
  

 

 سپاه و،و اينك.ورده اند آ خامنه اي و دستيار او، احمدي نژاد كشور را تا لبه پرتگاه محاصره اقتصادي و جنگ :انقالب اسالمي
 . بسيج را تجديد سازمان مي دهند بيشتر بخاطر مهار مردم كشور 

  گوياي بازهم جدي تر شدن خطر جنگ را مي كنند ، خبرها و نظرها،      در فصل اول مجموعه
ن مي شود اما موضع موضع البرادعي موجب كاهش از شدت بحرا.  در فصل دوم، خبرها پيرامون بحران اتمي را مي يابيد 
  .   گيريهاي احمدي نژاد اثر كار البرادعي را كاهش مي دهند 

اين .  پاسخ اين پرسش را مي يابيم كه چرا بسيج تحت فرماندهي سپاه قرار مي گيرد ، در گزارشي از ايران،     در فصل سوم
« در فصل چهارم، .     بررسي مي كند گزارش بسي مهم است زيرا درون رژيم و اضطراب خامنه اي و فرض هاي ممكن را 

نها را در شماره پيش از نظر آكه بخشي از » وردها آدست « اين . ي ديگر واليت فقيه را فهرست مي كنيم » وردهاآدست 
 ورده است و چرا رژيم مالتاريا به رژيم مافياهايآخوانندگان گذرانديم، به تنهائي مي گويند مالتاريا چه بالئي بر سر كشور 

  ينده، آبسا اين گزارش بماند به شماره .   مالي تحول كرده است–نظامي 
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New  
    

  در لبه پرتگاه جنگ
  شد گفتگوي پنهاني كه بدستور بوش قطع - دو جبهه ؟ ◄

  3ص  : تدارك حمله به ايران– 
   7 ص : دو گردهمĤئي يكي در لندن و ديگري در استانبول◄
   7ص  چرا بسيج تحت امر سپاه قرار مي گيرد ؟ ◄
  خطري كه بانكها را تهديد مي كند و از جنگ ويرانگر تر است◄

  9ص  :... تشديد تحريم هاي ايران و– 
  ،مان و كارگران مدافعان حقوق انسان و دانشجويان و معل◄

  10 ص :قربانيان تجاوز به حقوق انسان 
  استبداد چگونه روانشناسي )  3(روانشناسي خوشبختي :  علي شفيعي◄

 11ص بدبخت شدن رابه پيروان خويش مي آموزد؟   

 

  ابوالحسن بني صدر    
  

  نكه الئيسيته خوش فرجام بگرددآپيشنهادها براي 
  
يا آبا مشاهده شكست و فرجام قطعي نجستن الئيسيته، پس از يك قرن تجربه،    

يا  بر خط و ربطي آمي بايد تجربه را شكست خورده خواند و به دور افكند ؟ 
 ؟ و يا راه حلي كه مي بايد راه حل يافت كه رنه ريموند پيشنهاد مي كند

پيشنهاد رنه ريموند را نيز در بر گيرد، وجود دارد ؟ در پاسخ اين پرسش، 
    :پيشنهادهاي زير ارائه مي شوند 

  :خاصه هاي الئيسيته 
  
اگر مسئله راه حل نيافته است، بسا بدين خاطر است كه بنا بر باور به  قدرت و    

غافل از . ه اند مسئله را حل كنند رابطه قدرت ميان دولت و بنياد ديني، خواست
از .  اين كه بر محور قدرت و در محدوده روابط قوا، راه حل يافت نمي شود 

زادي ذاتي انسان و رهائي او از روابط قوا  مي گذارم و آاين رو،  بنا را بر 
ور مي شوم كه در پيشنهاد اين آياد. خاصه هاي الئيسيته را پيشنهاد مي كنم 

مده اند، يك به يك، آ ساله فرانسه و نظرها كه بعمل در100جربه خاصه ها به ت
  :توجه كرده ام 

 هر گاه دين بخواهد در دموكراسي نقش پيدا كند و با اصول راهنماي – 1
سازگار شود، مي بايد بيان ... مردم ساالري و حقوق انسان و حقوق ملي و 

ز دولت بمثابه  قدرت مي زادي باشد، اآبنا بر اين كه دين بيان . زادي بگردد آ
چرا كه قدرت، دين را در بيان قدرت از خود بيگانه . بايد جدا و مستقل باشد 

اما اگر دين بيان قدرت باشد، جدائي بنياد دين از بنياد دولت صوري . مي كند 
چرا كه باور تمام و يا بخشي از يك جامعه به دين، قدرت را بدان . است 

اگر تجربه . ين را نيز به دولت نيازمند نگاه مي دارد بنياد د. نيازمند مي كند 
  .فرانسه به جائي رسيده است كه رنه رموند مي گويد، بدين خاطر است 

و غير دولتهاي موجود، مردم ساالر .   بديهي است دولت ظرف خالي نيست - 2
 زير  بنا بر نياز، كهن، بمثابه قدرت، غير از انديشه راهنما، فضاي خالي نيز دارندآ

 . ن را با توقعات دولت پر مي كنندآ، »منافع ملي « و يا » مصالح دولت « عنوان 
  : اينست دوم بنا بر اين، كار 

  از حقوق پر شود و حتي المقدور جاي خالي باقي نماند ظرفي كه دولت است، 
2صفحهدر   
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  پاك نژاد. ج
  

  به كدامين گناه كشته شديد؟
  سكوت تا به كي؟

  
ي كه حضرات وعاظ    به خاطر دارم كه يكي از روايات- 1

  نقل ميكردند اين بود "عوام" بر منبر براي "علما"و 
در يكي از واليات ) ع(كه، در دوران زمامداري علي

تحت حكومتش بر زني يهودي ظلم رفت و به زور و جبر 
حلقه اي كه زنان جهت تزيين به مچ ( از پاي او خلخالي 

به موال هنگامي كه اين خبر . را برگرفتند ) پا مي بندند
علي رسيد ، او چنين به حرمتي را بر يك زن يهودي كه 
. تحت حمايت حكومت او به سر ميبرد را جايز ندانست 

بگريست و گفت، اگر مسلماني از اين جور و ستم كه بر 
  . اين زن رفته بميرد رواست

16صفحهدر

  فريد راستگو 
  

   2 - گزارش عيني از وضعيت ايران
    )بستن حوادث آايران ( 

  
در گفتارقبل وضعيت ايران را ازنظراقتصادي و اجتماعي 
گزارش نموديم و دراين قسمت اوضاع سياسي ايران را 

شرح آنطور كه در طي اقامتم در ايران ديدم و شنيدم  
مي دهم  زيرا مسائل سياسي ايران از مسائل اقتصادي آن 

  .جدائي ناپذيرند
وضعيت سياسي ايران از وضعيت افتصادي آن بمراتب 

قدرت حاكمه كشور ايران را به . بدترو خطرناكتر است
گرداب كشمكشهاي بحران ساز كشانده است و مملكت ما 
د امروزيكي از سرنوشت سازترين دوره هاي تاريخي خو

  .را سپري مي نمايد
 12صفحهدر 

  محمد جعفري
    

 بازانديشي هايي در رابطه دين و دولت؛
  2 - بررسي مقايسه اي اسالم و مسيحيت

  
براي مردم آن زمان تفاوت نبوت با حكومت و پادشاهي كامالً 
روشن  بود و بدين علت به هنگام فتح مكه وقتي ابوسفيان به ابن 

  : عباس گفت
ه تو عظيم باال گرفت، و ملك وي عظيم ملكي كار برادر زاد“

اين نبوت است نه ملك و  “ :ابن عباس پاسخ داد” شد
    29”پادشاهي

     پيامبر كوشش مي كرد كه يك تجسم عيني و يك الگوي اخالقي
 13صفحهدر 

 

  مهران مصطفوي
  

  انتخابات آزاد، " سئوال در باره 2 بند و 20
  "سالم و عادالنه

  
كميته "تحت عنوان  كشور كميته اي فعاالنشماري از حقوقدانان و 

افراد زير از  . داده اند تشكيلرا "دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه
هادي اسماعيل زاده، عباس امير : جمله از فعاالن اين كميته هستند

باوند، حبيب  انتظام، حسين انصاري راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس 
اهللا پيمان، محمد علي دادخواه، تقي رحماني، عزت اهللا سحابي، 

، احمد صدر حاج سيف زاده، خسروسيف عبدالفتاح سلطاني، سيد محمد 
اكبر  سيد جوادي، شيرين عبادي، محسن كديور، مرتضي كاظميان، علي 

معين فر، سعيد مدني، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نرگس محمدي، علي 
طبق   .يزدي، حسن يوسفي اشكوري اكبر موسوسي خوئيني، ابراهيم 

آنچه  در نخستين اطالعيه اين كميته آمده است وظيفه كميته پرداختن 
  :ه سه امر زير استب

 تعيين معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادالنه طبق -1
ضوابط تعريف شده در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن  

   1994 مارس 26  و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب 
اساس  بررسي عملكرد مسووالن و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها بر -2

  معيارهاي مذكور
يكايك شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي " بستر سازي براي آنكه -3

  .بيشتري در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند
 پيش شرط برگزاري 20كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه،  

  : زير مورد تاكيد قرار داده است انتخابات را به شرح 
 16صفحهدر 
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صول قانون اساسي مي بايد از   ا
بيشترين شفافيت برخوردار باشند و 

تمامي حقوق انسان و حقوق ملي بيانگر 
و در درون و بيرون مرزهاي ملي 

حقوق جانداران و طبيعت و حقوق 
و نيز اصول راهنماي جامعه جهاني 

مردم ساالري، با تأمين بيشترين 
م در اداره امور حاد مردآمشاركت 

زباني كه در . جامعه خويش باشد 
نگارش اصول قانون اساسي بكار مي 

و بي نياز  دقيق و شفاف رود، مي بايد 
  . به تفسير باشد 

  قانون اساسي    با وجود اين، چنين 
نه تنها . تمامي فضا را پر نمي كند 

بهترين قانون اساسي دولت حقوق 
زماني ورد، بلكه آمدار را پديد نمي 

هم كه دولت حقوق مدار مي شود، 
بمثابه قدرت فضاي خالي دارد و، بنا بر 

ن را با توقعات خود پر مي كند  آ، نياز
» منافع مالي « و به عمل خويش صفت 

از اين . مي دهد » مصالح دولت « يا 
رو، هر سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه 
و نيز رسانه هاي عمومي مي بايد 

هر مقام . ر پيدا كنند ساخت مردم ساال
برابر مسئوليت صاحب اختيار باشد و در 

 موافق حقوق مندرج ،سازمان دولت
در قانون اساسي، رابطه ها ميان 

  . مسئوليت ها تنظيم شوند 
 ساخت محور تا وقتي    با وجود اين، 

بنيادهاي اجتماعي قدرت است، در 
مقام عمل، هر بنياد  تابع ميل فزوني 

بنا بر اين، نبايد . طلب قدرت است
خود را فريفت و گمان برد كه قانون 
اساسي و حتي مردم ساالر كردن 

 مانع از ميل دولت به دولت،ساخت 
گسترش قلمرو خود به زيان ديگر 
بنيادهاي جامعه، بنا بر اين، به زيان 

لذا از قاعده .  جامعه مدني  مي شود
  : اي عمومي مي بايد پيروي كرد 

نيادهاي جامعه در محدود كردن ب   
بكار بردن قدرت و گسترده تر كردن 
فراخناي الاكراه جامعه مدني يا فراهم 
آوردن امكان برابر براي آنكه اعضاي 
جامعه بتوانند حقوق خويش را به عمل 

به سخن ديگر، تغييري . درآورند
اساسي در ساخت جامعه و بنيادهاي 
آن  مي بايد تا انسان از تابعيت قدرت 

  .بدر آيد
 نبايد باشد  الئيسيته ظرف خالي - 3 

كه دولت و ديگر بنيادهاي جامعه، در 
لذا، . مقام قدرتمداري، آن را پر كنند

تكليف آن در قانون اساسي مي بايد 
 قانونگزاري عادي  بهتعيين شود و

براي مثال، قانون اساسي . حواله نشود
دولت از بنيادهاي ديني : نبايد بگويد 

چگونگي آن را . و مرامي جدا است
بلكه بايد بگويد . قانون معين ميكند

دولت از بنيادهاي ديني جدا و از دين  
و ايدئولوژي و مرام فلسفي خالي است 

معين قانون  همين چگونگي آن راو 
  بنا بر اين،  .  مي كند

 2 و 1 دو بند  به ترتيبي كه در-الف 
و سازمان ، قانون اساسي خاطر نشان شد

   دولت مي بايد دهي دموكراتيك
مسئوليتها و در نتيجه اختيارهاي 
درخور آنها را با شفافيت تمام مشخص 
كند، طوري كه نه بنام مسئوليت ونه به 
هيچ نام ديگري، مقامي نتواند به خود 
اختياري بدهد و يا از ابهام و يا ناگفته 

براي افزودن بر ) فضاي خالي(= اي 
  . اختيار خود سود جويد

ن باشد كه به قول آيم از هرگاه ب –ب 
رونه ريموند، اسالم احكام و ارزشهاي 
ناسازگار با جمهوريت داشته باشد، 
چاره چماق كردن الئيسيته و فرود 

ن بر سر اسالم و باورمندان آوردن آ
، » الئيك ها « بنا بر قول . بدان نيست 

زادي دگر انديش است كه گوياي « آ
. » زادي در يك كشور است آرعايت 

س، چاره سانسور نكردن اسالم بمثابه پ
در غرب، . زادي و حقوق است آبيان 

بنا بر استفاده از  خشونت گرائي مأخوذ 
از فلسفه غرب و دون انسان شماري 
زن، باز مأخوذ از فلسفه ارسطوئي را 
كه قدرت پرستان، در پوشش اسالم، 
رويه كرده اند، براي ايجاد ترس و 

ابي به استفاده از ترس براي دست ي
چنانكه كارهاي اين . قدرت است

ن، آجانب، در باب حقوق انسان در قر
ن، اصول آمنزلت زن و حقوق او در قر

ن، وقتي نيز توانسته اند آراهنماي قر
انتشار يابند، گرفتار سانسور سكوت شده 

اگر قرار بر اين باشد كه . اند 
دموكراسي فرصت ايجاد كند تا كه 

زادي باز آن دين از بيان قدرت به بيا
يا نبايد دست كم اين گونه آيد، آ

  كارها را سانسور نكرد ؟ 
 حقوق دينها و مرامهائي كه با   بهر رو،  

نه تنها  موافق هستند، 1مذكور در بند 
دولتي يا يا مرام دين «نياز ندارند 

بگردند، بلكه » يا مرامي دولتي ديني 
و جدائي از نياز به استقالل از دولت 

 زيرا بدون اين استقالل و .دارندن آ
جريان آزاد انديشه ها و جريان بدون 

آزاد اطالعات، نمي توانند بيان آزادي 
هر گاه دين ها كه در بيان . بگردند

قدرت از خود بيگانه شده اند، بيان 
ديني، (بنيادهاي جامعه زادي نشوند، آ

سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، 
مانند و  يقدرتمدار م)  تعليم و تربيتي
  تراشي و قدرت پرستيانسانها از قدرت
  . .آزاد نمي شوند

بدين قرار، هرگاه دين ها و مرامهائي    
 با دولت  وكه در كشور پيروان دارند

مردم ساالر موافق نيستند، با درس 
گرفتن از تجربة فرانسه، روش صحيح و 

 نه ستيز با آنها كه باز ،مطابق با آزادي
يان آزادي، از راه گرداندن آنها به ب

آزادي جريان انديشه ها و آزادي 
  . جريان اطالعات است

  توجه مي دهد كه از ابهامهاي -ج 
موجود در الئيسيته فرانسوي، يكي 

اگر بنا را . جدائي كليسا از دولت بود
بر رفع ابهام بگذاريم و جدائي دين و 

بايد  مرام را  مراد كنيم، ناگزير مي
 جدائي پديد مي ابهامهائي را كه اين

تكليف دولت معين :  كنيم ، رفعآورد
شد و دين ها و مرامهايي كه در حقوق 
و اصول راهنما و هدف اشتراك 
دارند، در رابطه با دولت ، مشكل پيدا 

اما آنها كه در آن حقوق و . نمي كنند
اصول راهنما و هدف  اشتراك ندارند 
و هم آنها كه اشتراك دارند، از لحاظ 

ي گوناگون، از جمله سياسي، فعاليتها
چه موقعيتي را پيدا مي كنند؟  اين 

 پاسخ شفاف و اطمينان بخش ،پرسش
ميخواهد و اين پاسخ در قانون اساسي 
مي بايد داده شود و با بياني شفاف و 
بدون آنكه جاي چون و چرا و تفسير 

  : باقي گذارد 
دينها  و مرامها در فعاليتهاي خود آزاد 

  . هستند
  : كه پيش ميĤيد اينست پرسشي 

در غرب، آزادي انديشه، حتي براي   
. ، وجود دارديدشمنان مردم ساالر

احزاب راست و چپ كه مردم ساالري 
. را نمي پذيرند، آزادي فعاليت دارند

اما آيا ممكن نيست، بنام دين يا مرامي، 
حزبي تشكيل شود و اكثريت پيدا كند 
؟ و فاتحه دولت مردم ساالر را بخواند

اگر اين امكان هست، آيا نبايد دولت 
مردم ساالر، پيشاپيش، در برابر اين 
خطر، مصونيت پيدا كرده باشد؟  آيا 

 جلوگيري از فعاليتها به نام ،راه حل
دين يا مرام مخالف حقوق و اصول 

زيرا .  ؟ نه ي دولت استراهنما

اكثريت پيدا كردن صاحب دين يا 
، گوياي اين .. مرامي ضد حقوق و

واقعيت است كه  جامعه فرهنگ مردم 
ساالر پيدا نكرده و در آن بيان آزادي 

بنا بر . جاي بيان قدرت را نگرفته است
اين، اگر الئيسيته نخواهد ظرف خالي 
بشود تا دولت و هر جوينده قدرتي 
آن را به دلخواه خود پر كند،  اگر 
نخواهد تجربة شكست خورده اي 

