
  

، به خرمشهر درآمدند، خميني 598بار دومي كه عراقيها، بعد از صدور قطعنامه : محسن رضائي گفته است: انقالب اسالمي
! يعني اگر خرمشهر از دست عراقيها بدرنيايد، سپاه را منحل مي كند. يا خرمشهر يا سپاه:  فرزند خود به او گفته استتوسط

و آيا در باره وضعيت امروز سخن نمي گويد و نمي خواهد بگويد . خوانده است» جنگ سرنوشت«و سپاه، جنگ خرمشهر را 
   جنگ بيانجامد، سرنوشت رژيم و بسا كشور را تعيين مي كند؟ سرنوشت بحران اتمي، هرگاه به محاصره اقتصادي و

     فصل اول اين مجموعه به سخنان هاشمي رفسنجاني و محسن رضائي و نقد آنها و  مقاله يوشگا فيشر در باره معامله اي 
  . كه به زعم او انجام گرفته است اختصاص يافته است

 كه رايس حمله اسرائيل به ايران را خيال پردازي توصيف –حران اتمي و جنگ      در فصل دوم به خبرها و نظرها در باره ب
  . و تهديد به مجازاتهاي اقتصادي سخت كه بسا شامل بخش نفت و گاز نيز مي شود، پرداخته شده است–كرده است 

 اندركاران بناي اين مافيا را      در فصل سوم، خواننده، بنيادگزار و نيز تاريخچه مافياي قضائي را مطالعه خواهد كرد و دست
 احمدي نژاد،  در دسترس مطالعه خوانندگان قرار "طرح اقتصادي"در فصل چهارم، مقاله ژاله وفا در باره .  خواهد شناخت
  .داده شده است

  :      در فصل پنجم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان گرد آوري شده اند
  

  5 فحهدر ص                                 

    

    

  

  

    

    

 ا���ب     

   انگليسها برانگيزنده عراق به حمله به ايران- ساله و بحران اتمي8جنگ  ◄

   1ص: معامله بر سر اتم –        

  از ايرانيان جنگ را بايد جدي بگيرند تا حمله اسرائيل به ايران  ◄

   7ص:خيال پردازي است       

   10ص:  1 –خميني بنيان گزار مافياي قوه قضاييه  ◄

   13ص :راه خروج يا ورود به بحراني جديد» طرح تحول اقتصادي«له وفا    ژا◄

  14ص : حقوق بشر برهم افزوده ميشوند اعدامها و دستگيريها و ديگر تجاوزها به◄
  
  

  ز دكتر حسن رضائي پاسخها از ابوالحسن بني صدرپرسشها ا
  10 -قرآن در انديشه موازنه عدمي

  

  شريعت در قرآن؛
  يا احكام مقرر در قرآن، فرازماني و فرا مكاني هستند؟آ
  

   :پرسش ششم
  
شما در آثارتان تاكيد داريد كه احكام شرعي موجود در همين قرآن كنوني    
 اگر اين برداشت درست است، بر چه . فرازماني و فرامكاني اند"همگي"

 سوره مائده 33 كجاي آيه براي نمونه،مبنايي اين سخن را بيان مي كنيد؟ 
انما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون " :راجع به محاربه كه مي گويد
يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خالف او  في االرض فسادا ان يقتلوا او

 ار ف"الدنيا ولهم في اآلخره عذاب عظيم ك لهم خزي فيينفوا من االرض ذل
مكاني است كه از ديد جنابعالي حكم جاوداني شرع باشد و  زماني و فرا

 مسلمانان تا قيامت ملزم به رعايت آن باشند؟
  

  :پاسخ در باره تغيير در تاريخ و تغيير پذيري و يا ناپذيري احكام
  

 برداشت اوال طر نشان مي كنم كه  خا،به  پرسش ششممقدماتي     در پاسخ 
يكي از ويژگي هاي حق بودن همه مكاني و همه زماني ، ناصحيح است و ثانيا 

شكل مي گيرند كه متاسفانه قوا هاي  رابطه خارج از روابط حقوق مدار،. است
همه مكاني و  ،با اين وجود .ي بدل شده اندر واقع مستمرو امبهميان انسانها در 

با همچنان بخش بزرگي از رابطه هاي انسانها خوشبختانه  و ندستهمه زماني ني
براي اين كه تصوري از اهميت بخشي از رابطه ها . رابطه قوا نيستنديكديگر، 

اگر تمامي : پرسيمكه رابطه هاي قوا نيستند بيابيم، مي بايد اين را از خود ب
 توانستند بر روي زمين مينها اصالً آايا رابطه هاي انسانها رابطه هاي قوا بودند، 

  زندگاني كنند و يا هنوز پديد نيامده ناپديد مي شدند؟ 
 امرهاي واقعي ناشي از روابط :يك نكته را الزم است در همين جا تاكيد كنم   

بمعناي آن نيست آنها در طول زمان و مكان  اما ديرپائي ،قوا نيز مستمر هستند
براي مثال، جنگ امر . شكل نمي دهندكه از ميان برخاستني نيستند و يا تغيير 

اما نه جنگ امروز با جنگ دوران پيامبر يك شكل دارد و . واقع مستمري است
. هستندگذشته نه امرهاي واقع زودگذر همزاد با جنگ، همان امرهاي واقع 

 آيا با وجود تغيير مداوم: را مي توان به اين گونه نيز طرح كردپرسش شما پس 
نها مقرر مي آن در باره آي كه قر، احكامت ميان پديده هادر روابط و مناسبا

   تغيير ناپذير هستند؟ ،كند
را ديگر     براي اين كه پاسخ به اين پرسش روشني كامل بدست آورد،  دو نظر 

 كه در پاسخ به انتقادات وارده بر شبستريمحمد مجتهد  آقاي  اخيراز مقاله
و نقد كرده و آنگاه به بررسي نقل است، نظريه قرآن شناسانه تازه وي نشر يافته 

  . )1 (پردازيممي تفصيلي اين موضوع 
  

  :نظرهاي مخالف
و هم » معناي متن«هم « نخست توضيح مي دهد كه آقاي مجتهد شبستري

معناي تاريخي بودن ": وي مي نويسد. امور تاريخي هستند» تفسير و فهم متن«
اجتماعي، (ط معين تاريخي متن اينست كه هر گفتار و يا نوشتار در شرائ

از  جهاني معين و مشخص«يعني ...) اقتصادي، فرهنگي، معرفت شناختي، زباني و
پديد مي آيد و معني دهي آن مقيد به شرائط »  جهان هاي ممكن براي انسان

چون در آنها شكل مي گيرد و در آنها پديد مي آيد و نه در . و آن جهان است
گر آن شرائط و جهان تاريخي عوض شود، آن ا).  وشرائط ديگر(جاي ديگر 

معني ديگر وجود نخواهد داشت و همان گفتار يا نوشتار معني ديگري خواهد 
 جهان اگر يك گفتار يا نوشتار در شرائط و جهان تاريخي معيني، مثالً. داد

بر انجام يك عمل يا ) امر(» فرمان دادن« قرن قبل، معناي 14اعراب حجاز 
از ارتكاب يك عمل را به مخاطب افاده مي كرده، در » ينه«برحذر داشتن 

شرائط و جهان تاريخي ديگر، امر و نهي اي را متوجه مخاطب نمي كند و 
معناي تاريخي بودن و تفسير و فهم . مخاطب آن را به گونه اي ديگر مي فهمد

آن هم اينست كه هر تفسير كننده اي گفتار و يا نوشتار گذشتگان را در آن 
و جهان تاريخي كه خودش در آن قرار دارد تفسير مي كند و مي شراط 
  .»فهمد

  2در صفحه      
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  ميزان

  نقش بنياد روحانيت در افول انسانيت
  

  "وبسياري از آنان فاسقند"
  

  نيتي روحاو؛  ، و در دل كسانى كه از او پيروى كردند رأفت و رحمت قرار داديم ، و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم سپس در پى آنان رسوالن ديگر خود را فرستاديم    
؛  رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند پاداششان را داديم ؛ گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حقّ آن را رعايت نكردند؛ از اين آنان مقرّر نداشته بوديم را كه ابداع كرده بودند، ما بر) رهبانيتى(

  . 27 سورة حديد آية - فاسقندنو بسيارى از آنا
 درآية باال به صراحت بيان شده است كه خداوند هيچ گاه غيراز پيامبران كه فقط پيام آور بودند، مقرر نكرده است كه افراد يا اقشاري از مردم به عنوان متولي دين، خود را نمايندة خدا ينيم،چنانچه مي ب

 فقط كساني نيستند كه درزمان پيامبرص "بسياري ازآنان"باكمي دقت در آيه، متوجه مي شويم كه مخاطب . "دبسياري از آنان فاسقن": دليل آن را درهمين آيه بيان كرده است. درزمين قلمداد نمايند
ين، خداوند مي بنابرا. به اين ترتيب اين قول محدوديت زماني ندارد و يك قاعدة كلي اجتماعي است. بلكه منظور روحانيتي  بوده است كه از زمان مسيح ع به وجود آمده است. زندگي مي كرده اند

اما بايد ديد علت . فهم اين مطلب براي ما، اكنون كه تجربة حكومت واليت مطلقة فقيه را جلوي چشم خويش داريم، آسان است. فرمايد بسياري از كساني كه خودرا متولي دين مي دانند فاسق مي شوند
  ده است؟اجتماعي فاسق شدن محتوم بسياري از روحانيون چيست كه به يك قاعده درآم

  15در صفحه   
 

  ز ؟ اتم سرنوشت سا
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پس از اين كه بدين سان نويسنده      
 ،»تاريخي بودن متن «از  را خودمراد

توضيح مي دهد، نظر خود و آقاي 
مصباح يزدي را با يكديگر مقايسه مي 

  :كند
  : آقاي شبسترينظر. 1 
  
 دقت شود كه نصوص بايد كامالً«    

معيني در كتاب و سنت موجود است 
بحث ما اينست كه . نيستيا موجود 

 اين مثالً(فتواهاي مستند به اين نصوص 
كه در عصر حاضر نيز بايد به قصاص 
عمل كرد يا در عصر حاضر نيز بايد از 

پاسخ ) روش بيعت پيروي كرد
پرسشهاي عصر ما نيستند و اهداف 
عقالئي ما را برآورده نمي كنند و بنا بر 
اين، فقه سياسي در چنين مواردي از 

اين . ر عقالئي خارج شده استبست
واقعيت ما را متوجه نصوصي مي كند 
كه مورد استناد آن فتواها و نظريات 

پرسيم آيا آن  از خود مي.  است
خواستند پرسشهاي عصر ما  نصوص مي

را نيز پاسخ دهند يا در مقام پاسخگويي 
اند كه در  به پرسشهاي ديگري بوده

عصر ورود آن نصوص مطرح بوده و 
سشها را با حفظ مصلحت شرعي و آن پر

 اند؟ عقاليي مسلمانان پاسخ گفته
وقتي اين پرسش اخير و جدي را با 

كنيم، در  روش تاريخي تعقيب مي
كتاب و سنت و علم فقه شواهد و 

كنيم كه نشان  قراين آشكاري پيدا مي
در (دهد نصوص مربوط به سياسات  مي

با فرهنگ و واقعيتهاي اجتماعي ) قرآن
 عصر نزول در ارتباط بوده و و سياسي

درصدد تنظيم عادالنه و اخالقي همان 
و امروز بر ما (واقعيتها بوده است 

مسلمانان واجب نيست به آن احكام 
مثالً شواهد و قراين نشان ) عمل كنيم

دهد كه هدف احكام حدود و  مي
اي مهاركردن  قصاص و ديات گونه
كشي رايج ميان  عادالنه و اخالقي انتقام

راب آن عصر بوده است و نه اع
قانونگذاري از موضع حكومت براي 
. پيشگيري از تكرار جرم و مانند آن
مجازات قاتالن، زناكاران و مانند اينها 

اي بوده  در جامعة عصر رسول مسأله
ها كه از  مربوط به خود قبايل و تيره

جويي  كشي ظالمانه و بهانه موضع انتقام
گران براي غارت و چپاول اموال دي

افراد يك قبيله . گرفته است صورت مي
گاهي در مقابل يك قتل، چندين نفر 

در مقابل . كشتند از قبيلة ديگر را مي
اتالف يك چشم گاهي خونهايي 

اگر زني از يك قبيله مورد . ريختند مي
تجاوز جنسي فردي از قبيلة ديگر قرار 

گرفت در انتقام از آن عمل و به  مي
انوادگي گاهي منظور اعادة حيثيت خ

دزدي نيز . انداختند كشتار راه مي
گاهي بهانة انتقام و غارت اموال 

نگاه كنيد به كتاب . (شد ديگران مي
المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، 

، از جمله صفحات 5جوادعلي، ج 
در چنان اوضاع و احوالي ). 488-486

به مهاركردن انتقام ) ص(پيامبر اسالم 
هاي اعراب پرداخت و كشيها و خونريزي

فرمود در برابر يك قتل فقط يك 
توان  شخص و آن هم قاتل را مي

در برابر اتالف . قصاص كرد و نه بيشتر
توان براي قصاص  يك چشم فقط مي

در . يك چشم را اتالف كرد و نه بيشتر
مورد زنا فقط در صورتي كه چهار 
شاهد عادل به رؤيت آن شهادت دهند 

 بار صريحاً به انجام و يا مرتكبان چهار
آن اقرار كنند و انجام عمل ثابت شود، 

توان به مجازات دست زد و نه با  مي
در مورد . شايعات يا قراين يا پندارها

دزدي اگر با احراز شرايط ويژه و با 
شهادت شهود عادل آن هم با رؤيت 

يا با اقرار ) جرم مشهود(وقوع سرقت 

توان دزد را مجازات  ثابت شود، مي
  ».كرد و نه در غير اين صورت

وي سپس نظري از نظرهاي آقاي 
مصباح يزدي را كه معطوف به همين 
موضوع ولي در جهت مخالف است 

  :مي آورد
  
  : يزدي آقاي مصباحنظر. 2 
  
در نقد اين تفكر بايد بگوييم كه «   

پذيرش جاودانگي احكام اسالم با 
انكار . پذيرفتن اصل اسالم مساوي است

 احكام اسالم به معناي انكار جاودانگي
اگر بنا . اصل اسالم و كفر صريح است

شود احكام اسالم نيز همانند ساير 
اديان منسوخ باشد، چه فرقي ميان 
اسالم و آن اديان منسوخ ـ يهوديت و 

ماند؟ منسوخ  باقي مي... مسيحيت و 
نبودن اسالم بدين معنا است كه احكام 

م، يذيرفتن اسال. آن بايد اجرا شود
مساوي و مالزم با پذيرفتن اجراي 

جز چند . احكام آن در هر عصر است
حكم منسوخ كه در زمان خود پيامبر 

 نسخ شد ــ مانند مسأله قبله ) ص (اكرم
ــ ساير احكام اسالم قابل تخصيص 
زماني نيست؛ يعني قيد زماني ندارد و 
از ضروريات اسالم است كه انكار آن 

م و موجب مساوي با انكار اصل اسال
بنابراين قصاص و  .ارتداد خواهد بود

ديگر احكام اسالم ويژه زمان خاصي 
توان آن را منحصر به  نيست و نمي

مقطع زماني صدر اسالم دانست، و 
اساساً درباره چنين احكامي اختالف 
فتوا معنا ندارد؛ زيرا اجتهاد در احكام 
ضروري و قطعي دين، در حكم اجتهاد 

كه بطالن آن بر در برابر نص است 
محمدتقي (» همگان آشكار است

  »).49ها ص  مصباح يزدي، تعدد قرائت
پس از اين نقل قول،    آقاي شبستري 

 را نقد كرده  و امري را كه اين نظر
اين بنظرش مهم مي رسيده است، 

  :مي دهدتوضيح گونه 
 و ،اين متن دوم به صورت جازمانه«    

ن، در نه با تفسير عقالني خود متن قرآ
گيرد كه همة احكام  آغاز مفروض مي
اند و انكار اين موضوع  قرآني جاوداني

اين متن . كفر صريح و ارتداد است
دهد كه خود قرآن  اين اجازه را نمي

را به صورت عقالني تفسير كنيم تا 
. آيد بفهميم كه از آن چه به دست مي

ما معتقديم با تفسير عقالني قرآن 
مثالً احكام توان نشان داد كه  مي

... قصاص يا ارث و يا خانواده و 
اند چنانكه  جاوداني نيستند و تاريخي

در متن منقول از كتاب نقدي بر قرائت 
اما . ايم رسمي از دين آن را نشان داده

گرائي فقهي  طرفداران جزميت و نص
دهند تا انديشه به  اصالً اجازه نمي

صورت آزاد جريان پيدا كند و تفسير 
ورت گيرد تا معلوم شود كه عقالني ص

. اين دگماتيسم است. نتيجة آن چيست
معناي اين منع اين است كه آيات 
احكام قرآن، خود به صورت عقالني 

 البته بسياري از .شوند مفهوم نمي
فقيهان صحبت كفر و ارتداد پيش 

گرايي و دگماتيسم  كشند ولي نص نمي
فقهي آنها مانع تفسير عقالني آيات 

هر حال اين رويكرد فقهي است و در 
در اينجا  .سازد قرآن را نامفهوم مي

الزم است اين نكتة بسيار مهم را بار 
ديگر توضيح دهم كه اختصاص داشتن 

هاي پيشين  احكام مورد بحث به جامعه
به معناي مقطعي و نسبي بودن آن 
مباني اخالقي كه در قرآن مبناي آن 

 آن مباني. 1دباش احكام قرار گرفته نمي
اخالقي نسبي و مقطعي نيستند اما نه از 
اين باب كه آيات قرآن در اين موارد 

) غيرعقالني(يك داللت فراتاريخي 
چون داللت فراتاريخي ممكن (دارند 
بلكه از اين باب كه در آن ) نيست

مباني و موضوعات اخالقي به عنوان 
ارزشهاي درجه اول، شرايط و جهان 

اضر و تاريخي ما مسلمانان در عصر ح
شرايط و جهان تاريخي اعراب حجاز 

 قرن قبل مشترك است و تاريخ 14در 
. ما با آنها در اين باب يك تاريخ است
جهان تاريخي ما مسلمانان در عصر 
حاضر با جهان تاريخي چهارده قرن 
پيش حجاز چنان متفاوت نشده كه 
ديگر ما ارزش عدالت، احسان، عفو و 

دخواهي و و يا طرد ستم، خو... ايثار و
انتقام را كه مباني اخالقي آيات احكام 

ما همينها را امروز با . است تجربه نكنيم
كنيم  گوشت و پوست خود تجربه مي

چنانچه آنها نيز اينها را تجربه 
در اين باب ما و آنها تاريخ . كردند مي

مشترك داريم و به اين جهت ما 
مسلمانان، امروز هم از متن قرآن 

 را به عدالت دعوت پرسيم كه ما مي
كند يا به ستمگري؟ از ما احسان و  مي

خواهد يا خودخواهي و  عفو و ايثار مي
تعدي و انتقام؟ ما را به مسئوليت انسان 
بودن و آزادزيستن و مبارزه با سلطة 

كند يا تن  انسان بر انسان دعوت مي
دادن به عبوديتها و يا اينكه اصالً دربارة 

  .» و هكذاتفاوت است اين مسائل بي
   :نقدبررسي و 

هم دو متن مي گويند و روشن هر  ●
نقطه تمركز آنها در مي گويند كه 

هاي نه ارزشنگرش به قرآن، 
و ف عدالت، احسان، عجهانشمولي مانند

جدا كه احكامي است، بل... و ايثار و
به روابط قوا مربوط هستند كه جدا 

ميان انسانها و امرهاي پديد آمده از 
احكام قصاص و  (.هستنداين روابط 

   ؛...)ارث و خانواده و
ثابت  در هر دو متن، يك محور ●

در اولي تغيير ناپذيري : وجود دارد
. احكام و دردومي تغيير پذيري احكام
نتيجه اينست كه صاحبان هر دو نظر، 
خدا و و دين و انسان و حتي تغيير 
كردن و تغيير نكردن را  تابع محور 

به سخن روشن، . خود ساخته مي كنند
اصل راهنما در هر دو نظر، ثنويت تك 

يك نظر واليت مطلقه . محوري است
را از آن تغيير مي شمارد و ديگري از 

لذا، هر دو نظر غافل . آن عدم تغيير
هميشگي » حضور «مي شوند از

  خداوند؛
متن  به اين معنا كه خداوندغفلت از  ●

خدائي را ) از آقاي مصباح يزدي(دوم 
ساند كه احكام جاوداني مقرر مي شنا

مي كند و در همان حال كه به انسان 
تا تغيير نكني خداوند ): 2(مي گويد

چيزي را در تو تغيير نمي دهد، 
از تغييرها كه جامعه ها و هر خودش 

متن . انسان مي كند، غافل مي شود
خداوندي را ) از آقاي شبستري(اول 

مي شناساند كه براي شرائط معين و 
مشخص احكامي را مقرر مي جامعه 
 جامعه ها در شرائط لي از ديدنكند و

  هاديگر و نيز تحول هر يك از جامعه
 بنا بر در زمان و مكان غافل است، و

  آموزه اي براياين، در كتاب او
تحول احكام به تناسب تغيير شرائط در 

   در متن.!مي شودارائه نجريان تاريخ 
. ود نيز غفلت مي شنبوت، بسا از اول

  انتقام آمده است تازيرا پيامبر اسالم 

 كشي ها و خون ريزي ها را مهار كند
 اگر چنين باشد، او يك مصلح است و و

ارائه شده توسط  احكام  ونه يك پيامبر
خود وي، نيز احكامي هستند كه وي 

كه از خداوند به او * »بليكي«بر اساس 
براي اصالح جامعه داده شده است، 
البته در اكثر موارد  و مقرر كرده است

  .درد امروز نمي خورنده بهم 
آقاي مصباح (صاحب متن دوم اما  ●

مي تواند دو پيش فرض داشته ) يزدي
يا در پيروي از افالطون، تغيير را : باشد

با فساد يكي مي داند و گمان مي برد 
احكام قرآن براي جلوگيري از تغيير 

صفت دوام امرهاي واقع از  و يا ،است
خشونت با ل است و نمي داند كه غاف

به . از ميان بردرا خشونت نمي توان 
اصطالح خون را نمي توان با خون 

از گرچه صاحب متن اول . شست
امرهاي واقع مستمر فرآورده روابط 

فحواي سخنش اما از است، قوا غافل 
امرهاي واقع يد كه از آبر مي 

احسان و ( فرآورده روابط آزاد انسانها 
. غافل نيست...) ثار و عدالت و اي وعفو

 گزيده ي كه هدفآقاي شبستري گرچه
است، اما روشي خواهانه آزادي است، 
 بيانگر هدف انتخاب كرده استرا كه  

. نيست و با هدف سازگاري ندارد
  :بيشتري در اين باره الزم استتوضيح 

ارزشهاي حتي آنچه تحت عنوان  – 1
نيز در معرض ياد مي شوند اخالقي 

هاي در عصر ما، تغيير و ير هستندتغي
.  روي مي دهند زود به زود نيز ارزشي

پس مي بايد تغييرناپذيرهائي را جست 
يعني پيش از ورود به .  باشند»حق«كه 

بحث از ارزشهاي ثابت و متغير بايد 
نظريه اي در باره حق جستجو كنيم تا 
بر آن مبنا بتوانيم بگوييم كدام تغيير در 

، حق است و كدام ارزشهاي اخالقي
  .يك ناحق

 از آنجا كه رابطه قوا ديرپا است، – 2
امرهاي واقع بيانگر اين رابطه نيز ديرپا 

در طول زمان براي مثال، پول . هستند
اما . نماد قدرت مانده استو مكان 

نقشي را كه در جامعه امروز دارد، در 
نمي داشته ) ص(جامعه دوران پيامبر 

دي گشته پول خورشي«امروز، . است
است كه جامعه ها به دور آن در 

هنوز  آن روز، ليو)  3(» حركتند
اقتصاد امروز اقتصاد . خدائي نجسته بود

آن روز نيست و نقش پول بسيار بغرنج 
. تر از نقش آن در اقتصاد آن روز است

) 4(» آتش دين سوز«آن روز، دينار 
خوانده مي شد و امروز، نه تنها دين 

ي سوزاند و كه محيط زيست را م
انسانها را به آتش فقر و خشونت مي 

غفلت بسيار بزرگ صاحب . سوزاند
 سترگمتن اول غفلت از يك پرسش 

  :ستا
در جوامع  رابطه قوا اگر بپذيريم كه ●

ديرپاست و امرهائي كه پديد انساني 
مي آورد، پاره اي مستمر و پاره اي 
نامستمر هستند، صاحب نظر نخست 

ايد نوع تغيير را مي ب) آقاي شبستري(
 و روشن بگويد منظورش مشخص كند

از تغيير معاني احكام  به تبع تغيير 
 رگا  چيست؟،روابطه در جريان تاريخ

در در ديدگاه آقاي شبستري، تاريخ، 
به  ، و تغييرباشدتاريخ روابط قوا ناچيز 

آزادي از بندگي قدرت و معناي 
همان  به چشم عقل نيايد، ،روابط قوا
ي شود كه فقط مي توان متاريخي 
در نه در  .استساخته ذهن گفت 

به نه دنياي واقعيت ها جريان يافته و 
قلم هيچ تاريخ نگار و تاريخ دان و 

وي . مده استآفيلسوف تاريخي 
 ، تغييرها تاريخ در، بگويدممكن است

را نيز ديده با ثبات ارزش هاي اخالقي 
گر اين گونه است بايد پرسيد پس ا. ام
 احكام قرآن خصوصتي در  وقچرا

تاريخ كه نظر مي دهد، آشكار مي كند 
او نه جريان مداوم آنچه مورد نظر 

كه يك بل ،واقع شده است و مي شود
 از تاريخ است كه احكام  ذهنيفرض
ن انطباق پيدا آ به ، دائم، مي بايدقرآن
  به تاريخ، بهنگام پاسخ به .كنند؟
در اين . باز مي پردازمهاي بعدي پرسش

جا، اين امر بس مهم را خاطر نشان مي 
  .كنم
هرگاه بنا بر تابعيت دين از تغيير    

شود، نه  تنها از نسلي به نسل ديگر زمانه 
د، بلكه آيمي پديد نياز به دين جديد 

 ما، در عمر يك ي مانند عصردر عصر
، حكم به چندين نوبتمي بايستي نسل، 

به دست كم،  ،دين داد و ياتغيير احكام 
بير صاحب متن اول، معاني امر و نهي تع

بايد پرسيد  انصافاً. هايش را تغيير داد
در خور پرستش چنين ديني  خداي ياآ

چنين ديني ارزش آن را يا آاست و 
صرف دادن آدمي دارد كه وقت 

دائم مراقبت معاني به احكام آن شود و 
شود تا كه معاني احكامش با تغييرها 

انسان قيد ؟ بهتر نيست انطباق بجويند
يا چنين ديني آ دين داري را بزند؟

 بكار قشرهاي مسلط نمي ،بيش از همه
ور مي شوم كه در دوره آياد. يد؟آ

 به اين عذر كه ، شاه سابق،پهلوي
ولو به زور، ايران «رسالت او اينست كه 

 ،برساند» را به دروازه تمدن بزرگ 
مدعي شد قانون اساسي او را منشاء 

قانون گزاري قانون و داراي حق 
يم كنوني ژهمين امر در ر. دانسته است

 شوراي نگهبان به خود :استمرار جست
اجازه تفسير قانون اساسي را بهر نياز 

 ،در اين باره. روز وفق مي دهد
مده آقاي منتظري بعمل آپرسشي از 

است و او اين حق را براي شوراي 
نگهبان نشناخته و چنين تفسيري را 

  )5. (جايز نشمرده است
ند حق است و از حق، حق واد  خ- 2

اما تغيير دادن معاني را . صادر مي شود
هم اين انسانها . كنندمي انسانها تصدي 

به اين معنا  ،در روابط قوا هستندالبته 
 زيان گروههاي ،سود گروههائيكه 

اگر قرار باشد هر حال . ديگري است
گروه به احكام دين معاني سازگار با 

د، در هر دوره سود خود را بده
تاريخي، چند صد دين پيدا نخواهيم 

  كرد؟ 
دو گونه تغيير بايد ازهم تفكيك   -3

نوعي از تغيير، رها شدن از  :شوند
رابطه با قدرت است و نوعي ديگر از 
تغيير، ماندن در اين رابطه تا تخريب و 

هر دو متن، از تغيير نوع . مرگ است
اول غافل شده اند و راه حلي كه براي 
تغيير نوع دوم داده اند، ويراني بر 
ويراني مي افزايد و بسا به مرگ انسان 
. و محيط زيست شتاب نيز مي بخشد

  :زيرا
 انسان وقتي بيمار مي شود، پزشگ ●

دارو تجويز مي كند و او دارو را 
با . مصرف مي كند تا بهبود يابد

بهبودي، مصرف دارو را نيز قطع مي 
ن اول پس اگر مقصود صاحب مت. كند

از تغيير، تغيير از اكراه به الاكراه و 
باشد، ديگر » آزاد شدن رشدكنان«

زيرا وقتي .  باشدانبايد نياز به تغيير معن
امر واقع موضوع حكم، برجا نماند، 
. حكم نيز محل اجرا پيدا نمي كند
براي مثال، اگر ربا از ميان برود، 
حرمت ربا به هدف خويش رسيده 

  .  ا نداردمحل اجرديگر است و 
   اما اگر بيماري حاد شد، آيا  بنا بر 
متن دوم، پزشك مي بايد همان دارو 
  را تجويز كند و يا در پي داروي اثر 
  3در صفحه

  شريعت در قرآن؛
  يا احكام مقرر در قرآن، فرازماني و فرا مكاني هستند؟آ
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بخش تري شود؟  و آيا، بنا بر متن اول، 
چون بيماري حاد گشته است، پزشگ 
مي بايد از تجويز دارو باز ايستد؟ اگر 

ابر نظر پاسخ آري باشد، گيريم  كه بن
آقاي شبستري، متن دوم قرآن را 
نامفهوم مي كند، اما آيا اگر بنا بر عمل 

 او شود، قرآن غير ممكن  خودبه نظر
  نمي شود؟ 

     در مثال خدائي جستن پول تأمل 
يزدي آيا ادعاي آقاي مصباح : كنيم

 انسان ،صحيح است و حكم حرمت ربا
خدا رها مي نوع را از بندگي اين 

بايد بگوئيم اقتصاد امروز كند؟ و يا 
پيچيده و جهاني شده است و انسان 

 به حكم تحريم ديگر نمي تواندمسلمان 
 ، آنگونه كه در قرآن آمده است،ربا

 مدعاي مصباح يزديعمل كند؟ پاسخ 
با : را وضعيت امروز ايران مي دهد

 و اين همه حكم حرمت رباوجود 
 از ايراني انسان تبليغات ديني براي آن،

گي خدائي كه پول گشته است، بند
 ،كه نشده بلكه از هر زمان ديگرآزاد 

مدعاي پاسخ . گرفتارتر نيز گشته است
با نگاهي به اقتصاد جهاني  نيز دوم

اقتصادي كه با بورس : معلوم مي شود
 از عوامل خدائي جستن پول ساالري

  . مي شود و هست
     اما اگر راه و روشي براي آزادي 

ي  پول نباشد، خداانسان از بندگي
 نه تنها انسان كه محيط زيست و پول،

بنا بر اين، زندگي بر روي زمين را 
آن راه و روش كدام . ناممكن مي كند

در جستجوي اين پرسش است است؟ 
تري  غفلت ديگر و بازهم مهمكه شاهد

دين   :نزد هر دو نويسنده مي شويم
راست خود  ،وقتي بيان آزادي است

 رها شدن از روابط قوا راه تغيير بمعناي
اين دين  و ،و بندگي قدرت است

روشهاي اين آزاد شدن را به انسان مي 
 يادآوريآموزد و اين آموزش را با  

دين .  آغاز مي كندي انسانحقوق ذات
 نوع از تغيير است و اصول و  اينبراي

فروعش، بمثابه بيان آزادي، انسان را  
 اين، بنا بر. به اين تغيير بر مي انگيزند

جوهر احكام آن مي بايد خشونت 
زدائي و بيرون بردن انسانها از تنگناي 
اكراه به فراخناي الاكراه باشد و 
قابليت تطبيق با هريك از مراحل اين 

  . تغيير را داشته باشد
     صاحبان هر دو متن از اين نقش كه 

يكي . تنها نقش دين است، غافل هستند
هد به دين را قالب مي كند و مي خوا

زور انسان را با اين قالب سازگار كند و 
ديگري، كار دين را تنظيم روابط قوا 
در جريان تاريخ مي انگارد و گمان 
مي كند احكامش مي بايد تابع تغيير 

  . چند و چون روابط قوا باشد
با .      هر دو نظر در بن بست هستند

اين تفاوت كه صاحب متن اول مي 
به زعم تا كه خواهد موانع را بردارد 

آزاد شود و مسلمان انسان خويش 
صاحب متن دوم مي خواهد به انسان 

 هر دو. در قالب ذهني خود شكل دهد
ثنويت تك محوري تا زماني كه ، نظر

را بمثابه اصل راهنما و منطق صوري 
عنوان روش رها ه را بدوگانه ديدن 

مي توانند از بن بست ن، نكرده اند
وشم بر مبناي در ادامه مي ك. بدرآيند

منطق قرآني، يعني منطق موازنه 
عدمي كه اصل توحيد، بن مايه آن 

  راه خروج از اين بن بست را ،است
  . بررسي كنم

  
  :پرسش دقيق تر

حال بر اساس و نگاه موازنه عدمي مي 
توان به صورت دقيق تري براي پرسش 

 در قلمرو جرائم و :ششم  پاسخ جست
پايدار   كهاصول راهنمامجازاتها آن 

وضعي تابع آنها هستند و احكام بوده 
  كدامها هستند؟ 

  

انسان، «    پاسخ پرسش را در كتاب 
» حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن

اصول راهنماي در اين كتاب . داده ام
قضاوت كه حاكم بر تشخيص جرم و 
. تعيين مجازات هستند را شرح كرده ام
گرچه در تكرار فايده است اما بنا 

. م به تكرار آن اصول بسنده كنمندار
 دو اصل به همراهبلكه آن اصول را 

 به ،هستند كه حاصل ادامه تحقيق ديگر
گفتن ندارد . بياني تازه خواهم آورد

كه از اين اصول يكسره غفلت شده 
عدالت اسالمي در ايران است اگرنه، 
حدود قانون « در اجراي پس از انقالب

  .شدو زورگوئي ناچيز نمي » قصاصو 
  

  :اصول راهنماي دادرسي
  
 اصـل اولـى كـه قـضاوت         :اصل اول   

كنـد، رفـع     اسالمى از آن پيـروى مـى      
خصومت از راه دادن حق به حـق دار         
ــط   ــه رواب ــط خــصمانه ب و تبــديل رواب

به سخن رسـاتر، كاسـتن      . دوستانه است 
از جو قهـر در جامعـه و ايجـاد محـيط            
ــذارى   ــوع قانونگ ــاهم در آن، موض تف

تيجه اصلى است كـه در      اسالمى و در ن   
 :صدور حكم بايد از آن پيروى شود

حكمى كه مايه خـالف و اخـتالف        «     
شود و خداى    گردد، از خدا صادر نمى    
و آنها  ) 6(كند   به قرآن رفع اختالف مى    

يعنــي كــه زيــر بــار اســتقرار عــدالت، 
روند كـه خـصومت را بـه         عدالتى نمى 

كـه  ) 7(سازد، منافقانند  دوستى بدل مى 
ــدون ــتالف و بـ ــيط اخـ ــود محـ  وجـ

ــش خــود را از   ــع و نق خــصومت، موق
دهند و متعدياننـد كـه قـصد         دست مى 

 »)8(سلطه گرى بر ديگران را دارند 
و پس از آنكه راه علـم بـه مـردم                 «

نموده شد، به راه بغى و سركشى نـسبت    
اگر قـول پروردگـار     . به يكديگر رفتند  

تو از پيش بمدتى معـين، مهلـت مقـرر          
د، بالفاصـله ميانـشان قـضاوت       نكرده بو 

 .شد مى
    پس به دين توحيد بخوان  و بر ايـن       

از هوسهاى آنـان    . دعوت پايدارى كن  
بگو بـه كتـابى كـه خـدا         . پيروى مكن 

ــان آورده ــت، ايمـ ــتاده اسـ ام و  فرسـ
دوست دارم كه ميان شما عدل برقـرار        

خداوند، خداى ما و خداى شـما       . كنم
[ ن ما و    اعمال ما از آ   ] مسئوليت. [ است

 » .اعمال شما از آن شما است] مسئوليت
اگر : گويد        از اينرو به مسلمانان مى    

در امرى كارتان به منازعـه كـشيد، بـه          
خدا و رسول روى آوريد تا بـه آشـتى          

 در  فـرد سـزاوارترين عمـل     ). 9(برسيد  
تشبه به خالق، عمل قاضـى اسـت و بـر           

) 10(» بيانگر قرآن «عنوان  ه  اوست كه ب  
ن داورى كند، كه خالف و اختالف       چنا

ــاهش    ــه ك ــالمى روى ب ــه اس در جامع
 .گذارد

 از اصـل بـاال، ايـن نتيجـه          :اصل دوم   
آيد كه مقام قـضاوت، مقـام        بدست مى 

قانونگــذارى نيــست و قاضــى حــق    
ــدارد  ــذارى ن ــصريح  . قانونگ ــرآن ت ق

كند كه مقام قضاوت و حكـم، مقـام         مى
جعل قانون نيست و حكم دادن بر طبق        

م مـن درآورى و سـتمگرانه روش      احكا
 ) :11(كار ستمگران است 

مگر مشركان را خدايانى است كـه            «
ــشان احكــام  ــشريع )  دلخــواهى(براي ت

كنند كه خدا نخواسته اسـت؟ اگـر         مى
داده نـشده بـود،     ) تا معاد ( قول مهلت   

