
  

 

جنگ در گرجستان، شدت گرفتن جنگ در افغانستان و بيم از شدت گرفتن بحران خونين در عراق و مانور قواي:انقالب اسالمي
دريائي امريكا و انگلستان و فرانسه در خليج فارس كه تمرين به محاصره دريائي درآوردن ايران توصيف شده است،  همراه با تصميم 

 امضاي موافقتنامه ايجاد  وا بر تعيين و اجراي مجازاتهاي جديد و دست آويز شدن آزمايش موشك قمر بر توسط ايراناتحاديه اروپ
  . پايگاه دفاع ضد موشكي ميان امريكا و لهستان شد،   بحران اتمي را وارد مرحله جديدي مي كند

دو فصل اول اين مجموعه به اين  .  تا حدود زياد از دست مي دهند      در اين ميان، نظاميان در تركيه و پاكستان موقعيت قيم خود را 
  .امور اختصاص مي يابد

  .را از نظر خوانندگان مي گذرانيم...       در فصل سوم، گزارشها و خبرهاي گوياي كشماكشها در درون رژيم، بر سر رياست جمهوري و 
تني چند كساني هستند كه در » قاضيان«در ميان اين . في مي شوندعضو مافياي قضائي معر» قاضيان«      در فصل چهارم، ديگر 
  . و نيز قتل سبعانه فروهرها و نويسندگان شركت داشته اند1367كشتار زندانيان، در شهريور 

تورم را اين طرح بحران . احمدي نژاد مي خوانيد» طرح نوين اقتصادي«      در فصل پنجم قسمت ديگري از نوشته ژاله وفا را در باره 
  : در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي يابيد .تشديد مي كند و بر شدت بحران عمومي اقتصاد ايران مي افزايد

  4 در صفحه                                 

 

 
 
 
 
 

New  
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
رياست مجهوری در يافت » 

 کرده ايم و نيز 

   4 ص:و ربطشان با بحران اتمي... جنگ در گرجستان، مانور نظامي در خليج فارس و ◄
   5 ص: قرارداد با عراق– قوتي كه القاعده جسته است –گزينش جنگ  ◄
وب كرده  سال ديگربه رياست جمهوري منص4آيا خامنه اي احمدي نژاد را براي ◄

   7ص: پايان يا آغاز كشمكشها -است؟
  قاضيان عضو مافيا كه برخي از آنها در كشتار زندانيان و ترورهاي سياسي ◄

    9 ص: نقش داشته اند
   12 ص: 2-طرح تحول اقتصادي راه خروج يا ورود به بحراني جديد: ژاله وفا ◄
   13ص :... رژيم شكنجه، اعدام، دوربين جاسوس، خودكشي از فقر و ◄

  

  پرسشها از حسن رضائي پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  12 –قرآن در انديشه موازنه عامي 

  

  "بيان آزادي و دانش"
  

در (سمان  همچون خلقت هفت آ، در قرآن وجود داردياتيآ: پرسش هشتم
و استراق سمع ...) الملك و/5آيه ، فصلت/12 هي آ،بقره/29 هي متعدد مانند آاتيآ
و يا ) 11 تا 7 اتيسوره صافات آ (ي آسمانيها شدنشان با شهاب  و راندهنياطيش
ده يكه به عق) 275 هيآسوره بقره  (وانهي زده شدن آدم دطاني راجع به شهيآ

پاره اي از  دياز د. ستي بشر سازگار ني امروزيها وجه با دانشچي به هيبرخ
، به قول  معنا كهني قرآنند، به ااتياز جنس عرض اتي گونه آني اصاحب نظران،
 در اي ،ميكن  آنها را تحمل دي با  با فرهنگ عربي همزبانلي بر سبآقاي سروش،

 چي چراكه آنها همي در گذرها از آنيري با آسانگدي با،ي از ويگري دريتعب
 دسته ني شما از اريتفس.  ندارندني دنيادي بنامي و پامبريدر رسالت پ يتيمدخل

    ست؟ي چاتيآ
   :پاسخ

    هرگاه پرسش در باره وجود جن و انس را هم بر موارد باال بيفزائيم، اين 
پرسش بيشترين موردهاي مشخص در باره نسبت قرآن و آورده هاي عملي 

 از ورود به بحث، به نقدي مي در آغاز و پيش. عصر حاضر را در بر مي گيرد
    :پردازم كه جا دارد

   عقل توجيه گر روش،نقد
او  و يا آنها هستند كه بايد بر ادعاي . دليل بر عهده مدعي و يا مدعيان است. 1
آيه هائي دليل بياورند كه اين گونه موارد موضوعهاي » غير علمي بودن«

ا كدام است؟ زيرا از سوئي، اما چرا از مدعي پرسيده نمي شود دليل شم. آنانند
عقل قدرتمدار مدعي انگ زدن را ابراز قدرت مي داند و از سوي ديگر، اعتياد 
عقلها به مدار كردن قدرت، سبب مي شود شنوندگان و يا خوانندگان از مدعي 

   ؟نپرسند آخر دليل ادعاي شما چيست
م صادر از اين رو حك. نمي كند» خلق«مي كند، » توجيه«عقل توجيه گر . 2

. مي كند و آن را بسان يك انگ بر پيشاني قرباني قدرتمداري خود مي چسباند
   .از آن پس، گويي اين وظيفه قرباني است كه انگ را از پيشاني خود بزدايد

عقل قدرتمدار، مطلوبي را محور و محك سنجش خويش در بررسي و . 3
يده يا رابطه با اين در نتيجه، هرگاه يك پد. شناخت پديده ها و روابط مي كند

محور مطلوب ذهني، البته به زعم اين عقل، نخواند، حكم بر مردود بودنش 
غافل از اين كه اين قياس صوري است، زيرا سبب مي شود . صادر مي كند

  .عقل توجيه گر، واقعيتي بس آشكار را نبيند و آن اينكه خود در بند است
را خالف علم دانستن، ... آسمان واين چنين عقلي ظاهراً نمي بيند كه هفت . 4

  ضد علم و سخني متناقض است، از جمله به اين داليل؛
هاي رايج كنوني را محك صدق و »نظر«زيرا هنگامي كه .  ضد علم است1 -4

كذب گزاره هاي قرآن شمرده و به استناد آنها،  اين شمار از آيه هاي قرآن را 
زيرا نظري كه . رشد علمي استمي خواند، معنايش بستن راه بر » غير علمي«

مرگ آوريها و ويرانگريهاي . هنوز علم اليقين نگشته، علم قطعي انگاشتن است
چه به نام پيروي از ايدئولوژي (» علم قطعي«بزرگي كه در قرن بيستم بنام 

روي داده اند و اين دعوي كه گويا رشد، مسائلي ...) علمي يا بنام فلسفه علمي و
، حاصل چنين پندار ضد علمي )1(د، خود حل مي كندرا كه ايجاد مي كن

  .هستند
.  دوران تضاد دين و دانش، دوراني است كه در غرب دارد به سر مي رسد2- 4

طرفه اين كه با وجود تفسير جديد از تورات و انجيل براي سازگار كردنش با 
نظر «، گرايشي ديني بر اينست كه دليلي وجود ندارد »كيهان شناسي علمي«
كه قطعيت ندارد، به لحاظ صحت،  بر نصوص عهدين غلبه داشته باشد » لميع
  بنا بر اين، ). 2(
.  اين روش، ويرانگر خود علم است زيرا بي طرفي را از آن مي ستاند3 -4

مي كند كه بكار نفي و اثبات » انديشه راهنما«وقتي كسي نظريه اي را بخشي از 
گري مي رود، در واقع از پيش اعالم اين يا آن نص قرآن و يا كتاب ديني دي

اين شيوه ثنويت تك محوري است كه در آن، علم . كرده است هدفش چيست
اين شيوه، ويرانگر علم . محور فعال و دين محور فعل پذير مي شود) در اينجا(

تجلي كند ) گفتماني(علم بسته به اينكه در چه بياني .      و دين هر دو است
بطه هر دو بيان آزادي و قدرت با علم در جدول زير به را. ويژگي هايي دارد
  : اختصار آمده است

  2در صفحه    
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 1387  شهريور24  تا 11   از705 شماره

 فيروزه بني صدر و مهران مصطفوي
    از مجامع اسالمي ايرانيان

شتار اراده ملي براي برخورد با فاجعه ملي ك
  بزرگ زندانيان سياسي

  67 در تابستان سال 
   

 1367بيست سال از كشتار بزرگ زندانيان سياسي در سال 
هنوز بعد از گذشت اين مدت زمان، با اينكه موضوع . ميگذرد

 انسان ميشود، بسياري از زواياي 4000مربوط به قتل حداقل 
د تن از در اينباره چن. اين كشتار وحشيانه در تاريكي قرار دارد

زندانيان سياسي كه در زمان فاجعه حضور داشته اند و هر يك 
بعللي از معركه جان سالم بدر برده اند خاطرات خود را درج 

  . كرده اند
  

  14در صفحه  

   پاكنژاد-ج
  

  نظام واليت فقيه، بهشت جاعالن
  

در ابتداي روي كار آمدن رژيم جمهوري اسالمي و به     
ي و اقمارش كه غالبا از طرفداران هنگامي كه آقاي خمين

كاشاني و بهبهاني و ديگر نافيان حاكميت ملي، چه چپ و چه 
راست كه به خط امامي معروف شدند، در تدارك كودتاي 
خود عليه جمهوريت نظام، كه با راي قاطع مردم جانشين 
نظام مستبد سلطنتي شده بود بر آمدند، يكي از حربه ها كه با 

گرفتند و آقاي خميني بلند گو و سر آمد زبان فريب بكار 
خط امامي ها هر بار كه . آنها شد، تضاد مكتب و تخصص بود

در مديريت و اداره امور كشور ناتوان ميشدند براي حفظ 
 بهتر است بگوييم  سنگر و -كردن جايگاه و مقام غصبي 

    كه به هنگام دوران گذار و در بل بشوي -خاكريزي
  

  15 در صفحه

    ؟آتش در گرداگرد ايران

 مرتضي مشيردكتر 
  

  غروركاذب محمد رضا شاه پهلوي
  

      شادروان دكتر حسين خطيبي كه در زمان انقالب، عالوه 
بر مدير عاملي سازمان شير و خورشيد سرخ، نماينده مجلس و 
نايب رئيس آن بود، پس از سقوط رژيم پهلوي، مورد تعقيب 

بعقيده نگارنده بخاطر .  سال، در زندان بود4واقع و بمدت 
همسرش كه دختر فرزند آيت اهللا كاشاني بود، از مجازات 
بيشتر معاف شد و نظير دو رئيس مجلس، مهندس عبداهللا 
رياضي و دكتر جواد سعيد و برخي از وكالي مجلس شوراي 
ملي و سناتورها كه به مرگ محكوم شدند، مجازات نشد و از 

، درحالي 1380او در سال . مجازات سنگين نيز نجات يافت
  . سال از عمرش مي گذشت، رهسپار سراي ابدي شد85 كه

  
  15 در صفحه
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  اين جدول مقايسه در خور كامل 
با اين وجود، واقعيت هائي . شدن است

ت را آشكار مي كند كه در پرده غفل
  :مانده اند

قرآن در برگيرنده دانشهائي كه . 1
انسانها خود مي بايد بجويند، نيست، 
بلكه اصول راهنما و رهنمودهايش 
انسان را در فرايند دانشجوئي از 

قرآن . محدود كننده ها رها مي كند
مسابقه در دانش پژوهي را ارزش مي 

  25و رهنمودهايش با هر ) 3(كند 
دي با علم مي مورد سازگاري بيان آزا

با تأكيد، از انسان مي خواهد . خوانند
  )4(كه از رفتن به راه دانش باز نايستد 

هر انساني، به هنگام پرداختن به كار . 2
علمي از اصل راهنمائي پيروي مي 

اين امر ديگر امروزه بر هيچ . كند
فيلسوف علمي پوشيده نيست كه هر 
رشته علمي داراي نظام باورهاي خاص 

حال اگر اين نظام باورها . تخود اس
از اصل ثنويت پيروي كند، دستĤورد 
علمي او نيز با اين اصل راهنما 

از اين رو، دست . سازگاري مي جويد
آورد علمي ويژگيهائي را مي يابد كه با 

بسا با . بيان آزادي سازگار نمي شود
بيانهاي قدرت رقيب نيز سازگار نمي 

 براي مثال، زمين ثابت است و. شود
خورشيد و ستارگان بگرد آن مي 
چرخند، با فلسفه ارسطوئي سازگاري 

كليسا نيز وقتي فلسفه و منطق . داشت
ارسطوئي را پذيرفت، قائل به ثابت 

از اين رو، زمين  . بودن زمين گشت
سيار است و بگرد خورشيد مي چرخد، 
به هنگام اظهار، با بيان كليسا سازگاري 

هل كليسا با محكوم كردن ا. نجست
مانع از رشد ) گاليله و ديگران(دانش 

به هنگام  رنسانس، . علمي مي گشت
چون بنا بر آزادي از استبداد كليسا 
بود، علم تا حدودي صفت بي طرف و 

بدين قرار، رشد . نسبي را پيدا كرد
علمي نسبت معكوس پيدا مي كند با 

باز بهمان .  بيان قدرت راهنماي انسان
دن علم بر اصل بكار بر: نتيجه مي رسيم

ثنويت تك محوري، تخريب علم و 
  .جلوگيري از رشد آنست

در بيان آزادي، علم ويژگيهاي خود . 3
را مي يابد و با اين ويژگيها، تن به بكار 

زيرا . رفتن در بيان قدرت نمي دهد
براي آنكه مؤلفه قدرت بگردد، نخست 

و صفت ) نظريه(مي بايد با مجاز بياميزد 
.  از دست بدهدرا هم... نسبي و

بنابراين، اگر، براي مثال، نظريه اي به 
نام ديالكتيك علم قطعي شمرده نمي 
شد، ممكن نبود دانش جامعه شناسي و 
اقتصاد و سياست بكار ساختن 

  ... و. ايدئولوژي ماركسيستي آيد
علم تا وقتي مؤلفه قدرت نگشته و در . 4

بيان قدرت بكار نرفته است، چماق نمي 
سازي هم » انگ«ارخانه شود و در ك

چنانكه تا وقتي در . بكار بردني نيست
بيان قدرتي كه پوزيتيويسم است، بكار 
نرفت، توجيه گر اين حكم بي دليل كه 

معرفت ديني از معرفت علمي پيروي «
نيز نشد، و يا تا وقتي در بيان » مي كند

 –قدرتي بكار نرفت كه ماركسيسم 
ي نيز لنينيسم شد، بكار توجيه دين ستيز

  ... يانيامد، و
  

معرفت ديني از معرفت علمي 
پيروي مي كند يا معرفت علمي 

  از معرفت ديني؟
  
همانگونه كه در جدول مقايسه اي . 1

باال ذكر شده است، دين وقتي بيان 
آزادي است، اصل راهنماي آن، 
موازنه عدمي است كه رعايت آن، به 

 25علم و كاربردهاي آن دست كم 
آيا علم به موازنه . خشدويژگي را مي ب

عدمي مي رسد؟  هرگاه علم از مجاز 
خالي و از بند قدرت آزاد شود، در 
روندي استعاليي به اصل راهنمائي كه 
آن را از هر محدودكننده اي رها مي 

اما تا آن وقت، ). 5(كند، خواهد رسيد
و تأكيد مي -دين بمثابه بيان آزادي
م  است كه عل-كنم به مثابه بيان آزادي

  . را از اين اصل برخوردار مي كند
كار علم، وقتي از توقعات قدرت . 2

پيروي نمي كند، تشخيص واقعيت 
ارزش . است همان سان كه هست

هرگاه علم به . گذاري كار علم نيست
كار تعيين ارزشها  شود و سامانه اي از 
آنها ارائه كند، يعني حالل و حرام 

به . معين كند، خود دين مي شود
، )ايدئولوژي(=  دين شدن محض

ناگزير مي بايد صفت قطعي و مطلق 
از آنجا كه قلمرو معنوي در . پيدا كند

بيرون از دسترس علمي از اين نوع مي 

علم در اين . ماند، مادي گرا مي شود
سير مادي گرايانه خويش منكر بعد 
معنوي انسان و نيز حقوق ذاتي او مي 

 و چنانكه نازيسم و استالينيسم. گردد
ديگر انواع فرعونيت ها چنين 

افزون بر اين، به ترتيبي كه . كردند
توضيح داده شد، علم ضد خود مي 

زيرا اگر بخواهد تن به نقد و . شود
را از » قطعي«رشد بدهد، صفت 

دست مي دهد و ايدئولوژي متكي 
. به خود را از بام اعتبار فرو مي افكند

در سالهاي پاياني قرن بيستم، 
 ها اين سان گرفتار داس ايدئولوژي
  .مرگ شدند

بدين قرار، علم تا آنجا كه نظريه      
است، يعني آميخته با ظن و مجاز 
. است، قلمرو آن با دين متفاوت است

بر اصل موازنه عدمي، دين نمي بايد 
مزاحم رشد علمي باشد و يا نمي 
تواند نتايج دستĤورهاي علمي را 

در عوض، علم وقتي از . تحمل نكند
ظن و مجاز خالي است، بكار 
جلوگيري از برگرداندن دين از بيان 
. آزادي به بيان قدرت مي آيد

هركس در نقش خرافه ها در بيگانه 
كردن دين در بيان قدرت تأمل كند، 
نيك در مي يابد چرا خميرمايه 
تمامي بيانهاي قدرت، علم آميخته با 

  .ظن و مجاز است
بقعه «برنشاندن . كار علم، انكار نيست. 3

انكار ). به قول ابن سينا(است » امكان
. است» انديشه راهنما«وجود، كار 

چنانكه انكار روح، كار پوزيتويسم، 
براي مثال، (بمثابه انديشه راهنما است 

قول فرانسيس بيكن كه مي گفت تا 
چيزي زير چاقوي جراحي من قرار 

سه قرن تأخير، ). نگيرد، وجود ندارد
ابت اين انكار بهائي است كه علم ب

  ). 6(پرداخت
     بدين قرار، بنا بر علم، جن و انس 

زيرا . را مي بايد در بقعه امكان نهاد... و
آفريده هائي كه ما نمي توانيم ببينيم 

چنانكه در يونان باستان، عناصر . بسيارند
 تا، يعني آب و خاك و هوا و 4را 

آتش، همان ها كه به چشم مي آيند، 
گاه علم مي خواست هر. مي دانستند

بدانچه آدمي مي بيند، بسنده كند، 
و يا اين . عناصر به شناخت نمي آمدند

طور گمان مي رفت كه بدن خود 
زيرا موجودهاي ذره . بيمار مي شود

با . بيني را نمي ديدند و نمي شناختند
خاطر نشان كرد ) ع(آنكه امام صادق 

كه موجودهائي عامل بيماري مي 
ولي ) 7(مي آيند شوند كه به چشم ن

. قرنها گذشت تا ميكروب كشف شد
ديرتر به آيه هائي كه در آنها از پديده 
هائي سخن بميان است كه به چشم ما 

  .نمي آيند، باز مي گردم
ويژگيهاي هر پديده مي بايد در . 4

هرگاه جز اين باشد، . خود آن باشند
اين انديشه راهنما است كه براي 

 چنانكه .واقعيت، ويژگي مي تراشد
حكم بر وجود تضاد در ذات هر پديده 
و الكترونها با بار منفي و پروتونها با بار 
مثبت را ضد يكديگر، و تضادشان را 
تضاد دروني و ذاتي اتم خواندن، 
مصداق پيروي معرفت علمي از معرفت 

  . است» مرامي«
     بدين سان، دين اگر بيان آزادي 

ي هائي باشد، نمي بايد به واقعيتها ويژگ
و نيز . را تحميل كند كه در آنها نيستند

نبايد شامل تصديق و تكذيب هائي 
باشد كه مانع پي بردن علم به 
ويژگيهاي دروني خود پديده ها 

  . موضوع شناخت شوند
     باوجود اين، اهل دانش، براي 
آسان كردن شناخت و دسترسي به 

دانسته ها، يك رشته دسته بندي ها 
 اين دسته بندي هاي .انجام مي دهند

براي . ذهني قابل كم و زياد شدن اند
مثال، ماده هائي كه كيهان و هر آنچه 

 يا ۵در آنست از تركيب آنها هستند، به 
اين ).8( ماده دسته بندي شده اند7

دسته بندي برآمده از ويژگي هاي 
اما  تعدد آسمانها را به . ماده ها است

ا اعتبارهاي گوناگوي مي توان كم و ي
براي مثال، هرگاه فاصله . زياد كرد

مدت الزم براي رسيدن نور از (زماني 
را مالك گيرد، از ) ستاره اي به زمين

ثانيه ها تا ميليون سال و از ميليون سال 
سال، مي توانند بكار دسته بندي ... تا 

بنا بر اين، آفرينش هفت . آسمانها بروند
آسمان را غير علمي خواندن، به اين 

بخصوص كه . ر نيز غير علمي استاعتبا
در باره ساخت كيهان، هنوز علم به 

به اين موضوع ). 9(جائي نرسيده است 
  .نيز باز مي پردازم

كار برد علم را خود علم معين نمي . ۵
. كند، انديشه راهنما معين مي كند

براي مثال، اورانيوم و خواص آن را 
اما كاربرد آن را . علم شناسائي مي كند

ختن و بكار بردن بمب اتمي، در سا
هرگاه . انديشه راهنما معين مي كند

اين انديشه بيان آزادي باشد توليد و 
. بكار بردن بمب اتمي را روا نمي بيند

حال آنكه بيانهاي قدرت گوناگون 
توليد و بكار بردن آن را تجويز كرده 

و باز، بكار بردن دانشهاي زيست . اند
... يك وشناسي و ميكروب شناسي و ژنت

در توليد بمب ميكروبي و بيولوژيك و 
كار انديشه راهنماست ... »شبيه سازي«

و اين او است كه با آن موافقت و يا 
  . مخالفت  مي كند

      بدين قرار، علم در كاربردهاي 
خود از معرفت ديني و مرامي پيروي 

از اين ديدگاه كه بنگري، . مي كند
» يپيروي معرفت ديني از معرفت علم«

را ادعائي نادرست و بس خطرناك مي 
چرا كه عقلهاي آدميان را مي . يابي

فريبد تا بدانجا كه باور مي كنند علم 
كاربرد خود را معين مي كند يا اينكه 
گفته مي شود علم، انديشه راهنماي 
آنها را تابع خود مي كند، و علم چنين 

حال آنكه اگر از ... مي كند و چنان
و مرام آگاه مي رابطه علم و دين 

شدند، به اهميت انديشه راهنما 
بيشترين توجه را مي كردند و گرفتار 
استبداد مطلقه سرمايه ساالري و 
ساالريهاي ديگر همه مرگ آور و 

  . ويرانگر، نمي شدند
فوكو، بجا خاطر نشان مي كند كه . 6

سطح دانش حكومت كنندگان مي بايد 
) 10(از سطح دانش حكومت شوندگان 

زيرا اگر سطح دانش . تر باشدباال
حكومت شوندگان باالتر از سطح 
دانش حكومت كنندگان شود، 
حاكمان حاكميت خود را از دست مي 

به جهان امروز كه بنگريم مي . دهند
بينيم اين قاعده، در همه جا، صدق مي 

اما حكومت كنندگان از چه راه . كند
مي توانند سطح دانش حكومت 

ه دارند؟ اين شوندگان را پائين نگا
پرسش وقتي در برابر عقل آزاد نهاده 
شود آدمي را از واقعيتي مهم آگاه مي 

دين يا مرام راهنماست كه هم : كند
هدف علم، و هم حد رشد آن را، معين 

استبدادها ضد رشد و مروج . مي كند
دين يا مرامي هستند كه سطح دانش 

يادآوري . جامعه را پائين نگاه بدارد
داد ديني و سياسي در نقش دو استب

ممانعت از توسعه دانش و فن در ايران، 
از عصر صفوي بدين سو، در خاطره 
جمعي ما ايرانيان گوياي همين 

  .  حقيقت است

محدود كردن رشد علمي به . 7
حدودي كه انديشه راهنماي حاكم 
معين مي كند، فاجعه علمي همه 
دورانهاي تاريخي، از جمله، دوران 

اثر تبعيض . ي استرشد علمي و فن
نژادي در رشد علمي در غرب، اثر 
ايدئولوژيها بر محدود كردن قلمرو 
علم و فن به حدود مرام حاكم، اثر 
دين بر محدود كردن قلمرو علم، 
اموري نيستند كه در گذشته واقع شده 

اين صورتها ممكن است تغيير . باشند
كرده باشند اما تاريخ علم در همين 

مي دهد علم در دوران جديد نشان 
قلمرو خود، از معرفتهاي ديني و مرامي 
حاكم كه انواع بيانهاي قدرت هستند 

  :پيروي كرده است
در غرب، سرمايه ساالري نياز به نخبه . 8

ساالري دارد و دستگاه دانشگاهي  در 
كيفي ترين بخشهايش، كارش آموزش 

رشد . نخبه ها و پروراندن آنها است
 غير نخبه ها سريع علمي و دست نيافتن

 80(به دانش، كه اكثريت بزرگ 
را تشكيل مي دهند، ) درصد و بيشتر

سطح دانش جامعه ها را پائين نگاه مي 
اما توجيه گر مشروعيت . دارد

حاكميت نخبه ها، دين و ديگر انديشه 
  . هاي راهنمايند

      بدين  قرار، تنها وقتي انديشه 
راهنما، بيان آزادي است، علم خود 

خود را معين مي كند و مانع ها هدف 
از پيش پاي رشد آن برداشته مي 

به سخن ديگر، معرفت علمي هم . شوند
در هدف و هم از جهت محدود شدن 
يا نشدن، از معرفت ديني پيروي مي 

  و . كند
علم در انتشار خود نيز از معرفت . 9

ديني يا مرامي پيروي مي كند؛ نخبه 
ز گرائي كور در ايران و بسياري ا

كشورهاي ديگر سبب شد كه دانش 
و » عوام«اندوزي هم تابع حكم 

گردد و » نااهل«و » اهل«و » خواص«
را » عوام«بدين شگرد، خواص حاكم، 

در خور آموزش ندانند و سفارش اكيد 
شده و مي شود كه اهل دانش، دانش 

با . پنهان كنند» نااهالن«خود را از 
طلب علم را فريضه هر زن «آنكه دين، 

مي شناسد، سواد »  مرد مسلمانو
آموختن به زنان را سبب انحراف آنها 
مي دانستند و در ميان مردان، تنها نخبه 
. ها را شايسته آموختن علم مي شمردند

در دوراني طوالني از تاريخ، علم 
  .خاص قشرهاي اجتماعي مسلط بود

      در ايران امروز، به ميزاني كه 
و به انديشه راهنما تحول مي كند 

سمت بيان آزادي تحول مي كند، 
موانع انتشار دانش در سطح جامعه 

مبارزه با ديني كه در . برداشته مي شود
بيان قدرت ناچيز شده و توجيه گر 
واليت مطلقه استبداديان گشته است، 
مي تواند در سرزمين ما موفق شود 
زيرا دين بمثابه بيان آزادي در ابعاد 

ه است گوناگون آن، بيش از سه ده
كه به ايرانيان و انيرانيان پيشنهاد مي 

هم اكنون، واليت مطلقه فقيه . شود
برسر راه تحصيل دانش و فني كه 
آزادي بخش است هفت خوان ايجاد 

افت تحصيلي در مدارس . كرده است
و دانشگاه هاي ايران يكي از خوانها 

  .است
     در سطح جهاني نيز جلوگيري از 

هميتي كه انتشار دانش و فن و ا
جاسوسي علمي و فني پيدا كرده 
است، اقوي دليل بر اين است كه 
انتشار علم همچنان تابعي از معرفت 

  بركسي پوشيده . ديني و يا مرامي است
  3 در صفحه

  

 بيان قدرت؛  "بيان آزادي و دانش"
  وثنويت در آن اصل راهنماست 

 سازگارست با؛

 ؛ي آزاديانب
 و ست اصل راهنمايدم عموازنه

 است با؛سازگار 
 استقالل علم تابعيت علم از توقعات قدرت

 بي طرفي علم عدم بي طرفي
 بي نيازي نظرعلمي در كاربرد زور نيازمندي نظر عملي به كاربرد زور
 كاربرد علم در خشونت زدائي كاربرد علم در خشونت گستري
 علمي از تناقضخالي بودن نظر  پر بودن نظر علمي از تناقض
 نقد و تجربه پذيري علم نقد و تجربه ناپذيري علم

 شفافيت علم كدورت علم
 آزادي جريان علم و انتشار آن عدم آزادي جريان و انتشار علم
 قرار داشتن دليل در نظر علمي قرارنداشتن دليل در نظر علمي

 خالي بودن علم از مجاز همراه بودن علم با مجاز
  ظر علمي كه به ضرورتبكار بردن ن

 با ظن همراه است در تصديق و تكذيب
بكار نبردن نظر علمي كه به ضرورت با 
 ظن همراه است در تصديق و تكذيب

علم بمثابه شناخت واقعيت آن سان كه 
 قدرت مي خواهد

علم بمثابه شناخت واقعيت آن سان كه 
 هست

محدود بودن  آن به حدود بيان قدرت 
 حاكم

  قلمرو علمنامحدود بودن

 نقش نيافتن علم در خرافه گرائي نقش يافتن علم در خرافه گرائي
 علم به مثابه مجموعه دانايي علم منشعب در رشته ها

علم گرفتار تبعيض ميان رشته هايش و 
 وسيله توجيه تبعيضها

علم مجموعه خالي از تبعيض وبكار 
 نرفتن علم در توجيه تبعيض ها

 نسبيت علم مقطعي و مطلق انگاري عل
 كار برد علم در جريان آزاد انديشه ها كاربرد علم در سانسورها

 كاربرد علم در برآوردن نيازهاي انسان كار برد علم در برآوردن نيازهاي قدرت
  هدف علم علم است هدف علم را قدرت معين مي كند

 )با شناخت واقعيت آن سان كه هست(= 
ن علم عامل تشديد ندرت و اسيرتر شد

 انسان در بند ندرت
 كار برد علم در رهائي انسان از ندرت

كاربرد آن بمثابه مؤلفه قدرت در برده 
 قدرت كردن انسان

 كاربرد علم در استقالل و آزادي انسان

كاربرد علم در تسلط مصلحت قدرت بر 
 حقوق انسان

كار برد علم در برخورداري انسان از 
 حقوق خود

آ آ
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نيست كه هرگاه دانش و فن آزادانه 
انتشار يافته و در دسترس همگان قرار 
گيرند و نيروهاي محركه نيز در رشد 

 بي سوادي، بيكاري، بكار افتند،
گرسنگي و بسياري از بيماريها از ميان 

مديران جامعه ها، همه، . بر مي خيزند
اما چرا بر . از اين واقعيت آگاهند

شدت جلوگيري از انتشار علم و فن و 
جريان يافتن نيروهاي محركه در رشد، 
مي افزايند؟ زيرا، در روابط قدرت، 
موقعيت مسلط دارند و مي خواهند 

هر اندازه .  موقعيت را حفظ كننداين
بر ترسشان افزوده شود، بر شدت 

  .سانسورها مي افزايند
     جهان امروز به بيان آزادي نياز 
دارد تا كه رابطه هاي آزاد جاي رابطه 

  هاي 
قوا را بگيرند و دانش و فن و ديگر 
نيروهاي محركه، جهاني آباد و آزاد 

  .پديد آورند
ا، بيان آزادي وقتي انديشه راهنم. 10

است، هر دانشي نه تنها باردار آگاهي 
هاي خاص در يك موضوع است بلكه 

در . همزمان حاوي دانشهاي ديگر است
عوض، در بيان يا بيانهاي قدرتي كه 
ترجمان كم و كيف روابط قوا و اندازه 
باز يا بسته بودن نظامي اجتماعي اند، 

» نظريه«هر دانشي مي تواند بار دار 
ردد كه ظن و مجاز، بخش هائي بگ

برانواع . عمده آن را تشكيل مي دهند
نظريه ها كه به خصوص در قرن بيستم 
پديد آمدند مي بايد فراوان خرافه ها 
را افزود كه زاد و ولد كرده اند و مي 

  . كنند
      در همين قرن، بسياري از دانشها به 
دنيا نيامده مردند و تجزيه علم به رشته 

شته پيوند دانشها با ها و گسستن ر
يكديگر، هم رشد علمي و فني را كند 
كرد، هم كار برد دانشها و فنون را در 
اختيار انحصاري سرمايه ساالري و 
ساالريهاي همزادش نهاد و هم از زاد و 
ولد دانشها و فنوني كه بكار آزاد شدن 

  . انسان مي آيند، پيشگيري كرد
        زماني رسيد كه اهل دانش متوجه
زيان گسست پيوند دانشها به يكديگر 
شدند و برآن شدند دانشهاي مختلف را 
به يكديگر پيوند دهند تا كه دانشها 
يكديگر را ايجاب كنند و باردار 

اين معرفت . دانشهاي جديد بگردند
، پس از جنبش )دانش ميان رشته اي(

ماه مه در فرانسه و كشورهاي ديگر 
اعي نارسائي دانشهاي اجتم. پيدا شد

سبب شد نارسائي انديشه هاي راهنما 
به اندازه اي كه . عيان گردند

معرفتهاي مرامي تحول كردند، ميان 
. دانشهاي مختلف ارتباط برقرار شد

افزون بر اين، نقص ديگري نيز هويدا 
به اين معنا كه دانشهاي . گشت

...) جامعه شناسي و اقتصاد و(اجتماعي 
ي فيزيك و شيم(از دانشهاي طبيعي 

داروينيسم . پيروي كردند...) و
»  علمي«اجتماعي و ايدئولوژيهاي 

علوم . فرآورده هاي اين پيروي هستند
اجتماعي اما زماني برآن شدند استقالل 

آنگاه به . ولي مشكل حل نشد. بجويند
اين فكر افتادند كه چون دانشها به 
يكديگر نيازمندند، پس مي بايد به 

تشكيل يكديگر بپيوندند و مجموعه 
اما مجموعه اي خالي از ظن و . دهند

مجاز كه بكار اين و آن بيان قدرت 
  . نيايد، خود نيازمند بيان آزادي است

مسائلي كه در «اين حكم ظني كه . 11
يك مرحله از رشد پديد مي آيند، در 
مرحله بعدي آن، از طريق خود رشد 

ره آورد علم ) 11(» حل مي شوند
ه علم يك پيش بيني است ك. نيست

بكار رفته در آن  ناچيز است اما ظن و 
مجاز بكار رفته در آن، نزديك به تمام 

بيان . محتواي  حكم را تشكيل مي دهد
قدرتي است كه مي كوشد در انسان 
مضطرب و بسا نااميد، نسبت به آينده، 
اميد پديد آورد و از اضطراب بيرونش 

انديشه راهنمائي است هموزن . آورد
صادر كننده را از اين چرا كه . مجاز

واقعيت غافل كرده است كه مسئله 
به اين دليل . ساز، مسئله حل نمي كند

است كه مسائل ايجاد شده در دوره 
هاي پيشين، در دوران صنعتي حل 

چرا؟ پاسخ دشوار نيست؛ زيرا . نشدند

مسئله ها فرآورده هاي بيان يا بيانهاي 
قدرت هستند كه آنها نيز ترجمان 

تغيير .  در جامعه هايندروابط قوا
همĤهنگ، هم در سطح نظامهاي 
اجتماعي و هم در سطح نظامهاي 
انديشه و يا انديشه هاي راهنما، الزم 
است تا در جوامع انساني رابطه هاي 
آزاد بيشتر و رابطه هاي قوا كمتر و 
استفاده از علم و فن در تخريب كمتر 
و در ترميم ويراني ها و رشد بيشتر 

  . شود
   بدين قرار، بدون حضور قدرت،    

ميان معرفت علمي و معرفت ديني يا 
مرامي رابطه اي برقرار مي شود كه 
بدان، در جريان رشد، نه تنها مسئله ها 
پديد نمي آيند و بر يكديگر افزوده 
نمي شوند و بحران از پي بحران ايجاد 
نمي شود، بلكه با گذشت زمان، مسئله 
هاي ايجاد شده در دوران 
. قدرتمداري نيز راه حل مي جويند

  زيرا؛
 ظن و مجاز زدائي از علم، 1- 11

استفاده از آن را به مثابه مؤلفه قدرت، 
از آن پس، علم و فن . نا ممكن مي كند

. در مسئله سازي بي نقش مي شوند
براي مثال، علم، زيانهاي مصرف مواد 

با وجود . مخدر را شناسائي كرده است
 در حال افزايش اين، مصرف اين مواد

عوامل افزايش مصرف اين مواد . است
بسيارند، يكي از آنها، اين مجاز است 
كه علم مي تواند زياني را كه به خاطر 
مصرف اين مواد به انسان وارد مي شود 

آيا علم خود از خويشتن . جبران كند
چنين اسطوره اي از توانائي و بلكه 

بيان قدرت . توانائي مطلق مي سازد؟ نه
. ست كه اين اسطوره را مي سازدا

چرا؟ زيرا اين اسطوره بكار سرمايه 
ساالري و انواع ساالريهاي همزاد و 

  . مي آيد) صنايع مخدرها(همراهش 
     بنابراين، علمي كه زيانهاي مصرف 
مواد مخدر را شناسائي مي كند، بكار 
ساختن اين اسطوره كه گويا خود توانا 

اما علم . دبه جبران زيانهاست، نمي آي
مانع از مصرف مواد مخدر نيز نمي 

چرا؟ زيرا  نه با علم، بلكه با . شود
اسطوره علم، باور راهنمائي ساخته 
شده است كه به مصرف كننده اين 
اطمينان مجازي را مي دهد كه نگران 
مسئله اي كه براي تن و روان خود مي 

زيرا علم آن را حل مي . سازد نباشد
زي از علم بدون آيا اسطوره سا! كند

اينكه معرفت علمي تابع معرفت ديني، 
 به مثابه بيان -يا هر نظام باور ديگر

 در آيد، ميسر است؟ آيا -قدرت
پوزيتويستها اين پرسش را از خود 

زيرا اگر اين پرسش را از . كرده اند؟ نه
خود مي كردند، در مي يافتند كه 
مجاز را جانشين علم مي كنند و با آن 

 سازند و با اين اسطوره، به اسطوره مي
قدرتمدارها امكان مي دهند بيان 
قدرتي را بسازند كه مقاومت انسان در 
برابر قدرت را به حداقل برساند و 
همانطور كه مي بينيم، انسان را در برابر 
  .قدرت، تنها و بي ياور و تسليم بگرداند

بدين سان، علم خالي از ظن و  2- 11
 تندرستي تن و مجاز، براي اين كه بكار

آزادي عقل آدمي آيد، مي بايد در 
و چون .  بطن بيان آزادي جاي گيرد

در بيان آزادي جاي گرفت، مانع از 
آن مي شود كه قدرتمدارها دين را 

بنا . در بيان قدرت از خود بيگانه كنند
بر اين، در همان حال كه بيان آزادي 

استقالل علم را بدو باز مي گرداند،  
اني كه پيش مي رود، بكار علم به ميز

بردن بيان آزادي را در زندگاني 
و از آنجا كه به .  روزانه آسان مي كند

يمن موازنه عدمي، آدمي علم را از 
ظن و مجاز تميز مي دهد، انديشه 
راهنما و علم بكار يكديگر مي آيند و 

انسانها . يكديگر را ايجاب مي كنند
وقتي در اين راست راه شدند، معرفت 

به ) معرفت خالي از مجاز و ظن(مي عل
معرفت ديني مي رسد و بيان آزادي 
راهنماي انسان در راست راه رشد در 

  .آزادي مي شود

حكم به پيروي معرفت ديني از . 10
معرفت علمي و به عكس، خطاي 
بزرگي است  كه عقل توجيه گر با 
غفلت از  يك امر مهم مرتكب مي 

 خود شود؛ غفلت از اينكه دليل علم در
توضيح اين كه نمي توان . آنست

نظري را علمي خواند به اين دليل كه 
قرآن مي گويد و يا اين و آن فيلسوف 
مي گويند و يا اين و آن دانشمند مي 

دليل درستي هر رهنمود دين . گويند
نيز مي بايد در خود همان رهنمود 

به اين دليل كه فالن مقام ديني . باشد
ه اند و يا مي اين و آن رهنمود را داد

دهند، رهنمود حق نمي شود و ارزش 
براي مثال، قرآن مي . پيدا نمي كند

پس هر . در دين اكراه نيست: فرمايد
رهنمود قرآني را كه تجربه كني مي 

و . بايد تجربه گر را از اكراه رها كند
براي اين كه رهنمود خشونت زدائي 
كند، معناي واقعي آن مي بايد ناقض 

بديهي است تجربه . نباشداصل الاكراه 
) روند علمي(=به تجربه گر مي آموزد 

كه رهنمودهاي خشونت زدا كدامها 
اما آيا علمي كه تجربه گر در . هستند

اين فرايند تجربه گري اش پيدا مي 
كند، به اين معناست كه پس معرفت 
ديني از معرفت علمي پيروي مي كند؟ 
عقلهاي توجيه گري كه منطق صوري 

