
  

ن خود را در اين مدارق اينست كه مردم ايراح.سته بد و بدتر زنداني كرده استرژيم در درون مردم را در مدار ب:انقالب اسالمي
زنداني كرده اند و با آنكه مرتب از بد به بدتر و از بدتر به بدترين  گذر مي كنند، همچنان گمان مي برند ميان بد و بدتر انتخاب 

 بد و مجهز شدن» جنگ پيشگيرانه«و اينك، رژيم كشور را در موقعيتي قرار داده است كه از ديد امريكا و اسرائيل، . وجود دارد
ايران به بمب اتمي بد تر جلوه مي كند و كارشناسان اينطور توجيه مي كنند كه براي گرفتار بدتر نشدن مي بايد به ايران حمله 

 چكيده يك كتاب در باره سياست اسرائيل و امريكا در خاورميانه كه تجزيه كشورها است و نيز نكات اصلي مقاله دومفصل در . كرد
 مي ،كه امريكا مي بايد بدان بپردازد» ملت سازي «،در مقاله خانم رايس. از نظر خوانندگان مي گذرندرايس وزير خارجه امريكا 

، هم انواع سناريوها و هم پاسخ اين پرسش را  و چهارم فصل هاي سوم. بايد بيشترين توجه خوانندگان را به خود جلب كند
 و اين ادعا است كه از موضع قدرت معامله كرديم و يا گوياي آيا رزمايش موشكي پوشش سازي براي يك معامله: خواهيد يافت

  ناتواني خامنه اي و چند محوري شدن رژيم است؟
در اين قسمت از سازماندهي ترور و مراحل آن آگاه .      پيش از آن، در فصل اول، قسمت دوم تحقيق در باره مافياها را مي خوانيد

م چند اطالع و داده مهم اقتصاد ايران از پنجدر فصل : اد كشور اختصاي داده شده اندبه اقتصو ششم  پنجم    فصلهاي  .مي شويد
  .م مقاله ژاله وفا را در باره گاز و فروش آن مي خوانيدششنظر شما مي گذرد و در فصل 

  : م، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان از نظر خوانندگان مي گذردهفت     در فصل 
   4          در صفحه                        
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  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  9 - ه عدميقرآن در انديشه موازن

  
  قرآن و آزادي در پيامبري 

  
و به ويژه با توجه به اصل ) ص(پرسش پنجم از رابطه قرآن و شخصيت نبي     

پرسش از اين قراراست؛ به نظر مي رسد رويكردي كه . آزادي اراده مي پرسد
قائل است، قرآن محصول كار پيامبر بوده است با اصل آزادي فردي پيامبر 

در تغيير و ) ص(به بيان ديگر، چرا محمد . سازگارتر است) ارابطه آزاد با خد(
تحول متن قرآن از آزادي برخوردار نباشد؟ چرا او حق نداشته باشد در آن 
دخل و تصرف كند؟ يعني اگر پيامبر چنين اراده اي بكند، آيا خداوند او را 

  به حفظ عين الفاظ و معاني الهي مي كرد؟ و در ارتباط با همين"مجبور"
 را قرآن شناس مصري معاصر، يد،  نصر حامد ابوزاهل نظري اشكالهاي ،پرسش

  :براي نقد، ارسال كرده است
تمام و يا اغلب آيات زماني نازل شده اند كه حضرت محمد با حادثه خاصي . 1

اگر پيامبر در سرزميني ديگر و يا در تاريخي ديگر مي زيستند . روبرو بوده اند
 نمي شدند، آيا قرآن همچنان در برگيرنده همين آيات كه با آن حوادث روبرو

  مي شد؟
و يا اگر آن حضرت در همان جامعه و همان تاريخ با بعضي از حوادث روبرو . 2

نمي شدند و آن آيات نازل نمي شدند، تكليف ما انسانها در اين وضعيت كه از 
  بعضي از رهنمودها و آيات محروم مي شديم چه مي بود؟

 سال عمر مي كرد، آيات ديگري بر او 73 سال، 63پيامبر به جاي آيا اگر . 3
نازل نمي شد؟ تكليف ما انسانها چيست كه بعضي از آيات را در اختيار نداريم؟ 

 سال عمر مي كردند و بعضي از آيات نازل 53 سال، 63به عكس، اگر به جاي 
شده اند، چه نمي شدند، با آياتي كه مي توانستند نازل نشوند ولي حاال نازل 

  بايد مي كرديم؟
اگر بگوئيم تعداد آيات ثابت است و بايد همين مي شد كه شده است، . 4

معنايش اين است كه همه اين حوادث حكم خدا بود كه نه در زمان و مكان 
ديگر، بلكه در همان زمان و مكان و نه با حوادث كم يا بيش ديگر، بلكه با همان 

عمري كمتر و يا بيشتر بلكه با همان طول عمر حوادث و باالخره نه با طول 
در اين صورت، يك مشكل بزرگ تر ايجاد كرده ايم و آن . زندگي مي كرد

 .اين كه همه چيز محكوم به جبر و تقدير بوده است
 در ارتباط با بخش پيشين اين مطالعه است، در 4 تا 1    از آنجا كه پرسشهاي 

م و سپس به پرسش مي پرداز ابوزيد  نقل شده ازاشكال هايپاسخ نخست به 
  :م پرداختلي كه در آغاز بحث آمده است خواهاص

  : (*)ابوزيداشكال هاي 
نظريه ابن كالب در باره كالم (    يادآور مي شوم كه پاسخ به پرسش چهارم 

اما بدين خاطر . پاسخ اشكاالت ابوزيد را هم در بردارد) نفساني و كالم لفظي
شني تمام بيانگر كار برد منطق صوري از سوي عقلي كه پرسشهاي او به رو

پيش از ورود به بحث تفصيلي .  استنياز به نقد و رفع اشكالها توجيه گر است، 
ها، يك نكته مهم معرفت شناسانه را بايد متذكر شد و آن اين اشكالدر باره اين 

 تكه عقلي كه اين پرسشها را ساخته است، سخت در بند منطق صوري ثنوي
بي نهايتي را كه خداوند است در هيچيك از » حضور« چرا كه .استگر

پرسشهاي او نمي يابيم، مگر در اشكال چهارم وي كه آنهم به قصد ساختن 
                  .استپاي خداوند را بميان كشيده جبري صوري 

  2در صفحه          

   پاكنژاد- ج
  ! تير و تحول آن و مقايسه اي موذيانه18جنبش دانشجويي 

  
 " پيروزي در سايه ترس"شادي حاصل ازخروج آقاي احمد باطبي ازايران و رهايي از چنگال عوامل كور باطن نظريه

در آستانه تعطيالت تابستاني دانشگاه . ستبا ادامه نگراني از وضعيت بد حقوق بشر در ايران و تضييع گسترده آن همراه ا
ها و موسسات آموزشي در ايران، موج تازه اي از دستگيري هاي دانشجويان مبارز و معترض از سوي نيرو هاي سركوبگر 
رژيم واليت فقيه آغاز گرفته است كه  بازداشت خانم بهاره هدايت وآقاي محمد هاشمي واحضار آقاي علي عزيزي 

نظام واليت فقيه پايه و اساس خود را بر اختناق نهاده، ادامه حيات خويش را نيز بر تئوري .آن است نمونه هايي از 
صدور احكام سنگين به بهانه هاي واهي و اتهامات بي اساس براي شاخص هاي جنبش .  النصر بالرعب استوار كرده است

 سياسي و –ه اي جز بهبودي وضعيت اجتماعي كه خواست... هاي اعتراضي دانشجويان و معلمان و كارگران و زنان و
اقتصادي خويش و تمامي مردم ايران را ندارند، از جمله صدورحكم اعدام براي آقاي  فرزاد كمانگر و احكام زندان 

از يك سو و تبرئه بلكه ترفيع مقام عوامل سركوب ...   براي آقايان احمد قصابان، احسان منصوري و مجيد توكلي و
لذا مقابله با .  انجام مي گيرند» النصر بالرعب«قوق فردي و اجتماعي ايرانيان در دگر سو،  در پيروي از وتجاوز به ح

روشهاي بكار گرفته شده از سوي ارگانها و سازمانهاي مختلف نظام سر كوبگر و رهايي جامعه از ترس كاذب وظيفه 
وضعيت امروز ايران .  ن و حقوق مردم آن داردسنگيني را بر عهده هر ايراني آزاده ميگذارد كه دل در گرو وط

بايد مراقب بود  تا مبادا به اسم منافع ملي حقوق ملي  پايمال شود و بنام و توجيه كردن آن . هشياري بسيار را مي طلبد 
ه در الطبع تماميت ارضي و آزادي، دو اصلي بوده اند كه همواراستقالل و ب. منافع تشبث به هر وسيله اي جايز گردد

هرزمان اين دواصل فكر راهنماي جنبشي عمومي . جنبش هاي رهايي بخش ايرانيان حضور دائم و مستمر داشته اند
  اما هر بار، پس از پيروزي، با كمال تاسف، . داشته استگشته اند، آن جنبش موفق و اميد تغييري نويد بخش را در پي 

  15در صفحه    

  پيام آقاي ابوالحسن بني صدر
   تير18مناسبت ايلغار به 

  
  بنام خدا

  هموطنان عزيزم
     نخست از  بحران اتمي با شما سخن مي گويم كه خائنان به ايران ساخته 

. دولتي كه منتخب مردم و خدمتگزار مردم باشد، مسئله نمي سازد. اند 
 بحران و بحران را تشديد نمي كند تا زيانهاي بزرگ ببار  بدل بهمسئله را

تا امروز كه قرار بر گفتگو .  رانجام ناگزير نشود، جام زهر سركشدنياورد و س
چه اندازه هزينه . نمي دانيد» برنامه اتمي«است، شما مردم ايران هيچ از 

برده است، در دوران بحران، كدام شمار استعداد و چه ميزان سرمايه از 
د ايران گريخته است؟ اين بحران تا كجا مانع  سرمايه گذاري در تولي

فرآورده هاي مورد نياز جامعه شده و در بكار افتادن سرمايه ها در 
سوداگري و رانت خواري، چه اندازه  اثر گذارده است؟ انزواي ايران و 
مجازاتهاي اقتصادي، كدام اثر را بر روان مردمي گذاشته است كه در 
طول رژيم كنوني، در محاصره اقتصادي يا تهديد به محاصره و جنگ و يا 

گراني زندگي يكي از اشكال –ديد به جنگ زيسته اند؟ جو خشونت ته
 را چه اندازه سنگين تر كرده است؟ و آيا زمان آن شده –خشونت است 

است كه حاكمان ادامه دادن به بحران را بي فايده يافته و برآن شده باشند 
بدان پايان بدهند؟  شما مردم ايران  تنها از چند و چون فشار طاقت شكني 
آگاهيد كه اين بحران و بحرانهاي پيش و همزمان با آن، بر شما وارد كرده 

 درصد عادي 49تورم تا : اين حكومت مي گويد» وزير«. اند و مي كنند
آيا او . گويداين سخن را وزير حكومت مدعي عدالت گستري مي . است

د نمي داند كه تورم، برداشت از درآمدهاي قشرهاي ميانه و فقير جامعه بسو
حاكمان ثروت اندوز است؟ آيا در اين رژيم و در ميان روحانيان در 
خدمت دولت كسي نيست كه بداند عمل به رهنمود قرآن در باره ربا، 
نيازمند اجراي همĤهنگ تدابير اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي 
است؟ ثابت نگه داشتن ارزش پول و به صفر متمايل كردن رجحان نقدينه 

عدالت اجتماعي به اجراي  و تدبير از تدبيرهاي اقتصادي هستند؟تنها دو
مجموع تدابير تحقق پيدا مي كند؟ شما هيچگاه از حاكمان خودكامه 

  پرسيده ايد، 
  15در صفحه
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 1387   مرداد 13  تير  تا  31    از702  شماره 2008   اوت    3  ژوئيه  تا 21 ا ز 

 

غافل از اين كه اين جبر ناقض وجود 
خداوند است به ترتيبي كه بهنگام 
پرداختن به اشكال چهارم او، اين 

  .موضوع را باز خواهم كرد
پرسش اول ابوزيد گزارشگر بي . 1

 » مستمرامرهاي واقعي«اطالعي او از 
 شده احكاماست كه در قرآن، موضوع 

به اي خوب است اينچا از تجر. اند
 در زمان :شخصي سخن بگويم

ول پرسش غدانشجوئي ذهنم مدتها مش
بود و سروكار » امرهاي واقع«از 

روزانه با اين پرسش پيدا كرده بودم و 
البته در كالس روشهاي تحقيق نيز 
ويژگي هاي امر واقع را مي آموختند 
تا دانشجو بتواند امر واقع را از غير آن 

يل پس از نقد و تكم. تشخيص دهد
 سراغ ويژگي هاي امرهاي واقع، 

قرآن رفتم و در قرآن، به چستجوي 
در مطالعه اولي . امرهاي واقع پرداختم

انتشار » بعثت دائمي«كه زير عنوان 
دادم، دو ويژگي اين امرهاي واقع را 

ويژگي اول اينكه : خاطر نشان كردم
داراي صفت دوام و استمرار هستند و 

 كه در همه دوم اينكه نه در  يك جامعه
. دجامعه ها، به استمرار، واقع مي شون

مانند قدرت، يا امرهاي واقع اجتماعي 
يا نظير زناشوئي، طالق و  زنا  و 

نابساماني هائي كه صفت مداوم دارند 
...) ورم و جنايت چون قتل، دزدي ج(

و يا امرهاي واقع اقتصاد، تجارت، 
شيوه هاي استثمار، ربا، و امرهاي واقع 

، چون مستكبر و اجتماعي -سياسي 
مستضعف، صلح و جنگ، امرهاي ديني 

،  باوري و دين ناباوريچون دين
 بي  و دادگري و دشمني، ودوستي

 نيكوكاري ها و زشتكاريها  ودادگري
 سال از آن مطالعه 40تا امروز كه .  ..و

در قرآن، امر  مي گذرد، هيچ گاه
واقعي كه حادثه زودگذري، خاص 

، بي رابطه )ص(پيامبر دوران پيامبري 
 . نيافته ام  باشدبا امر واقعي كه مستمر

اين يادآوري بجاست كه امر واقع 
. ديرپا كه حق نباشد، زوال پذير است

براي مثال،  ربا را مي توان از ميان 
برداشت اما  نياز به برنامه اي جامع و 
  .اجراي آن در زماني طوالني دارد

يگر حقوق انسان و حقوق دحال آنكه 
جانداران و حق طبيعت همه مكاني و 

 چرا.  هستند و زوال ناپذيرهمه زماني
كه حقوق انسان ذاتي او هستند و هر 
انسان مي تواند يك به يك آنها را 

  . تجربه كند
 ابوزيد از اين دو ويژگي بدين قرار، 

امرهاي واقع موضوع آيه هاي قرآن، 
يكسره غافل مانده است و بجاي آنكه 

ا كردن خود از غفلت شود، در پي ره
بر قرآن نقص روا ديده و اشكال اول 

  .خود را ساخته است
 دوم او گوياي فرو ماندن در اشكال. 2

همان غفلت و غفلت بس بزرگ تري 
او مي پندارد كه بر اساس : است

حوادثي زودگذر، مي توان انسانها را 
مخاطب قرار داد و ديني را به آنها 

 بيان آزادي، پيشنهاد كرد كه بمثابه
عقل انسان و استعدادهايش را آزاد و 

غفلت او بدانحد است كه از . فعال كند
خود نيز نمي پرسد هرگاه اساس دين 
بر حوادثي زودگذر بود، آنهم به گونه 
اي كه برخي از اين حوادث فقط در 

قابل ) ص(همان زمان پيامبر 
 در پديدارشدن بودند، عمر دين او

 مي رسيد زيرا حيات پيامبر به آخر 
، مي شدندحوادثي كه موضوع احكام 

جاي خود را به حوادث ديگري مي 
 . دادند كه احكامي براي آنها نبودند

بدين قرار، يا پيامبر مي بايد حيات 
جاويد مي يافت و بر همه حوادث زود 
گذر تمامي جوامع، روز به روز، 
معرفت مي يافت و براي حكم هريك 

جعه مي كرد و يا از آنها به خداوند مرا
    !از خير پيامبري در مي گذشت

     اما نبايد پنداشت كه آقاي ابوزيد 
غالب اهل . در جهان مسلمانان تنهاست

فقه، در همه مذاهب، امر واقع و 
ويژگي هايش را نمي شناسند و برآن 
نمي شوند تا با شناسائي امرواقع، برابر 
اصول راهنماي قرآن، آيات را معني 

از شفافيت و سرراستي آنها كنند تا 
 زدر حقيقت، ا. غرق شگفتي شوند

جمله عرصه هاي تضاد بيان آزادي با 
بيان قدرت، ساحت امرهاي واقع 

توضيح اين كه عقل قدرت . است
 مدار، از امرهاي واقع مستمر، اغلب

از ديد او، امرهاي واقع، . غافل است
حوادثي هستند كه پديد مي آيند و 

بدتر از اين واقعيت . ناپديد مي شوند
نيز كه حوادث گذرا، در رابطه با 
امرهاي واقع مستمر پديد مي آيند، 

براي مثال، جنگ امر . يكسره غافلند
بيان . واقعي است كه استمرار دارد

آزادي مي بايد رهنمود و بسا 
رهنمودهائي را در برداشته باشد كه 

 از جنگ بياسايند و حق  راجهانيان
اما تا از . زيابندخويش را بر صلح با

جنگ نياسوده اند و جنگ روي مي 
در هر جنگ، يك رشته حوادث دهد، 

اين . روي مي دهند كه ديرپا نيستند
. حوادث، در همه جنگها، يكسان نيستند
. و اگر جنگي نبود، روي نمي دادند

گرچه وجودشان بستگي به جنگ دارد، 
اما چه بسا پيش از پايان جنگ، عمر 

چنانكه . ه سر مي رسدبرخي از آنها ب
جنگ ايران و روسيه در دوران قاجار 

 ساله ايران و عراق هردو 8و جنگ 
جنگ هستند اما در اين دو جنگ 
حوادثي گذرا نيز رخ داده اند كه 
. نقاط تمايز اين دو جنگ را مي سازند

لذا، اجتهاد در امور واقع ناپايا، مي بايد 
و مستند به شناسائي امور واقع پايا باشد 

 قرآن نيز بمثابه بيان آزادي، درهنمو
بايد مستند به امرهاي واقع پايا باشد،  

چنانكه شده . وگرنه، فقه عقيم مي شود
   .و از قرآن بريده است

    براي اين كه توضيح براي 
خوانندگان از روشني كامل برخوردار 
شود، دو سياست در باره دو امر واقع 
مستمر، يكي ربا و ديگري جنگ را 

  : يادآور مي شوم
 در وزارت دارائي اين جانب، طرح ●

اقتصادي كه البته بعدهاي سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي خود را نيز مي 
داشت، براي حذف ربا، تهيه شد و به 

در آن طرح، به ربا بمثابه . اجرا درآمد
. يك امر واقع ديرپا، نگريسته شده بود

 بدين سو، آن طرح 1360از سال 
 ربا امر واقعي گذرا تصور .بالاجرا شد

چرا كه وقتي بيان قدرت . رفت
راهنماي عقل مي شود، عقل ديگر 
واقعيت را همان سان كه هست نمي 
بيند بلكه آن طور كه نياز قدرت 

حذف ربا از . ايجاب مي كند، مي بيند
جمله نياز به ثابت نگاه داشتن ارزش 

باوجود تورم شدت و . داشت... پول و
  . مي شد و محال شدشتاب گير محال 

 انقالب ها، همواره گرفتار جنگ ●
. پرهيز از جنگ امكان داشت. شده اند

يك شرط آن اين بود كه دولت 
جديد، در سياست داخلي و خارجي، 
به قدرت خارجي مراجعه نمي كرد و 
آن را محور سياست داخلي و خارجي 

با گروگانگيري و ادامه . خود نمي كرد
يك . رفتآن، اين شرط از ميان 

سياست ترجمان بيان آزادي بود و 
مجموعه اي از تدابير براي جلوگيري 
از وقوع جنگ و بازيافت استقالل، از 
جمله به معناي ممنوع بودن مراجعه به 
. قدرت خارجي در امور داخلي بود

بعد از وقوع جنگ، سياست بيانگر بيان 
آزادي پايان دادن به آن را هدف مي 

سياست ترجمان بيان در برابر، . گرداند
قدرت محور كردن قدرت خارجي در 
سياست داخلي و خارجي و طوالني 
كردن جنگ را هدف گرداند و جنگ 

  . را تا سركشيدن جام زهر ادامه داد
پرسش سوم آقاي ابوزيد حاكي از . 3

آيا او به خدا : غفلت كامل از خداست
قائل است و پيامبر را فرستاده او مي 

يا منطق صوري اين داند؟ اگر آري، آ
اندازه او را غافل كرده است كه به 
خود نمي گويد قرآن پيام خداوند 
است، و اين حضرت باري است كه 
هستي جاودانه، آزادي مطلق، دانش 

است و نه ... مطلق، خالق مطلق و
پيامبر؟ چگونه است كه او از ياد مي 

برد كه عمر خداوند كوتاه و بلند نمي 
؟ » مي شودباش«: فرمايد شود و چون 

و يا چگونه است كه حجة الوداع و 
امروز، كامل كرديم براي «)  1(آيه 

  از ياد برده است؟»  شما دين خود را
از اين آيات چنين بر مي آيد كه    

مدت پيامبري را پيام معين نمي كند، 
بلكه اين قاعده معين مي كند كه 

مدت زمان . »تغيير كن تا تغيير دهي«
اه و سال عرفي تعيين نمي م پيامبري را
اين حقيقت تعيين مي كند كند، بلكه 

كه تغيير دادن رابطه ها و پديد آوردن 
غيير تتا (= جامعه هاي باز و تحول پذير 

موكول به بازجستن آزادي و ) دهي
) تغيير كن(= حقوق ذاتي خويش 

غفلتي از غفلتهاي بزرگ ابوزيد، . است
 توضيح. او از بعثت دائمي استغفلت 

خاتم پيامبران ) ص(اين كه پيامبر
است، بخاطر گزاردن پيام آزادي و 

از آن زمان كه او پيام گزارد و . حقوق
اسالم بمثابه بيان آزادي راهنماي 
انسان شد، انسان نشاط قيام به تغيير 

به . كردن و تغيير دادن را باز مي يابد
يمن اين بعثت دائمي است كه همه 

 ساخته كه آن امرهاي واقع مستمر
قدرت و مانع رشد انسان در آزادي 

با . از ميان برخيزندمي توانند هستند، 
توجه به اين بعثت دائمي بود كه 
انسانهاي آزاده مي كوشيدند و 
همچنان مي كوشند تجربه انقالب 
.  ايران، تجربه انقالبي موفق شود

تجربه اي كه خيزش ملتي را با هدف 
. كردن استقالل و آزادي، ممكن كرد

اميد آن انسانها اين بود و همچنان 
اينست كه با موفق شدن اين تجربه، 

در .  جهان وارد عصر آزادي بگردد
همه جا، به يمن بيان آزادي، انسانها 

  .تغيير كنند و تغيير دهند
      ابوزيدها از واقعيت ديگري و 

مهم غافلند و آن اين كه با البته بازهم 
 آزادي و بعثت پيامبر بود كه انسان از

حقوق ذاتي خويش آگاه شد و 
خواست آزادي، سرانجام خواست 
جهانيان گشت و اميد كه سرانجام، در 
سرتاسر جهان، انسانها آزادي را بازيابند 

  .و در آزادي رشد كنند
از روشهاي عقل قدرتمدار، يكي . 4

اينست كه از ياد مي برد  كه اين بر 
مدعي است كه سخن خود را با دليل 

 الزم نمي بيند زيد وباما ا.  كندهمراه
. ادعاي خود را با دليل همراه كند

ديگران يا مي بايد ادعاي او را بپذيرند 
او تازه، . و يا آن را با دليل رد كنند

خود بجاي مخالف نظر خود دليل مي 
تراشد و دليل خود تراشيده را سست و 
متناقض و خود را محكوم به جبر 

  ! باوري توصيف مي كند 
نقل شده ابوزيد بنابر آنچه كه از      

مي كند طرح  ادعاي باال را 3است وي 
 حكمي شگفتي آور صادر در پي آنو 

هركس سه ادعاي باال را : مي كند
 در اين باره !نپذيرد، جبر گرا است
  :چند نكته گفتني است

 طرفه اين كه او نوع استدالل 1/ 4
مخالف را نيز خود معين مي كند و از 

 برد با اين كار خويشتن را در ياد مي
قرار مي » جبار علي االطالق«مقام 
در به شرح  باال، توضيح اين كه، . دهد
او، هيچ اشكال  هيچيك از سه رفع 

يك از داليلي كه او از قول مخالف 
 آورده نشده ا ادعاي خود مي تراشد،

داليلي كه او از قول مخالف . ند
ادعاي خود مي تراشد، مانند ادعاي 

  ؛زيرا. ود او،  بي پايه و سست هستندخ
پيام از خداوند است و نه از   4/2

حق . و خدا آزادي محض است، پيامبر
آفرينش او . دكنجز حق، خلق نمي 

براي .  آزاد و پيام او بيان آزادي است
اين كه بدانيم چنين هست يا نيست، 
مي بايد به سراغ قرآن برويم و ببينيم 

 اين پرسش بيان آزادي هست يا خير؟
پاسخ و در نوبتهاي پيشين پيش از اين 

  . و در اينجا تكرار نمي كنميافته است
 بنا بر ويژگي بيان آزادي، پيامي 4/3

كه پيامبر آورده است، بكار بعثت 

مجموعه اي از . دائمي انسان مي آيد
دستوركارها كه عقل انساني را از تعقل 

بيان آزادي عقل . بي نياز كند، نيست
ي را آزاد نگاه مي دارد تا انسان انسان

 را فعال كند و  خويشاستعدادهاي
بمثابه مجموعه اي از استعدادها در 

از اين رو، نه تنها .  آزادي رشد كند
 ،جستن راه حل براي حوادثي ناپايدار

كه يافتن راه حل براي امرهاي واقع بل
بر وفق سامانه اصول  نيز، ديرپا را

. ن مي نهدانساخود راهنما،  برعهده 
پس انسان در خويشتن است كه مي 

. را تجربه كند) ص(بايد پيام پيامبر 
هرگاه به يمن پيام، بر آزادي و حقوق 
خويش همواره عارف ماند و عقل او 

براي تمام خالقيت خويش را يافت، 
  .پيام پيام آزادي استوي 

ابوزيد، با اگر و مگر، ادعا !   شگفتا4/4
ي كند و حكم بدان بسنده نم. مي سازد

مي كند هركس ادعاهاي او را نپذيرد، 
او از پيامبري بمثابه امري . جبري است

بايد از وي . كه واقع شده غافل است
محتواي پيامي كه پيامبر آورده پرسيد 

است چيست؟ آيا انسان را بر آزادي و 
حقوق خويش عارف مي كند و عارف 
نگاه مي دارد يا خير؟  اگر انسان را 

 بيان آزادي است ،كند، پيامعارف مي 
در ابالغ آن امين و ) ص(و پيامبر

اگر انسان را از .  صادق بوده است
آزادي و حقوق خويش آگاه نيز نمي 

بنا بر هريك از . كند، بيان قدرت است
دو  ارزيابي، هر چهار ادعاي او خالي 

داليل بي معني .  از معني مي شوند
بيان بودن اين ادعا، بنا بر اين كه پيام 
اما . آزادي باشد، را آوردم و مي آورم

اگر پيام پيامبر بيان قدرت بود، دليل 
بي معنا بودن اين ادعا اين است كه 
اين پيام ديگر نه پيام خدا است و نه 
   . پيامبر در ادعاي پيامبري راستگو است

  منطق صوري غفلت ابوزيد را 4/5
طوري كه او متوجه . كامل كرده است
 پيام ،اه برابر ادعاي اونيست كه هرگ

راه حل هاي متشكل از آورده شده 
كه مربوط به يك دوره مي بود خاصي 

پيامبر از آنجا كه زماني خاص هستند، 
براي اين راه حلها را، راه حلهاي عام 

 ها دانسته مكانهمه  و  ها زمانهمه 
پس او قدر قدرتي مي شود كه  است،

مي خواهد جهانيان را محكوم به 
ي كند كه حد اكثر راه حل احكام

 .يكچند از حادثه هاي زمان او هستند
اما اين قدر قدرت چگونه مي توانسته 
است جهانيان را ناگزير كند نسل بعد از 

ابوزيد غافل  نسل تابع احكام او بمانند؟ 
 همان اگر امور واقع، است كه

رويدادهاي ناپايدار باشند، اجراي اين 
خاص  در يك جامعهحتا راه حل ها 

نيز ناممكن مي شود چه رسد به 
براي . جهانيسطح در كردن پيامبري 

ميسر مي  نيز ناخاص  يزمانبرهه يك 
حتي اگر . شود چه رسد به همه زمانها

حيات پيامبر نيز جاودانه مي شد، باز 
پيامبري او براي يك جامعه نيز ناممكن 

.  جامعه جهانيراي مي شد، چه رسد ب
نقش آنها نيز غافل ابوزيد از انسانها و 

انسانها صاحب عقل و استعدادها . است
تكرار مي كنم كه پيامبري براي . هستند

آن نيست كه عقل و استعدادهاي انسان 
را تعطيل كند، بلكه براي آنست كه 
. رشد انسان در آزادي را ممكن سازد

پس انسانها هستند كه مي بايد به بعثت 
 بنده قدرت نشوند و ،دائمي برخيزند

امرهاي ويرانگر حيات و بيانگر غفلت 
انسان از آزادي خويش را پديد 

  . نياورند
هرگاه پيامبر شخصي مي بود كه     
مجموعه راه حلهائي مي شد  شپيام

براي حوادث گذرا، او فرعوني نمي 
شد كه مي بايد بر جهانيان و براي 
هميشه حكومت مي كرد؟ نياز به عمر 

ه انسانها جاوداني و واليت مطلقه بر هم
بر و همه زمانها و مكانها پيدا نمي كرد؟ 

او و همانندهاي او است كه بدانند 
 ين عصرهم در تهاييچنين فرعوني

 از واليت مطلقه نازيسم تا كنوني،

واليت مطلقه حزب طبقه كارگر و تا 
اين . واليت مطلقه فقيه تجربه شده اند

واليت ها جز حادثه آفريني و مسئله 
سئله و مشكلي را حل آفريني، هيچ م

ويرانه تر نكرده اند و جز ويراني و يا 
از دستشان برنيامده  كردن ويرانه ها،

  . است
 بودن وجه     هنوز داليل بر بي 

اين . ادعاهاي ابوزيد وجود دارند
اصلي و داليل را در پاسخ به پرسش 

  : پي مي گيرمآغازين بحث
  

  :پرسش از رابطه قرآن با آزادي پيامبر
دو پرسش را در خود پرسش اين      

  :بردارد
پرسش اول اينست كه هرگاه  - 1

بگوئيم قرآن محصول كار پيامبر است، 
رابطه (با اصل آزادي فردي پيامبر 

چرا پس . ، خوانائي دارد)انسان با خدا
در تغيير و تحول متن ) ص(محمد 

    قرآن از آزادي برخوردار نباشد؟
ن چرا او حق نداشته باشد در آ - 2

دخل و تصرف كند؟ يعني اگر پيامبر 
چنين اراده اي بكند آيا خداوند او را 

 به حفظ عين الفاظ و معاني "مجبور"
  الهي مي كرد؟ 

  
    پرسش اول- 1

ارايه    حتي بدون اطالع از  پاسخهاي 
به پرسشهاي پيشين و شناختن شده 

سامانه اصول راهنماي بيان آزادي و 
ه و يا ويژگي هاي اين بيان، سازند

پذيرنده اين نظر مي بايد به تناقض 
  :موجود در آن، پي مي برد

 ، هرگاه آزادي:  تناقض اول– 1/1
   ، – كه هست–رابطه انسان با خدا باشد

از » استقالل«معناي ه ب» آزادي فردي«
خدا، محدود شدن و از آزادي 

راست . ن مي شودگشتخويشتن غافل 
  از خدا، ختن خويش بخواهي، جداسا

 از دست رفتن استقالل نيز مي سبب
چرا كه زير گنبد كبود، عامل . شود
) زور(=  ساز ديگري جز قدرت حد

بدين قرار، دوگانگي با . وجود ندارد
استقالل و آزادي خود را گم خدا، 

پيامبري كه از استقالل و . كردن است
 د، كجا مي توانآزادي خود غافل است

براي پيام آور پيام استقالل و آزادي 
باز از ديگر تناقضهاي اين  باشد؟ هاانسان

  مدعا به موارد زير مي توان اشاره كرد؛
از آشكارتر دوم كه تناقض   -1/2

خداوندي كه قرآن را : تناقض باالست
و از راه او به انسانها ) ص(به پيامبر 

 خلق و ابالغ مي كند، آزادي و علم و
 عارف كاملي .محض است... زيبايي و

در كالم من : و مي فرمودكه پيامبر بود 
احتمال خالف وجود دارد و مي 

از علم اندكي «دانست كه به انسان 
با دخل آيا ، )2(» بيش داده نشده است

و تصرف كردن در پيام خدا، جز اين 
 اما مي كرد كه كامل را ناقص كند؟ 

ناقص كردن بيان آزادي، بيگانه 
آيا او . كردنش در بيان قدرت مي شد

 به اين اري مي داد؟ تن به چنين ك
  .تناقض باز خواهم پرداخت

 تناقض سوم اين كه استقالل و -1/3
آزادي پيامبر، در دوگانگي جستن با 

 استقالل  چرا كه .نبودقابل تحقق خدا 
و آزادي ذاتي حيات او بودند و 
دوگانگي با خدا، غفلت او از استقالل و 

اين چنين . آزادي خويش مي گشت
ت امر قدرت مي نه تنها آلشخصيتي 

، بلكه دستكاري در )تناقض اول(شد 
پيام ناگزير با منطبق كردن آن با اصل 

توحيد را . ثنويت تحقق مي يافت
ثنويت گرداندن و در پي خداشدن 

 كه آدم بود همان ميوه ممنوعه رفتن، 
خورد و استقالل و آزادي خود را ) ع(

ماجراي غرانيق اگر به عمل .  گم كرد
ميوه اسالم هم ، پيامبر ) 3(در مي آمد 

در آن ماجرا، . ممنوعه را خورده بود
او براي جلب سران بت پرستان، در 

  دادن مقام شفيع دو ( بند پيشنهاد آنها 
  

  3در صفحه

 قرآن و آزادي در پيامبري
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از استقالل و . بود) بت نزد خداوند
. آزادي خويش غافل نشد و نه گفت

وگرنه، ناگزير بود پيام خداوند را كه 
صل ثنويت، بيان بيان آزادي بود، بر ا

  .قدرت بگرداند
 : از اين قرار استتناقض چهارم - 1/4

خداوند خويشتن را به نور تشبيه مي 
 قرآن اين خدا، آشكار و بنابراين،. كند

دستكاري در آن، . سرراست مي شود
شفاف را كدر كردن و سرراست را پر 

كسي . پيچ و نامفهوم گرداندن است
نظر مي به كه اين نظر را  ساخته است، 

پديدار شدن از تجربه فراوان رسد 
 تاريك كننده غالباً هم و ،تفسيرهاانواع 
، غافل بوده ي هاي خود قرآنروشن
  . است

خداوند حق است : تناقض پنجم -1/5
پس . و از حق جز حق صادر نمي شود

قرآن در بردارنده حقوقي است كه 
، بمثابه انساني چون )ص(پيامبر 

. ا برخوردار استانسانهاي ديگر، از آنه
 بهتر اينست كه هر انسان خود  اين لذا،

قرآن را بمثابه در : تجربه را انجام دهد
بردارنده حقوق ذاتي خود، تجربه كند 

و ببيند آيا افزودن يا كاستن از آن،  
حق را ناحق مي كند يا نمي كند؟  

در دين اكراه «براي مثال، اصل 
 خالي كردن پندار و را براي » نيست

. تار و كردار خود از زور بكار بردگف
: پس از اين تجربه، از خود بپرسد

را با كدام دو كلمه و يا » اكراه نيست«
بيشتري مي تواند جانشين كند كه حق 

 كدر نشود؟  اين تجربه ، و شفاف،ناحق
به انسان مي آموزد كه اين عقل 
خويش است كه مي بايد آزاد كند و 

 شفاف و اگر چنين كند، بيان آزادي را
  .   مي يابد،سرراست و آسان به فهم

تكرار كنيم كه : تناقض ششم - 1/6
خداوند . خودكامگي آزادي نيست

آزادي است و دوگانگي جستن با او، 
خودكامگي عين  و يغفلت از آزاد

اين تكرار بخاطر در ميان . است
آيا از : گذاشتن اين پرسش است

جهانيان كسي بوده است و يا هست 
  را خدا، بيان آزاديكه منهاي

انديشيده و ارائه كرده باشد؟ فوكو، 
فيلسوف فرانسوي بر اين بود كه 

 بيان گي، همي موجود در ميان مابيانها
در حقيقت، جز اين نيز . قدرت هستند
زيرا غفلت از خدا و يا . ممكن نيست

دوگانگي جستن با او، ثنويت را اصل 
بر اين اصل، . راهنماي عقل مي كند

 بيان قدرت را درك نمي كند جزعقل 
و هرگاه خود بخواهد بسازد، جز بيان 

نيز ) ص(پيامبر . نمي سازدرا قدرت 
هرگاه چنين مي كرد، مي بايد پيام 
خدا را كه بيان آزادي بود، در بيان 

  . قدرت از خود بيگانه كند تا دريابد
مطرح  اشكاالترفع : تناقض هفتم -1/7

ين ابوزيد ما را از اشده از سوي 
كه بيان قدرت بر واقعيت آگاه كرد 

اساس امرهاي واقع ناپايدار ساخته مي 
 امرها را مهقدرتمدارها نيز ه. شود

 وگرنه آزادي خود ،زودگذر مي بينند
. را بخاطر قدرت از ياد نمي بردند

پيامبر چگونه مي : اينك پرسيدني است
 جامعه درتوانست امرهاي واقع مستمر 

 چه رسد به ،ناسدآن روز عربستان را بش
از گذشته هاي و آنهم  جامعه جهاني 

آيا ؟  تردور تا آينده هاي بازهم دور
عقلي كه بتواند پيامي را دريافت كند 

امرهاي مستمر با هاي كه، درآن، رابطه 
يكديگر و با امرهاي واقع نامستمر، به 
دقت بيان شده باشند، عقلي نيست كه 
توانائي اين هماني جستن با هستي 

يافته باشد؟  وقتي ... وشمند و دانا وه
 آقايامروز نيز، اين امرها بر امثال 

ابوزيد معلوم نيستند، آن روز چگونه بر 
  ؟ پيامبر اسالم معلوم شدند

دليل حقانيت حق : تناقض هشتم - 1/8
اگر دليل حق در . در خود حق است

خود حق نباشد، پيام، پيام خداوند 
 پيام ،اد استبنا بر اين، پيامبر آز. نيست

را نه بدين خاطر كه خداوند مي 
 بلكه بدين ،فرمايد بپذيرد و ابالغ كند

خاطر بپذيرد و ابالغ كند كه حق 
دليل  پيامي كهپذيرفتن و ابالغ . است

 غفلت حقانيت اش در خودش نيست،
با .  از آزادي خويش بشمار مي رود

 در نظرهائي چون اگراين محك 
 از اسالم مني، مي بيمواليت فقيه بنگري

 ان در خودشانزيرا دليلش. ندنيست
به يمن آشكار كردن اين .  نيست

: به محك دقيقي دست يافتيمتناقض، 
انسان آزاد است وقتي شخص را به 
حق مي سنجد و دليل حقانيت حق را 