 »...شد در حق آنان قضاوت مى
ــه ــسيارى تأكيــد          و در آي ــاى ب ه

پيامبران حق ندارنـد    كند كه حتى     مى

از ســوى خــود، قــانون وضــع كننــد و 
گويد پـيش    و مى . حكمى برقرار سازند  

از قرآن، تورات را براى آن فرستاد تـا          
در اجراى عدالت، قانون اسـاس قـرار        

 ):12(گيرد 
و عيسى بن مريم را به همان راه               « 
رفتــه بودنــد بــه پــيش ] پيــامبران[ كــه 

ى باشـد كـه     تا مصدق تـورات   . فرستاديم
پيشارو داشت و ما انجيل را داديم كـه         
مصدق تـورات و راه و روش هـدايت         
. متقين و اساس قضاوت و حكـم بگـردد   
كسانى كه جز بر آنچه خـدا فرسـتاده،         

 .»كنند، از فاسقانند حكم مى
كند كه بعثـت پيـامبران           و تأكيد مى  

ــضاوت   ــصحيح ق ــع ســتم و ت ــراى رف ب
روا اى است كـه بـه كـسى سـتم            بگونه
 ):13(نرود 
ايـــست و  هـــر امتـــى را فرســـتاده   «

فرســـتادگان از ميانـــشان برآينـــد، در 
شـود و در     بينشان به قـسط داورى مـى      

 ».رود حقشان ستم روا نمى
ــى  ــن م ــسان روش ــه         بدين ــود، ك ش

ــصومتهاى   ــدمت خـ ــضاوت در خـ قـ
اجتماعى بسود زورمنـدان و از عوامـل        
و . القاء باورهاى نادرسـت بـوده اسـت       

ــرا ــهبـ ــه جامعـ ــط  ى آنكـ اى از روابـ
آميز و باورهاى دشـمنى افـزا        خصومت

بكاهد، بايد كتاب و ميزان در خـدمت        
 :برانگيختن مردم به قسط باشند

 كتـاب، مجمـوع احكـام و        :اصل سوم  
قوانين و روشـها، بـراى ممكـن كـردن       

 ):14(ميزان است 
خدايى كه كتـاب را بـر حـق و                 « 

 »ميزان نازل كرد 
ــاب  ــرانگيختن   و كت ــراى ب ــزان ب و مي

 ):15(مردم به قسط است 
كتـاب  ]پيامبران[ و به همراه آنها            « 

و ميزان را فرستاديم تا مردم را به قسط         
 ».برانگيزانند

       برانگيختن مـردم بـه قـسط بـدان         
است كه قانون بيان شفاف حقوق انسان       

بـه ترتيبـي كـه      . و حقوق جامعه باشـد    
اسـتقرار منزلـت    اجراي قانون موجب      

انسان و مدار شدن قانون در رابطه هـا         
بر انگيختن انسانها به قسط نه تنها       . بگردد

زماني تحقق پيدا مي كنـد كـه  سـبب           
تفاهم و همبستگى فزونتـر بـشود ، بلكـه      
ســبب شــود كــه  باورهــاى مخــرب و  

ــد  ــين برون ــمنى زا از ب ــسان . دش بدين
قضاوت نقش مهمى در پااليش جامعه از       

خصومت ساز دارد و با كمك      باورهاى  
به استقرار برادرى و قـسط و كاسـتن از    
ــايى از    ــد و ره ــه رش ــر، زمين ــو قه ج
باورهايى كه امتيازطلبى و زورمـدارى      

ــى  ــوه م ــشروع جل ــراهم  را م ــد ف دهن
بـر ايـن مبنـا ترديـدي        ). 16(آورد   مى

 عقـاب بـال   نيست كه رويه هـايي ماننـد    
  شـدن قـانون    بيان و عطف به ما سـبق        

 .ندباطل هست
 از آنجا كـه قاضـى بايـد         :اصل چهارم  

 باشـد، بنـاگزير      و هوس  خالى از هوى  
ـ   راه خـدا بـرود و هماننـد او از    ه بايد ب

بـه سـخن    . قاعده لطـف پيـروى كنـد      
 انتقام كـور و بـدون       ، در قضاوت  ،ديگر

بهترين تنها به معناي    ( توجه به مصلحت    
حـال و آينـده     ) روش عمل به حقـوق    

چـرا  . ندهـد  رجامعه را اساس كار قـرا     
خواست انتقـام بگيـرد      خدا مى اگر  كه  

در قـضاوت  . مانـد  اى بر جا نمى   جنبنده
اصـل  اسالمى عالوه بر رعايـت لطـف،        

تكميلي ديگري نيز وجود دارد كـه بـه         
 به ايـن  .مي توان گفتمهلت  آن اصل   
 ) :17(گرديم  امر باز مى

اگر خدا مردم را بخاطر ستمهايى           « 
ـ    كه مى  اى  د، جنبنـده  كنند مواخذه كن

اما داورى را تـا زمـان       . ماند بر جا نمى  
 ».اندازد ، به تأخير مى)معاد(معين 

 از آنجا كه قرآن بـراى آن       :اصل پنجم 
نيست كـه بـر رنـج و شـقاوتها بيفزايـد            

، قضاوت اسالمى بايـد از شـقاوتها         )18(
بكاهد و خـود نبايـد بـه يـك دسـتگاه            
شقاوت بدل گـردد و بـا بيـدار كـردن      

، زمينـه گـسترش   ...و انتقام و  حس كينه   
انواع نابسامانيهاى اجتماعى و تخلفـات      
ــراهم آورد   ــا را ف ــرائم و جنايته . و ج
بدترين اين كارها، پيـروى از دلخـواه        
مستكبران در مقام تشخيص حـق اسـت        

)19:( 
هاى آنها پيـروى     ي  و اگر حق از هو    « 

حق همان هوي هـا بـشمار       يعني  (كند  
ــر  ) رود ــين و ه ــمانها و زم ــه در آس ك

 ».گردد آنهاست فاسد مى
  از اينرو قضاوت نبايد بـسود خائنـان و         

 ):20( باشد گناهانبه زيان بى 
همانا كتاب را كه حق اسـت بـه تـو            « 

فرو فرستاديم تا ميان مـردم بـر اسـاس          
ــى  ــم كن ــدا حك ــود خ ــسود . رهنم و ب

خيانتكاران و به زيـان  صـاحبان حـق،          
 » .حكم مده
وه قـضائى    از اينجاست كه ق    :اصل ششم 

نه تنها نبايد در اختيار زمامـدار و ابـزار          
ــشود، بلكــه بايــد از تمايــل   دســت او ب
ــافتن و   ــه ي ــدرت مطلق ــه ق ــدار ب زمام

حتــى . فرعونيــت جلــوگيرى كنــد  
هـاى ايـن ميـل       پيامبران نيز از وسوسه   

 يپيـامبر هـيچ   بنـابراين   . انـد  نهى شده 
رانمى رسد كه به مـردم بگويـد بجـاى       

و البته زمامـدار    ). 21(خدا، مرا بپرستيد    
حق ندارد با بخدمت گـرفتن دسـتگاه        

 مـردم را بـه ايـن كـار مجبـور         ،قضائى
نه تنها مـردم حـق دارنـد بـه          . گرداند

نـه تنهـا    و  قاضى عادل مراجعـه كننـد،       
حق دارند بـه قاضـى سـتمگر مراجعـه          

ــد ــه اي او را   نكنن ــيچ واهم ــي ه  و ب
، بلكه  صالحيت دار براي قضاوت ندانند    

ر طاغوت، بر حكومـت و      وظيفه دارند ب  
 ):22(قضاوت وى، بشورند 

كنـد امانـات را بـه        خدا بشما امر مـى    « 
صاحبان آنها باز دهيد و هر گـاه ميـان          

پردازيد، بـه عـدل      مردم به قضاوت مى   
 ...قضاوت كنيد

پندارنـد   بينيد كسانى را كه مى     يا نمى آ 
هـاى پـيش از     به آنچه به تو و فرسـتاده      

 دارنـد امـا     تو، نازل شده است، ايمـان     
برنـد،   داورى و حكم به نزد طاغوت مى      

حال آنكه بنا بر امر خدا بايد به طاغوت         
 » ...؟ورزيدند كفر مى

  در قضاوت بايد از اصل       :اصل هفتم      
اگـر  . پيروى شود و ترميم گري    جبران  

از راه ستم زيانى وارد آمد، در قضاوت        
) برابر يا بيشتر  (نبايد آن را با زيان ديگر       

بلكه بايـد از راه رفـع اثـر       . ن كرد جبرا
ــاند   ــداقل رس ــرر را بح ــان، ض در . زي

داستان قـضاوت سـليمان، قـرآن ايـن         
 :كند بيان مىبه زيبايي اصل را 

در مزرعـه  به ناحق گوسفندان دهقانى،   
بنـا بـر رويـه    . چرنـد  دهقان ديگـر مـى    

قضائى آن روز، اقتضاى اجراى عدالت      
 ،اين بود كه گوسفندان دهقان دومـى      

همان اندازه از زراعت دهقان اولى      به  
اما سليمان چنـين داورى كـرد       . بچرند

اى كـه   كه دهقان زيان ديده، به اندازه    
زيانش جبران شود از شـير گوسـفندان        

ايـن  بدينسان بنا بـر     ). 23(عوض بستاند   
خرابـى بـه يكـى از دو        رهنمود الهـي    

ــان وارده    ــد و زي ــدود ش ــه مح مزرع
ر اضـر الضرر و ال  «قاعده  . جبران گشت 

بيـانگر همـين موضــوع   ، »فـى االسـالم  
 :بنابراين. است

ــأيوس   -7/1   ــل م ــضاوت از اص  در ق
كردن خيانتكار از خيانت بايـد پيـروى        

 ):24(شود 
اى پيامبر همانا بر تو كتـاب را فـرو            « 

فرستاديم كه بر حق است تا ميان مردم        
در . ( بر اساس رهنمود خدا حكم كنـى   

و به [ائنان  هرگز به نفع خ   )  مقام قضاوت 
و ... حكـم مكـن   ] زيان خيانت شـدگان   

هرگـز بخـاطر مردمـى كـه بـر نفــوس      
با مـردم   [ دارند،   خويش خيانت روا مى   

دشـمنى  ]  درست ايمـان و بـى تقـصير       
زيرا خداوند خيانت كاران زشت     . مكن

 ».دارد كردار را دوست نمى
اى كه بر اثـر ارتكـاب      بايد ضايعه   -7/2

 نيـز   جرم در مجرم پديد آمـده اسـت       
براى اين ضايعه بايد حكم     . جبران شود 

چنان باشد و به شكلى اجرا بگـردد كـه          
به سـخن  . مجرم مهلت اصالح پيدا كند   

ديگــر قاضــى بايــد مجــازات را چنــان 
تعيين كند كه در عين رعايـت اصـول         
ــر     ــه در زي ــرى ك ــول ديگ ــاال و اص ب

آيند، به خاطى زيان و نقص بيش از         مى
ه اين امـر    از آنجا ك  . حدى وارد نگردد  

بخـــصوص كـــه ( از اهميـــت بـــسيار 
كـشند و   ستمكاران، بنا بر رويه، ابتدا مى  

كننـد ببيننـد كـشته بـى        بعد تحقيق مى  
برخـوردار اسـت،    ) گناه بود يا با گنـاه     

بگاه بحث از جرم و مجازات به آن بـاز       
در اينجــا، همينقــدر ). 25(گــرديم  مــى
ـ       مى المقـدور  ي  گوييم قاضـى بايـد حت

اجرايش نقص غير قابل    مجازاتى را كه    
بنا . آورد، معين نكند   جبرانى بوجود مى  

 بر اين، 
  احقاق يك حق به قيمـت        :اصل هشتم 

چرا . تباه كردن حقي ديگر انجام نگيرد     
كه حقوق يك مجموعه را تـشكيل مـي      
دهند و نقـض حقـي از حقـوق، نقـض           

قاعده ال  « كار برد   . تمامي حقوق است  
  . در اصل همين است» ...ضرر
  قاضي حـق نـدارد  از ايـن            :نهماصل  

دروغ كه  مـصلحت بيـرون از حـق و           
در . مقدم بر حق اسـت ، پيـروي كنـد         

ن، اصـالح در برابرافـساد و       آتمامي قـر  
مصلح در برابر مفسد قرار مي گيرنـد و         
صالح عامل به حـق اسـت و هرگـاه از           
ــود   ــي ش ــد م ــرون رود، فاس ــق بي . ح
مصلحت بيرون از حـق عـين مفـسدت         

ح، ميزان عـدل و قـسط       در اصال . است
  ) :26(است 
ــا       «  ــان  ب ــه از مؤمن و اگــر دو طايف

نـان  آيكديگر در جنـگ شـدند، ميـان         
اگـر طائفـه اي بـر       . صلح برقرار كنيـد   

ديگري زور گفت، پس با او بجنگيد تـا         
بـاز  ) ترك زورگوئي   (اينكه به امر خدا     

پس اگر چنـين كـرد، بـر ميـزان          . يدآ
.  كنيـد  عدل، فـي مابينـشان را اصـالح       

ــسط     ــد ق ــا خداون ــد همان ــسط كني ق
  ».كنندگان را دوست مي دارد

ــه حــق اســت   و ) 27( وعــدل عمــل ب
بديهي است بدي از حاكم جـور و زور      
گو صادر مي شود و دسـتگاه قـضائي و          
قاضي براي اين است كه اعضاي جامعه       
زنداني مدار بستة بـد و بـدتر نـشوند و           
زندگيشان گذار دائمي از بـد بـه بـدتر     

  .دنگرد
 از آنجا كـه قـضاوت بـراى         :اصل دهم 

برپايى قسط و عدالت است و همانطور       
  بلكـه  به تخريب نيـست   ،كه آمد جبران  

  :به ترميم است، بايد در همه حال
بـه سـخن    . صل بربرائت باشد    ا  - 10/1

ديگر قاضى حق ندارد رويـه جـارى و         
را مجوز قـضاوت و حكـم    ... سابقه امر و  
ـ       . قرار بدهـد   د از  هـر چنـد قاضـى باي

ضعيف در برابر قوى دفاع كند، در اين        
تواند اصـل را بـر مجرميـت         دفاع نمى 

اصل اينست كه هر كـس      . قوى بگذارد 
تا وقتى بزهكاريش ثابـت نـشده اسـت،     

  آزمايش داود، پيامبرى كه . بيگناه است
  4در صفحه

  شريعت در قرآن؛
  يا احكام مقرر در قرآن، فرازماني و فرا مكاني هستند؟آ
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نمونه عالى قاضى عادل و الگـوى داور        
بيطرف بود، دليلى جز تأكيـد تمـام بـر          

 ):28(صل برائت ندارد اهميت ا
آيا داستان آن دو خصم را به تو               « 
اند كه از جهت محراب بر او وارد         گفته
وقتى وارد شـدند، داود سـخت       . شدند

مـا بـا   . بدو گفتنـد متـرس   . هراسان شد 
يكديگر دعوا داريم و هر يـك مـدعى         
. هستيم كه ديگرى بدو ستم كرده است      

نـه بـا    . ميان ما بـه حـق قـضاوت كـن         
ــى   هي ــه از يك ــور و ن ــا، ج ــك از م چي

بلكه ما را به راه راسـت       . طرفدارى كن 
اين بـرادر مـن، نـود و نـه         . داللت كن 

و از راه   . ميش دارد و مـن يـك مـيش        
گويد اين يكـى را هـم        قهر و عتاب مى   

اصل برائت را از يـاد      [داود  . بدو بدهم 
برد و هنوز ادعاى طرف دعـوا نـشنيده         

بـر  حق اينست كـه     : و گفت ] حكم كرد 
تو ستم كرده كه خواسـته اسـت يـك           
ميش ر از تو بستاند و بر ميـشهاى خـود           

همانـا بـسيارى از نزديكــان و   . بيافزايـد 
. كننـد  شريكان در حق يكديگر ستم مى     

ــك   ــان آورده و ني ــه ايم ــا ك ــر آنه مگ
. و اينان در شمار انـدك انـد       . كردارند

داود پى برد كـه مـا او را بـه آزمـايش         
ت اصل برائت   رعاي[ ايم   سخت آزموده 

را نكرد و به اسـتناد سـابقه و رويـه، در            
پس تمناى عفـو    ]. حق كسى حكم كرد   

 ».كرد و با فزونى بسوى خدا بازگشت
شـود   ازامتحان باال معلـوم مـى      -10/2  

كه نه تنها اصل بر برائت است و نه تنهـا       
همه در برابر قانون بايـد برابـر باشـند،          
 بلكه براى اينكه برابرى صـورى نباشـد،       
ــتگاه   ــردم و دس ــرد م ــرد ف ــه و ف جامع
قضايى بايد به ضعيف كمـك كننـد تـا          

اصـل  . بتواند بـا قـوى برابـرى بجويـد       
معاضــدت قــضايي بــه صــراحت مــورد 

اقتـضاى ســالمت  . تاكيـد قـرآن اسـت   
جامعه و استقرارعدل و قسط، از جملـه        
اينست كه در مقـام داد، همـه برابـري          

 :واقعى پيدا كنند
وانى عقالنـى و    اگر ضعف ناشى از نات     - 

، بايـد ايـن     ...)سـفيه و  (جسمانى اسـت    
 )29(ضعف را جبران كرد 

 اگر ضعف ناشى از پيرى و يا صـغر و           - 
بى كسى و يتيمى است، بايـد بـه قـسط      

 )30(ضعف را جبران كرد 
و اينكه در حق يتيمـان بـه قـسط        ...   « 

 »...قيام كنيد
 اگــر ايــن ضــعف بلحــاظ موقعيــت  - 

ان اســت، سياســى و حاكميــت ســتمگر
بايد، حتـى بـه جهـاد، مستـضعفان را از         

 ):31(حاكميت مستكبران بيرون آورد 
ــضعفان از    «  ــدا و مست ــرا در راه خ چ

كنيـد و   كودك و زن و مرد، نبرد نمـى    
ــى  ــر نم ــسانى ب ــارى ك ــه  بي ــد ك خيزي

گويند خدايا ما را از اين ديـار كـه           مى
 » اهلى ستمگر دارد بيرون بر؟

تــا   تأكيــد بــر يــارى مستــضعف    - 
دهد  بدانجاست كه نه تنها به او حق مى       
شناسـد   مهاجرت كند، بلكه وظيفه او مى   

اگر امكان ماندن و حق ستاندن ندارد،       
مهاجرت كند و به جـايى بـرود كـه در     

و اگـر نرفـت     ). 32(بيند   آنجا ستم نمى  
تنهــا . خــود در شــمار ســتمگران اســت

توانند به   مانند مى  ناتوانانى كه بر جا مى    
 ):33(وندى اميدوار باشند آمرزش خدا

فرشتگان بگاه چشاندن مرگ از آنـان      « 
انـد، پرسـند    كه بر خود ستم روا داشـته   

در چه حال و چه كـار بوديـد؟ پاسـخ           
. گويند ما مستضعفان روى زمين بـوديم      
فرشتگان پرسند مگر زمين خـدا فـراخ        

] تا براي رهائي از سـتم سـتمگران  [نبود  
چـون سـتم    [روى به هجـرت آوريـد؟       

جــز زنــان و ]. ذيرفتيــد از ســتمگرانيدپ
انـد، نـه     مردان و كودكانى كه درمانده    

ــاره ــ چ ــد و ن ــايى هاى دارن ــه ج  راه ب
 .»برند  مى
  از آنجا كه عدالت بـه از بـين           -10/3  

ـ       عنـوان  ه  بردن زورمدارى و نفى زور ب
اساس حق است، هـر كـس بايـد حـق      

داشته باشد بـه دادگـاه صـالح رجـوع          
رويــه كــه كــس ، ايــن بنــابراين. كنــد

 بلحاظ نـسبت و رابطـه، بجـاى         ديگري
سـت  ا، ملغ گيرد تحت تعقيب قرار     متهم

تــوان بجــاى ديگــرى  و كــسى را نمــى
برابـر قـانونى كـه      يا  مسئول شناخت و    

 وضع خواهد شد، مجرم تلقى كرد       اًبعد
)34:( 
گنــاه هــيچكس را بپــاى ديگــرى    « 

و  نخواهند نوشت و تا پيامبرى نفرستيم     
كـسى را    [ ين نكنـيم  حق و تكليف را مع    

 ».عذاب نخواهيم كرد] بيان به جرم بال
  از آنجا كه انسان امانـت        :اصل يازدهم 

مسئوليت را پذيرفته است و عضو عـضو        
، بناگزير بايـد مختـار و      )35(او مسئولند   
ــد ــار،   . آزاد باش ــدون اختي ــون ب و چ

گـردد،    تهى مـى   امسئوليت انسان از معن   
قعيت بايد از هر لحاظ هر چهار وجه وا       

اجتماعى از هر گونه اكـراه و اجبـارى     
ــان باشــد ــتگاه  . در ام ــرار دس ــدين ق ب

قضائى بايـد مـدافع اصـل مـسئوليت و          
اختيار انسان باشد، از ايـن روسـت كـه       

 :بايد
 "ال اكـراه فـى الـدين      " قاعده   -11/1
را اســاس كــار قــرار بدهــد و در ) 36(

خــدمت هــيچ مقــام و شخــصى بــراى 
 قــرار تحميــل نظــر و عقيــده و بــاورى

پيامبر نيـز حـق     حتي  نگيرد و بداند كه     
 ):37(تحميل دين را به كسى ندارد 

خواسـت، چنـان     اگر خداى تو مـى     « 
كـرد كـه همـه مـردم روى زمـين            مى

خـواهى مـردم     آيا تو مى   .ايمان آورند 
 »را مجبور كنى كه ايمان بياورند؟

  قاضى نه تنها نبايد در خدمت تحميـل     
ايـد تحميـل    عقيده قرار بگيـرد، بلكـه ب      

 زمــينعقيــده را از مــصاديق فــساد در 
بشمارد و بداند وظيفـه قاضـى تجـسس         
درچند و چـون بـاور اشـخاص نيـست          
بلكه حفظ و گـسترش آزادى و اختيـار         

ــت ــار،   . آنهاس ــدون اختي ــه ب ــرا ك چ
كند و   مسئوليت دارى واقعيت پيدا نمى    

بـاور  . گيـرد  فساد سرتاسر جامعه را مـى     
 تنهـا   نـه . دينى هر كـس از آن اوسـت       

 تنهـا   ،داور چند و چون دين هر كـس       
رسد كه در    خداست و پيامبر را نيز نمى     

آن تجـــسس كنـــد، بلكـــه موقعيـــت 
حقـى بـراى    ... اجتماعى و فقر مـالى و     

حاكم و قاضى درباره سنجش و داورى       
آورد  در نوع بـاور افـراد بوجـود نمـى       

)38:( 
را ) از فقيران و مردم عـادى     (كسانى   « 

ويش را كــه صــبح و شــب خــداى خــ
خوانند و خواهان لقاء وجه اوينـد،        مى

از حساب تو چيزى بپاى     . از خود مران  
نويسند و از حساب آنها چيزى      آنان نمى 

اگر طردشان كنى،   . نويسند بپاى تو نمى  
 ».از ستمكاران خواهى شد

 ايجاد روابـط اجتمـاعى از راه        -11/2  
اى  زور مثل رابطه زوجيت و هر رابطـه       

 افـراد و گروههـا بـر        كه به اكراه ميان   
قرار شود، صـلح اجتمـاعى را بـر هـم            

ــى ــه   م ــر را در جامع ــزان قه ــد و مي زن
دهــد و فــضاى آزادى را  افــزايش مــى
دستگاه قضائى بايد   . گرداند محدود مى 
 :ها را باطل گرداند اين رابطه

 كسى حق نـدارد زنـان را بـه ازدواج          
 )39(وادارد 

ايـد، بنــام   اى كـسانيكه ايمـان آورده   «
ــه ازدواج   ار ــه زور بـ ــان را بـ ث، زنـ

 ».درآوردن، بر شما حالل نيست
    و باز كسى حق ندارد زن را بـه زنـا           

 ...و) 40(وادارد 
توان زوجين       و باستناد زوجيت، نمى   

ــرغم   ــده بازداشــت و ب ــر عقي را از تغيي
تغييرعقيده و عدم تمايل بـه مانـدن در         
زوجيت يكديگر واداشت و يا بـه عـذر         

 نه، مانع تغييرعقيده و بيرو    دفاع ازعقيد 
 ):41(رفتن از زوجيت شد 

ايد، زنـان    اى كسانيكه ايمان آورده     « 
ــاجرت    ــه مه ــما ب ــزد ش ــه ن ــؤمنى ك م

خـدا بـه ايمانـشان      . آيند، بيازماييـد   مى
اگر به ايمانشان پى برديـد      . داناتر است 

و اگـر از    ... به كفـار بازشـان نگردانيـد      
شما را ترك گفت    [ همسران شما كسى    

نزد كفار رفـت، همـان نفقـه راكـه          ]  و
بـه شـوهران    [ بابت زنان مؤمن مهـاجر    

پردازيــد، بــه شــوهران  مــى] كافرشــان
. اند، بپردازيد  زنانى كه نزد كافران رفته    

ايـد،   به خدايى كـه بـدو ايمـان آورده     
 » .پرهيزگارى بجوييد

و باالخره، تبعيضها و امتيازهاى نـژادى،       
 انـد و  قومى، ملـى و جنـسى لغـو شـده       

قاضى با بنا گذاردن بر برابـرى انـسانها،        
بايد فضاى آزادى و اختيـار انـسانى را         

 ):42 (.تر گرداند  گسترده
اى انــسانها، مــا شــما را از مــرد و زن « 

ها و مليتهـا     خلق كرديم و به جمع قبيله     
درآورديـم تـا از يكـديگر بـاز شــناخته     

تـرين شـما نـزد خـدا،          گرامى. گرديد
 ».پرهيزكارترين شماست

 پيش از آن آورديم كه دستگاه       - 11/3 
قضايى بايد دسـتگاه مبـارزه بـا تمايـل          
قدرت سياسى حاكم بـه مطلـق شـدن         

بنابراين، در اينجـا، از راه تأكيـد        . باشد
كـه   يك امر مـستمر اينـست     : گوييم مى

ــدرتهاى   ــزار تمركــز ق ــضائى اب ــوه ق ق
قضاى اسالمى  . سياسى و اقتصادى است   

يـن امـر بـاز       بـه ا   -نه تنها مستقل است     
ــى ــرديم م ــدود  -گ ــد در ح ــه باي  بلك

صالحيتهايش بـا جلـوگيرى از تـضييع        
حقوق انسان، تمايـل بـه تمركـز منـابع          
قدرت سياسى مـالى و فرهنگـى و نيـز          

 .تمايل به سلطه گرى را مهار كند
 بخصوص قاضى بايـد پاسـدار قـسط از     
راه جلوگيرى از خـوردن مـال مـردم         

عيـت،  نه خود با اسـتفاده از موق      . گردد
مال مردم را بخورد و نه به جانبـدارى         
ــال   ــدان، ســبب خــوردن م از قدرتمن

 ):43(مردم از سوى آنان شود 
اموال يكديگر را بنـاحق مخوريـد و         «

دانيد كه دعـوى شـما باطـل         وقتى مى 
است، كار را به محاكمه قاضيان نيفكنيد       

مــال اي تــا از راه رشــوه و زور، پــاره 
 ».مردم را بخوريد

  اصـل قطعـي بـودن        :زدهماصل دوا   
علـم خـالي از     تحـصيل   وقوع جـرم و     

 بـزه و    بزهكـار هويـت   بـه    نسبتشبهه  
 يكي ديگر از اصول مورد تصريح       ديده

. قرآن در بـاره عـدالت كيفـري اسـت      
شخــصي كــردن جــرم و تهــي كــردن 

 از  ،مجازات از انتقام فردي و گروهـي      
راه قطعي كردن علم بر جرم و هويـت         

دگان و غفلت   هاي  مجرمان و جرم دي     
نكردن از سهمي كه ديگران  در وقـوع       
. جرم نقش داشته اند، ميـسر مـي شـود         

به شبهه حد ساقط مي     : هرچند گفته اند  
شود اما از واقعيتهاي بسيار غفلت كرده       

كم نيستند فقهائي كه حدود مقـرر       . اند
ن را حــد اكثــر مجــازات مــي آدر قــر

دانند و چـون انـسان را ازعلـم قطعـي           
اتوان مـي داننـد، صـدور       پيدا كردن ن  

حكمي را كه در صورت اجرا،  جبـران         
خطا در قضاوت را ناميسر مي كنـد، روا         

نجا كه بنا بر نص، قاضي      آاز  . نمي دانند 
نمي توانـد بـه ظـن خـويش اعتمـاد و        
بدان بسنده كند و علم خـالي از ظـن،          

را حاصـل نمـي شـود، در        نوعي  انسان  
ــشان   ــائي كــه اجراشدن ــين مجازاته تعي

مانند  ( خطا را نا ممكن مي كنند      جبران
بهتـر  «ني  آ، مي بايد از  اصل  قر       )اعدام

ايـن اصـل و     . پيروي كند » است نكنيد 
  .اصل سيزدهم توأم هستند

  تقليل جرم و تخفيـف       :اصل سيزدهم   
مجازات مي بايـد بـا خـشونت زدائـي          

زيرا اگر با خـشونت زدائـي       . توأم باشد 
بـوده  همراه نشود، تشويق به زورگوئي      

 مايه رونق كار زورگويان مي شـود و         و
از ايـن رو،    . وردآاثر معكوس ببار مـي      

اصـل  تخفيـف در مجازاتهـا را بـا       اصل  
صلح بـر ميـزان عـدل و قـسط همـراه            

  :فرمود

 اصل قانونگذاري خداوند بـر تخفيـف       
  ) :44(است 

اراده خداوند بر تخفيف در حق شما        «
انسان ضعيف خلق شده    ] چرا كه   [است  
  .»است
بر اين اصل، در مجازات قاتـل، نيـز           و  

   ) :45(بنا را بر تخفيف مي گذارد 
ــن   « ــم[و اي ــدا وفتخ] حك ــف از خ [ ي

  ».رحمت او است  ]بيانگر
  حـق مبـين و شـفاف      :اصل چهـاردهم  

قـضاوت  تمام مراحـل    بنا بر اين،    . است
. بر ميزان عدل، مي بايـد شـفاف باشـد         
علني بودن دادگاه، به تنهائي، قـضاوت       

ــفا ــدرا ش ــي كن ــا. ف نم ــه ييقانونه  ك
جنايتها و جرمها و خطاهاي قابل تعقيب       

ئين دادرسـي و    آرا تعريف مي كنند و      
ــدازه   ــيان و ان ــا قاض ــت قاضــي ي هوي

  .نان مي بايد شفاف باشندآاستقالل 
. زاديآ اصل رفع موانع     :اصل پانزدهم 

 كه از جملـه اساسـي       در قلمرو قضائي،  
  ترين آنها؛

اضي و حتي   زادي مراجعه به ق    آ-15/1
  .استزادي انتخاب قاضي آالمقدور 

زادي آ الغاي سانسورها و تأمين      - 15/2
دو جريان اطالعات و انديشه ها بـه        هر  

قصد بر قرار كردن قـسط اجتمـاعي يـا        
 تأمين امكان برابر رشـد بـراي همگـان        

  .است
 قضاوت نه تنها مي بايـد از تـب      - 15/3
سرايت نپذيرد، نـه    » احساسات عمومي «

ي بايد براي جامعه مهلت ارزيابي      تنها م 
زاد و بازگــشت بــه ميــزان عــدالت را آ

ورد، بلكه مي بايد مراقبت كنـد       آپديد  
حكومــت و هــيچ مقــامي تحريــك    
ــرار كــردن   ــر ق احــساسات را مجــوز ب

  .سانسور نكند
(   تقدم تدبير بـر تقـدير   :اصل شانزدهم 

بنا بر اين اصل، قاضي نمي توانـد        ) . 46
خواسـت  «بـه   در توجيه  حكـم خطـا،        

  .  توسل جويد» تقدير
 نـه تنهـا     ؛  عـدم تبعـيض     :اصل هفدهم 

قاضي نبايد ميان طرفين دعوا، تبعـيض       
قائل شود بلكه دستگاه قضائي در خـور        
اين عنوان مـي بايـد  مجـري قـانوني           
ــه تبعــيض دينــي و   باشــد كــه هيچگون

در ... مرامي و ملي و قومي و جنـسي و        
رفـتن   از ميان   ) 47. (ن راه نيافته باشد   آ

ــا توان   ــاتوان ب ــي ن ــيض، وقت ــدتبع  من
روبروست، برابر كردن آنها در مراجعـه       

 . به قاضي و دادرسي است
 اصول پيـشين،    هرچند :اصل هيجدهم 

هدف قوه قضائى را از لحاظ آينده نيز        
 اصل راهنما از لحاظ     ،گرداند معين مى 
در جهت  تحول  دستگاه عدالت،   آينده  

كت و قهر مجدد، حر   قهر  شكستن دايره   
آشــتى و تبــديل فعاليتهــاى بــه ســوي 

تخريبى به فعاليتهاى سازنده و بـاالخره       
ــسان در   ــوق ان ــدن حق ــق گردان متحق
جامعه آزاد و پيشروئى است كه در آن        
ــزون    ــسان روزاف ــكوفايى ان ــال ش مج

حاصل سـخن اينكـه دسـتگاه       . شود مى
ــ ــضايى ب ــه  ه ق ــد عرص ــود باي ــه خ نوب

اجتماعى ابتكار و عمل و در نتيجه رشد        
تر گرداند و اين از راه       سان را گسترده  ان

 تقابل و تضاد قـوا بـه تفـاهم و            گذاراز
ــتعدادها   ــشاركت اسـ ــارى و مـ همكـ

 .گردد پذير مى صورت
ــ  ــى ب ــد آدم ــت رش دســت ه  در حقيق

كمـال رشـد اجتمـاعى      . ديگرى نيست 
وقتى است كه هر كـس مـسئول رشـد          

پيامبر نيـز نبايـد اختيـار    . خويش بگردد 
دم را داشـته    رشد و يا عـدم رشـد  مـر         

 ):48(باشد 
ــ] پيــامبر[ «  مــردم بگــو مــن مالــك ه ب
 ». شما نيستمرفت و پيشسرفتپ

 هر كس روى به صلح بيـاورد و اسـالم          
 ):49(يابد  بپذيرد، راه رشد را مى

شود و   هر كس اسالم آورد آزاد مى      «  
 ».كند رشد مى

  اما تا كار به اينجـا برسـد هـر مقـام و             
يل جو قهـر و     اى بايد در جهت تبد     قوه

تخريب، به جو صلح و آشتى، بكوشد و        

ايـن راه،   . را بگشايد ) 50(سبيل االرشاد   
. دهـد  راهى نيست كه فرعون نشان مى     
راه ). 51(راه فرعــون راه رشــد نيــست 

استبداد همه جانبـه و در نتيجـه قهـر و           
 .تخريب و سرانجام سقوط است

 همـراه قـواى     هيئ    بنابراين قـوه قـضا    
ـ    باب انـسداد راه اسـتبداد      ديگر بايد اس

همه جانبـه گردنـد و راه بـر آزادى و           
اختيـار و انتخـاب و در نتيجـه شـركت     

ها را بگـشايند     واقعى انسان در مسئوليت   
كه خدا آدمـى را بـه ميعادگـاه صـلح           

 ):52(خواند  مى
و خدا به ميعادگاه صلح دعوت       « 
 ».كند مى

      اما راه ميعادگاه صلح، صراط 
دل است و آنكس كه به داد مستقيم ع
راند، در صراط مستقيم است  فرمان مى

)53:( 
كند،  عدل امر مىه و آنكس كه ب      « 

 ».بر صراط مستقيم است
  و خدا همگان را به عدل و نيكى امر 

 ):54(كند  مى
را به عدل و ] آدميان[خداوند       « 

 ».خواند نيكى مى
ف و       و در همه حال داور بايد اختال

خصومت و جنگ را به دوستى بدل 
 ):55(سازد، عدل همين است 

و اگر دو طايفه مؤمن با يكديگر         «
. در جنگ افتادند، آنها را صلح بدهيد
اگر يكى از آن دو، تن به صلح نداد و 
تجاوز پيشه كرد، با او جنگ كنيد تا به 

وقتى گردن نهاد، بر . امر خدا باز آيد
. صلح برقرار كنيداساس عدل ميانشان 

قسط رويه كنيد كه خدا قسط كنندگان 
اما صلح اجتماعى، » .دارد را دوست مى

خواهد و قيام به آن  مراقبتى دائمى مى
 ):56(مسئوليت همگانى است 

روابط ميان خود را اصالح        « 
 ».كنيد

      از راه اين مراقبت دائمى، زمين 
 ):57(گردد  سرانجام از آن صالحان مى

همانا بندگان صالح من، وارثان       « 
  ».شوند زمين مى

  اصل برخورداري انسان     :اصل نوزدهم 
براي مثال، هر   . از حقوق ذاتي خويش   

انسان حق بر تغذيه و پوشـش و مـسكن          
هاي موجود،   دارائي   در رابطه با    . دارد

 حـق  افـراد دارا   افراد نـدار نـسبت بـه      
و يـا سـعي هـر كـس او را     ). 58(د  ندار
. داردحق كار   هر كس   پس  ) 59(ت  اس

اسـباب عمـل     ،حال اگر نظام اجتماعي   
 بـي   در دسترس حق غذا خوردن را     به  

 و يـا انـسانهائي را از        قرار نـداد  چيزان  
حق كاركردن محروم كرد، نمي توان      

 غـذا از مـال      ن را بخـاطر خـورد     نوابي
ــداران، ــار را  مال ــي ك ــمرد و ب  دزد ش

بخاطر مطالبه حق كـارمحكوم بـه حـد     
بنا بر بيان آزادي، قـضاوت بـراي        . دكر

