعتی و آقای فارسی را قبول داشته و 
حاضر هم بوده اند، همه،  بجز آقای 

 .فارسی را به قتل برسانند
پس می دانسته که اين گروه يک  - ۶

گروِه مسلح تروريستی هستند و با آنها هم 
 . مراوده داشته است

اما چرا قبل از وقوع ترور ها به  - ٧
 نداده است که مسئولين امنيتی اطالع

 چنين گروهی را می شناسد؟
ممکن است آقای فارسی جواب بدهد که 
من آن ها را می شناختم ولی از کجا می 
دانستم که اينها قصد ترور چنين افرادی 

حتی در اين صورت بايد، . را دارند
پاسخگو باشد که چرا بعد از اولين ترور 
به مسئولين اطالع نداده است تا مانع 

 ديگران بشوند؟ اما خود آقای ترور های
: فارسی بطور صريح، اذعان دارد که

همين گروه فرقان که استاد مطهری و "
افراد ديگر را به شهادت رساندند، حاضر 
." بودند همه را از بين ببرند اال بنده را

و اين حرف جای اعوجاج ندارد که ) ٩(
آقای فارسی با آنها رابطه داشته و از 

 .ف آنها آگاه بوده استماهيت و کم و کي
با توجه به نکات فوق، آيا با زبان بی 
زبانی، آقای فارسی امروز بعد از سی 
سال، مثل روز روشن اقرار نمی کند   که 
گروه فوق، گروهی بوده اند که او و دارو 
دسته اش آن را مسلح کرده و برای حذف 

  ديگران، آن را  در اختيار داشته اند؟
ارو دسته در عين حقيقت آنستکه اين د

حالی که عضو شورای مرکزی حزب 
جمهوری اسالمی بودند، گروه مسلح 
ترور برای حذف کسانی که فکر می کردند 
در آينده، مانعی بر سر راه بدست گرفتن 
قدرتشان خواهند بود و با بودنشان ممکن 
است قدرت از دستشان بدر رود، اگر می 
توانستند و امکان بدستشان می آمد، از 

  . طريق ترور به حذف آنان می پرداختند
آقای مطهری نظر به اينکه با حزب 
جمهوری اسالمی همآهنگی نداشت و در 
تأسيس حزب هم شرکت نکرد و از طرف 
ديگر مورد اعتماد و صاحب نفوذ نزد 
آقای خمينی بود، ترور وی برای تصاحب 

اينستکه امروز آقای . قدرت، الزم می آمد
ها بوسيله گروه فارسی از اين ترور 

  .فرقان تا حدودی پرده بر می دارد
به عنوان پژوهشگری از خيل 
پژوهشگران تاريخ انقالب ايران و کسی 
که عمری را در پای آرمانهای انقالب 

 گذاشته است، انتظار دارم ۵٧بزرگ 
اگرچه مسئوالن قضايی و امنيتی 
جمهوری اسالمی برای قتل دگر انديشان 

قل آنگونه که خود حساسيتی ندارند، حدا
مدعی هستند آقای مطهری معلم انقالب 
بوده است، خون اين دانشمند دينی بزرگ 
را بی ارزش نپندارند و اين سخنان آقای 
. فارسی را به جد مورد تعقيب قرار دهند

خداوند ايران و ايرانی را از شر جنون 
  . خشونت آميز قدرتمداران مصون دارد

  
  87ماه  تير 7محمد جعفري   لندن 

  
  :اشتهادياد 

گروگان گيري و جانشينان انفالب، -1
، ص 86از محمد جعفري، چاپ اول،

8-4  
انقالب و پيروزي، هاشمي  -2

رفسنجاني، زير نظر محسن هاشمي، 
- 218به اهتمام عباس بشيري، ص

215 
پاريس و تحول انقالب از آزادي   -3

به استبداد، از محمد جعفري،ص 
228  

 287همان سند، ص   -4
 229 و 287همان سند، ص  - 5
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نظامي  هديد تچرا
  اسرائيل به ايران 