   .درخود آن مي جويد
حقوق يك مجموعه : تناقض نهم - 1/9

به ترتيبي كه . را تشكيل مي دهند
ن حقي سبب مي شود كه، ناحق كرد

درجا، ناسازگاريش با حقوق ديگر 
) ص(پيامي كه پيامبر . آشكار شود

مأمور ابالغش مي شود، مجموعه حقوق 
نه تنها هريك از حقوق دليل . است

حقانيت خود را در خود دارد، بلكه 
  آنحقوق ديگر نيز محك حقانيت

يكي از داليل جانشين كردن . هستند
ز همين رابطه حقوق قرآن با روايات، ني

با يكديگر و دستكاري ناپذيري قرآن 
روشي كه براي بيگانه كردن . است

دين در بيان قدرت بكار رفته است، 
غافل از اين كه تغيير معني . تفسير است

آن را با آيه هاي ديگر فوراً  ،آيه اي
بدين قرار، .  در تناقض قرار مي دهد

هرگاه پيامبر خود كار مفسران را مي 
،  ناحق ني و افزود كاستهر د، كر

چنين . كردن حق يا حقوقي مي شد
 او را از آزادي ذاتي خود غافل ي،كتاب

مي كرد و بديهي است كتاب آزادي و 
حقوقي كه انسان ها را  بر آزادي و 
.  حقوق خويش عارف سازد، نمي شد

بدين قرار، هرگاه با اين ويژگي كه 
 را تشكيل مي ايحقوق مجموعه 

ر قرآن تأمل كنيم، مي توانيم دهند، د
رديابي كنيم و  يك به يك حقوق را 

دريابيم كه آيا حقي ناحق شده است يا 
  ؟ خير

 بازگوئيم كه از :تناقض دهم - 1/10
محكهاي تشخيص حالت آزاد با حالت 

انسان . غير آزاد، استقالل رهبري است
 استعداد رهبري خويش را از ،آزاد

پرسش مي . اكراه ، آزاد نگاه مي دارد
بگاه ) ص(آيا پيامبر : بايد اين مي شد

دريافت پيام، استقالل داشته يا نداشته 
بنا بر اين كه قرآن تأكيد مي . است

كند پيامبر انساني است چون انسانهاي 
ديگر، پس هرگاه پيام، پيام آزادي مي 

، بكار پيامبر در عارف ماندن بر هبود
آزادي و حقوق خويش نيز مي آمده 

در عين حال، دريافت پيام . است
معرفت بر استقالل و  به آزادي نياز

پس حالتي كه در . آزادي خويش دارد
وحي را دريافت مي ) ص(آن، پيامبر 

كرده است، حالت استقالل و آزادي 
مي ) ص(بي خدشه قوه رهبري پيامبر 

هركس عقل خويش را . بايد بوده باشد
آزاد و فعال كند، به تجربه در مي يابد، 

 ،قل نازا مي شود اگر استعداد رهبريع
چه . استقالل و آزادي نداشته باشد

رسد به رساندن استقالل و آزادي اين 
قوه تا بدانجا كه بتواند پيام حق را 

حالت خلق و به . دريابد و بازگويد
طريق اولي حالت دريافت پيام حق، 
حالت بازي با كلمه و جمله و پس و 

.  نيستپيش كردن كلمه ها و جمله ها
آنچه عقل خلق مي كند و پيام 
خداوندي كه عقل آزاد دريافت مي 
كند، معنائي است كه در كالم بيان مي 

بسا مي شود كه بعد از خلق، . شود
آدمي بر آن مي شود كه آن را كامل 

عالمي كه علمي را مي جويد با . كند
.  يافته خود همين كار را مي كند

فته  يا،هرگاه دستكاري: پرسيدني است
را ناقص تر كند، قوه رهبري عالم از 
استقالل و آزادي برخوردار هست يا 
آن را از دست داده است؟ كسي 
ترديد نمي كند كه ويران كردن 
ساخته، كار عقل قدرتمدار و قوه 
رهبري غافل از استقالل و آزادي 

بدين خاطر است كه . خويش است
خصوص وقتي واليت ه استبداد، ب

ران مي شود، مطلقه يكي بر ديگ
استقالل و آزادي را از استعداد رهبري 

. و جامعه تحت امر او مي ستاند» رهبر«

بديهي است دستكاري در پيام حق 
علي االطالق از سوي انسان، كامل را 
ناقص كردن مي شود و تا او از 
استقالل و آزادي قوه رهبري خويش 

بدين . غافل نشود، چنين نمي كند
: مي آوريمسان، محك ديگري بدست 

فرآورده هر عقلي گوياي ميزان 
استقالل و آزادي قوه رهبري از 
مالحظات و محدود كننده هاي ديگر 

ساخته خود آزاد و مستقل انسان .  است
.  را كامل مي كند اما ناقص نمي كند

آيا گذار از نقص به كمال در قرآن 
اگر و قابل مشاهده هست يا نيست؟ 

تاب هست، دليل بر اين نيست كه ك
فرآورده پيامبر است؟  اين پرسش يكي 

در جاي خود، . ديگر از پرسشها است
در اين . پاسخ تفصيلي خواهد جست

جا،  گوئيم، بنا بر محك، گذار از  نقص 
به كمال بيانگر ميزان استقالل و آزادي 

هراندازه قوه . قوه رهبري است
رهبري مستقل و آزادتر، حاصل كار 

اوند استقالل اما خد. عقل آزاد كاملتر
قائل شدن به . و آزادي مطلق است

گذار از نقص به كمال در پيام او، نفي 
چرا كه نقص پيام گوياي . او است

محدود و درقيد بودن او و حد و قيد 
  .نافي او، خدا، است

گذار از نقص : تناقض يازدهم - 1/11
اين گذار، از : به كمال به ما مي گويد

 آزاد، فرآورده عقل. ظن به علم است
نخست،  آميخته اي از علم و ظن است 

انسان پي گير با كاستن از ).  نظريه( 
. ظن، به علم قطعي نزديك مي شود

نسبت پيامبر به خدا، در آنچه به علم 
مربوط مي شود، نسبت علم نسبي به 

پس دست . علم مطلق است و نه بعكس
كاري پيام، بناگزير، كاستن از علم و 

بدين محك .  دافزودن بر ظن مي شو
در دين از خود بيگانه در بيان قدرت 
كه بنگري، مي بيني بخش بزرگ 

فزوني . احكام را ظن تشكيل مي دهد
گرفتن خرافه ها  خود گوياي شدت از 
خود بيگانه شدن دين در بيان قدرت 

چرا كه قدرت بهمان اندازه كه . است
 مجاز بيشتر همطلق مي شود، نيازش ب

مروج خرافه ها از اين رو، . مي شود
ايران دوران واليت مطلقه . مي گردد

فقيه، روسيه دوران استالين، آلمان 
دوران نازي و بسا غرب امروز كه، در 
آن، قدرت ارزش اول شده است، 

بدين . دورانهاي رواج خرافه ها هستند
قرار، هم از نظر نسبت پيامبر به خدا و 
هم بلحاظ ظن و مجاززدائي كه به 

عمل درآوردن بيان پذيرفتن و به 
آزادي تحقق مي يابد، دستكاري در 

در ) 4(پيام خداوند، وارد كردن ظن 
آيا وارد كردن ظن در . آن مي شود

علم را مي توان به آزادي نسبت داد؟ 
به قدرتمداري مي توان نسبت تنها . نه

 مكني  تأملاديانتاريخ اگر در . داد
 همه آنها كه، در اين و آن منيي بيم

ن را در علم القاء كرده اند، پوشش، ظ
  . عمله قدرت بوده اند

ميزان عدالت : تناقض دوازدهم - 1/12
از ) بودها(جدا كننده هستي دار ) 5(

ساخته هاي بودها و -نا(هستي ندار 
نبايد پنداشت كه هگل .  است)قدرت

نخستين كس بود كه براي ساختن 
ديالكتيك خود، نيستي را  با هستي برابر 

ان برد كه با عبور هستي در نشاند و گم
. نيستي، دنياي متعين پديد آمده است

در دين ها كه تأمل كني، مي بيني، 
برابر نشاندن هستي ندار با هستي دار، 
كار  نظريه سازان در خدمت قدرت 

نه تنها هستي ندار را با . بوده است
هستي دار برابر نشانده اند بلكه برآن 

نخست . مقدم و حاكم شمرده اند
آنگاه تقدم و و سپس دوگانگي 

حاكميت مصلحت بر حق و حقيقت،  
دوگانگي و تقدم و حاكميت تكليف بر 
حق،  دوگانگي و تقدم و حاكميت بد 

، دو گانگي هدف با )ظن كامل(بر بدتر 
 هدف بر وسيله و تقدم و حاكميت

) هدف وسيله را توجيه مي كند (وسيله
  .از اين قسمند...و

رآن، مي بايد بدين محك، در ق     
هرگاه آيه اي قائل به اين . تأمل كرد

دوگانگي ها و تقدمها شده باشد، آن 
  .آيه از خدا نيست

  
   پرسش دوم- 2

     پاسخ اين پرسش در پاسخ به پرسش 
باوجود اين، توضيح مي . اول داده شد

  ؛دهم كه
 به ترتيبي كه در پاسخها به - 2/1

پرسشهاي پيشين، توضيح داده شد، كار 
پيامبري برقرار كردن رابطه مستقيم 

بنابراين، . ميان انسان و خدا است
محلي براي دخل و تصرف پيامبر در 

در حقيقت، . پيام، وجود نداشته است
در هر گفته اي، هويت رهبري 
گوينده و نوع رابطه اي كه مي 
خواهد برقرار كند، روشن بيان مي 

در قرآن، همه آنچه قدرتمدارها . شود
و ارباب ... ا و نژادهاي برتر وو نخبه ه
از آن خود مي ... هبان وادين و ر

و در .  سلب گشته استپيامبردانستند از 
هرآنچه تمامي انسانها بدانها نياز عوض، 

داشته اند تا صاحب سعي خويش شوند 
و در استقالل و آزادي رشد كنند، از 
آن خداوند گشته و بنا بر قاعده 

انها، نسل بعد تخليف، در اختيار همه انس
بنابراين، ). 6(از نسل قرار گرفته است 

 اصل راهنماي موازنه عدمي و ر مبنايب
 دخل و ،رابطه مستقيم انسان با خدا

محل نمي داشته و  ديگر تصرف در پيام
اگر پيامبر چنين مي كرد خالف اصل 

، قدرت را راهنماي دين عمل كرده
بر بطال ساخته و مهر اجانشين خدا 

  .  ده بودزپيامبري 
 صدور حق از خداوند قطعي  - 2/2

 تمام حق را اگر بخواهدانسان . است
تعقل كند و به بيان درآورد، مي بايد 

يادآور مي شوم كه سارتر . خدا بگردد
بيرون رفتن از تعين را آزادي مي 
دانست و بدين خاطر او را فيلسوف 

او توضيح مي داد . آزادي مي خوانند
دا گرداندن كه آدمي دائم بكار خ

و به ياد مي آورم ) . 7(خود بوده است 
 بر نظر او و خاطر نشان  رانقد خود

كه ساخته عقل را كردن اين واقعيت 
هر اندازه هم نامتعين نام گيرد، انساني 

از اين رو، به رابطه .  متعين استباز 
مستقيم با خداوند است كه انسان بر 

بدين . آزادي خود عارف مي ماند
ادي پيامبري كه پيام آزادي را قرار، آز

دريافت مي كند، در تصور آدمهاي 
هرگاه اين آدمها . عادي نمي گنجد

بخواهند دركي از اين آزادي پيدا 
كنند، مي بايد عقل خويش را آزاد و 

 را از اين امر خالق ماعقل . خالق كنند
آگاه مي كند كه دريافت پيام در 

رها شدن از به بردارنده حقوق، نياز 
نيت خويش و هر محدود كننده م

  . ديگر دارد
مستقل      هرگاه انسان خود بخواهد 

حق را بجويد و اظهار از رابطه با خدا 
كند، بنا بر بررسي كه بعمل آمد، دست 

ا مصون  هآورد او از كاست و افزوده
به سخن ديگر، حق بودن يافته . نيست

خود به ) ص(پيامبر . او قطعي نيست
. د و آن را ابراز كرداين امر واقف بو

تأكيد مي بر اين حقيقت در قرآن نيز 
 هرگاه كتاب اثر انسان بود، در :شود

  . آن اختالف پيدا مي شد
 كه بخش بيشترش -     با اين توضيح، 

   - مي شودارائهاز رهگذر فايده تكرار 
مي دانيم چرا پيامبر نمي بايد در پيام 

نه اگر دخل و . دخل و تصرف مي كرد
 مي كرد مختار بود، بلكه اگر در تصرف

پيام دخل و تصرف مي كرد، آزادي 
. اراده خويش را از دست داده بود

حال مي توان آن روي ديگر اين 
آيا خداوند او : پرسش را هم طرح كرد

را مجبور مي كرد عين پيام را ابالغ 
زيرا دريافت پيام حق آزادي . كند؟ نه

 كاملي را مي طلبد و نيازي به مجبور
مي ) ص(آيا اگر پيامبر . كردن نيست

خواست با چشم پوشي از آزادي خود 
در پيام دخل و تصرف كند، خداوند او 

در . را مجبور مي كرد چنين نكند؟ نه
چند : اين باره، قرآن صريح است

نوبت، پيامبر برآن شده است كه چنين 
كند و هيچ نوبت اخطار پيش گيرانه 

 اينهنر او در . دريافت نكرده است
بوده است كه درجا،  فراخوان 
خداوند را شنيده، خويشتن را از جبر 

بعد از . روابط قوا آزاد كرده است
بازيافت آزادي خويش، خداوند 
خطاي در شرف وقوع را به او يادآور 

  )8(شده است 
غير از مورد غرانيق، در قرآن،  - 2/3

يكي از .  وجود دارندي نيزموارد ديگر
ده ترين موردها را زيبا ترين و آموزن

بنا بر اين ). 8(در سوره عبس مي يابيم 
سوره، پيامبر مشغول دعوت ابومغيره، 
يكي از دو رئيس عرب، به اسالم بوده 

، از مردم عادي سر نابينامردي . است
مي رسد و از پيامبر مي خواهد براو 

پيامبر او را . بخواندآيه هاي قرآن را 
 كردن زيرا او را از مسلمان. مي راند

درجا به خداوند . مغيره باز داشته بود
: دانمي آموزاو نهيب مي زند و چنين 

هركس خود خويشتن را رهبري مي 
 اگر هم بخواهي نمي تواني كسي ،كند

مغيره ها، بر فرض كه . را هدايت كني
به اسالم درآيند، اعتياد به قدرتمداري 
را با خود مي آورند و عامل تباهي باور 

حال آنكه . ي شوندباورمندان م
به اطاعت از قدرت انسانهائي كه هنوز 

هرگاه معتاد نگشته اند، و قدرتمداري 
 پيامبر اين.  تغيير مي دهند،تغيير كنند

 كه از بداقبالي –رهنمود بس ارزشمند 
 را  –مسلمانان يكسره از يادبرده اند 

آويزه گوش كرد و جهان وارد عصري 
 گويد تاريخ اسالم به ما مي. جديد شد

مغيره ها چسان اسالم را وسيله توجيه 
قدرت كردند و جامعه هاي مسلمان را 
به استبداد معتاد كردند و در اين اعتياد 

  .نگاه داشتند
    اين مورد  و موردهاي ديگر، حاكي 
از آنند كه دخل و تصرف در پيام، چه 

آن را بيشتر ، نبا كاست و چه با افزود
  .ي گرداندازناقص، به بيان قدرت بر م

شگفت آور اين كه چنين  - 2/4
: پرسشي بعد از تجربه به عمل مي آيد

نوبتهائي كه پيامبر برآن شده است در 
پيام دخل و تصرف كند، اين قدرت 
بوده كه اصالت مي جسته و نه تنها 

كه ناقض قرآن » الاكراه«ناقض اصل 
بمثابه سامانه اصول راهنماي آزادي و 

ش كردن در برگيرنده حقوق و رو
خشونت زدائي يا از اصالت انداختن 

هرگاه از تجربه . قدرت مي گشته است
هاي انجام گرفته اي غفلت نمي شد 
كه در قرآن، چند نوبت، خاطر نشان 

، به جاي اين پرسش، پرسش اندشده 
 به ذهن پرسشگر  ديگريبجا و بموقع

چه شد تجربه هائي كه به : مي رسيد
 آييد خودسبب هشدار خداوند كه به 

پيام و ، نتوانستند مانع و هنر پيامبر
در قرون بعد به عنوان ، ردندپيامبري گ

بدين طريق  و  ارائه مي گردنداسالم
را از يادها پيام آزادي كه قرآن بود، 
  ؟برده اند و همچنان مي برند

و شگفت آورتر اين كه با وجود  - 2/5
تا امروز، ) ص(ادامه تجربه بعد از پيامبر 

فكر . استطرح در حال  اين پرسش
راهنمائي كه اين پرسش از آن نشأت 
مي گيرد، تاريخ طوالني را كه بر اسالم 
و دينهاي پيش از آن گذشته است، به 

توضيح . دست فراموشي سپرده است
اين كه از رحلت پيامبر بدين سو، سه 

  ):9(تمايل عمومي بوجود آمده اند 
 تمايلي كه عمل به دين بمثابه بيان ●

دي و حفظ آن از گزند از خود آزا
ش در بيان قدرت را وجهه شدنبيگانه 

  .همت خويش كرده است
 تمايلي كه در از خود بيگانه كردن ●

دين در بيان قدرت كوشيده است و 
براي موفقيت در اين كار، به فلسفه 
قدرت يوناني و منطق صوري توسل 

اين تمايل در هر دو . جسته است
 مسلط گشته مذهب سني و شيعه، تمايل

است چرا كه متصديانش در خدمت 
 ،دربارهاي اموي و عباسي و فاطمي و

خالفت عثماني و صفوي و دورتر،  
  .سلطنت هاي استبدادي بوده اند

  16در صفحه

 قرآن و آزادي در پيامبري
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  2 –مافياها 
سازمان ترور مافياي 
خامنه اي و مراحل 

قتل : عمليات ترور
  ... تير و18فروهرها، 

  
اهاي ديگر مافي معرفي بهنكه آاز    پيش 

 بهتر ديديم و سازماندهي آنها بپردازيم،
 تروريستي سازمان چارت چند عمل

. ترور مافياي خامنه اي را بشناسانيم
 هر تحقيق ما را به اين نتيجه رساند كه

   يا در داخل وعملياتي اعم از ترور 
 و حمله به اجتماعات يا خارج از كشور
 داراي مراحل خاص ...دفاتر نشريات و

معيني  نيروهاي  در اين مراحل، .است
 در زير به شرح . دست بكار مي شوند

  .نها مي پردازيم آسه مورد از 
  

  : قتل فروهرها
  
مراحل مختلف انجام عمليات در    

 قتل در مورد  كشور،ترورهاي داخل
از زبان سعيد امامي ، فروهر ها

 و مطالب نشريات به )اعترافات او(
خصوص كيهان  در مورد ديگر 
مقتولين و پيام ها و سخنراني ها و 

، بدين اطالعيه ها و مندرجات نشريات
  :شرح هستند

   
  :مرحله اول كسب اطالعات◄
در اين مرحله كليه اطالعات در    

كه بايد ي ئمورد سوژه و يا سوژه ها
 مركز ، به بيت رهبرترور شود يا شوند،

 ارسال مي ،نآفرماندهي اطالعات 
  .د شو
 گروههاي خاصي ،در اين مركز   

آنها به . اطالعات هستندبررسي مأمور 
عالمتها و نشاني هاي تعيين شده توجه 

  . مخصوص مي كنند
روزنامه كيهان  به دليل اينكه يكي از  *

نشريات بخش رسانه اي مافياها مي 
 هماهنگي و همكاري ، با معموال،باشد

 با دادن ، در مواردي خاصواواك،با 
 عمليات د به ورو ، هاي مخصوصنشاني
 در برخي . اعالم مي كندرا ترور 

موارد با هماهنگي كامل با اطالعات 
نيز تبليغات  بعد از عمليات ،بيت رهبري

  .الزم را تصدي مي كند
  : دو نمونه از كار روزنامه كيهان   
 دستگيري  ماجراي -اول  نمونه ●

مسئولين نشريات دانشجويي دانشگاه 
ار حسين پيش از ك چندي :امير كبير

 به هنگام ، دانشجويانشريعتمداري، 
 ،ن دانشگاهياد در اژحضور احمدي ن

 بهانه  اما .د كردنپاتظاهرات مهمي را بر
.  اي به دست قواي سركوب ندادند

بهانه اي در دست نيروهاي چون 
، حسين شريعتمداري و  نبودسركوب

روزنامه كيهان، با همكاري واواك، 
  : وارد عمل شدند

رسانه  -نظامي  -اطالعاتي باندهاي 
 ابتدا ،يك برنامه هماهنگ، بنا براي

را ب آن نشريه اي را طراحي و مطال
 چاپخانه كيهان به ، در بعد.مهيا ساختند

 افراد نيروي رساندند و توسط شچاپ
 پس از آن، . كردندن را پخش آنظامي 

 به فغان برآورد كهروزنامه كيهان 
 و .رهبري و پيامبر توهين شده است

 مأموران واواك دست بكار شدند و 
دانشجويان را دستگير كردند و تحويل 

ن زمان آاز . دادند» دادگاه انقالب«
دادگاه «، دانشجويان در بند تا به حال

   . هستند» انقالب
مافياي  هر زمان كه  - دوم  نمونه ●

 برخي از افراد خامنه اي به برخورد با
بتدا از انياز پيدا مي كند، يا اجتماعات 
 به ، بخش رسانه اي مافيا،چند روز قبل

با درج خبريا  ،خصوص روزنامه كيهان

 سوژه را مشخص شرح حال دروغي 
د كنمعلوم مي بدين ترتيب . مي كند

 . قرباني چه كس و يا چه سازماني است
به همين دليل است كه بسياري از 
سياسيون و افراد مبارز هميشه صفحات 

ن را مي خوانند خاصي از روزنامه كيها
 هاي داده شده توسط اين نشاني ازتا 

يا اگر مورد خود گاه شوند و آنشريه 
  .آنها هستند، فكري به حال خود بكنند

سعيد امامي در بخشي از اعترافات    
  :خود اين گونه مي گويد 

هرچه را كه به صالح نظام و ...   «
ام به عنوان پيشنهاد به  اسالم دانسته
من خود را . ام ئه كردهمسئوالنم ارا
  »....دانم گناهكار نمي

  
   : تحليل اطالعات،مرحله دوم◄ 
در اين مرحله اطالعات دريافت     

 و تجزيه و تحليل بررسيشده به دقت 
 جهت عمليات  حاصل كار  .مي شود

يك . شودبعدي به دو گروه ارسال مي 
 به ماده آ« افراد گروه مركب از

ا تن  به صده تعدادشانكه» خدمت
مي رسد كار خواندن مطالب و نكته 

 .  را بر عهده دارندجوئي و ايراد يابي
و ايرادهاي وردن نكات آبا به دست 

را تحليل كرده و دسته بندي الزم، آنها 
گروه ديگر ارسال مي  راينموده و ب

  .كند
  

   : بولتن سازي ،مرحله سوم◄ 
.  استبولتن ساز ديگر، گروه گروه    

العاتي كه در يافت مي اين گروه با اط
 را  بولتن هاي خاص و تحليليكنند، 
شاخه فتواي سازمان ترور، آماده  براي 

  . مي كنند
سعيد امامي در بخشي از اعترافات     

  :خود مي گويد 
ما فقط به آقايان اخبار و اطالعات ...  «
رسانديم و بعد هم منتظر دستور  مي
   . »مانديم  مي
مي يد امامي  كه سع»قايانآ«اين    

گويد به آنها اخبار و اطالعات مي 
عضو شاخه فتواي » روحانيان« داديم، 

 . سازمان ترور هستند
  

   : فتواي مفتيان،مرحله چهارم◄ 
 گروه رايماده شده بآبولتن هاي    

 تأمل درنان با آ تا .دشوفتوا ارسال مي 
  ياارتداد واطالعات، موارد بيانگر 

در نظر  با گري را، صد البتهناصبي 
امام عصر و گرفتن خدا و پيامبر و 

احكام قتل را صادر »  مصلحت نظام«
   .كنند

 اعترافات سعيد امامي ،در اين مورد    
  :گويا هستند

اند، مرتد،  كساني كه حذف شده... «●
فالحيان  ... اند ناصبي و محارب بوده

با وجود آنكه خود حاكم شرع بود، اما 
 احكام ،اسمعموالً و در موارد حس

حذف محاربان را شخصاً صادر 
اهللا  او اين احكام را از آيت. كرد نمي

اهللا  اهللا مصباح، آيت خوشوقت، آيت
اهللا جنتي و گاها نيز از  خزعلي، آيت

اي دريافت  االسالم محسني اژه حجت
 » . ...داد كرد و بدست ما مي مي

   .) اعترافات سعيد امامي(
عامالن  روح اهللا حسينيان يكي از  ●

  از آن، و خارج كشورقتل هاي داخل
: در سخنراني معروف خود مي گويد 

قايان و ناصبي بودن آارتداد اين 
 نقل به (برخي از انها مشخص بود 

  )مضمون 
وي در برنامه چراغ صدا و سيما نيز    

  .نها مرتد و ناصبي بودند آ: مي گويد
فداييان «در اطالعيه گروه جعلي  ●

 نيز به ارتداد  و »وابن – ناب محمدي
ه و شدناصبي بودن مقتوالن اشاره 

نان با آكه دادگاه است گفته شده 
حضور سه قاضي و حاكم شرع برگزار 

محكوميت آنها به قتل صادر و حكم 
   .شده است

اطالعيه هاي گروه جعلي فداييان (
  ) نواب -اسالم ناب 

  

   : قتل، ابالغ حكممرحله پنجم◄
صدور حكم  از  بعد،در اين مرحله   

 ،نشتابان آ به دليل نياز به انجام قتل، 
مأمور ابالغ مر و آ واسط ميان به افراد 
 مي شود كه كار  آنها تأكيد به.مي شود

 انجام اختفادر نهايت دقت و مي بايد 
در اين . نتيجه گزارش شودگيرد و 

 :باره، سعيد امامي گفته است
حكم مجازات آنها مثل هميشه ...    «●
 ما تكليف شده است و ما آنچه به

ايم اجراي تكاليف شرعي بوده  كرده
اعترافات (»... است نه قتل و جنايت

   .)سعيد امامي
دستور قتل داريوش فروهر و ...  «

پروانه اسكندري را به روال معمول 
االسالم علي فالحيان   حجت،هميشگي

احكام اعدام ساير محاربين . به من داد
 فالحيان صادر قبال در زمان وزارت

  . ) اعترافات سعيد امامي (» . ...شده بود
حجت «برخي ديگر از اعترافات كه  ●

 پروازي و امير فرشاد »االسالم
 ،ابراهيمي و كيانوش مظفري نموده اند

 حاكي از آنند كه  ،در صورت صحت
 از كانالهاي خاصي به  قتل هادستور

نها را براي انجام آ و هنها مي رسيدآ
نمونه ( .ند ه اماده مي ساختآعمليات 

حركت به اصفهان جهت سركوب هاي 
برنامه و يت اهللا طاهري آمردم و 

ريزي جهت ترور عبداهللا نوري در 
   .)دانشگاه تهران

  
  : زمينه سازي،مرحله ششم◄

گروه رسانه اي وارد    در اين مرحله، 
 مي شود و با انتشار اخبار و عمل

زمينه گزارش و حمله تبليغاتي، 
.  وردمي آاجتماعي ترور را فراهم 

در مطبوعات مقاله ها نوشته مي شوند و 
بازخواني  صدا وسيما توسط و درج 

فراهم  شود ترور  زمينه مي شوند تا كه 
. 
از مدتها پيش قرار بر اين بود كه ... «●

  عوامل مؤثر فرهنگي وابسته كه توطئه
تهاجم فرهنگي را در ايران پياده 

ا صد نفر بودند اعدام كردند و جمع مي
 نفر از 29حكم حذف . شوند

نويسندگان از مدتها پيش مشخص و 
احكام قبالً صادر شده بود كه در مورد 

 تن از آن عناصر احكام در دوره 7
. وزارت علي فالحيان اجرا شده بود

وقتي حكم اعدام فروهر به ما ابالغ شد 
پرسيديم كه تكليف احكام معطل مانده 

شود  نويسندگان چه مياعضاي كانون 
 )دري نجف آبادي(كه حاج آقا دري 

نيز گفتند هرچه سريعتر اقدام شود بهتر 
است و اين بار نيز مثل ماقبل انجام شد 
با فرق اينكه بجاي ابالغ از سوي 

آقا دري  فالحيان امور از طريق حاج 
 (...شد آبادي هماهنگ مي نجف

   .)اعترافات سعيد امامي
روزنامه  به نقش  و نيز توجه شود●

كيهان در مورد دستگيري فرج 
و آماده كردن زمينه قتل او سركوهي 

و نيز زمينه سازي دستگيري سعيدي 
  .سيرجاني و به قتل رساندنش

  
  : هماهنگي ها ،مرحله هفتم◄
 
 جلساتي ميان مفتيان ،در اين مرحله   
د تا و برگزار مي شحكم قتل مجريان با

 كه براي كامال توجيه شوند و بدانند
  .خدا اين كار را انجام مي دهند 

 »يت اهللاآ«جلسه  -نمونه اول  ●
مصباح يزدي و حسين اهللا كرم است 

  .كشتن عبداهللا نوريبراي توجيه 
 جلسه سيد احمد -نمونه دوم  ●

براي  يزدي است »يت اهللاآ«خميني و 
ساكت كردن توجيه ضرورت شرعي 

 كتاب ( شريعتمداري »يت اهللاآ«
 انتشارات مركز ،حمد يزدي خاطرات م

   .)اسناد انقالب اسالمي
 توجيه ضرورت شرعي –نمونه سوم  ●

توسط مصباح قتل سيد احمد خميني 
  . فالحيان يزدي در مالقات با

  

ماده سازي گروه آ ،مرحله  هشتم◄
   :عمليات

 فرماندهان و ناظران ،در اين مرحله    
آماده عمليات مشخص مي شوند و كار 

 و .طراحي مي شودبا دقت ، سازي آنها
  . برطبق آن، تمرين ها انجام مي شوند

بايد با با عمليات  مرتبط افراد كليه      
كار خود را تمرين و آمادگي دقت 

كامل و همكاري و همĤهنگي الزم را 
   از جمله . پيدا كنند

 شنود مأموروزارت مخابرات   ●
    مي شودگذاري

 ليات عمسپاه پاسداران  افراد گزيده ●
از گروه ترور را تمرين مي حمايت 

  .كنند
نيروي انتظامي مراقبت از  افراد ●

   . انجام ترور را برعهده مي گيرندمحل
خود را وزارت كشور   مأموران ●

آماده كارهاي الزمي مي كنند كه بعد 
   . بايد بعمل آورند تروراز انجام 

  ...و
 ترور فروهر ها بارهسعيد امامي در     

   :مي گويد
از روز قبل من تيم را آماده باش ...   «

داده بودم و شب قبل هم شبيه سازي 
عمليات را انجام داديم،كار در سه 

 اعترافات سعيد (گروه انجام شد، 
را  ما كروكي خانه، قبال ...)امامي
و مشكلي نبود و تلفن خود  داشتيم

منزل را هم چك كرده بوديم و مي 
ر خانه دانستيم كه فقط آن دو نفر د

كار  است كه مخابرات روشن  (هستند
 ) (شنود را انجام مي داده است

   .)اعترافات سعيد امامي
در جريان سقوط اتوبوس نويسندگان 
زماني كه اتوبوس به دره سقوط نمي 
كند و نويسندگان جمع مي شوند به 

 انتظامي  سرو كله افراد واواك و ناگاه 
ر د از پيش، زيرا چرا؟  .پيدا مي شود

  .طرح ترور نويسندگان بوده اندجريان 
در جريان مفقود شدن فرج     

 مأموران واواك، همه نيز، سركوهي 
 ،اداره گذرنامه، وزارت امور خارجه
هماهنگ بودند . ..نيروهاي انتظامي و 

  .زيرا در جريان امور قرار داشتند 
  

   :انجام عمليات، مرحله نهم◄ 
عمل ،گروه ترور وارد در اين مرحله  

سربازان گمنام امام « كليه . شودمي
تيم  همكار گروههاي و ديگر »زمان
كارهاي خود را همĤهنگ آغاز  ترور

سوژه مورد نظر مي كنند و حكم قتل 
  .اجرا مي كنندرا 
 چگونگي ترور در بارهسعيد امامي  ●

  :فروهر ها مي گويد 
از روز قبل من تيم را آماده باش ...  «

هم شبيه سازي داده بودم و شب قبل 
كار در سه  ،معمليات را انجام دادي

  .گروه انجام شد 
 گروه اول را خودم سرپرستي كردم و 

سالم مستقر شديم و در خيابان ظهير اال
زاپاس بوديم تا مسئله اي خالف برنامه 

  . ريزي اتفاق نيفتد 
 -گروه دوم به سرپرستي مصطفي

بود  - معاون امنيت،مصطفي كاظمي
يش در اطراف خانه كه با نيروها

متمركز شده بود و رفت و آمدها را 
  . زير نظر داشته 

 مهرداد -گروه سوم را سيد صادق 
سرپرستي ،   معاون عمليات،عاليخاني

مي كردند كه به داخل منزل رفته 
  . بودند

و  را داشتيم ما كروكي خانه قبال   
مشكلي نبود و تلفني خود منزل را هم 

نستيم كه چك كرده بوديم و مي دا
فقط آن دو نفر در خانه هستند ، كار 
حدود يك ساعتي طول كشيده بود، 

بود كه من نگران  قرار بر نيم ساعت
 سيد صادق تماس گرفتم و ا ب.شدم

علت را جويا شدم كه اظهار داشت 
براي انتقال پروانه فروهر به باال 
مقاومت مي كرد، اما كار تمام شده و 

 مي كنيم، االن داريم خانه را جستجو
 سيد صادق ، گذشت يك ساعت ازبعد

تماس گرفت و گفت االن در راهيم و 

من بايد به ستاد برمي . كار تمام شد
گشتم چون معلوم بود تا ساعاتي ديگر 
حتما خبر از طريق ناجا به استعالم ما 

  .)اعترافات سعيد امامي (مي رسيد 
  

   :سياه بازي ها ،مرحله دهم◄ 
 يعني» در خواندهپ «،رحلهمدر اين    

 مأموران اوولي فقيه مبسوط اليد و 
 با سخنراني ها و .وارد صحنه مي شوند

بيش ننه من غريبم بازي كه پيام ها 
 مردم را دچار نيستند، به تصور خود،

كنند تا فرصت براي مي سردرگمي 
  .. لوث كردن جنايت فراهم شود

خامنه اي  ،در جريان قتل فروهر ها    
ا را از سالها قبل مي  من اينه:گفت

نقل به  (دمهاي خوبي بودند آ. شناختم
  .)مضمون
ها و باندهاي رسانه اي جهت  روزنامه

گم كردن رد جنايتكاران به فرمان 
به اسراييل و  نها را وابستهآ ، رهبر

صحنه دشمن شناسي امريكا خواندند و 
.  آراستند و خود بازيگران آن شدند

  18    جمعهنماز: ( در نماز جمعه گفتند
  )1377  ديماه
   دشمن سعي دارد در لواي فتنه...     «

 موج ،تبليغات جنگ اطالعاتي و امنيتي
ها به ضرر  اين قتل. بياندازد ترور راه

ملت، دولت و حكومت ايران بود و 
سناريوي  ممكن نيست كه بدون

   ».خارجي انجام شده باشد
جناياتي زشت،      اين جنايتها را 

 و حقيقتا درخور محكوميت آور نفرت
 هاي وزير،  و از تالشتوصيف كردند

 و هيات سه واواكمعاونان، مديران 
كشف  براي يجمهور ي رييس نفره

  .كردند  تشكرهويت جنايتكاران 
 محسن رضايي حتي ،ن زمانآدر    

صحبت از جاسوسان پاكستاني مي 
 مدعي مي شد  نيروي انتظامي .كرد

ن خود فروهر متهمان به قتل از دوستا
به خانه او ها بوده اند و با جعبه شيريني 

  ... ورفته بوده اند 
 : ردندكنها حتي سياه بازي را پيشتر    آ

و شكنجه كردند و عده اي را دستگير 
 فيلم شكنجه .گرفتند» اعترافات«از آنها 

 ولي همه .نان در بازار پخش شدآهاي 
رد پاي براي گم كردن اش بازي بود 

بطوري كه مردم نتوانند فتيان رهبر و م
بفهمند مافياي خامنه اي سازمان 
تروري  دارد كه كارش شكار انسانهاي 
.  آزاده و مدافعان حقوق مردم است
 . اما بازي بازيگران اثر وارونه بخشيد

براي همه مشخص شد كار خود رهبرو 
 او حتي به زن .مافياي او بوده است
م ه، سعيد امامي، سرباز فداكار خود

سبعيت ن آ  مأموران اورحم نكرد و
 به . وصف ناپذير را با او روا ديدند

 »يت اهللاآ«گونه اي كه مروي داماد 
ن آخزعلي كه معاون قوه قضاييه در 

 از شكنجه وحشتناك زن ،روزها بود
 بهنگامي سعيد امامي صحبت مي كرد

 در بيمارستان بستري شده بود كه او
  ...و

مه گلپور را در    در اينجا الزم است نا
مورد برخي از افراد كه در آن شكنجه 

او . را باز آوريم. ها دخالت داشته اند
اين نامه را به حسين شريعتمداري 

نامه معلوم مي كند آنهايي . نوشته است
هم كه اين بالها را بر سر زن سعيد 
امامي و ديگر متهمان آورده بودند، نيز 

بوده از مأموران خامنه اي و  مافياي او 
  :اند

  
متن جوابيه ي رضا گلپوربه ◄ 
ي صفحه "ويژه"مندرج در ستون خبر

   :ي دوم روزنامه ي كيهان
  
   بسمه تعالي مكره«
  ):19/11/1383دوشنبه (
   مدير "حسين شريعتمداري"ناب ج

  .مسؤول روزنامه كيهان
 سمت "تنها از آن بابت كه معموال   

نمايندگي ولي فقيه در مؤسسه ي پر 
 و ويژه ي كيهان موجب بروز هاانامك

شبهه ي رعايت اصول تقوا و اخالق 
  ديني در گفتارها و نوشتارهايت 

  
  5در صفحه

  

 ؟!بد وبدتر
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پيرامون اينجانب رضا گلپور 
چمركوهي براي برخي از دوستان 
عزيز گرديده است به عنوان تكليف 
شرعي، قانوني و انقالبي در دفاع از 
شرافت و حيثيت خود، كلّيه ي مطالب 

ندرج توسط روزنامه ي تحت م
به نام "مسؤليت شما تحت عنوان 

 منتشره در "خودي به كام دشمن
 19صفحه ي دوم روز دوشنبه 

 را تكذيب نموده، سطرسطر 11/1383/
آن را عالئم بروز رذايل اخالقي 
موجود در روح و روان بيمار شده ات 
تحت تأثير كار در فضاهاي جاسوسي و 

اري توهم بيم. ضد جاسوسي ديدم
توطئه دانستن همه حوادث و رويدادها 
ناشي از عدم رعايت اسلوب و ديدگاه 
فقهي مبتني بر فرهنگ فقه شيعي مي 
باشد و چون در تمامي فعاليتهاي 
سرويس هاي امنيتي جهان به داليل 

 روشن عده اي چنان بيمار مي "كامال
شوند كه براي فرار از واقعيتهاي 

 چندان درخشان موجود در سوابق نه
خود يا همكاران بسيار نزديكشان به 
مضحكترين روشها آنچه در ضمير 
ناخودآگاه خود احساس مي كنند به 

   .ديگران نسبت مي دهند
شما ارزشهاي مقدسي چون چهره ي    

امام و واليت فقيه را سپري براي فرار 
خود از برخورد با واقعيات در 
 افكارعمومي قرار داده ايد و نمي