ــه   ــت و ن ــتن متجاوزازتجاوزاس بازداش
 بازداشــتن مــورد تجاوزازاحقــاق حــق

بــه ســخن ديگــر، آن نظــامي . خــويش
عادالنه است كه، در آن هـر انـساني از          
. حقوق ذاتي خويش برخـوردار باشـد      
هرگـــاه انـــسانها از حقـــوق خـــويش 

ـ برخوردار نبودنـد، حـق دار      د بـراي   ن
  .ام قيام كنندتغيير آن نظ
  حقوق موضوعه مي بايد از       :اصل بيستم 

بنـا  . حقوق ذاتـي انـسان تبعيـت كنـد        
ــسانها برحقــوق  بــراين، بتــدريج كــه ان
خويش عارف و بدانها عمل مـي كننـد،    
حقوق موضـوعه در جهـت انطبـاق بـا          
 .حقوق ذاتـي، مـي بايـد تغييـر كننـد          

 حقوق ذاتي را    ، در مقام قضاوت   ،قاضي
  .  اسدمي بايد راهنما بشن

    بسا اين اصول تمامي اصولي  نباشند 
كه راهنماي قضاوت و قاضي هستند و 

با وجود اين، در . مده اندآن آدر قر
 ،بعضي از دستگاههاي قضائي، هيچيك
و در برخي ديگر، تنها يك يا چند از 
. اصل از اين اصول رعايت مي شوند
در ايران امروز، نزديك به همه اين 

ه مي شوند چرا كه اصول ناديده گرفت
  .تقدم مطلق دارد» مصلحت نظام«
  
  

  16در صفحه
  
  

  شريعت در قرآن؛
  يا احكام مقرر در قرآن، فرازماني و فرا مكاني هستند؟آ
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 ساله و بحران 8جنگ 
 انگليسها - اتمي

برانگيزنده عراق به 
 –حمله به ايران 
  معامله بر سر اتم

  
  

هاشمي رفسنجاني و :  انقالب اسالمي
محسن رضائي، امروز، اعتراف مي كنند 

، بخاطر 67 را  در تيرماه 598قطعنامه 
هاشمي . در جنگ پذيرفته اندشكست 

رفسنجاني از عوامل چهارگانه اي سخن 
بميان مي آورد كه قبول قطعنامه را 

از اتفاق، آن عوامل . ناگزير مي كردند
همان عوامل هستند كه اينك رژيم ايران 

سخنان . را بدانها گرفتار كرده است
محسن رضائي نيز متني است كه پنداري 

و خوانده شده در باره بحران اتمي تهيه 
بديهي است از بحران اتمي سخن . است

بميان نمي آورند اما هاشمي رفسنجاني 
.  اشاره اي گوياتر از تصريح به آن مي كند

مقايسه ميان دو وضعيت، مقايسه اي 
واقعي است، ولو اين دو از جنگ و چرائي 

  .  سخن گفته اند598قبول قطعنامه 
 وزير امور رياست ،    حامد الجبوري

 فاش كرده ،يم صدامژجمهوري در ر
است چگونه وزير خارجه وقت انگلستان 
و شاهپور بختيار و اويسي، صدام را به 

   .حمله به ايران  برانيگخته اند
     فيشر، وزير خارجه سابق آلمان نيز از 

  .توافق انجام گرفته سخن مي گويد
 در قسمت اول، سخنان هاشمي 

دوم رفسنجاني و نقدشان و در قسمت 
سخنان محسن رضائي و نقدشان و در 
قسمت سوم، سخنان سخت مهم حامد 
الجبوري و در قسمت چهارم نوشته 
يوشكا فيشر و در قسمت پنجم دو 
گزارش، يكي از ايران و ديگري از عراق و 

 ،و در قسمت ششم. لبنان را مي يابيد
  : تحليل استراتفور را مي خوانيد

  
از ديد هاشمي رفسنجاني، 

ملي كه سبب شدند چهارعا
 را 598ايران قطعنامه 

بپذيرد همان عواملي هستند 
كه ايران را بر آن مي 
دارند تهديد امريكا را 

  :جدي بگيرد
  
 ، هاشمي رفسنجاني87 تير 26  در ◄

 توجيه  شبكه خبر اي دقيقه45ر برنامه د
جديدي در باره علت پذيرفتن قطعنامه 

  : اظهار كرده است598
 جنگ كه ي ابتداياز همان ماهها «●

صحبت از ) 1( ،گير شد صدام زمين
پذيرش آتش بس بود و ما يك حرف 
روشن داشتيم كه بايد حقوق ما در اين 

 ه خواست.جنگ به رسميت شناخته شود
ما اين بود كه عراق به عنوان متجاوز 

 جنگ را بپردازد يها كيفرشود، غرامت
طلب   به عنوان جنگو دنيا عراق را 
ن موضوع مورد پذيرش بپذيرد كه اي

 .) 2 (»گرفت يقرار نم
 از خاك ما در اختيار يقسمت «●

 متجاوز بود و پذيرفتن ينيروها
قطعنامه در آن شرايط به نفع عراق و 

در حقيقت برگ برنده دست دشمن 
 .)3 (»بود

 چرا ايران پس از  به اين پرسش، ●
 19فتح خرمشهر و به اسارت گرفتن 

ن حاضر به  دشميهزار نفر از نيروها
؟ هاشمي رفسنجاني پاسخ آتش بس نشد
  : گفته است

 يكس آمادگ  هيچ،در ايران آن موقع«
پذيرش آتش بس را نداشت و در 

 تعيين ي برايا همان موقع، جلسه
تكليف ادامه جنگ تشكيل شد كه امام 

 از آتش بس صحبت يفرمودند كه كس
 كه ينكند و اين جنگ بايد تا اهداف

 .) 4 (»داريم ادامه يابد
 بعد چه پيش آمد كه آتش بس را ●

 پذيرفتيد؟ او پاسخ 598برطبق قطعنامه 
  :مي دهد

 وجود داشت كه ما يعوامل فراوان« 
متقاعد شديم بايد قطعنامه را بپذيريم، 

 و ي آن طوالنينمونه هاكه از 
 و اين  شدن جنگ بوديفرسايش

 رساند يفرسايش به ما آسيب فراوان م
 را مورد هدف ها يم غير نظاها يو عراق

همچنين تلفات  دادند، يو آسيب قرار م
 نيز زياد شده بود به ويژه ها يمغير نظا

 ي از سالح شيميايها ياين كه عراق
 كه نمونه آن را در كردند ياستفاده م

 و مردم مثل حلبچه مشاهده كرديم
 و در ريختند يبرگ خزان به زمين م

 ياين فكر بوديم كه اگر چنين جنايت
 ايران مثل تبريز يا ي از شهرهاييكبه 

كرمانشاه صورت گيرد چه اتفاق 
 و ها ياروپاي آمريكا،.  افتادي ميبزرگ

 و كردند يروسيه به عراق كمك م
 دام صيمصمم بودند از شكست رسم

 بطور ها ي آمريكاي. كننديجلوگير
آشكار به نفع عراق وارد ميدان شده 

 ي هواپيما و سكوها،يبودند و كشت
  . دادند يما را مورد حمله قرار م ينفت
 يدر زمان پذيرش قطعنامه اوضاع    

پيش آمده بود كه ادامه جنگ به 
در آن زمان كامالً . مصلحت نبود

 روسيه يروشن شد كه غرب و حت
 در يمصمم هستند كه ما پيروز نظام

 .منطقه نباشيم
آمريكا با ما وارد جنگ شد، اما اين      

 به اسم حفاظت جنگ اعالم نشده بود و
 نفتكش در صدد قطع يها ياز كشت
 و محدود كردن صادرات يمنابع مال

نفت ايران بودند كه ما نيز مقابله به 
 يمثل كرديم و از اين ناحيه چيز زياد

 ي هاانهبدست نياوردند، هرچند به به
 چند يمختلف با چند حمله نظام

 ما را هدف قرار دادند، كوپتر يهل
مباران و ناو ما را  را بي نفتيچندسكو

 .غرق كردند
 رساندند يروسها نيز كار را به جاي     

 را در اختيار c اسكات يكه موشك ها
عراق قرار دادند كه بردش دوبرابر 

 بود و تا تهران b اسكات يها موشك
 ي رسيد همچنين هواپيماهاينيز م
 كه سقف پرواز باال داشتند و 29ميگ

 رسيد يها نم  ما به آنيها يضد هواي
 .»در اختيار عراق قرار دادند

 ي نيز هواپيما و موشكهاها يفرانسو    
 در ي ليزريها بسيار پيشرفته و بمب

اختيار صدام قرار دادند كه اهداف را 
 .»زدند ي ميبا دقت باالي

 امنيت و سازمان ملل بر يفشار شورا ●
 پذيرش ي ايران براي اسالميجمهور

خواستند  يآنان نم. آتش بس زياد بود 
صدام در اين جنگ شكست بخورد اما 
ما با مذاكره توانستيم به قسمت اعظم 

 خود برسيم و عراق بعنوان يها خواسته
 100 پرداخت غرامت مستحقمتجاوز و 

 يكه رقم قابل توجه)5 ( يميليارد دالر
  .»بود شناخته شد

 . خوب نبود كشور ياوضاع داخل  «●
ضمن محدود شدن صادرات نفت، 

د كشور نيز تحمل ادامه جنگ را اقتصا
نداشت هر چند اگر قرار بود جنگ را 

 با رياضت توانستيم يادامه بدهيم م
دولت  .بيشتر اين كار را انجام بدهيم

 به امام نوشت و با يا رسماً نامه
 ياستدالل نشان داد كه از نظر اقتصاد
 يها زير خط قرمز هستيم و ضرورت

  مردم و تداركات جنگ قابليزندگ
تأمين نيست و در اين شرايط مقاومت 

 .)6 (» كرديمشكالت را بيشتر م
 يبه همين منظور با سردار رضاي    

 انجام يصحبت كردم و گفتم كه برا
 كه خواهيد ييك عمليات موفق چه م

 شد كه يا اين درخواست منجر به نامه
 جنگ را ي در آن نيازهايسردار رضاي

. را به امام داديم اعالم كرد و آن
 گويند يكه در خصوص اين نامه م اين

ما پنج . تمن ترفند كردم صحيح نيس
نفر خدمت امام رفتيم و گفتيم كه اين 
فهرست نيازها قابل تأمين نيست و نظر 

 .»ما آتش بس است
 تواند عواقب ي ميهر جنگ روان« ●

 نيز داشته باشد و ما نبايد صرفا يديگر
 بودن جنگ نسبت به يبا توجه به روان

 كه يچرا كه كسانن حساس نباشيم آ
 و كنند ي دالر هزينه ملياردصدها مي

 و دهند ي ميهزاران كشته وزخم
 گذارند به يحيثيت خود را در گرو م

 دارند كه ما بايد يطورقطع اهداف
نسبت به آنها حساس باشيم و هوشيارانه 

  .»عمل كنيم
توجيه اين نوبت هاشمي : انقالب اسالمي

چهار دليل براي رفسنجاني و آوردن 
  :قبول آتش بس

 اجماع قدرتهاي جهان بر ضرورت – 1 
  جلوگيري از پيروزي ايران و 

   از پا درآمدن اقتصادي و – 2
    فقدان ساز و برگ نظامي و-3
 در معرض تهديد به بمباران –4 

  . شيميائي بودن شهرهاي ايران
وجود اين چهار عامل يعني شكست     

 ضعف تن به خوردن در جنگ و از موضع
واقعيتي كه اين بار، .  آتش بس دادن

  .محسن رضائي بدان تصريح مي كند
 عامل، هم اكنون، در مورد 4اما اين       

 اجماع - 1: بحران اتمي، نيز وجود دارند
كامل تر از آن روز است زيرا چين نيز به 
كشورهائي كه مي خواهند ايران به 
ه تكنولوژي اتمي دست نيابد، افزوده شد

 مجازاتهاي اقتصادي نيز برقرار – 2. است
شده اند و رژيم تهديد به تشديد آنها مي 

 ايران تهديد به حمله هوائي – 3. شود
 توان نظامي ايران براي – 4. مي شود

مقابله با اين تهديد، در مقايسه همين 
توان براي مقابله با قواي عراق بسيار 

با توجه به هشدار هاشمي . كمتر است
كساني كه صدها ميليارد (جاني، رفسن

، توجيه افكار ...)دالر هزينه مي كنند
عمومي و آماده كردنش براي شنيدن 

  .خبر معامله بر سر اتم است
 اما هاشمي رفسنجاني نمي تواند سخن 

  :بگويد و دروغ نگويد
 مي پذيرد كه در همان اوائل جنگ، – 1

يعني در زماني كه بني صدر جنگ را 
 ارتش عراق زمين گير اداره مي كرد،

پس به رغم اين واقعيت كه . شده است
بهنگام تجاوز ارتش صدام، مالتاريا ارتش 
ايران را متالشي كرده بود، بني صدر در 
تجديد سازمان ارتش و زمين گير كردن 
ارتش عراق و واپس نشاندنش بطور كامل 

  .موفق بوده است
 دروغ بزرگي مي گويد وقتي مي – 2

شناختن رژيم صدام و گويد متجاوز 
پرداخت غرامت مورد قبول قرار نمي 

زيرا پيشنهاد هيأت نمايندگي . گرفت

كنفرانس بين المللي كشورهاي غير 
 عقب -1: متعهد، واجد سه نكته مهم بود

نشيني قواي عراق به داخل خاك خود و 
فاصله گرفتن از مرزهاي بين المللي تا 

 تعيين متجاوز – 2.  حد گلوله توپ رس
 پرداختن غرامت به  ايران به مثابه – 3و 

در آن تاريخ، . كشور مورد تجاوز
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس آماده 

 ميليارد دالر غرامت نيز 25پرداخت 
 ميليارد دالر مطالبه مي 50ايران . بودند
 كه هاشمي - 60اگر كودتاي خرداد . كرد

 –رفسنجاني نقش اول را در آن ايفا كرد 
بود كه مي خواستند استبداد براي اين 

وگرنه، . خويش را بر كشور تحميل كنند
چه دليل داشت كه دفتر رجائي به وزير 

چون «خارجه كوبا تلفن كند و بگويد 
فعل و انفعالهائي در حال انجام است، 

فعل و «آن . »به ايران نيائيد شما فعال 
كودتا بر ضد رئيس جمهوري » انفعال

استقرار استبداد . منتخب مردم ايران بود
در ايران، نيازمند سازش ننگين با امريكا 

اگر نه، چرا . و انگلستان و اسرائيل بود
آلن كالرك، وزير دفاع انگلستان در 

جنگ : حكومت تاچر، در دادگاه مي گفت
ايران و عراق در سود انگلستان و غرب 
بود اسباب ايجاد و ادامه آن را فراهم 

  كرديم؟ 
يز و ايران گيت ها به اكتبر سورپرا     

ايرانيان و جهانيان گفتند انگلستان و 
امريكا و اسرائيل چگونه اسباب ادامه 

بر ايرانيان است . جنگ را فراهم كردند
 بني صدر 1360 خرداد 22كه در هشدار 

در بيانيه اي به اين تاريخ، او . تأمل كنند
هدفهاي كودتا، كه يكي از آنها، ادامه 

در كتاب . ا برشمرددادن به جنگ بود ر
خيانت به اميد بار ديگر، نسبت به ادامه 
جنگ در سود امريكا و اسرائيل و 

  . انگلستان هشدار داد
 توضيح داده 2  به ترتيبي كه در بند - 3

شد، بنا بر پيشنهاد غير متعهدها، قواي 
عراق مي بايد به اندازه گلوله توپ رس 
در داخل خاك خود، از مرزهاي بين 

  .فاصله مي گرفتندالمللي 
بعد از فتح خرمشهر،  :   مي گويد- 4

خميني گفته است از آتش بس صحبت 
زيرا اين جنگ تا اهدافي كه داريم . نكنيد

اما اگر اهداف تخليه خاك . بايد ادامه يابد
ايران و شناختن عراق بعنوان متجاوز و 
پرداخت غرامت بود، موقعيت بعد از فتح 

رسيدن به خرمشهر، فرصت خوبي براي 
پس . اهداف و پايان دادن به جنگ بود

اگر به جنگ ادامه داده اند، بخاطر 
مهمترين . هدفهاي ديگري بوده است

آنها، نفله كردن يك نسل و استقرار 
  .استبداد مالتاريا بود

  طرفه اين كه مدعي مي شود - 5
 ميليارد دالر معين 100غرامت ايران 

تجاوز ، عراق م598آيا در قطعنامه !  شد
 ميليارد دالر غرامت 100شناخته شده و 

پس در . نه معين گشته است؟ قطعا 
كدام سند عراق متجاوز شناخته شده و 

 ميليارد دالر 100محكوم به پرداخت 
سند «خسارت شده است؟  نكند مالتاريا 

نيز مي سازد و اگر گرفته خود » غيبي
  ! مال خور كرده

ازمان  قطعنامه از دبير كل س6     بند 
با مشورت با «ملل متحد مي خواهد 

 مسئله ارجاع تحقيق در ،ايران و عراق
 به هيأت بي ،باره مسئوليت در گيري

طرف  را بررسي نمايد و هرچه زودتر به 
  ».شوراي امنيت گزارش دهد

 از دبير كل خواسته ،    و در بند هفتم
گروهي از كارشناسان را براي «مي شود 

 تعيين و به بررسي مسئله بازسازي
  . »شوراي امنيت گزارش كند

 در قطعنامه نه عراق ،     بدين قرار
متجاوز شناخته شده است و نه محكوم 

به پرداخت غرامت شده و نه ميزان 
طرفه اين كه . غرامت معين گشته است

باوجود بند يك قطعنامه كه از دو طرف 
مي خواهد قواي خود را به مرزهاي بين 

 عراق قواي خود را ،المللي عقب بكشند
 ،از خاك ايران بيرون نبرد و با وجود اين

خميني و هاشمي رفسنجاني و خامنه اي 
  . تش بس را پذيرفتندآ... و
ادامه » تا آخر«  بدين قرار، جنگ را - 6

داده اند و كار به جائي رسيده است كه 
ديگر پول براي خريد اسلحه و مواد 

. ه اندغذائي مورد نياز مردم را نيز نداشت
آيا هاشمي رفسنجاني فكر مي كند كسي 
معناي اين اعتراف او را در نمي يابد؟ آيا 
فكر مي كند مردم نمي دانند كه رويه 
زورپرستاني از نوع خميني و او و خامنه 
اي اينست كه بحران را تا شكست ادامه 

  مي دهند و در شكست به پايان مي
  ؟     رسا نند 

  

محسن رضائي نيز اعتراف 
ي كند درپي شكست هاي م

 598پياپي، خميني قطعنامه 
  :را پذيرفته است

  
 را پذيرفت، 598 امام قطعنامه وقتي ●

بسيار مظلومانه و صادقانه با ملت ايران 
صحبت كرد؛ يعني توضيح داد كه من 
تا همين ديروز معتقد بودم جنگ را 

من جام زهر . بايد ادامه بدهيم
 را 598نوشم و اين قطعنامه  مي
آمد صادقانه با ملت ايران . پذيرم مي

صحبت كرد و آبروي خودش را هم 
الملل در طبق اخالص   مسائل بينرد

 اگر 598گذاشت؛ چرا؟ چون قطعنامه 
هم قرار بود پذيرفته شود، بايد يك 

هاي ايران  سال پيش و در اوج پيروزي
 .شد پذيرفته مي

 را 598 زماني قطعنامه ايران    
هايي كه از  سرزمينپذيرفت كه آن  مي

موضع قدرت گرفته بود و باعث صدور 
 شده بود، ديگر در دستش 598قطعنامه 

نبود؛ بنابراين با اين شرايط از كجا 
 را 598معلوم بود وقتي ايران قطعنامه 

! پذيرد، دنيا و عراق هم بپذيرند؟ مي
 آن هم تاين خيلي ريسك بااليي اس

 اما امام اصال به. براي كسي مثل امام
به رضاي خدا و . اين مسائل توجه نكرد

كرد و  مصلحت نظام و كشور فكر مي
من تا : صادقانه به مردم ايران گفت

كردم، االن  ديروز اينطوري فكر مي
وضعيت اينطور است و من قطعنامه 

ام و به مسئوالن سياسي   را پذيرفته598
 دارم، كسي فردا قادو نظامي هم اعت

 .ي نكندعليه اينها شروع به جوساز
كه اينطور ابهاماتي وجود   اينعلت ●

دارد اين است كه پايان جنگ روشن 
نيست؛ تير ماه است؟ مرداد ماه؟ 
شهريور ماه؟ و به همين داليل است 
كه در كشور ما شهريور ماه را جشن 

شهريور ماه حمله ارتش . گيرند مي
عراق به ايران است؛ چه كسي حمله 
ا يك كشور ديگر به كشور خودش ر

 ما بايد بياييم پايان يرد؟گ جشن مي
جنگ را جشن بگيريم اما پايان جنگ 

پس از . كجاست؟ در مرداد ماه
هاي پي در پي ايران در تير  شكست

 را پذيرفتيم و به 598ماه، قطعنامه 
همين دليل هم عراق آن را نپذيرفت، 
چراكه ما در ضعف بوديم و مرتب 

خورديم اما حادثه  داشتيم شكست مي
 .افتد  ماه اتفاق ميدمي در مردامه
 ايران آماده بودند كه در نيروهاي ●

كه  هاي آخر جنگ پس از اين لحظه
آباد،  باختران، خرمشهر و اسالم

ذهاب و  قصرشيرين و كرند و سرپل
گيالنغرب و همه اينها را آزاد كردند، 
دوباره به بصره حمله كنند، اما امام 

  خب پس جنگ اينطور تمام : فرمود
  

  6در صفحه

 اتم سرنوشت ساز؟
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اگر جنگ اينطور تمام شده، پس . شد
ما نه تنها پيروزي معنوي داريم، بلكه با 
. پيروزي نظامي ايران جنگ تمام شد
عالمتش هم اين است كه وقتي ما اين 

ها را به دست آورديم، صدام  پيروزي
!  را قبول ندارم598اعالم كرد قطعنامه 

ها را به دست  اگر ما اين پيروزي
 را 598م كه صدام قطعنامه آوردي نمي

  .كرد قبول نمي
اگر امروز محسن رضائي : انقالب اسالمي

با اين صراحت اعتراف مي كند قطعنامه 
را به اين دليل قبول كرده اند كه ايران 
پي در پي شكست مي خورد، بدين خاطر 
است كه رژيم ايران را در همان موقعيت 
قرار داده است كه در ماههاي پيش از 

او نيز . قطعنامه قرار داده بودقبول 
همچون هاشمي رفسنجاني زمينه سازي 

  .مي كند براي معامله
    البته او مي كوشد اثر ابراز حقيقت را 

 سال دروغ 30بر مردم كشور كه بمدت 
شنيده اند، با اظهار نصف حقيقت تعديل 

مي گويد در مرداد ماه، پس از آنكه . كند
ايران عراق مناطق جديدي را در خاك 

تصرف كرد، مردم ايران به جبهه ها 
هجوم بردند و از وطن خود دفاع كردند و 
صدام بعد از شكست تعرض جديد قواي 

  .خود، قطعنامه را پذيرفت
 1987 ژوئيه 20 در همان جلسه – 1
قطعنامه در حال )  1366 تير 29(

  . تصويب را پذيرفت
 نامه خامنه اي به دبير كل سازمان – 2

 17ه پذيرش قطعنامه، در ملل در بار
تسليم او ) 1367 تير 26 (1988ژوئيه 

 محسن رضائي دروغي ،بدين قرار. شد
 فاصله صدور :بس بزرگ مي گويد

 يك ،ن از سوي ايرانآقطعنامه تا قبول 
در اين يك سال است كه . سال است

عراق مناطق از دست داده را بازپس 
گرفت و قسمتهائي از خاك ايران را نيز 

يم روز ژطرفه اين كه ر. وردآرف دربه تص
 ،سركشيدن جام زهر توسط خميني را

روز جشن تصرف دولت توسط حزب بعث 
  .قرار داد

 تير 26 (1988 ژوئيه 17  در - 3
، صدام بمناسبت بيست و )1367

پنجمين سالگرد به قدرت رسيدن حزب 
 را 598بعث، نطقي ايراد كرد و قطعنامه 

نكه براي آتش اال اي. براي باردوم پذيرفت
 عقب – 1:  شرط معين كرد5بس 

نشيني كامل به مرزهاي شناخته شده و 
 احترام به – 3 مبادله اسيران و – 2

 – 4سيستم سياسي هر كشور و 
همكاري براي حفظ امنيت خليج فارس 
براي استفاده از شط العرب براي صدور 

  . نفت خود از خليج فارس
) 7136 تير 29 (1988 ژوئيه 20 در – 4

طارق عزيز برقراري آتش بس را موكول 
  . به گفتگوي مستقيم دو كشور كرد

 اين راست است كه مردم ايران به – 5
جبهه ها هجوم بردند براي اين كه از 

آنها قواي عراق . وطن خويش دفاع كنند
باوجود اين،  بنا بر . را عقب نشاندند
خارجه وقت، » وزير«اظهار واليتي، 

اك ايران در تصرف  كيلومتر از خ2400
 كيلومتر مربع 100عراق بود كه از آن، 

 تصرف شده 598بعد از صدور قطعنامه 
  . بود
 صدام زير فشار شوراي امنيت – 6

پذيرفت گفتگوهاي مستقيم ميان دو 
كشور بعد از برقراري آتش بس انجام 

 15 (1988 اوت 7روزي بعد، در . بگيرد
 واليتي با پيشنهاد عراق ) 1367مرداد 

  .موافقت كرد
   جنگ عمال 1367 مرداد 10 در – 7

و دبير كل سازمان ملل . پايان يافت
 1988 اوت 20 صبح 3متحد ساعت 

را روز برقراري آتش  ) 1367 مرداد 29(
  . بس اعالم كرد

     رضائي در باره سال اول جنگ نيز 
او مدعي است اين سال، . دروغ مي گويد

ن اما در همي. سال شكست بوده است
 نفري 8سال است كه به قول هيأت 
 كشور 8كنفرانس اسالمي كه سران 

بودند،  كار ارتش ايران نه يك حماسه 
زيرا از ماه دوم، قواي . كه يك معجزه بود

عراق زمين گير شدند و ابتكار عمليات 
بدست ارتش ايران افتاد و در ششمين 
ماه جنگ، پيشنهاد هيأت نمايندگي 

تعهد به ايران كنفرانس كشورهاي غير م
 خرداد 24آنها قرار بود در . داده شد

پاسخ موافق صدام را به اين پيشنهاد به 
بنا بر اين، اگر كودتاي . تهران آورند

 انجام نگرفته بود و به جاي 60خرداد 
آن، جنگ پايان پذيرفته بود، ايران يك 
پيروزي بدست آورده بود و يك نسل 

كمان ايراني نفله نشده بود و به قول حا
 ميليارد دالر زيان به 1000مستبد، 

  ...كشور وارد نشده بود و

  
  :حامدالجبوري

براون،وزيرخارجه  جرج
وقت انگلستان و بختيار و 
اويسي،صدام را به حمله 

  :به ايران برانگيختند
  
) 1387 تير 5 (2008 ژوئن 25 در ◄

 وزير امور رياست حامد الجبوري،
جمهوري و امور خارجي و فرهنگ 

ق در زمان احمد حسن البكر و عرا
 ، در تلويزيون الجزيرهصدام حسين

  :ه استگفت
 جرج براون وزير امور خارجه وقت ●

انگليس و شاهپور بختيار نخست وزير 
سابق ايران كه در پاريس اقامت داشت 

در ) ارتشبد اويسي ( يو ژنرال نصير
جلسه اي با صدام وي را به حمله به 

 .نده اايران تشويق كرد
 روابط بين عراق ، پيش از آغاز جنگ●

و ايران پرتنش بود، در بغداد از 
احتمال وقوع درگيريهاي نظامي 
محدود به ويژه در مناطق مرزي مورد 

  .اختالف بين عراق و ايران بحث بود
 من در بخشي از ديدارهاي صدام ●

حسين با جرج براون وزير امور خارجه 
وقت انگليس و شاهپور بختيار نخست 

زير سابق ايران كه در پاريس اقامت و
داشت و يك ژنرال ايراني مقيم پاريس 
 كه گمان مي كنم ژنرال نصيري

  . بود حضور داشتم)اويسي(
 اين جلسات همه كساني كه با در ●

صدام مالقات مي كردند تاكيد داشتند 
كه ايران در آستانه فروپاشي است و 
ارتش اين كشور متالشي شده و نيروي 

اين كشور به علت اعدام هوايي 
  .افسرانش زمين گير شده است

 آنها به گونه اي صحبت مي همه   
كردند كه گويا عمليات نظامي در 

 است و همين مسئله حايران صرفا تفري
صدام را به اغاز جنگ با ايران تشويق 

   .مي كرد
 در پاسخ به اين سئوال كه الجبوري ●

آيا صدام مي دانست اين جنگ هشت 
من در : طول خواهد كشيد گفت سال 

اوايل جنگ از زبان عزت ابراهيم 
الدوري كه شخص دوم عراق پس از 
صدام بود شنيدم كه مي گفت اگر اين 

جنگ شش ماه هم طول بكشد ما ادامه 
  .مي دهيم

 گمراه كننده اي كه به اطالعات   
مقامات عراقي رسيده بود چنين 
تصوري ايجاد كرده بود كه اين جنگ 

 .ار زود به پايان خواهد رسيدبسي
 در ادامه با اشاره به كمك وي ●

اطالعاتي امريكا و كمك مالي عربستان 
به عراق در زمان جنگ با ايران و دو 
بار سفر دونالد رامسفلد به بغداد براي 

من در ديدار : ديدار با صدام گفت 
رامسفلد با صدام حضور نداشتم و 
ما چيزي از محتويات آن نمي دانم؛ ا

امريكا اطالعات بسيار حساسي را كه از 
طريق ماهواره و هواپيماهاي آواكس 
به دست آورده بود در اختيار رهبران 

 اين اطالعات به .عراق قرار مي داد
وزارت امور خارجه مي رسيد و ما آن 
را در اختيار رئيس جمهور قرار مي 

  .داديم
   يادآور مي شود كه رژيم صدام ◄

سي راديو داده بود و هر به بختيار و اوي
بختيار با . دو، روزانه، تبليغ مي كردند

استفاده از اين برنامه، به متصديان 
. كودتاي نوژه، دستور العمل مي داد
نصيري در تهران اعدام شد و اين 
اويسي بود كه به پاريس رفت و از 
كساني شد كه رژيم صدام را به حمله 

 .به ايران بر مي انگيختند
  بدين سان، :الميانقالب اس

 قول حامد الجبوري تصديق قول آلن -1
آلن كالرك در حكومت  خانم . كالرك است

تاچر وزير دفاع انگلستان بود و در دادگاه 
جنگ ايران و : ايران گيت انگليسي گفت

عراق  در سود انگلستان و غرب بود اسباب 
جورج . ايجاد و ادامه آن را فراهم كرديم

سبق انگلستان مي بايد  وزير خارجه ا،براون
همان كس باشد كه در روزهاي پيش از 

 به ايران رفت و در ،نخست وزير شدن بختيار
 ترتيب نخست وزير شدن :مراجعت گفت
  . بختيار را دادم

 با توجه به اين واقعيت كه عامل متالشي – 2
كودتاي (شدن ارتش ايران بختيار و اويسي 

م بودند و هدف از آن كودتا از ه) نوژه
پاشاندن شيرازه ارتش بود و نيز با توجه به 
ايران امر كه به بهانه كودتاي نوژه، بهشتي، 
در غياب رئيس جمهوري، پيشنهاد انحالل 
ارتش را به شوراي انقالب داده بود و بني 
صدر با آگاهي از آن، بالدرنگ به تهران آمد و 
مانع از اين خيانت شد و با توجه به اين امر 

اطالعات ارتش در باره : تكه خميني گف
نقشه عراق براي حمله به ايران دروغ است و 
تحت حمايت او، ري شهري و امثال محسن 
رضائي و رهبران حزب جمهوري اسالمي به 
جان ارتش افتادند، آشكار است كه انگلستان 
و امريكا در رژيم ايران نيز عوامل خود را 
. براي اينكه جنگ ايجاد شود، داشته اند

ر تر اينست كه از طريق همين عوامل، آشكا
  . سال طوالني كردند8جنگ را به مدت 

 قول الجبوري سند محرمانه ديگري را – 3
تصديق مي كند كه نامه محرمانه ژنرال 
الكساندرهيگ، وزير خارجه امريكا در 

در اين نامه، . حكومت ريگان به ريگان است
هيگ مي گويد در سفرش به خاورميانه، 

هاي عربستان و اردن و مصر به او سران كشور
گفته اند حمله عراق به ايران با حمايت 
امريكا انجام شده است آيا حكومت او به اين 

  حمايت ادامه مي دهد يا خير؟
 قول حامد الجبوري تصديق سخن بني – 4

صدر در باره عوامل ايجاد و ادامه جنگ و 
نقشهايي است كه خائنان به ايران در ايجاد و 

  .  جنگ بازي كرده اندادامه
    چه كسي مي تواند بگويد خيانتي بزرگ 
تر از خيانت ايجاد اسباب تالشي ارتش و 
برانگيختن قواي مسلح بيگانه به حمله به 

  ؟ وطن خود، وجود دارد
  

  

فيشر وزيرخارجه پيشين 
ايران به راه : آلمان

توافق با غرب آمده 
  :است
  
، يوشكا فيشر، 2008 ژوئيه 20 در ◄
  :نوشته است زير خارجه سابق آلمان، و

رسد دولت ايران، سرانجام  به نظر مي
پيام ما را دريافت كرد كه اگر برنامه 

اي خود را ادامه دهد، نتيجه آن  هسته
  .يك درگيري نظامي خواهد بود

عالقه بسياري به انجام توافق از سوي    
طرف اروپايي هست و همچنين پيام 
بر جدي از سوي ايران مبني 

اي و  اش به مذاكرات هسته ي مند عالقه
اي فرستاده شده و نيز اعزام  منطقه

هايي  نماينده آمريكا به مذاكرات، نشانه
ها هم آن را جدي  است كه آمريكايي

  .مي كنندتلقي 
مقامات ايراني بر اين باورند كه     

مواضع اولمرت درباره حمله نظامي به 
ه ايران در ارتباط با موقعيت شكنند

داخلي او در وضعيت سياسي اسرائيل 
. بوده و اين تحليل بسيار اشتباه است
دولت اولمرت مشكالت جدي و 

شود  اي دارد، اما اين دليل نمي عديده
  .كه موضع اسرائيل با ايران تغيير كند

در همين ارتباط، توافق چندجانبه    
اي ايران  در اسرائيل درباره توان هسته

اين كشور در و همچنين هژموني كه 
منطقه ايجاد كرده است، وجود دارد و 
همچنين همه احزاب اسرائيلي متفقند 

اي نباشد،  كه تا وقتي يك توافق منطقه
از مجهز بايد در يك فرصت مناسب، 

شدن ايران به تكنولوژي توليد سالح 
 عالوه بر .  جلوگيري شودهسته اي

اين، كشور سعودي و تعدادي ديگر از 
نيز با آنان همراهند و كشورهاي عربي 

البته اين موضع در مذاكراتي كه مفاد 
اما . شود، نمايان است آن آشكار نمي

اتخاذ اگر ايران موضع عملگراتري 
، اين اميدواري هست كه به كند
اي منطقي در زمينه ديپلماتيك  نتيجه

  .دست يابيم
كه به » 5+1«بسته پيشنهادي اخير     

سوي ايران داده شد، به خوبي از 
ايران پذيرفته شد و عالوه بر 

 ،هاي سياسي و اقتصادي همكاري
ها امكان دستيابي به جديدترين  ايراني

راكتور آب سبك و نيز امكان تحقيقات 
ها نيز  ايراني .را پيدا مي كنندو توسعه 

ند و در ه ابه اين بسته پاسخ مثبت داد
 پيش مذاكرات، ايران توافق مرحله

ديد نصب نكند نمود سانتريفيوژهاي ج
دهنده اين است كه مقدار  كه نشان

. يابد شده افزايش نمي اورانيوم غني
نيز تعهد داد براي » 5+1«هرچند گروه 

هاي جديد اقدامي نكند و  تحريم
هنگامي كه مذاكرات آغاز شد، ايران 

سازي اورانيوم و  براي شش ماه غني
  .كند هاي وابسته را تعليق مي فعاليت

ر سال گذشته، گاهي حتي در چها    
 را رد كرده خواست غربايران اين 

البته هدف اين مذاكرات، . است
جانبه بين  رسيدن به يك توافق همه

شامل موضوعات عراق، » 5+1«ايران و 
فارس، افغانستان و توافقات  لبنان، خليج

همچنين از . اي با ايران است منطقه
هايي دال بر حفظ  سوي ايران، نشانه

ورانيوم و تشكيل كنسرسيوم سازي ا غني
با شركاي خارجي مطرح شده بود كه 

چنين پيشنهادي از سوي روسيه در 
  .اندك زمان گذشته ارايه شده بود

هرچند اسرائيل هژموني ايران را      
 اسرائيل تغيير لحنپذيرد، اما  نمي
سخنان ضد اسرائيلي . ده استكر

رنگ و بوي غير نيز، نژاد،  احمدي
موضع گيري ود گرفته و مستقيمي به خ

 از سوي آقاي واليتي مورد هاي او
چنين . قرار گرفته استانتقاد 

هايي، از هنگامي كه  موضعگيري
نژاد قدرت را در دست گرفته  احمدي

آيا ايران در . خورد است، به چشم نمي
خواهد  اين زمينه جدي است يا مي

زمان بخرد تا انتخابات 
 د؟جمهوري آمريكا برگزار شو رياست
اعالم عمومي ايران و انتقاد واليتي آيا 

بمعناي نژاد،  هاي احمدي از سياست
ها مواضع عملگراتري   ايرانيآنست كه 
 اگر اينچنين است، چه ؟ اند برگزيده

؟  تصدي مي كندكسي اين سياست را 
آيا اين سياست در مذاكراتي كه 

ها در آن مستقيم شركت  آمريكايي
  د؟كنند، پيگيري خواهد ش  مي
اگر ايران در اين زمينه جدي باشد،     