  جدي است
  

از آن تاريخ تا به امروز فعاليت هسته 
اي ايران به يكي از خبر سازترين 

ي تصويري و غير اخبار رسانه ها
از . تصويري جهان مبدل شده است

پيدايش اين ماجرا همواره دو نگرش 
براي خل مناقشه اتمي ايران در تقابل 

نگرشي كه بهر ترتيب . بوده اند
خواهان حل اين ماجرا از طريق 
گفتگو و د يپلماسي است و نگرشي كه 
خواهان حمله نظامي جهت قطع 

ئو ن.  فعاليتهاي اتمي ايران است 
محافظه كاران آمريكا ، سازمان رجوي 
، بخش عمده اي از سلطنت طلبان ، 
گروههاي تجزيه طلب و كشور اسرائيل 

  .عمدتاً اين نگرش را تشكيل مي دهند 
متاسفانه سران بي لياقت و مملكت بر 
باد ده جمهوري اسالمي با سر دادن 
شعارهاي  قلدرمنشانه عليه اسرائيل 

ن كشور داده اند چنان بهانه اي رابه اي
كه اسرائيل بخود اجازه داده است تا 
ادعا كند هدف فعاليتهاي هسته اي 
ايران ساختن بمب اتمي جهت نابودي 
اسرائيل است و اين ادعا مورد قبول 

  .آمريكا قرار گرفته است 
بدنبال بي اعتبار شدن سازمانهاي 
اطالعاتي و امنيتي آمريكا در جريان 

ج بوش و نئو عراق و سوء استفاده جر
محافظه كاران از اين سازمانها، در 

 اين سازمانها با ارائه  2007سامبر 
گزارشي بطور ضمني  ادعاي اسرائيل 
را رد نمودند و متفقاً اعالم كردند كه 
اطمينان زياد دارند در اواخر سال 

 ايران تالش خود را براي ساخت 2003
سالحهاي هسته اي متوقف كرده است 

ها كشوري بود كه صحت اسرائيل تن. 
گزارش را رد كرد و نپذيرفت ايران 
ساخت اين سالحها را متوقف كرده 

اين گزارش موجب نارضايتي و .  است
ناخشنودي رهبران اسرائيل  گشت 
وبدنبال آن اسرائيل حمالت لفظي 
خود عليه جمهوري  اسالمي را شدت 
بخشيد و شروع به اقدامات عملي 

   .  جديدي برعليه ايران نمود
 اسرائيل اعالم كرد كه 2008در ژانويه 

 را با برد 2موشك زمين به زمين اريحا 
بيش از چهار هزار كيلو متر آزمايش 
كرده است و مطبوعات بين المللي 
انجام اين آزمايش را كه گفته ميشود 
قادر به حمل كالهك اتمي است فشار 

در ماه فوريه . بر ايران تلقي كرده اند
مرت در برلين در ديدار  اهود اول2008

 ما "خود با انگال مركل تاكيد كرد 
مطمئن هستيم كه ايرانيان هم اكنون 
بطور جدي در حال كار برروي سالح 
هاي غير متعارف اند و بخشي از 
فعاليتهاي آنها در اين باره بصورت 

در همين ايام . "محرمانه انجام ميشود
مئير داگان رئيس سرويس اطالعات و 

رجي اسرائيل جهت بي اعتبار امنيت خا
 سازمان اطالعاتي 16كردن گزارش 

 ايران طي سه سال "آمريكا اعالم كرد 
مي تواند به سالح هسته اي دست يابد 

 در صورتيكه سازمانهاي اطالعاتي "
آمريكا چنين امكاني را قبل از سال 

  . غير ممكن مي دانند2013
در هفته هاي اخير با پافشاري و اصرار 

ل ، حمله نظامي به تاسيسات اسرائي
اتمي ايران مجدداً تبديل به موضوع 

چرا اسرائيل .  داغ روز شده است
تروريسم .  اصرار به گزينه نظامي دارد؟

صهيونيست بعد از تاسيس كشور 
 دولت خود را 1948 مه 14اسرائيل در 

.  تشكيل داد و بطور وسيعي شكل گرفت
سركوب، تجاوز،توطته ، جنگ و اشغال 

زمينهاي كشور هاي همسايه جزء سر
اقدامات تروريستي صهيونيستها بوده 

 "دولت اسرائيل از ابتدا به بهانه . اند
 سياست "حفظ امنيت ملي 

تجاوزكارانه خود را با حمايت يكجانبه 
و بي قيد و شرط آمريكا ادامه داده و 
مي دهد و تا كنون متعهد به اجراي 
ن هيچيك از قطعنامه هاي متعدد سازما