فهميد درعرصه ي افكار عمومي منصف 
اگر كسي در استناد و برهان و استدالل 
كم بياورد و پشت عباي مقدس رهبري 
و ارزشهاي اسالمي موضعگيري كند، 
خود مصداق ضديت با آن ارزشها و 
سوءاستفاده كننده و منفعت طلب 

  .خواهد بود
  
مت را ئعال بخشهايي از استنادات و   

انساني كه  اله هاي ضد از زبان تف"قبال
از مرتبطين نزديك با  "اتّفاقا

حضرتعالي در فعاليتهاي اطّالعاتي تو 
نيز بوده اند شنيده و خوانده ام هر 
چند هر پنج نفر آنان از وزارت 
اطّالعات اخراج گرديده و به انفصال 
دائم از خدمات دولتي و نيز حبس و 
تعزير محكوم شدند و يكي از آنها هم 

گرديد اما حداقل بينديش كه تعزير 
 نفر از آن كساني كه محور 5چگونه 

در (استدالل رياست بر عليه اينجانب 
بوده اند و عاقبتي ) كلّيه مكتوباتت

اينچنين داشته اند مي توانند امين و 
   .متعهد بوده باشند

برخالف تو كه حتّي با وجود     
 پشتيباني واليت فقيه جرأت طرح اسم 

برخي زمينه هاي كليدي هم در را 
 "علي اكبر باوند"نداري اينجانب از 

 مشهور به "مجتبي بابايي"معروف به 
 "جواد عباسي كنگوري"  و"اميري"

 "آملي" مشهور به "آزاده"معروف به 
احمد " معروف به "احمد شيخها"و 

 و "تفتازاني" مشهور به "نياكان
 "فرقاني"مصطفي منتظري معروف به 

و از همه مهمتر و   "انيشربي"مشهور به 
 معروف "مهدي قوامي هنر"كليدي تر 

به عنوان جنايتكاران شنيع،  "قوام"به 
دون و همكارانت در بازجويي از 
برخي متّهمان مجرم و غيرمجرم نام 

  .مي برم
برخي فجايع ايجاد شده توسط اين    

افراد كه امروز اينچنين در دفاع از 
 را اتّهامات بي پايه شان كه بنده

جاسوس اسرائيل مي خوانند و شما به 
لطايف الحيل براي فرار از عواقب 
حقوقي آن بر ترويج و نشر اينگونه اي 
آن مي پردازيد در كيس دستگيري 

 بدون هيچ گونه مستند "مظفر بقايي"
به اثبات رسيده و متّهم كردن بخشي از 
كيفي ترين نيروهاي سياسي امنيتي 

موسوم به كشور در چتر آن؛ در كيس 
در كيس موسوم به  !"ميكونوس"

در كيس !"لشكر بدر"جاسوسان عراقي 
ر كيس د!"راننده جماران"ارتباطات 

كيس مربوط به !بازجويي هاي كرمان
 امروز بسيار  وآذربايجان و جناب علوي

روشنفكر دوم خردادي مقاله نويس در 
و از همه فاجعه آميزتر !اصالحات عرصه

رين شبكه ي كيس مهم كشف پيچيده ت
يعني پرونده ي سعيد !!! جاسوسي قرن؛

چنان ... امامي و همراهانش و 
هويداست كه فرار كبك گونه ي شما 
  .كمكي به فراموشي فجايع نخواهد داد

كاظم "خيال مي كني رفاقتت با    
 در انگليس و آلمان ، بدبخت"دارابي

رفاقتت با مهرداد . قابل فراموشي است
ابل اغماض عاليخاني بدبخت تر ق

فرض كن من بدبخت ترين را . است
هم در گوشه اي ديگر به كنج زندان 

ين واقعيتها را ابيندازي مگر ميتواني 
از مجاهدين خلق شروع ؟ بپوشاني

كردي و نماينده ولي فقيه و يكي از 
اعضاي حزب الّلهي شوراي هماهنگي 

واللّه يعلم ما ! تا كي تا كجا! هم شدي 
سيعلم الذين ظلموا و  في صدور كلّنا

  ».اي منقلب ينقلبون
   

چندي بعد، رسانه ها، در پي     
خاموش شدن فرياد ها، بار ديگر دست 

روزنامه كيهان در بيستم : بكار شدند
 گزارشي از مصاحبه با روح 77ديماه 

اهللا حسينيان در مورد قتل ها نوشت و 
تالش كرد آن جنايتها را به ديگران 

.   را مشوش كندنسبت دهد و نظر مردم
گردانندگان نشريه به كمك واواك و 

فرداي آن روز، صدا و . جانيان آمد 
سيماي جمهوري اسالمي ايران وارد 

همين مصاحبه را كه قبال . عمل شد
تمرين كرده بودند به كمك پسر 
عموي پور محمدي از مديران صدا 
وسيما و مدير شبكه فعلي ورزش، تحت 

پرست سرپرستي علي الريجاني، سر
وقت صدا و سيما و يكي ديگر از 
اعضاي شاخه رسانه اي سازمان ترور و 
مافياي خامنه اي، در برنامه چراغ، به 

  .اجرا در آوردند 
.     ولي در نهايت گند كار در آمد

معلوم شد كه بچه هاي واواك وابسته 
به سازمان ترور بوده اند كه دست به 

د ناچار، رهبر وار.  اين جنايت زده اند
 درآستانه اعالم دست .صحنه شد

 در جنايتها، واواكداشتن عوامل 
  :خامنه اي گفت ، درنماز جمعه تهران

وزارت اطالعات يك تجربه سخت     «
 ضعفي را كه  نقطه را از سر گذراند و

اش وجود داشت، صادقانه به  در پيكره
 اطالع مردم رساند و به نظر من

شجاعت برادران وزارت اطالعات 
 .ان اين حقيقت قابل تحسين استدربي

اينجانب، از رييس جمهور و مسوالن 
ام و در حضور  وزارت اطالعات خواسته

خواهم كه سر  نيز از آنان مي مردم
ها را پيدا كنند و هوشياري به خرج  نخ

عواملي كه جزو  ممكن است. دهند
وزارت اطالعات بودند، فريب خورده 

 ارباشند و يا تحت تاثير بيگانگان قر
گرفته باشند، بايد گشت و عوامل را 
پيدا كرد و به آساني نبايد از اين 

  ».گذشت حادثه
  

 جلسه اعالم نتيجه  ،مرحله يازدهم◄ 
  :مادگيآو 
 با برگزاري جلساتي ،در اين مرحله   

و ها و مأموران مران و واسطه آميان 
  مويد باشيد ها ديگر دست اندركاران،

 موفقيت به يكديگر مي گويند و براي
بازهم بيشتر يكديگر در مأموريت هاي 

   !مي خوانند» دعا«بعدي، 
، در سعيد امامي در اعترافات خود   

 گزارش هاي بعد از عمليات دادن باره 
در جلسات واواك  و بيت رهبري مي 

  :گويد 
روز به گمانم دوشنبه  فرداي آن....    «

بود و طبق روال هر دوشنبه در 
ي عالي وزارت وزارتخانه ما شورا

اتفاقا يا طبق ... داشتيم كه از طرف 
آمده ) من اطالعي ندارم(هماهنگي 

بودند كه در آنجا من و آقا مصطفي و 
سيد صادق رفتيم و مشروح عمليات را 

 منتها طبيعي بود كه چون .شرح داديم
چند نيروي غير وزارتي در آن جلسه 

هم آنجا بود ما مواردي را ... بودند و 
روز در  ديم كه عصر همانذكر نكر

جلسه اي كه با حضور حاج آقا دري و 
حاج آقا فالحيان در دفتر آقاي 

 تمام موارد و ،حجازي تشكيل شده بود
حتي كشفيات از منزل را ذكر كرديم 
كه آقاي حجازي عنوان كردند مويد 

  .باشيد و براي مابقي كار آماده شويد
  .) اعترافات سعيد امامي (
  

اطالع واليت از  ،هممرحله دوازد◄ 
  : انجام عمليات

هر چند رهبر مافياها از ابتدا در    
آن انجام  بود وطرح و اجراي جنايت 

ر كرده ا مورد اعتماد واگذافرادرا به 
 . ه بود اما منتظر شنيدن خبر ماند،بود

وقتي از سوي فرمانده عمليات خبر 
 به گوشش انجام موفقيت آميز جنايت

هره سفاكش پديد  لبخندي بر چرسيد، 
 اين امر را هادي قابل در نامه .آمد

  : خود به او، يادآور شده است
 وقتي خبر كشته شدن فردي را كه 

 براي شما ،قرار بوده است كشته شود
ن را مي شنويد يا لبخند آورند و آمي 

 .ديميزنيد و يا با سكوت تاييد مي كن
  )نقل به مضمون(
  

سازمان دهي ترور در 
  :رخارج از كشو

  
    مراحل باال نشان دهنده چگونگي 

در . عمل ترور در داخل كشور است
مورد ترور هاي خارج از كشور، 
طراحي عمليات و مراحل آنها قدري 

زيرا گروههاي شركت .  فرق مي كند
كننده در عمليات متفاوت از گروههاي 

  .ترور در داخل كشور هستند
   در اينجا بر اساس اطالعات دقيقي 

باره ترور سران حزب دموكرات كه در 
در كافه ميكونوس برلين، از سوي 
آقاي بني صدر در دادگاه ارائه شده 
اند و موجب افشاي سازمان ترور و 
نقش خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و 

در ترور گشتند، ... واليتي و فالحيان و
و نيز اطالعات تكميلي كه در داخل 
كشور كسب كرده ايم، به چگونگي 

 و اجراي عمليات ترور مي طراحي
  :پردازيم

    يادآور مي شود كه، در آن ترور، 
تيمهاي شركت كننده در ترور،  با 
حمله به كافه ميكونوس در برلين،  
موجب قتل سران حزب دموكرات از 
.  جمله شرفكندي، دبير كل آن، شدند

تعدادي از تروريستها فرار كردند اما 
ادگاه چند نفر از آنها دستگير و در د

.  معروف ميكونوس محاكمه شدند
سازمان ترور كه رژيم مالتاريا در دل 
. دولت ايجاد كرده بود، شناسائي شد

دست داشتن  سران رژيم واليت فقيه 
. در جنايت، در رأي دادگاه قيد شد

اعضاي تيم ترور و سرپرست عمليات 
و تني چند از شركت ... شناسائي شد و

  . دندكنندگان در عمليات محكوم ش
     به همت كار  همأهنگ همه كساني 
كه در داخل و خارج از كشور 
كوشيدند نگذارند اين جنايت لوث 

كشورهاي . شود، رژيم محكوم شد
اروپائي ناگزير شدند سفراي خود را از 

خامنه اي و هاشمي . ايران احضار كنند
رفسنجاني و مافياهاشان ناگزير شدند 

يستها را  ترور.  دست به عصا راه بروند
از مخفيگاههاي خود خارج و به داخل 

البته كار سازمان ترور در . كشور بردند
  .ترور  بسي مشكل شد

  
مراحل ترور در خارج از * 

  :كشور
  
  : مرحله اول، جمع آوري اطالعات ◄

   در اين مرحله، اطالعات مورد نياز 
اما بسيار . جمع آوري مي شود

در جمع آوري اطالعات . محرمانه
راد سپاه و واواك با استفاده از اف

شركتهاي پوششي و گروههائي نظير 

گروه علويه در آلمان، شركت مي 
  از قرار، .  كنند
گروه علويه پوشش مأموران واواك ●

براي جمع آوري اطالعات در 
  .كشورهاي اطراف است

 افراد سپاه قدس كه هم در آلمان و ●
هم در ايران و لبنان اطالعات را جمع 

   مي كنند و آوري
 نيروهاي سپاهي كه در غرب كشور ●

در قرارگاههاي خاص مستقر هستند و 
به اطالعات گروههاي كرد دسترسي 

  .دارند 
  : مرحله دوم، تحليل اطالعات◄

    در اين مرحله اطالعات جمع آوري 
شده توسط گروه هاي مأمور جمع 
آوري اطالعات، توسط متخصصان 

ماده و تحليل ها آ.  بررسي مي شوند
بولتن ها  تهيه  مي شوند و جهت 
اطالع و فتوا به مراكز مورد نظر ارسال 

  .مي گردند
  
  : مرحله سوم،  صدور حكم  قتل◄

   شاخه روحاني سازمان ترور، بر مبناي 
بولتن ها، تشخيص مي دهند كه سوژه 
يا سوژه ها ي مورد مطالعه بايد كشته 

و . شوند و حكم قتل را صادر مي كنند
را » مصالح نظام«نجا كه مي بايد از آ

نيز لحاظ كنند، رهبر را از احكام 
  .صادره آگاه مي كنند

  
  : مرحله چهارم،  طرح نقشه عمليات ◄

   در اين مرحله، حكم صادر شده به 
گروه واسط داده مي شود تا در 
جلساتي تيم هاي مجري حكم را 

  .توجيه نمايند
در اين مرحله تيم هاي شركت كننده 

  :رح زير آماده مي شوند به ش
اين گروه كه در :  گروه واواك●

خارج و داخل كشور، در حال خبر 
گيري از تحركات سوژه يا سوژه ها 
هستند و مراقبت مي كنند كه خبر 

  .عمليات لو نرود 
افراد ويژه اين :  گروه سپاه قدس●

كار آنها . سپاه وارد عمل مي شوند
آماده كردن گروههاي شركت كننده 

  . عمليات استدر 
گروههاي شركت كننده در كار ●

  :عمليات ترور تشكيل مي شوند از
 گروه اطالعاتي مخصوص ترور - 1

مانند خوش كوش در ترور بختيار و  
كاظم دارابي در ترور شرفكندي و 
شركت كنندگان در جلسه در رستوران 

  ... ميكونوس و
 گروه سپاهي حمايت كننده مانند - 2

 احمدي نژاد در گروه تحت سرپرستي
ترور قاسملو و غفور درجزي در ترور 
شرفكندي و صحرارودي در ترور 

  ... قاسملو و
 گروه عملياتي خارجي كه - 3

اعضايش معموال از حزب اهللا لبنان 
مانند انيس نقاش در ترور . هستند

و امين  در ترور  بختيار و راحيل 
شرفكندي و سران حزب دموكرات و 

گذاري در عماد مغنيه در بمب 
  ... آرژانتين و

مجريان :  گروه وزارت امور خارجه- 4
عمليات ترور به دليل اينكه بايد كامال 
تحت پوشش سياسي يا اقتصادي اعزام 
شوند، كار اعزام  تحت پوشش آنها، بر 

اين . عهده وزارت امور خارجه است
افراد يا در پوشش رايزن فرهنگي يا 
متخصص و كارشناس مخابراتي و يا 

  . اعزام مي شوند ... دانشجو و 

    گفته مي شود در جريان ترور 
بختيار، به دستور شيخ عطار، معاون 
وقت وزارت مخابرات، برخي از افراد 
گروه ترور، با جعل عنوان، به نام 
كارمندان مخابراتي، براي آنها از 

  .سفارت فرانسه ويزا دريافت شد
     در اين مرحله، كليه افراد شركت 

نده در عمليات، در جلسات مكرر،  كن
توجيه مي شوند و هريك نقش خود را 

 . تمرين مي كنند
  
  :مرحله پنجم، اعزام نيرو ◄

   در اين مرحله كه يكي از حساس 
ترين مراحل است سازمان ترور مافياي 
خامنه اي تالش مي كند كار بدون سر 
و صدا انجام گيرد و اعضاي تيم ها با 

 كشور مقصد پوشش هاي مختلف به
بروند و در آنجا، در محل هاي از پيش 
مشخص شده با يكديگر مالقات مي 

  .كنند و ترتيب كار را بدهند
   در اين مرحله، تنها مسئوالن با 
يكديگر قرار مي گذارند و طرز اجراي 
عمليات ترور  را مورد ارزيابي قرار مي 
دهند و اعضاي پايين تر را در اين 

  .لت نمي دهند مشاوره و بررسي دخا
    سفارت ايران در هر كشوري كه 
قرار است برنامه اجرا شود كامال در 
جريان است و در تعيين محل هاي 
استقرار قبل از عمليات و محل پنهان 
شدن بعد از عمليات و چگونگي خروج 
از كشور بعد از عمليات و چگونگي 
برخورد با مطبوعات و خبرنگاران 

  .  شركت دارد
  
  :  ششم، انجام عملياتمرحله ◄

     در جريان ترور سران حزب 
دموكرات مشخص شد كه گزارش 
حضور آنان در رستوران ميكونوس را 
واواك  به دست آورده بود و بر مبناي 
اطالع خود، زمان گسيل تيم ترور را 

در برلين،  . به محل، تعيين كرده بود
تيم ترور مركب از اعضاي ايراني و غير 

فارت و افرادي كه در ايراني با س
مرحله بعد از انجام ترور نقش پيدا مي 

  .كردند،  هماهنگ شده بودند 
      تيم ترور به كافه حمله مي كند و 
حاضران در جلسه را ترور مي كند و از 

محل هاي پنهان . محل مي گريزند
بعد از .  شدن آنها معين بوده است

ترور به آن محل ها مي روند و مخفي 
ي كه مي بايد از آلمان خارج و آنهائ

شوند، آماده خروج از آلمان مي 
در روزهاي بعد،  برخي از آنها .  شوند

از آلمان خارج مي شوند و پاداش 
  .هاي خود را دريافت مي كنند

     اطالعاتي كه در باره شركت 
كنندگان در ترور بدست آمدند، امكان 
دادند  عده اي از شركت كنندگان در 

 آلمان مانده بودند، ترور كه در
  .دستگيرشوند 

  
مرحله هفتم، ورود رسانه هاي  ◄

  :داخلي به صحنه
   در اين مرحله،  با وجود اينكه رسانه 
هاي شاخه تبليغاتي سازمان ترور از 

  خوشحالي در پوست نمي گنجند، اما 
مانند سران سياسي و نظامي و اطالعاتي 

خود را بيگناه نشان مي دهند و  ... و  
نطور تبليغ مي كند كه نظام قرار اي

  ! بوده با آنها مذاكره كند
    در جريان ترور قاسملو، كار 

آنها مدعي شده : سياسيون جالب بود
بودند كه ما هم ترور شده ايم زيرا در 
حال مذاكره بوديم كه گروهي به ما 

  حمله كردند و 
  6در صفحه

    

 ؟!بد وبدتر
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  رسانه ها در داخل ادعاي بي گناهي 
 خود را به ناداني مي زنند مي كنند و

اما خود مي دانند كه چه خبر بوده 
است در جريان همان ترور در 
ميكونوس وقتي رد پاي تروريستها يافته 
شد و شاهدان شهادت دادند، رسانه 
هاي نظام و سران مافياهاي خامنه اي 
و هاشمي رفسنجاني به دست و پا 
افتادند تا به گونه اي بتوانند مانع از 

م شدن قاتالن و مسولين گردند محكو
  ولي موفق نشدند 

جلسات چگونگي  مرحله هشتم،◄
  :اجراي كار و مويد باشيد ها

   بعد از اجراي عمليات نيروهاي آمر و 
واسط و مجري در جلسه اي به ديدار 
هم مي روند و به يكديگر تبريك مي 
گويند و مويد باشيد مي شنوند و مويد 

  .باشيد مي گويند 
  

لبخند پيروزي بر لبان  له نهم،مرح◄ 
  : رهبر نقش مي بندد

   وقتي كه كار ترور به دلخواه رهبران 
مافياها انجام گرفت، خبر اين پيروزي 
بزرگ را به رهبر مي دهند و او هم 
خنده رضايت بر لب مي آورد و افراد 
دخيل در جنايت  را تشويق مي كند و 
به آنها رتبه و مقام مي دهد تا زمان سر 

در دو نوبت، .  به نيست كردنشان برسد
يكي بعد از قتل بختيار و ديگري 
جنايت ميكونوس، فالحيان همدستان 
خود را نزد خامنه اي برد و از سوي او 

اين دو . مورد تشويق قرار گرفتند
نوبت اين ويژگي را داشتند كه خبر بار 
يافتن فالحيان و همدستانش، در 

بط كيهان، به ترتيبي درج شد كه ر
  .ديدار با جنايتها دانسته شود

  
حمله به : حمله به تجمعات

 تير 18كوي دانشگاه در 
1378:  

  
    مراحل  عمليات  حمله به تجمعات و 

با بررسي حمله به : مراكز داخلي
خوابگاه دانشگاه تهران مي توانيم 
مراحل مختلف و نيروهاي مورد نياز در 
هر حمله داخلي به نشريات و تجمعات 

  :عين كنيمرا م
  
  : مرحله اول، ورود اطالعات ◄

در اين مرحله، اطالعات از محل هاي 
مختلف وارد مركز اطالعات بيت 
رهبري مي شود و مسئولين در جريان 

در رابطه با خوابگاه . امر قرار مي گيرند
دانشگاه تهران، خبر اين بوده است  
كه به دنبال تعطيلي روزنامه سالم، به 

ته سعيد امامي دليل چاپ دست نوش
قرار است كه دانشجويان خوابگاه 

  .دست به راهپيمايي بزنند 
دست نويس     بي مناسبت نيست متن 

طرح سعيد امامي براي سانسور 
. نويسندگان و نشريه ها را باز آوريم

اين متن را  روزنامه سالم به چاپ 
رساند و توقيف شد و از آن پس، ديگر 

يد متن دست نوشته سع. منتشر نشد
  :امامي اينست

  
حوزه مشاوران وزارت اطالعات    « 

فضاسازي ": موضوع16/7/77مورخ 
  41/خ/281 شماره "فرهنگي

  مقام محترم وزارت
  با سالم

كه مستحضريد فعاليت  همانطوري   
گلشيري، چهل "گسترده عناصري نظير 

 براي "...آبادي، مختاري و  تن، دولت
مطرح نمودن كانون و ايجاد وجهه و 

شتيباني جهاني براي آن مشكالت پ
امنيتي را براي جمهوري اسالمي ايران 
و به خصوص وزارت به دنبال خواهد 

وجود جريانات قانوني موازي . داشت
هايي در راستاي به  و ايجاد كيس

وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختالف 
تواند از پيامدهاي  در بين ايشان مي

  .امنيتي موضوع بكاهد
ون مطبوعات فعلي اصالح قان   

هاي  جوابگوي نياز كنوني و دسيسه
موجود نيست چرا كه تنها در رابطه با 
صاحبان امتياز، مدير مسئول تعيين 

حال آنكه ما در عرصه . كند تكليف مي
فرهنگي قشر وسيع نويسنده، مترجم، 

را داريم ... مؤلف، گزارشگر، شاعر و 
كه تنها با برخوردي انفرادي و 

النشر  القلم يا ممنوع وعقانونمند ممن
توان از هجمه ايشان  نمودن مي

براي پاسخگويي به . جلوگيري نمود
شود معاونت محترم  اين نياز پيشنهاد مي

اي نظير  نويس طرح يا اليحه  پيش932
 را با همكاري سازمانهاي "114ميثاق "

ذيربط پيگيري نمايد تا از اين طريق 
هاي  در راستاي قانونمند كردن حوزه

  .امنيتي اهرم الزم را داشته باشيم
بايست مباحثي نظير  در اين طرح مي   

اي بودن كار و كسب الزم آن  حرفه
به شرط داشتن صالحيت نظير (براي 

توان به فرد  كه مي) پزشكان و يا وكال
مذكور كد نظام فرهنگي داد و او را 
  .به عنوان مترجم يا مؤلف شناخت

وع از ن(تشكيل دادگاهي صنفي    
اي اين  كه به تخلفات حرفه) انتظامي

افراد رسيدگي نموده و محكوميت 
الزم را صادر نمايد از اين طريق 

هاي خودي را تقويت و  توان تشكل مي
  .عناصر معاند را از صحنه خارج نمود

تواند  اين نظام فرهنگي مي   
هاي كتاب، مطبوعات، تئاتر،  حوزه

تحت پوشش خود ... سينما، موسيقي و 
  .بگيرد

   »104با احترام 
  

   مسئولين اطالعات بيت به سرعت 
تشكيل جلسه مي دهند و به  كليه 
نيروهائي كه بايد مأموريت انجام 

اين . دهند، آماده باش مي دهند
  :نيروها عبارتند از 

 نمايندگان قوه قضاييه كه رياست - 1
آن به عهده محمد يزدي از سران 

 نام  و از جالدان به60كودتاي سال 
  .بود

 نمايندگان سازمانهاي اطالعات - 2
سپاه و نيروي انتظامي و قوه (موازي 
  ...) قضاييه و

  نمايندگان سپاه پاسداران، آن - 3
زمان فرماندهي آن با رحيم صفوي  

  .  بود
  نمايندگان بسيج به فرماندهي - 4

  سردار حجازي  
 نمايندگان نيروي انتظامي به - 5

 و قاليباف و يانفرماندهي سردار لطف
  نظري 

 نمايندگان انصار حزب اهللا به - 6
  فرماندهي اهللا كرم و ده نمكي  

   در جلسه، بنا مي شود به تحت نظر 
گرفتن فعاليتهاي دانشجويان و ايجاد 
وضعيت مناسب با سركوب خونين 
دانشجويان به بهانه تجمع بخاطر 

 .توقيف روزنامه سالم
  
 مرحله دوم، تحت نظر گرفتن ◄

  : ماجرا و حادثه سازي
    در اين مرحله، مأموران اطالعات 
مافياي خامنه اي  متوجه مي شوند كه 
دانشجويان تصميم به ادامه تظاهرات تا 

. رفع توقيف از روزنامه سالم را دارند 
لذا با سازمانهاي مأمور حادثه سازي و 
شاخه فتوا تماس حاصل كرده و 

  .ندجريان را به اطالع آنها مي رسان
  
مرحله سوم، صدور حكم از سوي  ◄

  : مفتيان
   با توجه به اطالعات و تحليل جنبش 
دانشجويان، مفتيان به اين نتيجه مي 
رسند كه هرگاه جنبش دانشجويان 
ادامه پيدا كند و ماجراي ترورها بيش 
از پيش از پرده بيرون افتد و افشاگري 
ها ادامه يابند، به احتمال سازمان ترور 

نندگانش لو خواهند رفت و و گردا

لذا دستور . نظام به خطر خواهد افتاد
  .سركوب دانشجويان را دادند

  
مرحله چهارم، برنامه گذاري  ◄

  : سركوب دانشجويان
   در اين مرحله،  با توجه به  دستور 
سركوب صادره از سوي مفتيان و تأييد 
شخص رهبر، جلسه اي در دفتر مير 

 تشكيل حجازي با شركت اشخاص  زير
  : مي شود 

 محمد يزدي، رييس قوه قضاييه  و  - 1
  دادستان وقت  

 ناطق نوري، نماينده رهبر و - 2
  مسئول بازرسي بيت او، 

 حسن روحاني، نماينده رهبر ودبير - 3
  شوراي عالي امنيت ملي 

 رحيم صفوي فرمانده سپاه - 4
  پاسداران و سرداران اطالعاتي سپاه 

يروي انتظامي  و  لطفيان فرمانده ن- 5
  سردار قاليباف و فرهاد نظري 

 حسين اهللا كرم فرمانده نيروهاي - 6
  انصار حزب اهللا 

 اطالعات و نيروهاي اطالعاتي -7
  موازي

 صدا و سيما به رهبري علي - 8
  ...الريجاني و

 گروه رسانه اي به رهبري حسين - 9
  ...شريعتمداري و 

   در اين جلسه، طرح سركوب 
 تهيه و بنا بر شدت عمل شد دانشجويان

  . 
  
  : مرحله پنجم،  ورود در عمليات ◄

    جلسه به اين نتيجه رسيده بود كه به 
گونه اي بايد دانشجويان را مورد 
ضرب وشتم قرار داد كه  ديگر 
دانشجوئي به فكر اعتراض نيفتد و كسي 

( درپي افشاي مطالب ضد امنيت ملي 
طرح سانسور مطبوعات و روزنامه 

نشود ) گاران و نويسندگان و هنرمندانن
و موجب تشويش اذهان عمومي نگردد 

!  
    لذا به دستور مسئوالن نيروي 
انتظامي قرار شد  زمينه را جهت ورود 
نيروهاي انصار حزب اهللا به صحنه 

انصار حزب اهللا متشكل . آماده سازند 
از نيروهايي است كه عبارتند از افراد 

و واواك و بسيج و سپاه و حراست 
چماقداران و لباس شخصي هاي 

اين سازمان خود را . نيروي انتظامي
بي سيم ها به كار . آماده حمله كرد

افتادند و چماق ها و زنجير ها و ميله 
هاي آهني موجود در مساجد مركزي، 
ميان نيروها پخش شدند و وانت ها 
آماده بردن آنها به محل كوي دانشگاه 

  .شدند
زي كنترل و     در دفتر مرك

فرماندهي،  همه جنايتكاران جمع شده 
بودند و بر كار نظارت و فرماندهي مي 

يزدي و » آيت اهللا«به دستور . كردند
تاييد مصباح يزدي و جنتي و خزعلي  
. دستور حمله به سردار نظري ابالغ شد

افراد نيروي انتظامي اجازه ورود را به 
گروههاي انصار و لباس شخصيها دادند 

  .نها وارد خوابگاه شدند و آ
    با ورود نيروهاي لباس شخصي به نام 
انصار حزب اهللا و حمايت نيروهاي 
سپاه و اطالعات و لباس شخصي هاي 
نيروي انتظامي حمله به اطاق هاي 

  .دانشجويان شروع شد
   چماق ها و ميله هاي فوالدي تقسيم 
شده در مسجد شهدا و ديگر مساجد 

 و شانه و صورت و باال رفتند و بر سر
. دست و پاي دانشجويان فرود آمد

چاقو هاي ضامن دار بر بدن 
زنجير هاي . دانشجويان فرو رفتند

اسارت ياوران مافيا چهره هاي 
دانشجويان حق طلب را خونين كردند 

  ...و
    دانشجويان با ذكر يا زهرا از طبقه 
سوم به پايين پرتاب مي شدند و برخي 

اقو به بدن با ذكر يا حسين چ
رسانه ها و . دانشجويان مي زدند

حكومت به اصطالح اصالح طلب در 
آن شب مرموز در سكوت بود و كسي 

از عمق جنايات آگاه نبود و مافياي 
خامنه اي هر كاري كه خواستند در 
خوابگاه دانشگاه كردند و آنجا را ترك 
و خوابگاه را خونين و دانشجويان را 

از خوابگاه . مجروح بر جاي گذاردند
بيرون آمدند و نيروي انتظامي بار ديگر 

  .خوابگاه را به محاصره خود در آورد 
  
مرحله ششم، شستن خونها از دست و ◄

گريه بازار (روي رهبر و دستياران او
  ):رهبر و مسئوالن 

    زماني كه خبرنگاران وارد كوي 
دانشگاه شدند، پنداري به شهري جنگ 

در هر جاي خون .  زده وارد شده اند
خوابگاه ديده مي شد و مجروحان بر 
كف خوابگاه و بر روي چمن ها، افتاده 

  .بودند 
    حمله از نوع ايلغار مغول ها و حمله 

درب ها شكسته، .  قواي صدام بود
شيشه ها خورد شده، سطح اتاق هاي 
دانشجويان خونين، تخت ها با ميله 

  ... هاي آهني خورد شده بودند  و 
خروشيدند و دست به اعتراض    مردم 

شعارها و . زدند و نظام به وحشت افتاد 
مردم در تظاهرات . فرياد ها بلند شدند

رهبر نظام را مسئول و عامل حمله 
رسانه هاي مافياي خامنه اي . دانستند

جمعي از دانشجويان . دست بكار شدند
رهبر مانند . مجروح را نزد رهبر بردند
ريه افتاد و هنرپيشه اي هاليودي به گ

عامالن يورش وحشيانه را نفرين كرد  و 
  .دستور پيگيري را به قوه قضاييه داد

   چه خنده دار بود وقتي رهبر گريه 
مي كرد و نزديكان او هم گريان شده 

او دانشجويان را اشك درچشم، .  بودند
بغل مي كرد و دستور مي داد بگيريد و 

  !ببنديد
تجو     قرار شد مأموران واواك جس

كنند و مأموران انتظامي دستگير كنند 
محاكمه كنند و رسانه ها »  قاضيان«و 

اما كار برعكس . مردم را آگاه سازند
اصالح طلبها كه قرار بود به . شد

حكومت . حمايت برخيزند، جا زدند
اصالح طلب با فشار مافياي خامنه اي،  
دست از حمايت دانشجويان و مردم 

 مافيا و برداشت و با سكوت، دست
  .  سازمان ترورش را باز گذاشت

  
  :مرحله هفتم، دور دوم سركوبها ◄

    شاخه هاي رسانه اي مافيا و 
با به وجود . اطالعاتي وارد كار شدند

آوردن صحنه هاي مصنوعي از حمله 
مردم به بانكها و كيوسك هاي تلفن و 
فيلم برداري صدا و سيما و پخش 

رتب صحنه هاي خود ساخته، به طور م
در تلويزيون،  معلوم شد كه حمله 
ديگري به مردم و دانشجويان تدارك 

  .ديده شده است 
    صدا و سيما كه تا آن زمان هيچ 
تصويري از حمله به خوابگاه نشان 
نداده بود، وارد بازي فريب شد و 
حمله به بانكها و خودروها و كيوسك 
هاي تلفن را نشان مي داد و تأكيد مي 

اي ضد انقالب دست به كرد كه عده 
در حالي كه همه مي . اين كار زده اند

دانستند كار، كار افراد انصار حزب اهللا 
بود كه با بستن بندي سبز بر انگشت 
خود، هويت خود را براي افراد نيروي 
. انتظامي و سپاه مشخص كرده بودند

كساني از اين افراد كه بهنگام 
دستگيري ها، دستگير مي شدند، در جا 

زاد مي شدند و به كار حمله به بانكها آ
  .باز مي پرداختند

مرحله هشتم، دستگيري و سركوب  ◄
  :قضائي

    بار ديگر همان ها جلسه تشكيل 
به اين ارزيابي رسيدند كه بعد . دادند

ازدو روز آزادي مردم، متوجه شده اند 
كه اگر آزادي طوالني شود، نظام 

  .ساقط مي شود
 روزها اعالم    رحيم صفوي در همان

كرد كه خط قرمز ما خيابان انقالب به 
سمت پايين است و سرداران سپاه 
گفتند اگر مردم به سمت پايين خيابان 

بود » پدر خوانده«فلسطين كه مقر 

بيايند با دوشكا آنها را به رگبار مي 
ناطق نوري خواستار گذاشتن . بندند

محركان، از جمله سران نهضت 
تيرباران كردن آزادي، پاي ديوار و 

  ...و. آنها شد
نوبت به .     دستگيري ها شروع شدند

حسن . سركوب قضائي رسيده بود
روحاني كه تا آن زمان از ترس به 
خارج ازتهران سفركرده بود، به ميدان 

اگر :  تير اعالم كرد23آمد و در روز 
ضد انقالب دست برندارد مردم آنها را 

  ...تكه تكه خواهند كرد و 
  
  : ه نهم، خوشحالي رهبرمرحل◄

   مانند موارد قبل، خامنه اي وقتي 
متوجه سركوب مردم و دانشجويان شد 
وقضيه افشاگري ها را پايان يافته ديد، 
بر مسند عظماي واليت نشست و با 
خنده از ياران و كاركنان مافياي خود 

قضيه را تا :  به آنها گفت.  تشكر كرد
اطاعت مأموران او . آخر پيگيري نمايند

امر كردند و ضاربان را پاداش داده و 
دانشجويان را به اعدام محكوم كردند 
كه در نهايت، اين نوع محكوميت ها 

.  سال زندان كاهش داده شدند15به 
قوه قضاييه بار ديگر به ياري رهبرآمد 
و دانشجويان را به زندانهاي طويل 
المدت محكوم كرد تا براي مدتي 

  .ه باشد خاطر مبارك رهبر آسود
   در باال سه نمونه نوعي از عمليات 
ترور مافياي خامنه اي، سه نمونه از 
ترورها در داخل و  خارج از ايران و 
حمله به مراكز و تجمعات را  تشريح 

مراحل عمليات ترور، خود . كرديم
. گوياي سازمان ترور و شاخه هاي آنند

 سال گذشته، بطور پيگير، 20در طول 
اي سازمان ترور رژيم و شناسائي و افش

تحقيق . تحول آن را پي گرفته ايم
بسيار مفصلي كه اين نوبت انتشار مي 
يابد، خواننده را از مافياها و 
سازماندهي آنها و چند و چون 

  .تسلطشان بردولت آگاه مي كند
  
خامنه اي بوش را به ترور *

  :تهديد مي كند
  
از جمله (   به گزارش خبرگزاريها ◄

، خامنه اي بوش را به )وئيه ژ16رويتر 
نبايد : ترور تهديد كرد وقتي گفت

خيال كند اگر دستور حمله به ايران را 
بدهد، بعد از پايان رياست جمهوريش، 

زيرا ملت ايران . خيالش آسوده است
  .او را تنبيه خواهد كرد 

  
از خريد آدمكش براي ترور 
كردن تا دولت مافياها ي 

  :مجهز به سازمان ترور
  

اجراي مراجعه سيد مهدي م* 
هاشمي به سيد حسين موسوي 

وقت » دادستان انقالب«تبريزي، 
  :براي كشتن بني صدر

  
سيد حسين موسوي تبريزي در     

 به 1384خاطرات خود كه در سال 
 ضمن بيان برخوردهايش ،چاپ رسيده

سيد مهدي هاشمي، به مخالفت  با
خميني و منتظري با ترور و ربودن سيد 

  : پرداخته است ،حسن بني صدرابوال
الزم به ذكر است كه اين مطالب ( 

براي اولين بار است كه منتشر شده 
    : )است

برخورد ديگر من با سيد مهدي ... «  
هاشمي باز در زمان مسئوليتم در 

بود ولي اين بار ) كلّ انقالب( دادستاني
  قضيه . مستقيماً با خود وي روبرو شدم

  7درصفحه 
  

 ؟!بد وبدتر
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 1387   مرداد 13  تير  تا  31    از702  شماره 2008   اوت    3  ژوئيه  تا 21 ا ز 

 

ن قرار بود كه بعد از فرار بني از اي
در مورخه هفتم مرداد ماه ( صدر 
از ايران، يك روز ايشان به  ) 1360

اگر شما يك « : دفتر من آمد وگفت  
ميليون دالر در اختيار من بگذاريد من 
توسط افرادي كه مي شناسم مي 

بني صدر را بدزدم و به ايران   توانم
ر اين مقدا« : من گفتم » . بياورم

بودجه در اختيار دادستاني كل هست 
منتها آنچه در اين ميان مهم است 
اجازه و اذن امام ويا الاقل آية اهللا 

 ": سيد مهدي گفت   ». منتظري است
من ميتوانم از آقاي منتظري اجازه 

من بايد « : كه من گفتم"بگيرم
اجازه بگيرم و با اجازه گرفتن   خودم

صل شما براي من اطمينان قلبي حا
من خود با آقاي منتظري » .نمي شود 

تماس گرفتم و ماوقع را گفتم و سپس 
ايا شما چنين اجازه مي : پرسيدم 

  نه، من اجازه ":  گفت  دهيد؟ ايشان
  بعداز يك مدتي دوباره ". نمي دهم 

سيد مهدي آمد و باز 
درخواست را مطرح كرد و   همان
 ما افرادي از عربها را مي ": گفت

دربرابرگرفتن    كه حاضرندشناسيم
پول، بني صدر را در همان فرانسه 

اين « :  من باز به اينها گفتم". بكشند
كار اوالً مجوز شرعي مي خواهد و ثانياً 
اين نوع كارها اصالً به صالح نظام 
نيست چون واقعيت قضيه خيلي زود 
كشف مي شود و آبروي نظام را در 

ز و با» . معرض خطر قرار مي دهد
موضوع را با حضرت امام در ميان 

 افرادي ": گذاشتم وعرض كردم
هستند كه حاضرند بروند و بني صدر را 

 گفتم " چرا ؟ ":  ، امام فرمود"بكشند 
تبليغ   چون او عليه انقالب و نظام: 