يك توافق چندجانبه در زمينه عاليق 
ها و متحدين  ها و اروپايي آمريكايي

آمريكا در منطقه ايجاد خواهد شد، اما 
اگر ايران بخواهد در اين زمينه، تنها 

هاي مذاكره  وقت بخرد و با طرف
بازي كند، يك برخورد نظامي قطعي 

گر مذاكرات به رسد و ا به نظر مي
نتيجه نرسد، اين رويارويي قطعي 

  .خواهد بود
نه باراك اوباما و نه جان مك كين،    

توانند نسبت به هژموني  هيچ كدام نمي
كه ايران در منطقه ايجاد كرده و 

اي اين كشور، مواضع  برنامه هسته
اتخاذ نرمتري از دولت كنوني آمريكا 

 بنابراين، قطعا اگر مذاكرات .كنند
يپلماسي به نتيجه نرسد، آنها مواضع د

 اتخاذ و به عمل درخواهند تندي را 
  .آورد
حال اين پرسش مطرح است، اگر     

رهبري ايران به اين نتيجه برسد كه 
منافع ايران را حفظ كند و در سياست 
خارجي خود، موفقيت بيشتري داشته 
باشد و قدرت خود را افزايش دهد، 

ك بهتر است يا آن كه خطر ي
رويارويي نظامي را به جان بخرد تا 

بنابراين، . منطقه را پرآشوب نمايد
رهبران ايران بايد اين ضرب المثل 
قديمي را در نظر داشته باشند كه يك 
پرنده در دست، بهتر از دو تاي آن 

 .روي شاخه است

  

دو گزارش از ايران و 
عراق و لبنان حاكي از 
توافقي است كه نبايد 

  :علني شود
  

نا بر گزارش دريافتي از عراق و  ب◄
، در گفتگوهاي ژنو، ايران پيشنهاد لبنان

نيفزودن بر شمار سانتريفوژها (سوالنا را 
. پذيرفته است)  هفته اول 6ظرف 

امريكا و ديگر كشورهاي شركت كننده 
در گفتگوها نيز پذيرفته اند به ايران 

اال اين كه ايران . حمله نظامي نكنند
ت او با پيشنهاد نمي خواهد موافق

سوالنا علني شود تا زماني كه در ايران 
و منطقه زمينه علني شدنش را فراهم 

  . كند
        طرف ايران اميدوار است طي دو 

هفته، بتواند پذيرش پيشنهاد سوالنا در 
ازاي قول حمله نظامي نكردن امريكا و 

  اسرائيل به ايران را، بعنوان يك 
  7در صفحه

 اتم سرنوشت ساز؟
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يران و منطقه پيروزي به مردم ا
  .بقبوالند

 بر گزارشي كه از ايران دريافت  بنا◄
كرده ايم، پيش از پاسخ كتبي به 
سوالنا، رژيم بسته پيشنهادي را پذيرفته 

در عمل، . و بنا را بر معامله گذاشته بود
اما .  غني سازي اورانيوم متوقف است

خامنه اي مي پندارد هرگاه، در علن، 
 سوالنا   كشور و شرط6با پيشنهاد 

موافقت كندكه ديگر متوقف كردن 
غني سازي اورانيوم نيز نيست، اعتبار و 
حيثيت رژيم در داخل كشور و در 

  . منطقه، صدمه جدي خواهد ديد
      موافق شدن او با معامله، به جبهه 
محافظه كاران سنتي و اصالح طلبان 
فرصت داده است كه موضوع پذيرش 

را پيش  از موضع شكست 598قطعنامه 
همان عوامل كه سبب شدند . بكشند

خميني جام زهر قبول قطعنامه را سر 
اما . بكشد، هم اكنون جمع هستند

موقعيت ايران موقعيت شكست در 
موقعيت طرف يك . جنگ نيست

كشماكش است كه اگر فرصت را مغتنم 
بشمارد، برد كرده است و خامنه اي نيز 
.  مجبور نشده است جام زهر را سربكشد

ز اين رو، اين روزها فراوان بر موقع ا
شناسي و مغتنم شمردن فرصت و لزوم 
حل مشكل با استفاده از فرصت خوب، 

  . سخن بميان است
مسئله اتم به :       خامنه اي گفت

شوراي عالي امنيت ملي راجع است 
كه رئيس جمهوري محترم در رأس 

اما سخن او به اين معني نيست . آنست
است ايران را  كه احمدي نژاد سي

بلكه معناي آن اينست . تعيين مي كند
كه او پذيرفته است كه به راه معامله 

تأمل در موضعگيري هاي احمدي . آيد
نژاد، در اين روزها، ما را از تغيير 

از تضاد آشتي : محسوسي آگاه مي كند
افسر «ناپذير با امريكا، تا دست دادن به 

 شايد در آينده نزديك،«و  » امريكائي
در برخي حوزه ها، با امريكا گفتگو 

و نيز قبول احتمال حمله نظامي » كنيم
به ايران از سوي او، تحول چشم گيري 

  .است كه انجام گرفته است
بدون :       با اينهمه، مشكل رژيم اينست

بحران بزرگ چگونه بتواند استبداد 
خويش را توجيه كند و ادامه بدهد؟ 
همين پرسش موجب شده است كه 
سخت سران رژيم تمام قواي خود را 
جمع كرده اند مانع از انجام معامله 

آيا محسن رضائي با توجه به . شوند
بار دوم كه : وضعيت امروز، گفته است

قواي عراق به خرمشهر درآمدند، 
احمد خميني از قول پدرش به او 

يا خرمشهر و يا سپاه و آنها : گفته است
 »جنگ سرنوشت«نيز جنگ خرمشهر را 

خوانده اند، وضعيت امروز را، به زبان 
كنايه، توضيح مي دهد؟ صف بندي ها 
در رژيم به ترتيبي است كه معامله بر 
سر اتم و عراق، سرنوشت سخت سران 

اگر معامله . رژيم را نيز ورق مي زند
انجام بگيرد از ميان مي روند و اگر 

احتمال . انجام نگيرد، مي مانند
 هم در ماندنشان ضعيف است زيرا

جامعه و هم در خود رژيم، بدون 
حامي شده اند و روز به روز ضعيف تر 

  .مي شوند
  

  : استراتفور
هاشمي رفسنجاني وضعيت 
امروز را با وضعيت ايران 
بهنگام پذيرش قطعنامه 
مقايسه مي كند و مي گويد 
از آن وضعيت، مي بايد 

  : درس بگيرم
  
از گفتگوهاي )  ژوئيه21( استراتفور ◄

 موقعيت ايران و امريكا در قبال ژنو و
يكديگر، ارزيابي بعمل آورده است 

  :داراي اين نكات

 بعد از هفته اي كه از چانه زني داغ ●
ژنو، با حضور نماينده امريكا، گذشت، 
كندوليزا رايس، وزير خارجه امريكا، 

 ژوئيه از ايران خواست به بسته 21در 
 كشور پاسخ جدي بدهد و 6پيشنهادي 
. زي اورانيوم را متوقف كندغني سا

وگرنه، پس از گذشت دو هفته، با 
.  مجازاتهاي جديد روبرو خواهد شد
امريكا آنچه بايد براي نشان دادن 
جدي بودنش در اين گفتگوها، انجام 

سخنان او در باره حضور . داده است
نماينده امريكا در مالقاتي كه در آن، 
جليلي پاسخ سوالنا را خواهد داد، 

  .يجاد كردشك ا
 از ديد حكومت امريكا، اين حكومت ●

قدمهاي مشخص براي ايجاد جو مساعد 
با گفتگو با ايران برداشته است و اينك 
نوبت ايران است جدي بودن خويش  

در روزهاي پيش از . راثابت كند
شركت نماينده امريكا در گفتگوي ژنو، 
امريكا از گشودن دفتر ديپلماتيك در 

از شرط . يان آوردتهران نيز سخن بم
خود كه ايران مي بايد قبل از هرگونه 
گفتگو، غني سازي اورانيوم را به حال 

گفتگو . تعليق درآورد نيز چشم پوشيد
با عراق بر سر استقرار دراز مدت قواي 
امريكا در اين كشور را نيز به تأخير 

بنا بر اين، حاال نوبت ايران .  انداخت
ز اول امتيا. است كه امتيازها بدهد

. مربوط مي شود به غني سازي اورانيوم
اما ايران مي گويد غني سازي اورانيوم 

مي . را به حال تعليق در نمي آورد
توان گفت كه قصد ايران بدست 
آوردن زمان و استفاده از آن، در 

اما بنظر . تكميل فن آوري اتمي است
نمي رسد كه ايرانيان فرصت نقد را 

 دست بخاطر زمان بدست آوردن از
  .بدهند

 ايران نمي تواند  بگذارد در عراق ●
توضيح اين . زمان از دستش بدر رود

كه اگر فرصت امروز را مغتنم نشمارد، 
زمان درازي را در اختيار امريكا و 
عربستان سعودي گذشته است براي 
بركشيدن سني هاي عراق و از دست 
بدر بردن اقبال تاريخي استقرار دولت 

الوه بر اين، ايرانيها ع.  شيعي در عراق
مي دانند گفتگو و توافق با حكومت 
امريكا كه ماههاي آخر عمر خود را مي 
گذراند، فرصتي است كه اگر آن را از 
دست بدهند، سرو كارشان با حكومتي 
مي افتد كه سياستي كه اتخاذ خواهد 

از اين رو .  كرد، قابل پيش بيني نيست
است كه علي اكبر هاشمي رفسنجاني، 
چهره نفوذمند در رهبري ايران، در 
مصاحبه هاي اخير خود، توضيح مي 
دهد ايرانيان چسان مي بايد از گذشته 
درس بگيرند و تهديد امريكا و اسرائيل 

رفسنجاني . به جنگ را سرسري نگيرند
ميان تهديدهاي امروز  با  وضعيت 

 ساله با عراق 8ايران در اواخر جنگ 
يكا از مقايسه مي كند و حمايت امر

عراق را در آن جنگ، از داليل قبول 
  .قطعنامه مي شمارد

 قسمت سخت كار براي ايران و ●
زمان . امريكا، قسمت كنوني است

محدودي در اختيار ايران است براي 
حل مشكل اتمي و به نتيجه رساندن 

اما كار .  گفتگو با امريكا بر سر عراق
براي ايران و امريكا هر دو مشكل 

ايران سه دهه سياست خود زيرا . است
را بر پايه خصومت با امريكا استوار 

اينك نياز دارد افكار . كرده است
عمومي را متقاعد كند كه گفتگو با 

امريكا . شيطان بزرگ فكر خوبي است
نيز بنوبه خود مي بايد افكار عمومي را 
متقاعد كند كه گفتگو با ايران، محور 
. شر، از لحاظ سياسي، قابل قبول است

البته حكومت امريكا تا حدودي زمينه 
در حقيقت، بعد از . چيني كرده است
 هاميلتون در دسامبر –گزارش بيكر 

، كه در آن، از حكومت بوش 2006
خواسته شده بود با ايران وارد گفتگو 
. شود، زمينه شروع كرد به آماده شدن

چرا ما : تا آنجا كه امريكائيان پرسيدند
  ي كنيم؟با ايرانيان گفتگو نم

 اينطور مي نمايد كه رهبر رژيم، ●
آيت اهللا علي خامنه اي نيز به گفتگو و 

در . معامله با امريكا راغب شده است
واقع، معاون احمدي نژاد در قلمرو 

ايران با مردم «: توريسم، مي گويد
« و . »امريكا و اسرائيل دوست است

ايران امريكائيان را يكي از بهترين 
ميان .  » مي داندملتهاي روي زمين

مرگ بر «اين ابراز دوستي و شعار 
  .، هيچ قرابتي نيست»امريكا

 هرگاه ايران قصد داشت زمان ●
بدست بياورد براي ساختن بمب اتمي، 
نمي بايد افكار عمومي را براي گفتگو 

راه گفتگو . و توافق با امريكا آماده كند
سنگالخ است اما قدمها هم كه برداشته 

  .وار هستندمي شوند، است
  

از ايرانيان جنگ را 
بايد جدي بگيرند تا 
حمله اسرائيل به 

ايران خيال پردازي 
  :است

  
اطالعات و نظرهاي اين : انقالب اسالمي

فصل را در دو قسمت از نظر خوانندگان 
در قسمت اول،  اطالعات و : مي گذرانيم

نظرها در باره بحران اتمي و وجود زمينه 
كنار گذاشته معامله ميان دو طرف و 

شدن گزينه حمله نظامي و در قسمت 
دوم، واسطه هاي ديروز و امريكا  با رژيم، 
بنابر دو گفته و گويندگي آنها را از 
انحطاط رژيم ايران و قدرت امريكا را باز 

  :مي شناسانيم
  

از تهديد به جنگ 
تاجنگ خيال پردازي 
است و از خوش بيني 
نسبت به انجام معامله تا 

مجازاتهاي تهديد به 
  :اقتصادي شديد

  
سند غير رسمي دو صفحه اي * 

ايران كه نيويورك تايمز مفاد 
  : آن را انتشار داده است 

  
، نيويورك تايمز 2008 ژوئيه 22در ◄ 

قسمتهائي از سند غير رسمي دو صفحه 
 6اي كه جليلي به سوالنا و نمايندگان 

بنا بر .  كشور داده است، را منتشر كرد
  ي سند دو صفحه ااينيمز، نيويورك تا

 عنوان»  جامعي گفت وگو هاشيوه«
 در ،  none paperدارد و كلمه 

و صحيح  غلط  آمده اين سنديانتها
در زبان . است  nonpaper آن،

غير ي، اين كلمه قيد مي كند ديپلماس
سند غلط ديگر نيز . بودن سند را يرسم
بگفته . غلط دوم، عنوان نامه بود. دارد

ركت كنندگان در جلسه، يكي از ش
سرگي كيسلياك، معاون وزارت 
خارجه روسيه، وقتي داشت نامه را مي 
خواند نمي توانست جلو خنده خود را 

زبان نا دقيق و غلط سخن گفتن . بگيرد
اختالف بارز اين گفتگو كنندگان 
ايراني را با گفتگو كنندگاني كه در 

 در گفتگوها شركت مي 2003سال 
قيق داشتند، نشان مي كردند و زباني د

بسياري ازآنها ديپلمات بودند و با . دهد
گفتگو كنندگان كنوني جانشين شده 

 .اند
 كشور كه 6 در حقيقت، نمايندگان  ●

در آن سوي ميز گفتگو نشسته بودند، 
مي ديدند متن دو صفحه اي هيچيك 
از نظرهاي آنها را در باره حل بحران 

 .برنامه اتمي ايران در برندارد
  آنها مي ديدند كه سند غير رسمي دو  

 19صفحه كه در جلسه گفتگوها در 
 6ژوئيه، در ژنو، توزيع شد، خواست 

كشور را در باره توقف غني سازي 
اورانيوم نايده گرفته است و در همان 
حال از اين كشورها امتيازها مطالبه 

  .مي كند
 اين ي محتوا5+1 يكشورها براي ●

نااميد كننده  همانقدر يسند غير رسم
 يكشور ها. بود كه سبك نگارش آن

 انتظار داشتند كه ايران با انتخاب 1+5
 مصالحه تن دهد و يراه بينابين به نوع

 هموار ي رسمي گفتگوهايراه را برا
 مدت ي كه ايران برايبدين معن. كند
 خود ي هسته اي هفته فعاليت هاشش

 يرا افزايش ندهد  و از سانتريفيوژ ها
تفاده نكند و در مقابل كشور بيشتر اس

 ي نيز از اعمال تحريم ها5+1 يها
به عبارت ديگر .   كننديبيشتر خود دار

 .توقف در برابر توقف«
 به قول مقام ارشد اروپائي  كه نامش ●

ايران نه در سند غير محفوظ است، 
توقف در برابر « اش  از فرمول  يرسم

 نه در  و  به ميان آوردهيسخن» توقف
 سند .گفت وگوها در ژنوجريان 

گفتگوهاي سنگين و طوالني را پيش 
 اگر اين سند مالك عمل .رو مي نهد
گفتگوها دست كم چندين قرار گيرد، 

  .سال بطول مي انجامد
ايران  دو صفحه اي،  سند  بنا بر●

خواستار حداقل سه دور گفت وگو با 
 همان  ر اگر كار ب.خاوير سوالنا است

پيشنهاد مي سند پيش رود كه روال 
 پس از اين دور گفت وگو ها، كند، 

الزم است حداقل چهار نشست در 
 و 5+1 يسطح وزيران خارجه كشورها
 اين شروعايران تشكيل شود و در 

 ي همه تحريم ها، اجراينشست ها
 ي شوراي ايران ، چه از سوبرضد

امنيت سازمان ملل و چه غير آن، بايد 
  .دنمتوقف شو

زم است از طرفين مذاكره ال     
 كه مي يصحبت درباره مسائل جانب

تواند سد راه پيشرفت گفت وگو ها 
 . كننديباشد، خود دار 

 توان از اين سند فهميد يآنچه كه م● 
 خواهد درباره ياين است كه ايران نم

 ي سازي توقف غني يعنيمسئله اصل
كه مي تواند بكار توليد بمب اورانيوم 

 .اتمي نيز برود، گفتگو شود
 مايل اند 5+1 گروه يكشور ها   اما  

» توقف در برابر توقف«ايران پيشنهاد 
 گفت وگو ،  پس از آنو،را بپذيرد 

در باره بسته پيشنهادهاي  ي رسميها
 ي و سياسي ، امنيتي فناور،يقتصادا

ايران مي بايد با  اما .آغاز شوداست، 

غني سازي اورانيوم را  گفتگوها شروع 
 .متوقف كند

امه خود، ايران بر اينست كه تنها  در ن●
دو بسته » موارد مورد توافق« بر سر 

 ي، سند دو صفحه او در . گفتگو شود
 بين يتحريم هامي خواهد ايران 
پرونده .  شود عليه ايران لغو يالملل

 امنيت ي ايران از شورايهسته ا
 ي المللينسازمان ملل به آژانس ب

 شوراي حكام .ي، باز گردد اتميانرژ
نيز كاري به كار اين پرونده نداشته 

  .باشد و تنها آژانس مسئول آن بگردد
متن سند دو صفحه )  مرداد4(ايسنا ◄ 

در سايت انقالب ( اي را انتشار داد 
نكته اي كه بنظر ). اسالمي درج است

قابل اهميت است و نيويورك تايمز از 
 1اهميت آن غافل شده است، بند 

  :حبه اين شر. مرحله سوم است
درپي تكميل مرحله دوم    «

ها و  وگوها، شش كشور تحريم گفت
هاي موجود شوراي امنيت را  قطعنامه

ادامه نخواهند دارد، در عوض ايران 
  ».مورد توافق را اجرا خواهد كرد

موضوع گفتگو، پرونده : انقالب اسالمي
اتم ايران است و رها كردن غني سازي 

طرف پس اگر قرار برتوافقي باشد، . است
ايران در ازاي امتيازهائي كه مطالبه مي 
كند، مي بايد برنامه اتمي خود را رها 

  .كند
  

برغم رو نشان دادن امريكا، * 
ايران درب به روي حل بحران 

  :اتمي نگشود
  

 19(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄
، گفتگوهاي هيأت ايراني به )ژوئيه

رياست جليلي با هيأتي به رياست 
 عضويت معاونان وزراي سوالنا و با

 ،  با وجود 1 + 5خارجه كشورهاي 
حضور معاون وزارت خارجه امريكا، 

  .هيچگونه پيشرفتي نداشت
 در پايان گفتگوها، سوالنا به ●

در اين گفتگوها : خبرنگاران گفت
همواره پيشرفت هست اما ناكافي 

 ساعت گفتگو، سوالنا 6در پايان . است
شهاي هيچ پاسخ روشني به پرس: گفت

ما يك بسته شامل .  خود نشنيدم
امتيازها پيشنهاد كرديم اما پاسخ 
روشني بدان، نه آري و نه، نه، دريافت 

تشكيل جلسه هاي گفتگو در .  نكرديم
با وجود . باره اين پرونده مشكل است

اين، ما اميد بسيار داريم  پاسخ دريافت 
داريم و اين پاسخ را در دو تا سه هفته 

  . كنيمآينده دريافت
 جليلي نيز به شيوه خود پذيرفت كه ●

: او گفت. گفتگوها پيشرفتي نداشته اند
. ديپلماسي به فرش ايراني مي ماند 
بافتن اين فرش ميليمتر به ميليمتر پيش 

بايد . مي رود و كاري بسيار دقيق است
اميدوار بود كه حاصل كار زيبا به چشم 

  .آيد
 وزارت خارجه امريكا كه چرحش ●

  گيري در روش سياسي خود بعمل نظر 
آورده بود، از ايران خواست ميان 

سن . تعاون و تقابل يكي را انتخاب كند
مك كومارك، سخنگوي اين وزارت 

ما اميدواريم كه مردم ايران در : گفت
مي يابند كه رهبرانشان مي بايد 
انتخابي ميان تعاون كه براي همه 
سودها در بردارد و يا تقابل كه سبب 

واي بيشتر ايران مي شود، يكي ار انز
  .برگزيند

 سرگي كيسلياك، معاون وزارت ●
خارجه روسيه كه در گفتگوها شركت 

شش كشور اميدوارند : كرده بود، گفت
ظرف دو هفته پاسخ ايران را به بسته 

  .پيشنهادي دريافت كنند
  8در صفحه

  

 اتم سرنوشت ساز؟
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 ژوئيه، خبرگزاري فرانسه 21 در ◄
خ، در اين تاري: گزارش كرده است
امتناع ايران از : سوالنا گفته است 

دادن پاسخ مثبت به آخرين 
پيشنهادهاي بين المللي به ايران، سبب 
وضع مجازاتهاي جديد بر ضد ايران 

رابطه ما با  ايران رابطه از . خواهد شد
اما . مجاري سياسي و ديپلماتيك است

هرگاه ايرانيان از دادن پاسخ درخور 
راي امنيت امتناع كنند، از طريق شو

است كه با آنها رابطه گرفته خواهد 
  . شد

نمي توانم بگويم پاسخ :      سوالنا گفت
در دو يا . قطعي ايران چه خواهد بود

سه هفته اين پاسخ را دريافت خواهم 
  . كرد
  

لندن و واشنگتن تهران را به * 
مجازاتهاي جديد تهديد مي 

  :كنند
  

 ژوئيه، رويتر گزارش كرده 21 در ◄
  :است

 انگلستان و امريكا به ايران هشدار ●
دادند كه با خطر تشديد مجازاتهاي 
بين المللي روبرو است اگر پيشنهادهاي 
قدرتهاي بزرگ در باره برنامه اتمي 

  .خود را رد كند
 گردون برون، نخست وزير انگلستان، ●

مجلس (در سخنراني خود در كنست 
تهران با خطر : گفت) شوراي اسرائيل

يش از پيش، در صحنه بين انزواي ب
المللي، روبرو است هرگاه پيشنهادهاي 

 19( كشور كه در گفتگوهاي شنبه 6
.  نيز برآن تصريح شد را رد كند) ژوئيه

از اين پس، ايران با يك انتخاب روشن 
تعليق برنامه اتمي خود و : روبرو است

قبول پيشنهاد مذاكره كه ما كرده ايم 
روز افزون و و يا روبرو شدن با انزواي 

واكنش نه يك دولت كه بسياري از 
همانطور كه ما نقش موتور را . دولتها

در تصويب سه قطعنامه در شوراي 
امنيت ايفا كرده ايم، انگلستان همانند 
امريكا و اتحاديه اروپا مصمم هستند 
نگذارند ايران برنامه توليد بمب اتمي 

  . خود را به اجرا بگذارد
مدي نژاد را      او تهديدهاي اح
  .انزجار آور توصيف كرد

 كندولزا رايس، وزير خارجه امريكا ●
نيز رفتار ايران كه، بزعم او، در وراجي 
خالصه بود، كوشش تهران براي بدست 
آوردن زمان توصيف كرد و از ايران 
خواست ظرف دو هفته پاسخ جدي 

ما بيش . خود را به بسته پيشنهادي بدهد
هستيم  و از هميشه در موضع قدرت 

هرگاه ايران عمل نكند، مجازاتهاي 
ما . جديد برضدش وضع خواهند شد

بايد شروع كنيم به انديشيده پيرامون 
  . كاري كه در شوراي امنيت بايد كرد

مقامات حكومت انگلستان كه با   ●
براون همراه بودند، به روزنامه نگاران 
فهماندند كه در صورت امتناع ايران از 

 كشور، مجازاتهاي بسيار 6قبول پيشنهاد 
سخت تري كه احتمال شامل بخش 
نفت و گاز نيز خواهد شد، وضع 

اين مجازات مي تواند . خواهند كرد
شامل فرآورده هاي نفتي كه در درون 

از .  كشور توليد مي شوند، نيز بگردند
جمله، از راه ممنوع كردن فروش 
قطعات يدكي كه پااليشگاه ها بدان ها 

  .نياز دارند
  

: رئيس ستاد ارتش امريكا* 
جامعه بين المللي مي بايد بر 

  :فشار خود بر ايران بيفزايد
  

 20(   به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄
، درياساالر مايكل مولن، رئيس )ژوئيه

جامعه : ستاد ارتش امريكا، گفته است
بين المللي مي بايد  بر فشار اقتصادي و 

ن سياسي به ايران بيفزايد تا مگر بحرا
  .اتمي ايران راه حل پيدا كند

از :     او  به فوكس نيوز گفت
گفتگوهاي روز پيش با ايران، در ژنو، 
دلگرم شده و بر اين باور است كه 
جامعه بين المللي مي بايد به فشار 
اقتصادي و مالي و ديپلماتيك و سياسي 
خود همچنان ادامه دهد تا ايرانيها تن 

ن اتمي به راه حلي بدهند كه به بحرا
مولن كه متقاعد است . پايان دهد

ايران در پي ساختن بمب اتمي است، 
هشدار مي دهد كه دستيابي ايران به 
بمب اتمي اين منطقه حساس در جهان 

  .سخت بي ثبات خواهد كرد
     او موافق جنگ با ايران نيست و مي 

من به دو جنگ مشغولم و جنگ : گويد
ن امريكا توا.  سومي را نمي خواهم

نظامي الزم را براي حمله به ايران، 
بعنوان آخرين عالج دارد اما  مي بايد 
بداند كه حمله به ايران، پي آمدهائي 
كه از پيش قابل سنجش نيستند و 

  . مشكالت برهم افزا در بردارد
  

حمله اسرائيل به ايران، : رايس* 
خيال پردازي است و در درون 

  :رژيم ايران كشماكش است
  

 21(ش آسوشيتدپرس  به گزار◄
كندولزا رايس، وزير خارجه ) ژوئيه

حمله هوائي : امريكا، گفته است
.  اسرائيل به ايران خيال پردازي است
او حاضر نشد گزارشها پيرامون قصد 
اسرائيل به حمله به مؤسسات اتمي 

حال . ايران، مورد بحث قرار دهد
آنكه، پرزيدنت بوش گفته است گزينه 

  . استنظامي نيز روي ميز
:  گفتCNN      وي در مصاحبه با 

امريكا و اسرائيل بطور مرتب در گفتگو 
و همكاري هستند و با راه و روش 
ديپلماتيك موافقت كرده اند اما 
پرزيدنت بوش گفته است همه گزينه 

امريكا سياست . هاي روي ميز هستند
خود را در قبال ايران تغيير نداده 

ك مي ما رژيم ايران را خطرنا. است
مجازاتهاي بين المللي بر ضد . دانيم

رژيم پرزيدنت احمدي نژاد به تهران 
خسران وارد مي كند و مي بايد در 

  .انتظار مجازاتهاي ديگري باشد
     ما نقطه ضعف رژيم ايران را يافته 

در درون اين رژيم صداهاي . ايم 
گوناگوني حاكي از وجود كشماكش 

: ندصداهائي مي گوي. بگوش مي رسند
سياست رژيم موجب اختالل در اقتصاد 
كشور و انزواي رژيم در جهان گشته 

  . است
      او در توجيه گسيل معاون وزارت 
خارجه به ژنو، براي شركت در 

ما اين قدم را از آن : گفتگوها، گفت
رو برداشتيم كه به همگان نشان بدهيم 
در حل مسئله اتمي ايران، از راه 

اما از شرط . يمديپلماتيك، مصمم هست
امريكا وقتي . خود صرف نظر نكرده ايم

با ايران مذاكره مي كند كه ايران غني 
سازي اورانيوم را به حال تعليق 

برنس پاسخ ايران را خواهد .  درآورد
اگر پاسخ اين بود كه غني سازي . شنيد

به حال تعليق در مي آيد، در 
  .مذاكرات شركت خواهد كرد

 ژوئيه، رئيس 22  و روزي بعد، در ◄
ايران بايد : ستاد ارتش اسرائيل گفت

  !بداند كه گزينه نظامي  روي ميز است
 ژوئيه،  ژروزالم پست، از 27در ◄ 

قول مقامات وزارت دفاع اسرائيل 
علت شركت معاون وزارت : نوشت

خارجه امريكا در گفتگوهاي ژنو، 

كسب مشروعيت براي حمله نظامي به 
  .ايران بوده است

ژوئيه، فوروارد اطالع داد  24در ◄ 
كه  محافظه كاران جديد سياست 
جديد بوش در قبال ايران را مورد 

از ديد آنها، . انتقاد سخت قرار داده اند
بوش تصميم گرفته است كار ايران را 
به وزارت خارجه واگذارد و اين بدان 
معني است كه از تغيير رژيم ايران 

  . منصرف شده است
 كندولزا رايس آيا: انقالب اسالمي

سخنان مكرر ديگ چني، معاون رئيس 
جمهوري امريكا، و مقامات اسرائيل را از 
ياد برده است؟ نه، اما بوش و حكومت او 

آيا تغيير . را سياستي دگر آمده است
سياست تاكتيكي است و يا استراتژيك 
است؟ و ادعاي احمدي نژاد و تهديدهاي 
ا امريكا و اروپا جنگ زرگري هستند و ي

  :واقعي؟
  

تغيير سياست بوش در مورد * 
ايران و عراق و ربط آن با 
انتخابات رياست جمهوري 

  :امريكا
  

الحيات تغيير سياست حكومت بوش  ◄
در ايران و عراق را بررسي كرده و 

 ژوئيه كوريه 22اين بررسي در شماره 
نكات عمده . انترناسيونال بازآمده است

  آن عبارتند از
 حكومت بوش  چرخش ديپلماتيك●

در باره پرونده اتمي ايران و نيز 
نرمشش در گفتگو با حكومت عراق بر 
سر موافقتنامه پيرامون حضور قواي 
امريكا در عراق، تغيير استراتژي 

چرخشي . حكومت امريكا است
تاكتيكي است كه براي مك كين، 
نامزد رياست جمهوري از حزب 

  :جمهوريخواه، بسي سودمند است
رويه خود را در قبال  حكومت بوش ●

ايران تغيير داده است و بسا ايران نيز 
بخصوص كه . بنوبه خود چنين كند

گفتگوها ميان اروپائيان و امريكا به اين 
نتيجه انجاميده است كه گزينه نظامي 

از اين پس، اين .  كنار گذاشته شود
توافق است كه تا آينده قابل پيش 
 بيني، محدوده سياست غرب را در باره

بهمين ترتيب، .   ايران تعيين مي كند
موضع امريكا در باره معاهده همكاري 

امريكا . امنيتي با عراق تغيير كرده است
از  اينكه به تنهائي سلطه نظامي خود را 
بر عراق اعمال كند، چشم پوشيده 

  .  است
 مهم نيست كه ايرانيان چگونه از ●

امتيازي كه ارتباط مستقيم با امريكا 
مهم نيست . هره برداري مي كنداست، ب

نوري المالكي، نخست وزير عراق، از 
تسهيالتي كه امريكا در گفتگو پيرامون 
معاهده همكاري قائل شده است، چه 

آنچه مسلم است . استفاده اي مي كند
واپس رفتن بي چند و چون امريكا 

امريكا در دو مورد بسيار مهم از . است
سياست خارجي خود، هم بلحاظ 

ي و هم بلحاظ محتوا عقب نشسته صور
اين عقب نشستن در چهارچوب .  است

مبارزات انتخاباتي امريكا انجام گرفته 
  .است

 اين عقب نشستن آشكار مي كند كه ●
محافظه كاران جديد نفوذ خود را بر 

در . حكومت بوش از دست داده اند
اواخر رياست جمهوري خود و يك 
 ماه مانده به شروع رسمي مبارزات
انتخاباتي امريكا، حكوت بوش  برآنست 
كه موقعيت مك كين نامزد رياست 
جمهوري از حزب جمهوريخواه را 

نفوذ كبوترهاي  حكومت . خوب كند
بوش، كه كندولزا رايس و همكار او، 
روبرت گيت، وزير دفاع رهبريشان مي 

افول بخت . كنند، افزايش يافته است
محافظه كاران جديد و صعود اقبال 

ترهاي حكومت بوش سبب شده كبو
 –است كه عمل به گزارش بيكر 

هاميلتون در باره گفتگو به ايران و 
تغيير رويه در قبال عراق، در دستور 

مك . كار حكومت بوش قرار بگيرد
كين براي اين كه از رقيب خود، 
اوباما، جا نماند از اين گزارش 

اوباما، مي گويد . طرفداري مي كند
هوري برگزيده هرگاه به رياست جم

شود، با ايران وارد گفتگو خواهد شد و 
قواي امريكا را، در مناسب ترين 

  .فرصت،  از عراق خارج خواهد كرد
 بنا بر سنجش هاي افكار، امريكائيان ●

خواهان آنند كه از تعهدات نظامي 
امريكا در خارج از مرزهاي اين كشور 

بنا براين امتياز از آن . كاسته گردد
بنا براين، بسا از راه اتفاق .  اوباما است

نيست كه درست پيش از آغاز سفر 
اوباما به خاورميانه و اروپا، حكومت 
بوش دست به واگرد ديپلماتيك مي 

اين واگرد از تأثير سخنان اوباما . زند
  . در اين و آن كشور مي كاهد

 عقب گرد ديگري وجود دارد كه ●
مي تواند نرمش متخذ در استراتژي 

بوش از . وش را توضيح دهدحكومت ب
هدفهاي بنيادي  خود در منطقه 

هدف او . خاورميانه چشم پوشيده است
اين بود كه تاپايان دوران رياست 
. جمهوريش، فلسطينيان دولت پيداكنند
هم تحقق اين هدف مشكل است و هم 
. البي اسرائيل با آن مخالف است
تعقيب آن سبب مي شود مك كين 

حكومت رو .  دآرائي را از دست بده
به پايان بوش برآنست مشكل بر مشكل 
نامزد حزب جمهوريخواه نيفزايد و با 
ايجاد دو تغيير مهم در سياست خارجي 
خود و رها كردن هدف ايجاد دولت 
فلسطيني، راه را براي مك كين هموار 

  .كند
  

ذره اي عقب : احمدي نژاد* 
  :نمي نشينيم

  
 مرداد، احمدي نژاد در 2 در ◄

شركت امريكا در : گفته استياسوج 
او از . گفتگوهاي ژنو  قدم مثبتي بود

امريكا خواست با تهديد كردنها، اثر 
و تأكيد كرد، . اين كار را از بين نبرد

يك ذره  از حق خود چشم نمي 
  . پوشيم

  
به بازرسي آژانس : آقازاده*

براي يافتن تأسيسات اتمي 
محرمانه پايان مي دهيم و هم 

باره پرونده اتمي گفتگو در : او
ميتواند به حل مسائل ديگر 

  :منطقه نيز بيانجامد
  

 ژوئيه، غالم رضا آقازاده، 24 در ◄
: رئيس سازمان اتمي ايران گفته است
ايران مي خواهد به همكاري با 
كارشناسان سازمان بين المللي انرژي 
اتمي، در مورد تفتيش براي يافتن 

 زيرا. تأسيسات اتمي مخفي پايان بدهد
اينگونه تحقيق ها از صالحيت آژانس 

  .خارج هستند
:     و در همان روز، او گفته است
گفتگوها در باره پرونده اتمي ايران 

مي تواند مسائل ديگر خاورميانه، عراق 
. و لبنان و بهاي نفت، را نيز حل كند
سخن او اعتراض شديد لبنانيها را 

  .برانگيخته است
    

از عالمتهاي انحطاط تنها 
ابرقدرت جهان، صاحب 
نقش شدن قرباني فر و 

  : امير احمدي هااست
  

ايرانيان و امريكائيان : انقالب اسالمي
افتضاح ايران گيت را در دوره اي كه 
ريگان رئيس جمهوري امريكا بود و 
خميني ولي امر مطلقه ايران، به ياد مي 

در آن، قرباني فر، بعنوان واسطه . آورند
 بار ديگر، در .نقش اول را بازي كرد

حكومت كنوني امريكا، تقال كرد صاحب 
در باره افتضاح ايران گيت، . نقش شود

. محسن هاشمي مصاحبه اي كرده است
  :نكاتي از آن گويائي ها دارند

  

قول علي هاشمي در باره * 
افتضاح ايران گيت كه در آن، 
حقايق از وراي پوشش دروغ  
: خود را آشكار مي كنند

را واسطگي امثال انحطاط امريكا 
به (قرباني فر و علي هاشمي 
 25قول خودش آن روز جواني 

ساله و ناوارد به سياست بوده 
است و بنا بر گزارش رسمي 

 ميليون دالر 6تاور، امريكا به او 
گزارش ) رشوه پرداخته است

مي كند اما انحطاط رژيم 
خميني را كه با گروگانگيري 
وارد مرحله بدون برگشت شد، 

ل علي هاشمي مي توان در قو
  :آشكار ديد

  
 از چه مقطعي وارد شما: شهروند روز* 

 اين ماجرا شديد؟
 از اينكه طرح تهاجمي آمريكا بعد ●

براي پياده شدن در تهران و مذاكره 
  رتبه شكست خورده بود با مقامات عالي

ماجراي آمدن هيأت مك فارلين به ( 
، خود آنها اين ) ا.ا. ايران را مي گويد

وال را به صورت جدي داشتند كه ئس
 .چه اتفاقي افتاده است

 حقيقت آنها اين در: شهروند روز* 
ابهام را داشتند كه نكند از اول با 
مقامات ايراني در ارتباط نبوده و 

