
  

 

چون هميشه،.رژيم مافياها نخست از انتشار گزارش البرادعي استقبال كرد و آن را پيروزي ايران بر امريكا توصيف كرد:انقالب اسالمي
در همان حال، مي خواست مانع از آن شود كه گرايشهاي رقيب در . حقيقت را مقلوب مي كرد زيرا مي خواست مردم ايران را بفريبد

با آنكه گزارش بيش از آن صريح بود كه بتوان به دروغ پراكني . رصت را براي انتقاد سخت حكومت احمدي نژاد مغتنم شمارندرژيم، ف
البته در گزارش گفته شده است ايران به :  سپتامبر، همچنان گزارش را بسود ايران توصيف كرد و افزود18ادامه داد، احمدي نژاد، در 
نيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي  طرفه اينكه، سلطا. ده است و نبايد هم پاسخ مي دادسئوالهاي امريكا پاسخ ندا

فصل اول اين مجموعه را به گزارش آژانس و .  صفحه اي به اين گزارش، مي راند117سخن او را تكذيب مي كند وقتي سخن از پاسخ 
  .پي آمدهاي آن اختصاص مي دهيم

ناتواني خامنه . ا گشته استآنقدر عيان است كه موضوع گزارشهاي رسانه هاي خارجي و تحليل ه»  اصول گرايان «     تالشي دروني
در حقيقت، رويه او، نه تنها موجب تشديد اختالف ميان دو .  نيز، مورد توجه ناظران سياسي قرار گرفته استحتا از كاستن  اختالفهااي 

نتيجه . گشته، بلكه در درون هريك از اين دو جبهه نيز، اختالفات شديد بوجود آورده است» اصالح طلبان«و » اصول گرايان«جبهه 
وقتي احمدي نژاد، .  كه او در سياست داخلي انتخاب ندارد و در سياست خارجي، از يك اجماع در رژيم، نمايندگي نمي كنداين است

  خواهان بركناري او زد، » مراجع تقليد«نست و توي دهن نظر دستيار خود را در باره مردم اسرائيل، نظر حكومت خويش دا
  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 
گزارشهای خربگزاريها و 

 فرستاده های روزنامه 

  گزارش البرادعي، ايران و روسيه وچين را در تنگنا قرار مي دهد ◄ 
  3ص:اما بنا بر جنگ نيست 

   خامنه اي دفاع از خليج فارس را–امريكا با حمله اسرائيل به ايران مخالف است ◄
   5ص : به سپاه مي سپارد

   احمدي نژاد -اتواني خامنه اي  ن– كنترل دانشگاهها –طراحان برنامه اقتصادي  ◄
   10ص: ... در انتخابات امريكا و

   12ص: شبكه مافيائي حجت االسالم ها : مافياي قضائي ◄
   كسر بودجه- قيمتهاي مايحتاج عمومي-جدولهاي شاخص ها ◄

   13ص : اثر تحريم بر گراني-
  13ص :دانشجو و معلم و روحاني و كارگر و كودك، تحت رژيم سركوب هستند◄

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

  

  2  "بيان آزادي و روش"
  
  

 بوده لان تاريخ معموآيا اسالم همان است كه در جري
  است؟

      
با توجه  اين پرسش مطرح شده است كه آيا ،در ارتباط با بحث قرآن و تاريخ 

) موقعيت و تاريخ=context(و بافت خارجي ) Text(به رابطه ضرور ميان متن 
نمي توان گفت قرآن و سپس اسالم خودش را در تاريخ نشان مي دهد؟ آيا 

 بي توجهي به تاريخ متن نيست و در نتيجه ، آزاديسخن از قرآن به مثابه بيان
 پيدايش جامعه هاي استبداد  نمي توان گفتآياامري ذهني به شمار نمي رود؟ 

؟ آيا اسالم  بوده استاجراي احكام قرآنطبيعي  نتيجه ،در ميان مسلمانانزده 
» متن«اسالم واقعي است؟ آيا راست مي گويند  همان ،معمول در طول تاريخ

 و قرآن هر چه هست تاريخ نمي توان جدا كرد) تاريخ(= را از زمان ) رآنق(= 
  ؟ قرآن است

  
  :پاسخ مختصر

و در مقام توجيه موضع خويش، تاريخ ت بين منطق صورتأسي از آنها كه با     
مثابه بيان آزادي، نمي ه را نيز، ب) قرآن(=  متن ،را يك تاريخ بيشتر نمي دانند

 آنهم تاريخ استبداد در  وك تاريخ بيشتر وجود ندارداز ديد آنها ي. شناسند
تاريخ :  دو تاريخ دارد،اما شرق يك تاريخ ندارد. جامعه هاي مسلمان است

انديشه آزادي و جامعه هاي آزاد و تاريخ انديشه توجيه گر قدرت و جامعه 
عقل توجيه گري كه يك تاريخ را بيشتر نمي شناسد، از اين . هاي استبداد زده

عيت آگاه نيست كه قديمي ترين مردم ساالريها در سرزمينهاي ما استقرار واق
 نخست از فلسفه  توجه به اصل ذاتي بودن حقوق و كرامت آدمي. جسته اند

در اين .  بر مي خيزد و در دوران رنسانس به غرب نفوذ مي كند است كهشرق
 مداوم براي يها است كه كوشش، به ويژه در منطقه تمدني بين النهرينسرزمينها

 و سلسله ستعمل آمده اه بازيابي و بازسازي مردم ساالريها بر اصل مشاركت ب
 اصل توحيد يا موازنه عدمي را كه  تا،آغاز مي شود) ع(امبري كه با ابراهيم يپ

 آموزش دهد، در اين تاريخ و جغرافيا ناسازگار با جبر و سازگار با آزادي است
 اين زمان، مبارزه براي آزادي، يك امر واقع از آن زمان تاريشه زده است و 

  .مستمر است
نخست اجازه دهيد .    در ادامه به توضيح بيشتر اين موضوع خواهم پرداخت

مي توان پرسيد چگونه مي : بر اين پرسش يك پرسش اساسي ديگر نيز بيفزايم
  باقي بماند؟از تاريخ ما  ذهني اتبيان آزادي در زندان تصورشود 

  
  : مقدماتيچند نكته

 آنكه كته اول ن. :، ذكر چند نكته مقدماتي الزم است پاسخ به اين پرسشهادر  
دن چرا كه همگاني ش. را همگان نمي توانند داشته باشند)  زور(= قدرت 
ها آن را دارند و زير سلطه ها آن را   مسلط،از اين رو. حالل آنستان ،قدرت
گ قدرت، نيروئي است كه زير بنگريم، مي بينيم بخش بزركه نيك . ندارند

ها مي گذارند و همان نيرو، با تغيير جهت، زور مي  سلطه ها در اختيار مسلط
  . شود و برضد خود آنها بكار مي رود

اما اگر قدرت را يكي بايد داشته باشد و ديگري نبايد داشته باشد تا وجود    
ه به فضاي اجتماعي در آنچ. پيدا كند، آزادي را همگان مي توانند داشته باشند

مربوط مي شود، بيكران آزادي وقتي تحقق پيدا مي كند كه همگان از چنين 
از اين رو، بيان آزادي نه تنها در بردارنده آزادي و . فضائي برخوردار باشند

حقوقي است كه همگان دارند، بلكه روشهائي كه در اختيار انسانها قرار مي 
مه جا و هر زمان مي توانند آن را به كار  كه همگان در ههستنددهد، روشهايي 

براي مثال، بنا بر بيان آزادي، استعداد آموختن استعدادي همگاني است . برند
و هرگاه مرزها از ميان برخيزند و دانشها و فنها جريان آزاد بجويند و انسانها از 

 برخوردار باشند، هر انساني، دانش و فنبراي آموزش و پرورش  برابر اتامكان
     .دلخواه خويش را مي آموزد

ه  كه بدترينشان جبر ناگزير كردن انسانها به آموزش و پرورشي است كه بجبرها
مي آيد، ... كار سرمايه ساالري و ديوان ساالري و دين ساالري و هنر ساالري و

از اين رو، قرآن رشد در آزادي را . روشي ناسازگار با بيان آزادي است
دانشي كه  زيرا علم را از بند قدرت آزاد مي كند و) 1(رهنمود مي دهد 

  ).2( بر اختالف و تضادها مي افزايدسرمشقش قدرت است 
  2    در صفحه 
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   پاكنژاد- ج
  مظلوميت ارتش در نظام واليت فقيه

  با ياد و خاطره شهداي جنگ تحميلي بخصوص دالوران 
  نيروهاي سه گانه ارتش

  
  پس از انقالب، عليرغم اميدي كه جنبش عمومي ضد استبداد سلطنتي در بر قراري حق 

 كرده بود، فرقه اي  كه بعد ها ساختاري حاكميت مردم و دولتي مردمساالر در ايران ايجاد
مافيايي يافت، با استفاده ابزاري از دين و بنام روحانيت پس از انقالب باهمكاري مجموعه اي از 

يي كه حق حاكميت را از آن مردم نميدانستند و نقشي در اداره امور براي آنها قائل  نيروها
براي به قدرت رسيدن به حساب مي آوردند، با نبودند، وتنها حضور آنها را در صحنه، وسيله اي 

دست زدن به ترفند هاي گوناگون و باالخره كودتا، اركان قدرت را در ايران بدست گرفت  و 
از جمله . استبداد خشني را بر مردم ايران  حاكم كرد و بر جان و مال و ناموس آنها حاكم شد

الب مردم و پس از حمله و تجاوز عراق به اين ترفند ها، تضعيف ارتش بود كه با پيوستن به انق
فرقه يادشده، . ايران، با حماسه آفريني ها در دفاع از خاك ميهن، به يك ارتش ملي تبديل شد

برآن بود كه با جانشين ارتش كردن سپاه پاسداران، سپاه را به عنوان يكي از اركان استبداد در 
  .اختيار داشته باشد

  14 در صفحه

سخنراني مهران مصطفوي در كنفرانس بين المللي در باره حقوق بشر و جدائي دين و دولت در
 در شهر بروكسل كه توسط جنبش جمهوريخواهان الئيك و 2008 سپتامبر 19ايران،  

  .برگزار شد بلژيك -جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران دمكرات و
  

  كراسيودين، دولت و دم
  
  

  خانم ها، آقايان، حضار محترم، 
با توجه به اينكه آخرين سخنران اين جلسه محترم هستم و قبل از من در باره مباحث اساسي چون 

في تصريح شد كه در شرايط بسيار جدايي دين از دولت و الئيسيته سخن به ميان آمد و از طر
ناهنجار كشور بايد گروههاي مختلف دست در دست هم دهند و با هم پروژه دمكراسي را دنبال 
كنند، از وقتي كه به من داديد ميخواهم در مورد يك نكته اساسي درباره دين و دولت و 

  .دمكراسي در ايران عرايضي را خدمتان تقديم بدارم
چند كشور استثنتائي مانند كره شمالي متوجه ميشويم كه بنگريم بغير از  اگر به نقشه جهان 

از مراكش تا پاكستان ، حتي . كشورهاي مسلمان نشين آخرين سنگر استبداد را تشكيل ميدهند
علت چيست؟ اگر . بعنوان نمومه، يك رژيم سالم نيز وجود ندارد، همه فاسد و زورگو هستند

  ،رسش بدهيمبخواهيم پاسخي صريح به اين پ
  16 در صفحه 

  د بحران اتمي ؟ركارب
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برخورداري انسانها از     نكته دوم آنكه 
 نيازمند ،اتي خودآزادي و حقوق ذ

روشي است كه آنها را از روابط قدرت 
از اين واقعيت، اهل خرد را . رها كند

اين قاعده آگاه مي كند كه در 
ميزاني كه برخوداري از ه هرجامعه، ب

آزادي و حقوق همگاني است، روابط 
.  قوا كمتر و روابط آزاد بيشتر است

بنابر اين، در قلمروهاي سياسي و 
تماعي و فرهنگي، ميزان اقتصادي و اج

عدالت، ميزاني است كه 
برخورداربودن همگان را از آزادي و 
حقوق خويش و توانائي بكار بردن 
استعدادهاي خود را در جريان رشد، 

 تضاد ،هرگاه اين ميزان. معلوم مي كند
.  را نشان نداد، جامعه، جامعه آزاد است

عبارت مي شود از بدين قرار، عدالت 
 به جامعه انسانها امكان مي  كه»ميزاني«

ببيند تا چه اندازه توانسته است از دهد 
رابطه هاي قوا بكاهد و تا چه اندازه 

اين . را متحقق كند آزاد يرابطه ها
تعريف از عدالت كه با آزادي و رشد 
خوانائي كامل دارد، تنها  بر اصل 
 .توحيد و بنا بر بيان آزادي ممكن است

)3(  
برخورداري م آنكه،    نكته مقدماتي سو

 ،انسان از حقوق و استعدادهاي خويش
 يا باورهايي است  باور»نسخ«در گرو 

و را به وي تلقين مي كنند  ناتواني كه
تنظيم رابطه با محيط زيست به ترتيبي 

گذار روند زندگي، حاكي از كه 
مداوم از ضعف به قوت و توان بر توان 

، مين ديد كه بنگريااز . باشدافزودن 
 قرآن، همه اينگونه باورها را م بينيمي

و خليفه ) 4(منسوخ و انسان را امانتدار 
شناخته ) 5(خداوند بر روي زمين 

امر بس درخور توجه اين كه . است
نفرموده است انساني با اين يا آن باور، 

فرموده است بلكه خليفه خداست، 
انسان خليفه خداوند بر روي زمين 

 تواند عقل آزادي كه مي) . 6(است 
تعلق هاي : انسان را از بند تلعقات

ديني، قومي، ملي، جنسي، مالي، 
رها كند و بر مسند خليفه ... موقعيتي و

اللهي بنشاند، از ازل تا به ابد، پروازگِِِهِِ 
  .اوست

همگاني ترين باورهاي      يكي از 
ناتوان ساز، باور به نيايش از راه ناتواني 

نيايش از خاطر نياز، ه نيايش ب. است
خاطر خود ناتوان ه  نيايش ب وترسسر

به گرچه انگاشتن، نيايشهائي هستند كه 
رواج ترين نيايشها نزد باورمندان به 

آنها را  قرآن ،دينهاي گوناگون هستند
 در جالب است بدانيم. منسوخ مي كند

روزهاي سخت جنگ جهاني دوم، در 
روسيه كمونيستي نيز دربهاي كليساها 

ا روسها براي دفع شر گشوده شدند ت
روشن است . دشمن متجاوز دعا كنند
 نمي تواند ها،موضوع اينگونه نيايش

كنار، ه بكه حقوق و آزادي همگان 
حتي حقوق و آزادي نيايش كنندگان 

 از سر هانيايشاينگونه چرا كه . باشد
ناتواني و با فراموش كردن حقوق و 

. انجام مي گيرندتوانائيهاي خويش 
رجمان توانائي هاي انسان، نيايشي كه ت

آزادي و حقوق او باشد، تمرين رابطه 
با خدا، يعني آزادي است و در جريان 
رشد و توانائي بر توانائي افزودن، 
انسانها را از افتادن در بيراهه روابط 
قوا، باز مي دارد و همگان را سود مي 

 ،نماز و نيايش از سر بي نيازي. رساند
گان مي روشي است كه قرآن به هم

نيايشهاي ترجمان  متقابالًآموزد و 
  ) 7. (را نسخ مي كند... ناتواني ها و 

خرافه ها و (بدين قرار، غير عقالنيها      
مجازها، ظنها و سحر و جادو و فالگيري 

يكسره مي بايد زدوده شوند تا ...) و
انسان خويشتن را در خور رهبري 
. هستي آفريده در جريان رشد بگرداند

 در وضعيت جامعه هاي امروز هرگاه
تأمل كنيم، از واقعيت مهمي آگاه مي 

 مدار ،بهمان نسبت كه قدرت: شويم
زندگي انسانها است، قلمرو غير عقالني 

به سخن ديگر، . ها نيز گسترده تر است
در هرجامعه اي گستره غيرعقالنيها 

جامعه را  آن ميزان بكار رفتن زور در
وان بدين محك، مي ت. نشان مي دهد

جامعه ها را با يكديگر مقايسه كرد و 
دانست در هر جامعه، چرا و به چه 

اندازه نيروهاي محركه تخريب مي 
از . شوند و يا در رشد بكار مي روند

 م، مي بينيماين ديد كه در قرآن بنگري
 هستند كه ها غيرعقالني،از آغاز تا پايان

اين با و باز . شناسائي و نسخ مي شوند
، مامعه هاي مسلمان بنگريديد كه به ج

 ميزان بيگانگي آنها را از يممي توان
  .مرهنمودهاي قرآن اندازه بگيري

ه بيانهاي قدرت ب    نكته آخر آنكه، 
 روشهائي را زيراضرورت مبهم هستند 

در برندارند كه همگان، در همه جا و 
 و نيز ،برندبهمه وقت، بتوانند بكار 

  استمتغيربدين خاطركه طبع قدرت 
و، بنا بر نياز روز، نياز به ناسخ و منسوخ 

 چنانكه هر قدرتمداري و .پيدا مي كند
نيز هر انساني كه از راه زبوني تسليم 
قدرتمداري مي شود، برداشت دلخواه 

 رايج  كه مرام يخود را از بيان قدرت
 بيان ،در برابر. گشته است، مي كند

كار ه  ب وآزادي شفاف و سرراست است
ي و آزادي انسان از خشونت زدائ

 ،از اين رو. بندگي قدرت مي آيد
همگان و در همه جا و همه وقت مي 

 ، براي همگان و.توانند بكارش برند
 را دارند اكلمه ها همواره همان معن

بدين . كه در هر رهنمود بكار رفته اند
  قرار،

از  منسوخ كردن بيانهاي قدرت -الف 
  . ابهام زدائي تحقق پيدا مي كندراه 
كه در برابر مطرح ي ي بيان آزاد-ب

نه داراي چنان سامامي بايد مي شود، 
 كه بدون  باشداصول راهنمااز ي يها

، از آن اصولانكار و يا تغيير تعريف 
خود بيگانه كردنش در بيان قدرت 

   .ميسر نباشد
، تفاوت اساسي بيان نتيجه آنكه     

آزادي با بيان قدرت در اينست كه 
زمند از خود بيگانه نيا بيان قدرت
حداكثر، بتدريج كه . كردن نيست

قدرت متكاثر و متمركز مي شود، با 
براي مثال، . آن، انطباق پيدا مي كند

هرگاه بگويند ماركسيسم همانست كه 
 سال، در روسيه و 60در طول 

بر كشورهاي ديگر، معمول گشت، 
كسي كه بخواهد واقعيت را همان سان 

براي مثال،  است كه، كه هست بشناسد
  :پرسش مهم زير را پيش كشد

  آيا اصلي از اصول راهنماي 
ماركسيسم را تغيير داده اند و يا بدون 
تغيير، ماركسيسم بمثابه يك نظر، در 

 استالينيسم شد؟  خود به خودعمل،
 انسان  و تأمل در اين پرسش،تحقيق

حقيقت جو را به اين نتيجه مي رساند 
ي خود ، تحول خودجوش جاكه اوال 

، و ثانيا ) لنينيسم(را به اراده گرائي داد 
ديالكتيك تضاد را لنين و بيشتر از او، 

به ترتيبي كه )  8(استالين تغيير دادند 
توضيح اين .  يافتاجذب، حذف معن

 قرار بود با استقرار ديكتاتوري ،كه
پرولتاريا، سرمايه دار و كارگر، هر دو، 

ا خود  به يگانگي ب،از بيگانگي با خود
اما بنا بر تعريف استالين، . گذر كنند

  حذفگذار به جامعه كمونيستي از راه 
دشمن طبقاتي طبقه كارگر، تحقق پيدا 

و هنوز اين تغييرها تمامي . مي كند
انقالب پرولتري در يك . تغييرها نيستند

جامعه روسيه آن (جامعه نيمه صنعتي 
و تحقق سوسياليسم در يك ) روزگار
و نقش حزب پيش ) ستاليننظر ا(كشور 

... و) نظر لنين( آهنگ طبقه كارگر
تغييرهاي ديگري هستند كه در 

همه با . بوجود آوردند» ماركسيسم«
 نزد  نبايد از ياد برد كهوجود،اين 

ماركس، اصل راهنما، ثنويت تك 
محوري و مبناي تحليل و راه حل 

در جامعه سرمايه . جوئي رابطه قوا بود
 طبقه سرمايه دار و داري، محور فعال،

انقالب . طبقه فعل پذير، پرولتاريا بودند
مي بايد حاصل تحول رابطه قوا ميان 

در . اين دو طبقه بسود پرولتاريا مي شد
گرچه خور يادآوري است كه 

، ر هشدار داد اين نظ"باكونين"
ببار مي ) توتاليتاريسم(استبداد فراگير 

  .، ولي كسي گوش نكرد)9(آورد 

  
ل راهنماي قرآن با آيا اصو 

بيانهاي قدرت رايج در تاريخ 
   مسلمانان سازگاري دارد؟

 
 آن سان كه قرآن ،اصول راهنما. 1

كمترين نه تنها تعريف مي كند، 
 نافي ،سازگاري با بيان قدرت ندارد

روابط قوا و پيشنهاد كننده هرگونه 
 براي برقرار كردن ي گوناگونروشها

ه ممكن ين، ن ابنابر. روابط آزاد است
بود و نه ممكن هست كه بر اين اصول، 

از . بيان قدرتي را ساخت و ارائه كرد
 اهخوبه دلبمدعيان پذيرفته نيست كه 

و كنتكست ) متن(» Text،تكست« ميان 
context اي را رابطه) تاريخ= موقعيت 

 تصور راساس اينبسپس تصور كنند و 
خود ساخته، حكم كنند اسالم همين 

 تاريخ معمول بوده است كه در جريان
اگر حق با آنها ست، پس ساختن . است

بيان قدرتي بر سامانه اصول راهنمائي 
بايد كاري كه قرآن در اختيار مي نهد، 

بر آنها است بنا بر اين، . بس آسان باشد
 سامانه اي از اصول  اساسكه بر

توجه شود به واژه سامانه كه (راهنما، 
ر بر لزوم وجود سازگاري و انسجام د

طي به ترتيبي كه در ) بيان داللت دارد
از قرآن تشريح شده اند، مقاالت اين 

تمام يك بيان قدرت در تماميت آن 
بسازند و بدين كار مدعاي خود را عيار 

 مدعي بگويد ممكن است.   ثابت كنند
ي كه شما مي اين اصولاساس بر 

 ،ساختبيان قدرت نمي توان گوييد، 
اهنماي اما تعريف قرآن از اصول ر

مدعي با  . چيز ديگري استخود 
كه كند  ميتصديق گفتن اين سخن، 

اصول راهنماي بيان آزادي و نيز، 
، پس .، بيان آزادي وجود داردبالتبع
قول يابنده اصول يا ست كه وبر ا

جدي بگيرد راهنماي بيان آزادي را 
خود وقتي مي گويد اصلها و تعريفها از 

خود بر قول او  اما اگر. قرآن است
 و حاضر به پذيرش اين ورزدمي اصرار 

 پيشنهاد مي را به او، روشي سخن نيست
به گفتگو كنندگان با ) علي(كنم كه 

شما قرآن را فرو : خوارج آموخت
 و ،گذاريد و بيان آزادي را بپذيريد

براي آنكه جامعه ما و سپس جامعه هاي 
ديگر برآن وجدان جمعي پيدا كنند، 

 كه ويراني رخيزيدليغ بيان آزاد بببه ت
از حد بگذشته است و نجات حيات نياز 

 .به استقالل و آزادي انسان دارد
در بخش بزرگي از دنياي  اما اگر .2

 جاي به  مدار،دين حقوقمسلمانان، 
از همه مدار سپرده است و  فقه تكليف

كه  واليت مطلقه فقيهتاسف انگيزتر 
بيان بي كم و كاست ثنويت تك 

  اصل توحيد ضد كامل ومحوري
، جانشين اصل امامت شده است، است

از اين روست كه اصول راهنماي دين 
 از خود بيگانه ،را در ضد كامل آنها

با چه ابزاري اين ازخود . كرده اند
كافي است بيگانگي رخ داده است؟ 

فلسفه و منطق ارسطوئي را از بيان 
قدرتي كه واليت مطلقه فقيه است، 

جا ماند و  اگر چيزي بر،خارج كنيم
آنگاه قرآن سازگار با قدرتمداري بود، 

يكبار . اسالم را مسئول آن بدانيمو 
ديگر يادآور مي شوم كه تنها بر اصل 
موازنه عدمي و اصول راهنمائي كه 
ترجمان آنند، قرآن قرائتي بدون 

 پيدا مي بدون  اختالف  اتناقض و حت
در برابر، بر اصل ثنويت تك . كند

  . قض مي شودمحوري، سراسر تنا
باز بر مدعيان است كه در اثبات نظر . 3

خود، تعريفي از حق محدود به زمان و 
در آن، تناقض و  بي آنكه، مكان بكنند
بي آن كه حق  و باشديي بسا تناقضها 

 . نيازمند قدرت شود
  

افزون بر اشكالهاي باال كه بر ادعاي 
از مدعيان وارد است، ادعايشان پر 

از اين تناقضها را شماري . تناقض است
  :بررسي مي كنيم

 تناقض اول اين كه هرگاه اسالم در ●
بحث از قيد زمان و مكان است، امروز 

 آن، بحث از ديني است كه متعلق به
 بوده است و يا جامعه اي در گذشته

 ديني كه از آن جامعه امروز است؟ 
اگر اسالم همانست كه در جريان تاريخ 

تاريخ زيسته است، پس در جريان 
تحول كرده و با تحول جامعه هاي 

اگر مدعي . مسلمان دمساز گشته است
بگويد اين تحول را نكرده است، 

و اگر . ادعاي خود را نقض كرده است
بگويد تحول كرده است، بر او ست 
كه توضيح دهد كدام تحول را نموده 
است؟ از خود بيگانه شده است يا خود 

م از مانده است؟  اگر مدعي بگويد اسال
خود بيگانه شده است، ادعاي خود را 
نقض كرده است و اگر بگويد خود 
مانده است اما، در جريان تاريخ، با 
تحول جامعه هاي مسلمان و نيز غير 
مسلمان، متحول شده است، اين بار، 
عامل را تحول كردن و همچنان جامعه 
استبدادي ماندنِ جامعه هاي مسلمان 

 توضيح پس بر او ست،. شناخته است
بدهد چرا اين جامعه ها چنين تحولي 
را كرده اند؟ اما او چگونه مي تواند به 
اين پرسش پاسخ گويد وقتي معلوم 
است كه اسالم در شبه جزيره عربستان 
پديد آمد و در جامعه هائي پذيرفته 

از » تحول تاريخي«شد كه بنا بر محك 
   عربستان بسيار پيشرفته تر بودند؟

در (ن كه اگر زمان تناقض دوم اي ●
 ااست كه به دين محتو) اينجا تاريخ
مستقل از زمان، نه تنها  يعني ،مي بخشد
 حاكم بر بلكهوجود دارد  حركت

 گذشته از اين اين ادعا. تحركت اس
 هم وزن خيال كه ادعاي جديدي

سازندگان نظريه ادعاهاي  وراي ،است
 بنا كهماترياليسم ديالكتيك تاريخي 

ريخ ساز و تاريخ انسان  انسان تا،برآن
. پيامدهاي ديگري هم داردساز است، 

 خدائي بنام تاريخزيرا با اين ادعا، 
 خدا ، نه يك اوالًزاييده مي شود كه

 در ، به تعداد دوره ها و جامعه ها وكه
گروه بنديها، ، به تناسب درون جامعه ها

،  و ثانياً.دن تراشيده مي شوهاخدا
نوز  هاگراين نظر صحت مي داشت،

 – بر فرض صحت نظريه –بيگ بانگ 
رخ نداده، پديده از ميان مي رفت و 

 در تكرار بيگ بنگ ها هستي متعين،
چرا كه زمان ! ناچيز مي شد

مستمر،گوياي حركت مستمر وجود 
زمانهاي بي رابطه با . نمي داشت

يكديگر، وجود مي داشتند كه پديده 
هائي را خلق مي كردند و اين پديده 

  .يان زمان، از ميان مي رفتندها، با پا
تناقض سوم اين كه اگر تاريخ همان  ●

تحوالت تاريخ روابط قوا است، پس 
صورت گرفته در باورهاي راهنما در 

انواع تحولهاي جريان تاريخ تابعي از 
در اين صورت، . قوا استهاي رابطه 

مدعيان مي بايد به اين پرسشها پاسخ 
 چرا جامعه ها يكسان تحول: گويند

 و جامعه ها، نكرده اند و نمي كنند
؟ چرا در تاريخهاي گوناگون دارند

درون هر جامعه، گروه بندي ها يكسان 
طول تاريخ تحول نمي كنند؟ چرا در 

مقاومت در جامعه ها، و تقريبا در همه 
مبارزه بخاطر برابر سلطه گري و 

 و استآزادي و رشد وجود داشته 
به  در مقام پاسخ گفتن هرگاهدارد؟ 

ند، در مي يابند كه ياين پرسش برآ
جامعه ها، تاريخهاي گوناگون دارند، 
زيرا رابطه ها در هر جامعه و ميان 
جامعه ها، ترجمان اندازه استقاللشان از 

 زير سلطه و داشتن يكي –روابط مسلط 
از دو موقعيت مسلط يا زير سلطه 

جز رابطه قوا را   تاريخاگر. هستند
ه هاي انساني گزارش نمي كرد، جامع

زيرا كه . تشكيل نمي شدنداصالً 
تخريب متقابل، امكان ايجاد جامعه را 

 اين، انسان بر روي افزون بر. نمي داد
وجود مي آمد، از ه زمين، اگر هم  ب

روابط قوا، قرار گرفتن در رهگذر 
زنجيره حياتي خود را از هم مي 

  . از ميان مي رفتگسست و 
ه مراد  تناقض چهارم اين كه هرگا●

مدعيان اين باشد كه اسالم دوران 
پيامبر، با استقرار خالفت، جاي به اسالم 
ديگري سازگار با دستگاه خالفت داده 
است و از آن زمان تا امروز، همواره 
در تابعيت از قدرت حاكم، زيسته و 

نخستين تحول كرده است، ادعاي 
خود را نقض و به اين حقيقت اذعان 

) ص(كه پيامبركرده اند كه اسالمي 
ابالغ كرده است، بيان قدرت نبوده 

 بيان آزادي بوده پس ناگزير. است
  . است
هرگاه انسان را  تناقض پنجم اين كه ●

آزاد و داراي حقوق ذاتي بدانيم، 
ممكن نيست اين آزادي و حقوق به 

د و اين بيان نزيد و تاريخ نبيان در نياي
چرا كه ذاتي . گزارشگر آن نباشد

ي و حقوق بي معنا مي شد بودن آزاد
و حقي وجود نداشت تا انسان به وجود 

آيا مدعي از خود مي . آن پي برد
؟ اما پرسد چرا اين واقعيت را نمي بيند

انسان آزاد مدعي بر آن است كه اگر 
در اين نيست و حقوق ذاتي نيز ندارد، 

صورت بايد گفت، پس هرچه هست 
بيان قدرت است و ميان بيانهاي قدرت 

همه به سخن ديگر، .  فرقي نيستنيز
 نظر بازي كودكانه اي بيش يشادعاها
   .نيستند

  مدعياني كه  تناقض ششم اين كه ●
كدام تاريخ تاريخ را اسطوره ميكنند، 

را سراغ فلسفي  ديني يا مرامي و نظري
تبليغ شده دارند كه در آن اين گونه 

شما فاقد هر ! اي انسان ها باشد كه
داريد تكليف حقي هستيد و هرچه 

، جمهور مردمانبا اين وجود،  و ،است
نسل بعد از نسل، آن را باور راهنماي 

؟ در كدام تاريخ باشندخود كرده 
سراغ دارند كه چنين دين يا باور و يا 
نظري با ادبار مردمان روبرو نشده و از 

 آيا مبناي نا گفته اين ؟ ميان نرفته باشد
ر ادعا اين نيست كه انسان هائي كه د

جامعه هاي  مختلف زيسته اند، از دانا و 
نادان، نسل بعد از نسل، در جهالت 

  محض  زيسته اند؟
مدعياني كه تاريخ را جبار مي كنند، 
مي بايد به ادعاي خود پايبند بمانند و 
از تاريخ بخواهند چنين دين يا مرام و 
يا نظري را بجويد و در اختيارشان قرار 

 كه اعتراف اگر نيافت، برآنهاست. دهد
كنند دين يا باور و يا نظر بيانگر آزادي 
و حقوق انسان را نمي توان در يك 

چرا كه . دوره تاريخي زنداني كرد
 ،انسان ادامه حيات مي دهد و حيات

از اين . عمل به حقوق ذاتي او است
رو، اين حقوق همه مكاني و همه 

  . زماني هستند
تناقض هفتم اين كه اگر ادعا اين  ●

 باور يا انديشه راهنماي ه، كه زمانباشد
ديگري مي طلبد و آن را از اسالم نمي 

 –توان بدست آورد و يا بايد در اسالم 
همان اسالم زيسته در به اعتقاد آنها كه 

  تغييرهاي اساسي - استطول تاريخ
 .پديد آورد تا با زمان سازگار شود

افزون بر نقد اين ادعا، در پاسخها به 
، به دسته دوم يادآور پرسشهاي پيشين

  مي شوم كه هرگاه اسالم  بيان قدرت 
بيان قدرت دموكراتيك (دموكراتيكي 

 در خورتنها   كهباشد) بنا بر قول فوكو
 )ص(اصالح جامعه عرب روزگار پيامبر 

 تغييرهاي اساسي در مي بوده است،
آفتابه خرج لحيم ، آن ايجاد كردن

افزون بر اين، با توجه به . كردن است
الزم ، ت در جوامع انساني تحوالرعتس

.  داد تغييرآن رازمان به زمان، است 
  به ست نيبهتر آيا اين دسته از مدعيان 

جاي صرف وقت و هزينه براي تغيير 
بر آن ديني كه از اساس مشكل دارد، 

 ؟شوند كه بيان آزادي ابداع كنند
بياني كه نه تنها  تحول را تحول از 

د بگرداند، بلكه روابط قوا به روابط آزا
جامعه ها را در راست راه رشد در 

، اما به دسته اول. آزادي، راهنما باشد
 خاطر نشان مي كنم، زمان يكبار ديگر،

تخريب بسر رسيده است و نوبت 
  ساختن و پيشنهاد كردن انديشه 

  3 در صفحه
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شما اگر انديشه . راهنماي آزادي است
راهنماي عصر امروز را از اسالم نمي 

نيد بدست آوريد، خود چرا بر آن توا
نمي شويد انديشه راهنماي آزادي 
ابداع و پيشنهاد كنيد؟ هرگاه بر اين 
كار شويد، جريان انديشه ها و بحث 
آزاد، وجدان همگاني را از بيان قدرت 
. خالي و از بيان آزادي سرشار مي كند

بدين كار، در خور انسان آزاد اين 
    .!روزگار ويرانگري ها برخيزيد

جريان تحول، اختالف :  تناقض هشتم●
 تاريخي لي و،توحيد استبستري از در 

كنند، تاريخ  كه مدعيان اسطوره مي
  است كهاختالفبستري از توحيد در 

توضيح اينكه . امري ناممكن است
 در ،هرگاه تحول در بستر توحيد

مشتركها انجام نمي گرفت، بر فرض 
 محال كه تشكيل جامعه ها ممكن بود،
طول عمر آنها، طول گذار از توحيد به 

اما مايه هاي . اختالف مي گشت
اشتراك ها كدامها هستند؟ مي دانيم 
كه زور حاصل تضاد و عامل بر هم 

پس . افزودن تضادها و اختالفها است
نمي تواند مايه اشتراكها ) زور(= قدرت 
راست بخواهي قدرت عامل . بگردد

پيدايش گروه بنديهاي اجتماعي 
مايه . راي منافع متضاد مي شوددا

 ،اشتراك و حيات تاريخي هر جامعه
كه هر انسان از آن است  حقوقي همانا

 واجد ،برخوردار است و هر جامعه
آنان است و هويتي كه جامعه و اعضاي 
آن از راه خلق فرهنگ آزادي مي 
جويد و استقالل و آزادي در وطن 
مشترك و معنويتي كه جمع را در بر 

 ا و به زندگاني فرد و جمع معنمي گيرد
مي دهد و انديشه راهنمائي كه 
 ،ترجمان اين همه و هدف مشترك
.  يعني رشد در استقالل و آزادي است

بنا بر قاعده، هر زمان قدرت تضاد ساز 
بر عوامل اشتراك و همبستگي غلبه 
كند، جامعه از رشد در استقالل و 
آزادي باز مي ماند و روي به انحالل 

  آيا مدعيان از زاويه اين .دمي نه
واقعيت در تاريخ و رابطه دين با آن، 

  . نگريسته اند؟ بدون ترديد نه
ناقض نهم ناشي از تناقض هشتم ت ●

ي كه تاريخ يراهها:  و اين استاست
جامعه در پيش  جامعه ها و نيز تاريخ هر

اما يك .  هستندمي گيرد، همزمان
  : جريان ندارند، سه جريان دارند

 حقوق هراست را تاريخي كه – 1
اين تاريخ، كوشش ها و مبارزه . است

هائي را گزارش مي كند كه انسانهاي 
در پيش گيرنده اين راه، براي آنكه 
راه همگان بگردد، بعمل آورده اند و 

  . مي آورند
 راههكجآميزه اي از  ريخي كها ت– 2

 آگاهي از حقوق و  راهاستقدرت و ر
 تاريخ را اين. پاسداشت آزادي است

جامعه هاي انسانيي ادامه داده اند كه 
توانسته اند به حيات خويش ادامه 
دهند و امروز، به نسبتي كه 
حقوقمداري بر قدرتمداري مي چربد، 