  .ملل نشده است
 سال موجوديت خود 60در طي 

دولت اسرائيل به هر جنايتي رو آورده 
است و از هيچگونه توطئه اي بر عليه 
مردم و كشورهاي خاورميانه چشم 
پوشي نكرده است و در اين اقدامات 
هيچ فرقي بين راست افراطي و چب 
. نماهاي حزب كارگر وجود ندارد 

ر عليه مردم آنان با بكار بردن خشونت ب
بي دفاع فلسطين و اعراب تمام دوران 
حيات خود را با جنگ سپري نموده 
اند، زيرا صهيونيستها جنگ را ادامه 
منطقي سياست مي دانند و بر اين 

 سال است منطقه خاورميانه 60اساس 
آرامشي به خود نديده است و مداوماً 
. در جنگ و خونريزي بسر مي برد

ت كليه اسرائيل عامل اصلي شكس
پيشنهادها ، كنفرانسها و طرح هاي صلح 

 در 22آنان حتي حاضر نيستند . است
صد از كشور اشغالي فلسطين را به 

وقتي ياسر .  فلسطينيان باز گردانند
عرفات زنده بود او را سدي در راه 
صلح مي دانستند ، حال كه محمود 
عباس است حاضر به دادن كوچكترين 

ليرغم مخالفت ع.امتيازي به وي نيستند 
كشورهاي غربي و آمريكا به خانه 
سازي در كرانه غربي رود اردن و 

همين . اورشليم شرقي ادامه مي دهد 
روزها اسرائيل با حماس از طريق مصر 
به آتش بس رسيده است ولي همچنان 

  .   به كشتارمردم غزه ادامه مي دهد 
دولت اسرائيل بهمراهي آمريكا تالش 

هاي سلطنت طلب ، نمود از ميان گروه
سازمان مجاهدين ، تجزيه طلبها و 
برخي از نيروهاي بريده شده از 
جمهوري اسالمي  جبهه اي جهت 
تعويض رژيم جمهوري اسالمي ايجاد 
نمايد كه اين اقدام با فعاليت و 
افشاگري پيگير نيروهاي دمكرات و 

تغيير . مستقل ايراني به شكست انجاميد 
ايران جمهوري اسالمي كار مردم 

است و نه كار دشمنان قسم خورده 
آنان ، عالوه براين كشورهاي خارجي 
و عوامل شان حق دخالت در 
سرنوشت مردم ايران و امورشان را 
ندارند زيرا حاكميت از آن مردم مي 

  .باشد 
 بعد از اين شكست و ارائه گزارش 
سازمانهاي اطالعاتي آمريكا و همچنين 

نرسيدن به درازا كشيدن و به نتيجه 
تحريم ها و الخصوض با نزديك شدن 
پايان رياست جمهوري جرج بوش و نا 
روشن بودن سياست باراك اوباما 
درزمينه مناقشه اتمي ايران در صورت 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 

طبق نظر سنجيها احتمال (آمريكا 
، بايد  ياد ) پيروزي ايشان قوي است 

اتورها آورشويم ايشان جزء معدود سن
بود كه با جنگ و حمله به عراق 

دولت اسرائيل نااميد .  مخالفت ورزيد 
از همه جا و بنا بر عادت جنگ طلبانه 
خود  به تحريكات خود عليه تاسيسات 
هسته اي ايران پافشاري مي كند و 
حمله نظامي را در دستور روز خود 

بنا بر اين برخالف . قرار داده است 
ه باوردارند برخي از تحليل گران ك

هدف اسرائيل از تهديد نظامي ايران 
بدين منظور است تا ايران را مجبوربه  
تمكين در برابر خواست جامعه جهاني 
مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم 