اند و آنها  ها جدي و موثر نبوده البي
 .اند   حساب اشتباه باز كرده

.  همينطور استبله،:  علي هاشمي●
ار بوده بيايند و مذاكره و آنها شايد قر

وال را ئحاال اين س. مالقات داشته باشند
د كه چرا كارها مطابق معمول شتندا

من به همراه چند . انجام نشده  است
تن از دوستان در آن زمان سفري به 

 بود و من 1365شهريور . بلژيك داشتم
 يدر آنجا تماس.  سال بيشتر نداشتم25

ما با من گرفته شد و گفتند كه 
خواهيم مسائلي را با شما در ميان  مي

بگذاريم تا به گوش آقاي 
من به آنها . رفسنجاني برسد هاشمي

گفتم كه مسووليتي ندارم و آنها گفتند 
مان  خواهيم كه شما پيام كه ما صرفا مي

را به گوش آقاي هاشمي برسانيد و به 
 در اتيمالق. دنبال چيز ديگري نيستيم

  9در صفحه
  
  

 اتم سرنوشت ساز؟
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يم و وقتي مالقات انجام لژيك داشتب
شد، مشخص شد كه آن افراد مقام 
حكومتي نيستند اما كساني هستند كه 

. كنند با شوراي امنيت آمريكا كار مي
يكي از آنها فردي به نام آقاي حكيم 

االصل بود و چند سال   بود كه ايراني
يكي . پيش در كره جنوبي فوت كرد

ديگر از آنها هم فردي به نام ريچارد 
كورد بود كه قبال معاون وزير دفاع سي

آمريكا بوده و مدت زيادي هم در 
مترجمي هم . ايران حضور داشته است

همراه آنها بود كه گويا قبال در سفارت 
. كرده است آمريكا در تهران كار مي

جلسه ما در هتلي در بلژيك برگزار 
 .شد
 ديدار با آقاي براي: شهروند روز* 

 نكرديد؟هاشمي يا فرد ديگري چك 
 چون من كه مقام نه،:  علي هاشمي●

رسمي نبودم تا الزم به چك كردن 
 .باشد
 آن جلسه چه در: شهروند روز* 
 .؟هايي مطرح شد بحث

 بحث مك فارلين آنها:  علي هاشمي●
را مطرح كردند و گفتند كه ما به ايران 

مان هست كه به ايران  ايم و عالقه آمده
امي در كمك كنيم و ايران از لحاظ نظ

برابر عراق به زودي با مشكل برخورد 
يافتن به  عراق در حال دست. كند مي

ها دارند  تسليحات جديد است و روس
كنند كه خارك از كار  كمك مي

گفتند كه ما در چنين شرايطي . تدبيف
خواستيم به شما كمك كنيم و  مي

ماجراي مك فارلين را توضيح دادند و 
تفاق پرسيدند كه چرا آن ا بعد مي

خواهند  ها نمي افتاده است؟ آيا ايراني
 اصال ما را ببينند؟

...  
 گفتند كه مطابق اطالعات ما، آنها

روسيه و برخي كشورهاي غربي، 
حمايت تسليحاتي خودشان از عراق را 

اند و به زودي  ه به شدت افزايش داد
موازنه جنگ به نفع عراق كامال تغيير 

خواهيم اين  خواهد كرد و ما نمي
آنها البته اضافه كردند كه . اتفاق بيفتد

 ما نظرگوييم كه مد روشن و صريح مي
اين نيست كه شما يك پيروزي در 

بعد هم چند بار . عراق به دست بياوريد
تاكيد كردندكه آنچه مدنظر ماست، 

به هر . است» صلح شرافتمندانه«يك 
حال آنها از آنچه در تهران اتفاق 

 يك شكي افتاده بود متعجب بودند و
فر  گفتند قرباني هم داشتند كه مي

باالخره با اسرائيل روابطي دارد و شايد 
اندازي  هاي اسرائيلي سنگ البي
اند تا روابط ما به شكل مناسبي  كرده

فر كه گمان  قرباني. برقرار نشود
بوده » سوزني«كنم نام سابق او هم  مي

است، از قبل از انقالب هم با 
گويا روابطي هاي اسرائيلي  سازمان

 .داشته است
ها به   آمريكايييعني: شهروند روز* 

فر كه دالل اين معامله  خود قرباني
 اسلحه بود هم شك داشتند؟

 اصال در كل برخي بله،:  علي هاشمي●
معتقدند كه دو گروه بسيار مخالف 
برقراري روابط ميان ايران و آمريكا 
هستند يكي اپوزيسيون ايراني خارج از 

 اسرائيل و هر بار به  يگر،كشور و د
رويم، آنها  سمت اين روابط مي

هاي خودشان را براي جلوگيري  البي
حاال . كنند از اين اتفاق، فعال مي

 كه اين مسئله آيا واقعا در ريمكاري ندا
آن مقطع وجود داشت يا نه؛ ولي به 

ها اين احتمال را  هر حال آمريكايي
 .هم در آن جلسه مطرح كردند

 و نتيجه اين فرجام:  روزشهروند* 
 جلسه شما چه بود؟

 وقتي از سفر من:  علي هاشمي●
برگشتم شرح آن ديدار را در چندين 
صفحه كتبا نوشتم و وقتي از آقاي 
هاشمي رفسنجاني گرفتم و خدمت 
ايشان رسيدم و ماجرا را هم كامال 

 .توضيح دادم
 آقاي هاشمي واكنش: شهروند روز* 

 چه بود؟
 ماجراي مك ايشان:  علي هاشمي●

فارلين را تكذيب كردند و گفتند كه 
به نظرم چنين چيزي درست نيست و 

اما بعد گفتند كه حاال . واقعيت ندارد

بعد . شما گزارشت را بگذار اينجا باشد
هم كه من يكي، دو بار پيگيري كردم 

 .اي نگرفتم هيچ نتيجه
 در آن تان برداشت: شهروند روز* 

 هاشمي چه زمان از آن پاسخ آقاي
 بود؟

 اين بود كه برداشتم:  علي هاشمي●
 .كنند ايشان از من پنهان مي

 شما اقدام ديگري پس: شهروند روز* 
 انجام نداديد؟

 در آن زمان من:  علي هاشمي●
با يكي . ارتباطي هم با دفتر امام داشتم

از دوستان كه در دفتر امام بود اجمالي 
 مشورت كردم و ايشان پيشنهاد داد كه
من با آقاي محسن رضايي كه ارتباط 

رفتم . اي بگذارم هم داشتيم، جلسه
 ...پيش آقاي محسن رضايي

 هماهنگي با آقاي هيچ: شهروند روز* 
 هاشمي انجام نداديد؟

 آقاي هاشمي كه نه،:  علي هاشمي●
 .تكذيب كرده بود

 از ديدار با هدفتان: شهروند روز* 
 آقاي رضايي چه بود؟

 واقعا دنبال يك هم:  علي هاشمي●
پاسخ بودم و هم به مشكالت جبهه فكر 

كردم كه از نزديك خودم آنها را  مي
البته بعدا شنيدم كه . كردم درك مي

آقاي هاشمي آن گزارش را كه من به 
ايشان داده بودم به آقاي حسن 
روحاني و دكتر هادي در مجلس داده 

خواست خودش راسا  ايشان نمي. بود
كه ربطي به او  دوارد ماجرايي شو

خواست ماجرا از كانال  ندارد و مي
 .خودش انجام شود

 كه نزد آقاي گفتيد: شهروند روز* 
 نتيجه آن جلسه چه بود؟. رضايي رفتيد

 فشار جنگ آن بيشترين:  علي هاشمي●
حجم عظيمي . زمان بر دوش سپاه بود

رفت،  نيروي انساني به جنگ مي
داد اما هيچ  نبردهاي سنگيني رخ مي

اي نداشت و آنها مجبور بودند  تيجهن
در ميان مردم تبليغ كنند كه پيروز 

هايي كه با  در صحبت. اند   شده
ها داشتم و گزارش آن را هم  آمريكايي

نوشته بودم، موضوع حمله شيميايي هم 
كارشناسان غربي به . مطرح شده بود

عراق مشورت دادند كه تنها راه مقابله 
بمب شيميايي با موج نيروهاي انساني، 

در چنين شرايطي استراتژي نبرد . است
ايران براساس تسليحات مدرن نبود و 

ساز  صرفا يا براساس تسليحات دست
وطني ساز خودش بود يا مبتني بر 

ها از  توانست وراي تحريم  ميچهآن
 .خارج بگيرد

 آنها در اين راهكار: شهروند روز* 
 مسئله چه بود؟

 من بحث  آن بادرباره:  علي هاشمي●
گفتند كه ما همچنين  مي. كردند مي

راهكارهايي براي فالن كار داريم يا 
گفتند برخي به دنبال قطع  مثال مي

صادرات نفت ايران هستند يا 
در . خواهند به خارك حمله كنند مي

چنين وضعيتي سوالي در ذهن من 
توان  آمد با اين مضمون كه آيا مي مي

ا اين از اين وضعيت نجات پيدا كرد؟ ب
شرايط به ديدار آقاي رضايي رفتم و 

آقاي رضايي . موضوع را توضيح دادم
تكذيب نكرد و گفت آنچه گفتي اتفاق 

ما هم اگر بتوانيم از نظر . افتاده است
استراتژيك از آنان كمك بگيريم، اين 
همه تلفات نخواهيم داشت و پيروزي 

ما از . شود ها در جنگ بيشتر مي بچه
اه به جريان كمك  واحدهاي سپقطري
كرديم و حاال شما هم كاري به اين  مي

هايت  فقط سرنخ. موضوع نداشته باش
كنم  هايي كه من معرفي مي  را به بچه

از اين . وصل كن تا كار ادامه پيدا كند
مقطع به بعد من ديگر شخصا 

اي نداشتم و فقط سفري به  مداخله
 تا نيروهايي كه سپاه خارج داشتم

 را به نيروهاي  كرده بودرفيمع
 .آمريكايي وصل كنم

 چه كشوري اين در: شهروند روز* 
 گيري را انجام داديد؟ ارتباط

 به تركيه رفتم و ابتدا:  علي هاشمي●
اين مذاكرات هم . سپس به آمريكا

ادامه يافت تا زماني كه روزنامه الشراع 
بار قضيه مك فارلين را  براي اولين

آقاي منتشر كرد و بعد حضرت امام با 
كند كه  هاشمي اين نظر را طرح مي

بهتر است اول بار ما داستان را افشا 
 آبان اين 13كنيم و ايشان هم روز 

هاي  اما صحبت. كنند  را افشا ميضيهق
تر  عمومي باز هم ماجرا را پيچيده

كند و به سرنوشت ماجراي قبلي  مي
 .كند  دچار مي

 شما تنها با آنها يعني: شهروند روز* 
هاي جديد را  گرفتيد و كانالتماس 

 مشخص كرديد و كناره گرفتيد؟
ها  من به آمريكايي! بله:  علي هاشمي●

توانند با شما  گفتم كه اين افراد مي
مذاكره كنند و البته به آنها گفته شد 
كه باز هم اينها مقامات رسمي نيستند و 
شما با اين افراد به عنوان افرادي كه 

ان هستند، صاحب نفود در سياست اير
 .توانيد مذاكره كنيد مي
 حقيقت طوري در: شهروند روز* 

ها پي  ل وانمود شد كه اين قضيه را دال
 گيرند؟ مي
 البته همان زمان هم اقدامات بله ●

مثال دو گروگان . مثبتي انجام شد
آمريكايي آزاد شدند و آنها هم در 

به ايران كه هاي تسليحاتي  مقابل كمك
اين مرحله رسيد كه كرده بودند تا به 

ها  همه مشكوك شدند كه اسرائيلي
اند و جريان  خبر را به الشراع داده

مهدي هاشمي مطرح شد و الشراع 
خبر سفر مك فارلين به ايران را چاپ 

 .كرد
 از ماجراي مك يعني: شهروند روز* 

فارلين ايران نتوانست به صورت 
مناسب نفع ببرد و اين ماجرا را درست 

هاي زيادي را    و هزينهمديريت كند،
 بعد از آن پرداخت؟

 اينكه ايران بخواهد نه:  علي هاشمي●
هاي بيشتري بپردازد، بلكه با  هزينه

شكست ماجراي مك فارلين به هر حال 
 كه  راها همان كاري آمريكايي

خواستند انجام دهند با فشار بيشتري  مي
 .عليه ايران انجام دادند

ر زاده علي سخنان براد: انقالب اسالمي
اكبر هاشمي رفسنجاني در باره سياست 
امريكا در دوره ريگان تكذيب سخنان 
جديد هاشمي رفسنجاني در باره حمايت 
امريكا از عراق، در جنگ،  برضد ايران 

در قسمتي كه نقل نشد، او مي . است
گويد امريكائيان با صراحت به او گفته اند 
مي خواهند نه ايران و نه عراق پيروز 

! اند» صلح شرافتمندانه«خواهان . وندش
بدين سان، او تصديق مي كند هدف 
امريكا اين بوده است كه جنگ پيروز 

همان واقعيت را باز مي . نداشته باشد
 خرداد 22گويد كه بني صدر در بيانيه 

بعد از دريدن پرده و آشكار شدن .  گفت
افتضاح ايران گيت، آلن كالرك وزير 

كومت تاچر، در دفاع انگلستان، در ح
جنگ در سود انگلستان و : دادگاه گفت

غرب بود اسباب ايجاد و ادمه آن را فراهم 
  .كرديم

    افزون بر اين، به وجود كانالهاي 
ارتباطي رژيم با حكومت امريكا اعتراف 

هاشمي رفسنجاني كانال خود : مي كند
را مي داشته و از سخن ريگان در لزوم 

ر عراق، در جمع حمايت از ايران در براب
مسئوالن حزب جمهوريخواه نيز آگاه 

حسن روحاني و هادي در . بوده است
علي . شمار واسطه هاي او بوده اند
سپاه (هاشمي  ميان محسن رضائي 

و امريكا را نيز رابطه برقرار ) پاسداران
در دفتر مهنس (كنگرلو . كرده است

موسوي، نخست وزير وقت، كار مي كرده 
ريق قرباني فر با حكومت نيز از ط) است

درگزارش . ريگان رابطه مي داشته است
.   است5كنگره شمار كانال هاي ارتباطي 

 كانال ديگر اطالع 2علي هاشمي از  
  ندارد و يا  از آنها اطالع دارد؟ 

 ساله 25طرفه اين كه برادر زاده     
هاشمي رفسنجاني، بدون اطالع عموي 

 بلند پايه خود، با دو تن، يكي امريكايي و

گفتگو مي ) حكيم(و ديگري اسرائيلي 
به عموي خود گزارش كار رامي . كند
اعتناعي از او نمي بيند و به سراغ  . دهد

دوستي در دفتر خميني مي رود و از  
طريق او با رضائي ديدار مي كند و ميان 
او و امريكا رابطه برقرار مي كند و از آغاز 

سنجاني تا پايان، بدون اطالع هاشمي رف
همين نوع رابطه را رضا پسنديده، در !  ؟

مادريد، با هيأتي امريكائي برقرار مي كند 
كه در ظاهر از سوي كارتر براي ديدار او 

 –آمده بودند و در باطن از سوي ريگان 
او هم مدعي بود كه در سفر ! بوش

مادريد بوده و در آنجا با او رابطه گرفته 
با او در : داند اما بعدها حقيقت آشكار ش

تهران تماس گرفته اند و او به دعوت آنها 
او نيز مدعي بود . به مادريد رفته بود

بدون اطالع عموي خود خميني، ديدار را 
چرا هر دو دروغ گفته . انجام داده است

اند؟ زيرا  از بزرگي دو فضاحت بين 
المللي اكتبر سورپرايز و ايران گيت آگاه 

د حقيقت را بوده اند و نمي توانسته ان
بگويند و بر رسوائي كار خميني و 

  .بيفزايند... هاشمي رفسنجاني و
      اما گفته هاي امروز علي هاشمي 
بكار آگاهي از ميزان انحطاط امريكا 

با : بمثابه تنها ابر قدرت جهان مي آيد
 بوش انحطاط امريكا –حكومت ريگان 

آغاز شده به ترتيبي كه كساني چون 
ي هاشمي از آنها هم رشوه قرباني فر و عل

گرفته اند و هم سمت و سو دهنده 
و امروز هوشنگ . سياست آنها شده اند

امير احمدي مدعي است اين موقعيت را 
و ما مي دانيم جريان . جسته است

  :انحطاط شتاب گرفته است
  

هوشنگ امير احمدي خود را * 
سمبل رابطه ايران و امريكا مي «

اط در حقيقت سمبل انحط. داند
رژيم مافياها و امريكا بمثابه تنها 

  :ابر قدرت است
  

گفتگوي )  تير27(سايت انتخاب  ◄
خود را با هوشنگ امير احمدي كه به 

نكات . تهران رفته، انتشار داده است
گوياي گفته هاي امير احمدي عبارتند 

  :از
)  موفاز(    او   به   من: ي احمدريام ●

  نكنيد   خوردبر   اينجوري   شما   كه   گفتم
. ايران   يزيد   بشود   اسراييل   ونگذاريد 

  اكنون   هم   كه   جرياني   كه   چرا
  غيرعادي   گذرد   مي   كشور   دو   دررابطه 
  وايران   اسراييل   نرمال   درحالت. است 
. باشند   داشته   را   مشكالت   اين   يدنبا 

  هيدبد   خرج   به   حوصله   كه   گفتم
  پيدا   مشتركي   نكات   شود   مي   وچگونه 
  يك   واسراييل   ايران  اين نظر كه    . كرد 
  حرف   ،دارند   استراتژيك   اختالفات 
  درحالي. است   دوطرف   هاي   راديكال 
  دوكشور   اين   كه   است   اين   واقعيت   كه 
  جريان   ينا   دارند   مذهبي   دعواي   نه 
  رهبران   بايد   فقط. است   سطحي 
. باشند   داشته   صدر   سعه   دوكشوربايد 
  ايران   رابطه   بگذارد   بايد   اسراييل 
  يك   صورت   اين   در. برود   پيش   وآمريكا 
  وايران   اسراييل   بين   تري   مثبت   رابطه 
     . گرفت   خواهد   شكل 

  او:  كردفيتوص نيواكنش موفاز را چن
  گفت. زد   مي   هميشه   كه   زد   حرفهايي 
  زني   مي   كه   را   حرفهايي   خواهم   مي 
. كنم   باور   توانم   نمي   اما   كنم،   باور 

  است   اين   اسراييل   وملت   من   احساس
  را   آنو   است   جدي   تهديد   ايران   كه 
  ازطرف   ما   متاسفانه   وما   كنند   مي   حس 
  بدهد   آرامش   ما   به   كه   چيزي   ايران 
  دولت   طرف   از   چه   وهر   بينيم   نمي 
  اين   افزايش   جهت   در   بينيم   مي   ايران 
  . است   تهديد 

  احمدي   آقاي   كنم   مي   فكر   االن ●
  بليق   هاي   دولت   از   بيش   دولتش   نژاد 
. كند   مي   فكر   موضوع   اين   به   باجديت 

  قبلي   هاي   دولت   از   بيش   نژاد   احمدي

  ايران   رابطه   كه   است   مند   عالقه 
  حتي. برساند   جايي   به   را   وآمريكا 
  درداخل   هم   نژاد   احمدي   مخالفان 
  روي   او   كه   كنند   مي   اعتراف   ايران 
  مي   كار   خوب   آمريكا   با   رابطه   موضوع 
        . كند 
  احمدي« مطلب كه ني ااني با بيو
  ايران   كار   محافظه   ترين   راديكال   نژاد 
  محافظه   نژاد   احمدي   از: ، گفت»نيست 
  آن. تر وجود دارد   وراديكال   كارتر 
  نداشته   ديمن   عالقه   است   ممكن   نيروها 
  مي   نيروها، تنها   آن   االن   اما. باشند 
  و   كنند   فرياد   و   داد   بزنند،   غر   توانند 
  خيلي   خيلي   هاي   حرف   بنويسند، 
  اتهام   و   بزند   آن   و   اين   به   آميز   توهين 
  توانند   نمي   آنها   اما. ديگران   به   بزند 
  در واقع. بگيرند   را   حركت   اين   جلوي 
  جريان   اين   ندتوا   مي   كه   نيرويي   االن 
  مخالف. است   درقدرت   ببرد   پيش   را 
 .ندارند   را   برنده   كارد   آنها   ولي   دارد 

  كه   هستم   آن   نگران   بيشتر من  ●
  جريان   اين   با   درستي   برخورد   آمريكا 
  باشد   پروپاگاندا   دنبال   به   و   نكند 
  مثل   دمهاييآ   دست   كه   نباشد   وجدي 
  حتي   من. بندد   مي   را   ژادن   احمدي 
  نبايد   حتي   ها   آمريكايي   دارم   اعتقاد 
  درتهران   دفتر   اين   كه   كنند   اصرار 
  باشد،   ديگري   جاي   تواند   مي. باشد 
  پايتخت   تهران   هرحال   به   خوب   ولي 
. باشد   درتهران   دهند   مي   وترجيح   است 
        

  تا  « سوال كه ني در پاسخ به ايو ●
  مالقات   ايراني   مقامات   با   سطحي   چه 
  دروضعيتي   متاسفانه: ، گفت» كرديد؟ 
  اي   اشاره   رابطه   دراين   بتوانم   كه   نيستم 
  حرفي   وجه   هيچ   به   خواهم   نمي. كنم 
  را   نژاد   احمدي   آقاي   دولت   كه   بزنم 
  نيروهايي   چون. بياندازم   سر   درد   هب 
  درايران   من   حضور   مخالف   كه   هستند 
  كنند   سروصدا   هستند   مايل   و   هستند 
  كلي   هم   روزه   چند   اين   در. دراينجا 
  مطلب   وچند   كردند   ايجاد   سروصدا 
  خوبي   در سطح   اما. نوشتند   من   عليه 
        . رود   مي   پيش   اتفاق   اين 

 از ياي مطلب كه حامل پني اانيبا ب ●
:  هستم گفتكاي آمري دولت برايسو
  من. بود   خواهم   سخني   حامل   حتما   من
  ابا   و ببرم   بياورم   پيام   بگويم   اينكه   از 
  بشوم   تبديل   ندارم   دوست   چون. دارم 
  هميشه   من. رسمي   عامل   يك   به 
  شوراي   درچارچوب   را   ام   زندگي 
  غير   و   غيردولتي   كه   وامريكاييان   ايراني 
  كارمان . دهم   مي   انجام   است   سياسي 
  براي   حرفهايي   من .است   شفاف 
  آنها   به   كه   داشت   خواهم   ها   آمريكايي 
  ايران   كه   هم   درفوريه   قبل   دفعه. بزنم 
  داشتم   تهران   براي   حرفهايي   هم   امدم 
  براي   هم   حرفهايي   برگشتم   وقتي   هم   و 
  كار   دراين   هم   خيلي. داشتم   واشنگتن 
  اسمش   خواهم   نمي. بودم   موفق   تهالب 
     . بگذارم   بردن   پيام   را 

  در وزارت    همي احمدريام ●
  وهم   در سنا   هم   آمريكا   امورخارجه 
با  اي   گسترده   ديدارهاي   دركنگره 

 .داشته است  ييكايمقامات آمر
 ي خارجاستي در مورد سي احمدريام

 نژاد ياحمد: دي گوي نژاد مياحمد
  خوب   خيلي   نظرم   به   امريكا   با   در رابطه

  هاي   ايراني   با   دررابطه. كند   مي   كار 
  به   جمهوري   رييس   هيچ   ازكشور   خارج 
. است   نكرده   كار   نژاد   احمدي   خوبي 

  هاي   ايراني   كه   خواهد   مي   دلم   واقعا
 در     بيشتر   مقدار   يك   ازكشور   خارج 

  نژاد   احمدي   آقاي   هاي   حركت    مورد
    ايران   به   اينها   كردن   نزديك   درمورد 
  مي   جديت   او   خيلي. كنند   صحبت 
  خارج   هاي   ايراني   پاي   كه   كند 
  روز   چند. شود   باز   اناير   به   ازكشور 
  كه   است   قدغن   مگر   كه   گفتند   پيش 
  يك   براي. شود   باز   كشور   به   مردم   پاي 
  كار   محافظه   گويند   مي   كه   آدمي 
  مهم   خيلي   حرف   اين   است   وراديكال 
     . است 

  تبديل   نخواهم   چه   بخواهم   چه   من ●
 كاي و آمررانيرابطه ا  سمبل   به   ام   شده 

  درمورد   چه   هر. ايران   در   مخصوصا ، 
  رابطه   سمبل   عنوان   به   آمريكا   در   من 
     بايد   را   اين   درتهران   كنيد   مي   فكر 

  10در صفحه

 اتم سرنوشت ساز؟
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  جناح   براي   عمال   يعني. كنيد   برابر   هزار
  فرقي. عادي   مردم   ويا   دولت   راست، 
  درايران   من   حضور   معناي. كند   نمي 
  است   بوده   خوشامدگويي   با   همراه   كه 
  آن   براي   فضا   كه   معناست   اين   به 
  گذشته   سال   بيست در    من   كه   فعاليتي 
  كنم   نمي   فكر. شود   مي   اماده   ام   كرده 
  وقت   هيچ   توانستم   مي   پيش   سال   پنج 
. گرفتم   مي   قرار   الاستقب   اينقدرمورد 

  شده   متفاوت   كامال   كلي   صورت   به   االن
  رابطه   اين   سمبل   من   اينكه   قبال. است 
. بود   منفي   دركشور   من   براي   بودم 

  مي   مردم   يعني. است   دارايي   يك   االن
  ايران   ايد   مي   اميراحمدي   وقتي   گويند 
  درحال   دوكشور   رابطه   كه   يعني 
  حضورمن   معني . است   شدن   درست 
  سازي   عادي   براي   كشور   آمادگي 
  آمادگي   اين   اگر. است   دوكشور   رابطه 
  ايران   وقت   هيچ   هم   من   نداشت   وجود 
 .نبودم 

دانستني است كه نقش : انقالب اسالمي
هوري داللي او در زمان رياست جم

از آن زمان . هاشمي رفسنجاني علني شد
  .تا اين زمان، او اين نقش را دارد

  

خميني بنيان گزار 
   مافياي قوه قضاييه

  
قوه قضاييه ايران مافيايي كه حدود    
 سال گذشته با در اختيار داشتن 30

چهره هاي مشخص و معروف و مسئله 
دار كه برخي جاسوس بوده اند و 

مانهاي اطالعاتي برخي وابسته به ساز
 از بدو انقالب تا به ،كشورهاي ديگر

 با توجه به قدرتي كه به دست ،حال
اند چنان فضا را بر جامعه تنگ  وردهآ

  كرده اند 
  
  
  

  
  

اين اندازه خفقان را در دوران كه 
.  پهلويها ايرانيان به خود نديده بودند

 اعدام برخميني حكم كتبي افشاي 
 يكي از ،اندر زندانهاي ايرزندانيان 
باني دستگاه  افشا شده اين حكم هاي

قضائي ستمگستر و بساط جالدي و 
 فرمان قتل او.  استكشتار زندانيان

د كرجوانان كشور را در زندانها صادر 
ن گماشتگان او در دستگاه قضائي، آو 

 گذاشتندرا به شديدترين شكل به اجرا 
از امام « قول خلخالي كه بر اين كه . 

 و قولهاي ديگران حاكي » حكم دارم
 خميني از ابتداي انقالباز اينند كه 

 از اين گونه احكام براي چندين بار
سركوب مردم به خصوص بعد از 

  .صادر كرده است  60كودتاي سال 
در زير يك نمونه از اين احكام كه در 
رابطه قتل جوانان در زندانهاي ايران 

 صادر شده بود را  مي 67در سال 
وع قضا و قضاوت و برخي از وريم تا نآ

چهره هاي ماندگار قوه قضاييه ايران 
  :شناخته تر شوند

 تن از 3000كشتار حدود     
به آمار سازمان مجاهدين (مخالفين
اهللا   نفر و بر طبق آمار آيت4672

 خاطرات " نفر3800 يا 2800منتظري 
) " 620، ص1آيت اهللا منتظري، ج

ور  كه بدست67ها در سال  درون زندان
ترين  خميني انجام گرفت، يكي از سياه
سده و شقاوت بار ترين جنايت هاي 

 براي درك بزرگي اين .اخير بود
شمار قربانيان اين كشتار را  با  جنايت،

 طبق : قربانيان انقالب مقايسه مي كنيم
 مجموع ،آمار رسمي بنياد شهيد

، 57 تا 42قربانيان انقالب ايران از سال 
بررسي انقالب " (ندابوده  تن 3164

ايران،عمادالدين باقي، نشر سرايي، 
براي تحليل . 430،ص1383چاپ سوم،

)428،433ك به صص .آماري ر  
      بدين ترتيب،  تنها  با يك حكم 

 3400 بيش از 67 در شهريور خميني، 
به سخن . تن را روانه قبرستان كردند

ديگر، تنها يك كشتار برابر و يا بيشتر از 
 سال سلطنت 15 كشته ها در اعدامها و

بسياري از . محمد رضا پهلوي است
زندانيان كه حكم محكوميت چندساله 
داشتند و ايام محكوميت خود را 

 حكم كتبيگذراندند، با آن  مي
حكم متن . عام شدند اهللا قتل آيت

  :خميني به شرح زير است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
وجه از آنجا كه منافقين خائن به هيچ "

به اسالم معتقد نبوده و هر چه 
گويند از روي حيله و نفاق آنهاست  مي

و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد 
اند، و با توجه به محارب  پيدا كرده

بودن آنها و جنگهاي كالسيك آنها در 
شمال و غرب و جنوب كشور با 
همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز 

لت جاسوسي آنان براي صدام عليه م
مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با 
استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه 
آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري 
اسالمي تاكنون، كساني كه در 

زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع 
كنند  نفاق خود پافشاري كرده ومي
باشند و  محارب و محكوم به اعدام مي
 با راي تشخيص موضوع نيز در تهران

اكثريت آقايان حجه االسالم نيري 
و جناب ) قاضي شرع( دامت افاضاته 

و ) دادستان تهران(آقاي اشراقي 
نماينده اي از وزارت اطالعات 

باشد، اگر چه احتياط در اجماع  مي
است، و همين طور در زندانهاي 
مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان 
قاضي شرع، دادستان انقالب و يا 

ديار و نماينده وزارت اطالعات الزم دا
باشد، رحم بر محاربين ساده  االتباع مي

   .انديشي است
     براي اين كه در بي رحمي محلي 
براي ترديد نماند، در پاسخ به 
پرسشهاي موسوي اردبيلي دستور مي 

  :دهد
ر پشت اين نامه دستخط سيداحمد د

وال ئ س3خورد كه  خميني به چشم مي

  :ه استرا مطرح ساخت
 پدر بزرگوار حضرت امام مدظله "

  العالي 
پس از عرض سالم، آيت اهللا موسوي 
اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي 
درباره منافقين ابهاماتي داشته اند كه 

  : تلفني در سه سئوال مطرح كردند
 ، آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه 1

در زندانها بوده اند و محاكمه شده اند 
اند ولي تغيير  م به اعدام گشتهو محكو

اند و هنوز هم حكم در  موضع نداده
مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي 

اند محكوم  كه حتي محاكمه هم نشده
  به اعدامند؟ 

 ، آيا منافقين كه محكوم به زندان 2
محدود شده اند و مقداري از زندانشان 
را هم كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق 

  باشند؟  حكوم به اعدام ميباشند م مي
 ، در مورد رسيدگي به وضع منافقين 3

هاي منافقيني كه در  آيا پرونده
شهرستانهائي كه خود استقالل قضائي 
دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به 
مركز استان ارسال گردد يا خود 

متن " "توانند مستقال عمل كنند؟ مي
اهللا منتظري،  نامه در خاطرات آيت

  "625، ص1ج
 سيداحمد،  پرسش به خط 3در پايين 

پاسخ خميني به همراه مهر و امضا به 
  :خورد چشم مي

در تمام موارد فوق هر كس در هر   «
مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش 
اعدام است، سريعا دشمنان اسالم را 
نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع 
پرونده ها در هر صورت كه حكم 

جام گردد همان مورد نظر سريعتر ان
اهللا منتظري،  خاطرات آيت(» .است
براي كليشه تصوير اين . 625، ص1ج
اهللا  ها نگاه كنيد به خاطرات آيت نامه

 )626،627،ص1منتظري، ج
  
  

در ايجاد روح اهللا خميني نقش 
دستگاه قضائي جنايت و 

  :»ولي فقيه«ستمگستر آلت فعل 
    

 تا    رژيم واليت فقيه از بدو ايجاد
به استناد اين قول خود ساخته  ،كنون
 روحاني از سوي خدا اليق قضاوت كه

» حق انحصاري«، قضاوت را بوده است
هم از نوع معتقد به  نآ ،طبقه روحاني

در تاريخ .  است شمرده  ،مطلقه واليت
 ، از بدو انقالب،قوه قضاييه ايران

همواره جنايتكارترين و مستبد ترين 

 اين قوه بدنهيا در انسانها در راس و 
 . اند داشتهقرار 
 از اين افراد مشاهده هويت برخيبا     

چرا اينان به كار  كه ممتوجه مي شوي
استبداد . قضائي گماشته شده اند

فراگير با تقدم مطلق بخشيدن به 
مجازات و جعل جرم و تعيين شقاوت 
. بارترين مجازاتها شروع مي شود 

 ،يك انقالب مردميپي وقتي در 
 تنها افرادي منصب قضاوت جستند كه 

 هزار نفر 10در مدت چند ماه حدود 
، دكردنرا با احكام خود ساخته اعدام 

همگان مي بايد در مي يافتند كه چه 
 . نوع استبدادي در حال استقرار است
اما آنها كه بايد مي دانستند روزش هم 
خودشان قربانيان همين دستگاه 

را » ردداعدام بايد گ«خواهند شد، 
شعار كردند و در برابر مدافع سر 
سخت آزادي و استقالل ايران، جانب 

 . استبداديان را گرفتند
دو نوبت اعدامهاي گسترده  توسط    

قضات و حكام شرع در زمان خود 
خميني و صدها اعدام در دوران خامنه 
اي توسط همان حكام شرع و قضات 

 .انجام گرفتند » مقام معظم«منصوب 
در چند ماه مياني سال بت اول،   نو●
 نوبت  و، اتفاق افتاد  بعد از كودتا ،60
در هر  . با حكم خميني67 در سال دوم

س اين قوه أ افرادي در ر،دو نوبت
قرار گرفته بودند و دستور به اعدام و 

بعضي از آنها قتل و ترور مي دادند كه 
به حرفه قوه   در همينبه امروز نيزتا 

  اين افراد در اين قوه  .جنايت مشغولند
ديگر تنها بخاطر آسوده شدن خاطر 

نيست كه جنايت » مقام معظم رهبري«
براي آن نيز . را حرفه خود كرده اند

 گرفتار محاكمه در دادگاههست كه از 
عدل شدن نيز وحشت دارند و براي 
آنكه وضعيت همين كه هست بماند، به 

 .هر جنايتي دست مي زنند
ام جوانان اين كشور  اعد    دستورهاي

از سوي خميني كه ولي فقيه بود  و 
ه است يافتخامنه اي كه واليت مطلقه 

 و از سوي شته اند و مي شوندصادر گ
ي كه قضاوت را حكام شرع و قضات
مده آ به اجرا در جنايت مي انگارند، 

 .است 
 از شاگردان خمينيتعدادي اسامي     

 اعم از آنهايي كه در قيد حيات هستند
و يا نيستند، آورده شود هر كدام از 

 آمر در مسندهاي قضايي اين افراد
  نيزند و برخيه ابسياري از قتل ها شد

مقامهاي ديگر حامي جنايتكار بوده در 
 :اند
سيد محمد حسين بهشتي، حاج شيخ      

علي قدوسي،  سيد عبدالكريم هاشمي 
نژاد،  محمد مهدي رباني املشي،  

اوندي،  حاج محمد علي حيدري نه
اي،  حاج شيخ علي  خامنه سيد علي

مشكيني،  حاج شيخ علي اكبر هاشمي 
رفسنجاني،  حاج شيخ عبداهللا جوادي، 
حاج شيخ ابراهيم اميني نجف آبادي، 
حاج شيخ احمد جنتي، حاج شيخ 

لي، حاج شيخ حسين عابوالقاسم خز
نوري همداني، حاج شيخ محمد 
يزدي، حاج شيخ محمد موحدي 

نكراني، حاج شيخ عباس فاضل ل
آقاي حاج شيخ  ، محفوظي گيالني

محمد محمدي گيالني، حاج شيخ 
جعفر سبحاني، حاج شيخ حسين راستي 
 ، كاشاني ، حاج شيخ غالمرضا رضواني

شيخ يحيي انصاري شيرازي، شيخ 
دار، شيخ محمد مؤمن  حسين شب زنده

قمي، حاج شيخ مرتضي مقتدائي، حاج 
ي، حاج شيخ محمد رضا مهدوي كن

شيخ محمد تقي مصباح يزدي، حاج 
شيخ يوسف صانعي، حاج شيخ حسين 
مظاهري، حاج شيخ محمد امامي 
كاشاني، سيد حسن طاهري خرم 
آبادي، حاج شيخ صادق خلخالي، 
محمد هاشميان كرماني، موحدي 
كرماني، حاج شيخ عباسعلي عميد 
زنجاني، شيخ حسين مفيدي دليجاني، 