د ديني بشود كه در آن، تا وقتي بنيا
قدرت داشت دولت را ) كليسا(

خدمتگزار خويش مي گرداند و چون 
ليبراليسيم بمثابة آئين سرمايه داري 
قدرت جست، در پوشش الئيسيته، 
خواستار استقالل دولت از كليسا شد تا 
آن را خدمتگزار خود كند و اينك 
چون از آن مي ترسد كه دين عرصه 
را از دستش بدر آورد، قاعده اي را 

غيير مي دهد كه، از رهگذر باور به ت
 وضع كرده بود، خاصه ، پيروزي خود

  :اول آن ميتواند عبارت باشد از 
 بنا بر ،جنبش آزادي انسان از قدرت  

اين،  تغيير رابطه انسان با بنيادهاي 
)institutions ( ششگانه جامعه از راه  
 تغيير پايه  ساخت گيري اين -  1 –ج  

  بنا بر اين، . به آزاديقدرت  بنيادها از 
 پايان گرفتن رابطه قوا ميان -  2 –ج 

بنيادها  و باقي نگذاشتن محل براي 
سلطه يكي بر ديگري و تأمين همكاري 

  آنها  به قصد 
 الغاي تمامي سانسورها  براي -  3 – ج

  دستيابي به 
  تأمين بي طرفي دولت در - 4 -ج 

آنچه به باورها و انديشه ها و اطالعات 
ربوط مي شود و مانع شدن از اينكه م

بنيادي از بنيادهاي ديگر عامل سانسور 
بگردد و وسائل ارتباط جمعي به اختيار 
قدرتمدارها در آيد و آزادي عقيده و 

قدرتمدارها بيان بيان، در آزادي 
كه جريان بدين سان است . ناچيز شود

آزادي انديشه ها و جريان آزاد 
ف از هد. شودمي اطالعات برقرار 

  آزادي اين دو جريان، 
 برخوردار شدن دائمي جامعه -  5 –ج 

از بيان آزادي و فرهنگ مردم ساالري 
  و. است 

باورهاي ديني، فلسفي و غير آن   - 4
بنا بر . از شئون شخص انسان هستند 

اين، اصل براينست كه باور ديني يا غير 
ديني هركس از آن او است و بر 

ود باوري دولت ممنوع است كه از خ
داشته باشد و بر حكومت نيز ممنوع 

را  مخالفي است كه دين و باور
در . دستمايه پيشبرد هدفي سياسي كند

حال حاضر نيز، مالتاريا از جمله، 
و گروههاي مرام سركوب اقليت بهائي 

هدفي به را، وسيلة رسيدن مند ديگر 
كرده است كه جز استبداد سركوبگر 

يا و گروههاي و يا  رفتار مالتار. نيست
پذيرش صلح و ( = زورپرستي كه اسالم 

را وسيلة توجيه بكار بردن هرچه ) سلم 
سبعانه تر خشونت كرده اند، فرصتي 
براي طالبان قدرت درغرب بوجود 

 حكومت فرانسهچنانكه . آورده است
نيز موقع را براي استفاده از اقليت 

براي رسيدن به هدف ) اسالم ( ديني 
اگر راست . مرده استسياسي، مغتنم ش

باشد كه هدف سياسي آقاي شيراك از 
قانون ممنوعيت «به تصويب رساندن 

، دست باال را يافتن در رقابت  »روسري 
با رقباي سياسي، از جمله تمايلهاي 

 9سرمقاله لوموند (راست افراطي است 
، كار او مخل زندگي )2004ژانويه 

باورهاي مختلف در آشتي و بردباري و 
  با يكديگر از رهگذر جريان تفاهم

و نيز دين و باور .  آزاد انديشه ها است
ستيزي بر دولت و نيز حكومت ممنوع 

زيرا  اينگونه كارها استعمال زور . است
را موجه ميكنند و دولت را به بيراهه 

  .قدرت مداري مياندازند
هرگاه بنا بر تقويت بدين قرار، 

كار دولت ايجاد همبستگي ملي باشد، 
يط آشتي و بردباري و بسا همزيستي مح

در دوستي ميان باورهاي ديني و غير 
   از راه. ديني  است

 الئيسيته، پنجم  بكار بردن خاصه - 5
. بايد باشد  خشونت زدائي دائمي كه 

در حقيقت، در صورتي كه دولت از 
بكار بردن روز افزون زور بي نياز شود، 
روش كردن خشونت بعنوان دين يا 

در بخش بزرگي، توجيه خود را مرام، 
اگر سازمانهاي سياسي . از دست ميدهد

هدف فعاليت را نه قبضة قدرت كه 
رسيدن به آزادي كنند، خشونت بي 
محل ميشود و جاي خود را به رابطة 

با وجود . انديشه با انديشه مي دهد 
 وقتي استدالل مي شود كه اين، 
 مردم ساالر است، دشمنان مردم دولت

 بنام يك دين يا يك ساالري،
خشونت را روش مي كنند ، ايدئولوژي

  يا دشمنان ديني يا مرامي كه به . 
راهنماي دولت » خواست مردم « 

گشته است، در صدد سرنگون كردن 
دكترين « پس بنا بر. ن مي شوند آ

، دولت مي بايد »حمله پيشگيرانه 
 دو تجربه، يكي . ورد آخشونت دركار 

 ديگري تجربه تجربه دوران پهلوي و
ايران  و نيز دوران مرجع انقالب 

تحديد ( تجربه هاي امريكا و انگلستان 
جا ) زاديها بنام مبارزه با تروريسم آ

كه در ايجاد د  نبراي ترديد نميگذار
 گرايشهاي داراي ↔مدار بسته دولت 

 ↔باورهاي مخالف و يا دولت 
. تروريستها،  راه حل پيدا نمي شود

ورد و ابعاد آخشونت خشونت مي 
ويرانگري را بطور مداوم بزرگ مي 

در دوران مرجع انقالب ايران، . كند 
  : ميز شد آاين تجربه موفقيت 

   هر گاه دولت حقوق مدار بماند و 
خشونت زدائي را روش كند، 
گروههاي قدرت مدار، به مشروعيت 
بخشيدن به فعاليت خود توانا نمي 

ن و زيرا نمي توانند رعايت نشد. شوند 
ويز كنند آيا تجاوز به حقوقي را دست 

.  
 از آنجا كه الئيسيته جانشين تقدم و - 6

سلطه بنياد ديني بر دولت با تقدم و 
سلطه دولت بر بنياد ديني نيست  و از 
آنجا كه بنا بر تأمين فعاليت همĤهنگ 
بنيادهاي جامعه بر اصل آزادي و در 
خدمت انسان آزاد است، بنا بر ميزان 

  الئيسيته الغاي تبعيضهاي عدالت،
نژادي و ديني و قومي و جنسي و نيز 
تبعيضهاي حاكم بر روابط بنيادهاي 

اصل برابري در برابر . جامعه است
قانون، برابري در تعليم و تربيت، 
برابري در كار، برابري در رجوع به 

وقتي خاصه اي از خاصه ... قاضي و
هاي الئيسيته ميشوند كه اين برابريها 

قعي باشند و روشهاي تأمين اين وا
برابريها بطور شفاف مشخص و مسئوالن 
تأمينشان معين شوند و در عمل، بر قرار 

  . گردند
نكه بيزاري از سياست، آبراي   - 7

خاصه جاي به عالقه به سياست بدهد، 
 الئيسيته شفاف سازي فضاهاي هفتم

سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
در اين فضاها فرهنگي جامعه و فعاليتها 

پيش از همه، قلمرو دولت و  . مي شود
سازمانهاي سياسي هستند كه ميبايد 

شفاف بگردند و فعاليتهاي دولت و اين 
سازمانها هستند كه بايد در شفافيت 

خشونت زدائي در . انجام بگيرند
سياست داخلي و نيز در سياست 
خارجي بدون شفاف كردن  فعاليت و 

عاليتها انجام فضاي سياسي كه در آن، ف
بدون اين دو . ميگيرند، ناممكن است

شفافيت، استقرار برابريها از راه تبغيض 
چرا كه، در . زدائي نيز ناممكن ميشود

ابهام، جريان آزاد اطالعات و جريان 
د و نآزاد انديشه ها ناميسر ميشو

همانطور كه مي بينيم، به استناد 
اطالعات ساختگي، دولتهاي امريكا و 

 جنگ با عراق را موجه كردند انگليس،
بگذريم از اينكه رژيمهاي صدام و . 

مالتاريا و استبدادهاي ديگر، همه، نان 
  .  ومي خورندنددابهام را ميخور

بدين قرار، قانون اساسي مي بايد 
واجد اصولي باشد كه شفافيت را الزم 

 واليت و حاكميت  تا مگرتأمين كند
 و از. جمهور مردم واقعيت پيدا كند

آنجا كه هر ملت حقوق ملي دارد و 
اين حقوق در اصول قانون اساسي، در 
بياني شفاف، قيد ميشوند، دولت نياز به 

پيدا » اسرار«و نيز » مصالح عاليه «
نميكند و بخصوص روابطش با بنيادهاي 

، مي تواند و مي بايد از شفافيت رديگ
 از جامعهكامل برخوردار باشد تا  

مالي و نيز فسادهاي مالي و غير 
فسادهائي بياسايد كه دولتهاي مردم 

  .ساالر به آنها دچارند
 روژيس دوبره كه عضو كميسيوني - 8

بوده است كه آقاي شيراك مأمور 
الئيسيته و  مطالعه كم و كسريهاي

 كردهپيشنهادهايي براي رفع آنها 
نامه خود به ، 2004 ژانويه 8است، در

كميسيون برگزيده شيراك بصورت 
 Ce(انتشار داده است كوچكي  كتاب

qui voile le voile .( ،در اين كتاب
استدالل او اينست كه دولت الئيك 

جامعه . داريم ولي جامعه الئيك نداريم
چرا دولت الئيك .  استاالئيك بي معن

اشتراكات بيانگرداريم؟ زيرا الئيسيته 
و دولت محل ظهور همبستگي و است 

 به بنظر او، ورود. با هم بودن است
مدرسه با روسروي قلمرو همبستگي را 

 كميته. به قلمرو كثرت مبدل مي كند
Laïcité République Comité نيز  

ست كه محيط مدرسه، محل  بر اين
بروز همبستگي و انسجام در عين 

بنا . احترام به اختالف ها و تفاوتها است
بر اين، تمامي عالمتهاي ديني و سياسي 

اين . ع شوندقابل رؤيت مي بايد ممنو
كميته پنهان نمي كند كه ممنوع 
كردن استعمال عالئم ديني و سياسي 
در مدرسه با حق اختالف واصل كثرت 
گرائي مغاير است اما ارزشهاي آزادي 
. و برابري و برادري بر آن مقدم هستند

  )2003 دسامبر 23اظهاريه (
در واقع تنها وقتي حق و آزادي     

ند كه قدرت همان تعريف را پيدا ميكن
دارد، حقي ناقض حق ديگر ميشود و 

وگرنه چرا بايد . بر آن تقدم پيدا ميكند
با حق  آزادي يا برابري و حتي برادري

 پيدا كند تا مقدم بر آن تزاحماختالف 
 و اگر قرار باشد ارزشهائي مقدم ؟شود

چه چيز مانع از  و ناقض حقي بگردند،
آن ميشود كه بنام آن ارزشها، ديگر 

 بنام ،ق انسان نقض شوند وحقو
  الئيسيته، 

  14صفحهدر 

 3–ع بحث در فستيوال صلح و جنگوالئيسيته موض

  نكه الئيسيته خوش فرجام بگرددآپيشنهادها براي 
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در فصل پنجم اطالع ها و داده هـاي         
اقتصادي را كه گوياي تشديد مجازاتهـاي   
اقتصادي و وخامت بارتر شـدن وضـعيت        
اقتصاد كشور هستند ، از نظر خوانندگان       

   .مي گذرند
     بمناسبت سال روز گروگـانگيري نيـز       

به ها كـرده    گروگانگيران و ديگران مصاح   
در شـماره   . و اطالعاتي به دست داده اند       

چـرا كـه    . ينده بدانها بـاز مـي پـردازيم         آ
ايران همچنان در بند استبدادي است كه       

ــستي  ــد و    آه ــي ده ــارت م ــه غ ن را ب
گروگــانگيري ورود بــه مرحلــه بازســازي 
استبداد و كودتائي است كـه بـا كودتـاي          

ــرداد  ــاز   60خ ــتبدادي را ب ــت اس  ، دول
  .ساخت 

خوانندگان در فصل ششم ، خبرهـاي            
  :تجاوزها به حقوق انسان را ميابند

  

 گفتگوي -دو جبهه ؟ 
پنهاني كه بدستور 

 –بوش قطع شد 
تدارك حمله به 

  :ايران 
  
سياسـت  : دلـر   آلكساندر  آ*

ــه اي از    ــوش جبه ــط ب غل
ــيه    ــه و روس ــران و تركي اي

  :ورد آبوجود مي 
  
ــر، 27 در ◄ ــناس آ اكتبـ ــر كارشـ دلـ

وي مسائل بين المللـي، مقالـه اي        فرانس
در روزنامه فيگـارو انتـشار داده اسـت         

  :داراي اين نكات 
 سه كشور روسيه و تركيه و ايران كه         ●

در طول تاريخ برسر قفقـاز بـا يكـديگر         
گالويز بوده اند، اينك  بـا يـك مـسئله           

هر يك از اين سه ملـت       . روبرو هستند   
.  بزرگ  به دموكراسي نزديك هـستند        

در روسـيه   . ركيه تحقق يافته است     در ت 
در دست بنا است و در ايران اكثريـت         
مردم در تالش براي استقرار دمكراسي      

   . هستند
 هريــك از ايــن ســه كــشور بــزرگ ●
رزوي برقرار كردن روابـط ممتـاز بـا         آ

تركهـا مـي خواهنـد بـه        : اروپا هستند   
عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شوند و      

اسـتراتژيك  روسها مي خواهند شريك     
ــا     ــند و ايرانيه ــا باش ــك اروپ و انرژتي
خواستار گـسترش روابـط بازرگـاني و        

امـا يـك اراده     . فرهنگي بـا اروپاينـد      
قاطع باحتياج است ايـد كـه ايـن سـه           

از ايران  . كشور بيكديگر نزديك شوند     
  :شروع كنيم 

    استعفاي الريجاني، طـرف گفتگـوي      
 اروپا بر سر برنامه اتمي ايران ، عالمـت        

ضعف رئيس جمهوري احمدي نـژاد و       
همه كار  . اين بار ضعف قطعي او است       

شـده اســت تــا دنيــاي خــارج از ايــن  
اســتعفاي از : گــاه شــود  آواقعيــت 

الريجاني در وسط سفر احمدي نژاد به       
ــستان  ــاني در   ارمن ــدن الريج ــا  مان ت

شوراي امنيـت ملـي بعنـوان نماينـده         
مدن آمسلم است كه ميان    .  رهبر رژيم   

ين به ايران و بحران در رژيم مالها        پوت
: بر سـر اتـم ، رابطـه اي وجـود دارد             

پوتين در عـين تظـاهر بـه حمايـت از           
ــرب،     ــد غـ ــر تهديـ ــران در برابـ ايـ

محافظـه  پيشنهادهاي عملـي بـه رژيـم        
ايـــران داده اســـت و ايـــن كـــاران 

نهـا   آميـان   پيشنهادها سبب برخوردهـا     
  . شده اند 

ين  بايد دانست كه روسـها كـه بهتـر         ●
شناخت را از ايـران دارنـد ، هاشـمي          
ــسنجاني را درخــور همكــاري مــي   رف

، » شـوروي   « در اواخر دوران    . دانند  
ينـده قفقـاز و     آگرباچف با او در بـاره       

امـا  .  سياي ميانه گفتگـو كـرده بـود         آ
ب احمدي نژاد را نيـز خـوب        .گ.ك

ــد  ــي شناس ــوان  . م ــك ج ــي او ي وقت
 انتگريست بود ، پيشنهاد كـرده بـود بـه         

سفارت روسيه حملـه شـود و كاركنـان     
  .اين سفارت به گروگان گرفته شوند 

      اين بار، مسكو جبهه خود را انتخاب  
كــرده اســت و مــي خواهــد در حــل 
بحراني پيروز شود كه غرب به تنهـائي        

  . ن را ندارد آتوان حل 
تركهــا، بهتــر بگــوئيم    در  ميــان، ●

. كردهاي عراق ، وارد ماجرا شده انـد      
ت بي كفايتي ، امريكـا اجـازه داده         بعل

است متحد كردش در عـراق ، بـدون         
كمترين توجه به منافع بنيـادي متحـد        

. ترك امريكا ، هركار مي خواهد بكند        
همــه در بــاره اقليــت تــركمن ســاكن 
منطقه كركوك و هم  پناه گاه و پايگاه         

ك .ك.دادن به تروريستهائي كه از پ     
نكـه   آو اين ، با وجـود     .  جدا شده اند    

سان مي شد هم به طالباني و هم        آبسيار  
به بارزاني تفهيم كرد كـه جداشـدگان        

غــاز مائوئيــست آك كــه در .ك.از پ
بود، همانند خمرهـاي سـرخ نزديـك        
تــرين دوســتان خــود را در كردســتان 

حتـي نـزد    . تركيه از ميان برداشته اند      
دواير اطالعاتي ايران و سوريه ، زماني       

 كردهــاي كــه ايــن دو كــشور در پــي
  . عراق بودند، جاسوسي  كرده اند 

ــدفي    ● ــي ه ــوش در پ ــت ب  حكوم
مشكوك، اقليـت كـرد را در ايـران و          

بـدين سـان،    . سوريه تحريك مي كند     
سيا منافع بنيادي امريكا كه ايجاب مـي        
كنند با ارتـش تركيـه روابـط دوسـتانه          