  به نظر مي رسد بايد تهديد و . نمايد
اصرار اسرائيل به حمله نظامي را جدي 

دالئل زيرصحت اين گفتار . انگاشت
 درآخرين هفته ماه -1: مي باشد

 جان بولتون يكي از نو 2008ژوئن
محافظه كاران معروف و نماينده سايق 

  آمريكا در سازمان ملل  اعالم كرد 
  16در صفحه
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زبان عربي و كالم اهللا؛ 
  محدود و نامحدود

  
 استعداد رهبري انسان استقالل و ●

آزادي خود را از دست مي دهد زيرا 
 به خودجوشي نسبت مستقيم دارد

زباني كه بدان عقل بتواند در بي كران 
بلي، آزادي خود . الاكراه، فعال شود

را از دست مي دهد زيرا نمي تواند به 
  . اين فراخنا درآيد

  
  : يادداشتها  

  
  ابن كالب، به قلم محمد مجتهد - 1

شبستري، دائرة المعارف برزگ اسالمي، 
نويسنده بر . 1680، مقاله شماره 4جلد 

است كه در دوران پيامبر و دهه اين نظر 
جذبه قرآن «هاي پس از حيات او،  

مجيد  چنان شديد بوده است كه اجازه 
طرح شدن مباحث تحليلي در باره 

اما چرا . » ماهيت آن را نمي داده است
بايد جذبه قرآن مانع از طرح شدن 
مباحث تحليلي در باره ماهيت آن را 
ي بدهد؟ راستي اينست كه هنوز پايه ها

سلطنتهاي استبدادي اموي و عباسي 
به تدريج كه پايه ها . استوار نشده بودند

استوار مي شدند، نياز به از خود بيگانه 
كردن قرآن در بيان قدرت بيشتر مي 

مباحث « وگرنه، چرا مي بايد . شد
، عموماً، در جهت سازگار كردن »تحليلي

  قرآن و دين با قدرت بعمل مي آمدند؟
ي انقالب و در دوران   در روزها- 2

 همانطور كه در -مرجع انقالب ايران 
  فراوان به علي -دوران انقالب الجزاير 

ارزيابي مي شد كه . مراجعه مي شد) ع(
آزادي در دوران او را هنوز هيچ جامعه 

زيرا او موفق شده بود، . اي نيافته است
. آزادي و عدالت را با هم رعايت كند

 مثابه نماد علي بود كه انسان را به
هستي بزرگ در وجود كوچك (هستي 

در اداره . در بيان آورده بود) انسان است
امور، بنا را بر عدم خشونت نهاده بود، 
مرزهاي عقيدتي و غير آن را ميان 

سلطه عرب بر غير . انسانها برداشته بود
  ...و. عرب را بر نمي تافت

     از ميان فراوان تحقيق ها كه آن ايام 
 يافته اند، به ذكرچند نمونه كه انتشار

  :اينك در اختيار دارم،  بسنده مي كنم 
  در باره مخالفت او با سلطه عرب بر -

غير عرب، قول مدرس در حضور خليفه 
نگاه كنيد به .  عثماني بس زيبا است

بازيگران عصر طالئي نوشته ابراهيم 
 و نيز  37 و 36خواجه نوري، صفحات 

درس، نوشته موقعيت ايران و نقش م
  130 تا 128ابوالحسن بني صدر، صفحات 

در باره انسان كه ) ع( در باره نظر علي -
جنبش اصالت انسان در غرب را 

برانگيخت، نگاه كنيد به    
ٍEncyclopedia Universalisme 

 Humanismeذيل كلمه 
 در باره رعايت توأمان عدالت و آزادي، -

ر نگاه كنيد به افضل الجهاد نوشته عم
اوزگان، فصل سوم، ترجمه فارسي، 

و نيز به كتاب اعراب . انتشارات مصدق
ديروز و فردا اثر ژاك برگ، استاد فقيد 

او استاد راهنماي اين .  كلوژ دو فرانس
جانب در يكي از دو رساله اي بود كه به 

در كالس . نگارش آمدند اما دفاع نشدند
خود، يكبار توضيح داد چرا معاويه و 

الفت او غرب گرا بودند و چرا دستگاه خ
. با اين غرب گرائي مخالف بود) ع(علي 

  .او مترجم قرآن نيز بود
Les Arabes c'hier a demain. 
Paris, Ed. du Seuil, 1960. 244 p. 