  .پيشرو تر هستند
 ه كاملكجراه تاريخي كه – 3

اين تاريخ از آن . استقدرتمداري 
جامعه هائي است كه نيروهاي محركه 

اي محركه مرگ حيات را به نيروه
برگردانده و به حيات جمعي خويش 

بدين قرار، چيرگي . پايان داده اند
قدرتمداري بر حقوق مداري، در بيان 
قدرتي راهنما ابراز مي شود كه راه و 

  .روش مرگ حتمي است
    بدين قرار، در جامعه ها، بسا، هر سه 
تاريخ، بموازات يكديگر جريان مي 

ريخ نيست و دين، يك تاتاريخ  . يابند
، آنسان كه مدعيان مي پندارند، تاريخ

هرگاه زيرا . نمي آيدبكار نسخ دين 
دين يا آئيني، بيان قدرتي  ناچيز بود، 
در راه و روش چگونه مردن جامعه اي 
كه آن را راهنماي خود مي كرد، 

. دين يا آئين نيز مرده بود. مرده بود
چنانكه تاريخ، جامعه هائي را كه از 

تاريخ . ه اند، گزارش مي كندميان رفت
معاصر، مرگ مرام هائي كه بيان 

 –قدرت هستند و نظامهاي سياسي 
اجتماعي كه بر اساس اين بيانها ايجاد 

نازيسم و : شدند را گزارش مي كند
رژيم هيتلري در آلمان، فاشيسم و رژيم 

استالينيسم در  موسوليني در ايتاليا،
  ...  روسيه و

 وقتيجامعه كنم  بار ديگر، تأكيد مي 
 منحل مي شود كه راستمضمحل و 

هاي نيمه راهحتا راه حقوقمداري و 
و بر او بسته مي شوند  كج راست و نيمه

. ماندنمي جز كجراه زورمداري باقي 
بدين قرار، تاريخ بكار آن مي آيد كه 
راست راه حقوق مداري را ميزان 
عدل بگردانيم و، بدان، بيانهاي قدرت 

ان را نسخ كنيم چنان و فرآورده هاش
كه بيان آزادي راهنماي رشد در 
استقالل و آزادي بر ميزان عدالت 

  .اجتماعي بگردد
 تناقض دهم اين كه ما يك جامعه ●

 به  و به همين دليلجهاني نيز داريم
كه نياز داريم يك معنويت مشترك 

بني ؛ همواره به ياد جهانيان بياورد كه
نش كه در آفري/آدم اعضاي يكديگرند

اگر چنين حقي براي . زيك گوهرند
تأمين كننده جامعه جهاني قائليم، 

ه بو پاسدار معنويت مشترك توحيد، 
رغم اختالفها و رابطه هاي قوا ميان 
ملتها و در درون هر ملت، ميان قومها و 
طايفه ها، كدام است؟ كدام راه از 
راههائي كه تاريخ در پيش مي گيرد، 

ست و تأمين كننده اين توحيد ا
ميسر مي را در جامعه جهاني همگرائيها 

كند؟ در جهان امروز كه ميزان 
ويرانگري دارد جانداران و محيط 
زيست آنها را به نيستي تهديد مي كند، 
آن روح مشترك گم كرده را چسان 
مي بايد بيابيم؟ آيا مي توانيم بگوئيم 
ملتها و اقوام و طوايف در طول تاريخ، 

ته اند و برغم اين با يكديگر رابطه داش
رابطه، تاريخ جهاني وجود ندارد؟ اگر 
نمي توانيم بگوئيم، چگونه مي توانيم 
ادعا كنيم كه ديني در نقطه اي از 
جهان مي تواند پديد آيد و جهاني نيز 

 امرهاي واقع مستمر بدون اينكهبگردد، 
 را مباني احكام خويش جهانشمول
 حقوق ذاتي  و بدون اينكهكرده باشد

انسان، در سرتاسر جهان و در طول هر 
آيا رواست  تاريخ را در برنداشته باشد؟ 

در حصار عربستان عصر پيامبر ديني را 
اسالم : يم و بگويردهزنداني ك) ص(

؟ راجع است به آن زمان و آن جامعه
كشتن يك انسان را آن هم ديني كه 

، )10(مي داند كشتن تمامي انسانها 
ئين  جز آدينديني كه مي گويد 

، خدا را محب انسان )11(محبت نيست 
 و روش )12 (خدا مي خواند دوستدار

عشق ورزي را از راه حقوقمداري  
همه انسانها به  ميداند ودر همان حال، 

دين تو تو را و دين من : اعالم مي كند
 اين كردار نيك :و مي گويد) 13(مرا؟ 

است كه به حساب مي آيد و نه اين يا 
مي حق انسان را صلح و ) 14(آن باور 

   ؟)15 (داند
در سخن مدعيان  تناقض يازدهم ●

كه است اين تاريخ مند بودن قرآن 
 تاريخ دقيق و بي خدشه زندگي ،قرآن

تاريخ تجربه اي بي مانند . پيامبر است
بس سخت و طاقت  تاريخ تجربه . است

شكن تحول جامعه اي چون جامعه 
عربستان آن روز، به جامعه اي آزاد 

اصول واليت جمهور مردم بر اي دار
برادري و دادگري و يكديگر دوستي 

و سه دهه پيش از اين، در ايران .  است
ما، اسالم بمثابه بيان آزادي، راهنماي 
جنبش همگاني مردم شد كه خود 

سازمان جست و گل را ) آزاد(= جوش 
هرچند اسالمي كه . بر گلوله پيروز كرد

 و بمثابه ترجمان استقالل و آزادي
  است،رشد بر ميزان عدالت اجتماعي

 و با از زبان آقاي خميني جاري شد
وجود آنكه، در ذهن جامعه، اين 

 برخوردار نبود،روشني كامل از  اسالم،
واليت با جمهور مردم است و اصل اما 

دست كم در ميزان رأي مردم است، 
در آن روزها . شدشفاف بيان، 

 را آزاده اي خمينيمطبوعات غرب 
 شگفتي آور. دي دوست خواندندآزا

 در ، در پي پيروزي انقالب،اين كه

 واليت مطلقه يا پي افكندنمرحله 
استبدادي وابسته، اسالم بمثابه بيان 
استبداد فراگير هم از زبان آقاي 

با وجود اين ابتالي . خميني جاري شد
بس كم مانند، چگونه مي توان گفت 

ظهور يافته و زيسته در طول اسالم 
، يكي و همان بيان قدرت است؟  يختار

در جريان انتخابات رياست جمهوري 
اول،  دو اسالم، يكي اسالم بمثابه بيان 
قدرت و ديگري اسالم بمثابه بيان 

ي اول اسالم نامزد . آزادي رويارو شدند
  درصد و نامزد 4 كمتر از )اسالم فيضيه(

اسالم آزادي و استقالل و رشد بر 
 درصد 76، ميزان عدالت اجتماعي

آيا هنوز مي توان گفت . رأي آوردند
يك اسالم زيسته بيشتر وجود ندارد؟ بر 

راه و روش اهل عبرت و خرد است كه 
مقايسه ) ص(آقاي خميني را با پيامبر 

واقعي كنند تا در يابند چسان آن 
) 15 (،، بمثابه الگو)محمد(تاريخ ساز

همواره پيشاپيش تاريخ آزادي، راست 
ا براي انسان ها روشن مي راه آزادي ر

  . ردك
 تناقض دوازدهم، تناقض مدعيان با ●

عقل آزاد در آفريده : خويشتن است
. ها، به چشم يار و مددكار مي نگرد

بحكم اين كه اصل راهنمايش موازنه 
عدمي است، واقعيت را نزديك به 

عقل . همان كه هست مي بيند
قدرتمدار توجيه گر است و آفريده ها 

 بيند و چون اصل راهنمايش را  شر مي
ثنويت است، در رابطه با محور فعال، 

لذا، هر آفريده . در واقعيت مي نگرد
اي بد است مگر آنكه با محور فعال 

اين امر كه قرآن . انطباق كامل بجويد
در دسترس است و مدعيان، به سراغ 
تاريخ مي روند تا كه يا اسالم را در 

آن  قرن بر14گذشته اي كه افزون بر 
گذشته است، زنداني كنند و يا از خود 
بيگانه كردنهايش را نبينند و آن را 
همان بدانند كه در جريان تاريخ 
معمول بوده است، دليل بر اين كه بي 

) محور فعال(پس مطلوبي. طرف نيستند
در ذهن دارند و مي خواهند آن را 

كنند ) محور فعل پذير(جانشين  اسالم 
 تاريكي بدر پس برآنها است كه از. 

. آيند و مطلوب خويش را آشكار كنند
آنها نه تنها بي طرف نيستند بلكه از 
شدت تعلق خاطر به مطلوب خود، 
متوجه نمي شوند كه خود قول 

زيرا، . خويشتن را نقض مي كنند
مطلوب آنها نيز دين يا مرام و يا باور 
زيسته ايست و متعلق به گذشته و 
ر محكوم همان حكمي است كه صاد

  . مي كنند
 اما اگر مطلوب آنها هنوز زندگي آغاز 
نكرده است و تنها در ذهن آنها وجود 
دارد،  بنا بر حكمشان، الزم است كه به 

زيرا هيچ جامعه اي نمي . بيان در نيايد
تواند انديشه راهنمائي را كه دوام 
تاريخي نداشته باشد، بپذيرد و بكار 

بياني نه تنها به اين دليل كه چنين . برد
فاقد آزادي و حقوق ذاتي انسان مي 
شود كه همه زماني و همه مكاني 
هستند، بلكه به اين دليل نيز كه انسان 
ها وقتي مي توانند در قلمروهاي 
مختلفي فعال شوند كه مطمئن شوند 
. حاصل كارشان ماندگار مي شود

چنين فعاليتهائي نياز به بيان راهنمائي 
 بنا بر اين دارد واجد حقوق و آزاديها،

  . ديرپا
  

چند حقيقت اساسي ديگر در 
  : باره حقوقمداري

  
 ذاتي هر ،استعداد رهبريدر قرآن، . 1

شناخته شده است و به همين انسان 
دليل خداوند، وي را شايسته مقام 

اين . جانشيني خود معرفي مي كند
 همه زماني و همه مكاني استعداد هم

اي از اين رو، رهبريها و واليت ه. است
 مي ،ناقض اين استعداد و حق انسان

بايد نسخ مي شدند و در قرآن نسخ 
شده اند به ترتيبي كه اسباب استقرار 

و ). 16(واليت بر يكديگر فراهم آيد 
هنوز، نسخها مي بايد به انجام رسند تا  
در دوران آرماني، در معاد، انسانها از 

  ). 17(اين واليت نيز رها شوند 
بيان آزادي در بيان به تدريج كه . 2

قدرت از خود بيگانه مي شود، 
تكليفهاي خالي از حقوق و حقوق 

بسا ناقض حقوق ذاتي اي كه موضوعه 
و به حكم . جايگزين مي شوندانسانند، 

آنكه نيازهاي قدرت در تغيير هستند، 
تكليفها و حقوق موضوعه نه همه مكاني 

از اين رو، . و نه همه زماني مي شوند
اسازگار با حقوق ذاتي مي  نيتكليفها

بايد به يمن نسخهاي متوالي زدوده 
حقوق موضوعه نيز تا انطباق . شوند

 مي بايد موضوع ،كامل با حقوق ذاتي
  .نسخ بشوند و بمانند

افزون بر امرهاي واقع كه در همه . 3
جامعه ها از ديرباز وجود داشته و 
دارند، در هر جامعه، امرهاي واقع 

ب در سرزمين هاي مثل تقسيم آ(مستمر
مثل توزيع كاالها (و غير مستمر ) خشك

وقتي به علتي از علل، كمبود بوجود 
وجود دارند كه مي بايد ) مي آيد

موافق سامانه هاي اصول راهنماي بيان 
آزادي و نيز حقوق ذاتي انسانهاي عضو 
آن جامعه ها، موضوعهاي حقوق 

  . موضوعه شوند
كه يك اي هرچند حقوق جمعي . 4

عه دارد، همواره همان حقوقي جام
نيستند كه جامعه ديگري دارد، اما  

متعلق به حقوقي نيز وجود دارند كه 
اين حقوق همه . جامعه جهاني هستند

زماني و همه مكاني هستند و حقوق 
 با مي بايدموضوعه در هر جامعه 

حقوقي كه بناي جامعه بر آنها ست و 
.  سازگار باشد،انيهنيز حقوق جامعه ج

 در  كه ميان حقوق،رابطهنوع ن اي
 بس شگفت  ترسيم شده استقرآن

ن دانگيز و ناقض ادعاي زنداني بو
و ) عربستان(اسالم در زندان مكان 

توضيح اين . است) عصر پيامبر(زمان 
كه در قرآن، هيچ حقي براي جامعه 

 ناقض حقوق جامعه  كهعرب آن عصر
هيچ حق . نمي توان يافتباشد جهاني 
 ناقض حقوق انسان و كه اي موضوعه

 نمي قرآننيز در باشد حقوق جمعي 
  .توان يافت

 يكي محدود ،از ويژگي هاي حق. 5
براي . نشدنش به زمان و مكان است

و به همين مثال، آزادي حق است 
(= حد را  قدرت .  حد نمي پذيرددليل
از اين رو، پندار و . ايجاد مي كند) زور

ي كه گفتار و كردار آدمي، به اندازه ا
بدين . از زور خالي هستند، آزادند

قرار، نه تنها تبعيضها كه مرزها نيز 
 به ترتيبي كه انسانها ،شوندمي زدوده 

از هر نژاد و هر قوم، در همان حال كه 
وطن دارند، مرزها ميان وطنهاي خود 

 ،شناختن كرامت. مي نمايندرا منسوخ 
براي همه پديده ها و تقوا را ميزان 

انسان قرار دادن و سنجش كرامت 
براي جهانشمول تعيين سمت و سوئي 

كه آنها را از ) 18(تحول همه انسانها 
چگونه مي تواند روابط قوا آزاد كند، 

با الصاق كردن قرآن به زمان و مكان 
  باشد؟معيني در تاريخ، سازگار 

 محدود به ،اگر خيال و ظن و مجاز.  6
حدود زمان و مكان خويش هستند، 

دازه قطعيت مي جويد، به هر انعلم 
 همه زماني و همه مكاني همان اندازه

از ضابطه هاي تشخيص علم . مي شود
  از 
در همه جا و  علم  يكي اينست كه ،ظن

از سوي همه كس قابل بكار بردن 
 ،افزون براين، براي اين كه علم. باشد

وسيله قدرت نشود، جريان دانش و فن 
نسخ با وجود اين، . مي بايد آزاد باشد

 تنها نسخ بايسته نيست، بلكه ،سانسورها
نسخ كاربردهاي علم در ايجاد رابطه 

 جدا ي زير سلطه و مرزها–مسلط
... كننده پيشرفته ها و واپس مانده ها و

 اين نسخها در قرآن .ت داردنيز ضرور
آموزه هايي چون بعمل آمده اند و 

و انفاق ) 19(وجوب اظهار علم بر عالم 
 نماندن در علم و واپس) 20(علم 

و  جستن علم هر جا كه  ) 21(جوئي 
 فريضه هر زن ي،و دانشجوي) 22(هست 

 اين ،...و ) 23(و مرد مسلمان شدن 
آموزشها را همه مكاني و همه زماني 

  .مي كنند
 به روشهاي ، پيشين بخشهاي در .7

اين روشها . خشونت زدائي پرداخته ام
را نمي توان خاص جامعه عرب عصر 

 ين  چرا كه هم.شمرد) ص (پيامبر
افزون . امروز در همه جا كار برد دارند

بر اين، بيانهاي قدرت، از راه 
 را چگونه نفريفتاري، چگونه مرد

زيستن جلوه مي دهند و روشهاي 
. چگونه مردن را جانشين مي كنند

) 23(گرايش به مصرف روز افزون 
غفلت از اين واقعيت است كه مصرف 

 مرگ مي ،تخريب است و تخريب
همانطور كه خويشتن را در كنج . آورد

روش چگونه مردن را ) 24 (،فقر نشاندن
اين نگرش در . در پيش گرفتن است

 عقلهاي از افقباورها و مرامهاي قدرت،
  غايبجهانيان امروز نيزبسياري از 

بر شمردن انواع پندارها و آيا . است
گفتارها و كردارهاي ويرانگري كه 

و پيشنهاد بيان جهانشمول هستند 
آزادي كه راه و روش چگونه مردن را 
منسوخ مي كند و راه و روش چگونه 
زيستن را پيشنهاد مي كند، براي دنياي 

 در يجده طور  بشامروز كه حيات
 ؟ست نيخطر است، در خور ترين روشها

چنين بيان آزادي را كجا مي توان در 
دوره بنديهاي ذهني تاريخ زنداني 

  ؟كرد
چگونه ورطه   جامعه اي كه بهفرد يا .8

 ن افتاده است، بايد بداند كهمرد
را، جانشين فعاليتهاي قدرت فرموده 

 هكرد) آزاد( = فعاليتهاي خودجوش 
 تفكر و عمل برايدر برابر، . است

 خودجوش كردن ،چگونه زيستن
آدمي وقتي از . فعاليتهاي حياتي است

غفلت بدر مي آيد و در فعاليتهاي 
 كند، اين دو ويژگي خويش تأمل مي

و بر اوست كه از . را تصديق مي كند
فعاليتهاي او چه وقت خود : خود بپرسد

جوش مي شوند؟ چه وقت انسان كنش 
مي شود و از واكنش قول و فعل 
قدرت فرموده آزاد مي شود؟ اين 
پرسش او را به همان واقعيت راه مي 

هنگام بحث از ويژگيهاي به برد  كه 
دي، به شرح آن آزادي و بيان آزا

به نسبتي كه فعاليتهاي انسان : پرداختيم
در رابطه با هستي هوشمند انجام مي 

  .گيرند، آزاد هستند
حتي مادي ها نيز . هستي منكر ندارد   

آنها نيز مي دانند كه . منكر آن نيستند
حيات مادي موجود زنده به فعاليتهائي 
. ادامه مي يابد كه خالي از زور باشند

 و ،كه از رابطه انسان با خوداما زور 
تغيير (انسان با انسان پديد مي آيد 

، )جهت نيرو از سازندگي به ويرانگري
تنها با تغيير اين رابطه از ميان بر نمي 
خيزد، نياز به نسخ رابطه هاي قوا ميان 
مجموعه ها در مقياس جهان و رابطه 

نسخ اين . طبيعت داردو قوا ميان انسان 
آزاد مي   انسانهايرابطه ها است كه

طلبد و اين انسانها آزادي ذاتي خويش 
را وقتي باز مي يابند كه با هستي 

  هوشمند، رابطه مي جويند و
در مقام نماينده اين هستي مي انديشند 

  غفلت از اين ).  2۵(و عمل مي كنند 
رابطه، فضاي انديشه و عمل انسانها را 

به سخن ديگر، رابطه . محدود مي كند
ابطه قوا مي گرداند و انسانها را ها را ر

اما آيا . به بندگي قدرت در مي آورد
 رابطه با هستي هوشمند فطري است؟
پاسخ به اين پرسش را كه در حقيقت 

با   رابطهدربيان آزادي جستجوي 
 است در نوبت آينده، هستي هوشمند

  .بازخواهيم جست
  
  

  16 در صفحه

 
 2–"بيان آزادي و روش"
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.  اين تالشي را بيش از اندازه آشكار كرد
گرچه خامنه اي، در همان حال كه براي 

 از - شهريور29 در نماز جمعه –بار دوم 
او حمايت مي كرد، در باره اسرائيليان، 
توي دهن او زد، اما تحقير مراجع از 
سوي احمدي نژاد، جبران نشد و بسا 

در . بلبشوي حاكم بر رژيم آشكارتر گشت
فصل دوم، خبرها و گزارشهائي  را گرد 

م كه ايرانيان را از واقعيت هاي آورده اي
  .مهمي آگاه مي سازند

     در فصل سوم، خبرها و گزارشها در 
اين . باره جنگ احتمالي را مي خوانيد

گزارشها حاكي از آنند كه خطر جنگ 
گزارش فيگارو در باره . كاهش يافته است

آمادگي رژيم براي جنگ در خليج 
 نظر گير ، عمده عمليات انتحاري،فارس

يم به ادامه دادن به ژ حاكي از قصد رو
  .بحران است

     در فصل چهارم قسمت ديگري از 
مطالعه در باره مافياي قضائي از نظر 

 ،در اين قسمت. خوانندگان مي گذرد
هاي ديگري معرفي مي » حجت االسالم«

شوند كه شبكه گسترده مافيائي را بوجود 
  .ورده اندآ

هاي      در فصل پنجم داده ها و نظر
اقتصاد دانان را كه حاكي از وضعيت 
وخامت بار اقتصاد ايران است را در 

  .دسترس مطالعه خواننده قرار مي دهيم
 خبرهاي گوياي ،     و در فصل ششم

تجاوزها به حقوق بش در ايران را مي 
  :وريمآ
  

گزارش البرادعي، 
ايران و روسيه وچين 
را در تنگنا قرار مي 
دهد اما بنا بر جنگ 

  :تنيس
  

  گزارش آژانس در باره: سوالنا* 
براي ايران خوب « برنامه اتمي 

  :»نيست
  
 سپتامبر، آژانس گزارش 15  در ◄

خود را در باره فعاليتهاي اتمي ايران 
 18(خبرگزاري فرانسه . انتشار داد

گزارش كرد كه خاوير سوالنا )  سپتامبر
گزارش تازه آژانس بين : مي گويد

باره ايران، المللي انرژي اتمي در 
در . »براي ايران خوب نيست«

روزهاي تشكيل مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد، گفتگوهاي جديد ميان 
.  قدرتهاي بزرگ انجام خواهند شد

من فكر مي كنم اين گزارش همگان را 
بديهي است . سخت نگران كرده است

 كشور با 6گزارش موضوع گفتگوي 
  . يكديگر مي شود

شار گزارش  يك روز بعد از انت◄
آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در 

  :آن تصريح شده است
 ايران به غني سازي اورانيوم ادامه – 1

بر شمار سانتريفوژها افزوده . داده است
 سانتريفوژ نصب 3820هم اكنون : است

 سانتريفوژ ديگر نيز در 2000هستند و 
  .  دست نصب هستند

 بنا بر اين، ايران قطعنامه هاي – 2
  وراي امنيت را اجرا نكرده است، وش
  ايران مانع از تحقيق آژانس در - 3

باره برنامه توليد سالح اتمي شده 
لذا آژانس نمي تواند بگويد كه . است

فعاليتهاي اتمي ايران جنبه نظامي 
  : آژانس در بن بست است. ندارند

  

آن بخش از گزارش آژانس * 
كه به فعاليتهاي اتمي نظامي 

  :ودمربوط مي ش
  

قسمت اول و آخر گزارش به نصب ◄ 
سانتريفوژها و ميزان اورانيوم غني شده 
و كارخانه آب سنگين اراك و سوخت 
نيروگاه بوشهر و توصيه هاي آژانس به 

ماحصل آن، . ايران مربوط مي شوند
اما . سه نكته ايست كه در باال ذكر شدند

آن بخش از گزارش كه به فعاليتهاي 
مي شود، به شرح اتمي نظامي مربوط 

 :زير است
E.ي نظاميها تي فعاليابعاد احتمال: 
 گزارش ني در آخري باره مسائلني ادر
 حكام ي كل به شوراريدب
)GOV/2008/15, para. 14 ( وجود

 درباره ابعاد ها ي نگرانيدارد كه برخ
 يا  بودن برنامه هستهي نظامياحتمال

 .دهد ي مشي را افزارانيا
 به منظور ركلي در گزارش دبچنانكه
 راني ايها تي درباره فعاليساز شفاف

 به آژانس اجازه رانيآمده، الزم است ا
 و اطالعات ييدهد مطالعات ادعا

 ومي به اوراق فلز اورانيابي دستيچگونگ
 . كندي بررسشتريرا ب
 R&D وني تامي چگونگني همچنرانيا

 موسسات و ي نظاميها تيفعال
 و يا  مرتبط با مواد هستهيها شركت

 را يا  هستهي و اجزازاتي تجهديتول
 . كنديساز شفاف

 از يا چنانكه در مجموعه. 15
 2008 ي و ملي ماه آوريها نشست

 مسائل نيمطرح شد، آژانس درباره ا
 يساز وگو كرد و شفاف  گفترانيبا ا
 را يا  مرتبط با برنامه هستهشتريب

 .خواستار شد
 ماه 23 و 14 يها  به درخواسترانيا
 را در ارتباط با ي كه اتهامات2008 يم

 مواد شيپروژه نمك سبز، آزما
 يها  سطح باال و پروژهيانفجار
 117 مطرح كرده در راني ايموشك

 به ياطالعات. صفحه پاسخ داده است
 مطرح شده ارائه اتي درباره جزئرانيا

شد و از تهران خواسته شد تا درباره 
 . كنديساز  شفافسائلم

ه با كارشناسان  داد كشنهادي پآژانس
 يها  گزارشي درباره محتوايرانيا

ها   گزارشنيا.  بحث كنديمهندس
 يساز  مدلقاتي تحقاتيمربوط به جزئ
 مختلف يها  پارامترراتيمرتبط با تاث

 بر بدنه ورود از زمان آغاز كار يكيزيف
 .پرتاب موشك تا لحظه پرتاب بود

 ني بحث با هدف مشخص كردن انيا
 مرتبط با قاتيتحق ني اايموضوع كه آ

 اي بوده يا  مربوط به هستهيها تيفعال
 اعالم كرده رانيهمانگونه كه خود ا

 ي نظاميها تيفقط مربوط به فعال
 نيعالوه بر ا. شد يمتعارف بود، انجام م

 به سه كارگاه يآژانس خواستار دسترس
 .شد
 ي كرد كه تمامدي تكرار و تاكرانيا

 و ياتهامات بر اساس اسناد جعل
 ها ي است و بر كاستيالعات ساختگاط

 نيت داللت دارد و اادر شكل و فرم
 يها كشور تكرار كرد كه نسخه

 اسناد به آن كشور نشان يكيالكترون
 كه ييها داده شده و تهران نسخه

 يبتواند ثابت كند كه جعل و تقلب
 . ننموده استافتي درهصورت گرفت

 خود را از ي نگرانني كشور همچننيا
 ازمندي مسائل كه ننيز ا ايحل برخ
 آژانس به اطالعات حساس يدسترس

 زي بحث انگيها تيمربوط به فعال

 باشد، ي آن كشور مي و موشكينظام
 .اعالم كرده است

 پاسخ شتري بيها يابيپس از ارز. 16
 ي سركي آژانس در ران،يا

 تا 18 و 8 تا 7 در تهران از ييها نشست
 به ازي را كه نييها  اوت موضوع29
 درخصوص آنها يالعات اضافاط
 يدر حال.  روشن كرده استباشد يم

 ستي ني در موضعنكهيكه آژانس از ا
 از اسناد مربوط به ييها كه نسخه

 را ارائه كند، ابراز ييامطالعات ادع
 دي نهاد تاكني، اما ا(!)كند يتاسف م

 مشروح يدارد كه اسناد به اندازه كاف
 ژهي گرفته شوند، به ويهستند كه جد
 كه همانطور قتي حقنيدر رابطه با ا

 از ي اعتراف كرده برخرانيكه ا
 ياطالعات موجود در آن به طور واقع

 . هستندقيدق
 به كند ي مقي را تشوراني اآژانس

 ييدهاي ترديساز عنوان موضوع شفاف
 يها تي فعالتيرا كه درخصوص ماه

 مسائل عتايآن كشور وجود دارد و طب
 بودن زيآم  را در باره صلحيمهم
 مطرح راني ايا  برنامه هستهتيماه
 . بر طرف كندكند، يم

 ي خود را برالي تماني همچنآژانس
 اعالم ها تهيوگو در خصوص مدال گفت

 را راني اتواند ي كه مي روندكند، يم
 نشان دهد قيقادر سازد تا به طور دق

 مورد اشاره در اوراق يها تيكه فعال
. ستندي مرتبط نيا  هستهيها تيبه فعال
 از تواند ي روند مني با اراني انيهمچن

 نهياطالعات حساس خود در زم
 حفاظت ي مرتبط با نظاميها تيفعال
 .كند
 موضوع و ني دادن به ااني پايبرا. 17
 ي مرحله آژانس طني به ادنيرس

 ي سركي] در تهران[ خود يها نشست
 ي بررسي براي ملموس و عملشنهاديپ

 ري كه در ز ارائه دادييمطالعات ادعا
 .ديآ ي مشنهادي پني از ايها نمونه

a .ييدر كل در رابطه با مطالعات ادعا 
 ي خواست تا اجزارانيآژانس از ا

 .اوراق را روشن و مشخص سازد
b . در رابطه با پروژه نمك سبز، با توجه

 مشخص يها  از تناقضيبه حل برخ
 سند ديي آژانس در تايشده از سو

 آژانس ،راني ايارائه شده از سو
ها و   به اصل نامهيدرخواست دسترس

 وجود آن را راني كه اييقرار دادها
 از ي از برخييها  و نسخه-اعالم كرده

 اهم آژانس فري براراني كه اياسناد
 . را دارد-كرده 
 ي درخواست دسترسني همچنآژانس
 ي را كرده كه در اوراق ناميبه افراد

 .آنها برده شده است
c (در ييالعات ادعادر رابطه با مط 

 آژانس از ،ي قوي انفجاريها شيآزما
 درخواست كرده است تا رانيا

 را فراهم كند ياطالعات و اسناد اضاف
 هياني بر صحت بدي تاكيو در راستا

.  به افراد را بدهديخود اجازه دسترس
 آن يها هياني بديي تاي كار در راستانيا

 و ارف متعيدرباره استفاده نظام
 يها يكه مرتبط با چاشن آنزيآم صلح

. شود ي بود انجام مEBW يانفجار
)GOV/2008/15, para. 20( 

d (شي كه آزمايدر خصوص اوراق 
 نشان يا كره ميمرتبط با شروع متقارن ن

 ي موردي خرج منفجر شده قوداد يم
 كي در ي انفجار داخليمناسب برا

 است، تهران اعالم يا نوع دستگاه هسته
 انجام راني در ايتي فعالنيكرد كه چن
 گزارش نياز زمان آخر. نشده است

 تدس  بهي آژانس اطالعاتكل، ريمد
 اشاره شده در يها شيآورده كه آزما

 كي ي اوراق ممكن است با همكارنيا
 . انجام شده باشديطرف خارج

 راني آژانس معتقد است كه ا-18
 اصل كي به عنوان تواند، يم

 يابي آژانس را در ارزش،يساز شفاف
 رانيا.  دهدياري ييمطالعات ادعا

 فراهم قي كار را از طرني اتواند يم
 آژانس به مدارك، يكردن دسترس

 كار نياطالعات و پرسنل مرتبط با ا
 اعالم رانيانجام دهد، همانگونه كه ا

 به مورد ها تي فعالنياكرده كه 
 .اند  مرتبط نبودهيا هسته

 كل ريهمانگونه كه در گزارش مد. 19
 2008 هي حكام در فوريابه شور

)19GOV/2008/4.Para ( ،آمده
 تواند ي گفته است كه نمرانيا

 مرتبط طي درباره شراي اضافحاتيتوض
 به سند مربوط به فلز يابيبا دست
 كه كند ي ارائه دهد و تكرار مومياوران

 P-1 سند به همراه مستندات نيا
 راني اي و از سواست شده افتيدر

 .درخواست نشده بود
 ييها آژانس هنوز منتظر پاسخ. 20
 هي از سواالت مربوط به تهي تعداديبرا

 ري سانياست كه ممكن است در ب
 ي نقش برخنهيموارد در زم

 مربوطه و كارمندان آنها يها شركت
 يا  برنامه هستهي موارد براهيدر ته

 مربوطه در ي فنيها تي و فعالرانيا
 را ي از آن برنامه، ابهاماتتيحما

 .دكنبرطرف 
 مربوطه يا  هستهي اجزادي تولنهي زمدر

 عي مربوط به صنايها  شركتياز سو
 سال  ي م23 در راني پاسخ ا،يدفاع

 از پرداختن رانيا.  ارائه شد2008
 ي موضوعات خوددارني به اشتريب

 ني آن به ادهي به عقرايكرده ز
 موضوع كي به عنوان ديموضوعات با

 و تنها پس از آن ي عاديپادمان
خته شود كه موضوع مطالعات پردا
 . حل شده باشدييادعا
 يهمانطور كه در گزارش قبل. 21
 چي آمده، آژانس هم اكنون هكل ريمد

 ومي جدا از سند فلز اوران– ياطالعات
 ي اجزاي ساخت واقعاي يدرباره طراح
 يا  سالح هستهكي ي برايا ماده هسته

 از جمله گري ديدي مطمئن كلي اجزااي
 درباره مطالعات ايآغازكنندگان 

 راني اي از سويا  هستهكيزيف
). GOV/2008/15, para. 24(داردن

 از ماده ي استفاده واقعنيآژانس همچن
 يي در ارتباط با مطالعات ادعايا هسته

 .را كشف نكرده است
 به راني كه اي وجود تا زمانني ابا

 و مطابق يساز  اقدام شفافكيعنوان 
 ( 1803با تعهدات خود تحت قطعنامه 

 گري و دتي امنيشورا) 2008
 حل مسائل ي مربوطه برايها قطعنامه

 متعهد نشود، ي واقعي به شكلماندهيباق
 در شرفتي پتيآژانس در موقع

 خود از نبود ماده ييآزما يراست
 در ها تي اعالم نشده و فعاليا هسته

 حل قيتنها از طر.  نخواهد بودرانيا
 توان ي مماندهي مسائل باقني اعيسر
 در حال ظهور درباره يدهايترد
 يا  برنامه هستهزيآم  صرفا صلحتيماه
 (!) بردني را از برانيا

 ( 1803 در قطعنامه تي امنيشورا
با عمل تحت فصل هفتم منشور ) 2008

 راني تعهد اگريملل متحد بار د سازمان
 ري بدون تاخنكهي كرد، تعهد به ادييرا تا

كام  حي شوراازي مورد نيها  گامشتر،يب
 ي آنكه براGOV/2006/14در قطعنامه 

 هدف صرفا نهي در زميساز اعتماد
 ي آن و برايا  برنامه هستهزيآم صلح

 ي ضرورماندهيحل مسائل باق

طوركه در قطعنامه  همان. بردارد است،
ها شامل   گامني حكام آمده، ايشورا
 است كه يساز  شفافيها اقدام

 هم آنها را درخواست كرده و كل ريمد
 ي توافق پادماني رسميها ازيراتر از نف

. ابدي ي توسعه مراني ايو پروتكل الحاق
GOV/2008/38 

 خالصه
 ييآزما يآژانس توانسته به راست. 22

 اعالم يا انحراف ماده هسته درباره عدم
 رانيا.  ادامه دهدرانيشده در ا

 اعالم شده را يا  به ماده هستهيدسترس
 آژانس فراهم كرده و يبرا

 پاسخگو درباره ازي موردنيها شگزار
 يا  در رابطه با ماده هستهيا ماده هسته

 را فراهم كرده ها تياعالم شده و فعال
 لي متن تعدراني وجود، انيبا ا. است

 در 1/3 كد باتي ترتيشده بخش عموم
 نهي ارائه زود اطالعات در زمنهيزم

 . را اجرا نكرده استيطراح
ل  قابشرفتيآژانس نتوانسته پ. 23

 و يي مطالعات ادعانهي را در زميتوجه
 همراه كه ماندهي باقيدي مسائل كلگريد

 نسبت به آنها ي جديها ي نگرانيبرخ
 جادي ايبرا.  كندجاديوجود دارد، ا

 هي گام اولكي آژانس ي از سوشرفتيپ
 ني اييمهم در رابطه با مطالعات ادعا

 شتريب ي تا حدرانياست كه ا
 . كنديساز شفاف

 را در ي اطالعات واقعدي بارانيا
 آژانس ي خود برايها هياني از بتيحما
 به سند و اشخاص ي كند و دسترسهيته

 فراهم كند تا نهي زمنيمربوطه را در ا
 را يساز  شفافني چنراني اكه يزمان

 را اجرا يانجام ندهد و پروتكل الحاق
 نانينكند آژانس نخواهد توانست اطم

 تي فعال ماده ود را درباره نبويمعتبر
 . بدهدراني اعالم نشده در ايا هسته

 ت،ي امني شوراماتيبرخالف تصم. 24
 يساز ي مربوط به غنيها تي فعالرانيا

 و PFEP تي نكرده و به فعالقيرا تعل
FEPو دي جدي و نصب آبشارها 
 دي نسل جديها وژيفي سانترتيفعال
.  ادامه داده استشي اهداف آزمايبرا
 ادامه IR–40 به ساخت ني همچنرانيا

 .داده است
   

انتشار اسناد و عكسهاي گوياي * 
فعاليت اتمي نظامي ايران از 
سوي آژانس بين المللي انرژي 

  :اتمي
  
 آژانس عكس ها و مدارك گوياي ◄

وجود برنامه توليد سالح اتمي را انتشار 
بنا بر قول آژانس، ايران به پرسشها . داد

در باره اين عكسها و مدركها، پاسخي 
يكي از عكسها گوياي . اده استند

اينست كه ايران در كار تغيير موشك 
  است تا كه اين موشك بتواند 3شهاب 

  . كالهك اتمي را حمل كند
بسيار «     آژانس عكسها و مدارك را 

اما ايران آنها .  توصيف مي كند» معتبر
را دست ساخت قدرتهاي خارجي مي 

چگونه اين عكسها : و مي پرسد. شمارد
مدارك به دست سازمان اطالعاتي و 

كامپيوتر دستي كه . امريكا افتاده است
گفته مي شود دزديده اند و واجد اين 
عكسها و مدارك بوده، در واقع، 
هيچگونه اطالعي كه داراي طبيعت 

اين . محرمانه باشد، نداشته است
كامپيوتر را مجاهدين خلق دزديده و 

  .در اختيار امريكا گذاشته است
ما آژانس مي گويد محتواي اين      ا

كامپيوتر، يكي از مدارك در اختيار 
آژانس است و براي اين كه وضعيت 
شفاف بگردد، ايران مي بايد به 

  .پرسشهاي آژانس پاسخ بگويد
  

  5 در صفحه
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2008   اكتبر   12  سپتامبر  تا   29ا ز  1387    مهر 21  تا  8     از707  شماره 

 

 سپتامبر، خبرگزاري فرانسه 20  در ◄
از وين و از قول ديپلماتهائي كه در 
جلسه ارائه اسناد و عكسها شركت 

 16در : اشته، گزارش كرده استد
سپتامبر، آژانس به اعضاي خود 
مدارك و عكسهاي نشان داد كه حاكي 

 را 3از آنند كه ايران موشك شهاب 
تغيير مي دهد تا توانائي حمل كالهك 

جلسه شوراي . اتمي را داشته باشد
 سپتامبر تشكيل مي 22حكام آژانس در 

آژانس ارائه مدارك و عكسها را . شود
 از تشكيل اجالس شوراي حكام پيش

ارائه كننده و . بموقع دانسته است
توضيح دهنده، رئيس قسمت خاورميانه 

 Hemanآژانس، هرمن ناكرتس 
Naeckerts بوده است .  