ايـن  . داشته باشد، بخطر انداخته است      
ود ارتش نفوذ سياسـي خـود را در خـ         

  . تركيه نيز دارد از دست مي دهد 
     بدين سان، يك مسئله  پليـسي كـم         

اهميت كه در همين سـطح  مـي بايـد            
حل مي شـد،  سـبب شـده اسـت كـه             

نكارا و دمـشق، بـر سـر يـك          آتهران و   
استراتژي ضد تروريستي،  بـه يكـديگر        

و غـرب نـاگزير اسـت       . نزديك شـوند    
. ن حمايت كند    آبرخالف ميل خود از     

، 1950ست همانطور كه در سـالهاي       در
بر ضد كرد و كمونيـسم، رژيـم شـاه و           
دولت تركيه و رژيم پادشـاهي عـراق ،     
به يكديگر نزديك شدند و پيمان بغداد       

ن آبا اين تفاوت كـه      . را امضاء كردند    
نوبت ، قدرت حامي امريكا بود و ايـن         

  . بار، روسيه است 
اما بنظر  .  مسئله كرد حل خواهد شد       ●

رسد كه نزديكي ايـن كـشورها بـه         مي  
سـر  . يكديگر بسي ديـر خواهـد پائيـد         

وردن يك ايران ميانه روتر ، متحـد        آبر
يك عراق شيعه كه متحدان كرد خـود        
را ميانه رو كند، با تعهـد روسـيه بـسيار           

كـاري كـه    . سان  قابل تحقق اسـت       آ
  . ديپلماسي واشنگتن بدان توانا نيست 

عقــده       يـك تركيـه كـه خـود را از     
احـــساس تنهـــائي رهـــا كـــرده و در 
كارفرمائي هاي بسيار فعال و پويايش ،       
از دمشق تا باكو و تاچكند، موفقيت بـر         
موفقيت مي افزايند ، از رهگذر فـن و         
تــوان مــالي، عنــصر اساســي مجموعــه 

  . روس و ايران و تركيه مي شوند 
     نزديكي روس و چين بي فردا است       

ور كـه بـا   اما  بلـوكي از ايـن سـه كـش     
همسايگان خود صلح جو باشند ، ثمـره        
باري بهر جهت كردن اروپا در موضوع 

و روسـيه   ) پذيرفتن به اتحاديه    ( تركيه  
و بي كفايتي هاي حكومـت بـوش در         

  . مورد عراق و نيز روسيه است 
يا مـي بايـد بخـاطر ايـن تحـول                 آ

ينـده مـي    آگريست و يا خنديد ؟  تنها        
« . اسـخ بدهـد    تواند به ايـن پرسـش پ      

ملتهاي بزرگ  تركيه و ايران و روسيه ،     
هنگ خود، بـه دموكراسـي      آهريك با   

  .نزديك مي شوند 
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ــا   ــراي گفتگــو ب ــژه بــوش ب ــأمور وي م
امريكا به تعهـد    : ك گفته است    .ك.پ

خود در قبال تركيه مبني بـر مقابلـه بـا        
و  . تروريستهاي كرد عمل نكرده اسـت     

حاال تركيـه احـساس مـي كنـد چـاره           
ك، در .ك.ديگــري جــز حملــه بــا پ

پناهگــاه ايــن گــروه در شــمال عــراق  
 . ندارد 

     هرچند او حاضر نشد توضيح بدهـد       
چرا چند هفته پيش مأموريت خـود را        

از عـدم عمـل بـه       : رها كرد، اما گفت     
تعهد حكومت بـوش احـساس حرمـان        

  . مي كند 
نامـه نگـاران او بـه           در گفتگو بـا روز    

شرح و بسط قول كوتاه خود پرداخت       
عــدم عمــل بــه تعهــد ســبب : و گفــت

نزديكي استراتژيك تركيه به ايران شد      
زيرا هـر دو كـشور نگـران عمليـات          .  

ميز گروههاي جدائي طلـب     آخشونت  
  . كرد هستند 

بنا بر صـورت، قـول      : انقالب اسالمي   
امـا بنـا بـر    . دلر صحيح مي نمايـد   آ

، هريك از كـشور تركيـه و        محتوي  
روسـيه داد و ســتدهائي بـا اروپــا و   
امريكا دارند كه مـشكل مـي نمايـد         
حاضر شوند بخاطر بحران سـازيهاي      
يـك رژيـم بـي فـردا، آن را بخطــر     

هرچند يـك ايـران مـردم       . اندازند  
ســاالر مــي توانــد نقــش مهمــي در 
منطقه و جهـان ايفـا كنـد و چـون           
 رژيمي با ثبات مي شود كه سياسـت       
خارجي خود را بر وفق حقـوق ملـي         
خويش تنظيم مـي كنـد، از اعتمـاد         
كشورهاي اسالمي و نيز غير اسالمي      

  .   برخوردار مي شود 
  

امريكا به روسيه پيشنهاد گفتگو     * 
و معامله عمومي بـر سـر تمـامي         

استقرار سـامانه موشـكي     : مسائل  
در اروپــاي شــرقي  و كــوزوو و 

  :مي كند ... مسئله اتمي ايران و
  
 روزنامه، 2007 نوامبر 1در  ◄
 هي  چاپ روس"نيزاويسيمايا گازيه تا"
  به نقل از منابع آگاه آمريكايى زين

اعالم كرده  كه واشنگتن به مسكو 
پيشنهاد كرده است تا مجموعه مسائل 
بين المللى شامل كوزوو، ايران، پيمان 
كاهش نيروهاى نظامى متعارف در 

بل بطور يكجا اروپا را با امتيازدهى متقا
اين معامله بزرگ از . ندحل و فصل ك

سوى دولت آمريكا در زمانى مطرح 
شده است كه به تاريخ حل و فصل 
نهايى اين موضوعات نزديك مى 

 . شويم
 روزنامه نوامبر ،  1   و نيز ، در 

اينترنشنال هرالد ترييون، به نقل از يك 
 در محافل : نوشته است منبع آگاه

ته كه اياالت متحده ديپلماتيك نوش
حاضر است به روسيه در خصوص 
پيمان كاهش نيروهاى نظامى متعارف 
در اروپا امتيازاتى بدهد، البته در 
صورتى كه اين كشور هم مواضع خود 

 را نرمتر اندر قبال مسئله كوزوو و اير
 . كند

 امتيازات گويا بخشى از مجموعه اين    
پيشنهاداتى است كه واشنگتن با كمك 

نها قصد دارد بر اختالف نظرات آ
موجود ميان خود و مسكو در خصوص 
طرح اعطاى استقالل به كوزوو و جلب 
رضايت روسيه براى اعمال تحريمهاى 

 . مضاعف بر ضد تهران فايق آيد
  

ــوش    ــت ب ــام حكوم دو مق
مــــاجراي گفتگوهــــاي  

و » ايــران « محرمانــه بــا  
ن توسط بوش   آدستور قطع   

 را  و غلبه فكر جنگ با ايران     
  :باز مي گويند 

  
◄ Esquire تاريخچــه اي را از زبــان 

ــام  ــه در  –دو مق ــناس خاورميان  كارش
ــوش   ــت ب ــانم  –حكوم ــائي، خ  امريك

 ، Leverettقاي لورت   آهيالري مان و    
نكات درخور توجـه    . انتشار داده است    

  :اين تاريخچه عبارتند از 
ــالهاي بعــد از ترورهــاي   ●  11 در س

ان ، در ،  لـــورت و مـــ2001ســـپتامبر 
حكومت بوش، در عالي تـرين سـطح ،         

نها در شوراي امنيت    آ. كار مي كردند    
ملـــي بعنـــوان كارشـــناس سياســـت  

ــد    ــي كردن ــار م ــه ك ــان . خاورميان م
مذاكرات محرمانه با ايران را هـدايت       

لورت يك زمان مشاور پاول     . مي كرد   
بود و در سفرها او را همراهي مي كرد         

   . و بعد مشاور كندولزا رايس شد
     ســخت ســران حكومــت بــوش بــه 

به او مـي    . لورت فشار وارد مي كردند      
گفتند شما بيشتر از يك سال است مـي         

دسـت  . كوشيد ايران را متعهـد كنيـد        
نها سـانتريفوژهاي   آورد شما چيست ؟     آ

مـواد منفجـره    . بيشتري را ساخته انـد      
IED        به عراق مي فرستند كه در كشتن 

.  رونــد ســربازان امريكــائي بكــار مــي
سركوب گري رژيم در داخل كشور و       
تجاوزهايش به حقوق انسان بيشتر مـي       

  قابل ارائه چه داريد ؟ . شود 
 كـه در جريـان   –نچه لورت و مان     آ●

همكاري با يكديگر، همسر يكـديگر نيـز        
: ن مي ترسيدند واقع شد      آ  از    –شدند  

كوشش ديپلماتيك از طريـق سـازمان       
ـ . ملل متحد بي نتيجه شد       را روشـن   زي

شد كه روسيه و چين مقاصد ژئوپليتيك      
دارند و حاضر به توافق بر سر تـصويب         
مجازاتهاي سخت بر ضد ايران نيـستند       

 بنا بر اين واقعيـت ،       : مان مي گويد  ...  
هرگاه بنا بر جنگ شود، با توجه به اين         
امر كه  در پاكستان و افغانستان ميليونها        

برابـر  انسان ايران را بخاطر مقاومت در      
امريكــا ، ســتايش مــي كننــد و تــشديد 

حمله ها بـه قـواي امريكـا در عـراق ،             
ــران ، از   ــا اي ــه جنــگ ب دســت زدن ب
پاكستان و افغانستان تا فلسطين را منطقه 
جنگي مـي كنـد و  امريكـا را گرفتـار            
ــا تمــامي دنيــاي اســالم مــي   جنــگ ب

  . گرداند 
ن زمــان كــه مــان گفتگوهــاي     آ●

ـ       ران در سـازمان    محرمانه  با مقامـات اي
ملل را هدايت مي كرد، لورت را نمي        

 11از ماهها پيش از ترورهاي      . شناخت  
ســپتامبر، مــان بــا ديپلمــات ايرانــي در 

.  سازمان ملل متحـد ، در گفتگـو بـود           
ــا، ديــدارها و     ــد از وقــوع تروره بع

ــد   ــه يافتن ــا ادام ــك روز، ... گفتگوه ي

ايـران  : ديپلمات ايرانـي بـه او گفـت         
ون قيـد و شـرط، همكـاري        ماده ، بد  آ

گفتگوهـاي بـدون قيـد شـرط        . است  
خواستي بود كه امريكا داشت و اظهـار        

مي خواسـت ، بـدون پـيش        . مي كرد   
شرط، ديپلماتهاي دوطـرف بـه گفتگـو        

بنـا بـر ايـن، قـول ديپلمـات          . بنشينند  
. ايراني يك انقالب بـشمار مـي رفـت          

چرا كه ايران حاضـر مـي شـد بـدون           
  . مكاري كند قيدو شرط گفتگو و ه

     چند هفته بعد، وقتي مان در شوراي 
امنيت ملـي، تحـت رياسـت كنـدولزا         
رايس ، بعنوان متخصص ايران ، مشغول   
بكار شد ، همراه با ريان كروكر به اروپا         
رفت تا با تيمي از ديپلمات هاي ايران        

گفتگـــو در محـــل .  گفتگـــو كننـــد 
ساختمان سازمان ملل در ژنو ، در بـاره      

يران در جنگ با طالبان انجـام       كمك ا 
ايرانيها قبـول كردنـد كمـك       . گرفت  

 مرز  نزديكاگر خلبان امريكائي    : كنند  
مد، ايران از   آايران با چتر نجات فرود      

خطـر رهـايش كنــد و تحويـل ارتــش    
. امتيازها گويا بودنـد  ...  امريكا بدهد و 

ــنس ،   ــيمس دوبي ــال، ج ــان ح در هم
ــن ،   ــا، در بـ ــژه امريكـ ــتاده ويـ فرسـ

فتگوهاي ثمر بخشي ، بر سـر تـشكيل         گ
حكومت افغانـستان ، بـا معـاون وزارت         

  . ورد آامورخارجه ايران بعمل 
 بناگهان كـشورهائي نظيـر سـوريه و         ●

ليبي و سودان و ايران يشنهاد كمـك و         
با اين پيشنهاد، يك    . همكاري را دادند    

يا با  آ: پرسش حياتي نيز مطرح مي شد       
چـون  وجود كمكها كه مـي كننـد، هم       

كره شمالي و عراق در فهرست حـامي        
ن آتروريست مي مانند و يا اسمشان از        

  فهرست حذف مي شود ؟ 
او بـه   .     لورت كه تحليل گر سيا بـود        

اين نتيجه رسيد كه تروريسم خاورميانه      
كمتــر بــه مــذهب ربــط دارد و بيــشتر 

بـراي مثـال،   . فعاليتي تـاكتيكي اسـت      
 سوريه مي خواهد بلندي هاي جـوالن     

توانائي مقابله نظـامي بـا      . را پس بگيرد  
ناگزير به حمايت از    . اسرائيل را ندارد    

...   تروريسم بر ضد اسرائيل بر مي خيزد        
او با استفان هادلي ، نماينده دفتر ديگ        
چنــي و معــاون رئــيس ســيا ، گفتگــو و 

اگر : هادلي نوشت . كسب تكليف كرد    
كشوري مثل سـوريه و ايـران پيـشنهاد         

ــژه  ــك وي ــي  كم ــش را م  داد ، كمك
پذيريم اما  هـيچ  وعـده اي را مـا بـه              

  . عوضي  نمي دهيم 
امر مهم اين بود كـه  :  مان مي گويد     ●

ايرانيان قبول كرده بودند بدون قيد و       
نها  ، به تكـرار، بـه   آ. شرط گفتگو كنند    

ما فهميده ايم اثر ايـن      : من مي گفتند    
ــه  ــاي ( حمل ــپتامبر 11تروره ــه )  س ب

ن حد است كه اگر ما بـدون      امريكا بدا 
قيد و شرط بـه امريكـا كمـك كنـيم ،            
ديناميــك رابطــه دو كــشور را ، بــراي 

 سـال، تغييـر داده   25نخستين بار ظرف   
مــن بــاور كــردم كــه قــصدشان . ايــم 

  .صادقانه است 
 در همان زمان كه لـورت از وزارت         ●

خارجه به شـوراي امنيـت منتقـل مـي          
: شد، مان گرفتار مسئله جديـدي شـد         

 ، ايران را با Karin Aيك كشتي، بنام 
نيــروي .  تـن اسـلحه تـرك گفـت     50

ن را ، در بحر احمـر،       آدريائي اسرائيل   
كـشتي  : اسرائيليها گفتند   . توقيف كرد   

اسلحه را براي فلسطينيها مي برده است       
ــاال  .  ــران احتم ــت اي ــل  حكوم از حم

اسلحه توسط كـشتي اطـالع نيـز نمـي          
حمـل    ويـا   حكومت ايـران ق   .  داشت  

معاون . اسلحه از ايران را تكذيب كرد       
وزارت خارجه خود را به فوكس نيـوز        
فرستاد تا قاطعانـه ارسـال اسـلحه را از          
سوي مجموع دولت و نه تنها حكومت       

  . خاتمي ، تكذيب كند 
.      بوش ، رويه انتظار در پيش گرفـت       

ن، او مــي بايــد در آســه هفتــه بعــد از 
 را تـشريح مـي      كنگره ، وضعيت امريكا   

او ايــران و كــره شــمالي و ... و. كــرد 
  . خواند » محور شر « عراق را 

   بيش از يك سال بود كه ايرانيها در ●
  4صفحهدر 

 در لبه پرتگاه جنگ



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

  1386 آذر  4  ابان   تا 21     از 684ره شما 2007  نوامبر  25  12  ا ز

 

سطح عالي ديپلماسـي بـا امريكـا وارد         
لذا، جملـه بـوش     .  گفتگو شده بودند    

  .نها بودآضربه سختي بر 
ــد از  ــي از آ    بع ــاي ايران ن، ديپلماته

سه ماهانـــه در ژنـــو شـــركت در جلـــ
اما در ماه مـارس،     .  خودداري كردند   

مان نيز در گفتگو حاضر شد      . بازگشتند  
خطر بزرگي را بـه     : نها به مان گفتند   آ. 

تن پذيرفته اند ، موقعيت شـغلي و بـسا          
جان خود و خانواده هاي خـود را بـه          
ــه    ــن ك ــراي اي ــد ب ــه ان خطــر انداخت
ــا را  ــسئوليت شـــركت در گفتگوهـ مـ

  . بپذيرند 
    مذاكرات محرمانه با ايران، به مـدت    

  . يك سال ديگر،  ادامه يافتند
 زمان نزاع اين دو  با حكومت بوش         ●

وريل، در اواسـط روز ،      آدر ماه   : رسيد  
مـان  . چهار ماه بـه جنـگ مانـده بـود         

صـفحه اي را    . مشغول كار روزانه بـود      
كه سفير سوئيس در تهران فاكس كرده       

ـ    شغول بــود، در دســت گرفــت و مـ
مفاد نامه را او باتفاق     . ن شد   آخواندن  

صادق خـرازي ، بـرادر زاده خـرازي         
وزير خارجه وقـت، تهيـه كـرده و بـه           
تصويب مقامات عـالي دولـت رسـانده        

محتواي نامه عبارت از اين بود      . بودند  
كه ايران حاضر اسـت بـا امريكـا وارد          
گفتگو بر سر تمامي مـسائل فـي مـابين          

اي بـس مهمـي را     ايران امتيازهـ  . شود  
قطـع حمايـت از تروريـسم ،         : مي داد   

پايان بخشيدن به حمايت از حمـاس و        
جهاد اسالمي ،  متوقـف كـردن برنامـه        

  . اتمي  و حتي بازشناسي اسرائيل 
     مان ، در جا، يادداشتي براي مافوق       

  تهيه كرد    Haassخود ، ريچارد هاس     
تأكيد كرد كه مهم است بـي درنـگ         . 