 اوالً كشتن يك ": امام فرمود. ميكند
مسلمان حرام است، و ثانياً اگر ما 

درست و خوب كارمان نيز  برحقّيم و
 تبليغ بني صدر و امثال بني صدر ،است

ولي اگر عمل   قطعاً مؤثّر نخواهد افتاد
و رفتار ما بد و ناصحيح باشد تبليغات 
آنها تأثير خودش را خواهد گذاشت و 
ما بايد به جاي اينكه در فكر حذف 
فيزيكي مخالفان خود باشيم با تصحيح 

 زمينهء تبليغات منفي  اعمال و رفتارمان
                                    ". آنها را ازبين ببريم 

      كتاب خاطرات  مذكور جلد اول 
    300 و 299صفحه 
  يادداشتهاي پراكنده : منبع

http://manazel.blogfa.co
m/post-42.aspx  

   
خاطره سيد حسين موسوي * 

كدام واقعيتهائي را آشكار مي 
  :كند؟

  
ده بود اما  ترور مخالفان شروع ش●

هنوز سازمان نيافته بود و دستگاه دولت 
سيد مهدي . بكار گرفته نشده بود

هاشمي به سيد حسين موسوي مراجعه 
كرده و از او پول خواسته بود براي 

  .ربودن و يا كشتن بني صدر
حكم حاكم « ربودن و قتل نيازمند ●

  . و ولي فقيه بوده است و هست» شرع
ه،  سيد مهدي هاشمي، در سپا●

متصدي دايره ارتباط با نهضت هاي 
رهائي بخش بوده و با عناصري در 
لبنان كه در اين ايام، حزب اهللا لبنان 
را پايه گذاري مي كرده اند، ارتباط 

  . برقرار كرده بود
 دادستاني انقالب ترور را تصدي مي ●

كرده و براي آن بودجه در اختيار 
  .داشته است

ديگري  دو زبان، يكي زبان صوري و ●
زبان واقعي كاربرد روزمره داشته 

  توضيح اين كه . است
 خميني به سيد حسين موسوي – 1

بني صدر مسلمان است و : گفته است
  در همان حال،. كشتن او حرام است

بني :  محمدي گيالني اعالن كرد– 2
صدر باغي با غين و هفت بار محكوم به 

  و نيز،. اعدام است
 شد، بلكه  نه تنها خود او مصادره– 3

  .همسر و فرزندان او نيز مصادره شدند
 از موارد اقدام به ترور، يكي – 4

دستگيري شخصي بود، در همان ايام 
كه سيد حسين موسوي از آن سخن 

او در . مي گويد، در فرودگاه پاريس
جامه دان خود مواد منفجره آورده 
بود و در بازجوئي اعتراف كرد براي 

  .استكشتن بني صدر مأمور شده 
 بنا بر رويه توتاليترها، حكم به قتل – 5

اشخاص غيابي و بدون محاكمه و 
اطالع محكوم داده و اجرا مي شده 

اين رويه جنايت كارانه همچنان . است
با توجه به اين كه بيشترين . ادامه دارد

ترور شدگان، دست به اسلحه نبرده 
بودند و جبهه جنگي بر ضد رژيم 

ها از بدخيم نگشوده بودند، ترور آن
  .ترين جنايتها بوده است و هست

 افزون بر دادگاه انقالب، بخشي از – 6
سپاه پاسداران نيز عمليات ترور را آغاز 

، 59 اسفند 14از جمله، در . كرده بود
. دو تن مأمور قتل بني صدر شده بودند

وجدانشان به آنها اجازه نداد او را ترور 
ه به دفتر رياست جمهوري مراجع. كنند

اسلحه خود را تحويل دادند و . كردند
مورد ديگر، . ماجرا را باز گفتند

گفتگوهائي  بودند كه شنود ارتش 
اين گفتگوها در . ضبط كرده بود

روزهاي پيش از كودتا، در كرمانشاه 
گفتگو كنندگان از . انجام گرفته بودند

گرفتن فتواي قتل بني صدر و آماده 
كردن گروه اجرا صحبت مي كرده 

  . ندا
هرگاه سيد حسين موسوي راست   - 7

گفته باشد، دو گانگي قول و فعل 
چرا كه بنا . خميني در حد تضاد است
 هاشمي 60بر يادداشتهاي سال 

، خوانده )عبور از بحران(رفسنجاني 
شده بيانيه رئيس جمهوري در مجلس 
كه در آن، پي آمدهاي كودتا از 
لحاظ ادامه جنگ و سركوب هاي 

يك به يك خاطر ... تبداد وخونين و اس
نشان شده بودند، خميني را سخت 
عصباني كرده بود و احمد خميني به 
هاشمي رفسنجاني گفته بود چرا اجازه 
داده است اين بيانيه در مجلس 

از آن پس نيز، او تنها . خوانده شود
كس است كه در ايران سانسور مي 

  .شود
 غير از سخن جالد اوين، محمدي – 8

ر باره بني صدر و در باره گيالني د
كساني كه بر ضد رژيم كودتا قيام 

  :كنند، اين سخنان گفته شدند 
حكم براينها، 4:  رفسنجاني گفته بود●

 .مجاهدين، الزم االجرا ست
  . كشته شوند- 1
  . به دار كشيده شوند-2
  . دست و پايشان قطع شود-3
  . از جامعه جدا شوند- 4

ز، اول اگرآن رو":    وي افزوده بود
 نفر از اين هارا مي 200انقالب،  

گرفتيم و اعدامشان مي كرديم امروز 
  ."اين قدر نمي شدند

:  موسوي تبريزي نيز گفته بود●
اسيرش را بايد كشت، زخميش رابايد 

هر كس .زخمي تر كرد تا كشته شود 
در برابر نظام بايستد، حكمش اعدام 

  .است
 الجوردي كه به جالد اوين مشهور ●

ظرف مدت : ، نيز گفته بوداست
ساعت كه از دستگيري مي گذرد، 2

محاكمه پايان مي يابد و حكم صادر 
  .مي شود و اجرا مي گردد

 محمدي گيالني حاكم شرع و جالد ●
اين ها را كه در : ديگر اوين گفته بود

خيابان تظاهرات مسلحانه مي كنند 
دركنار ديوار، همانجا آنها را گلوله 

ح اين گونه افراد بدن مجرو. بزنيد
ياغي نبايد به بيمارستان برده شوند بلكه 

كشتن به , , , بايد تمام كشته شوند 
شديدترين وجه، حلق آويز كردن به 
فضاحت بارترين حالت ممكن و دست 

  .راست و پاي چپ آنها بريده شود
هركس در :  مشكيني هم گفته بود●

خيابان يا هرجاي ديگر عليه حكومت 
رد، همانجا بايد حكم اسالمي قيام ك

  اعدامش صادر شود
اما انتشار اين قسمت از خاطرات ◄ 

 شامل سيد حسين موسوي تبريزي
افرادي «پيشنهاد ترور بني صدر توسط 

، همزمان است با دريافت خبر »از عربها
در باره قصد رژيم به ترور بني صدر 

آيا نوعي . توسط افراد غير ايراني
 همان اعالن خطر به بني صدر  و در

حال، لو دادن سران مافيا و قصد 
جنايت كارانه اي كه در سردارند 

  است؟
هنوز دو روزي از فرو : انقالب اسالمي

افتادن تب بحران و تهديد به جنگ 
نگذشته، در پي موافقت رژيم با گفتگو بر 
سر بسته پيشنهادي نگذشته، سخنان 

» رزم آيش«تهديد آميز جعفري و 
با آنكه . نگين كردموشكي، از نو، جو را س

گزارش ها از تهران حاكي از جنبه 
داشتند » رزم آيش«تبليغاتي داشتن اين 

و امريكا  تنها پرتاب يك موشك با برد 
 كيلومتر را تصديق كرد و اسرائيل 1250

نمايش ايران را گوياي ضعف آن شمرد، 
جو سنگين و از نو تهديد به ايران به 

يل حمله نظامي، روز مره شد و اسرائ
اسرائيل . براي ايران شاخ و شانه كشيد

همچنان در پي تجزيه كشورهاي منطقه 
است و حكومت بوش و محافظه كاران 
جديد امريكا  دنباله رو اسرائيل گشته 

  :اند
  

كتاب كوك و نوشته 
تجزيه كشورها : رايس

  :»ملت سازي« و 
  
  

در قسمت اول، قسمتي : انقالب اسالمي
 Israel and the Clash of«از كتاب 

Civilisations «  نوشته جاناتان كوك
Jonathan Cook روزنامه نگار 

انگليسي كه به سياست اسرائيل در قلمرو 
تجزيه كشورهاي خاورميانه مربوط مي 
شود و در قسمت دوم، قسمتهائي از 
مقاله خانم رايس در باره سياستي كه 
امريكا مي بايد در جهان تعقيب كند، از 

در . را نقل مي كنيم» ملت سازي«جمله 
قسمت سوم، خبري را مي آوريم كه 
سيمور هرش انتشارداده است و بسيار 

  :عبرت آموز است
  

، سياست 1980از سال 
اسرائيل تجزيه كشورهاي 

محافظه . خاورميانه است
كاران جديد و حكومت 
بوش به اين سياست پيوسته 

  :اند

تجزيه كشورهاي منطقه و *
ي و برانگيختن خصومتهاي قوم

نزاع شيعه و سني منطقه را رام و 
سلطه بر منابع نفت و گاز را بي 

  :درد سر مي كند
  
، 1980 سياست اسرائيل از سال ●

. تجزيه كشورهاي خاورميانه است
  تجزيه كشورهاي عرب و غير عرب 

و ايجاد انشعاب در ميان ) ايران( 
فلسطينيها و تشديد خصومت هاي 
 قومي و مذهبي بقصد حفظ موقعيت

  . متفوق خود در منطقه 
 حكومت بوش و محافظه كاران ●

. جديد همين استراتژي را برگزيده اند
همانند اسرائيل، آنها مي خواهند از 
راه تجزيه كشورها، خاورميانه را رام 

پيش از حمله به عراق، اين . كنند
پيش از . سياست را اتخاذ كرده بودند

حمله، مرز شيعه و سني قابل تشخيص 
 بيشترين ميزان ازدواج ميان سني .نبود

  . و شيعه در منطقه، از آن عراق بود
 سابقه تاريخي چنين سياستي، تجزيه ●

امپراطوري عثماني بعد از جنگ اول 
نه تنها خالفت عثماني از . جهاني است

ميان رفت و كشورها از آن جدا شدند، 
بلكه يك رژيم ضد اسالم در تركيه 

آن . مدبر سركار آ) رژيم آتاتورك(
سياست كه امپراطوري انگلستان طراح 
. و مجريش بود، با موفقيت انجام شد

چرا اجراي همان سياست، همان 
  موفقيت را به بار نياورد؟ 

 اسرائيل و محافظه كاران جديد و ●
حكومت بوش بر اين نظر هستند كه 
تقسيم كشورها به واحدهاي كوچك 

بهره . منطقه را قابل مهار مي كند
از نزاع شيعه و سني مي تواند برداري 

كار دست يابي به هدفهاي بزرگ تر را 
  . آسان كند

 تفوق نظامي اسرائيل به اين كشور ●
امكان مي دهد منزلت خود را بمثابه 

  .متحد ارجح امريكا حفظ كند
 بي ثباتي منطقه مي تواند به سبب از ●

دست رفتن موقعيت متفوق عربستان در 
ستان موقعيت هرگاه عرب.  اوپك بگردد

خود را در اوپك از دست بدهد و 
توانائيش در پول دادن به گروههاي 
اسالمي افراطي و مقاومت فلسطين 
كاهش بپذيرد، اسرائيل براي اجراي 
سياست خود در منطقه، بي مزاحم تر 

دست اسرائيل در پاك . مي شود
كردن اسرائيل و سرزمينهاي اشغالي از 

  . فلسطيني ها، بازتر مي شود
 سپتامبر به حكومت 11 ترورهاي ●

و » جنگ با ترور«بوش امكان دادند 
را دست آويز » برخورد تمدن ها«

نظريه راهنما اين بود كه . كنند
هژموني اسرائيل بر منطقه، مهار منابع 

تسلط . نفت منطقه را مطمئن مي سازد
امريكا بر منابع نفت قطعي تر مي شود 

ي هرگاه منطقه بي ثبات تر و كشورها
خاور ميانه و آسياي ميانه گرفتار تجزيه 

از ديد اسرائيل نيز، بي ثباتي و .  شوند
تجزيه كشورها، ناسيوناليسم فلسطيني را 
از شدت مي اندازد و اميدشان را بر 
داشتن دولتي درخور اين عنوان، زايل 

  .مي كند
  

هدف از جنگ عراق نه از * 
ميان برداشتن يك مستبد كه 

  :ودتجزيه اين كشور ب
  
 جنگ داخلي و تقسيم اين كشور، ●

پيش از حمله به اين كشور، طراحي 
جنگ داخلي و تقسيم عراق .  شده بود

از اين . منافع امريكا را تأمين مي كرد
رو، پيش از حمله به عراق، طراحي 

  .شدند

 از ميان برداشتن رژيم صدام حسين ●
اينطور توجيه شد كه صدام و رژيم او 

اك هستند و رفع براي منطقه خطرن
. اين خطر جز به جنگ ممكن نيست
. حكومت بوش دروغ مسلمي مي گفت

زيرا  بنا بر تحقيقي كه دو مؤسسه 
روزنامه نگاري انجام داده اند، بوش و 

 تن از مقامات اول حكومت او، 7
كارزار تبليغاتي همĤهنگي را بقصد 
همراه كردن افكار عمومي با جنگ با 

سالحشان .  اندعراق، به انجام رسانده
در اين كارزار، ضد اطالعات و دروغ 

  .بوده اند
 سخنراني و 532     اين دو مؤسسه 

اظهاريه و مصاحبه و توجيه و شهادت را  
بررسي كرده و دروغ بودن محتواهاي 

تحقيقهائي .  آنها را متحقق كرده اند
كه ديگران انجام داده اند نيز به همين 

 بوش تنها شخص.  نتيجه رسيده اند
  ...  دروغ گفته است و232
 صدام و رژيم او هيچ گاه يك تهديد ●

بخصوص كه در . جدي نبوده اند
، خلع سالح موشكي 1990اوائل دهه 

داماد صدام حسين، .  نيز شده بود
 از عراق 1995حسين كامل هم كه در 

گريخت و توسط سازمانهاي اطالعاتي 
غرب تخليه اطالعاتي شد، تأكيد كرد 

 فعاليتي براي توليد بمب اتمي كه ديگر
انجام نمي گيرد و عراق تمامي اسلحه 
شيميائي و بيولوژيك و موشكهاي قادر 

  ...به حمل آنها را از ميان برده است
 بعد از حمله به عراق در مارس ●

، وضعيت عراق از آنهم كه بود 2003
قتل و ربودن انسانها، كمبود : بدتر شد

آب برق  و ( شديد خدمات اساسي 
آشاميدني و بهداشت و بهداري و تعليم 

اشغال عراق فاجعه انساني ) . و تربيت 
ببار آورد كه ابعاد آن همچنان بزرگ 

  : مي شوند 
 ميليون نفر يا از كشور گريخته اند 4 -

.  و يا در داخل عراق جا به جا شده اند
يك سوم جمعيت نيازمند كمكهاي 

ر ميليونها تن قاد. اوليه و فوري هستند
به تغذيه كامل نيستند و فقر غذائي در 

بنا بر تحقيق بريتيش .  توسعه است
مديكال جورنال، متعلق به دانشگاه 

 ، شمار 2006هابكينس، منتشره در اكتبر 
 هزار تن 655كشته ها تا آن تاريخ، 

بر آن قياس، شمار كشته . كشته شده اند
 هزار 900ها تا امروز مي بايد سر به 

  ... زده باشد
 اينك ديگر همه مي دانند هدف ●

امريكا اينست كه در عراق بماند و نفت 
اين كشور را در كنترل خود نگاه 
دارند تا كه غولهاي نفتي بسود خود 
منابع آن را مورد بهره برداري قرار 

  . دهند
،  در رساله ستاد 1978 در سپتامبر ●

ارتش امريكا، سه هدف امريكا در 
  : اندخاورميانه، اين سان آمده

 تأمين دسترسي مداوم به منابع – 1
  نفت 

  جلوگيري از استقرار هژموني يك - 2
قدرت و يا مجموعه اي از قدرتها در 

  اين منطقه و
  تضمين ادامه حيات اسرائيل بمثابه - 3

يك دولت مستقل با روابط با ثبات با 
  .همساسگان عرب خود

     بدين قرار، در آن روز و امروز، 
ريزان امريكا اين بوده است توجه نقشه 

و اينست كه ناسيوناليسم عرب و ايراني 
تضعيف شود به ترتيبي كه كشورهاي 
كوچك تقاضاي درآمد بيشتر از منابع 

تاريخ قرن بيستم گزارش .  خود نكنند
مي كند چگونگي مهار منطقه از سوي 

گزارش مي كند .  انگلستان و امريكا را 
 چسان دست نشاندگان خود را در
رأس دولتها قرار داده اند و از 

  ديكتاتورهاي خود ساخته، حمايت 
  8در صفحه

  

 ؟!بد وبدتر
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چگونه بر ضد رهبران . كرده اند
مطلوب مردم توطئه چيده و مانع از 
تصدي دولت هاي كشورهاي منطقه از 

چگونه اقتصاد اين . سوي آنها شده اند
كشورها را وابسته به نفت نگاه داشته 

 را بر منابع اند و شركتهاي بزرگ نفتي
  ...نفتشان مسلط كرده اند

 زف شيف، خبرنگار نظامي هاآرتص، ●
بيشترين « : ، نوشت1980در اوائل دهه 

سود اسرائيل در اينست كه عراق به سه 
. دولت شيعي و سني و كرد تجزيه شود

ها مزاحمتي براي » ميني دولت«زيرا 
  .» اسرائيل نمي توانند ايجاد كنند

همين سياست را با      اينك اسرائيل 
جنگ شهري . فلسطيني ها بكار مي برد

ميان گروه هاي فلسطيني به ترتيبي كه 
هر گروه مسلح صاحب منطقه اي 

  ...بگردد و
  
كارزار تبليغاتي دراز مدت بر *

  :ضد ايران
  
 كنفرانس هرزل كه در اسرائيل، در ●

، برگذار شد، دو ويژگي 2007ژانويه 
  تن از 42يكي اين كه : داشت

سياستمداران گذشته و حال امريكا 
بدان دعوت شده بودند و ديگر اين 
كه موضوع آن، شيعه بمثابه گرايش 
افراطي اسالم و بنا بر اين، ايران و 

  . حزب اهللا لبنان موضوع آن بودند
      شركت كنندگان مدعي بودند 
ايران عامل بي ثباتي منطقه و در صدد 
ساختن بمب اتمي است و مي خواهد 

  . آن را برضد اسرائيل بكار برد
 نيز باز به شيعه 2008 كنفرانس ژانويه ●

از جمله ناطقان، . و ايران پرداخت
تهديد اتمي : او گفت. اهود باراك بود

ايران بسيار جدي است و ما نمي توانيم 
بپذيريم كه ايران مجهز به سالح هسته 

: و ژنرال افرايم اسنب افزود.  اي شود
 اتم نيست بلكه وجود مسئله ما مسئله

اين رژيم هواي . رژيم ايران است
سلطه بر منطقه را دارد و اسرائيل را 

قدرت نظامي خود را . منفور مي دارد
افزايش مي دهد و بودجه اي هنگفت 
به قواي نظامي و تسليحات خود 

  ...اختصاص داده است
 بدين سو، اسرائيل 1990 از سالهاي ●

ران در بطور مداوم تبليغ مي كند اي
كار توليد سالح اتمي است و 
برخوردارشدنش از اين سالح 
موجوديت اسرائيل را به خطر مي 

، هاآرتص گزارش 1994در : افكند
كرد كه هدف اول دولت اسرائيل 
اينست كه مانع از جستن موقعيت 

زيرا بيم . متوفق ايران در منطق بگردد
آن مي رود اين كشور به سالح اتمي و 

مجهز شود و تروريسم موشك دور برد 
و انقالب را به كشورهاي عرب داراي 

عراق تحت . رژيم سكوالر صادر كند
مجازات و محاصره اقتصادي بود اما 
اسرائيل ايران و عراق را تركيبي مي 
. دانست كه اسرائيل را تهديد مي كند

تضعيف يكي موجب تقويت ديگري 
از اين رو، هر دو كشور مي . مي شود

  .ندبايد تضعيف شو
اين همان واقعيتي است : انقالب اسالمي

از اين رو . كه بني صدر بر آن واقف بود
نخست كوشيد رژيم صدام را كه بازيچه 
امريكا و رژيم هاي دست نشانده منطقه 
شده و قصد حمله به ايران را داشت، از 

سپس كوشيد در . تجاوز به ايران باز دارد
هنوز . اولين فرصت به جنگ پايان بدهد

لن كالرك، وزير دفاع در حكومت تاچر، آ
نخست وزير اسبق انگلستان، در دادگاه 
حاضر نشده و نگفته بود كه جنگ عراق 
با ايران و ادامه آن در سود انگلستان و 
غرب بود و اسباب ايجاد و ادامه آن را 

 خرداد 22فراهم كرديم كه بني صدر، در 
، در بيانيه اي كه در مجلس دست 1360

ميني قرائت شد، نسبت به نشانده خ
هدفهاي كودتا، از جمله ادامه دادن به 

از .  جنگ و پي آمدهاي آن هشدار داد
آن پس، مرتب، خطر افتادن در مدار 
. بسته تعادل ضعفها را خاطر نشان كرد

اما  ايران رژيمي استبدادي را يافته است 
كه همچنان عامل پيشبرد هدف اول 

  .ستامريكا و اسرائيل در منطقه ا
 با اشغال عراق، اينك ايران است كه ●

مركز تروريسم جهاني خوانده مي 
ايران به اتفاق سوريه و حزب . شود

براي اسرائيل گشته » محور شر«اهللا، 
 2006اسرائيل حماس را، از اوائل . اند

كه در انتخابات فلسطين پيروز شد نيز، 
هدف بزرگ اسرائيل . افزوده است

رميانه مسلط اينست كه بر منطقه خاو
شود و فلسطيني ها را از تخليه شدن 
سرزمينشان از سوي قواي اسرائيل 

از اين رو، در دستگاه . مأيوس كند
تبليغاتي خود ايران را خطري كه 
اسرائيل را تهديد مي كند ساخته و به 
اتفاق امريكا، راه را بر گفتگوي 

  .سرانجام بخش بسته است
يران       ادعاي اسرائيل بر اين كه ا

يك تهديد اتمي است از واقعيت بسي 
چرا كه سالها وقت الزم . دور است

.  است تا ايران بتواند بمب اتمي بسازد
رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
محمد البرادعي  پي در پي گزارش 
كرده است كه دليلي بر اينكه ايران 
قصد دارد بمب اتمي توليد كند يافت 

فعاليت او گزارش كرد كه . نشد
سانتريفوژهاي ايران آهسته و كند 

و در ... گشته و ظرفيت آنها كم است و
، سازمانهاي اطالعاتي 2007دسامبر 

 2003امريكا گزارش كردند كه از سال 
بدون اين كه مدركي وجود داشته ( 

باشد كه پيش از اين تاريخ برنامه توليد 
ايران ) بمب اتمي وجود داشته است

اتمي را رها كرده برنامه توليد بمب 
  . است

...  
 صدور قطعنامه ها بر ضد ايران و ●

تشديد مجازاتهاي اقتصاد و نيز تهديد 
 هزار 10ايران به جنگ و حمله به 

ايران .  همچنان ادامه دارد... هدف و
هدف اسرائيل . هدف اول گشته است

 ژوئيه 12از حمله به جنوب لبنان، در 
،  اين هدف را تعقيب مي كرد 2006

امريكا . كه حزب اهللا را از ميان بردارد
زود معلوم . حامي جدي اين حمله بود

شد كه هدف اصلي ايران و سوريه 
ريچارد آرميتاژ، معاون وقت . هستند

وزارت خارجه امريكا پنهان نكرد كه 
ايران و سوريه و حزب ( حمله به تيم 

در . تروريسم بين المللي است) اهللا 
جنگ وسيع ، صحبت از 2006تابستان 

هر . تري با ايران و سوريه بميان آمد
دو كشور متهم شدند كه هزاران 
اسرائيل براي محو كردن اسرائيل از 
صفحه روزگار در اختيار حزب اهللا 

  .لبنان گذاشته اند
چرا اسرائيل و :  كوك مي پرسد●

جنگ با «امريكا در كار توسعه 
به قوي ترين دولت منطقه، » تروريسم

ستند با اين كه مي دانند دولت ايران ه
ايران مي تواند  به فروكش كردن 
بحرانهاي عراق كمك رساند؟ چرا 
برخورد تمدنها را به جنگ شيعه و سني 
بدل مي كنند و بر وسعت و شدت بي 
ثباتي منطقه مي افزايند؟  اغلب 
كشورهاي منطقه جمعيتي مركب از 

يك علت آن . سني و شيعه دارند
 جنگ اول كشورسازيهاي بعد از  

، در عراق و 2006در اواخر .  است
لبنان نزاع ميان شيعه و سني درگرفت 

  . و امريكا و اسرائيل محرك آن بودند
    نزاع با ايران و سوريه وضعيت را از 

پس چرا . آنچه هست بدتر مي كند
امريكا و اسرائيل زمينه ساز آن هستند؟  
زيرا امريكا جنگ با ايران و سوريه را بر 

د شدن سني و شيعه برضد اشغال متح
اسرائيل نيز . ترجيح مي دهد... عراق و

مي پنداشت با حمله به لبنان، مسيحيان 
و سني ها متحد و بر ضد حزب اهللا 
وارد جنگ مي شوند و يك بار ديگر، 

 از سر 1990 تا 1975 ساله 15جنگ 
در عوض، مردم لبنان . گرفته مي شود

  ...برضد اسرائيل متحد شدند

ظريه سلطه اسرائيل بر منطقه كه  ن●
 پيش كشيد و، از 1980آريل شارون در 

آن پس، راهنماي سياست اسرائيل در 
منطقه گشت بر اينست كه دولتهاي 
منطقه مي بايد خواست اسرائيل را 

در . وگرنه تنبيه شوند. انجام دهند
منطقه نبايد دولتي قادر به مقابله با 

جز بنا بر اين، . اسرائيل پديد آيد
اسرائيل، هيچ كشور منطقه نبايد بمب 

اين هدف تحقق .  اتمي داشته باشد
پيدا نمي كند مگر اين كه كشورهاي 

اما .  منطقه گرفتار بلبشو و تجزيه شوند
چرا حكومت بوش و محافظه كاران 
  جديد دنباله رو اسرائيل شده اند؟ زيرا

 با مهار ايران و عراق سلطه امريكا – 1
  . ورميانه ديرپا مي شودبر منابع نفت خا

  رقباي اسرائيل در منطقه، از نظر - 2
اقتصادي و سياسي تضعيف مي شوند و 
خاطر اسرائيل از فلسطيني هاي ساكن 
اسرائيل و بيرون از آن آسوده مي 

  .شود
  كشورهاي حوزه خليج فارس، از - 3

جمله عربستان سعودي تضعيف مي 
شوند و يكي از مهمترين هدفهاي 

در خاورميانه تحقق پيدا مي امريكا 
  .كند

 مهار چين از راه مهار منابع نفت و – 4
گاز خاورميانه ميسر مي شود و بسا 
تجزيه چين، همانند تجزيه روسيه 

  . شوروي سابق ممكن مي گردد
    هدف بزرگ است و خطر نيز بزرگ 
و احتمال موفقيت بسيار غير محتمل 

براي دست يابي به اين هدف، .  است
ت بوش دست به اين اقدامات حكوم

  :زده است
 استقرار پايگاههاي نظامي امريكا  – 1

  در دورتادور ايران و 
  به عضويت ناتو درآوردن دولتهاي - 2

  تابع شوروي سابق و
بظاهر .  استقرار پايگاههاي موشكي– 3

هدف از  اين كار مهار نظامي ايران 
  .است اما مهار روسيه و چين نيز هست

ه كردن رژيم هاي   وابست- 4
  كشورهاي آسياي ميانه به امريكا 

 بكار بردن گروه هاي صرب و – 5
هوادار «گرجستاني و اوكرائيني 

  . در بي ثبات كردن روسيه» دموكراسي
     اين عمليات، طرفداران سياست 
قاطعانه روسي را متقاعد كرده است 
كه هدف اميريكا تغيير رژيم روسيه و 

.   روسيه استمتالشي كردن اتحاديه
. چيني ها نيز به همين نتيجه رسيده اند

از اين رو، هر دو دولت ر بر آن داشته 
است براي دفاع از خود، در دو 
سازمان متحد شوند و با امريكا بر سر 
مهار كشورهاي آسياي ميانه وارد 

  . رقابت شوند
  

در باره منافع ملي : رايس
تقويت  (  مي انديشيم   باز

نظامي و هرچه بيشتر نيروي 
  ...):ملت سازي و

  
در مجله فارين آفرز رايس زا ي   كندول

مقاله اي با )  2008 اوت –ژوئيه ( 
بازانديشيدن در باره منافع «عنوان 

او مقاله خود را . انتشار داده است» ملي
« : با اين پرسش شروع كرده است 

مي نويسد در . » منفعت ملي چيست؟
، به اين 2000مقاله خود، به سال 
او در  تعريفي به . پرسش پاسخ داده ام

اين پرسش پاسخ نمي دهد بلكه چند و 
چون سياست جهاني امريكا از ديد او، 

  :پاسخ اين پرسش هستند
 سياست جهاني امريكا شامل تدابير ●

از جمله . تغيير ناپذير و تغيير پذير است
تدبيرهايي كه نبايد تغيير بدهيم روابط 

تهائي چون ما قدرتهاي موجود و قدر
هند و برزيل است كه دارند سر بر مي 

در آينده نيز، اتحاديه هاي ما  .  آورند
در امريكا و اروپا و آسيا همچنان ستون 

پايه هاي نظم جهاني را تشكيل مي 
اال اين كه ما بايد در آنها . دهند

تغييرهاي الزم را براي روياروئي با 
  .واقعيت هاي جديد بوجود بياوريم

 هاي روابط دولتها و توزيع  پويائي●
قدرت ميان آنها  و نگرش ما بر اين 
واقعيت، ايجاب مي كند سياست 
جهاني ما بخش تغيير پذير نيز داشته 

از آنجا كه جهاني شدن موجب .  باشد
قوت گرفتن بعضي از دولتها و ضعيف 
گشتن برخي ديگر از دولتها مي شود، 
به ترتيبي كه قادر به دفاع از مرزهاي 

يش نمي شوند و در درون نيز بي خو
از لحاظ امنيت ملي، . ثبات مي گردند

براي ما حياتي است كه به اين دولتها 
كمك برسانيم به ترتيبي كه از عهده 
مسئوليت هاي خارجي و نيز اداره امور 

ما اينك بازشناخته ايم . داخلي برآيند
كه ساختن دولتهاي دموكراتيك 

 است بخشي از منافع ملي ما و كاري
در خاورميانه، .  كه فوريت دارد

آزادي و دموكراسي تنها  وسيله 
استقرار دولتهاي باثبات در خاورميانه، 

  . بخصوص افغانستان و عراق است
 در گذشته، مايه سياست ما هم از ●

قدرت و هم ارزش ها ما تركيب مي 
مدتي طوالني طول كوشيد تا . شد

امريكا قدرت را با اصول، واقعيت 
ي و آرمان گرائي،  را همسر گرائ

آن زمان، تنش هاي كوتاه . گرداند
. مدت نيز ميان اين دو پديد مي آمد

اما همواره ما مي دانستيم منافع بلند 
امريكا نسبت به . مدت ما كدامها هستند

حقوق انسان القيد نبود و دموكراسي 
در . را شكل برتر يك دولت مي دانست

 سال گذشته، واقعيت گرائي 8
هنماي سياست جهاني ما بوده و از را

  .اين پس نيز مي بايد باشد
 روابط ما به روسيه و چين بيشتر ●

بيانگر منافع مشترك بود تا ارزشهاي 
نويسنده پس از تشريح رابطه . مشترك

با روسيه به رابطه با چين مي پردازد و 
اينطور اظهار نظر مي كند كه هرگاه 
اين قدرت مسئوليت شناس باشد، 

يكا نبايد نگران حضورش در صحنه امر
با وجوداين، پنهان . بين المللي باشد

نمي كند كه امريكا و كشورهاي ديگر 
نگران رشد چين در قلمرو فن شناسي 

بديهي است هر . عالي نظامي هستند
كشوري كه رشد مي كند، تسليحات 
خود را نيز از  فنون جديد برخوردار 

ينه اال اينكه چين در باره هز. مي كند
ها و دكترين نظامي  و هدفهاي 

و اين . استراتژيك خود شفاف نيست
امر موجب كمي اعتماد و سوء ظن به 

  ...چين مي شود
 روابط ما با روسيه و چين پيچيده و ●

همزمان واجد دو جنبه تعاون و رقابت 
با وجود اين، فقدان روابط . است

كاري با اين دوكشور، راه حلهاي 
بسياري از مسائل ديپلماتيك را براي 

.  بين المللي، ناكارآمد مي كند
تروريسم بين المللي و انتشار اسلحه 
كشتار جمعي و مسئله محيط زيست و 
بي ثباتي ناشي از فقر و گرسنگي براي 

از . دولتهاي موفق نيز خطرناك هستند
اين رو، امريكا مي بايد زمينه هاي 
همكاري با روسيه و چين را، برغم 

اي معني دار، بوجود وجود اختالفه
  ...آورد

 رايس سپس به ضرورت برقراري ●
روابط مستحكم با قدرتهائي مي پردازد 

هند دارد : كه دارند سر بر مي آورند
يك قدرت جهاني مي شود و برزيل 
نيز موفق به استقرار دموكراسي و رشد 
اقتصادي و كاستن از نابرابري هاي 

منفعت حياتي ما . اجتماعي گشته است
اب مي كند كه اين دو قدرت ايج

موفق شوند و در سطح جهان، با 
  ...امريكا همكاري داشته باشند

 بنا بر اصل مشاركت در ارزشها و ●
مسئوليتها، در قاره امريكا، ما مي بايد 
عالئق استراتژيك با دولتهاي داراي 
دموكراسي، كانادا و مكزيك و كلمبيا و 
ر برزيل و شيلي داشته باشيم و در برقرا

دموكراسي در كشورهاي ديگر 
مردم كوبا . همكاري داشته باشيم

دموكراسي را انتخاب كرده اند و نياز 
  ...به كمك دارند 

    رايس پس از آنكه به ضرورت 
تقويت روابط با اروپاي متحد امريكا 
مي پردازد، به سراغ متحدان امريكا، 
استراليا و ژاپن مي رود و سپس به كره 

د و به هند باز مي جنوبي مي پرداز
گردد و از روابط امريكا و هند كه 
هيچگاه تا اين اندازه خوب نبوده 

سرانجام، در قاره . است، ياد مي كند
افريقا، از چند كشور مثل غنا و ليبريا و 
مالي و موزامبيك نام مي برد كه به 
زعم او دموكراسي هستند  بنظر رايس، 
با اين كشورها امريكا مي تواند هم 

يك ارزشها باشد و هم شريك شر
  .مسئوليتها

الگوي « رايس پس از پرداختن به ●
به خاورميانه مي » دموكراتيك رشد

تا اين جا، در باره كشورهاي . رسد
مسلمان، غير از عراق و افغانستان كه 
بنظر او امريكا مي بايد براي دراز مدت 
در اين دوكشور بماند تا دموكراسي 

  :مي آوردمستقر شود، سخن بميان ن
 دهه، هم 6     در گذشته، بمدت 

حكومتهاي دموكرات و هم حكومتهاي 
جمهوريخواه از حكومتهاي استبدادي 
در خاورميانه حمايت كرده اندو اين 
دولتها نيز حافظ منافع ما در منطقه و 

 سپتامبر 11بعد از  . ثبات آن بوده اند
، بيش از پيش روشن شد كه آن 2001

و قالبي بوجود سياست ثباتي صوري 
در كشورهاي منطقه، براي . آورده بود

ابراز عقيده سياسي مجاري بايسته 
اما اين بدان معني نيست . وجود ندارند

. كه فعاليتهاي سياسي نيز وجود ندارند
در مدرسه هاي ديني و مساجد 
راديكال، هم تبليغ و هم فعاليت 

پس . سياسي وجود داشته اند و دارند
ه سازمان يافته جاي ترديد نيست ك

ترين گروههاي سياسي، گروههاي 
  ...القاعده پديد آمد و. افراطي هستند

 اينك او وضعيت منطقه را بعد از ●
مداخله نظامي امريكا در افغانستان و 

و ) تخليه از قواي سوريه( عراق و لبنان 
فلسطين با وضعيت اين كشورها پيش از 

آيا : آن مقايسه مي كند و مي پرسد
  بدتر از آن شده است كه بود؟ وضعيت 

     پس از دادن نمره قبولي به سياست 
حكومت بوش در خاورميانه، براينست 
كه سياست نوسازي جامعه ها و 
برخودار كردن آنها از دموكراسي مي 

  .بايد ادامه پيدا كند
    دست يابي به اين هدف در 

زيرا . خاورميانه، بسيار پيچيده است
 بسياري از منافع آينده خاورميانه با

: ما گره خورده استديگر حياتي 
امنيت تامين انرژي، عدم گسترش 

  سالح هاي اتمي، دفاع از دوستان و 
  درگيري ها  حل و فصل متحدان، 

 ، در كوتاه مدت، كهنه و مهم تر از همه
  اسالمبا مبارزه متحدان، براي نياز به 
نا بجا است هرگاه اما .  افراطيگرائي

منافع امنيتي خود يا يان بخواهيم م
ايده آل هاي دموكراتيك يكي را 

بايد پذيرفت در مواقعي . انتخاب كنيم
در كوتاه مدت بين منافع و ايده ال 

آمريكا . هاي ما تنش بوجود مي آيد
ما بايد . نيست] NGO[يك ان جي او 

بين انبوهي از روابط خودمان با 
ولي در . كشورها تعادل ايجاد كنيم

امنيت ما از طريق موفقيت دراز مدت 
در ايده ال هاي ما يعني آزادي، 
حقوق بشر، بازار آزاد، دموكراسي و 

  . حاكميت قانون تامين ميشود
     در اين جا، او به اين امر مي پردازد 
كه رهبران و شهروندان كشورهاي 
منطقه اينك درپي يافتن پاسخ مسائل 
بنيادي مربوط به ايجاد دولت مدرن 

 پاسخ هاي پرسشها در باره ...هستند
رابطه دين با دولت، اختالفهاي ديني و 

وچگونگي سازگار كردن ... قومي و
مي بايد در ... سنتها با دموكارسي و
نقش ما اينست . خود منطقه پيدا شوند

كه به ملتهاي منطقه در حل مشكل 
  :هاي عمده كمك كنيم

  
  9در صفحه

 ؟!بد وبدتر
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خاورميانه و مشكلهاي اصلي * 
رائي افراطي و آن، اسالم گ

تروريسم و دولتهاي مهاجم، 
  :ايران و سوريه

  
 مشكل  اول، اسالم گرائي افراطي ●

است كه گروههائي چون القاعده، نماد 
اين اسالم، زندگي سياسي مدرن، . آنند

مرزهاي ملي و دولتهاي برخوردار از 
حاكميت ملي را قبول ندارد و مي 
.  خواهد بساط خالفت از نو، بگستراند

اي مقابله با اين تهديد، امريكا نيازمند بر
دوستاني در منطقه است كه مي 
خواهند و مي توانند بر ضد تروريسم 

  .وارد عمل شوند
اين نبرد، تنها نبرد اسلحه با اسلحه 
.  نيست نبرد ايده با ايده نيز هست