     بنا بر قول يكي از ديپلماتها، سفير 
امريكا در آژانس، گرگوري شولت 
مدارك و عكسهاي ارائه شده را موثق 

ح كرد كه ايران توصيف كرده و تصري
  .مي بايد پاسخي مستدل بدهد

آژانس تصريح :       سفير امريكا افزود
كرده است كه ايران مانع از آن شده 
است كه آژانس با مهندسان و مسئوالن 
دست اندر كار اين طرح ديدار و از 
بازديد كارگاهها، جلوگيري كرده 

  . است
علي اصغرسلطانيه، نماينده ايران در 

 در جلسه حضور داشته، آژانس، كه
. اين اسناد قالبي هستند: گفته است

پيش از اين، تحقيق سازمانهاي 
اطالعاتي غرب را نيز قالبي خوانده 

چگونه است كه : او پرسيده است. بود
و » خيلي محرمانه«اسناد ادعائي مهر 

او آژانس را .  را ندارند» محرمانه«
متهم كرد كه قصد داشته است 

كه براي دفاع از اطالعات نظامي 
. كشور حياتي هستند، بدست آورد

بدين سان، از حدود اختيارات خود 
از نظر ايران، . تجاوز كرده است
  .پرونده مختومه است

با وجود اين، سلطانيه : انقالب اسالمي
مي گويد پاسخ سئوالهاي آژانس را در 
باره اين مدارك و عكسها داده ايم و 

م و نبايد احمدي نژاد مي گويد نداده اي
  : هم مي داديم

  
 117ايران پاسخي : سلطانيه* 

صفحه اي به پرسش آژانس داده 
و ثابت كرده است مدارك 

  :ساختگي هستند
  

، ايلنا، ) سپتامبر15( شهريور 25در ◄ 
قول سلطانيه را اينطور نقل كرده 

 كه از ييموضوع مطالعات ادعا: است
 با استناد به لپ تاپ مورد كاي آمريسو

 اساس و ي بي،مطرح شد موضوعادعا 
 موضوع با نيهرچند ا.  بودهي پايب

سئواالت معمول آژانس فرق داشت و 
 راني اي هسته ايتهاي به فعاليارتباط

 كه آنها را مورد تفري پذرانينداشت ا
 اساس طبق ني قرار دهد بر ايابيارز

توافق مقرر شد كه آژانس اسناد مورد 
 و رديبگ لي را از آنها تحوكاي آمريادعا
 حاضر كاي دهد اما آمرلي تحورانيبه ا

 آژانس ني آنها نشد و بنابراليبه تحو
 نشان راني را به اي اسناد جعلنيصرفا ا

 .داد
 ي المللني درآژانس براني اندهينما   

:  دادحي در ادامه توضي اتميانرژ
 ي چون معتقد بود كه جامعه جهانرانيا
 ادعاها را ني اساس بودن اي بديبا
 به تمام موارد مورد ادعا در ابديدر

 صفحه پاسخ داد و اثبات كرد كه 117
 . استيهمه آنها ساختگ

 شهريور، 28 اما احمدي نژاد، در ◄
گزارش آژانس را بسود ايران دانسته و 

منتهي در گزارش آمده : گفته است
است كه ايران به سئوالي كه امريكا 

ايران . طرح كرده پاسخ نداده است
زيرا بنا نيست كه . خ مي دادنبايد پاس

ايران به سئوالهاي بي ربط اين و يا آن 
  !كشور پاسخ بدهد 

سران رژيم مافياها دو : انقالب اسالمي
 نكته 15با زباني، در گزارش، : زبان دارند

بنفع ايران مي جويند و گزارش را عالي 
توصيف مي كنند و با زبان ديگري، براي 

 خط و آژانس بين المللي انرژي اتمي
  :نشان مي كشند

  
هشدارهاي ايران به آژانس * 

  :بين المللي انرژي اتمي
  
 سپتامبر، به گزارش 16 در ◄

ايران )  سپتامبر17(خبرگزاري فرانسه 
  به آژانس هشدار داده است كه

  ايران به پرسشهاي  خصم پاسخ نمي ●
عالء الدين بروجردي، رئيس . دهد

كميسيون امور خارجي مجلس ايران، 
 پاسخ به اين پرسش كه اگر امريكا و در

يا اسرائيل به ايران حمله نظامي كنند،  
  . غرب را تهديد به بستن تنگه هرمز كرد

ما مخالف آنيم كه بارديگر، :   او گفت●
. دربها بروي آژانس گشوده شوند

آژانس نبايد انتظار داشته باشد كه 
ما فكر . ايران به هر پرسشي پاسخ گويد

آژانس مجلس بحث نمي كنيم كه 
است و امريكائي ها حق دارند، هر روز 
پرسش جديدي را مطرح كنند و ما 

  .موظف باشيم به آن پاسخ دهيم
 سلطانيه، نماينده ايران نيز، در ●

آژانس، در تلويزيون دولتي ايران،  
هشدار داده است كه ايران تنها در 
محدوده قرارداد منع گسترش سالح 

 هاي ضميمه هسته اي و موافقت نامه
  . آن، با آژانس، همكاري مي كند

 بدين سو كه پرونده 2006     از سال 
اتمي ايران به شوراي امنيت ارجاع 
شده است، ايران ديگر پروتكل الحاقي 

  .را اجرا نمي كند
  

گزارش آژانس روسيه : سوالنا* 
 - و چين را نيز نگران كرده است

  :بيانيه اتحاديه اروپا
  
 19(اري فرانسه  به گزارش خبرگز◄

، خاوير سوالنا مسئول سياست )سپتامبر
خارجي اروپا، تأكيد كرده است كه 
گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در باره فعاليتهاي اتمي ايران، بقدر 
كفايت ذهن چين و روسيه را به خود 

  . مشغول كرده است
    در اين تاريخ، اجتماع وزيران 

 اروپا و خارجه كشورهاي عضو اتحاديه
 كشور آسياي ميانه، 5 وزير خارجه از 5

تشكيل شده و سوالنا براي شركت 
  . درآن، به پاريس آمده بود

    اما او حاضر نشد بگويد آيا 
كشورهاي ديگر نيز از پيشنهاد فرانسه 
پيرامون تشديد مجازات ايران حمايت 

  . مي كنند يا خير
      اتحاديه اروپا، با صدور بيانيه اي 

. ايت خود را از سوالنا تجديد كردحم
 كشور را، در 6سوالنا بسته پيشنهادهاي 

بيانيه .  ،  به ايران برد2008 ژوئيه 14
اتحاديه خود را در نگراني : مي گويد

بزرگ البرادعي، رئيس آژانس بين 
المللي انرژي اتمي شريك مي داند و 
از اين كه ايران همچنان تن به تعليق 

 نمي دهد و بطور غني سازي اورانيوم
كامل با آژانس همكاري نمي كند، 

  . متأسف است

  
 كشور به 6اجالس نمايندگان * 

نتيجه نرسيد زيرا چين از ايران 
مي خواهد با آژانس همكاري 
كند و چين و روسيه تشديد 

  :مجازاتها را سودمند نمي يابند
  
 سپتامبر،  16 به گزارش رويتر، در ◄

 ايران سخنگوي وزارت خارجه چين از
خواست با آژانس بين المللي انرژي 

اما با پيشنهاد . اتمي همكاري كند
امريكا و انگلستان و فرانسه در باره وضع 
مجازاتهاي جديد عليه ايران، موافقت 

ما اميدواريم ايران و : او گفت. نكرد
آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
همكاري خود براي حل هرچه سريعتر 

  .ن، ادامه خواهند دادمسئله اتمي ايرا
    رويتر توضيح مي دهد كه ايران 
سومين تأمين كننده نفت مورد نياز 

  .چين است
 سپتامبر، به گزارش 20 در ◄

 كشور در 6خبرگزاريها، نمايندگان 
واشنگتن اجتماع كردند و بخاطر 
مخالفت روسيه و چين با وضع 
مجازاتهاي جديد بر ضد ايران، 

  .تصميمي اتخاذ نشد
ه گزارش خبرگزاري فرانسه از  ب◄

، وزارت )2008 سپتامبر 20( مسكو 
خارجه روسيه، با صدور اطالعيه اي، با 
وضع مجازاتهاي جديد بر ضد ايران 

  .مخالفت كرد
در اجتماع :     اطالعيه مي گويد

 5نمايندگان وزارت خانه هاي خارجه 
عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان، در 

ه با  تهيه واشنگتن، نماينده روسي
قطعنامه اي شامل مجازاتهاي جديد بر 
ضد ايران، در اين مرحله، مخالفت 

  .كرده است
 اما وزارت خارجه امريكا  مي ◄

 كشور با بررسي 6نمايندگان : گويد
امكان وضع مجازاتهاي جديد برضد 

  . ايران،  موافقت كردند
  

روسيه حاضر نيست با امريكا * 
تگو در باره مسئله اتمي ايران گف

  :كند
  
 سپتامبر 24(روزنامه نيويورك تايمز ◄

خبر مي دهد كه وزارت خارجه ) 2008
اين كشور حاضر : روسيه مي گويد
 سپتامبر نمايندگان 30نيست در جلسه  

 كشور، بر سر مسئله اتمي ايران، 6
بنظر روزنامه، عدم . شركت كند

شركت روسيه گويا ترين اثر ماجراي 
در مورد گرجستان بر رفتار روسيه 
 . مسائل ديگر بين المللي است

 سپتامبر، وزارت خارجه 25 در ◄
امريكا اعالن كرد كه روسيه موافقت 

 6كرده است در نشست بعدي وزيران 
كشور در باره مسئله اتمي ايران شركت 

  .كند
  

سرتيپ يوسي بيداتز، رئيس * 
دايره تحقيقات اداره اطالعات 

ايران : ارتش اسرائيل مي گويد
يمه راه توليد بمب اتمي در ن
  :است

  
) 2008 سپتامبر 22( ژروزالم پست ◄ 

 ، Baidatzقول سرتيپ يوسي بيداتز 

رئيس دايره تحقيقات اداره اطالعات 
: ارتش اسرائيل را گزارش كرده است

ايران در نيمه راه توليد اولين بمب 
اتمي خويش است و سوريه و حماس و 

اي حزب اهللا از دوران آرامش نسبي بر
تجديد تسليحات خود، استفاده مي 

او اين ارزيابي را در جلسه هيأت . كنند
وزيران، بهنگام تشريح تهديدها كه 
متوجه اسرائيل است، بعمل آورده 

  .است
     بيداتز توضيح داد كه فاصله اي 
ميان پيشرفت ايران بسوي توليد بمب 
اتمي و تصميم غرب براي جلوگيري از 

ن بر روي غني ايرا. آن، وجود دارد
سازي اورانيوم متمركز است و در اين 

ايرانيها كاركرد . زمينه پيشرفت مي كند
 سانتريفوژ  خود را بهبود بخشيده 4000

اند و اين سانتريفوژها يك سوم تا نيمي 
از اورانيوم غني شده الزم براي 
. ساختن بمب اتمي را توليد كرده اند
 زماني كه آنها به نقطه بازگشت ناپذير
. برسند به سرعت دارد نزديك مي شود

 2011بنا بر ارزيابي او، ايران در 
  .صاحب بمب اتمي مي شود

     در برابر، نه تفتيشهاي آژانس بين 
المللي انرژي اتمي و نه مجازاتهاي 
مصوب شوراي امنيت، ولو قطعنامه 
چهارم تصويب شود، پيشروي ايران 
بسوي ساختن بمب اتمي را كند 

يرانيها با مشاهده ناتواني ا. نميكنند
غرب، اعتماد بنفس پيدا كرده اند زيرا 
به اين نتيجه رسيده اند كه جامعه بين 
المللي به اندازه كافي قوي نيست كه 
بتواند پيشروي آنها را بسوي هدف، 

  .متوقف كند
      ايران عالوه بر كوشش خود براي 
تحصيل بمب اتمي، نفوذ خويش در 

اه همكاري با سوريه و خاورميانه را از ر
و » سازمان هاي فلسطيني تروريست«

 كه تسليحات و –حزب اهللا لبنان 
 تعميق –بودجه اش را تأمين مي كند 

و نيز در عراق، پشتيبان . مي بخشد
عصيانگراني است كه به قواي امريكا 

همه اين كوشش ها . حمله مي كنند
براي اينست كه ايران در رأس جبهه 

  .قه باقي بماندافراطي هاي منط
  
البرادعي در شوراي حكام *

ايران نبايد از پاسخ به : آژانس
پرسشها به اين عنوان كه اسرار 
  :نظاميش لو مي روند، طفره برود

  
 سپتامبر، شوراي حكام 22  در ◄

آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين 
به گزارش خبرگزاريهاي . تشكيل شد

كل رويتر و فرانسه، البرادعي، مدير 
آژانس، در باره پرونده اتمي ايران، 

  :اينطور اظهار نظر كرده است
    استدالل ايران كه تفتيش آژانس از 
تأسيسات و فعاليتهاي اتميش، بلحاظ از 
قيد سر خارج شدن تجهيزات نظامي 
دفاعيش، امنيت ملي ايران را به خطر 

چرا كه هرگاه . مي اندازد، وارد نيست
يج تفتيش ها ايران همكاري كند، نتا

آژانس بر .  نزد آژانس مكتوم مي مانند
اين باور است كه ايران نمي تواند با 

از » اين اسناد قالبي هستند«گفتن 
پاسخ به پرسشهايش در باره فعاليتهاي 

ما بر آن .  اتمي نظامي طفره برود
نيستيم كه در باره اسلحه معمولي و يا 

هدف ما . موشكي ايران تحقيق كنيم
دن چند و چون فعاليتهاي روشن كر

ما بدان نياز داريم . اتمي ايران است
كه به تمامي اطالعات دست پيدا كنيم 

تا اطمينان حاصل شود كه ايران 
  . فعاليت اتمي نظامي ندارد

از ايران مي      من بار ديگر، مصرا 
خواهم، بدون فوت وقت،  در شفاف 
سازي كامل فعاليتهاي اتمي نظامي 

و هر كار .  همكاري كندخود با آژانس
كه براي اعتماد سازي الزم است، بعمل 

  .   آورد
برابر معمول، دستگاه : انقالب اسالمي

تبليغاتي رژيم وارونه اظهارات البرادعي را 
  .انتشار داد

  
آيا سازمانهاي اطالعاتي 
امريكا همچنان بر اين نظر 
هستند كه ايران فعاليتهاي 

 2003اتمي نظامي را از 
و، كنار گذاشته بدين س

  :است؟
  

 سپتامبر، سايت كنسرسيوم، 10    در 
مقاله ري مك گورن را در باره حاصل 
كار سازمانهاي اطالعاتي امريكا، انتشار 

  :مقاله شامل اين نكات است. داده است
، توماس فينگار 2008 سپتامبر 4 در ●

Fingar تحليل گر ارشد اطالعات در 
: كردحكومت امريكا، در علن، تكرار 

داوري سازمانهاي اطالعاتي امريكا در 
باره قطع فعاليتهاي اتمي نظامي ايران، 

  . صحيح است
 به اين پرسش كه آيا از زماني كه ●

گزارش سازمانهاي اطالعاتي امريكا مي 
گويد ايران فعاليتهاي اتمي خود را 
كنار گذاشته است، بدين سو، مدركي 
 حاكي از اين كه ايران فعاليتهاي اتمي
خود را از سرگرفته است، وجود دارد؟ 
روزنامه نگاران واشنگتن پست، جوبي 
واريك و والتر پينكوس با استناد به 
قول فينگار ، پاسخ مي دهند چنين 

  .مدركي وجود ندارد
      به آنها كه به ياد نمي آورند، يادر 

، فينگار، 2002آور مي شود كه در 
رئيس واحد اطالعاتي وزارت خارجه 

يكا بود  و شجاعانه در برابر فشار امر
ديگ چني، معاون رئيس جمهوري 

ناچار ديگ چني از . امريكا، ايستاد
رئيس سيا، ژرژ تنت خواست كه 
شرحي داير بر اشتغال رژيم صدام به 

برغم . توليد بمب اتمي جعل كند
مقاومت فينگار، گزارش دلخواه كاخ 

بنا .   ، تهيه شد2002 اكتبر 1سفيد، در 
زارش، رژيم صدام به توليد سالح بر گ

  .كشتار جمعي ادامه مي دهد
 فينگار كه اينك رئيس شوراي ملي ●

اطالعات است و بر تهيه گزارشها  
نظارت مي كند و گزارشهاي كوتاه 
براي مالحظه رئيس جمهوري را تهيه 
مي كند، در اورالندو، در كنفرانسي 
صحبت كرد كه اطالعات و آليانس 

اين . ب داده بودامنيت ملي ترتي
آليانس انجمني است مركب از مديران 
بخشهاي دولتي و خصوصي اطالعات و 

در اين سخنراني بود كه او . امنيت ملي
مدركي حاكي از اين كه ايران : گفت

فعاليت نظامي اتمي را از سر گرفته 
  .است، وجود ندارد

     يادآور مي شود كه بنا بر گزارش 
، بخالف 2007سازمانهاي اطالعاتي در 

قولهاي مكرر پرزيدنت بوش و معاون 
او ديگ چني، ايران فعاليتهاي اتمي 

 ترك گفته و 2003نظامي را در اواخر 
،  آن فعاليتها را 2007احتماال، تا اواسط 
  .از سر نگرفته است

 فينگار  با مايك مك كونل، مدير ●
امنيت ملي و معاون اول او، دونالد كر، 

 روز، 6 در هفته، همكار است و اين دو،
  صبح هنگام، رئيس جمهوري را توجيه 
  6 در صفحه

 
  كار برد بحران اتمي؟
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كر نسبت به ايران موضع .  مي كنند
او دو روز پيش، سخناني . جالبي دارد

بر زبان آورد كه نيويورك تايمز و 
او . رسانه هاي ديگر انتشارش دادند

توضيح داد كه ما نمي دانيم آيا ايران 
گرفته فعاليتهاي نظامي اتمي را از سر

است يا خير، اما ارزيابي اطالعاتي و 
اطمينان ميانه روانه ما بر اينست كه 
ايران اينگونه فعاليتها را  تا اواسط 

سخن  دقيقا .  ، از سر نگرفته است2007
 سپتامبر 4او همان سخن فينگار در 

  . است
      سخنان كر در همان حال كه كار 
را بر بوش و چني مشكل مي كند، بر 

رت گيت، وزير دفاع و ژنرال روب
مايك مولن، رئيس ستاد ارتش امريكا 

اين دو با جنگ بر ضد .  آسان مي كند
  .ايران مخالف هستند
با وجود : انقالب اسالمي

موضعگيريهاي مك كين و معاون او، 
در مقام نامزد، خطر تجاوز نظامي به 

  :ايران كاهش يافته است
  

امريكا با حمله 
اسرائيل به ايران 

  –خالف است م
خامنه اي دفاع از 
خليج فارس را به 

  : مي سپارد    سپاه
  

مقامات نظامي امريكا به * 
اسرائيل هشدار دادند با حمله 

  :اسرائيل به ايران موافق نيستند
  
 20( ايندپندنت، روزنامه انگليسي ◄

 19خبر مي دهد كه در ) سپتامبر
سپتامبر، يك مقام ارشد ارتش امريكا 

ارتش امريكا با حمله نظامي : گفته است
زيرا . اسرائيل به ايران موافق نيست

چنين حمله اي را موجب بي ثبات 
شدن منطقه و گشوده شدن جبهه 
جنگ ديگري مي شود كه به كوششها 
براي تثبيت وضعيت در عراق و 

  .افغانستان صدمه جدي وارد مي كند
     او كه از استراتژهاي ارتش امريكا 

ئله اتمي ايران را است، راه حل مس
دائم : ديپلماسي مي داند و مي گويد

تكرار مي شود كه اسرائيل به ايران 
حمله خواهد كرد هرگاه ايران 

 100مانور . بخواهد بمب اتمي بسازد
فروند هواپيماي اسرائيل بر فراز 
مديترانه حاكي از اينست كه اسرائيل 
.  خود را براي اين حمله آماده مي كند

زيرا جبهه .  صحيح نيستاما اين كار
ديگري را ايجاد مي كند و گشودن 
چنين جبهه اي وضعيت منطقه و عراق 

  .و افغانستان را وخيم تر مي كند
     با اين كه ايران به عراق اسلحه و 
مواد منفجره مي فرستد، حمله نظامي 

  .به ايران، كار بجائي نيست
  

امريكا حاضر نيست به اسرائيل * 
ه به ايران اسلحه براي حمل

  :بدهد
  
 سپتامبر، روزنامه فيگارو، از 12 در ◄

قول نماينده اش در بيت المقدس 
گزارش كرده است كه امريكا تقاضاي 
اسرائيل را براي تحويل هواپيماي 

اين .   را رد كرده است767بوئينگ 
هواپيما به هواپيماهاي اسرائيل امكان 
. مي دهد در هوا، سوخت گيري كنند

آنست كه استحكامات بتوني اسرائيل بر 
را ويران سازد كه تأسيسات اتمي ايران 

براي اينكه اسرائيل . در پناه آنها است
را مهار كند، امريكا تجهيزات نظامي 
كه ممكن است بكار حمله به ايران 

  .آيند، در اختيار اسرائيل نمي نهد
    اسرائيل خود را با تهديد ايراني در 

مي روبرو حال مجهز شدن به سالح ات
مي بيند و در همان حال، با امتناع 
امريكا از موافقت با حمله نظامي به 

امريكائيها يكبار ديگر . ايران روبرو است
تقاضاهاي اسرائيل را براي دريافت 

به سخن . اسلحه تهاجمي رد كردند
ديگر، امريكائيها نمي خواهند خود را 
در موقعيتي قرار دهند كه اسرائيل 

له به ايران غافلگيرشان بتواند با حم
كنند و در برابر امر انجام شده قرارشان 

آنها از ياد نبرده اند كه اسرائيل . دهد
، با حمله به تأسيسات اتمي 1981در 

عراق، در برابر امر انجام شده قرارشان 
  .داد

     اال اينكه، اين بار، حمله به ايران، 
براي امريكائيها بسيار خطرناك تر 

هزار افراد قشون امريكا در دهها . است
اين سربازان هدف . عراق پخش هستند

.  حمله هاي انتقامي ايران خواهند شد
اسرائيل از امريكا : هاآرتص مي نويسد

تقاضاي بمبهاي ضد استحكامات بتوني 
 تني كرده است كه مي توانند از 2/2

اين نوع .  پوشش بتواني عبور كنند
بمب براي حمله به تجهيزات اتمي 

زيرا بدون آن حمله . ايران ضرور است
كارشناسان شمار . بي نتيجه مي شود

.  مي دانند20پناگاههاي بتوني را 
افزون بر آنها، پناگاه هاي زير زميني 
در مناطق كوهستاني و دور از شهرها 

  .نيز وجود دارند
     و هرگاه امريكا هواپيماهاي بوئينگ 

 به اسرائيل ندهد، بخش عمده اي 767
 شكاري بمب افكن هاي اسرائيل از

نمي توانند تجهيزات اتمي ايران را 
  .بمباران كرده بازگردند

      امريكائي ها اقدام احتياطي 
داالن : ديگري را بعمل آورده اند

هوائي عراق را در اختيار اسرائيل قرار 
بدون اين داالن، . نداده اند

هواپيماهاي اسرائيل نمي توانند به 
 ماموريت خود را انجام ايران رفته و

  . دهند
      در عوض، امريكا موافقت كرده 
است يك ايستگاه راديوئي سخت 
پيشرفته اي را در صحراي نگو، كار 

اين ايستگاه مي تواند در . بگذارند
 كيلومتري، پرتاب موشك 2000فصله 

اين . را در لحظه پرتاب رد يابي كند
راديو توانائي اعالن خطر به موشكهاي 

امر .   موشك و پرتاب آنها را داردضد
مهم اين كه اين نخستين تأسيس ارتش 

هرگونه . امريكا در خاك اسرائيل است
حمله به اين ايستگاه، جان نظاميان و 
غير نظاميان امريكائي مأمور اداره آن 

  . را به خطر مي اندازد
كافي براي » كادو«      اما آيا اين 

؟ در آرام كردن اسرائيل هست يا خير
حال حاضر، مسئوالن اسرائيل مي 
كوشند جامعه بين المللي را به تشديد 
. مجازاتها عليه ايران، متقاعد كنند

افزون براين، اسرائيل اين حق را براي 
خود محفوظ مي داند كه درصورت 
شكست راه حل ديپلماتيك، دست به 

  .اقدام نظامي بزند
  

آرايش نظامي در خليج 
فارس بخاطر جنگ 

  !:لياحتما
  

مقام معظم : رحيم صفوي* 
رهبري دفاع از خليج فارس را 

  :بر عهده سپاه نهاده اند
 ،ي صفومي رحييح سپتامبر، ي16در  ◄

موشك : گفته استفرمانده پيشين سپاه 
 فارس جي تواند پهنه خلي سپاه ميها

 ني كه از ايرا پوشش دهد، هر كشت
 رس آنها ريآبراه بگذرد، در محدوده ت

 مقام معظم رهبري . داشتقرار خواهد
وظيفه دفاع از خليج فارس را بر عهده 

  .سپاه گذاشته اند
  

در خليج : آسوشيتدپرس* 
فارس، ايران تمام اختيار را به 

  :سپاه انقالب سخت سر سپرد
  
)  سپتامبر16( گزارش آسوشيتدپرس ◄

ايرنا : واكنش امريكا را باز گو مي كند
، در خليج »رهبر«گزارش مي كند كه 

ارس، تمام اختيار را به سپاه پاسداران ف
بدين سان، دفاع از خليج . سپرده است

فارس بر عهده سپاه سخت سر سپرده 
اين امر، سپردن مسئوليت .  شده است

دفاع از خليج فارس به سپاه،  حاكي از 
  . سخت تر شدن موضع ايران است

     در گذشته ميان نيروي دريائي 
سير سپاه امريكا و زورق هاي سريع ال
حال كه .  برخوردهائي پيش آمده بود

تمام اختيار به سپاه داده شده است، 
احتمال مي رود برخوردها شديد تر 

  .شوند
  

نقشه هاي تهران در : فيگارو* 
صورت حمله نظامي به ايران 

  :كدامهايند؟
  
گزارش ) 2008 سپتامبر 16( فيگارو ◄

» مشروحي را در باره نقشه هاي تهران
  :ده است داراي اين نكاتانتشار دا

 قايق هاي سريع السير كه مجهز به  ●
موشك انداز هستند  در حول و حوش 

بنا بر قول .  تنگه هرمز مستقر شده اند
يك مقام وزارت دفاع فرانسه، اين 
قايقها كه آماده انجام عمل انتحاري 
هستند، بخشي از تجهيزاتي است كه 
ايران براي مقابله با نيروي دريائي 

نيروي . مريكا تدارك كرده استا
دريائي سپاه در تدارك عمليات 
انتحاري با بكار بردن اين زورق ها 

  . است
     حمله گروهي همچون گله گرگ 
بر ضد كشتي هاي امريكائي، تاكتيك 
جنگي برق آسا است كه نيروي دريائي 
ايران در آبهاي خليج فارس، در 
صورت حمله به ايران، بكار خواهد 

اين زورقها را افراد متعصب سپاه .  برد
 20مي رانند و قرار است در گروه 

فروندي به كشتي هاي جنگي غرب 
علي شيرازي، نماينده .  حمله كنند

: رهبر عالي رژيم در سپاه مي گويد
زورقهاي انتحاري هيچ فرصت نجاتي 
براي كشتي هاي جنگي دشمن باقي 

سپاه تهديد مي كند كه .  نمي گذارند
حمله به ايران، تل اويب و در صورت 

ناوگان امريكا در خليج فارس را به 
  .آتش خواهند كشيد

 يك مقام وزارت دفاع فرانسه كه ●
تحركات ايرانيها را در خليج فارس زير 

با گشتي ها و : نظر دارد،  مي گويد
زورقهاي مجهز به موشك انداز، سپاه 
مي تواند خسارات عمده به ناوگان 

  . ارس وارد كندامريكا در خليج ف
 Kilo سه زير دريائي از نوع غير از  ●

و حدود ده زيردريائي كوچك  كه 
مي توانند كماندوها را به هدف 
برسانند، ايران حدود  هزار فروند 
كشتي جنگي دارد كه چند صد 
فروندشان زورقهاي سريع السير هستند 
كه مي توانند در عمليات انتحاري بكار 

بسته نظامي سابق هوبر بريچ، وا.  روند
گريزپائي و : فرانسه در ايران، مي گويد

عزم سرنشينان اين زورقها، آنها را 
  . سخت خطرناك مي كند

 دريائي – عمليات چريكي هوائي ●
مايه بيم كشورهاي ناتوان عرب  واقع 

در .  در آنسوي خليج فارس هستند
اواخر ماه اوت، نيروهاي دريائي 

ي گير» شدت«كشورهاي عرب شاهد 
فعاليت پاسداران در آبهاي بين المللي 

رفتن برخي از ناوهاي امريكا، . بودند
عالمت نزديك شدن حمله تلقي شد و 
گفته شد كه بنا بر حمله هوائي به ايران 

اين نگراني وجود دارد كه يك . است
  .اقدام نابجا، آتش جنگ را روشن كند

 در همان حال كه ايران مي گويد ●
 روي دهد، باور نمي كند جنگي

بتازگي، موشك ضد كشتي رعد را 
 300اين موشك . آزمايش كرده است
و از قرار، يك . كيلومتر برد دارد

زيردريائي متوسط قادر به پرتاب اژدر 
با آنكه ايران .  را به آب انداخته است

استاد اغراق در باره توان نظامي 
خويش و فريبكاري است، اما نبايد به 

وي دريائيش كم توان زيان رساني نير
بخصوص كه اين در دريا است . بها داد

كه ميان نيروهاي دريائي سپاه و ارتش 
. همكاري مطلوبي وجود دارد

پاسداران مي توانند از هواپيماهاي 
قادر به رد يابي زير دريائي هاي 
امريكائي كه بسيار كم صدا هستند، 

  . استفاده كنند
 آيا ايرانيها تا آنجا پيش خواهند ●

 كه تنگه هرمز را با مين هاي رفت
دريائي پر كنند و سبب بسته شدن تنگه 
بگردند و ناتوان شدن از صدور نفت 
كه نقش حياتي در اقتصادشان دارد، 
بگردند؟ در ماههاي اخير، تهران 

  . عالمتهاي ضد و نقيض داده است
هيچيك :      يك امر از قرار مسلم است

ر از تأسيسات نظامي و سياسي امريكا د
اما . خليج فارس، در امان نخواهند بود

هم در هوا و هم در دريا، ايراني ها 
مي بايد از تاكتيك اشباع فضا براي 
بستن دست قواي مهاجم، استفاده 

براي مدت معيني، پرتاب .  كنند
موشكها مي بايد به اندازه كافي پرشمار 
باشد تا بتوانند ديوار حمايت هوائي را 

اين . اصابت كنندبشكافند و به هدفها 
از . هدفها هم اكنون مشخص هستند

پايگاه امريكا در قطر تا تأسيسات نفتي 
و ايران .  عربستان، هدفها كم نيستند

هم اكنون به كشورهاي عرب پيام 
به امريكا اجازه استفاده از : داده است

سرزمين هاي خود را براي حمله با 
  .ايران ندهيد

در  پيشاروي امارات متحده عرب، ●
تمب بزرگ و تمب كوچك و 
ابوموسي، ايرانيها موشكهاي زمين به 

  را مستقر كرده CR8Silwanزمين 
 1000در جمع، ايران حدود .  اند

. فروند موشك دور برد تاكتيكي دارد
اين موشكها را مي توان توسط موشك 

گرچه . اندازهاي متحرك پرتاب كرد
سامانه هدايت كننده آنها خوب نيست 

 استقرار موشك اندازها قابل اما  محل
زيرا خودرو ها مي . رد يابي نيست

توانند به خود پوشش خودروهاي غير 
هوبرت بريچ كه اين . نظامي بدهند

اطالعات را در اختيار مي نهد، احتمال 
مي دهد موشكها كالهك شيميائي نيز 

  .داشته باشند
 فروند موشكهاي 450 ايران حدود ●

 450  تا150استراتژيك با برد 
 CSS-8( كيلومتردر اختيار دارد 

اين موشكها مي  ). 2 و 1شهابهاي 
توانند پايگاههاي امريكا در خليج 

اما خطرناك . فارس را هدف قراردهند
 3ترين موشكها، موشكهاي شهاب 

اين موشكها مي توانند اسرائيل .  هستند
 تا 1300زيرا از . را هدف قرار دهند

تابهاي پر.  كيلومتر برد دارند1500
اخير موشك توسط ايران گوياي 

در رزم آيش، يكي . عزمش مي باشند
آيا اين موشك . از موشكها منفجر شد

 بود؟ يا موشك ديگري با برد 3شهاب 
بيشتر بود كه محصول تكنولوژي 
معتبري است و توانائي حمل كالهك 
اتمي را دارد؟  پرده از سر آن برداشته 

  .نشده است
: ان مي گويند بسياري از كارشناس●

هرگاه ايران بخواهد بطور مستقيم 
پاتك كند، اين روش را كه نتايج 
فاجعه آميزي در بردارد را بكار نمي 

به يمن گروههاي دستيار كه در .  برد
عراق و افغانستان و لبنان و خليج فارس 
و حتي افريقا دارد،  دست به عمل 

  :متقابل غير متعارف مي زند
اه پاسداران  در عراق همسايه، سپ●

فشار بر مليشياي شيعه را بيشتر 
، ايران از 2003از سال . خواهدكرد

جيش المهدي ( آنها حمايت مي كند 
 هزار 140) . مقتدي صدر و سپاه بدر

قشون امريكا در عراق، آماج حمله ها 
در صورت حمله به ايران،  . خواهند شد

رژيم اين كشور ديگر دليلي براي 
زيان رساني بر محدود كردن توانائي 

  .قواي امريكا در عراق نخواهد داشت
 در افغانستان، ايران ترديدي به خود ●

به . راه نمي دهد در ائتالف با طالبان
طالبان مواد منفجره و اسلحه داده شده 

ايران معتقد است كه در مورد . اند
افغانستان، رويه بي طرفي مثبتش، از 
سوي امريكا پاداش درخور را دريافت 

پرزيدنت بوش بجاي . رده استنك
 كشور 3قدرشناسي، ايران را يكي از 

  .محور شر خواند
      از رهگذر عمل گرائي، بسا ايران 
حمايت موقتي نيز از القاعده بعمل 

  . خواهد آورد
 در لبنان، متحد ايران، حزب اهللا، به ●

احتمال زياد، پيشرفته ترين سالح خود 
. ردرا بر ضد اسرائيل بكار خواهد ب

شرط تجديد : كارشناسان مي گويند
تسليحات حزب اهللا اين بوده است كه 
از اسلحه جز بر ضد اسرائيل استفاده 

در فلسطين، حماس و جهاد . نكند
اسالمي نيز بسا بر ضد اسرائيل، وارد 

آنها نيز موفق شده اند .  عمل مي شوند
  .برد موشكهاي خود را بيشتر كنند

، ايران مي  و باالخره در خليج فارس●
تواند روي اقليتهاي شيعه تكيه كند كه 
توسط رژيمهاي كشورهاي عرب برضد 

در عربستان . آنها تبعيض روا مي رود
( سعودي و در كويت و البته در بحرين

، شيعه ها ) كه شيعه در اكثريت است
در . دست به تظاهرات خشن زده اند

گذشته، به تحريك تهران، عناصر شيعه 
ي و به اجرا گذاشته توطئه ها طراح

، در الخبر، 1996بخصوص در . اند
با توجه به اين .   منطقه نفتي عربستان

واقعيتها مي توان فهميد چرا رئيس 
» فاجعه«جمهوري نيكوال ساركوزي از 

سخن گفت وقتي، در دمشق،  در مقام 
برآورد پي آمدهاي حمله نظامي 

  . اسرائيل به ايران بود
  7 در صفحه
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ستاد ارتش رئيس سابق * 
جنگ اسرائيل با ايران : اسرائيل

اجتناب ناپذير است دنيا مي بايد 
همانطور كه بر ضد هيتلر جنگيد، 
برضد احمدي نژاد نيز كه هيتلر 

  :ديگري است بجنگد
  
 سپتامبر، ها آرتص، روزنامه 22   در ◄

يالون، » بوژي«اسرائيلي، سخنان موشه 
رئيس سابق ستاد ارتش اسرائيل را 

اسرائيل نمي تواند :  داده است انتشار
. از مقابله نظامي با ايران پرهيز كند

جامعه بين المللي بايد در برابر احمدي 
نژاد بايستد همانطور كه در برابر 
. آدولف هيتلر و آلمان نازي ايستاد