  . بدهيم پاسخ مثبت 
شنيد كه كاخ سفيد فكرهـايش            بعدا

را كرده و به اين نتيجـه رسـيده اسـت       
تنهـا  . كه پيشنهادها ناديده گرفته شود      

پاسخ اين شد كه حكومت امريكـا نـزد         
ــوئيس در   ــفير س ــوئيس از س ــت س دول
تهــران ، بخــاطر پــرداختن بــه چنــين 

  !امري، شكايت كرد 
ــد از ● ــد روز بع ــستان آ چن ن، در عرب
عودي ، يك عمـل تروريـستي انجـام         س

 امريكائي كشته   8 تن ، از جمله      34. شد  
: گزارش اطالعاتي مـي گفـت       . شدند  

بمب گـذاران بـا اعـضاي القاعـده در          
دانسته .  ايران، ارتباط تلفني داشته اند      

يا ايران ارتباطي بـا ايـن اقـدام         آنبود  
يا افراد  آ. تروريستي داشته است يا خير    

 اي نزديك به ايران بـا       القاعده از نقطه  
تروريستها ارتباط گرفته اند يا خير ؟  اما 
رامسفلد بخـود ترديـد راه نـداد و در          

جاي شـك   : كنفرانس مطبوعاتي گفت    
ــست  ــران  . ني ــده در اي ــران القاع رهب

ن كـــشور  عمليـــات  آهـــستند و از 
  .تروريستي را سازمان مي دهند 

در عوض، پاول يادداشـت مـان را             
ن، در  آدو هفتـه بعـد از        . خوانده بود 

يك پذيرائي كه وزارت خارجه ترتيب      
داده بود، او به مان نزديك شد و گفت         

نبايـد  . يادداشت بسيار خـوبي بـود       « : 
  .  » ن را به كاخ سفيد مي فرستاديدآ

 ،  Esquire      در پاسخ به پرسـشهاي  
) وزيــر خارجــه ســابق امريكــا ( پــاول 

ت توصيف  لورت را مردي بسيار با كفاي     
  . كرد و بيشتر سخنان او را تصديق كرد 

     در باره پيـشنهادهاي ايـران كلـين        
من با تمـامي همكـاران      « : پاول گفت   

اصلي خود  تأكيد كـردم يـك معاملـه          
بزرگ با ايـران را تـدارك كننـد امـا           
هيچيك از ما، ايـن پيـشنهاد را معاملـه          

ما با ايران تا سال     . بزرگ تلقي نكرديم    
در اين سال،   . تگو مي كرديم     گف 2003

رئيس جمهوري دستور داد باب گفتگو      
  » . را ببنديم 

، جنگ بـا عـراق بـا        2003 در ماه مه     ●
كـاخ  . پيروزي به انجـام رسـيده بـود         

ن شـده بـود يـك سياسـت     آسـفيد بـر  

تهاجمي در قبال ايران به اجرا گـذارد    
ــران و در   .  ــم اي ــردن رژي ــزل ك متزل

ــبش    ــرانگيختن جن ــان ب ــورت امك  ص
مردمي بـر ضـد رژيـم جزئـي از ايـن            

  . سياست بود 
    لورت خدمت در حكومت بـوش را       
ترك گفت و در نخستين اظهـار او بـه          

من فكـر مـي     : واشنگتن پست اين بود     
كنم حكومت بوش خطـاي خطرنـاكي     

معنــاي ايــن . را مرتكــب شــده اســت 
سياست اينست كه ايران به سالح اتمي       

ـ       ز بـا   مجهز شود و هيچگونه گفتگوئي ني
  . امريكا نداشته باشد 

  در پايان لورت و مـان گزارشـي را           ●
تهيه مي كننـد و از سـيا مـي خواهنـد            

نها است كـه    آهرگاه اطالعي در نوشته     
در اسناد محرمانه منتـشر نـشده اسـت،         

سيا اطالعـي را كـه      . گاه كند   آنها را   آ
موضوع سند محرمانه اي انتـشار نيافتـه        

وجـود  بـا   . باشد، تشخيص نمي دهنـد      
اين گزارش را چنان سانسور مي كننـد        

گـزارش را   . كه غير قابل فهم مي شود       
بنا بوده است نيويـورك تـايمز منتـشر         

اين دو بكار مي پردازند و بـراي        . كند  
اطالعات سانسور شده، مĤخذ مي يابنـد       

  .و نوشته خود را منتشر مي كنند 
از زمــان :  ايــن دو مــي گوينــد       

ــشنها   ــتن پي ــسكوت گذاش ــران، م د اي
حكومت بـوش وارد مرحلـه تـدارك        

  . جنگ  با ايران شده است 
     يك دوره ، نه جمهوريخواه ها و نه        
ــن دو    ــشدارهاي اي ــه ه ــا ب دموكراته

امـا سـرانجام ،     . توجهي نمـي كردنـد      
توجه ها به هشدارهاي ايـن دو جلـب         

  : مي شود 
 سناتور جيم وب طرحي را تسليم سنا        -

ومـت بـوش    ن حك آمي كند كه بنا بـر       
بدون اجازه كنگره حق حمله به ايران       

  .را ندارد 
  پـــاول ســـكوت را مـــي شـــكند و -

مـا  : هشداري اخطار ماننـد مـي دهـد         
نمي توانيم گفتگو كنـيم وقتـي بطـرف         

نچـه را   آگفتگو مـي گـوئيم پيـشاپيش        
  .حاصل گفتگو خواهد شد، به ما بدهيد

 حتي  هانري كيسينجر مصاحبه كرد و -
همه كار بكنيم تا با ايران      ما بايد   : گفت  

  .به تفاهم برسيم 
 از درون كــاخ ســفيد ، لــورت ايــن ●

روسها ارسال سـوخت    : سناريو را شنيد    
اتمي به ايران را زمان بندي كرده اند        

به سخن ديگر ، نيروگاه اتمـي بوشـهر       . 
يعنـي  . از ماه نوامبر بكار خواهد افتـاد        

زيـرا  . غير قابل بمبـاران خواهـد شـد         
هماننــد ( كتيــو آشار راديــو خطــر انتــ

سيب ديد  آنيروگاه اتمي چرنوبيل  كه      
و چون كرملين گفت    . ورد  آببار مي   ) 

تكميل نيروگاه اتمي را بـه تـأخير مـي          
اندازد ، كاخ سفيد بطور جدي جنـگ        

  . پيشگيرانه را مورد توجه قرار داد 
  

اما تالشـهاي لـورت و مـان را         * 
سـفر  : د  راحمدي نژاد به بـاد دا     

ــژاد بــه نيويــورك و احمــدي  ن
گفتار و كردارش ، هم ايـران را        
ــارزات   ــوع اول در مبــ موضــ
انتخابات رياست جمهوري كـرد     
و هم اكثريـت مـردم امريكـا را         

  :پشتيبان حمله به ايران گرداند 
  
لومونـد   ) 2007 اكتبـر    31(  لوموند   ◄

گزارشــي در بــاره مبــارزات انتخابــات 

رياست جمهـوري امريكـا انتـشار داده        
بنـا بـر ايـن گـزارش، موضـوع         . است  

ايـران يكــي از موضـوعهاي اصــلي در   
انتخابات مقـدماتي امريكـا بـدل شـده         

از نظر نامزدهاي جمهوريخواه ،     : است  
، سـخن   »خطر ايـران    « سخن گفتن از    

نهـا  آ. گفتن از امنيت ملي امريكا اسـت    
ايران را پيش مـي كـشند تـا از سـخن            

از .  گفتن در باره عراق اجتناب كننـد        
نظر نامزدهاي دموكرات، سخن گفـتن      
از ايران، روشي است بـراي حملـه بـه          
هيالري كلينتون ، رقيبشان كه از همين       

 . حزب است 
     بغير از رون پل، يكي از نامزدهـا از         
حزب جمهوريخواه كه به جنگ عـراق       
رأي نداده بود، بقيه نامزدها راحـت از        
لزوم جنگ پيـشگيرانه بـر ضـد ايـران          

رودي جيوليـوني،   .  نـد   سخن مي گوي  
شـــهردار پيـــشين نيويـــورك كـــه از 
نامزدهاي حزب جمهوريخـواه امريكـا      
است، قول مي دهد در صورت انتخاب 

 5شدن به رياست جمهوري، ايـران را        
او رقبـاي   .  سال بـه عقـب ببـرد         10تا  

دموكرات خود را متهم كـرد كـه مـي          
خواهند با ايران گفتگو كنند بهرقيمت      

منـاظره بـاراك    :  داو مي گوي  . كه شد 
هر دو نامزد   ( اوباما و هيالري كلينتون،     

بر سر اينست كـه     ) از حزب دموكرات    
در صورت انتخـاب شـدن بـه رياسـت          

يا بايد احمدي نـژاد و بـن      آ،جمهوري
ــوگند  ــاي س ــم ادع ــه  مراس  ،الدن را ب

  ! دعوت كرد يا پذيرائي بعد از مراسم 
ــا نامزدهــاي دمــوكرات  هــيالري :  ام

ه جـورج بـوش توصـيه مـي         كلينتون ب 
كند كل سپاه پاسداران را در فهرسـت        

ايـن  . سازمانهاي تروريست قرار دهـد      
ــر     ــاي او را ب ــاي رقب ــيه انتقاده توص

 نامزد از ايـن     8در ميان   . انگيخته است   
حزب، او تنها نامزد است كه به طرحي        

 سپتامبر ، در    26رأي داده است  كه در       
ن، آمجلس سنا به تصويب رسيد و بنا بر      

سپاه پاسداران يك سازمان تروريـستي      
او رأي داد و بـه بـوش توصـيه          . است  

كرد چون مي انديشد از سـوي حـزب         
ــامزد رياســت جمهــوري   دمــوكرات ن
خواهــد شــد و رقيــب او از حــزب    
جمهوريخواه جيولياني خواهد شد، از     

 سـالح رقيـب     خلعهم اكنون ، در فكر      
  . خويش است 

ملـي  منـافع   «  بنا بـر مـتن مـصوب ،          ●
امريكا ايجاب مي كننـد كـه حكومـت         
ايران از متحول كردن چريكهاي شيعه      
عراق به سازمان نظير حزب اهللا لبنـان ،         

بـه حكومـت امريكـا      . جلوگيري كنـد    
ــپاه    ــت س ــه فعالي ــود ب ــي ش ــيه م توص

. پاسداران در خاك عراق پايان دهـد        
به حكومت توصيه مي شود با احتراز از        

ـ   ران، بـا  گسيل قواي زميني به داخل اي
ــدرت   ــزار و قـ ــاط ابـ ــزم و احتيـ حـ
ديپلماتيك و اقتصادي و نظامي امريكـا       

   .  را بر ضد سپاه بكار برد 
ــانزدهمين بحــث  زاد آ    در جريــان پ

نامزدهاي حزب دموكرات با يكـديگر،      
 كلينتون بخاطر  اكتبر، به هيالري30در  

رأيي كه داده بود، اعتـراض مـداومي        
:  گفـت    در پاسخ، هـيالري   . مد  آبعمل  

تا بي نهايت مي تـوان در بـاره طـرح           
مصوب سنا كه بـراي حكومـت اجبـار         

. قانوني ايجاد نمي كند ، استدالل كرد 
نچه اساسي است غفلت مي شود آاما از 

من با مسيري كه بـه جنـگ بيانجامـد          : 
اما بـا هـيچ كـار نكـردن نيـز           . مخالفم  
من طالب يك ديپلماسي قوي . مخالفم 

  . ن باشند آپشتيبان  هستم كه مجازاتها 
زاد ،  آ     تيم روسر، اداره كننده بحث      

اين پرسش را از همـه نامزدهـا كـرد و      

: خواستار پاسخي صريح و شـفاف شـد         
يا متعهد مـي شـويد از مجهـز شـدن           آ

جلوگيري كنيـد ؟      ايران به بمب اتمي   
يا پاسخي كـه    آ: و اصرار و تأكيد كرد      

مي دهيد يك تعهـد اسـت ؟ هـيالري          
ــ ــخ داد كلينت ــاراك . ري آ: ون پاس ب

دوباره از او سـئوال     . اوباما ترديد كرد    
» سياسـت تـرس   « شد و او در پاسخ به      

كــه بــوش بــه اجــرا گذاشــته اســت ،  
نامزد جناح چـپ، دونـيس      . پرداخت  

: كوسينيچ به روزنامه نگـار هـشدار داد       
مواظب شـيوه پرسـش خـود در بـاره          

ن روزنامه نگارا . ايران از نامزد ها باشد      
يك نوبت امريكـا بـه جنـگ بـا عـراق            

نهـا فـشار وارد مـي       آكشاندند و من به     
   .كنم تا كه خويشتن دار شوند 

ــا  *  ــار در امريك دو ســنجش افك
ــي    ــشديد نگرانـ ــاكي از تـ حـ
امريكائيان بخـاطر مجهـز شـدن       
ايــران بــه ســالح اتمــي و بيــشتر 
شدن موافقان حملـه نظـامي بـه        

  :ايران هستند 
  
 سنجش افكـاري     اكتبر، نتايج  31 در   ◄

كه زوگبي انترنشينال در امريكا انجـام       
بنا بر اين نتايج،    . داده است، منتشر شد     

 درصد  از امريكائيان بـر ايـن بـاور           53
شده اند كه حكومت امريكا ناگزير مي       

.  شود بر ضد ايران دست به جنگ بزند         
:  درصـد امريكائيــان مــي گوينــد  52و 

هرگاه حكومت امريكا دست به جنـگ       
ن حمايـت خواهنـد     آ ايران بزند، از     با

  . كرد 
 سنجش افكار دوم را يو اس تو دي         ◄
بنـا بـر ايـن      .  نوامبر منتـشر كـرد       5در  

  سنجش افكار، 
 درصــد امريكائيــان مــي گوينــد 46 ●

خــواه پــيش و خــواه بعــد از شكــست 
ديپلماسي، مـي بايـد اقـدام بـه حملـه           

ــرد   ــران ك ــه اي ــامي ب  درصــد 45. نظ
 چـه بعـد از      مخالف جنگ چه پـيش و     
جانبـداران  . شكست ديپلماسي هـستند     

حمله نظامي از حزب جمهوريخواه دو      
برابر طرفـداران از حـزب دمـوكرات        

  .هستند 
 صــحبتهاي مكــرر رئــيس جمهــوري ●

بوش و معاون او ديـگ چنـي در بـاره           
خطر مجهز شدن ايران به سالح اتمـي        
مردم امريكا را نگران اين خطر كـرده        

ـ  4از هر   : است    امريكـائي   3ائي     امريك
  .نگراني خود را ابراز مي كنند 

نند آ اما سه چهارم امريكائيان نگران       ●
كه جنگ پيش از موقع و بطور ناپختـه         

  .روي دهد 
 درصــد امريكائيــان از سياســت 64 و ●

 در 31بــوش و مــديريت او ناراضــي و 
يــو اس تــو دي . صــد راضــي هــستند 

براينست كه در عدم محبوبيت ركـورد       
  .ست شكسته ا

 به اين پرسش كـه اگـر كوشـشهاي           ●
اقتصادي و ديپلماتيك امريكا به جـائي       

يا امريكا مي بايـد و يـا نمـي          آنرسيدند  
 درصـد  34بايد دست به جنـگ بزنـد،     

 درصد  55پاسخ داده بايد جنگ كند و       
 درصـد   11گفته اند نبايد جنگ كند و       

  . نظري نداشته اند 
     ايران موضوع اصـلي در انتخابـات       

. ياست جمهوري امريكا گـشته اسـت        ر
  46( اخــتالف موجــود در درصــدها   

 درصــد 35درصــد موافــق جنــگ و   
ناشــي از اينــست كــه ) موافــق جنــگ 

  .هريك مربوط به يك سنجش هستند

با توجه به تحول افكار     :    انقالب اسالمي 
عمومي امريكا است كـه كنـدولزا رايـس         
خبـر تــشديد تحـريم اقتــصادي  را داد و   

عواقـب  « چني ايران را تهديـد بـه        ديگ  
خودداري از تعليق غنـي سـازي     » سخت  

   : اورانيوم كرد
  

 ايـران   بنا بر طرح حمله بـه     
ديگ چني ، جنگ با حملـه       
موشكي اسـرائيل بـه ايـران       

  :غاز مي شود آ
  
نچـه  آ ) 2007 اكتبـر    26( لتر نت    آ◄ 

، پـيش از    » طرح ديگ چني    « در باره   
 را همـراه بـا      ن تاريخ انتشار يافته بود    آ

اطالعاتي كه خود تحصيل كرده است،      
ورده است  آطوالني باز    در نوشته نسبتا    

  :ن عبارتند از آنكات عمده . 
 بنــا بــر طرحــي كــه استراتژيــستهاي ●

ديگ چني  تهيه كرده اند ، اقدام اول         
واشنگتن اينست كـه اسـرائيل را قـانع         
كند به حمله موشكي به تأسيسات اتمي       

 به اين حمله واكنش نشان      تهران. نطنز  
خواهد داد و واكنش تهـران بهانـه بـه          
دست امريكا مي دهد بـراي حملـه بـه          

  . تأسيسات ايران 
ــا از  ● ــواه ه ــا و جمهوريخ  دموكراته

 –خود مـي پرسـند بـا روش اسـرائيل           
 سپتامبر،  6حمله مرموزش به سوريه در      

يا بخشي از نقشه جنگي     آچه بايد كرد ؟     
د ؟ در روزهـاي      زمـوني بـو   آيا  آبود ؟   