تبي حسين زرندي قمي، شيخ مج
تهراني، شيخ محمد علي گرامي، شيخ 

محمد جواد حجتي كرماني، شيخ علي 
اصغر مرواريد، شيخ غالمرضا صلواتي، 

  ...و شيخ محمد صادق تهراني
 كه شاگرد  نيز بودندكسانيهمچنين 

ايشان نبودند اما با ايشان در ارتباط 
  :بودند از جمله

،  رهبرپور، پور محمدي ،مبشري     
عباسعلي عليزاده  ،  ،محسن اراكي 

 محسني اژه اي  ، محمدي ،فالحيان
 ...  مير حجازي و،گلپايگاني 

به نوشته  آبراهاميان از سوي خميني   ●
 در 67براي اعدام گسترده در سال 

 ه نفر مشخص شدند ك16 شهر تهران
  :عبارت بودند از 

 نمايندگاني ازسوي شخص امام ، 
يس جمهور ، دادستاني كل ، دادگاه ئر

 واواكانقالب، وزارت دادگستري ، 
. ومديريت زندان اوين وگوهردشت

سرپرستي هيات برعهده مرتضي  
اشراقي گذارده شده بود كه دو 
دستيار ويژه داشت ، حجت اهللا نيري، 

وحجت )  جعفر(نيري حسينعلي ( 
علي مبشري رياست (االسالم مبشري 

درپنج ) دادگاه انقالب اسالمي مركز
ات توسط بالگرد از ماه بعدي اين هي

اوين به گوهردشت در رفت وآمد 
 هيات " نام اين هيات را0بود

( »گذارده بودند "مرگ
يرواندآبراهامانيان ، اعترافات شكنجه 
شدگان زندان ها وابرازندامت هاي 

  )علني درايران نوين 
در ميان افراد كميسيون مرگ    

نمايندگاني از سوي آقايان زير قرار 
  .داشتند 

  يندگان خميني نما 
   علي خامنه اي ي،رييس جمهور 

 موسوي خوئيني ها ، ، دادستاني كل 
  مرتضي اشراقي ، اسداهللا الجوردي 

   دادگاه انقالب، حجت االسالم مبشري  
   حسن حبيبي ، وزارت دادگستري -

علي فالحيان،  ريشهري،واواك، 
مصطفي پور محمدي ، محسني اژه اي 

  ...حسينيان و ، 
   نيري ،رع زندان اوين حاكم ش -
  مديريت زندان اوين وگوهردشت   -
الزم به ذكر است كه در اين اعدام     
 مير حسين موسوي و ، حكومتها

برخي از اصالح طلبان از جمله سعيد 
 نعيمي پور ، ، رضا تهراني ،حجاريان 

ابراهيم اصغرزاده ، عباس عبدي ،  تاج 
،  محسن امين زاده ،زاده، تاجيك 

  نيز...علوي تبار و ميردامادي ،محسن 
در ميان دار و دسته هاي فوق مشغول 

  .ند ه ا بود... وبه كار  بازجويي 
با شروع انقالب و ايجاد قوه اي به      

نام قوه قضاييه كه بايد در واقع درآن 
عفو اسالمي ديده رافت و مهرباني و 

 به ناگاه با پديده اي به نام مي شد، 
نتقام روبرو شديم كه خشونت و كينه و ا

اين ريشه در افكار آقاي خميني و ديگر 
روحانيون خارج شده از حوزه هاي 

اين كينه و نفرت . علميه قم داشت 
آنان از مردم و جوانان به اين دليل 
بود كه آنها از سوي مردم به عنوان 
افرادي صادق و راستگو و داراي 
استعداد به حساب نمي آمدند و آنها را 

يرفتند و به خوبي مي دانستند نمي پذ
كه اين افرادي كه در راس كار قرار 
گرفته اند لياقت رياست و مديريت 

به همين دليل . اين مردم را ندارند
زياد روي خوش به آنان نشان نمي 
دادند و روحانيت نيز اين را به خوبي 
ميدانست كه اين پست و مقامي را كه 
و اشغال كرده است نه از بابت لياقت ا

بوده است، بلكه از بابت سادگي مردم 
بوده است و به زودي نوبت رهايي 
اين مقامها و پست ها فرا مي رسد و 
براي از دست ندادن اين قدرت باد 
آورده مجبور بودند كه به هر صورت 
كه مي توانند اين مقامها و قدرت را 
حفظ كنند و براي اين كار از همان 

 تالش روز اول در برابر انديشه ها و
آزاديخواهانه ملت ايران شمشير را از 

  .رو بستند 
آنها بر اساس نظر خميني كه    

  روحانيت مساوي با اسالم است و اينكه 
  

  11در صفحه
  

 

 اتم سرنوشت ساز؟
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فقيه در امر قضاوت ارجح بر همه است 
ن روحانيت از نظر معنوي و أ شزيرا 

خود را فقهي باالتر از ديگران است، 
 اليق قاضي گري شمردند و چون
شرائط قاضي، از جمله داشتن درجه 

 اجتهاد جامع الشرائط فاقد بودند، 
كافي است قاضي : خميني گفت

  . نزديك به درجه اجتهاد باشد 
آنها به خوبي مي دانستند كه اگر در     

شرايط آزاد در برابر مردم قرار بگيرند 
مي بايد به حرفه خود كه پرداختن به 
 و معنويت و فراخواندن به معنويت
اما . بسي ارزشمند بود، باز پردازند

شيفته قدرتي بودند كه اسالم ضد 
ارزش مي داند و فكر بازپرداختن به 

به دور شدن از قدرت را معنويت و 
 انروحاني. خود راه نيز نمي دادند

فكر بازگشت دوباره به آن قدرت طلب 
تجديد فريب را كار ارزشمند 

مشروطيت مي خواندند و طالب به 
ر خود در آوردن دولت و انحصا

اقتصاد و تحت واليت مطلقه درآوردن 
 بعد از چنانكه . انسان ايراني بودند

 خميني نتوانست دوري از ، انقالب
 به .قدرت و رفتن به قم را تحمل كند

تهران بازگشت تا با كمك كودتا گران 
قدرت مطلق را از آن خود وگروه 
  . روحانيون مانند خود كند 

  

ي را قاضي شرع خميني خلخال
مي كند و او ماشين اعدام را 

  :بكار مي اندازد
  
انتصاب حكم صدور كشتار با     

به مقام قاضي شرع از سوي خلخالي 
 كه همه ن زمان آدرشروع شد خميني 

را سر » اعدام بايد گردد« يكصدا شعار 
با : بني صدر مي گفتمي دادند،  
 اعدام را با بدها اينها .  اعدام مخالفم 

به خوب ها ختم مي شروع مي كنند و 
به اين هشدارتوجه درخور  ولي . كنند
خلخالي با دستور مستقيم خميني . نشد

بي آنكه محاكمه ها را بدون وكيل و 
 شوند، طي بگذارد مراحل قانوي 

 بدون ايجاد دادگاه و . دادمي انجام 
به اين عنوان كه در رژيم شاه تنها 

به  دست صاحب مقامي بوده است، 
.  رژيم زد و مأموران آنكشتار سران 

صبح روز بعد از اعدام نخستين گروه 
افسران ارشد، خميني در مقام توجيه 

محاكمه  . اينها مجرم بوده اند: گفت
احراز هويت كافي . الزم نداشته اند

نخستين اعتراض سخت  . بوده است
. بني صدر به او در همين روز بود

 ود كه اوال توجيه او نزد بني صدر اين ب
ارتشبد نصيري، در گفتگوهاي 
تلويزوني كه با او انجام شده، با 
حركات دست به مأموران رژيم سابق 

چپي  دستور ترور مي داده است و ثانيا 
ها تبليغ مي كنند كه ما با سران رژيم 

بني صدر به او پاسخ . شاه ساخته ايم
اما شما وعده عدل و رأفت : مي دهد

 پيامبر شما، بهنگام .اسالمي مي داديد
ورود پيروزمند به مكه، عفو عمومي 

قرار نبود چپي براي شما تعيين . داد
تكليف كند و زير فشار آنها، اجازه 
بدهيد اشخاص را بدون محاكمه اعدام 

آقاي خلخالي : خميني گفته بود. كنند
مجتهد است و عمل خالف شرع نمي 

. او اينها را محاكمه كرده است. كند
اگر اين :  به او پاسخ داده بودبني صدر

اينها مجرم بوده : طور است چرا گفتيد
  اند و محاكمه الزم نداشته اند؟ 

 به كشتن ، خلخاليبعد از آن       
قاچاقچيان پرداخت و در اين كار تا 

 از –بي گناه ها حدي پيش رفت كه  
در مقام .  را نيز اعدام كرد–ديد خود 

اعدام اگر  . اشكالي ندارد: توجيه گفت
 گناهكار بوده كه به كيفر خود شده

رسيده است و اگر بيگناه بوده شهيد 
اين توجيه خلخالي  ! محسوب مي شود

را از چه كسي آمواخته بود؟ از قرآن 
كه قتل يك بي گناه را برابر قتل 
تمامي انسانيت مي داند و يا از علي 

اگر در ميان صد : كه مي گفت) ع(
د، بايد از مقصر يك بي تقصير باش

مجازات آنها چشم پوشيد تا مبادا به 

يك بي گناه ظلم شود؟  او اين توجيه 
: را از كسي آموخته بود كه مي گفت

 تن بي تقصير 99اگر ميان صد تن 
باشند و ندانيم نفر صدمي كه گناه 

 تن را 100كرده چه كسي بوده، همه 
اعدامهاي با . مي بايد مجازات كرد
اعتراض خميني گناهان و بي گناهان 

پس او پيرو روش دوم . بر نيانگيختند
 . بود و دورتر، قول او را مي آوريم
الزم به يادآوري است كه از جريان 
: قضاوت خلخالي فيلمي تهيه كردند
افراد در صفي طوالني مي ايستادند و 
يك به يك، در براب خلخالي قرار مي 

خلخالي برگه اي كه بر آن . گرفتند
 نوشته شده بودكه در اسم و رسم كسي

برابرش قرار مي گرفت، بر مي داشت 
و بر آن ميزان مجازات او را مي 

بني صدر روحانيان سرشناس .  نوشت
را به نزد خود دعوت كرد و آنها اين 

اما در متوقف كردن . فيلم را ديدند
اين روش جنايت كارانه كاري از آنها 
ساخته نشد زيرا بنا بر استفاده از حربه 

ي براي استقرار استبداد فراگير قضائ
  . مالتاريا بود

 خلخالي به جريانات ، بعد از آن    
سياسي و قتل و اعدام مبارزان 

 در كردستان و تركمن . پرداخت
 در .زد  فجيعي جنايات، دست به صحرا

جريان تركمن صحرا بدون هيچ 
محاكمه اي سران آن را توسط محسن 

ن  پاسداراو تني چند از رفيقدوست 
باران كرد ردر جنگلهاي شمال تيديگر، 

 سپاه پاسداران يكي از ،در آن زمان. 
اين خلخالي و همانندهاي او بازوهاي 

 تركمن ماجرايدر همان .جنايات بود 
 براي اولين بار در ايران گور ،صحرا

 ندسته جمعي اعدامي هاي بدو
 نفر در 25 حدود . شدپيدامحاكمه 

 پيدا بيابانهاي منطقه تركمن صحرا
شدند كه از ناحيه سينه تير خورده و 

البته در آن  .ه بودنديك جا دفن شد
زمان سپاه پاسداران و ياران امام زمان 
مانند امروز با چاپ اطالعيه اي از 
سوي يك گروه كمونيستي قصد داشت 
در اذهان عمومي انحراف ايجاد كند و 

 . را به گردن ديگران بيندازدجنايت
جار حرم امام رضا و  انفماجرايمانند 

 و دادن 76كشتن سياسيون در سال 
ي از سوي گروه نواب ئاطالعيه ها

  . صفوي 
     باري، گرچه بني صدر موفق شد 
دست خلخالي را از قضاوت كوتاه 
كند، اما همانندها و بلكه بدتر از او ها 

طوري كه در . جاي او را گرفتند
مجلس، خلخالي خطاب به حاكمان 

 نفر را اعدام 550ر من اگ: جديد گفت
. كردم، شما گله گله اعدام مي كنيد
بناي دستگاه قضائي كه گله گله اعدام 
مي كرد، خميني و منصوبان او موسوي 

   .بودند و بهشتي اردبيلي
قاضياني كه اين دو بكار كار    

ه گونه اي بود كه همه مي گماردند، ب
 ! گفتند خدا پدر خلخالي را بيامرزد

شوراي عالي قضايي شكيل اين دو با ت
 قصاص دست تهيه قانونو ساختگي 

جنايتكاران را در اعدام جوانان باز 
راي اولين بار بهشتي بود كه ب. گذاشتند

روزنامه  فله اي وقيفدر ايران دستور ت
 اعتراض بني صدر به اين . را داد ها

توقيف و حمايت خميني از اين توقيف 
و شتاب بخشيدن به واپسين مرحله 

ودتا و كشته شدن بهشتي و حدود ك
 تن ديگر در انفجار ساختمان 120

حزب جمهوري اسالمي،  رشته بهم 
. پيوسته رويدادها را تشكيل دادند
شگفت اين كه دستگاه قضائي كه 
بهشتي از سازندگانش بود، پرونده قتل 

غاصبان دولت، به .  او را بايگاني كرد
نوبت، جنايت را به كساني نسبت دادند 

.  مي خواستند از سر راه بردارندكه
سرانجام گفتند انفجار كار مجاهدين 

پس كار چه كسي بود و . خلق نبود
چرا پرونده را بايگاني كردند؟ اينگونه 

پرسشها پاسخ نيافتند و از اين پس نيز 
  .پاسخ نخواهند يافت

 با رييس جمهور شدن بني صدر و     
گروه  نشر افكار آزادي خواهانه او

طلب كه قدرت را در حال از قدرت 
دست دادن مي ديد دست به كارهايي 

 ديد توانزد كه نتايج آن را امروز مي 
.  
  

قوه قضائي كه مي بايد مستقل 
مي شد، آلت فعل خميني و 

 :جانشين او گشت
   
 قوه قضاييه در ايران از روز اول كه   

، نه از توسط ولي فقيه پايه گذاري شد
 قضائي كه از اصل استقالل قاضي و قوه

هدفهاي انقالب ايران بود، كه از نياز 
 . فقيه براي استقرار، تبعيت كرداستبداد 

بر خالف نوشته ها و گفته هاي بزرگان 
 و اصل استقالل قاضي و قوه دين

فقه «قضائي كه پذيرفته شده 
بود، از عدالت بيگانه و با » جواهري

   . قدرت طلبي يگانگي جست
منصب ران افرادي ايئيه در  قوه قضا   

 كه كاري به عدالت قضاوت جسته اند
ندارند و تنها در فكر حفظ واليت 

 بخاطرخميني بودند و همه چيز را 
و موقعيت و ثروت  استبداد وي استقرار

با . جوئي خويش، قرباني كردند
 شرورترين حكام شرع ، پيروزي انقالب

 . بر استانهاي ايران حاكم شدند
لي بود كه افتخار معروفترين آنها خلخا

مي كرد هر كس را كه الزم باشد 
اعدام مي كند و مي گفت كه حكم 

  .  خميني داده استاماممن را 
موسوي  كساني مانند ،بعد از او    

 محمدي  ورباني املشياردبيلي و 
  معروف به قصاب اوينپ وگيالني

 محمد رئيس همه آنها،قدوسي و 
    .حسين اصفهاني يا دكتر بهشتي بودند

توانست   بر طبق قانون، قاضي نمي    
عضو حزب باشد در حالي كه  بهشتي 
رئيس ديوان عالي كشور، دبيرحزب 

ئيه قوه قضا او .  بوداسالميجمهوري 
ايران را به بيراهه اي انداخت كه 

قاضي : همچنان در آن به پيش مي رود
و حاكم شرع و دادستان و رييس 

اسطه، ، مستقيم يا بوهمه... دادگاه و 
بايد بر و  منصوب ولي فقيه هستند 

عمل اساس خواست و دستور رهبري 
كنند و مخالفت با دستگاه ستم گستر را 

  . ناممكن كنند
 قاضي و حاكم شرع  ،در آن سالها     

به كسي گفته مي شد كه منويات 
بي اعتناء به خميني و ديگر مستبدان را 

 ي توجه به احقاق حق، بو عدل ميزان 
  همه اين قضات، اعم از. سازد متحقق

  محمد حسين  و رباني املشي وخلخالي 
 موسوي و علي قدوسي  و وبهشتي 

 و محمد حسين تبريزي واردبيلي 
  و احمد  جنتي وموسوي خوئيني ها 
 ري و خزعلي ومحمدي گيالني 

 محمد يزدي  و فهيم كرمانيوشهري  
 دري نجف و محمود شاهرودي و

...  و رازيني و محسن اراكيوابادي 
بساط استبداد  بر اساس نياز ،همه و همه
 به كار قضاوت ،خمينيگستري 

پرداختند و در نهايت همين افراد 
مرتد و ناصبي و ند كه جرادئم بود

ساختند و ساخته ... محارب و 
بدين جرم . مجازاتشان را اعدام گردند
مفسد في « تراشي بسنده نكردند و 

 و خود را را  جرم گرداندند» االرض
صالح براي تشخيص مصداق آن 
 . گرداند و در جنايت بي محابا شدند
هر كس را بر اساس خواست واليت و 

 بدون ،بر چسبيزدن حاكميت با 
  .  به اعدام محكوم كردند ،ترحم

 به اين نكته اشاره كنيم     به جاست 
نها با آ منتظري متوجه شد كه وقتيكه 

نايت مي وي دست به جنظر استفاده از 

 و پي برد كه نظر فقهي او برخطا زنند
بوده است، از قاضيان خواست به 
استناد نظر فقهي او اشخاص را محكوم 

. مراجعه كرد خميني او به . نكنند
آنها به فتواي شما : خميني به او گفت

اگر : منتظري پاسخ داد. عمل مي كنند
هم فتوي بوده است، من از آن عدول 

اما : ه او پاسخ دادخميني ب.  كرده ام
آنها مي توانند به فتواي سابق شما عمل 

 بني صدر در مورد سوء استفاده !كنند 
ن آ منتظري در نظر فقهيخميني از 

  :سالها مي گويد 
 آقاي منتظري در پاسخ به سئوال    «

آقاي حسن رضائي در باره نحوه 
توجيه فقهي اعدام هايي كه حتي در 

جند و به قلمرو فقه سنتي هم نمي گن
ويژه بحث توسعه قلمرو افساد في 
االرض و كاربرد آن در باره مخالفان 

» فريب فقهي«سياسي مسلمان، ما را از 
: بس حيرت انگيزي آگاه مي كند
آقاي منتظري در پاسخ خود توضيح 
مي دهد كه، در آن سالها، او بدون 
توجه به اينكه دادگاه هاي انقالب چه 

 فقهي اش نقشه اي در سر دارند نظر
اين بوده است كه عنوان افساد در آيه 

عنوان مستقلي ) 33مائده آيه (محاربه 
معناي اين نظر فقهي اين است .  است 

 عنوان ،كه عالوه بر جرم سنتي محاربه
جزايي ديگري هم به نام مفسد في 
االرض وجود دارد كه بنابراين مي 
توان برايش مجازات محارب را تعيين 

 مي كند ح پاسخ تصريوي در اين. كرد
كه او  نظرش را اصالح كرد و قول 
خود را پس گرفت، اما آقاي خميني 

 حال كه خود حاضر نبود در هماندر 
پاسخ به رئيس قوه قضاييه وقت چنين 
فتوايي را بدهد،  در جواب رئيس قوه 

مجازيد به نظر آقاي منتظري ": نوشت 
و پس از صدور اين جواز . "عمل كنيد
ار اعدامي ها تحت عنوان بود كه شم

   . شدمفسد في االرض روز افزون 
آقاي منتظري متوجه امر مي شود و     

توسط آقاي احمد خميني به آقاي 
خميني اعتراض مي كند و اظهار مي 
كند اجازه نمي دهم به استناد فتواي 

ولي آقاي . دنمن افراد را اعدام كن
خميني به اين اعتراض وقعي نمي نهد 

در عمل به ": ت پيام مي دهدو به قضا
فتواي كسي اجازه و رضايت او شرط 

 و قاضي ُمي تواند به فتواي "نيست
 ،بني صدر ( » ! پيشين وي عمل كند

 ،پرسش از رضايي و پاسخ از بني صدر 
   .) بخش سوم،قران كالم خدا يا محمد 

در دوران رياست جمهوري بني     
صدر كه از شكوفا ترين دوره هاي 

 و قضات استبداد فقيه  با مبارزه
  : مي گفت ، اوجنايتكار بود

به خدا كسى امنيت ندارد و ...    «
دستگاه قضائى، بيشتر اسباب سلب 

.  آورد تا امنيت را امنيت را فراهم مى
بخدا اين وضعيت خوش سرانجام 

نامه بنى صدر به آقاى (» .نيست
ها از  ؛ نامه1359 مرداد 3خمينى، 

  )82و ديگران، صصدر به خميني  بني
    او، در مورد بهشتي و مقام قضايي    
صدر به اين نكته اشاره كرد و  بني
  :گفت

تواند عضو   قاضي نمي،بنابر قانون«
حزب باشد، رئيس ديوان عالي كشور 
» .عضو ودبير كل حزب جمهوري است

  )60 خرداد 13 انقالب اسالمي، (
 به دليل استبداد در حال استقرار،اما    
، دستگاه قضائي آلت فعلز به نيا

افرادي را پيدا مي كرد كه در خط او 
  .باشند و در فريب و دروغ همانند وي

در زير ديده مي شود كه رييس ديوان 
عالي قضايي چگونه دست به مردم 

  :فريبي ميزند
صدر واكنش   بنيسخن بهشتي به اين    

  :نشان داد و گفت
 قاضي نمي ،مطابق كدام قانون    «
اند عضو حزب باشد؟ مثل اينكه تو

قوانين آن قوانيني است كه در ذهن 
ايشان هست و بايد بگويم كجاست آن 

  خرداد14انقالب اسالمي، (» ؟!قوانين
60(   
 ، بهشتيدروغگوئيبه دنبال اين     

صاحب برخي ها شك كردند كه نكند  
 حزبي عضو قضايي مي تواند يك مقام

يس ئ رندنك. باشد و مشكلي ايجاد نشود
  از اين رو، . دروغ گفته باشد يجمهور

روزنامه انقالب اسالمي در پاسخ به 
قانون را به شرح از  ماده اي بهشتي،
طبق !  آقاي بهشتي «:انتشار دادزير 

  :اين قانون
 قانون اصول تشكيالت 52ماده       

بمنظور حفظ بي طرفي كامل : عدليه 
در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون 
قضايي، عضويت متصديان مشاغل 
قضايي در احزاب سياسي، جمعيتهاي 
وابسته به آنها و هر گونه تبليغات حزبي 
و انتشار روزنامه يا مجله سياسي و 

تخلف از مفاد اين . حزبي ممنوع است
ماده موجب تعقيب دادگاه عالي 
انتظامي و انفصال از خدمات قضايي 

 14 انقالب اسالمي،(» .خواهد بود
   )60اد خرد
 از كار بهشتيالبته نه تنها طبق قانون     

در امور منفصل نشد كه دخالت وي 
اين او بود كه با . بيشتر شدسياسي 

توقيف فله مطبوعات، به كودتاي 
هرچند او .  شتاب بخشيد60خرداد 

 تير كشته شد اما 7خود نيز در 
دستگاهي كه ساخته بود، ماشين اعدام 

  تا 400 روزها را بكار انداختن و برخي
   .  مبارز را اعدام كرد500
در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه     

قات قضايي و جنايت ها از اهمه اتف
خود آقاي خميني صادر مي شد وي 

 رسيد به تمام آنچه قدرتزماني كه به 
كه قبل از انقالب بنا بر مصلحت گفته 
بود پشت پا زد و كرد آنچه را كه نمي 

او در بسياري از  .د بايست مي كر
دستوري را براي و ابتدا مطلب ، موارد 

مبارزه با آزادي ها و ايجاد خفقان و 
مي گفت و مي داد و استبداد 

 بر گماشتگان بي واسطه و با واسطه او، 
 عمل مي نمودند و ،اساس گفته وي
  .البته شديد تر 

 او در اين بخش گفته هاي نوه و پسر     
در را  علي تهراني و آيت اهللا گرامي و

نقل  خميني خشونت طلبمورد روحيه 
  :مي كنيم

نوه آقاي خميني و [حسين خميني «●
روزهاي قبل از ]پسر آقا مصطفي
 آمد پيش من و 60كودتاي خرداد 
خدا نكند كه شاه : گفت گفت پدرم مي
مصدر قدرت ) خميني(برود و پدرم

من . او صد بار از شاه بدتر است. بشه
كنم بجاي شاه ما  هميشه دعا مي
اين پدري كه من . زمامدار نشويم

شناسم بسيار بيشتر از شاه آدم  مي
اين را چرا روز : گفتم. خواهد كشت

اول نگفتي؟ حاال ديگر آخر كاره چرا 
گي؟ اگر روز اول گفته بودي،  مي

( » .حواس ما به اين آقا جمع مي شد
و 133بني صدر ،  درس تجربه ص 

   )183خيانت به اميد، ص
فرزند آقاي شيرازي از قول احمد   «

صدر پدر مرا   بني:خميني گفته است
او كار بني صدر را تمام . نشناخته است

كند و از جهت شرعي وجهش را  مي
صدر تمام  كار بني. هم درست مي كند

كند مگر  مجلس او را عزل مي. است
اي و رفسنجاني  اينكه با بهشتي و خامنه
 بني صدر  (» .و اينها دست بيعت بدهد

  .)17 كتاب خيانت به اميد، ص–
شيخ علي تهراني آمد پيش من     «

شما در : وگفت به آقاي خميني گفتم
نصب رئيس ديوان كشور، دادستان كل 
و موارد ديگر برخالف قانون اساسي 

بله، اما خالف : جواب داد. عمل كرديد
قانون اساسي عمل كردن خالف شرع 

  . نيست
در : گفت تهراني ميشيخ علي      باز، 

اي  زمان حكومت مصدق به همراه عده
اهللا بروجردي  از روحانيون به آيت

آقا : مراجعه كرديم وبه او گفتيم
فرماييد كه شاه ديگر  مالحظه مي

تواند حكومت كند ومصدق هم  نمي
  دولتي قوي ندارد، چرا فرصت را 

  12در صفحه
  

 اتم سرنوشت ساز؟
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مغتنم نشماريم و حكومت شرعي تشكيل 
 ما روحانيون حكومت :ندهيم؟گفت

چراكه . بله: شرعي تشكيل دهيم؟گفتيم
كنيد از عهده به دست  فكر مي. نه

ما : گرفتن حكومت برنياييم؟ گفت
روحانيون، حكومت تشكيل دهيم؟ 
  گفتيم بله به نظر ما رسيده كه فرصت 

ما صد : گفت. مناسب پديد آمده است
كنند  بار از اينها كه حكومت مي

برويد . تر هستيم كش تر و ظالم آدم
مشغول كارتان شويد و گرد اين حرفها 

هاي  بني صدر ، يادداشت(» .نچرخيد
ص   ؛ خيانت به اميد، 60 شهريور13
133(   

در  اهللا محمدعلي گرامي، آيت ●
با   قاتخاطراتش به همين مال

بروجردي پيرامون تشكيل حكومت 
  :نويسد كند و مي اشاره مي

گوييد  حاال شما مي: بروجردي گفت  «
شاه را بيرون كنيم و چه كسي را 
جايش بگذاريم؟ فكر كرديد اگر كار را 
دست اين آقايون روحاني بدهيم وضع 

شود؟ سپس به شخصي معمم  بهتر مي
اين همان دكتر : اشاره كرد و گفت

است، با ريش و ]وزير نخست[اقبال 
اهللا محمدعلي  خاطرات آيت(» .عمامه

دي، گرامي، به كوشش محمدرضا احم
مركز اسناد انقالب 

  . )129،ص1381اسالمي،
اهللا محالتي برايمان نقل  پسر آيت ●

كرد، هنگامي كه پدرم نامه مورخ 
 را براي آقاي خميني نوشت 25/4/59

و بمن داد كه نامه را بدست ايشان 
نامه را گرفته و به بيت آقاي . برسانم

كه خدمت آقاي  موقعي. خميني بردم
خالي و دو خميني رسيدم آقاي خل

آخوند ديگر نزد وي بودند، آقاي 
اگر صد نفر : خميني به خلخالي گفت

باشند و به سه تاي آنها مشكوك باشيد، 
 مقاله ،خوزستاني (. هر صد نفر را بكشيد

 ، كدام ارزشها،تحريف كدام انديشه ها
  )به نقل از كتاب آقاي محمد جعفري 

الهوتي به ما « :به نقل از بني صدر ●
صحبت ) خميني( تم باهاشرف: گفت

كردم و گفتم شما سرنوشت خودتان را 
اي،  بهشتي، خامنه( نفر3به اين 
. ها منفورند اين. وصل نكنيد) رفسنجاني

من فكري براي اين : خميني گفت
 هزار نفر هم 50اما اگر . كنم نفر مي سه

كشته شوند بايد حكومت روحاني در 
 كتاب ،بني صدر (»  .اينجا برقرار شود

  . )138رس تجربه، صد
خميني وقتي با افشاگري هاي  ●

مطبوعات در مورد حاكميت استبدادي 
  :خود و يارانش مواجه شد گفت 

اگر ما از اول كه رژيم فاسد را «...،
شكستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب 
كرديم، به طور انقالبي عمل كرده 
بوديم، قلم تمام مطبوعات فاسد را 

م مجالت فاسد و شكسته بوديم و تما
مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم 

ساي آنها را به محاكمه كشيده ؤو ر
. آمد ها پيش نمي اين زحمت... بوديم 

دادستان انقالب موظف است ...
مجالتي كه بر ضد مسير ملت است و 

گر است تمام را توقيف كند و  توطئه
نويسندگان آنها را دعوت كند به 

 ، صحيفه  ( ».دادگاه و محاكمه كند
   )252 تا 251  صفحه  ،8نور، جلد 

حكم باال كه توسط خميني صادر     
افرادي مانند بهشتي و قدوسي و ، شد

 ندسر از پا نشناخت... موسوي تبريزي و 
 نشريات و دستگيري توقيفو دست به 

و محاكمه نويسندگان و مسئوالن آن 
 نشريه در 40با اين حكم حدود  . زدند
 درست مانند زماني .يل شد تعط60سال 

كه خامنه اي نيز دچار همان ترس و 
 و دستور تعطيلي فله اي شدتوهم 

  .كردنشريات را صادر 
يس ئ بني صدر ر،در همان زمان ●

 دستور خميني مخالفت با در ي،جمهور
   :به خميني نوشتبه تعطيلي نشريات 

خواهيد قانون اساسي اجرا   شما نمى  «
مهورى شما يك رئيس ج. گردد

ضعيف، يك دولت ناتوان، يك مجلس 
مطيع، يك دستگاه قضائى وسيله تهديد 

بخالف . خواهيد و نابودى مخالفان مى
گفته شما، اين حزب جمهورى است 
كه دين و ملت و شما را به باد مى دهد 

و شما رهبرى ملتى را به رياست حزب 
. ايد مشتى قدرت طلب فاسد فروخته

كوشم   مىبسيار كوشيدم و هنوز نيز
رهبرى اين انقالب صدمه نبيند اما شما 
خودكشى تدريجى كرديد بيان انقالب 

با برقرارى سانسور . را از بين برديد
كامل، حضور مردم را در صحنه سياسى 
كشور غير ممكن ساختيد و اينك 

خواهيد نيمه جان آن را نيز  مى
 18صدر به خمينى،   بنينامه( » .بستانيد
صدر  ها از بني ب نامه؛ كتا1360خرداد 

   ) .449به خميني و ديگران،ص
در مورد تعطيلي و دستگيري مدير  ●

   :بني صدر نوشتمسئول نشريه ميزان 
شود و  روزنامه ميزان توقيف مي   «

 مدير آن زندانى ميشود و پرونده آن
فرستيد؟ با كمال تاسف  را به هيات نمى

و تاسف بسيار اعتماد مردم به دستگاه 
دستگاه ... بحداقل رسيده استقضائى 

قضائى كه بحكم قانون اساسى بايد 
ها را توسعه بدهد، بر  دامنه آزادي

خالف قانون دستور توقيف مدير 
   .  »دهد روزنامه و خود روزنامه را مي

 ي،جمهور در زير فشار سنگين رئيس     
قاضي ناچار شد حكم بر آزادي 

 آن ازمديرمسئول ميزان و رفع توقيف 
اما بالفاصله  بهشتي اعمال . دهدبرا 

اي را كه اين حكم  نفوذ كرد و قاضي
  .را صادر كرده بود از كار بركنار كرد

  

سران و عناصر اصلي مافياي 
قضائي در دوران خميني و 

  :تأسيس شكنجه
  

چگونگي بنيان گزاري در باال       
ئي را توسط خميني و قضامافياي 

 به ، در ابتداي انقالبمنصوبان او، 
 معرفي اينك به . اختصار شرح داديم
ئي در قضامافياي برخي از سران 

  قبل از . دوران خميني مي پردازيم
كر مي شويم كه ذمعرفي بار ديگر مت

قوه قضاييه و تمام سران آن و بسياري 
از دست اندركاران آن چه در زمان 
خميني و چه در زمان خامنه اي از 

براي افراد مافيايي نظام هستند كه 
حفظ قدرت و در واقع حفظ حاكميت 

 زده جنايتيخود بر ايران دست به هر 
كليه نيروهاي حافظ . و مي زنند 

واليت در ارگانهاي وابسته به قوه 
 فراد هستند و ايكديگرقضاييه مرتبط به 
جابجا مي شوند تا قوه مرتب در اين 

 و بار ديگر به از زبانها بيفتدنها بدنامي آ
  .گردندمناصب مهم باز

در بسياري موارد ديده شده كه     
دادگاههاي انقالب ميان تصدي 

... افرادي چون مبشري و رهبر پور و 
ه ژدادگاه وي . دست به دست مي شود

 ،روحانيت ميان افرادي مانند ريشهري 
دست به ...  سليمي و،ه اي ژمحسني ا
 وابسته ئيقضامناصب مي شود و دست 

 روح اهللا  ميان افرادي چونواواكبه 
ه ژ محسني او علي فالحيان  وحسينيان

محمد گلپايگاني   و پور محمديو اي 
  د ن مي شودست به دست ... و 

ارگان هاي وابسته به قوه قضائيه 
  :عبارتند از

  شوراي عالي قضايي 
  دادگاههاي انقالب 

  دادگاه ويژه روحانيت 
  دادگاه ويژه مطبوعات 

  دادگاه ويژه نظامي و انتظامي 
  دستانها دا

  سازمان زندانها 
  سازمان تعزيرات حكومتي 

  ديوان عدالت اداري 
  ديوان محاسبات 

  ....و
تحت امر با بر سر كار آمدن قضات     

 از جمله خميني و دستياران او، 
موسوي خلخالي و رباني و بهشتي و 

موسوي تبريزي و محمدي اردبيلي و 
استقرار دولت قضات براي ... گيالني و

 .  دستگيري ها را شروع كردنديا، مالتار
هر كس كه دستگير مي شد، تحت 

با قاضيان جور . شكنجه قرار مي گرفت
دادن دستگير شده، در پي شكنجه 
و دستگيري مي ديگر مبارزان رديابي  
 مشكيني در مورد شكنجه مي . شدند
  :گويد 
شكنجه يك امر غير اسالمي و    «
 انساني است ولي گاهي اوقات كه غير

شناس را ربودند و دو سه  چند نفر سر
شناسيم كه آنها اطالع  نفر را ما مي

دارند، حاال اگر چند سيلي بهشان بزنيم 
آيا اين . ممكن است موضوع را بگويند

 انقالب (» شكنجه ممنوع است؟
   )58 مهر 4اسالمي، 

صدر درباره اولين گزارشي كه  بني ●
درمورد شكنجه در زندانها بدستش 

  :گويد رسيد مي
باره  اولين گزارشي كه به ما در   «

شكنجه در زندانها شد اول باور 
گفتيم مگر چنين چيزي  مي. كرديم نمي

ممكن است؟ حكومت اسالم و راه 
هاي  انداختن بساط شكنجه و اعدام

برق آسا ؟ يعني چه؟ هيئتي مركب از 
طالقاني و سحابي و من رفتيم زندان 

اين . قصر براي اينكه بررسي كنيم
هم آنجا ) قاضي شرع ( آقاي گيالني 

من شروع كردم به صحبت . نشسته بود
شكايت هايي شده از وضعيت : كه

ها، شكنجه ها و  دادگاه انقالب، بازجو
  . هاي بدون حساب و كتاب اعدام

شوراي  انقالب ما را معين كرده و 
يك دفعه اين . آمديم براي بررسي
د آقا شما بايد ح: آقاي گيالني گفت 

گفتم چرا بايد حد بخورم؟ ! بخوريد 
گفت براي اينكه اينهايي كه شما گفتيد 

گفتيد شكنجه است در . افترا است
 15حاال حدود . اينجا، اينها افترا است
:  عصبانيت گفتم انفري نشسته بوديم ب

شما هنوز فرق بين قصد انشا و ! آشيخ
قصد اخبار را نفهميده ايد، چگونه 

كنيد؟ من   اوت ميايد و قض قاضي شده
گويم به ما گزارش شده، يعني خبر  مي

اگر انشا بود كه تو اينجا . داده اند
يعني . نبودي در زندان تشريف داشتي 

در آن وقت رسيدگي شده بود و 
معلوم بود كه درست است و شما 
ها  زندان تشريف داشتي و اين فضولي

طالقاني رو كرد به . كردي را هم نمي
خ شما پيش اين آشي: او و گفت 

ها ، ديگر براي ما آبرويي  كالهي
؟ ايشون بايد به شما فرق  گذاشتيد

اخبارو انشا رو حالي كند؟ شما با كسي 
كه از شوراي انقالب آمده و شما بنام 

كنيد  شورا هستيد اين جور برخورد مي
كنيد؟  ، با زنداني بدبخت چه مي

گيالني سرش را انداخت پايين و هيچ 
 يكي بلند شد گفت من .صدايي نكرد

خوابي   ساعت بي36سپهبد برنجيان را 
گفتم آخه جوان خدا بگم با تو . دادم

چه كند ما انقالب كرديم كه جاي 
را بدهيم به ] گر ساواك شكنجه[تهراني 

   ).101،100  درس تجربه، ص (» تو؟
وقتي در بررسي ها مشخص شد كه      

در زندانهاي نظام واليت شكنجه رواج 
 كه مي ي رييس جمهور،ته استياف

بايست معموال حامي نظام باشد و 
شكنجه ها را اگر وجود داشته باشد 

، همچون ديگر رؤساي ناديده بگيرد
خامنه اي  ،  آقايان رجاييجمهور مثل

 احمدي ،خاتمي ، هاشمي رفسنجاني ، 
 وجود شكنجه  در در بارهاد ،  نژ

  : در ميدان آزادي  گفت59عاشوراي 
قانون اساسي مگر شكنجه حرام در    «

نشده؟ ممنوع نشده؟ در كجاي دنيا، در 
كدام دين و در كدام كشور و 

 نوع زندان وجود 6حكومت اسالمي 
ما  ؟ دارد؟ چرا اينها تعطيل نمي شود

زندانهاي . االن شش نوع زندان داريم
.  زندان دادگاه انقالب .آقاي خلخالي

 . زندان دادگستري. زندان شهرباني 
 زندان سپاه . ها  ندان كميتهز

  .پاسداران

جهت گرفتار  ها و صدها نفر بي ده     
 نوع زندان ما چيزي 6با اين . اند  شده

چرا بايد هر كس و . ايم بدتر از گذشته
هر نهادي يك زندان داشته باشد؟ اينها 

جو اسالم جو اعتماد . بايد تعطيل شوند
است اين همه دستگاههاي ترسناك 

چرا هيئتي . ت نكنيدمخوف درس
تشكيل نمي شود كه به كار زندانهاي 
گوناگون برسد؟چرا در رژيم اسالمي، 

منزلت  انسان و جان او اين همه بي
شده است كه بتوان مثل آب خوردن 
محكوم كرد و بدون اينكه كسي بفهمد 

شود كه  كار او را تمام كرد؟ چطور مي
گيرند و به زندان مي  اشخاص را مي

شدگان  هها جزو فراموشبرند و ما
  . گردند؟ بس كنيد اين كارها را مي

. دستگاه قضايي نبايد ابزار قدرت شود
اگر اين طور شد اين همان است كه 
حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد 

 28سخنراني در روز عاشورا، ( ».شد
، 59 اسفند 14 ، كتاب غائله 59آبان 

ظهور وسقوط ضدانقالب،انتشارات 
هوري اسالمي ايران، دادگستري جم

   ) 331ص
 صحبت از يوقتي رييس جمهور    

شكنجه كرد حكام شرع جنايتكار تالش 
كردند نام شكنجه را تغيير دهند و از 

  :تعبير كنندآن به تعزير و حد 
اگر «:  گفتشهري االسالم ري حجت ●

مقصود رئيس جمهور از شكنجه، همان 
بيهاتي است كه اسالم به عنوان تن

كند، ما  عزيرات مطرح ميحدود و ت
منكر آن نيستيم، زيرا دستور اسالم 

مصاحبه با راديو و تلويزيون ، ( » .است
   ) 332، ص59 اسفند14غائله 

تعزير مي كنيم و  «: گفتالجوردي ●
» .تعزير با اجازه حكام شرع است

  )440ص  كتاب  عبور از بحران، (
محارب  «:اهللا محمدي گيالني آيت●

اش پذيرفته   شدن، توبهبعد از دستگير
شود و كيفرش همان است كه  نمي

. ترين وجه كشتن به شديد. قرآن گفته
بارترين  حلق آويز كردن به فضاحت

تعزير بايد پوست را . حالت ممكن
بدرد، از گوشت عبور كند و استخوان 

 شهريور 28كيهان، (» .را درهم شكند
60(   
تعزير در كالم محمدي گيالني تنبيه     
ت بلكه پاره كردن پوست و گوشت نيس

اين . و رساندن شالق به استخوان است 
چنان مرد شوم انديش و شوم كردار 

در جنايت اعدام نوجوانان و جوانان 
الجوردي روا نديد كه غرق شد 

  .  او از مرگ در امان مانندفرزندان
در زندانها  «: گفتاهللا قدوسي آيت●

گيرد، اما  شكنجه صورت نمي
 شرعي اسالمي اعمال يها مجازات

 بهمن 23مصاحبه مورخه ( ».گردند مي
59 (   
قدوسي نيز مي گويد كه اين      

مجازات هاي شرعي از اسالم واليت 
بيچاره شاه كه . سرچشمه مي گيرد 

ولي نبود وگرنه بسيار ازاين ايات عظام 
  .بهتر عمل مي كرد 

 : گفتاهللا موسوي تبريزي آيت ●
اسالمي اين يكي از احكام جمهوري «

است كه هركس در برابر اين نظام امام 
. عادل بايستد، كشتن او واجب است

تر كرد تا  اش را بايد زخمي زخمي
. اين حكم اسالم است.كشته شود

 . (»چيزي نيست كه تازه آورده باشم
 .  )60 شهريور 29كيهان،
موسوي تبريزي كه االن اصالح     آيا 

 را طلب شده است باز هم همان اسالم
ري است پس آاگر جواب . مي پذيرد 

دروغ مي گويد كه اصالح طلب است 
ن آو اگر جواب او منفي است پس 

 كرده است اجرااحكام اسالمي را چرا 
. 