امروز، در غرب، ما با همان وضعيت 
يعني با فقد عزم براي . روبرو هستيم

 از خطري مقابله با خطري كه كمتر
 ايجاد كرده 1939نيست كه هيتلر در 

  . بود
  

 وزير خارجه سابق امريكا 5* 
  :خواستار گفتگو با ايران شدند

  
 16( به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

گزارش محمد به دنبال انتشار )سپتامبر 
، البرادعي مديركل آژانس انرژي اتمي

پنج وزير خارجه سابق امريكا از رئيس 
كشور خواستند  با جمهور آتي اين 

مادلين آلبرايت، .تهران مذاكره كند
كالين پاول، وارن كريستوفر، هنري 
 كيسينجر و جيمز بيكر پنج وزير خارجه 

 كه در نشست نود دقيقه سابقي هستند
يي كه در دانشگاه جرج واشنگتن 

 چنين درخواستي را كردند، برگزار 
خطاب به دولت بعدي امريكا مطرح 

  .كردند
ش خبرگزاري فرانسه اين پنج به گزار

وزير امور خارجه سابق امريكا كه در 
ميان آنها هم افراد دموكرات و هم 
جمهوريخواه ديده مي شد، بيشتر 
ديدگاهي نزديك به باراك اوباما 
كانديداي دموكرات انتخابات رياست 

در . جمهوري اياالت متحده داشتند
همين راستا، آنان اگر چه در سخنان 

ن خصوص كه چه كسي خود در اي
بايد به كاخ سفيد راه يابد، توافقي 
نداشتند اما متفق القول بر لزوم تعامل 
بيشتر با ايران و نداشتن اختالف با 

به گزارش .مسكو و پكن تاكيد كردند
ايسنا به نقل از رويترز، آنها گفتند به 
عنوان يك استراتژي جهت متقاعد 
كردن تهران به توقف فعاليت هاي 

يي اش، از مذاكره با ايران هسته 
پنج وزير مذكور كه . حمايت مي كنند

براي دولت هاي دموكرات و 
جمهوريخواه كار مي كردند، 
خاطرنشان شدند تعامل با ايران بسيار 
مهم است زيرا اتخاذ اقدام نظامي عليه 
تهران رضايت بخش و مطلوب 

مادلين آلبرايت وزير خارجه .نيست
 تا 1997ي دولت كلينتون در سال ها

 با حمايت از نامزدي باراك 2001
اوباما گفت انتخاب وي پيام متفاوتي را 

وي سپس . به جهان ارسال خواهد كرد
. افزود؛ معتقدم بايد با ايران تعامل كنيم

به عقيده من بايد با كشورهايي كه با 
آنها مشكل داريم، تعامل و برخورد 

آلبرايت در ادامه . داشته باشيم
د اگر وي وزير خارجه ركخاطرنشان 

بود، گفت وگوها را در سطح وزيران 
وي گفت؛ هر .خارجه آغاز مي كرد

چه ما بيشتر از احمدي نژاد انتقاد كنيم، 
وي قدرت بيشتري در جامعه ايران مي 

در همين حال كالين پاول كه از .گيرد
 وزير خارجه جرج 2005 تا 2001سال 

بوش بوده نيز در اين باره گفت؛ 
 امريكايي در اولين دور رياست مقامات

 گفت 2003جمهوري بوش تا سال 
وگويي در سطح پايين با ايراني ها 

 اين 2003داشته اند، ولي پس از سال 
     امر متوقف شد
مافياهاي حاكم بر ايران، : انقالب اسالمي

. به بحران خارجي، نياز حياتي دارند
وگرنه چگونه بتوانند ايران را در شمار 

ن و پرفساد ترين كشورهاي روي فقير تري
  :زمين كنند

  

طراحان برنامه 
 كنترل –اقتصادي 
 ناتواني –دانشگاهها 
 احمدي -خامنه اي 

نژاد در انتخابات 
  ...امريكا و

  
دستگاه مصباح يزدي و 

دانشگاه «دانشكده اقتصاد 
طراحان برنامه هاي »بهشتي

اقتصادي حكومت احمدي 
  :نژاد

  
ند كه احمدي     در ايران، همه مي دان

اما . نژاد از اقتصاد سر در نمي آورد
شايد كمتر كسي باشد كه بداند در 
پشت پرده  چه كساني اقتصاد كشور را 
اداره مي كنند و كشور را به اين روز 

  .انداخته اند 
    احمدي نژاد همانگونه كه همه مي 
دانند تنها از سوي رهبري و برخي از 

ي از فرماندهان سپاه و بسيج و برخ
او همكاري . تروريستها حمايت مي شود
در دستگاه . با اهل دانش را بر نمي تابد

 متخصص و مشاور برجسته وجود  او،
اگر هستند كساني هستند كه . ندارد

خود براي خود جيبي دوخته اند و 
براي كسب قدرت و سرمايه طرح 
هايي را به او پيشنهاد مي كنند و او نيز 

است زيرا در اين ناچار به پذيرش آنها 
مورد اطالعي ندارد و دست نشانده نيز 

  .هست
    آنچه در ايران فعلي مشخص است 
طرح هاي جنجالي اما بي محتوا و 
بدون بررسي اقتصادي است كه از 
سوي احمدي نژاد مطرح مي شود و 
گاهي اوقات براي طرح اين برنامه ها 
آنقدر عجله مي كند كه شگفت آور 

ي كه در سفر خارج مثال در حال. است
از كشور است ناگهان، از همانجا اعالم  

 10مي كند بهره بانكي بايد به زير 
  .درصد برسد

    اما نه تنها  او از اقتصاد  سر در نمي 
آورد، بلكه بسا مجريان و برنامه ريزاني 
كه او بكار گمارده است نيز سر در نمي 

زيرا با اعالن شدن طرحها،  . آورند
ران بانكها و بانك مركزي و ناگهان مدي

اقتصاد دانان مي گويند كه اين كار 
ممكن نيست زيرا براي اجرايي شدن 
آن نياز به زمان و برنامه ريزي هاي 

  .دراز مدت است

   برنامه هاي اقتصادي همانگونه كه 
يك بار خود وي مطرح كرده بود بايد 
. از سوي حوزه هاي علميه بيرون بيايد

 اجرا مي گذارد،  از طرحهائي كه او به
 آموزشي امام –سوي موسسه پژوهشي 

خميني بيرون مي آيد كه نتيجه آن  
  .معلوم است چه مي شود 

    در راس برنامه ريزي اقتصادي دو 
  :محل قرار دارند

 پژوهشي امام – موسسه آموزشي -1 
خميني به رهبري مصباح يزدي و 
برخي از روحانيوني كه در مسائل 

 مرزهاي فقهي را اقتصادي حد و
 دانشگاه ملي سابق -2. مطرح مي كنند 

يا  بهشتي جديد كه كليه افراد طراح 
طرحهاي اقتصادي از اين دانشگاه 

  . است
    دانشگاه بهشتي سالهاست در ارتباط 

 پژوهشي –مستقيم با موسسه آموزشي 
امام خميني قرار دارد و اين ارتباط 

يد چنانكه برخي از اسات. تنگاتنگ  است
اين دانشگاه در آن موسسه نيز داراي 

زماني كه . جايگاه و كالس هستند
احمدي نژاد به رياست جمهوري 
انتخاب شد، داودي كه هم استاد 
دانشگاه بهشتي بود و هم معاون موسسه 

 پژوهشي امام خميني،  –آموزشي 
چهره ، معاون اول رييس جمهوري 

تأكيد شد كه تحصيلكرده امريكا . شد
ر آن كشور به تحصيل در است و د

اقتصاد مشغول بوده است  و رساله او 
.  در مورد كاهش بهره بانكي بوده است

سالها در كنار مصباح يزدي به كار 
تدوين  اصول اقتصادي مورد نظر فقها 

او عالوه بر اين، در . مشغول بوده است
دانشگاه بهشتي در دانشكده اقتصاد 
د معاون دكتر ناصر شرافت بود كه خو

نيز تحصيل كرده امريكا و يكي از 
ياران و دوستان خامنه اي و مصباح 

  .يزدي است 
    دكتر ناصر شرافت بعد از انقالب 
وارد دانشگاه بهشتي شد و امور 
اقتصادي سايه دستگاه واليت فقيه را 

كارش به آن .  در دست خود گرفت
اندازه باال گرفته است كه در حال 

احمدي حاضر نقطه اتكاي حكومت 
  .نژاد و واليت فقيه مي باشد

     دكتر ناصر شرافت سالهاست كه 
 امور اقتصادي –نبض فروش نفت 

 –حكومت و بازي هاي سياسي 
اقتصادي را در دست دارد او خود 
معتقد است كه از بعد از انقالب نبض 
نفت كشور را در دست داشته است و 
سالهاست كه به عنوان تئوري پرداز 

  .م،  مشغول به كار است اقتصادي رژي
    در كنار دكتر ناصر شرافت و داودي 

ديده مي ...افرادي چون صمصامي و 
شوند كه كار گروهي در اقتصاد ايران 

دو نفر . را اين گروه بر عهده دارند 
اول تحصيلكرده امريكا و نفرات  بعدي 
از جمله افرادي هستند كه در زير 
دست آنها دكتراي خود را دريافت 

  .رده اند ك
    سياست دانشجو پذيري دانشگاه 
بهشتي در واقع سياست مريد پروري 
است و كسي اجازه ادامه تحصيل در 
دكتراي اين دانشگاه و دانشكده اقتصاد 
را دارد كه حلقه به گوشي خود را به 
. رژيم و رؤساي آن نشان داده باشد 

اين دانشگاه همان دانشگاهي است كه 
ر عهده شوهر خواهر سالها رياست آن ب

خامنه اي، يعني نديمي بود كه گفته 
مي شود كه او هم به دليل برخي 
مخالفت ها با دكتر شرافت از كار 

الزم به ذكر است . بركنار شده است 

كه كليه تغييرات در دانشگاه بهشتي بايد 
  .تحت نظر شرافت انجام شود 

     دكتر صمصامي همان كسي است 
ا به عنوان كه احمدي نژاد وي ر

سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي 
  .معرفي كرده بود اما توان كار نداشت 

    گروه اقتصادي احمدي نژاد دركنار 
باند مصباح يزدي، با طرح تحوالت 
اقتصادي كشور را به ويرانه اي تبديل 
نموده اند و مي گويند كه ايران بايد 
بر  روش آزمون و خطا داراي سيستم 

و آمار و ارقام و نظريات اقتصادي شود 
  .اقتصادي به درد اين كشور نمي خورد

    آنها معتقدند كه بر اساس كارهاي 
انجام شده مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه آيا اين كار در آزمون و خطا پاسخ 
درست داده است يا نه و اگر درست 
بود آن را كليد كارهاي بعدي بدانيم 

به فكر و اگر پاسخ مناسب نبود بايد 
  .كاري ديگر افتاد 

   زماني كه احمدي نژاد در بحث 
هاي انتخاباتي خود مطرح كرده بود 
كه در عرض شش ماه مسائل اقتصادي 
ايران را با در اختيار داشتن كارشناسان 
و مشاوران برجسته، حل خواهد كرد، 
به اين مسئله فكر نكرده بود كه چگونه 

  .از عهده اين كار برخواهد آمد
طرح تحوالت اقتصادي كه احمدي    

نژاد مطرح كرده است از نظر اكثر 
اقتصاد دانان مقيم ايران طرحي است 
بسيار ناپخته و بدون كارشناسي كه 
كشور را به ورطه سقوط اقتصادي 

  . خواهد كشاند 
    حال بيش از سه سال از بر سر كار 
آمدن وي گذشته است و او مجري 

ي اي بود طرح ها و پيشنهادات اقتصاد
 دكتر شرافت –كه امثال مصباح يزدي 

و . داده اند...  صمصامي و – داودي –
اجراي اين طرحها كشور را تا به دين 
حد در شرف سقوط اقتصادي قرار 

  .داده است 
  

وقتي رژيم، دانشگاهها  رااز 
  :بسيجي ها پر مي كند

  
   الزم به ذكر است كه دولت بر اساس 

ست كه امسال آمار دروغ اعالم كرده ا
 ميليون دانشجو را به 3/1حدود 

اما آمار اعالم .  دانشگاهها پذيرفته است
شده از سوي سازمان سنجش جذب 

  :دانشجو به شرح زير است
 مجاني – پذيرفته شدگان دولتي - 1

  .   هزار نفر 100حدود 
 ) پيام نور ( پذيرفته شدگان دولتي - 2

   نفر238000 حدود  با دريافت هزينه ،
 غير انتفاعي ( پذيرفته شدگان شبانه - 3

 حدود  با دريافت هزينه،)  مجازي 
  .  هزار نفر 150

 پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد، با - 4
 800هزينه هاي سر سام آور، حدود 

  . هزار نفر 
 40 نكته قابل توجه اينكه در حدود ●

درصد از اين پذيرفته شدگان، با 
ه شهيد استفاده از سهميه جعلي خانواد

كه سالهاست فرزندان آنها از سن ورود 
به دانشگاهشان گذشته است  و  ديگر 
فرزند شهيد در سن تحصيلي وجود 

رژيم . ندارد، وارد دانشگاه مي شوند
واليت فقيه تقلب آشكاري را مرتكب 
مي شود و  تازگي به جاي آنان افراد 
بسيج و خانواده افراد وابسته به لشگر 

...  امام علي و –هرا  الز–هاي عاشورا 
را جايگزين كرده است تا دانشگاه ها 

  . را به مهار خود در آورد 

 هزار 600  اين عده، سواي حدود ●
نيروي بسيجي و حراستي و انتظامي 
است كه در دانشگاههاي كشور مستقر 

  . هستند 
 نكته جالب ديگر اين كه امسال در ●

دانشگاهها،  دانشجويان وابسته اي كه با 
ستفاده از سهميه به اصطالح خانواده ا

شهيد، وارد دانشگاهها شده اند،  بيشتر 
در رشته ها و دانشگاههاي سطح باال 

با نگاهي به برخي از .  پذيرفته شده اند
پزشكان و مهندسان دوره هاي قبل مي 
توان به چگونگي پذيرش اينگونه افراد 

  . پي برد
 پور عباس از نزديكان به هيات ●

كه چند سالي است رياست موتلفه 
سازمان سنجش را عهده دار شده است 

سهميه :  در جمله اي جالب گفت
پذيرفته شدگان دانشكده حقوق براي 

 نفر است و 13سهميه اي ها حدود 
جمله پور عباس بدين .  نفر 18ديگران 

معني است كه اگر اين سهميه در ديگر 
 2000رشته ها نيز اعمال شود حدود 

ذيرفته شدگان رشته هاي نفر از كل پ
پزشكي در دانشگاه آزاد و دولتي از 
آن خانواده به اصطالح شهيد است كه 
سواد علمي بسياري از آنها از پذيرفته 
شدگان مناطق محروم پايين تر است 
اما به دليل كسب سهميه خانواده شهيد 
مي توانند به راحتي وارد اين رشته ها 

  . شوند
ي در رشته  به عنوان مثال اگر فرد●

علوم تجربي در  سهميه گروه يك 
 داشته باشد 8000ترازي برابر با حدود 

اين . تا بتواند وارد گروه پزشكي شود 
تراز براي افراد خانواده به اصطالح 

  .  است 5000شهيد حدود 
 اينطور كه پيداست، گويا شهدا تا ●

زمان ظهور حضرت مهدي بايد از 
.  كنند سهميه هاي غير قانوني استفاده

ناگفته نماند كه برخي از اين سهميه ها 
توسط موسسه اي وابسته به هيات 
رزمندگان  به فروش مي رسد و بهاي 
آن به خانواده شهيد واگذار مي شود 
البته پس از كسر سهم موسسه 
رزمندگان در اين مورد به نوشته هاي 
روزنامه كيهان در مورد اينگونه 

 : موسسات اشاره مي شود
ا توجه به ميزان در آمد كارمندان     ب

و كارگران و داشتن حداقل يك 
دانشجوي مشغول به تحصيل و ميزان 
پذيرفته شدگان در دانشگاههاي كشور 
مي توان گفت كه تقريبا اكثر قريب به 
اتفاق خانواده هاي ايراني هزينه اي را 
براي تحصيل دانشجويان خود بايد 

اين سواي برخي از . كنار بگذارند
خانواده هاي مالدار و سرمايه دار است 

كه اخيرا دانشگاههاي كشور آنها را در  
دانشگاههاي به اصطالح بين المللي در 

 شيراز – آبادان – رشت – كيش –قشم 
پذيرش مي نمايند كه اين ... و 

دانشجويان فاقد توان علمي هستند اما 
به دليل اينكه خانواده آنها مي توانند 

 با شش ميليون تومان شهريه اي برابر
براي آنها پرداخت نمايند در اين 
دانشگاهها مشغول به تحصيل در رشته 

  .هاي پزشكي هستند 
    تعداد اين دانشجويان در ايران 
حدود چند هزار نفر مي باشد كه با 
دادن پول فرزندان خود را وارد 

 دندان پزشكي –دانشگده هاي پزشكي 
  .مي نمايند ...  داروسازي و –

    از نكات ديگر در انتخاب رشته در 
سال جاري برنامه اي بود كه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي تصويب كرده 
.  بود و آن قطبي كردن سهميه ها بود

با اين برنامه آنها توانستند مانع ورود 
نخبه هاي شهرهاي دور به مراكز مهم 

  .دانشگاهي در كشور شوند 
  انشگاههاي      هر چند با توجه به آمار د

  
  8 در صفحه
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دنيا مهمترين دانشگاه ايران يعني 
 را 1800دانشگاه صنعتي شريف جايگاه 

در ميان دانشگاههاي جهان دارد اما 
همين دانشگاهها نيز براي ورود نخبه 
هاي شهرهاي دور بسته شده است به 
نظر مي رسد كه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي براي كنترل بيشتر دانشجويان 

حل تحصيل و سكونت خود آنها در م
مانع از ادامه تحصيل انها در شهرهاي 

  .بزرگ مي شود 
  

خاتمي نامزد نمي شود و 
از كروبي حمايت مي كند 

  :اما اصالح طلبان چطور؟
  
در حاشيه مراسم ،  شهريور27 در ◄

 اخالق و نيايش در   جايزه سومين دوره
 قرآن برگزار يآيينه كه در موزه مل

 بر ي سئوال خبرنگاران مبنشد، در برابر
 ياعالم زمان پاسخ به درخواست برخ

ي  خاتم،ي كانديداتورياز احزاب برا
 گفته اند نگو، من : گفته است

 آيم، دوستان ي بگويم نمخواهم يم
 گويند فعال اعالم نكن واال تا االن يم

  .گفته بودم
 ي شوراعضو شهريور، خباز، 27در  ◄

ره به  با اشاي حزب اعتماد مليمركز
 ي برايديدار خود با سيد محمد خاتم

 جهت حضور در يدعوت از و
ي، گفته انتخابات دهم رياست جمهور

 با بيان اينكه كانديدا ي خاتم:است
 ياز آقا«   :نخواهد شد گفته است

 بخواهيد كه وارد اين عرصه يكروب
شوند و همه از ايشان حمايت خواهيم 

 ». كرد
 كه عمامه ذوالنور، فرمانده سپاه قم، ◄

نيز بر سر دارد و حمله به حسينيه 
منتظري و بسياري جنايتها را فرماندهي 

مقام معظم «: كرده است، گفته است
 سيي ري نگذاشت خاتميرهبر

 ي بشود كه دشمن ميجمهور
 در ي خاتمتيرد صالح«، ».خواهد

 ي قطعي جمهوراستيانتخابات ر
 و دكتر يعبداهللا نور«، ».است

 يي چهره ها هميمحمدرضا خاتم
 روزنه و نقطه كدام چيهستند كه ه

 ي نگهبان باقي شوراي برايديسف
 ديياند كه بشود آنها را تا نگذاشته
تداوم دوران «، ». كردتيصالح
 دوره چهار ساله كي ي برانژاد ياحمد

 رياست و ورود سا» مصلحت «گريد
 به انتخابات، خدمت به انياصولگرا

، ».دنظام، انقالب و مردم نخواهد بو
 ي حركت آقانيفكر كنم ا«

 كي) انتقاد از دولت (يرفسنجان يهاشم
 محض است و احساس ياسيحركت س

 منطق و انصاف پشت آن ه ككنم يم
 است كه در ياستي آن سجهي و نتستين

 ». مذموم استاستيبازار س
، ) شهريور26(   خبرنامه جبهه مشاركت 

اين اظهارات را  اينسان ارزيابي كرده 
  :است

 ي اشكالاستي تالش البته در عالم سنيا
 آن ندهيندارد مشروط بر آنكه گو

 ي از نهادهايكي در يگاهيصاحب جا
 نهاد كي ژهيو به و – ي و ملياجماع
 يچنانچه ارگان نظام.  نباشد-ينظام
 دست اندركاران آن به اي و شورك

 بپردازند نه تنها استيمداخله در امر س
 ي مي خود تهيانتخابات از محتوا
 رفته ي ورزاستيشود كه هرگونه س

 هي روني گردد و ايرفته ممتنع م
خطرناك و نگران كننده نه به صالح 

 يكشور است، نه در شان نظام جمهور
 ني چني است و نه قانون اساسياسالم
 تي داده است و در نهاي ازهاجا

 ي جمهورانگذاريخروج آشكار از راه بن

رار  انقالب قني است و با آنچه اياسالم
 نسبت به آن اظهار ديكه با. بوده باشد 

 روند كيتاسف كرد و نسبت به تداوم 
 كشور انذار ندهي آي آور براانيمطلقا ز

  .داد
اما چرا جرأت نكرده : انقالب اسالمي

ذوالنور مي گويد خامنه اي : است بنويسد
مانع از نامزد شدن خاتمي شده است؟ 
چرا نمي خواهد حقيقت را بگويد و آن 

ن كه خامنه اي خود را آلت فعل اي
 مالي كرده است؟ زيرا –مافياهاي نظامي 

مي داند درجا، بعنوان توهين به مقام 
رهبري، توقيف و مسئوالنش تحت 

بنا بر اطالع، . تعقيب قرار مي گيرند
خامنه اي خاتمي را از نامزد رياست 

وگرنه، او . جمهوري شدن، بازداشته است
ح طلبان از گفته بود اگر اتحاد اصال

  .نامزدي او حمايت كنند، مي آيد
  

سه مشكل بر سر راه نامزد * 
پيش از انتخابات، : شدن خاتمي

در جريان انتخابات و بعد از 
  :انتخابات

  
:  شهريور، ابطحي گفته است26در  ◄

خاتمي به ترور و قتل تهديد شده 
 سراسر  يا نامه  به پخش شبوي . است

ه هفته  در نماز جمعيناسزا به خاتم
: ه و افزوده استگذشته قم اشاره كرد

 دهي رسيي به جاي خاتميكار رقبا«
 خود، ي رسميها كه اكنون در ارگان

. كنند ي به ترور و قتل مدياو را تهد
 كه ي خاتمهي علدهاي تهدب،يترت نيبد

 تي از سطح طرح بحث ردصالحاابتد
 اي »هانيك« چون ييها او در روزنامه

»  ذوالنوريمجتب« چون يانيسخنگو
 در سپاه هي فقي وليندگي نمانيجانش

 به انتشار نكيآغاز شده بود، ا
 و بي تهمت و تخري حاويها نامه شب
 به ترور و قتل دي تهديحت
.  استدهي رسنيشي پجمهور سيرئ

 را ي خاتمهي علدهاي تهديريگ اوج
 ي مناسب براطيشرا« از يا نشانه
 ني ايو. دانسته است»  اوينامزد
 از اني اصولگراميب« را نشانه ها ديتهد

 دهاي تهدنيا. »ي است  خاتميروزيپ
 ي دارد و نه براي تازگيتم خاينه برا

طور كه  همان. يدوستان خاتم
 ي و حتدهايطلبان، تهد اصالح
 را در طول يكيزي فيها وشتم ضرب

  ... تجربه كردندري اخانيسال
 آمدن به عرصه ي برايخاتم   

 است كه ور  بهانتخابات با چند مشكل رو
 به سه دسته توان  ي مشكالت را منيا

 آمدن و بعد از نيقبل از آمدن، در ح
مشكالت قبل از .  كردميآمدن تقس
 به انتخابات در اشكال يآمدن خاتم

 از آن ي كه بخشكند  يمختلف بروز م
 و ي روانيها  توسط رقبا و با جنگ

  .شود  ي مجادي ابندهي فريدهايتهد
عنوان  ها به نامه فحشها و  نامه  شب●

 كه مردم هستند ييها تنها رسانه
 تي به مظلومها آنقي از طرتوانند يم

 نيدر ع. برند ي دوم خرداد پانيجر
 مشكل نيتر   كوچكها بيحال، تخر

  .ي است خاتميرو شيپ
 سالمت ني مانع تضمنيدوم ●

 انتخابات را دغدغه تمام اقشار يبرگزار
  ازيكي دغدغه ني ا.جامعه است

 يمشكالت مرحله دوم آمدن خاتم
 يداهاياگر هر كدام از كاند. است

حضور در انتخابات نتوانند سالمت 
انتخابات را چه از نظر تخلف و چه از 

 كنند، دعوت از ني تضمتقلبنظر 

 حضور در انتخابات دعوت يمردم برا
  .  استيينابجا
 يداتوري تاكنون كاندياگر خاتم ●

 است لي دلنيخود را اعالم نكرده به ا
 در مرحله سوم ندي ببخواهد  يكه م

 تواند  ي پس از انتخابات، چگونه ميعني
نه تنها ما، . به كشور و ملت كمك كند

 كه دانند  ي هم مانيبلكه اصولگرا
 از ي نمادنوان را به عيجامعه، خاتم

 متي عشق و صم،يمحبت، دوست
 برگ برنده ما در ني و اشناسد  يم

 معتقدم بازگشت زيمن ن. انتخابات است
 تواند  ي به عرصه انتخابات نميخاتم
 كي جبهه بزرگ اصالحات يبرا
اما :  محسوب شود، افزوديروزيپ

  . استيي كشور، استثناي كنونتيوضع
سخن ابطحي صريح : انقالب اسالمي

هيچيك از سه تضمين وجود : است
قول او تصديق . بخصوص سومي. ندارد

ا رسيده ذوالنور و اطالعي است كه به م
خامنه اي موافق با نامزد شدن : است

  .خاتمي نيست
  

راه رياست جمهوري * 
احمدي نژاد از واشنگتن 

 مافياي –! مي گذرد؟
  :قدرت كيست؟

  
 ييها تيبا توجه به حما: وله چهيدو*

 ي براي جمهور فعلسييكه تاكنون از ر
 شده است، ندهيانتخابات خردادماه آ

 د،يكن ي ميابيشانس او را چگونه ارز
ها و   مخالفتي آنهم با وجود همه

 نژاد ي احمدي كه به آقاييانتقادها
 و چه اني چه از طرف اصولگراشود، يم

 طلبان؟ از طرف اصالح
 نيمن با ا: يراحمدي امهوشنگ ●

 شود ي كه االن دارد مطرح ميانتخابات
 كه اصوال ني ايكي. دو مشكل دارم

 و اصل ميا  را فراموش كردههياصل قض
.  همان انتخابات آزاد استزي نهيقض

متاسفانه هم اصولگراها، هم عملگراها و 
اش در   همهشهيها هم طلب هم اصالح

 دي باياند كه چه كس  دام افتادهنيا
 دام كه آقا نيبه ا.  جمهور بشودسيير

 نژاد ي احمدي آقاديحاال چون نبا
 و اصال بحث مييايبشود، پس ما ب

 را ي كسمييايانتخابات آزاد نباشد، ب
 وسط كه مياوري را بي كسم،يانتخاب كن
 ديي مثال تااي جمهور بشود سييبتواند ر

 . اول استي  نكتهنيا. بشود
 براساس ديبه نظر من ما با:  دومي نكته 
 م،ي كشور به طرف فرد فكر بكنيازهاين

 يعني. ازهاينه براساس فرد به طرف ن
 ني در اراني اي   جامعهميني ببيعنيچه؟ 

 خواهد، ي را االن ميچه آدممقطع 
 بحران نجات ني كه كشور را از ايآدم

 .بدهد
 نژاد ي احمدي آقااي كه آني ااما  

 نه، من اعتقاد دارم كه اي شود يبرنده م
 كي به كاي و آمرراني اي اگر رابطه

 در آن يشي برسد و گشاي ثابتيجا
 نژاد ي احمدي بشود، مطمئنم آقاجاديا

 ني اگر ايول. شود يدوباره انتخاب م
 به دعوا ي منتهايرابطه خرابتر بشود 

. شوند ي نمده برنشانيبشود، حتما ا
 كنم ي فكر مشتري كه من بني ايعني

 سيي اگر بخواهد رنژاد ي احمديآقا
 تر عيجمهور بشود، بهتر است هرچه سر

اگر .  برسانديي جاكي رابطه را به نيا
 ني جمهور بشود، همسيينخواهد ر

 من به تي نصحنيا. هدارد را نگتيوضع
 . استشانيا

 نهاي تمام ارغم يچرا عل: وله چهيدو* 
 طور ني رهبر و همتي مورد حماشانيا

 رند؟يگ يهم مقامات سپاه قرار م
 راني اي جامعه: يراحمدي امهوشنگ ●
 يبرا. ست يتيامن-  ي نظامي  جامعهكي
 طي محكي راني كه در اطراف انيا

 رانيا.  دارد قراري نظام- يتي امندايشد
 جنگ است، كياالن مدتهاست منتظر 

 . حمله استكيمنتظر 
 هم به لي دلنيبه هم: وله چهيدو* 
  دارد؟اجي احتنژاد ي احمديآقا
 به سپاه د،ينيبب: يراحمدي امهوشنگ ●

 دارد و اجي احتتي دارد، به امناجياحت
 . دارداجي احتي نظاميرويبه ن
 را تي امننيبه نظر شما ا: وله چهيدو* 

 توانسته نژاد ي احمديتا چه اندازه آقا
   كند ؟في تضعاي تيتقو
 قايمن دق: يراحمدي اموشنگه ●
 ي من گفتم كه پاشنه.  را گفتمنيهم
 رابطه با نژاد  ي احمدي آقاليآش
 تي وضعني كه انيعلت ا. كاستيآمر

 است كه با ني ايوجود دارد برا
 خرابتر چ،ي مساله حل نشده كه هكايآمر

 كي دارد رانيدر واقع ا. هم شده
 سر كند ي ماي دنني با اي اساسيدعوا
  .شيا  هستهي مسئله

گردانندگان رژيم مي : انقالب اسالمي
گويند  رئيس جمهوري امريكا در ايران 
معين مي شود و امير احمدي مي 

احمدي نژاد وقتي مي تواند به : گويد
رياست جمهوري برسد كه رابطه با 

در سخن او، دو !  اندامريكا را بجائي برس
 پيوند – 1: واقعيت وجود دارند 

ارگانيگ رژيم ايران به قدرت مسلط 
 تركيب رژيم بگونه ايست – 2امريكا و 

كه اصالح طلبان، بر فرض كه يكي از 
آنها به رياست جمهوري برسد، نمي 
. توانند اين رابطه را به جائي برسانند

صد » رهبر«و » اصول گرايان«زيرا 
چنانكه نگذاشتند . مي شوندراهشان 

خاتمي با كلينتون حتي مراسم معارفه 
» اصول گرايان«اما اگر . را به جاي آورد

رابطه با امريكا را به جائي برسانند، 
اصالح طلبان نه مخالفت مي كنند و نه 

زيرا مي دانند . مي توانند مخالفت كنند
  .بجائي نمي رسد

  
تقارن تبليغات شديد ضد *

  –ر احمدي نژاد اسالمي و حضو
هيتلري كه در ايران پيدا شده 

  : در امريكا–است 
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در شگفت است از اينكه  ) 2008
DVD اي بر ضد اسالم، چند روزي 

عنوان . است، امريكا را فراگرفته است
. است» وسوسه» «مستند«اين فيلم 

اين فيلم را بطور وسيع و مجاني 
مسلمانان امريكا آن .  كنندتوزيع مي

را بر انگيختن تعصب ها توصيف مي 
  . كنند

     چند هفته پيش از انتخابات امريكا،  
اين فيلم مجاني توزيع مي شود و 
موضوع آن جنگ اسالم راديكال با 

» مستند«فيلم خود را .  غرب است
توصيف مي كند و ميان اسالم 
راديكال و نازيسم همانندي قائل مي 

 براي مثال، به صف كردن .شود
كودكان مسلمان اسلحه بدست و 
شيوه تعليم آنها را با تعليم كودكان 

فيلم . در آلمان نازي مقايسه مي كند
هدف خود را به روشني اظهار مي 

 سال پيش از اين، اروپا با 70« : كند
يكي از بدترين چهره هاي تاريخ 
.  جديد، آدولف هيتلر، در جنگ شد

دشمن جديدي روبروئيم، امروز، ما با 
او نيز در جنگ سخت با غرب براي 

در همان حال .  تغيير جهان ما است
كه ما در پناه خانه هاي خود در 
خوابيم، شر جديدي ما را تهديد مي 

تمامي وسائل الزم را براي اينكه . كند
تمدت غرب را تحت يوغ ارزشهاي 

اين . خود قرار دهد، در اختيار دارد
  .اديكال استدشمن، اسالم ر

    فيلم بر اساس شهادت اعضاي سابق 
. جونان نازي تهيه شده است

كارشناسان چندي، از جمله يك عضو 
سابق جبهه آزاديبخش فلسطين و يك 
رئيس سابق جوانان نازي و دختر يك 

تهيه . چريك، تهيه شده است
 Honestكنندگان عبارتند از مؤسسه 

Reporting و  Clarion Fund . 
ؤسسه ايست كه كارش مبارزه اولي م

تبليغاتي با مقاله هائي است كه در 
مخالفت با اسرائيل نوشته مي شوند  و 
رئيس آن يك خاخام ارتدوكس 

 كانادائي به اسم افريم –اسرائيلي 
اما كالريون فوند  كارش . شور است

آموزش مراقبت ها و كارهائي است 
براي صيانت از  امنيت ملي، به 

اين مؤسسه در سال . امريكائيها است
، توسط رافائل شور، برادر 2006

  .افريم، ايجاد شده است
 ميليون 28     قرار است از اين فيلم 

نسخه، در سراسر امريكا مجاني توزيع 
هزينه تهيه و توزيع اين فيلم از .  شود

كجا آمده است؟ هنوز كسي نمي 
اما چه كسي از اين كار سود . داند

ترديد، مك مي برد؟ بدون كمترين 
  .كين نامزد حزب جمهوريخواه

تقارن پخش اين فيلم : انقالب اسالمي
 كه در تلويزونهاي متعلق به -مجاني 

راست گرايان امريكا نيز پخش مي شود 
 هزار 145و حتي نيويورك تايمز نيز 
 با رفتن -نسخه آن را انتشار داده است

در . احمدي نژاد به امريكا، اتفاقي نيست
ز آنكه همانندي او با حقيقت، پس ا

هيتلر بطور وسيع تبليغ شد، اين فيلم 
انتشار يافت تا بيشترين اثر را در رأي 

گزارش . دهندگان امريكائي بگذارد
البرادعي در باره فعاليتهاي اتمي ايران و 
استفاده تبليغاتي از آن، بر ترس رأي 

  :دهندگان امريكائي بازهم مي افزايد
  
      دسق  سپاهيمدارها و قرار*

  :؟...با القاعده در باره عراق و
  
 سپتامبر، روزنامه المستقبل 19   در ◄

از قول منابع خود در سازمان 
اطالعات عراق، گزارش كرده است 
كه در اواخر ماه اوت، مالقاتي ميان 
فرستاده هاي سپاه پاسداران و 
واواك ايران از سوئي و برخي از 
مسئوالن القاعده و برخي از سران 

.  زب اهللا لبنان، انجام گرفته استح
سازمان اطالعات عراق نماينده حزب 

او . اهللا لبنان را شناسائي كرده است
خ مسئول تعليم افراد شيعه عراق .ح

  . است
     هدف اين نشست تهيه طرح 
استقرار افراد سپاه و واواك در عراق 

ايران و » جهان گردان«و استفاده از 
ه اين شركتهاي جهانگردي است ك

جهان گردان را به عراق مي برند 
بقصد جلوگيري از استقرار امنيت در 

در اين باره، با حزب اهللا . عراق است
كه مأمورانش در عراق مستقر هستند و 
.  ايران و سوريه همكاري مي كنند

بطور مشخص،  به راه انداختن 
عمليات مسلحانه بر ضد  نيروهاي 

Sahwa برضد مقامات سياسي و 
  تي است كه با ايران مخالفت مي امني

  9 در صفحه
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 كردن القاعده در عراق فعالكنند و 
شعبه القاعده در عراق اينك غير . است

  .فعال است
     ديگر از هدفها مصوب اين نشست 
جلوگيري از موفقيت طرح سعوديها با 
همكاري امارات متحده عربي براي 
تثبيت وضعيت عراق از راه آشتي 

  .ملي است
حضور احمدي نژاد در : الب اسالميانق

 ميليون نسخه فيلم 28امريكا و توزيع 
در باره اسالم راديكال و خبر جلسه 
نمايندگان سپاه با نمايندگان القاعده و 
. حزب اهللا، تبليغ بسود مك كين است

حمايت مجدد خامنه اي از احمدي 
نژاد، در همان حال كه حاكي از 

درون از » اصول گرايان«متالشي شدن 
است، به رأي دهنده امريكائي مي گويد 
كه رژيم ايران با رژيم نازيها در آلمان 

  :هيتلري همانندي دارد
  

حمايت مجدد : استراتفور* 
خامنه اي از احمدي نژاد 
گزارشگر تالش دروني اصول 
گرايان و عدم توافق بويژه بر 
سر رابطه با امريكا و عراق و 