ي كند، به اين پرسش پاسخ را روش م
  . آري مي دهند

 راستي اينست كه رهنمودهاي 
خشونت زدايي در قرآن آمده اند و 

علمي . دليل آنها نيز در خود آنهاست
هم كه در رهنمودها ابراز مي شود، در 

در بيرون . بطن بيان راهنما قرار دارد
از بيان راهنما، علم مي تواند بر آدمي 

اما آيا پاسخ . تمعلوم كند اكراه چيس
به اين پرسش را كه كاربرد خشونت 
خوب است و يا خوب نيست، را نيز 
علمي تشخيص مي دهد كه كارش 

پس تكليف رابطه . شناخت است؟ نه
معرفت ديني با معرفت علمي چه مي 

؟ تكليف را آزادي يا قدرت معين شود
توضيح اين كه هرگاه دين . مي كنند

 فنون بيان آزادي باشد، علم  روش و
معرفت (خشونت زدائي را مي يابد 

) علمي از معرفت ديني پيروي مي كند
و اگر دين بيان قدرت باشد، علم  
روش و فنون خشونت را مي جويد و 

در هر دو حال، . در اختيار مي نهد
معرفت علمي از معرفت ديني يا مرامي 

  .پيروي مي كند
      با اينهمه، پرسش مهمي محل پيدا 

رفت بر آزادي و حقوق مع: مي كند
انسان علم است يا نيست؟ اگر علم 
نيست پس چيست و اگر علم هست، 
دوگانگي معرفت ديني و معرفت علمي 
از چه رو است؟  غفلت بزرگ ديگر 
عقل توجيه گر غفلتش از فطري بودن 

عقل آزاد مي . آزادي و حقوق است
تشخيص اين كه آزادي و : پرسد

ا علم حقوق انسان ذاتي او هستند ب
. هست يا نيست؟ با علم دين است

به اين تشخيص » بي طرف«هرگاه علم 
برسد كه آزادي و حقوق، ذاتي حيات 
انسانند، در اين جا مي توان گفت 
معرفت علمي به معرفت ديني رسيده 

در حقيقت دو معرفت يكي مي . است
اما هنوز ارزشمند شناختن يا . شوند

  .نشناختن با دين است
يگر اين موضوع نيز مهم   اما صورت د

است؛ هرگاه معرفت ديني قائل به 
آزادي و حقوق ذاتي انسان نباشد و 
علم قطعي بر ذاتي بودن آزادي و 
حقوق پيدا شود، معرفت علمي ناقض 

و باالخره اگر . معرفت ديني مي شود
معرفت ديني آزادي و حقوق را ذاتي 
انسان بشناسد و علم قطعي بر آزاد و 

ن انسان حاصل شود، باز حقوقمند نبود
معرفت علمي ناقض معرفت ديني مي 

  . شود
آيا معرفت علمي جانشين معرفت ديني 
مي شود؟ اين پرسش ما را باز مي 
گرداند به وجود دليل در خود معرفت 

اما . ديني و نيز در خود معرفت علمي

آيا ممكن است كه دليل معرفت ديني 
در خود آن باشد و دليل معرفت علمي 

 در خود آن باشد و يكي ناقض نيز
وجود دليل در خود . ديگري بگردد؟ نه

معرفت، موجب توحيد دو معرفت مي 
به سخن ديگر، اگر تناقض بوجود . شود

آمد، يكي از دو معرفت، هم وزن ظن 
بنا بر اين، هريك از دو . و مجاز است

معرفت كه دليل در خود آنها باشد 
ديگري را كه دليلش در خودش  نيست 

ا نقض و از اعتبار مي اندازد و دير يا ر
  .زود جانشين  آن مي شود

   
دليل هر تصديق و تكذيب 
  :قرآن مي بايد در خود آن باشد

  
    بدين گونه، هرآيه نه تنها نمي بايد 
معني اي داشته باشد كه ميان آن و آيه 

 چه –اي و يا آيه هاي ديگري اختالف 
 پديد آورد، بلكه مي –رسد به تناقض 

بايد با اصول راهنماي قرآن سازگار 
)  تعيين ارزش(باشد و دليل و رهبري 
افزون بر اين، . نيز مي بايد در آيه باشد

امر واقع يا امور واقع كه در آيه مستند 
حكم مي شود يا مي شوند، نيز، امر يا 
امور واقع مستمر باشد و يا باشند و 
كلمه ها همان معني را بايد داشته 

 زمين .ور مستمر داشته اندباشند كه بط
و آسمان دو پديده مستمرند و اگر در 

، زمين، همين زميني )ص(زمان پيامبر
بوده است كه در آن، انسانها  زاده مي 
شوند، مي زيند و مي ميرند و آسمان 
نيز همين فضاي گرداگرد زمين بوده 
است كه منظومه شمسي و منظومه هاي 

وز به بسيار و كهكشانها و موجودهائي هن
شناخت نيامده درآنند، نمي بايد بنا بر 

» علمي«سليقه عرفاني و يا فلسفي و يا 
تعريف دلخواه را به زمين و آسمان 

دليل آيه هائي كه در باره زمين و . داد
آسمان و رابطه انسان با آنها سخن مي 
گويند، مي بايد در خود آيه ها باشد و 
معني آيه ها با آيه هاي ديگر اختالف 

ار نياورد با اصول راهنماي قرآن بب
دانستني است كه . متناقض نباشد

  Hubert  Reevesهوبرت ريوز 
دانشمند اختر شناس فرانسوي در كتاب 

) 12(» يباترين سرگذشت جهان ز«
ميگويد جهان قيافه نخستين خود را در 
طول تقريبا ميلياردها سال پس از بيگ 
بنگ همچنان حفظ ميكند و 

ري در حالت پوره كوچكترين تغيي
چهره اي .  همگن آن روي نميدهد

كه ما از جهان مي شناسم، همان چهره 
اي است كه جهان در آن روزگار 

جهان، با وسعت بيش از . داشته است
ميلياردها سال نوري، به غايت همگن 

بيابان . همه جاي آن آباد  است. است
 حال با اين توضيحات به سراغ !ندارد

  :ي رويماينگونه آيه ها م
قرآن رابطه انسان با زمين و آسمانها . 1

و هرآنچه در آنها هستند را تغيير مي 
زمين و آسمانها مسخر انسانند : دهد

بنا بر اين، همه باورهائي كه ). 13(
انسان را مسخر جن و انس و نامرئيهاي 

قرار مي دادند و ... ديگر و ستاره ها و 
دليل . مي دهند، فاقد اعتبار هستند

ستي اين رابطه انسان با زمين و در
آسمانها نيز، بنا بر تعريف قرآن، در 

عامل صالح و فساد زمين : انسان است
  ...و ) 14(انسان است 

   اما عقلي كه ثنويت را راهنما و 
منطق صوري را روش مي كند، از اين 

نقش . آموزش بزرگ غافل مي شود
خود را در بجا آوردن حق طبيعت 

ز ياد مي برد و محيط نسبت به عمران ا
ديروز چنين . زيست را ويران مي كند

امروز چنين مي كند و تا . مي كرد
زماني كه رابطه خود را با زمين و 
آسمانها تغيير ندهد، چنين خواهد 

بر انسان است كه رابطه قوا با . كرد
محيط زيست را به رابطه آزاد تغيير 
دهد و پيش از آنكه كار از كار بگذرد، 

  .ان طبيعت بپردازدبه عمر

و باز بر انسان است كه حق . 2
طبيعت را با پرداختن به عمران آن 

بر او است كه بداند  ). 15(ادا كند 
رعايت نكردن حق طبيعت محروم 
. كردن خويشتن از حقوق ذاتي است

چرا كه حقوق مجموعه را تشكيل مي 
دهند و رعايت نكردن يكي از آنها، 

  ).1۶ (رعايت نكردن همه آنها است
قرآن حكمي را كه دليل صحت در . 3

خود آنست جانشين دو حكم ديگر مي 
» علمي«كند كه باورهائي استوار و 

بنا برحكم اول، در عالم : بشمار بودند
بيش از چهار عنصر وجود نداشت 

براي مثال، فيلسوفان يونان چهار (
عنصر مي شناختند و موجودات ذره 

ا ثابت بيني را نمي شناختند و زمين ر
و بنا بر حكم دوم، ...) مي انگاشتند و

انواع خدايان واقعيت مي داشتند و در 
عالم، وجود، موجودهائي واقعي تصور 
مي شدند كه زمان بر خيالي بودنشان 

از خدايان (شهادت داد و مي دهد 
پرشمار تا پديده هاي خيالي ساخته 

تصديق و يا تكذيب وجود ). خرافه ها
بر . ناسائي استپديده ها در گرو ش

انسان است از تصديق يا تكذيب 
  و) 17(جاهالنه باز ايستد 

از آنچه بدان علم ندارد، پيروي . 4
. و تا علم نجسته است نايستد) 18(نكند 

، »بقعه امكان«قرار دادن هر پديده در 
خواه به چشم آيد و يا به چشم نيايد، 
. كاري است كه عقل آزاد مي كند

علم : نمود استدليل نيز در خود ره
و هرگاه دانسته ) 19(انسان ناچيز است 

هاي خود را علم مطلق بيانگارد، از 
رشد مي ماند و آنگاه اوست كه مسخر 

  .زمين و آسمانها مي شود
ديدن صورت، ): 20(ظن علم نيست . ۵

چنانكه  به . ديدن تمامي واقعيت نيست
صورت، يك آسمان مي بينيم با 

تارگان در  خورشيد و ماه در روز و س
اما اين آسمان ژرفا دارد، نه يك . شب

در اين باره . آسمان كه آسمانها است
  Hubert  Reevesنيز،  هوبرت ريوز 

كيهان بر حسب مراتب تقسيم : ميگويد
بندي شده  است اين تقسيمات عبارتند 
از توده هاي كهكشاني متوالي، انبوه 

منظومه . هاي اختر و تك ستاره ها
لق به كهكشاني است كه شمسي ما متع

شامل صدها ميليون ستاره است و 
بصورت صفحه اي مدور و به قطر 

  ) 21. ( سال نوري ظاهر ميشوند100000
بنا بر اين كه قرآن بيان آزادي و . 6

روشي است كه با بكار بردنش، انسانها 
آزاد مي شوند و با يكديگر رابطه آزاد 
برقرار مي كنند و راست راه رشد را 

يش مي گيرند، بكار انداختن در پ
استعدادها و يافتن دانشها كار انسانها 

از اين رو، تصديق ها و يا . است
تكذيب هاي قرآن تنها نبايد مخالف 

  .  باشند قطعيعلم
رابطه اي را قرآن ميان انسان و .  7

پديده هاي ديگر ايجاد مي كند كه 
.  فضاي عقل او را باز و باز تر مي كند

چون هستي آفريده  توضيح اين كه
مسخر او است، عقل او، در مقام علم 
جستن بر اين هستي، مي بايد بر آن 

عقلي كه بتواند بر هستي . محاط شود
آفريده محاط شود، عقلي است كه 
بتواند در مقام انديشيدن، با هستي 

آن آزادي . هوشمند اين هماني بجويد
بي مثال كه انسان را است، اين آزادي 

  .است
  

 و آسمانها و ين كه از زميي هايه آيا    آ
   يند، گوي و جن و انس سخن ميطانش

   يم مخالفند؟ نخست بگوئيبا علم قطع
 و در ي باره ها، علم قطعينكه در ا

 : وجود ندارنديز ني علم نسبيموارد
 ين،  در باب خلقت آسمانها و زم●

 يهآ»  بنگيگب «يه به استناد نظريكي،
و ) 22(گارد  اني قرآن را اعجاز ميها
.   بردي گمان مي علمير آن را غيگريد

 يهان،  ك2008اما تا ماه هشتم از سال 
بر ساخت ) cosmologie (يشناس

و مواد ) 23(آسمان علم نجسته است 
   ي شناسائمامه، به تيز،بكار رفته در آن ن

  16 در صفحه
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جنگ در گرجستان، 
مانور نظامي در خليج 

و ربطشان ... فارس و
  :ران اتميبا بح

  
نقش محافظه : اكتبر سورپرايزها

كاران جديد در برافروختن 
  :جنگ در گرجستان

  
، روبرت شير 2008 اوت 12   در 

Scheer گزارشي را در باره نقش 
محافظه كاران جديد در بر انگيختن 
رئيس جمهوري گرجستان به جنگ و 
ربط آن با انتخابات رياست جمهوري 

اكتبر : امريكا انتشار داده است
سورپرايزي براي رساندن مك كين به 

نكات در . مقام رياست جمهوري امريكا
  :خور اين گزارش عبارتند از

  بسا در همين ماه اوت است كه ●
اكتبر سورپرايزي تدارك ديده مي 
شود كه مي بايد بكار رساندن مك 
كين به مقام رياست جمهوري امريكا 

اما چطور جنگ در گرجستاني . بيايد
ي كوشد از سلطه روس بدر آيد، كه م

در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
  نقش پيدا مي كند؟ 

 پيش از آن كه به اين پرسش پاسخ 
دهيد، به ياد بياوريد كه راندي 

 4، بمدت Scheunemannشونمان 
سال، نقش البي دولت گرجستان را در 

تنها در ماه . واشنگتن بازي مي كرد
كه مشاور مارس، يك ماه بعد از اين 

ارشد مك كين در سياست خارجي 
شونمان . شد، از آن كار كناره گرفت

بعنوان محافظه كار جديدي كه در  
مهندسي جنگ عراق شركت داشت، 

او در مقام مدير تهيه طرح . شناخته بود
براي امريكا در قرن بيست و يكم، در 

او . مهندسي جنگ عراق شركت كرد
 بعد از شركت در مبارزات مك كين
براي تعيين شدن بعنوان نامزد رياست 
جمهوري از حزب جمهوريخواه 

، رئيس كميته 2000امريكا در سال 
شد و در هجوم » آزاد سازي عراق«

  .نظامي امريكا به عراق نقش جست
 قرائني وجود دارند حاكي از اين ●

كه او همين نقش را در برانگيختن 
رئيس جمهوري گرجستان، 

تور حمله به ساكاشويلي، به دادن دس
او .  جنوب اوستيا،  بازي كرده است

خوب مي دانست و منتظر بود كه 
قابل تصور . روسيه واكنش نشان دهد

نيست كه ساكاشويلي، با علم به واكنش 
روسيه، بدون اطمينان خاطر جستن از 
حمايت امريكا كه از زبان كساني چون 
شوينمان اظهار شده باشد، دست به 

. ده باشدچنين كار خطرناكي ز
شوينمان از سالها پيش راهنماي مك 
كين در زمينه سياست خارجي بوده 

  :است
، زماني كه او، در ازاي 2005    در 

دريافت دستمزد،  نقش البي گرجستان 
را ايفا مي كرد، با مك كين در تهيه 
طرحي براي به عضويت ناتو درآوردن 

يك سال . گرجستان، شركت داشت
ن به گرجستان بعد، او بهمراه مك كي

رفت و در آن سفر، با ساكاشويلي 
ديدار كرد و از موضع خصمانه او 
نسبت به حكومت روسيه، حمايت مي 

  .كند
 شوينمان نقش اول را براي اين كه ●

محافظه كاران جديد عنان سياست 

خارجي مك كين را بدست آورند،  
محافطه كاران . بازي كرده است

د جديد بهيچرو نمي خواهند بگذارن
سياست خارجي امريكا از دستشان 

زيرا نياز به دشمن خارجي . بيرون رود
براي باز سازي دوران جنگ سرد 

با از ميان بردن رژيم صدام، . دارند
ميبايستي به مردم امريكا، روسيه را 
بعنوان دشمني كه براي امريكا 
.  خطرناك است، جلوه مي دادند

حمله به اوستيا و واكنش روسيه، جو 
ي براي مك كين، نامزدي مساعد

هم . حزب جمهوريخواه، پديد آورد
اكنون تبليغات براي شيطان مجسم 
باوراندن پوتين بيشتر از تبليغاتي است 
كه براي شيطان جلوه دادن صدام بكار 

  . مي رفت
 از هم اكنون، مك كين بنا را بر ●

وجود جنگ سرد و خطرهائي گذاشته 
ه با است كه امريكا مي بايد براي مقابل

آنها، ولو با تن دادن به جنگ، آماده 
در برابر، اوباما كه مي كوشد . كند

سياست خارجي معقولي را پيشنهاد 
  . كند، ضعيف مي نمايد

 افزون بر اين، مك كين كه وارث 
فاجعه عراق و ركود اقتصادي است، 
. اين ارثيه را از ياد امريكائيان مي برد

 نظامي كه بودجه –مجموعه صنعتي 
امي امريكا را بدانحد باال برده اند نظ

كه با بودجه بقيه دنيا برابري مي كند، 
  . توجيه مي شوند

 محافظه كاران جديد خود را بر ●
حق تبليغ مي كنند در اين پيش بيني 
كه روسيه در برابر غرب قرار مي گيرد 
و دوران جنگ سرد از سرگرفته مي 

آنها پوتين را ژوزف استالين . شود
يد جنگ سرد تبليغ مي دوران جد

مك كين حمله روسيه به . كنند
گرجستان را محكوم كرد و اين كشور 
را كشوري خواند كه مي بايد مهارش 

  . كرد
 مشاور مك كين در سياست خارجي، ●

 آوريل، اظهاراتي را كه مك 17در 
كين مي بايد در گفتگوي تلفني به 
رئيس جمهوري گرجستان، بگويد، تهيه 

اين گفتگو، مك كين در . كرده بود
دفاع محكمي از جمهوري گرجستان 

روزي بعد از تلفن، شركت . بعمل آورد
متعلق به شوينمان كه كارش ايفاي 
نقش البي است، قراردادي به مبلغ 

 هزار دالر، براي ايفاي نقش البي 200
بسود گرجستان و دادن مشورت به 

  .حكومت گرجستان امضاء كرد
:  گويد ستاد تبليغاتي مك كين مي

قرارداد ربطي به گفتگوي او با رئيس 
جمهوري گرجستان نداشته و اثر بر 
آنچه او به ميكائل ساكاشويلي گفته، 

اما كارشناساني كه ناظر .  نداشته است
اخالقند، نگراني خود را از اينكه 
مشاوران مك كين البي پيشگان هستند، 

آيا كسي : سئوال اينست. ابراز مي كنند
مي كند منافع دولت كه البي گري 

خارجي را لحاظ مي كند و يا مصالح 
نامزدي را لحاظ مي كند كه مك كين 
است؟ بسيار خطرناك است كه نامزد 
رياست جمهوري كساني را مشاور خود 
كند كه بسيار نزديك به دولتهائي 
هستند كه در نزاع با كشور ديگري 

  . هستند
مك كين به مجموعه اي : انقالب اسالمي

اكتبر . سورپرايزها نياز دارداكتبر 
سورپرايزهاي ديگر را خامنه اي و 
احمدي نژاد و بن الدن و مال محمد عمر 

  :مي بايد تدارك كنند

نزاع روسيه با گرجستان و  
ربطي كه با ايران پيدا مي 

  :كند
  
:  عامل جنگ در قفقاز و گرجستان7 ◄

استاد دانشگاه نانتر و محقق روابط بين 
ميناسيان، هفت عاملي را المللي، قائيدز 

كه سبب شدند جنگي در قفقاز درگيرد 
كه روسها آن را نمي خواستند، عبارت 

  ): اوت22مجله اكسپرس(مي داند از 
از روز اولي كه :  عامل اول●

ساكاشويلي به رياست جمهوري 
گرجستان انتخاب شد، در پي آن بود 
كه اوستياي جنوبي و ابخازي را به 

 براي رسيدن به .گرجستان ملحق كند
مقصود، بر آن شد كه مسئله را بين 

او به اوستياي جنوبي . المللي كند
حمله كرد زيرا ارزش استراتژيك 

او فكر مي كرد روسيه . كمتري داشت
اما برآن . واكنش نشان نخواهد داد

نشد در اين باره اطمينان كامل حاصل 
  .كند
روسيه مي خواست به :  عامل دوم●

خود پايان دهد و دوران واپس روي 
برآن شد ارتش گرجستان را گوشمالي 
دهد و تحقير كند و مانع از پيوستن 

مي خواهد . گرجستان به ناتو شود
رقابتي سخت با امريكا، بر سر نفوذ در 
. كشورهاي حوزه درياي سياه كند

بديهي است روابط بد شاكاشويلي با 
  .پوتين نيز مزيد بر علت شد

سئله از روسيه به م:  عامل سوم●
مي نگرد حال » منطقه نفوذ«ديدگاه 

اين كه گرجستان از منظر استقالل ملي 
روسيه ناتو . به موضوع نزاع مي نگرند

را سيستمي ضد خود مي داند و 
. گرجستان آن را حامي خود مي بيند

افزون بر اين، طرحهاي امريكائي و 
روسيه خط لوله نفت و پذيرفته شدن 

له هاي نفت طرح امريكائي كه عبور لو
از گرجستان و نه از روسيه است، عامل 

  .جنگ و پي آمدهاي آنست
سه قرن صرف روسها :  عامل چهارم●

بدين . تصرف قفقاز و مهار آن كردند
كار، راه خود را به ايران و خاورميانه 

ارمنستان متحد استراتژيك . گشودند
سه پايگاه نظامي روسيه . روسيه است

آذربائيجان . در اين كشور وجود دارند
نيز، به رغم مشكل قره باغ عليا، روابط 
. خود را با روسيه عادي كرده است

روسيه بهترين روابط اقتصادي را با 
آذربائيجان و ارمنستان دارد و 
شركتهاي بزرگ روس در گرجستان 

  .فعاليت دارند
امريكائيها سعي مي كنند :  عامل پنجم●

نفوذ خود را در كشورهاي اطراف 
امريكائيها متمركزند . مستقر كندروسيه 

بر اوكرائين و قفقاز جنوبي و آسياي 
مي خواهند مسير عبور لوله هاي . ميانه

نفت و گاز را مهار كنند و مانع از آن 
شوند كه روسيه از نو يك قدرت 

امريكا مي خواهد . بزرگ شود
كشورهائي را كه پيش از اين جزء 

و  .روسيه بودند، زير چتر ناتو قرار دهد
نيز مي خواهد محاصره ايران را كامل 

  .كند
آيا جنگ در گرجستان :  عامل ششم●

حضور امريكا در اين منطقه را زير 
اگر شوراي . عالمت سئوال مي برد؟ نه

امنيت قطعنامه اي را تصويب كند كه، 
در آن، حضور هيأت صلح بين المللي 
در ابخازي و اوستاي جنوبي، خواسته 

بهررو، امريكا با . ستشود، بسود امريكا ا
  .احتياط بيشتر عمل خواهد كرد

مسئله قفقاز جنوبي يك :  عامل هفتم●
از اين پس، توسل . شفافيتي پيدا كرد

به زور در ديگر نزاعهاي منطقه، از 

جمله قره باغ عليا، منتفي بنظر مي 
بطور قطع، مردم گرجستان از . رسد

. ساكاشويلي حساب خواهند خواست
سيار ضعيف بيرون آمده او از بحران ب

بخصوص كه گرجستان نتوانست . است
  .محور قفقاز جنوبي بگردد

،  استراتفور، 2008 اوت 20 در ◄
تحليلي در باره ارتباط نزاع روسيه با 
گرجستان و ربط آن با ايران انتشار 

  :داده است
 ژوئيه ميان هيأت ايران با 19 ديدار ●

 و مهلت دو 1 + 5هيأتهاي كشورهاي 
 اي كه به ايران داده شد و هفته

 كشور داد و 6پاسخي كه ايران به 
سبب شد كه امريكا آن را پاسخ پرسش 

در دوران پيش مذاكره، (شش كشور 
نيفزودن بر سانتريفوژها و در دوران 

ندانست و ) مذاكره تعليق غني سازي
ايران را به مجازاتهاي سخت تر تهديد 

  . كرد
ل بطور    پيش از آن، امريكا و اسرائي

آشكاري، بر فشار خود بر ايران افزوده 
چنانكه گوئي جنگ تدارك نيز . بودند

مانور هوائي اسرائيل : ديده شده است
دادن » درز«در درياي مديترانه و 

تمرين هاي محرمانه توسط 
انتشار گزارش ها در باره .امريكا

عمليات هواپيماهاي اسرائيل مستقر در 
عراق و در پايگاههاي هوائي امريكا در 

انترنت، گزارشها در باره گسيل 
ناوگانهاي امريكا به خليج فارس براي 
به محاصره دريائي درآوردن ايران 

چرا ما به اين ناوگانها . انتشار مي يافتند
اشاره نيز نكرديم، زيرا چنين ناوگانهائي 

آن زمان، ما اين تهديد . وجود نداشتند
. هاي امريكا را بلوف تلقي مي كرديم

ما امكان مجازات ايران  را بسيار ا
تا اين كه جنگ . واقعي مي شمرديم

  .در گرجستان روي داد
 اينك رفتاري كه روسيه در ●

گرجستان كرده است، به امريكا اين 
امكان را داده است كه به سراغ ايران 

با وجود اين، با توجه به نقش .  باز رود
كليدي روسيه در تصويب و اجراي 

د ايران،  اگر روسيه در مجازاتها بر ض
تصويب و اجراي مجازاتهاي جديد 
شركت نكند، ايرانيها مي توانند 
فرآورده هاي اروپائي را از طريق 

البته براي ايران مضيقه . روسيه بخرند
بوجود مي آورد اما امنيت مليش را به 

  .خطر نمي اندازد
     بنا بر اين، يك رشته پرسشها پيش 

هرگاه ناتو : روي ما قرار مي گيرند
گرجستان را به عضويت خود بپذيرد، 
آيا روسيه در تهيه و تصويب قطعنامه 
جديد شركت مي كند؟  پرسش دوم و 

خط قرمز روسيه كدام : مهمتر اينست
است؟ براي اينكه پرسش خود را دقيق 

هرگاه پاسخ امريكا : تر كنيم، مي گوئيم
از طريق ناتو موافقت با عضويت 

باشد، آيا افزايش گرجستان در ناتو 
فروش اسلحه توسط روسيه به ايران، از 

 را درپي S-300جمله سيستم موشكي 
مي آورد و تكنولوژي اتمي براي 
استفاده صلح آميز را به ايران مي 

  دهد؟ 
   بدين قرار، اين امريكا است كه مي 
بايد تصميم بگيرد كداميك از ايران يا 

بنظر ما . گرجستان، تقدم دارند
 شامل پذيرفتن گرجستان به گزينشي

عضويت ناتو و در همان حال، انتظار 
همكاري داشتن از روسيه در مورد 

  . ايران، آسان گيري است
 ايرانيها نيز مي بايد تصميم هاي ●

از ديد ما، ايرانيها . مهمي را اتخاذ كنند
يكي .  تصميم خود را گرفته انداساسا

بدين خاطر كه آنها در رابطه با همه 
نياز . رهاي بزرگ، منزوي شده اندكشو

دارند كه توافقي بر سر عراق و نيز 
  . برنامه اتمي خود بعمل آورند

   اينك، ايرانيها مي بايد بدقت تيره 
شدن روابط امريكا و روسيه را زير نظر 
بگيرند و ببينند تيرگي چه اندازه 

و بنگرند كه آيا متحدي . خواهد شد
حدي  اگر بتوانند مت.بدست آورند

بدست آورند، هرچه در باره تثبيت 
وضعيت عراق انجام شده است، برباد 

در اين ميان، مقتدا صدر در . مي رود
صحنه حاضر شده و امريكا را تهديد به 

سخنان او، . اخراج از عراق كرده است
آزمايشي است كه ايران بعمل مي 

مي خواهد ببيند آب چه اندازه . آورد
  . گرم است

نست كه امريكا با توجه حدس ما اي    
به وضعيت در افغانستان و پاكستان و 
عراق و مسئله ايران، به اظهارات قاطع 
اكتفا مي كند و كاري نخواهد كرد 
. كه روسيه را در كنار ايران قرار دهد

و روسيه نيز پس از بازيافتن منطقه نفوذ 
خود، روي به همكاري با امريكا 

از نو، بنا براين، ايران، . خواهد نهاد
  .مسئله روز مي شود

هرگاه حدس ما صائب از آب در  ●
نيايد و امريكا بنا را براين بگذارد كه 
در مورد گرجستان، به موضع گيري 
قاطع بسنده نكند، تحول استراتژيكي 
روي خواهد داد و وضعيت ديگر 

 اين تحول احتماال . خواهد شد
موضوع صفحات اول نيويورك تايمز و 

واهد شد و در همان واشنگتن پست خ
حال، حكومت امريكا طرحهاي 
محرمانه حمله به ايران را آماده بكار 

  .بردن خواهد كرد
بنا بر اين ارزيابي، در هر : انقالب اسالمي

در حقيقت، . دو حال، بازنده ايران است
رژيم مافياها ايران را در موقعيت وجه 
المصالحه شدن و يا قرباني حمله نظامي 

آزمايش موشك . ده استگشتن قرار دا
قمر بر دست به دست جنگ در 
گرجستان داد وتوجيهي براي امضاي 
قرارداد استقرار سيستم دفاع موشكي 

  :ميان امريكا و لهستان گشت
  

آزمايش موشك ماهواره بر، 
 واكنشهاي -موفق ياناموفق؟
  :امريكا و روسيه

  
 مرداد، رژيم خبر از آزمايش 26  در ◄

به . ر بر را دادموفقيت آميز موشك قم
ايران : دنبال آن، احمدي نژاد گفت

آماده است به كشورهاي مسلمان 
كمك كند تا آنها نيز قمرهاي مصنوعي 

استراتفور . خود را به فضا پرتاب كنند
، در اين باره، تحليلي را ) اوت 19(

  :انتشار داده است
 با وجود ناموفق بودن آزمايش، ●

ن، وجود موشك چند طبقه اي در ايرا
هم براي ايران و هم براي امريكا مهم 

دو روز بعد از آنكه ايران خبر . است
آزمايش سفير اميد را انتشار داد، دو پي 

  :آمد مهم ببار آورد
  پيشنهاد در اختيار گذاشتن امكان - 1

فرستادن قمر مصنوعي به فضا به 
  . كشورهاي اسالمي

 امريكا اعالن كرد آزمايش، بلحاظ - 2
طبقه دوم موشك، ناكام عمل نكردن 

  .شده است
   آزمايش موشكي ايران تنها فرآورده ●

كار مهندسان و دانشمندان ايراني 
حاصل همكاري گسترده كره . نيست

شمالي با ايران در قلمرو موشكي نيز 
هر دو كشور بر پايه موشك .  هست

اين . روسي اسكود، موشك مي سازند
   V-2موشك نيز بر اساس موشك  

ده است كه آلمانها در جنگ ساخته ش
. دوم جهاني ساختند و بكار بردند

موشك ايراني همانند موشك كره 
 .  استTaepodong – 1شمالي 

 با اينكه آزمايش موفق نشده است اما ●
موشك سفير اميد مبناي ساختن 

  موشك 
  5 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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جدا شدن . بالستيك ايران مي شود
 كه امريكا مي –طبقه دوم از طبقه اول 

 نياز به رفع –ويد موفق نبوده است گ
با رفع نواقص، ايران . نقائص فني دارد

در . صاحب اين موشك مي شود
صورتي كه ايران موفق به رفع نواقص 
شود، هم به ملي گرائي ايرانيان را 
ارضاء كرده است و هم اصرار امريكا را 
بر استقرار سامانه هاي دفاع موشكي، 

  .موجه كرده است
  

مريكا بابت آزمايش نگراني ا* 
موشك قمر بر ايران با وجود 
اين كه آن را شكستي غمبار مي 

  :داند
  
 17(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

، امريكا نگران آنست كه چنين )اوت
موشكي قابل تبديل به موشك 
دوربردي است كه در جنگ كاربرد 

  . دارد
    تلويزيون ايران مي گويد اين 

مي كنددر آزمايش ايران را قادر 
آينده، قمر مصنوعي خود را در مدار 

دولتهاي غرب كه .  زمين قرار دهد
نگران آنند كه ايران قصد ساختن بمب 
اتمي دارد،  اين آزمايش را دليل 
ديگري بر موجه بودن نگراني خود 

گوردن جون درو، . بشمار مي آورند
: سخنگوي كاخ سفيد، مي گويد

آزمايش چنين موشكي توسط ايران، «
با مصرف دوگانه اي كه دارد، اين 
پرسش را پيش رو مي نهد كه مقاصد 

اين آزمايش . بعدي ايران كدامهايند
با قطعنامه هاي شوراي امنيت مغاير 

  . »است
)  اوت20(  به گزارش هاآرتص ◄

مقامات امريكا آزمايش موشكي ايران 
با .  را شكستي غمبار توصيف كرده اند

شرفتي در وجود اين، آزمايش بنفسه پي
  :جهت ساختن موشك نظامي است

 يك مقام اطالعاتي امريكا گفته ●
موشك پس از پرتاب، عمل نكرد : است

و فرو افتاد و مي توان آن را شكستي 
  . غمبار توصيف كرد

 يك مقام وزارت دفاع امريكا نيز ●
آزمايش موشك قمر بر ايران را ناموفق 

  . توصيف كرده است
يل گر ارشد  اما شارل ويك، يك تحل●

گروه مطالعات پيرامون امنيت جامع، 
اينطور مي نمايد كه ايران : گفته است

با تكنولوژي طبقه دوم موشك بالستيك 
آشنا شده و داده هاي الزم براي اين 
كه بتواند چنين موشكي را تكميل كند، 

اين تكنولوژي .  در اختيار گرفته است
مي تواند در ساختن موشكهاي قادر به 

الهك اتمي تا هدفهاي خود حمل ك
فيلم .  در چين يا اروپا، بكار رود

آزمايش نشان مي دهد كه موفقيت 
آميز نبوده است اما قدمي به پيش در 

  .ساختن موشك بالستيك است
  

اگر ايران : واكنش اسرائيل* 
مي تواند اين موشك را  به فضا 
پرتاب كند، پس مي تواند 
موشكهائي را هم بسوي هدفهائي 

ند هزار كيلومتري پرتاب در چ
  :كند

  
واكنش )  2008 اوت 19(  هاآرتص ◄

مقامات اسرائيلي را اين سان گزارش 
  :كرده است

اگر ايران :  يك مقام امنيتي اسرائيل●
مي تواند چنين موشكي را به فضا 
پرتاب كند، پس مي تواند موشكهائي را 
هم بسوي هدفهاائي در چند هزار 

  .كيلومتري پرتاب كند
ك كارشناس اسرائيلي، به نام تال  ي●

 ، محقق ارشد Tal Inbarاينبار 
موسسه فيشر كه به مطالعات استراتژيك 

در باره هوا و فضا مي پردازد، مي 
آزمايش ايران نقطه عطفي است : گويد

كه براي امنيت اسرائيل پي آمدها 
اين آزمايش موفقيت تكنولوژي .  دارد

موشك غير نظامي . بسيار مهمي است
پوششي است براي اين كه ايران بتواند 
قطعات و تكنولوژي موشكي را براي 
اجراي برنامه هاي نظامي خود، از 

  .بازار بين المللي تهيه بيند 
 اما اسحق بن اسرائيل، رئيس پيشين ●

آژانس فضائي اسرائيل، بر اين نظر 
است كه آزمايش اين موشك جنبه 
تبليغاتي دارد و يك موفقيت علمي و 

او نگراني هايي كه .   بشمار نيستفني
برخي از مقامات اسرائيل ابراز كرده 

اين . اند را اغراق آميز توصيف كرد
گونه اظهارات بسود ايران تمام مي 
شود كه سعي دارد اسرائيل و امريكا را 
از حمله به تأسيسات اتمي ايران 

قمري كه ايران پرتاب .  منصرف كند
است  كيلوئي 20كرده است يك جعبه 

نظير همان جعبه اي كه دانشجويان 
 سال پيش از 10موسسه فني اسرائيل،  

اين آزمايش تنها بقصد .  اين ساخته اند
تحت تأثير قراردادن افكار عمومي 

تبليغات . اسرائيل بعمل آمده است
گسترده ايران قصدش را بر مالء مي 

  . كند
  

آزمايش موشك قمر : روسيه* 
  :شودبر ايران نبايد دست آويز 

  
 19(  به گزارش خبرگزاي فرانسه ◄

، الورو، وزير خارجه روسيه گفته )اوت
دليلي براي نگراني از بابت : است

آزمايش موشك قمر بر توسط ايران 
دليل قراردادن آن براي . نيست

استقرار سامانه هاي دفاع موشكي در 
اروپاي شرقي، بهيچرو، پايه و مايه اي 

ر باره نگراني كه امريكا  د. ندارد
آزمايش موشكي توسط ايران ابراز 

ايران . كرده است، اساسي ندارد
.  كيلومتر دارد2000موشك  با برد 

كافي است آن را با پرتاب كننده 
ربط برقرار كردن .  ديگري مجهز كند

ميان آزمايش موشك توسط ايران با 
ضرورت استقرار سامانه هاي دفاع 
موشكي در چك و لهستان، توجيه 

  . يستشدني ن
     جنگ در گرجستان مزيد بر علت 
شد و به امضاي موافقتنامه امريكا و 
لهستان در باره استقرار سامانه دفاع 

  . موشكي در لهستان شتاب بخشيد
  

موافقتنامه امريكا و لهستان 
پيرامون استقرار سامانه 

  :دفاع موشكي
  
، كاندوليزا رايس، 2008 اوت 20 در ◄

يكا به همراه  آمر ي وزير امور خارجه
رادوسالو سيكورسكي، وزير امور 

امضاء  توافقي را ،  لهستان خارجه
 كه پنجشنبه هفته گذشته بر سر كردند 

 .آن به توافق اوليه دست يافته بودند
بر اساس اين قرارداد آمريكا در    

 10، 2011-13هاي  ي سال فاصله
براي مقابله با  ، خود رارديابموشك 

در ، )ايران(» شرمحور «حمله موشكي 
 .خاك لهستان مستقر خواهد كرد

رايس پيش از امضاي اين توافق      
اين سيستمي است تدافعي و : گفته بود

بنا بر اين . هدفش هيچ كسي نيست
 يك سپر دفاع موافقتنامه، امريكا

موشكي را مستقر خواهد كرد كه به ما 
، 21كند با تهديدات قرن  كمك مي

دولتهاي برد هاي دور تهديدات موشك
 .، مقابله كنيمشرور
  كوريه انترناسيونال، اين ارزيابي ◄

روزنامه لهستاني را در باره اين 
  :موافقتنامه انتشار داده است

   امريكا و لهستان توافقي را امضاء 
كردند براي ايجاد يك سپر دفاعي در 
. برابر خطر موشكي احتمالي ايران

 Deروزنامه دو ولكسكرانت 
Volkskrant ،امضاي اين موافقتنامه 

به توجه به جنگ در قفقاز، در زمان 
روزنامه مي . بدي به امضاء رسيد

موافقتنامه مي بايد ارزش : افزايد
يعني مي . واقعي خود را نشان دهد

بايد دفاع مؤثري در برابر حمله اي 
باشد كه در حال حاضر خطر آن 
وجود ندارد اما آيا سرد شدن رابطه با 

ود اين خطر را جدي مي روسيه، وج
نمايد؟ به دنبال ابراز همبستگي با 
لهستان، اظهار تفاهم با روسيه منتفي 

بخصوص كه سامانه دفاع . نيست
 ممكن است 2012موشكي در سال 

بهرحال .  براي استفاده آماده شود
اساسي اينست كه همراه با ايجاد اين 
پايگاه در اروپاي شرقي، منتظر ماند و 

ر ديپلماتيك و اقتصادي ديد آيا فشا
كافي براي خنثي كردن تهديد ايران 

  .خواهد بود يا خير
  

امريكا در اسرائيل نيز * 
رادارهاي هشدار دهنده  ايجاد 

  :مي كند
  
 اوت راديو آلمان خبر داده 17در  ◄

براي جلوگيري از حمالت : است
آمريكا ,موشكي احتمالي ايران

ي پيشرفته در  رادارهاي هشداردهنده
اياالت . كند ك اسرائيل نصب ميخا

خواهد براي  ي آمريكا مي متحده
حفاظت از اسرائيل در برابر 

هاي ايراني سيستم رادارهاي  موشك
 پيشرفته در خاك  هشداردهنده

اين رادارهاي . اسرائيل نصب كند
  هشداردهنده از آغاز سال آينده
ميالدي فعاليت خود را آغاز خواهند 

 تصيلي هاآري اسرائ روزنامه  .كرد
به نقل )  مرداد27/ اوت17(روز يكشنبه 

هاي بلندپايه ارتش اسرائيل خبر  از مقام
داد كه قرارداد نصب رادارهاي 
هشداردهنده در خاك اسرائيل از 
سوي وزارت دفاع آمريكا امضا شده 

 اين تاسيسات در صحراي نگو. است
(Negev)  در غرب اسرائيل نصب

اي نظامي   ماهواره شوند و با شبكه مي
   .آمريكا در ارتباط دائم خواهند بود

هاي مسئول امور  يك سخنگوي مقام    
موشكي در وزارت دفاع آمريكا به 

 اين : گفته استص هاآرت روزنامه
تواند شعاع  سيستم هشداردهنده مي

 هزار 2باني و كنترل خود را تا  ديده
 اين  به گفته. كيلومتر افزايش دهد
ه ويژه براي مقابله سخنگو، اين مسافت ب