بني صدر مرتبا « :  نوشتخلخالي ●
مسئله شكنجه را براي كوبيدن 
دادگاههاي انقالب عنوان مي كرد و تا 

در ص بني. اين اواخر دست بردار نبود 
تعزيرات شرعي را جزو شكنجه به 

خواست با روش  حساب مي آورد و مي
خاطرات شيخ (» .اروپايي عمل نمايد
   ).313 ، ص1صادق خلخالي،ج

ما كابل ها «: گفت هادي خامنه اي ●
به نزد  ي مورد استفاده دربازجويي را

 برده، ايشان آن هايي راكه "امام"
   .»شرعي هستند،  تاييد كرده اند

آشكار مي فته هادي خامنه اي گ    
كه شيوه و نوع شكنجه از سوي كند

خميني مشخص مي شد و كابل ها و 
   .  تعيين مي كرداو شالق ها را 

 : گفتاالسالم محمد منتظري  حجت ●
صدر به روش  اتهام وارده از سوي بني«

وجه  بازجويي و بازپرسي به هيچ
 30 كيهان، (» .باشد صحيح نمي

   )60فروردين 
در اينجا بخشي از گفته هاي آقاي    

 دوست محمد ،خوندانآمحمد 
 منتظري رادر مورد اين گفته وي مي

  :وريم آ
آقاي خميني بدنبال محمد فرستاد    «

كه برود جماران و آقاي خميني را 
قات آقاي كه به مال روزي. قات بكندمال

. رفت من هم، همراه وي بودمخميني 
د كه آقاي خميني به محمد توصيه كر

برود و اعالم كند كه شكنجه وجود 
محمد پاسخ داد من . نداشته است

خودم شكنجه را در زندانها مشاهده 
آقا گفتند فعالً . ام كرده

اسالمي در خطر گروههاي  جمهوري
فعالً تو برو و . ملحد و ضد انقالب است

اعالم كن كه شكنجه وجود نداشته و 
بعد كه . اي بيش نبوده است شايعه

 كشور آرام شد و قدرت ما وضعيت
هاي ضد انقالب و  تثبيت گشت و گروه

اسالمي از بين رفتند، به  ضد جمهوري
شود و جلو  همه امور رسيدگي مي

محمد . شود گونه مسائل گرفته مي اين
هم با فشار و اصرار آقاي خميني چاره 

خواست آقاي     ديگري نداشت و به 
، سيد مهدي . (خميني آمد و اعالم كرد

  .) خاطرات زندان اوين –جعفري 
    بدين سان صادر كننده مجوز 

    . شكنجه خميني بود
شك در  بي« : گفتاهللا بهشتي  آيت●

موقع خود، كساني كه شايعه شكنجه در 
اند، تحت تعقيب  كرده زندانها درست

 انقالب (» .گيرند قضايي قرار مي
   )60 خرداد3اسالمي،

از اين هم دروغي ديگر از يكي     
 او با  .مراجع قضايي حكومت خميني

از سوي وجودش وجود شكنجه و تاييد 
ياران خميني دست از فريب و دروغ 

زماني كه در يكي از . بر نمي دارد 
زندانهاي حاكميت واليت خميني 

ن آآقاي كروبي به زنداني كه ما در 
مد و با برخي از شكنجه آزنداني بوديم 

اثر  از جمله جواني كه بر ،شده ها
 ،شكنجه هاي  دوستان هادي غفاري
دچار خونريزي شده بود و خون ادرار 

جوان به او . مي كرد  صحبت كرد 
گفت كه به دليل شكنجه هايي كه شده 
است نمي تواند راه برود و ديگران هم 
كه دور او بودند هر كدام نوعي از 

شده ديده شكنجه اي را كه بر انها روا 
و ناراحت  تعريف مي كردند و ا،بود
ما فكر مي كرديم كه او مي رود و . شد 

با مسئولين صحبت مي كند كه ديگر ما 
را كتك نزنند ولي وقتي رفت ديديم 
كه مسئوالن زندان امدند و به دليل 
اينكه به او گفته بوديم كه شكنجه شده 
ايم همه را به باد كتك گرفتند و ايشان 

  .هم در مورد شكنجه چيزي نگفت 
 يمان حتي رييس جمهوردر اين ز ●

براي مقابله با شكنجه گران كه در اكثر 
نهادها بودند و از سوي قوه قضاييه 
حمايت مي شدند از سازمان عفو بين 

  :و مي گويد ا .الملل ياري خواست
وقتي نماينده عفو بين الملل آمد  «

 عكس از انواع 400دفتر من ، به او 
و شكنجه ها را دادم تا آنها را نگاه كند 

فقط . هيچ مالحظه نكنيد : گفتم 
نگوييد كه اين عكس ها را از من 

ها  بگوييد كه اين شكنجه. گرفتيد 
هست براي اينكه من مي خواهم 
شكنجه تعطيل شود ولو در خارج 

  بگويند كه دولت از جمله من كه 
  13در صفحه

  

 اتم سرنوشت ساز؟
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رئيس جمهور هستم، اين مسئله اي 
مسئله اين است كه اين بساط . نيست
   تا عكس را 400همين .  تعطيل شودبايد

  ». دادم بردند براي آقاي خميني
در همان زمان آقاي بني صدر در  ●

  :نوشتنامه اي به خميني 
نويسم  باز اگر اين مطلب كه مى  «

 مجدد زندانى تازه يموجب گرفتار
در :  اى نشود، معروض ميدارم رها شده

وقتى براى . اوين شكنجه رايج است
ند يك شب قبل از آن رو بازديد مي
كنند و   ها را تخليه مى شده شكنجه 

نامه بني (  ».كنند بجاى ديگر منتقل مى
؛ 1359 اسفند 11صدر به آقاى خمينى، 

صدر به آقاي خميني و  ها از بني نامه
   ).282 ديگران،ص

 كه م متوجه مي شويماگر دقت كني   
همان كاري را كه قضات و زندانبانها 

مي كردند و شكنجه در زمان خميني 
شده ها و كتك خورده ها را در هنگام 
 ،بازديد به جاي ديگر منتقل مي كردند

 وقتي كه . در اين زمان نيز رايج است
نمايندگان مجلس براي بازديد از 

زندانيان شكنجه  زندانها رفته بودند
شده را از آن زندان ها به جاي 

  .ديگري منتقل كرده بودند 
قاضي گري را   سندي عمق فاجعه ●

در رژيم واليت فقيه، بر ما آشكار مي 
  :نويسدبني صدر مي . كند
يك سندي به دست من رساندند كه  «

 نفره بود و زير آن 11يك فهرست 
! نوشته بود ده نفر باال را اعدام كنيد

  }االسالم علي رازيني حجت {قاضي
 نفر در 11توجه نكرده بود كه اصال 

فتند كه حتي گ. ليست هستند نه ده نفر
پرونده واين حرفها هم براي اين يازده 

شان  نفر تشكيل نشده و تمام پرونده
 انقالب ( » !!همين يك ورقه است

   )59 مرداد 25اسالمي، 
 از آن علي رازيني،جالب اين كه   

 همواره در مناصب باالي ،زمان به بعد
قضايي قرار داشته است و در حال 

ال شما حاضر نيز دادستان مي باشد ح
  . از اين مجمل بخوانيد حديث مفصل 

 بني صدر چه ، الحق در آن زمان ●
  :زيبا گفت 

روشهاي غلط نخست با آدم هاي بد    «
به كار مي رود ولي بعد كه اين روشها 
. حاكم شدند با همه بكار خواهند رفت 

 انقالب (» .اين است ضد انقالب
   )59 شهريور 7اسالمي، 

  :خميني گفت  زماناما در همان  ●
راجع به دادگاه انقالب و راجع به   «

كارهايي كه مربوط به دادگاه 
گويم كه بايد  است، من نمي انقالب

اينجا بايد با جديت . اينجا سستي بشود
جلويش گرفته بشود، بايد جلوي اين 

حاال بگيرند نگه . فسادها گرفته بشود
دارند تربيت كنند يا اگر واقعاً مستحق 

هستند حدود شرعي را حدود شرعي 
 زندانها بايد محل تربيت .جاري بكنند

سخنراني در جمع حكام شرع ( » .باشند
؛ صحيفه نور، ج 61/11/18دادگاهها 

   )179، ص 17
خميني محل گفتن اين سخن، با اين    

  و عالوه كردهاي تربيتي  را مشخص 
بر آن با جمالت زير راه و رسم قضات 

  :را مشخص تر كرد
مساله : گويند شان مى يان بعضىآقا   «

واليت فقيه، اگر يك مساله تشريفاتى 
نداريم، اما اگر بخواهد  باشد مضايقه

بكند در امور، نه، ما آن را قبول  دخالت
اگر متوجه به الزم اين معنا . نداريم

 سخنراني (» .شوند باشند، مرتد مى
، صفحه 9، صحيفه نور، جلد 12/7/58
254(   
ل خدا اهانت كند ، هركه به رسو   «

هر كه به ائمه هدي اهانت كند ، 
سخنراني در (  ».القتل است واجب

، 58/4/2جمع گروهي از بانوان لنگرود،
   )182، ص7صحيفه نور، ج 

ياد به اين جمالت خميني انسان را      
مصباح يزدي مي اندازد و چه بيهوده 
برخي تالش مي كنند بگويند خميني 

به نظر . خالف بود با طرز تفكر مصباح م
مي رسد كه مصباح در تفكر و انديشه 

 اصالح .همانند خميني بوده است
مي گويند كه مصباح نطلبان دروغ 

يزدي مرتجع و تند رو و خشونت طلب 

 او دروغ مي گويند كه معلم او. است
  .نبوده استخميني 
قيام كردن بر خالف حكومت      « 

  .اسالمى، جزايش جزاى بزرگى است
ام بر ضد حكومت اسالمى در حكم قي

كفر است، باالتر از همه معاصى است، 
كرد،  معاويه قيام مى همان بود كه

حضرت امير قتلش را واجب 
سخنراني مورخه ( . »دانست مى
، صفحه 10، صحيفه نور، جلد 29/7/58
15(   
كند، اسالم  آنكه مكتبي را مسخره مي  «

اگر متعمد باشد، . كند را مسخره مي
زنش برايش حرام . د فطري استمرت

. مالش هم بايد به ورثه داده شود. است
 (» .خودش هم بايد مقتول شود

   )376،ص14صحيفه نور،ج
. ندمالت، جمالت خميني بود   ج

قاضياني كه او معين كرده بود،  همين 
طرز فكر را داشتند و سخنان او را حكم 
خدا تلقي مي كردند و برطبق آنها، 

را مجازاتهاي اسالمي جنايتهاي خود 
   . مي خواندند

    خميني دوران شاه آيا همين طرز 
فكر را داشت؟ اگر داشت چطور 
هيچگاه بروز نداد؟ چطور  با واليت 
فقيه مخالف بود؟ اگر بگوئيم همين 
طرز فكر را داشت، نقش قدرتمداري 
را در گرايش به خشونت ناديده گرفته 

، اگر بگوئيم زمينه فكري نداشت. ايم
مي بايد توضيح بدهيم چگونه با 
بازگشت به تهران، ناگهان خشونت گرا 
شد؟ راستي اينست كه او كه فلسفه 
ارسطوئي را آموخته بود و تدريس مي 

بمحض . كرد، به قدرت اصالت مي داد
اين كه قدرت را از آن خود ديد، 
حفظ آن را بر اجراي تمامي احكام 

شاگردهاي او، . دين مقدم دانست
 مصباح يزدي در پي ساختن امثال

حركت «نظريه خشونت شدند و 
دستور كار » النصر بالرعب« و » قسري
 نزديكترين فرد به  مصباح يزدي . شدند
، بلحاظ گرايش به خشونت خميني
نه اي مكه خااست كسي مصباح  . است

از او به عنوان استاد بزرگ نام مي برد 
 تلمذ مي كند اوو آقا مجتبي در محضر 

.  
خميني پا را از اين هم فراتر   ●

گذاشت و در حمايت از روحانيت كه 
تصرف  و سركوب را دستگاه قضائي 
  : گفتكرده بودند، 

همه متصديان روحاني كه هستند     «
االن در مقامات باال، از بابت اين است 

بينند كه كسان ديگر نخواهند  كه مي
توانست اداره اين كشور را آنطور 

بدون آنها . خواهد ميبكنند كه اسالم 
ما . شود اداره كرد مملكت را نمي

 سخنراني (» جواب خدا را چه بدهيم؟
   )1361 شهريور9در جماران، 

 قبل از واين در حالي بود كه ا    
پيروزي انقالب گفته بود روحانيت در 
. امور حكومت دخالت نخواهند كرد 

مقام اين ضد و نقيض گوئي، وي در 
  :گفت
صالح بدانم امروز يك من اگر     «

زنم، فردا اگر صالح ديدم  حرفي مي
  !»گويم مخالفش را مي

  
   دوران  مافياي قضائي در

  :خامنه اي
  

 به مقام علي خامنه اي نصباما با       
 قوه قضاييه به طور مطلق به ي، رهبر

با  .آلت دست رهبري تبديل شد 
تغييراتي كه رهبر مافياها در قانون 

قضاييه را   آورد قوهاساسي به وجود
  صد در صد به تابعيت خود در آورد 

وي در دستوري به شوراي بازنگري      
قانون اساسي قدرتي بيش از خميني 

 و آنها نيز آن خواست براي خود 
 زيرا .قدرت را به وي تفويض نمودند

حضور و سلطه وي به عنوان ولي فقيه 

مطلقه مي توانست به حضور ديگران 
ي نا حق آنها ثبات ببخشد در جايگاهها

.  
 مصوب شوراي  ،157 اصلبر اساس  ●

  عاليشوراي، بازنگري قانون اساسي
در اين قوه قوه قضاييه از بين رفت و 
  .اختيار رهبري قرار گرفت 

انتخاب سه عضو ،  158برابر اصل  ●
شوراي قضايي از دست قضات گرفته 

  .شد و به رهبري داده شد 
ين تغييرات واليت مطلقه با ا     

توانست سايه شوم خود را بر قوه 
  .قضاييه گسترش دهد 

در زير به معرفي برخي از چهره     
لت فعل آهاي قضايي كه در جنايت 
 را مي استبداد قرار گرفته بودند

 البته افراد معرفي شده از . آوريم
ابتداي انقالب در تشكيالت قضايي 
دست به هر كاري عليه مردم زده 

كار رخي از آنها تا به حال بر بودند و ب
  .هستند و بر همين رويه عمل مي كنند

 مستقر در قوه قضاييه و افرادتفكيك     
بخش هاي زير مجموعه به دو دوره 
خميني و خامنه اي به دليل اشتراك 
برخي از آنها در هر دو دوره را ضرور 

  .ندانستيم 
 معرفي مختصري از مدرسه ،در ابتدا   

م كه يكي از پايگاههاي حقاني مي كني
  .اصلي قوه قضاييه بوده است 

مدرسه حقاني از جمله مدارسي بود  ●
 واليت دستيارانكه توسط برخي از 

 سالها افراد . شده بودمطلقه تاسيس 
اين مدرسه در راس قوه قضاييه و 

 اين . دست به هر جنايتي زدندواواك
گروه كه در ابتداي انقالب در جريان 

 به 60 كودتاي سال كشتار بعد از
دستور مصباح يزدي جهت ايجاد 
آرامش به دادگاههاي انقالب استانها 
رفته بودند در جريان كشتار زندانيان 

 نيز از عوامل اصلي 67سياسي در سال 
  .بودند 

شاگردان اين مدرسه و مدرسان آن     
قوه قضائيه  ،»رهبر «بعدها نيز در كنار 

يه هاي را به يكي از مهمترين ستون پا
استبداد مالتاريا تبديل كردند و اينك 

 مالي –نيز در خدمت مافياهاي نظامي 
   .هستند
مدرسه حقاني ابتدا توسط علي     

قدوسي، داماد آيت اهللا طباطبايي ، 
مديريت مي شد و بعدها نيز بهشتي و 
سپس  مصباح در كنار هم به سرپرستي 

 از جمله اساتيد آن مدرسه .آن رسيدند
ن به افرادي چون حجت مي توا

فرزند آيت اهللا (االسالم مصلحي 
اهللا سيد حسن طاهري  ، آيت)اراكي

اهللا  اهللا تقوي ، آيت آبادي ، آيت خرم 
اهللا مؤمن ، آيت  گيالني ، آيت محمدي

اهللا محسن  اهللا محمدعلي گرامي ، آيت
اهللا جوادي  مجتهدشبستري ، آيت

اهللا  آملي ، آيت اهللا جنتي ، آيت
 شيرازي و دكتر احمد انصاري
خاطرات . (اشاره كرد ... و"احمدي

  )24ـ220علي جنتي، صص
 مدرسه به صورت ، بعد از مدتي    

شورايي توسط علي قدوسي و بهشتي و 
اداره مي ... مصباح يزدي و جنتي و 

شد كه در سالهاي بعد به دليل حضور 
سايه دكتر علي شريعتي بر انديشه 

اتي در ميان  اختالف،برخي از روحانيون
آنان به وجود آمد و موجب شد 

  .مصباح از آن مدرسه خارج شود 
البته : نويسد عبايي خراساني مي   

هاي آقاي مصباح  گيري همين موضع
باعث شد تا سرانجام ميان او و شهيد 
بهشتي اختالف نظرهايي به وجود آمد 
و آقاي مصباح با خروج از مدرسه 
ه حقاني فعاليت هايش را به همرا
 "آقايان خرازي و استادي در قالب 

تقريباً .  ادامه داد"مؤسسه در راه حق 
تا پس از رحلت امام از صحنه سياسي ـ 

البته در . اجتماعي ايران بر كنار بود
اين ميان گاه به او براي انجام برخي 
اقدامات سياسي نيز مراجعاتي 

مجله گزارش، شماره .(شد مي
  ).51، ص 133ـ131
اني كه در زمان  خميني و مدرسه حق   

، شگردان و بعدها در زمان خامنه اي
 بسياري از مقامات قضايي را معلمانش

 توسط همين اساتيد گرفتند، در اختيار 
تربيت شده بودند و حتي بهشتي كه 
خود از بدترين قضات بود از دست 
برخي از انديشه هاي آنان به ستوه 

  :و در يك سخنراني گفت ا. آمده بود
مدرسه اي كه بخواهد يك مشت   «

انسان لجوج، پرخاشگر بي حيا و 
متعصب تربيت كند كه نتوانند با همه 
دو كلمه حرف بزنند چه ارزشي دارد؟ 
اين نوع موضعگيريها بسياري از افراد را 
به ياد چماق هاي تكفيري مي اندازد 
كه، در تاريخ عصر تفتيش عقايد كليسا 
 »و قرون وسطي خوانده شده است 

شريعتي، : آيت اهللا بهشتي(
  )جستجوگري در مسير شدن

فصل اقتصاد به مقاله : انقالب اسالمي
  :ژاله وفا اختصاص مي يابد

  
  ژاله وفا

  

» طرح تحول اقتصادي«

راه خروج يا ورود به 

  بحراني جديد
  
سال از بروي كار آمدن حكومت  3 

احمدي نژاد ميگذرد  و جامعه تنها در 
تي از قبيل  مسئله بعد اقتصادي با معضال

تورم لجام گسيخته و فشار سنگين و 
روزافزون بر اقشار آسيب پذير، 
موضوع غني تر شدن اغنيا و فقيرتر 
شدن فقرا به رغم شعارهاي پررنگ 
عدالت اجتماعي ، وضع اسفناك  

 80توليد داخلي ،واردات بي رويه 
ميليارد  دالري ، افزايش بي حد قيمت 

ع بانك ها و مسكن، وضع اسفناك مناب
طرح هاي زود بازده، نرخ بهره در 
كشور ،آزاد كردن نرخ قيمت بنزين، 
رها كردن قيمت كاالهاي مصرفي 

مواجه شده ...ها و برنج و مانند شوينده
كه  همه و همه را حكومت وي . است

 "ايجاد كرده و به تازگي به سبزه 
 نيز آراسته شده "طرح تحول اقتصادي

  !است
مردم  در واقع بخشي اين اموركه بر ش

از اجرايي كردن  سياست تحميلي 
تعديل ساختاري است كه توسط يك 
نظام غير قانونمند و استبدادي  و ضد 

  . رشد نيز به اجرا گذاشته ميشود
در اين نوشتار سعي دارم چند و چون 

را مورد بررسي قرار ! اين طرح جديد 
دهم و در بخش دوم اين نوشتار  به 

قتصادي بر اساس  ارائه  سياست ا
موازنه منفي كه بتواند مشكالت  فعلي 
ساختاري اقتصاد ايران را حل كند و 
كشور را از ضرر يارانه هاي  بي رويه 

  . نجات دهد خواهم پرداخت
 قبل از پرداختن به چند و چون اين 
طرح كه شاه بيتش نقدي كردن يارانه 
ها در آذرماه امسال است الزم است 

 كه از يك طرف خاطر نشان سازم
پرداخت يارانه در آستانه انتخابات  
براي حكومت احمدي نژاد جنبه 
تبليغاتي دارد و از طرف ديگر بر اثر 
فشار  بانك جهاني و  صندوق بين 
المللي پول به رژيم  در اجراي 
سياست تعديل كه به تبع در  راستاي 
اجراي راهبردهاي جهاني سازي 

ده   سال آين3است،  ظرف حد اكثر 
  .بايستي همه رايانه ها حذف شوند

 ":از اينرو احمدي نژاد اصرار دارد كه 
حتي اگر يك روز به عمر حكومت من 
 "مانده باشد اين طرح بايد عملي شود

ها با  گر يارانه":و  هشدار ميدهد 
شرايط موجود ادامه يابد كشور در 

. شود نهايت سه سال ديگر فلج مي
 نبايد فراموش كرد كه  طرح"

پرداخت نقدي يارانه ها يك بار در 
دوره  هاشمي رفسنجاني  تحت عنوان 

 ارائه  اما به دليل " فقرزدايي"طرح
ها و نامناسب بودن ابزارها و  پيچيدگي

الزامات اجرايي،اين سياست  شكست 
خورد و  موجب ايجاد شبكه جديد 
. رانت و فساد در اقتصاد كشور شد

 همان طرح فعلي احمدي نژاد نيز بنا بر
  . قرائن  سرانجامي ديگر نخواهد داشت

 تير ماه طور 30 احمدي نژاد كه در 
مستقيم از شبكه يك سيماي جمهوري 
اسالمي ايران  سخن مي گفت به چند 

  :اساسي آن طرح اشاره كرد نكته
 اين طرح تنها شامل نقدي كردن -◄

يارانه ها نخواهد شد و بخشهاي  بانك ، 
وزيع وبهره ماليات ، گمرك ، نظام ت

 مورد  درولي . وري را نيز در بر ميگيرد
سياستهاي اجرايي  آينده و چندو 
چون آن  در اين بخشها كوچكترين 

  . اطالعي به مردم نداد
وي د ر پاسخ به سوالي  مبني بر -◄

اينكه كار كارشناسي كافي در اين 
كار : خصوص انجام نشده است گفت

، كارشناسي، معياري دارد و مبهم نيست
دولت دو و نيم سال است كه بر روي 
اين طرح كار مي كند و قبل از اين 
دولت هم كارهاي پراكنده بسياري 
انجام شده است و باالخره بايد اتفاق 

  .بيفتد
يارانه هاي  برق، گاز و حمل و نقل،  ◄

به صورت قيمت تعويضي و يا  به 
صورت ارائه خدمات و يا نقدي 

 .پرداخت خواهد شد
  

 درحالي كه احمدي نژاد جالب است
مدعي است حكومتش دو سال و نيم 
است بر روي اين طرح كار ميكند 
هنوز نه طرحي مكتوب كه داراي 
اصول و تئوري باشد و حد اقل اجماع 
نسبي كارشناسان اقتصادي  را داشته 
باشد و در سطح عمومي نيز  مردم با 
آن همدلي نشان داده باشند به كسي 

 ارائه نداده حتي مجلس مطيع خود
بطوري كه مصباحي مقدم رئيس . است

 نهم اعالم " مجلس"كميسيون اقتصاد
حكومت احمدي نژاد هنوز : كرد 

. چيزي را بر روي كاغذ  ننوشته است
بهتر است حاال كه دولت مي خواهد 
طرح بنويسد با كمك مجلس بنويسد و 

   "! كارشناسي كند
حكومتي كه معتقد است  طرحش به 

ست كه همه بخشهاي حدي بزرگ ا
اقتصاد را شامل ميشود  و حتي  فرم 
تهيه كرده را بين مردم نيزتقسيم كرده 

 اين نظام را قابل " مجلس"است ،
ندانسته در جريان طرحي بگذارد كه 

  !هفته پيش اعالم كرد آغازشده است
 در "مجلس " هر چند همه ميدانند 

نظام واليت فقيه خواه نا خواه نظارتي 
ومت آنهم در راستاي  احقاق بر امر حك

خواسته ها و حقوق ملت 
 هفتم "مجلس هاي "بخصوص .ندارد

 "مجلس"و هشتم ضعيف تر از هر
ديگري در اين نظام در امر نظارت 

 سال 3عمل كرده و احمدي نژاد در 
اخير نيز نشان داده است كه قاعده 
مالوف  او بي اعتنايي و عمل نكردن 

ساله  و هم   20هم به برنامه  چشم انداز
.  برنامه چهارم مصوب همين نظام  است

  حكومت وي را در اين"مجلس"و
زمينه  نه تنها استيضاح نكرد ، بلكه  به 
در خواستهاي نامعقول وي بعنوان 
نمونه  براي تصويب برداشتهايش از 
حساب ذخيره ارزي نيز پاسخ مثبت 

  . داد
اما شاه بيت اين طرح همانگونه گه 

دن يارانه  خصوصا گفتيم نقدي كر
  . يارانه هاي حاملهاي انرژي است

  14در صفحه

 اتم سرنوشت ساز؟
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 وضعيت امروز يارانه ها
 

حكومت  در حال حاضر نزديك به  
صد ميليارد دالر يارانه حامل هاي 

 درصد بودجه 31انرژي ميپردازد كه 
برابر بودجه عمراني 3/ 75و 8 7سال

. كشور را به خود اختصاص داده است
و  و نيم ميليون يعني حدودآ  روزي د

بشكه نفت خام مجاني به بازار اقتصاد 
از طرفي  يارانه . شود ايران تزريق مي

 4كاالهاي اساسي كشور در هر سال 
 ميليارد تومان شامل نان، 500هزار و 

 هزار ميليارد 3برنج و روغن است كه 
  .تنها صرف يارانه نان مي شود

ميزان يارنه ها در هيچ  برهه تاريخ 
ا بدين حد سرسام آور نبوده ايران ت
 . است

خاطر نشان سازم كه در زمان شاه نيز 
مساعده هايي در زمينه كاالهايي مثل 
گوشت و نان  داده ميشدو بعد از 
انقالب آقاي خميني در يك سخنراني 
تحت لواي سياست مستضعف پروري  
بدون هماهنگ كردن با دولت موقت  
 ،برق و آب را بدانها افزود  و آن را
براي بخشي ازاقشار مجاني اعالم كرد 

در دوران مرجع .كه بعد پس گرفت
انقالب در زمان حكومت آقاي بني 
صدر اولين گامها در صدد برداشتن 
يارانه برداشته شد به نحوي كه 
پرداخت  يارانه خصوصا در امر گوشت 
مشروط به چند شرط  براي شهرهاي 

وبا باال بردن قيمت آن . بزرگ گرديد 
در مقابل . يزان يارانه آن كاسته شداز م

ولي تمامي  قيمتهاي محصوالت 
كشاورزي براي حمايت از طبقه 
كشاورز و تشويق توليد داخلي  باال 

  . برده شد
در واقع در ابتداي انقالب  هدف از 

نه تنبل .دادن يارانه تثبيت قيمت بود
. پروري و دامن زدن به مصرف گرايي

 بعلت لذا  پرداخت نقدي به مردم 
زيانهاي فراواني كه دارد  كه در ادامه 
بدان ميپردازم ،هيچ گاه مرسوم نبوده 

  .  است
 كه يي رجايد ر زمان حكومت آقا 

  يز شدن ارزاق را باب كرد و نيكوپن
و حكومت ,  ساله 8در طول جنگ 

 ي هايه پايز  كه استبداد نيخامنه ا
 يخود را محكم كرد و اقتصاد بسو

  ياي مافيريل گ و شكيرانت خوار
مالي سوق داده شد ، و ضربه -نظامي

هاي عظيم به توليد داخلي وارد آمد 
جامعه به تدريج از توان پرداخت بهاي 
. واقعي حاملهاي انرژي ناتوان شد

 آقاي " فقر زدايي "شكست  طرح 
رفسنجاني و  ايجاد  شبكه جديد رانت 
و فساد در اقتصاد كشور بخوبي نشان 

 ها و ساختار اقتصاد داد كه به پايه
ايران ضربه هاي اساسي وارد آمده 
است كه اصالح آن  با وجود يك نظام 

بلكه . استبدادي  امكان پذير نيست
ساختاري مردم ساالرانه را ميطلبد كه 
طرح اقتصادي آن صحيح باشد و سالم 

  .و نه عقيم و بيمار
نه ها تا به ااكنون وضع پرداخت يار

 به هيچ حدي رشد كرده كه جامعه
وجه توانا به پرداخت قيمت واقعي  

و  توزيع يارانه با . آن كاال ها نميباشد
سيستم فعلي در واقع  به نوعي  
پرداخت يارانه بر مصرف  به جاي 

  .درآمد است
   عيوب وضع فعلي  يارانه ها 

  
عوض شدن تعادل عرضه و تقاضاي ◄

  كاالهاي مشمول يارانه
ه   فلج شدن  مكانيسم قيمت ها ب◄

  وسيله نظام يارانه غيرمستقيم
ايجاد فساد و رانت خواري هاي ◄

گوناگون در توليد و توزيع كاالهاي 
  يارانه اي

بهره مندي ناعادالنه اقشار گوناگون ◄
 3به طوري كه  (از نظام يارانه اي 
 درصد يارانه 70دهك ثروتمندتر 

  )انرژي را مصرف مي كنند
 تلف شدن و اسراف حجم عظيمي ◄

هايي كه مشمول يارانه مي از كاال
در نان ارقامي تا يك سوم هم (شوند

  )ذكر شده است

 نامرغوب بودن كاالهاي توليدي ◄
  يارانه اي،

 افزايش هرچه بيشتر مقدار يارانه ◄
باافزايش قيمت (هاي پنهان در اقتصاد 

  )هاي جهاني انرژي 
 افزايش سرسام آور مصرف كاالهاي ◄

  مشمول يارانه،
هاي نسبي كاذب در  ايجاد مزيت ◄

مزيت نسبي در انرژي ارزان،، (توليد
كه سبب شده است مصرف انرژي به 

 35طور مثال در صنعت سيمان بيش از 
درصد نرمال جهاني و در صنايع فوالد 

  ) درصد بيشتر از نرمال جهاني باشد58
 انحراف مسير توليد و استفاده از ◄

  تكنولوژي هاي غيربهره ور، 
  ...و◄

آقاي احمدي نژاد بر اينكه   اما باور 
اين حجم از ضرر و خسارتي كه به 
اقتصاد وارد آمده است با واريز كردن 

 هزار تومان پول به حساب هر كس  50
برطرف ميشود و اقتصاد ايران از بحران 
، !خارج ميشود و مردم آرامش ميابند

جز خامي  و داوري شتابزده نشان از 
  . امر ديگري ندارد

  

 نقدي يارانه ها عملي چرا پرداخت 

  نيست؟
  

نبايد فراموش كرد كه نقدي كردن 
ها با هدفمندكردن يارانه ها  يارانه

وقتي حكومت  . تفاوت ماهوي دارد
هاي فعلي را بطور  قصد دارد يارانه

سرانه و غيرهدفمند توزيع كند،  ابتدا  
ساختار اجرايي و اداري كشور مانع  

  . اجراي اين طرح ميشود
ظام اداري كشور داراي چرا كه  ن

بر طبق آمار در حال .شفافيت نيست
 33حاضر دهك هاي ثروتمند جامعه 
 1/3درصد بنزين و دهك هاي فقير 
 17درصد بنزين، دهك هاي ثروتمند 

درصد گاز مصرفي كشور و دهك هاي 
 درصد مصرف گاز، دهك 7/3فقير 

 درصد دارو و دهك 8/9هاي ثروتمند 
هاي  درصد، دهك 9/5هاي فقير 

 درصد كل خودروهاي 36ثروتمند 
 درصد 5كشور و دهك هاي فقير تنها 

خودروهاي كشور را استفاده مي 
اگر قصد بررسي دقيق دهكهاي .كنند

  محروم است،
 تا زماني كه براي هر ايراني صاحب 
شناسنامه، فايل اطالعات صحيح و 
دقيقي حاوي منابع و ميزان درآمد، 