رايس بر اينست كه چون ايده هاي 
راهنماي القاعده جز خشونت هييچ 

نستان و پاكستان و منطقه ندارد، در افغا
. االنبار، مردم  اين گروه را طرد كرد

پس بايد مردم از دموكراسي برخوردار 
باشند تا بتوانند با اين گروه با موفقيت 

  .مقابله كنند
     منافع ما هم در رشد دموكراتيك و 
هم در مبارزه با تروريسم و افراطي 
گري ما را ناگزير از انتخابي دشوار مي 

 زيرا ما نياز به دوستان توانمند .كند
داريم كه بتوانند با تروريسم مبارزه 

اما اين دولتهاي دوست اغلب . كنند
بنا بر اين، ما مي . دموكراتيك نيستند

بايد ميان تنشهائي تعادل برقرار كنيم 
كه ناشي مي شوند از ناسازگاري 
. هدفهاي كوتاه مدت و دراز مدت ما

هاي غير ما نمي توانيم حمايت دولت
دموكراتيك را در مبارزه با تروريسم و 
نيز دفاع از خود را نخواهيم و با آنها 

در همان حال، ما مي . همكاري نكنيم
بايد  عوامل ديگر پيشبرد دموكراسي را 

يعني از جامعه مدني .  بكار بريم
ديپلماسي علني و غير . حمايت كنيم

علني را در برانگيختن متحدان غير 
ه انجام اصالحات، بكار دموكراتيك ب

تا به تدريج به انتخابات و مجالس . بريم
با توانائي هاي بيشتر و تعليم و تربيت 

  .زنان و دختران تن در دهند
     پاكستان نمونه متعادل كردن 
سياست ما در كشوري با دولتي غير 

او شرح مي دهد . دموكراتيك است
چسان حكومت بوش بر رژيم مشرف 

وجب باز گشت بي نظير اثر گذاشته و م
بوتو با پاكستان و انتخابات در پاكستان 

  . شده است... و
 مشكل دوم سر برآوردن دولتهاي ●

. پرخاشگر و مهاجم در خاورميانه است
اين دولتها در پي اصالحات صلح 
جويانه در نظم منطقه نيستند بلكه با بكار 

قتل، ترور، ( بردن همه اشكال خشونت 
لخواه خود را نظم د) ايجاد ترس
مسئله اين نيست كه تنها . برقرار كنند

دولت خاصي مي بايد بر منطقه نفوذ 
. داشته باشد، همه بايد نفوذ داشته باشند

مسئله واقعي اينست كه دولتها چه نوع 
نفوذي مي بايد داشته باشند؟ هدف 
نفوذي كه مي خواهند داشته باشند، 
چيست؟ سازنده است يا ويرانگر؟ امر 

ي و مسئله حل ناشده كه مركز بنياد
بسياري از نزاعهاي ژئوپليتيك در خاور 
ميانه است، تجاوز سوريه با حق 
حاكميت لبنان و مجهز شدن ايران به 
سالح اتمي و حمايت هر دو دولت از 

  .تروريسم است
چرا كه از .  ايران مشكل خاصي است●

هم از طريق دولت، يعني سپاه 
 كند و پاسداران و سپاه قدس عمل مي

هم از مجاري غير دولتي چون ارتش 
مهدي در عراق و حزب اهللا در لبنان و 
ديگر نقاط جهان، به توسعه نفوذ 

رژيم ايران در   . خويش مي پردازد
برانداختن دولتها و توسعه نفوذ خويش 
. در خليج فارس و خاورميانه مي كوشد

اسرائيل را به نابودي تهديد مي كند و 
ر ضد امريكا رويه خصومت كاملي را ب

عامل بي ثباتي عراق و به . كرده است
. خطر انداختن قواي ما در عراق است

امريكا به اين تحريكات پاسخ مي دهد 

روشن بگويم كه ايران مجهز به بمب . 
اتمي و حتي به تكنولوژي ساخت اين 
سالح تهديدي بس جدي براي امنيت 

  .و صلح بين المللي است
 از ايران ديگري      در اين جا، رايس

سخن مي گويد كه فرهنگي بزرگ و 
ملتي بزرگ دارد كه از اختناق و 

مردم ايران . سركوب رنج مي برد
خواهان آنند كه در جامعه بين المللي 
. عضويت جويند و آزادانه سفر كنند

فرزندانشان در بهترين دانشگاههاي 
  ...تعليم و تربيت بجويند و

ن در     بسياري از تهديدهاي ايرا
. موقعيت منطقه مي بايد ارزيابي شوند

با محك معيارها و ارزشهاي جامعه بين 
ايران مي بايد .  المللي سنجيده شوند

 انتخابي كه –يك انتخاب استراتژيك
ما، باتفاق دولتهاي نزديك به خود، آن 

 در باره چند و –را روشن كرده ايم 
چون هدفهايش از قدرت طلبي و نفوذ 

آيا مي خواهد . رديابي، بعمل آو
همچنان به خواست مشروع دنيا بي 
اعتناء بماند و منافع خود را در بسط 
خشونت ببيند  و انزواي مردم خود را 
كامل كند ؟ و يا مي خواهد روابط با 

بهترين مبادالت . بقيه دنيا پيدا كند
بازرگاني را داشته باشد و در جامعه بين 
الملي ادغام و با همسايگان خود و 

قيت جهان همكاري و تعاون رويه ب
كند؟ تهران بايد بداند كه تغيير 
رفتارش تغيير رفتار ما را به دنبال مي 

اما ايران نيز بايد بداند امريكا از . آورد 
 دفاع مي دوستان و منافع خود قويا 

كند و اين تا آن زمان كه تغيير روي 
  .دهد

     مسئله سوم را رايس  نزاع اسرائيل و 
ن مي داند و پس از پرداختن به فلسطي

آن، به سراغ  تغيير عراق مي رود و 
سرانجام به مسئله انحطاط امريكا و يا 
قدرت رهبري بالمنازع شدنش مي 

  :پردازد
سرمايه گذاري در قدرت * 

  فزاينده شدن يا انحطاط؟
  
 سرمايه گذاري در قدرتي نيرومند و ●

فزاينده، بمثابه حافظ  نظم جهاني و 
ول كشورهائي كه در فقر و حامي تح

ضعف حكومت مي شوند به 
دموكراسي، بيقين، هدفي بلند پراوزانه 
براي امريكا است و پرسشي را پيش رو 

آيا اياالت متحده : قرار مي دهد
امريكا مي تواند اين قدرت بگردد و يا 
همانطور كه حق با آنها است كه اين 
روزها مي گويند ملت امريكا در 

  .انحطاط است
نمي گويند ملت امريكا : نقالب اسالميا

در انحطاط است مي گويند امريكا بمثابه 
قدرت جهاني كه به خود نقش قيم را مي 

  .دهد، در حال انحطاط است
      ما بايد اطمينان و اعتماد داشته 
باشيم كه بنياد قدرت امريكا استوار 

زيرا اين بنياد . است و استوار مي ماند
ومندي و بالندگي از ديناميسم و نير

اين . جامعه امريكا ساخته شده است
تنها امريكا است كه توانائي و قابليت 
منسجم كردن شهروندان از هر نژاد و 
دين و فرهنگ را در ملتي داراي 

  ... حيات و اقتصاد ملي دارد
پيش از امريكا، در طول : انقالب اسالمي

چند هزار  ايرانيان قومهاي مختلفي 
سخن . لتي منسجم شدندبودند كه در م

بر سر اينست كه سياست امريكا،  در 
خانم .  جهان، سياست تجزيه ملتها است

رايس و همانندهاي او بايد بدانند كه 
انگلستان و . تجزيه كننده تجزيه مي شود

. روسيه دو نمونه پيشاروي امريكا هستند
نچه امريكا مي بايد دريابد اينست كه آ

لطه گر از رابطه مي بايد خود را بمثابه س
ها با جامعه هاي ديگر بيرون برد و بداند 
هر ملت خود مي بايد خويشتن را رهبري 

  . كند
   اگر ما از باور به اين كه مهم نيست از 
كجا آمده اي مهم اينست به كجا مي 
روي، بيقين اعتماد به نفس را از دست 

مي دهيم و امريكاي فاقد اعتماد به 
كند و گرفتار نفس نمي تواند رهبري 
ما مي بايد . خود خوري مي شود

رقابت اقتصادي و بازرگاني خارجي و 
سرمايه گذاري و دنياي پيچيده پيش 
روي خود را نه مبارزه هائي كه ما را 
به خود مي طلبند، بلكه تهديد هائي 
بشماريم كه ملت ما مي بايد از آنها 

بدين خاطر است كه .  اجتناب كند
منظر امنيت ملي، تعليم و تربيت، از 
  .اهميت به تمام دارد

      ما مي بايد اطمينان داشته باشيم كه 
اقتصاد امريكا نيرومند است و نيرومند 

برغم اختاللهاي مالي و . مي ماند
بحرانهاي جهاني، اقتصاد امريكا، از 

 بدين سو، بيشتر از 2001سال 
اقتصادهاي صنعتي ديگر رشد كرده 

  ... و. است
نگ و برغم اين امر كه ما  برغم دو ج●

مي بايد خود را براي روياروئي همه 
جانبه آماده كنيم، بنيادهاي دولت و 
امنيت ملي، اين بنيادهاي قدرت 
امريكا، از ديگر بنيادهاي جامعه امريكا 

در صد هزينه هاي . قوي تر هستند
نظامي امريكا از توليد ناخالص داخلي، 
از اين درصد، در دوران جنگ سرد 

در واقع، جنگهاي .  تر استكم
افغانستان و عراق به ارتش ما فشار وارد 

از اين رو، پرزيدنت بوش . كرده است
به كنگره پيشنهاد كرده است با افزودن 

 27000 تن به نيروي زميني و 65000
تن بر نيروي دريائي، توان ارتش ما 

به تجربه سالهاي  ارتش ما . بيشتر شود
از رهبران آزموده شد و  نسل جديدي 

نظامي پديد آورد توانا به انجام 
مأموريت ها براي ايجاد ثبات و فرو 

 رو به خواباندن شورش هاي احتماال 
اين تجربه نياز فوري به . افزايش 

همكاري جديدي ميان بنيادهاي 
نياز . نظامي و كشوري را بر ما بنمود

مادر ابداع و ابتكار است و تيمهاي 
شوري ها كه مشترك از لشگري ها و ك

در افغانستان و عراق ايجاد شده اند، 
الگوي همكاري لشگري و كشوري در 

  .آينده هستند
، در 2000 در مقاله منتشره در سال ●

نقش امريكا، بخصوص همين مجله، من 
 تشريح ارتش امريكا را در ملت سازي

، مطلقا روشن 2008 در سال .كرده ام
است كه در سالهاي آينده ما در ملت 

اما اين نه . زي دخيل خواهيم بودسا
ارتش امريكا است كه ملت مي سازد و 
نه كاري است كه بعد از سقوط دولتها 

بسا بنيادهاي مدني . ما بايد بكنيم
 Civilian Responseهمچون 

Corps ديپلماتها را   جديد مي بايد
راهنمائي و كاركنان رشد را برابر 

ما مي . منافع ملي امريكا، هدايت كنند
بايد به دولتهاي ضعيف و بي چيز 
كمك كنيم قوت بگيرند و خود را 

قدم اول اينست كه . اصالح كنند
اين امر نياز به .  نگذاريم سقوط كنند

انسجام بنيادهاي لشگري و كشوري 
اين كار مشكل است و حكومت . دارد

از سال . ما آن را آغاز كرده است
 بدين سو، رئيس جمهوري از 2001

ه است و كنگره با افزايش كنگره خواست
 درصد بودجه اداره هاي ديپلماسي 54

  ...و رشد موافقت كرده است
 بسا نگراني عمده بابت ناتواني امريكا ●

از رهبري جهان نباشد بلكه بابت فقدان 
ما امريكائيان به . خواست و اراده باشد

سياست خارجي مي پردازيم نه به اين 
ت خاطر كه مي خواهيم بلكه بدين جه

  ...كه مي بايد بدان بپردازيم
اما دولتهاي فقير و : انقالب اسالمي

ناتوان، بلحاظ موقعيت زير سلطه گرفتار 
اين دولتها نياز به . فقر و ناتواني شده اند
نياز به استقالل . رهبري امريكا ندارند

دارند تا كه نيروهاي محركه اي كه 
جامعه هاشان ايجاد مي كنند، در رشد 

واقعيتي كه خانم رايس .  افتدآنها بكار
نمي خواهد بفهمد اينست كه جريان 
سرمايه ها و استعدادها و انرژي و مواد 

از كشورهاي زير سلطه به ...  خام و

كشورهاي مسلط است كه سبب گسترش 
ملت «. فقر و خشونت در جهان مي شود

از آن نوع كه امريكا در عراق و » سازي
ل است افغانستان و فلسطين بدان مشغو

و جز تجزيه اين كشورها به واحدهاي 
كوچك نيست، بر ناتواني و فقر ملتها مي 
افزايد و حاصل قهري تعادل ضعفها است 
كه غرب با بردن ثروتها و آوردن قواي 

بر . نظامي به جامعه ها تحميل مي كند
آيا تعليم : خانم رايس است كه بگويد

دادن افراد گروههاي مزدور  كمك به 
ن كشورها است و يا اقدام به قوت گرفت

   :تضعيف و تجزيه آنها
  

امريكا به : سيمور هرش
سازمان مجاهدين خلق 
و جنداهللا براي انجام 
عمليات بمب گذاري 

  !:تعليم مي دهد
  

 ژوئيه، سيمون هرش كه 8در ◄ 
بتازگي مقاله اي در باره مقاصد امريكا 

  و اسرائيل در ايران در مجله نيويوركر 
ر شماره پيش انقالب چكيده آن د( 

انتشار داده است، ) اسالمي درج است
  جزئيات NPRدر مصاحبه راديوئي با 

  :جديدي را باز گفته است
 حكومت بوش، با موافقت كنگره،  ●

 ميليون دالري به 400يك بودجه 
عمليات پوشيده در ايران اختصاص 

امريكا از گروههائي چون . داده است
هللا سازمان مجاهدين خلق و جندا

  . حمايت مي كند
هدف امريكا از عمليات مخفي در 
ايران ايجاد بهانه براي حمله به اين 

آنها كه . كشور به قصد تغيير رژيم است
اين استراتژي را انديشيده اند بر آنند 
كه در كشور بقدري آشفتگي و بلبشو 
ايجاد كنند كه دولت ايران گرفتار اين 

ه دست به عمل اشتباه شود ك
پرخاشگرانه بزند و كشور را در بند 

چنين . بلوائي خونين جلوه گر كند
وضعيتي، از ديد حكومت امريكا، دليل 
.  موجه بر ضرورت حمله به ايران است

  .البته انديشه اي جنون آميز است
 در باره نقش ايران در عراق، بهيچ ●

رو دليل روشني در دست امريكا نيست 
ه رهبري ايران سودي حاكي از اين ك

در ايجاد آشوب در عراق دارد و يا 
كساني را به عراق گسيل مي كند و يا 
به عراقي ها پول و اسلحه مي دهد تا 

: صادقانه بگويم. امريكائيها را بكشند
كساني كه من در نيروهاي ويژه و در 
سازمانهاي اطالعاتي مي شناسم و 
مقامهاي باال دارند، انصاف مي دهند 

يران بيشتر عامل ثبات در عراق كه ا
  .است تا بي ثباتي

 حكومت بوش تصميم به طرح و ●
اجراي عمليات مخفي در ايران را، در 

، بعد از آن گرفت كه سازمانهاي 2007
اطالعاتي امريكا گزارش خود را انتشار 

گزارش حاكي بود كه ايران از . دادند
 ببعد، برنامه توليد بمب اتمي را 2003

  . استرها كرده 
:  شعار بوش و حكومت او اينست ●

.  دشمن دشمن من، دوست من است
در پيروي از اين شعار، از سامان جند 
اهللا در بلوچستان و سازمان مجاهدين 

هر دو اين . خلق حمايت مي كند
سازمانها فعاليتهاي تروريستي بسيار 

سازمان مجاهدين . داشته اند و دارند
ترور خلق افسران امريكائي را نيز 

  . كرده است
 سالها است كه امريكا به تروريستهائي ●

كه مجاهدين خلق هستند، پول و 
و اينك آشكار مي . اسلحه مي دهد

شود كه بسياري از رهبران اين سازمان 
پولهاي ما  را به حسابهاي بانكي خود 

  . در لندن مي سپرند

     او براي اولين بار فاش كرد كه 
 مجاهدين خلق، امريكا به افراد سازمان

  تعليم داده Nevadaدر ايالت نوادا  
است و آنها در ايران دست بكارهاي 

  .ديوانه وار  زده اند
 بوش رئيس جمهوري بسيار فعالي ●

من از آن بيم داريم كه در دقيقه . است
آخر رياست خود دست به حمله به 

اكتبر «هرش نسبت به .  ايران بزند
ي به ي در شكل حمله نظام»سورپرايز

ايران، بخصوص اگر اوباما همچنان در 
سنجش هاي افكار از مك كين جلوتر 

  .باشد
) 87 تير 20 ( ايسنا به گزارش ◄

هوشيار زيباري وزير خارجه عراق 
 دولت عراق تصميم به :ه استگفت

اخراج سازمان مجاهدين 
از اين كشور را دارد و ) منافقين(خلق

اين قانون اساسي است كه حضور آنها 
 خروج شان از عراق را تعيين مي يا

به گزارش روزنامه البينه الجديده . كند
 به : گفته استوزير امور خارجه عراق 

زودي به پرونده سازمان مجاهدين 
در عراق پايان خواهيم ) منافقين(خلق

  . داد و آنها را اخراج مي كنيم
، بي بي سي 2008 ژوئيه 16در ◄ 

در شماره اخير خبر داده است كه 
وزنامه رسمي اتحاديه اروپا اعالم شده ر

كه با وجود رأي اخير دادگاه انگليسي 
در مورد سازمان مجاهدين خلق، اين 
اتحاديه همچنان دليلي براي 
تجديدنظر خود در مورد اين سازمان 

 نمي بيند
  اتحاديه اروپا در بازنگري فهرست 
گروههايي كه آنها را تروريست مي 

زمان ايراني داند، تصميم گرفت كه سا
مجاهدين خلق را همچنان در اين 
فهرست نگاه دارد و تروريستي قلمداد 

  .كند
پس از مصاحبه واليتي و : انقالب اسالمي

اعالن قصد گفتگو با سوالنا بر سر پرونده 
اتمي ايران و بسته پيشنهادي، از شدت 

و ناگهان، جعفري، . بحران كاسته شد
ديد سپاه، اسرائيل را ته» فرمانده كل«

كرد كه در صورت حمله به ايران نابود 
در پي آن، آزمايش موشك . خواهد شد

 كيلومتر و اين تهديد كه در 2000با برد 
 موشك بطرف 5300دقايق اول جنگ، 

اسرائيل رها خواهد شد، شدت تنش را 
بحدي رساند كه بسياري از ايرانيان 
باوركردند جنگ اجتناب ناپذير است و 

 نشستند كه هرآن به انتظار حمله اي
اما در حقيقت، . ممكن بود انجام گيرد

رژيم براي معامله احتمالي، پوشش مي 
از موضع : ساخت و مي خواست بگويد

قدرت مذاكره كرديم و نظر خود را به 
  :قدرتهاي جهان تحميل كرديم

  

آزمايش موشكي 
گوياي آمادگي براي 
  گفتگو يا جنگ است؟

  
آزمايش موشكي موفقيت يا *

  ي؟ناكام
  
سپاه )   تير 19(  ژوئيه 9 در ◄

پاسداران اقدام به آزمايش موشك 
سپاه مي گويد برد اين .  كرد3شهاب 

در اين .  كيلومتر است2000موشك 
صورت، مي تواند اسرائيل را هدف 

اين )   ژوئيه9(لوموند . قرار دهد
آزمايش را بازآورنده تنش ميان ايران 

  :و غرب توصيف كرده است
وشكي زماني انجام مي  آزمايش م●

گيرد كه تنش رو به ازديادي ميان 
غرب و ايران بر سر برنامه اتمي وجود 

رسانه هاي ايران هدف از . دارد
پيامبر «آزمايش موشكي را كه زير نام 

  بهبود «انجام گرفته است،  » 3اعظم 
  10در صفحه

 ؟!بد وبدتر
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ظرفيتهاي رزمي واحدهاي موشكي و 
حسين .  توصيف كرده اند» دريائي

  مي، فرمانده نيروي هوائي سپاه سال
هدف از اين «: پاسداران مي گويد

رزمايش ها نشان دادن توانائي ما در 
. دفاع از تماميت ارضي ايران است

موشكهاي ما آماده اند در هر زمان و 
بسوي هر هدفي پرتاب شوند و با 
. سرعت و دقت به هدف اصابت كنند

دشمن نبايد اشتباه هاي خود را تكرار 
آماجهايش زير ديد و مراقبت ما . دكن

  . »هستند
 مي تواند اسرائيل و 3 موشك شهاب ●

عربستان و تأسيسات نظامي امريكا در 
  .سراسر خاورميانه را هدف قرار دهد

.  موشك پرتاب شدند9     در جمع، 
 ، موشكهاي زلزال با 3افزون بر شهاب 

 170 كيلومتر و فاتح با برد 400برد 
  . تاب شدندكيلومتر نيز پر

 ژوئيه، نيروهاي 8 همزمان، در ●
 روزه 5دريائي امريكا و انگلستان مانور 

. خود را در خليج فارس به پايان بردند
هدف اين مانور آمادگي جستن براي 

  .دفاع از تأسيسات نفتي بوده است
 در همان روز، ايران تهديد كرده ●

بود كه در صورت  به ايران، تل اويب 
كشد و ناوگان امريكا در را به آتش مي 

اين .  خليج فارس را نابود مي كند
 كشور 8تهديد  همزمان با هشدار سران 

. ثروتمند جهان به ايران، به عمل آمد
 كشور از ايران خواسته بودند 8سران 

غني سازي اورانيوم را به حال تعليق 
  . درآورد

 در خور يادآوري است كه امريكا و ●
ديد كرده اند كه اسرائيل، به تكرار، ته

در صورت حل نشدن مسئله اتمي 
ايران از راه ديپلماتيك، به اين كشور 

  . حمله نظامي خواهند كرد 
  

در همان حال كه رژيم * 
آزمايش موشكي را نشان دادن 
قدرت ايران توصيف مي كند، 
امريكا بر اينست كه آزمايش 

  :حاكي از پيشرفت ايران نيست
  
 فرانسه  ژوئيه،  خبرگزاري10 در ◄

در : گزارش كرد كه امريكا مي گويد
 ژوئيه، روز دوم، ايران تنها يك 10

موشك پرتاب كرده است و نه چند 
موشكي كه سيماي ايران تصويرشان را 

 7امريكا پرتاب .  نشان داده است
 را  3موشك، از جمله موشك شهاب 

  .  ژوئيه رديابي كرده است9در روز 
 مي دهند خبر)   ژوئيه 10(لوموند     

كه كارشناسان با مشاهده فيلمي كه 
تلويزيون ايران پخش كرده است، آن 
. را دستكاري شده ارزيابي كرده اند

هدف از اين دستكاري، پوشاندن 
شكست آزمايش موشك مورد آزمايش 

  .بوده است
    ژئوف مورل، سخنگوي وزارت دفاع 

هدف از آزمايش : امريكا مي گويد
ئي هاي بيشتر موشكي نه تحصيل توانا

كه ترساندن همسايگان ايران بوده 
قصد نشان دادن توان نظامي و . است

تحت تأثير قرار دادن مردم بود و نه 
يك آزمايش بخاطر اطمينان از برد 

  .موشك
آزمايش موشك :      مورل مي افزايد

نشان داد كه ايران دركار تكميل 
موشك خود با اين هدف است كه 

روپائي دوست ما اسرائيل و كشورهاي ا
را در تير رس موشكهاي خود قرار 

  . دهد
     آزمايش موشكي نشان داد كه 
دوستان اروپائي ما نيازمند دفاع در 

بنا بر اين،  . برابر موشكهاي ايران هستند

ايجاد پايگاهاي دفاع موشكي در اروپا 
  .ضرور است

ما پايگاههاي موشكي كه امريكا       ا
 چك ايجاد مي خواهد در لهستان و

كند، براي مقاله با موشكهاي دوربرد تر 
 است و ايران 3از موشك شهاب 

  .موشك دوربرد تر از آن را ندارد
 ژوئيه، آسوشيتدپرس 12 در ◄

گزارش كرده است كه بنا بر قول 
كارشناسان امريكائي، آزمايش موشكي 

اين .  ايران گوياي پيشرفتي نيست
آزمايش ثابت نمي كند ايران 

. ئي با برد بيشتر داشته باشدموشكها
منابع نزديك به دواير اطالعاتي امريكا 

بسا آزمايش موشك : مي افزايند
يك سايت .  دوربرد انجام نگرفته است

مستقل متخصص در امنيت، فيلمي را 
كه تلويزيون ايران نشان داده، تحليل 
كرده و به اين نتيجه رسيده است كه 
موشك مورد آزمايش همان موشكي 

.  آزمايش كرده بود1998ت كه در اس
  .  كيلومتر است1200برد اين موشك 

     با وجود اين، وزارت دفاع امريكا 
آزمايشهاي موشكي ايران را جدي 
تلقي مي كند و مورل، سخنگوي 

ما فكر نمي «: وزارت دفاع، مي گويد
. كنيم كه اين آزمايشها وهم بوده اند

هرچند اين آزمايشها گوياي فنون 
  . » و توانائي بيشترنيستندجديد

 ژوئيه، مقامات وزارت دفاع 10در ◄ 
اسرائيل نيز آزمايش موشكي ايران را 
. گوياي پيشرفت فني ارزيابي نكردند

بلكه عملي شمردند كه در جنگ رواني 
  .كاربرد دارد

  
آزمايش : وزيرخارجه روسيه*

موشكي ايران ثابت مي كند كه 
نيازي به استقرار پايگاههاي 

ي امريكا در لهستان و چك موشك
  :نيست

  
، سرگي الورو، 2008 ژوئيه 12  در ◄

نتايج : وزير خارجه روسيه گفته است
آزمايشهاي موشكي ايران ثابت مي 
كند كه دفاع موشكي امريكا از اروپا و 
استقرار پايگاه هاي موشكي، الزم 

اين آزمايش ها نشان مي دهند .  نيست
 2000كه برد موشك دور برد ايران، 

براي مقابله با . كيلومتر بيشتر نيست
موشكي با اين برد، نيازي به ايجاد 
پايگاههاي موشكي در شرق اروپا 

  . نيست
    در اوائل همين هفته، امريكا و 
جمهوري چك توافقنامه ايجاد پايگاه 
موشكي و ضد موشكي در اين كشور را 

اين پايگاه مجهز به . امضاء كردند
 2012 در سال سامانه رادار است و

واشنگتن اميدوار است .  آماده مي شود
ضد موشكهاي خود را در لهستان مستقر 
كند و موافقتنامه اي را با اين كشور به 

  .امضاء برساند
     خبرنگار بي بي سي در مسكو 
گزارش كرده است كه اطمينان دادن 
هاي واشنگتن به مسكو كه هدف از 

ادار ايجاد پايگاه هاي دفاع موشكي و ر
در لهستان و چك روسيه نيست، مقامات 

الورو .  روسيه را متقاعد نكرده است
خطر خيالي نيروي موشكي : مي گويد

ايران بهانه اي بيش براي استقرار پايگاه 
موشكي و ضد موشكي و رادار در شرق 

ما بر اين باوريم كه . اروپا نيست
مشكلهائي كه ايجادشان به ايران نسبت 

ي بايد از راه گفتگو و داده مي شود، م
نه با تهديد به جنگ،  حل و فصل 

  . شوند
     روسيه از آن بيم دارد كه ايجاد 
پايگاههاي موشكي و ضد موشكي و 
نصب رادار موجب تضعيف دفاع 
روسيه و وسيله جاسوسي در روسيه 

  .شود
  

آزمايش موشكي ابراز 
آمادگي براي مقابله با حمله 

سر نظامي يا توجيه معامله بر 
  :اتم؟

  
اسرائيل آماده حمله است و * 

امريكا از متحدان خود در منطقه 
  :دفاع مي كند

  
اطالع مي دهد )  ژوئيه 10( لوموند ◄

كه برغم اينكه امريكا و اسرائيل 
آزمايش موشكي ايران را ناكام توصيف 
مي كنند، هر دو دولت واكنشهاي 

  :شديد ابراز مي كنند
ائيل،  اهود باراك، وزير دفاع اسر●

اسرائيل آماده دفاع از : مي گويد
منافع خويش است و بيمي از دست 

  . زدن به حمله ندارد
 كندولزا رايس، وزير خارجه امريكا، ●

ما تعهدات خود  را در باره : مي گويد
دفاع از متحدان خود را بسيار جدي 
مي شماريم و مصمميم از آنها، در 
خاورميانه و يا در خليج فارس، دفاع 

امريكا بر ظرفيتهاي خود در .  مكني
قلمرو امنيت افزوده است و ما تمامي 
متحدان خود، بسيار از نزديك، 
همكاري مي كنيم به ترتيبي كه توانا 

  . به دفاع از خود بگردند
 ژوئيه، رسانه ها گزارش 12 در ◄

كردند كه هواپيماهاي اسرائيل از 
قلمرو هوائي عراق و پايگاههاي امريكا 

استفاده كرده و به تمرين در عراق، 
حمله به تأسيسات اتمي ايران پرداخته 

اسرائيل و عراق اين خبر را .  است
  .تكذيب كردند

  
اسرائيل قدرت نظامي خود را * 

  :به رخ ايران مي كشد
  
 ژوئيه، فيگارو گزارشي در 10 در ◄

باره قدرت نمائي اسرائيل انتشار داده 
  :است
 10  درپي آزمايش موشكي ايران، در●

ژوئيه، اسرائيل  با به پرواز درآوردن 
 واكنش نشان Eitamهواپيماي ايتام

اين هواپيما مخصوص جاسوسي و . داد
مجهز به پيشرفته ترين دستگاههاي 

در صورت حمله .  الكترونيك است
هوائي به ايران، از آن استفاده خواهد 

  . شد
    حكومت اولمرت مي خواهد بفماند 

ه به تأسيسات كه خود را آماده حمل
  . اتمي ايران مي كند

:      پيام اسرائيل به ايران روشن است
اسرائيل تحمل نمي كند كه ايران 

از اين رو، . مجهز به سالح اتمي شود
خود را آماده حمله به تأسيسات اتمي 

  .ايران مي كند
 با وجود اين كه اسرائيل زرادخانه ●

اتمي دارد و در صورت حمله ايران به 
ل مي تواند ايران را ويران اسرائي

سازد، به هر عمل تحريك آميز ايران 
هواپيماي . واكنش نشان مي دهد

 ژوئيه 10جاسوسي ايتام كه در 
وجودش آشكار شد، نقش اساسي در 
حمله اسرائيل به ايران بازي خواهد 

دستگاههاي بسيار پيشرفته آن، . كرد
هدفها را به هواپيماهاي بمب افكن 

د و ميان آنها ارتباط اطالع خواهد دا
  .برقرار خواهد كرد

 حذف – اسرائيل تهديد ايران را ●
 بسيار جدي –اسرائيل از صفحه روزگار 

بنا بر ارزيابي كارشناسان . تلقي مي كند
اسرائيل، ايران ظرف يك سال و نيم 
الي دو سال، بمب اتمي خود را 

بنا براين، هرگاه از راه . خواهد ساخت
نع از دست ييافتن ديپلماسي نتوان ما

ايران به سالح اتمي شد، اسرائيل به 
تأسيسات اتمي ايران حمله خواهد 

  .كرد
  
مذاكرات پشت پرده امريكا و *

ايران براي كاستن از خطر 
  :تصادم نظامي

  
خبر داده )  ژوئيه9( سايت نشنال ◄

است كه گفتگوهاي پشت پرده ميان 
واشنگتن و تهران در حال انجام 

 آن، كاستن از خطر هدف از. هستند
  . تصادم نظامي است

     يكي از فرماندهان قواي دريائي 
: امريكا در خليج فارس مي گويد

مطمئن نيست كه عناصر متعصب سپاه 
پاسداران، حتي برغم خواست دولت 

  .ايران،  دست به عمل خصمانه نزنند
     دريادار كوين كوسگريف، فرمانده 

ريكا در پيشين پايگاه  ناوگان پنجم ام
آيا شما : بحرين، در ماه پيش گفته است

مي توانيد بر كسي فرماندهي كنيد كه 
  تابع  تعصب   خويش است؟ 

  
نمايش قدرت براي توجيه * 

ورود به مذاكره بر سر معامله در 
  :باره اتم

  
ميان آزمايش )  ژوئيه9( استراتفور ◄

موشكي و معامله با غرب رابطه برقرار 
  :كرده است

 موشكي ايران زماني انجام  آزمايش●
شد كه تنشهاي ژئوپليتيك در منطقه 

با وجود اين،  اين . حاد شده است
انتظار مي رفت كه در اين مرحله از 
گفتگوها با امريكا، ژست نظامي نيز 

در حقيقت، اين آزمايش . گرفته شود
نه گوياي پيشرفت فني و نه بيانگر 

  .آمادگي براي جنگ بود
راي پخش فيلم   انتخاب العالم ب●

آزمايش بسا بدين خاطر بوده است كه 
همسايگان عرب ايران حساب دستشان 

  . بيايد
 اما گفتگوهاي ايران و امريكا بر ●

غير . سرعراق دارد به نتيجه مي انجامد
محتمل است كه آزمايش موشك در 
ايران مرحله، براي تحريك به جنگ 

برغم تظاهر به خصومت از سوي .  باشد
 ايران، هر دو طرف دركار به امريكا و

نتيجه رساندن هرچه سريعتر 
گفتگوهاشان بر سر عراق و پرونده 

  . اتمي هستند
چنين گفتگوهائي، بدون تظاهر به     

  خصومت، نمي توانند انجام شوند
  
عربستان با حمله اسرائيل به *

ايران موافق است اما رويدادها 
  :مخالف جنگ هستند

  
تحليل )  يه ژانو10(  استراتفور ◄

دومي را منتشر كرده است واجد  اين 
  :اطالعات

 ژوئيه، هاآرتص اطالع داد كه 8 در ●
مقامات اسرائيلي با مقامات سعودي 

در اين گفتگو، . گفتگو كرده اند
مخالف حمله : سعوديها گفته اند

مقاله درجا از . اسرائيل به ايران نيستند
و چون . سايت هاآرتص برداشته شد

: ا گرفتيم، روزنامه پاسخ دادسراغ آن ر
  .سانسور شد

 در عين شاخ به شاخ رفتن هاي ●
تبليغاتي، امريكا مي گويد مي خواهد 
در ايران كنسول گري ايجاد كند و 
  .ايران از اين پيشنهاد استقبال مي كند

     مقام دوم ارتش امريكا در عراق مي 
در هفته هاي اخير، از شمار : گويد

مسلح مورد حمله هاي گروههاي 

پشتيباني ايران به قواي امريكا كاسته 
  . شده است

    يك مقام ارشد وزارت خارجه 
ايران : امريكا در كنگره گفته است

هنوز توان غني سازي اورانيوم خود را 
  . كامل نكرده است

    و در عالي ترين سطح حكومت 
امريكا، بر سر معامله با ايران، توافق 

  . وجود دارد
ن حال كه دم از نابود كردن  در هما●

اسرائيل مي زند و موشك آزمايش مي 
كند، ايران روي به مذاكره نهاده 

  . است
    در حقيقت، رفتار ايران به يك 
بازاري مي ماند كه مي خواهد جنس 
. خود را به مشتري گرانتر بفروشد

هرگاه مشتري قيمت پائيني را پيشنهاد 
 پس: كند، فروشنده به او خواهد گفت

خرج زن و بچه خود را چگونه 
درآورم؟ قيمتي كه شما مي خواهد 
بپردازيد، از قيمت خريد جنس نيز 

اگر مشتري قصد كند از . كمتر است
مغازه خارج شود، به درب نرسيده، 

بيا ببر خيرش : فروشنده به او مي گويد
  !را ببين

چگونه :    مشكلي كه مي ماند اينست
اعد كند امريكا بتواند اسرائيل را متق

كه مسئله اتمي ايران، با معامله بر سر 
  عراق، حل مي شود؟   

  
 بدترين يسناريو: فيگارو* 

امري كه ممكن است روي 
  :دهد، جبري نيست

  
 ژوئيه، رنود ژيرار، گزارشگر 11در ◄

سرويس خارجي فيگارو، در اين 
روزنامه، تحليلي واجد اين نكات را 

  :انتشار داده است
ن موشك هاي خود  چهار شنبه، ايرا●

: را آزمود و پنج شنبه، رايس گفت
ايران قواي نظامي خود در منطقه را 

آيا اين دور باطل . تقويت كرده است
كار را به حمله نظامي اسرائيل يا امريكا 

  و واكنش ايران و جنگ مي كشاند؟ 
   امور چنان روي مي دهند و مواضع 

  به ترتيبي اتخاذ مي شوند كه پنداري 
 ترمز بريده، بر يك خط آهن، دو ترن

از دو سو، در حركتند و لحظه تصادم 
آنها نزديك و نزديك تر مي شود و 
هيچكس نيز نمي تواند و جرأت نمي 

  .كند اين دو ترن را متوقف كنند
   رئيس جمهوري ايران، احمدي نژاد، 

يك اسالم گراي تاريك انديش راننده  
ترن اول است و ديگ چني محافظه 

د و معاون رئيس جمهوري كار جدي
. امريكا، راننده ترن دوم است

خوشبختانه اين دو راننده در 
كشورهاي خود، اختيار گرفتن تصميم 

در .  در باره ورود به جنگ را ندارند
ايران، رهبر عالي رژيم، آية اهللا خامنه 
اي تصميم مي گيرد و در امريكا، 
بخاطر فاجعه عراق، نفوذ محافظه 

پرزيدنت بوش بسيار كاران جديد بر 
وزير دفاع امريكا، . كم شده است

روبرت گيت كه به نظرش بها داده مي 
شود، با جنگ سومي با ايران،  آنهم با 
وجود مشكل تثبيت وضعيت عراق و 

  . افغانستان، مخالف است
  Rand Corporation در امريكا، ●

كه يك مؤسسه مستقل است، تحقيقي را 
 حمله به منتشر كرد كه بنا بر آن،

تأسيسات اتمي ايران، نه سودمند كه 
نه تنها تغيير و تأخيري .  زيانمند است

در اجراي برنامه اتمي ايران ايجاد 
نمي كند، بلكه از رهگذر وطن دوستي، 
تمامي مردم ايران را حامي رژيم مي 

حال اين كه اين رژيم بخاطر . كند
. شكستهاي اقتصاديش، منفور شده است

 مي كند به جاي مؤسسه پيشنهاد
تدارك اسباب جنگ، اسباب گفتگو در 
عالي ترين سطح ميان امريكا و ايران 

  .فراهم شوند
 نه كنگره اي با اكثريت دموكرات به ●

بوش اجازه حمله به ايران را مي دهد 
و نه بوش در موقعيتي است كه بدون 

  موافقت كنگره دست به حمله با 
  11در صفحه

 ؟!بد وبدتر
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  . به ايران بزندعواقب غير قابل محاسبه، 
 بدترين سناريو، حمله اسرائيل است ●

به تأسيسات اتمي ايران و واكنش ايران 
است با بستن تنگه هرمز  با هدف ناگزير 
كردن كشورهاي غرب به مصرف 
ذخاير نفتي خود و ، مداخله نظامي 
امريكا براي گشودن تنگه هرمز و 
سرانجام حمله موشكي پاسداران به 

خليج فارس و قواي امريكا در 
  . كشورهاي عرب

    در عراق، چريكهاي شيعه عضو ارتش 
المهدي به قواي امريكا حمله مي كنند 
و شعله هاي جنگ منطقه خليج فارس 