  :برنامه اتمي است
   

حمايت )  سپتامبر19(ر  استراتفو◄
مجدد خامنه اي از احمدي نژاد، در 

را )  سپتامبر19( شهريور 29نماز جمعه 
  :اين سان تحليل كرده است

اين امر كه آيت اهللا خامنه اي  ● 
فرصت نماز جمعه را صرف حمايت از 
احمدي نژاد مي كند، حاكي از 
اينست كه برخوردهاي درون 
 محافظه كاران چنان علني و وخيم
شده اند كه خود را ناگزير به اين كار 

  .ديده است
 از موضوعهاي اختالف، ●

مهمترينشان، اختالف بر سر وضعيت 
اقتصادي بلحاظ وخيم شدن آن و 
سياست خارجي، بخصوص رابطه با 
امريكا و توافق با امريكا بر سر عراق و 

نبايد انتظار . پرونده اتمي است
 داشت كه  سخنان آيت اهللا خامنه اي
بر اختالف ها نقطه پايان بنهد و 

  .اجماع پديد آورد
 آيت اهللا خامنه اي بدون اين كه ●

از كسي نام ببرد، از مخالفان احمدي 
نژاد خواست از انتقادهاي مخرب 
خود دست بردارند زيرا براي نظام 

اگر كسي برنامه اي .  زيانمند است
اگر راه ... براي آينده دارد، ارائه كند

 مسائل موجود دارد، حلهائي براي
مخاطب ... مثل مسئله تورم، ارائه كند

من يك شخص خاص يا يك گروه يا 
حزب نيست، مخاطب من عموم 

  . هستند
 اگر او خود امامت نماز جمعه را ●

بر عهده گرفته است، براي اينست كه 
وضعيت را وخيم يافته و الزم ديده 
است ميان نهادهاي مختلفي كه رژيم 

.  همĤهنگي  پديد آوردرا مي سازند، 
اينگونه قاطعانه سخن گفتن او نادر و 
حاكي از اينست كه اختالفات 
محافظه كاران با يكديگر وخامت بار 

  .شده است
     در حقيقت، رژيم ايران همواره 
مي كوشد دنيا را متقاعد كند كه، در 
آن، برخوردي ميان بازيگران سياسي 
مختلف ، وجود ندارد و از ثبات 

اما از زمان انتخاب . ردار استبرخو
احمدي نژاد، اين محافظه كار 
افراطي، به رياست جمهوري در سال 

، حفظ همĤهنگي بسيار مشكل 2005
  . گشته است

    حمله هاي محافظه كاران عمل 
 سالي كه از رياست 3گرا در طول 

جمهوري احمدي نژاد مي گذرد،  
به او و حكومت او، خامنه اي را در 

رايش عمده محافظه كار وسط دو گ
قرار داده و او را از ايجاد اجماع 

در ماه اوت، او . ناتوان ساخته است
كوشيد، با فراخواندن احمدي نژاد 
به تهيه برنامه اي نه براي يك سالي 
كه از رياست جمهوري او باقي مانده، 

 سال، تعادلي ميان اين دو 5بلكه براي 
در آن حمايت، . جناح بوجود آورد

موفقيت احمدي نژاد در : فزوداو ا
انتخاب شدن در دور دوم، منوط به 

  . موفقيت او در انجام اصالحات است
  رهبر عالي رژيم خود نيز ميان دو ●

از : نوع اقدام، مردد مانده است
سوئي مي ترسد هرگاه به سياست ضد 
غرب ادامه دهد، كنترل وضعيت را از 

واقعيت  اين امر كامال .  دست بدهد
د بخصوص كه گفتگوهاي پر دار

مشكل با امريكا بر سر آينده عراق بر 
او . واقعيت داشتنش گواهي مي دهند

از سياست احمدي نژاد حمايت مي 
كند يعني اين كه جانبدار اين 

اما، از سوي ديگر، خود . سياست است
او از سخت سران نيست و در 
. روياروئي با وضعيتها، عمل گرا است

هادهاي عمده از اين رو، اغلب ن
دولت تحت اداره محافظه كاران 

  . عمل گرا قرار دارند
     به احمدي نژاد انتقادهاي 

اما استدالل عمده . متعددي مي شود
مخالفان او اينست كه رفتار نامعقول 
او هم در قلمرو روابط خارجي و هم 
در قلمرو داخلي، براي كشور، 

  . مشكالت سخت ببار آورده است
امبر، حسن روحاني، دبير  سپت9     در 

پيشين شوراي امنيت ملي، احمدي 
نژاد متهم كرد كه براي كشور مخمصه 

او را متهم كرد . ها ايجاد كرده است
كه فرصت هاي طالئي ايران را 

  . سوزانده است
      از جمله انتقادها به او اينست كه 
افزايش بهاي نفت فرصتي بي مانند 

و در اختيار ايران گذاشته است 
احمدي نژاد اين فرصت را مي 
سوزاند به ترتيبي كه حتي چون 
رقباي عرب ايران، نمي توان از پس 

علت نيز . نوسازي صنايع نفت برآيد
.  سياست خارجي ستيزجويانه او است

و حاال كه روسيه، بعنوان رقيب، وارد 
صحنه سياست بين المللي شده است، 
محافظه كاران عمل گرا هشدار مي 

مبادا رژيم، در مقام مقابله دهند كه 
  . با غرب،  دنباله رو روسيه بگردد

 اين اختالف شديد، همزمان است ●
بنا بر . با ماه هاي آخر حكومت بوش

اين، خامنه اي فرصت كوتاهي دارد 
براي ايجاد اجماع و استفاده از 
موقعيت براي حل و فصل مسائل في 

  . مابين ايران و امريكا
  

ونت رياست پالين، نامزد معا* 
جمهوري از حزب 

اگر : جمهوريخواه، مي گويد
احمدي نژاد به بمب اتمي 
دست بيابد، هلوكاست دومي 

  :را تدارك خواهد ديد
  
 سپتامبر،  به گزارش پست 20  در ◄

كرونيكل، پالين، نامزد معاونت رياست 
جمهوري از حزب جمهوريخواه، 

مك كين، نامزد رياست : گفته است
م هستيم مانع از جمهوري و من، مصم

دست يافتن محمود احمدي نژاد  به 
ما توجه كامل به . سالح اتمي بگرديم

خطري داريم كه مجهز شدن ايران 
من . به سالح اتمي ببار مي آورد

همچنان خواهم خواست كه  اقدام 
جدي براي جلوگيري از دست يافتن 

رئيس جمهوري ايران به بمب اتمي  
يار گرفتن زيرا با در اخت. بعمل بيايد

سالح اتمي، او هلوكاست ديگري را 
براي مردم اسرائيل، تدارك خواهد 

  . ديد
  

سردار سوداگر، از فرماندهان * 
 عراق از –سپاه در جنگ ايران 

ناتواني سپاه در آغاز حمله و از 
  :مافياي قدرت سخن مي گويد

● 
 با بيان وضعيت سپاه در آغاز سوداگر 

 بودند چون به سپاه گفته: جنگ افزود
 درصد به صورت نظامي و 10شما بايد 

 سپاه   درصد عقيدتي عمل كنيد،90
كارآيي خاصي نداشت و نيروهاي 
بسيجي كه مردمي بودند اصالً آموزش 

  .نظامي نديده بودند
 با بيان اينكه فرمول موازنه قواي وي  

با : گفت  عراق با اين شرايط صحيح بود،
اين فرمول عراق حمله كرد و با 

 ميليون 12عيت بد نيروهاي مسلح و وض
دالر بدهي ارزي شرايط بسيار بغرنج 

در فرمول بكار  .در كشور وجود داشت
گرفته شده عراق يك مجهول وجود 

مجهول قابل شناخته شدن و  و داشت
نيروهاي مسلح با . شناسايي نبود

سري فاكتورهاي كمي و كيفي   يك
قابل اندازه گيري است و نيز يك 

 دارد ولي اين مجهول سنجش كيفي
 من اين مجهول را  .نيستقابل مقايسه 

پتانسيل الهي و غيرت فراوان مردمي 
نيروهاي ما  .دانم  كه انقالب كردند،مي

توانستند با پتانسيل الهي مردم جلوي 
 .نيروهاي عراق را بگيرند

جنگ ما، جنگي مثل جنگ همه دنيا    
نبود، جنگ ما يك دفاع بود و آن هم 

قدس و بايد با تقدس پيش برود دفاع م
نه با مسايل نظامي و اين پتانسيل الهي 
مردم انقالبي با فكر و انديشه و 

هاي كالسيك ممزوج شده و ما   قالب
  . را به نتيجه برسانيم  توانستيم عمليات

مافياي قدرت سعي در توقيف  ●
 االن نيز مافياي قدرت . شتانقالب دا

دارد ها   سعي در كمرنگ كردن ارزش
خواهد موضوع دفاع مقدس را   و مي
 .وال ببردئزير س

اسناد و مدارك النه جاسوسي و  ●
مجموعه اسنادي كه در اختيار ما است، 

صدر از نظر   دهد كه بني  نشان مي
. فكري ساخته و پرداخته غرب بود

خواهيد اين را خيانت   حال اگر مي
 خيانت است و اينكه تالش   عنوان كنيد،

كشور را به سمت غرب ببرد كرد   مي
شكي نيست ولي مداركي داشته باشيم 

 وجود   داد،  كه اطالعات را به عراق مي
  .ندارد

در سخنان اين : انقالب اسالمي
سپاه، واقعيتهائي خود را نشان » سردار«

  :مي دهند
سپاه ( به دنبال محسن رضائي – 1

 هزار نفرات داشت كه در 30حداكثر 
، )… بودند وشرق و غرب كشور پخش

او مي گويد بهنگام حمله عراق، سپاه 
بنا بر اين، نزديك . نيروي كارآمدي نبود

 دهه تبليغ كه بني صدر به سپاه 3به 
تانك و توپ و ديگر اسلحه سنگين نمي 

داد، دروغ و هدفي جز ضد بني صدر 
  . كردن افراد سپاه نداشته است

 بهنگام حمله عراق به ايران، ايران – 2
. ارد دالر قرضه خارجي نداشت ميلي12

در پايان جنگ است كه اين قرضه را 
در آغاز جنگ، ايران در . پيدا كرد

محاصره اقتصادي بود و رجائي و بهزاد 
 مدعي هستند –نبوي با ارتكاب خيانت 

مي دانسته اند خيانت است اما چون 
 –خميني خواسته بود انجام داده اند 
به پولهاي ايران بابت طلبها، يكجا 

پرداخت شدند و » طلبكاران امريكائي«
بخشي از آنها نيز هنوز كه هنوز است، 

  .در توقيف امريكا هستند
كه سعي در توقف » مافياي قدرت «- 3

انقالب داشته است، مافيائي است كه 
 سال 8عامل كودتا و ادامه جنگ بمدت 

يعني همان كار را كرد كه آلن . شد
حكومت كالرك، وزير دفاع انگلستان در 

تاچر مي گويد انگلستان اسباب آن را 
ايجاد جنگ و ادامه (فراهم كرده است 

صدام حسين نيز در گفتگو با ) . آن
ما با : سفير امريكا در عراق، گفته است

ما با دست زدن . توافق هم عمل كرديم
به جنگ، خاورميانه را از طوفان انقالب 

البته، طوفان شكن .  ايران حفظ كرديم
 مالتاريا بودند كه با دست خميني و

زدن به كودتا و  ايجاد استبداد خون 
ريز و فاسد و خائن، مانع از آن شدند 
كه ملتهاي تحت استبداد روش مردم 
ايران را بكار برند و به عمر استبدادهاي 

  .وابسته پايان دهند
بني :  پيش از او، خميني گفته بود– 4

صدر مي خواهد ايران را چون فرانسه و 
ئيس كند و مردم براي اسالم انقالب سو

ماهيت طرز فكر استبدادي، . كردند
هر بيان قدرتي . ماهيت ضد رشد است

بضرورت، راه و روش چگونه مردن است 
بديهي .  و نه راه و روش چگونه زيستن

از رشد در آزادي و » سردار«است اين 
از اتفاق اسناد . استقالل هيچ نمي داند

دهد كه قدرت سفارت امريكا نشان مي 
سلطه طلب مي دانسته است بني صدر  

از اين رو، مأمورش . چه مي خواهد
بني صدر و دوستانش : گزارش مي كند

قابل خريدن نيستند و به راه ما نيز 
: و كيسينجر گفته است. نمي آيند

امريكا تحمل دو ژاپن را در آسيا نمي 
  . آورد

  و باالخره، بني صدر خائن نبود كار - 5
ارتشيان را سران هشت كشور او و 

. مسلمان، نه حماسه كه معجزه خواندند
اعتراف مي كند كه بني » سردار «اين 

صدر بود كه تركيبي از علم و ايمان  
 مانع از پيروزي ،ورد و بدانآبوجود 

او از مافياي قدرت . قشون مهاجم شد
نكه بگويد خائن ها آحرف مي زند بي 

نصف : دآنها بودند كه شعارشان اين بو
ايران برود بهتر از آنست كه بني صدر 

و وسيله امريكا و انگلستان . پيروز بشود
و اسرائيل شدند در ادامه دادن جنگ 

  . سال8به مدت 
  

بعد از سه دهه زمان شهادت * 
مي دهد كه خائناني كه اسباب 
تجاوز عراق به ايران و ادامه 

 سال را فراهم 8جنگ به مدت 
دروغ  دهه، 3كرده اند، طي 

  :گفته اند
  
   در اين روزها، اظهارات خميني ◄ 

و خامنه اي، در روز اول جنگ و بعد 
.  انتشار يافته اند60از كودتاي خرداد 

 دهه، 3بنا بر آن اظهارات، طي 
خائناني كه اسباب شروع جنگ را 
فراهم كردند و بعد از كودتاي 

، مدعي شدند بني صدر به 60خرداد 
 داد، دروغگو سپاه اسلحه سنگين نمي

  :بوده اند
 خميني، بعد از حمله  سخنان◄

هوائي عراق، صريح است بر اين 
واقعيت كه وي هنوز جنگ را باور 
نمي كرده و آن را شايعه مي دانسته 

  . است
     بنا بر اين، همه آنهائي كه دانسته 
دروغ مي گفتند كه اين بني صدر 
بوده است كه حاضر نبوده است 

قصد تجاوز نظامي به بپذيرد كه عراق 
.  ايران را دارد، اينك رسوا مي شوند

حقيقت همان است كه بني صدر 
: گفته و در نامه به خميني نوشته است

 با –با وجود قطعي بودن قصد صدام 
حمايت امريكا و انگلستان و عربستان و 
شيخ هاي شيخ نشين هاي خليج 

دروغ :  گفت ، خميني مي-فارس  
است هيچكس به ايران حمله نمي 

اين دروغ ها را ارتشي ها مي . كند
سازند براي اين كه پاي آخوند را از 

عوامل او همچنان . ارتش قطع كنند
  .بكار متالشي كردن ارتش بودند

  :خامنه اي گفته است ◄
يكي از دردهاي بزرگ سپاه در «    

آن روز نداشتن تجهيزات بود، ولي 
ها براي دريافت امكان  كه اينهر بار 

كردند، با  كوچكي مراجعه مي
فراموش . شدند ترشرويي مواجه مي

كنم كه گاهي براي تهيه پنجاه  نمي
جي، يك غصه بزرگ .پي.قبضه آر

هاي سپاه  وقتي بچه. شد درست مي
آمدند تا  براي دريافت سالح مي

عمليات كنند و ما را در جريان 
رهي تماس  ز92گذاشتند و با لشكر  مي
گفتيم،  گرفتيم و نياز آنها را مي مي
به تهران تلفن ! نداريم: گفتند مي
اصالً به ! نيست: گفتند كرديم، مي مي

. شد سختي به اينها امكانات داده مي
جي درست .پي.البته شايد در مورد آر

نگفته باشم، چون اين سالح را بيشتر 
تر مورد استفاده  سپاه داشت و كم

هاي   خمپاره يا تفنگاما. ش بودتار
 و فشنگ را هم  افرادي يا انواع گلوله

دادند، حاال پشتيباني  به اينها نمي
شد كه  اگر گفته مي. توپخانه بماند

هاي سپاهي براي عمليات جلو  بچه
 آنها را 92روند و توپخانه لشكر  مي

كردند،  پشتيباني كند و آنها قبول مي
در همين منطقه دارخوين . معجزه بود

ك روز برادران آمدند وچند خمپاره ي
خواستند، من به سرعت ترتيب آن را 

وقتي كار انجام شد از شادي . دادم
حاال . گنجيديم در پوست خود نمي

شما ببينيد در اين جنگ با اين عظمت 
انداز چقدر  چهار قبضه خمپاره

  تواند اثر داشته باشد؟ مي
اين در حالي بود كه ما مرتب به 

حمله كنيد، : تيمگف صدر مي بني
. توانيم آماده نيستيم و نمي: گفت مي
صدر اصالً چيزي در مورد مسائل  بني

دانست، يك روز اين  جنگي نمي
صدر  موضوع را در حضور بني

خدمت امام عرض كردم كه يك 
من : صدر آشفته شد و گفت دفعه بني

 ساله ارتش ايران را بلدم، 2500تاريخ 
. مگوييد وارد نيست چطور شما مي

وضع كنوني ارتش با وضع : گفتم
كند و  ارتش در آن موقع فرق مي

حقيقت هم همين بود، ولي او قبول 
  »....نداشت

خامنه اي دروغگوي : انقالب اسالمي
  :گستاخي است در وارونه كردن حقيقت

 تازه ترين سخنان در باره سپاه در – 1
آن روزها، سخنان محسن رضائي و 

ين دو، سپاه بنا بر قول ا. سوداگر است
  در آن روزها، نيروئي نداشت و افرادش 
  10 در صفحه
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. حداقل تعليمات را نيز نديده بوده اند
بنا بر اين، خامنه اي دروغ گفته است 
كه اسلحه براي سپاه مي خواسته است 

  .و كسي نمي داده است
 گفتگوئي كه مدعي است در حضور – 2

خميني با بني صدر انجام داده است، 
  :ناقض هايش آشكار استجعل و ت

 بني صدر بارها گفته و نوشته بود كه -
 از ،نظامي نيست و از نظامي گري ندارد

 يكي سپر دفاعي :دو كار ساخته است
نيروهاي مسلح شدن براي اين كه 
مالتاريا مزاحم كارشان نشود و با 
اطمينان خاطر از وطن خود دفاع كنند 

 استفاده از روشهاي درخور و ،و ديگري
  .مكانات در دفاع از وطنا
اين .  سال نيست2500 تاريخ ايران -

بني . تاريخ را شاه سابق جعل كرده بود
صدر بود كه به اين تاريخ سازي 

اگر هم فرض : اعتراض كرد و نوشت
كنيم تاريخ ايران از زمان مادها شروع 

 سال مي 2700مي شود، افزون بر 
بنا بر اين، جمله نمي تواند از .  شود
  .صدر باشدبني 

 از ماه دوم جنگ، ابتكار عمليات -
  . بدست قواي ايران افتاد

 در حمله در منطقه كرخه كور كه تا -
بعد از ظهر پيشروي با ارتش ايران بود، 
به دنبال حمله متقابل گاردجمهوري 
عراق، نخستين كسي كه از جبهه 
گريخت و موجب تضعيف روحيه 

ي ارتشيان و فرار سربازان شد، خامنه ا
  . بود

 طرح انحالل ارتش را سران حزب -
جمهوري اسالمي، يعني بهشتي و 
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني به 
شوراي انقالب آورده بودند و كار 
متالشي كردن ارتش را اطالعات سپاه 
به سردستگي محسن رضائي و ري 
شهري تحت حمايت سران حزب 
جمهوري اسالمي و خميني، به انجام 

  .رساندند
اين همه، به يمن وطن دوستي،  با -

ارتشيان، زير ضربات دشمن، ارتش را 
به ترتيبي كه در . باز سازي كردند

 كشور 8ششمين  ماه جنگ، سران 
اسالمي كار ارتش ايران را نه حماسه 

پس از آن، . كه معجزه ارزيابي كردند
عراق پيشنهاد هيأت اعزامي از سوي 
سازمان كشورهاي غير متعهد را 

باز . ه پيروزي قطعي ايران بودپذيرفت ك
كودتا را خميني به دستياري هاشمي 

  . رفسنجاني و خامنه و بهشتي كرد
  

   :مافياي قضائي
   شبكه مافيائي 
  حجت االسالم ها

  
يادآور مي شود كه  : انقالب اسالمي

 تن از افراد اين شبكه پيش از اين 40
   .معرفي شده اند

وشنبه فرداي آنروز به گمانم د....     «
بود و طبق روال هر دوشنبه در 
وزارتخانه ما شوراي عالي وزارت 

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

بودند كه در آنجا من و آقا مصطفي و 
سيد صادق رفتيم و مشروح عمليات را 
شرح داديم منتها طبيعي بود كه چون 

آن جلسه چند نيروي غير وزارتي در 
 ما مواردي كههم آنجا بود.... بودند و 

را ذكر نكرديم كه عصر همانروز در 
جلسه اي كه با حضور حاج آقا دري و 
حاج آقا فالحيان در دفتر آقاي 
حجازي تشكيل شده بود تمام موارد و 
حتي كشفيات از منزل را ذكر كرديم 
كه آقاي حجازي عنوان كردند مويد 

 ».ر آماده شويد باشيد و براي مابقي كا
  )اعترافات سعيد امامي (
  

حجت االسالم «شبكه مافيائي * 
 كه قدرت آنها را حجت »هائي

  ):دنباله(خشونت گرداند 
  

 حجت االسالم ابراهيمي  از جمله -61
قضات جنايتكاري كه سالها در زندان 
اوين در حكم قاضي و حاكم شرع 
احكام بسياري را در مورد زندانيان و 

  .صادر نمود مبارزان 
 ايت اهللا حسن مفيدي از حكام -62

شرع دادگاههاي انقالب در دهه 
شصت كه زماني نيز در شوراي عالي 

  .قضايي بود 
 حجت االسالم راوندي از جمله -63

قضات و حكام شرع دادگاههاي انقالب 
و مستقر درزندان اوين كه در دهه 
شصت احكام بسياري را در مورد 

  .مبارزان صادر نمود 
 حجت االسالم عاملي از جمله -64

حكام شرع دادگاههاي نظامي و در 
بسياري موارد در كنار ديگر حكام شرع 

  .در صدور احكام اعدام دخيل بود 
 حجت االسالم موحدي قمي از -65

حكام شرع دادگاههاي انقالب در 
مد و آاستان كرمانشاه بود كه به تهران 

بسياري از احكام شركت صدور در 
 گفته مي شود كه وي بعدها به .داشت

عنوان نماينده امام به نيروي انتظامي 
  .ن نيرو درگذشتآرفت ولي در 

بادي آ حجت االسالم اميد نجف -  66
از جمله حكام شرع معروف 
دادگاههاي انقالب بود كه احكام 
اعدام بسياري را در زندانهاي اصفهان 

 وي بعدها به دليل . به اجرا گذارد
يد مهدي هاشمي دستگير همكاري با س

  .و به اعدام محكوم شد 
 حجت االسالم يكتا از جمله حكام – 67

 وي .شرعي كه مورد تاييد خميني بود
سالها در مبارزه با مردم ايران شركت 

  .داشت و احكام بسياري را صادر نمود 
زرقندي  از حكام   حجت االسالم-68

شرع دادگاههاي انقالب مستقر در 
ه در صدور احكام شهرستان كرج ك

  .اعدام مبارزان تالشي گسترده داشت 
 حجت االسالم مظاهري حاكم -  69

 شرع دادگاههاي انقالب در اصفهان
 وي از جمله افرادي بود كه بعد . بود

از انقالب قرار بود توسط دادگاه ويزه 
روحانيت به دليل همكاري با نظام 

 او قبل از .سلطنت خلع لباس شود
مدارس  يني يكي ازانقالب دبير د

 دستگاهاصفهان بود و بعدا به دليل نياز 
، حاكم شرع شد به جنايتكارفقيه واليت 

 به عنوان حاكم شرع دادگاههاي و
انقالب احكام اعدام براي بسياري از 

او هم اكنون در  . صادر كردمبارزان 
يت اهللا مشغول آاصفهان به عنوان 

  . مي باشد رژيمخدمت به 
الم رحماني از حكام  حجت االس– 70

شرع دادگاههاي انقالب كه بعدها به  
رياست عقيدتي سياسي نيروهاي 

  .انتظامي رسيد 
 حجت االسالم موحدي كرماني از -71

 كه دهها رژيمجمله قضات جنايتكار 
حكم اعدام از سوي وي براي مبارزان 

 وي بعدها به عنوان شتصادر گ
نماينده رهبري در سپاه پاسداران 

به كار شد و سالها در اين  پست  مشغول 
بود تا زماني كه به دليل اختالفات 
سياسي در جريان انتخاب رييس 

فرزند وي به . جمهوري تغيير كرد 

دليل فروش اسناد و مدارك نظامي به 
نيروهاي اطالعاتي كشورهاي غربي در 
فرودگاه يكي از شهرهاي جنوبي 

  .د شزاد آدستگير شد ولي بعدا 
سالم كريمي از حكام  حجت اال-72

شرع دادگاههاي انقالب در منطقه 
 اعدام صدور احكامشمال كشور كه در 

  .ها شركت داشت 
  حجت االسالم وكيل زاد  حاكم -73

شرع بندر انزلي و بعدها به حاكميت 
شرع كل استان گيالن رسيد و در ثبات 

 بسيار تالش  فقيه نظام استبدادي واليت
  .نمود 

خزاعي رييس دفتر  حجت االسالم -74
 در زمان واواكو مسئول انتشارات 

وي قبل .علي فالحيان كه اخراج شد 
او نيز .  قم بودواواكن مسئول آاز 

سوابق گسترده اي درصدور احكام 
  .سركوب مردم دارد 

حجت االسالم شفيعي معاون  -  75
 در امور دانشجويي و  معاون واواك

وي در . حفاظت اين وزارتخانه بود
ن بازجويي از غالمرضا نقدي جريا

مربوط به شركت داشت و اطالعات 
جنايات او را به مير حجازي منتقل 

اين حجت االسالم نيز در  .نمود 
جريان سركوب و صدور احكام اعدام 

   .دخيل بود 
 حجت االسالم متقي رييس دادگاه -76

انقالب همدان و از جمله بازپرسان اين 
دمت در خدادگاه كه در كار قضاوت 

  خشونت سامان مند است
 حجت االسالم محمد رضا دهقان - 77

طرزجاني رييس دادگاههاي انقالب 
يزد كه داراي سوابق گسترده در 

  استسركوب مردم اين استان 
عباسعلي عليزاده   حجت االسالم- 78

ورترين آاز برجسته ترين و خنده 
 او سالها به . استقضائيه مسئوالن قوه 

 مالي و رواني جرم هاي اخالقي و
نجا كه آولي از . داراي پرونده بود

نان مردم را واجد شعور و عقل نمي آ
دانند برايشان مهم نبود كه عليزاده را 

ن سوي كشور داراي پرونده آكه در 
 باهاي زيادي بود به تهران بياورند تا 

بتواند در همكار شود و مافيا مرتضوي 
بسياري از جنايت ها از ايشان استفاده 

و بعد از ايجاد پرونده هاي ا .كند
 ، اين بار،  مفاسد اخالقي و ماليجديد

 شد جاسوسي براي كشور بيگانهجرم او 
  .شد بدون سر و صدا  از كار بركنار و

 قضائيه اين دادستان برجسته قوه      
در گزارش وزارت اطالعات اينگونه 

 سند   يك افشاي: معرفي مي شود
 در   اسالمي  جمهوري  اطالعات وزارت
   حضور مردم با سالم:    فالحيان زمان
   سندي  آزادي  راه  و رزمندگان ايران
 افشا ميگردد   سايت  در اين را كه
   اطالعات مدير كل  ارسالي گزارش
   وزارت  پست  تصدي  در زمان خراسان
 و از   است  فالحيان  بوسيله اطالعات

 ديد   معرض  سند را به  اصل اينكه
   حفظ  براي  امنيتي  داليل نميگذاريم

   اطالعات  كننده ارسال  منابع  جان
 سند   اين  نگردد كه  مشخص ميباشد كه

   درز پيدا كرده  خراسان از مركز استان
   مندرجات  و از آنجاكه يا مركز تهران

   از جنايات  سند حاكي  اين درون
   بسياري  و اجتماعي اقتصادي

   به  است  رژيم اين  ازسردمداران
   ميكنيم  سند كفايت  اين رونوشت
   انتشار اين سند كمكي  كه اميدواريم

   اين  از دست  ايران  مردم  نجات باشد به
   ايشان همكاران و  نزديكان    دژخيمان

   در كليه كه  قضائي در زير مجموعه

   با يكديگر مشتركا فعال امورات
  :ميباشند

   معاون  شريعتي  سيد حسن آقاي-1
  ايشان

   ايشان  معاون  اكبر يساقي  علي  آقاي-2
.  

   مقام  قائم  بختياري  سيد مرتضي-3
  .  استان دادگستري

   سه  شعبه  رئيس  محمد ميالني-4
  .   خراسان تجديد نظر استان

   طباطبائي  زاده  سيد محمد صادق-5
  .   تجديد نظر استان  دادگاه رئيس

    تيسالم محمد -۶
   .   شجاعي  شهرام-7
، فرزند طبسي  طبسي  ناصر واعظ-8

  نايب التوليه آستان قدس
 .  تعالي بسمه.   اسالمي  جمهوري آرم 

  . ا.ا. ج
    اطالعات وزارت

  .   خراسان مركز استان
  .  وافره  و تحيات با سالم

 مركز در مورد   االمر آن حسب   
   مسائل  دار در خصوص  دامنه تحقيقات

  عليزاده  عباسعلي  آقاي و ارتباطات
 و   استان  اين  دادگستري  فعلي رئيس 

   نامبرده  نامطلوب  روابط پيگيري
 ستاد بابكار   اين  كامال محرمانه بصورت
  كامال مورد تائيد  تيم  سه گيري
    رسيد زير  نتايج  روز به140 بمدت

   در ذيل  كه  منطقه  از بوميان  بسياري-3
  .دد ميگر نها ارشاره آ به

موارد مورد تخلف عباسعلي علي      
  :زاده عبارتند از 

 چهار   مجتمع  در آوردن  مالكيت  به-1
  . در رضا شهر طبقه

   ساختمان  در آوردن مالكيته  ب-2
 با   استان  از مردم  بسياري  كه دادگستري
  سهم  منتظر دريافت  مبالغي پرداخت

 با   اند كه  بوده  ملك خود از اين
 تجديد نظر   دادگاه  رئيس همكاري

خود   را بنفع  پرونده ، طباطبائي، استان
 با   كه  شكل بدين . نمودند  اعالم مختومه

   را مطرح  دعوي، ايفاء تعهد عدم
   موضوع آقايان  نفع  به يتباننمودند و با 

  .  شد   كشيده  مختومه  ورطه  به بسرعت
 گاز از  رسال ا  در پروژه  شركت-3

   كه  كشور تركمنستان  به  سرخس طريق
  اين  بوسيله  اجرائي  هاي  برنامه كليه

 و مستند   خبري  فيلمهاي مركز بصورت
   ارسال  خدمتتان  پرده رو و پشت

  گزارش  در اين  متاسفانه كه.ميگردد
 مشهود   طبسي  آقاي  جناب مستند نقش

  .ميباشد
   فساد بوسيله هاي   خانه  نمودن  اداره-4

   و زير نظر شخص اعضاء دادگستري
  موارد هم  در اين  كه  عليزاده آقاي
.  ميگردد  ارسال  خدمتتان  و فيلم عكس

 مورد در رضا شهر در   در اين و متاسفانه
   و دختر به  زن مراجعين  از محلي

  . ميگردد  استطالع  استان دادگستري
 از  مواد مخدر  نوع5   ترانزيت-5

   بوسيله  تهران  بيرجند و تايباد به طريق
 با  كهطبسي    ناصر واعظ آقاي
 سانا در   از كارخانه خريد صابون عنوان

   از افغانستان  مركز مواد ارسالي آن
   ميشود و به  گرفته تحويل
 ميگردد و بعد از   روانه خوشاب كارخانه

   با تائيد و مهر رسمي  بندي بسته
  معاونت  امضاء منتظري ه ب دادگستري

   تهران  مواد به  اين  عليزاده  آقاي قضائي 
  .  ميگردد  ترانزيت  ميانه و آسياي

   بزرگ  طبسي  آقايان دستور مستقيم-6
 تاجر   در مورد ربايش  عليزاده و آقاي
   ازموفقترين  كه  شريفيان  بنام خراساني

   مشكالت  رفع  جهت تجار خراسانيست
   آن  و تبديل  موقوفي  اراضي مدر تقسي

 در   آن  و فروش كوچك  قطعات به
 تا   كه  امور ملكي  دالالن  به  استان سطح
   مورد شناسائي4000 از   بيش بحال

   كليه ،خصوصاين و در  . است گرديده
   اين  ميباشند كه  نشانگر اين مدارك
   بوقوع  آذربايجان  در استان معامالت
   بوسيله  امورات  اين و كليه. است پيوسته
  و شهرام طبسي   ناصر واعظ آقاي

  .  ميگيرد  انجام شجاعي
   كه  مبالغي  در خصوص  اينكه  توضيح-7

   معامالت  اين  از مجموعه  ارزي بصورت
   در بانك  آيد درحسابي  مي بدست
 ميگردد   ذخيره  در دوبي  اال علي جب
  . مستحضر حضور ميباشد كه

   خصوصي  و گفتگوهاي  تجمع حل م-8
   در حوالي  كه  در منزلي نامبردگان

  بزرگ  ويالئي  خاور بصورت زيست
 7 بر   بالغ  ميپذيرد كه ميباشد انجام
  . ميگردد  قيمت  تخمين ميليارد ريال

 و   با مدارك  موارد ذكر شده كليه   
 و   ويدئوئي  فيلم  حلقه36 و  اسناد همراه

  شده  ضبط ر صوتي نوا  ساعت97
  . ميگردد  ارائه خدمتتان

  . كيميا قلم ذاكري. امضاء 
12-2-1376 .  