بعد از حمله، يك پرسش در گفتگوهاي 
خطـر  : واشنگتن بيشتر مطرح مـي شـد        

  جنگ به راستي چه اندازه است ؟ 
    دليل حمله هر چه بود،  در واشنگتن        
، حمله اسرائيل به سوريه ، شبح جنـگ         
ــر ديــدگان اهــل   ــران را در براب ــا اي ب

ــرار داد  ــه . سياســت ق ــد محافظ از دي
له بـه ايـران موجـب       كاران جديد حم  

مي شود جوانه اميد به اسـتقرار مـردم         
تـش عـراق    آساالري در خاورميانه در     

اما از ديد واقع بينهـاي وزارت       . نسوزد  
امــور خارجــه و وزارت دفــاع امريكــا، 

و  . حمله نظامي به ايران فاجعـه اسـت         
 چـه وقـت روي مـي        :سئوال اينـست    

  دهد ؟ 
 حمله اسرائيل به ايـران و يـا عملـي           ●

ن، براحتي مي تواند سبب بـروز       آنظير  
همان جنگـي   . جنگ سوم جهاني شود     

كه پرزيدنت بوش هفته گذشته نـسبت       
اگـر ايـران    . ن هـشدار داد     آبه وقوع   

ــور    ــيس جمه ــسازد، رئ ــي ب بمــب اتم
ــه را وارد جنــگ   ــژاد منطق احمــدي ن

  .جهاني سوم خواهد كرد 
 اسباب يك فاجعه در منطقـه فـراهم         ●

ــت  ــشغول : اس ــران م ــرد اي وردن  آگ
تجهيزات الزم براي توليد بمب اتمـي       

رژيم مالها ، اگر نـه از حمايـت         . است  
تكنولوژيك، از حمايت روحيـه بخـش       

روسيه اي  . روسيه  برخوردار مي شوند      
كه اين روزها، براي تحريـك امريكـا،        

رئــيس جمهــور . همــه كــار مــي كنــد 
ــد    ــه تجدي ــوتين در برنام ــر پ والديمي

 بـه تعبيـر     –عظمت ارتـش روسـيه اش       
 ، به سالح اتمـي نقـشي مهـم          –خود او   

جنگ در عراق بدون اين     . داده است   
ن معلوم باشـد، ادامـه دارد       آكه پايان   

حتي امكان بيرون بردن قـواي امريكـا        
در افغانـستان، قـواي نـاتو       . نيز نيـست    

نتوانسته اند مانع از بازگـشت طالبـان و       
. تروريستهاي القاعده به افغانستان شوند     

اع فلسطين و اسرائيل همچنان ادامه      نز
  .دارد 

 نـوامبر، دنيـا از      3و در   : انقالب اسالمي   
تروريــسم كــه در : زبــان مــشرف شــنيد 

ــامي    ــود اينــك تم ــه ب ــا گرفت كراچــي پ
  پاكستان را فرا گرفته است از اين رو 

   . وضعيت فوق العاده اعالم مي كنم
  5صفحهدر 

  
  

  در لبه پرتگاه جنگ
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ن آ سپتامبر سـنا و بـه دنبـال          26 در   ●
ــ ــداران را   حكوم ــپاه پاس ــوش س ت ب

ژنرالهـاي  . سازمان تروريستي خواندند    
عالي رتبه امريكا ايران را مـتهم كـرده         
اند و مي كنند كه چريكهاي عراقـي را         

ــد   ــي كن ــز م ــستهاي . مجه و استراتژي
بدرخواست ديگ  وزارت دفاع ، ظاهرا

چني، نقشه تفصيلي حمله بـه ايـران را         
ران موضوع جنگ با اي   . تهيه كرده اند    

دو . به قوه مقننه نيز كشيده شده اسـت     
 اكتبر، نانـسي  پلـوزي، رئـيس         22شنبه  

مجلس نمايندگان روشن كرد كه كاخ      
سفيد براي حمله بـه ايـران مـي بايـد           

امــا . نخــست از كنگــره اجــازه بگيــرد 
نامزدهاي رياست جمهوري از  حـزب       
جمهوري خـواه، بحـث و جـدل مـي          
 كنند كه رئيس جمهوري ، براي حملـه       

نيازمند به تصويب كنگره رساندن قصد      
ميت رومني . ن نيست آخود با جزئيات 

، فرماندار سابق ماساچوسـت  و نـامزد         
رياست جمهوري از ايـن حـزب،  مـي      

از حقوقدانان خـواهم پرسـيد      : گويد  
ــا برابــر قــانون اساســي رئــيس  آكــه  ي

جمهــوري بــراي دادن دســتور حملــه 
ــره   ــصويب كنگ ــه ت ــد ب نظــامي نيازمن

ن تصميم خود هـست يـا خيـر ؟          رساند
ــصويبي    ــين ت ــه چن ــدي ب ــرا نيازمن زي
موجب ضعف رئيس جمهوري مي شود      
و ديگر او نمي تواند اسـتراتژي جنـگ         

  . پيشگيرانه خود را به اجرا بگذارد 
 نخست گفته مي شد پايگاهي كه در        ●

 كيلومتري خـاك   10خاك عراق و در     
ايران ساخته مي شود،  براي جلوگيري     

لحه و نفرات از خاك ايران      از عبور اس  
امـا حـاال معلـوم     . به خاك عراق است     

مي شود بـراي فرسـتادن گـروه هـاي           
نظامي بـه خـاك ايـران ، بـراي وارد           

. كردن ضربه هاي كـاري  نيـز هـست           
وريـل، بـوش    آبقرار مـسموع، در مـاه       

اجــازه داده اســت گروههــاي نظــامي 
ــراي خرابكــاري وارد خــاك ايــران  ب

  .شوند
ــ● ه در رياســـت  گـــاري ســـيك كـ

ــران در   ــسئول اي ــارتر، م ــوري ك جمه
شوراي امنيت ملي امريكا بود، بر ايـن        
باور است كه اينگونه تداركات نظـامي       
گويــاي ماهيــت اســتراتژي حكومــت 

از مـاه اوت بـدين سـو،        . بوش اسـت    
ن، مـسئله   آحكومت بوش كه پـيش از       

اصلي را برنامه اتمي ايران مي دانست ، 
 عـراق را    كمك ايران بـه تروريـستهاي     

مسئله اول كـرده اسـت و ايـن بـدان           
معني است كه حكومت تغيير استراتژي      

زيرا . داده و اين تغيير خطرناك است       
حكومت مي تواند هر زمـان خواسـت        

  .دست به جنگ بزند 
 گاري سيك توضيح مـي دهـد كـه          ●

بخالف مورد عـراق، در مـورد ايـران ،         
مخالفان جنگ نيز ، در خود حكومـت        

: ي قوي تشكيل مـي دهنـد        نيز، جبهه ا  
كندولزا رايس وزير خارجـه و روبـرت        
گيت وزيـر دفـاع و درياسـاالر فـالون          
فرمانده قواي امريكـا در خاورميانـه بـا       

  .جنگ بر ضد ايران مخالف هستند 
 بروس ريدل افسر سابق سـيا  اينـك          ●

جنگ : در مؤسسه بروكينس  مي گويد       
فاجعه اي بـراي تمـامي   « بر ضد ايران    

زيرا سبب مي شود جبهـه      . » ست  دنيا ا 
جنگي به گستردگي از اقيانوس هند تا        

با وجـود   . يد  آدرياي مديترانه بوجود    
اين ،  او بر اين بـاور اسـت كـه خطـر              

زيرا هر دو طـرف     . جنگ واقعي است    
بـه   . نند كه جنگ روي دهـد     آدر كار   

تـش بـازي مـي    آسخن ديگر،  ايران با  
راي كند وقتي از راه فرستادن اسلحه ب      

شيعه هاي عراق، غرب را به مبارزه مي        
ــد  ــران   . طلب ــخت س ــو، س ــن س از اي

واشـنگتن  ، يعنــي بـسياري از محافظــه   
كاران جديد نيزكه حكومـت بـوش را        

نها در  آترك گفته اند و ديگ چني از        
اين حكومت نمايندگي مي كند، فـشار       

ورند كه درنـگ در وارد كـردن        آمي  
ريكـا  ضربه نظامي به ايران ، موقعيت ام      

ــان،    ــه جه ــرين منطق ــساس ت را در ح
  . ضعيف مي كند 

ــران   ● ــه ته ــوتين ب ــر پ ــفر والديمي  س
موجب تقويـت موضـع سـخت سـران         

زيرا استدالل مي   . واشنگتن شده است    
كنند كه اين سفر دليل بر اينـست كـه          
روســيه در همكــاريش بــا غــرب بــراي 
ممانعت از ايران در توليد بمب اتمي ،        

گـر سـاحل   كشورهاي دي. جدي نيست   
درياي مازندران نيز در اعالميه مشترك 
متعهد شده اند اجازه جنـگ از خـاك         

  . نها بر ضد ايران ندهند آ
ديگ چني بيشترين حمايت خود را       ●

. از خــارج از حكومــت بــوش دارد   
كــساني از او حمايــت مــي كننــد كــه 
روزهاي خود را محدود بـه روزهـاي        
باقي مانده از رياست جمهـوري بـوش        

محافظه كـاران جديـد بـه       . ند  مي دان 
جنگ با ايران، بمثابـه واپـسين شـانس         

از اين رو اسـت كـه       .  خود مي نگرند    
پودورتز كه پدر محافظه كاران جديد      
ــال مــي   اســت در وال اســتريت ژورن

من اميدوارم و دعـا مـي كـنم         : نويسد  
كه بوش سرانجام ايران را بمباران كند       

 –اسـالم   « امريكا در جنگ عمومي با      . 
است ، در جنگي است كه من » فاشيسم 

  . ن را جنگ چهارم مي خوانم آ
     او رژيم ايران را بـا رژيـم هيتلـري          
يكي مي داند و براينست كـه غـرب در      
همان موقعيـت اروپـا و دنيـا در سـال           

  .  است 1938
افسران سپاه  :  گاري سيك مي گويد      ●

پاسداران سالها است در باره جنگي مي 
 لحاظ اسـلحه و توانـائي       انديشند كه از  

هاي نظامي بـا ارتـش امريكـا  هماننـد           
بنا بر اين ، مي بايد روشهائي را        . نيستند  

بجويد و بكار برد  تا كه در برابر ضـربه           
هائي كه سپاه مي خورد، بتواند  ضـربه         

  .هاي كاري وارد كند 
  

ماده سازي  آ: هرالد تريبون   
سري پايگـاه هـوائي بـراي       

  :حمله به ايران 
    
گـزارش  )  اكتبر 29(  هرالد تريبون    ◄

ماده سـازي پايگـاه     آمفصلي را در باره     
هوائي ديگو گارسيا ، واقـع در جزيـره         
ديگو پارسيا، تحت الحمايه انگلستان در      
اقيانوس هند ، نزديك سـيالن ، انتـشار         

  :داده است 
ــاي    آ● ــي هواپيماه ــازي فن ــاده س م

ــامرئي  ــراي حمــل بمبــي كــه  B1ن   ب
ـ  15نزديك بـه     مـاده  آن وزن دارد و      ت

سازي پايگاه واقـع در ديگـو گارسـيا ،          
بخاطر يك نياز فـوري ، شـتاب گرفتـه          

ماده سـازي ايـن     آامريكا اجازه   . است  
ن را از انگلـستان     آپايگاه و اسـتفاده از      

  .گرفته است
ن سـاخته   آ تني براي    15    بمب هاي   

شده اند كه زمين را بشكافد و در عمق         
شـود و همـه      متري زمين منفجـر      100

  . چيز را نابود كند 
     يكــي از ايــن بمــب هــا در پايگــاه 
هوائي واقع در نيو مكزيكو با موفقيـت        

 مـاه ديگـر،     9تـا   . زمايش شده اسـت     آ
ماده و در   آبتعداد الزم از اين بمب ها       

اختيار ارتش امريكا گذاشـته خواهنـد       
  .شد 
 اكتبـر انجـام     14زمايشي كـه در           آ

تأسيــسات زيــر گرفــت، بمــب تمــامي 
زميني را كـه بـه شـكل تأسيـسات زيـر            

زمايش شده بودند،   آماده  آزميني نطنز   
  . نابود كرد 

ژانس بين المللي انرژي اتمي مـي        آ●
 3000گويد تا پايان ايـن مـاه ، ايـران           

ــانتريفوژ را در  ــي   آ18س ــار م ــشار بك ب
بنـا بـر ايـن ، بـرغم قطعنامـه           .  اندازد  

ي كنـد  شوراي امنيت ، اورانيوم غني م  
ن را تـا حـد      آو مي تواند ميزان غناي      

الزم براي توليد بمـب اتمـي افـزايش         
  . دهد 
 با توجه بـه ايـن امـر، پايگـاه ديگـو             ●

گارسيا چندين مأموريت را بايد انجـام       
نشستن و برخاستن بمب افكن ها      . دهد  

ــاي    ــتن هواپيمـ ــستن و برخاسـ و نشـ
واكـس و نيـز مخـابرات از        آجاسوسي  

ــصنوعي   ــر م ــق قم ــن  .طري ــراي اي  ب
مأموريت ها ، تجهيزات الزم در پايگـاه        

  . نصب مي شوند 
    اين پايگاه بهترين محل براي انجـام       
مأموريـــت هـــاي اســـتراتژيك در   

  .  خاورميانه است 
 ميليـارد دالر    95 وزارت دفاع امريكا     ●

بودجـــه بـــراي جنـــگ در عـــراق و 
بـراي  . افغانستان پيشنهاد كـرده اسـت       

پيماهاي نـامرئي   تغييرهاي الزم در هوا   
براي اين كه بتوانند اين بمب را حمل        
كنند، نيز تقاضاي تصويب بودجه شـده       

  .است
 متـر و    10     طول هر بمب نزديك به      

ــد 30000ن آوزن  ــن 5/13(  پونـ )  تـ
 تنها يكـي از   B1است و هر هواپيماي 

نها را مي تواند حمـل كنـد و بـسوي           آ
بمـب توسـط قمـر      .  هدف رها سـازد     
ايت و در عمــق زمــين مــصنوعي هــد
  .منفجر مي شود 

  بنا بر نقشه جنگي كـه وزارت دفـاع           ●
 روز  5ماده كرده است، ايران بمـدت       آ

غيـر از  . متوالي بمبـاران خواهـد شـد      
تأسيسات اتمي، رادارها و فرودگاهها و      
پايگاههاي هوائي بمباران خواهند شد     

ويرانگرترين حمله ها توسط موشـكها      . 
ــت   ــد گرفـ ــام خواهنـ ــز .انجـ  مركـ

فرماندهي و پايگاههاي سپاه پاسـداران      
 هدفي خواهند بود كه     1000در زمره     

اين . موشك و بمب باران خواهند شد       
هدفها بمدت يك ماه موشك و بمباران   

  .خواهند شد 
  

افسران ارتـش امريكـا نگـران       * 
نند  كه منازعه اي در دريا و يـا       آ

تش جنگ را روشن    آدر خشكي   
  :كند 

  
ـ آ لـوس  ◄ )  اكتبــر 31( ايمز نجلــس ت

مقاله مفصلي را در اين باره انتشار داده        
است در باره احتمال بروز جنـگ  بـسا          
بخاطر روي دادن يك حادثـه نظـامي        

. در خليج فارس و يا در خـاك عـراق           
روزنامه نگراني هاي افـسران ارتـش و        
ديپلماتهــا از چنــين احتمــالي در ايــن 

  :مقاله منعكس كرده است 
:  دفاع مـي گويـد      يك مقام وزارت   ●

نكه احتمال بـروز    آمقامات ارتش براي    
حادثه را كاهش دهند، در نظـر دارنـد    
ايرانياني را كه در خاك عراق دستگير       

نهـا، ايـن    آبنظر  . زاد كنند   آكرده اند،   
كار خطر وقوع حادثه منجر بـه جنـگ         

  .     را كاهش مي دهد 
ايـران  :  حكومت بـوش مـي گويـد         ●

ريكـائي  را    جنگ جويان عراقي ضد ام    
نها مواد منفجره   آبراي  . مسلح مي كند    

بنا بر اين ، زمينه     . پيش رفته مي فرستد     
ــاده اســت آ مقامــات ديپلماتيــك و . م

ن مـي ترسـند     آنظامي مـي گوينـد از       
رويه رژيم ايران و عصبانيت حكومـت       

تـش  آامريكا از رويه ايران ، جرقـه وار         
يك ديپلمات مي   . جنگ را روشن كند     

نهـا بابـت يـك      آگران بيـشتر    ن:  گويد  
برخــــورد ناخواســــته در عــــراق و 

  .تش جنگ است آبرافروخته شدن 
ــراق   ــران و ع ــرز  900     اي ــل م  ماي

در طــول ايــن مــرز . مــشترك دارنــد 
طوالني، روز مره، احتمال وقـوع يـك       

در خلـيج   . حادثه نظامي وجـود دارد      
فارس نيز احتمال وقوع حادثه نظـامي       

ه ايـن امـر كـه       با توجه ب  . وجود دارد   
قواي امريكا در پـي دسـتگيري افـراد         
سپاه پاسداران در خاك عراق هـستند،       
احتمال وقوع حادثه در خـاك عـراق        

  .بيشتر است 
 يك مقام ارشـد ارتـش امريكـا مـي           ●

خطــر بــروز جنــگ در خلــيج : گويــد 
ــاد اســت   ــسيار زي ــارس ب ــه ســگ . ف ب

خوابيده مي ماند كه درجا ممكن است       
  .گيرد كه برخيزد و گاز ب

    با وجود اين ، هرگاه انفجار بمب از        
بمب ها كه ايران در اختيار عراقي هـا         
مي گذارد موجب كتشار تعداد زيادي      
از امريكائيها شود، ارتش امريكا واكنش      

تش جنـگ شـعله ور      آنشان مي دهد و     
  . مي شود 

 شمار بسياري از افسران ارشد ارتـش        ●
جنگ و ديپلماتها  نگران حادثه منجر به 

ي از  داما اينان در شمار معـدو     . هستند  
مشاوران پرزيدنت بوش كه او در بـاره        

نها مشاوره مي كند كه بايد      آسياستي با   
نها آ. در قبال ايران اتخاذ كند، نيستند       

ــد   ــا و تن ــه روه ــان ميان ــه مي در مجادل
 حكومت بوش ، بر سـر روشـي         يروها

كه بايد در پيش گرفـت، نيـز شـركت          
نها فكر مي كننـد     آري از   بسيا.   ندارند  

احتمال حمله  امريكا به تأسيسات اتمي       
زيرا حكومت بنا را    . ايران ضعيف است    

حملـه بـه    . بر ديپلماسي گذاشته است     
نكه شكـست ديپلماسـي     آايران پيش از    

مسلم شود، واكـنش ايـران را بـر مـي           
انگيــزد بــدون ايــن كــه بــراي مــدتي 
طوالني اجراي برنامه اتمي ايران را به       

  .تأخير اندازد 
     در وزارت دفاع ، مقامات از جمله 
وزير دفاع براين نظر هستند كه حمله 
به تأسيسات اتمي ايران بجاي سود ، 

گيت، وزير دفاع . ورد آزيان ببار مي 
بر اين نظر است كه بمباران تأسيسات 
اتمي ايران ممكن است اجراي برنامه 

ن را متوقف نمي كند آرا كند كند اما 
:  و مقامات وزارت دفاع مي گويند .