نفت ...  و خاورميانه را فرا مي گيرد
  ... دالر مي شود و500بشكه 

  : سناريو بهترين مي تواند اين باشد●
مرحله اول، امريكا وارد گفتگوي 

مرحله دوم، . قيم با ايران مي شودمست
ايران به تثبيت وضعيت در جنوب 

مرحله سوم، . عراق كمك مي رساند
امريكا به تحريم اقتصادي، بخصوص به 
ممنوعيت صدور تجهيزات و فنوني كه 
صنعت نفت ايران بدان نياز دارد،  

مرحله چهارم، عرضه . پايان مي دهد
نفت افزايش پيدا مي كند و بهاي آن 

مرحله پنجم، در . بيت مي شودتث
محيطي آرام، گفتگوها در باره برنامه 

تمامي .  اتمي ايران انجام مي گيرند
  .دنيا سود مي برد

      فرانسه افتخار بدست مي آورد 
هرگاه واسطه صادقي ميان امريكا و 
ايران شود تا كه بهترين سناريو به عمل 

  .درآيد
  

جنگ : مدار بسته بد و بدتر* 
انه با ايران بد است اما پيشگير

مجهز شدن ايران به بمب اتمي 
و مركز جنگ آينده شدن بدتر 

بنا بر اين بايد براي پرهيز . است
از بدتر، به تأسيسات اتمي ايران 

  :حمله برد
  
نظرهاي چند )  ژوئيه12( ليبراسيون ◄

صاحب نظر را در مقاله اي باز آورده 
  :است
 و  ميان دو ادعا، يكي ادعاي امريكا●

اسرائيل كه داد مي زنند گرگ بدون 
اين كه هرگز ديده شده باشد و 
ديگري ادعاي ايران كه قصد توليد 
بمب اتمي را ندارد، كداميك را مي 

  توان پذيرفت؟ 
      مشكل دوتا مي شود وقتي مي بينيم 

از سوئي مي . پيام تهران مبهم است
گويد آماده معامله است و از سوي 

 حق مشروع خود به از: ديگر مي گويد
  .هيچ رو چشم نمي پوشد

 پرونده اتمي ايران كه بحران بزرگ ●
آغاز قرن بيست و يكم را تشكيل مي 

كتابها در اين باره . دهد،  بسا دير پايد
از جمله، . نوشته شده اند و مي شوند

برونو ترتره  در اثر خود، بر اينست كه 
يكي از اين دو امر مي تواند واقع 

  : شود
يا ايران توانائي توليد بمب اتمي  – 1

را پيدا مي كند و امريكا يا اسرائيل را 
ناگزير مي كند به اين كشور حمله 

  كنند و يا
  ايران تصميم مي گيرد بمب اتمي – 2

بسازد و مي سازد و بدان قواعد 
  . ژئوپليتيك دنيا برهم مي خورند

ايران «    در صورت وقوع امر دوم، 
  . »خواهد شددر مركز جنگ آينده 

    او كه محقق بنياد تحقيقات 
استراتژيك است صحنه هاي هريك از 
دو رويداد را نيز دركتاب خود، 

  :توصيف مي كند
     هرگاه بنا بر جنگ پيشگيرانه شود، 
فرو باريدن انبوه بمبها بر مراكز اتمي 
. ايران، واكنش ايران را بر مي انگيزد

 بنا بر هرگاه... تنگه هرمز را مي بندد و
 ، روي 2009اين جنگ شود، در ژانويه 

  .خواهد داد
     هرگاه ايران به بمب اتمي مجهز 
شود، وضعيت بدتري پيش خواهد 

كشورهاي عرب نيز در صدد تهيه . آمد
احتمال دارد . بمب اتمي خواهند شد

ميان سوريه . رژيم سعودي سقوط كند
و اسرائيل جنگ روي دهد و سرانجام 

دهد و فاجعه اي بس جنگ اتمي روي 
  . بزرگ روي دهد

 فرانسوا هيسبورگ، كارشناس ديگر، ●
كه رئيس مؤسسه مطالعات استراتژيك 
لندن است، همان دو سناريو را تشريح 

حمله نظامي به : مي كند و مي پرسد
ايران فاجعه آميز تر است و يا حمله 
نكردن به ايران؟  پاسخ نيز وحشتناك 

انه به ايران حمله نظامي پيشگير« : است
بد و اجازه مجهز شدن ايران به بمب 
اتمي و دنباله روي ديگر كشورها از 

براي جلوگيري از . ايران، بدتر است
  ».وقوع بدتر، مي بايد به بد تن داد

بسا سيماي قرن بيست «:     او مي افزايد
و يكم است كه هم اكنون، از خالل 

  ».آينده اتمي ايران، ترسيم مي شود
آيا اين كارشناسان از : سالميانقالب ا

اين واقعيت آگاه نيستند كه در مدار 
بسته بد و بدتر زنداني شدن و به عذر 
جلوگيري از بدتر، به بد تن دادن، سبب 
گرفتار شدن به بد و بدتر و بدترين مي 
شود؟ براي مثال، هرگاه بمباران مراكز 
اتمي ايران نتيجه نداد، آيا نبايد بر 

 شدن ايران به بمب جلوگيري از مجهز
اتمي، به ايران از زمين حمله كرد؟ آيا با 
اين حمله، بدتري كه قصد پرهيز از آن 
بود روي نمي دهد؟  افزون بر اين كه 
سناريو مجهز شدن ايران به بمب اتمي و 
وقوع جنگ اتمي يك ساخته ذهني است 
. و دست زدن به جنگ، يك واقعيت

توضيح اين كه بعد از دست زدن به 
مله هوائي به تأسيسات اتمي ايران، دو ح

. سناريو و مدار بد و بدتر برجا مي مانند
بخصوص كه از هم اكنون معلوم است كه 
با بمباران هوائي، نمي توان مانع دست 

  .يافتن رژيم به بمب اتمي شد
     اين نظريه سازان بسا مي دانند كه 
مدار بسته بد و بدتر خود را گرفتار جبر 

. د به بدتر و بدترين كردن  استگذار از ب
اما مأمورند افكار عمومي را براي حمله 

  .به ايران آماده كنند
  

نه موساد و نه : ديلي تلگراف* 
ي سيا مي دانند تأسيسات اتم

بنا بر اين، . ايران كجاها هستند
حمله به تأسيسات اتمي ايران بي 

  :فايده است
  

 ژوئيه، ديگلي تلگراف گزارش 5در ◄ 
  :استكرده 

 مقامات پنتاگون از آن بيم دارند كه ●
نقشه اسرائيل براي حمله  به تأسيسات 
اتمي ايران، اين تأسيسات را از ميان 

زيرا نه سيا و نه موساد نمي دانند . نبرد
  . محلهاي اين تأسيسات كجاها هستند

 گفتگو در باره اين امر ، در ديدار ●
اخير درياساالر مايك مالن، رئيس ستاد 

تش امريكا از اسرائيل، ميان او و ار
فرماندهان ارتش اسرائيل، انجام شده 

  . است
 رئيس پيشين موساد، هفته پيش به ●

اسرائيل در : ساندي تلگراف گفته است
طول همين سال به تأسيسات ايران 

  . حمله خواهد كرد
 كمبود اطالعات صحيح توضيح مي ●

دهد  چرا پرزيدنت بوش دستور 
 ايران را صادر كرده عمليات مخفي در

بخاطر همين كمبود اطالعات .  است
است كه رئيس ستاد ارتش امريكا برآن 
شده است با حمله نظامي به ايران 

گشودن جبهه : مخالفت كند و بگويد
  .سومي سخت مخاطره آميز است

 يك مقام سابق سيا كه سه دهه تجربه ●
باور :  در باره ايران دارد، مي گويد

 كه امريكا مورد سرزنش آنها بر اينست
ايران قرار مي گيرد چه ما در حمله به 
ايران نقشه عمده اي بازي كنيم و 

لذا ما بايد كار را تميز . خواه نكنيم
  . انجام دهيم

با وجود تهديد و تهديد : انقالب اسالمي
متقابل ها، قرار بر گفتگو در باره اتم 

 كشور ثروتمند 8اال اين كه سران . است
 دانند در ايران تصميم گيرنده جهان نمي

  :كيست؟
  

 كشور از 8سران 
در : خود مي پرسند

ايران مقام تصميم 
  !:گيرنده كيست؟

  
 كشور اطالعيه اي در 8سران * 

باره ايران صادر مي كنند و در 
همان حال در اين ترديد هستند 
  :كه طرف آنها در ايران كيست؟

  
بخشي از ) 2008 ژوئيه 9(لوموند ◄ 

 كشور ثروتمند جهان را 8ران بيانيه س
 ژوئيه 8 و 7كه در توكيو، در روزهاي 

اجالس كرده بودند، نقل و نظرهاي 
  :هريك از سران را آورده است

 8 در دومين روز اجالس سران ●
كشور، سران به بحران اتمي ايران 
پرداختند كه همچنان طوالني مي 

آنها بر سر اطالعيه اي توافق . شود
ان مي خواهد غني كردند كه از اير

سازي اورانيوم را به حال تعليق 
درآورد و به بسته پيشنهادي كشورهاي 

  .  پاسخ مثبت دهد1 + 5
.     در اطالعيه، مهلت معين نشد

پرزيدنت بوش پيشنهاد كرده بود كه 
مهلت معقولي، براي مثال يك ماه 
معين شود و به ايران هشدار داده شود 

ت هاي كه بعد از گذشت مهلت، مجازا
  . جديد عليه ايران مقرر خواهند شد

به ايران خاطر .      اين مهلت معين نشد
ما ترس شديد خود را از «نشان شد كه 

انتشار سالح هسته اي، از رهگذر برنامه 
اتمي ايران ابراز مي كنيم و نگراني 
هاي خود را بابت عدم رعايت مداوم 
تعهدات بين المللي از سوي ايران را 

  .» كنيمابراز مي
  ژوئيه، ايران به بسته پيشنهادي 4 در ●

.  كشور پاسخ داد6 ژوئن 14مورخ 
. محتواي پاسخ ايران انتشار نيافته است

با وجود اين، دانسته است كه پذيرفتن 
تعليق غني سازي اورانيوم در پاسخ 

  .نيامده است
 ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه، ●

هر كشوري، با استفاده از : گفت
ي كه دارد، مي كوشد بيشتر مجار

  . بداند مقاصد ايران كدامها هستند
    سخن او ترديدي را باز مي تاباند 
كه دولتهاي غرب و نيز دولت روسيه 

ترديدشان در باره نا مشخص . دارند
بودن مقام تصميم گيرنده با توجه به 
. نزاع بر سر قدرت در رژيم ايران است

رئيس جمهوري فرانسه، در برابر 
« : وزنامه نگاران، توضيح مي دهدر

آيا تنها يك منبع قدرت . پيچيده است
در ايران وجود دارد؟ صداقت 
پيشنهادي كه ايران كرده، چه اندازه 

  »است؟ 
از .  نقش مهمي به روسيه داده شد●

اين پس، بر عهده اين كشور است كه 
ايران را به تعديل موضع خود 

ري بر سر ميز شام، از ديمت.  برانگيزد
مدودو، رئيس جمهوري روسيه بود كه 
سران ديگر خواستند باب گفتگو بر سر 

او توضيح داد چرا . ايران را بگشايد
گفتگو با ايران بر سر برنامه اتميش بهتر 

او بر اهميت بازرسي هاي . است
آژانس بين المللي انرژي اتمي از 

بنظر .  فعاليتهاي اتمي ايران تأكيد كرد

ادهاي ايران مطالعه او، تا وقتي پيشنه
نشده و گفتگوها انجام نشده اند، نبايد 

  .در صدد وضع مجازاتهاي جديد شد
 آنگاه بوش از اثر سررسيد انتخابات ●

رياست جمهوري امريكا و پايان رياست 
جمهوري خود بر رفتار رژيم ايران 

جالب است بدانيم آيا ايران با : پرسيد
مشاهده پايان رياست جمهوري من و 

وع بكار رئيس جمهوري جديد، شر
همان . خواهد گرفت » ژست بزرگي«

ژست كه بهنگام شكست كارتر و 
پيروزي ريگان در انتخابات رياست 

  ؟جمهوري امريكا گرفت
» ژست بزرگ«آن : انقالب اسالمي

اكتبر (حاصل معامله اي پنهاني 
با ريگان و بوش، ) سورپرايز

نامزدهاي رياست و معاونت رياست 
بنا بر اين، .  بودند1980ر جمهوري د

آيا معامله : پرسش واقعي اينست
) 2008اكتبر سورپرايز (محرمانه اي 

  ؟در حال انجام است
همه ما كه دور اين :  ساركوزي گفت●

ميز نشسته ايم مي دانيم كه ايران مي 
خواهد توانائي توليد بمب اتمي را 

در همان حال، دركار آنست . پيدا كند
و . ناگون استساختت موشكهاي گو

نيز همه از نگراني اسرائيل از اين بابت 
مجازاتهاي سخت تر ضرور . آگاهيم
در همان حال، دعوت به . هستند

او خطاب .  گفتگو مي بايد به عمل آيد
روسيه نقشي مفيد و : به مدودو گفت

  .شجاعانه ايفا مي كند
 گردون براون، نخست وزير انگلستان ●

تاريخ . قمبا نظر ساركوزي مواف:  گفت
توانا شدن ايران را به توليد بمب اتمي 

او از  .  نيز نبايد از نظر دور داشت
پيشنهاد روسيه در باره تأمين نياز ايران 

  . به اورانيوم، حمايت كرد
 خانم مركل، صدر اعظم آلمان ●

اينطور بنظر مي رسد كه ايرانيها : گفت
آنها . در پي بدست آوردن زمان هستند

پيش از . زني استاد هستنددر هنر چانه 
اقدام به وضع مجازاتهاي جديد، مي 

  .بايد انديشيد
 كشور نسبت به 8بدين قرار، سران     

موضع ايران و مقام تصميم گيرنده در 
بر سر . رژيم ايران، در ترديد هستند

وضع مجازاتهاي جديد اختالف نظر 
دارند و بنا را بر اين گذاشته اند كه 

 رژيم فرصت هاي» پراگماتيك«به
ديپلماسي به حال تعليق . بدهند

درآمده است چرا كه مقاصد اسرائيل 
  .نيز نامعلوم هستند

  
واشنگتن بر اينست كه در * 

رژيم بر سر روشي كه مي بايد 
 كشور 6در قبال بسته پيشنهادي 

اتخاذ كرد، كشماكش وجود 
  :دارد

  
از )  ژوئيه8( خبرگزاري فرانسه ◄

  :واشنگتن گزارش كرده است
 مك كورماك، سخنگوي وزارت ●

از قرار، در : خارجه امريكا مي گويد
رژيم ايران، بر سر رويه اي كه در قبال 

 كشور بايد اتخاذ كرد، 6پيشنهاد 
اين كشماكش .  كشماكش وجود دارد

را محتواي پاسخ ايران به آن پيشنهاد، 
زيرا مخلوط و مبهم . باز مي گويد

  . است
 دولت     روشن است كه در درون

ايران بحث بر سر پاسخي كه ايران مي 
 كشور بدهد، وجود 6بايد به پيشنهاد 

  . داشته است
ويليام :     مك كومارك مي افزايد

برنس، معاون وزارت خارجه امريكا، با 
 كشور ديگر، در 5همتاهاي خود در 

باره نحوه رفتار با پاسخ ايران، وارد 
  .گفتگو مي شود

تمي ايران به ساختن بمب ا* 
  :ادامه مي دهد

 ژوئيه، ديلي تلگراف گزارش 7  در ◄
  :كرده است

 به نظر كارشناسان اتمي، ايران به ●
تحصيل تكنولوژي پيشرفته و ساختن 
تجهيزات برخوردار از اين تكنولوژي 

نظر آنها مستند است به . ادامه مي دهد
جديدترين گزارشهاي سازمانهاي 
اطالعاتي كه در اختيار ديپلماتهاي 

  .غرب قرار گرفته اند
 هدف تكميل طرح توليد بمب اتمي ●

با جزئيات آن و تجهيزاتي كه 
عبدالقادر خان، پدر بمب اتمي 

  . پاكستان به ايران فروخته شده اند
 سپاه پاسداران براي تهيه اين ●

تجهيزات، شركتهاي خصوصي تشكيل 
فعاليتهاي اين شركتها از . داده است

رژي اتمي چشم آژانس بين المللي ان
  . مخفي نگاه داشته شده اند

    مأموريت اول اين شركتها اينست 
  .  بسازندP2كه سانتريفوژهاي 

     بتازگي، دانشمندان ايران توانسته 
اند اين نوع سنتريفوژها را با موفقيت 

سپاه از . مورد آزمايش قرار دهند
شركتها خواسته است سانتريفوژهاي 

P2آزمايش شده را بسازند  .   
:  ايران، در همين هفته، بارديگر گفت●

غني سازي اورانيوم را به حال تعليق 
  .در نمي آورد

 ژوئيه، احمدي 13در : انقالب اسالمي
نژاد در تلويزيون ايران، تكرار كرد كه 
ايران شرط تعليق غني سازي اورانيوم را 

  .نمي پذيرد
 مقامات اروپائي حاضر نشدند بگويند ●

ه پيشنهادي پاسخ ايران به بست
همين قدر .  چيست1 + 5كشورهاي 

گفتند پاسخي نيست كه انسان از 
  .خوشحالي از جا برجهد

 محل يكي از شركتها در امير آباد ●
آژانس بين المللي انرژي اتمي . است

بوجود اين شركت پي برد و دانست 
پس . كه متعلق به سپاه پاسداران است

 P2از كشف شركتي كه سانتريفوژهاي 
ازد، كار به شركت كاالي مي س

الكتريك سپرده شد كه مدعي بود 
  .ساعت مي سازد

 گزارشها حاكي از آنند كه ايران در ●
حال اجراي طرحي است كه از 

از اين رو، . عبدالقادرخان خريده است
سوءظن نسبت به قصد ايران بر توليد 

  .بمب اتمي، عميق گشته است
  

متن پاسخ رژيم به پيشنهادهاي * 
   :1 + 5ي كشورها

  
 ژوئيه، 4 طي يادداشتي به تاريخ ◄

هيأت نمايندگي جمهوري اسالمي «
پاسخ رژيم » ايران نزد جامعه اروپائي

متن پاسخ به اين . را تسليم سوالنا كرد
  :شرح است

 Yangجناب آقاي يانگ جيه چي 
Jiechiوزير امور خارجه چين   

جناب آقاي دكتر برنارد كوشنر، وزير 
  خارجه فرانسه

اب آقاي دكتر فرانك والتر جن
اشتنماير، نايب صدر اعظم آلمان و 

  وزير امور خارجه
جناب آقاي سرگي ويكتورويچ الورو 

  وزير امور خارجه اتحاديه روسيه
جناب آقاي داويد ميليباند، وزير امور 

  خارجه انگلستان 
سركار خانم كندولزا رايس وزير امور 

  خارجه اياالت متحده امريكا
خاوير سوالنا نماينده عالي جناب آقاي 

اتحاديه اروپا در سياست خارجي و 
سياست امنيتي، دبير كل شوراي 

  اتحاديه اروپا
     جمهوري اسالمي ايران، بمثابه 
دولتي مستقل با نهادها و رويه هاي 
دموكراتيك و اسالمي، با توان و 
ظرفيتي بزرگ، با رفتار و اعمال 
خويش، همواره يك نقش مهم در 

به تقويت مباني صلح و امنيت كمك 
در منطقه و حل و فصل مسائل بين 

ما به طرف ديگر، با .  المللي داشته است
بسته اي از پيشنهادها فرصتي داده ايم 

  براي استفاده از اين توانائي در حل و 
  12در صفحه

 ؟!بد وبدتر
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ما اين پيشنهادها . فصل مسائل مختلف
را تنها بدين خاطر داده ايم كه حسن 

ل خويش را به همكاري نيت و تماي
نشان دهيم و  حل مسائلي را ميسر كنيم 

جانبه نگري و رفتارهاي غير  كه يك
عادالنه در منطقه ما و ديگر نقاط جهان 

  .بوجود آورده است
   اين پشنهادها برغم فقدان اعتماد 
بخاطر رفتار دوگانه برخي از قدرتها 

از ديد ما، گزينش كار .  ارائه كرده ايم
 با اين قابليت يگانه فرصتي و همكاري

است براي تحكيم مباني صلح و پايان 
بخشيدن به خشونت در منطقه و بيرون 

بن بستي كه آنهائي . رفتن از بن بست
در آنند كه حقوق بشر را  بر اساس 
منافع خاص خود، تفسير مي كنند و 
بكار مي برند و از رهگذر خطاهاي پي 
در پي خويش، به ملتهاي منطقه و 

د، زيانهاي جبران ناپذير وارد كرده خو
  ...اند

نامه سه صفحه اي تا : انقالب اسالمي
پايان پاراگراف سوم صفحه سوم ديگر بر 

در دو جمله . همين سياق ادامه مي يابد
پاياني اين پارگراف، نامه به شباهت 
بسياري از پيشنهادهاي دو بسته  مي 

  :پردازد
من مايلم تكرار كنم كه بسياري از   

رئوس پيشنهادهاي مندرج در بسته 
پيشنهادي ايران و بسته پيشنهادي 

  همانندي هائي 3 + 3كشورهاي 
اين همانندي ها مي . وجود دارند

تواند مباني گفتگوهاي تفاهم آميز و 
  .گسترده باشند

    سياست جمهوري اسالمي ايران بر 
اينست كه زمينه هاي مشترك، از 

تحت خالل تعامل منطقي و سازنده، 
با اتخاذ اين . شرائط منصفانه،  بجويد

رويه مثبت، ما اميدواريم قادر به يافتن 
راه حلهاي جديد، هم بلحاظ شكل و 

  .هم بلحاظ محتوي، بگرديم
    با آغاز دور جديد گفتگوها و 
رسيدن به توافق قابل فهم، ما  با 
اميدواري قدمي بسوي همكاري دراز 

در مدت در جهت صلح و ثبات پايدار 
  . منطقه و خارج از آن، بر مي داريم

    در پايان، من مايلم بگويم كه 
جمهوري اسالمي ايران آماده است 
گفتگوها را در زمينه هاي مختلف، بر 
اساس نقاط مشترك دو بسته با هدف 
رسيدن به توافق قابل فهم و تعاون بر 

  . مباني رضايت همگاني، آغاز كند
عالي    دكتر جليلي، دبير شوراي 

امنيت ملي ايران سرپرست هيأت 
نمايندگي ايران در گفتگوها خواهد 

  .بود
منوچهر متكي، وزير امور خارجه 

  .جمهوري اسالمي ايران
متن انگليسي پاسخ را : انقالب اسالمي

وئيه ژ 15(هفته نامه نوول اوبسرواتور 
همانطور كه . انتشار داده است  ) 2008

ژيم دو خوانندگان توجه مي كنند پاسخ ر
تنها معلوم . جمله اي است كه مبهم است

است كه ميان بسياري از رئوس دو بسته 
  .مشابهت يافته اند

  
 ژوئيه سوالنا و جليلي 19 در 

سوالنا پيشاپيش . گفتگو مي كنند
يادآور مي شود كه گفتگو با 

  :ايران مشكل است
  
  ژوئيه، سوالنا گفته است 7در ◄  

 كشور، 6ي پاسخ ايران به بسته پيشنهاد
پيچيده و گفتگو كردن با ايران مشكل 

  . است
 ) 11(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

 19ژوئيه، هيأتهاي سوالنا و جليلي، در 
ژوئيه، در ژنو، گفتگوهاي خود را آغاز 

احمد خادم المله، سخنگوي . مي كنند
دبيرخانه شوراي امنيت ملي ايران 

موضوع گفتگو بسته :  است گفته است
  . نهادها استپيش

     بعد از آنكه دولتهاي ششگانه با 
گفتگو در باره پيشنهادهاي مشترك در 
دو بسته موافقت كردند ، قرار بر گفتگو 
در ژنو شد و جليلي و هيأت تحت 

  . سرپرستي او به ژنو خواهند آمد

     اما سخنگوي سوالنا حاضر نشد 
او گفت در اواخر . تاريخ معين كند

  . انجام خواهد شداين ماه گفتگو
  

امريكا نيز در مذاكره شركت * 
  :مي كند

  
 15  به گزارش آسوشيتدپرس، در ◄

ژوئيه امريكا اعالن كرد كه در هيأت 
نمايندگي تحت رياست سوالنا براي 
گفتگو با ايران، نماينده امريكا نيز 

ويليام برنس، . شركت خواهد كرد
سومين شخصيت وزارت خارجه 

  . يكا حواهد بودامريكا نماينده امر
  

از آنجا كه در اين : انقالب اسالمي
مجموعه،  مقاله اي از ژاله وفا در باره گاز 
و قراردادهاي فروش گاز  درج است، 
اطالعات و داده هاي اقتصادي را كوتاه از 

  :نظر خوانندگان مي گذرانيم
  

گازپروم جانشين 
 واردات –توتال شد 

 ميليارد دالري و 80
  : درصدي140تورم 

  
توتال از سرمايه گذاري در * 

  :گاز ايران منصرف شد
  
خبر خروج توتال كه  ، تير23 در ◄

ها و   روز گذشته از سوي رسانه3طي 
ه هاي دولتي مطرح شد خبرگزاري

 روز گذشته تصوير جديدي به بود، 
ها به نقل از  خود گرفت و خبرگزاري

مقامات توتال اين خبر را تكذيب 
كه اين خبر تنها كردند و ادعا كردند 
هاي آمريكايي  شيطنت برخي رسانه

 در ايران خواهد شركتبوده و اين 
خبر بازگشت توتال كه روز  . ماند

گذشته به پشيماني اين شركت تعبير 
شده بود در حالي مطرح شد كه نوعي 
تناقض در بين سخنان مقامات رسمي 

خورد، زيرا در حالي  ايران به چشم مي
 وزير نفت ايران محسين نوذري كه غال

به صراحت خروج توتال از پارس 
 كرده بود و خروج اين دجنوبي را تايي

شركت را مانعي براي اجراي پروژه 
 دولت از خروج سخنگوي، دانست نمي

عي كرد و پس از  اطال توتال اظهار بي
آن وزير نفت نيز لحن تند را از سخنان 

آميز  خود دور كرد و با لحني مسالمت
 را سياسي دانست و خروج توتال

پيشنهاد كرد كه اين شركت به جاي 
كارهاي سياسي به امور تجاري خود 

  .با ايران ادامه دهد
 گزارش 24فرانس ژوئيه، 11  در ◄

 شركت نفتي توتال كه از :كرده است
سالها پيش در حال مذاكره با ايران 
براي بهره برداري از ميدان گازي 
د پارس جنوبي بود، ديروز اعالم كر

سرمايه گذاري اش را در ايران به 
 .وردآحال تعليق در مي 

 توتال مجبور دي افزاي گزارش منيا   
شد تسليم فشارهاي بين المللي شود و 

 اصلي ليرا دل]  هاميتحر[خطر سياسي 
  .اين تصميم خود دانسته است

  
قرارداد سرمايه گذاري * 

شركت گازپروم روسي در ايران 
  :به جاي توتال

  
) 2008 ژوئيه 13( زاري فرانسه   خبرگ

امضاي قرارداد ميان شركت ملي نفت 
و گاز ايران و شركت گازپروم را از 

قول وزارت نفت ايران گزارش كرده 
  :است
 مبلغ سرمايه گذاري اظهار نشده ●

  . است
 گازپروم ممكن است در لوله كشي ●

گاز از ايران به پاكستان و هند نيز 
  .شركت كند

پروم در كار باال بردن  از شركت گاز ●
ميزان بازدهي  منابع نفت  و جريان 
دادن نفت استخراجي از درياي 
مازندران به درياي عمان نيز، سخن 

  .بميان آمده است
 گازپروم در بهره برداري از منابع ●

نفت ايران در آذربائيجان نيز همكاري 
  . مي كند

 تلويزيون ايران از قول ميلر نماينده ●
گازپروم مصمم : ه استگازپروم گفت

است در طرحهاي بزرگ نفت و گاز 
ايران در جنوب و شمال پارس و 
  .آذربائيجان و درياي خزر شركت كند

  
اجراي طرح تحول اقتصادي * 

احمدي نژاد ميزان تورم را به 
  : درصد مي رساند140

  
 تير ماه خبر 19 ( ايران اكونوميست◄ 

مجموع تورم ناشي از : داده است
ح تحول اقتصادي به طور اجراي طر

 درصد برآورد 115خوشبينانه حدود 
شود كه با افزوده شدن به تورم  مي

حال . رسد  درصد مي140كنوني به 
پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد 
خانوارها پس از اجراي اين طرح به 

يابد كه   ميشهمين ميزان افزاي
اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر 

هروندان منجر شدن وضعيت زندگي ش
  نشود؟

در شماره آينده : انقالب اسالمي
توضيحات نشريه را در باره چرائي 

 درصد از نظر 140افزايش ميزان تورم تا 
  .خوانندگان مي گذرانيم

  
بيشتر از ( صادرات غير مستقيم * 

) طريق امارات متحده عربي
امريكا به ايران به كنار، صادرات 

بر  برا10مستقيم امريكا به ايران 
 :شده است

  
 تيوب سا،   2008 ژوئيه 9 در ◄
 ني در تازه تركاي اداره آمار آمريرسم

 ي روابط تجارتيگزارش خود از وضع
 ونيلي م75 شي از افزاراني و اكايآمر
 دو كشور ي سطح معامالت تجاريدالر

 2006 با سال سهي در مقا2007در سال 
 دو كشور يمعامالت تجار. خبر داد

 يالدي م2005 سال در راني و اكايآمر
 رقم در ني دالر بود كه اونيلي م2/270

 دالر ونيلي م1/232 به 2006سال 
 يالدي م2007 اما در سال افتهيكاهش 

 دو كشور اعم از يمعامالت تجار
 ونيلي م75واردات و صادرات با 

 دالر ونيلي م8/317 به شيدالرافزا
ن گزارش يطبق ا. صعود كرده است

 12 در راني به ااكي صادرات آمرزانيم
 ونيلي م7/144 يالدي م2007ماه سال 
 كشور از ني واردات ازانيدالر و م

.  دالر بوده استونيلي م1/173 رانيا
 چهار ي گزارش آمده است طنيدر ا

 زاني مزي نيماه نخست سال جار
 4 /98  دو كشور بهيتبادالت تجار

 رقم در ني كه ادهي دالر رسونيليم
 ونيلي م4/97،  2007مدت مشابه سال 

صادرات . دالر گزارش شده بود

 استي در دوران رراني به اكايآمر
  .ه است شدرابر ب10 بوش،  يجمهور

  
  :؟! ميليارد دالر واردات80* 
  
 تير، روزنامه اعتماد ملي اين 16در  ◄

 آمارهاي:داده ها را انتشار داده است
) منتشرشده از سوي گمرك(رسمي 

 ماهه اول 3 لت بر آن دارد كه در دال
سال جاري، صادرات غيرنفتي ايران در 

ر و واردات غيرنفتي   ميليارد دال8/5حد 
ر بوده   ميليارد دال9/12كشور در حد 

تراز منفي صادرات و واردات .است
ت  ايران، بيانگر آن است كه محصوال

 قادر به رقابت با انتوليدشده در اير
ت توليدي كشورهاي ديگر  محصوال

مقابل بازارهاي داخلي، در نيست و در 
ت  ها و محصوال معرض ورود انواع كاال

، ميزان 1386در سال .خارجي است
 21صادرات غيرنفتي ايران حدود 

ر بود و واردات غيرنفتي نيز  ميليارد دال
اين آمارها البته .  ميليارد شد48بالغ بر 
از .  بر واردات غيررسمي نيستمشتمل

عتقدند اين رو كارشناسان اقتصادي م
كه واردات رسمي و غيررسمي كشور 

اين .شود ر مي  ميليارد دال80بالغ بر 
حجم عظيم واردات، زنگ خطري 
براي اقتصاد در حال توسعه ايران 

اين نظريه وجود دارد كه . است
ر واردات، موجب  هريك ميليارد دال

 هزار نفر شده و تشديد 100 دنبيكار ش
واردات غيرنفتي، منجر به افزايش 

از سوي .شود رويه سطح اشتغال مي بي
م صادراتي ايران  ديگر تركيب اقال

مبين آن است كه بخش عمده اين 
هاي نفتي و گازي  م شامل فرآورده اقال

از قبيل ميعانات گازي است و اين 
اند كه  م در فرآيندي توليد نشده اقال

.  صنعت ايران را شكوفا كندتواندب
فتي هاي ن حجم و نقش عظيم فرآورده

و گازي و سپس فرش و پسته، در كل 
دهد كه  صادرات ايران، نشان مي

هاي توليدي و صنعتي ايران،  فعاليت
وزن قابل توجهي در رونق اقتصاد 
م  كشور به عهده ندارد و اين نوع اقال

صادراتي نيز ارزش افزوده قابل 
از سوي . آورند توجهي به بار نمي

ردات ر وا  ميليارد دال2ديگر تراز منفي 
ت كشاورزي نيز  و صادرات محصوال

دهد كه ايران نتوانسته در  نشان مي
ت كشاورزي  حوزه توليد محصوال

دهد  موفق باشد و اين همه نشان مي
كه اقتصاد ايران در ميان ملل مختلف، 
 .جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است

مقاله ژاله وفا در باره : انقالب اسالمي 
ن را از روش باج فروش گاز، خوانندگا

دهي كه رژيم در پيش گرفته است، آگاه 
  :مي كند

  
  ژاله وفا

  

موازنه مثبت با باج 
دادن تحقق مي 

  جويد
  
  

در حال نفت و گاز طبيعي 
مهمترين منابع تأمين انرژي بشر حاضر
 درصد 45طوريكه نفت خام  به. هستند

 درصد انرژي دنيا را 25و گاز طبيعي 
نفت و گاز در   از اينرو.كند تأمين مي

اقتصادي ـ سياسي جهان ه هاي معادل
اهميت استراتژيكي دارند و در فرآيند 

 مي روابط بين الملل نقش مهمي ايفا
گاز طبيعي در , امروزه در جهان.كنند 

هاي فسيلي از  ميان ساير سوخت
بيشترين رشد مصرف برخوردار است و 

 به بعد، 2010شود از سال  بيني مي پيش

د مصرف انرژي جهاني، سهم آن در سب
 بگيرد و رتبه دوم  سنگ پيشي بر زغال

را بعد از نفت خام در تامين انرژي 
 . مصرفي جهان به خود اختصاص دهد

بررسي ذخاير گاز طبيعي در جهان، 
 درصد از 17دهد كه حدود  نشان مي

ذخاير گاز طبيعي در جهان متعلق به 
كشور ماست و ايران با در دست 

 تريليون متر مكعب 26,6داشتن تقريباً 
اگر صرفا به اين  نعمت از اين ذخاير 

و مصرف بي اندازه براي كسب درآمد 
زمينه توسعة آن نگريسته نشود ،ميتواند 

آن را براي استفاده هم اين تكنولوژي 
. فراهم آوردنسل و هم نسلهاي آينده 

اهميت اين مقوله آنگاه بيشتر روشن 
 منابع شود كه بدانيم عليرغم وجود مي

بهويژه ذخاير عظيم ميدان (عظيم گاز 
 50گازي پارس جنوبي كه بيش از 

درصد ذخاير گاز كشور را در خود 
 در  متاسفانه، هنوز)جاي داده است
 جامعي  واستراتژيك كشور ايران برنامه

براي استفاده مطلوب از ذخاير 
.  نشده استتدوين و عمليگاز،

  نبود بطوري كه بيم آن ميرود كه  در
 اصولي صنعت جوان گاز اي برنامه

 ه صنعت صدسالهايايران نيز به مشكل
  . نفت مبتال گردد

و از آنجا كه هر نظام استبدادي ذاتا 
ضد رشد است ، نظام واليت فقيه نيز 

 را سوزانده و از "ها  فرصت"همواره   
آنها نيز مستمسكي براي ايجاد بحران و 
. نيز تهديد كشور كرده و ميكند

 و  قراردادهاي نفتش نكنيم كه فرامو
توانند محل وابستگي سياسي و   ميگاز 

  نسل كنوني و نسلهاي آينده اقتصادي
شوند، يا دادوستد انرژي تبديل به 
محل تأمين ارز براي جبران 

هاي اقتصادي دولت  ناكارآمدي بخش
 كه در امروز ايران متاسفانه  دنگرد

در نظام واليت فقيه كه . گشته اند
- تاخت و تاز مافياي فاسد  ماليعرصه

نظامي شده است با اخباري چون خبر 
  . ذيل  بطورروزمره روبروييم

م تير 15شنبه (ه گزارش نفت نيوزب
، محمدهادي نژادحسينيان )1387

الملل وزارت  معاون سابق امور بين
 قيمت به دست آمده :اعالم كردنفت 

  قرارداد صادرات شده از فرمول توافق
 60 به هند و پاكستان حدود  ايرانگاز

هاي امروز بازار دنيا  درصد از قيمت
 + 1,15براساس فرمول .كمتر است

P=۶ .۳ % Jcc)   ؛Jcc متوسط وزني 
) هاي وارداتي به ژاپن قيمت نفت خام

كه بنا بر گفته مطبوعات هندي فرمول 
توافق شده براي تعيين قيمت گاز خط 

 دالر، 120لوله صلح است، براي نفت 
شود   دالر مي8,71ت گاز خط لوله قيم

و اين در حالي است كه قيمت گاز در 
اگر حجم .   دالر است22بازار حدود 

 60صادرات به هند و پاكستان روزانه 
ميليون متر مكعب باشد، از جيب مردم 

 ميليون دالر به 25ايران روزانه 
فيف داده خها ت ها و پاكستاني هندي

 مكعب  ميليون متر150شود و اگر  مي
در روز صادر كند، ميزان تخفيف 

 ميليون دالر خواهد 55روزانه بالغ بر 
 ساله قراردادبراي 25شد و در دوره 

 ميليون متر 60روزانه (حالت اول
 ميليارد دالر و براي حالت 225 )مكعب 
 )  ميليون متر مكعب150روزانه (دوم
. شود  ميليارد دالر تخفيف داده مي495

 است براي رفع به طور خالصه قرار
تنش بين هند و پاكستان از طرف هر 

 ميليون دالر به 7 تا 2,3ايراني 
هاي گاز هند و پاكستان كمك  شركت

  ".دوبالعوض ش
افشاي بموقع  سياست موازنه مثبتي كه 
نظام واليت فقيه  در زمينه هاي سياسي 
و اقتصادي پيشه كرده است براي اين 

زايي نسل و نسلهاي آينده ،از اهميت بس
باشد كه  اين افشا .برخوردار است 

گري زنگ بيداري و انذاري براي 
كساني باشد كه در خواب بي اعتنايي 
به اين سياست مخرب ،سرنوشت خود 
و نسلهاي آينده را به سرنوشت اين 

  .نظام سراپا فساد  گره زده اند
   در اين نوشتار قصد دارم داليل و  

  
  13در صفحه

 ؟!بد وبدتر
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ار داد بستن را چند و چون اين نوع قر
در پرتو وضعيت صنعت گاز در ايران 

  . بررسي كنم
  وضعيت مصرف گاز در ايران 

 در  مصرف گاز اصلي   حوزه هاي 
 -2 بخش خانگي -1: عبارتند ازايران 
 ي پتروشيمبويژه  صنايع -3  هانيروگاه

   نفتي حوزه تزريق به مخازن-4
وجود منابع گاز و ارزان بودن قيمت 

 در كنار سياستهاي غلط آن در كشور،
مديريت انتقال و مصرف انرژي به 
بخشهاي مختلف كشور موجب رشد 
فزاينده شدت مصرف گاز طبيعي در 
كشور، آن هم در بخشهايي نظير مصرف 