هايي كه ممكن است از مبداء  با موشك
شوند،  ايران به سوي اسرائيل شليك 

  تاسيسات هشداردهنده. ضرور است
 900كنوني اسرائيل حداكثر تا 

فاصله ايران تا . كيلومتر برد دارند
   . كيلومتر است1500اسرائيل 

رسد آمريكا با نصب  به نظر مي     
 جديد،  دههاي هشداردهن سيستم

درصدد برطرف كردن بخشي از 
 ادعاهاي  هاي اسرائيل درباره نگراني

مربوط به افزايش توان موشكي ايران 
  . است

تاسيسات جديد هشداردهنده از     
 با هدايت مستقيم 2009آغاز سال 

سربازان آمريكايي فعاليت خود را آغاز 
  براساس گزارش مجله. خواهند كرد

، با نصب "اخبار دفاعي"تخصصي 
 جديد، براي  رادارهاي هشداردهنده

بار سربازان آمريكا به طور دائم  نخستين
. در خاك اسرائيل مستقر خواهند شد

 گذشته   اسرائيلي چهارشنبه اين روزنامه
نوشته بود )  مرداد23/  اوت 13(

بر مخالفت با   هاي امريكا عالوه مقام
ي اسرائيل به ايران، تقاضاي  حمله
فروش هواپيمائي كه به براي آويو  تل

هواپيماهاي جنگي اسرائيل امكان مي 
را نيز دهد در هوا بنزين گيري كنند، 

   .اندرد كرده 
چنين آمريكا و اسرائيل در نظر  هم    

اي، امكان مقابله با  دارند با نصب برنامه
برد را نيز فراهم  هاي كوتاه موشك

آورند كه از نوار غزه و يا از خاك 
. شوند ه سوي اسرائيل پرتاب ميلبنان ب

هاي شهرهاي اسرائيل بارها با  در سال
 مورد هدف قرار "قصام"هاي  موشك

ها از سوي  اين موشك. گرفته است
. شوند نظاميان فلسطيني شليك مي شبه

 روزه ميان اسرائيل 33در جريان جنگ 
 2006اهللا لبنان در تابستان سال  و حزب

 هاي نيز خاك اسرائيل با موشك
  .اهللا هدف قرار گرفت برد حزب كوتاه

  
حاصل كار ايران : ساركوزي* 

يا بمب ايراني است و يا بمباران 
  :ايران

  
، ساركوزي، رئيس  اوت26 در ◄

جمهوري فرانسه، در ديدار با سفيران 
فرانسه در كشورهاي مختلف جهان، در 

در صورتي كه : باره ايران، گفته است
مه اتمي ايران موضع خود در مورد برنا

را تغيير ندهد، تحريم ها عليه ايران 
همه  .بايد در همه عرصه ها تشديد شود

از آلترناتيو فاجعه باري كه جهان با آن 
روبرو خواهد شد خبر دارند؛ چيزي 
كه سال گذشته در چند كلمه خالصه 

. بمب ايراني يا بمباران ايران: كردم
هيچ كس نمي خواهد كار با اين 

  .ا كندفاجعه پايان پيد
  استراتژي اروپا براساس اين اعتقاد  

تنظيم شده است كه جامعه بين المللي 
نمي تواند به ايران اجازه مجهز شدن 

  .به سالح اتمي را بدهد
   اروپايي ها به همراه آمريكا، روسيه و  

چين بايد قاطعانه مسير حركت خود را 
حفظ كنند، و در صورت ناكامي ايران 

، بايد تحريم ها )بتمث(در دادن پاسخ 
  .در كليه عرصه ها تشديد شوند

    من مي خواهم كه ديالوگ با ايران  
ادامه يابد و رهبران ايران جدي بودن 
وضعيت براي كشورشان را تشخيص 

من آنها را ترغيب مي كنم . دهند
داوري نسل هاي آينده درباره گزينه 
هاي امروز را در نظر بگيرند، زيرا 

اين زمينه بر عهده تصميم گيري در 
  .ايران است

    اگر ايران نيروي صلح آميز هسته اي 
مي خواهد، براي دستيابي به آن 

اگر ايران . كمك دريافت خواهد كرد
نيروي اتمي از نوع نظامي مي خواهد، 
جامعه بين المللي با اين انتخاب 

  .خواهد جنگيد
حاصل فصل اول اين : انقالب اسالمي

ن،  ايران و شد كه  جنگ درگرجستا
امريكا را در موقعيت جديدي قرار داده 

در اين موقعيت، يكي از دو . است
تحول اوضاع . گزينش، جنگ مي شود

عراق و افغانستان و پاكستان نيز بر رابطه 
با اينهمه، پيش . دو طرف اثر مي گذارد

مي تواند » گزينش جنگ«كشيدن 
سازي براي انتخابات » اكتبر سورپرايز«

  :وري امريكا باشدرياست جمه
  

 –گزينش جنگ 
قوتي كه القاعده 

 قرارداد –جسته است 
  :با عراق

  
در قسمت اول اين : انقالب اسالمي

فصل، گزارشها و ارزيابي هاي مربوط به 
در . را گرد مي آوريم» گزينه جنگ«

قسمت دوم، وضعيت در افغانستان و 
قوت گرفتن القاعده و طالبان را بررسي 

مت سوم به وضعيت مي كنيم و در قس
در عراق و موافقتنامه امريكا و عراق مي 

  :پردازيم
  
  

آيا جنگي بر ضد ايران 
تدارك ديده شده 
است؟ حمايتي كه 
امريكا بدان نياز دارد و 

  :نيست؟
  

آيا در خليج فارس جنگي در * 
  :حال وقوع است؟

  
به استناد )  اوت14(   واشنگتن تايمز ◄

يكا و قواي دريائي امر» مانور بزرگ«
انگلستان و فرانسه، وقوع جنگ را 

  :محتمل مي بيند
  برابر گزارشهاي متعدد، هدف از ●

اين مانور  محاصره دريائي احتمالي 
مانور كمي بعد از آن . ايران بوده است

انجام گرفت كه اتحاديه اروپا 
مجازاتهائي افزون بر مجازاتهاي 

در اين .  شوراي امنيت را تصويب كرد
هواپيما بر تئودور روزولت و مانور، ناو 

ناوگان همراه او كه به سالح هسته اي 
 فروند هواپيمائي 80نيز مجهز هستند و 

كه بر عرشه ناو، آماده ورود در عمليات 
هستند كه بر آنها افزوده مي شود 
هواپيماهاي رافال كه ناو هواپيما بر 

  . شارل دوگل بر عرشه خود دارد
ناو رونالد      بر آنها اضافه مي شود 

ريگان و ناوگان همراهش كه باز  مجهز 
به سالح اتمي نيز هستند و نيز 
ناوگانهاي انگليسي و فرانسوي و زير 
دريائي آمتيست كه به سالح هسته اي 

  .مجهز است
     به  قواي دريائي امريكا در خليج 
فارس، افزوده خواهند شد دو گروه از 

لن ناوگانهاي امريكا، يكي آبراهام لينك
  و 

    Peleliuديگري پلليو 
 اما ايران مي گويد حاضر نيست ●

غني سازي اورانيوم را به حال تعليق 
تهديد به مجازاتهاي بيشتر . درآورد

تغييري در رويه دولت ايران ايجاد 
يك ديپلمات اروپائي مي . نكرده است

امريكا و فرانسه و انگلستان مي : گويد
بايد، افزون بر مجازاتهاي مصوب 
شوراي امنيت،  مجازاتهاي شديدتري 

  . را وضع و به اجرا بگذارند
      غالم حسين الهام، سخنگوي 

مهم : حكومت احمدي نژاد، مي گويد
اينست كه كشور در هر شرائطي بر 

موضع ما . حقوق خويش پاي فشارد
بخاطر مجازاتهاي مقرر و يا تهديد به 

  .مجازاتهاي جديد تغيير نمي كند
وهاي دريائي سه كشور  نيرمانور  ●

وسيع ترين نمايش قدرت از سوي 
امريكا و متحدانش در اطراف آبهاي 
استراتژيك خليج فارس، از دو جنگ 

  اول و دوم خليج فارس بدين سو 
  6 در صفحه

  

  ايران؟دگرآتش در گردا
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به ترتيبي كه يادآورشديم، هدف . است
اين مانور، آمادگي براي محاصره 

با توجه به اين امر .  دريائي ايران است
چندين گفتگو با ايران، بر سر توقف كه 

غني سازي اورانيوم بي نتيجه شده 
است، انتظار اقدام به اين محاصره مي 

  .رود
 محاصره دريائي ايران، اين كشور را ●

از وراد كردن بنزين و ديگر فرآورده 
هاي نفتي ناتوان مي كند و اثر 
ويرانگري بر اقتصاد ايران مي گذارد و 

كشور آسيب مي به زير بناهاي اين 
  . رساند

     نفت خامي كه ايران صادر مي كند 
و بنزيني كه اين كشور وارد مي كند، 

  هردو، از تنگه هرمز صادر و وارد مي 
يك طرف اين تنگه در كنترل . شوند

ايران است و طرف ديگر در كنترل 
در باريك .  مسقط، متحد امريكا، است

 مايل عرض 30ترين قسمت خود، 
ا بر اين، كنترل آن آسان بن.  دارد
در برابر، وصول به ناوهاي .  است

جنگي غرب، براي قايقهاي سريع سير 
سپاه پاسداران كه قصد حمله انتحاري 

  . را داشته باشند، سهل است
 160 ايران چنان بازي مي كند كه ●

روز باقي مانده از حكومت بوش نيز 
سپري شود بي آنكه امريكا دست به 

آيا :  سش اينستپر. اقدامي زند
قدرتهاي غربي عمل مي كنند و يا به 
ايران حالي مي كنند كه بلوف مي 

  زنند؟
  

سه مانع حمله به ايران به قلم * 
  :Beemanويليام بي من 

  
مقاله را انتشار )   اوت20(آنتي وار  ◄

نكات عمده آن بدين . داده است
  :قرارند

 امريكا مي خواهد بر ايران مسلط ●
اما اين امر . نترل كندشود و آن را ك

. نياز به حمايت جامعه بين المللي دارد
ديپلماسي و مجازاتها تنها اندازه كمي 

به .  از اين حمايت را تشكيل مي دهند
سخن ديگر، براي حمله نظامي به 
ايران، يا دادن چراغ سبز به اسرائيل 
براي انجام اين حمله، امريكا نيازمند 

  .حمايت قوي تري است
ين حمايت نيز بنظر نمي رسد       ا

اقدامات اخير . وجود داشته باشد
امريكا در قلمرو سياست خارجي، اين 
حمايت را از آنهم كه بود كمتر كرده 

خبر مي )  اوت 13(هاآرتص . است
دهد كه امريكا با حمله اسرائيل به 

در گفتگوهاي . ايران موافق نيست
روبرت گيت، وزير دفاع امريكا، با 

ك، وزير دفاع اسرائيل، گيت اهود بارا
به باراك گفته است امريكا با حمله 

  .اسرائيل به ايران موافق نيست
 مقامات اسرائيل مي دانند كه حمله ●

به ايران، بدون تصويب چين و روسيه 
و هند آسان نيست و در حال حاضر، 
تحصيل اين موافقت، براي امريكا، 

  . بسيار مشكل است
سيه به     محكوم كردن حمله رو

گرجستان از سوي امريكا، همراه با عزم 
بوش به استقرار سامانه دفاع موشكي در 
لهستان و چك،  بالقوه، مانع از آن مي 
شود كه روسيه از قصد امريكا به جنگ 

  .در كشور همسايه خود، حمايت كند
    چين هم دارد بزرگ ترين طرف 
بازرگاني ايران مي شود و به آن تن 

ريكا برايش تعيين نمي دهد كه ام
هند با ورود به گفتگو با . تكليف كند

ايران بر سر خط لوله گاز، نسبت به 
قرارداد . فشار امريكا القيد ماند

همكاري اتمي امريكا و چين كه بمدت 
سه سال بالتكليف مانده است، در 
صورتي كه در ماه سپتامبر تسليم كنگره 

  . نشود، باطل گشته است

كرار مي كنند كه      روسيه و چين ت
آنها خطر مجهز شدن ايران به سالح 

هند نيز، در كنار . اتمي را نمي بينند
معلق ماندن قرارداد همكاري اتمي 

.  امريكا، حرفي نيز ندارد كه بزند-هند 
زيرا اين كشور بمب اتمي دارد و 
قرارداد منع گسترش سالح هسته اي را 

حال آنكه ايران . نيز امضاء نكرده است
.  قرارداد را امضاء كرده استاين

ترديد اين سه دولت  دليل ديگري 
است بر محروم شدن امريكا از حمايت 

  .الزم براي حمله نظامي به ايران
 تنها بديلي كه براي امريكا مي ماند، ●

در پيش گرفتن روش ديپلماتيك با 
اما اين كار، براي حكومت . ايران است

 زيرا ديدگاه. بوش، بسيار مشكل است
وقتي معاون . بوش بسي تنگ است

وزير خارجه امريكا، ويليام برنس براي 
 5نخستين بار، به اتفاق معاونان وزراي 

كشور ديگر، پشت ميز مذاكره با ايران 
نشست، واكنش رسانه هاي راست گرا 

روزنامه وال استريت . تند و تلخ بود
ژورنال شركت معاون وزارت خارجه 

ليم شدن به امريكا را در گفتگوها، تس
  .ايران ارزيابي كرد

      با وجود اين، شرائط بين المللي و 
رابطه كنوني امريكا با روسيه و چين و 
هند، امريكا را بر آن مي دارند كه بي 
اعتناء به واكنش هاي رسانه هاي 
  .راست گرا، به ديپلماسي وسعت ببخشد

 از قضا، گفتگو با ايران آسان مي ●
. بين بگشايدشود اگر حكومت بوش ج

و گفتگو با  همه ايرانيان خواهان 
آنها جز . گفتگوهاي واقعي آغاز شود

اين نمي خواهند كه بعنوان طرف 
مساوي بر سر ميز مذاكره بنشينند و 
. گفتگوها بدون پيش شرط آغاز شوند

روسيه و چين و هند نيز همين را مي 
آنها مي خواهند امريكا هم .  خواهند

ود آنها، از موضع با ايران و هم با خ
  .برابري رفتار كند

      اما زبان بوش و حكومت او، زبان 
در ماجراي گرجستان، : ناسزا است
روسيه هنوز عضو جامعه : بوش گفت

حكومت او هند . بين المللي نشده است
را بخاطر برنامه اتمي و خط لوله گاز 

 هند، زير فشار قرارداد و تهديد -ايران 
 آلوده كردن چين نيز بخاطر. كرد

محيط زيست و سياستش در تبت و 
، نرم تر، مورد انتقاد قرار ...سودان و

و اين سه كشور رفتار امريكا را .  گرفت
  .با خود، ريا مي خوانند

 و در آنچه به ايران راجع مي شود، ●
سه كشور خاطر نشان كرده اند كه از 
. رفتار آمرانه امريكا به تنگ آمده اند

تصميم بگيرد با ايران، حال اگر امريكا 
بر اساس احترام متقابل، بر سر ميز 
مذاكره بنشيند، نه تنها، در خاورميانه، 
راهي را براي به بيرون از بن بست مي 
گشايد، بلكه روابط امريكا با دولتهائي 
نيز بهبود مي يابد كه نقش كليدي 

    .دارند
القاعده قوي تر از روزي شده 
ن است كه امريكا به افغانستا

حمله كرد و طالبان نيز قوت 
گرفته اند و براي ايران و 
پاكستان و آسياي ميانه مسئله 

  :شده اند
  

گفتگوئي )  اوت21(     روزنامه لوموند 
را با احمد رشيد، در باره تجديد 
سازمان طالبان و قوت گرفتن القاعده، 

روزنامه بر اينست . بعمل آورده است
از كه احمد رشيد كارشناس جهاني تر
. اول افغانستان و بخصوص طالبان است

 ،  1990او بوده است كه هم در سال 
نسبت به خطرناك بودن جنبش طالبان 

بعد از وقوع .  هشدار داده است

سايه « سپتامبر، او كتاب 11ترورهاي 
را نوشت كه ) 2001پائيز (» طالبان

. كتابي پرفروش در سطح جهان شد
فرود آمدن در «آخرين كتاب او 

در اين كتاب، او سياست . است» بشوبل
حكومت بوش، در افغانستان و پاكستان، 

 بدين سو، سخت انتقاد 2001را از سال 
  . كرده است

وضعيت جنبش طالبان در : لوموند* 
  افغانستان چگونه است؟

 بدين سو، ما شاهد 2001از :  رشيد●
تعرض در دو جبهه افغانستان و پاكستان 

ز اين پس، ا. از سوي طالبان هستيم
استراتژي طالبان اينست كه تا آنجا كه 
. ممكن است سرزمين در اختيار بگيرد

تا آنجا كه ممكن است در ميان مردم 
در ناتو چنان بحراني را . نفوذ پيدا كند

برانگيزد كه يك يا دو كشور اعالن 
كنند قواي خود را از افغانستان بيرون 

  . مي برند
راي      طالبان در جستجوي فرصت ب

. وارد شدن به صحنه بين المللي هستند
از جمله به علت انتخابات رياست 
جمهوري امريكا و چند ماه دوران 
پايان رياست جمهوري بوش كه او از 
دست زدن به اقدام جدي ناتوان 

طوري كه اگر حكومت او . است
بخواهد نمي تواند به افغانستان نيروي 

  . كمكي بفرستد
 مسلحانه خود يك      طالبان به مبارزه

بعد سياسي و استراتژيك واقعي داده 
تا مشغول شدن رئيس جمهوري . اند

جديد امريكا به كار، بيش از پيش 
سرانجام، روزي، . جنگ خواهد بود

امريكا و ناتو ناگزير مي شوند با طالبان 
  .وارد مذاكره شوند

حمله دو گانه به پايگاه : لوموند* 
امريكا در خوست و گشتي هاي 
فرانسوي نزديك كابل آيا عالمت 

  تشديد عمليات نظامي طالبان هستند؟
 جنگجو از عراق دارند صدها: رشيد ●

عربها و . وارد افغانستان مي شوند
پاكستاني هاي بسيار و اسالم گرايان 
كشمير و آسياي ميانه، به افغانستان، 

همه .  براي شركت در جنگ مي آيند
تشان اينها خوب تعليم ديده و تسليحا

عمليات بر ضد  . بهتر از گذشته است
سربازان فرانسوي چندان فوق العاده 

حمله ها و عمليات انتحاري . نيستند
هستند كه بيش از پيش، فني و دقيق 

  .شده اند و ادامه مي يابند
     جنگندگان در آن سوي مرز 
. افغانستان، به خدمت گرفته مي شوند
ه فراموش نكنيم كه در پاكستان نيز ب
. اندازه افغانستان، پشتون ساكن است

طالبان براي استخدام رزمنده با مشكل 
  . روبرو نيستند

     بطور عمومي، يك سازمان چريكي 
جنگ را مي بازد بدين خاطر كه نمي 
تواند نفرات الزم را بخدمت بگيرد و با 
. كمبود پول و اسلحه روبرو مي شود

طالبان به هيچيك از اين سه مشكل 
پول مواد مخدر آنها را .  نيستندروبرو

  .بي نياز مي كند
در بيرون از جنبش طالبان : لوموند* 

كه ساخت و ساز يافته و نظامي شده 
است، آيا شورش مردمي پشتون وجود 

  دارد؟
مسلم است كه بمبارانهاي ناتو :  رشيد●

و استفاده بحد افراط از نيروي هوائي 
و كشتن افراد غير نظامي، احساسات 

. مي را جريحه دار كرده استعمو
خون غير نظاميان يكي از داليل 
موفقيت طالبان در بخدمت گرفتن 

داليل ديگر مذهبي و . طالبان است
  .هستند... قبيله اي و خانوادگي و

مسئله اصلي پاكستان نشده : لوموند* 
است بدين خاطر كه پايگاه طالبان و 

  متحدانش در اين كشور است؟
 طالبان پاكستاني  آنها كه امروز،●

خوانده مي شوند، ايلهاي پشتون 
هستند كه به دنبال شكست طالبان در 

،  طالبان افغانستان و افراد 2001
آن . القاعده را بخود پذيرفته اند

هنگام، اسالم گرايان پاكستان، با وجود 

اين كه در كنار طالبان افغانستان، در 
، جنگيده بودند،  چندان 1990سالهاي 
سالها زندگي در .   يافته نبودندسازمان

كنار طالبان افغاني و افراد القاعده، آنها 
را به هم نزديك كرده است و پول 

اين . هنگفتي عايدشان كرده است
ايلهاي پشتون پاكستاني نفوذي جسته 
اند و افراد مسلح خود را ايجاد كرده 
اند و برنامه عمليات خاص خود را 

تان را آنها شمال غربي پاكس. دارند
اين امر به طالبان .  طالباني كرده اند

زيرا يك . افغان سود رسانده است
پناهگاه واقعي در افغانستان پيدا كرده 

  . اند
افغانستان و هند اداره : لوموند* 

اطالعات ارتش پاكستان را متهم مي 
كند به حمايت از طالبان و امريكا نيز 

  چنين مي پندارد
ايت اداره برآورد اندازه حم: شيد ر●

  7 هاطالعات 
اما بدون . ارتش پاكستان مشكل است

ترديد، حمالتي چنين از روي نقشه و 
برخوردار از فنون جنگي، از نوع 
عمليات انتحاري در كابل،  توطئه قتل 
. كرزي، از پاكستان هدايت شده اند

اين در پاكستان است كه طالبان 
تاكتيكهاي جديد خود را آموزش مي 

منفجره دريافت مي كنند بينند، مواد 
  ...و

.      اينهمه نتيجه غفلتهاي امريكا است
چرا كه نخواست ببيند در پاكستان چه 
مي گذرد و البته بدين خاطر نيز كه 
افغانستان را  واگذاشتند و به جنگ در 

  .عراق پرداختند
طالبان به كابل نزديك مي : لوموند* 

شوند آيا مي توانند روزي اين شهر را 
  كنند؟تصرف

طالبان به آن اندازه قوي : رشيد ●
نيستند كه بتوانند شهري را تصرف 

ناتو نيز بلحاظ نظامي بسيار قوي . كنند
اما قواي غرب در شهرها و در . است

پايگاههاي نظامي خود، زمين گير 
آنها كه به خدمات انسان . خواهند شد

. دوستانه مشغولند، كشته مي شوند
 خواهند سازمانهاي غير دولتي مي

. افراد خود را از افغانستان خارج كنند
. اقتصاد افغانستان در حال نزع است

  .افغانستان دارد فلج مي شود
مال عمر يك رهبر مذهبي : لوموند* 

  است و يا رئيس واقعي طالبان؟
اما . او رهبر معنوي است:  رشيد●

او . هدايت استراتژي نيز با او است
ي است كه در باره هجومهاي نظام

  .تصميم مي گيرد
آيا فكر مي كنيد در سياست دولت * 

پاكستان در آينده نزديك، در قبال 
  طالبان، تغييري روي دهد؟

. اميدوارم تغييري روي دهد:  رشيد●
ثبات . دولت پاكستان در خطر است

نمي توان دو . پاكستان تهديد مي شود
جنبش طالبان افغانستان و طالبان 

زيرا . ا كردپاكستان را از يكديگر جد
طالبان افغانستان هستند كه به آنها 
مشروعيت مي دهند و بر آنها رهبري 

  .دارند
      دولت و ارتش پاكستان مي بايد 

رئيس ستاد ارتش پاكستان . عمل كنند
به تازگي، براي نخستين بار، از كابل 

ارتش پاكستان جنگ در . ديدار كرد
. منطقه ايل نشين را از سرگرفته است

وارم تهاجم ارتش جدي و ديرپا اميد
  .باشد

بنظر شما مي توان انتظار : لوموند* 
  تغيير استراتژي امريكا را داشت؟

امريكائيها مي بايد بفهمند كه :  رشيد●
. اين بحران يك بحران منطقه اي است

اين ادعا كه جنگ افغانستان را مي 
توان به درون مرزهاي افغانستان 

اه محدود كرد، همواره يك اشتب
اين جنگ پاي .  بزرگ بوده است

پاكستان و ايران و آسياي ميانه را نيز 
  .مي گيرد

     طالبان يك پديده منطقه اي شده 
بنا بر اين، پديده  نياز به يك ابتكار . اند

مي بايد با . ديپلماتيك منطقه اي دارد

تمامي دولتهاي آسياي ميانه گفتگو 
د و نيز مي بايد هند را متقاعد كر. كرد

كه به پاكستان در حل مسائل ناشي از 
عدم امنيت در داخل خود، با حل و 

  .فصل مسئله كشمير، موفق شود
القاعده نيرومندتر و يا : لوموند* 

 11ضعيف تر از پيش از ترورهاي 
   است؟2001سپتامبر 

در پاكستان و در منطقه، :  رشيد●
 آنست كه در  از القاعده بسيار قوي تر

ن از سوي القاعده طالبا.  بود2001
القاعده به آنها . بقوت حمايت شده اند

تاكتيك هاي جديد و سازمان دادن به 
به آنها . عمليات انتحاري را آموخته اند

آموخته اند چگونه از رسانه ها استفاده 
تجديد سازمان طالبان را از . كنند

 بدين سو، القاعده به انجام 2001
  . رسانده است

 مشغول تعليم دادن      القاعده همچنان
داوطلبان كشورهاي مختلف در پايگاه 

البته عربها  بيشتر اما . هاي امن است
پاكستاني ها و نيز اروپائيها را تعليم مي 

بدون شك القاعده در عراق . دهند
  سركوب شده اما در اين جا، پاكستان و 

  .افغانستان، بيش از پيش قوي است
شيد واقعيتي كه احمد ر: انقالب اسالمي

امروز اظهار مي كند، در روزهائي كه 
حكومت بوش در تدارك حمله به 
افغانستان بود، در مقاله اي كه بني صدر 
در لوموند انتشار داد و نيز در مصاحبه با 
تلويزيون آلمان، به دقت تشريح شد 

نشريه انقالب اسالمي نيز بطور مستمر .
تروريسم فرآورده روابط . بدان پرداخت

در اين رابطه را .  سلطه است زير–مسلط 
بخصوص اگر قدرت . حل نمي جويد

مسلط به دشمن خارجي نياز داشته 
در سياست ... نياز به القاعده و .  باشد

داخلي امريكا نيز، امروز، بر كسي پوشيده 
  .نيست

  
 –توافق امريكا و عراق 

 سرنوشت –جعل نامه 
  :گروه رجوي

  
توافق امريكا و عراق بر سر * 

اي امريكا در خاك حضور قو
  : ؟2011عراق تا سال 

  
 به گزارش گزراشگر لوموند از ◄ 

 22، كاخ سفيد، در ) اوت23(نيويورك 
اوت، تكذيب كرد كه توافقي پيرامون 
خروج قواي امريكا از عراق، با 
حكومت اين كشور به امضاء رسيده 

گوردن جوندرو، سخنگوي كاخ . باشد
. گفتگوها ادامه دارند: سفيد گفت

تكليف جزئيات بسياري مي بايد هنوز  
پرزيدنت بوش با . معين نگشته است

نخست وزير عراق، نوري المالكي، 
بمدت يك ساعت در اين باره ها 

  .گفتگو كرده اند
     چند ساعت پيش از اظهارات 
سخنگوي كاخ سفيد، محمد الحاج 
محمود رئيس هيأت عراقي طرف 
 مذاكره با امريكا، اطمينان داده بود
طرح توافقي در اختيار دو دولت است 

 را، پايان حضور 2011كه پايان سال 
قواي امريكا در خاك عراق معين مي 

بنا بر قول او، دو كشور بر سر . كند
زمان بندي بيرون رفتن قواي امريكا از 

اما متن . خاك عراق، توافق كرده اند
موافقت نامه پيش بيني مي كند كه 

امريكا زود تر متناسب با وضعيت، قواي 
و يا ديرتر از اين تاريخ، خاك عراق را 

افزون بر اين، بنا . ترك خواهند كرد
بر قرارداد، شماري نامعين از قواي 
امريكا، در پايگاه هائي كه شمارشان 

 ، براي 2011معين نيست، بعد از 
حمايت از ارتش عراق، در خاك 

  . عراق، خواهند ماند
  د نياز به     بوش گفته است اين قراردا

  
  8هدر صفح

  ايران؟دگرآتش در گردا
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تصويب سنا ندارد اما در عراق، مجلس 
و نيز شوراي رياست جمهوري، مركب 
از رئيس جمهوري و دو معاون او و 
نخست وزير و رئيس منطقه خودمختار 
  . كردستان مي بايد آن را تصويب كنند

     آنتوني كردسمن، كارشناس مركز 
مطالعات بين المللي واشنگتن بر اين 

ست كه توافق بر سر اصول عمده نظر ا
با وجود اين، .  بعمل آمده است

اال . قرارداد مسئله را حل نمي كند
اينكه هر يك از دو طرف، بدان نياز 

امريكا نياز دارد زيرا مأموريتي . دارند
كه شوراي امنيت به اين دولت داده 

دولت . است، تا پايان سال جاري است
مايلهاي عراق نياز دارد زيرا زير فشار ت

ضد امريكائي است و مي بايد به  
عراقيها  بگويد موفق شده است 
تاريخي براي تخليه خاك عراق از 

  . قواي امريكا معين كند
     كردسمن توضيح مي دهد كه 
تعيين تاريخي براي تخليه عراق از 

زيرا . قواي امريكا، بنفسه، خوب است
عراقيها را بر آن مي دارد كه مسئوليت 

  .برعهده بگيرندخود را 
      باراك اوباما بالدرنگ واكنش نشان 

خوشحالم كه بوش رأي خود را : داد
در باره عراق تغيير داد و پذيرفت كه 
تاريخي براي خروج قواي امريكا از 

او رقيب . خاك عراق معين شود
انتخاباتي خود، مك كين را مورد 
انتقاد قرارداد چرا كه موافق استقرار 

ي قواي امريكا در عراق پايان ناپيدا
  .است

  
به دستور بوش، سيا نامه جعل * 

كرد حاكي از ارتباط صدام 
  :؟!حسين با بن الدن

  
 21(    بنا بر مقاله جازون لئوپولد ◄

، رئيس كميسيون حقوقي )اوت 
 از Conyersمجلس، جون كنيرس 

دستياران كنوني و پيشين كاخ سفيد و 
به نيز مقامات پيشين سيا خواسته است 

آيا، در اواخر :  اين پرسش پاسخ دهند
، نامه اي جعل شده است 2003سال 

براي اين كه ميان صدام و القاعده 
  رابطه برقرار كند يا خير؟

      مستند كنيرس كتاب رون ساسكايند 
Suskind با عنوان The Way of the 

World: A Story of Truth and 
Hope in an Age of Extremisme  

در اين كتاب، ماجراي اين نامه . است
  . اسرار آميز شرح شده است

      كتاب اظهارات معاون پيشين  رئيس 
قسمت عمليات سيا، روب ريچر، و 
رئيس پيشين گروه  عمليات  در عراق 
تابع ايستگاه سيا در خاورميانه، جون 

اين دو گفته . مگير، را نقل كرده است
اي را به دستور كاخ سفيد، سيا نامه : اند

جعل كرد براي اين كه اثبات كند 
اين . صدام با القاعده رابطه داشته است

نامه، بعد از حمله امريكا در ماه مارس 
  . به عراق جعل شده است2003

     اين دو گفته اند بسا دستور جعل 
نامه را دفتر ديگ چني صادر كرده 

  . است
     كونيرس كه در باره سوء استفاده 

حقيق مي كند، نامه بوش از قدرت ت
خود را به رئيس سابق سيا، ژرژ تنت، و 
رئيس پيشين عمليات سيا، بازي 
كروگراد و رئيس دفتر سابق ديگ 
چني، لويز اسكوتر و دستيار ديگر ديگ 
چني، جون هناه  و نيز، ريچر و مگير 

  .فرستاده است
نامه ساختگي :      كونيرس مي گويد

قرار  ، 2001 ژوئيه 1كه تاريخ آن را 
پيش از ترورهاي : داده اند،  مي گويد

 سپتامبر، رابطه عملياتي ميان القاعده 11
و .  و صدام حسين وجود داشته است

رهبر ترورهاي انتحاري، محمد عطا  
  . در عراق تعليم ديده است

      در زمان گرفتن تصميم براي جعل 
، دفتر ديگ چني 2003اين نامه در 

يا فشار معاون رئيس جمهوري، به س
وارد مي كرده است وجود رابطه ميان 
صدام و القاعده را ثابت كند تا جنگ 

نامه جعلي . بر ضد عراق توجيه شود

همچنين خبر  مي دهد كه رژيم 
صدام، به كمك القاعده، از نيجريه، 

  .اورانيوم وارد كرده است
       من  چند وچون جعل اين نامه را 

زيرا . ناگزير مي بايد بدقت معلوم كنم
بسختي نگران آنم كه مبادا حكومت 
بوش قانون دولت فدرال را زير پا 
گذاشته و دستگاه اطالعاتي كشور را 
بكار گرفته باشد براي استفاده از آن، 
در سياست داخلي، و توجيه جنگ نزد 

  .مردم امريكا
       ساسكايند در كتاب خود مي 

چنين نقض قانوني مي تواند : نويسد
ح و بركناري رئيس سبب استضيا

  .  جمهوري و معاون او بگردد
     بنا بر قول يك عضو ارشد كميسيون 
از حزب دموكرات، كونيرس عالقه به 
پي گيري ماجرائي كه ساسكايند در 
كتاب خود شرح داده است، نشان نمي 

تا اين كه انبوه مراجعه كنندگان . داد
امريكائي از طريق تلفن و نامه خواستار 

بوش شدند و او برآن شد كه استيضاح 
  .در پي تحقيق شود

  
آيا مجلس عراق طرحي را * 

تصويب كرده است كه بنا بر 
آن، افراد گروه رجوي مي بايد 

 ماه  خاك عراق را 6ظرف 
  :ترك كنند؟

  
 اوت، حسن كاظمي قمي، 21  در ◄

: سفير ايران در بغداد، گفته است
مجلس عراق طرحي را به تصويب 

بموجب آن، افراد رسانده است كه 
 ماه 6گروه رجوي مي بايد ظرف 

بموجب . خاك عراق را ترك كنند
اين مصوبه، اين گروه حق هيچگونه 
.  عملي را در خاك عراق ندارند

دولت عراق اين گروه را تروريست و 
.  عامل عدم امنيت عراق مي شناسد

حكومت عراق كميته اي نيز براي 
يل اخراج افراد اين گروه از عراق تشك

  . داده است
و در درون رژيم، : انقالب اسالمي

خامنه اي . كشماكش شدت گرفته است
واقعيتي را بر زبان آورده و در جا، موضوع 
ارزيابي و تحليل رسانه هاي خارجي شده 

 سال 4او احمدي نژاد را براي : است
ديگر، به رياست جمهوري منصوب كرده 

  :؟!است
  

آيا خامنه اي احمدي 
 سال 4ي نژاد را برا

ديگربه رياست 
جمهوري منصوب 

 پايان -كرده است؟
  :يا آغاز كشمكشها

  
جمله اي كه بر زبان خامنه * 

خامنه اي : اي آمد و سانسور شد
خطاب به احمدي نژاد گفته 

شما مثل كسي كار كنيد : است
كه قرار است چهار سال ديگر، 

  :رئيس جمهور باشيد
  

 شهريور، بمناسبت هفته 2  روز شنبه ◄
دولت، احمدي نژاد و وزيرانش نزد 

او در حمايت از . خامنه اي مي روند
رژيم، سنگ تمام مي گذارد و اين 

  :جمله ها را برزبان مي آورد
در اين سال آخر با روحيه سال اول «

كه امسال، سال  فكر نكنيد . كار كنيد
مثل كسى كه پنج . آخر دولت است؛ نه

؛ سال ديگر بناست كار بكند، كار بكنيد
اين يك سال به  يعنى تصور كنيد كه 

اضافه چهار سال ديگر در يد مديريت 
با اين ديد نگاه كنيد و كار . شماست

اقدام  ريزى كنيد و  كنيد و برنامه
  ».كنيد
 خبرگزاري ايرنا  كامل سخنان ●

خامنه اي كه اين جمله ها را نيز در 
  .برداشته است، منتشر مي كند

 را  با  دفتر خامنه اي سخنان او●
سانسور اين جمله ها در اختيار 

  .خبرگزاريها و رسانه ها قرار مي دهد
 هرگاه اين جمله ها را خامنه اي بر ●

زبان نياورده باشد و ايرنا، در سود 
احمدي نژاد  انتشار داده باشد، اين 
دومين بار مي شود كه احمدي نژاد و 
دستياران او، از قول خامنه اي جعل 

قع، با او رفتاري را مي در وا.  مي كنند
  .كنند كه مرده شوي با مرده مي كند

 هرگاه خامنه اي اين جمله ها را بر ●
زبان آورده باشد، سانسور كردنش 
بدين معني است كه او متوجه شده كه 
گاف بزرگي كرده و ماهيت رژيم را لو 

توضيح اين كه شما طوري . داده است
 سال در يد 5عمل كنيد مثل اين كه 

يت شما است، صريح ايست بر اين مدير
كه او انتخابات را كشك مي داند و از 
هم اكنون، احمدي نژاد را براي چهار 
سال ديگر به رياست جمهوري منصوب 

رسانه هاي خارجي . كرده است
سخنان او را همينطور معني كرده اند 

  بديهي ) .2008 اوت 25استراتفور (
 است اگر دفتر او سخنان او را سانسور

نمي كرد، اين جمله ها مي توانستند 
اين معني را بدهند كه گرچه يك سال 
بيشتر از رياست جمهوري شما نمانده 
است و بعد از آن نيز مي بايد دنبال 
كار خود برويد، اما طوري كار كنيد 
مثل اينكه يك دوره ديگر نيز رياست 

  .جمهوري خواهيد يافت
 جمله ها از خامنه ايست و هرگاه ●

ور شده است، از جهت ديگري نيز سانس
وخامت بار است و آن اين كه او 
برخود كنترل ندارد و نمي تواند 
سخنان خود را  بسنجد و بعد بر زبان 

بخصوص كه سخنان او صراحت . آورد
دارند بر اين امر كه او از واقعيت ها 
بريده و در زنداني از مجاز، خود را به 

  .   بند كشيده است
  

ه هاشمي حضور روزمر* 
رفسنجاني در صحنه و تدارك 

و بيماري »  جمهوري سوم«
  :خامنه اي؟

  
 مدتي است كه هاشمي رفسنجاني ◄

بيشتر در . هر روز  سخن مي گويد
اما . انتقاد از حكومت احمدي نژاد

براي حوزه قم نيز تكليف معين مي 
كند و مي خواهد به سياست را نيز 

از سوي . وارد قلمرو فقه كنند
ان احمدي نژاد نيز به او حمله جانبدار

مشاور سابق احمدي نژاد . مي شود
خواستار محاكمه او و خاتمي مي شود 
و مسيح تهراني در دفاع از هاشمي 
رفسنجاني، او را از نوادر روزگار 

  :توصيف مي كند
، محمد علي رامين،  مرداد25در  ●

 : مشاور سابق احمدي نژاد، گفته است
له شكايت اينجانب اگر فرصت و حوص

كردن داشتم، اول از همه  اين 

 به دادگاه صالحه بدروغگويان مذبذ
 تا با تحريف مفهوم و كردم يشكايت م

تقطيع مطالب افراد باعث نفاق 
 در ميان سياسيون و تشويش يوجوساز

 يهاشم . نشوندياذهان عموم
بايد  ي و سيد محمد خاتميرفسنجان

 كه هيچ دانم ي ماما. محاكمه شوند
 نظام ي در شرايط كنونيهدادگا
 ايران وجود ندارد ي اسالميجمهور

 را به ي و خاتميكه بتواند هاشم
 نسبت به عملكرد يپاسخگوي
شان وادار نمايد، چه رسد به  گذشته

 ميز محاكمه ي به پاجرات يآنكه كس
  .كشاندن آنان را داشته باشد

 شهريور، مسيح مهاجري، مدير 2 در ●
در دفاع از روزنامه جمهوري اسالمي، 

: هاشمي رفسنجاني از جمله نوشته است
 گاهي دو جاني كه اكنون در ايشخص

 مجاهد يقرار دارد از نوادر علما
 اسالم است كه سهم خي تارريروشن ضم

 انقالب يري در شكل گي انكاررقابليغ
 خي از تاري دارد مقطعراني اياسالم

 سرنوشت ي امت اسالمياسالم كه برا
 كه از يحينص صرساز است و براساس 

 الم السهي علي حضرت علاني متقيموال
 ي كه داراي بر علمائميدردست دار

 باشند واجب است يهائيژگي ونيچن
 يدرباره خطرها هشدار بدهند و برا

 و مصالح ي از اساس نظام اسالمينگهبان
 ». دل بسوزاننديجامعه و امت اسالم

      بديهي است هاشمي رفسنجاني را 
ه دارد، اين سان ستودن، با سوابقي ك

.  ستودن از يك مهره سوخته نيست
ديگري او را در كار ايجاد » تحليل گر«
  :دانسته است» جمهوري سوم«

نشريه شهروند  در مقدمه گفتگوي ◄ 
خود با هاشمي رفسنجاني، نقش او را 
در سه جمهوري، اين سان توصيف 