   Jacques Berque;  

 درباره اسالمي كه بود و اسالمي كه -
شد و نقش علي در توأم كردن آزادي و 

 ليبراليسم، ناممكن  كه بنا بر–عدالت 
  از جمله نگاه كنيد به -شمرده مي شود 
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نيز به . ،كه شماره ويژه اسالم است1982
ايدئولوژي هاي مدرنيست تا اسالم «

، نوشته حسن حنفي،  كه در آن »انقالبي
ايدئولوژيهائي كه در كشورهاي اسالمي 

ربه شده اند، بررسي شده اند و اين تج
قاعده مهم را خاطر نشان كرده است كه 

وقتي جمهور مردم بر مي خيزند، بناي « 
كريچن زيد، در . » استبداد فرو مي ريزد

 pour une nouvelle« مقاله خود، 
exegese de l’islam  « توضيح داده

پيام «است كه چسان با كشتن علي، 
» زادي و عدالت بوداوليه اسالم كه پيام آ

توحيد . در بيان قدرت از خود بيگانه شد
الغاي ثنويت بود اما در پوشش توحيد، 

رابطه انسان با . ثنويت اصل راهنما شد
خدا، كه رشد و آزاد شدن بود، به 

در قرنهاي دوم و . استسالم بدل گشت
سوم تا بخواهي حديث جعل شد و با 
رجوع به اصول ثنويت و فلسفه قدرت، 

انها بيان قدرتي را ساختند كه بد
جانشين قرآن، بمثابه پيام آزادي و 

در اين شماره ويژه، . عدالت شدند
ترجمه فصل امامت  از كتاب اصول 
راهنماي اسالم نوشته ابوالحسن بني 
  . صدر، ترجمه فيروز افتخاري، درج است

 در باره روش شدن عدم خشونت از -
 Laسوي علي، نگاه كنيد به كتاب 

Doctrine du Premier Fils 
d'Adamكتاب  در .  نوشته جواد سعيد

 نوبت 5 در پاريس انتشار يافته و 1966
او بخصوص به . تجديد چاپ شده است

با خوارج پرداخته است و ) ع(رفتار علي 
برداشت : قول او را اين سان آورده است 

هاي خود از قرآن را دست آويز نزاع 
قعي حقيقت را در دنياي وا. نكنيم
به گفتگو بر سر مسئله اي . بجوئيم

بنشينيم كه بوجود آمده است و براي آن 
  .راه حل رضايت بخش بجوئيم 

هركس :  و قول رساي علي است -
  .استبداد پيشه كرد هالك شد

تاريخ   از جمله نگاه كنيد به كتاب - 3
  110 صفحه1 جلد�طبع حلب  �األوسط 

  .نوشته  محمد بن اسماعيل بخاري
ر مقاالت قبلي چندين بار معنايي را  د-4

كه از ثنويت ارسطويي در نظر هست 
اما براي خوانندگاني كه . بيان كرده ام

مقاله حاضر را بدون توجه به مقاالت 
قبلي دنبال مي كنند كوتاه عرض كنم كه 

آن . ندي گوي نمتي را ثنويهر دوگانگ
 يوناني كه اصل راهنما در فلسفه يتيثنو

عقل را ست، ه عموماً و غربا،ًخصوص
. محدود ساختن به دو محور متقابل است

 يا دو اصل راهنما يا به دو محورساختن 
تعبير برخي دو ارزش متقابل وقتي 

اين دو محور يا دو )  الفثنويت است كه
 در ) رابطه دارند و بگريكديبا ارزش 

، به گريكدي هر دو نسبت به اي رابطه نيا
 يكي ايند و  هستري فعال و فعل پذنوبت،
فعل همواره  يگري فعال و ديگريدر د
به اولي ثنويت دومحوري .  استريپذ

 تك تي ثنويدوماطالق مي شود و به 
 قدرت ي هاانيب. مي گوييم يمحور
 بر هي مطلقه فقتي از جمله والتريتوتال