 كه نسبت  استخانگي و تجاري  شده
بر  به بخشهاي توليد برق، صنايع انرژي

گاز فرآورده هاي حاصل از تبديل و 
و اشتغالزايي باال، از افزوده  با ارزش

اثرگذاري به مراتب كمتري در توسعه 
بر اساس . اقتصادي كشور برخوردارند

آمارهاي موجود، ميزان شدت مصرف 
 برابر 4 برابر ژاپن، 17انرژي در كشور 

 با بيش از يك  برابر چين2كانادا و 
  ! استميليارد جمعيت 

 روند رشد مصرف انرژي در چنانچه
درست و  مديريت كشور ادامه يابد و

 در خصوص توزيع و مصرف بايسته اي 
انرژي در كشور صورت نپذيرد در 

 ي شديداي نزديك با بحران آينده
قابل توجه است  .روبرو خواهيم بود

ميزان توليد و واردات گاز كشور كه 
 ميليون متر 417 حدود 1385در سال 

مصرف (مكعب و نياز مصرف كشور 
) تركيهداخلي، تزريق و صادرات به 

 ميليون متر مكعب در روز بوده، 526
 ،85بدين معنا كه در فصول سرد سال 

 ميليون 109بيش از كشور با كمبود 
مطابق  ! استمواجه بودهمترمكعب 

 نيروگاه پيش بيني رسمي وزارت نفت 
 80 معادل 1390 تا سال ي كشور ها

از  را   خوددرصد سوخت مورد نياز
سال  در  ودكرد نگاز تامين خواه

 درصد 95 بالغ بر  اين رقم 1395
به گزارش روزنامه اعتماد .خواهد بود

ميزان نياز "  :1387 تير ماه 19ملي در 
جهت  به  گاز تزريقي به چاههاي نفت 

جلوگيري از افت فشار و حفظ شرايط 
 ميليون مترمكعب 170موجود حداقل 

 ميليارد مترمكعب 60و ساليانه بالغ بر 
مين سرعت مصرف اگر با ه. گاز است

 ميزان، 1400حركت كنيم در افق 
روزانه مصرف گاز در داخل بالغ بر 

  ".يك ميليارد مترمكعب خواهد شد
  اي چنين روند مصرفي لجام گسيخته  

روي صنعت گاز  نه تنها فرصتهاي پيش
 از بين خواهد برد، بلكه  را

و  در حوزه نفت زهاي آينده اندا چشم
. سازد فتني ميرا نيز دست نياگاز كشور 

كمبود گاز طبيعي براي تزريق به 
 7يابي به توليد  دست،ميادين نفتي 

 سال آتي را 20ميليون بشكه در روز تا 
كه عالوه ( نماياند نه تنها غير واقعي مي

بر غير واقعي بودن اين ميزان 
توليدنفت  بعلت نياز حكومت هاي 
نااليق به ارز حاصل از آن  خيانتبار نيز 

افت  توليد چاههاي نفت بلكه ، !)هست
در نيمه دوم عمر خود بسر  ايران را كه
آن ضريب بازيافت طبيعي ميبرند و  

است و از اينرو به تزريق بسيار پايين 
. بخشد قوت ميگاز شديدا نيازمندند را 

هاي كارشناسان با ادامه  بيني طبق پيش
روند فعلي، بدون در نظر گرفتن 

ه هند و مصارف جديد نظير صادرات ب
پاكستان و افزايش نياز تزريق و 

توجهي كامل كشور به  همچنين بي
 سال آتي با 5بر، طي  صنايع انرژي

 ميليون متر مكعب كسري 192ساالنه 
زياد گاز روبرو بوده و به احتمال 

 سال آينده به زمره 10در ،ايران  
كشورهاي وارد كننده گاز خواهد 

   !پيوست

به ميدانهاي نياز مبرم  به تزريق گاز 
  نفتي 

هاي مختلفي براي  امروزه روش
افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال 

هاي هر مخزن  شود كه بنابر ويژگي مي
در . نفتي، با يكديگر متفاوت هستند

 موجود، تزريق موقعيت كشور ما بنابر 
كه شور  ك بيشتر مخازن  نفتيبهگاز 

 ميباشند  از نوع كربناتهيعموماً مخازن
 بازيافت نفت مناسب تشخيص ،جهت  

ان نفتي  اكثر كارشناس .داده شده است
 تزريق گاز به ايران  بر اين نظرند كه 

 صادرات گاز  بر مخازن نفت كشور
 و براي كشور از مرجح است طبيعي 

بويژه . اولويت باالتري برخوردار است
در زمان مقتضي بايستي تزريق گاز كه 

وي ر و مناسب انجام شود تا از هرز
عدم . شودنفت ميدان جلوگيري 

تزريق به موقع به يك 
ناپذير و  هاي جبران ميدان،آسيب

غيرقابل برگشتي را به ميدان وارد 
اي كه افزايش  خواهد ساخت؛ به گونه

تزريق گاز به يك ميدان در زماني پس 
از زمان مقتضي در بسياري موارد، 
هيچگونه تأثيري در بازيافت ثانويه 

وقتي عالوه بر آن . شتنفت نخواهد دا
 تزريق  به چاههاي نفتي دچار افت گاز
 80كنيم در اكثر موارد حداقل  مي

به ازاي وباشد  درصد قابل بازيافت مي
هر يك ميليون فوت مكعب گاز طبيعي 

  ميتوان به،تزريق شده به مخازن نفت
 بشكه نفت 150طور متوسط حدود 

حال كه ايران . اضافي توليد نمود 
زي مشتركي نظير پارس ميدان گا

 دتوان  ميدجنوبي را نيز در اختيار دار
سازي  تزريق گاز را به منظور ذخيره

از نقطه نظر .دگاز در نظر بگيري
اي  بررسي مقايسهاقتصادي نيز يك 

استفاده از گاز در بخشهاي مختلف 
دهد كه شاخص  كننده، نشان مي مصرف

 11نت يك گاز در بخش تزريق معادل 
مكعب است كه از نت يك متر / سنت 

كننده  گاز در ساير بخشهاي مصرف
شاخص نت يك، (بيشتر است 

دهندة بازدهي اقتصادي هر واحد  نشان
گاز طبيعي مصرف شده در هر بخش از 

بر اين اساس ) بعد اقتصادي است
توان گفت نخستين اولويت مصرف  مي

 . گاز، تزريق است
 با وجود نظر مخالف كارشناسان به 

درات نفت در مقطع كنوني  ، لزوم صا
درچند سال وزارت نفت 

هاي زيادي را براي ورود  تالشاخير
به بازار گاز كشورهاي مختلف نظير 
تركيه، ارمنستان، آذربايجان، هند، 
امارات عربي متحده، چين و اروپا 

ها و  نامه عمل آورده و تفاهم به
قراردادهاي مختلفي را امضا نموده و 

ي براي ورود به بازار زن يا در حال چانه
كه قرا داد با . باشد اين مناطق مي

پاكستان و هندوتخفيفهاي ميلياردي 
  .آن  يك نمونه از آنها  است

  نياز به سرمايه گذاري در صنعت گاز  
 25شنبه (به گزارش خبرنگار شانا

، مهندس سيد رضا كسايي )87خرداد
مديرعامل شركت ملي گاز ايران  زاده

ش صنعت گاز ايران در دومين هماي
براي توسعه صنعت گاز : اعالم كرد

افزايش ظرفيت توليد و پااليش (كشور 
گاز طبيعي، احداث خطوط انتقال گاز 
و ايستگاه هاي تقويت فشار مربوط به 
آن همچنين احداث مخازن زيرزميني 
ذخيره گاز طبيعي با هدف امنيت 

  سال آينده به20در  )  عرضه انرژي 
 .الر سرمايه نيازمنديم  ميليارد د139

وي در باره سرمايه گذاري انجام شده 
در : در سه سال گذشته اظهار داشت

سه سال گذشته در بخش پايين دستي 

 12حدود ( هزار ميليارد ريال113
 سرمايه گذاري و تنها ) ميليارددالر

هزار 133قراردادهايي به ارزش 
 "ميليارد ريال منعقد شده است

  
اطالعات و نياز هاي حال در پرتو اين 

مبرم كشور در صنعت گاز ، نگاهي به 
باج دهي نظام واليت فقيه در قرارداد 

  :گاز با پاكستان و هند بيندازيم 
 طرح انتقال گاز ايران به هند و 

 خط لوله "پاكستان كه هم اكنون به 
ابتدا در   مشهور شده است ، "صلح
 علي شمس  توسط  ميالدي1989سال 

تر آركي پاچواري تهيه اردكاني و دك
 پروژه اي كه قرار بود خط .گرديد

لوله هزار كيلومتري را از عسلويه در 
خاك ايران  تا به استان هاي 
بلوچستان و سند در پاكستان برساند و 

 تا جايي سپس از مسيرهاي پيشنهادي
 اين  از دولت هند هم بتواند كه 

 .انرژي استفاده ببرد گسترش يافت
 500ه هفت ميليارد و ارزش اين پروژ

 4در ابتدا هزينه . ميليون دالر است 
ميليارد دالري براي اين طرح در نظر 

اما در آخرين ارزيابي .گرفته شده بود 
 ميليارد 7ها هزينه برآوردي بالغ بر 

  .دالر تخمين زده شد
 سال در نظر 5 زمان اجراي آن و

 "اصالحات"گرفته شده بود در دوره 
ژادحسينيان  آقاي  نمو ابتداي دولت نه

. مقام ارشد مذاكره كننده بوده است
براي  ،نظر قيمتنقطه از دردوره وي 

 دالر 2/7يك ميليون بي تي يو عدد 
براساس قيمت نفت برنت پيشنهاد شده 

و سعي ميشد كمترين قيمت  .بود 
. قيمت پايه فروش نفت به تركيه باشد

اما در وزارت وزيري هامانه براي يك 
 دالر در 93/4ي تي يو عدد ميليون ب

نظر گرفته شد كه پايه ريزي محاسبات 
 32يعني .آن قيمت نفت خام ژاپن بود 

درصد  ارزانتر از قيمت فروش به 
  .تركيه

 آقاي نژاد حسينيان معتقد است اكنون 
با اين ميزان قيمت پايه محاسبه شده 

 ايران به ميزان تخفيفدر قرارداد،  
  ساله قراردا25 در دوره هندو پاكستان 

 ميليون متر 60 صدور روزانه براي ،د
صدور  ميليارد دالر و براي 225 مكعب 

 495   ميليون متر مكعب150روزانه 
غنيمي فرد مدير  .ميشودميليارد دالر 

 كه امور بين الملل شركت ملي نفت
نماينده ويژه وزير نفت در  هم اكنون 

 گشته است در مذاكرات خط لوله صلح
 16دوشنبه ي در تاريخ مصاحبه ا

همه ما   ": اعالم كرد1387ارديبهشت 
قراردا  تا يك ماه مترصد اين هستيم تا

 در اين قرارداد و هر ديگر بسته شود و
قرارداد ديگري منافع كامل جمهوري 

  ".اسالمي ايران در نظر گرفته شود
بر همه مبر هن است كه در ديد 
مسئوالن اين نظام ،منافع نظام واليت 

يه با منافع مردم ايران تطابق كه فق
  . ندارد هيچ ، بلكه متضادند

توجه خوانندگان محترم را به اين مهم 
 ميليارد 495جلب مي نمايم كه تخفيف 

 سال آينده تنها  در  25دالري در 
حوزه صادرات گاز  ، بيش از دو برابر 
كل نياز به سرمايه گذاري در صنعت 

 20در )  ميليارد دالر 190( گاز كشور
كه در باال متذكر !!سال آينده است  

 .  شدم
علل اين باج دهي در نظام واليت فقيه 

  :مشخص  است 
  
 از آنجا كه هر نظام استبدادي ذاتا  - 1

ضد رشد و وابسته است ، ناچار به اتخاذ 
روشي متناسب با اهدف خود همانا  

ارزان فروشي و به . باج دهي ميباشد

اي آينده و حراج گذاردن منابع نسله
كشور را دچار تعادل ضعفها كردن  
جزو خصايص قدرت طلبي هرنظام 

  . استبدادي و وابسته است 
 تحريمهاي اقتصادي از طرف - 2

آمريكا كه حاصل سياست بحران زاي 
اتمي اين نظام است ، باعث گرديده 
كه نظام واليت فقيه خود كرده را 
تدبير نباشد و  به انعقاد چنين 

 . خيانت باري روي بياوردقراردادهاي
 نبود جو اعتماد بين المللي به نظام - 3

واليت فقيه ، كشورهايي چون پاكستان 
و هند را نيز در تحميل شرايط نا برابر 

خصوصا كه . به ايران غره كرده است
با توجه به مدت بخوبي واقفند كه 

اي كه جهت  قرارداد و نيز هزينه
گذاري براي اين مدت صرف  سرمايه

شود، امكان تغيير خريدار توسط  مي
ده كه ايران باشد نزديك به صفر فروشن
  .است 

 نظام واليت فقيه  به جاي اتخاذ - 4
سياست منفي و دست كشيدن از 
سياست بحران زا و ضد حقوق ملي 

ايران  ، اكنون به علت  وجود تحريمها  
و جو بي اعتمادي بين المللي كه خود  

زنه مثبت اش  حاصل اتخاذ  سياست موا
است ، نياز مند يك شريك خارجي 

است كه از طريق وي بتواند به  
تكنولوژي مورد نياز خود  از طريق 

  . واسطه دسترسي بيابد
 ناگفته پيداست كه تخفيفهاي 
ميلياردي به هندو پاكستان ،تنها زيان 
اين قرارداد خائنانه محسوب نمي شود 

اي براي   پايهبلكه در آينده بدل به
ي ايران تلقي زراردادهاي جديد گاق

موجب تحريك  و از طرفي نيز شود مي
تركيه و ساير خريداران گاز ايران 
براي گرفتن تخفيف در مورد 

   .قراردادهاي موجود خواهد شد
بي كفايتي نظام واليت فقيه در ارائه 

 در  برنامه ريزيي مطابق حقوق ملي كه
هاي موثري چون  كليه مولفهآن 
المللي،  سياسي، امنيتي، بينهاي  مولفه

امنيت عرضه انرژي، كسب حداكثر 
ارزش افزوده، صيانت از مخازن، 
اشتغالزايي، توسعه فناوري، كسب 

و ... بازارهاي جهاني تجارت گاز و 
اولويت بندي روشهاي متنوع پيشروي 

بطور دقيق حال و آينده مصرف گاز ،
مشخص شده باشد ،باعث شده است 

اليتهاي پراكنده و شاهد فعكه اكنون 
ثر ك چون تالش براي حدايناهماهنگ

 زني نمودن صادرات گاز و چانه
 براي قراردادهاي عظيم موردي 

كه پيوسته منجر به باج صادرات گاز
همچنين ، دهي هاي كالن ميگردد 

افزايش مصرف داخل و جايگزيني 
هاي نفتي با گاز طبيعي  سريع فرآورده
ي، هاي خانگي، تجار در كليه بخش

عدم تزريق به موقع گاز به وصنعت 
  .  باشيم مخازن نفتي

اين روند مخرب غير ممكن است تحت 
/ نظامي تغيير يابد كه مافياي مالي 

چاره ابتدا .نظامي آن را اداره ميكند 
درتغيير ديد آحاد ملت به حقوق  و 
منافع خود و نسلهاي آينده و بيدار 
شدن از خواب غفلت از حقوق خود 

رداشتن مانع كوچكي چون ب.است 
نظام واليت فقيه تنها  از دست مردمي 
بر ميايد كه ديده بانان تيز بيني نسبت 
به حقو ق ملي خود باشندوبر اساس 
اصول آزادي و استقالل و رشد نظامي 
اداره نظامي مردم ساالر ضامن حقوق 

  .   ملي خود را وجهه همت خود سازند
 

  
وق تجاوزهاي به حق: انقالب اسالمي
  :انسان روز افزونند

  

جنايت، اعدام، 
دستگيري، سركوب 

  ...:دانشجويان و
  
 كانون دفاع از حقوق بشر در ايران ◄

 جلسه 2008 يولي 19در تاريخ شنبه 
اي در ساختمان فراي سايت هايم 

  .نمود   برپا) شهر هانور(ليندن
 موضوع و برگزاري جلسه  براي 
حمايت از جنبشهاي مردمي ايران بود 

  خانم ژاله وفا فعال سياسي و كه 
جنبش «محقق مسائل اجتماعي  درباره 
 -و » دانشجوئي و چالش هاي آن

آقاي كريم پوپال وكيل دادگستري  و 
تاثير « فعال حقوق بشر در مورد

وضعيت كنوني افغانستان و عراق در 
و  آقاي » جنبش هاي مردم ايران

عضو هيئت تحريريه : جهانگير گلزار
الب اسالمي در هجرت در روزنامه انق

شكست رژيم در متوقف كردن « رابطه
  .سخنراني نمودند »  جنبش ها

داود عبدالهي كه در ، 87 تير 13در ◄ 
 به اتهام 1377ارديبهشت ماه سال 

جاسوسي از سوي دادگاه انقالب به 
اعدام محكوم گرديده بود و پس از 

 سال زندان 9سپري نمودن قريب به 
 در محوطه 2/4/87سرانجام در تاريخ 

زندان اوين پس از طي مراسم اجراي 
  شدحكم ، اعدام 

 صديق مينايي  ،87 تير 13 در ◄
روزنامه نگار و همكار هفته نامه توقيف 
شده ئاسو در پي مراجعه به شعبه چهارم 
بازپرسي دادگستري سنندج بازداشت 

اتهامات مينايي تبليغ عليه نظام و  .شد
 .هستندانقالب ارتباط با رسانه هاي ضد 

در پي بازداشت ، 87 تير 13در ◄ 
نزديك به هزار نفر از مردم شهر مشهد 
و سه تن از دانشجويان دانشگاه 
فردوسي مشهد به نام هاي توحيد 

 فرزاد حسن زاده و محمد ودولتشناس 
زراعتي، كميته دانشجويي پيگيري 
بازداشت هاي خودسرانه در شهر مشهد 

ي براي در راستاي انجام اقدامات
آزادي همه بازداشت شدگان  تشكيل 

  . شد
در پي اعتراضات ، 87 تير 14در ◄ 

دانشجويان دانشگاه تبريز نسبت به 
مسائل دانشجويان ستاره دار و اقدامات 

 تن از 37غير قانوني حراست، 
دانشجويان به كميته انضباطي دانشگاه 

  .احضار شده اند
از ، شش تن 87 تير 14در ◄

شگاه صنعتي بابل دانشجويان دان
احضاريه هايي براي مراجعه به دادگاه 

 نفر از آنان از 4 . دريافت كرده اند
اعضاي فعال انجمن اسالمي اين 

در اين احضاريه ها . دانشگاه مي باشند
جرم دانشجويان اخالل در نظم 
عمومي و شركت در تجمعات سال 

  .گذشته اين دانشگاه اعالم شده است
 از سنگسار يك خبر، 87 تير 14 در ◄

   ساله در كردستان عراق 16دختر 
 ساله بود 16 "كردستان عزيز" :ميرسد

و با جواني كه ميدانست خانواده اش 
  او را قبول نميكنند تصميم به فرار از 

  
  14در صفحه

 ؟!بد وبدتر
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   همراه "كردستان عزيز". خانه گرفت
فردي كه قرار بود همسر آينده اش 

  باشد به اربيل، مركز كردستان عراق 
فرار كرد تا زندگي جديدي در كنار 

 .فرد مورد عالقه اش آغاز كند
اين دختر از خطر عمل خود آگاه بود 
بدين جهت در اربيل  براي ياري 
جستن به پليس مراجعه كرد و آنها او را 
به اداره مبارزه با خشونتهاي محلي 

وظيفه اين اداره حمايت از . فرستادند
ولي  است "كردستان"دختراني مانند 

ثابت شده در مقابل دريافت رشوه 
جويندگان كمك را به خانواده شان 
تحويل ميدهند، كاري كه در مورد 

.   انجام دادند"كردستان عزيز"
خانواده كردستان تصميم گرفت 
دخترشان را با سنگسار  در كوه هاوره 

Hawreيك زن بومي .  به قتل برسانند
از ماجرا آگاهي پيدا كرد و موضوع را 

  .  مقامات شهر سلمانيه اطالع دادبه
  مقامات شهري كه از اتحاديه ميهني

 كردستان  ميباشند تحت اين بهانه كه 
 دخالت " مسائل قبيله اي"آنان در 

نميكنند، از دخالت و جلوگيري از قتل 
وحشيانه اي كه در شرف وقوع بود  

بدين ترتيب . خودداري كردند
 مه  18 تا 17  بين "كردستان عزيز

او بوسيله خويشاوندان خود . شته شدك
سنگسار شد و بصورت وحشيانه بدن وي 

  .با سنگ درهم شكست
  كارگر باسابقه 300، 87 تير 15در ◄ 

 روز 7  بيش از "تهران پتو"شركت
است كه دست از كار كشيده و با ادامه 

 ماه حقوق 9اعتصاب خواستار دريافت 
 .معوقه خود هستند

سيما فعال سلمان ، 87 تير 16در ◄ 
دانشجويي دانشگاه آزاد ومديرمسوول 
نشريه دانشجويي سخن تازه بازداشت 

  .شد
در ادامه بازداشت ، 87 تير 16در ◄ 

سجاد «فعاالن دانشجويي در مشهد 
دو » محمد ميزبان«و » رجبي

دانشجوي دانشگاه آزاد مشهد بازداشت 
   .شدند

مهدي خدايي فعال ، 87 تير 16در ◄ 
 آزاد و دبير سابق دانشجويي دانشگاه

انجمن اسالمي دانشگاه آزاد شهر ري 
  .بازداشت شد

  
،  اطالع داده شد كه 87 تير 16در ◄ 

انوشه آزاد فر دانشجوي دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران، محمد پور 
عبدهللا دانشجوي دانشكده فني دانشگاه 
تهران، نسيم سلطان بيگي دانشجوي 

بيژن صباغ دانشگاه عالمه طباطبايي و 
دانشجوي دانشكده فني دانشگاه بابل 

به منظور اعالم حكم در شهريورماه  
آينده به دادگاه انقالب تهران احضار 

  .گرديدند
پس از حوادث ، 87 تير 17در ◄ 

دانشگاه تربيت معلم كرج و اعتصاب 
موفق دانشجويان اين دانشگاه ، در 
هفته جاري نيروهاي امنيتي اقدام به 

تن از دانشجويان اين  4دستگيري 
 . ند دانشگاه نموده ا

 كارگر  تن از350، 87 تير 17در ◄
 صنايع 2شاغل در كارخانه شماره 

 در اعتراض "هاي سنگين سازه"فلزي 
به عدم پرداخت بدهي معوقه از سوي 

 .  مديريت، دست از كار كشيدند
 نفر ديگر 5در مشهد ، 87 تير 18در ◄ 

لي صابري،  اشكان آرشيان، عبه نامهاي 
رضا عرب، مهدي قدسي و علي قلي 
زداه با يورش نيروهاي امنيتي 

 .بازداشت شدند
علي قلي زاده، عضو ، 87 تير 18در ◄ 

انجمن اسالمي دانشگاه شاهرود، شب 
گذشته در مشهد توسط نيروهاي امنيتي 
بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل 

  . شده است

ل زينب بايزيدي فعا، 87 تير 19در ◄ 
حقوق زنان،عضو سازمان حقوق بشر 
كردستان و ازفعاالن كمپين يك 
ميليون امضا در شهر مهاباد، توسط 
  .نيروهاي اطالعاتي مهاباد بازداشت شد

، در پي بازداشتها در 87 تير 19در ◄ 
امير سرابي  نفر ديگر به نامهاي 3مشهد 

دبير انجمن اسالمي دانشگاه دامغان، 
ن اسالمي مجتبي عمادپور عضو انجم

  . اين دانشگاه و بيات بازداشت شده اند 
كارگران شركت ، 87 تير 19در ◄ 
سازي خوزستان با مسدود كردن  لوله

جاده اهواز ـ خرمشهر، خواستار 
به . دريافت حقوق معوقه خود شدند

گفته كارگران اين شركت، كارگران 
قراردادي به مدت شش ماه و كارگران 

ز اين رسمي دو ماه حقوق معوقه ا
اين اعتصاب با . شركت طلبكارند

دخالت نيروي انتظامي اهواز در 
  . ساعت  خاتمه يافت

دوتن از خبرنگاران ، 87 تير 19در ◄ 
هفته نامه هاي بوشهر به نامهاي ميترا 
انباركي از هفته نامه اتحاد جنوب 
دشتستان و مريم خوييني از رونامه 
نگاران هفته نامه نصير بوشهر  توسط 

 اطالعاتي و امنيتي بازداشت و عوامل
 .به نقطه نامعلومي انتقال يافتند

، كميته پي گيري 87 تير 19در ◄ 
بازداشتهاي خودسرانه، فهرستي از اين 

  :بازداشتها را انتشار داده است
 بازداشت دختر دانشجوي دانشگاه -1

زنجان كه به گفته دادستان زنجان 
فقط چند روزي در اختيار دادسرا "

و حتي سعي شده طي اين چند بوده 
  ".روز به زندان فرستاده نشود

 نفر از فعاالن 9 بازداشت حدود -2 
نگاران  نگاران و وب امور زنان و روزنامه

 خردادماه مقابل يك گالري 23در پ 
 خردادماه 24هنري  كه بامداد جمعه 

، )نگار روزنامه(آيدا سعادت . آزاد شدند
، نسرين )فعال امور زنان(ناهيد ميرحاج 

، ژيال )وكيل دادگستري(ستوده 
، جلوه )نگار روزنامه(يعقوب  بني

نگار و دانشجوي  وب(جواهري 
، سارا )شناسي ليسانس جامعه فوق

، فريده )مددكار اجتماعي(لقمانيان 
زاده  ، عاليه مطلب)نگار روزنامه(غائب 

و نفيسه آزاد ) عكاس و گزارشگر(
ليسانس  نگار و دانشجوي فوق وب(

بازداشت شدگان ) شناسي معهجا
در جريان اين اتفاق . شنبه بودند پنج

كيوان صميمي بهبهاني فعال حقوق بشر 
نيز كه در صدد توجيه حضور زنان در 
اين محل بود پس از برخورد توهين 
آميز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن 

 .براي مدت كوتاهي بازداشت شد
 ابهام در بازداشت ناهيد كلهر دختر -3
 ساله و عدم اطالع رساني 21انشجوي د

 در اين خصوص 
 بازداشت عباس پاليزدار پس از -4

ايراد سخنراني او در همدان كه در آن 
برخي از روحانيون برجسته را به سوء 
استفاده از موقعيت خود متهم كرد و 

 نفر ديگر در 11پس از آن بازداشت 
 .ارتباط با پرونده پاليزدار

يدي معلم،  بازداشت حسين سع-5
ايمان رضايي عضو انجمن شعر جوانان 
آمل، حسن سرداري فعال فرهنگي 
كرمانشاه، علي كريمي از دراويش 
سلسله نعمت اللهي گناباد در قم، امير 
علي لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهي 
در قم، غالمرضا غالمحسيني عضو 
سنديكاي كارگران شركت واحد 

گار در ن تهران، صديق مينايي روزنامه
سنندج، شورش طهماسبي از فعاالن 
مدني سنندج، عسگر اكبرزاده فعال 
دانشجويي، مهدي خدايي فعال 
دانشجويي دانشگاه آزاد، سجاد رجبي 

و محمد ميزبان دو دانشجوي دانشگاه 
آزاد واحد مشهد، سلمان سيما 
دانشجوي دانشگاه آزاد، مجيد اسدي 
دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي، 

زراعتي، توحيد حق شناس و محمد 
فرزاد حسن زاده از دانشجويان 
دانشگاه فردوسي مشهد، حسين حسيني 
دبير سابق انجمن اسالمي آموزشكده 
رازي اردبيل در نقده، جمال الدين 
رحماني و راشد عبداللهي دو 
دانشجوي دانشگاه شهرضاي اصفهان، 
هود يازرلو دانشجوي دانشگاه 

الن معصومين قم، امير رضا ارد
دانشجوي كرد در اصفهان، همچنين 
علي قلي زاده عضو انجمن اسالمي 
دانشگاه شاهرود، علي صابري عضو 
انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير، رضا 
عرب دبير انجمن اسالمي دانشگاه 
مازندران، مهدي قدسي و اشكان 
آرشيان عضو انجمن اسالمي دانشگاه 

الزم به توضيح است . فردوسي مشهد
ي از نامبردگان با تأمين كه برخ

قرارهاي صادره بطور موقت آزاد 
 .اند شده

 وخامت وضعيت جسماني برخي -6
زندانيان سياسي وعقيدتي از جمله 
عمادالدين باقي، محمد صديق 
كبودوند، منصور اسالو و  آيت اهللا 

 .كاظمي بروجردي
 صدورحكم يك سال حبس تعزيري -7

 براي جالل جاللي زاده نماينده دوره
ششم  مجلس شوراي اسالمي، هشت 
سال زندان براي سعيد متين پور، يك 
سال حبس تعزيري براي صالح 
كامراني وكيل دادگستري، يك سال 
حبس كه به مدت پنچ سال به حالت 
تعليق در خواهد آمد براي عبداهللا 
عباسي جوان، محمد علي حيدري، 

پور، يعقوب  لو، عليرضا متين جليل غني
ر قاسم سيدين زاده، بهروز نيا، مي سالكي

صفري و ليال حيدري از فعاالن زنجان، 
پنج سال زندان در تبعيد براي هانا 
عبدي، سه سال حبس تعليق براي 
يونس ميرحسيني دانشجوي حقوق 
دانشگاه شيراز، شش ماه حبس تعزيري 
براي مهدي محمودي دبير اسبق 
انجمن اسالمي و سيد باقر سجادي دبير 

مي دانشكده اقتصاد و سابق انجمن عل
عضو شوراي عمومي انجمن اسالمي 

 ماه زندان 18سيستان و بلوچستان، 
براي فاطمه گفتاري مادر دانشجوي 

 سال زندان براي 11زنداني ياسر گلي، 
محمد صديق كبودوند روزنامه نگار و 
فعال حقوق بشر، شش ماه حبس براي 
محمدرضا عوض پور دانش آموز و 

 محمد جراحي چهار ماه حبس براي
 .فعال كارگري

اطالعي از وضعيت تعدادي از    بي-8
شدگان در جريان چند تجمع  بازداشت

هاي ملت  در تهران  در حوالي پارك
و مشهد و پارك الله در تهران  كه مقام 
هاي قضايي در خصوص تجمع پارك 

 نفر 200ملت در تهران از بازداشت 
بازداشت محبوبه كرمي، . اند خبر داده

دا دهقانيان و اكبر فهيمي كه از وي
مسير خيابان پارك ملت در حال عبور 

 . افزايد ها مي بوده اند بر نگراني
 ماه حبس براي عابد 8 تأييد حكم -9

 توانچه فعال دانشجويي 
 ندادن مرخصي و عدم اعطاي -10

آزادي مشروط  به زندانيان سياسي و 
عقيدتي كه بيش از نيمي از دوران 

اند،علي   را طي كردهمحكوميت خود
 .اند رغم درخواستي كه ارائه داده

 نگراني در خصوص وضعيت -11
پرونده روناك صفارزاده، حبيب اهللا 

  .لطيفي و ميثاق يزدان پناه

، به گزارش فعاالن 87 تير 19 در ◄
علي عامري ، حقوق بشر در ايران، 

رجعت  كارمند دادگستري اهواز هنگام
بي در از كشور امارات متحده عر

 فرودگاه امام خميني شهر تهران توسط
 ساعت 24نيروهاي امنيتي دستگير و 

 بعد به بازداشتگاه اطالعات شهر اهواز
از اتهامات و علل . گشتمنتقل 

   .دستگيري وي اطالعي دردست نيست
محمد احساني دبير ، 87 تير 20در  ◄

سابق انجمن اسالمي دانشگاه سيستان 
 وي زداشت با. بلوچستان بازداشت شد

به دنبال موج گسترده دستگيري فعاالن 
دانشجويي در مشهد صورت گرفته 

 . است
به گفته بستگان ، 87 تير 20در  ◄

غالمرضا غالمحسيني كارگر تعليقي 
شركت واحد، دادسراي امنيت براي 

 ميليون 150آزادي اين فعال كارگري 
 .تومان وثيقه تعيين كرد

 نا كارگر تن 780، 87 تير 20در ◄
 "فرنخ و مه نخ"مجتمع توليدي 

قزوين بار ديگر در اعتراض به عدم 
 خود 86پرداخت عيدي و پاداش سال 

  .دست از كار كشيدند
، اعالم شد كه روزي 87 تير 21در ◄ 

فرزاد كمانگر پيش از آن، حكم اعدام  
معلم و از اعضاي فعاالن حقوق بشر در 

 توسط ديوان كشور تأييد شده ايران
 1385از مرداد ماه سال  او . است

بازداشت و در دادگاه اوليه به اعدام 
  . شده بودمحكوم 

 اجراي احكام زندان 20/4/87روز 
رجايي شهر كرج اقدام به ابالغ حكم 
اعدام فرزاد كمانگر به وي نمود و هم 
زمان از وي خواسته شد كه نسبت به 
نوشتن تقاضاي عفو با قيد فوريت 

 نيز جهت اقدام نمايد و وعده هايي
  .رسيدگي به اين خواسته داده شد 

فرزاد كمانگر بر اساس اين اعتقاد كه 
مرتكب هيچگونه عملي بر خالف قانون 
نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضاي 

  . كردبخشش خودداري 
، به گزارش مجموعه 87 تير 22 در ◄

هيمن فعاالن حقوق بشر در ايران 
سياوش  و ريبين رموزي و فرهادي

 بعلت تبليغ  از اهالي شهر بانه دانيخن
كردستان كه  اعتصاب عمومي كه در

به مناسبت سالگرد ترور دكتر 
 گشتعبدالرحمن قاسملو برگزار 

  .شدندبازداشت 
هر چند تعداد بازداشت شدگان    

دهها تن اعالم شده است ، اما همچنان 
كامل بازداشت شدگان  از هويت

  .اطالع دقيقي در دست نيست
، طلبه اي بنام 87 تير 22 در ◄
 اهل سيرجان، كه در نشاهي،جها

اعتراض به فراگير شدن فساد، پياده 
بطرف تهران به راه افتاده و قصد داشته 
. است تا مشهد برود، توقيف شد

 را به اوادعا كرده اند كه  مامورين
برند، اما تا اين لحظه از مي شيراز

  !خبري در دست نيست سرنوشت وي
، به گزارش مجموعه 87ر  تي23 در ◄

مهرداد فعاالن حقوق بشر در ايران، 
لهراسبي از زندانيان سياسي واقعه كوي 

 سال 9كه پس از تحمل  1378 دانشگاه
بصورت ، 87 فروردين 21زندان در 

بود ، به داليل شده مشروط آزاد 
 مجدداً 18/4/87نامعلوم در تاريخ 

 240بازداشت و هم اكنون در بند 
  . به سر ميبردزندان اوين

 سال حبس خود را در 9وي بيشتر      
زندان رجايي شهر و در بين زندانيان 

 سال 9به سر برد و در طي  خطرناك

زندان دچار ناراحتي هاي عديده 
    . جسمي و روحي گرديد

سيده  ربنابه گزارش، 87 تير 23در ◄ 
،  زنداني2از زندان دستگرد اصفهان ،

اله و محمد  س24 علي جمالوند بنامهاي
 براي اجراي حكم اعدام  ،26جمالوند 

به سلولهاي انفرادي اين زندان منتقل 
   .شدند

كميته انضباطي ، 87 تير 23در ◄ 
دانشگاه تبريز پس از پايان يافتن 
امتحانات پايان ترم، احكام انضباطي 

 نفر از دانشجويان اين دانشگاه را 37
اين دانشجويان هفته . صادر كرد
كميته انضباطي احضار شده گذشته به 

 .بودند
، دو دانشجوي عضو 87 تير 23در ◄ 

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت 
بنام هاي بهاره هدايت و محمد 

عبداهللا مومني . هاشمي دستگير شدند
دستگيريهاي زنجيره اي : گفت

 18 قبل از 1387دانشجويان در سال 
تيرماه به صورت سازمان يافته آغاز و تا 

تيرماه ادامه داشته وتا كنون 23به امروز
به نظر مي . ند ه ادانشجو دستگير شد18

رسد اعمال فشار بر دانشجويان فعال 
  . ومنتقد روندي فزاينده يافته است

يكي از كارگران ، 87 تير 23در ◄ 
قرار بود : كارخانه الستيك البرز گفت

طبق وعده كارفرما، پرداخت 
دستمزدهاي ارديبهشت ماه از امروز 

به دليل تحقق نيافتن اين .وع شودشر
وعده كارفرما، تمامي كارگران از صبح 
امروز در يك اقدام اعتراضي هماهنگ 

 .از كار كردن خودداري كردند
، به گزارش مجموعه 87 تير 23  در ◄

حسين فعاالن حقوق بشر در ايران، 
مقطع كارشناسي  دانشجوي ، رحماني

ارشد دانشگاه آزاد كرج در منزل 
كامياران  ي خود در شهرستانمسكون

از علت بازداشت وي كه . بازداشت شد
سازمان  بعنوان مددكار اجتماعي در

بهزيستي فعاليت مينمود اطالعي در 
  . دست نميباشد

بگزارش راديو ، 87 تير 24در ◄ 
تلويزيون دولتي ايران، شش مرد در 
مالء عام در سبزوار به دار آويخته شده 

ن و يا تاريخ جرائم اين محكوما. اند
اعدام آنها اعالم نشده و تنها از آنها با 

 نام برده شده "اراذل و اوباَش"عنوان 
  . است
انور ، اطالع رسيد كه 87 تير 24در ◄ 

حسين پناهي از معلمان و فعاالن 
 پائيز كه درفرهنگي شهرستان دهگالن 

ارسالن "سال گذشته به همراه 
 از سوي نيروهاي امنيتي به "اوليايي

تهام اقدام عليه امنيت كشور بازداشت ا
 به اتهام محاربه 22/4/87 در شده بود،

از سوي دادگاه انقالب سنندج به 
اعدام محكوم و حكم صادره به وي 

  .ابالغ شد
، به گزارش مجموعه 87 تير 24 در ◄

در زندان فعاالن حقوق بشر در ايران، 
 زنداني "سعيد خلكه"مركزي اروميه ، 

مياندوآب كه به جرم   ساله و اهل27
قتل يك مامور نيروي انتظامي تحت 

محكوم شده  عنوان محارب به اعدام
بود پس از تحمل دو سال زندان در 

دار  محوطه زندان مركزي اروميه به
  . آويخته شد

  
  
  
  

 ؟!بد وبدتر
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 1387   مرداد 13  تير  تا  31    از702  شماره 2008   اوت    3  ژوئيه  تا 21 ا ز 

 

 تير و 18جنبش دانشجويي 
تحول آن و مقايسه اي 

  !موذيانه
  

 به ساختن نظامی مردم نما مردم ايرا
ستقرار حق حاکميت ملی، توانا ساالر و ا

نگشتيم و در اين ناتوانی هم سهم بزرگ 
و مسئوليت عمده  از آن جامعه 
روشنفکری و سياسی است که خلف وعده 
. نموده و از اصول مذکور فاصله کرفته اند

البته عامه مردم نيز بی تقصير نيستند، 
مگر نه اين است که حفظ اموال و خانه در 

مال و ملک است؟ درجه اول با صاحب 
نزد مردم  يک جامعه، چه مالی را با 
ارزش تر از آزادی و کرامت انسانی و 
ملکی را با ارزش تر از وطن ميتوان 
يافت؟ هر زمان جنبش  های دانشجوئی و 

به اصول ... کارگری و جنبش زنان و
استقالل و آزادی نزديک تر ميشوند يعنی 
تنها به دفاع از قشر و طبقه و جنسيت 

اصی اکتفا نکرده و دفاع از حقوق ملی خ
مردم را وجهه عمل خود قرار ميدهند با 
اقبال بيشتری از سوی جامعه روبرو 
ميگردند وزنگ خطر برای نظامهای 

لذا بی سبب .  استبدادی به صدا در می آيد
نيست که امروز شاخک های نظام 
استبدادی حاکم بر ايران حساس شده اند و 

ان ترور ونظام النصر شاخه تبليغاتی سازم
بالرعب واليت مطلقه و بلندگوهای ريزو 
درشت آن از کيهان تا سايت های وابسته 
به نظام، تمام تالش خود را بکار می برند 
تا که اين جنبش ها را عامل و وابسته به 