اجراي برنامه اتمي ايران تا رسيدن به 
.  هدف، هنوز سالها  زمان مي طلبد 

خطر عاجل مجهز كردن شورشيان 
  .عراق توسط ايران است

 اسكات كارپنتر يك مقام ارش ●
وزارت خارجه امريكا در حكومت 
بوش كه اينك در مؤسسه مطالعات 

ه كار مي سياسي پيرامون خاورميان
برغم هشدارهاي : كند، مي گويد 

روزمره در باره قريب الوقوع بودن 
حمله امريكا به ايران ، احتمال چنين 

در عوض، . حمله اي ضعيف است 
خطر برخورد در خاك عراق ، از ماه 

ن زمان كه بوش آژانويه گذشته ، از 
فعاليتهاي ايران را در عراق محكوم 

او .  است كرد، بدين سو، افزايش يافته
تهديد كرد كه پايگاههاي ايران را كه 
بكار تعليم شورشيان و ارسال اسلحه به 
عراق مشغولند را نابود خواهد كرد  و 
نيروهاي دريائي و هوائي بيشتر روانه 

  . خليج فارس كرد 
      بناگهان، مقامات امريكا ايران را 
متهم كردند و مي كنند كه مسئول 

سر امريكائي مرگ صدها سرباز و اف

بخصوص اتهامها متوجه سپاه . هستند  
امريكا بر اين باور . قدس هستند 

است كه صدها تن از اعضاي اين 
سپاه را وارد خاك عراق كرده اند 

مك كتا به چريكهاي ضد امريكائي،
  .رسانند 

  
: ژنــرال اودرنــو  مــي گويــد * 

ارسال بمبهاي ضد زره پـوش از       
ايــران بــه عــراق كــاهش يافتــه 

  :تاس
  
فرمانده ارشد ، اودرنو  ژنرال ري ◄

: مريكا درعراق مي گويد ارتش ا
ماه گذشته به  شورشيان ظرف سه

مراتب كمتراز مواد منفجره مرگبار ضد 
  . زرهي استفاده كرده اند

 ،  ري اودرنو  ژنرال    در يك نوامبر، 
ازطريق يك كنفرانس ويديوئي 

مواد   شمار: ، گفته استدرعراق
ذي كه تاكنون كشف و يا منفجره نفو

با ماه ژوئيه  منفجرشده است، درمقايسه
 وسيله منفجر شونده 99كه طي آن 

  .، به مراتب كاهش يافته استشدكشف 
 قطعه ازچنين 53فقط ، درماه اكتبر  

روشن نيست كه . سالح هائي كشف شد
 آيا ايران ارسال مواد منفجره را به
. عراق كاهش داده است يا نه

بتوان  ود است كههنوزخيلي ز
اظهارنظركرد آيا حصول توافقي ميان 
عراق وايران باعث كاهش حمايت 

  . خيرشورشيان شده است يا  ايران از
 مي ، وزيردفاع آمريكا، رابرت گيتس

شده است كه   به وي گفته :گويد
ايران به دولت عراق اطمينان بخشيده 
 است ارسال سيل مواد منفجره ضد

.  خواهد دادزرهي را به عراق كاهش
دربهبود  افزايش نيروهاي آمريكا نيز

   .اوضاع امنيتي عراق موثربوده است
 31(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

ن تاريخ، خامنه اي آ در ،) اكتبر 
ادعاي امريكا را  در باره ارسال اسلحه 
از سوي جمهوري اسالمي ايران به 

وي گفته .عراق ، دروغ خوانده است 
حمقانه امريكا در عراق سياست ا:  است 

سبب به كشتن دادن افراد ارتش امريكا 
حكومت بوش از . در عراق شده است 

سوي مردم امريكا بخاطر سياستهاي 
غلطش مورد انتقاد قرار گرفته است و 
به دروغ ايران را متهم به ارسال اسلحه 

  . به عراق مي كند 
  

سپاه پاسداران از سوئي و 
اسرائيل از سوي ديگر، 

مال حمله تبت به احنس
امريكا به ايران واكنش نشان 

  :مي دهند  
  

  ؟يا بايد ايران را بمباران كردآ* 
   

)  نوامبر 1(  زيراين عنوان، لوموند ◄
نوشته اي را به قلم مارتين وان كرولد ، 
استاد دانشگاه بيت المقدس ، انتشار 

  :داده است با اين نكات 
م،  هرگاه رفتار را مالك ارزيابي كني●

حكومت ايران دستخوش وحشت 
و اين وحشت همه گونه  محل . است
  كمي بيش ازيك ماه استاسرائيل .دارد

  6صفحهدر 
  

 در لبه پرتگاه جنگ
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گفته . سوريه را بمباران كرده است 
مي شود اين حمله به تأسيسات اتمي 

اما  اين . مده است آسوريه بعمل 
شكار كرده است كه آواقعيت را 

 رادارها و تجهيزات ضد هوائي ساخت
  .روسيه ، كارائي الزم را ندارند 

     پشت سر اهود اولمرت ، بايد ژرژ 
دو رئيس دولت چندين . بوش  را ديد 

نوبت گفته اند مصمم هستند نگذارند، 
ولو با توسل به زور،  ايران به سالح 

ايران هم كار مهمي .  اتمي مجهز شود 
. نها انجام نمي دهدآبراي مقابله با 

تراتژيك لندن مؤسسه مطالعات اس
 ميليارد دالر 3/6بودجه نظامي ايران را 

يعني نصف بودجه . ورد مي كند آبر
 درصد 2نظامي اسرائيل و كمتر از 

به اين بودجه، . بودجه نظامي امريكا 
بودجه برنامه هاي محرمانه نيز افزوده 

اما كشورهاي ديگر نيز اين . مي شود 
  .بودجه ها را دارند 

( ران حمله كند  اگر امريكا به اي●
) منظور حمله هوائي و موشكي است 

ايران هيچگونه وسيله براي حمله 
نيروهاي زميني و . متقابل ندارد 

دريائي نمي توانند نسبت به اينگونه 
بسا ايران . حمله ها واكنش نشان دهند 

 ، با برد الزم، را 3موشكهاي شهاب 
اما صاحب تعداد كمي از . داشته باشد 

است كه كافي به مقصود اين موشكها 
كالهك موشكها ماده منفجره . نيستند 

غير اتمي و بنا بر اين ويرانگري كه ببار 
در عوض، به . ورد ناچيز است آمي 

قول نخست وزير پيشين اسرائيل ، 
اسحق شمير ، انتقام نظامي كه مي بايد 

  .تحمل كند، وحشتناك است 
      نيروي هوائي ايران در وضعيت 

 ساله، 8در پايان جنگ . ت خوبي نيس
 ، هواپيماهاي كهنه ساخت 1988در 

امريكا در وضعيتي نبودند كه بتوانند 
ن پس، هواپيماهاي آاز . پرواز كنند 

عراق كه در جنگ اول خيلج فارس به 
ايران برده شدند، در ايران هستند اما 

تنها . در وضعيت بهتري نيستند  احتماال 
واپيماهاي امكان در اختيار معدودي ه

تنها چند شاهد . شكاري روسيه است 
وجود اين هواپيماها را در ايران ديده 

برفرض كه ايران اين هواپيماها . اند 
را داشته باشد، قادر به رفتن به اسرائيل 

. و بمباران كردن و بازگشتن نيستند 
. مگر اين كه در هوا بنزين گيري كنند 

در اين صورت نيز با خطر ساقط شدن 
  . برويند رو

      ايران هواپيماي جنگي نيز مي 
بتازگي، در يك رژه نظامي . سازد 

ساعقه نامگذاري . نمايش داده شدند 
 امريكا هستند  5 –از نوع اف . شده اند 

 1950 در سالهاي 5 –هواپيماي اف . 
بعد هواپيماي پيشرفته تري .  ساخته شد

 ها 5 –را ساخته شدند و امريكا اين اف 
 كشورهاي ايران و اردن  و را به

. چندين كشور امريكاي التين فروخت 
افزون بر اين كه اين هواپيما ياراي 
مقابله با هواپيماي امروزي را ندارد، 

نها را بيش ندارد و آايران معدودي از 
  . نمي تواند به اسرائيل برسد 

 راه حل ديگر، تشديد جنگ در ●
به احتمال زياد . خليج فارس است 

 راه كار است كه مسئوالن سپاه ، همين
ن آاز جمله محمود چهار باغي را بر
او . داشته است امريكا را تهديد كنند 

 در صورت حمله امريكا ، :گفته است
 11000ايران قادر است در هر دقيقه 

موشك بسوي هدفهاي نظامي پرتاب 
زيرا . شكاري گفته است آدروغ . كند 

اه دارد به استثناي كاتيوشا كه برد كوت
و دقيق نيز نيست، هيچ كشوري اين 

افزون بر اين كه . اندازه موشك ندارد 
قواي امريكا و متحدانش در خليج 
فارس توانائي مقابله با موشكهاي ايران 

يند آوگرنه، به چه كار مي . را دارند 
به (  هزار قواي نظامي امريكا 40

و دو يا ) استثناي قواي مستقر در عراق 
   هزار پرسنل نظامي ؟25با سه ناوگان 

 تنها راه كاري كه براي ايران مي ●
ماند، ترتيب دادن توطئه هاي 

اما اثرترورها نزديك . تروريستي است 
به صفر است و از ظرفيت نظامي امريكا 
و توانائي ضربه وارد كردنش نمي 

 سپتامبر نيز 11چنانكه ترورهاي . كاهد 
در .  از توان نظامي امريكا نكاستند

مد كه آ نيز اين تهديد بعمل 1991
رژيم صدام حسين توطئه هاي 
تروريستي سازمان خواهد داد اما در 

  . عمل يكي نيز سازمان نداد 
 اما اين واقعيتها حمله امريكا و ●

اسرائيل به ايران را توجيه و مجاز نمي 
ديگر نمي توان چون  زيرا اوال . كنند 

 ، حمله اسرائيل به نيروگاه اتمي عراق
با توجه به  حمله غافلگيرانه كرد و ثانيا 

پراكنده بودن تأسيسات اتمي ايران و 
در حفاظ استحكامات بودنشان ، 
اطميناني نيست كه حمله هاي هوائي 

  .نها را از ميان ببرند آ
 بدين سو، 1945    و نيز، از سال 

امريكا دائم جهانيان را بابت مجهز 
مي ن كشور به سالح اتآشدن اين يا 
اما در عمل، هركشوري . ترسانده است 

مجهز به سالح اتمي شده، خويشتن دار 
نيز شده و تن به جنگ بزرگ نداده 

بنا براين ، سخن ژنرال ابوزيد، . است 
فرمانده پيشين  قواي امريكا در 

او كه بر شمار . خاورميانه را بايد شنيد 
بسياري از كارشناسان پيوسته است مي 

تواند با ايراني مجهز به دنيا مي : گويد 
نبايد .  بمب اتمي زندگي كند 

ميز احمدي نژاد آرفتارهاي تحريك 
سبب شود كه ما دست به عمل ابلهانه 

   .اي بزنيم
  

اسرائيل : يك ژنرال اسرائيلي * 
توانائي ويران كردن تأسيسات 
اتمي ايران را دارد و به دنبال 
اظهار احمدي نژاد، بوش و 

وزير دفاع ساركوزي و مركل و 
اسرائيل هشدار داده اند و 

  :تهديد كرده اند 
  
خبر )  اكتبر 31(  ژروزالم پست ◄

يك سرتيپ اسرائيلي در : داده است 
 اكتبر، در تورنتو كانادا، بهنگام 22

توجيه روزنامه نگاران يهودي ، گفته 
اسرائيل توانائي نظامي  ويران : است 

سيب آكردن تأسيسات اتمي ايران و يا 
  .  نها را دارد آاندن به رس

مجازاتهاي سازمان :     و نيز گفته است 
. داشته اند »  برخي اثرات مثبت « ملل 

با وجود اين ، ايران را از پي گرفتن 
  . برنامه اتمي خود منصرف نكرده اند 

     سياست اسرائيل تا اين هنگام اين 
بوده است كه از كوششهاي بين المللي 

ن به ايران به قصد در فشار وارد كرد
ناگزير كردنش به قطع فعاليتهاي اتمي 

اسرائيل ترجيح . خود، حمايت كند 
داده است در پشت جبهه، نقش برعهده 

  . گيرد
(  به دنبال اظهارات احمدي نژاد ◄

 سانتريفوژ را بكار انداخت 3000ايران 
 نوامبر، بوش در مصاحبه 7، در ) 

همچنان بر اين : تلويزيوني گفت 
رم كه مجهز شدن ايران به بمب باو

اتمي جهان را وارد جنگ سومي 
با وجود اين ما به . خواهد كرد 

ديپلماسي براي منصرف كردن ايران از 
  .توليد بمب اتمي ادامه مي دهيم 

 7(     و به گزارش ژروزالم پست 
گزارش وزير دفاع اسرائيل  ) نوامبر 

جنگ پيشگيرانه را راه حل درخور 
  .ايران ارزيابي كرد مسئله اتمي 
 نوامبر، ساركوزي، رئيس 7    و نيز، در 

جمهوري فرانسه در سخنراني خود در 
مجهز شدن ايران : كنگره امريكا گفت 

به سالح اتمي براي فرانسه غير قابل 
در مورد ايران، امريكا مي . قبول است

  .تواند روي فرانسه حساب كند
لمان آ   و باالخره ، مركل، صدر اعظم 

مي بايد از  لمان اخالقا آ: گفت
و . اسرائيل در برابر ايران دفاع كند

ماده شركت در تحريم ايران آلمان آ
  . است

ور مي آياد)  نوامبر 7(       تايمز لندن 
: شود كه وزارت دفاع امريكا گفته بود 

 سانتريفوژ را بكار 3000زماني كه ايران 
با وجود . انداخت، مي بايد اقدام كرد 

وزارت دفاع بنا دارد قدري صبر ن اي
  .كند 

  
 دستگير شده ايراني 9امريكا * 

  :زاد مي كند آدر عراق را 
  
 نوامبر، بي بي سي خبر داده 7 در ◄

سخنگوي ارتش امريكا در :  است 
 ايراني كه قواي امريكا 9: عراق گفت 

نجا كه آدستگير كرده اند، از 
نگاهداريشان در زندان سودي ندارد و 

ينده آ تهديدي بشمار نيستند، در ديگر
  . زاد مي شوند آنزديك، 

  
غير از محمود چهارباغي كه * 

امريكا را تهديد به موشك باران 
 هزار 11نهم در هر دقيقه، آ، 

موشك مي كند، سردار علي 
فدوي و جعفري نيز تهديد مي 

  :كنند 
  
پرتاب  (  دروغ فاحش چهار باغي ◄
ي  هزار موشك در هر دقيقه بسو11

را تنها يك ) هدفهاي نظامي دشمن 
استاد دانشگاه است كه تحويل نمي 

وگرنه تبليغات رسمي امريكا و . گيرد
اسرائيل اينگونه تهديدهاي ابلهانه را 

نها ، آتحويل مي گيرند و به استناد 
خطر ايران را در صورت مجهز شدن 
به بمب اتمي تا بخواهي بزرگ مي 

 جنگ با كنند تا كه افكار عمومي را با
چنانكه با كمك . ايران موافق كنند 

احمدي نژاد و اين گونه پاسدارها 
 80موفق شده اند  امريكائياني را كه 

درصدشان مخالف جنگ با ايران 
( بودند،  اينك موافق جنگ شده اند 

  ) .   درصد 52
« تهديد )  اكتبر 30(  سي ان ان ◄

علي فدوي را انتشار داده » سردار 
 دريائي سپاه  در صورت نيروي: است 

حمله امريكا به ايران، دست به عمليات 
انتحاري بر ضد جهاز جنگي امريكا 

او به تفصيل ، نقش حسين . خواهد زد 
 ساله را شرح 13فهميده ، يك پسربچه 

او در جريان جنگ ايران و : داد 
او . عراق، دست به عمل انتحاري زد 

مواد منفجره به خود بست و خود را به 
او يك قهرمان ملي . انك عراقي زد ت

  .است 
تهديد )  اكتبر 31( سوشيتد پرس  آ◄

محمد علي جعفري را گزارش كرده 

هرگاه امريكا دست به حمله به : است 
ايران بزند، در  مهلكه و باتالقي  بدتر از 
. مهلكه و باتالق عراق فرو خواهد رفت 