تامين ميزان ثروت ، بيمه درماني و 
هاي بانكي وجود  اجتماعي و حساب

» ها كردن يارانه هدفمند «نداشته باشد، 
در كشورى . نيزبا موفقيت انجام نميشود

نظيرآلمان  مبناى شناسايى سطح 
درآمدى افراد، اظهارنامه هاى مالياتى 
آنهاست؛ بدين صورت كه همه افراد 
حاضر در جامعه موظفند ماليات 

ايران كه به نه مانند ( پرداخت كنند
قول خود آقاي احمدي نژاد در 
  بسياري از كشورها مبناي هزينه

 اما اين  هاست، حكومت از محل ماليات
مقدار براي ما  به حداقل تبديل شده 

و اين به معناي شفافيت در نظام ) است
ادارى است آنهم  به دليل وجود 

اما در . مراكز اطالعاتى و آمارى معتبر
د شناسايى و فقدان ايران به دليل نبو

وجود مراكز اطالعاتى و آمارى قوى، 
مسلما  اجراي طرح  بدون تغييرات 
ساختاري در نظام اداري كشور با 

  .  روبرو خواهد شدبسيار يمشكالت 
در كشوري مثل ايران وضع آمار تا 

 70بدان حد  اسفناك است كه  با 
 ميليون 72ميليون جمعيت حدود  
و ! د دارددفترچه بيمه درماني وجو

اي  خيل عظيمي هم هنوز از هيچ بيمه
بنا بر اين  . برخوردار نيستند

تواند  نمي» ها كردن يارانه نقدي«
. تعبير شود » ها هدفمند كردن يارانه«

پرداخت  نقدي يارانه ها اگر حجم 
يارانه نقدى پرداختى به دهكهاي 

پاييني جامعه  قابل توجه باشد بعلت 
امكان ارائه  , نبود سيستم كنترل صحيح

اطالعات نادرست را باال برده و مى 
تواند به پوشش بيش از اندازه منجر 

  .شود
از سوي ديگر، اگر هزينه هاى مترتب 
بر برآورد نادرست هزينه هاى ادارى 
پرداخت يارانه نقدى نيز اضافه شود 
مسلما  كارايى آن را تا حد زيادى 

اما اين امر . تحت تأثير منفى قرار دهد
ده ترين ايراد وارده بر پرداخت سا

اين طرح مشحون . نقدي يارانه است
 است است از خسارات عظيم اقتصادي

هايي كه حاصل  اين  و ناهنجاري
طرح  ناپخته خواهد بود  به تمامي 
شئون زندگي مردم تسري خواهد 

  . يافت
  

اين طرح تورم و رانت زا است  و 

حجم نقدينگي را  تا دو برابر 

  .دهد افزايش مي
  

نكته حائز اهميت اين است كه در 
عرض دوسال حجم  نقدينگي در كشور 

 هزار ميليارد تومان  به 70 از حدود  
.  هزار ميليارد تومان رسيده است145

اين !يعني رشدي حدود  صد در صد 
افزايش نقدينگي بدون شك تورم با 

حال اگر يارانه ها . خود بهمراه ميĤورد 
حمدي نژاد نيز آنجور كه حكومت ا

اعالم كرده است بصورت نقدي 
پرداخت شوند،از آنجا كه دهكهاي 
پايين جامعه توان  پس انداز كردن نيز 
ندارند ،اين يارانه را بصورت نقدي 
خرج  خواهند كرد و همين  باعث 
. ايجاد تورمي غير قابل مهار ميشود

حاصل آن آزاد شدن قيمتها است و 
ته اين آزاد شدن قيمتها لجام گسيخ

ترميگردد و در واقع كار حكومت 
 . توزيع قدرت خريد در جامعه ميگردد

در واقع در يك اقتصاد سالم هر واحد 
 2پول طبق قوانين اقتصادي حدود 

برابر خود در جامعه قدرت خريد 
يعني چنانچه در جامعه  . ايجاد ميكند

آن واحد پولي كه توزيع ميشود واقعا 
جذب بازار شود ، مجموع دفعات 

از خريدار ( خريد بخش بر تعداد آن 
تا خرده فروش و عمده فروش و 

قدرت خريدي  )واسطه تا كارخانه 
ولي در .   برابررا ايجاد ميكند2برابر با 

اقتصاد ناسالم و بيماري چون اقتصاد 
ايران كه توليد داخلي بشدت كم است 
، ودر بازار كااليي براي فروش نيست 

اهد بود ، وعرضه به اندازه تقاضا نخو
اين واحد پول بمراتب رقمي باال تر از 

 برابر را بعنوان قدرت خريد ايجاد 2
لذا .همان پديده اثر تكاثري . ميكند

دولت جهت جذب اين قدرت خريد 
  و بي حدمعموال به وادرات بيش از

بالطبع چنانچه  . رويه رو مي آورد 
 ميليارد دالر يارانه 100ميزان ساالنه 

ر باشد بطور  نقدي ا قرحاملهاي انرژي
پرداخت شود ، اين حجم از پول طبق 

 برابر 5/2قاونين اقتصادي حد اقل 
خود ايجاد قدرت خريد در جامعه 

يعني حد اقل حجم پولي ساالنه . ميكند
  و بي ترديد!  ميليارد دالر 250برابر با 

 ميليارد دالري فعلي  قادر 80 واردات 
 نخواهد بود اين حجم از قدرت خريد

  .را از عهده بر آيد
عالوه بر اينها پرداخت  نقدي يارانه 
زمينه جديدي براي رانت در 

هايي كه نبايد يارانه مستقيم  بخش
كند وباز  دريافت كنند، ايجاد مي

اقليتي ثروتمند را بوجود مي آورد كه 
ثروتي افسانه اي به جيب ميزند و رانت 

اي  يارانه.خواري بيشتر  توسعه ميابد 
هاي  تواند در بخش حقيقت ميكه در 

زيرساخت به توليد پايدار و ايجاد 
اشتغال كمك كند با پرداخت بدون 

منطق، در بحث پرداخت  و بي هدف 
  . رود هاي مستقيم به هدر مي يارانه

به مناسبت اين نكته را بيفزايم كه اگر 
زاد آحكومت آقاي احمدي نژاد قصد 

سازي و دركنارش مبارزه با رانت 
لي ا،سو) كه ندارد ( را دارد  خوار ي

كه وي را ملزم به پاسخگويي ميكند 
اين است كه چرا رانت سيمان و 
پتروشيمي و خود رو و نرخ بهره را 
حذف نمي نمايد؟ كه طبق بر آورد 
آقاي  ليالز در بخش بازار سيمان ايران  
ميزان رانتي كه  خورده مي شود تا 

 1387 ميليارد دالر در سال 5/1حدود 
خمين زده مي شود ودر بخش ت

 ميليارد 500خودرو سازي نيز امسال 
تومان مابه التفاوت قيمت خودرو 
وجود دارد؟اماسياستهاي حكومت 
احمدي نژاد تا كنون  نشانگر تكوين 

  . روند رانت خواري بوده است
جالب اينكه بر اساس برآوردمحمد باقر 
نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي 

راتژيك مجمع مركز تحقيقات است
در صورت ": تشخيص مصلحت نظام 

آزادسازي قيمت ها و نقدي كردن 
 درصدي در 550يارانه ها، شاهد تورم 

 ".كشور خواهيم بود
 دست " نماينده"حتي  الياس نادران،

معتقد " مجلس هشتم "راستي 
دولت در سه سال گذشته در ":است

مقابل هر افزايش قيمت حامل هاي 
اومت مي كرد انرژي توسط مجلس مق

و حتي بخشي از افزايش قيمت مسكن 
 را ناشي از اثر رواني 86در سال 

 45 به 16افزايش قيمت گازوئيل از 
 و ملغي در 85مصوب در اسفند (تومان 

مي دانست، هنوز ) 86فروردين 
 برابر شدن 50برآوردي از آثار تورمي 

 برابر 12قيمت گازوئيل و حداقل 
امل هاي و ساير ح(شدن قيمت بنزين 

  ". نداده است) انرژي
اما چنانچه يك فرض ساده را به تصوير 

  :كشيم
حكومت آقاي احمدي نژاد از مردم 
بر اساس فرمهاي توزيعي ميپرسد كه 
در چه زمينه اي  نيازمند يارانه ايد؟و 
مردم نيز آب و برق و گاز و آموزش و 

را  ... پوشاك و بهداشت و دارو و 
 نيز براي هر حكومت .   عنوان ميكنند

خانوار سهمي در نظر گرفته طبق گفته 
حسابي به نام تك "آقاي احمدي نژاد 

ها از قبل باز خواهد شد و  تك خانواده
  "ريزيم  يارانه سه ماه را در آن مي

بدينسان فرضا ماهانه به ازاي ماهانه هر 
 هزار تومان  ويا بيشتر به حساب 50فرد 

د بخشهايي از جامعه پول واريز ميشو
وآنها نيز  دلخوش ميشوند كه  احمدي 
نژاد به وعده عمل كرد و پول نفت را 

حال ! بر سر سفره هاي ما آورد 
حكومت قيمتها را به يكباره آزاد ميكند 
ومردم من بعد بايستي  عموم مايحتاج 
خود را در بازار آزاد به قيمت آزاد 

به قول نوذري  . خريداري نمايند 
 امروز با ": نفت  حكومت "وزير "

 1200 دالري و بنزين هر تن 130نفت 
دالر، بهاي بنزين بدون يارانه ليتري 

در !  تومان خواهد بود900 تا 850
مورد گازوئيل افزايش قيمت از اين 
هم شديدتر است و گازوئيل كه اكنون 

 تومان به فروش مي 16به قيمت ليتري 
در صورت حذف يارانه ارانه . رسد

 900ـ حدود قيمتي همپاي بنزين 
در مورد برق نيز . تومان خواهد داشت

كم و بيش وضع به همين منوال 
 هزار تومان 50با   هر كس".است

ماهانه در جيب به يكباره با قيمتهاي سر 
سام آور دارو ، مسكن ، نان ، گوشت ، 
برنج ، سبزي ، پوشاك ، بليط اتوبوس 

بطوري كه مجموع . مواجه ميشود ... و 
 خانوار به هيچ وجه در آمد هاي يك

با اين صدقه نقدي نيز كفاف  تورم 
از ! درصدي را نيز نخواهد داد550

اينرو متضمن هيچ گشايشي هم براي 
  . مردم نخواهد بود

دلخوش كردن به وعده هاي توخالي 
اين حكومت حكم شيرجه رفتن در 

  . استخر خالي را دارد

در بخش دوم اين نوشتاربا ادامه 
دي كردن يارانه به بررسي ضررهاي نق

راه حلي اساسي  براي مشكالت 
ساختاري اقتصاد ايران خواهم 

 . پرداخت
  

بديهي است رژيمي كه : انقالب اسالمي
جز زور و دروغ و فريب و خوردن و بردن 
و كشتن نمي داند، بر دامنه تجاوزهاي 

  :خود به حقوق بشر مي افزايد
  

اعدامها و دستگيريها و 
ديگر تجاوزها به 

ق بشر برهم حقو
  :افزوده مي شوند

  
، دفتر تحكيم وحدت 87 تير 25در ◄ 

اطالعيه را صادر كرد كه در آن،  به 
دستيگري دو عضو شوراي مركزي 

در حالي كه :خود اعتراض كرده است
چند روز از بازداشت محمد هاشمي و 
بهاره هدايت از اعضا شوراي مركزي 
اين اتحاديه مي گذرد، رسانه هاي 

 از جمله ايرنا و ايسنا از حامي دولت
قول شخصي مجهول الهويه مدعي 
شدند كه بازداشت اين افراد به خاطر 
ارتباط باگروهك هاي ضدانقالب 

اتهامي !! خارج از كشور بوده است
واهي كه بارها به منتقدان نسبت داده 
شده است و از رئيس جمهور سابق، 
برخي از اعضا مجلس ششم تا تشكل ها 

حول خواه بارها با اين و گروه هاي ت
اتهام مواجه شده اند و گاه به اين 
 .اتهام واهي مدتها در زندان مانده اند

در واهي بودن اين اتهام همين بس 
كه وزير علوم علي رغم تاييد رئيس 
دانشگاه زنجان و دادستان آن شهر در 
مورد رسوايي اخالقي منصوب وزير در 
آن دانشگاه همچنان اين مساله را به 
دشمن و خارج از كشور نسبت مي 
دهد و از لزوم پدافند غيرعامل براي 

سخناني ! مبارزه با آن سخن مي گويد
كه به خوبي بي مسئوليتي و تالش براي 
فرافكني دولتمردان نهم را آشكار مي 
سازد و از سوي ديگر از ناراحتي 
فراوان آنها از منتقدان اين عمل شرم 

ه پرده بر آور از جمله اعضا اين اتحادي
  .مي دارد

چهار تن از ، 87 تير 25در ◄ 
فرهنگيان شهرسنندج به نام هاي پيمان 
نودينيان ، رامين زندنيا ، حيدر زمان و 
علي قريشي ، به ستاد خبري اداره 

اين  .اطالعات سنندج احضار شدند
افراد در ارتباط با جمع آوري امضاء و 
موضع گيري اخير انجمن صنفي 

 نسبت به وضعيت معلمان كردستان
فرزاد كمانگر، مورد پرسش قرار گرفته 

  .اند
طبق اخبار واصله ، 87 تير 25در ◄ 

محمد هاشمي و بهاره هدايت جهت 
تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت به 

شعبه يك  .دادگاه انقالب منتقل شدند
بازپرسي دادسراي انقالب كه حكم 
جلب محمد هاشمي و بهاره هدايت را 

 بود، قرار بازداشت براي صادر كرده
آن ها صادر كرد و دوباره آن ها به بند 

 . زندان اوين منتقل شدند209
حبيبي فعال ، مسعود 87 تير 25در ◄ 

دانشجويي دانشگاه تهران كه سال 
گذشته و در جريان حمله نيروهاي 
امنيتي به دفتر سازمان ادوار تحكيم در 

 روز 24 تيرماه بازداشت و به مدت 18
ندان اوين بسر برد، به دادگاه در ز

اين . انقالب احضار شده است
 روز 5دانشجوي دانشگاه تهران بايد در 

آينده خود را به بازپرسي شعبه يك 
  .امنيت دادگاه انقالب معرفي كند

نيروهاي امنيتي به ، 87 تير 25در ◄ 
  منزل اشكان قيسوندي، از فعالين 

  
  15در صفحه

 اتم سرنوشت ساز؟
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  اتم سرنوشت ساز؟
  
  

يي و عضو سابق انجمن اسالمي دانشجو
دانشگاه زنجان رفته و قصد بازداشت 

 تيرماه 18قيسوندي در . وي را داشتند
سال گذشته، طي يورش نيروهاي 

 تن 16امنيتي در دفتر ادوار به همراه 
از فعالين دانشجويي وسياسي بازداشت 

 . شده بود
،  اطالع رسيد كه 87 تير 26در ◄ 

انشجويي حميد وااليي فعال سابق د
 كه 87 تير 25آذربايجان ، روز سه شنبه 

در پي احضار به ستاد خبري اداره 
اطالعات تبريز، در اين مكان حضور 

وااليي، . يافته بود، بازداشت شده است
 ساله، فارغ التحصيل رشته حقوق و 27

» مجمع دانشگاهيان آذربايجاني«عضو 
  . مي باشد

، اسامي تعدادي از 87 تير 26در ◄ 
زداشت شدگان عضو دفتر تحكيم با

  :وحدت انتشار يافت 
 و بهاره هدايت -2 و محمد هاشمي-1
 و علي قلي زاده - 4 و علي صابري -3
 اشكان آرشيان - 6 و محمد احساني -5
 و مهدي خدايي -8 و سلمان سيما -7و 
   و محمد ميزبان -10 و مجيد اسدي -9
 مجتبي عمادپور -12 و رضا عرب -11
فرزاد حسن -14د زراعتيمحم - 13و 

 زاده
خانواده فرهاد  ،87 تير 26 در ◄

حاجي ميرزايي كه به منظور مالقات 
به زندان اوين مراجعه كرده بودند 
پس از گذشت ساعتها انتظار جلوي 
درب زندان اوين و سالن مالقات، با بد 
رفتاري و ممانعت مسئولين بازداشتگاه 
. براي مالقات حضوري روبرو شدند

 5ر حاليست كه پس از گذشت اين د
ماه ، فرهاد حاجي ميرزايي  همچنان 

 بالتكليف به سر مي 209در بازداشتگاه 
  . برد
مهرداد لهراسبي از ، 87 تير 27در ◄ 

زندانيان سياسي واقعه كوي دانشگاه 
 سال زندان 9 كه پس از تحمل 1378

 بصورت مشروط 21/1/87در تاريخ 
وم در ه بود ، به داليل نامعلشدآزاد 
 مجدداً بازداشت و هم 18/4/87تاريخ 

 زندان اوين به سر 240اكنون در بند 
  .ميبرد

اتحاديه اروپا روز ، 87 تير 28در ◄ 
جمعه در بيانيه اي اجراي مجازات 
اعدام در ايران را محكوم كرد و از 
اليحه مجلس شوراي اسالمي در 
گسترش دامنه اين مجازات براي 

  .كردجرايم اينترنتي انتقاد 
جمشيد قشنگ يكي ، 87 تير 27در ◄ 

از اساتيد حق التدريس گروه تاريخ 
دانشكده فردوسي مشهد كه بيش از 

سال است به تدريس دروس تاريخ 10
معاصر ايران مي پردازد، از تدريس در 

اين چهارمين بار .دانشگاه محروم شد
است كه وي از تدريس در دانشگاه 
محروم مي شود و با اعتراض شديد 
دانشجويان و تحصن، دوباره به دانشگاه 

  .باز مي گردد
تن از اهالي شهر  سه، 87 تير 29در ◄ 

در محوطه زندان مركزي اين  ، اروميه
بنا .شدند دار آويخته  به، شهر
اي  گزارشات سه شهروند اروميه به
 صالح " ، " ارشد محمودي "نامهاي  به

 " محمد علي بي مثال " و  "ملكي 
اعدام  اتهام مواد مخدر به به هر سه كه

محكوم و حكم آنان از سوي ديوان 
دار  بود، به عالي كشور تائيد شده

 .شدند آويخته
 كارگر 200بيش از ، 87 تير 30در  ◄

 قزوين در "فرش پارس"شركت 
اعتراض به عدم دريافت چند ماه 
حقوق و بالتكليفي شغلي در مقابل 

  كارخانه دست به تجمع زدند
انجمن هاي اسالمي ، 87 تير 31در ◄ 

 دانشگاه با صدور بيانيه 34دانشجويان 
مشتركي نسبت به بازداشت هاي 
گسترده دانشجويي در هفته هاي اخير 
در تهران، مشهد، زنجان و تبريز شديدا 
اعتراض كردند و خواستار آزادي هر 

چه سريعتر كليه دانشجويان در بند 
  . شدند

 ي محلي نامه هفته، 87 تير 31در ◄ 
بوتك با حكم معاون دادستان ايالم تا 

انور شكيب  .اطالع ثانوي توقيف شد
انصاري، مديرمسوول هفته نامه بوتك 

 مطلب چاپ شده در آخرين  :گفت
ي پست  شماره بوتك مطلبي درباره
تحليل ما . استاندار بوده و نه شخص او

بر اين بوده است كه عملكرد ضعيف 
 حق استاندار بومي باعث از بين رفتن
 .مديريت بومي در استان شده است

به دنبال تشديد ، 87 مرداد 1در ◄ 
فشارها بر خانواده دانشجويان بازداشت 

 "الهه رادمهر"شده دانشگاه تبريز،
خواهر سجاد رادمهر به كميته انظباطي 

  .دانشگاه اروميه فراخوانده شد
، كانون مدافعان 87 مرداد 1در ◄ 

ض به در اعترا حقوق بشر بيانيه اي
تجاوزها به حقوق بشر صادر كرده 

موجهاي تازه نقض حقوق بشر : است
چنان ابعاد گسترده اي به خود گرفته 
است كه در جاي جاي كشورسخن از 

 . آن به ميان مي آيد 
 هنگامي كه بدون هيچ توجيه –الف 

اصولي و منطقي وزارت كار اعالم 
انحالل انجمن صنفي روزنامه نگاران را 

مي بيند و برترين انجمن تكليف خود 
صنفي را كه رسالت آگاهي رساندن و 
روشنگري را اعضايش به عهده دارند 
تعطيل ميدارد و تكاليف قانوني خود را 

 كه در چنين امري ضروري و حتمي -
  ناديده مي گيرند ، جز نقض -است

حقوق جامعه چه نامي بر آن مي توان 
 نهاد ؟
ر  در شرايطي كه دستگيريهاي اخي–ب 

از جمله  بهاره هدايت و ( دانشجويان 
به نحو شتاب گيري ) محمد هاشمي 

افزايش يافته و بر خالف قانون و 
رعايت موازين مورد نظر مقنن ، اين 
دستگيريها و بازداشتها ادامه دارد ، بر 
اين عدم رعايت قانون و گريز از 
پاسداري از آرامش و امنيت جامعه چه 

 عنواني بنهيم  ؟
ي كه شاكي پرونده دانشگاه  وقت–ج 

زنجان خود دستگير مي شود ، پاسخ 
 منطقي به اين پرسش چيست ؟

 آيا محكوميت آقاي صادق –د 
كبودوند فعال حقوق بشر در كردستان 

سال حبس، با مالك عرف و رويه 11به 
  قضائي منطبق و سازگار است ؟

سه تن از محكومان ، 87 مرداد 1در ◄ 
ا حكم دادگاه حادثه چاهكوتاه بوشهر ب

كيفري استان بوشهر در زندان مركزي 
. اين شهر به دار آويخته شدند

اهللا قاسمي مدير روابط عمومي  كرامت
اداره كل دادگستري استان بوشهر در 
: جمع خبرنگاران در اين ارتباط گفت

هاي ح ـ ر،  محكومان اعدام شده به نام
ح ـ م و ر ـ ش هستند كه صبح امروز 

  . اعدام شدند
شيرين عبادي ، 87 مرداد 1در ◄ 

برنده جايزه صلح نوبل و از فعاالن 
زنان با اعالم اين مطلب تصويب اليحه 

ها  بازگشت به قرن"جديد خانواده را 
طرح جديد قانون  . خواند"قبل

خانواده در حقيقت نه تنها كمكي به 
ثبات خانواده نمي كند، بلكه گامي در 
جهت تزلزل اركان خانواده خواهد 

طبق اين قانون شرط موافقت . بود
همسر اول، براي ازدواج دوم و سوم 

در صورت . مردان حذف شده است
طرح اين اليحه در صحن علني به 
همراه ديگر زنان در مقابل مجلس 

   كردمتحصن خواه
در آستانة بيستمين ، 87 مرداد 2در  ◄

سالگرد قتل عام هاي زندانيان سياسي 
اري مراسم  براي ممانعت از برگز1367

گراميداشت و ايجاد رعب و وحشت  
  موجي جديدي از زنداني كردن و 

احضار خانواده ها شروع گرديده 
در اين راستا آقاي محسن نادري .است
 ساله روز سه شنبه پس از اينكه به 50

دادگاه انقالب فرآخوانده شده  
دستگير و به قرنطينه زندان اوين منتقل 

  .گرديد
  16در صفحه

ادروحانيت نقش بني
  درافول انسانيت

  
  "وبسياري از آنان فاسقند"
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  شريعت در قرآن؛

  ...يا احكام مقرر در قرآنآ
  

      : نتيجه گيري
  
 قرآن ،بدين قرار، اگر بر اصل ثنويت   

پيدا بيان قدرت مي شود و راه حل 
بن بستي كه هر دو نظر به  (= نمي شود

،  بر اصل موازنه عدمي و )آن مبتاليند
منطبق با   راه حل،بنا بربيان آزادي

حقوق ذاتي انسان و جانداران و 
پيدا طبيعت و نيز حقوق جمعي انسانها 

اين راه حل، راه حلي نيست . مي شود
 قرن قابل درك و 14  در طولكه

، وقتي قرآن كهچنان. اجرا نبوده باشد
زبان وبيان حقوق در يك دولت حق 

 سوره مائده 33موضوع آيه  مداراست،
قيام مسلحانه بر ضد عبارت مي شود از 
امر مستمري   و ايندولت حقوق مدار،

حكم  .بيان مي كند آيه است كه
 هم آن زمان و هم در شريعت حق،

  :  بدين گونه ترجمه مي شودزمان ما،
جاوز به حقوق هاي مته تنها گرو)الف

انسان و حقوق جامعه مرتكب اين جرم 
  . مي شوند

كشف، تحقيق، تعقيب،  در مقام ) بو 
حكم، قاضي مي بايد و اجراي صدور 

بيست گانه راهنماي اصول 
)Sentencing Guidelines ( را قرآني

، صداي )ع(چنانكه علي . رعايت كند
به محاربان با چنين عدالتي شد و 
اين مبنا عمل برحكومت عدل خويش 

 الزم به ).60(مهلت داد كرد و به آنها 
تكرار نيست كه اگرقراراست قرآن 
خودش سخن بگويد و اگر قرار است 
كتاب حقي باشد كه هيچ چيز آن كج 

يه و كيفرهاي آو مبهم نيست، معناي 
مندرج در آن در پرتو اصول متعدد 

به ويژه اصل جبران، اصل (ذكر شده 
قطعي بر تقصير، عدم تبعيض، اصل علم 

آشكار مي ) اصل تخفيف و اصل مهلت
  .  شود
  
كه واژه اي آلماني ) Blick(بليك *  

» پيش نگاهي كلي«است به معناي 
است كه آقاي شبستري در مقاله اول 

   .خود مكرر از آن ياد مي كند
  محمد مجتهد شبستري، قرائت - 1

  1387 تير 1به تاريخ ) 5(نبوي از جهان 
   11 سوره رعد، آيه   قرآن،- 2  
 تا Marianne 12  مجله فرانسوي - 3  
  2008 ژوئيه 18
  )ع(  قول امام صادق - 4  
 فرمان شاه به اميني و دادن اجازه – 5  

تهيه و اجراي لوايح قانوني در غياب 
مجلس به اعتبار منشاء قانون بودن شاه 
و مصاحبه ميثمي با منتظري به تاريخ 

  1387 خرداد 11
 ... و78ن سوره نحل آيه آ قر-6  
 تـا  48هـاى    قرآن، سوره نور آيـه     - 7  
51 
 و  14هـاى     قرآن، سروه شورى آيه    -8 

15 
 59 قرآن، سوره نساء آيه -9 
 كــالم از امــام علــى اســت، نهــج -10 

البالغه سـخنان امـام دربـاره خـوارج،         

، ترجمـه و    389-386 صـص    125خطبه  
 شرح علينقى فيض االسالم

 21ه شورى آيه  قرآن، سور-11 
 و 46 قرآن، سوره مائده آيه هاى     -12 

، 47 تا 44هاى   و نيز همين سوره آيه    47
 و سـوره    38 و   37هـاى    سوره رعد آيـه   

 ... و78غافرى آيه 
  
 47 قرآن، سوره يونس آيه -13 
 17  قرآن، سوره شورى آيه -14 
 25 قرآن، سوره حديد آيه -15 
و  50هـاى     قرآن، سوره مائده آيه    -16 

، 157-149هـاى    ، سوره صافات آيـه    51
 و سوره 142 تا   136هاى   سوره انعام آيه  

 ... و61 تا 18هاى  نحل آيه
 61 قرآن، سوره نحل آيه -17 
 30 تا 26هاى   قرآن، سوره طه آيه-18 
 71 قرآن، سوره مؤمنون آيه -19 
 105 قرآن، سوره نساء آيه -20 
 79 قرآن، سوره آل عمران آيه -21 
 و  58هـاى    قرآن، سوره نساء آيـه     -22 

60 
 و  78هـاى     قرآن، سوره انبياء آيه    -23 

79  
 و  105هـاى     قرآن، سوره نساء آيه    -24
107 
، سـوره   45 قرآن، سوره مائده آيه      -25

، 110، سـوره هـود آيـه        11يونس آيـه    
  45سوره فصلت آيه 

   9يه آن ، سوره حجرات آ قر- 26
يـه هـاي   آن ، سـوره اعـراف       آ قر - 27
  181 و 159
 24-21هاى   قرآن، سوره ص آيه-28
 282 قرآن، سوره بقره آيه -29
 127 قرآن، سوره نساء آيه -30
 75 قرآن، سوره نساء آيه -31
 97هاى   قرآن، سوره نساء آيه -33 و   32
 98 و 97هاى منقول  ، شماره آيه100تا 
 15 قرآن، سوره اسرى آيه -34
 36 قرآن، سوره اسرى آيه -35
 256ن، سوره بقره آيه  قرآ- 36
 99 قرآن، سوره يونس آيه -37
 52 قرآن، سوره انعام آيه -38
 19 قرآن، سوره نساء آيه -39
 ... و33 قرآن، سوره نور آيه - 40
 و  9هـاى     قرآن، سوره ممتحنه آيه    -41
10  
 13 قرآن، سوره حجرات آيه - 42
  188 قرآن، سوره بقره آيه - 43
   28 يهآن ، سوره نساء آ قر- 44
   178يه آن، سوره بقره آ قر- 45
ــالم ، از  - 46 ــاي اسـ ــول راهنمـ  اصـ

  .ابوالحسن بني صدر، فصل عدالت
  حــق چيــست و حقــوق كــدامها - 47

 هستند 
  21 قرآن، سوره جن آيه - 48
 14 قرآن، سوره جن آيه -49
 و 21هـاى     قرآن، سوره جـن آيـه      -50
29 
 97 قرآن، سوره هود آيه -51
 25نس آيه  قرآن، سوره يو-52
 76 قرآن، سوره نحل آيه - 53
 9 قرآن، سوره حجرات آيه - 54
 9 قرآن، سوره حجرات آيه -55
 و 1 قــرآن، ســوره انفــال آيــه    -56

 10حجرات آيه 
  105 قرآن، سوره انبياء آيه -57
 و 26 قرآن، سوره هاي اسراء، آيه   - 58

 و معـارج،    7 و  حشر، آيـه       38روم، آيه   
   24آيه 
   39وره نجم، آيه   قرآن، س- 59
 نهج البالغه، ترجمه و شرح فـيض        – 60

 تا  386، صفحه هاي    125االسالم، خطبه   
389  
  
  

  اتم سرنوشت ساز؟
  

كارگران شركت  ،87 مرداد 2 در ◄
هادي كار سمنان، توليدكننده 
رادياتور مخصوص كارخانجات، در 

 ماه از 2اعتراض به عدم پرداخت 
  .حقوقشان اعتصاب كردند

ودود اسدي دبير ، 87داد  مر2در ◄ 
سابق انجمن اسالمي دانشگاه آزاد 
اردبيل ، در منزل مسكوني خود در 

ماموران پس  .شهر رشت بازداشت شد
از دستگيري نامبرده به تفتيش و 

  .جستجوي خانه نيز پرداختند
 روز 13پس از ، 87 مرداد 2در ◄ 
توجهي به اعتراضات كارگران  بي

افراد دست كارخانه الستيك البرز اين 
كارگران اين .به اقدام جديدي زدند

كارخانه قسمتي از كارخانه را كه در 
جاده ساوه واقع شده است، به آتش 
 .كشيدند و در اين منطقه تجمع كردند

ي يكي از كارگران، تعداد اين  به گفته
  . رسيد  نفر مي600افراد به 

نشريه دانشجويي ، 87 مرداد 2در ◄ 
سائل و مشكالت ستارخان كه در مورد م

آذربايجان و بصورت ماهنامه در 
. شد، توقيف شد دانشگاه تبريز منتشر مي

توقيف اين نشريه بدون طي شدن 
روال قانوني آن و بدون اطالع 
مديرمسئول اين نشريه، حسين اديبان و 

 بررسي  بدون حضور او در جلسه
  .تخلفات صورت گرفته است

 دكتر ناصر زرافشان، 87 مرداد 3در ◄ 
وكيل برجسته و از اعضاي كانون 
نويسندگان ايران، طي مراسم سالگرد 
درگذشت احمد شاملو در كرج 

شنيده ها حاكي از اين . دستگير شد
است كه به همراه وي تعداد ديگري از 
اعضاي كانون نويسندگان نيز بازداشت 

 .شده اند
جاويد كمانگر  ،87 مرداد 3 در ◄

مانگر يازده ساله، برادرزاده فرزاد ك
، جهت خريد محكوم به اعداممعلم 

 صبح از 9مايحتاج منزل در ساعت 
منزل خارج و در بين راه توسط دو 
دستگاه اتومبيل سفيدرنگ با پالك 
نظامي متعلق به سپاه پاسداران با توسل 
به زور ربوده ميشود و با بستن چشم 
نامبرده وي را به نقطه نامعلومي منتقل 

مبرده را نموده و چندين ساعت نا
مورد ضرب و شتم و هتاكي قرار 

بطوريكه نامبرده دچار . ميدهند
خونريزي چشم و گوش ميگردد، 
سرانجام پس از ساعتها ضرب و شتم و 
شكنجه اين كودك وي را در ساعت 

 شب به نقطه اي در پنج كيلومتري 21
  .خارج از شهر منتقل و رها ميكنند 

پيمان غالمي و ، 87 مرداد 3در ◄ 
بداله زاده، از دانشجويان علي ع

دانشگاه صنعتي سهند تبريز، در منزل 
اين دو . دانشجويي خود دستگير شدند

دانشجو از دانشجويان فعال در تحصن 
و اعتصاب غذا در دانشگاه سهند در 

  .ارديبهشت ماه بودند
 دادگاه 36شعبه ، 87 مرداد 3در ◄ 

تجديد نظر استان تهران اقدام به تائيد 
ال حبس تعزيري عباس  س8حكم 

. خرسندي از فعاالن سياسي نمود
 دادگاه 15نامبرده ابتدا توسط شعبه 

انقالب به رياست قاضي صلواتي به 

 8اتهام ايجاد جمعيت غيرقانوني به 
سال حبس تعزيري محكوم گرديد كه 
عليرغم اعتراض به حكم صادره نهايتاً 
اين حكم مورد تائيد دادگاه تجديد 

  . نظر قرار گرفت
مجموعه فعاالن ، 87 مرداد 3در ◄ 

دو تن از اعضاي : حقوق بشر در ايران  
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به 

) از بندرعباس(نامهاي سما بهمني 
بندرعباس ، دانشجوي (وحبيب بهمني 

به همراه سه تن از ) دكتري داروسازي
همكاران فرزاد كمانگر و معلمان 

 قرباني، كاوه كامياراني به نامهاي حسن
رستمي ،احمد قرباني صبح روز جاري 
در حد فاصله شهر كامياران و يكي از 
روستاهاي محل تدريس سابق فرزاد 

 .ند شدكمانگر ناپديد 
 به گزارش روزنامه ، 87 مرداد 4در ◄ 

اعتماد دكتر اميرناصر كاتوزيان، دكتر 
ايرج گلدوزيان، دكتر محمود عرفاني، 

 و دكتر همايون دكتر ابوالقاسم گرجي
الهي، استادان دانشكده حقوق و علوم 
سياسي دانشگاه تهران در ايام تعطيلي 

شان را  ها حكم بازنشستگي  دانشگاه
همچنين دكتر محمد . دريافت كردند

آشوري، دكتر جمشيد ممتاز، دكتر 
اهللا عراقي و دكتر نجادعلي  عزت

الماسي از همين دانشكده در ليست 
  .اند گرفتهانتظار خدمت قرار 

 ، 87 مرداد 4در ◄ 
mmoeeni.blogspot.com   رفتار

جنايتكارانه اي را فاش كرد كه در 
يكي از مراكز نگهداري دختران در 
استان زنجان با دختران بي سر پرست 

 :روا مي رود
وادار كردن دختران به ليسيدن *

 توالت
 زنداني كردن كودكان در توالت*
 حياط بردن دختران براي تنبيه به* 

 مركز در زمستان سرد
مجبور كردن دختران به نگاه كردن *

 به آفتاب در ظهر تابستان
  ...و* 

سي نفر از ، 87 مرداد 6در ◄ 
قاچاقچيان مواد مخدر، اراذل و «

 تهران در سحرگاه »اوباش و اشرار
  اعدام شدند

، پيك ايران خبر 87 مرداد 7در ◄
  :داده است 

ان دو روز پيش يكي از نوحه خو  
كه به (حكومت اسالمي هاي منتقد

تدريس دروس ديني در دبيرستان 
 هاي بهبهان نيز مي پرداخت و از

) دبيران مورد عالقه دانش آموزان بود
به اسم گله دار، كه در ماه محرم و در 

هاي مردم هميشه از ظلم و  عزاداري
ستم حكومت واليت فقيه مي گفت و 

ميكرد،  آنرا تشبيه به حكومت يزيد
وسط افراد ناشناس دزديده شده و ت

پس از شكنجه شديد، ايشان را در 
. آباد بهبهان رها كردند روستاي اسالم

متاسفانه گله دار در اثر ضربات وارده 
پزشكان از  دچار مرگ مغزي شده و

  .بهبود ايشان قطع اميد نموده اند
 به گزارش مجموعه  فعاالن حقوق بشر 

اصر ن" ، 6/5/87سحرگاه در ايران، 
 ساله و از اهالي شهر 45 "حميدي

متهم به قتل يكي از  كامياران كه
نيروهاي امنيتي در شهر سنندج 

دو سال  گرديده بود ، پس از تحمل
جنگ با " زندان ، تحت عنوان محارب

در محوطه زندان مركزي  "خدا
  .سنندج به دار آويخته شد

شايان ذكر است نامبرده عضويت   
ل نيروي حزبي نداشته است و قت

امنيتي مذكور را بر اساس عقيده 
 .شخصي انجام داده بود
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