در نتيجه استقالل آنها .  خارجی بنمايانند
را به زير سئوال ببرند و با دستگيری 

گاه عوامل موثر اين جنبش های گاه و بي
ها با داغ و درفش و شکنجه و حتی 
صدور احکام سنگين تا اعدام و فشار 
های روحی و جسمی ،روحيه آزاديخواهی 
آنان را بشکنند و جنبش هارا بی دنباله 

نظام همواره سعی دارد که هر آ ن . سازند
کس که قدم در راه مبارزه ميگذارد و قصد 

ترش می کند و با مخالفت با قدرت توتالي
اعمال زورمدارنه عمله هايش در تمامی 
شئون اجتماعی، اقتصادی، سياسی مقابله 
می کند،   از آرمان خواهی و بخصوص 
اعتقاد و پايبندی به اصول استقالل و 
آزادی، تهی وانمود کند و پايندی به  اين 
.  اصول را در حد شعار دادن جلوه دهد

اين کار تنها البته نظام حاکم در ايران در
نيست و تمامی جريانهايی که تغييير در 
يک جامعه را نه توسط خود افراد آن 
جامعه که با توسل جستن به واليت 
ازهرنوع خواه دين و مرام، خواه حزب و 
دسته و سازمان و خواه نيروی مداخله گر 
خارجی امکان پذير و مطلوب ميدانند در 

اين اين انديشه يعنی در حد شعار خواندن 
اصول و ايجاد ابهام در جايگزينی منافع 

ملی با حقوق ملی ، با زور پرستان رژيم  
در اين ميان، رسانه های . هم گامند

فارسی زبان بخصوص لس آنجلسی نيز 
گرچه ماسک آزادی خواهی و دفاع از 
مردمساالری را بر چهره زده اند اما دل 
خوشی از جنبش های آزادی خواهی و 

ه ندارند وگرنه چرا بايد به استقالل طلبان
جای اطالع رسانی بی طرفانه که در خور 
يک رسانه است خوراک الزم و کافی را 
برای  شاخه تبليغاتی سازمان ترور فراهم 
آورند و هرگاه جنبش و اعتراضی در 
ايران سازمان می يابد، به غلط و با عقده 
خود بزرگ بينی ايده وطرزفکری را که 

 جنبش نسبت دهند  و خود می پسندند به
ندانند که  بدين کارجفای بزرگی رادرحق 
. آن جنبش بلکه مردم ايران روا ميدارند

در بين اين رسانه ها، صدای آمريکا که 
هم از امکان راديو بر خوردار است و هم 
از تلويزيون سود ميبرد و بودجه  زيادی 
را هم در اختيار دارد جايگاه ويژه ای 

و سانسور و انواع در حاليکه ج. دارد
فيلترکردنها  يا مانع از رسيدن صدای 
تمامی آزادگان و مدافعين حقوق ملی مردم 
به ايران است يا به زحمت ميشود بدان 
دسترسی داشت، برنامه های صدا و 
سيمای آمريکا از ماهواره های گوناگونی 
که از حمايت دولت آمريکا بر خوردار 

ضا اين رسانه درف. است، پخش ميشوند
سازی نقش ويژه و بيشتر را عهده دار 

دست اندر کاران اين رسانه، . است
هنگامی که صحبت از جنبش ملی مردم 
ميشود، خواه جنبش ملی کردن صنعت 
نفت و خواه انقالب ضد استبدادی مردم 
ايران، نميتوانند قصد خود را پنهان 

عموما جهت و سمت و سوی .  نمايند
نوع حرکت برنامه هايشان، تخطئه اين 

کارشناس " از افرادی به عنوان.هاست
دعوت به عمل می آورند تا " محقق"و "

در اصالت اين نوع حرکت ها شک و 
بخصوص سعی در اين . شبهه ايجاد نمايند

هدف  ( -دارند که نظام فاسد ضد انقالب
مردم از انقالب استقرار حق حاکميت 
برپايه استقالل و آزادی بود نه واليت فقيه 

  و جنايت پيشه واليت -)د آن استکه ض
فقيه که از همان شيوه حکومتی نظام 
سلطنتی بلکه وقيحانه تر، برای حکومت 
کردن سود ميبرد را  حاصل جنبش 
عمومی و انقالب ضد استبدادی مردم 

همه آنانی که، از زن و . ايران قلمداد کنند
مرد ،جوان و پير با هر عقيده ومرام در 

کردند و بر محور فکر راهنما  اتحاد 
 بپا خاستند و ۵٧استقالل و آزادی در سال 

خاندان پر فساد پهلوی و هزار فاميل رانت 
خوارش را از ايران راندند و با طرد 
سلطنت مصمم شدند تا حق حاکميت مردم 
را تحقق بخشند را با همان چوب برانند 

  .که مستبدان دزد انقالب را
فرادی که     متاسفانه بخشی از نيروها و ا

يا خود در انقالب، با جنبش عمومی مردم 
همراه و همصدا شدند ويا افرادی از نسل 
بعد که دوران انقالب را درک نکرده بودند 
اما آزادی و استقالل و يک حکومت 
مردمساالر را الزمه سعادت جامعه ميدانند 
و بعضا صابون نظام واليت فقيه به تنشان 

درفش نظام خورده و طعم زندان و داغ و 
النصر بالرعب را چشيده اند و يا همرزم و 
دوست و يا  آشنايشان در اين راه به 
شهادت رسيده اند، فريب اين دروغ بزرگ 
را خورده و ميخورند که از فرصتی که 
اين رسانه ها در اختيارشان ميگذارند، 
ميتوانند استفاده بهينه را در دفاع از 

ا بر منطق بکنند که اتفاقا بن" منافع ملی"
صوری با منافع آمريکا اشتراک يافته 

می پندارند می توانند، با استفاده از . است
اين رسانه ها، در سود خود و جامعه تحت 

بنا بر  .ستم سخنی گفته و يا قدمی بردارند
و آن . اين،از امری مهم غفلت ميورزند

اين که جوامع تحت سلطه چه منافع 
 داشته مشترکی با سلطه گران ميتوانند

باشند؟ وقتی سلطه گران در کشور ما 
دارند تنها زمانيست که با قدرت » منافع«

طلبان وابسته  نفع مشترک دارند و آن 
تحت سلطه نگاه داشتن ايران است، و بنا 
بر قاعده مرسوم رسانه و يا رسانه هايی 
که ارگان رسمی کشور متبوع خويش 
هستند، ناچار از سياست آنها پيروی 

مگر ميشود از صدای آمريکا و .  ميکنند
رسانه های مشابه انتظار اين را داشت که 

حقوق ملی ما را رعايت کنند و مبلغ منافع  
قدرت امريکا نباشند؟ مردم ايران با 
سياست تجزيه کردن کشور ها که از دير 
باز در دستور کار سلطه گران بوده است 

دارند؟ حمايت و » منفعتی«چه اشتراک 
ل و تعليم دادن گروه های پرداخت پو

مسلح از سوی آمريکا با کدام حقوق که 
سهل است با کدام منافع ملی ايران سازگار 
است ؟ تناقض حاصل از اين رفتار ها و 
هم کاسه کردن جنبش های اعتراضی 
مردم با حرکت های تجزيه طلبانه در غرب 
و شرق و جنوب کشوررا چه چيز جز 

ارو دسته تهيه خوراک برای  کيهان و د
شريعتمداری بايد شمرد؟ نفع مشترک 
مردم ايران در اين همکاسه کردن در 
کجاست؟ بارها ديده شده است که قدرت 
های سلطه گر، منافع خود را در چشم 
پوشيدن بر تضييع حقوق ملتها و همسو 

دور نيست آن . شدن با جباران ديده اند
زمانی که منافع ملی آمريکا و هم 

افع صدام گره خورده بود و پيمانانش با من
او را تشويق و ترغيب به حمله به ايران 

مگر منافع جمهوری خواهان . کردند
آمريکا در دهه هشتاد با منافع روحانيت 
قدرت طلب و آقای خمينی و اسالفش 
جوش نخورد تا مسئله گروگانگيری 
بدرازا بکشد و به شکست کارتر بيانجامد 

 پس و ريگان و بوش به قدرت برسند؟
اين خلط منافع با حقوق است که از سوی 
اين رسانه ها ابهام برابهام می افزايد تا 
باالخره مراد خويش را حاصل نمايند، به 
گمان من مراد اين جماعت اين است که 
ياس و نااميدی از تغييروضعيت به دست 
خود ايرانيان را بخصوص نزد نسل جوان 

رش القا نمايند تا مداخله تحت عنوان گست
يکی از فراوان . دموکراسی توجيه گردد

برنامه های ابهام زا، برنامه ای بود که 
 تير ١٨اخيرا در صدای آمريکا بمناسبت 

از سوی آقای چالنگی و ناصر محمدی از 
او، با . کيهان لندن ترتيب داده شده بود

تاکيد بسيار آقای چالنگی، به شنوندگان و 
 بينندگان کسی معرفی شد که قريب به

بيست سال است در باره کودتای نوژه 
هدف اين . تحقيق کرده و صاحب نظر است

بود که  شنونده و بيننده در صحت گفته 
از عمر خود را " بيست سال" های او که

از ! در اين راه گذاشته شک نکنند
اطالعات غلط و ناراستی ها که از زبان 
اين افراد در اين برنامه بيرون آمدند و هر 

 خاصی را دنبال ميکردند، کدام هدف
اما . ميگذرم و می گذارم به فرصتی ديگر

نکته ای که در اين نوشتار ميخواهم بدان 
اشاره کنم ابهام و سعی در هم سو کردن 

 تيرماه ١٨دو حرکت وتقارن آنها با روز 
 کودتايی از ١٣۵٩ تير ١٨در . است

سوی نيروهای ضد انقالب سازمان داده 
 نظام نو پای شد که قصد سر نگونی 

جمهوری اسالمی و بازگشت نظام سلطنتی 
 ،  ١٣٧٨ تير ١٨به ايران را داشت و در 

 سال پس از آن رويداد، حنبش ١٩يعنی 
اعتراضی دانشجويان دانشگاه تهران، با 
ايلغار کوی دانشگاه توسط عناصر 
سرکوب نظام واليت فقيه، به خاک و خون 

 اما اين بار، هدف اين جنبش. کشيده شد
نه سرنگونی نظام، بلکه با غفلت از 
ماهيت اصالح ناپذير رژيم، نگاه و اميدی 

رعايت حقوق " به اصالح آن و نهايتا
و قشر " شهروندی ايرانيان، عموما

با سر خوردگی . دانشجو به خصوص بود
دانشجويان از حرکت اصالح طلبان و پی 
بردنشان به اين واقعيت  که نظام واليت 

مت و سوی آزادی، قابل مطلقه فقيه در س
اصالح نيست، بنا بر دوری جستن 
سازمانهای  دانشجويی از مراکز قدرت و 

با از بين رفتن . استقالل يافتن از آنها شد
مرزهای خودی و غير خودی که ميان 
طرفداران نحله های گوناگون فکری در 
محيط دانشگاه  ايجاد شده بود و قرار 

ی بدون شدن بر دفاع همگانی از حقوق مل
در نظر گرفتن تعلق فکری، جنبش 
دانشجويی ميرود جايگاه مناسب خود را 
درساماندهی حرکت اعتراضی مردم به 
سمت خواستگاه اصلی آن يعنی 

اين .استقرارحق حاکميت مردم پيدا نمايد
بدين معنا است که حرکت دانشجويان در 
تداوم مبارزه خود، پخته تر گشته است و 

االر را راه حل استقرار نظام مردمس
در حاليکه . معضالت کشور ميداند

بازماندگان کودتاگران کودتای نوژه به 
تصريح خسرو بيت الهی، يکی از عوامل 
کودتای نوژه،  هنوز در رؤيای تجديد 

با . سلطنت خاندان پهلوی به سر ميبرند
اين وصف اين دو حرکت را دريک کاسه 
کردن و هر دو را قيام ملی مردم ايران 

اندن، جفا به در بندان و جان باختگان  خو
اما برنامه . جنبش دانشجويی نيست؟

سازان صدای آمريکا با قيام خواندن اين 
دو حرکت چنان وانمود می کردند که 
. انگاراين دو ازيک ماهيت بوده و هستند

زيرا . بر اين دو برنامه سازحرجی نيست
برابر هدف سلطه گران و وابسته ها 

پنهان .  ند و اجرا می کنندبرنامه می ساز
نيز نميکردند که از شکست خوردن 
کودتای نوژه و در نتيجه عدم بازگشت 

گرچه با اعدام . نظام سلطنتی متاسف اند
منتسبين به کودتای نوژه يکی از حقوق 
اساسی بشر يعنی حق حيات نقض شد، اما 
مجری برنامه نگران کشته ها وقتی نقشه 

، نبود حتی آقای کودتا به اجرا در می آمد
سيف الهی معلوم نيست با کدام آمار گيری 
مدافعين و طرفداران انقالب را بيش از دو 
ميليون نفر نخواند آما نگفت با اين دو 

و ! ميليون نفر نيز چه ميخواستند بکنند
نيز با هدفی خاص آقای بنی صدر رانه 
درشناسايی و افشای کودتا بلکه در لو 

.   سهيم می کرددادن تير باران شدگان
ظاهرا در تحقيقات بيست ساله آقای ناصر 
محمدی نيز از تالش آقای بنی صدر برای 
رهايی دستگير شدگان از اعدام اثری 

با اين توصيف آيا انصاف است .نديده بود 
که شهدای جنبش دانشجويی را با جان 
باختگان در راه بازگشت به نظام سلطنتی 

در جنبش يکی شمرد؟ آيا شرکت کنندگان 
  مردم را صغير ٧٨ تير ١٨دانشجويی 

فرض کرده بودند وبه واليت ازسوی آنان 
قصد سرنگونی نظام و استقرار نظام 
مورد عالقه خويش آنهم نظامی که به 
تازگی از سوی مردم نفی شده بود را 

  داشت؟
   اما در اين برنامه نکته درد آور حضور 
آقای منوچهر محمدی  که نام برادر 

کبر محمدی در کنار ديگر قربانيان او،ا
جنبش دانشجويی و دانشگاه از قندچی 

بر تاريخ ....گرفته تا عزت ابراهيم نژاد و 
دانشگاه نقش بسته است و بی تفاوتی او 
در اين مقايسه ناجوانمردانه و موذيانه از 
سوی برنامه سازان بود که سود آن سهم 
نظام فاسد و جنايت پيشه واليت فقيه و 

دگوهای تبليغاتيش   و خسرانش نسيب بلن
بر تمامی . مبارزان تحت ستم خواهد شد

مبارزان و آزاديخواهان ايران است که 
نسبت به اين گونه بهره برداری ها القيد 
نمانند و در کردار خود و مسئوليتی که بر 

  . عهده دارند انديشه و عمل کنند
  

پيام آقاي ابوالحسن بني 
  ..…صدر به مناسبت

  
 آن زمان كه تدابير اقتصادي به چرا

اجرا درآمدند و توزيع درآمدها را 
عادالنه كردند بطوري كه در شهرها و 
روستاها، ميزان درآمد خانوارها از 
هزينه آنها بيشتر شد، به استناد اين قول 

، آن تدابير »اقتصاد مال خر است« كه 
را بالاجرا كردند و شما را از جمله 

نواع خشونتهاي گرفتار تورم مزمن، ا
  مزمن و فقر مزمن گرداندند؟

    اگر زبان به پرسيدن باز كنيد و همه 
روز بپرسيد و در هر جمع كه هستيد 
بپرسيد، ولوپاسخ نشنويد، بر امر مهمي 

شما خود مي بايد تغيير : آگاه مي شويد
كنيد تا بتوانيد صاحب سرنوشت 

از نخستين تغيير كردن .  خويش شويد
ان سازي هاي داخلي ها، واكنش بحر

چنانكه در . و خارجي نشدن است
قلمرو بحران اتمي، هر اندازه رفتار 
شما مردم بر جهانيان آشكار تر كند كه 
در باره هر حقي از حقوق ملي، تصميم 
گيرنده شما هستيد، هم حاكمان را از 
ادامه دادن به بحران تا شكست، باز مي 
داريد و هم خطر تجاوز نظامي به 

ود را كاهش مي دهيد و هم  كشور خ
كشور خود را در انزوا و خود را در 

محاصره اقتصادي قرار نمي دهيد و  
هم جهانيان را مطمئن مي كنيد كه 
ملتي زنده و مستقل و آزاد هستيد كه 
حق تصميم در باره حقوق ملي خويش 

بحران سازان . را  خود اعمال مي كنيد
بايد بدانند شما به دليل اين و آن 

ران خارجي يا داخلي كه مي بح
واليت جمهور « سازند، دست از مطالبه 

و الغاي واليت فقيه و استقرارد » مردم 
. دولت مردم ساالر بر نمي داريد

بحران سازان بايد بدانند  با بحران 
سازي، نمي توانند شما را از بازيافت 
آزادي و حقوقي كه هر انسان دارد، 

بايد حاكمان بحران ساز . باز دارند
بدانند ديگر نمي توانند با بحران سازي 
شما را از مطالبه يك اقتصاد سالم بر 
. ميزان عدالت اجتماعي، منصرف كنند

شما زندگي در خور انسان، كار در 
جامعه اي باز و تحول پذير مي 

شما هم بعنوان انسان و هم . خواهيد
بمثابه يك ملت بزرگ تاريخ مند 

اين  .  استقالل و آزادي مي خواهيد
. رژيم با بحران سازي  بر سر پا است

پيروزي شما در بي اثر كردن  مسئله و 
بحران سازيهاي رژيم ، تحول به سوي 
هدفي را كه برگزيده ايد، شتاب مي 

  .بخشد
  

  !شما روحانيان
  

    مرحومان آيات اهللا نائيني و 
شعبه استبداد « بروجردي نسبت به 

» ستديني كه بدترين نوع استبدادها ا
در مجلس . هشدار داده بودند

خبرگان، مكرر به روحانيان عضو آن 
مجلس نسبت به خطر استبدادي هشدار 
دادم كه واليت فقيه برقراري آن را 

آن روز قدرت . اجتناب ناپذير مي كند
را ضد ارزش مي دانستم و صرف وقت 
براي قدرتمدار شدن، را دون شأن 

 ترديد نكنيد كه  پس.  خود مي دانستم
ازگذراندن عمر در بازيافتن  اسالم 
استقالل، اسالم آزادي، اسالم رشد بر 
ميزان عدالت، حاضر نيستم به حقارت 
قدرت طلبي تن دهم و بر اين باورم 
كه ساعتي را صرف قدرتمداري كردن 
سوختن عمري كوشش در يافتن و 

علي . ارائه كردن بيان آزادي است
هركس استبداد پيشه «: فرمود) ع(

و  نيك مي دانيد كه » ، هالك شدكرد
دين را وسيله قدرت كردن، يك 
بدعت ساده نيست، تباه كردن دين 

را به ) ع(پس رهنمود پيامبر . است
بر عالم است اظهار علم و : يادآوريد

  .  اگر نكرد، لعنت خداوند بر او باد
  .     سكوت را بشكنيد

شما آقاي خامنه اي و شما دستياران 
  !يهواليت مطلقه فق

    فرض كنيم سنجش هاي افكار كه 
در ايران انجام مي گيرند و نيز سنجش 
هائي كه سازمانهاي سنجش افكار بين 
المللي در ايران انجام مي دهند را 
قبول نداريد، چشمان خود را بر تحريم 
وسيع انتخابات فرمايشي نيز بسته ايد؟ 
شما مي دانيد مردم ايران چرا رژيم 

و نيز شما . ي خواهندواليت فقيه را نم
مي دانيد چرا اين مردم مردم ساالري 
بر اصول راهنماي انقالب ايران را مي 

  . خواهند
، برضد 60   شما در كودتاي خرداد 

منتخب اول تاريخ ايران، شركت 
از آن زمان تا امروز، به گمان . داشتيد

. خود او را در سانسور قرار داده ايد
از او، مقرر كرده ايد كه نام بردن 

بشرط ناسزا گفتن و بهتان زدن به او 
در يك سال اخير، جنون . مجاز است

آميز،  منتخب آزاد اين ملت را به 
. رگبار ناسزا و دروغ و بهتان بسته ايد

در كشور، تنها او است كه سانسور مي 
شود و تنها او است كه زير چنين 

آيا شما مي توانيد . رگباري قرار دارد
گوئيد دليل اين عمل به مردم ايران ب
اما آيا گمان مي كنيد . شما چيست؟  نه

مردم ايران از  علت كار شما بي اطالع 
هستند؟ و يا از اثر كار خود بر جامعه 
آگاه هستيد اما گمان مي بريد با اين 
عمل، ترس را تشديد مي كنيد تا كسي 
نام او را نبرد و به ياد  مردم ساالري بر 

  . يران نيز نيفتداصول راهنماي انقالب ا
     اما آيا  اين دوواقعيت را هم نمي 

  : بينيد؟
    نمي بينيد كه اين كردار زشت ديگر 
ترس ايجاد نمي كند و شرائط چنان 
گشته اند كه فرصت هاي ابراز شجاعت 
. از راه اظهار حقيقت پديد آمده اند

شما، از كساني كه شجاعت اظهار 
تر از حقيقت را يافته اند، بهتر و بيش

اما از قرار  نمي دانيد . حقايق آگاهيد
 تا مرگ دم از اظهار حقايق بستن "

واي بر شما . "عار دارد نه ابراز حقيقت
اگر مي دانيد و به جاي ابراز حقيقت، 
ديگران را نيز با تهديد از آن باز مي 

  .داريد
از :    نمي بينيد اين امر واقع مستمر را 

موي تبليغات ا) ع(نماد حق، علي 
تا  . هويتي دروغين ساخت و باوراند

عمربن عبدالعزير، بهنگام » خالفت«
نمازگزاردن، نمازگزاران، در قنوت، 

مردم شام باور . بدو ناسزا مي گفتند
كرده بودند كه او نخستين كافري 
بوده كه بدست مسلمانان كشته شده 

شهادت زمان نماد حق را از نماد . است
اريخ وطن ما، درت. زور و ستم بازشناسند

كم نبوده اند شخصيتهائي كه مورد 
مصدق . غضب استبداديان شده اند

شما دوران او را . يكي از آنها است
شما از شاهدان . درك كرده ايد

 و سانسور 1332 مرداد 28كودتاي 
مصدق و انواع تصويرهاي دروغي كه 
. استبداديان از او ساخته اند، بوده ايد

يه نيز، در دوران واليت مطلقه فق
استبداديان به پوشاندن نماد استقالل و 
آزادي با تصويرهاي دروغ، ادامه داده 

آيا نمي بينيد تصويرهاي ساختگي . اند
از هم مي درند و سيماي انسان آزاده 
و شجاع كه او بود، نمايان و نمايان تر 
مي شود؟  آيا از خود نمي پرسيد چرا 
به همان روش ادامه مي دهيد كه در 

 خود شما، ناكام گشته است؟ حيات
شايد از خود مي پرسيد اما، در جريان 
انحالل، قدرت كور و كودن مي شود 
. و خود خويشتن را ويران مي سازد

نگوئيد : اين هشدار به شما جا دارد
، »تقصير من نيست تقصير سيستم است«

چرا كه انسان است كه نظام را مي 
. سازد و خويشتن را آلت آن مي كند

. مي توانيد خود را آزاد كنيدشما 
ترديد نكنيد هيچ حقارتي با حقارت 

  .  برده قدرت شدن برابر نيست
    شما در مهار كردن جنبشهاي 
دانشجويان و دانشگاهيان و زنان و 
كارگران و معلمان و روحانيان ناتوان 
گشته ايد و باز از خود نمي پرسيد چرا 

 18به سركوب گري ادامه مي دهيد؟ 
   16كه مأموران شما ساختند از تيري 

  
  16در صفحه
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 در يقرآن و آزاد
 يامبريپ

 
 تا بدانجا است يگانگي از خود بينا  

 اطالع از ي بيتكه در دستگاه روحان
 شود ي تصور مينطور قدرت، ايتماه

 طرف ي و بيكه قدرت خود خنث
باشد »  عادليهفق«اگر در دست . است
 و  رودي جامعه مسلمانان بكار ميردر خ

 جامعه ياناگر در دست ظالم باشد در ز
 اصل الذا، ب.  روديو اسالم بكار م

 كند و همچنان با ياستبداد مخالفت نم
 كند  بلكه با ي مخالفت نميقدرتمدار

 نباشد، يه آن با فقي كه تصديقدرت
 يز و نيه فقيتوال.   كنديمخالفت م

 ي مطلقه آن، در جامعه هايتوال
 يد پد سانين و مسلمان ايحيمس

) دخل و تصرف  ( ي كارينانا. آمدند
 يد، ندابر خود رو) ص (يامبررا كه پ
 ين،دخل و تصرف آنها در د. كردند

 يتثنو.  قرآن كردين را جانشيتروا
 يد توحيگزين را جايتك محور

 قرآن را موكول به ير تفسيحت. گرداند
.  گردانديبكار بردن منطق صور

  شد كهين دخل و تصرفها اينحاصل ا
 نه عمل به حق كه مستقل از يفتكل

 ينحق و بلكه حاكم بر آن شد و  ا
 اطاعت از حاكم، يكي هم نزد ليفتك

 اطاعت يگري،هركس كه باشد، و نزد د
 كه بر جان و ناموس و مال يهياز فق

 و به يافت ي دارد، معنيدانسانها بسط 
 و مقدم و مسلط بر ينمثابه حكم اول د

 .دتها گشت عباي احكام و حتيگرهمه د
● .  استي التقاطيل سوم تمايلتما 

 ي آن رأيا ين با اينانطباق دادن د
 يان بنابر بيدئولوژي، مرام و ايا يفلسف

 كه قرنها يست ايهحاكم بر زمانه، رو
.  گرفته استيش در پيل تمايناست ا

 كه دوران رونق يستمدر قرن ب
 يز دست ساخت غرب و نيدئولوژيهايا

 بند طي التقايلمارشد علم و فن بود، ت
 مشغول يش انبوه خويرگسست و به تكث

 ين هميز پرسش پنجم نيهما. شد
 ي فردگرائيعني:  استي گريالتقاط

 ي، كه با استفاده از منطق صوريبرالل
 دهد ي را در برابر خداوند قرار ميامبرپ

 سازد و ي آنها رابطه قوا برقرار ميانو م
 و ي نتواند در معانيامبرچرا پ:  پرسديم

 خداوند دخل و تصرف يامالفاظ پ
 !كند
 را به ي طرز فكر نه تنها آزادينا     

همان كار كه ( كند ي ميفقدرت تعر
 يت واقعينبلكه از ا)  كندي ميبراليسمل
 ي غافل است كه خداوند آزاديزن

 جستن با او، يمطلق است و دوگانگ
رابطه .  استيگم كردن گوهر آزاد

اد، به قدرت  افريانقوا برقرار كردن م
 انسانها ي رابطه هايمدر تنظ) زور(= 

 دهد و هر انسان را در ينقش م
 او با ي قواي كه از رابطه هايحصار
 ي زندانيد، آي ميد پديگر ديفردها

 قدرت در ي كند، انسان را به بردگيم
 يتپول و موقع( گوناگونش يشكلها
 آورد، يدر م...)  و مقام وياجتماع

 يند جويو سلطه م جامعه بر ايادهايبن
»  كاريروين« او را به ي داريهسرما(

 صاحب ياسي سياد كاهد و بنيفرو م
 انسان يتي تربياد شود و بني او مياراخت
 ي،، و به قول...) كند وي ميت تربيادهابن

 شدن محكوم يانسان را در فراگرد شئ
  . كندي شدن ميبه جبر شئ

وهرگاه انسان خداوند را قدرت       
 ي مياه گمان برد، روزگارش س)زور(= 

 به رها شدن از يد هرگونه اميراز. شود 
  . دهديندان روابط قوا را از دست مز

 ين قرار، انسان امروز، هر ديندب      
 ينتد ينيكه داشته باشد و اگر هم به د

چه نوع :  ازخود بپرسديد باينباشد، م
 ي ميگري خود و ديان ميرابطه ا

.  قدرت آزاد سازديتواند او را از بندگ
 ي راهنما مربوط ميشهدر آنچه به اند

 بخواهد كه سانسورها يد بايشود، او م
 سانسورها يالغاء شوند و دست بكار الغا

 يشه آزاد انديان كه جريبيبه ترت. شود
ها، به او امكان دهد قولها را بشنود و 

  .)10 (يند قول را برگزينبهتر
 يهرگاه با وجود پاسخ مبسوط - 2/6

 باشد و يكه به پرسش دادم، هنوز كس
 انسان و خداوند يانچرا م: بپرسد

 ها برقرار نباشد؟ يشه آزاد انديانجر
 دهم كه قرآن، سراسر، يبدو پاسخ م

قرآن .  استيشه آزاد انديانشرح جر
 ي دعوت به راه اندازياناز آغاز تا پا

 تعقل و تدبر آزاد از اسطوره يانجر
 يحوضت.  استيد و جديم قديها

  :كاملتر آنكه
●  نخست در يرپا،د  واقعيامرها 
 ي مسلمانان موضوع بحث ميشورا

شده اند و در باره آنها راه حل ها 
 يمرابطه مستق.  شده اندي ميشنهادپ

 ي امكان را مينانسان و خدا، به او ا
 ي را علم قطعيشدهد كه ابتكار خو

 يا يتنپندارد و بداند بسا از واقع
 يشورائ.  كرده است غفلتيتهائيواقع

 آنها را آماده راه ي انسانها عقلهاين ازا
.  كندي ميحل بر وفق موزانه عدم

 جامعه يامبر، قرار، افزون بر پينبد
 را يام پيافت دري آمادگيزمسلمانان ن

 راه حل ي برايامبرپ.   كردي ميداپ
 يجهان شمول به خداوند رجوع م

 به اجرا گذاشته يرهنمود خدائ.  كرد
 است كه دهدر اجرا، شورا بو. د شيم

روش درخور را، بر وفق رهنمود و 
و .  جسته استيسامانه اصول راهنما، م

به تجربه بوده است كه انسانها اصالت و 
بنا .   كرده اندي ميق تصديامصحت پ

 شده و ي تجربه مي هر رهنمودين،بر ا
 ينقرآن ا. تجربه گر انسان بوده است
كند  ي ميبروش را گزارش و تصو

 كه نخواهد ي هر انسانيز،امروز ن) 11(
در روابط قوا بماند و بخواهد آزاد 

 را ي آزاديانشود، بر او است كه ب
 يك خود كند و رهنمودها را يراهنما

به محك تجربه .  تجربه كنديكبه 
 شود سره را از ياست كه او موفق م

به تجربه است كه او .  دهديزناسره تم
 و حقوق يد تواند معرفت بر آزايم

 . كندائمي را ديشخو
 واقع ي امرهاي برايابيراه حل  ●

 واقع يزودگذر، در رابطه با امرها
 مسلمانان يمستمر،  در عهده شورا

 ي است كه خاليهيبد. بوده است
 از يشگيريكردن رابطه ها از زور و پ

 كه يي خصمانه و تنش ها يرابطه ها
 شدن انسان در روابط قوا  يعامل زندان

  . بوده استيند، روش عمومهست
 شد ي مي آزادياي ما، دنيايدن     

 را هدف و روش يهرگاه انسانها آزاد
 ها يشه آزاد انديان كردند و جريم

   گشتيبرقرار م
 يش، هر انسان، عارف بر حقوق خوو

 راهنما را، به محك تجربه يشههر اند
 .يد گزي را بر مينش آزمود و بهتريم

 گذارنده يانر ممنبع اهل نظر د  - *
 كتاب او است كه به يد، ابوزياشكالها
 متن، يمعنا:  ترجمه شده استيفارس

 نصر يف در علوم قرآن، تأليپژوهش
 يمي كري ترجمه مرتضيد،حامد ابوز

   1380 انتشارات طرح نو، تهران يا،ن
  

  بوالحسن اپيام آقاي 
  ....بني صدر به مناسبت 

  
ند، در آذری که مأموران شاه ساخت
  .شناعت و شقاوت، گوی سبقت ربود

     با بحران سازيها، مردم ايران را ميان 
دو سنگ آسياب قرار می داديد و هنوز 

اما باز از اين امر مستمر غافليد . می دهيد
که سرانجام کار شما به جائی می رسد که 
خود ميان دو سنگ آسياب، يکی انزوای 

 جان بين المللی و ديگری فشار جامعه به
آمده از ستمی تا اين اندازه همه جانبه، 

رژيم شاه ميان اين دو . گرفتار می شويد
زيرا، در شرق . سنگ آسياب قرار نگرفت

و غرب جهان، حاميان پر قدرت داشت اما 
جنبش همگانی مردم ايران به هيچ قدرتی 
امکان مداخله به سود شاه و رژيمش را 

او می توانست با بازپس دادن . نداد
اکميت به مردم کشور،  خود را گرفتار ح

آيا نمی خواهيد از .  فرجامی که کرد، نکند
سرنوشت او و کاربستان رژيم او عبرت 
بگيريد؟  شما می دانيد که در نزاع با 
منتخب مردم ايران، در قدرت طلبی، تنها 

نيک از وعده های آقای خمينی به . بوديد
رت او آگاهيد و می دانيد اگر او در طلب قد

بود، محبوب آقای خمينی می شد و بر کار 
تقابل جماعت شما با او، تقابل .  می ماند

قدرت طلبی با استقالل و آزادی و رشد بر 
بيراهه ای که .  ميزان عدالت طلبی بود

   را در لب پرتگاهشما رفته ايد، شما
  
  

  :پاورقي
 
  3 يهقرآن، سوره مائده، آ -1
 85 يهقرآن، سوره اسراء، آ - 2
 .  75 تا 73 ي هايهقرآن، سوره اسراء، آ - 3

 به كتاب يد رجوع كنيدر باره موازنه التقاط
 صدر ، صفحه يموازنه ها، نوشته ابوالحسن بن

  62 تا 52 يها
 يه و سبا، آ28 يه نجم، آيقرآن، سوره ها - 4

  24 يه  و ص، آ20
 به فصل عدالت در كتاب يدنگاه كن - 5

كتاب عدالت  يز اسالم و نياصول راهنما
 صدر، فصل ي نوشته ابوالحسن بنيجتماع

 ي،هشتم عدالت بر اصل موازنه عدم
 از كتاب اصول يدفصل اول در باره توح - 6

  صدري اسالم نوشته ابوالحسن بنيراهنما
 به بخش سوم كتاب روژه يدنگاه كن - 7

 ير زي، در نقد نظر سارتر در باره آزاديگارود
 Editions , ي و آزاديالكتيكعنوان د

sociales, Paris 1957 hamanisme 
marxiste   Roger Garaudy,  

 ي است كه آن زمان رژه گاروديدانستن      
او بعدها به اسالم .  بوديست كمونيلسوفف

 .يدگرائ
 خاطر يامبر به پ52 يهقرآن، سوره حج آ - 8

 را يامبري هرپيز، تو نيش كند كه پينشان م
 در يطان شيامن پ در مقام گزارديم،فرستاد

پس خداوند آنچه را .  كرديآن سوء القاء م
و در .   كردي كرد، فسخ مي القاء ميطانش

 يه قرآن، سوره اسراء، آيق، غرانيباره ماجرا
انسان ...  عبس ووره  و س75 تا 73 يها

دخل و «عبرت آموز را از چند و چون 
 . كننديآگاه م» تصرفها

ا نوشته  به كتاب موازنه هيدنگاه كن - 9
 . صدريابوالحسن بن

  18 يهقرآن، سوره زمر، آ - 10
 رشته از رهنمودها و يك بودن يجيتدر - 11
در مقام پاسخ به .  شدن رهنمودهايگزينجا

، ...پرسش در باره ناسخ و منسوخ در قرآن و
 ي خداوند باز ميامبه رابطه تجربه انسان و پ

 .پردازم
 

د و چه بخواهي. سقوط قرار داده است
بهتر نيست . خواه نخواهيد سقوط می کنيد

پيش از آن که کار از کار بگذرد، آزادی را 
  باز يابی

  !شما صاحبان گرايشهای گوناگون
    تجربه ای از تجربه ها که در تاريخ، 
پی درپی انجام شده و امر واقع مستمری 

زير : گشته است را به ياد شما می آورم
ان چنين  فشار استبداد شاه، آزاديخواه

آزادی بر استقالل مقدم «انديشيدند که 
را شعار کردن و نام مصدق را » است

بميان نياوردن، بسا فضای سياسی را به 
اندازه ای بازکند که امکان فعاليت را به 

نتيجه اين شد که نخست . بدهد جبهه ملی
جنبشهای دانشجوئی و سپس جنبشهای 
 مردم و سرانجام انقالب ايران از صاحبان

اين تجربه، بعد .  آن انديشه عبور کردند
اگر .  نيز تکرار شد۶٠از کودتای خرداد 

بنا بر درس گرفتن از تجربه باشد، می 
بايد بطور شفاف آزادی را هدف و روش 
کنيد، از راه مردم عمل کنيد، واليت را حق 
جمهور مردم بشناسيد و برآن شويد که 
مردم کشور بر اين واقعيت که استقرار 

لت حقوقمدار و مردم ساالری بر اصول دو
راهنمای انقالب ايران، در گرو استقرار 
واليت جمهور مردم است، وجدان جمعی 

  .شفافی بجويند
  

  !شما دانشجويان و دانشگاهيان
 تير از سوی شما و سرکوب ١٨    جنبش 

اين جنبش از سوی استبداديان، جای 
دانشجويان را بيرون رژيم و ميان مردم 

سرکوب جنبشهای زنان و .  کردمعين
معلمان و کارگران، جای آنها را نيز ميان 

پس آزادی را هدف . مردم معين کرده است
به خود متکی باشيد و از . و روش کنيد

دست به دست . راه مردم عمل کنيد
يکديگر، بانيان جنبش همگانی برای 

ديوار . بازيافتن استقالل و آزادی بگرديد
يزيد و در پيروزی ترس را همچنان فرور

  .خويش ترديد نکنيد
  

  !و شما افراد نيروهای مسلح ايران
    از خود می پرسيد جايتان کجا است؟ 
برای يک ملت هيچ خفت آور تر از اين 
نيست که با فروش ثروت ملی خود 

وضعيت و موقعيت شما . کند» زندگی«
 چرا که آلت. بمراتب خفت آور تر است

آنکه يک می شويد برای دست قدرت 
اقليت کوچک درآمد نفت را به جيب بزند 
و بدان نيز بسنده نکند و با حربه تورم 
قشرهای ميانه را نيز از هستی ساقط و بر 

 می  قدرتآلت. انبوه مردم فقير بيافزايد
شويد که دين وسيله توجيه ستمگری و 

هرگاه شما از آلت استبداد . فساد بگردد
يير دهيد شدن باز ايستيد، جای خود را تغ

و به ميان مردم بازگرديد ، نوعی از تحول 
را ممکن کرده ايد که  پيروزی گل بر 

چرا که خشونت بی محل می . گلوله است
شود و با استقرار واليت جمهور مردم، 

  .حق به حقدار می رسد
    رفتارهای استبداديان گزارش می کنند 
که می دانند مردم ايران انتخاب خود را 

 هرگاه آنها به عزم ملت گردن .کرده اند
   نهند، می توانند شاهد استفاده مردم ايران

ازفرصت برای رشد در استقالل و آزادی 
شوند، فرصتی  را مردم ايران می توانند 
  . مغتنم شمارند که آنها دارند می سوزانند

     همه آنها را که با ترک استبداد از 
که بندگی زور بدر می آيند و همه آنها را 

محل فعاليت سياسيشان در ميان مردم 
است، به راست راه آزادی و استقالل می 

به آنها خاطر نشان می کنم که .  خوانم
مداری نيست که بر آن، ) زور(= قدرت 

اين در آزادی و . آشتی ملی تحقق يابد
استقالل است که آشتی ملی به انجام می 

  . رسد
  ١٣٨٧ تير ١٨ابوالحسن بنی صدر
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