    توضيحات
   قضائيه  قوه  كرسي  از تصدي پس    

   به  عليزاده  و انتقال  شاهرودي بوسيله
   كه  عليزاده  جناب  دوباره تهران

 ميباشند   در ايران  روحاني ازفئودالهاي
   طبسي  واعظ  به رات نف و از نزديكترين
  ادامه  بدليل  باز هم ،در خراسان

   آقاياني  خودشان  مافيائي فعاليتهاي
   قاضي  كه  محمد اسالمي همچون

دادند و   انتقال  تهران  به خراسانيست
   نموده  ويژه1010   شعبه  را رئيس ايشان

   و جانشين  خير آبادي اند و با خروج
 ديگر  ن وچند ت  وكيليان نمودن

 و   و احمد ميانجي  جواهري همچون
 را   ديگري  باند مافيائي احمد شاهرودي

   را بعنوان اند و جواهري  داده تشكيل
 را   و احمد ميانجي  تحقيقات رياست
 و احمد   قضات  گزينش  رئيس بعنوان

   توسعه  رئيس  را بعنوان شاهرودي
 مير   و در كنار وي  و آموزش قضائي

  هادي  همچون  و ديگر اياديش حجازي
   در قوه  كه  رئيسي  و ابراهيم مروي

 در   كشور هستند دست  كل بازرسي
 و  چپاول  ديگر در ادامه  يك دست
   ايران  مردم  و نواميس  اموال سرقت
   اصلي  دليل  دوم توضيح.  ميباشند فعال

 و   رفسنجاني  هاشمي  بودن و بيمه
 تماما  يانشان و اطراف  فالحيان شخص

   كه  و اسناديست مدارك  گونه اين
   سران  از تمامي  اطالعات وزارت
   مختلف  بعناوين  و غير روحاني روحاني
  . دارد دردست

  در مورد اسناد ساخته.  سوم توضيح  
   موقوفي  امالك  در مورد فروش شده

   را در استان اي  و غيره، پرونده خراسان
   براه  كامل هنگي با هما آذربايجان

   از اسناد و فيلمهاي  اند كه انداخته
   وموارد ديگر كه  زمينه موجود در اين

 از   و بسياري  بوده  اطالعات در وزارت
 و افشاگر ميباشد   امن آنها در دستان

   ايران  مردم با اميدموفقيت...بيخبرند
   ذاكري...  آخوندي  رژيم در سرنگوني

ليب حاكم شرع يت اهللا عندآ  -79
  شيراز  دادگاههاي انقالب

 حاكم شرع دييت اهللا زنآ -80
دادگاههاي انقالب كرمانشاه و امام 

 وي دهها حكم اعدام . ن شهرآجمعه  
در سالهاي اوليه انقالب را در اين 

   .كرده استاستان صادر 
 محمدصادق نجمي از حكام شرع -81

  و مفتيان احكام شرعي
 حكام شرع  محمدفيض سرابي  از-82

  دادگاههاي انقالب
 محمدنقي پورمحمدي از حكام -83

  شرع دادادگاههاي انقالب 
  11 در صفحه
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 سيدعلي اكبر قريشي  از حكام - 84
  شرع و امامان جمعه 

 سيداكبر قره باغي از حكام شرع و -85
  مسئولين قضايي 

 سيدرضي شكوري از مرتبطين قوه -86
  قضاييه 

از حكام  سيدابراهيم سيدحاتمي -87
  شرع و مرتبط با قوه قضاييه

 سيدحسن عاملي  از حكام شرع -88
  دادگاههاي انقالب 

 سيديوسف طباطبايي از مرتبطين -89
  قوه قضاييه

 از حكام شرع – محمود عبداللهي -90
  دادگاههاي انقالب

 سيد ابوالحسن مهدوي از حكام -91
  شرع دادگاههاي انقالب

حكام شريعتي كاشاني از   حسن آقا-92
شرع دادگاههاي انقالب  در نامه 

  .مده است آمربوط به عليزاده نام وي 
 محمدنقي لطفي از حكام شرع -93

  دادگاههاي انقالب 
 سيدهاشم حسيني بوشهري  از -94

  مرتبطين قوه قضاييه 
 از –شمي رفسنجاني  ها  اكبر-95

پيرامون مسئولين جنايت در كشور كه 
 او و خيانتها و جنايتها و فسادهاي

خانواده اش، اطالعات بسياري انتشار 
يافته اند و پرونده هاي بسيار ديگر نيز 

  .تشكيل شده اند
  سيدمحسن خرازي از حكام شرع -96

و مسئولين صدور احكام شرعي 
  مجازات اسالمي

 رضا استادي از امامان جمعه و -97
  مرتبطين با قوه قضاييه

ز امامان جمعه و ا امامي كاشاني -98
ه گر جنايات و از سرمايه دار توجي

  ترين افراد در كشور
  غالمرضا رضواني از مرتبطين با -99

  قوه قضاييه
  سيدمحمدباقر اسدي خوانساري-100

  از حكام شرع 
  عبدالنبي نمازي از حكام شرع و -101

  توجيه كننده هاي اعدام ها 
 حسن روحاني از حكام شرع و -102

  رييس شوراي امنيت ملي سابق
 سيدرضاتقوي از حكام شرع و -103

مسئولين تبليغاتي  وابسته به بيت 
  رهبري

 محسن كازروني از حكام شرع -104
  دادگاههاي انقالب 

 محمدرضا ناصري  از حكام شرع -105
  دادگاههاي انقالب 

 عباس واعظ طبسي  سلطان -106
خراسان از حكام شرع و بزرگان مافيا 

  ... اقتصادي و–در بخش هاي قضايي 
 از حكام –احمدعلم الهدي    سيد-107

  شرع و امامان جمعه مشهد
 از حكام – علي اصغر معصومي -108

  شرع و مرتبط با وزارت اطالعات 
 محمدرضا فاكر از حكام شرع -109

دادگاههاي انقالب  وي ازجمله خشن 
ترين حكام شرع بود كه در حال 
حاضر سالهاست كه به عنوان نماينده 

 كردن رد پاي مجلس در حال پاك
خود در جنايات دهه شصت مي باشد 
وي در مجلس مسيوليت رياست 

  .كميسيون اصل نود را بر عهده دارد 
 حبيب اهللا مهمان نواز  از -110

  مرتبطين با قوه قضاييه 
 سيدمحمد علي موسوي جزايري  -111

از حكام شرع و امامان جمعه در 
خوزستان  حضور وي در اعدام هاي 

  سراسري
ين استان در دهه شصت به وضوح در ا

  .ديده مي شود 
علي شفيعي از حكام شرع و   سيد-112

جنايتكاران به نام خوزستان  وي نيز از 
سالهاي اول انقالب در راه حفظ نظام 
واليت موجبات صدور دهها حكم 
اعدام جهت نظاميان و مبارزان را 

  .ورد آفراهم 

  عباس كعبي از حكام شرع و -113
. شوراي نگهبان و قوه قضاييه مرتبط با 

 كه در حضور كسي استكعبي همان 
ملي در حال گوش دادن به آجوادي 

اد در مورد هاله نور ژسخنان احمدي ن
 چنين سخناني با وجود اين، وجود. بود

ن از سوي وب آرا با وجود انتشار فيلم 
سايت بازتاب تكذيب كرد تا عدالت و 
ه راستگويي اين عضو شوراي نگهبان ب

نها از جمله آاثبات برسد كه همه 
  .دروغگويان كشور مي باشند 

 محسن حيدري از حكام شرع -114
  دادگاههاي انقالب 

 محمدتقي واعظي از مرتبطين -115
  با قوه قضاييه 

 سيدمحمد شاهچراغي  از -116
مرتبطين با قوه قضاييه و برادر 
  شاهچراغي دادستاني دوران الجوردي 

اني از حكام شرع  عباسعلي سليم-117
  دادگاههاي انقالب 

  محمدصادق حائري شيرازي  از -118
  امامان جمعه و حكام شرع شيراز 

 سيدعلي اصغر دستغيب از -119
مرتبطين با قوه قضاييه و وابسته به 
دستغيب بزرگ كه در بسياري از 
  جنايات شركت داشت 

احمد بهشتي  از حكام شرع - 120
  دادگاههاي انقالب 

دار  از حكام  هدي شب زنده م-121
شرع دادگاههاي انقالب و وابسته به 

  جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
 اسداهللا ايماني از حكام برجسته -122

دادگاههاي انقالب  در پرونده وي نيز 
مي توان رد صدور دهها حكم اعدام 

  .مبارزان را مشاهده نمود 
بين از مرتبطين با    هادي باريك-123

  ه در قزوين قوه قضايي
 علي اسالمي  از مرتبطين با قوه -124

  قضاييه 
شميان  از حكام شرع  ها  محمد-125

  دادگاههاي انقالب 
 حسن ممدوحي  از وابستگان به -126

  قوه قضاييه
 مختار امينيان از حكام شرع -127

  دادگاههاي گيالن 
يت اهللا صديقي از حكام شرع آ -128

  دادگاههاي انقالب در دهه شصت 
 ايت اهللا صافي از حكام شرع -129

  دادگاههاي انقالب
 محمدعلي تسخيري  از حكام -130

شرع و وابستگان به قوه قضاييه و ديگر 
مافياها  از جمله افرادي است كه با 
خانواده در سالهاي بعد از انقالب تا به 
حال مشغول حيف و ميل اموال مردم 
ايران هستند اين خانواده عراقي عالوه 

حضور در قوه قضاييه در سازمان بر 
تبليغات اسالمي و چاپ و انتشار كتاب 

ن به آبه زبانهاي عربي و صدور 
كشورهاي عربي و كسب سودهاي 

ها ميليارد ده سرشار از بابت اين عمل 
تومان در حساب هاي خود و برادران 

از نكات . خود واريز نموده است 
جالب در مورد اين خانواده عراقي 

كه برخي از اين برادران اين است 
حتي به زبان فارسي هم قادر به سخن 
گفتن  نيستند و در جمع خصوصي 

  .خود به زبان عربي صحبت مي كنند 
 زين العابدين قرباني  از مرتبطين -131

  به قوه قضاييه 
آبادي از   سيدحسن طاهري خرم-132

حكام شرع دادگاههاي انقالب و 
  مرتبطين با سپاه و قوه قضاييه

 سيدمحمد نقي شاهرخي  از -133
  امامان جمعه و وابستگان به قوه قضاييه 

 صادق الريجاني  از وابستگان به -135
  شوراي نگهبان و قوه قضاييه 

صابر جباري  از مرتبطين به   سيد-136
  قوه قضاييه

 نوراهللا طبرسي  از حكام شرع -137
  دادگاههاي انقالب 

 ابوالفضل ميرمحمدي  از حكام -138
  شرع دادگاههاي انقالب

 احمد محسني گركاني  از -139
  مرتبطين به قوه قضاييه 

 احمد صابري همداني  از حكام -140
  شرع دادگاههاي انقالب در همدان 

الدين محمدي  از   غياث-141
  وابستگان به قوه قضاييه 

آبادي  از امامان   غالمعلي نعيم-142
  جمعه و مرتبط با قوه قضاييه 

 موسوي بجنوردي  از  محمد-143
مسئوالن شوراي عالي قضايي در دهه 

 از قرار، با مافيا جور نبود و از .شصت 
  .خدمت اين قوه خارج شد

 صديقي از مسئوالن شوراي عالي -144
  .قضايي در دهه شصت 

ملي از مسئوالن شوراي آجوادي -145
  .عالي قضايي در دهه شصت 

مفيدي  از مسئوالن قوه قضاييه و  -146
وراي عالي قضايي در دهه شصت ش

وي حتي حكم اعدام برادر زاده خود 
  .را نيز صادر كرد 

 سيد محمد حسن موسوي -147
 از حكام شرع و اعضاي –شوشتري 

  .شوراي عالي قضايي در دهه شصت 
حجت االسالم اكبر فيض رييس -148

  كل دادگستري استان آذربايجان غربي
حجت االسالم احمد سياوش پور -149
  يس كل دادگستري استان فارس ري

حجت االسالم احمد كيخسروي -150
رييس كل دادگستري استان خراسان 

  شمالي
حجت االسالم اهللا يار ملكشاهي -151

  رييس كل دادگستري استان لرستان
حجت االسالم جمال انصاري  -152

  رييس كل دادگستري استان بوشهر
 حجت االسالم حسن شريعتي -153

ي استان خراسان مدير كل دادگستر
  رضوي

حجت االسالم قاسمي رييس كل  -154
  دادگستري استان قزوين

حجت االسالم فخر آرا رييس  -155
كل دادگستري استان خراسان جنوبي 

   نيشابور–
حجت االسالم غالمرضا انصاري -156

  رييس كل دادگستري استان اصفهان
حجت االسالم محمد رضا فوالد  -157

ي استان ملي رييس كل دادگسترآ
  مازندران

حجت االسالم يكتن خدايي -158
  رييس دادگستري استان هرمزگان 

حجت االسالم اكبر الساران -159
  رييس كل دادگستري استان خوزستان 

حجت االسالم نور الدين صادقي -160
  رييس كل دادگستري استان كرمانشاه 

حجت االسالم تويسركاني رييس -161
  كل دادگستري استان كرمان

حجت االسالم طالبي رييس كل -162
  دادگستري استان مازندران

حجت االسالم آقا زاده رييس  -163
ذربايجان آكل دادگستري استان 

   شرقي 
حجت االسالم علي عبداهللا -164

  دادستان دادگاه ويژه روحانيت قم
حجت االسالم حسين بهرامي -165

  دادستان دادگاه ويژه روحانيت قم 
د مصدق حجت االسالم محم-166

معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي 
  نيروهاي مسلح 

حجت االسالم عبداللهي قائم  -167
   مقام دادستان خراسان شمالي 

حجت االسالم حميد رضا -168
   طباطبايي دادستان استان اصفهان

وايي رييس كل آسيد عليرضا -169
  دادگستري استان تهران 

عبدالعلي مير كوهي معاون -170
   وزير دادگستريپارلماني

حجت االسالم منتظري معاون -171
  دادستان كل كشور

حميد چاوشي رييس سازمان -172
  قضايي نيروهاي مسلح كرمانشاه

 حميد رضا موحدي معاون حوزه -173
  رياست قوه قضاييه

محمد رضا سارچي قاضي  - 174
  دادگاه مطبوعات

 ساعدي معاون مدير كل دفتر -175
  ضاييهامور بين المللي قوه ق

 رزاقي معاون نمايندگي بنگاه -176
تعاون و حرفه آموزي و اشتغال 

  زندانيان استان مازندران 
 يزدانيان مدير كل قضايي -177

  نيروهاي مسلح
 منتظري معاون اول دادستان -178

  نظامي تهران
 محمدي معاون قضايي سازمان -179

   زندانها 
  واييآدرخشان نيا قائم مقام  - 180
يم خاني سرپرست ابراه-181

  دادگاههاي تجديد نظر استان تهران
كريمي رييس كل دادگاههاي -182

  عمومي و انقالب استان تهران 
  

ماندگاري معاون قضايي دادستان -183
  عمومي و انقالب تهران

مظفري مستشار دادگاه كيفري -184
  استان تهران

ناصر سراج رييس كيفري استان -185
  تهران

 از –ستري   محسن مجتهد شب-186
  حكام شرع و امام جمعه تبريز 

نكونام  از دادستانهاي برجسته و  - 187
از قضات نمونه دوران واليت فقيه 

او در بسياري از محاكمات . است 
زاده و مخالف نظام شركت آروحانيون 

كرده و احكام واليت پسندي را صادر 
 او مانند ديگر قضات .نموده است

در ي در جنايت كار از عنفوان جوان
 جنايات و قتل ها و اعدام ها بوده كار

او از دوستان نزديك رازيني و  .است
  .حسينيان و فالحيان است 

وي در صدور احكام اعدام در    
شهرهاي شمالي كشور در سالهاي 

   .شصت به بعد شركت داشته است 
يت اهللا ايزد پناه  از قضات با  آ-188

 سابقه در جنايت و از شاگردان مدرسه
اين قاضي .جنايت پرور حقاني است 

همانند ديگر قضات طرح كار خود را 
از سال شصت با دادن دهها حكم 

نقدر در آ. اعدام شروع كرده است 
اين كار تبحر از خود نشان داد كه بعد 
از سالها حضور در قوه قضاييه به تازگي 

  .به معانت قوه رسيده است 
 اين قاضي از ياران مقتدايي و ابراهيم

 .  است يرييس
يت اهللا مشكيني از حكام شرع  آ- 189

دادگاههاي انقالب در سال شصت به 
و امامت جمعه قم را ا .بعد بوده است

وي از اعضاي . در اختيار داشت
رئيس . رهبري در گروه ترورها بود

شوراي خبرگان رهبري را بر عهده 
 تخصص . وسال گذشته مردداشت

بود كه در ديگر او ارتباط با امام زمان 
بسياري از مقاطع كه سوء استفاده از 

مي شد، اين نام براي گروهش الزم 
 ، با امام زمان،مانند خزعلي در خواب

  .درارتباط برقرار مي ك

يت اهللا مشكيني به همراه دامادش آ   
يت اهللا ريشهري از قدرت بي حدي آ

 ،مالي خورد و برد  و امر فتويدر 
ر خوردن داماد او د.  بودندبرخوردار

. و بردن همچنان يد طولي دارد
 بارها خميني را باال تر از مشكيني 

پيامبران خدا معرفي كرده است و به 
دليل همين عبوديتش در برابر خميني 
بود كه فتواهاي بسياري را در مورد 

او مي خواستند و او بي سركوب ها از 
   .دريغ مي داد

يت اهللا مشكيني در نهايت بعد از    آ
 دار فاني را ،ا حفاظت از واليتساله

وداع گفت و سرمايه اي بيكران براي 
فرزندانش به جاي گذاشت كه از 

 واحدي 80جمله مي تواند به سري 
ويالهاي يكي از فرزندانش در شمشك 

  .رودبار قصران اشاره كرد 
از  حجت االسالم سيد حسن نواب-190

ياران مصباح يزدي و ازجمله حكام 
 انقالب كه بعدها به شرع جوان ابتداي

مقام رياست سازمان تبليغات اسالمي 
تحت امر احمد جنتي رسيد و در حال 

  .حاضر نيز در همين كار است 
حجت االسالم  زارعان از -191

  وابستگان به قوه قضاييه و مصباح يزدي 
 حجت االسالم حائري زاده از -192

  وابستگان به قوه قضاييه و مصباح يزدي
م محمد رضا حجت االسال-193

 از باند خشونت طلب موسوي فراز 
  .مصباحيه 

از باند حجت االسالم قطبي -194
  .خشونت طلب مصباحيه 

 از باند حجت االسالم معصومي -195
  .خشونت طلب مصباحيه 

 از باند حجت االسالم حقاني -196
 .خشونت طلب مصباحيه 

 از باند حجت االسالم  رهنما -197
  .خشونت طلب مصباحيه 

 حجت االسالم محمد حسين زاده -198
  .از باند خشونت طلب مصباحيه 

  حجت االسالم  عباسعلي شاملي -199
  . از باند خشونت طلب مصباحيه 

 حجت االسالم علي اكبر -200
 از باند خشونت طلب مسعودي خميني 

  .مصباحيه 
 حجت االسالم شيخ محمد -201

از باند خشونت حسين بهجتي اني 
   .طلب مصباحيه

 حجت االسالم شيخ علي - 202
 از باند خشونت طلب مصباحيه پهلواني 

.  
 آيت اهللا ميرزا حسين نوري -203

همداني  از جمله حكام شرع 
دادگاههاي انقالب در اوايل انقالب 
بود كه بعدها به دليل شركت در 

يت آجنايات نظام واليت به مقام 
العظمي رسيد و در حال حاضر با 

ز بيت رهبري در دريافت سهميه ا
حمايت از نظام واليت مافياها بسيار پر 

  .تالش عمل مي نمايد 
از  حجت االسالم غالمرضا فياضي -204

  .باند خشونت طلب مصباحيه 
حجت االسالم محمود رجبي  از -205

شاگردان برجسته گروه مصباحيه كه 
مورد تاييد ايشان است وي نيز مانند 

اييه ديگر اعضاي اين باند در قوه قض
او هم اينك از . جايگاه خاصي دارد 

اعضاي هيات رييسه جامعه مدرسين قم 
  .يت اهللا محمد يزدي مي باشد آو ياور 

حجت االسالم سيد محمد غروي  -206
از روحانيون برجسته مكتب مصباحيه 

   در مصباح يزدياست و از معاونان 
وي در . است» امام خميني« موسسه 

رع بود كه ابتداي انقالب از حكام ش
 دستگيري  و اعدام مبارزان » وظيفه«

 حجت -207 .را بر عهده داشت 
قا تهراني  معلم اخالق آاالسالم مجتبي 

  اد و از شاگردان ژ احمدي نحكومت
  

  12 در صفحه

 
 كار برد بحران اتمي؟
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 وي رييس .  استمعروف مصباح يزدي
هيات فاطميون قم است كه رهبري 
حمله به مسجد دراويش در قم را بر 

  .عهده داشت 
از حجت االسالم حسين ايراني -208

  .باند خشونت طلب مصباحيه 
 حجت االسالم حيدر علي ايوبي -209

  .از باند خشونت طلب مصباحيه 
 حجت االسالم عبدالرسول -210

از باند خشونت طلب –عبوديت 
  .مصباحيه 

 حجت االسالم محمد رضا -211
طباطبايي مدير جامعه الزهرا  از ياران 

زدي است كه با يت اهللا محمد يآ
ايجاد اين  جامعه و سوء استفاده از 
اموال كشور به سوي مافيايي شدن گام 

حمايت قوه قضاييه در . بر داشته است 
يت اهللا يزدي از اين آزمان رياست 

جامعه موجب شد تا اين باند بتواند 
ملياردها تومان از اموال كشور را در 

   .بگيرداختيار 
ز باند امويدي   حجت االسالم-212

  .خشونت طلب مصباحيه 
از داراب كاليي   حجت االسالم-213

  .باند خشونت طلب مصباحيه 
از احمد رهنمايي   حجت االسالم-214

  .باند خشونت طلب مصباحيه 
از  محمد فنايي   حجت االسالم-215

  .باند خشونت طلب مصباحيه 
يت اهللا عزيز اهللا خوشوقت آ -216

ام يت اهللا خوشوقت از جمله حكآ
شرع و مفتيان قتل هاي زنجيره اي 

يت اهللا آاست كه سالهاست در كنار 
يت اهللا خامنه اي در آمصباح يزدي و 

كار جنايت با احكام شرعي ويا بدون 
  .محاكمه شركت دارد 

 حجت االسالم مجيد رشيد پور -217
  .از باند خشونت طلب مصباحيه 

سيد ابراهيم  حجت االسالم -218
خشونت طلب از باند خسروشاهي
  .مصباحيه 

حجت االسالم شيخ محمد علي  -219
  .از باند خشونت طلب مصباحيه واعظ 

از باند سعادت پرور حجت االسالم-220
  .خشونت طلب مصباحيه 

حجت االسالم عجمين از  - 221
  شاگردان مصباح

يت اهللا راستي كاشاني از جمله آ-222
يات عظامي كه در كنار خميني و قوه آ

رپرستي نيروهاي تندرو از قضاييه و س
... جمله ذوالقدر و محسن رضايي و 

موجب انشعاب در سازمان مجاهدين 
. شتن گآانقالب اسالمي و انحالل 

راستي كاشاني در ابتداي انقالب از 
جمله حكام شرع دادگاههاي انقالب 
بود و در اعدام بسياري از جوانان 

  .شركت داشت 
ذري قمي از جمله آيت اهللا آ -223

حكام شرع دادگاههاي انقالب در 
اوايل انقالب بود كه دهها حاكم شرع 
دادگاه هاي انقالب بر اساس فتواهاي 
ايشان به حمايت از واليت پرداخته و 
صدهها نفر از جوانان اين كشور را به 

  .اعدام محكوم كردند 
حسن شريعتي  از حكام شرع -224

دادگاههاي انقالب مشهد و معاون 
  .ن سالها عليزاده در ا

علي اكبر يساقي از معاونين -225
  عباسعلي عليزاده در مشهد 

   سه  شعبه  رئيس محمد ميالني - 226
  .  خراسان تجديد نظر استان

   طباطبائي  زاده  سيد محمد صادق-227
   .   تجديد نظر استان  دادگاه رئيس

  از فرزندان   طبسي  ناصر واعظ-228
ار واعظ بزرگ كه در جنايات بسي

  .دخيل بوده است 
محمد واعظي از حكام شرع  -229

داداگاههاي انقالب  ورييس شعبه ويژه 
1010   

جواهري  از وابستگان بع قوه -230
  قضاييه  رييس تحقيقات قضايي

احمد شاهرودي از وابستگان به -231
  قوه قضاييه  مسئول  توسعه قضايي 

احمد ميانجي از وابستگان به قوه -232
  س گزينشقضاييه  ريي

 وكيليان از وابستگان به قوه -233
  .قضاييه

  
ستاد حقوق بشر «اعضاي * 

   :از جنايتكاران بنام» اسالمي
  
در پايان اين بخش بهتر ديديم كه    

اعضاي ستاد حقوق بشر اسالمي ايران 
را معرفي نماييم تا بدانيم حقوق بشر در 

   .ايران را چه كساني مدافع هستند 
  ود شاهرودييت اهللا محمآ - 1
  باديآ حجت االسالم دري نجف - 2
   حجت االسالم علي رازيني- 3
 حجت االسالم مصطفي پور - 4

  محمدي
   حجت االسالم ابراهيم رييسي- 5
   حجت االسالم محسني اژه اي- 6
   حجت االسالم جمال كريمي راد- 7
   صفار هرندي- 8
   منوچهر متكي- 9
هرگاه مي خواستند به انسانيت    

ن كنند و دشمني كينه توزانه توهي
خود را با حقوق ذاتي انسان ابراز كنند 
و جهل خويش را بر حقوق ذاتي خود 
نيز اظهار كنند، ستاد حقوق بشرشان، 
تركيبي جز اين تركيب پيدا نمي كرد 

 . 
 

معرفي برخي از دادگاههاي * 
  نظام واليت 

  
  :دادگاه انقالب  - 1
 به ،دادگاهي كه در ابتداي انقالب   

 براي پيشنهاد دكتر ابراهيم يزدي،
مبارزه با به اصطالح ضد انقالب و سران 

مد و قرار شد آنظام گذشته به وجود 
.  تعطيل شود،نهاآاز محاكمه  كه بعد

بني صدر هشدار داد كه دادگاه دائمي 
. خواهد شد و آلت فعل قدرت طلبان

در مجلس خبرگان، پيشنهاد شد بر 
سي تصريح وجود آن، در قانون اسا

بر اثر مخالفت شديد بني صدر، . شود
گروهي از روحانيان نگران شدند مبادا 
روزي اين دادگاه گريبان آنها را 

. در نتيجه، پيشنهاد رأي نياورد. بگيرد
اما خميني . قرار بر انحالل آن بود

بهشتي را رئيس قوه قضائيه و موسوي 
اردبيلي را دادستان كل كرد و اين دو 

ختيارات دادگاه انقالب  نيز بر قلمرو ا
قوه قضائيه سركوبگر از ستون . افزودند

پايه هاي استبداد است، بخصوص 
   .  وقتي مي خواهد فراگير شود

سران اين دادگاه ازجمله جنايتكار     
موزش آترين نيروهاي روحاني و 

ديده در مدارس جرم و جنايت و 
سالهاست كه افرادي . حوزه ها هستند 

 پور – رهبر پور –ي مانند مبشر
...  و– محمدي گلپايگاني –محمدي 

در اين دادگاه به امور محاكمه 
   .مشغولندنيروهاي مردمي 

موزش نيروهاي آاين دادگاه محل     
مي باشد و فقيه حامي نظام واليت 

موزش آدادياران بسياري را 
  . داده است كاريجنايت

  :ه روحانيتژدادگاه وي - 2
 نام وي استنباط مي  همانگونه كه از   

سر و شود اين دادگاه با روحانيوني 
 كه اركان نظام واليت را به كار دارد

اين دادگاه را . خطر مي اندازند
اما جنبه قانوني . خميني تشكيل داد

در دوره خاتمي، . پيدا نكرده بود
سالهاست كه اين . قانوني نيز شد

و پس از او ، دادگاه به دستور خميني 
به كار محاكمه امنه اي به دستور خ

   .مشغول استروحانيون مخالف 
اين دادگاه نيز به طور چرخشي     

 .روسا و اعضاي خود را تغيير مي دهد
اما همواره در اختيار نمايندگان  

  .مي باشد خامنه اي منتخب 

     در آغاز وجود آن را كه مخالف 
قانون اساسي بود، اينطور توجيح 

وحانيون جهت محاكمه ركردند كه 
يت آوابسته به نظام سلطنت  از جمله 

اهللا مظاهري در اصفهان و محدث در 
خوزستان و برخي روحانيون در تهران 
و روحانيوني است كه مرتكب فساد و يا 

به اما . جنايت و يا خيانت مي شوند
تدريج كاركرد خود را تغيير داد و به 
كار محاكمه روحانيون مبارز و مخالف 

  از جمله مي توان به.نظام پرداخت
 محاكمه افرادي چون  پرونده سازي و

ميالني – محسن كديور –عبداهللا نوري 
 سيد مهدي –شريعتمداري آيت اهللا  –

 موسوي –منتظري   آيت اهللا -هاشمي 
اشاره كرد ....  بروجردي و–خوئيني ها 

.  
اخيرا رييس اين دادگاه طي نامه     

ات اي از رهبري خواسته است كه اتهام
مربوط به سرداران نيروهاي سپاه 
پاسداران نيز در اين دادگاه مورد 
بررسي قرار گيرد تا اطالعات مربوط به 

  .نها به خارج از دادگاه درز نكند آ
كليه اطالعات مربوط به محاكمات     

در اين دادگاههاي قرون وسطايي 
  محرمانه مي باشد 

  
   :ه مطبوعاتژدادگاه وي -3
 از نام اين دادگاه  بر همانگونه  كه   

ميايد دادگاهي است مخصوص 
محاكمه مديران مسئول نشريات و 

در اين دادگاه كه . نويسندگان 
قوهقضاييه بر اساس نياز به مقابله با 

 قضاتي ،نشريات تشكيل مي دهد
مشغول به كار هستند كه بر اساس نياز 

ن آقوانيني را مشخص نموده اند و با 
 راحتي مي قوانين خود ساخته به

  .توانند مطبوعات را به تعطيلي بكشانند 
نام برخي از قضات و دبيرهيات ● 

  : منصفه اين دادگاهها
قاضي شهرابي  -قاضي حسينيان     

 - قاضي مدير خراساني -فراهاني 
  ...قاضي ساعدي  و 

اعضاي هيات منصفه و قضات در    
 روح اهللا ،مواقع مختلف  از جمله

 – عسكر اوالدي  حبيب اهللا–حسينيان 
علي اكبر ... و – كروبي –لطفي 

هيأت منصفه دادگاه  كساييان دبير
  مطبوعات

برخي از جرم هايي كه منجر به 
  .تعطيلي نشريات شده است 

 روزنامه  (مطالب خالف واقع نشر«-
  )...نسيم صبا و 

 روزنامه  ( اهانت به دين مبين اسالم-
  )...نسيم صبا و

روزنامه نسيم صبا    ( تبليغ عليه نظام-
   )...و
خالف عفت  هاي انتشار تصاوير و عكس-

   )... روزنامه نسيم صبا و(عمومي 
در باره  انتشار مطالب خالف  واقع -

   دستگاه قضايي 
نظام جمهوري  اهانت به مسؤوالن «-

 اسالمي
و  نشر مطالب خالف واقع و تحريص -

تشويق افراد به ارتكاب اعمال عليه 
   امنيت كشور

           ايجاد اختالف بين اقشار جامعه -
   ) ... نشريه اقبال و (
   ... نشريه اقبال و - تبليغ عليه نظام -
  استفاده ابزاري از تصوير زن-
 ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري -

  كند  مي اسالمي لطمه وارد
 توهين به«انتشار مطالبي دال بر -

   ... ماهنامه پنجشنبه  و -انبياي الهي
  (درج شايعات و مطالب خالف واقع -

   ) ...نشريه مبين و 
  نشر اكاذيب و افترا عليه سازمان-

 نشريه مبين و (قضايي نيروهاي مسلح 
...  (   
 افترا عليه بسيج و برخي فرماندهان -

   )... نشريه مبين و (سپاه 

بردن قوه قضاييه، مجلس  زير سؤال -
  )... نشريه مبين و  (و شوراي نگهبان

 زير سؤال بردن نظام جمهوري -
  )... نشريه مبين و (اسالمي

باال توسط قضات  جرم هاي     
ه مطبوعات خودسرانه ژدادگاههاي وي
 كه چنان شده است.  اندتعريف شده

هيچ نشريه اي جرات انتقاد از مقامات 
 نهادها  و به خصوص قوه قضاييه و و

   .ردرا ندا... بسيج و سپاه و 
   :نشريات توقيف شدهبرخي از  ●
 سال فعاليت 16پس از (زنان  مجله  

، لغو مجوز ماهنامه دنياي تصوير )مستمر
، توقيف پيش از )انتشار  سال17پس از (

انتشار روزنامه آريا، لغو مجوز انتشار 
 روزنامه نسيم صبا  روزنامه جمهوريت و

 – كارون – ارمان – روزگار – كرفتو –
 بعد از (شنبه  ماهنامه عصر پنج-اقبال 

 - هفته نامه مبين -) نه سال انتشار 
 شاكي سردار (ينده نو آروزنامه  

 به (  روز نامه جمهوريت -) يعقوبي
 – صبح امروز )دستور يكي از مقامات 

 ياس – پيام دانشجو – عصر ما –جامعه 
  ... و– مشاركت –نو 
  
 :اداري ديوان عدالت - 4
ن چنين كاربرد اين ديوان بنا به قانو   

به منظور رسيدگي به شكايات، : است 
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به 

يا آئين نامه هاي  مامورين يا واحدها
دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني 

قوه  بنام ديوان عدالت اداري زير نظر
 173اصل ( قضائيه تاسيس مي گردد 

  ).قانون اساسي
  : اركان ديوان

ي سه ركن ديوان عدالت اداري دارا
شعب، هيات تجديد نظر و هيات : است 

   :عمومي
: هر شعبه ديوان داراي دو عضو  - 1

 مگر . يك رئيس و يك مشاورمي باشد
 قانون 11الف از ماده  در موارد بند

    ... ديوان كه دو مشاور الزم است
اين ديوان يكي از محل هايي  - 2

است كه قضات جنايتكار براي دوران 
ن محل مي روند و از آاستراحت به 

زير پوشش خبري دور مي شوند تا به 
. ب ها از اسياب بيفتد آقول معروف 

رياست افرادي مانند موسوي تبريزي 
 علي رازيني و – ابراهيم رازيني –

خود  بر اين ديوان،بادي آدري نجف 
مي گويد اين ديوان در خدمت 

  .مافياهاي حاكم است
  

جدولهاي شاخص 
اج  قيمتهاي مايحت-ها

 - كسربودجه-عمومي
  :اثر تحريم بر گراني 

  
  

  به جدول هاي صفحه بعد توجه كنيد
  
           هزار ميليارد تومان 44
)  ميليارد دالر50حدود ( 

  كسر آشكار و پنهان بودجه 
  

 نفت ي بهانيانگيم: هيسرمابه گزارش  ◄
 دالر كاهش در ماه 18,5 با رانيخام ا

 و در دي سنت رس89 دالر و 97گذشته به 
 نفت اوپك متي با كاهش قري اخيروزها

 دالر به 80 در حد راني دالر نفت ا86به 
 با گريبه عبارت د. فروش خواهد رفت

 درآمد حاصل از فروش نفت هي رونيا
 ي دالر مارديليم 97 تا 80 به حدود رانيا

 بودجه و ي كسريرسد و برنامه ها

 با مشكل ،ي طرح تحول اقتصادياجرا
 نيالبته ا.  شوديع مواجه مكمبود مناب

 شود كه ي محقق مي در صورتيني بشيپ
 سطح ني نفت در هممتي قيروند كاهش

 است ني ازي آن نگري ديمعنا.  بمانديباق
-140 درآمد دي توان به امي نمگريكه د
 ي نفت نشست و برمبناي دالرارديليم 130

 يزي اداره كشور برنامه ريآن برا
 كه ي زمان نفتمتيدر زمان اوج ق.كرد

 دالر فروخته 140 تا 130 ني برانينفت ا
 ريي تحول و تغي براي شد، طرحيم

 رقم زده شد به نام طرح تحول ياقتصاد
 گام آن ني و نخستني كه مهم ترياقتصاد

  . ها بودارانهيطرح هدفمند كردن 
 طرح دولت اعالم كرد با ني براساس ا

 كاالها به خصوص ي برخارانهيقطع 
 منابع آزاد شده صرف يژ انريحامل ها

 ي ها و پوشش بخشارانهيهدفمند كردن 
 . ها خواهد شدمتياز باال رفتن ق

 كارشناسان و صاحب ي برخاگرچه
نظران در مورد آزاد شدن منابع حاصل 

 ها ارانهي كار و هدفمند كردن نياز ا
 بزرگ اري دولت بسنكهيمعتقدند به سبب ا

  داشتهيي باالنهيو پرحجم است، پرت هز
 دارد، منابع ي و پنهانداي بودجه پيو كسر

 يآزاد شده تنها صرف پر كردن كسر
 هدفمند ي براينابع دولت شده و ميها
 ها متي قشي پوشاندن خالء افزااي يساز

 يوجود نخواهد داشت و دولت برا
 پول عي از توزري طرح ناگزني اياجرا

  . مردم خواهد بودنيب
رقمي   و پنهانداي پيكسر    در حقيقت، 

 :بسيار عظيم است
 شود طرح تحول ي گفته ماگرچه
 و ستي مردم نني پول بعي توزياقتصاد

درآمد دولت با كاهش آن ارتباط 
 ي بحث كسر، همهني ندارد، با ايچندان

 ي هانهي و پنهان دولت و هزدايبودجه پ
است كه هدف  حساب و كتاب دولت يب

 :واقعي دولت را بيان مي كند
 اعالم كرده با رياخ در چند ماه دولت
 بودجه مواجه خواهد بود اما از يكسر

 هنوز اطالع ي كسرني اياعالم رسم
 يبه گفته برخ. ستي در دست نيدرست

 مجلس دولت ندگانيكارشناسان و نما
 ي تومان كسرارديلي هزار م14حدود 

 تومان ارديلي هزار م30آشكار و حدود 
 سو دولت گري پنهان دارد و از ديكسر

 100 با نفت حدود قتيا در حقبودجه ر
دالر بسته گرچه رقم اعالم شده حدود 

 مناكي بديو حال با.  دالر گفته شد5/55
 در بودجه و ي دالر100بود كه با نفت 

 ارديلي هزار م30 يداي پنهان و پيكسر
 ي كسرني و كاهش درآمد نفت ايتومان

 و دولت با آن چگونه دهيبه كجا رس
  . كردخواهدبرخورد 

 

هاي    كاالهاي    باال      قيمت
  مي روند

  
با نگاهي به ميزان تورم در : انقالب اسالمي

كشور، هر كس در مي يابدكه طرح هاي 
اقتصادي مشترك حوزه و اساتيد بسيجي 
تا كجاي كار را بر مردم كشور مشكل كرده 

  :است
   در زير برخي از كاالهاي اساسي را كه 

و حكومت معتقد است گران نشده اند 
اگر گران شده اند اين گراني جهاني 
است را به اطالع مي رسانيم تا از ميزان 
شدت بحران اقتصادي در ايران آگاهي 

ناگفته نماند كه ميزان . حاصل آيد
افزايش حقوق كارگران و كارمندان در 
طي مدت حضور پر فروغ احمدي نژاد 
در مقام رياست جمهوري،  در سه سال 

با . وده است  درصد ب32گذشته حدود 
مقايسه ميزان افزايش حقوق كارمندان و 
كارگران و ميزان افزايش قيمت كاالهاي 
اساسي وضعيت معيشتي مردم ايران به 

  : دست مي آيد
  

  13 در صفحه                    
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بهاي كاالهاي : اثر تحريم ها* 
 25 و به يورو 48وارداتي به دالر 

  :زايش يافته انددرصد اف
 

رئيس اتاق بازرگاني :سرمايهبه گزارش 
صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه 

هاي بين المللي در تغيير رفتار  تحريم
سياسي ايران ناكام بوده ولي 

هاي اقتصادي بسياري براي  هزينه
كشور به همراه داشته است، تصريح 

ها  قطعاً ايجاد اين هزينه": كرد
ه معناي قطع روابط تجاري تواند ب نمي

ايران . ايران با ديگر كشورها باشد
كشور بسيار بزرگي است و قطع روابط 
تجاري براي چنين كشوري غيرممكن 
است اما هزينه واردات و صادرات ما 
به دليل موانع ايجاد شده باال رفته 

اين مساله را با مقايسه بين قيمت . است
ه متوسط كاالهاي وارداتي در چهارماه

اخير با دوره مشابه سال قبل كه آمارش 
را گمرك منتشر كرده است، كامالً 

اين مقايسه نشان . توان دريافت مي
دهد در ارقام دالري، متوسط  مي

 48قيمت كاالهاي وارداتي حدود 
 درصد 25درصد و در قيمت يورويي 

  ".گران تر از سال گذشته شده است
  

ايران در شمار گرفتارترين * 
 :به فقر و فساد  استكشورها 

 در راني اي پله ا54 سقوط
  يسالمت اقتصاد

  
 روز تي شفافي المللني سازمان ب◄

گزارش )  سپتامبر23سه شنبه (گذشته 
 ي كشورها از نظر فساد ماليرتبه بند
 يدر ابتدا. را منتشر كرد2008در سال 