  :كرده است
هاشمي رفسنجاني البته در سال     «

خالف تاسيس مجلس موسسان  م1358
يا خبرگان براي تدوين قانون اساسي 

) 1358-68(بود اما در جمهوري اول 
شد  از اركان اصلي قدرت محسوب مي

و گاه حتي با وجود قائم مقام رهبري 
جمهوري به عنوان مقام دوم  يا رئيس

بحران جانشيني . شود كشور شناخته مي
در پايان جمهوري اول سبب شد با 

 1368قانون اساسي در سال اصالح 
هاشمي رفسنجاني به عنوان مؤثرترين 
عامل در تبديل شوراي رهبري به 
رهبري فردي و تغيير شرط رهبري از 
مرجعيت به اجتهاد تبديل شود هرچند 
ديگر طرح او يعني توقيت رهبري در 
شوراي بازنگري قانون اساسي راي 
نياورد اما در مجموع نقش هاشمي 

اسيس جمهوري دوم رفسنجاني در ت
  .بديل است تقريبا بي

تاكيد هاشمي رفسنجاني بر ضرورت 
دروني كردن مفاهيم دموكراتيك و 

هاي علميه و تاكيد  مدرن از دل حوزه
وي بر اينكه نهادهاي حكومتي مانند 
شوراي نگهبان براي تضمين اسالميت 

اند اما كافي نيستند از  نظام گرچه الزم
ل در عين حا. همين جهت است

رفسنجاني تاكيد دارد كه حوزه  هاشمي
علميه بايد مباحثي مانند انتخابات، 
حقوق شهروندي، احزاب و دموكراسي 

هاي علميه  را وارد متون درسي حوزه
قم كند و بپذيرد كه دموكراسي 
سازگارترين صورت حكومت در عصر 

 .جديد با اسالم است
بدين ترتيب از آغاز به قدرت رسيدن 

ژاد  رقيب او هاشمي ن محمود احمدي
رفسنجاني كه پيش از اين تنها بر 

كرد، اين روزها  سازندگي تاكيد مي
بيش از هر زمان ديگري از دموكراسي 

گويي هاشمي . گويد سخن مي
جديدي متولد شده است كه از موضع 

رئيس مجلس خبرگان خواهان  
يعني همزمان كه . دموكراسي است

طلبان مذهبي  اين روزها حتي اصالح
كنند  او  اهللا ياد مي از او به لقب آيت

  نيز از 

بدين . كند دموكراسي بيشتر دفاع مي
ترتيب اگر چه هاشمي براي سومين بار 

د اما گويي وجمهوري نش رئيس
  »جمهوري سوم در راه است؟

     جمهوري اول، واليت فقيه نظارت 
فقيه بود كه خميني بخصوص از 

 ببعد، آن را در 60كودتاي خرداد 
. عمل، واليت مطلقه فقيه كرد

جمهوري دوم، در واقع از جمهوري 
اسمي بيش ندارد و واليت مطلقه فقيه 

جمهوري «: پرسيدني است. است
چه معجوني است و تدبير »  سوم

هاشمي رفسنجاني براي ممكن كردن 
ادامه حيات رژيم جنايت و فساد و 
خيانت چيست؟ پاسخ او به پرسش 

محتواي واقعي شهروند، خواننده را از 
  :آگاه مي كند» جمهوري سوم«

آيا واليت فقيه تنها تئوري فقه * 
توان در فقه سياسي  سياسي است يا مي

هاي ديگر حكومت  ها و نظريه به مدل
ديني و اسالمي هم دست يافت؟ آيا 

توان اشكال ديگري از نظام واليت  مي
 فقيه را سامان داد؟
ثقي با اسناد مو... «:  هاشمي رفسنجاني 

كه موجود است، صفات، شرايط و 
خصوصياتي براي حاكميت و واليت 
در عصر غيبت مشخص شده كه بدون 
آنها صالحيت واليت براي حاكم 
نخواهد بود، مگر به صورت اضطرار و 
ناچاري و خوشبختانه جوهر اين صفات 
و شرايط در قانون اساسي ما در اصول 
مربوطه به صراحت آمده و اين شكل 

 ساختاري كه در نظام موجود و
مان در اين خصوص آمده،  اسالمي

مسلما يكي از مصاديق درست احكام 
اگر با . واليت در عصر غيبت است

رعايت روح و اصل احكام، اشكال 
ديگر يا ساختار ديگري پيشنهاد شود، 

دانيم كه مجلس  قابل بحث است و مي
خبرگان قانون اساسي كه اكثريت 

و فقهاي قاطع اعضاي آن از علما 
اند،  الشرايط و آگاه به زمان بوده جامع

هاي طوالني اين شكل را  با بحث
  . »اند انتخاب كرده

فقه سياسي مورد نظر شما گاه با * 
نظر شما . شود انديشه سياسي ادغام مي

درباره مشروعيت حكومت اسالمي 
چيست و نقش مردم را در مشروعيت 

كنيد؟ آيا  حكومت چگونه ارزيابي مي
وان نوعي از حكومت اسالمي را ت مي

داشت كه شرعيت داشته باشد و 
شريعت را رعايت كند اما دموكراتيك 
نباشد؟ آيا چنين حكومتي از نظر 

 اسالمي مشروع است؟
مشروعيت ...«: هاشمي رفسنجاني

حكومت اسالمي را با عقل و قرآن و 
كنيم و در  سنت و تجربه اثبات مي

 ميدان اينجا ميدان عقيده و انديشه با
وقتي حقانيت . عمل تفاوت دارند

رسالت و امامت و واليت فردي ثابت 
شد در عالم عقيده هم مشروع است و 
هم مطاع ولي در ميدان عمل تحقق 
اهداف رسالت و امامت و امامت بدون 
پذيرش مردم عملي نيست و صورت 

تواند بگيرد و عمالً هم  خود نمي اجرا به
 كه بدون هيچ امام و رسولي را نداريم

پذيرش مردم، جامعه و حكومت و نظام 
خود . مورد نظر را برپا كرده باشد

با اينكه به محض دريافت ) ص(پيغمبر
دست  وظيفه رسالت حق طاعت به

آورده بود، اما اين حق مسلم فقط در 
سايه پذيرش و راي و اعتقاد مردم 

بينيد اعتراف و  اگر مي.. .عملي شد
ديان و ايمان و تبعيت در تمامي ا

بينيد  هاي ديني بوده و اگر مي نظام
قرآن با صراحت و قاطعيت اجبار و 

طور كلي  اكراه را در اسالم و دين به
و ) ال اكره في الدين(داند  مردود مي

اگر انسان را مختار و داراي مسئوليت 
شناسد و خيلي چيزهاي ديگر، از  مي

فهميم كه راي و خواسته  همه اينها مي
ل امت و جامعه  و نظام مردم در تشكي

ركن است و بدون آن نظامي شكل 
گيرد و اگر با زور و فشار و ارعاب  نمي

چشم بخورد  و ترفند شكلي از نظام به
خصوص  اين مقبول هيچ ديني و به

تواند باشد  دين اسالم نيست و نمي
  . چون سازگار با رسالت انبيا نيست

  8 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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ديني تفاوت انبيا با حكام و امراي غير
اين است كه انبيا سرو كارشان در 
درجه اول با عقايد و قلوب مردم است 
كه با اجبار و اكراه و تحميل و اطاعت 
كوركورانه سازگار نيست و در مرحله 
بعد به شكل نظام و نحوه مديريت و 
ارتباط مردم با هم و يا حكومت و 

  ».حدود و حقوق بپردازند
پرسش      بدين سان،  پاسخ اول او به 

شهروند، جاي ترديد باقي نمي گذارد 
همان واليت » جمهوري سوم«كه 

در پاسخ به پرسش . مطلقه فقيه است
دوم، او از پذيرش و رضايت مردم 

منطق صوري بكار مي . سخن مي گويد
: برد تا كسي متوجه فريب او نشود

واليت با . واليت با جمهور مردم نيست
نقش مردم چيست؟ رضايت . فقيه است

ادن به آن؟ هرگاه ترتيب رضايت د
دادن به واليت مطلقه فقيه انتخابات 
رسوا و همه پرسي قالبي براي سلب 

 همانند همه –حاكميت از مردم باشد 
، -پرسي به متمم قانون اساسي 

همين واليت مطلقه » جمهوري سوم«
آيا قرار است اين بار  . فقيه مي شود

  آن هاشمي رفسنجاني بگردد؟ » رهبر«
  پاسخ اين پرسش را اطالع از    

بيماري خامنه اي و تدارك بعد از 
اطالع حاكي از . خامنه اي مي دهد
بنا بر اين، مجلس . ادامه بيماري است

خبرگان رژيم،  به قول هاشمي 
رفسنجاني،  مي بايد مانع از خالء 

اما او خوب مي داند كه . رهبري شود
از ديد مردم، فساد و خيانت و جنايت 

است و ادامه حيات رژيم واليت مجسم 
مطلقه فقيه، با وجود مخالفت جمهور 
مردم و حتي حوزه هاي ديني، 

پس مي بايد صورت . ناشدني است
سازي كرد و رژيم را در صورت 

 .به خورد مردم داد» جمهوري سوم«
  

روياروئي مالتاريا و مافياهاي * 
حامي احمدي نژاد بر سر 

  :رياست جمهوري
  
 جمهوري آنگونه اما بحث رياست◄

كه تا به حال ورق خورده است به اين 
شكل است كه احمدي نژاد گويا دوره 
رياست جمهوري خود را بر وفق مراد 
رهبري و دوستان ديده است و بر وي 
فشار وارد مي آيد كه به دوره بعدي 
نيز گام نهد زيرا در اين دوره 
بزرگترين سودها نصيب نيروهاي 

عاتي شد به گونه نظامي و امنيتي و اطال
اي كه روحانيون در اين چند سال 

و اين . دستاوردهاي كمتري داشته اند
خود موجب ايجاد اختالف گسترده در 

 امنيتي و –ميان نيروهاي نظامي 
نيروهاي روحاني شده است كه به 
وضوح در برخي از برخوردها ديده 

ماجراي افشاگري پاليزدار . مي شود 
ن گونه عنوان نيز از سوي روحانيون اي

مي شود كه باند احمدي نژاد با 
استفاده از برخي از نيروها و نمايندگان 
مجلس تالش دارد تا با افشاي برخي از 
چهره هاي برجسته روحاني، مانع از 
ورود آنها به صحنه انتخابات دور آينده 

  .رياست جمهوري شود 
   افشاي افرادي چون يزدي و واعظ 

وري و امامي طبسي و خزعلي و ناطق ن
نشان ... كاشاني و هاشمي رفسنجاني و

مي دهد كه جناحي از روحانيت به 
شدت تحت فشار افشاگري هاي  باند 

  .احمدي نژاد قرار گرفته است 
   برخي از روحانيون معتقدند كه 
جناح احمدي نژاد در حال آماده 
كردن نيروهاي خود براي ممانعت از 
ورود هر فرد موجهي به صحنه 

آنها مي گويند .  خابات استانت
احمدي نژاد در حال تشكيل گروه 
فشار جديدي است تا بتواند از اين 
گروه در انتخابات جهت فشار بر 

باند احمدي . ديگران استفاده نمايد
نژاد در حال ساماندهي اين نيروها در 
دانشگاهها و مراكز مختلف و نيز مراكز 

  .نظامي در تهران و شهرستانها است 
 وحشت روحانيون از تداركات باند    

احمدي نژاد آنقدر شديد است كه 

تالش مي كنند تا به گونه اي مانع از 
  .ادامه كار اين باند شوند 

   در مورد افرادي كه احتماال در 
انتخابات رياست جمهوري شركت 
خواهند كرد به نظر مي رسد هنوز 

زيرا .  قدري زود باشد از آنها اسم برد
اواني وجود دارد كه نشان شايعات فر

مي دهد هنوز زمان و وقت بحث بر 
. سر اين موضوع فرا نرسيده است

شايعات مطرح شده گوياي حضور 
افرادي چون ناطق نوري و قاليباف و 

و  عزت اهللا ضرغامي و عبداهللا نوري 
و مهدي كروبي و  محمد خاتمي 

و علي الريجاني و حداد  احمدي نژاد 
خابات رياست در انت...  عادل و 

  .جمهوري است
  
حمله گاز انبري به احمدي *

  :نژاد
  

: هاشمي رفسنجاني كه گفته بود◄ 
مقام معظم رهبري در ابتداي فعاليت «

دولت نهم از ما خواستند مدتي با اين 
دولت مدارا كنيم، ما هم در اين سه 
ساله با قوه مجريه مدارا كرديم اما مي 
 توانيم بگوئيم اين مدت تمام شده

، )  مرداد29(، به گزارش ايسنا » است
منطقه خراسان، در ديدار با اعضاي 

، گفته جامعه اسالمي دانشگاهيان كشور
اينگونه كه كشور دارد اداره : است
توانيم راضي باشيم كه  شود، نمي مي

مسلمانان خوبي هستيم و يا الگوي 
جهاني شويم، تعارف كه نداريم، 

يد در كشوري با اين سرمايه عظيم نبا
زمستان دچار قطع گاز و در تابستان 

ها   مردم ساعتودچار قطع برق شود 
ها  وقت خود را در پمپ بنزين

بگذرانند، در حالي كه ما صاحب اين 
بديهي است كه اين مسائل . راه هستيم

و مشكالت به ضعف مديريت بر 
در مساله سياست خارجي نيز  .گردد مي

 همين گونه است و در مسائل فرهنگي
نيز همين است، شعار زياد داده 

شود، ولي در عمل ضد فرهنگ  مي
طلبد  اكنون ديگر مي .شود عمل مي

كه اهل دانش، افكار و راهكارهاي 
  .خود را براي اداره كشور مطرح كنند

    دانستني است كه حسين شريعتمدار 
در سرمقاله اي كه بر ضد هاشمي 
رفسنجاني نوشته و انتشار داده است، 

 آنكه هاشمي رفسنجاني را به پس از
دروغگوئي متهم مي كند، تصديق مي 

 مدتي «: كند كه خامنه اي گفته است
اما منظورش . »با اين دولت مدارا كنيد

اين بوده است كه مدتي مدارا كنيد 
  !!تا كارآئي آن را در عمل ببينيد

، در نماز جمعه 87 شهريور 1در باز،  ◄
اد از تهران، هاشمي رفسنجاني در انتق
  : حكومت احمدي نژاد گفته است

ها جلو  اگر طبق همان برنامه«
 نفت، ي امروز به جام،يرفت يم

 يشتري آن را با ارزش بيها فرآورده
ها   اگر طبق برنامهاي ميكرد يصادر م
 آب يا  امروز به اندازهم،يرفت يجلو م

 كه زهر ميدر پشت سدها داشت
  .ميري را از كشاورزان بگيخشكسال

 يها وران پس از جنگ در برنامهدر د«
 و ساخته جادي اييربناهاياول و دوم ز

 كشور ربناهايشد كه تا امروز بر همان ز
جلو رفته است و آب و برق و گاز قطع 

ها،   و به خاطر مهار آبشد ينم
 كرد، ي نمتي اذنقدري ايخشكسال

 برنامه ني اي كه با اجراميدواريام
 .»دولت روزمره عمل نكند

  
مچيان، قائم مقام حزب بادا *

نگوئيم عبور از : مؤتلفه اسالمي
احمدي نژاد بگوئيم انتخاب 

  !:اصلح
  

اصفهاني،  احمد كريمي آقاي*◄
دبيركل جامعه اسالمي اصناف و بازار 

 جبهه خط 14حمايت  خبر از تصويب
امام و رهبري از كانديداي اين جبهه 

جمهوري  رياست در انتخابات دهم
 14 حمايت اين داده، آيا فرد مورد
جمهور  رئيس نژاد، تشكل، آقاي احمدي

  كشورمان هستند؟
هنوز كه بحث انتخابات : بادامچيان ●
نامزدهاي آن مشخص نيستند، همه  و

كساني كه االن مطرحند از طرف 
هاي سياسي مطرح  جريان ها و گروه

هستند نه اينكه خودشان اعالم كنند و 
انتخابات است، افراد  اين مقدمات

مندي  شوند و مردم عالقه ح ميمطر
بهتر و بيشتري  خود را با يك بينش

 .كنند دنبال مي
نژاد به شكل  پس آقاي احمدي*  

  مطلق االن كانديدا نيست؟
مگر هنوز ايشان االن كانديدا هستند  ●

كه بگوييم هست يا نه كه در اين باره 
   .بحث كنيم

  به فرض اينكه كانديدا باشند؟* 
في كند و مسلم خود را معر كسي ●

شود كه هست و ديگران هم كانديدا 
كه كانديداي شود  شوند و مشخص

هستند و بعد جمهوري اسالمي رياست 
 و بر  ما مبنا داريم . شود بررسي مي

اساس مبني، نامزد خود را بر مي 
  .گزينيم

اما دبير كل مؤتلفه سخن به  ◄
، 87 شهريور 1در : صراحت مي گويد

حزب ركل دبيمحمد نبي حبيبي، 
موتلفه در «: مؤتلفه اسالمي، گفته است 

شرايط مساوي، يك روحاني را براي 
جمهوري  برعهده گرفتن پست رياست

 يك روحاني اشراف . داند تر مي مناسب
كاملي به مسائل اسالمي دارد و از آنجا 
كه روح حاكم بر نظام ما روح اسالمي 
است، فردي كه در مصدر امور قرار 

تر از اين  در مطلعگيرد هر چق مي
  . »موازين باشد، بهتر است

هجوم عمومي به رحيم مشائي، ◄
مشاور احمدي نژاد بخاطر اين كه گفته 

 جمهوري اسالمي ايران با  «: است
اسرائيل دوست است و مشكلي  مردم
اين جمله او را تحت حمله . »ندارد

و » اصول گرا«سخت  گرايش هاي 
 بعد از. غير آنها قرار داده است

، از مراجع »نماينده «200اعتراض 
دولتي نيز استفتاء شده و مكارم 
شيرازي و نوري همداني اين اظهار 

  .نظر را محكوم كرده است
 با آنكه دستور صادر شد پرونده ◄

جعل دكترا از دانشگاه آكسفورد توسط 
كشور احمدي نژاد » وزير«كردان، 

بسته شود، اما همچنان موضوع بحث 
سي جعلي كه زحمت متن انگلي. است

نويساندن آن  به قلم يك انگليسي را 
نيز بخود نداده اند تا پر از غلط نباشد، 
مهر تقلبي و قراردادن امضاهاي 
استاداني كه در آن رشته استاد نبوده 
اند و بقول دانشگاه آكسفورد اختيار 
صدور مدرك دكتري ندارند و پرونده 
تجاوز به عنف او و فساد ماليش در صدا 

 سيما و شركتش در جنايتها، همچنان و
و او نيز به . موضوع بحث هستند
بنا بر گزارش از . وزارت مشغول است

ايران، احمدي نژاد خود نيز پرونده 
) در شهرداري تهران(ترور و فساد مالي 

با وجود اين، اگر كس ديگري را . دارد
مي داشت كه مي توانست در انتخابات 

كار رياست جمهوري سال آينده، 
كردان را براي او بكند، باوجود بر مالء 
شدن افتضاح مستند، او را روانه مي 

  .كرد
سپاه         سياسي  دفتر  صادق صبح .◄

بركناري         عذرخواهي يا    خواستار
اسنفنديار رحيم مشايي معاون احمدي 

روزنامه كيهان سفر احمدي  نژاد شد، و 
تيجه و نژاد به تركيه را ناخوشايند، بي ن

جمهوري   به اقتدار       خدشه  موجب
   كرديابي ارزياسالم

  
  

حمايت كامل خامنه اي از * 
  :احمدي نژاد و حكومت او

  
در ديدار شهريور، خامنه اي  2 در ◄

، حكومت او و اعضاي با احمدي نژاد
پركاري و نشاط خدمت به مردم، 

كردن شعارها و گفتمان امام و  برجسته
 مردم و روحيه انس با«انقالب و 

 را سه خصوصيت بسيار باارزش »مردمي
دهه : دولت نهم خواند و تأكيد كرد

چهارم انقالب، دهه پيشرفت و عدالت 
ها  ها و تالش ريزي است و همه برنامه

  .گيري انجام شود بايد با اين جهت
ها را مشي  حمايت از دولت«     او

و خود  خواند و خاطر  »حضرت امام
مجريه بار عمده قوه : كردنشان 

مديريت كشور را بر عهده دارد و به 
همين علت دولتهاي قبلي نيز مورد 

اما خصوصيات دولت اند؛  حمايت بوده
شود كه حمايت  فعلي، باعث مي

گرمتري از آن بشود و دلگرمي بيشتري 
  .درباره اقدامات آن وجود داشته باشد

    او انتقاد كنندگان احمدي نژاد را 
  :دنيز سرزنش كر

انكار امتيازات و نقاط مثبت، برجسته    
كردن ضعفها، و بدگويي مستمر، 

برخي از اين  .تخريب است نه انتقاد
اطالع يا  افراد مغرض نيستند بلكه كم

هاي   برخي هم غرض اطالع هستند، بي
شخصي و سطحي دارند، اما بعضي، يا 

اند و يا در  از اول امام را قبول نداشته
ب دچار مشكل وسط راه با انقال

هاي  اند، به همين علت با غرض شده
عمقي و كينه امام، به تخريب دولت 

  .نهم مشغولند
اين اندازه از اظهارات : انقالب اسالمي

خامنه اي كه نقل شد، نيز، آشكارا بيانگر 
زنداني شدن خامنه اي در يك دنياي 

كامل اظهارات او، بريدن او . ذهني است
ر شفاف تر بيان را از دنياي واقعي بسيا

او كه عقده شاه سابق را داشت، . مي كند
چون او مي پندارد مردم حامي پر و پا 

   !قرص حكومت دست ساخت او هستند
  

امروز تاريك : حسن خميني* 
  :ترين روز تاريخ ايران است

  
در «حسن خميني، نوه خميني، ◄ 

  :گفته است» جمع خانواده شهدا
  اين جريان كه خود را جريان 

واقع يك جريان ولگرا ميخواند در اص
مافيايي قدرت است كه به شكل 
مافيايي در حال تصاحب پست هاي 

 در نظر اين گروه  كليدي كشور است
نظرات و آراي مردم بازيچه اي بيش 
نيست چنانچه در انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي ديديم كه چگونه 
نماينده هاي خودشان را بر كرسي 

 ته نشادند هاي از قبل نشان رف
   امروز تشكيالت و حاميان رياست 

،  در پي فتنه »احمدي نژاد« جمهوري 
طي تمام سالهاي . و آشوب در كشورند

برقراري جمهوري اسالمي، كشور با 
اين همه مشكالت داخلي و خارجي رو 
به رو نبوده است و در حقيقت بايد 

امروز ايران تاريك ترين روز : گفت 
 خود را ميگذراند

  امروز سياست هاي غلط و افراط و   
تفريط هاي نابجا كار را به جايي 
رسانده كه هيچ زماني كشور تا اين 
حد با بحران و خطر جنگ مواجه 

گاهي چنان به نظرم . نبوده است
) احمدي نژاد ( ميرسد كه اين ،آقا، 

دستش در دست استكبار است و دقيقا 
خواسته آنها را انجام ميدهد و خواسته 

ناخواسته آب به اسياب دشمن مي و 
 . ريزد

    دقيقا در زماني كه كشورهاي المان  
 انگليس و برخي ديگر از -   فرانسه–

دول اروپايي سياست مستقلي از 
امريكائيان را در مورد ايران دنبال 

 همه موارد جانب  ميكردنند و تقريبا در

ايران را مي گرفتند و يا سياست تعامل 
نبال مي كردند ايشان با با ايران را د

سخنان نسنجيده و به دور از شان  آن 
رسمي يك رئيس دولت آن سخن 
معروف نابودي اسرائيل از صفحه 
جغرافيا، آنهم در شرايط امروز دنيا، را 
سر دادند و همان شد كه همه اين 
كشورها كه با سياست درست و 

برادر عزيز آقاي خاتمي، در  حكيمانه 
 از انزوا ساخته تنش زدائي و خروج

 . بودند را يكشبه به نابودي كشاند
   امروز هر عقل سليمي دقيقا ميبيند كه 
هنگاهي كه بوش براي جلب حمايت 
سران عرب به منطقه سفر ميكند ، چند 

 را براي  قايق كوچك برادارن سپاه
نشان دادن وضيعت بحراني و تحريك 
دشمن عمدا به سوي ناوهاي امريكايي 

د تا بيشتر بهانه به دست غربي روانه ميكن
ها بدهد كه حضور خود را در منطقه 

آنهمه خط و نشان هاي . توجيه كنند
موشكي و بحراني كردن موضوع 
هسته اي ايران كاري است كه حتي 

 ساله هم ميفهمد به صالح 8يك بچه 
( مردم و مملكت نيست حال اين آقا 

نميفهمد يك موضوع ) احمدي نژاد 
  !ديگر است 

نوه آيت اهللا خميني در بخشي ديگر   
از سخنان خود نسبت به اوضاع داخلي 

  :نظام مي گويد 
 كه با شعار عدالت " احمدي نژاد "او 

خود را بر كرسي ملت تحميل كرد در 
طي اين مدت نه تنها هيچ يك از 
شعارهاي تبليغاتي خود را عملي نكرده 
بلكه روز به روز بر مشكالت اين ملت 

 گزارش بانك مركزي افزوده است
 20ميگويد تورم در كشور نزديك به 

درصد رسيده است و با روشهاي 
 87مديريتي غلط كشور تورم در سال 

از اين هم فراتر خواهد رفت و اين 
آقا براي سرپوش نهادن بر ضعف هاي 

وزيران را تغيير ميدهد  خود مرتب 
يعني دقيقا همان كاري را كه شاه در 

  !زيري ميكرد آخر عمر با نخست و
    از اين ترسي ندارم كه بخواهم با 
روزانه نگارن صحبت كنم بلكه ترس 

 است كه فردا ارباب جرايد  من از آن
قاضي سعيد ( را همين آقاي مرتضوي 

به جرم انتشار سخنان ) مرتضوي
 تنبيه و مجازات كند كما اينكه  من

در حالي كه . تاكنون هم چنين كرده
سردار رفيق و هم اين آقا بهتر بود 

 " سردار رضا زارعي "پيالگي خود را 
تنبيه كند البته كه چنان نخواهد كرد 
چون امروز بر همگان آشكار شده است 

سردار رضا ( كه بانواني را كه سردار 
از درون خانه هاي خود ) زارعي 

بيرون كشيده بود با حكم قضائي همين 
و . بوده است) قاضي مرتضوي (آقا 

( بسياري از فساد هاي او ايشان در 
شريك و همراه ) سردار رضا زارعي 

كما اينكه حضرت آيت اهللا . بوده است
شاهرودي اين را بهتر از همه مي 
دانستنند كه خود رسيدگي به فساد اين 

را شخصا )  زارعي  سردار( فاسد 
ولي باز هم دستهايي . رسيدگي كردند

در كار هست كه خاكستر بر روي اين 
 زن لخت 6 سردار زارعي با (موضوع 

تا امروز توانستنند . بريزد) در خانه فساد 
دست مرتضوي  را از اين ماجرا دور 

 . نشان دهند 
  
احمدي نژاد بزرگ ترين *

نعمتي است كه به اسرائيل 
  !:ارزاني شده است

  
 اوت، روزنامه ها آرتص از 20 در ◄

قول افرام هالوي، رئيس سابق موساد ، 
 Alرستانده تلويزيوني در گفتگو با ف

Hurra به زبان عربي كه در حمايت 
: مالي امريكا است، نقل كرده است

احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران، 
با اظهارات ضد اسرائيلي خود، جامعه 
بين المللي را بر ضد كشور خود متحد 
كرد و اين كار خدمت به منافع حياتي 

  احمدي نژاد نعمت .  اسرائيل بود
  9 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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موساد هزاري . بزرگي براي ما است
هنر بخرج مي داد نمي توانست هم 

كسي بهتر از احمدي نژاد را در ايران 
سخنان . به رياست جمهوري برساند

افراطي احمدي نژاد بر همگان ثابت 
كرد كه ايران امروز، كشوري است كه 

احمدي .  زندگي با آن محال است
  . نژاد دنيا را بر ضد ايران متحد كرد

بدون وجود ستون پايه : انقالب اسالمي
هاي قدرت، از جمله مافياي قضائي، كجا 

از جامعه و واقعيت ها » رهبر«ممكن بود 
  :ببرد و در يك دنياي مجازي زنداني شود

  

قاضيان عضو مافيا كه 
برخي از آنها در 
كشتار زندانيان و 
ترورهاي سياسي 
  نقش داشته اند

  
خشي از كتاب  خاطرات ايت ب*
 در بار كشتار هللا منتظريا

 -زندانيان سياسي در مراد 
    :1367شهريور 

  
 به آيت اهللا موسوي اردبيلي كه       «

آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي 
هاي شما  مگر قاضي: بودند پيغام دادم

اينها را به پنج يا ده سال زندان محكوم 
... اند؟مگر شما مسئول نبودي؟ نكرده

خواندند،  ز ميحتي افرادي كه نما
آوردند  گرفتند، طرف را مي روزه مي
 او هم .گفتند بگو غلط كردم به او مي

 .گفت خورد نمي به شخصيتش برمي
گفتند پس تو سرموضع هستي و او   مي

در همين قم يكي ! كردند را اعدام مي
از مسئولين قضايي آمد پيش من و از 

كرد كه  مسئول اطالعات قم گله مي
 اينها را بكشيم از گويد تندتند مي

گويم   من مي.شرشان راحت شويم
آخر پرونده هاي اينها را بررسي كنيم 
 .يك تجديد نظري در حكم اينها بكنيم

گويد حكم اينها را امام صادر كرده  مي
به . ما فقط بايد تشخيص موضع بدهيم

! گويند تو سر موضعي؟  بعضي افراد مي
داند كه قضيه از چه قرار  او هم نمي

برند   فوري او را مي.گويد بله ت مياس
 من .اول محرم شد... كنند اعدام مي

آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و 
آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي 
رئيسي معاون دادستان و آقاي 
پورمحمدي كه نماينده اطالعات بود 
را خواستم و گفتم االن محرم است 

ها دست نگه  حداقل در محرم از اعدام
ما تا االن  «: آقاي نيري گفت.ريددا

هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام 
ايم، دويست نفر را هم به عنوان  كرده

كلك . ايم سرموضع از بقيه جدا كرده
  ! »اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد

 1اهللا منتظري،ج خاطرات آيت(
  ) 635 و628،صص

  
قاضيان عضو مافياي حاكم بر * 

 كه برخي از آنها در قوه قضائيه
كشتار زندانيان و ترور فروهرها 

  :و نويسندگان نقش داشته اند
  

   دي23، در   محمد مؤمن اهللا يتآ -37
  اي  در خانواده  شمسي  هجري1316

   جهان  به  چشم  در شهر قم مذهبي
  :سوابق او از اينقرارند. گشود
   قضات  و اعزام  انتخاب  مسؤوليت●

 در سراسر   انقالب  دادگاههاي شرع
   خميني  امام  دستور حضرت كشور به

   اسالمي  انقالب  عالي  دادگاه  رياست●

   قضاييه   عالي شورايدر   عضويت ●
    با حكم  نگهبان  در شوراي عضويت ●

   و ابقاء در آن1362  در سال خميني
   .خامنه اي   با حكم مسؤوليت

   و عضويت  قم  علميه  حوزه مديريت ●
   حوزه  سياستگذاري  عالي در شوراي

 و نيز 1374 تا 1371   از سال  قم علميه
   عالي  شوراي  چهارم  در دوره ضويتع

     قم  علميه حوزه
   و دوم  اول  در دوره نمايندگي ●

 و در   از سمنان  رهبري  خبرگان مجلس
   قم   از   سوم دوره

  ).  ع (  بيت  اهل  فقه  مجمع رياست ● 
 –هم اكنون در حوزه علميه قم   او   

 شوراي –مجلس خبرگان رهبري 
نگهبان مشغول به خيانت است وي از 
جمله حاكمان شرع دادگاههاي انقالب 

  . كردبود كه احكام بسياري را صادر 
داماد آيت (حجت االسالم مروي  -38
 وي سالها پيش فوت كرد )خزعلي اهللا

ود و  معاون قوه قضاييه ب،نآاما قبل از 
قتل هاي «در جريان شكنجه متهمان به 

به آن شكنجه  اعتراضاتي »ي ازنجيره
اما خود وي سالها در پست . ها كرد

صادر هاي قضايي از جمله قاضيان 
 .احكام سركوب و اعدام بود كننده 

احمد خاتمي    حجت االسالم -39
 شاگرد او.  1339 درمتولد سمنان 

 و خزعلي و مشكيني و حسن زاده آملي
محمد تقي عبدوست و فلسفي و فاكر 

  .بود
او سالها در محاكمات قضايي      

شركت داشته است و در حال حاضر 
امامت موقت جمعه تهران را نيز در 

  .اختيار دارد 
 -محمدي عراقي   حجت  االسالم– 40

ت اهللا مصباح يزدي و از يآداماد 
او . قضات شرع سالهاي شصت است 

را صادر كرده احكام اعدام بسياري 
وي در حال حاضر رييس . است 

سازمان ارتباطات اسالمي مي باشد كه 
در سايه و پوشش اين سازمان گروه 
هاي ويژه ترورهاي خارج از كشور 
تحت نام رايزن فرهنگي و نيروهاي 
فرهنگي به كشور هاي ديگر اعزام مي 

اين سازمان در حال حاضر . د نشو
ت خود را داراي قدرت كنترل وزار

خارجه مي بيند و متكي يكي از 
   . معاونان محمدي عراقي بوده است

محمدي عراقي از شاگردان گروه       
الف مصباح يزدي بوده است كه در 

ن ، افرادش آسال هاي شصت و بعد از 
براي محاكمات و تبليغات به شهرستانها 

  .اعزام شده بودند 
وي سالها در سپاه پاسداران مشغول       

آن اظت از واليت بود و بعد از به حف
به سرپرستي سازمان ارتباطات  اسالمي 

، ناگفته نماند كه سال گذشته. رسيد
مصطفوي از شاگردان دانشگاه امام 
صادق به دستور احمدي نژاد جانشين 

  .دشوي 
 سيد صادق زيارتي   حجت االسالم -41

كه در نجف ) حميد روحاني(معروف به 
 رييسه مركز او از اعضاي هيات. بود 

اسناد انقالب اسالمي ايران و دوست 
حسينيان و  رازيني و پور محمدي و 

  .ه اي است ژمحسني ا
يت آداستان جعل سند وي در مورد     

اهللا روحاني در نجف از جمله 
داستانهايي است كه جالل الدين 

 قبل از . فارسي از وي نقل كرده است
 او و همانندهايش براي ، انقالب نيز

جعل مي اب كردن چهره ها سند خر
  .كردند

 1326يت اهللا  عبداللهي  متولد آ -42
 او سمت هاي زير را  اصفهان در

  :داشته است
 اهواز در   انقالب  دادگاه  شرع  حاكم●

 و   ارتش  و نيز دادگاه58ـ60  سالهاي
    در تهران سپاه
 و   قم  عالي  دادگاه  شرع  حاكم●

 صدا  ذاري سياستگ  در شوراي عضويت
   مشورتي  در شوراي  عضويتو و سيما  
 در   عضويتو     نگهبان  شوراي فقهي

     قم  علميه  حوزه  عالي شوراي

مسيح مهاجري حجت االسالم  - 43
مدير مسئول روزنامه جمهوري (

اسالمي و نماينده ولي فقيه در اين 
 از حكام شرع دادگاههاي ) نشريه

صفه انقالب و از اعضاي هيات من
او از . ه روحانيت مي باشد ژدادگاه وي

جمله كساني بود كه در سالهاي بعد از 
 .ه كار قضاوت مي پرداخت بانقالب 

 حجت االسالم سيد هادي خامنه -44
 كه در سيد علي خامنه اياي برادر 

 وي . حال حاضر اصالح طلب است
دوراني را در زندان اوين به بازجويي 

 او در .دمشغول بود و حاكم شرع بو
يا شكنجه و تعزير به آمورد اينكه 

درستي صورت مي گيرد يا نه مي 
  :گويد 

ما كابل هاي مورد استفاده  « 
 برده، "امام"به نزد  دربازجويي را

كه شرعي هستند،  ايشان آن هايي را
  » تاييد كرده اند

  
مهدوي كني محمد رضا آيت اهللا -45

 كه به سرپرستي كميته هاي كسي است
 بعد معاون .منصوب شد اسالمي انقالب

بعد از كودتا، نخست . وزير كشور شد
 استبداد از بنايانو سالها ا . وزير نيز شد

فقيه و در دروغگوئي تالي هاشمي 
 او صاحب دانشگاه .رفسنجاني است

امام صادق مي باشد و در حال حاضر 
نماينده در شوراي خبرگان رهبري 

    .است
عنوان برادر وي در دهه شصت به  ●

جاسوس كشورهاي غربي دستگير و به 
 .رفت  اما به زندان.زندان محكوم شد

وي مسوليت اعمال ماشاءاهللا قصاب 
رييس كميته مستقر در سفارت امريكا را 

  . بر عهده داشت و حامي او بود
الزم به ذكر است كه مهدوي كني  ●

 . اموال مردم را به چپاول برده است
ان ولي عصر زماني بر سر چهارراه خياب

و طالقاني محلي وجود داشت كه از 
سوي خانواده توليت به عنوان مسجد 

 بعد از حمله به بيت . وقف شده بود
ن محل به زور از آ ،يت اهللا منتظريآ
گرفته شد و به محلي تجاري تبديل وا
 قيمت هر متر از طبقات مختلف . شتگ
 ميليون تومان است كه 10 تا 8ن بين آ

ن اقاي كني و دانشگاه آمد از آاين در 
   . مي باشد وامام صادق ا

ن آدانشگاه امام صادق كه مسئوليت  ●
را كني بر عهده دارد از دانشگاههايي 

 به تربيت ،نآ در رژيماست كه 
  . مي پردازد كادرهاي خود

 فرزند او از قاچاقچيان بنام اشياء ●
  .عتيقه و آثار باستاني است

 نام حجت االسالم علي يونسي با -46
 معاون محمد محمدي ،ادريسي مستعار

براين  68 ا ت63 ري شهري ازسال
مسندبود بعد ازانتصاب علي رازيني به 
رياست دادگاه ويژه روحانيت 
ودادگستري تهران به مقام رياست 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح دست 

  . شد و سپس وزير واواك   يافت
اين :  علي رازيني    حجت االسالم-47

يز ، از همان روزهاي اول بعد شخص ن
از پيروزي انقالب ، وارد رشته جنايت 

در كرمانشاه بود كه جنايتكاري را . شد 
غاز به كار بني آدر . از اندازه بدر برد 

صدر، بعنوان نخستين رئيس جمهوري 
. ايران ، از او و جنايتهايش شكايت شد 

شاكيان سندي را در اختيار او گذاشتند 
رازيني زير .  تن بود 11سند نامه . 