هرگاه دشمن به ايران حمله كند، 
. ابت كرده است بالهت خويش را ث

زيرا خود را در مهلكه اي بدتر از 
مهلكه هاي افغانستان و عراق خواهد 

دشمن مي داند اگر به ايران .  افكند 
حمله كند ، در باتالقي بدتر از باتالق 
عراق خواهد افتاد و شكست خواهد 

  .خورد 
  

در امريكا و ايران ، بمباران 
و موشك باران ايران 
و موضوع سياست داخلي د

دولت بي كفايت شده و 
ن بسيار زياد آخطر وقوع 

  :است 
  

خبرها و اطالعات كه   :انقالب اسالمي 
در اين فصل از نظر خوانندگان گذشت، 

شكار مي كند كه حمله آاين واقعيت را 
هوائي به ايران در امريكا و بحران اتمي ، 
ديگر مسئله اي مربوط به رابطه امريكا 

ضوع سياست با ايران نيستند بلكه مو
. داخلي اين دو  دولت بي كفايت است
  :اهل نظر نيز به اين نتيجه رسيده اند كه

  
 در امريكا،  دموكراتها ديگر در ◄

موضعي نيستند كه بتوانند بطور مؤثري 
. با حمله هوائي به ايران مخالفت كنند 

موضعي كه نامزدهاي اين حزب در 
انتخابات رياست جمهوري گرفته اند، 

 همه كار بايد كرد تا جنگ حداكثر،
نشود بدون اين كه بتوان گزينه جنگ 

اما جمهوريخواهها . را كنار گذاشت  
كه از شكست سياستشان در عراق 
رنجور هستند و جنگ با تروريسمشان 
نيز ، با توسعه تروريسم به پاكستان و 
عراق نيز ناكام گشته است، حمله به 
 ايران را بمثابه تنها حربه اي در دست
دارند كه شكست هاشان را از يادها مي 
برد و موجب پيروزي احتماليشان در 
. انتخابات رياست جمهوري مي گردد

به سخن ديگر، اين بي كفايت حكومت 
بوش است كه خطر جنگ هوائي با 

  .ايران را قطعي كرده است 
 در ايران ، انزواي احمدي نژاد روز ◄

ا او ، بمثابه تنه. به روز بيشتر مي شود 
كسي كه براي خامنه اي مانده است، 
با بي كفايتي خارق العاده اش، وضعيتي 

ورده است كه بر فرض آرا بوجود 
خامنه اي موفق شود جام زهر را به او 
بنوشاند، جز اين نكرده است كه خود 
را نيز محكوم كرده است به نوشيدن 

مدن آجام زهر به دنبال از پا در
ن در حقيقت، جريا. احمدي نژاد 

شكست تا  خلع يد خامنه اي از دولت 
  .مي تواند پيش برود 

 هشدار هاشمي رفسنجاني كه ●
( ن را انتشار داده اند آخبرگزاريها نيز 

 نوامبر 1( از جمله خبرگزاري فرانسه 
او هشدار مي : بسي گويا است  )  2007
ايران با وضعيت بي سابقه اي : دهد 

از انقالب بدين سو، . روبرو است 
ريكا همواره بر ضد انقالب توطئه ام

اما وضعيت كنوني بي . كرده است 
در اين وضعيت هركس . سابقه است 

  .مي بايد هشيار باشد 
     تحركات و حضور قوا و حاميانش 

يك جو . در منطقه بي سابقه است 
  . ورده است آتهديد و ترس بوجود 

     هشدار هاشمي رفسنجاني تعارض 
او ، محمود دارد با سخن رقيب 

ن در آامريكا بيش از : احمدي نژاد 
گل عراق فرو مانده است كه بتواند 

او در . دست به جنگ با ايران بزند 
ماه سپتامبر گفت مهندس است و بنا بر 
محاسبه او ، امريكا به ايران حمله 

  .نخواهد كرد
    و هاشمي رفسنجاني از مقامات رژيم 

ه اي بخوانيد احمدي نژاد و بسا خامن( 
خواسته است سخنان ناسنجيده و ) 

  .ميز نزنند آتحريك 
    تحليل گران سياسي براين نظر 
هستند كه هاشمي رفسنجاني نيز ، بنوبه 
خود، نمي خواهد بگذارد فرصت 

او به كار از . بحران را از دست بدهد 
دور خارج كردن احمدي نژاد و 

نست كه آحاميانش نيست بلكه در كار 
 نرفت ، ناگزير شود خامنه اي اگر

  .وسيله دست او شود 
 با اينهمه ، به گزارش خبرگزاري ◄

 اكتبر، دانا پرينو، 30فرانسه ، در 
امريكا بنا : سخنگوي كاخ سفيد گفت 

دارد رويه ديپلماتيك را همچنان ادامه 
دليلي وجود ندارد : او گفت . دهد 

مردم فكر كنند كه رئيس جمهوري فكر 
من . ان حمله كند مي كند بايد به اير

فكر مي كنم اين امر را بايد روشن كنم 
زيرا . و بگويم مردم نبايد نگران شوند 

بنا بر ادامه دادن به راه حل ديپلماتيك 
ينده ، پرزيدنت بوش با آهفته . است 

سركوزي ، رئيس جمهوري فرانسه و 
لمان ، ديدار آنجال مركر ، صدر اعظم آ

خواهد كرد و هر سه بر ادامه 
يپلماسي و تشديد فشار براي اين كه د

ايران  از غني سازي اورانيوم دست 
  .بردارد، تأكيد خواهد كرد 

يا مطمئن است آ     از او سئوال شد 
بوش به ايران حمله نمي كند؟ او پاسخ 

ما به رويه ديپلماسي . داد مطمئن است 
  . ادامه مي دهيم 

  
راه حل در هر دو كشور * 

  :داخلي است 
  
مريكا اين بيم نيز اظهار شده  در ا◄

است كه نقشه هاي بوش براي حمله به 
ايران موجب توليد سالحهاي اتمي و 

  . انتشار هرچه بيشتر اين سالحها شود 
ينه در امريكا واقع بين ها آ     هر 

بتوانند بر تبليغات موافق جنگ غلبه 
زادانه داوري آكنند و افكار عمومي 

 را نگزير كنند و نامزدهاي انتخاباتي
كنند بر طبل جنگ با ايران نكوبند، 
موفق شده اند بر سرنوشت خويش 

  اما. زادانه بجويند آحاكميت 
 بزرگ ترين تبليغاتچي جنگ ◄

طلبان امريكائي بحران سازان ايراني ، 
خامنه اي و احمدي نژاد و مافياهاي 

بنا بر اين ضعف .  مالي هستند –نظامي 
حران ساز و  امريكائي ب–سامانه ايراني 

هرگاه  . جنگ افروز، در ايران است 
نها كه خود را نسبت به سرنوشت آهمه 

ايران مسئول مي دانند سكوت را 
بشكنند و حقيقت را با مردم كشور در 
ميان بگذارند و هر نوبت خامنه اي و 
احمدي نژاد در تشديد بحران 

نها را افشا آكوشيدند، نقش و هدف 
ركتي به خود كنند و مردم ايران نيز ح

بدهند، نه تنها ايران كه امريكا را نيز از 
چنگ قدرت طلبان جنگ طلب رهيده 

  :اند 
  

  7صفحهدر 

  در لبه پرتگاه جنگ
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 يكي ،دوگردهمĤئي
در لندن و ديگري 

  :در استانبول 
  
  
  

در قسمت اول اين : انقالب اسالمي 
فصل ، خبرهاي پيرامون اتم و در قسمت 
دوم خبرها در باره كنفرانس استانبول و 

ك را .ك. عراق بر سر پ– تركيه بحران
   :مي خوانيد

  
دليلي بر : البرادعي 

انحراف فعاليت اتمي 
ايران به توليد بمب 

 –اتمي در دست نيست 
بايد : كنفرانس لندن 
ژانس آصبر كرد تا 

  :گزارش خود را بدهد 
  

دليلي : البرادعي  مي گويد * 
وجود ندارد كه ايران بمب 

 مي اتمي مي سازد و امريكا از او
خواهد در ديپلماسي دخالت 
نكند و اسرائيل او را همدست 

  !:ايران مي خواند 
  
 اكتبر ، خبرگزاري فرانسه 28 در ◄

ژانس بين آقول البرادعي ، رئيس 
او . المللي انرژي اتمي ، را منتشر كرد 

مدركي وجود ندارد كه : گفته است 
ثابت كند ايران در كار توليد بمب 

مريكا را متهم اتمي است و رهبران ا
كرد كه معركه ساخته و با تهديد هاي 

به . ن شده اند آتش بيار آاخير خود 
من هيچگونه اطالعي حاكي از فعاليت 
اتمي ايران در قلمرو توليد بمب اتمي 

اگر هم ايران قصد . نرسيده است 
ساختن اين بمب را داشته باشد، چند 

. ن را بسازد آسالي بطول مي انجامد تا 
 حاضر، ما نياز داريم از راه در حال

من هيچ . ديپلماسي خالق عمل كنيم 
راه حل ديگري غير از ديپلماسي و 

  .تفتيش نمي بينم 
 اكتبر ، حكومت بوش 29 در ◄

سخنگوي وزارت . واكنش نشان داد 
بر : خارجه امريكا به خبرنگاران گفت 

البرادعي نيست كه وارد قلمرو 
قلمرو ما خود در اين . ديپلماسي شود 

هستيم و مي كوشيم از راه ديپلماسي به 
ژانس ارج مي آما به كار . نتيجه برسيم 

نهيم اما اين بر عهده نمايندگان دولتها 
است كه فعاليتهاي ديپلماتيك را 

  . تصدي كنند 
     دانا پرينو، سخنگوي كاخ سفيد 

ترديد نيست كه ايران دست : گفت 
 بكار اجراي برنامه توليد سالح اتمي

زيرا كشوري است كه اورانيوم . است 
غني مي كند و كشوري كه اين كار را 
مي كند روزي به سالح اتمي دست 

توليد سوخت براي . پيدا مي كند 
  . نيروگاه اتمي قدم اول است 

 نوامبر ، ژروزالم پست قول 5 در ◄
مدير كل وزارت خارجه اسرائيل را 

به ادعاي او، . انتشار داده است 
  .لت فعل رژي ايران است  آالبرادعي

: بان، احمدي نژاد گفت  آ16 در ◄
 سانتريفوژ را بكار انداخته 3000ايران 
  . است 

  
عربستان و كشورهاي خليج * 

فارس پيشنهاد مي كنند ايران 
نها به ايران آغني سازي نكند و 
 بدهند  شده اورانيوم غني سازي

  :و روسها مخالفت مي كنند 
  
  ،) نوامبر 2( ي به گزارش بي بي س ◄
 هي آنگارسك كه روسي اتمساتيتأس
 در آن را راني شدن امي سهشنهاديپ

كرده بارها صحنه تظاهرات هواداران 
  شده است ستي زطيحفاظت از مح

 با هي روسي اتمي آژانس انرژسيرئ    
 ي براي عربي از دولتهاي تعدادشنهاديپ

 ابراز مخالفت راني ايحل مناقشه اتم
 در راًي كه اخشنهادي پنيا بنابر .كرد

 ستي ادلي ميمصاحبه مجله اقتصاد
با ) MEED (جستي داكياكونوم

 مطرح ي عربستان سعودرخارجهيوز
 جي خلهي حاشي عربيشده، كشورها

 داده اند شنهاديپ) بجز عراق(فارس 
 ي غنومي فروش اوراني برايوميكنسرس

 ني دهند و به الي تشكرانيشده به ا
 كه در ييروگاههاي نازي نزانيكشور به م

 ي خواهد داشت سوخت اتمندهيآ
 نكهي از اي نگرانبي ترتنيبفروشند تا بد

 شده در ساخت سالح ي غنومياز اوران
 استفاده شود از انهي در خاورمياتم
 . برودانيم

 ني روز پس از انتشار اكي اما    
 سي رئنكو،يري كيمصاحبه، سرگئ

 گفته كه هي روسي اتميآژانس انرژ
 يي كشورهادي را بايومي كنسرسنيچن
 ي دهند كه در حال حاضر داراليتشك

 ني تا بدومندي اوراني سازي غنيفناور
 به دست هر ي فناورني ابيترت

 .فتدي نيكشور
 اكتبر، سرگي الورو، وزير 30 در ◄

خارجه روسيه به ايران رفت و با 
. احمدي نژاد ديدار و گفتگو كرد 

رياي علت سفر او نه بردن و خوردن د
  كه - كه بردند و خوردند –مازندران 

ن طور كه آ.  بحران اتمي بوده است 
از ايران اطالع مي رسد، پوتين به 
خامنه اي گفته است جنگ حتمي 

او و وزير خارجه اش . الوقوع است 
 –اميدوارند رژيم مافياهاي نظامي 

مالي امكان پيروزي ديپلماتيك بزرگي 
  .ورد آرا برايشان فراهم 

  
 روسيه و چين گفتگوهاي *

 را 1+ 5نمايندگان كشورهاي 
هرگاه گزارش : بلوكه كردند 

ژانس معلوم كرد ايران به راه آ
يد، مجازاتهاي جديد آنمي 

  :موضوع پيدا مي كنند 
  
 نوامبر ، رويتر گزارش كرد 1 در ◄

نند كه آكه روسيه و چين مانع از 
قطعنامه جديدي ، شامل مجازاتهاي 

  .  ايران تصويب شود بيشتر ، بر ضد
     در همين روز، اجتماع نمايندگان 

. شش كشور در لندن تشكيل شد 
نجا كه آاز : نماينده امريكا،  مي گويد 

ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را 

اجرا نكرده است ، مي بايد مورد 
نيكوال . مجازاتهاي بيشتري قرار گيرد 

برنس ، معاون وزارت خارجه امريكا كه 
 اجتماع لندن شركت كرد، پيشاپيش در

روسيه و چين با مجازاتهاي : گفت 
بيشتر مخالف هستند و مي گويند مي 
  .بايد به دموكراسي فرصت بيشتري داد 

 در همين روز، رويتر گزارش دومي ◄
بنا بر اين گزارش ،  با . را انتشار داد 

توجه به موضع روسيه و چين ، مقرر 
ا زمان ارائه شد تهيه قطعنامه سوم را ت

گزارش البرادعي به شوراي امنيت به 
  .تأخير اندازند 

 كه بعدازظهر روز جمعه ي ا هياني بدر    
 وزارت ي مذاكرات از سوانيدر پا
 ندگاني نماافت،ي انتشار ايناني بر خارجه

 در انتظار ما: مده استآ كشور، شش 
 سي رئ،ي محمد البرادعيگزارش آت
 يا هسته ي انرژيالملل نيآژانس ب

 مي سوالنا قاي خاوير آ از . يمهست
 ذاكره مراني اي ندهي با نماخواهيم

  . كند
 ني همچن5+1 گروه ندگانينما     

 ي نوامبر برا19اند روز  توافق كرده
 و سوالنا ي البرادعيها  گزارشيبررس
 . جلسه دهندلي تشكگريبار د

 آمده است، اگر هياني بني ااني پادر    
 ي جهي و سوالنا نتيرادع البيها گزارش

 ي در برنداشته باشد، آنان برايمثبت
 ي سوم حاوي  قطعنامهبي و تصوميتنظ
 اقدام راني اهي علشتري بيها ميتحر

 .خواهند كرد

  
كنفرانس استانبول بر سر 
عراق و پيشنهادهاي متكي 

  :به اين كنفرانس
  

كنفرانس استانبول و دو * 
امنيت عراق و : ن آموضوع 
  ) :ك .ك. پ( تروريسممبارزه با

  
 نوامبر 3،  به گزارش دويچه وله◄

 گاني روز نشست همسانيدوم ، 2007
در ) سوم نوامبر(عراق روز شنبه 

 نيهدف ا. استانبول برگزار شد
 ثبات و ي برقراريها  راهافتنياجالس 

 ي هياز آغاز، سا.  در عراق بودتيامن
 نشست نيحزب پ ك ك بر سر ا

 .كرد ي مينيسنگ
)  نوامبر3( نشست روز شنبه در   

 ي خارجه از كشورهاري وز16كم  دست
 كل ريمون دب  ي، بان ك مختلف جهان

 ي هي اتحادندگانيسازمان ملل، نما
 سازمان كنفرانس ركليعرب، دب

 استي سوالنا، مسئول سري و خاوياسالم
 اروپا شركت ي هي اتحاديخارج
 .داشتند

 استانبول، يالملل ني اجالس بهدف 
 تي ثبات و امني برقراريها  راهنافتي

 مورد بحث يها كار در عراق بود و راه
  ياني پاي هياني بكيدر اجالس در قالب 

 .ابدي يانتشار م
 اجالس استانبول، همچون ني دومدر

روز نخست، بحران شمال عراق و 
 "حزب كارگران كردستان" ي مسئله

 ياز جمله مباحث جد) پ ك ك(
ر اظهارات  عراق دريوز نخست. بود
در «:  گروه پ ك ك گفتهي عليتند
 يدهاي دوستان ما با تهدهيترك
.  پ ك ك روبرو هستندي تكارانهيجنا

 در روابط دو تنش مساله موجب نياما ا
 ».كشور نخواهد شد

 كاي آمري  امور خارجهري وز  جمعه،روز
 ترك خود و رجب ي با همتاداريدر د

 هي تركريوز  اردوغان، نخستبيط
 پ ديكرد كه هر دو كشور با حيتصر

 قلمداد يستي تروريك ك را سازمان
.   مشترك بداننديكرده و آن را دشمن

 آنچه اتييقرار است در مورد جز
 خواند، در روز " مؤثريطرح" سيرا

ماه، در   چهاردهم آبان،  نبهدوش
واشنگتن بحث و تبادل نظر صورت 

 هي تركريوز   نشست نخستنيدر ا. رديگ
 وي جرج دبلكا،ي آمريرجمهو سييو ر

 . بوش، شركت خواهند داشت
  

گوياي بيانيه  نكات نسبتا * 
 نوامبر وزيران 3كنفرانس 

   :خارجه كشورهاي همسايه عراق
  
همسايگان عراق بر ضرورت حمايت ◄

هاي كاري  از تالشهاي كميته
هاي همسايگان عراق جهت  نشست

ها بين عراق و  تداوم همكاري
اين كشور همسايگانش و كمك به 

جهت تثبيت ثبات و امنيت داخلي 
  .عراق تاكيد كردند

در اين بيانيه هم چنين بر ضرورت 
حمايت از تالشهاي دولت عراق در 
مبارزه با تروريسم و جلوگيري از 
استفاده از خاك اين كشور به عنوان 