  سازمانتي گزارش كه در وب سانيا
TI است، آمده استيقابل دسترس  :

 و گسترده در داري پاياد مالفس«
 ي فاجعه بشركي ري فقيكشورها

 همچون ييكشورها.  استيدائم
 ني و عراق از جمله فاسدتريسومال

» . روندي جهان به شمار ميكشورها
 كوشد با ارائه گزارش يم TI سازمان

 اني كشورها ارتباط مي فساد مالزانيم
 ناموفق و سوءاستفاده يفرد، نهادها

 .رجسته تر كند را بي ماليها
    بنا بر اين گزارش، سالم ترين 

كشورها فنالند و سوئد و دانمارك و 
 سالم تريم و عراق 3/9نيوزلند با نمره 

 5/1و افغانستان و سومالي  با 
) عراق و سومالي  (3/1و ) افغانستان(

ميزان فساد .  فاسدترين كشورها هستند
و فقر در ايران، در حكومت خامنه اي 

 نژاد افزايش يافته و حاصل  احمدي–
  به 87آن سقوط ايران از رديف 

 3/2نمره ايران .  است141ارديف 
است كه از افغانستان فاصله چنداني 

شريكش در منطقه، يعني سوريه . ندارد
  ، بعد از ايران قرار مي 1/2با نمره 

  .گيرد
بديهي است تشديد : انقالب اسالمي

ركوب فشار و فقر نمي تواند با تشديد س
    :و تجاوز به حقوق بشر همراه نباشد

دانشجو و معلم و 
روحاني و كارگر و 

كودك، تحت رژيم 
  :سركوب هستند

  
 نيروهاي امنيتي ، 87 شهريور 21در ◄ 

با يورش به مراسم افطاري در خانه 
يكي از فعالين آذربايجان به نام صياد 
محمديان در محله نواب تهران، دست 

مدني آذربايجان نفر از فعالين  18كم 
 .را دستگير نمودند

دستگير شدگان به نامهاي مهندس    
مدير مسئول ماهنامه  (عليرضا صرافي

،سعيد ) توقيف شده ديلماج
 ،حسين حيدري)روزنامه نگار(موغانلي

مدير مسئول نشريه دانشجويي (
همسر عباس (،رقيه عليزاده)اولوس

به همراه سه  )لساني فعال ملي در بند
باس نعيمي،اكرم فرزندش،ع

خانه فرزندان NGOدبير سابق (نجاري
شاعر (مهدي نعيمي) آذربايجان

ومدرس زبان تركي در 
نويسنده مجله (،اكبر آزاد )دانشگاهها
،مهندس حسن )وارليق
 ،)نويسنده مجله وارليق(راشدي

مهندس محمد عباسپور،شهباز ابراهيم 

نژاد، يوسف هشيار، فرهاد 
رضايي،رباب عظيمي و صياد 

 مامورين پس از .حمديان نمودندم
چند ساعت اقدام به آزادي رقيه 
عليزاده به همراه سه فرزندش نموده 

 .اند

در زندان ، 87 شهريور 21در ◄ 
مركزي اصفهان دو زنداني كه 

حكم  .محكوم به سنكسار هستند
سنكسار آنها همچنان به قوت خود 

  .باقي است
ساله   30خانم گيالن محمدي حدودا 

بند زنان زندان اصفهان كه در 
سال  5او در حدود  . زنداني است

پيش دستگير و زنداني شد خانم 
محمدي در يك دادگاه به اتهام 

  .داشتن رابطه محكوم به سنكسارشد
همچنين غالمعلي اسكندري  كه در 
بند افاغنه زندان اصفهان بسر مي برد 

سال است كه در   5و در حدود 
گاه  بازداشت است او در يك داد

 محكوم به سنكسار شد
 تن از 14، 87 شهريور 21در ◄

زيست در  كارشناسان سرشناس محيط
اي ضمن ابراز  ايران با انتشار بيانيه

نگراني از موج شتابناك تخريب و 
تغيير كاربري اراضي ملي و طبيعي، 

توجهي نهادهاي مختلف  از بي
حكومتي نسبت به اين روند شديداَ 

 .اند انتقاد كرده
ر اين بيانيه پس از آن صورت صدو
 نفر كه خود 100گيرد كه حدود  مي

را صاحبان زمين در پارك ملي 
سرخه حصار معرفي كردند، يك هفته 
قبل، به ساختمان اداره كل محيط 
 .زيست استان تهران، هجوم بردند

آنها ضمن تخريب اموال عمومي و 
شكستن درها و پنجره هاي ساختمان 

فراد حاضر در اداره، كارشناسان و ا
محل را نيز مورد ضرب و شتم قرار 

اي كه  محمد باقر  دادند، به گونه
صدوق مدير كل محيط زيست استان 

تهران در اثر جراحت روانه بيمارستان 
   .شد

 كارشناس و استاد دانشگاهي 14اسامي 
اند از اين قرار  را امضا كرده كه بيانيه

محمد علي اينانلو،   :است
اس جعفري، علي قلم سعيدفردوسي، عب

سياه ، بهروز دهزاد، ناصركرمي، برهان 
رياضي، اسماعيل كهرم، علي سالجقه، 
بهرام كيابي، هوشنگ ضيايي، مه 
لقامالح، بيژن فرهنگ دره شوري، 
مجيدمخدوم، مهدي فتوره چي، 

 اسماعيل ميرفخرايي
محمد صيادي،  ، 87 شهريور 23در ◄ 

عضو شوراي عمومي انجمن دانشگاه 
ي همدان، توسط نيروهاي امنيتي بوعل

 بر اساس گزارش رسيده .بازداشت شد
نيروهاي امنيتي با ورود به منزل وي 
در همدان و با دست داشتن حكم 
بازداشت و تفتيش منزل اقدام به 
 .دستگيري اين فعال دانشجويي نمودند

خضر رسول ، 87 شهريور 24در ◄ 
مروت از طرف دادگاه انقالب شهر 

ه سال حبس تعزيري و ساالر مهاباد به س
ياره فعال سياسي از طرف همان 

به شش ماه حبس تعزيري  دادگاه 
شايان ذكر است، شب .  محكوم شد

سال جاري  مرداد ماه 24پنج شنبه 
خضر رسول مروت، دانشجوي رشته 
ادبيات دانشگاه اروميه و ساكن روستاي 

از توابع شهرستان مياندوآب  "تاالو"
ساالر " همچنين آذربايجان غربي و

ساكن همان روستا و از  "ياره
شاگردان خضر، هنگام بازگشت از 

گلوله روستاي همجوار مورد اصابت 
سپاه هاي شليك شده توسط افراد 

پاسداران قرار گرفتند و به شدت 
 زخمي شده بودند

  
  15در صفحه

ا عملكرد  كالن برنامه چهارم توسعه در انطباق بي شاخص هايابيارز) : 7 (جدول
   دولتياقتصاد

 
. توجه  خوانندگان را جلب مي كند كه  باوجود صوري بودن رقمها، عملكرد حكومت احمدي نژاد منفي است: انقالب اسالمي
رقمها رشد منفي اقتصاد كشور . ، بنا بر واقع، رشد اقتصادي در افزايش بهاي نفت و واردات خالصه مي شوداصوري است زير
 :وانمود مي كنند» رشد اقتصادي«و واردات  فقر افزا را)نفت و گاز و مواد كاني«صدور ثروتهايرا مي پوشانند و

قيمت قبل از دوره  كاال   
  اد ژاحمدي ن

    ميزان     قيمت فعلي 
  افزايش 

 200   بيش از    ريال  85000     ريال  42000   گوشت قرمز  
  درصد

   برابر 3 حدود   ال  ري35000     ريال12000   گوشت مرغ 
انواع  ماهي 

  ميانگين
   درصد225    ريال 45000     ريال20000  

    برابر3     ريال25500    ريال8500   روغن مايع 
ميانگين انواع 

  برنج 
   درصد 250    ريال 250000   ريال10000 

    در صد252    ريال 22000    ريال 8000   عدس 
   درصد 100    ريال 20000    ريال10000   لوبيا 

   درصد 330    ريال 20000    ريال 6000    لپه نخود كيلو
   درصد 320    ريال 16000    ريال5000   نخود كيلو 

     درصد 302     ريال 8000    ريال 2500   سبزي 
   درصد 280    ريال 7000    ريال 2500   شير ليتر

   درصد 250    ريال 20000    ريال 8000   پنير قالبي 
حلي هر پنير م

  كيلو 
   درصد  202     ريال 55000    ريال 25000 

  . در صد230    ريال 80000   ريال 35000   كره محلي كيلو 
سيب زميني 

  كيلو
   درصد 240    ريال6000   ريال2500

   درصد300     ريال6000   ريال2000  پيازكيلو
   درصد225     ريال4500    ريال2000  گوجه كيلو

سيب درختي 
  كيلو

   درصد302     ريال16000   ريال5000

   درصد310    ريال25000   ريال8000  هلو كيلو
   درصد500     ريال15000   ريال3000  انگور كيلو
 400حدود     ريال27000    ريال7000  گالبي كيلو

  درصد
   درصد 203     ريال3500    ريال1500   هندوانه كيلو

   درصد201     ريال15000   ريال7000  شكر كيلو
   درصد201     ريال15000   ريال7000   كيلوقند

   درصد202     ريال90000   ريال40000  چاي كيلو
  درصد 280    ريال 7000    ريال 2500    نوشابه

   درصد 200    ريال 50000    ريال 25000  سوسيس كيلو 
   درصد  240    ريال 60000    ريال 25000   كالباس كيلو 

شيريني  ميانگين 
  كيلو 

   درصد 200    ريال40000  ال   ري20000

   درصد 200    ريال 6000    ريال 3000   ماست كيلو
ويزيت  پزشك 

  با دفتر چه 
   درصد 200    ريال 40000    ريال 20000 

  درصد 303     ريال 10000    ريال 3000  دستمال كاغذي 
   درصد 370    ريال 1300    ريال 350   تخم مرغ 

پودر لباس 
  شويي 

  درصد 203     ريال 7000   ل  ريا3000 

 230  حدود    ريال 8000    ريال 3500   مايع ظرفشويي 
  درصد

ويزيت پزشك 
  *متخصص 

   درصد  160     ريال 80000    ريال 50000  

آش رشته  ماه 
  رمضان كيلو

   درصد166      ريال20000   ريال12000  

حليم ماه رمضان 
  كيلو

   درصد166     ريال 25000   ريال15000

  درصد  400    ريال4000   ريال1000   بنزين ليتر
اجاره مسكن  
رهن و اجاره 

  ميانگين

   درصد200     ريال200000000  ريال  100000000

 درصد 85 افزايش بيش از –مار دولت آ بر اساس – ميانگين متر –مسكن خريد  ●

  . درصد افزايش 110 بيش از –مار دولت آ بر اساس –زمين ● 
  . درصد 200 افزايش حدود –مار دولت آ بر اساس –اكسي كرايه ت●

  . درصد 200 افزايش حدود – بر اساس امار موجود دولتي –پوشاك ● 
  . درصد افزايش 150 بر اساس امار بيش از –دارو ● 
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اين مجموعه، اعم از روحانی و غير 
با ... روحانی، اصالح طلب و اصولگرا و

مام اختالفاتی که ممکن است بر سر ت
تقسيم قدرت و به تاراج دادن منابع و 
ثروتهای ملی، از مادی و معنوی، کانی و 
معدنی، اجتماعی و سياسی در درون خود 
داشته باشند، در يک چيز مشترکند و آن 
پيروی از خط و مشی آقای خمينی است و 

اما گاه گاهی دسته . همه  خط امامی اند
ديگررا به عدول از خط امام ای، دسته 

متهم ميکند و آن دسته، به ناچار يا آور 
ميشود که نه، ما همچنان در آن خط و 

يکی از مشخصه های خط امامی !. ربطيم
ها که وجه مشترکشان با آقای خمينی نيز 
هست، نقض عهد و قدر ناشناسی و دروغ 

آقای خمينی در آستانه . گويی است
 خطاب به امرا و پيروزی انقالب، متنی را

سران ارتش به خط خويش نگاشت و 
نها آ برای ،توسط  شهيد داريوش فروهر

نه تنها  به آنها تامين، بلکه قول . فرستاد
وی خطاب به ارتشيان . همکاری داد

  :نوشت
   ٩٩ربيع االول " ٣

     بسم اهللا الرحمن الرحيم
ارتش معظم ايران، افسران محترم، درجه 

  زهم اهللا تعالیداران، سربازان، اع
 خاطر نشان ميکند از نظر ،با ابراز احترام

ملت بزرگ ايران، شورای سلطنتی و 
مجلسين و دولت ناشی از آنها غير قانونی 
و فاقد اعتبار ملی است و چون ارتش از 
ملت و ملت از ارتش است، پشتيبانی هر 

الزم . يک از ديگری از وظايف ملی است
طع آن، است به احترام ملت و رای قا

ارتش خود را از دولت غاصب بر کنار و 
اينجانب بواسطه . اين مطلب را اعالم کند

رهبری مبتنی بر حکم شرع و آراء 
اکثريت قريب به اتفاق ملت، دولت موقت 
را برای تشکيل مجلس مؤسسان و ديگر 
امور مقدماتی معرفی ميکنم تا ارتش 
محترم بوظيفه قانونی و ملی خود رفتار 

انشااهللا تعالی بناسامانيها و نمايد و 
مطمئن باشيد . آشفتگی ها خاتمه داده شود

در صورتيکه بوظيفه ملی و قانونی خود 
عمل نمائيد، ملت و دولت ناشی از آن، در 
. احترام و پشتيبانی شما کوشا خواهد بود

الزم به تذکر نيست که در اين موقع 
حساس و خطير، اختالف کلمه موجب 

ور خواهد شد و همه ما انهدام ارکان کش
  . مسئول آن هستيم
روح اهللا اموسوی . والسالم عليکم

  "الخمينی
 او به ارتشيان اطمينان ،    بنا بر اين نامه

داد که در صورت عمل به وظيفه قانونی 
ن، در آ ملت و دولت ناشی از ،وملی خود

احترام و پشتيبانی از ارتش کوشا خواهند 
 غرق جز معدودی که در فساد.  بود

بودند، اکثريت نيروهای ارتش به جنبش 
مردم پيوستند وطرح کودتا در روز بيست 
دوم بهمن، با ريختن مردم به خيابانها 
ونقض قوانين حکومت نظامی از يک سو 
و نافرمانی ارتشيان و پيوستن آنها به 

 عقيم ماند و ،جنبش مردم از ديگر سو
اما آقای خمينی . رژيم سلطنتی ساقط شد

ی که به قدرت رسيد،خالف عهد هنگام
خود، فرمان به دستگيری همراه با 
محاکمات برق آسا و اعدام تعدادی از آنها 
داد و در ستاد پياده نظام او در باز سازی 
استبداد، يعنی حزب جمهوری اسالمی، 
طرح انحالل ارتش ، آماده و به شورای 

 بر اثر ،اين طرح. انقالب پيشنهاد شد
آقای بنی ( جمهورمقاومت سخت رئيس 

اما آنها از اين کار .  تصويب نشد،)صدر 
تشکيل ارتش موازی، . دست نکشيدند

يعنی سپاه پاسداران انقالب و سپس 
کودتای نوژه اين فرصت را در اختيار 
استبداد خواهان قرار داد تا با تشکيل 
دادگاه انقالب و دادستانی ارتش به رياست 

شيدگی ريشهری و دستياران او، به از پا
در اين حال و هوا، . ارتش کمر بر بندند

صدام حسين با چراغ سبز و تشويق 
آمريکا و با مالقات ها و توصيه های 
شاهپور بختيار و چند امير خائن ارتش که 
با پيروزی انقالب از ايران فرار کرده 
بودند، و با خيال باطل پيروزی برق آسا 

 شهريور ٣١بر ايران انقالبی، ابتدا در 
 توسط نيروی هوايی و سپس از ١٣۵٩

چند جبهه زمينی به ايران حمله کرد و 
آغاز گر جنگی خانمانسوز  برای دو 

  .کشور ايران وعراق شد
امروز پس از قريب سی سال و تسلط 
سپاه و مافيای حاکم برآن، برنيروهای 
مسلح، مظلوميت ارتش چند برابر شده 
است و انگار نه انگار که دفاع 

و شبانه روزی آنها در آغاز سلحشورانه 
جنگ بود که نيروهای تجاوز گر را زمين 

امروز در . گير و سپس به عقب راند

رسانه های دروغ پرداز و وابسته به  
نظام واليت فقيه، مطالبی درج ميشود 
ونيز افرادی از سلک پاسداران که در 
آغاز جنگ، از فنون نظامی وجنگی اصال 

ا در ادامه بهره ای نبرده بودند و بعض
جنگ وويرانيهای ناشی از آن مسئوليت 

 بنام فرماندهان ،بزرگی به گردن دارند
جنگ، در پناه سانسور اظهار نظر هايی 
ميکنند و دروغ هايی ميگويند که فقط از 

اما خود !. خط امامی ها بر می آيد و بس
اين نوشته ها و گفته ها، حقايقی را نيز 

رسوا بيان ميکند که دروغ گويان را 
  :ميکند

، سردار "ايلنا"به گزارش خبرنگار ●
 با حضور در نشست هفتگي ،سوداگر

انصار حزب اهللا که در محل دفتر اين 
 همه   اساسًا : گفت تشکل برگزار شد،

احکام و فرامين الهي پايه استدالل و 
 برهان دارند و موضوعات دفاع

نيز پايه استدالل  ايثاروفداکاري مقدس،
: وي ادامه داد. پردازم  نها ميدارند که به آ

 هر نظامي که بخواهد وارد جنگ  طبيعتًا
با کشوري شود بر طبق فرمولي که از آن 

 شود،  به عنوان موازنه قوا نام برده مي
 چه ی خودیيعني اينکه توان نيروها
  مقابل چهیاندازه است و توان نيروها

  ."کند  مي ست،عمله اانداز
 اينکه کودتاي سوداگر با اشاره به   " 

 به وقوع ۵٩نوژه در نيمه اول سال 
 آمريکا منتظر بود که کار  : گفتپيوست،

 نوژه تمام شود و به یايران در کودتا
امل عخاطر اين موضوع عراق را به ت

دعوت کرد ولي پس از شکست کودتاي 
 با یو .کند   عراق به ايران حمله مي،نوژه

اشاره به وضعيت ارتش ايران در زمان 
 ارتش ايران يک ارتش   :غاز جنگ گفتآ

انقالب زده و از هم پاشيده بود و برابر 
ها و   دکترين قبل از انقالب، تمام طرح

ها در اختيار امرايي بود که   برنامه
هاي قبل از انقالب و رژيم   شيوه

  .شاهنشاهي در ذهنشان بود
سوداگر با بيان وضعيت سپاه در آغاز 

گفته بودند چون به سپاه : جنگ افزود
 درصد به صورت نظامي و ١٠شما بايد 

 سپاه کارآيي   درصد عقيدتي عمل کنيد،٩٠
خاصي نداشت و نيروهاي بسيجي که 
مردمي بودند اصًال آموزش نظامي نديده 

در نشست هفتگی انصار حزب  (  .بودند
 )"اهللا به نقل از ايلنا

 است و سپاه ١٣۶۴اکنون تابستان "● 
عمليات مستقل از خود را برای اولين 

در . ارتش يعنی عمليات فاو آماده می کند
شرايطی که سپاه چهارمين سال آغاز 
سازماندهی نظامی خود را پشت سر می 

 اين نهاد برآمده از ،گذارد، سازمان رزم
انقالب در سير تحول تدريجی اما شتابناک 
خود پس از طی مرحله تشکيل گردان های 

رحله رزمی، تيپ ها و لشگرها به م
تشکيل يگان های زمينی، دريايی و هوايی 

 .رسيده است
سپاه پاسداران که در زمان شروع    

 هزار نفری ٣٠جنگ يک نيروی حداکثر 
بود و بيشتر در استان های مرزی و 
مناطق بحرانی مثل استان های کردستان 

 در .و سيستان و بلوچستان مستقر بود
سال دوم جنگ به يک روند رشد تصاعدی 

ت يافت و توانست با تشکيل تيپ های دس
رزمی خود، با کمک ارتش به آزادسازی 

در  .سرزمين های اشغالی ايران بپردازد
چنين شرايطی، برخی محافل سياسی با 

سپاه می «زمزمه های تلخی همچون 
تواند کار جنگ را يکسره کند ولی نمی 

« و » کند تا امکانات بيشتری بگيرد
در دست گرفتن فرمانده سپاه به دنبال 

، »است نيروهای مسلح فرماندهی کل
فشار روحی مضاعفی را بر فرماندهان 

. "وارد می کنند) ره(سپاه و حضرت امام 
  )به نقل از سايت محسن رضايی(
 برويم سراغ جنگ":خبرگزاري فارس ●

به نظر شماعلت اصلي  .هشت ساله
سـيك ارتـش در زمان کالشكست عمليـات 

آارآمدي ارتش و بني صدر چه بود؟ نا
سيك يــا کالاصل انجام عمليات بصورت 

عــات؟ شــما فكر مي آنيد اللـو رفتـن اط
بني صدر واقعا به دنبال پيروزي بود يا 
خودش موجبات شكست را فراهم آرده 

 ؟  "بود
اتفاقا بني صدر دربدر : محسن رضايي" *

اين شخص اگر  .دبه دنبال يك پيروزي بو
چنان بر ، ي آورديك پيروزي به دست مــ

آشور مسلط مي شد آه شايدهيچ آس نمي 
لــذا . توانست او را از جايش تكان بدهد

 حتي آه بتواند ش آردالايشــان خيلـي ت

تپه اي آوچك را آزاد آند تا بواسطه آن 
 بــني .نتوانسـت امــا، .تبليغاتي انجام دهد

صـدر بعضًا در خط مقدم جبهه نيز وارد 
بــه دنبــال پــيروزي  رمي شـد و بســيا

  .بــود
بنــابراين مشــكل اصــلي، بيشــتر در 
ساختار فرماندهي و مديريت و تاآتيك ها 
. و روش هاي جنگ در دوره او بود

 نظامـي  به ی هـایتاآتيك هــا و توانـائ
آار گرفته شده در زمان بني صدر قابليت 
و ظرفيت آافي را براي تغيير موازنة قــوا 

 بنابراين مشكل، . نداشــت،فــع ايــرانبـه ن
يك و کالسبيشتر به ساختارهاي نظامي 

سيك حاآم بـر جنــگ در دوران کالتفكرات 
در طول ... بـني صــدر باز مي گردد 

 اين مسأله براي ما ثابت شد آه ،جنگ
هرگاه ارتش از سپاه جدا شد، شكست 

ارتــش از ابتــدا تا انتهاي جنگ . خورد يم
سپاه حتي يك عمليات موفق هم بدون 
 آه ارتش با آمك ی عمليات هايا حت.ندارد

سپاه انجام داده وليكن فرماندهي آن با 
 به .ارتش بوده است هم شكست خورده

 عمليــات آــه بـزرگ و یجز معدود
 اما سپاه عمليات ،آننده نبوده اند تعييــن
 را بدون ارتش انجـام داد و موفــق یهاي

. 5 بالیثــل عمليـات آــرهـم بـود، م
درعمليات فاو، ارتش قرار بود از محور 
شلمچه حمله آند آه حمله هم آــرد امــا 

گوينـد در آنجـا تــك  دوســتان مــي
 .  پشتيباني بود

در اينجا من در پي بيان برتري سپاه بر 
ارتش نيستم بلكه مي خواهم بگويم با 

 به تجزيه و تحليل تــاريخ مــي تـوان
حكمت هايي دست يافت مانند اينكه اين 

ي آه در چارچوب قالبآشور را نيروهاي ان
افكــار امــام باشــند، مـي توانند بسازند، 
چه در جنگ و چه در غير جنگ و هرگاه 
افراد بخواهنـد از افكــار خاصـي پـيروي 

 اگــر بهتريــن امكانات را هم داشته ،آننــد
 هحلق. كنندباشند، آاري نمي توانند ب
 است و نه یمفقوده ايران نه دموآراس

 ی بلكــه مسأله مديريت و فرماندهی،آزاد
  ."و چگونگي اداره يك موقعيت است

از مصاحبه محسن رضايی با خبرگزاری ( 
 -)فارس

 سردار سودا گر و محسن رضايی در اين 
امر موافق و مشترکند و به حقيقتی 
ه اعتراف ميکنند که در آغاز جنگ، سپا

نه از نظر نفرات و نه از نظر تعليمات در 
حدی نبود که بتواند به تنهايی مقابل 
تهاجم ارتش منظم و مجهز عراق را سد 

محسن رضايی دست باال راگرفته و . کند
 هزار بر آورد کرده که ٣٠تعداد آنها را 

آنها هم در سراسر کشور پراکنده بودند با 
پاه اين وجود ادعا ميکند که ارتش بدون س

هيچ عمليات موفقی نداشت و بنی صدر 
عليرغم خواستش نتوانست يک تپه را هم 

اما شش سال بعد در نوروز سال . آزاد کند
 شمخانی به عنوان يکی از فرماندهان ۶۵

سپاه در سخنرانی که کرد از جمله  
بسم اهللا الرحمن الرحيم از « :"گفت

واقعيت .  تشكر مي آنمبراد رانحضور 
ما بايد ابراز تأسف بكنيم از  آه استاين 

 و ل استاينكه امروز آه سال هفتم جنگ
ايم چنين   آردهیسال ششم جنگ را سپر

اي در جمهوري اسالمي تشكيل شده  آميته
اين آميته شش سال از جنگ عقب . است

 یاست و نظام هم از نظر مقابله تسليحات
 یها صد سال، طبيعتا مجموعه قطب

ه شده بايد  آیصنعتي آشور به هر نحو
شش سال بدوند تا انشاءاهللا بتوانند جبران 

ما پنجاه روز است آه از ........ .......آنند 
ايم و   متوقف ماندهیيك آار عادي مهندس

توان تكان خوردن را نداريم حاال هم 
اميدوار به اين نيستيم مگر اينكه يك تالش 

 آه یاساسي، در جهت تامين امكانات
 عراق ی را برایجديد یها تواند جبهه مي

ما هرگزهمين حاال . صورت بگيرد  بسازد،
وانيم بكار بگيريم، تدنبال امكاناتي آه ن

 نيستيم و در نظر نداريم امكانات جديدي
که متناسب با امکاناتمان  بسازيم
توانيم از  واقعيت اين است آه نمينباشد

 یتانك خوب استفاده آنيم، اين هم امر
خواهيم به قيمت  يعي است چون ما نميبط

از دست دادن زمان به دنبال ساخت وسايل 
 -تانك تي  بر فرض آه . برويمیا پيچيده
 ٧٢ - را هم بكار بگيريم، عراق تي ۶٢

اگر از اين تانك . زند  ميیا دارد آه نقطه
توانيم آنرا  غنيمت بگيريم باز اصال نمي

م چون تانك آه فقط مسئله يبكار بگير
ا بخواهيم توان اگر م .رانندگيش نيست

 بكنيم یخودمان را فقط متوجه آار آيف
در انقالب نيز . دهيم زمان را از دست مي

و ی  با دشمن آيفیفقط در برخورد آم
تواند  زمان ندادن به دشمن است آه مي

از ....." ( . به ما ارمغان آوردیپيروز
 به نقل ۶۵سخنرانی شمخانی در نوروز 

  ).از فارس نيوز
 سال از آن روزها، ٢٧ پس از گذشت 

هنوز بغض و کينه اين خط امامی ها 
نسبت به ارتش و آقای بنی صدر که به 
عنوان فرمانده کل قوا به استعداد و 
توانايی آنها اعتماد کرده بود فروکش 

اما حوادث خود بيانگر . نکرده است
واقعيت آنچه گذشته است هستند کمی به 

يات، عقب بر ميگرديم تا با داده ها و واقع
گفته ها و نوشته های خط امامی ها را 

  :بسنجيم
 ٣١ نيروی هوايی عراق در بعد از ظهر ●

شهريور به ترتيب در ساعت يک و چهل 
 ميگ به فرودگاه ۶و پنج دقيقه توسط 

اهواز، ساعت دو و دوازده دقيقه با سه 
ميگ به فرودگاه مهر آباد تهران و ساعت 

دان و دو و چهل پنج دقيقه به فرودگاه هم
با سه ميگ به فرودگاه سنندج و با هشت 
ميگ به فرودگاه تبريز و نيز حمالتی را 

  .به اسالم آباد و کرمانشاه انجام داد
   در همان روز و فاصله کمتر از دو 
ساعت خلبانان شجاع نيروی هوايی به 

 به پايگاه های الرشيد ۴-هواپيماهای اف
در جنوب بغداد و شعيبيه در داخل خاک 

اق و نزديک مرز آن کشور حمله عر
کردند و خسارات عمده به اين دو پايگاه 

  . وارد آورند
در اول مهر ماه  در ستاد ارتش با حضور 
آقای بنی صدر، رئيس جمهور وفرمانده 
کل قوا، شهيد فکوری  فرمانده نيروی 

 طراحی و ٩٩هوايی، عملياتی با نام کمان 
آغاز شد که در طی آن خلبانان نيروی 

 فروند هواپيما تا دور ترين ١۴٠وايی با ه
نقاط در خاک عراق، پيش رفتند و اهداف 
نظامی از پيش تعيين شده را بمباران 

 فروند ۵٩ مهر، ۴ و٣در روزهای . کردند
از هواپيما های نيروی هوايی ايران 
مواضع مهم نظامی و برخی تاسيسات 

نيروی هوايی . نفتی عراق را منهدم کردند
م نابودی بيشتر هواپيماهايش عراق از بي

در زمين، ناگزير شد تعدادی از هواپيما ها 
را به فرودگاه الوليد در مرز اردن منتقل 
نمايد تا از دسترسی شکاريهای ايران در 

با شناسايی اين عمل توسط . امان باشد
هواپيما های شناسايی نيروی هوايی، 
خلبانان ايرانی توانستند با انجام عمليات 

گيری در هوا، خود را به پايگاه سوخت 
الوليد برسانند و در آنجا تعداد زيادی از 
هواپيما های عراقی را در زمين منهدم 

  در H3اين حمله به عنوان حمله . نمايند
  .تاريخ نظامی ايران ثبت شده است

   در حاليکه نيروی زمينی عراق با حمله 
همه جانبه به پيشروی خود در خاک 

يداد، نيروی زمينی ايران در ايران ادامه م
اثر مداخالت خائنانه خط امامی ها و 
بخصوص سران حزب جمهوری اسالمی 

 کار آيی الزم را ،و تصفيه های پی در پی
نداشت و عمال فلج بود، مثال نزديک به 

)   تن٢٧٠(تمام کادر افسری و فنی 
لشگر خوزستان در زندان بودند و تعداد 

بنا .  بودندکثيری نيز منفصل خدمت شده
 توان ، فرماندهی نيروی زمينی،بر بر آورد

رزمی و آمادگی نيروی زمينی در آن زمان 
خلبانان، مهندسين، .  درصد بود١٠

افسران و تمامی کادر نيروی هوايی يکی 
از شگفتی های عمليات نظامی را آفريدند 
و از طريق هوا مانع پيشروی بيشتر 

را چنانکه دزفول . نيروهای عراق شدند
 خوزستان به تصرف ،که با سقوطش

.  از سقوط  نجات دادند،مدآعراق در می 
هنوز خلبانان شجاع که در آن عمليات 
شرکت کردند هستند تا شهادت بدهند که 
در آن شب آقای بنی صدر در جمع آنها 
حضور يافت و با يادآوری داستان رستم و 
اشکبوس، آنها را رستمی خواند که بايد 

 بشتابند و سپس دستجعی به نجات وطن
در حالی که اشک در چشم داشتند سرود 
ای ايران را خواندند وخلبانان نيروی 
هوايی با پرواز های مکرر حماسه آفريدند 

با شکست نيروی . و دزفول سقوط نکرد
دريايی عراق از نيروی دريايی ايران، 
ارتش ايران بر خليج فارس نيز تسلط 

  .يافت
وی زمينی ارتش اما در رابطه با نير«

ايران، اين نيرو با پشتيبانی نيروی هوايی 
و هوانيروز، پس از متوقف کردن 
پيشروی ارتش عراق در جبهه جنوب، 
سريعا موفق به بازسازی، پيش بينی های 

بدين ترتيب تا . عملياتی و باز سازی شد

، يگانهای پياده زرهی از ۵٩اواسط اسفند 
 ٢١ خراسان، لشگر ٧٧يگانهای لشگر 
 قزوين، گروه رزمی ١۶حمزه، لشگر 

زرهی شيراز و تيپ های خرم آباد و 
بطور گسترده برای مرحله ... همدان و 

بيرون راندن دشمن متجاوز، در جبهه 
  .جنوب مستقر شده بودند

  بدنبال موفقيت های تاکتيک های تدافعی 
ارتش ايران و نقش برتر نيروی هوايی و 

سداران هم دريايی در اين مرحله، سپاه پا
تحت مديريت و طرح عملياتی ارتش در 

 از تيپ يک ١۶٣رابطه با گردان 
طرح .  خراسان عمل می کرد٧٧لشگر

ريزی و اجرای عمليات نظامی از اين 
مقطع تا آزاد سازی خرمشهر يعنی حدود 

  : ماه به شرح زير بوده است١۴ – ١۵
آزاد (  عمليات شکستن محاصره آبادان

بع در شمال  کيلومتر مر٢٠٠سازی 
آبادان که ارتش عراق با عبور از 
رودخانه کارون در ماه اول آغاز جنگ 

عمليات طريقه ). اشغال کرده بود
) آزاد سازی بستان و تنگه چزابه(القدس

آزاد سازی شوش ( عمليات فتح المبين
عمليات بيت ) دانيال، و دشت عباس

 خرداد ٣آزاد سازی خرمشهر در (المقدس
ان در آن دوره جنگ، سپاه پاسدار) ۶١

در مجموع نيروهای محدودی را در 
اگر چه . مقايسه با ارتش تشکيل ميداد

سپاه پاسداران و بسيج تا مقطع فتح 
خرمشهر تحت مديريت و طرح های 
عمليات نظامی فرماندهان ارتش عمل 
ميکرده است ولی شورای مرکزی 
فرماندهان سپاه پاسداران همواره تالش 

فرماندهی در جنگ را داشت تا مسئوليت 
هدفی که سر . از دست ارتش خارج کند

انجام با پشتيبانی آقای خمينی پس از فتح 
خرمشهر و با ورود به خاک عراق عملی 

  ».شد
تحقيقی در باره تاريخ انقالب ايران، ( 

  ).نوشته حميد احمدی ،جلد دوم
 بعد از بر ١٣۶٠ خرداد ٢٣در تاريخ 

 قوا، کناری بنی صدر از فرماندهی کل
شهيد فالحی در کنفرانس مطبوعاتی 

  :شرکت کرد
وی در پاسخ به سئوال ديگری که " .... 