 نفر باال را اعدام 10فهرست نوشته بود 
نه تنها كساني را محكوم به . كنيد 

اعدام كرده بود كه نديده و نشناخته 
بود، بلكه حتي به خود زحمت 

نها آخواندن اسامي و شمارش صحيح 
زير فشار رئيس . را هم نداده بود 

جمهوري، براي مدتي دست او كوتاه 
، در 60د از كودتاي خرداد اما بع. شد 

 تهران بود كه به " دادگاه انقالب "
  . حرفه جنايت مشغول شد 

 ديوان عدالت » رييس  «او اينك     
پيش از اين ، از رؤساي . است 

دادگاههاي انقالب و ويژه روحانيت و 
  .بوده است ... 
 بسياري از پست هاي قوه قضاييه از     

خاص اول انقالب در دست يك عده 
بوده است كه در تمام جنايات دخيل 

 هر از گاهي پست خود را . بوده اند
از اين . با پست ديگر تعويض كرده اند

جمله اند افرادي مانند رازيني و 
حسينيان و فالحيان و محسني اژه اي و 
پور محمدي و رييسي و مبشري و 

  ...رهبر پور و 
او خود شخصا به شكنجه برخي از     

داخته است از جمله شكنجه مبارزان پر
يت اهللا ميالني رهبر گروه آمستقيم 

. مهدويت كه مسئول ترور او بود
ميالني يكي از كساني است كه مستقيما 
. توسط اين جنايتكار شكنجه شده است 

در يكي از اعترافات سردار غالمرضا 
نقدي، در مورد شكنجه شهرداران 

يت اهللا رازيني آمده است كه آتهران، 
ر شكنجه كردن شهردارها را به او دستو

جالب اينجاست كه يكي از . داده بود 
ن قضيه محسني آهمكاران رازيني در 

  . اژه اي بود 
رازيني سالها رياست دادگاه ويژه     

روحانيت يا دادگاه كاپيتاالسيون 
داخلي را بر عهده داشت كه بيشترين 

او بر محكوميت توسط احكام صادره 
  . بود روحانيون مبارز 

رازيني كار خود را به عنوان حاكم     
شرع در دادگاههاي انقالب شروع كرد 

  و بعد به مسئوليت در دادگاههاي 
نظاميان رسيد و سالها در دادگاههاي 
ويژه روحانيت و دادستاني و ديگر 
مناصب جنايت در قوه قضاييه مشغول 
به كار بود و هم اكنون رياست ديوان 

جاي دري نجف عدالت اداري را به 
 زيرا دري نجف .بادي بر عهده داردآ

   .ابادي به جاي وي به دادستاني رفت 
و جنايات گريها او سالها در سركوب  ●

  . ه است شركت داشت» رهبر«دلخواه 
 در 60رازيني در جريان كشتار سال  ●

مشهد حاكم شرع زندانهاي مشهد بود و 
در كنار او مصطفي پور محمدي و 

نيان به عنوان دادستان و روح اهللا حسي
  .داديار ناظر زندان قرار گرفته بودند 

، حجت االسالم ابراهيم رازيني - 48
برادر علي رازيني از جمله سركوبگران 
دادگاههاي انقالب و روحانيت است و 

 به »رهبر«تحت امر سالهاست كه 
 وي از .محاكمه مخالفين مي پردازد

ز مسئولين ستاد امر به معروف و نهي ا
او  و .منكر به رياست احمد جنتي است 

مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان 
  .تهران بود 

حجت االسالم دعاگو  از  - 49 
 و از قضات گرروحانيون برجسته سركوب

برجسته و از بازجويان زندان اوين و 
امام جمعه شميرانات و عضو هيات 

  و منصفه دادگاه ويژه روحانيت بود
 حفظ انقالب گاهي براي«: مي گفت

اوقات مجبورمي شويم، دوستاني را 
هالك كنيم وازروي جسدشان 

روحاني آزاده، وي در مورد . » بگذريم
 خوب شد : مي گفت، حسن الهوتي

 يشانكه مرد وگرنه با پرونده اي كه ا
   .داشت مي بايست اعدام مي شد 

اين امام جمعه شميرانات تهران از     
يون اين كشور سرمايه دار ترين روحان

است و پسر وي داماد عباسعلي عليزاده 
    .مي باشد 

 معروف به ،محمد محمدي نيك - 50
در جنايت و ريشهري يكي از نوابغ 

ري شهري در كتاب خود . فساد است
از طريق روح القدس  : نويسدچنين مي

مادرم . خبر رسيد كه من دارم مي آيم
رحمةاهللا عليها برايم تعريف مي كرد 

نگامي كه تو را باردار بودم، كه ه
روزي جلوي در خانه ايستاده بودم، 
شخصي را در حال عبور ديدم كه مرا 
: با نام حوري خطاب كرد و گفت

فرزندي كه در شكم داري پسر است «
و از ناحيه ي يكي از پسرهايت خير 

 او ).18 ص –خاطره ها (» خواهي ديد
من از اول نابغه بودم «:  باز مي نويسد

ز استادم بيشتر مي فهميدم با و ا
جديت، كتاب جامع المقدمات را 

استادم از پاسخگويي به . شروع كردم
 (» واالت من ناتوان بودئبرخي از س

  ) 20خاطره ها ص 
 و كاشف واواكاز بنيانگذاران  ●

او . استكودتا هاي بيشمار در ايران 
 ، همين كودتاهاي قالبيبه استناد 

ي را فراهم زمينه اعدام هاي بيشمار
  .ورد آ
 فردي كه از ترس جانش هيچگاه ●

، معلوم يدآبدون محافظ بيرون نمي 
 چرا از رفتن و رسيدن به بهشت نيست 

  ؟اينقدر وحشت دارد
 در زير فهرستي از كارهاي ايشان را 

  :مي اوريم
  .از مفتيان قتل هاي سياسي   ●
يت اهللا  حصر در خانه آعامل ●

 از او با  و اعتراف گيريشريعتمداري
به شركت در ...تهديد اعدام دامادها و

كودتائي است كه بابت آن صادق 
  .قطب زاده را اعدام كردند

عامل اصلي اعدام قطب زاده به  ●
 او در .جرم شركت در كودتا 

احمد خميني : خاطراتش مي نويسد
تلفن كرد امام مي فرمايند قطب زاده 

حكم كتبي الزم : گفتم. را اعدام نكنيد
. تلفن كرد حكم كتبي نوشته اند. است

نقل (تا حكم برسد او را اعدام كرديم 
  )به مضمون

عامل حذف ايت اهللا منتظري به  ●
تباط با سيد مهدي رجرم داشتن ا

هاشمي كه قضيه مك فارلين را افشا 
  .كرد 
عامل اعدام سيد مهدي هاشمي و  ●

  باديآحجت االسالم اميد نجف 
نقالب تا  عامل صدها اعدام از بدو ا●

  .به حال 
پدر معنوي حكام مرتد شناس و  ●

  واواكناصب شناس در قوه قضاييه و 
نگذار گروه ارزشهاي انقالب  بنيا●

  اسالمي 
 بسياري از گذارراح و برنامه  ط●

  .بحران ها و ترور ها 
 محكوم كننده به اعدام افسران و ●

شماري از . درجه داران نيروي هوائي
 جنگ، بني صدر قربانيان را، با شروع

موفق شد از است اين جنايتكار خالص 
  .كند
در زمان وزارت او صدها مبارز  ●

اعدام شده يا به فرماندهي او ترور 
  .شده اند 

صاحب قدرتمند دخمه هاي ترور  ●
  . هاي مخفي در تهران و شهرستانها 

بنيانگذار بنياد فواد ري و يكي از  ●
و بنياد هاي قدرتمند در امور اقتصادي 

كم نيستند صاحبان مؤسسات . تجاري 
صنعتي و بازرگاني كه او بزور 
مجبورشان كرده است بخشي از سهام 

  .شركتهاي خود را به او واگذار كنند
عامل و مفتي ترور سعيد حجاريان  ●

  . توسط مريدانش 
او هم اينك مسئول بعثه رهبري در    

امور حج و زيارت مي باشد و امير 
ل همين امر ساالنه  از قب.الحاج است

ميلياردها تومان هزينه بنياد اقتصادي 
جالب است كه . فواد ري مي نمايد 

يكي از اعضاي هيات رييسه او بدانيم 
 و در ايران است – ام –كارخانه بي 

البته بزور صاحبش را مجبور كرده 
است بخش مهم از سهام شركت خود 

واردات كاالهاي قاچاق . را به او بدهد
نوني از سوي بنياد اين امير و غير قا

وي توليت . الحاج خود داستانها دارد 
ستان شاه عبدالعظيم را در اختيار آ

    .دارد و سلطان شهر ري مي باشد
بادي آ حجت االسالم دري نجف  - 51

  :   دادستان كل كشور
 قاضيان جنايت پيشه ايست يكي از ●

به حرفه جنايت كه سالهاي سال است 
ن شخص بود كه همي. مشغول است

دستور كشتن سرافراز مرد وطن فروهر 
و همسرش را داد وي حكم بر بسياري 

  .از قتل ها داده است 
بادي آفهرستي از جنايات دري نجف    
كل كشور و عضو ستاد »دادستان « ، 

  :حقوق بشر 
  

  10 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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 شركت و رهبري مستقيم جنايتهاي ●
سياسي كه داريوش و پروانه فروهر و 

 مختاري و محمد جعفر پوينده و محمد
... مجيد شريف و زال زاده و

  . بودند شانقربانيان
شركت در اعدامهاي ازكودتاي سال ●

   به بعد60
 جاسوسي نزد منتظري براي باند ●

   هاشمي رفسنجاني–خامنه اي 
  
 مسئوليت سركوب مردم در نجف ●
يت اهللا منتظري آباد زماني كه به نفع آ

  تحصن كرده بودند
دخالت در سركوب روزنامه نگاران  ●

و دانشجويان در سمت دادستاني كل 
  كشور
چند صد   گرفتن رشوه هاي ●

ميليوني و ميليارد توماني توسط خود و 
فرزندش در زماني كه سرپرست ديوان 
عدالت بود به گونه اي كه پسرش را به 

 ولي .جرم گرفتن رشوه دستگير كردند
چند  ،ن زمانآ در .زاد شدآبه سرعت 

قازاده ها را با هم در رابطه با آنفر از 
رشوه و دخالت در احكام و ضربه به 

 يكي از . اقتصاد كشور دستگير كردند
بادي بود و آقازاده دري نجف آ ،نهاآ

قازاده مقتدايي و سومي آديگري 
قازاده واعظ طبسي و چهارمي آ
كار . قازاده يكي ديگر از روحانيون آ

سط پسر دري اين گروه اين بود كه تو
 ارتباطاتي در ديوان ،باديآنجف 

عدالت ايجاد شده بود و برخي از 
احكام را با دريافت دهها ميليون تومان 

  . تغيير مي دادند 
اينك كسي كه براثر لو رفتن     و

مأموران قتلهاي سياسي ناگزير از 
استعفاء شد از بانيان حقوق بشر شده 

  !است
ني   حجت االسالم غالمحسين محس-52

اژه اي يكي از جنايتكاران تاريخ ايران 
و همكار نزديك پور محمدي و يكي از 
مجرميني است كه پرونده اش در 
دادگاه مرتكبان جنايت بر ضد بشريت 

وي به . در حال بررسي مي باشد 
 4همراه پور محمدي در جريان اعدام 

هزار زنداني همان كارهايي را كردند 
الين انجام كه در زندانهاي هيتلر و است

  .مي دادند 
 وي در دهها قتل ديگر نيز دخيل  

بوده است كه قتل پيروز دواني يكي از 
   فهرستي از ديگر جنايتهاي. نهاست آ

  :او 
شخصيتهاي  دخالت مستقيم در قتل ●

   در ايرانسياسي و نويسندگان
 حكم اعدام صدها نفر صدور ●

  نآ و بعد از 60درسالهاي 
وز دواني و  دادن حكم اعدام پير●

  شركت در قتل او
 شركت در بازجويي و سرپرستي ●

دادگاههاي انقالب كه منجر به اعدام 
  هزاران نفر در ايران شده است

 شركت مستقيم در اعدام هاي سال ●
  . هزار نفر اعدام شدند  4حدود  كه 67
 شركت و همراهي در شكنجه و ●

حمله به مبارزان روحاني و غير 
  روحاني

ية اهللا منتظري و آ حصر  دادن حكم●
زندان عبداهللا نوري و شهرداران 

 گاز گرفتن و  وتهران و كرباسچي
پرتاب قندان در يك دادگاه علني كه 
گفته مي شود در بسياري از 
دادگاههاي غير علني كارهاي بسيار 
زشت تري مانند مشت به دهان زدن و 
لگد به پهلوي زنداني زدن و كشيدن 

صورت زنداني موي زنداني و تف به 
انداختن از كارهاي عادي او در حين 

  .محاكمه افراد سياسي بوده است
دادن حكم تعطيلي دهها نشريه در ●

  زمان رياست بر دادگاهها 
ضد بشر متاسفانه در » قاضي «اين    

گروه حقوق بشر اسالمي به همراه 
ياران جنايتكارش قرار گرفته است كه 
ه وجود او در اين كميسيون يعني ب

  .سخره گرفتن حقوق بشر
 واواك است، وزير      او كه اينك 

 برضدهمواره در حال دسيسه چيني 
 وي هم اينك در حال .مبارزان است
انقالب مخملي به ضد تهيه پروژه 

همراه پور محمدي و دري نجف 

 بتوانند عده بدين بهانه،بادي است تا آ
زيادي از روشنفكران و دگر انديشان و 

نرمندان را به زندان سياسيون و ه
  . بكشانند 

او در دستور شكنجه توانچه و اكبر     
محمدي كه موجب مرگ او شده 

از بدو . است از عوامل اصلي است 
ورود به دادگاههاي انقالب و معاونت 

 همواره از عوامل قتل ها و واواكدر 
وي پس از  . شكنجه ها بوده است

نصب به وزارت واواك، در پيروي از 
را زير خامنه اي، واواك  لتماي

» رهبريبيت «سازمان ترور مجموعه 
قرار داد و كليه اسناد و مدارك و 

ن بيت آپرونده هاي موجود را به 
 »رهبر« موجب خشنودي وانتقال داد 

 بدين ترتيب، .ورد آرا فراهم 
 در اختيار دستگاههاي اطالعاتي كشور

قرار  مديريت مير حجازي بابيت 
  .   گرفت

 فالحيان  عضو برجسته در علي -  53
وزير كشتار سالهاي شصت به بعد و 

 در زمان هاشمي و مسئول واواك
مستقيم بسياري از ترورها و اعدامها از 
سال شصت تا به حال و اينك عضو 
دفتر رهبري و عضو گروه راهبردي 

 و معاون پور محمدي در قضائيهقوه 
ستاد هماهنگي گروه ارزشها و شركت 

في براي حضور مستقيم در در هر ائتال
 سوابق .سبرنامه ريزي سركوب مردم 

  جنايتكارانه او عبارتند از 
   و بعد از 60حاكم شرع در سال ● 
   . ن آ

 امامي يار جدايي  كاشف سعيد ●
   . در جناياتشناپذير

 ترورهاي سياسي  مفتي و فرماندهي● 
   .76تا سال 

وليت در طراحي بسياري از سئم● 
  . ايران انفجارات در

 و يار نزديك واواكحاكم شرع ● 
ري در زمان وزارت او هش محمدي ري

.  
 با وارد كردن واواكويران كننده ● 

 كثيف و ماليفعاليتهاي  در افراد آن
   . ترورها

ورنده گروه حاكمان و آبه وجود ● 
مفتيان ناصب شناس از طريق ايجاد 

  .دفتر بررسي ها 
اي به  »رهيقتل هاي زنج«برنامه ريز ● 

  ...كمك پور محمدي و حسينيان و 
 از ياران دبستاني پورمحمدي و ● 

محسني اژه اي و حسينيان و دري 
  ...بادي و رهبر پور و مبشري و آنجف 

نماينده رهبري در وزارت اطالعات ● 
  .در حال حاضر 

 عضو برجسته قوه قضاييه و ناظر بر ● 
 و عضو شوراي خبرگان رهبري واواك

.  
بري درعمليات پاكسازي مشاور ره● 

  .روشنفكران ناصبي و مرتد 
ن و آ وي با تاسيس كانون هاي قر● 

ايجاد نيروهاي تند رو مانند زمان 
 در حال تشكيل واواك در شحضور

گروههاي اطالعات موازي جهت بيت 
رهبري مي باشد و از اعضاي اصلي 

   استاطالعات بيت رهبري 
جنايت دستگاه  اين عضو برجسته  ●

در جريان حمله به رستوران گستر، 
ميكونوس از سوي دادگاه به همراه 
يارانش محكوم شد و به همين دليل 
جرات سفر به كشور هاي خارج را با 

او در جريان . نام اصلي خود ندارد 
ميكونوس گفته مي شود كه مي 
خواست به نماينده قاضي دادگاه قاشق 
و چنگال طال رشوه بدهد و لي نماينده 

ن رشوه ها را تحويل دادگاه آغيرت با 
  داد
 فالحيان و اخوي و پسر قهرمانش  ●

در بسياري از اختالس ها و مال خوري 
 يكي از وها دخيل هستند و برادر ا

عمده مي باشد كه با  قاچاقچيان
 اخوي در هر قاچاقي حمايت

 وي در زمان .كارعمده مي كند
وزارت فالحيان مسئول اقتصادي اين 

  .بود وزارتخانه 

 حجت االسالم زرگر از جمله -54
روحانيون  نزديك به آيت اهللا جنتي 
بود كه مسئوليت دادگاههاي امر به 
معروف و نهي از منكر را عهده دار بود 

 مسئول دادگاههاي ،نآوي قبل از . 
 .مبارزه با مواد مخدر در پل رومي بود 

 به دليل عشق به ماشين بازي بارها اما
ي ها قرار گرفت مورد اعتراض برخ

ولي همچنان به كار در امور قضايي 
   .مشغول بود 

يت اهللا سليمي  رييس جديد  آ-55
دادگاه ويژه روحانيت با برنامه هايي 

اين قاضي جنايتكار كه در . جديد 
 خود همقطارانجنايت مانند ديگر 

 مقاموردن آ با به دست ،بوده است
رازيني و محسني اژه اي و حسينيان در 

اه ويژه روحانيت براي اينكه دادگ
نها نشان آتوانايي بيشتر خود را نسبت به 

دهد، برنامه اي را طراحي كرده است 
ن، در اين دادگاه به جز آكه بر اساس 

محاكمه روحانيون به محاكمه افراد و 
سران بلند پايه نظام نيز پرداخته مي 

  .شود 
اين قاضي ، بنا بر طرحي كه تهيه    

 از محاكمه سران كرده است، خبر
نيروهاي مسلح و وزرا و نمايندگان 
مجلس در صورتي كه مرتكب جرمي 

او . شوند در اين دادگاه را داده است 
معتقد است اين دادگاه ضامن سالمت 
اخبار و اطالعات نظام است به همين 
دليل اگر قرار شد مسئولي محاكمه 
شود بهتر است در اين دادگاه محاكمه 

  .  نصيب دشمنان نشود شود تا اطالعات
حجت االسالم نكودهي  از  - 56 

و پيشگي قضات با سابقه در جنايت 
 در حال او. استام داعصدور احكام 

حاضر در دادگاه ويژه روحانيت و 
دادگاههاي امر به معروف و نهي از 

  .منكر مشغول به كار است 
مصطفي پور » حجت االسالم «-57

ه درس نخواندكه » روحاني«، محمدي
و با ارتكاب جنايتها حجت شده قاضي 

ه گشتاسالم و وزير كشور احمدي نژاد 
او يكي از قاتالن مردم ايران از . است 
 تا سال هاي اخير و يكي از 60سال 

 سال كشتار زندانيان درعوامل اصلي 
دو كه به دستور او و است  67

 هزار نفر را اعدام 4 حدود همكارش
مدستانش  به تازگي نام او و ه.كردند

در اعدامها و ترورها ، بعنوان مرتكبان 
جنايت برضد انسانيت ، مطرح شده 
است تا به خاطر جنايت هايش محاكمه 

وي از زماني كه بيش از بيست . شود
سال نداشت به عنوان حاكم شرع و 
دادستان دادگاههاي انقالب اعدام 

 بعد مأمور . جوانان را شروع كرد
و در ترورهاي خارج از كشور شد 

 ، در وزارت واواكپست معاونت 
رورهاي داخل و خارج تفالحيان، تمام 

از كشور را به كمك حسينيان و سعيد 
 وي . انجام داد... امامي و موسوي و 

يكي از افرادي است كه مي توان به 
جرات گفت از درنده خو ترين 

او به هيچ . استدژخيم هاي رژيم 
كس رحم نمي كند و به تازگي به 

معاونت شوراي امنيت ملي به پست 
دستور احمدي نژاد برگزيده شده 
. است يعني باالتر از علي الريجاني 

  :فهرستي از ديگر جنايتهاي او 
 دادن حكم اعدام بيش از چند صد ●

 در 60نفر در جريان كودتاي سال 
استانهاي خوزستان و كرمانشاه وبندر 

  عباس
دخالت مستقيم در اعدام هاي سال -●

 نفر اعدام  هزار 4حدود در آن  كه 67
   .  شدند
دخالت مستقيم در ترور و قتل  ●

فاطمه برقعي همسر پسر عمويش درقم 
به خاطر افشاي قتل سيد احمد خميني 

   .نزد خانواده او
 دخالت مستقيم و سرپرستي ترور ●

هاي خارج از كشور در زماني كه 
 بود بين سالهاي عمليات واواكمعاون 

   76 تا 68

خالت مستقيم و همكاري با سعيد  د●
امامي در ترورها و بمب گذاري هاي 
داخل كشور از جمله بمب گذاري در 
حرم امام رضا و مساجد اهل تسنن و 

  شيعي در زاهدان
برنامه ريزي جهت تجمع انتخابات ●

براي تضمين تقلبات گسترده در 
  . انتخابات كشور 

 و سازمان واواكهمكاري گسترده با ●
  . جهت سركوب مبارزان زندانها 

 احزاب و گروههاي  دستور تعطيلي●
  .سياسي مخالف داخلي و بي خطر

 دستور تغيير مديران مسئول نشريات ●
رساندن به امنيت كشور در آسيب  بعذر

مورد روزنامه شرق اين دستور را داده 
  .است 
 وي به همراه حسينيان و ●

شريعتمداري و علي الريجاني از برنامه 
يلم چراغ صدا و سيما در رابطه سازان ف

  . بود »قتل هاي زنجيره اي«با 
در حال حاضر به كمك يار  ● 

ديرينش محسني اژه اي در حال برنامه 
ريزي براي شروع ترورهاي داخلي و 

  . خارجي است 
پروژه اعترافات جهانبگلو توسط او و ●

و دري نجف ابادي در  محسني اژه اي
  .حال تهيه مي باشد 

ور او نيروهاي انتظامي براي  به دست●
سركوب زنان از تعدادي از دختران 
شاغل در بسيج الزهرا استفاده كرده و 

نان در نيروي انتظامي آبا استخدام 
شرايط را براي سركوب مبارزان زن 

  .ايجاد كرده است 
سوابق وي در كشور بدين گونه ●

   :است 
دادستان انقالب اسالمي خوزستان،  ●

 58سال  از مشهد شاه وبندرعباس،كرمان
    65تا 
 خارجي  واواك در امور معاون ●

   .78 تا 65ازسال 
مديرگروه  مشاوررياست دفترو ●

سياسي واجتماعي مقام رهبري ازسال 
  .  تاكنون 81
 79 دانشگاه امام صادق ازسال  استاد ●

   .تا به اكنون
 ازسال واواك معاون وجانشين وزير●

    . 78 تا 66
اسبق شهري وزير نماينده ري  ●

 و يكي از مجريان قتل عام واواك 
   . 67زندانيان سياسي درسال 

پور محمدي معاونت بخش خارجي    
 را دردوران علي فالحيان واواك

وقربانعلي دري نجف آبادي در اوايل 
 عهده داشت و در دوران رب،  70دهه 

دري نجف آبادي نيز همچنان مرد 
 به پس از آن،. بود واواك 2شماره 

عنوان يكي ازمسئوالن دفتر ويژه 
اطالعات وامنيت خامنه اي منصوب 

  . شد
 و واواك وي بعد از اخراج از     

حضور در بيت رهبري با بر سر كار 
 به وزارت كشوري ،ادژمدن احمدي نآ

اما او و احمدي نژاد . شدمنصوب 
آبشان از يك جوي نرفت و بركنار شد 
و فاسد و تبهكاري چون او، علي 

   .كردان وزير كشور شد
براي روشن تر شدن هويت اين    

 نوشته عبداهللا  قسمتي ازبهجنايتكار، 
  :دكنيشهبازي توجه 

اتومبيل آقاي حسينيان احتماالً از ...    «
 اتومبيل زانتياكنند و   استفاده ميپژو

را در ) متعلق به كمپاني سيتروئن(
. اند هاي تهران فراوان ديده خيابان

عاً از قراردادهاي بزرگ نفت ايشان قط
رويال داچ هاي  و گاز ايران با كمپاني

اند و احتماالً،   مطلعتوتال فرانسه و شل
از طريق دوست صميمي و ديرين 

، آقاي مصطفي پورمحمديخود، 
معاون پيشين اطالعات خارجي وزارت 

، كمپاني كلينورت بنسوناطالعات، نام 
سفر دهنده  به عنوان سازمان

ن هيئت اقتصادي انگليس به تري بزرگ
. اند  را شنيدهجمهوري اسالمي ايران

سفر اين هيئت به ايران پس از حمله به 
اتوبوس گروهي از بازرگانان 

نيمه (غيرسياسي آمريكايي در تهران 
، به دستور آقاي )1377 آبان 29شب 

پورمحمدي و توسط تيم عملياتي به 
سرپرستي آقاي جواد وعيدي 

 محله گودعربان همشهري بنده از(
 كارمند شركت نفتشيراز كه پدرشان 
  . ، رخ داد)در آبادان بودند

آقاي حسينيان يقيناً، با توجه به      
هاي  كه در سال» عميقي«مطالعات 

اخير در مركز اسناد انقالب اسالمي 
دانند كه كمپاني  اند، مي داشته

ترين  كلينورت بنسون يكي از سرشناس
مالي متعلق به هاي داللي و  كمپاني
هاي صهيونيستي است كه در  كانون

ميان محققين غرب به ارتباط با سرويس 
شهره ) 6. آي. ام(اطالعاتي بريتانيا 

هاي  هاي سال است و در افشاگري
استفن هاي  اخير، از جمله در كتاب

 محقق سرشناس انگليسي، روشن دوريل
شده كه در دوران جنگ تحميلي با 

. ترده داشتهحكومت صدام روابط گس
هاي عضو  تر با كمپانيشبراي آشنايي بي(

 صهيونيستي -اين هيئت بزرگ انگليسي
سيماي «عبداهللا شهبازي، : بنگريد به

خانوادگي جرج كندي يانگ، طرّاح و 
، »1332 مرداد 28فرمانده كودتاي 

فصلنامه مطالعات تاريخي، نشريه مؤسسه 
هاي سياسي، سال  مطالعات و پژوهش

، ص 1382ه اول، زمستان اول، شمار
 جرمي هنلي، رئيس هيئت ]٦[) 26

: بلندپايه فوق، در آن زمان گفت
انگلستان اكنون فرصتي يافته است تا «

ه بيست سال گذشته زمان از دست رفت
را در كشوري كه همچنان نقش 

اي در خاورميانه دارد جبران  عمده
كند؛ كشوري كه يكي از بزرگترين 
» .بازارهاي منطقه را در اختيار دارد

، 1378 تيرماه 7، دوشنبه نشاطروزنامه (
   ) 10ص 

تواند به روزشمار  آقاي حسينيان مي   
خواهند . وقايع آن زمان مراجعه كنند

 1378 آبان 23يد كه در روز يكشنبه د
قرارداد بزرگ ايران با كمپاني رويال 
داچ شل منعقد شد، در فرداي آن روز، 

اي را  مجلس اليحه آبان، 24دوشنبه 
انجام «تصويب كرد كه طبق آن 

هاي مربوط به عمليات اكتشاف،  فعاليت
استخراج، پااليش، پخش و حمل و نقل 

لي و هاي اص مواد نفتي و فرآورده
 قانون 32فرعي آن با رعايت اصل 

مجاز » اساسي توسط بخش غيردولتي
، 56، شماره اخبار اقتصادروزنامه . (شد
اين يعني ) 1378 آبان 25شنبه  سه

مافياي نفت و گاز «شروع فعاليت 
، مجتمع بانكي 1378و در آذر . »ايران

HSBC متعلق به همين كانون ،
صهيونيستي، فعاليت خود را، كه از 
زمان انقالب متوقف شده بود، در 

   .تهران از سر گرفت
 ،در مورد ارتباط اين چند نفر   

نها آمحققان بايد تالش نمايند تا چهره 
در تاريخ انقالب ايران روشن شود 
چند  نفري كه از ابتداي انقالب در 
كنار هم بودند و به جرات مي توان 
گفت كه بيش از دو هزار نفر توسط 

اعدام محكوم شدند علي اين گروه به 
 روح – مصطفي پور محمدي –رازيني 

 محسني اژه اي و علي –اهللا حسينيان 
البته در كنار اين افراد نام . فالحيان 

اصغر مير حجازي نبايد فراموش شود 
قاي خامنه اي آكه همه در حول 

  ».چنبره زده اند 
 )خسرو ( حجت االسالم روح اهللا - 58

 گروه حسينيان صادق ترين عضو
اعدامها كه بدون ترس از سعيد امامي 
دوست و همكارش دفاع كرد و بي 

يك محابا اعالم كرد كه ما خودمان 
و زندانيان را در ا . قاتل بوديمپا،

زندانها مجبور به خود كشي مي كرد 
وي در گروه مخفي حكم اعدامهاي 
ناصببان و مرتدان از نيروهاي برجسته 

ضاييه است و در مراكز مختلف قوه ق
قدرت زيادي دارد برخي از كارهاي 

  :اين جنايت كار 
براي صدور دهها حكم اعدام ●

  . مخالفان سياسي 
 همكاري در فرماندهي ترورهاي ●

  .سياسي مخالفان 
  11 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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معاونت قضايي و نماينده وزير ● 
  .  در قوه قضاييه و بر عكس واواك

توسط شكنجه برخي از زندانيان ● 
  .  خودشخص

ادار كردن زندانيان به خودكشي و●
  .كه از افتخارات او است 

همكاري مستقيم با سعيد امامي فردي ●
كه به دستور او و ياران او دست به 

  . دمكشي مي زد آ
يكي از سه قاضي صادر كننده  ●

  . فتواي قتل دگر انديشان و سياسيون 
يار دبستاني پور محمدي و فالحيان و ●

  ...محسني اژه اي و 
كت مستقيم در طراحي برنامه شر●
   مانند هويت و ،ي بحران سازاها

  . چراغ 
حمايت بي پرده و پوشش از قتل ●

  . سياسيون و دگر انديشان 
 رياست سازمان اسناد انقالب اسالمي ●

 كليه افراد ،ن مركزآايران كه در 
وابسته به باند بحران ساز و ناصبي ساز و 
مرتد ساز هفته اي يكبار جمع مي 

 تهيهوند و براي فعاليتهاي خود برنامه ش
  در . ميكنند 
يسه اين مركز، افرادي چون ئهيات ر

پور محمدي و فالحيان و دري نجف 
... بادي و مرادي و محسني اژه اي وآ

بعد از اينكه پور . شركت دارند
محمدي به وزارت كشور رفت 
حسينيان با فرستادن معاون خود 

او مرادي به وزارت كشور، به كمك 
ها و به  او در كليه وزارتخانه. رفت

 و كشور و دفاع واواكخصوص 
نظرات او . جاسوس هاي خود را دارد
 ي كنندگانبراي بازرسان و بررس

  .شوراي نگهبان همواره مقبول است 
روح اهللا مشكوك هم اينك در مجلس 

 مشغول به ، به عنوان نمايندهمافياها،
وي عضو گروه سه نفره  .كار است 

 حسينيان در – پور محمدي –ني رازي
 در مشهد 60هاي گسترده سال  اعدام

ن زمان به نام آ او در . بوده است
حاجي حسيني معروف بود و معاونت 

ن زمان آپور محمدي را كه در 
 نآ بر عهده داشت در ،دادستان بود

و صادر  رازيني حاكم شرع ،روزگار
  . در مشهد بود هاجنايتكننده مجوز

جالب در پرونده وي مي از نكات     
توان به قاضي بودن وي در 
دادگاههاي مطبوعات اشاره كرد كه 

موزش بسياري از قضات آخود عامل 
اين دادگاهها بوده است و جرم هاي 

بسيار جالبي را جهت تعطيل مطبوعات  
نما طراحي نموده است  اين روحاني 

از و شوب آ خط ايجاد بحران و حامي
 بود  سياسيترورهاين سرسخت احامي

» قتلهاي زنجيره اي«كه رژيم به آنها 
  .عنوان نهاد

عبداهللا شهبازي در مورد وي      
  :اينگونه مي نويسد 

اهللا  روح«اين نام : نكته اول    «
براي برخي از فعالين سياسي » حسينيان
نامي است . برانگيز بوده است سئوال
و منطبق با ايستارهاي » آنكادره«كامالً 

و انقالب ) ره(م خميني نهضت اما
آقاي حسينيان متولد سال . اسالمي

 است و گويا در پنج سالگي به 1334
همراه خانواده به روستاي صغاد 

آقاي حسينيان متولد . مهاجرت كرد
كجاست؟ علت مهاجرت اين خانواده 

ها، در  به روستاي صغاد، كه در آن سال
كنار روستاهايي چون ادريس آباد و 

مي و غيره، از مراكز همت آباد و خر
شمار  نشين در فارس به مهم بهائي

اي  رفت، چه بود؟ چه انگيزه مي
اي را به مهاجرت  توانست خانواده مي

به چنين روستايي ترغيب كند؟ نام اين 
خانواده در آغاز چه بود؟ برخي به طنز 

اين . نامند مي» خسرو خوبان«ايشان را 
 نام چنان شيوع يافته كه براي من نيز،
كه اين شيوه تخريب ديگران مطلوبم 

پرس و . هايي برانگيخته نيست، ابهام
برخي افراد مطلع، نام . جوهايي كردم

ذكر » خسرو خوشخو«اوليه ايشان را 
ستار «از اين خانواده . اند كرده

شناسيم كه در سال  را مي» خوشخو
 ناپديد شد و منابع بهائي 1360
ز، آباد شيرا اند در زندان عادل مدعي

به دليل تعلق به فرقه بهائي، به قتل 

دانم اين ادعا تا چه حد  نمي. رسيد
صحت دارد ولي برايم روشن شده كه 

اهللا  روح«نام اوليه آقاي حسينيان 
هر » اهللا روح«. نبوده است» حسينيان

چند نامي مرسوم در ميان مسلمانان 
است، ولي رواج آن در ميان مردم، 

 1340نيمه دهه ويژه در روستاها، از  به
است و اسطوره شدن حماسه امام 

توانست در  اين نام نمي). ره(خميني 
، كه امام خميني را جز 1334سال 

شناخت، كاربرد  خواص كسي نمي
آقاي حسينيان در . گسترده داشته باشد

 سالگي، به قم رفت 15، در 1349سال 
و اندكي بعد در مدرسه حقاني به 

ه نام در اين مدرس. تحصيل پرداخت
گشا بود و  راه» اهللا حسينيان روح«

توانست عالقمندان به امام خميني  مي
ها  را به ايشان جلب كند يا در آن

شناسم  كساني را مي. ايجاد اعتماد نمايد
اند و پس از انقالب  كه در مناصب مهم

نام كوچك يا نام خانوادگي خود را 
گونه  اين. اند در شناسنامه تعويض كرده

اره ون هويت و گذشته همپنهان كرد
  ».برانگيز بوده است براي من پرسش

دانش ، در نامه اي كه در زير ميايد   
معتمدي كه از افراد مطلع در امور 

 است گونه افرادمربوط به اعمال اين 
 و مير حجازي و اومسائلي را در مورد 

نمازي و گلپايگاني مطرح مي كند كه 
  :هستندي نخواند

 آفرينبنام خداي ايران 
نامه سرگشاده به حجت االسالم 

  1377حسينيان درباره پرونده قتلهاي 
  كالم آخر

جناب حجت االسالم روح اهللا  
  !حسينيان

رييس محترم مركز اسناد انقالب 
  !اسالمي

 با تشكر از وقتي كه صرف          
مطالعه اين نامه فرموده ايد بعنوان 
كالم آخرمهمترين اشكاالتي كه بر 

يل و رسيدگي به پرونده روند تشك
 1377قتلهاي زنجيره اي پاييز سال 
  . وارد است را باستحضارمي رسانم

در روند تشكيل پرونده اين نكات  
اساسي و مهم علي رغم جوسازيها و 
  :تبليغاتي كه صورت گرفته مشهود است

 براي شناسايي عامالن قتلها و -)1
دستگيري قاتلين هرگز و به هيچ عنوان 

 صورت نگرفت چه برسد به تحقيقاتي
اينكه اشخاص و يا گروههايي شناسايي 

  .شوند
 مجريان قتلها تحت فرمان معاونت -)2

امنيت وزارت اطالعات و در زمان 
صدارت آقاي قربانعلي دري نجف 
آبادي مشغول بكار بودند و از شخص 
سيدمصطفي كاظمي ارسنجاني معروف 
به سيدمصطفي موسوي و يا موسوي 

ورات الزم را بطور رسمي شيرازي دست
  . دريافت كرده اند

 تمامي اين قتلها و تعداد بيشتري -)3
كه در سالهاي قبل انجام شده همگي 
براساس يك روش معين و استاندارد 

  . بوقوع پيوسته است
 همه ي قاتلين فاقد انگيزه شخصي -)4

و بري از مشوقهاي مالي و يا تهديدات 
التي جاني بوده و براساس وظيفه تشكي

خود اقدام به كشتن مقتولين مي كرده 
  .اند

 هرگز سند مستند و مدرك و -)5
دليلي دال براعمال نفوذ و يا مداخله 
عوامل بيگانه و يا عامليت سرويسهاي 
امنيتي خارجي در اين پرونده مشاهده 

در حاليكه ماههاي متمادي . نشد
گروهي از بهترين ماموران و مديران 

تگان واليت و خدمتگذار نظام و شيف
حكومت جمهوري اسالمي ايران زير 
فشار شكنجه هاي قرون وسطايي قرار 
داشتند تا به حجم عظيمي از دروغها و 
تهمتهايي اعتراف كنند كه براي تسويه 
حساب با رقباي سياسي يك جريان 

  .خاص تنظيم شده بود
 كليه اقدامات بازجويان و قضات و -)6

ه توسط شكنجه گران مستقيما و بالواسط
مسوولين پرونده به اطالع سيدمحمد 

خاتمي رييس جمهوري وقت و 
سيدعلي اصغر حجازي جانشين رييس 
دفتر رهبري و مشاور عالي رهبري مي 

  .رسيده است
 تمامي فشارهاي اعمال شده بر -)7

متهمان و ماموران دستگير شده با 
صدور فرمانهاي قانوني براي انجام 

ني وارد تعزير بشكل زدن دستبند قپا
كردن ضربات شالق بركف پا و پشت 
ران و روي كفل از سوي حجت 
االسالم محمد نيازي و عباسعلي فراتيان 
صورت گرفته و نمايندگان روساي قوه 
قضاييه و مجريه مستقيما از روند و 
كيفيت بازجويي ها و نحوء رسيدگي 

مكررا و بي محابا آيين . مطلع بوده اند
 شده ضنقدادرسي در مورد متهمين 

 بازجويان مطلقا از بابت پيگرد  .است
بدليل نقض حقوق انساني و قوانين و 
مقرارت دغدغه اي نداشته اند و اين 
اثبات مي كند كه براي خشونت و 
ددمنشي عليه متهمان و مظنونان 

   .پرونده مجوز تام و تمام داشته اند
 كساني مانند مهرداد عاليخاني كه -)8

وش و پروانه مجري فرمان قتل داري
فروهر و محمدمختاري و محمدپوينده 
بودند از زبده ترين نيروهاي كيفي 
وزارت اطالعات هستند و در تعداد 
زيادي از عمليات مشابه در داخل و 
خارج از كشور دخالت و نقش داشته 

هيچ سند و مدركي دال بر وجود . اند
مفاسد اخالقي و يا مالي و سياسي و يا 

ان عليه مجريان قتلها وابستگي به بيگانگ
بدست نيامد و براساس محتويات 
پرونده پرسنلي آنها اين افراد جزو 
بهترين و سالمترين نيروهاي عملياتي و 
امنيتي وزارت اطالعات بوده اند 
بنحوي كه بعضي از آنها سطح 
زندگيشان در حد اضعف جامعه بوده 

بنابراين وجود مشوقهاي . است
اري منتفي نامحسوس و يا رقباتهاي اد

  .است
افراد گفته شده سالهاست كه   -)9

بدليل بي كفايتي و بي لياقتي بعضي از 
معاونين وزارت اطالعات در جريان 
چند عمليات ترور در خارج كشور 
شناسايي شده و تحت تعقيب پليس بين 
الملل و مجامع قضايي چندين كشور 
اروپايي هستند و به همين دليل امكان 

رازمدت آنها مطلقا فرار و اختفاي د
در يك مورد نيز . وجود نداشته است

كه يكي از نيروهاي غيررسمي و رده 
پايين وزارت اطالعات به تركيه فرار 
كرده بود دستگير و به جمهوري 
اسالمي ايران مسترد شده است، پس 
چرا آنها بايد با تحريك بيگانگان و يا 
بخاطر پول وضعيت خود را دشوارتر 

  از پيش كنند؟ 
 چرا با وجود دستور مرحوم امام -)10

داير بر بسته و بايگاني شدن ) ره(
پرونده مجعولي كه پس از ترور 
ناجوانمردانه شهيد رجايي و شهيد باهنر 
عليه تعدادي از مسوولين امنيتي كشور 
درست شد و باعث شد آنها دستگير و 
شكنجه شوند، شما هنوز هم اصرار 
 داريد كساني مانند دكتر سعيد
حجاريان را مسبب همه ي اين وقايع 

 شما  .زشت و ننگين قلمداد نماييد
خوب مي دانيد با آنها چه كردند و 
حتي در مورد فردي از ميان 
دستگيرشدگان او را چندين سال در 
انفرادي نگهداشتند و بعد هم بي هيچ 
اتهام اثبات شده اي از زندان آزادش 

اين فرد تا آن زمان ركورد . كردند
 انفرادي را در طول تاسيس حبس

اينهم يك !!  بودهزندان اوين شكست
مورد پرافتخار براي دستگاههاي امنيتي 

    .و قضايي كشور اسالمي ما
 جناب حسينيان شما حتي -)11

حجاريان را بخوبي نمي شناسيد چطور 
 شما  درباره او چنين قضاوتي داريد؟

يكي از علل تشكيك و ترديد خود عليه 
 اين موضوع اعالم كرده حجاريان را

ايد كه همسر او به هشت سال و برادر 
زنش به ده سال زندان بدليل عضويت 

مجاهدين خلق (در سازمان منافقين 

 آيا شما  .محكوم شده بودند) سابق
واقعا نمي دانيد كه سركار خانم دكتر 

فوق تخصص (وجيهه مرصوصي 
همسر دكتر سعيد ) جراحي جنين

ي ترين حجاريان يكي از افراط
نيروهاي دست راستي كشور بود تا 
آنجا كه حتي يكبار نامه اي به مقام 
معظم رهبري نوشت و از ايشان براي 
ادامه زندگي زناشويي با شوهرش و يا 