 تي ثنونيا.  اصل ساخته شده اندنيا
  . استديضد كامل توح

د  ابن كالب نوشته محمد مجته-5
  شبستري

» اصحاب حديث«  پيروان اين نظر را -6
در باره قالبي بودن بخش . مي خواندند

بزرگي از حديث ها، كريچن زيد، تأكيد 
چگونه مي توان حديث هائي « : مي كند

را كه به پيامبر نسبت داده اند را 
پذيرفت كه ضد آزادي و ضد عقل و ضد 
عدالت و ضد انقالب هستند ؟ وظيفه ما 

به صداي بلند  بگوئيم كه بخش است كه 
بزرگ حديث  كه  جمع آوري شده است، 

نه از دورن پيامبري كه بازگو كننده  
 –اوهام   و تناقضهاي جامعه عرب 
. »مسلمان قرنهاي دوم و سوم است 
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 براي نمونه به مقاله آقاي محمد -7
 شبستري در باره حقوق بشر در مجتهد
 نقدي بر قرائت رسمي از دينكتاب 

  .توجه كنيد
 نگاه كنيد به مباحثات طباطبائي – 8

صاحب الميزان و ديگران در باب تكلم 
حقيقت وحي «خداوند با پيامبر در مقاله 

منتشره در » الهي
http://www.shaaer.com/txt/Kh

atamolanbya/Goran/21.htm  
 ( 68وره هاي نحل، آيه   قرآن، س– 9

وحي به  ( 12و فصلت، آيه ) وحي به نحل 
وحي به  ( 111و مائده، آيه ) پديده ها 
وحي به  (163و نساء، آيه ) حواريين 
موضوع وحي ها يكي هستند ). پيامبران

و جهتي كه رهنمود مي دهند يكي 
هستند و بيانگر و ارتباط آفريدگار با 

  .آفريده اند
اه كنيد به انسان، حق،  از جمله نگ– 10

قضاوت و حقوق انسان در قرآن، نوشته 
  ابوالحسن بني صدر، بخش اول

 21 همان مقاله در شماره 19 صفحه – 11
Les Peuples Méditerranéens.  

 به تازگي سيلون گوگنهيم – 12
Sylvqin Gouguenheim در كتاب 

-Aristote au Mont-Saintخود،  
Michelراث  مدعي شده است كه مي

فلسفي يونان از طريق متفكران مسلمان 
در مجله . به غرب منتقل نشده است 

Philosophie 2008 ، ژوئن 20 شماره ، 
،  نظر او نقد شده و 19 و 18صفحه هاي 

ميراث « مسيري مشخص گشته كه 
يونان طي كرده تا به اروپا » فلسفي

يونان به » ميراث فلسفي«: رسيده است
داد و از بغداد به دمشق و از آنجا به بغ

مراكز علمي ايران رفته و به اروپا آمده 
  . است

    آلن دو ليبرا متخصص فلسفه قرون 
وسطي، به مدعي خاطر نشان كرده است 

» ميراث فلسفي«نه تنها عربها «كه 
يونان را به عربي بازگرداندند، بلكه 
نخستين روياروئي هلنيسم و توحيد نزد 

فكري غرب درام . عربها روي داده است
 –زاده تالقي باورمسيحي با خرد  يوناني 

بلكه زاده راه حلهائي بود كه . عربي نبود
متفكران مسلمان براي مسئله روابط 

  . »فلسفه يوناني و دين اسالم يافته بودند
 و 50 قرآن، سوره هاي مائده، آيه – 13

  ... و85 و اسراء، آيه 11ابراهيم، آيه 
 در :يدگومي ابوالعباس بغوي  - 14

بجانب غربي نزد ]بغداد  به. ظ[ دارالروم 
فثيون نصراني رفتم و در ضمن نام ابن 

و گفت ابن كالب اين ا.  كالب بميان آمد
زنده راي را از من فراگرفت و اگر او 

مسيحي (را ترسا  مانده بود ما مسلمانان
 محمدبن :گويدمي  بغوي . مي كرديم) 