چه مقدار از خاک ايران از اشغال 
: نيروهای بعثی خارج شده است گفت 

 درصد از سرزمينهای اشغالی ۴۵حدود 
 درصد ديگر ١۵را پس گرفته ايم که 

زمينهايی است که قابل سکونت نمی باشد 
 درصد زمينهای اشغالی هنوز ۴٠لذا فقط 

وی افزود . در دست نيروهای مهاجم است
از منطقه سومار در کرمانشاه تا نزديک 
مهران، نيروهای ما روی مرز قرارداد 

وی بيان کرد آرمان .  می باشند١٩٧۵
بنی صدر باز پس گرفتن زمينهای مادری 

 خرداد ٢٣روزنامه کيهان ".( ما بود
١٣۶٠ (  

سپاه  سويی ميگويد    محسن رضايی از
پاسداران که در زمان شروع جنگ يک 

 هزار نفری بود و ٣٠نيروی حداکثر 
بيشتر در استان های مرزی و مناطق 
بحرانی مثل استان های کردستان و 
سيستان و بلوچستان مستقر بود، در سال 
دوم جنگ به يک روند رشد تصاعدی 
دست يافت و توانست با تشکيل تيپ های 

با کمک ارتش به آزادسازی رزمی خود، 
 و از سرزمين های اشغالی ايران بپردازد

ديگر سو مدعی ميشود ارتش هيچ 
عمليات موفقی در آزاد سازی نداشت، پس 

 درصد از ۶٠قريب به (اين سرزمينها را 
چه کسانی و چگونه آزاد ) مناطق اشغالی

کرده بودند؟ چگونه است که شمخانی 
ل از اعتراف ميکند که پس از شش سا

شروع جنگ هنوز از استفاده از تانک 
عاجز بودند، اما بهترين جوانان وطن را 
بدون کمترين آموزشها به جبهه ها 

حتا دانش . فرستادند و به کشتن دادند
آموزان دبستانی را از کالسهای درس و 
دسته دسته  به جبهه فرستادند و حق اين 
است که او و امثال او و آقايان خامنه ای 

که معتقد بودند نصف .... سنجانی وو رف
ايران از دست برود بهتر است از اين که 

 توضيح دهند چطور ،بنی صدر پيروز شود
، صدام پيشنهاد صلح ۶٠شد که در خرداد 

هيئت کشورهای عدم تعهد را که در 
شورای عالی دفاع ايران تصحيح و 
تصويب شده بود و به تائيد آقای خمينی 

ت اما حضرات خط هم رسيده بود، پذيرف
امامی در آستانه بازگشت هيئت به ايران 
با تماسی که از سوی نخست وزير، 
رجايی با وزير خارجه کوبا گرفته شد و از 
آنها خواست که فعال نيايند، مانع از صلح 
شدند و جنگ را ادامه دادند؟ اگر تاکتيک 
ها و توانايی های نظامی و فرماندهی بنی 

اموفق بود صدر و طرح های ارتش ن
   ماه پس از تجاوو٩چگونه است که 

  15در صفحه
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مظلوميت ارتش در نظام 
  واليت فقيه

  
 در صد از زمينهای ۶٠عراق قريب به 

اشغالی آزاد ميشود، اما در فرماندهی شما 
ها جنگ هشت سال ادامه يافت و خسارات 
جانی و مالی بسيار ببار آورد و عاقبت هم 

 خمينی، آن با خوردن جام زهر توسط آقای
هم در حاليکه هنوز ارتش متجاوز بخش 
هايی از خاک ايران را در اختيار داشت، 
به پذيرش قطعنامه انجاميد؟ چه توجيهی 
جز درستی فرماندهی عمليات و طرح ها 
و پيروزی های نيروهای مسلح ايران و 

 ٩شکست نيروهای نظامی عراق در آن 
ماه برای  عقيم ماندن طرح صدام برای 

يه ايران و ناچاری او در پذيرش تجز
پيشنهاد کشورهای عدم تعهد و قدرت 

فرقه خط ( طلبی و خود خواهی مالتاريا
برای ادامه جنگ و اين خيانت ) امامی

  ميتوان جست؟ 
   اما حقيقت اين است که خط امامی ها از 

  همان ابتدای جنگ بنا را بر استفاده از
جنگ برای به تحليل بردن ارتش و 

ن سپاه و جانشين ارتش کردن آن برکشيد
در همان نخستين هفته های . گذاشتند

جنگ، مسئله عدم اعتماد به فرماندهان 
ارتش را در حضور آقای خمينی بيان 

آقای بنی صدر در روزها بر رئيس . کردند
جمهور چگونه ميگذرد در ياد داشت روز 

 در روزنامه انقالب ١٣۵٩ مهر ماه ١۵
  :اسالمی  چنين مينويسد

گزارشهای کتبی تهيه کرده بودند و در « 
حضور امام نيز گفته بودند، در حضور 

وقتی . فرماندهان ارتش هم گفته بودند
همه شان در حضور امام بودند، گفتند که 
. ما به فرماندهان ارتش اعتماد نداريم

گزارش نوشته بودند که ما به فرماندهان 
گزارش نوشته بودند . ارتش اعتماد نداريم

ه ارتش در همان روزهای اول شکست ک
  جنگ ( بنا بر اين راه ديگری . ميخورد
  »پيشنهاد کرده بودند )  چريکی

 ٢۵ و همچنين در نامه ای که در تاريخ 
 به آقای خمينی نوشت، ضمن ۵٩خرداد 

بر شمردن تدارک توطئه ها ی گسترده و 
بحرانهای  موجود در سراسر ايران و 

های عراقی در احتمال جنگ و تمرکز نيرو
  :مرز، ياد آور شد

همزمان با اين تدارک گسترده، تهيه « 
گزارش برای القا و بی اعتمادی به ارتش 
شروع شد و متاسفانه فرياد و استغاثه 
اينجانب موثر نيفتاد و امروز بار ديگر 
آثار بی نظمی و سقوط روحيه دوباره در 
ارتش روز بروز ظاهر تر ميشود و 

بار ديگر سلسله شخصی کردن نظارت 
  »مراتب و محيط نظم را ازبين می برد

 سخنان امروز سردار غالمعلی رشيد، در 
گفتگو با فارس نيوز، بيانگر جو آن دوره 
   :و نظر خط امامی ها در باره ارتش است

 یارتش در روزها: غالمعلي رشيد«
 ی اعالميه ای انقالب اسالمیپاياني پيروز

 یعالم بصادر آرد و نسبت به انقالب ا
 آرد و به انقالب نپيوست و گفت نه یطرف

البته در اين . با شاه هستيم و نه با امام
 یبين افسران شجاع و فهميده و انقالب

ارتش بودند آه تالش مي آردند درون 
 ايجاد آنند، ی انقالبیبه لحاظ فكر ارتش

 پذيرفت ی امكان نمیاما اين امر به راحت
اختار  سی سال رو٢٠-٣٠چرا آه طاغوت
ما دچار . ....  آرده بودیآن سرمايه گذار
 ی های ماهه با آلودگ۵-۶ یيك عقب ماندگ

 آه بخواهد آودتا آند یارتش.  بوديمیدرون
 رود و در یمعلوم است آه سر مرز نم

 وجود یپس پرده چنين ماجراهاي
  ».....دارد

     و نيز در بحبوحه جنگ، آقای رجايی 
نخست وزير در مسجد 

در يک سخنرانی که ) مطهری(سپهساالر
: " ارتشيان نيز حضور داشتند گفته بود

پيروزی ای که  اين ارتش بدست بياورد 
  ".را نمی خواهيم

     و ياد آوری ميکنم که، سران حزب 
جمهوری در حضور حسين خمينی گفته 
بودند، نصف ايران برود بهتر از آن است 
که بنی صدر پيروز بشود وهمچنين در 

 -ی خمينی گفته بودند که اگر اوحضور آقا
 پيروز بشود، سوار بر تانک به -بنی صدر

تهران می آيد و چنان محبوب ميشود که 
بايد . ديگر شما هم حريف او نخواهيد شد

 کلک او را ،تا فرصت از دست نرفته
می بينيم که امروز محسن رضايی . بکنيد

  . همان ادعا را تکرار ميکند
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شهريور، جهت پاره اي تحقيقات پيرامون 
زندان اوين   ٢٠٩پرونده خود به بند 

منتقل گرديده بود ، ساعاتي پيش به 
عمومي زندان اوين   ٧اندرزگاه 

وي به همراه علي  .بازگردانده شد 
  .به اعدام شده اندحيدريان محکوم 

هفت عضو  ، ٨٧ شهريور ٢۴در ◄ 
هيأت ملي هماهنگ کننده امور بهائيان 
ايران همچنان در زندان اوين در تهران 

نگرانى در مورد وضعيت اين  .هستند
اين در حالي .افراد همچنان وجود دارد

است که به اين افراد اجازه تماس با وآيل 
هاى  رغم آنچه در رسانه داده نشده و علي

هاى آنها  عمومى گزارش شده، به خانواده
تا به حال اطالعى در مورد اتهام اين افراد 

 .داده نشده است
هفت عضو زندانى هيأت مسئول رسيدگى 
به امور اوليه جامعه بهائيان ايران 

الدين  عبارتند از فريبا آمال آبادى و جمال
خانجانى، عفيف نعيمى، سعيد رضائى، 

 تيزفهم و خانم بهروز توآلى، وحيد
   .مهوش ثابت

 تن از ١٣۴٠،  ٨٧ شهريور ٢۴در ◄
فعاالن مدني و سياسي در محكوميت فضا 

خواه،  اي محافل تماميت هاي رسانه سازي
عليه شيرين عبادي بيانيه ای صادر کردند 

.  
، احکام مجازات ٨٧ شهريور ٢۵در ◄ 

مرضيه مرتاضي لنگرودي و معصومه 
 پورسليمان ضيا از فعاالن جنبش زنان و

دادگاه تجديد نظر  از فعاالن فرهنگي در 
تاييد و حکم محمد هاشمي به جريمه نقدي 

دادگاه تجديد نظر   ٢١شعبه   .تبديل شد
 ٣۵استان تهران، حکم يک سال حبس و

فعال جنبش  ضربه شالق معصومه ضيا، 
  .زنان را تا مدت پنج سال تعليق تاييد کرد
گر همچنين مرضيه مرتاضي فعال دي

جنبش زنان بنا بر حکم تاييد شده شعبه 
دادگاه تجديد نظر، به شش ماه زندان  ١٣

ضربه شالق با دو سال تعليق  و ده 
 پور سليمان، از اعضاي   .محکوم شد

کانون صنفي معلمان و از فرهنگيان 
بازداشت شده، در دادگاه تجديد نظر راي 

برائت گرفت اما با اعتراض دادستان،  
ضربه شالق   ٣۵زندان و حکم يک سال 

وي در شعبه هم ارز دادگاه تجديد نظر به 
  حکم محمد  .مدت پنج سال تعليق شد 

هاشمي، معلم ديگري که به خاطر فعاليت 
صنفي و مدني خود حکم سه سال حبس 

بود، در دادگاه تجديد  تعزيري دريافت کرده 
، اين ١٨نظر تاييد شد که با اعمال ماده 

ي به مبلغ يک ميليون حکم به جريمه نقد
    .تبديل گرديد و پانصد هزار تومان 

آميته پيگيری « شهريور، ٢۵در ◄ 
شانزدهمين  » های خودسرانه بازداشت

در آن، از . اطالعيه خود را منتشر آرد
 :جمله آمده است

هر روز آه  .باز هم اعدام، باز هم زندان
رسند و  گذرد احكام اعدام سراسيمه می می
 را گوش شنوايی باشد به آنكه آسی بی

  .شود اجرای احكام حواله داده می
تشديد صدور و اجرای احکام اعدام  

های سراسر کشور در  توسط دادگاه
های اخير و ناديده گرفتن قوانين و  ماه

آئين نامه های جاری و بخشنامه های 
رياست قوه قضاييه در برخی موارد بر 
ابهامات موجود در خصوص چنين آرائی 

از جمله  در پرونده  .من زده استدا
مرحوم يعقوب مهرنهاد ابهامات قابل 
توجهی وجود دارد که کنترل و نظارت 
بيشتری را بر صدور و اجرای احکام 

های سنگين خصوصا اعدام   واجد مجازات
   .ضروری می سازد

 افرادی آه حكم اعدام آنان قطعيت - ١
عدنان حسن پور، فرزاد  :يافته است
رهاد وکيلی، علی حيدريان، کمانگر، ف

هيوا بوتيمار، ارسالن اوليايی، انور 
 .حسين پناهی و حبيب اهللا لطيفی

 افرادی آه در اثر صدوراحكام سنگين - ٢
محمد صديق  :اند روانه زندان شده

کبودوند روزنامه نگار و رييس انجمن 
دفاع از حقوق بشر کردستان، فاطمه 
گفتاری يکی از اعضای سازمان 

هانا عبدی يکی از  ، "آذرمهر"لتی غيردو
، "آذرمهر"اعضای سازمان غيردولتی 

زينب بايزيدی فعال امور زنان، عابد 
توانچه فعال دانشجويی، عليرضا منظر 
صاحب و حبيب قوتی دو متهم پرونده 
روحانی معترض آاظمينی بروجردی، 
مصطفی علوی، صباح نصری و هدايت 

اللهی غزالی دو فعال دانشجويی، فرشيد يد
و اميد بهروزی دو وآيل دراويش 
گنابادی، سياوش خندانی، هيمن فرهادی، 
ريبين رموزی، مطلب شكوهی، اميررضا 
اردالن، سوسن رازانی، شيوا خيرآبادی، 

چهار  )عبداهللا خانی و سيد غالب حسينی
فعال آارگری آه عالوه بر زندان به شالق 

  .(اند نيز محكوم شده
ندان برای آنان  افرادی آه احكام ز- ٣

امير يعقوبعلی، پروين  :صادر شده است
خواه،  اردالن، جلوه جواهری، مريم حسين

ناهيد آشاورز چهار فعال امور زنان و 
طرف  نگار،يوسف عزيزی بنی وب

اآبر  نگار و نويسنده، علی روزنامه
باغانی، آريم قشقايی و محمد خاآساری 
سه فعال صنفی معلم، مسعود حيدری مدير 

ل سابق خبرگزاری ايلنا وجالل عام
زاده نماينده مجلس ششم شورای  جاللی
همچنين صدور حكم زندان برای  .اسالمی

 .مدير سايت رجاء نيوز
 افرادی آه پيش از محاآمه بازداشت – ۴

محمد صيادی، امين شجاع و  :اند شده
امين آريا، سيوان فرخزادی، سجاد 

ای، فراز زهتابی،  رادمهر، آيدين خواجه
پور، رضا  اروق معروفی، مصلح فتاحف

نگهداری، محمد مهدی حبيبی، ودود 
اسدی، سورنا هاشمی، مجيد ماآويی، 
بهرام واحدی، غالمی،عبداهللا زاده، 
داريوش حاتمی، مجيد اسدی، رضا عرب، 

زاده، پيام  مجتبی عمادپور، فرزاد حسن
شکيبا، آرش رايجی، محمد احسانی، 

جاد محمد ميزبان، محمد شريفی و س
رجبی همگی از فعاالن دانشجويی، 
عليرضا صرافی مديرمسوول ماهنامه 
توقيف شده ديلماج، سعيد موغانلی 

نگار، حسين حيدری مديرمسوول  روزنامه
نشريه دانشجويی اولوس، رقيه عليزاده 
همسر عباس لسانی به همراه سه 
فرزندش، عباس نعيمی، اآرم نجاری دبير 

يجان، خانه فرزندان آذرباNGOسابق 
مهدی نعيمی شاعر و مدرس زبان ترآی 

ها، اآبر آزاد نويسنده مجله  در دانشگاه
وارليق، حسن راشدی نويسنده مجله 
وارليق، محمد عباسپور، شهباز 

نژاد، يوسف هشيار، فرهاد  ابراهيم
 )رضايی، رباب عظيمی و صياد محمديان 

ها آه در  هجده فعال در امور قوميت
، حسن ( شدندمهمانی افطار بازداشت

دانشجوی  "شاهرخ حاتمی"رحيمی، 
دندانپزشكی، انور ساعد موچشمی 
دانشجوی آارشنای ارشد دانشگاه شهيد 
بهشتی، يعقوب ساعد موچشمی، عليرضا 
ثقفی فعال حوزه آارگری، آوروش احمدی 
فعال اجتماعی در آرج، مهدی فراهانی 
شانديز فعال اجتماعی، مولوی احمد 

علم زاهدان و استاد معاونت اداری دارال
حديث، مالحسين دارابی امام جمعه ريزاب 
سرپل ذهاب،مال ايوب گنجی امام جماعت 
مسجد قبا سنندج، مولوی احمد نارويی 
امامم جمعه موقت اهل سنت زاهدان، 
مولوی خيرشاهی امام جمعه اهل سنت 
مشهد، مولوی سليم آزاد رييس مدرسه 
ق تخريب شده امام ابو حنيفه زابل، صدي

پور،  نگار، سامان رسول مينايی روزنامه
حسن قربانی، احمد قربانی و آاوه رستمی 
سه معلم آاميارانی، مسعود آردپور يکی 
از مؤسسان بنياد دموکراسی و حقوق 

پور، امير  بشر کردستان، احمد حسين
اميرقلی و سولماز ايگدر، روناک 
صفارزاده فعال امور زنان، ياسر گلی 

الزم به  .مال خاآیدانشجوی کرد و آ
توضيح است آه برخی از نامبردگان با 
تأمين قرارهای صادره بطور موقت آزاد 

  .اند شده
 ابهام در خصوص پرونده دانشگاه -۵

زنجان و اخبار مختلف از چگونگی 
وضعيت پنج دانشجويی که در پی اين 

همچنين بازداشت  .رويداد بازداشت شدند
تر  ه مهميك استاد اين دانشگاه، و از هم

اظهارات مسئول قضايی استان زنجان 
مبنی بر بازداشت دانشجوی دختری آه 
معاون وقت دانشگاه قصد تعرض به او را 

ها در خصوص  داشته است بر نگرانی
  .زند تغيير روند دادرسی عادالنه دامن می

 ادامه بازداشت اساتيد و - ۶
آاميار و آرش عاليی دو  :پژوهشگران

هش و آنترل ايدز و پزشك فعال در آا
مهدی ذاآريان محقق و پژوهشگر در 
حوزه علوم سياسی و استاد دانشگاه 

 .بازداشت و روانه زندان شده اند
 وخامت وضعيت جسماني برخي - ٧

زندانيان سياسي وعقيدتی از جمله 
منصور اسالو و عمادالدين باقی، با توجه 
به اينكه باقی مهرماه دوران محكوميتش 

 .يردپذ پايان می
شدگان   بالتكليفی تعدادی از بازداشت- ٨

  .در جريان حضور در گورستان خاوران
 ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی - ٩

مشروط  به زندانيان سياسی و عقيدتی آه 
بيش از نيمی از دوران محكوميت خود را 

اند، علی رغم درخواستی آه  طی آرده
ان تو از جمله اين افراد می .اند ارائه داده

از سعيد درخشندی و ابوالفضل جهاندار 
  .نام برد

، رئيس قوه ٨٧ شهريور ٢۵در ◄ 
قضائيه حکم قصاص پسر نوجواني را که 
در يک نزاع مرتکب قتل شده بود براي 
سومين بار نقض کرد، اما حکم قصاص 
 .دو نوجوان ديگر را مورد تاييد قرار داد

   به گزارش خبرنگار اعتماد اين سه 
ر پرونده هاي جداگانه در نزاع نوجوان د

هاي دسته جمعي به صورت اتفاقي 
مرتکب قتل شده اند و اکنون يکي از آنها 
بايد دوباره محاکمه شود، يکي ديگر در 
آستانه قصاص قرار گرفته و نوجوان سوم 
توانسته است رضايت اولياي دم مقتول 

 .پرونده را جلب کند و از مرگ برهد
مان معلمان ساز«  شهريور، ٢۶در ◄ 

با صدور اطالعيه ای، از » ايران 
دستگيری غير قانوني تعداد زيادي از 
. اعضاي آانون هاي صنفي خبر داده است

دستگير شدگان قصد داشته اند در  جلسه 
روز جهاني  «اي به منظور بزرگ داشت 

  .شرآت آنند  » معلم 
، شعبه اول دادگاه ٨٧ شهريور ٢۶در ◄ 

  ۵٠ ، قرار وثيقه انقالب اسالمي مهاباد
، "مسعود کردپور"ميليون توماني براي  

روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زنداني 
  .در مهاباد صادر آرد

، کارگران و ٨٧ شهريور ٢٧در ◄ 
کارکنان شرکت صنعتی دريايی ايران 
صدرا، در محوطه اين کارخانه نسبت به 

اساس قانون « آنچه اخراج بر 
ض،  دست به ، بعنوان اعترا»خودنوشته

تحصن آرام در برابردفتر مديريت اين 
گفتنی است از مدتها پيش  .کارخانه زدند 

که بحث تغيير کاربری در اين کارخانه  در 
دستورالعمل مديريت اين کارخانه قرار 
گرفت صدها کارگر به شکلی غير قابل 

قبول اخراج و تظاهرات آنان دراعتراض  
 توسط به اين امر در فرورين ماه گذشته
  . .نيرو های امنيتی ايران سرکوب شد 

، مجتبي بيات  ٨٧ شهريور ٢٧در ◄ 
عضو سابق شوراي مرآزي دفتر تحكيم 
وحدت به شعبه اول بازپرسي دادسراي 

 .امنيت احضار شد
، به نقل از ٨٧ شهريور ٢٧در ◄ 

 نفر ٣٠٠اخيرا تعداد : روزنامه خراسان 
ت اتهام اقدام عليه امني »از بهائيان به 

بازداشت شده  «جاسوسی  »و   «ملی 
 به نوشته اين روزنامه بازداشت .اند

به دنبال دستگيری و  »گسترده بهائيان 
صورت  «اعترافات فردی به نام خانجانی  

 .گرفته است
، دادستان مشهد ٨٧ شهريور ٢٧در ◄ 

روز سه شنبه اعالم کرد که تنها در زندان 
متهم موادمخدر محکوم به   ۵٠٠مشهد 

  .اعدام وجود دارد
محکوم به   ١۵٠آماری که پس از آمار 

اعدام در شهرستان دشتستان مي توان آن 
را دومين آمار اعجاب برانگيز از 

محکومان به اعدام ناميد که اخيرا اعالم  
  ..مي شود

، دادگاه انقالب ٨٧ شهريور ٢٨در ◄ 
 "عطااهللا فتحي  "سنندج طي حکمي 

ياسي منطقه فرزند عبدهللا از فعاالن س
ليالخ دهگالن را به اتهام اقدام عليه امنيت 
ملي از طريق ارتباط و هواداري از يکي 

سال حبس تعزيري   ۵از احزاب کردي به 
 نامبرده چند ماه پيش در .محکوم کرد

منزل مسکوني خويش در شهر دهگالن 

توسط نيروهاي امنيتي دستگير و مدتهاي 
مديدي خبري از سرنوشت وي در دست 

  .نبود
دادگاه  ٢١، شعبه ٨٧ شهريور ٢٨در ◄ 

انقالب حکم احترام شادفر عضو کمپين 
به موجب  .يک ميليون امضا را تاييد کرد
دادگاه  ١٣اين حکم که ازسوی شعبه 

انقالب صادر شده بود احترام شادفر به 
 شش ماه حبس تعليقی محکوم شده است 

، در پی احضار ٨٧ شهريور ٢٨در ◄  
جويان دانشگاه علوم پزشکی گسترده دانش

شيراز در فصل تابستان و تعطيلی 
دانشگاه، دو تن ديگر از فعالين دانشجويی 
و اعضای انجمن اسالمی اين دانشگاه به 

طيبه  .کميته انضباظی احضار شدند
جهانگير فام مسئول کميته زنان و حقوق 
بشر شورای مرکزی انجمن اسالمی 

يراز دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ش
و ياسر رحمانی مسئول کميته سياسی 
انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده 
  .پزشکی شيراز به اين کميته احضار شدند

، ابراهيم مهرنهاد ٨٧ شهريور ٢٩در ◄ 
فعال مدني و برادر نوجوان يعقوب 

روزنامه نگاري که چندي پيش (مهرنهاد 
به اتهام محاربه در زندان مرکزي زاهدان 

ه اتهام اقدام عليه امنيت ملي ب ) اعدام شد
و تبليغ عليه نظام در طي پروسه اي پر 
ابهام قضائي و محروم از در اختيار 
داشتن وکيل مدافع از سوي دادگاه انقالب 

سه سال (شهر زاهدان به پنج سال زندان 
 .محکوم شد )تعزيري و دو سال تعليقي

سال سن است از  ١۶وي که داراي 
 بازداشت به سر اسفندماه سال گذشته در

مي برد و در زمان بازداشت خود تحت 
  . شکنجه و بدرفتاري قرار گرفته است

، محمد حسين ٨٧ شهريور ٢٩در ◄ 
پناهي پدر سالخورده زنداني سياسي انور 
حسين پناهي که از سوي دادگاه انقالب 
سنندج محکوم به اعدام شده است ، شب 
گذشته مورد تهديد نيروهاي امنيتي قرار 

 نيروهاي امنيتي خواستار سکوت .فتگر
آقاي حسين پناهي در قبال مسئله فرزند 
خود شدند و نامبرده را تهديد به زندان و 

  .ايجاد مشکالت ديگر نمودند
، سهراب سگوند ، ٨٧ شهريور ٢٩در ◄

وبالگ نويس و دانشجوي رشته باستان 
شناسي  دانشگاه دزفول از سوي اداره 

ار شد اطالعات شهرستان شوش احض
وپس از چندين ساعت بازجويي آزاد 

 گرديد 
، اعتصاب ٨٧ شهريور ٣٠در ◄ 

 فالت پارس«کارگران شرکت پيمانکاری 
که در زمينه توليد سازه های بتونی »

برای شرکت پتروشيمی هرسين در استان 
کرمانشاه فعاليت دارد، همچنان ادامه 

کارگر شرکت فالت پارس از   ٢٠٠. داشت
 ١۵تاکنون تنها دستمزد  ٨٧ابتدای سال 

مسئولين . روز خود را دريافت کرده اند
شرکت پتروشيمی هرسين نيز از 
پاسخگويی به اعتراضات آنان خودداری 

  .می کنند
،  اطالع حاصل ٨٧ شهريور ٣٠در ◄

شد که مرداد ماه سال جاري نوجواني با 
سال سن در شهر سقز توسط  ١٨کمتر از 

وي که نيروهاي امنيتي بازداشت شد ، 
رضا محمدي نام دارد متهم به ارتباط با 

  .  احزاب کردي مي باشد 
، مجتبی جباری ٨٧ شهريور ٣٠در ◄ 

پور،  دبير شورای صنفی کوی دانشگاه 
تهران،  نسبت به ايجاد گيت های کنترل 
در ورودی کوی دانشگاه تهران انتقاد کرد 

اين گيت ها با واکنش منفی و  :و گفت
مواجه شده و می حساسيت دانشجويان 

  .شود
، سعيد مرتضوی ٨٧ شهريور ٣٠در ◄ 

دادستان عمومی و انقالب تهران از 
اجرای مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی 
پس از ماه رمضان خبر داد و گفت که اين 
  .مرحله شديدتر از مراحل قبلی خواهد بود

، دو تن از ٨٧ شهريور ٣١در ◄ 
نمايندگان سابق شهر اهواز در مجلس 

راي اسالمي يكي از شهرداران سابق شو
اين شهر و برخي از اعضاي سابق 
شوراي اسالمي شهر اهواز و تعدادي 
ديگر از مديران محلي در مرآز استان 

  .اند بازداشت شده
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   14 قرآن، سوره جن، آيه - 1
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 نگاه كنيد به عدالت اجتماعي - 3
نوشته ابوالحسن بني صدر ، فصل 

  .دهم
   72 قرآن، سوره احزاب آيه – 4
   30  قرآن، سوره بقره، آيه - 5
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سوره ( و تواضع )45عنكبوت، آيه 
 و يو عهد شناس) 2مؤمنون، آيه 

 و قيام كننده به حق يامانت دار
   )... و34 تا 22سوره معارج آيه هاي (

 نگاه كنيد به مبحث دوم در باب - 8
حيد و ديالكتيك جديد از كتاب تو

  تضاد نوشته ابوالحسن بني صدر
  از جمله نگاه كنيد به صفحات - 9

 .F.Chatelet – O 64 تا 52
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Politiques   

   32  قرآن، سوره مائده، آيه - 10
   حديث نبوي – 11
   31  قرآن، سوره آل عمران، آيه - 12
   قرآن، سوره كافرون- 13
   62  قرآن، سوره بقرهĤ آيه - 14
 نگاه كنيد به حقوق انسان در – 15

 از 145 تا 143قرآن، صفحه هاي 
كتاب انسان، حق، قضاوت و حقوق 
انسان در قرآن، نوشته ابوالحسن 

  بني صدر
   31  قرآن، سوره احزاب، آيه - 16
  و 71 قرآن، سوره هاي توبه آيه - 17

   42سوره سبا، آيه 
   13ره حجرات، آيه   قرآن، سو- 18
   حديث نبوي – 19
هرآنچه آدمي از  انفاق كردن – 20

دوست دارد و هر آنچه نيكوست، 
قرآن، سوره بقره : مورد تأكيد است

 و آل عمران، 272 و 270آيه هاي  
: است) ص( و كالم پيامبر 92آيه 

وقتي انسان بميرد، دنباله عمل او 
صدقه : بريده مي شود جز سه چيز

نشي كه كسان از آن بهره جاري و دا
مند شده اند و فرزند درستكار، نهج 

 ، شماره كالم 200الفصاحه، صفحه 
و نيز، بهترين صدقه آنست كه  . 239

مرد مسلمان دانشي بياموزد و آن را 
 230صفحه . به برادر خويش بياموزد

   401،  شماره كالم 
  سه مسابقه ستوده است، در - 21

، ا در تقودانشجوئي و در دادگري و
  نگاه كنيد به فصل عدالت از كتاب

  

  كراسيودين،دولت ودم
  
  

آن اينست كه وضعيت كنوني در 
جوامع اسالمي نميتواند به اسالم 
موجود در ذهنيت مسلمانان ربط 

البته نميخواهم بگويم كه . نداشته باشد
اين تنها عامل است و مثال قدرتهاي 
. خارجي در اين موضوع نقشي ندارند

قصدم اين است كه زمينه هاي بلكه 
فكريي وجود دارند، كه استبداد و فساد 
.  مردم اين كشورها را فرا گرفته است

پس راه حل چيست؟ حضور ما در 
اينجا براي بحث و تبادل نظر براي 
پيشبرد امر دمكراسي در ايران است، 

 سال بخشي از 30ايراني كه بمدت 
روحانيت، بنام دين بر آن حاكم شده 

  حال با توجه به اين مسئله، آن .است
كار اساسي كه بايد صورت گيرد كه 
استبداد از ميهن ما رخت ببندد تا ما 
ديگر شاهد فاجعه اي كه اين رژيم 

  بوجود آورده است نباشيم، چيست؟ 
از آنجا كه در اروپا بسر ميبريم و در 
كشورهاي اروپايي مردمساالري مستقر 

به اروپا است  قبل از ايران اگر به تجر
توجه كنيم مشاهده ميشود كه در اروپا 

اين . دمكراسي يكروزه  مستقر نشد
درست است كه پروسه مدرنيته يعني 
مدار قرار گرفتن عقل و فرد بجاي 
كليسا طي چند قرن باعث شد كه 
اروپاي قرون وسطي به آزاديها راه 
بيابد اما در همين اروپا تا زماني كه 

اسي و حقوق بيان ديني جامعه با دمكر
بشر همسو نشدند نتوانستند دمكراسي را 

مستقر به اين معنا كه اين . مستقر كنند
سامانه آرام بگيرد و هر روز از اين سو 

در . و آن سو مورد تهديد قرار نگيرد
جامعه اروپايي از طريق ضديت با دين 
و عوض كردن دين نبود كه دمكراسي 
رشد كرد، بلكه تحوالت عظيمي در فكر 

ني اروپايي بوجود آمد كه باعث دي
شد اين فكر با حقوق انسان انطباق پيدا 

بازگشت به كتاب و عصر روشنائي . كند
اين تجربه نه . حاصل اين تجربه است

تنها تجربه كشورهاي سكوالر اروپا 
است بلكه در فرانسه الئيك هم به عمل 

در مورد فرانسه جالب .  آماده  است
ن چهار جريااست بدانيد كه 

در پيشرفت فكر  روشنفكري اصلي
  :الئيسيته شركت داشته اند 

  
  

اصول راهنماي اسالم نوشته 
  ابوالحسن بني صدر

دانش بجوي :   كالم پيامبر است- 22
  .ولو در چين

  اسراف و تبذير كار زورمداران - 23
قرآن، سوره : فرعون خصلت است

 و 83 و 12هاي  يونس، آيه هاي 
  ... و31دخان، آيه 

 و خداوند براي انسان – 24
تنگدستي  نمي خواهد  گشاده 

قرآن، سوره بقره، : دستي مي خواهد
   185آيه 
  نگاه كنيد به كتاب  عقل آزاد - 25

  نوشته ابوالحسن بني صدر  
  
  

 كاتوليكهاي وارث سنت گاليكان – 1
دوران سلطنت و جمهوريخواهان 

 - 2كاتوليك با گرايش ضد روحاني و 
ليبرال كه باني مدرسه  پرتستانهاي

الئيك و طرفدار استقالل دولتها و ملتها 
. ارتودكسي تحميلي بودند  گونه از هر

 خداباوراني كه به پيامبري و - 3و 
باورنداشتند و مخالف قدرت  نيدي

 - 4  و باالخره . بودندكليساي كاتوليك
 زاد انديشان و بي باوران به خدا وآ

در اين چهار گروه  .پوزيتويستها
روحانيت سياسي اشتراك  مخالفت با

اخالق طبيعي نوع نظر داشتند و به يك 
همه انسانها بدان  نيز باور داشتند كه

 اما الئيسيته در فرانسه .دسترسي دارند
. در آغاز و اكنون با هم تفاوت دارند

آغاز آن در ضديت با دين همراه بود 
و گمان بر اين بود كه علم جاي دين 

اين ضديت گاهي . را خواهد گرفت
بجايي ميرسيد كه با مخالفت با 

چند . آزاديهاي فردي هم همراه ميشد
وقت پيش بطور اتفاقي آفيشيي قديمي 

 ميشود را پيدا 1900كه مربوط به سال 
كردم كه نمونه اي از اين نوع ديد به 

در اين آفيش شهردار  . اليسيته است
شهر كرملن بيستر كه در نزديكي 

رد راه رفتن با لباس پاريس قرار دا
.  روحانيت را در شهرش ممنوع ميكند

 نيز با 1900البته كاتوليسيم فرانسه سال 
.  بسيار تفاوت كرده است2008كليساي 

كليسا اكنون تا حدي زيادي آزاديها و 
حقوق انسان را پذيرفته است و بنوعي 
. حتي اليسيته را نيز قبول كرده است

اعث تحول چند صد ساله در اروپا ب
شده است كه نزاع دين ودولت تاحد 
زيادي جاي خود را به همكاري اين 
. دو در دفاع از حقوق بشر بسپارد

ميگويم تا حدي زيرا هنوز فاصله با 
. آزادي در اين كشورها كم نيست

حال اگر به مسئله ايران بازگرديم آنهم 
 سال پيش در رهبري 30ايراني كه 

ر انقالبش يك آيت اهللا العظمي قرا
گرفت و بر عكس آنچه كه در انقالب 
فرانسه رويداد نه تنها انقالب بر ضد  
روحانيت و نهاد مذهب در آن صورت 
نگرفت بلكه در انقالب بيان مذهبي پر 
رنگ بود، به مسئله بايد بسيار ظريف تر 

خصوصا اينكه قبل از انقالب . نگاه كرد
تجربه نوگرداني و يا مدرنيزاسيون در 

. ر شكست خورده استايران چند با
تجربه مدرنيزاسيون ايران توسط 
پهلوي ها كه كامال به قدرت خارجي 
تكيه ميكرد با شكست همه جانبه روبرو 

حتي نوع داخلي و اراده گرايانه  . شد
مدرنيزاسيون توسط عباس ميرزا، امير 
كبير،  و سپهساالر كه هريك بنوعي 
بدنبال تغيير و اصالح از باال بودند در 

علت اين . ان شكست خورده انداير
شكستها اين است كه راه حل دمكراسي 

از . بايد از درون جامعه بجوشد
اينروست كه شرط الزم و نه كافي 
استقرار مردمساالري در ميهن ما تغيير 

براي اين . باور عمومي ايرانيان است
حتي . تغيير است كه بايد تالش كرد

اگر فردا رژيم جمهوري اسالمي دود 
 و به هوا برود و نظامي دمكراتيك شود

جانشين آن گردد و حتي اگر نظام 
جديد دين را هم از دولت جدا كند 
تا زماني كه باور ديني مردم با حقوق 
بشر همسو نشده است دمكراسي دائم 

فراموش . در تهديد بسر خواهد برد
نكنيم كه در ايران بخشي از روحانيت 

 هم بنوعي خواستار اليسيته است اما
متاسفانه اين اليسيته نيست كه ميتواند 

بلكه .  ضامن حفظ دمكراسي باشد
برداشت ايراني از اسالم نياز به يك 

اگر مسيحيت و . تغيير اساسي دارد
يهوديت تا حدي موفق شده اند موانع 
را از پيش پاي بردارند چرا ديني كه 
حقوق را فطري انسان ميداند و اكراه 

شمارد،  و اجبار را خالف دين مي 
چرا نتوانيم . نتواند به اينكار موفق شود

ايراني داشته باشيم كه در آن شيعه، 
سني، ارمني، آسوري، كليمي، بهايي، 
زرتشتي و بيدين، چه زن و چه مرد، 
بعنوان انسان صاحب حقوق باشند و 
اصول حقوق بشر در سر لوحه قانون 

  .  اساسي مان قرار گيرد
ند اين خبرهايي كه از ايران ميرس

اميدواري را مي دهند كه اين امر 
اكنون نه تنها در سطح . ممكن است

وسيعي از جامعه بيان ديني در حال 
تحول است بلكه حوزه هاي ديني نيز 
محفل بحث هاي داغ در باره اسالم 
كتاب و اسالم موجود و حقوق انسان 

در حوزه ها، روحانيت هر . شده اند
ي جامعه روز با پرسشهاي فراواني از سو

جوان ايران روبرو ميشود كه فقه حاكم 
در پاسخ دادن به آنها كامال درمانده 

اين تحول بزرگي است كه در . است
از اين جهت . حال شكل گرفتن است

است كه واليت فقيه در اضطراب بسر 
ميبرد، پيشرفت و نفوذ فكر اسالم بعنوان 
بيان آزادي و نه براي ساختن قدرت 

بر نظام انداخته جديد، ترس بزرگي 
به اين دليل است كه فكر و .  است

انديشه حامل اين پيام در ايران در 
خصوصا رژيم . سانسور كامل بسر ميبرد

از اينكه اين نوع تفكر به حوزه ها راه 
يابد بسيار نگران است و با روشهاي 
ترور شخصيت و سانسور و سركوب 
. سعي ميكند اين صدا را خاموش كند

 اين ترس را به جامعه روحانيت حاكم
تزريق ميكند كه اگر اين نظام برود 
اسالم رفته است، اما ما ميگوييم دين 
دولتي و دين رسمي فقط بكار استبداد 

 سال اخير بوضوح 30مي آيد و  تجربه 
نشان داده است كه اين قدرت نيست 

لكه دين است كه وسيله دين ميشود ب
كه وسيله قدرت شده است و 

تالش . ريز ساخته استاستبدادي خون
براي رهايي دين از دين ساالري، 
تالش براي رهايي انسان اسير قدرت 
است، تالش براي بازگشت به بيان 
آغازين اسالم براي احقاق حقوق 

اين تالش به اين معني نيست كه . است
. بنام دين قدرت ديگري بسازيم

ميدانيم كه برخي هنوز در گمان 
اما با . اصالح نظام موجود هستند

صراحت بگويم آقاي منتظري كه هيچ، 
اگر فرشته هم بجاي ولي فقيه كنوني 
بنشانند، باز هم نتيجه اي بهتر بوجود 

اين نظام اصالح پذير . نخواهد آورد
اكنون زمينه هاي فكري الزم .  نيست

براي تحول بزرگ در حال آماده 
شدن هستند تا با رفتن اين نظام، يك 

ين وهم دولت بار براي هميشه، هم د
آزاد شوند و راه رشد و شكوفايي 

  .چنين باد.  هموار گردد
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