البته  طالق از وي كسب تكليف نمود؟
موضع مخالفت خانم دكتر مرصوصي تا 
آن زماني بود كه برادر ارجمند ما 

 شوهرخانم  !!جناب آقاي سعيد عسگر
دكتر مرصوصي را ترور نفرموده 

 جناب حسينيان شما كه  ؟!بودند
مسوول تدوين تاريخ انقالب اسالمي 
هستيد واقعا از اين موضوع كه پس از 
انشعاب در سازمان مجاهدين خلق 

و ريزش شديد نيروهاي ) سابق(
 تنها چهار زن مبارز و انقالبي  آن،

 يا به مسلمان و معتقد باقي ماندند و بقيه
دارو دسته مسعود رجوي پيوستند يا 

بخش (عمدتا به گروه انشعابي چپ نما 
جذب شدند و ) ماركسيستي مجاهدين

يا توبه نامه نوشتند و به همراه كساني 
مانند اسداهللا بادامچيان و عسگراوالدي 
از زندان بيرون آمدند بي اطالع 

 براي كشف حقايق بيشتر و  !هستيد؟
ي جانگداز آن درك رنجها و دردها

 از ،سالهاي غربت ايمان و مومنين
همسر (سركار خانم سرحدي زاده 

كه يكي ديگر ) مهندس سرحدي زاده
از آن چهار زن شيردل بود و همبند 
خانم دكتر مرصوصي بود تحقيق 

  . بفرماييد
 در جريان پرونده سازي يك -)12

سعيد حجاريان و  جناح خاص برعليه
از مسوولين خسرو تهراني تعداد زيادي 

امنيتي كشور به بهانه انجام تحقيقات 
درباره علل و چگونگي ترور شهيد 
رجايي و باهنر دستگير شدند و به 
روشهايي مانند آنچه كه بعدها برسر 
مهندس سعيد امامي و مصطفي كاظمي 
و مهرداد عاليخاني و مهدي رياحي 

يكي . آورده شد آنان نيز شكنجه شدند
ده نيز بنام تقي از نيروهاي بازداشت ش

محمدي به قتل رسيد ولي ادعا شد كه 
در مورد !! وي خودكشي كرده است

اين گروه نيز دقيقا با همان روشهايي 
برخورد شد و همان سيالب تهمتهاي 
احمقانه و زشتي متوجه آنها گرديد كه 
تنها ممكن است از درون بيمار و متعفن 
عده اي ساديست و عقده اي بيرون 

شيرها "ر كتابم موسوم به من د. بريزد
 به تفصيل شرح كشاف اين "و موشها

زشتكاريها را افشا كرده ام اما در تعجبم 
چگونه شما بعنوان رييس معتبرترين و 
مجهزترين مركز مطالعات تاريخ انقالب 
اسالمي از اينهمه تشابه و يكساني به اين 
نتيجه نرسيديد كه همه ي اين 

ه  كشف شبك"سناريوهاي احمقانه 
 يك "دشمنان مملكت در بطن نظام 

رونويسي ناشيانه از روي دفتر مشق 
امثال پرويز ثابتي مقام امنيتي رژيم 

  ؟!سابق نبوده و نيست
  !جناب حسينيان 
 شما بهتر از من مي دانيد كه         

تاريخ چه داور بي رحم و چه قاضي 
قسي القلبي است و چگونه بر اعمال و 

انده رفتار اسالف ما حكم ر
 سواالت بسياري در اذهان باقي  .است

است و قطعا آن روز كه اين پرونده 
بازگشايي و مطرح شود سيل بنيان كن 
سواالت اين كشور را دربر خواهد 

متاسفانه جمهوري اسالمي بارها . گرفت
و بارها ثابت كرده كه در لحظه 
انتخاب يك قرباني از ميان سفلگان و 

 به ادامه نخبگان، براي حفظ خود راي
. حيات رذلترين سفلگان داده است

مهندس سعيد امامي با درجه علمي 
مهندسي هوافضا از يكي از دانشگاههاي 
. معتبر آمريكا وارد وزارت اطالعات شد

در حاليكه مضاف بر تحصيالت 
آكادميك فني سوابق موثر و درخشاني 
در بخش جمع آوري اطالعات و 

 نيمه تشكيل و اداره هسته هاي آشكار و
در زماني كه او . پنهان اطالعاتي داشت

به استخدام وزارت اطالعات درآمد 
سطح علمي و ميزان تجربيات امنيتي و 
اطالعاتي نيروهاي كشور بسيار كمتر از 
امروز بود و در طول سالهايي كه سعيد 
امامي معاون امنيت وزارت اطالعات 

 حجت االسالم علي فالحيان وزير  بود،
 در كشور همچون وقت اطالعات

سلطاني بالمنازع بر تخت نشسته بود و 
قدرت و امكاناتي بيشتر از همه ي 
وزراي كابينه آقاي هاشمي رفسنجاني 

بنحوي كه بسياري براين باور . داشت
هستند كه شبح قدرت فالحيان حتي 
امروز هم رفسنجاني را به وحشت مي 

  .اندازد
رفع و رجوع بخشي از عواقب سياه  

 نسنجيده مالي و اجتماعي سياستهاي
دولت آقاي هاشمي كه به ناامني 
عمومي و ظهور گروههاي بزرگ و 
كوچك مافيايي منجر شده بود بخشي 
از خدماتي است كه سعيد امامي براي 

شما بهتر . جمهوري اسالمي انجام داد
از همه مي دانيد كه بر فضاي مديريت 
اطالعاتي و امنيتي كشور چه هرج و 

گسيختگي حاكم بود و مرج و افسار
چگونه در هرگوشه از اين كشور پهناور 
هريك از مديران كل وزارت اطالعات 
همچون تيولدار ايلخان مغول بر تخت 
سلطنت غيرمشروطه نشسته بود و احدي 

در . جرئت مخالفت با او را نداشت
تمكين از دستور آقاي رفسنجاني، 
فالحيان براي هريك از مسوولين و 

لس شوراي اسالمي به نمايندگان مج
تناسب رده شغلي و ارزش و جايگاه 
اجرايي و يا پست قضايي و تعداد آراء 
. آنها يك پرونده ويژه ايجاد كرده بود

مهمترين سرويس امنيتي جمهوري 
اسالمي پشت به دشمنان و راهزنان و 
بدور از واقعيات تلخ و شرم آور جامعه 
ايران در سالهاي پس از جنگ، با همه 

 دركار پرونده سازي براي هر توان
كسي بود كه بدليلي عنصر نامطلوب 
تشخيص داده شده بود و يا احتمال 
مي رفت روزي به يك تهديد بدل 

و طبيعتا در اين ميان تكليف . شود
منتقدين جدي آقاي هاشمي و رقباي 

  .سياسي او كامال روشن است
 من در صدد تبرئه مهندس سعيد         

ه اقدامات او نبوده و امامي و يا توجي
نيستم اما اينكه مي بينم چگونه دوست و 
دشمن در سنگسار مردي كه تنها 
جرمش تبعييت بي چون و چرا از 
مسوولين كشور بوده بسيار متاسف مي 

 در اين جهان پرفتنه و ستم تنها  .شوم
حقيقت است كه نجات مي بخشد، 
شفاي دردها است و موجب تاليف 

 وقتي حقيقت را  .دقلوب انسانها مي شو
فداي منافع يك فرد و يا گروه خاص 
مي كنيم به ناجوانمردانه ترين شكل با 
خالق هستي و حق محض به دشمني 

شايد به همين دليل . برخاسته ايم
جنابعالي بقدر استطاعت خود در صدد 
افشاي بخشي از حقايق پنهاني اين 
پرونده هستيد اما مي پرسم شما با 

دانش تخصصي در امور اينهمه تجربه و 
امنيتي و قضايي بازهم معتقديد كه 
بازجويان و قضات پرونده خودسرانه و 
بدون هيچ دستوري از سوي مقامات 
مافوق آنطور ددمنشانه بجان متهمان 
افتادند و يا اين نيز بخشي از تالش 
مسوولين براي جاانداختن سناريويي 
بود كه مي بايست توجيه شود تا پاي 

  به ميان نيايد؟يك سيستم 
  
  !جناب حسينيان 
 چرا باوجود افرادي مانند شما         

بايد رسيدگي به پرونده قتلهاي پاييز 
 به كساني مثل محمد نيازي 1377سال 

 شما از  و عباسعلي فراتيان سپرده شود؟
سوابق آقاي محمد نيازي اطالعي 
داريد؟ طلبه اي كه از دفتر امام جمعه 

يد و سوار زران خقير و كارزين به ته
بر يك آسانسور مخفي بسرعت خود را 
از كف هرم قدرت به راس سلسله ي 

 آيا با توجه به  قدرتمداران رساند؟
وجود سوء سوابق طوالني و شريرانه 

  ي كساني مانند مجتبي باوند، مهدي 
  12 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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قوامي هنر و جواد عباسي كنگوري 
بازهم معتقديد كه انتصاب آنها بعنوان 

زجوي تحقيق در اين پرونده و بعد با
هم به ميان كشيدن پاي مهندس سعيد 

 يار غار و  امامي تصادفي بوده است؟
هم حجره اي جنابعالي يعني حجت 
االسالم سيدعلي اصغر حجازي كه 
حتي از ديده شدن چهره اش در 
تلويزيون و مطبوعات وحشت دارد در 

 آيا با   اين ميان چه نقشي داشته است؟
و اعمال نفوذ او نبود كه همان فشار 

احكام سست و بي ارزشي كه براي 
تنبيه بازجويان صادر شده بود معلق 
ماند و حتي تعدادي از آنها در حريم 
بيت رهبري سكني داده شدند تا از 
انتقام نيروهاي خشمگين وزارت كه به 
مفاسد و رذايل اين دارو دسته آگاهي 

اقعا آيا شما و  كامل دارند در امانند؟
نمي دانيد كه جواد عباسي كنگوري 
مورد حمايت مطلق سيدعلي اصغر 
حجازي است؟ آيا با وجود چنين 
مداخالت و اقداماتي بازهم نقش بعضي 
از مسووالن دفتر مقام معظم رهبري را 

 من  در اين پرونده انكار مي فرماييد؟
از شما مي پرسم چه كسي فكر نفوذ و 

 در نقش سرويسهاي امنيتي بيگانه
طراحي و انجام قتلهاي پاييز سال 

 را به ذهن مقام معظم رهبري 1377
 ايشان كه حتي براي قدم  وارد كرد؟

زدن در هواي آزاد ناچارند منتظر 
  ! اقدامات تاميني جناب حجازي باشند

پس چگونه به اين نتيجه شگفت آور 
رسيدند كه بيگانگان در اين پرونده 

مي  خوب  !نقش آفريني داشته اند؟
دانيد كه صغير و كبير از دست 
خودسريها و باندبازيهاي سيدعلي اصغر 

 حجازي از  !حجازي بجان آمده اند
يك سو با افشاي موضوع ازدواج 
محرمانه آيت اهللا گلپايگاني با يك 
پرستار جوان كه تبعه انگلستان و 
اصالتا ايرلندي است مي كوشد از 
اعتبار رييس خود بعنوان رييس دفتر 

 معظم رهبري بكاهد و از سوي مقام
ديگر با البي حمايت از فالحيان او را 
در حلقه ي ياران غار و گرمابه 

به همين دليل در . رهبرحفظ مي كند
شرايطي كه كساني مانند آيت اهللا 
اسداهللا بيات زنجاني، مهدي كروبي و 
بسياري از ياران امام و مبارزان سالهاي 

هادي خفقان علي رغم پايه علمي و اجت
 صالحيت ،خود رد صالحيت شده اند

علي فالحيان و قربانعلي دري نجف 
بنظر شما ! آبادي تاييد شده است

شوراي نگهبان با چه توجيهي اين دو 
 كساني كه سوابق  نفر را تاييد كرد؟

سياه سوء مديريت آنان در اذهان ملت 
  . ايران تا ابد ماندگار است

  !جناب حسينيان 
ين مصدع اوقات عزيز  بيش از ا        

نمي شوم و تنها اشاره مي كنم كه عين 
متن اين نامه را در وبالگ من كه 
نشاني آن را در پايين همين نامه ذكر 
شده خواهيد يافت تا زمينه گفتمان 
روشنگرانه درخصوص حوادث و وقايع 
تاريخ انقالب اسالمي ميان محققان و 
عالقمندان به تاريخ معاصر ايران توسعه 

 در پايان به جهت ارادتي كه به  .بديا
شخص شما دارم بخود حق مي 

 ":  تذكري برادرانه بشما بكنم دهم
بپرهيزيد از ارباب قدرت كه چون بر 
توسن ديوانه ي جهالت و غفلت 
بنشينند تا عمق اسفل السافلين هم باز 

سرنوشت صدام و اعدام او . نمي ايستند
دو روز پس از صدور قطعنامه سازمان 

لل عليه جمهوري اسالمي پيام روشني م
است براي همه ي طرفهاي منازعه 
آمريكا و جمهوري اسالمي، استكبار به 
هيچ كس رحم نمي كند و فقط به 

 بياييد پيش  !منافع خويش مي انديشد
از آنكه با دشمنانمان در خانه روبرو 
شويم خود خانه امان را از دشمنان 

ارانه ادامه اين بازي فريبك! پاك كنيم
كه از ابتدا نبايد شروع مي شد نه 
شايسته ملت ايران است و نه در خور 
شئونات انقالبي كه در اوج خون بارش 
ملت قهرمان ايران با شعار پيروزي گل 
بر گلوله و خون بر شمشير، زيباترين 
چهره ها را در تاريخ انقالبهاي بشر به 

      ". نمايش گذاشته است

 - معتمدي با تجديد احترام دانش 
  1385 ديماه 13شهرري 

 ،در رابطه با اين روحاني جنايتكار     
 از دوستان سابق ، عبداهللا شهبازي 

  : مي نويسد حسينيان
در مورد آقاي حسينيان سه مسئله ...   «

هاي جدي آفريده  براي من ابهام
اول، انكار نقش سِر شاپور : است

هاي اطالعاتي  ريپورتر، رئيس شبكه
يا در ايران، توسط ايشان و مركز بريتان

 دوم، صالحيت .اسناد انقالب اسالمي
علمي ايشان براي تصدي نهاد پژوهشي 

  وو اسنادي مهمي چون مركز فوق
پروا و جنجالي وي از  سوم، دفاع بي
، معاون پيشين )اسالمي(سعيد امامي 

امنيت وزارت اطالعات و متهم اصلي 
، و »اي هاي زنجيره قتل«پرونده 

هاي  منتسب كردن توطئه قتل
هاي سياسي  اي به تعارض جناح زنجيره

بود كه به عاملي بسيار مؤثر در مبهم 
ماندن رازهاي اين پرونده و ايجاد 
آشفتگي در مواضع نيروهاي انقالب و 

 .استتار ماهيت اين توطئه بدل شد
اهللا  االسالم والمسلمين روح حجت    

حسينيان اهل روستاي صغاد آباده 
نشين و در  روستايي است بهائي. است

ولي، تنها به صرف . اين زمينه معروف
توان اهانتي  تعلق به اين روستا مگر مي

بزرگ كرد و شخصيتي چون آقاي 
ها حاكم شرع  حسينيان را، كه سال

وزارت اطالعات بوده و هم اكنون 
مشاور امنيتي رئيس جمهور و رئيس 
 مركز اسناد انقالب اسالمي است و به
زودي رئيس كميسيون امنيت ملي 
مجلس خواهد شد، خداي ناكرده به 

گري متهم نمود؟ آن هم  بهائي
شخصيتي كه در دوران فعاليت 

ترين  پژوهشي خود يكي از معروف
گري، نوشته دكتر   را عليه بهائي ها كتاب

 منتشر كرده و  راسعيد زاهد زاهداني
 فصلنامه مطالعات 17اولين مقاله شماره 

، )، ويژه بهائيت1386تابستان (ي تاريخ
  .از اوست

اين توجه به موطن و زادگاه آقاي   
حسينيان ضرور بود زيرا ايشان، با توجه 

اش، از سوي برخي  به سوابق گذشته
ها نامزد رياست كميسيون امنيت  كانون

ملّي در مجلس هشتم است و اين سير 
اعتاليي احتماالً تا تصدي دبيري 

 ملّي و وزارت شوراي عالي امنيت
هاي بعد،  اطالعات و شايد، در سال

جمهوري، مانند  نامزدي مقام رياست
آقاي حسن روحاني، تداوم خواهد 

» اتهام«به يقين، اين تأكيد . يافت
نيست، توجهي است از سر تعلق به 

شد  انقالب و نظام كه قطعاً بايد بيان مي
اميد . ها حتي به بهاي برخي كدورت

اي حسينيان با ارائه من آن است كه آق
سوابق خانوادگي خود به مراجع 
ذيصالح شايستگي كامل خويش را 
براي صعود در مناصب مهم سياسي و 
امنيتي به اثبات رساند و اين شبهه براي 

   ».من نيز برطرف شود
 حجت االسالم محمد كاظم – 59

بهرامي  حاكم شرع دادگاههاي نظامي 
ي كه در بسياراست و از جمله قضاتي 
 وي  سالها . دارنداز جنايات دست 

رييس دادگاه نظاميان و رييس سازمان 
  .قضايي نيروهاي مسلح بود 

 حجت االسالم سراج الدين -60
يته مموسوي  از ابتداي انقالب در ك

هاي انقالب اسالمي در كنار مهدوي 
كني و فالحيان و برادر وي حضور 
داشت و سالها  به عنوان يكي از 

بسياري ارتكاب يته ها در سرپرستان كم
جنايتكارانه احكام صدوراز جنايات و 

 او هم اكنون خود .شريك بوده است
را در كنار حسن خميني قرار داده و 

  .اصالح طلب شده است 
استبداديان سركوب را : انقالب اسالمي

كافي نيافتند، دستگاه قضائي و قواي 
. سركوب نتوانستند جامعه را مهار كنند

اهاي نظامي مالي به اين فكر اينك مافي
افتاده اند، كه مهار از راه يارانه را نيز بر 

  :اسباب ديگر مهار جامعه بيفزايند

  
  
  

  ژاله وفا 
    

طرح تحول «
راه خروج » اقتصادي

يا ورود به بحراني 
  )2(جديد 

 
در بخش نخست اين نوشتار به    

 كه "طرح تحول اقتصادي "بررسي 
 آن  احمدي نژاد بر اساسحكومت

قصد نقدي كردن يارانه ها را دارد  
مورد بررسي قرار دادم و برخي 
مضرات و پي آمد هاي اقتصادي  آن 
را از قبيل  تورم و رانت زا بودن و نيز 
دامن زدن به افزايش سر سام آور 
. حجم نقدينگي در كشور  برشمردم

همچنين متذكر شدم كه اين طرح از 
نه لحاظ عملي ممكن نيست  بطور عادال

 نقدي كردن شود چرا كه  اجرا    
ها با هدفمندكردن يارانه ها  يارانه

وقتي حكومت  . تفاوت ماهوي دارد
هاي فعلي را بطور  قصد دارد يارانه

سرانه و غيرهدفمند توزيع كند،  ابتدا  
كشور فعلي ساختار اجرايي و اداري 

  .مانع  اجراي اين طرح ميشود
 بر خوانندگان محرز است كه اين 

بر اثر فشار  بانك جهاني و   ، طرح
صندوق بين المللي پول به رژيم  در 
اجراي سياست تعديل كه به تبع در  
راستاي اجراي راهبردهاي جهاني 

چرا كه . ، صورت ميگيردسازي است
 3 ظرف حد اكثر طبق آن رهنمود 

سال آينده  بايستي همه رايانه ها 
  .دحذف شون

در بخش دوم اين نوشتار به مقاصد 
سياسي حكومت احمدي نژاد از اين 
طرح و نيز بر شمردن  شرايطي 
اقتصادي  كه باعث ميگردد جامعه نياز 
به پرداخت يارانه نداشته باشد و 

راه حلي اساسي  براي همچنين بررسي 
در  ( مشكالت ساختاري اقتصاد ايران

  . ميپردازم )حد گنجايش اين نوشتار 
 توسل احمدي نژاد به اين طرح آنهم 

  پرداخت يارانه در آستانه اصرارش بر
، جدا از  پيامد هاي انتخابات 

دهشتناك اقتصادي آن براي جامعه ،  
در بعد سياسي براي حكومت احمدي 

چرا كه با . است "سود "نژاد حاوي 
طبق بر آورد (ها پرداخت نقدي يارانه

براي  دهكهاي پايين جامعه به هر   نفر 
ان ماهانه  هزار توم80 هزار تا 50از  

به اقشاري از )اختصاص داده ميشود  
مردم كه اغلب تحت پوشش كميته 
امداد و نهادهايي ميباشند كه بودجه 
خود را از دولت دريافت ميكنند ، 
افزون بر آن كه وابستگي آنها را به 

هاي آنها را  به  دولت بيشتر و دست
كند،مورد سوء  تر مي سوي دولت دراز

يم نيز قرار استفاده بي شرمانه رژ
چرا كه حكومت احمدي نژاد . ميگيرند

از يك طرف  بدانها براي  نمايش 
 "رهبرش "  خصوصا  كه "انتخابات"

نيز اراده كرده  است براي بار دوم نيز 
تنها نام وي از صندوقها به بيرون آيد ، 
نياز مبرم دارد و ازطرف ديگر اين 
اقشار محروم را به مصداق سالم گرگ 

ت ، بعلت وابستگي شديد بي طمع نيس
به نوعي در مالشان به دولت ، 

 هاي سياسي و اجتماعي  و تحرك
به نفع رژيم بكار  سركوب هر جنبشي 

ناگفته نماند كه .  خواهند گرفت
پرداخت نقدي يارانه ها به شدت به 
تضعيف هر چه بيشتر فرهنگ كار و 

و  .توليد در جامعه خواهد انجاميد
خيز توزيع مجاري و بسترهاي فساد 

هزار ميليارد 90آميز نقدي  تبعيض
) درصد نقدينگي كشور 60(تومان يارانه 

  . نيز بسيار خواهد بود 
نگارنده بار ديگر تاكيد ميكند كه نقدي 
كردن يارانه ها نه تنها مساله اي از 
مسائل اقتصادي كشور را حل نميكند ، 
بلكه بر عكس ضربه سختي به اقتصاد 

خود بدل  به راه كشور وارد ميكند و 
جديدي ميشود براي ورود به 
بحرانهاي بيشمار اقتصادي و خصوصا 
همان قشر محرومي كه در باال ذكرش 
رفت در دراز مدت  نيز محروم تر 

 تزريق حجم .توضيح آنكه . خواهد شد
عظيم نقدينگي به اقتصاد تك محصولي 
ايران، در شرايطي كه به تبع آن توليد 

افزايشي ناخالص ملي هيچگونه 
نخواهد يافت و حجم كلي كاالها و 
خدمات ايجاد شده در كشور نه فقط 

ه كاهش نيز خواهد كافزايش نيافته بل
مدت به دليل رشد  در كوتاه. داشت

چندين درصدي نقدينگي، نرخ تورم 
 باال خواهد برد به جهشي را به صورت 

اي كه قدرت خريد خانوارها با  گونه
ع نقدي درآمد جديد حاصل از توزي

ها بر اساس قانون ساده عرضه و  يارانه
 به دليل افزايش شديد نرخ  و تقاضا

كاالها و خدمات پس از مدت كوتاهي 
در مقايسه نسبي درآمد و افزايش نرخ 
كاال در اثر تورم ايجاد شده، تغيير 
بسزايي نخواهد كرد و از سويي با 
توجه به نرخ توزيع اموال منقول و 

 كشور و تمركز غيرمنقول موجود در
بخش عمده آن در اختيار يك قشر 

 20بسيار مرفه و متمول كه كمتر از 
درصد جمعيت كشور را تشكيل 

دهند و محروميت بخش عظيمي از  مي
جامعه از اين اموال، به دنبال افزايش 
نرخ تورم ناشي از افزايش نقدينگي 
ارزش نسبي اين اموال از جمله در 

مالك و منقول مانند ا هاي غير بخش
مستقالت و مسكن به شدت باال خواهد 
رفت و همين مسئله سبب خواهد شد 

اي از نقدينگي تزريق شده  بخش عمده
درآمد در شرايط نامتعادل  به اقشار كم

ايجاد شده از طريق قشر مرفه كه با در 
اختيار داشتن بخش عمده اموال و 
امكانات كشور و فروش بخشي از آنها با 

 گزاف ايجاد شده هاي كاذب و قيمت
به سرعت به دو دهك باالي درآمدي 
جامعه جذب شود و دوباره داستان فقر 
و محروميت طبقاتي به شكل 

  ..جديدتري تجربه شود
در واقع با نقدي كردن رايانه   قدرت 
خريدي عظيم  توليد خواهد شد كه 
در كنار آزاد سازي قيمتها ، 
ديگركنترل رشد سر سام آور  قيمت 

 كااليي امكان نخواهد همه گونه
از زماني كه در نظام واليت . داشت 

فقيه  پرداخت يارانه ها نه به خاطر 
تثبيت نسبي  قيمتها بلكه براي رو 
پوشاني از ضعف و كمبود توليد داخلي 
صورت گرفت  و نيز به اين علت كه 
قشرهاي مختلف توان مادي پرداخت 
قيمتهاي واقعي كاالهاي اساسي را 

ارانه ها پرداخت شدند و نداشتند ،ي
سير صعودي گرفتند ، سياست  پايين 
نگاه داشتن قيمتها نيز در واقع علت 
خود را تغيير داد و  به خاطر كمبود 
عرضه داخلي در برابر تقاضا  اعمال 

حكومت با پرداخت يارانه در . شد
. واقع كمبود توليد را جبران نميكرد

چرا كه ساختاربيمار  كل اقتصاد ايران 
از عوامل مهم عدم برداشت بودجه از 
توليد داخلي و وابستگي بيش از حدش 

اكنون اگر  .به نفت  بوده است
حكومت احمدي نژاد با پرداخت 
نقدي يارانه ها قدرت خريد بيشتري را 
در سطح جامعه توزيع كند ، از آنجا 
كه كمبود توليد ملي بطور ريشه اي 
ال جبران نشده است ، قيمتها روز بروز با

تر خواهند رفت و تورم غير قابل مهار 
اين اقدام براي اقتصاد . خواهد شد

ايران حكم كبريت و نفت را خواهد 
  . داشت

شايان تذكر است كه آنچه سبب شده 
است كه جامعه نمي تواند بهاي اصلي 
كاالهاي اساسي را بپردازد ، اين است 

  :چرا كه .كه امكان مادي آن  ندارد 
   : گستر شده استفقر بشدت دامن◄
 حكومت احمدي نژاد!!  رفاه "وزير"

 ميليون نفر زير 2/9حدود «: اعالم كرد
خط فقر شديد و مطلق هستند كه 

 11ها و   درصد از شهري5/10حدود 
درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر 

  »هستند
  اقتصاد ايران به اقتصاد مصرف ◄

محدود شده  و توليد  نيز بسيار محدود 
است و تنها به واردات دامن زده گشته 

  :شده است 
غير رسمي بسيار فرا تر از ( آمار رسمي 
مسعود مير كاظمي، كه  )آن است 

 بازرگاني حكومت احمدي "وزير"
نژاد اعالم كرده است حاكي از آنند 

 درصد از ظرفيت هاي 35 تا ٣٠: كه  
 با اين .توليدي كشور خالي مانده است

ه رشد جمعيت وضع توليد و با توجه ب
ايران با  نقدي كردن يارانه ها 
حكومت مجبور به افزايش روز افزون 

در امر واردات، .واردات خواهد شد 
ايران حتي  توانا به اتخاذ روشي 
. همچون كشور  عربستان نيز نيست 

زيرا عربستان با جمعيت كم بودجه 
عظيم دارد از اينرو  با واردات زياد مي 

ء نمايد و در عين تواند بازار را اشبا
اما  ايران به . حال تورم نيز ايجاد  نكند

نسبت  جمعيت زياد ش بودجه كمتري 
دارد  بخصوص كه اين بودجه نه 
پرداخت از توليد داخلي بلكه تزريق 
به اقتصاد داخلي است و لذا با واردات 

 ميليارد دالر فعلي نيز 80بيشتر از 
نخواهد توانست  آن حجم از نقدينگي 

ه با نقدي كردن يارانه ايجاد را ك
مينمايد ، بدون  دامن زدن به تورم 

  . جذب كند   
  :بيكاري بيداد ميكند◄ 

 بانك جهاني 2008گزارش سال بنا بر 
 » Doing Business« زير عنوان 

» فضاي كسب و كار«ايران از لحاظ 
 كشور جهان، در رديف 178در بين 

 . قرار گرفته است١٣۵  
ها نيز ناعادالنه است   توزيع درآمد◄ 

  .و همگاني نيست 
هاي منقول و   درصد دارايي80بيش از 

 درصد از 20غيرمنقول آن در اختيار 
 درصد باقيمانده در 20جمعيت آن و 

 . درصد جمعيت آن قرار دارد80اختيار
از اينرو قشرهاي وسيعي از جامعه در 
آمدهايشان براي پرداخت قيمتهاي 

   اصلي و واقعي كافي نيست
لذا براي اينكه جامعه تا به حدي در 
تنگنا قرار نگيرد كه نيازمند يارانه شود ، 
بايستي تغييرات ساختاري در اقتصاد 

  :در بعد اقتصادي .  بوجود آيد 
بجاي افزايش دائمي بودجه بايد ◄

آن را كاهش داد  و بودجه  در جهت 
كاهش  هزينه هاي جاري و اداري و 

 گذاري افزايش هزينه هاي سرمايه
مقاله  4نگارنده در .  تغيير جهت دهد 

 را تحليل كرده و روش 1387بودجه 
 .  كاهش بودجه را شرح داده است

توزيع را در سطح جامعه بايستي ◄
 .عادالنه كرد

 با نقدي كردن يارانه توزيع عادالنه 
بلكه توزيع عادالنه زماني است . نميشود

كه قشرهاي محروم  توانا باشند قدرت 
با . د بيشتر را نيز پس انداز كنند خري

دامن زدن به تورم همانگونه كه در باال 
ذكرش رفت اين قشر نه تنها قادر به 
پس انداز نخواهند بود، بلكه از عهده 
پرداخت افزايش قيمت همه نوع كاال 

 . را نخواند داشت
تراكم جمعيتي را دامن نزد و از ◄

مهاجرت اجباري  روستاييان به شهر ها 
 .وگيري كردجل

 با نقدي كردن يارانه ها ولي  نخست، 
رويه و مجدد رشد جمعيت  افزايش بي

تر از  ي برخورداري بيش كه به انگيزه
مواهب پرداخت نقدي يارانه است  

  يابد و دوم، افزايش مهاجرت  توجيه مي
  در صورتي كه .روستاييان به شهرها

  13 در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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بايستي سياستي اقتصادي اتخاذ شود 
 هزينه هاي هزينه هاي دولتي در كه

چند شهر دالل كه رشد  سرطاني 
كرده اند  به سود روستاها و شهر هاي 

كشور بكار افتد ، بطوريكه هر منطقه  
متناسب با منابع و استعداد هاي خود 
جاي خود ا در مجموعه اقتصاد ملي 

 . پيدا كند
سيستم بانكي و اعتبارات از مصرف به ◄

 .هد توليد تغيير جهت د
تجديد سازمان بانكها به نحوي كه 
فعاليتشان با هدف سياست اقتصادي 
متناسب گردد  و همانند تدابير درست 

 در 1359دوران مرجع انقالب در سال 
اين راه وامهاي كوچك صنعتي  و نيز 
وامهاي كشاوزي  حذف گردند و نيز 
هزينه هاي بانكي اين قبيل وامها به 

 صنعتگران  تا كشاورزان و.حدا قل رسد
تشويق به توليد فر آورده هايي گردند 

 .   كه كشور را از واردات بي نياز ميكند
 
ارزش پول ملي بايد بطرف ثبات ◄

 . رود 
 موفقيت خود حكومت احمدي نژاد 

را در تثبيت نرخ ريال در مقابل ساير 
اما تثبيت و تقويت  .ارزها مي بيند

نيازمند ثبات در سياست قوانين و ريال 
زيرا .  است و امنيت اقتصادي قرراتم

در حال حاضر سطح عمومي قيمتها و 
تورم تابع عواملي غير از عرضه و 

براستي كه يكي از داليلي  تقاضاست
كه مردم همواره نسبت  به آمار و 
گفته هاي دولتمردان بي اعتماد 
ميباشند همين ضعف و بي ارزش 
نمودن ريال ميباشد ،چرا كه اگر ارقام 

شده مبني بر بهبود وضعيت ارايه 
هر سال ،اقتصادي ايران صحت داشت 

شاهد آب رفتن ارزش ريال نبوديم  
در واقع ثبات ارزش پول ملي .

ساز رونق توليد و اقتصاد است كه  زمينه
تحقق اين امر نيز تنها از طريق رشد 

گذاري، بهبود تجارت خارجي،  سرمايه
داشتن روابط اقتصادي مناسب با ساير 

ا و كاهش نرخ تورم مقدور كشوره
گيري  است اما در شرايطي كه جهت

هاي اقتصادي بر خالف  سياستگذاري
توان انتظار ثبات   اين مسير است، نمي

 پول ملي و رونق توليد را داشت
. اما خانه از پاي بست ويران است

مشكل اقتصاد ايارن تنها طرح ناپخته و 
فاجعه آفرين حكومت احمدي نژاد 

  .نيست 
جامعه اي كه حتي از برنامه اول تا  در 

جامعه جوان ايران !! چهارم توسعه اش 
نه يك نيروي محركه  ، كه يك مساله 
،آنهم مساله بيكاري ،تعريف شده است، 
و در   همان چند  برنامه  نيز چند و 
چون تبديل توليد ملي به رانت مطالعه 
نشده است ، در عوض فهرست سرمايه 

 كردو سرمايه اي گذاريها يي كه بايد
كه بايد از راه قرضه خارجي و داخلي 

ا محرز !تحصيل كرد بر آورد شده است
است كه با اين برنامه ها ي ضد رشد 
اقتصاد ايران چرا دچار مشكالت بنيادي 

روشهاي اقتصادي در . خواهد ماند
نظام واليت فقيه همه  ضد رشداند  
چرا كه همه نيروهاي محركه كشور 

و . ه خود گرفته اند جهت تخريبي ب
اين نظام فرصتهاي اقتصادي را به 

. تنگناهاي اقتصادي بدل كرده است 
تنگناهاي موجود نيز  هر يك خود 
مجموعه اي هستند  و در جمع خود 
نيز مجموعه اي را بوجود مي آورند 

اين .  كه نظام استبدادي حاكم  است
تنگناها  ساخته انديشه راهنما و ديگر 

 – كه نظام اقتصادي عواملي هستند
سياسي واليت فقيه را بوجود آورده 

  . اند
بعنوان  نمونه نفت و نسل جوان كشور  
كه  دو نيروي محركه جامعه هستند  ، 
در اين نظام  هر دو  هم تخريب 
ميشوند و هم در مسير تخريب از آنها 

چرا كه در نظام فاسد . استفاده ميشود
ف حاكم  صدور باز هم بيشتر نفت و صر

در آمد آن  در خنثي كردن نيروي 
محركه اي كه جوانان كشورند  بكار 
ميرود ، با اين كار هر دو نيروي 

نيروي محركه . محركه تخريب ميشوند
جوان  و نيز بيكاري آنها  با كمبود  

سرمايه و دانش و فن و مديريت و 
خود بدل به تنگنايي ...اطالعات و

بزرگتر ميشود  تخريب نيروي محركه 
يگر كه دانش و فن است از راه سمت د

تخريبي دادن  به آموزش و پرورش 
 مقاله 23و نگارنده در (بعمل مي آيد 

سمت وسوي مخرب آموزش و پرورش 
حاصل اين ) ايران را باز شمرد ه است 

سه تخريب،  تخريب محيط زيست و 
تخريب بسياري از فعاليتها ، بخصوص 

پيش بيني (كشاورزي و جنگلها است  
 تاسال شود بر اثر سوء مديريتمي
يك سوم تا يك پنجم اراضي 1390،

كشاورزي براثرفرسايش خاك عقيم 
 بنا بر آمارسازمان .وغيراستفاده شوند

 90 از 1364خواربار جهاني سال 
 ميليون 3/9ميليون هكتار مرتع ايران،

 ميليون هكتار 4/43هكتار مرتع خوب و 
ل آمد، اما در سامرتع فقير به شمار مي

 ميليون و 86 كل مراتع ايران 1382
 هزار هكتار برآورد شدند كه تنها 104

 56 ميليون هكتار آن مرتع خوب و 7
. ميليون هكتار مرتع فقير نام گرفت

ميليون هكتار از همچنين   يك  
 سال توسط 5هاي ايران در هر  جنگل

سازي، سدسازي،  عواملي مانند جاده
هاي صنعتي و نفتي و  آلودگي

هاي عمدي و غيره از  سـوزي شآتـ
 اراضي 50 تا 40رونددر دهه  بين مي

ميليون هكتار 18جنگلي ايران حدود 
بود كه در عكسبرداري هوايي در دهه 

 ميـليون هـكـتـار 12 اين رقم به 80
هاي ما  رسـيـده اسـت كـه اگر جنگل

به همين سرعت نابود شوند تا چـند 
دهه آينده در ايران جنگلي وجود 

اين نظام حتي ).خـواهـد داشـتنـ
نيروي محركه موجود  يعني  سرمايه را 

قرضه ( با  نيروي محركه غير موجود 
جانشين ميكند و  اين روش )خارجي 

روش زنداني كردن جامعه در تنگنا 
  .است

ميدانيم كه بانك جها ني كه حكومت 
آقاي رفسنجاني را به اجراي  مجموعه 

 اكنون اي ي از تدابير ناگزير كرد و
نيز حكومت احمدي نژاد با شتاب در 
خدمت آن قرار گرفته است  ،  اجراي 
مجموعه اي از تدابير را  خواسته بود ، 

اما . كه مردمساالري يكي از آنها بود 
تدابير در استبداد فساد گستر اجرا 
شدند و ويرانگريهاي بسياري ببار 

تا وقتي در ايران ،اقتصاد . آوردند 
 واقعيتي نشود كه جامعه بعدي از ابعاد

است و تا وقتي تدابير اقتصادي با 
تدابير سياسي و اجتماعي و ففرهنگي و 
نيز محيط زيست ايران همراه نشوند 
. ممكن نيست به ويرانگري نيانجامد

وقتي در كشور استبداد زده ما هدف از 
فعاليت اقتصادي تحكيم موقعيت در 
قدرت سياسي است اين هدف روشي 

حميل ميكند  ويرانگر سرمايه و را كه  ت
و تنگنايي كه اين .فعاليت توليدي است

هدف با روش سازگار با خود  بوجود 
مي آورد يكي از مرگبارترين تنگنا ها 

تعيين هدف اقتصادي براي .  ميباشد 
سرمايه گذاري  تشخيص روش بايسته 
بدون خلع يد از اين گروه بنديها 

  ممكن نيست
دي ايران تنگناهاي موجود اقتصا

حاصل جهت تخريبي است كه نظام 
فاسد سياسي موجود به نيروهاي 
محركه جامعه اعم از جامعه جوان و 

بنابر اين نه در . داده است ... سرمايه و 
خارج از جامعه و  اقتصادش بلكه در 
درون جامعه و اقتصادش  بايستي در 
يك نظام مردم ساالر مجموعه 
روشهايي سنجيد كه سبب تبديل 

اقتصاد دانان . نگناها به فراخناها شوندت
كشور بايستي به جامعه  هشدار دهند 
كه توسعه در بزرگ شدن رقم توليد 
ناخالص ملي  خالصه نميشود ،بسا ميشود 
كه بزرگ شدن اين رقم بيانگر شدت 
گرفتن تخريب منابع طبيعي و استثمار 
مردم كشور و فقر روز افزون كشور و 

نيت اقتصادي كه ام.  افراد جامعه است
اكنون از فضاي اقتصادي كشور رخت 

بر بسته است ، امنيت بكار افتادن 
دقيق . نيروهاي محركه در رشد است 

و شفاف كردن اين امنيت است كه 
فراخناي كنوني استبداديان را براي 

ضابطه امنيت . آنها به  تگنا بدل ميكند
اقتصادي صفر شدن تخريب نيروهاي 

يان بخشيدن به روش پا. محركه است
سرمايه گذاريهايي كه هدفشان سهم 
بردن از رانت و تحكيم موقعيت در 
هرم قدرت ميباشد ، نياز به تغيير 
ساخت قدرت و منحل كردن مافياها و 
گروه بنديه هايي دارد كه دولت و 

  .اقتصاد را در قبضه خود دارند
ضابطه درستي  سياست اقتصادي  
توسعه بخش بودن مجموعه روشها 

مجموعه روشهايي كه ويرانگري . است 
هارا كاهش دهند و عرصه فعاليت را 

در واقع تدابيري كه . گسترده تر كنند
ميبايد  عوامل موجد تنگناهاي 
اقتصادي را از ميان بردارند ، بايد 