 اسحاق طالقاني از فثيون پرسيد شما
مسيح را چه دانيد؟ گفت همانكه قرآن 

ابن  از. دانندمي را مسلمانان اهل سنت 
  .النديم

 نگاه كنيد به عدالت اجتماعي - 15
  نوشته ابوالحسن بني صدر، فصل سوم 

   36 قرآن، سوره اسراء، آيه - 16
 جامعه باز و دشمنانش اثر كارل – 17

پوپر، ترجمه علي اصغر مهاجر، انتشارات 
ي انتشار، تهران، پائيز شركت سهام

  .،  فصل ششم در عدالت استعبادي1364
 و 135 قرآن، سوره نساء آيه - 18

اگر حق از هوي هاي  ( 71مؤمنون، آيه 
آنها پيروي مي كرد آسمان ها و زمين و 
) هرآنچه در آنها هستند فاسد مي شدند

  ...و

چرا تهديد نظامي 
  اسرائيل به ايران 

  جدي است
  

 -2حمله به ايران را دارد اسرائيل قصد 
انجام مانورهاي اسرائيل با مسافت 

 دو -3 كيلومتر در ماه ژوئن 1500
مالقات پي درپي بوش با اولمرت طي 

 ديدارهاي مقامات نظامي -4ماه ژوئن  
 امنيتي آمريكا و اسرائيل در هفته -

هاي اخير بويژه رئيس ستاد ارتش 
آمريكا با همتاي اسرائيلي خود در 

   سخنان -5  2008 ژوئن 28به روزشن
جرج بوش خطاب به سران اروپا جهت 

 -6موضع گيري جدي تربرعليه ايران 
مصاحبه اهودبارك با لوموند كه ايران 
را بزرگترين تهديد عليه جهان معرفي 

 مصاحبه شاوتاشاويت رئيس -7كرد  
پيشين سرويسهاي اطالعاتي اسرائيل 

با نشريه انگليسي ساندي ) موساد(
 مبني 2008 ژوئن 29راف به تاريخ تلگ

بر اين كه دولت اسرائيل براي نابود 
كردن تاسيسات اتمي ايران بيشتر از 
يكسال فرصت ندارد ، در غير اين 

   صورت اسرائيل در معرض خطر
حمله اتمي ايران قرار خواهد گرفت  

 نوشته يوشكافيشر وزير خارجه سابق -8
  آلمان و نماينده اين كشور در شوراي 

امنيت در روزنامه هاآرتص مبني 
براينكه بوش واولمرت بدنبال پايان 
دادن برنامه هسته اي ايران و استفاده 
از گزينه نظامي به جاي مذاكرات 

 سخنان خشن -9ديپلماتيك هستند  
اوائل ژوئن اولمرت در اپيك 
بزرگترين البي اسرائيلي در آمريكا 

 30 گزارش شبكه اي بي سي در -10
 نقل از يكي از مسئوالن ژوئن به

پنتاگون كه از او نام نبرد در 
موردحمله قريب الوقوع اسرائيل به 

آري اينها هوشداري به مردم . ايران 
ايران است كه بايد حمله نظامي 
اسرائيل به ايران را جدي بگيرند زيرا 
حمله نظامي عليه تاسيسات اتمي ايران 
خود نشان دهنده منطقي سياست 

 سال است 60ل است كه جنگي اسرائي
اين دولت به كار برده است و خواهد 

اسرائيل قصد دارد با حمله به . برد
ايران جامعه جهاني الخصوص اروپا 
وآمريكا را غافل گيرنمايد و آنان را 
درعمل انجام شده اي قرار دهد تا به 

دولت . مقاصد نامبارك خود نائل آيد
اسرائيل از آن جهت اصرار به حمله 

 عليه ايران دارد تا نشان دهد نظامي
همچنان از اقتدار برخوردار است و از 
اين طريق به فلسطينيان، اعراب و ديگر 
كشورهاي خاورميانه حالي كند راهي 

  .جز پذيرش اين اقتدار ندارند
همانطوريكه در مقاالت قبل گفته شد 
جمهوري اسالمي راهي جز تسليم و 

 ندارد ، 5+1قبول بسته پيشنهادي 
غيراين صورت مسئوليت هرگونه در

حمله و ضربه اي به مردم و كشور 
ايران به عهده رژيم  مملكت بر باد ده 
جمهوري اسالمي  است كه با غصب 
حاكميت مردم به منفورترين دولت 
دنيا يعني اسرائيل اجازه اين چنين 

  .گستاخي ها را داده است
Fa_rastgou@ yahoo.com      
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