چرا كه . مجموعه اي از تدابير باشند 
تنگناهاي اقتصادي خود به تنهايي 

قتصادي هر تنگناي ا. بوجود نمي آيند 
حاصل جمع شدن عوامل متعددي 

  .است
در يك  جامعه سالم نيروهاي محركه 
اي كه در آن ايجاد ميشوند بايد 

اگر فعال .بتوانند در رشد فعال شوند 
نميشوند عوامل سمت دهنده به اين 
. نيروها هستند كه بايد شناسايي شوند

تغيير سمت دادن به نيروهاي محركه 
 اقتصادي  – از راه تغيير نظام سياسي

  . است كه چاره اصلي خواهد بود 
 نظام فاسد واليت فقيه  كه  در آن هر 
نيروي محركه اي به يكي از اشكال 
زور ويرانگر بدل ميشود ،جوان مساله 
بيكاي ميشود ، سرمايه بدل به رانت 
ميشود ، انديشه راهنما بدل به دين 
خشونت و قدرت ميگردد و فراخناهاي 

و فرصتها بدل به سياسي اقتصا دي 
تنگنا و بحران ميگردند، بايستي تغيير 

  . كند 
برنامه گذاري بر اساس سياست موازنه 
منفي  و فعال كردن نيروهاي محركه 
  اقتصادي در رشدي واقعي تنها  از يك 

لذا . نظام مردم ساالر برخواهد آمد
ملت ايران بايستي همت و عزم خود را 

اسيب ابتدا  معطوف  تغيير نظام سي
  .   موجود  نمايد

  
 در دانشگاهها دوربين :انقالب اسالمي

هاي مدار بسته را نيز بر ديگر اسباب 
  :مهار دانشجويان و دانشگاهيان افزوده اند

  

رژيم شكنجه، اعدام، 
دوربين جاسوس، 
  ...:خودكشي از فقرو

  
  

، يکی از کارگران ٨٧ مرداد ٢۵در ◄ 
شرکت مخابراتی شيراز در محل کارش 

در پی پرداخت نشدن . کشی کردخود
حقوق و مزايای کارکنان شرکت مخابراتی 
راه دور ايران از ابتدای سال جاری تا 
کنون و بوجود آمدن مشکالت خانوادگی و 

معيشتی برای پرسنل اين مجموعه صنعتی  
علی کيامرثی که دارای بيش از بيست 
سال سابقه کار در اين شرکت ميباشد در 

له طناب خود را حلق محل کار خود بوسي
وی که بطور اتفاقی توسط يکی . آويز کرد

از همکارانش از مرگ حتمی نجات يافت 
اکنون در حالت کما و در وضعيت بسيار 

  . بدی بسر ميبرد
، اطالع رسيد که ٨٧ مرداد ٢۵در ◄ 

 خرداد ٣٠عليخانی بدون هيچ دليلی از 
 روز به سلولهای انفرادی ۴۵ماه به مدت 
نهای مخفی واواک برده شده يکی از زندا

او طی اين مدت تحت شکنجه های . است
عليرغم . جسمی و روحی قرار داشته است

گرمای زياد در اهواز او در سلولی قرار 
داشت  که  فاقد هرگونه امکانات تهويه و 
وسائل برودتی بود و بازجويان برای تحت 

فشار قرار دادن او پنجره کوچک سلول را 
 جريان يافتن هوا در می بستند تا از

او تحت شکنجه .  سلولش جلوگيری کنند
های وحشيانه مانند شوک الکتريکی و 
ضربات با کابل و شکنجه های ديگربرای 
گرفتن اعترافات مد نظر واواکی ها قرار 

  .داشته است
، بيانيه انجمن ٨٧ مرداد ٢٧در ◄ 

اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم 
امات اين دانشگاه با حاکی از آنست که مق

استفاده از تعطيالت تابستانی و با دور 
ديدن ظلم ستيزان از دانشگاه، برای بيش 

 نفر از متحصنين احضاريه ٣۵از 
فرستاده و با صدور حکم تعليق از تحصيل 

 نفر از دانشجويان ٨ ترم برای ٢به مدت 
طبيعی ترين حق آنهارا که با زحمت و 

 زير پا پشتکار او پيوند خورده است
گذاشته و به دنبال زهر چشم گرفتن از 

  .دانشجويان هستند
، صباح نصري و ٨٧ مرداد ٢٧در ◄ 

هدايت غزالي دو دانشجوي دربند، که 
بيش از چهارده ماه است در زندان به سر 
مي برند، براي چهارمين مرتبه، از زندان 

 دادگاه انقالب تهران انتقال ١٣به شعبه 
اضي سادات با عدم با اين حال ق. يافتند

حضور خود در دادگاه مانع از رسيدگي به 
پرونده و اتهامات اين دو فعال دانشجويي 
براي مرتبه چهارم در عرض چهارده ماه 

  . گذشته شد
، شيرين عبادی و ٨٧ مرداد ٢٨در ◄

دخترش، نرگس توسليان، از خبر گزاری 
دولتی ايرنا، بدليل انتشار خبر جعلی 

آيين بهائيت و گرويدن دختر او به 
همچنين روزنامه هايی که اين خبر را 
  .چاپ کرده اند، به دادگاه شکايت کرده اند

، شکراهللا شکري، ٨٧ مرداد ٢٨در ◄ 
، در »طبرستان«مديرمسوول هفته نامه 

نامه يي به دبير هيات نظارت بر 
مطبوعات به لغو امتياز اين هفته نامه 
سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 

  . ض کرده استاعترا
،  بنا بر اطالعيه ٨٧ مرداد ٢٩در ◄ 

 کميته پيگيری بازداشتهای ١۵شماره 
محمد «خودسرانه، محکوميت آقای 

رئيس سازمان دفاع از » صديق کبودوند
حقوق بشر کردستان به يازده سال حبس 
از سوی  دادگاه انقالب اسالمی تهران را 
يکی از بارزترين مصاديق عملکرد منفی 

 قوانين مراجع ذی ربط در رابطه و ناقض
 . با فعاالن حقوق بشر خوانده  است

، به گزارش پايگاه ٨٧ مرداد ٢٩در ◄ 
خبررسانی عبرت،  رضا حجازی جوانی 

 به اتفاق تعدادی از ٨٢که در سال 
دوستانش در نزاعی دست جمعی در پارک 
ايثارگران اصفهان شرکت کرده و فردی 

ی را به قتل بنام وحيد صادقيان قوام آباد
صبحگاه )  در پانزده سالگی(رسانده بود 

امروز در کنار چوبه دار قرار گرفت و با 
» قانونی«توجه به اينکه تمامی مراحل 

برای اجرای قصاص او انجام شده بود با 
  .ساعتها تاخير اعدام  شد

، پرستويي و ٨٧ مرداد ٢٩در ◄ 
.  احضار شدند دادسرای جنايی پوراحمد به 
اد يك شماره حساب جمعي برای علت ايج

بازپرس ! نجات يک نوجوان از اعدام
 بازيگر معروف و يك ٢جنايي تهران 

هاي  آارگردان سينماي ايران به نام
اهللا انتظامي، پرويز پرستويي و  عزت

آيومرث پوراحمد و را به دادسراي امور 
شاملو، بازپرس علت . جنايي فراخواند

 جمعي احضار را ايجاد يك شماره حساب
با قصد تلطيف احساسات عمومي گفته 

  !  است
، آيدا سعادت، سارا ٨٧ مرداد ٢٩در ◄ 

لقماني و نفيسه آزاد، سه فعال جنبش 
زنان روز گذشته بدون اطالع قبلي و پس 

براي تحويل  از مراجعه به دادگاه انقالب 
آنها  .گرفتن وسايلشان، تفهيم اتهام شدند

و تمرد در به اتهام اخالل در نظم عمومي 
برابر پليس مورد بازجويي داديار  قرار 

   .گرفتند 
، نيروهای امنيتی با ٨٧ مرداد ٣١در ◄ 

دردست داشتن حکم جلب عليرضا 
فيروزی، عضو انجمن اسالمی دانشجويان 
دانشگاه زنجان و همچنين حکم بازرسی 
منزل پدری وی، منزل او را بازرسی 

 ولی به دليل عدم حضور نامبرده. کردند
در منزل، از خانوده وی خواسته شد، که 

، ساعت ١٣٨٧ شهريور ٢روز شنبه، 
 صبح، وی خود را به دادسرای زنجان ١٠

 .معرفی نمايد
،  همزمان با ٨٧ مرداد ٣١در ◄ 

بازداشت يعقوب مهرنهاد، تعدادي از 
انجمن جوانان صداي عدالت «اعضاي 

در دفتر اين انجمن » سيستان و بلوچستان
اين افراد پس از سپري . دبازداشت شدن

نمودن هفتاد روز بازداشت از زندان آزاد 
 .گرديدند

فضل "چهار تن از افراد مذکور به نامهاي 
اسداهللا شه " ساله ،١۶" الرحمن چهراس

دانشجوي ترم آخر جغرافياي " بخش
شهري دانشگاه زاهدان ، عبداهللا 
ساالرزهي عضو شوراي مرکزي و دبير 

 به همراه کميسيون فرهنگي انجمن
 ساله يعقوب ١۶ابراهيم مهرنهاد برادر 

مهرنهاد به دليل پيگيري و اطالع رساني 
نسبت به وضعيت يعقوب مهرنهاد در 
اسفند ماه سال گذشته بازداشت گرديدند و 
همچنان، بالتکليف پس از سپري نمودن 
شش ماه از زمان بازداشت خود در زندان 

راد اين اف.مرکزي اين شهر به سر مي برند
فاقد وکيل مي باشند و نسبت به اتهامات 

  .آنان اطالع دقيقي در دست نيست 
، سه دانشجوی ٨٧ مرداد ٣١در ◄ 

ديگر دانشگاه علوم پزشکی شيراز نيز به 
بنا براخبار به . دادگاه انقالب احضار شدند

دست آمده، مسعود خيراتی، سخنگوی 
سابق انجمن اسالمی دانشگاه های شيراز 

کی، مهدی اميريان، دبير و و علوم پزش
نادر ديناری، دبير کميته سياسی اين 

  .انجمن به دادگاه انقالب احضار شده اند
، علی رغم ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

اعتراضات سال گذشته ی دانشجويان 
دانشگاه مازندران، مديريت اين دانشگاه 
در تابستان اقدام به نصب دوربين 
 مداربسته در سطح دانشگاه و حتی جلوی

اين اقدام مديريت . درب کالسها کرده است
دانشگاه مازندران در حالی است که 
ارديبهشت امسال دانشجويان دانشگاه 
مازندران اقدام به برگزاری تجمعی 
اعتراضی در دانشگاه کردند که منجر به 
درگيری ماموران حراست و انتظامات اين 

  . دانشگاه با دانشجويان معترض شد
، رضا نگهداری ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

فعال دانشجويی دانشگاه تهران که برای 
گذراندن تعطيالت تابستانی و ديدار با 
خانواده ی خود به شهرستان مالير سفر 
کرده بود صبح يکشنبه سوم شهريورماه 
توسط نيروهای اطالعاتی و امنيتی 

 .شهرستان مالير بازداشت شد
، چهار تن از نه ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

 ٢٣ان آه بيش از اين در فعال حقوق زن
 تفهيم  خرداد ماه بازداشت شده بودند،

 ۵٠اتهام شده و براي هر آدام قرار آفالت 
مينا جعفري با . ميليون توماني صادر شد

نسرين ستوده، ژيال : اعالم اين خبر گفت
يعقوب، جلوه جواهري، آيدا سعادت،  بني

فريده غائب، ناهيد ميرحاج، سارا لقماني، 
زاده، نه فعال  د و عاليه مطلبنفيسه آزا

حقوق زن هستند آه به مناسبت روز 
همبستگي زنان توسط پليس دستگير 

: شدگان افزود وآيل اين بازداشت. شدند
روز شنبه هفته جاري طي تماسي از 
سوي دادياري يكم امنيت دادگاه انقالب، به 

فريده غائب، سارا (سه تن از موآلينم 
ع داده شد آه اطال) لقماني و نفيسه آزاد

براي دريافت مدارك به دادگاه مراجعه 
 . آنند
، مهدی احمدی از ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

دانشجويان تربيت معلم برای سومين 
 ٣٢بازجويی خود به دادگاه انقالب اتاق 

او رقيه سعيدی يکی ديگر .  مراجعه  کرد
از دانشجويان اين دانشگاه را ديد که 

جعه کرده همراه پدر خود به دادگاه مرا
اسم او حداقل تا پيش از اين جزو . است

همچنين از . احضار شدگان نبوده است 
احضار تعداد ديگری از دانشجويان نيز 

مصلح فتاح پور و فاروق . اطالع می يابد 
  . معروفی نيز  به دادگاه خواسته شده اند 

شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و 
می وقتی که مقاومت او ادامه يافت و ن

خواست که به زور وارد ون شود بارها 
سرش را به جداره بااليی خودروی ون 

نيروی انتظامی همچنين موبايل . کوبيدند
دو پسر جوان که از حادثه فيلمبرداری 

  .کرده بودند را گرفت
گزارشگران بدون ، ٨٧ شهريور ۵در ◄ 

مرز نگرانی خود را از وضعيت سالمت و 
اظهار قی  شرايط بازداشت عمادالدين با

نگار و فعال حقوق  روزنامه. .کرده اند
 مرداد ماه به سلول ١٩از تاريخ بشر 

 زندان اوين ٢٠٩انفرادی در بند امنيتی 
اين در حالی است که بنا . انتقال يافته است

بر توصيه پزشکان قرار بود همان روز 
برای مداوا به بيمارستانی در خارج از 

امه های سردبير روزن. زندان منتقل شود
توقيف شده فتح و جمهوريت بر خالف 
نظر پزشکان معالج خود بعد از مرخصی 

 ٢٧استعالجی در تاريخ سه شنبه 
     .فروردين ماه به زندان اوين بازگشته بود

 
  16در صفحه

  ايران؟دگرآتش در گردا
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اراده ملی برای برخورد 
با فاجعه ملی کشتار بزرگ 

زندانيان سياسی در 
  ۶٧تابستان سال 

  
  

ر هنوز واقعيت اين با اين وجود بعلل زي
اتفاق دردناك به كل واضح نشده 

  :است 
تالش وافر رژيم براي مخفي نگاه -

داشتن اين فاجعه در زمان اجراي آن 
، بعد از 60آگر در سال . و از آن ببعد

كودتاي عليه  رئيس جمهوري منتخب 
مردم، شب و روز رژيم دست به اعدام 

 عدد 400ميزد و حتي تعداد اعدامها تا 
يك شب هم رسيد اما رژيم ابايي در 

. از مخفي كردن آن خشونتها نداشت
، بعلت 67اما در باره اعدامهاي سال 

ضعف مفرط اش اين جنايت را پنهان 
داشت و هنوز هم خط قرمز بزرگي 

  .  در برابر اين امر كشيده اند
سكوت كساني كه از رژيم فاصله -

گرفته اند عامل دوم ناشناخته ماندن 
تنها شخص آقاي . عه استابعاد فاج

منتظري براي كشف حقيقت در اين 
باره، اطالعات بسيار مهمي را منتشر 

آيا اگر آقايان موسوي . كرده است
اردبيلي، موسوي خوئيني ها، محتشمي 

كه اكنون بر سكوي اصالح .... پور و 
طلبي  تكيه زده اند و در آنزمان در 
مصدر امور بودند و از نزديك با اين 

رابطه داشتند، يك دهم كار قضيه 
آقاي منتظري را انجام داده بودند چه 
اتفاقي مي افتاد؟ آيا سكوت كامل 
اينگونه افراد نشان از اين نيست كه 

 خود در اين فاجعه دست داشته اند؟  
باالخره اينكه در سطحي پايين تر -

سؤاستفاده سياسي برخي از نيروها و 
اشخاص با انتشار اطالعات غلط يا 

روغ،  بقصد غليظ كردن جنايتي كه د
نيازي به دان نيست، به شفاف كردن 
موضوع  نه تنها كمكي نكرده اند بلكه 

 . لطمه هم وارد ساخته اند
با توجه به گفته ها و نوشته و مصاحبه 

خاطرات آقاي منتظري، خاطرات (ها 
ري شهري و خاطرات زندانيان سياسي 
از جمله خاطرات آقاي مصداقي كه 

 جلد منتشر شده است، همچنين 4در 
خاطرات خانم منيره برادران و مصاحبه 
هاي ايشان از سوي راديو زمانه با چند 
تن از زندانيان سياسي در ماه گذشته، 
و مصاحبه هاي خانم فروغ لطفي از 
فعاالن برجسته خانواه هاي اعداميان 

، با ميزان كمي خطا )بسيار گويا هستند
ميتوان در رابطه با اين فاجعه 

  :وافعيتهاي زير را مطرح كرد
  
 علت كشتار زندانيان سياسي جه – 1

  . بود؟
از آنجا كه كشتار زندانيان سياسي از 

 مرداد در اوين آغاز شد و از 6روز 
آنجا كه  حمله مجاهدين از عراق به 

 مرداد صورت گرفت، 3ايران در 
بسياري در درون رژيم و بيرون آن 

سي را نتيجه علت كشتار زندانيان سيا
 "فروغ جاويدان"(حمله مجاهدين 

) "اول مهران بعد تهران"كه با شعار 
اما اين نتيجه گيري . آغاز شد، ميدانند

هم از نظر داده هاي تاريخي غلط 
است و هم از نظر اخالقي و حقوق 

  .انسان غيز قابل قبول
از نظر تاريخي درست نيست زيرا به 

يان شهادت بسياري از نوشته هاي زندان
سابق و به شهادت آنچه از رژيم بيرون 
آمده است، از چند وقت قبل از شروع 
قتل عام، فشارهاي زيادي بر زندانيان 

 67از آغاز بهار . سياسي وارد مي آمد
بدنبال بازخواستهاي چند باره 
زنداانيان تفكيك ميشوند و در زندانها 
. نقل و انتقاالت زيادي صورت ميگيرد

 ماه كليه مالقاتهاي از روز اول مرداد
در واقع بعد از . زندانيان قطع ميشود

اينكه به لطف فشارهاي آقاي منتظري 

 چند هزار نفر 65 و 64در سالهاي 
از ]  نفر5000بقول آقاي منتظري [

زندانيان سياسي آزاد شده بودند اما 
هنوز در زندانها ايران چندين هزار 

آقاي . زنداني سياسي وجود ميداشت
ت منتظري را از زندانها در خميني دس

آقاي .  كوتاه ميكند65اواسط سال 
، يعني 65 مهر  ماه سال 17منتظري در 

دو سال قبل از قتل عام،  به آقاي 
  :خميني چنين مينويسد

آيا ميدانيد در زندانهاي جمهوري " 
اسالمي به نام اسالم جناياتي شده است 
كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس 

  "شاه نشده است؟
آقاي خميني در همان سال به او 

آزادي بي رويه چند صد ":نوشته بود 
منافقين به دستور هيئتي كه رقت قلب 
و حسن ظن شان واقع شد ، آمار 
انفجارها، ترورها و دزدي ها را باال 

  . "برده است
بعد از اينكه دست آقاي منتظري از 
زندانها كوتاه ميشود اين سوال براي 

 ميشود كه با مسئوالن جديد مطرح
زندانيان باقي مانده چه بايد كرد؟ 
بسياري از زندانيان مدت زندانشان هم 
تمام شده بود اما رژيم آنها را آزاد 

بدينترتيب  راه حل ديگري به . نميكرد
.  باقي نميماند"خانه تكاني"غير از يك 

 رژيم بدنبال 65اين بود كه از سال 
تفكيك .  آخر ميگشت"راه حل"

و بازخواستهاي چند باره در زندانيان 
 براي رسيدن به اين هدف 67بهار سال 

زماني كه خميني در . صورت گرفت
 تيرماه قطعنامه آتش بس با 25تاريخ 

عراق را ميپذيرد، مسئله جام زهر 
خوردنش تززل بزرگي براي 
هوادارنش ايجاد ميكند و مخالفان 
براحتي ميتوانستند از آن بهره برداري 

جهت كليه مالقاتها ي از اين. كنند
زندانيان سياسي از اول مرداد ماه قطع 
ميشود و تا آبانماه اين قطع مالقات 

  .ادامه پيدا ميكند
 مرداد به ايران 3سازمان مجاهدين  در 

حمله ميكند و جنايتي كه همه چيز 
 مرداد 6براي اجراي آن آماده بود از 

حدود  شهريور 20ماه شروع ميشود و تا 
اما علت ديگري كه . ميكندادامه پيدا 

نشان ميدهد طرح قتل عام وجود 
داشته اين است كه اگر سازمان 

 5مجاهدين به ايران حمله كرد چرا از 
شهريور ماه كشتار ماركسيستها كه 

اكثريت آنها را توده ايها و فدائيان  
اكثريت تشكيل ميدادند شروع شد؟ 
اگر اين فرض غير اخالقي را بپذيريم 

ن مجاهد مجرم بودند به كه زندانيا
ماركسيستها كه روحشان از اين حمله 
خبر نداشت چه ربط داشت و چرا 

 نفر از ماركسيستها با عقايد 500حداقل 
 20مختلف را بعنوان مرتد در عرض 

روز قتل عام كردند؟ حتي بسياري از 
آنان مخالف مبارزه مسلحانه با رژيم 
بودند اما چون مخالف بودند و سر خم 

  . ه بودند مستحق مرگ ميشدندنكرد
هدف از آوردن اين داليل درست 
دانستن كار مجاهدين نيست كه آنها از 
همان زماني كه به عراق پيوستند راه 
خيانت به وطن و مردم خود را پيش 
گرفتند و رسيدگي به كارنامه سياسي 

اما . آنها موضوع اين مقاله نيست
نميتوان جنايت رژيم را براي از بين 

 زنداني به گردن 4000ن بيش از برد
آنان انداخت و اين كار از ديدگاه 
حقوقي و اخالقي كامال غير منطقي و 

مسئول اول اين . غير قابل قبول است
جنايت بزرگ شخص آقاي خميني 
. است كه دستور را صادر كرده است

 "فروغ جاويدان"شايد تاثير عمليات 
اين بود كه ميزان خشونت و بيرحمي 

بهترين "ه زندانيان را باال برد و نسبت  ب
 را براي رژيم به قصد از بين "موقعيت

بردن زندانيان سياسي فراهم آورد، 
موقعيتي كه رزيم مدتها بدنبال آن 

  .       بود
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بودند و از چه تاريخي قتلها صورت 
  .گرفت

هيئت را كه آقاي خميني تعيين كرده 
قل يراي زندانهاي بود  حدا

گوهردشت و اوين يگانه بود و تشكيل 
شده بود از جعفر نيري، مرتضي 
اشراقي، مصطفي پورمحمدي و يا 

در . نماينده اي از وزارت اطالعات
اينكار  ابراهيم رئيسي، اسماعيل 
شوشتري ، رامندي  و علي مبشري هم 

ها  البته در همه جلسه.  كمك ميكردند
اين هيئت در . دهمه آنها حضور نداشتن

زندانهاي اوين و گوهر دشت از 
مسئوالن ديگر اين دو زندان نيز كمك 

اما بعنوان مثال الجوردي .  ميگرفتند
او بعد از . در اين قتلها شركت نداشت

پايان قتلها يعني در شهريور ماه دوباره 
. در زندان اوين مسئوليت پيدا كرد

هيئت اول قتلها را بنا بدستور خميني 
از هواداران » منافقين»اره در ب

مجاهدين شروع كرد و بعد بنا به حكم 
ديگري در باره مرتدها هئيت به قتل 

با اينكه . زندانيان ماركسيست پرداخت
 توسط "منافقين"حكم خميني درباره 

آقاي منتظري منتشر شد اما تا كنون 
حكم مربوط به ماركسيستها منتشر نشده 

زني از در مورد ماركسيستها هيچ . است
 اعدام نشد و 67زندانيان در شهريور 

علت اين مسئله هم اين است كه در 
فقه روحانيت حاكم، زن مرتد را 
نميتوان اعدام كرد زيرا زنها قوه 

اما مردان ماركسيست !. تشخيص ندارند
اين در . بعنوان مرتد اعدام شدند

حالي است كه زنان مجاهد بعنوان 
م منافق اعدام شدند زيرا طبق حك

شرعي روحانيت حاكم، زن منافق را 
البته . ميتوان كشت اما زن مرتد را نه

زن مرتده را چنان زير فشار و شكنجه 
قرار ميدادند كه توبه كند و چند زن 
به همين علت در آن زمان خودكشي 

اكثر كشتارها در مردادماه و . كردند
شهريورماه نيز با دار زدن صورت 

 است در اينجا ضروري. گرفته است
گفته شود كه جاي تاسف دارد كه 

 شهريور 10گروههاي ماركسيست روز 
را بعنوان سالروز قتل عام زندانيان 

بهتر اين است . سياسي تعيين كرده اند
 مرداد و يا 6يا روز آغاز اعدامها يعني 

يك روز ديگر كه به انتخاب همه 
خانواده ها و زندانيان سابق باشد براي 

 اختصاص داده اين موضوع با اهميت
اما افسوس كه در اينحد هم . شود

 بر دفاع عام از حقوق "منافع  سياسي"
اين نكته ضروري است . بشر مي چربد

كه يادآوري شود كه قتلها تنها در 
تهران صورت نگرفت، بااينكه بيشترين 
شهادتها از زندانيان تهران و 

 6گوهردشت بوده است اما از همان 
تبريز، خرداد در شهرهاي رشت، 
قتل ... شيراز، مشهد، خرمĤباد، دزفول و 

  . زندانيان سياسي شروع شد
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  عمومي چگونه از اين قتلها مطلع شدند
  با اينكه رژيم همه كار كرد كه كسى 
از كشتار آگاه نگردد، اما باالخره برخى 

ها، از طريق زندانيان ديگر،  از خانواده
  مطلع "فاجعه ملى" و بيش، از اين كم

شايعه هاى زيادى خانواده ها . شدند
مشكل آنها اين . شنيدند در اين باره مى
در . توانستند باور كنند بود كه نمى

. بردند ناباورى، در هم شكسته، بسر مى
بسيارى از فرزندان و همسران آنها قبالً 
محاكمه شده بودند و علتى وجود 

ر زندان، بدون اينكه نداشت كه آنها، د
عملى انجام داده باشند، محكوم به 

بويژه اينكه محل . مرگ  و اعدام شوند
اما از . دفن مشخصى وجود نداشت

آنجا كه مالقاتها دوباره از اواخر آبانماه 
از سر گرفته شد و خانواده ها قصد 
مالقات با عزيزانشان را داشتند راه 

هر . گريزي براي رژيم باقي نمانده بود
خانواده اي كه ديگر مالقات نداشت 
درمي يافت كه فرزندش را اعدام 

باالخره از خانواده ها . كرده اند
دعوت شد كه براي گرفتن ساكهاي 

بدينترتيب . فرزندانشان مراجعه كنند
بود كه خانواده ها همديگر را در 
يافتند و رشته همبستگي در بين آنان 

ز مادرهايي بودند كه بدور ا. قوي شد
 صبح به 3ديد مامورين  در ساعت 

خاوران ميروند و با بيلچه و دستان 
خود بدنبال جنازه فرزندانشان 

در همان سال، بارندگى . ميگردند
 و از رويداددر تهران  نيز  يشديد

آنجا كه گورهاى دسته جمعى را 
عميق نكنده بودند، شدت و زيادت 
باران باعث شسته شدن خاك شد و، 

ها بر  متهايى از جنازهدر چند جا، قس
حتي يكي . روى خاك نمايان گشتند

از افراد خانواده ها دست يك جوان 
را كه از بدنش جدا شده بود را پيدا 

بنظر ميرسد كه سگها بدنبال غذا . ميكند
به برخي از جنازه ها دست يافته 

ماجراي تالش خانواده ها بسيار . بودند
دردناك است و درسي است كه بايد 

  .يرانيان از آن آگاه شوندهمه ا
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قبل از هر چيز بايد مشخص باشد كه 
حتي اگر يك نفر بيگناه را كشته بودند 

امروز . در قضييه تغييري حاصل نميشد
اما . تعداد اعداميان مشخص نيستند

براي اينكه حدود آن بدست آيد بد 
  :نيست چند نقل قول شود

 مرداد 9 خميني در منتظري خطاب به
 3 روز بعد از  فتواي خميني و 4يعني 

  :روز بعد از آغاز اعدامها
باالخره اعدام چند هزار نفر در ظرف "

چند روز عكس  العمل خوب ندارد و 
  "هم خالي از خطا نخواهد بود

اين جمله نشان ميدهد كه منتظري از 
حكم خميني مطلع شده است و 

كم در محاسبه اش اينست كه با اين ح
چند روز چند هزار نفر اعدام خواهند 

ميزان اعدامها در همان چند روز . شد
اول بايد باال باشد كه منتظري چنين 

  . هشداري را به خميني ميدهد
 هفته بعد از آغاز اعدامها، نيري در 2

 مرداد به منتظري 24جلسه اي  در 
ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر ": ميگويد

 نفر 200م كرده ايم را در تهران اعدا
را هم بعنوان سر موضع از بقيه جدا 
كرده ايم كلك اينها را هم بكنيم بعد 

  ."هر چه بفرمائيد
بعدها بهنگام نوشتن خاطرات، آقاي 

باالخره مدتي ": منتظري مينويسد
مالقاتهاي زندان را تعطيل كردندو 
برحسب گفته هاي متصديان و استناد 

] يني استمنظور فتوي خم[به اين نامه 
 نفر زنداني  ـ 3800 يا 2800حدود 

ترديد از من است ـ از زن و مرد 
  ".اعدام كردند

با اينكه سازمان مجاهدين صحبت از 
 اعدامي در اين كشتار ميكند، 30000

اما اين عدد بسيار دور از واقعيت بنظر 
 اسم 4000اما تاكنون بيش از . ميرسد

از . در خارج از كشور منتشر شده است
 نفر نوشته ميشود 4000ينكه حدود ا

براي اينكه در برخي از موارد اسمها 
دقيق نيستند و ممكن است اشتباه شده 

و ميتوان گفت كه با ميزاني خطا . باشد
 نفر كه با گفته آقاي 4000رقم حدود 

منتظري هم تطابق دارد به حقيقت 
نامه هاي آقاي منتظري . نزديك است

د، اما در در مرداد ماه نوشته شده بو
اى    عدهآن شرايط خفقان سخت

، اين 68فداكار، در فروردين سال 
ند و دها را به آقاى بنى صدر رسان نامه

ها را با سرعت در اختيار  دفتر او نامه
 در فروردين .افكار عمومى گذاشت

همان سال، آقاى منتظرى، از مقامش، 
گر چه، . توسط خمينى خلع شد
 در خارج از خمينى، قبل از انتشار نامه

و . كشور، به عزل او مصمم شده بود
همان نامه بعالوه نامه هاي ديگر در 
خاطرات آقاي منتظري، بهمراه اصل 
نامه توسط انتشارات انقالب اسالمي در 

  .سال  در خارج از كشور منتشر شدند
اگر پرچمدار اين مبارزه قبل از همه 
خانواده قربانيان و زندانيان سياسي 

ههاي حقوقي بشري سابق و گرو
هستند، همراهي گروههاي سياسي در 
اينباره ميتواند نشان بلوغ جامعه سياسي 

خانواده   سال قبل10. ايران باشد
اى علنى   براى اولين، طى نامهقربانيان

 زيرا را هاي در خواست،به خاتمى
  : اند كرده

 اسامى، زمان فوت و محل فوت - 1 
  عزيزان را اعالم كنيد،

فن اموات ديگر بر خاك جان  از د- 2 
  باختگان ما جلوگيرى كنيد،

 مانع نشانه گذارى  و گلكارى  در - 3 
مزار و محل خاكسپارى عزيزان ما 

  .نشويد
تاكنون هيچيك از اين درخواستها 

اما سعي و تالش . پاسخ نگرفته است
خانواده تاكنون باعث شده است كه 
طرح رژيم براي از بين بردن خاوران 

برخي از مادران سالها . ه نرسدبه نتيج
هر جمعه بر سر خاك فرزندانشان 
ميرفتند و هنوز هم هر سال دورهم در 
خاوران جمع ميشوند و در مقابل رژيم 

  . مقاومت تحسين انگيزي نشان ميدهند
    وظيفه ما چيست؟ با اين فاجعه و غم 

ها و بازماندگان قربانيان  ژرف خانواده
 رخورد كرد؟آن جنايت، چگونه بايد ب

از عاجل ترين وظايف اپوزيسيون 
دمكرات رسيدگي به اين مسئله، خارج 

اين فاجعه . از درگيريهاي سياسي است
بايد بعنوان يك مسئله ملي و يك امر 
قضايي مهم تاريخ معاصر ايران نگريسته 

بدون اغراق ميتوان گفت كه . شود
رسيدگي شفاف به اين مسئله با مسئله 

ن بهم گره خورده دمكراسي در ايرا
هدف بايد آن باشد كه چنين . است

جنايات موحشى، در ميهن ما، ديگر 
براى رسيدن به اين .  تكرار نشودرگزه

اين فاجعه بزرگ و فجايع به هدف، 
ديگرى كه در تاريخ معاصر ما بوقوع 

 و قياند تنها از ديدگاه حقو پيوسته
يعنى، . وظايف انسانى بايد نگريست

غض گروهى، از خارج از حب و ب
 همه انسانها دفاع بايد  وحقوق انسان

اى  قربانيان اين فاجعه و هر فاجعه. كرد
ديگر، قبل از اينكه هوادار، طرفدار و يا 
عضو سازمانى بوده يا باشند، انسانهايى 
بودند و هستند و خواهند بود كه به 

اند يا از بين  شكل فجيعى از بين رفته
اعث چنين روشى ب. شوند برده مى

شود كه حقوق انسان فداى رقابت  مى
ها و منافع سياسى نگردد و تمامى 
جامعه به وظيفه خويش در دفاع از 
. حقوق تك تك اعضاى خود برخيزد

هاى  اجراى عدالتى كه حق خانواده
قربانيان است، قبل از هر چيز، نياز  به 
يافتن حقيقت و تمامى حقيقت دارد و 

ين هنوز بسيارى  از مسائل حول ا
در پرده ابهام و ) و ديگر فجايع(فاجعه 

اينستكه همه انسانهايى . كتمان هستند
كه درد انسانيت دارند بايد دست به 

در يافتن اطالعات و . دست هم دهند
قرار دادن آنها در اختيار افكار عمومى 

تا مسببان و آمران و . همكارى كنند
عامالن و راه كارهايى كه به اين 

راى جامعه واضح جنايت انجاميد ب
حتى بايد از كسانى كه در راه . شوند

جبران و توبه از گذشته به گفتن 
  .پردازند استقبال كرد حقيقت مى

    آيا روزى خواهد رسيد كه ما 
ايرانيان در دفاع از حقوق انسانى  هيچ 
خط قرمزى را نسازيم و به خود و 
ديگران تحميل نكنيم و اگر اهل 

آن را قدرت خط قرمزى ساختند 
نپذيريم؟ آيا اگر اين فاجعه ملى را پى 
گرفته بوديم ، باز هم شاهد شقاوتهاى 
ديگر رژيم عليه روشنفكران و 

شديم؟  مى... دانشجويان  و روزنگاران و
آگاه باشيم كه رژيم از هيچ چيز بيشتر 

ترسد و حافظه  از گفتن حقيقت نمى
تواند  تاريخى هيچ ملتى نيز نمى

. ايى را از ياد ببردخاطره چنين جنايته
 اين جنايت يريگ بكوشيم و استوار پى

 براي .و جنايتهاى ديگر را رها نكنيم
اين كار نياز به يك اراده ملي است، 
ملي بدين معني كه هر كس با هر 
عقيده اي اين كار را وظيفه خود بداند 
خارج از اينكه افكار زندانيان مقتول 
 چه بود از حق آنان بعنوان يك انسان

  .دفاع كند
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نظام واليت فقيه، بهشت 
  جاعالن

  
بالتکليفی و اغلب به قلدری و به ضرب 
چماق و افراد مسلح اشغال کرده بودند، 
دست به دامان آقای خمينی و نفوذ او به 

به هنگام . عنوان رهبر انقالب ميشدند
اختالف آقای بنی صدر و مجلس بر سر 
انتخاب نخست وزير ودر جواب نامه 

مهور که از عدم اطالع و سواد رئيس ج
آقای رجايی در اداره امور حکومت خبر 

آقای رجايی اگر سواد : ميداد، چنين گفت 
و بار ها در سخنرانی ها  ! ندارد، عقل دارد

از ارجحيت مکتبی بر متخصص سخن به 
او خوب ميدانست که برای .ميان آورد

استقرار نظام استبداد فقيه که با جعل و 
م ايران تحميل کرد، نياز بدان تقلب به مرد

دارد که ارکان حکومتی و اختيار سه قوه 
مجريه و قضائيه و مقننه را در اختيار 
بگيرد و لذا بر خالف حتی قانون اساسی 
مصوب مجلس خبرگان، بهشتی را به 
رياست شورای عالی قضايی گمارد 
وبهشتی جايگاهی را که متعلق به او نبود 

بنا به . يافتغصب کرد و مقامی جعلی 
گفته هاشمی رفسنجانی که در عبور از 
بحران درج است در جواب نگرانی 
رفسنجانی و سران حزب جمهوری از 
رئيس جمهور شدن بنی صدر، خمينی  به 
آنها گفت کاری است که شده شما برويد 
مجلس را در اختيار بگيريد و سپس 
عليرغم گزارشات مختلف از تقلبات 

بات مجلس، اکثريت گسترده درروند انتخا
مجلس را غاصبين نمايندگی مردم و آنهم 

اما خمينی . با تقلب در اختيار گرفتند
مجلس را تاييد کرد و گفت مجلس در 

اين عمل او انتخابات را . راس امور است
در کشوری که مردم آن انقالب کردند تا 
حاکم بر سرنوشت خويش باشند، نمايشی، 

 او به هنگامی اما هم. بنا بر اين جعلی کرد
که کودتای خود را به دست مجلس انجام 
داد، بعد ها وقتی تعدادی از نمايندگان 
مجلس در باره آمدن مک فارلين به ايران 
قصد سئوال داشتند، با تندی به آنها خطاب 
کرد و پوچشان خواند و جانشين خلف او 
با حکم حکومتی مجلس را از راس 

 چون هردو. اموربه حضيض ذلت کشيد
. واقف بودند که  نمايندگان همه جعلی اند

اما در اين جعل کردن ها ناگوار تر از همه 
جعل در دستگاه قضايی در راستای به 
خدمت گرفتن آن در استقرار استبداد و بر 

روند نسب مقامات . قراری اختناق بود
جعلی ازمامور کميته تا بازجو و دادستان 
و قاضی به سرعت پيش رفت و همه 

يم که چه بی عدالتی ها وبلکه شاهد
جناياتی به دست اين ناقاضيان جانی بر 

دو نمونه . مردم کشور روا رفت و ميرود
زيرهنوزنقطه ای از عمق فاجعه و آنچه 
بر ايرانی و ايران رفت را نيز بيان 

 : نميکند
ناطق نوري درباره علت انتخاب * 

الجوردي براي دادستاني انقالب در اوايل 
به شهادت : الب چنين گفتپيروزي انق

رسيدن مطهري براي ما بسيار گران بود 
لذا براي دستگيري گروهك فرقان اقداماتي 
را انجام داديم و باالخره موفق شديم آه 

تيمي آنها را شناسايي و آنان را هاي  خانه
من به شهيد بهشتي گفتم آه . دستگير آنيم

اين افراد را به يك قاضي بسپاريد آه با 
دي برخورد آند و شهيد بهشتي هم آنان ج

. خودت قاضي آنان باش: بالفاصله گفت
مگر پدر : من دچار لكنت زبان شدم و گفتم

من قصاوت نكرده ام آه . من قاضي بوده؟
مگر : شهيد بهشتي در پاسخ به من گفت

پدر من رييس دستگاه قضا بود؟ من نيز 
شرط آردم آه اگر قرار باشد من قاضي 

دادستان را خود انتخاب آنم آنان باشم بايد 
 .آه شهيد بهشتي آن را پذيرفت

بعد از چند روز :     ناطق نوري ادامه داد
مطالعه به ذهنم خطور آرد آه آقا اسداله 

دانستم آه وي  از همه بهتر است چون مي
در زندان با منافقين و گروهك ها و مكاتب 

به . هايي را ترتيب داده بود مختلف مناظره
ر به مغازه وي در بازار رفتم و همين خاط

اند و  به او گفتم، يك خوابي براي من ديده
شهيد .  من هم خوابي براي تو ديدم

الجوردي نپذيرفت اما گفت اگر تكليف 

به نقل  (.آنم است، حرفي ندارم و قبول مي
  ) (*) از رجا نيوز

    اما همين آدم که از قضاوت بويی نبرده 
 بر اين مقام و و رنگی نديده بود با جعل

منصب نشست تا چرخی از ماشين جنايت 
و خيانت به مردم و کشور بشود ، تا آقا 
اسد اهللا را از پشت دخل مغازه اش در 
بازار بيرون بکشد، تا با خوابی که برای 
او ديده بود، او را جالد اوين بگرداند و او 
خواب از ديده هزاران مادر و پدر و فرزند 

و پس از پيروزی انقالب، ا. داغديده بربايد
در مقام جعلی دادستان قرار گرفت و 
سپس در مقام رئيس سازمان زندانهای 
کشور مسئول شکنجه و قتل هزاران 

او پس از به قتل رسيدن، به . ايرانی شد
پاس خدمتی که در خون ريزی به نظام 
  .واليت فقيه کرد عنوان جعلی شهيد يافت

يت اين    آيت اهللا منتظری به خوبی وضع
قاصبين و جاعلين مقام قضاوت را در 

  :خاطرات خود بيان ميکند
وقتي انقالب ما به پيروزي رسيد، ما «

و مهم  حداقل هزار نفر قاضي مجتهد عادل
تر از آن عاقل الزم داشتيم آه تشكيالت 

آند و متاسفانه  قضايي آن زمان را اداره
با اين خصوصيات ده نفر هم آماده 

روي شرع و عقل  آه ازنداشتيم، آساني 
مشكالت را حل آنند و دچار عوام  و منطق
 تنها در آن اوايل انقالب  .نباشند زدگي هم

 مرحوم امام به آقاي خلخالي يك حكم
قضاوت داده بودند ولي تنها آقاي خلخالي 

پرونده ها  آه نمي توانست به همه آن
رسيدگي آند، و نحوه آار ايشان هم بي 

ز مدتي مرحوم آقاي  بعد ا .اشكال نبود
قدوسي را به عنوان دادستان آل انقالب 

ايشان هم رفته بود بعضي . فرمودند معين
 از مسائل را به صورت آلي از امام

يك نمونه از آن را آه من . پرسيده بود
بعضي  يازده مساله بود در ارتباط با. ديدم

از جرمهاي قضايي آه حكم فالن جرم و 
طور آلي به  فالن جرم چيست و امام به

آن جواب داده بودند و بعد آقاي قدوسي 
آپي گرفته بود و به  همان صفحه آاغذ را

دست قضات داده بودند آه طبق آن عمل 
پرسش و پاسخها خيلي آلي و  اين. آنند

هر قاضي طبق برداشت و . متشابه بود
قضات . آرد خود به يك شكل حكم مي نظر

ده را پرون مثال يك. بسيار بي تجربه بودند
پيش من آوردند آه قاضي زير آن نوشته 

" بسم اهللا الرحمن الرحيم، اعدام " :بود
 !چه آسي اعدام ؟! حاال براي چي اعدام 

اينكه علت و دليل حكم را بنويسد به جاي 
بود، فقط  خود، حتي اسم متهم راننوشته

خودش زير آن امضا آرده بود، خوب با 
ام آس را گرفت اعد شود هر اين حكم مي

خالصه وضع قضايي به اين شكل !. آرد
گرفتند و هر آسي  تندتند مي افراد را. بود

 گرفتند بعضي افراد و جريانها را آه مي
آردند آه اعدام  تظاهرات و سرو صدا مي

  !.بايد گردد
    آقاي حاج سيد جعفر آريمي به من 

يك  گفت من يك پرونده را ديدم آه مي
ده بود و قاضي به او شش ماه زندان دا

قاضي ديگر  پرونده مشابه آن را ديدم آه
. آن را به اعدام محكوم آرده بود

 . !ناهماهنگي تا اين حد بود
من يك وقت در همان زمانها در اطراف 

گفتند دونفر  نجف آباد بودم آمدند به من
حكم اعدام آنها صادر شده است، يكي 

حاج تقي رجايي، دختر  دختر خواهر آقاي
اي آه من خانواده او را به سيزده ساله 

شناختم و از افراد متدين نجف  مي خوبي
 آباد بودند، و ديگر آقاي لساني آه با

مرحوم محمد ما خيلي رفيق بود و از 
 از کتاب خاطرات آيت اهللا -» ... افراد فعال
  -منتظری

     آيا بدون حضور اين جانيان در جايگاه 
و مقام غصبی، آقای خمينی ميتوانست 

تبداد خود را مستقر کند؟ به جز قاضيان اس
و دادستانان جعلی چه کسی ميتوانست 
حکم آقای خمينی را در مورد اعدام 
زندانيان دربند به اجرا بگذارد و بيداد و 

چه .  را رقم بزند؟۶٧فاجعه شهريور 
کسی قادر بود تا پس از کودتای خرداد 

 ،دسته دسته نو جوانان و جوانان  ۶٠
به جوخه های اعدام ومرد وزن را 

  بسپارد؟
    با گذشت زمان، اما کم کم عقده و حسد 
حضرات نسبت به قول آقای خمينی 
متخصصين و تحصيل کرده ها و باسوادها 
کار اين جاعلين را به جعل مقام وعنوان 

با مرگ آقای خمينی، مسئله . کشاند
  جانشينی او مطرح شد و رهبری آقای 

غروركاذب محمد رضا 
    ويشاه پهل

      نامبرده با منهم که در دوره آخر 
مجلس، از موطن خود، فسا، علی رغم 
مخالفت اسداهللا علم و خواهر خجسته 

، )خانم اشرف پهلوی(خصال آريامهر 
انتخاب شده بودم، آشنائی و دوستی 

  .داشت
      علت مخالفت علم و اشرف پهلوی با 
انتخاب من اين بود که آنها می خواستند 

را از فاميل حکمت و سردارفاخر خانمی 
که رفيق قمار و قاچاق ترياک و ديگر 
مواد مخدر بود، نظير بيشتر ادوار گذشته، 
با صندوق سازی، به مردم فسا تحميل 

شکست خوردند و به اين علت، با . کنند
داستان آن .  من عناد می ورزيدند

زيرا مردم باقرآباد که . انتخابات جالب شد
حکمت بود، از من و ملک سردار فاخر 

همراهانم بگرمی استقبال کردند و از 
. طرف اهالی به اين جانب قرآن هديه شد

و به آقای سردار فاخر و خانم حکمت دو 
چنين اتفاقی موجب . دست ورق قمار دادند

بی آبروئی سردار فاخر حکمت در همه جا 
او که ساليان دراز رئيس مجالس . شد

 –ر نيز بود  او بند جيمی مشهو-آنچنانی 
بود و اينک نامزد سناتوری از فارس شده 
بود، به علت مخالفت مردم فسا، از رقبا 
. شکست خورد و به مجلس سنا راه نيافت

بنابر نوشته های دکتر مصطفی الموتی، 
در کتاب ايران در عصر پهلوی، سردار 
بيچاره، باتفاق علم و اشرف می خواستند 

ر سوابق امر،  بنا ب. اعتبارنامه مرا رد کنند
، در مذاکرات ١٣۵۴ شهريور ٢۶روز 

مجلس، آبروی نداشته حضرات برباد 
  . رفت

     باری، دکتر خطيبی بعد از رهائی از 
زندان، کتاب خاطراتی نوشته است که 

  با ارزش.  بسيار جالب و خواندنی است
  
  

خامنه ای با مشکل عدم اجتهاد او و بی 
 به لذا ماشين جعل. سواديش مواجه شد

کار افتاد و احمد خمينی خط پدرش را جعل 
کرد و از قول او نوشت که شرط  اعلميت 

الزم » واليت«برای کسب مقام رهبری و 
بدين ترتيب کار جعل مقام به . نيست

رهبری نيز رسيد وسيد علی خامنه ای که 
به قول استادش آيت اهللا منتظری حق فتوا 
ندارد، بر جان و مال و ناموس مردم 

که جعلی در دين خدا بيش -يت مطلقه وال
 يافت  و در وادی جنايت و خيانت -نيست

چهار نعله تاخت، اما کارگاه جعل عنوان 
که با وقاحت در دين و عقيده مردم  جعل 
ميکرد و با کمال تاسف از سوی عالمان و 
دينداران واقعی، بعضا با سکوت، مواجه 
می شد و می شود، به اين حوزه محدود 

هر .  کار جعل به جامعه سرايت کرد.نماند
روز عنوان دکتر و مهندس و آيت اهللا و 

بود و هست که از ... تيمسار و سردارو
حال . سوی غاصبين جعل شده و ميشود 

در نظامی که از آغاز تا به امروز بر جعل 
و دروغ و فريب بنا و بنيان دارد، چه 
انتظاری ميتوان داشت؟ چرا بايد از اين 

ير کشور پيشنهادی آقای امر که وز
احمدی نژاد مدرک دکترای اکسفورد خود 
را جعل کرده است، اما آب از آب تکان 
نميخورد که هيچ طلبکار هم هست، تعجب 
کرد؟ آقای کردان به خوبی به اين امر 
واقف است که از مقام رهبری گرفته تا 
تمامی رفق و رقبای او در دستگاه های 

. د و جعلیحکومتی و دولتی همه غاصبن
پس چرا او از وقاحت ديگران عقب بيفتد 
و جعل نکند ؟ مگر نه اين است که آقای 
خمينی در حوزه علميه، باب جديدی را در 
فقه گشود که همان وقاحت است؟ وگرنه 
چگونه ميشود سخنان رهبر و ديگر 
مقامات را که در باره آزادی ها و پيشرفت 

 ....های اقتصادی و علمی و فرهنگی و 
ايران ابراز ميدارند و همه جعل از آب در 
می آيند توجيه کرد، جز با مراجعه به باب 
وقاحت؟ اگر از باب وقاحت نيست چگونه 
ميشود با هزار حقه و کلک مدرک جعل 
کرد و در عين حال مدرک را کاغذ پاره يا 
ورق پاره خواند؟ آيا جمهوری اسالمی و 
   .سيستم واليت فقيه بهشت جاعالن نيست؟

زمان : دروغگو کم حافظه می شود(*) 
ترور مطهری، بهشتی را خمينی رئيس 

مگر : قوه قضائيه نکرده بود تا او بگويد
جعل !  پدر من رئيس دستگاه قضا بود

قول نيز روش دارندگان مقامهای جعلی 
  .است

  
ترين قسمت آن، قسمتی است که، در آن، 

» غرور کاذب محمد رضا شاه«به شرح 
  :مختصر آن شرح اينست. می پردازد

      نويسنده خاطرات توضيح می دهد که 
 و برکناری ١٣٢٠بعد از واقعه شهريور 

و تبعيد رضا شاه، جوانی تازه کار و کم 
در آن دوره، . تجربه به پادشاهی می رسد

روس و انگليس (کشور به اشغال متفقين 
هرج و مرج حاکم . درآمده بود) و امريکا

جز تأمين نظر متفقين بود و هيچ کاری به 
  .انجام نمی شد

      رجال سياستمداری نظير سيد 
ضياءالدين طباطبائی و قوام السلطنه که 
در سلطنت رضا شاه به خارج تبعيد شده 
بودند، همراه کسانی چون حکيم الملک و 
مستشارالدوله صادق که در داخل ايران 
خانه نشين شده بودند، داوطلب احراز 

ور، يعنی مقامهای مقامهای مهم کش
آنها . نخست وزيری و وزارت می شدند

می کردند ولی در » اظهار انقياد «ظاهرا
. واقع، شاه را رنجيده خاطر می کردند

چنانکه، قوام السلطنه، پس از بازگشت از 
تبعيد، در اولين ديدار با محمد رضا شاه، 

هنگامی که قوام ايران را ترک می کرد، (
، با لحن تحقير )محمد رضا خردسال بود
ماشاء اهللا «: آميزی، به او گفته بود

  ! »بزرگ شده ايد
     بدين ترتيب، عقده حقارتی در او 
بوجود آمد که در دوران استبدادش به 
عقده خود بزرگ بينی مبدل شد و او را 

بنا بر خاطرات .  گرفتار غرور کاذب کرد
خطيبی، در غائله آذربائيجان و حکومت 

ين قسمت از خاک ايران، پيشه وری بر ا
قوام السطنه که خود را تنها ميدان دار 
ميدان آزادی آذربائيجان می ديد و می 

افتخار خدمت را به تنهائی «خواست 
داشته باشد، سبب پيدايش بزرگ ترين 
عقده محمد رضا شاه نسبت به قوام شد 

  .»که سرانجام دولتش را ساقط کرد
ه عقده      عقده حقارت شاه که بعدها ب

خود بزرگ بينی تحول کرد، او را دشمن 
قوام السطنه از پاريس . قوام السطنه کرد

نامه ای به او نوشت و با دستبرد او به 
در پاسخ، شاه . قانون اساسی مخالفت کرد

که در پی رهائی » جناب اشرف«از لقب 
را » اشرف«آذربائيجان به او داده بود، 

ی در نامه جوابيه به امضا. پس گرفت
عالء، وزير دربار، قوام جناب خطاب شد 
: و او در پاسخ به اين جوابيه، نوشت

!  را از من گرفتيد» اشرف«خوشوقتم که 
باری، شاه همين لقب را به او بازپس داد 
وقتی مصدق بخاطر مخالفت شاه با تصدی 
وزارت دفاع او، استعفا کرد و قوام به 

بنا بود او کار . نخست وزيری منصوب شد
ق را بسازد اما قيام مردم کار او را مصد
  .ساخت

     در زمان نخست وزيری رزم آرا نيز، 
شاه بارديگر نگران و ترسان شد که 

. مبادا رزم آرا زير پای او را جارو کند «
. اين فکر همواره شاه را آزار می داد

بهمين جهت، گفته کسانی که ترور رزم 
آرا را به شاه نسبت می دهند، تا حدودی 

آنچه مسلم است شاه از . قابل تأمل است
 بدش نيامد ولی در ترور رزم آرا باطنا 

  .»ظاهر طور ديگر وانمود می کرد
      در دوره دکتر مصدق هم، شاه با ملی 
شدن صنعت نفت مخالف بود، با وجود 
اين، جبهه ملی به رهبری مصدق صنعت 

  : دکتر خطيبی می نويسد.  نفت را ملی کرد
 را همه می دانند که مصدق می اين     «

خواست شاه بماند و سلطنت کند نه 
در . ولی شاه زير بار نمی رفت . حکومت

اين که شاه اقدامات زيادی عليه دکتر 
تحريکات . مصدق می کرد، ترديدی نيست

او در مجلس و قضيه ربودن سرلشگر 
، )و قتل او( افشارطوس، رئيس شهربانی 

خطيبی  با نقش دکتر بقائی و حسين 
سرلشگر (و ) جنايت کار هم نام وی (

به تحريک ) زاهدی که نامش برده نشده 
  ». شاه صورت گرفت

      راستی درود به روان پاک افصح 
المتکلمين سعدی شيرازی که چه نيکو 

  :سروده است
  نکند جور پيشه سلطانی 
  که نيايد ز گرگ چوپانی

  پادشاهی که طرح ظلم افکند
  .ش بکندپای ديوار ملک خوي

      شاه برای شکست دادن مصدق، از 
با منافقينی . هيچ تالشی فروگذار نکرد

چون حسين مکی و دکتر بقائی و حائری 
زاده و سيد ابوالقاسم کاشانی، همدست 

با ميدان داری اشرف «شد تا که سرانجام، 
پهلوی و بخواست انگليس و امريکا، 

و متأسفانه، »  مرداد پيش آمد٢٨وقايع 
خيانت افسران بازنشسته وطن فروش با 

که برخی از آنان بعد از انقالب محکوم و 

تيرباران شدند، آنها بزرگ ترين خيانت در 
  .حق ملت ايران را انجام دادند

 نخست وزيران و وزيران سالهای        
« ، ١٣۵٧ تا بهمن ١٣٣٢بعد از کودتای 

با تملق و گزافه گوئی در وجود شاه، 
  ».د کردندغرور کاذب ايجا

        غرور او بجائی رسيد که وقتی 
کسی از رضا شاه  تعريف می کرد، او 

زيرا درباره پدرش . سخت ناراحت می شد
کم کم، کار . نيز بی اندازه حسود شده بود

به جائی رسيد که هيچکس جرأت نداشت 
  .از پدرش، در حضور او، تعريفی بکند

        مضحک ترين کارش، انقالب من 
بود که در باره » شاه و ملت«وردی درآ

همه «اش، همه پرسی کرد و در آن 
رأی » اصل «۶، مردم می بايد به » پرسی

، هميشه، انقالب از اساسا .  می دادند
طرف ملت بر ضد شاه و حکومت انجام 
می گرفت و شاهی که به قرآن قسم خورده 

 متمم قانون ۶۴ و ۴۴بود  و برابر اصول 
مسئول بود و در آن اساسی، مقام غير 

 قيد شده بود که وزراء اصول صراحتا 
حق ندارند اوامر کتبی يا شفاهی شاه را 
مستمسک سلب مسئوليت خود قراردهند، 

انقالب «با کدام سودا در سر، دست به 
  مسخره آميز زد؟» سفيد

     بهنگام اقدام خالف قانون اساسی او، 
يعنی همه پرسی من درآوردی برای 

وهوم شاه و ملت، چند تن از انقالب م
رجال کشور، از جمله عبداهللا انتظام و 
سپهبد يزدان پناه و حسين عالء و دکتر 

. موافق کار شاه نبودند... محمود محران و
آنها عقيده داشتند که با چنين اقدامی، پايه 

به شرح . های سلطنت سست می شود 
 کتاب خاطرات ٣۴٧پاورقی صفحه 

پس از اطالع از  «خطيبی، محمد رضا شاه
اين قضيه، برآشفته و با عصبانيت، می 

همه اين افراد را بايد در توآلت : گويد
انداخت و سيفون را کشيد و روز بعد، 
کليه نامبردگان از کار برکنار و خانه نشين 

  . »می شوند
      سبحان اهللا از غرور بی جای شاهی 
که رژيم خود را به سقوط کشاند و عامل 

  . مت آخوندی شداصلی حکو
      فصل غروب سلطنت با غرور کاذب 
محمد رضا شاه، با آخرين ديدار هيأت 
رئيسه مجلسين با او، به شرح زير خاتمه 

  :می يابد
در روزهای بحرانی انقالب، اطالع       « 

 صبح، هيأت رئيسه دو ٩دادند که ساعت 
مجلس، برای شرفيابی در کاخ سعد آباد، 

اعت مقرر، ما برای رأس س. حاضر باشند
دکتر محمد . مالقات با شاه عازم کاخ شديم

سجادی، رئيس مجلس سنا و دکتر جواد 
سعيد، رئيس مجلس شورای ملی و هيأت 
رئيسه دو مجلس، در دو طرف ميز 

شاه با . نشستند و با شاه مالقات کرديم
حالت بسيار گرفته و ناراحت آمد و نشست 

  نظر شما چيست؟: و بی مقدمه گفت
 با تندی، به شاه       دکتر سجادی، تقريبا 

منظور دولت (ديروز که کابينه : گفت
معرفی شد، بازهم اظهار نظر ) ازهاری
قرار بود که ديگر در کارهای ! کرديد

آقای : شاه گفت.  مملکت دخالت نکنيد
وقتی . دکتر سجادی من که چوب نيستم

می گويند اين شخص وزير کار است، من 
اهللا موفق باشيد؟ بعد از دکتر بگويم انشاء

سجادی، سناتور فاضل سرجوئی خطاب به 
چرا از اين مملکت نمی رويد؟ : شاه گفت

شاه پاسخ داد به نظر شما بدون اين که 
تکليف مملکت را معين کنم، همين طور 

  کارها را رها کنم و بروم؟
      سپس سناتور حسين دها خيلی تند با 

  . شاه صحبت کرد
م به يادآوری است که از زمان       الز

تشکيل دولت شريف امامی ببعد، همه 
نخست وزيران با شاه قرار می گذاشتند که 

با . او در امور کشور هيچ دخالتی نکند
کمال تأسف شاه در دوره آخر سلطنت 
دست شخصيتهای با تجربه و کار کشته 
پيش از کودتا را از امور کشورکوتاه کرده 

به کارهای «شت که بود و هيچ توجه ندا
  . »گران، مرد کارديده فرست

      من با وجودی که خود را از 
مسئوليت مبرا نمی دانم، اينها را می 
نويسم که جوانان نسل حاضر و نسل آينده 
. آن را بخوانند و از گذشته عبرت گيرند

غرور را از خود دور کنند و عاشق افکار 
  ».و انديشه های خود نباشند

 خطيبی با اشاره به افتضاح       دکتر
جشن هنر شيراز که سراسر ننگ بود و 

فرح انجام گرفته » شهبانو«در حضور 
من «: بود، شرح خود را به پايان می برد

با وجود تمام گرفتاريهائی که بعد از 
انقالب پيداکردم، از اين که خاندان پهلوی 

  .»از کشور رفتند، خوشحالم
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  "بيان آزادي و دانش"
 

 قابل مشاهده يژرفا.  نشده اند    
 ي سال نوريليارد م43آسمان را 

 حد ينتنها در ا. برآورد كرده اند
 يار بسيدانسته وجود دارد كه كهكشانها

  وجود دارند، 
 انجام گرفته است  و يجيتحول تدر

 و يدايشاز پ.  در انبساط استيهانك
مرگ ستاره ها و شهابها اطالعات 

 .  در دسترسندياندك
 قرآن در باره ي هايهسان، آ يند

 ي  و آسمانها، به علم قطعينخلقت زم
 موجود يناموجود به كنار، با علم نسب

به خصوص اگر به .  نداردي ناخوانيزن
 و – كه در همه جامعه ها يمخاطر آور

 يامبرنه تنها نزد جامعه عرب روزگار پ
 سخن از ي  عدد هفت، وقت-) ص(

 است، يان بزرگ به مي هايدهپد
چنانكه در ادب .  دهدي ميثرت معنك

از هفت دولت « عدد هفت در ي،فارس
 وجب يك يمهفت اقل« در ياو » آزادم

در هفت آسمان  «ياو »  ندارمينزم
منحصر كننده ... و»  ستاره ندارميك
 ها و دولتها و آسمانها به عدد ينسرزم

 و ين زميبلكه همه رو. يستهفت ن
 ي مي معننهاهمه دولتها و همه آسما

 .  دهند
 شود كه هفت آسمان ي ميادآور      

 ي معنيزدر قرآن را، فراوان آسمان ن
  ).24(كرده اند 

 سوره بقره در باره ربا 275 يه آ●
ندانستم از چه رو، . خواران است

 ير غيطان،مخبط شدنشان توسط ش
 يه از آنكه عصر سرمايش است؟ پيعلم

 يابد شود، مشكل بود انسان دريساالر
 كه پول را خدا يشدن انسانهائمخبط 

 كردن يران او، از ويكرده و در بندگ
 يچ هيست، زيطانسان و جاندار و مح

اما .  كنند، به چه معناستيپروا نم
 يه صحت آيل دليد چرا نبايگرامروز، د

 ي از قرار، ناعلميد؟ ديهرا در خود آ
 در مخبط شدن يه آيبودن امروز

 اما  صرف نظر از.  استيطانتوسط ش
 قرآن كه در آنها رابطه انسان ي هايهآ

تأمل در  شده اند، يح تشريطانو ش
 ين ارت به اهل خرد و عبيه، آينهم
 رابطه يك آموزد كه ربا ي را ميتواقع

 را عقل يقدرت است و هر رابطه قدرت
هر اندازه .  كنديقدرت مدار برقرار م

 عقل مشوش تر يرانگرتر، رابطه وينا
 كه مستبدها يد ايده نشنياآ.  شوديم

 ي ميوانه مخبط و سرانجام ديجبتدر
 دادم، يح كه توضيبي اما به ترتشوند؟

 قدرت و نه خود قدرت بمثابه ياننه ب
 سلطه، ير مسلط و زيانرابطه قوا م

مجاز، .  شونديبدون مجاز ساخته نم
 يز رابطه انسان با خارج از خود نينوع

 و ي ذهنيدهخارج از او، آن پد. هست
 يكه انسان بدان شكل ذهن يني عيا

 تواند ي دهد و ميدلخواه خود را م
 و هر يرد گوناگون به خود بگيشكلها
 ينبد.   استيطان شيد، بدرآكليدم بش

 يطان،ش يف تعرييرقرار،  قرآن، با تغ
 ير دست و پاگيانسان را از باورها

 يش دوران تفتيادآوردنبه  (يشينپ
، ) عبرت آموز استي در اروپا بسيدعقا
 ين كه اين ايحتوض.  كنديزاد مآ

 به ي، قدرتمداريانسان است كه در پ
 يطان دهد و بسا شي نقش ميطانش

 )25. (يابد ي را مدخو
 جن و انس، يرامون ها پيه در باب آ●

 سخن كه چون خداوند ينا: يمگوئ
 پس يد فرماي ميقوجودشان را تصد

 يرون است كه در بيلي، دل )26(هستند 
 يرفتني و نپذيرد گيم ها قرار يهاز آ
 شناخت شد و ي در پيد بايم. است
 يل شوند دلي ميافت كه ي هائيدهپد

.  شوندي مي قرآنيقصحت تصد
 كه به ي هائيده از آفريچنانكه شمار

 شده اند يافته يند، آي نميانچشم آدم
جن .  كه وجود دارنديم داني مينكو ا

 كه در ي هائيدهو انس و فرشته  و پد
 ي هائيده آفريامل تمام شيندآسمانها

قول  (يند آي شوند كه به چشم نميم
 كه يده همه آفريو شناسائ)) ص (يامبرپ

.  استانسان برعهده يند آيبه چشم نم
 كرده ي از آنها را شناسائيانسان شمار

 را ساخته ي هائي نامرئيزخود ن. است
 ي كه هنوز شناسائي هائيدهآفر.  است

امكان نهاد  در بقعه يد باينشده اند را م
 . و موضوع علم قرار داد

     افسوس كه مسلمانان قرآن را نه بر 
 يت آن كه بر اصل ثنوياصول راهنما

 خوانده يو با استفاده از منطق صور
 آن را ي خوانند و رهنمودهاياند و م

وگرنه آن .  برنديبكار نبردند و نم
راست راه رشد كه انسانها را از روابط 

 و هرآنچه يهانبر كقوا آزاد و برعلم 
 كرد را مسلمانان يدر او است، سرباز م

 ين گرفتند و انسانها را بدي ميشدر پ
 . خواندنديراه م
 يان كه رابطه قرآن بمثابه بينك      ا
 ي ميم، كردي را با علم شناسائيآزاد
 يبهاي و تكذيق تصديد چرا نبايمدان

. يد سنجي علمي هايهقرآن را با نظر
 و در يستند ني علم قطع هايه نظريرا،ز

 قرآن يد هستند و نبايزمعرض ابطال ن
 روزمره يب و تكذيقرا در معرض تصد

 قرآن را يد كه نباعنا مينبه ا. قرارداد
 يد نبايز گرداند و نيمانع رشد علم

 گرداند و ي را علم قطعي علميهنظر
 يل دليراز.  كار مانع رشد آن شدينبد

 ي ميب، و هر تكذيقهر حكم، هر تصد
 چون از يز در خود آن باشد و نيدبا

 است، ارزش يان سخن بمينيمعرفت د
 و بد و ينبه و بهتر و بهتر (يگذار

 در خود يد باي ميزن) بدترينبدترو 
 ينبا ا.  باشديب و تكذيقحكم و تصد

 هم يروش است كه اصل موازنه عدم
 علم يشبرددر نگاه به قرآن و هم در پ

 ا  كند و راه ري ميداكاربرد پ
 در يعت طبي رشد انسان و آبادبر

 .يد گشاي و استقالل ميآزاد
 

 : هايح و توضمأخذها
 
موج  كه ينست توفلر براين  الو- 11 و 1

 يده رسيانبه پا ) يتمدن صنعت(دوم 
 ) يكانقالب االكترون( و موج سوم 

او .  كندي مين را جانشيدتمدن جد
ترجمه (در كتاب موج سوم 

 كوشد ي، م)ي  خوارزميندختشه
 به ي از تمدن صنعتيزراه صلح آم
 كه يبيبه ترت.  باز كنديدتمدن جد

 كه يند راه حل بجوي مسائليبرا
.  آورده استيد پديتمدن صنعت

 سوم كتاب، از لحاظ يستفصل ب
 ين در ايرا است زي خواندنيرانيانا

راه « شكست ي را الگويرانفصل، ا
 دهد ي موضوع بحث قرار مي»رشد

 رفت اما يشد گمان مكه تنها راه ر
 ي از كشورهاياري و در بسيراندر ا

جهان مسئله ها ساخت كه راه حل 
 . طلبندمي

 Modèle به  مقاله  يد   نگاه كن- 2
standard de la cosmologie 

،  Wikipédia يتسا
l'encyclopédie libre 

 به فصل عدالت در يد  نگاه كن- 3
 اسالم نوشته ياصول راهنما

 يهقرآن در آ.   صدريابوالحسن بن
 ي آنها كه مياآ:  پرسدي ميار بسيها

 دانند برابرند؟ يدانند با آنها كه نم
 و انعام، 29 و 9 ي هايهسوره زمر، آ(
 ...) و50 يهآ
 36 يه  قرآن، سوره اسراء ، آ- 4

 است كه يي  علم از موضوع ها- 5
   قرآن بدان ها ي هايه آيشترينب

 كه كار  نظريناز ا.  انديافتهاختصاص 
 آن يتواقع(=  حق يعلم، شناسائ

 هر يسان كه هست و حقوق ذات
 ي ميناست، علم به د) موجود زنده

.  حق باشديان بينرسد هرگاه د
 قرآن كه علم را ي هايه صحت آيلدل

 در خود مارند، شي حق ميشناسائ
چرا كه به تجربه .  ها استيه آينا

 كه علم از يابد ي انسان در مي،عمل
 ين و حق، به ديتت واقعراه شناخ

 . رسديحق م
 
 
 L'esprit, Cet به يد نگاه كن– 6

Inconnu -  نوشته Jean-e 
Charonين انتشار كتاب، اي  در پ 

 ي كتاب هاي، دان فرانسويزيكف
از .  و انتشار داده استيف تأليگريد

 Mort, voici taجمله، در كتاب  
défaiteين دهد كه اي ميح او توض 

 روح ي است كه بقايكيزبار دانش ف
هرگاه علم به .  دانديرا محتمل م

 كند، آنگاه يدا پيت روح قطعيبقا
 به ي معرفت علميم بگوئيم توانيم

و .  استيده باز رسينيمعرفت د
 Les Lumières deكتاب 

l'invisible او بس عبرت آموز  
 آنها كه از قرآن ياست برا

 .    هاي شناختن نامرئياموختندن
 كتاب 463 به صفحه يدكن  نگاه - 7

 امام جعفر يعهمغز متفكر جهان ش
 مركزمطالعات يقتحق)  ع (صادق 
 يح استراسبورگ، ترجمه ذبياسالم

 در يزو ن.    چاپ نهمي،اهللا منصور
 يمارباره اثر اشعه ماوراء بنفش در ب

 آفتاب يت به سايدشدن، نگاه كن
 .يقتحق
 را كه در ي شناسان  مواديهان  ك- 8
 بكار رفته اند را يهان كيا هيدهپد

  دانند از يعبارت م
اتم، مولكول،  (ي ماده معمول●

 درصد در 5 يزانكه بم....) الكترون و
 .  سهم دارديهان كيبترك
 ياه از ماده كه ماده سيگري شكل د●
كه از .  شودي خوانده ميره ماده تياو 

از .  استيامده نيد پديماده معمول
هنوز  شده است كه يب تركياجزائ

 ماده ينا. يست شناخته نيبدرست
 يهان كيب درصد در ترك25 يزانبم

 .شركت دارد
 يعت كه طبي از انرژيگري نوع د●

كه . يست شناخته نيآن بدرست
 شود و ي خوانده مياه سيانرژ
 يهان كيب درصد در ترك70 يزانبم

 احتمال ي انرژين ايزانم. سهم دارد
 .  ثابت باشديهان رود در كيم
 بطور يتك،الكترومان تششع ●

 از ي نواختيكعممده به بشكل بن 
 كه در يفوتون ها فرآورده مرحله ا

 .  داغ و متراكم بوده استيهانآن ك
 كه هنوز ينوس نتريهاني بن ك●

 از وجود آن در دست يماطالع مستق
 ترصد يم مستقير و بطور غيستن

 .شده است
● fond cosmologique d'onde 

gravitationnellesيمه نه مستق ك 
 شده ي شناسائيم مستقيرو نه غ
 .است
 ضد ماده كه در گذشته به اندازه ●

 ينكماده وجود داشته است و ا
 .  كم از آن وجود داردياربس
9 -  Modèle standard de la 

cosmologie 
 جلد اول 135 تا 121  صفحات - 10

 ,Michel Foucaultكتاب 
Histoire de la sexualité ، 

  Gallimardت انتشارا

  آتش در گرداگرد ايران
 

  
، نامه ابوالفضل ٨٧ شهريور ۵در ◄ 

جهاندار،  مدير سايت خبري پويا نيوز، عضو 
سابق انجمن اسالمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
و عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت، 

در اين نامه او . از زندان اوين، انتشار يافت
حقوق فهميدم که قانون، : نوشته است 

شهروندي، حقوق بشر و عدالت ، غريب ترين 
 ۶در ◄  واژگان در سرزمين ما، ايران، است 

، به گزارش مجموعه فعاليت ٨٧شهريور 
پناهي، پدر  حقوق بشر در ايران، محمد حسين

زنداني سياسي محکوم به اعدام، انور حسين 
از وجدانهاي بيدار  پناهي، طي نامه اي کوتاه

: استمداد طلبيده است يشبراي نجات فرزند خو
پسرم انور حسين پناهي فعال مدني است که در 

در دادگاه انقالب سنندج به ١۵/٨/٢٠٠٨تاريخ 
من به عنوان پدر  . اعدام محکوم شده است

ايشان از تمام سازمانهاي حقوق بشري و 
همچنين انسانهاي آزاده و انسان دوست 
 . خواستار کمک جهت آزادي فرزندم مي باشم

جرمي جز فعاليتهاي انسان دوستانه در  رانو
 چهار چوب قانون اساسي جمهوري اسالمي

ايران نداشته لذا من بعنوان پدري که با رنج و 
تحويل جامعه  زحمت خون دل فرزندم را سالم

داده ام از تمامي انسانهاي آزاد که خواستار 
باشند ميخواهم در قبال  پيشرفت جامعه مي

ه و غير قانوني صدور اين حکم ناعادالن
  .سکوت نکنند

  سرکار خانم لوئيز آربور◄ 
  ملل کميسر عالی حقوق بشر سازمان

ميرساند که نقض  بدينوسيله به استحضار
مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در 

ايران بويژه در  ايران توسط جمهوری اسالمی
   بشر  اعالميه جهانی حقوق ١٨ماده ) رابطه با

  
  

 سرگذشت جهان رينيبات  ز- 12
  ، ترجمه Hubert  Reevesنوشته 

، 1376دكتر هوشمند كرمان، چاپ 
  52صفحه 

 و 20 يه  قرآن، سوره لقمان، آ- 13
 ... و 275 يهبقره آ

  41 يه  قرآن، سوره روم، آ- 14
  61 يه  قرآن، سوره هود، آ- 15
 به فصل حقوق بشر يد  نگاه كن- 16

قوق از كتاب انسان، حق، قضاوت و ح
انسان در قرآن، نوشته ابوالحسن 

 حق ي خاصه هايز صدر و نيبن
  همان كتاب122 و 121صفحات 

 آل عمران، ي  قرآن، سوره ها- 17
 15 يه و نور، آ171 يه و نساء، آ66 يهآ
 ...و

  36 يه قرآن، سوره اسراء، آ- 18
  85 يه  قرآن، سوره اسراء، آ- 19
 يه نساء، آي قرآن، سوره ها- 20

   يه  و نجم، آ12 يهو حجرات، آ 157
  و 28
 سرنوشت جهان ين تريبا  ز- 21

 51صفحه 
 ير به مقاله ها زيد  نگاه كن- 22

معجزه قرآن در مورد جو «عنوان 
معجزه « آفتاب و يت در ساينزم

 يتدر سا» قرآن در باره آسمان
 .يمقاالت علم

 به مقاله يد  نگاه كن- 23
Cosmologieيت در سا  
Wikipédia 

 به مقاله احمد يد  نگاه كن- 24
 دائرة المعارف يت در سايتفضل

 يبزرگ اسالم
 يه  نساء، آي  قرآن، سوره ها- 25
 يه و اعراف، آ117 و 76 و 38  يها
 يه  و زخرف، آ202 تا 200 و  30 يها

 ... و 36
 به فصل جن در يد نگاه كن– 26

 ي عليد به قرآن از  سيكتاب نگاه
 .يشياكبر قر

  

چشمگير و گسترده تر شده و   بخش ادياندر (
جمهوری اسالمی ايران همواره به بهانه های 

اذهان عمومی، امنيت  تشويش) واهی
اقدام به آزار، دستگيری، شکنجه  (اجتماعی، 

به خصوص پيروان اديان  مردم ايران... و 
رسمی و غير رسمی همچون زرتشتيان، 

ش بهائيان، دراوي مسيحيان، مسلمانان سنی و
     سرکار خانم لوئيز آربور .نموده است... و 

برای اطالع شما جمهوری اسالمی ايران، 
  بخش خودی و غيرخودی٢مردم ايران را به 

تقسيم نموده و ظرف چند سال اخير به دليل 
عدم تحمل هر گونه کالم و صدای مخالفی 

ماليان ومسلمانان ( به خودی ها هم  نسبت
و در اين ميان تعرض نموده ) شيعه مذهب 

خانه نشين نمودن آيت اهللا منتطری  عالوه بر
نسبت به دستگيری شکنجه آيت اهللا کاظمينی 

هوادارانش، تخريب اماکن،  بروجردی و
اقدام ... دستگيری، شکنجه دراويش گنابادی و

عمل خود نشان داده که فقط  نموده و با اين
خواهان قدرت بوده و الغير و برای حفظ قدرت 

عمل ضد انسانی پرهيز   هر گونهخود از
 . نخواهد کرد

اديان کانون دفاع  کميته دفاع از حقوق پيروان
از حقوق بشر درايران با محکوم نمودن اين 

و نقض مستمر  گونه اقدامات سرکوب گرانه
حقوق بشر، از شما به عنوان کميسر عالی 

رسيدگی به  حقوق بشر سازمان ملل درخواست
 و عقيدتی و پی گيری وضعيت زندانيان سياسی
  : در موارد زير را خواهانيم

تمامی زندانيان  آزادی بدون قيد و شرط _- ١
 .سياسی و عقيدتی

ويژه حقوق بشر   اعزام گزارشگر دائمی و- ٢
         با احترام به ايران

دفاع  کميته دفاع از حقوق پيروان اديان کانون
 از حقوق بشر در ايران

  
 نفر از ١٢،  ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به دادگاه 
 دانشجو احکام ٨براي . انقالب احضار شده اند

محروميت از تحصيل صادر شده و تعدادی  
دانشجوي ديگر به کميته انضباطي احضار 

همچنين هيات منصفه دانشگاه مجوز . شده اند
انجمن اسالمي دانشجويان اين دانشگاه را 

 ١٣۴٩اين انجمن در سال . باطل کرده است
  همچنين امين شجاع، امين . تاسيس شده بود

آريا، عباس رشيدي، امير ساالري، فاروق 
معروفي، محمد شريفي، مصلح فتاح پور، 

  سيوان فرخ زاد، شبنم مددزاده و فيروزه 
صداقتي در حالي احضار شده اند که هيچ گونه 

  . احضاريه رسمي دريافت نکرده اند
 نفر از  کارگران ۵٠٠، ٨٧ر  شهريو٢در ◄ 

کارخانه لوله سازی خوزستان در اعتراض به 
تعطيلی خط توليد کارخانه و پرداخت نشدن 
حقوق خود جلوی دفتر اين شرکت در اهواز 

  .تجمع کردند
، صالح نيکبخت وکيل ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

مدافع دو دانشجوي کرد دربند ، بنامهای صباح 
علوم نصري دانشجوي کارشناسي ارشد 

سياسي دانشکده حقوق دانشگاه تهران و 
هدايت غزالي دانشجوي روانشناسي دانشگاه 

 دوسال حبس عالمه خبر از محکوميت
 .تعزيري موکالن خود داد

اين دو دانشجو متهم به فعاليت تبليغي 
عليه نظام و شرکت در تجمع غيرقانوني 

هم اکنون در چهاردهمين ماه . شده اند 
 مي برند با سپري بازداشت خود به سر

 ٢٠٩نمودن ماهها سلول انفرادي در بند 
زندان اوين ، اقدام به اعتصاب غذا در 
اعتراض به شرايط خود و همچنين پنج 
دادرسي ناموفق اين حکم را دريافت 

 نمودند 
، پايگاه خبري ٨٧ شهريور ٢در ◄ 

ارگان ) emruz.biz(امروز با آدرس 
غيررسمي سازمان مجاهدين انقالب و 
يکي از سايت هاي حامي سيدمحمد خاتمي 

 . براي چندمين بار فيلتر شد
، اطالع رسيد که ٨٧ شهريور ۴در ◄ 

مادر سجاد رادمهر در دانشگاه تبريز 
حضور يافته اما هيچ مسئولی حاضر به 

بنا به . پاسخ گويی به وی نشده است
اخبار رسيده، عادلی رئيس حراست 
دانشگاه به رغم حضور مادر اين 

نشجوی دربند در اتاق وی، اتاق را دا
مادر سجاد رادمهر پس . ترک کرده است

از بازگشت از دانشگاه، تلفنی، از جانب 
  .نهاد های امنيتی تهديد شده است
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