ها عليه  پايگاهي براي تروريست
  .كشورهاي همسايه تاكيد شد

 اقدامات خشونت در اين بيانيه تمامي
ها عليه غير  آميز در عراق بويژه جنايت

نظاميان، ساختارهاي زيربنايي، 
موسسات دولتي و اماكن مقدس اين 

  .كشور محكوم شد
همسايگان عراق هم چنين تاكيد 
كردند كه در راستاي احترام به قوانين 

المللي بويژه قوانين حقوق بشر به  بين
يبند تعهداتشان در مقابل تروريسم پا

هستند و نخواهند گذاشت كه از 
خاكشان براي انجام حمالت تروريستي 

  .عليه عراق استفاده شود
  

قواي : پيشنهادهاي متكي * 
امريكا و متحدانش عراق را 
تخليه كنند و قوائي از 

نها آهمسايگان عراق جانشين 
  :! شوند 

  
 بند امنيتي و 14پيشنهاد متكي شامل  ●

ن آ اما جوهر .سياسي و اقتصادي است 
 :اين بندها است 
دولت عراق براساس  -1در بند امنيتي 

 مشخص نسبت ي جدول زمان بندكي
 كشور اقدام نيبه خروج اشغالگران از ا

 اساس سازمان ملل ني و بر همدينما
 گانهي بيروهاي حضور نانيمتحد رسما پا

  . ديرا در عراق اعالم نما
 يروهاي نهيكل - 5 در بند سياسي ، ●
 ي موجود كه با گروه هايايشيليم

 نداشته ي شناخته شده همكاريستيترور
 سالح خود مشمول لياند ضمن تحو

 ي واقع شوند و دولت بخشيعفو عموم
 ياز آنان را در چارچوب سقف سازمان

 يروهاي عراق وارد نسيارتش و پل
 مانده ي باقي و بخش هاديمسلح نما

 مشاغل ز با مساعدت دولت اگريد
 . ه مند شوند بهريگريد

     بديهي است اين پيشنهادها نمي 
زيرا معانيشان . توانستند قبول شوند 

اين است كه امريكا عراق را تحويل ما 
  !بدهد و برود 

به گزارش ايسنا، بان ،  آ13 در ◄
روزنامه واشنگتن تايمز به نقل از 
شركت كنندگان در اين نشست 

در حاليكه : كرده است گزارش 
رتبه كشورها و   عاليهاي ديپلمات
المللي به نوبت درباره  هاي بين سازمان

چگونگي بهبود امنيت عراق صحبت 
مي كردند منوچهر متكي، وزير امور 

 پيشنهاد داد كه ائتالفي ايران خارجه 
هاي عرب عراق جايگزين  از همسايه

نيروهاي آمريكايي در اين كشور 
  .شوند

ديويد ساترفيلد، هماهنگ كننده   
 امور عراق در وزارت آمريكا كه ارشد

در نشست استانبول كاندوليزا رايس، 
وزير امور خارجه آمريكا را همراهي 

كرد با عجيب خواندن پيشنهاد  مي
هيات ايراني بار ديگر با : ايران گفت

ارايه پيشنهادي عجيب خود را متمايز 
  .كرد

رايان كروكر، سفير آمريكا در عراق    
 داشت گفت كه در اين نشست حضور

كه متكي به طور مشخص از ايران و 
سوريه به عنوان تامين كنندگان 

  او .نيروهاي نظامي نام برده است
 . خواند "بافي خيال"پيشنهاد ايران را 

سعود الفيصل، وزير امور خارجه    
عربستان بيشترين مخالفت را نسبت به 
پيشنهاد متكي نشان داده و گفت كه 

 ايجاد ثبات در اين پيشنهاد كمكي به
  .كند عراق نمي

وضعيتي كه خبرها و : انقالب اسالمي 
نظرهاي دو فصل اول و دوم تشريح مي 

 –كنند، در درون رژيم مافياهاي نظامي 
  :مالي باز تاب دارد

  
  

چرا بسيج تحت امر 
  سپاه قرار مي گيرد ؟

     
حذف فرمانـدهي   باره  جعفري در      ◄

ـ     بسيج و    رار تحت امر فرماندهي سپاه ق
ــه  درگيــري هــايي  -ن آگــرفتن  را ب

  :ورد، گفته است آدنبال خواهد 
 براي  ،در تغييرات ساختاري سپاه   ...    « 
سـپاه بـسيج شـود، الزم بـود      كـه  اين

فرمانده كل سپاه نيز همزمان فرمانـده       
  ».مقاومت باشد نيروي بسيج

ورده آبـر زبـان     جمله جـالبي را          او  
  : توجه كنيم . است 
ر تغييرات ساختاري سـپاه بـراي       د     « 
،  جمله ايست  »  بسيج شود سپاهكه اين

يا سپاه قرار است نامش را      آ: دو معنائي   
و يـا   شـود؟   خوانده  عوض كند و بسيج     

قرار است نيروهاي سـپاه بـسيج شـوند         
 احتمــاال مــاده كــارزار شــود ؟ آيعنــي 

سـپاه  : جعفري مي داند چه مي گويـد    
ا توجه بـه    بر بسيج چنگ مي افكند و  ب       

مخالفت همگاني با رژيم، بسيج و سـپاه        
مـاده  آمي بايد بسيج شوند و بـه حـال          

  . يند و در اين حال بمانند آباشد در 
 سـپاه بـسيج شـود       باشداگر قرار        اما  

 سازماندهي پيدا كند متناسب بـا       ني  عي
جنــگ بــا مــردم و مهــار شــهرها و بــسا 

بـه سـخن ديگـر ، محـدوده      .  روستاها  
بـا  .  ه به درون مرزها  بگـردد      عمل سپا 

توجه به تهديدي كه امريكا  مي كنـد،          
هرگاه پايگاهها و تأسيسات سپاه بمباران      
شوند، سپاه در وضعيت بسيج قـرار مـي       
گيرد و كـارش حالـت جنگـي بخـود          
گرفتن در برابر مردمي مي شود كـه از     

  در .  مده اند آدست اين رژيم به تنگ 
  8صفحهدر 

  

  در لبه پرتگاه جنگ
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اطــالع دادن بــه همــان حــال، نــوعي 
سپاه ديگر مايـل بـه      :  امريكا نيز هست    

انجــام ماموريــت در خــارج از كــشور 
  .نيست 

      اما اگر سپاه دايره عمليات خـود را        
يـا مـي    آبه درون مرزها محدود كند،        
ورد كه  آتواند همان توافق را به عمل       

ورده بـود ؟  در دوره       آرژيم شاه بعمل    
كاري مي شاه،  در درون  كشور، او هر    

خواست مي كرد و سـركوبها كـه مـي          
كرد اعتراض دولتها را بر نمي انگيخت       

يا در وضعيت كنوني ، سپاه و خامنـه         آ. 
اي هم مي تواننـد بـا امريكـا و غـرب            

ن، هـر   آورند كه ، بنا بر      آتوافقي بعمل   
كاري كه دلـشان خواسـت در داخـل         
كشور انجام دهنـد و كـسي كـاري بـه       

يـا تـضمين    آ ؟     نها نداشـته باشـد    آبكار  
امنيتي كه مي خواهنـد چنـين قـرار و          
مداري است ؟  اگر هـم فـرض كنـيم           
چنــين قــرار و مــداري ممكــن باشــد، 

زيرا در دوران   . كاربرد چنداني ندارد    
شاه ، نه تنهـا كـاري بكـار سـركوبگري           

ن آرژيم او نداشتند، شـرق و غـرب از          
ايـن  . حمايت قاطع نيـز مـي كردنـد         

ژيـم امكـان    ن ر آحمايت بود كـه بـه       
زماني رسـيد كـه     . سركوبگري مي داد    

حمايت در سركوبگري نيز بكاري نيامد      
در دنياي امـروز،    . و رژيم سرنگون شد     

 –حمايــت از رژيــم مافياهــاي نظــامي 
از ايـن رو،  سـپاه       .  مالي ممكن نيست    

بايد تمام نيروهايش را بـراي مقابلـه بـا      
اما تـضادهاي درون    . ماده كند   آمردم  

اتب بيشتر از تـضادهاي درون      سپاه بمر 
   :ارتش در سالهاي پيش از انقالب است 

    بسياري از افراد سـپاه مايـل نبودنـد         
سپاه دايره عمليات خود را از مرزهـاي     
كشور به خارج ببرد و معتقد بودند كـه         
ايــن نيــرو بهتــر اســت در داخــل     

حـال كـه    .  را انجـام دهـد       شماموريت
ــازمان    ــپاه  س ــود س ــدس و خ ــپاه ق س

وريست خوانـده شـده انـد، هرگـاه         تر
سپاه بخواهـد مأموريـت هـاي بـرون         
مرزي را رها كند، مي بايد در تشكيالت 

  . خود تغييراتي را به وجود بياورد 
     در سپاه گرايش جنـگ طلـب مـي         

اگر حكومـت بـوش  بـه ايـن          :  گويد  
نتيجه رسيده باشد كه ، بايد به  الهاماتي       
كه به بـوش شـده اسـت،  گـوش فـرا             

هد،  هر كاري كه سپاه  انجام دهـد ،     د
تغييري در تصميم  امريكا  در حمله بـه          

بنا بر اين ،    . وردآايران ، به وجود نمي      
ماده جنـگ كنـد و      آسپاه بايد خود را     

در درجه اول، سـازماني چـون بـسيج         
ورد تـا   آپيدا كند و بسيج را تحت امـر         

  .مردم را مهار كند 
عنـي      حال اگر قول جعفري به اين م      

 و ايـن دو      سپاه بـسيج شـود       است كه   
 مي شود سپاه   معلوم  يك سازمان شوند،    

حمله امريكـا را خيلـي جـدي گرفتـه          
به سخن ديگر ، احمـدي نـژاد و         . ستا

رژيـم دروغ مـي     ي بنـدهاي    ديگر خال 
گويند كـه خيـال همـه راحـت باشـد           

  .امريكا به ايران حمله نمي كند
     در واقــع، برخــي از مــسئولين مــي 

ويند احتمال حمله امريكا بسيار ناچيز      گ
.  از جمله گـروه احمـدي نـژاد         .  است

نها نيز  الهام شـده اسـت كـه          آگويا به   
بـا  . امريكا توان حمله به ايران را ندارد      

وجود اين، سخنان خامنه اي  و برخي         
ديگر از كاربدستان  نشان مي دهد كـه         
خطر را در بيخ گوش خود حس كرده        

 ســپاه نيــز گويــاي انــد و تغييــرات در
  .جدي گرفتن خطر جنگ هستند 

ب پاكي  آش، جعفري   درجمله ديگر     
را روي دست ديگران ميريـزد و اصـل         

  : او مي گويد . بروز مي دهدقضيه را 
حاضـر   حال ماموريت اصلي سپاه در« 

مقابله بـا تهديـدهاي داخلـي اسـت و          
ســـپس در صـــورت تهديـــد نظـــامي 

كمـك ارتـش خـواهيم     بـه  خـارجي، 
  ».فتشتا

 : سپاه مي گويد   فرمانده       بدين سان،   
ماموريت اصلي سـپاه مقابلـه بـا خطـر          

و در مقابلــه بــا خطــر . داخلــي اســت 
 نآخارجي اگر ارتش نياز داشـت بـه         

به راستي رهبـري    يا  آ . كمك مي كنيم  
در از توان باالي نيروهايش مي      قكه اين 
رييس جمهوري كه اينقدر بـي      ،  گويد  

ــه را ته  ــا هم ــددمحاب ــد  ي ــي كن ،  م
 سپاهي كه اينقـدر ديگـران       نفرماندها

، را تهديد به حمله و سركوب مي كنند       
نمايندگان مجلسي كه بي محابا به همه       

ائمـه  ،  سران كشورها حمله مـي كننـد        
متهم  جمعه كه با ناداني همه كشورها را

، روحانيتي كه حكومت  را از       مي كنند   
ن امام زمان مي داند و مدعي اسـت         آ

ن حضرت  آمينه سازي ظهور    در حال ز  
است و باز احمـدي نـژادي  كـه مـي            
گويد اسراييل بايد  از نقشه دنيا  حذف         
شود ، همه و همه ، مي دانند  الف مـي          

  ؟   ! زنند و كشور را بكام جنگ مي برند 
 مگــر در : ندستهــا هــاينهــا وال ئســ     

 اينقدر   »رهبر«  افتاده كه    يكشور اتفاق 
ن تغييرات وسيع   وحشت افتاده كه اي    به

؟ بـه   را در دستور كار قرار داده اسـت         
ــل  ــدهاچــه دلي ــپاه نفرمان ــزرگ س  ب
 اينقـدر   » رهبـر معظـم      « پاسداران و   

 »رهبر« يا  آند ؟   خطر را نزديك ديده ا    
سـخت مغـضوب    متوجه شده است كه     

بـر   مردم است؟ او نيـز مـي دانـد كـه           
خرين نظر سـنجي هـا بـيش از      آاساس  

ــالف 90 ــردم مخـ ــد مـ ــم  درصـ رژيـ
استبدادي او و دستيارش احمدي نژاد      

يـا بـا ايـن مغـضوبيت  از راه          آ. هستند  
رايش جنگي دادن با سپاه و بسيج بـر          آ

ضد مردم ،  مي خواهد مقابلـه كنـد ؟            
 متوجـه شـده اسـت كـه      » رهبر « يا  آ

 ميان سران   درون نظام،   درگيري هاي   
نـد ؟   به جاي خطرناكي رسـيده ا     ن ،   آ

» رهبـر « ي  بـه     وقتي هاشمي رفـسنجان   
مي گويد كه اشتباه كرده است،  وقتي        
كروبي بـه خامنـه اي ميگويـد كـشور          
درخطر است، وقتي  هاشمي رفسنجاني      
شرايط كشور را ويژه ارزيـابي ميكنـد ،         
وقتي  جنتي رأي مردم را بيخود اعالم        
مي كند تا در مقابل هاشمي رفسنجاني       
حرفي براي گفتن داشته باشد ، وقتـي        

د در مصاحبه هايش هاشمي احمدي نژا
رفسنجاني و اصالح طلبـان را دروغگـو        
مي خوانـد، وقتـي اعتمـاد ملـي ايـن           
ــت   ــه در دوره رياسـ ــت را كـ واقعيـ

 17جمهوريش، احمـدي نـژاد روزانـه        
دروغ گفته است ، وقتي  احمدي نژاد        

گروه قبلي هسته اي ناتوان     :  مي گويد 
بوده است و درست عمل نكرده اسـت        

ش جاسوس بوده اند ، و برخي از اعضاي
وقتــي همــسر الهــام مــي گويــد بايــد 
هاشمي و خاتمي را خلع لبـاس كـرد،         

 »رهبـر «  يا بدان معني است كـه     آ...  و
 بـراي شـروع     گـذاري   در حال برنامه    

درگيري هاي داخلي و سركوب شديد      
   ؟ است

      وقتــي كــسي كــه در قــد و قــواره 
رهبــري نبــوده اســت و تــوان كــشور 

ــته ــا از راه  داري را نداش ــت و تنه  اس
رانت دهي و باج دهي و قتل و جنايت      
توانسته است به حكومـت خـود ادامـه         

يا اينك  آدهد،  درست مثل شاه سابق،       
به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه ديگـر           
راهي براي حكومت كردن بجز تشديد      
سركوب ندارد ؟  تئوريسين اعتقـادي و        
همچنين يكي از فرماندهان نظـامي او       

گر به خاطر حفظ اسالم الزم      گفته بود ا  
باشد حتي يك ميليون نفر را خواهنـد        

كـشتار  » رهبر  « پس براي  اين     . كشت  
مردم بـراي حفـظ واليـت از واجـب          
واجبات است و اگر الزم شد انجام مي        

 بـار    او ،     قـرار اسـت    يـا   آحال  . دهد  
 در مـوردي    حكومتي   از احكام    ،  ديگر

ه ؟  چه مواردي ؟ باده نمايد فخاص است
نظر مي رسد با توجه به برخي از گفتـه          
ها و نوشته ها ، خامنه اي،  براي حفـظ           
خود، ممكن اسـت از طريـق يـاران و          
دوستان و ديگر جنايتكـاران دسـت بـه         
رفتــاري ديوانــه وار بزنــد و برخــي از 
ــر   ــه خــود را غي گروههــاي نزديــك ب

نهـا را از    آقانوني اعالم كند تا مگر شـر        
  .  سر خود كوتاه كند

ــتگيري هــاي     آ   ــرار اســت دس ــا ق ي
خـر ،   آ؟     شود   عبزرگي در كشور شرو   

هر زمان كه رژيم احساس كرده اسـت         
سقوط  نزديك است در كـشور كـشتار         

 زماني كـه    60 سال   :راه انداخته است    
خمينــي و كودتــاگران متوجــه شــدند 
اگر بني صدر  جنگ را به پايان برساند، 
به قول بهشتي و هاشـمي رفـسنجاني و         

) بـه خمينـي گفتـه بودنـد         ( منه اي   خا
ديگر خميني هم حريف او نمي شـود،         
دست به كودتـا زدنـد و بـراي تثبيـت           
دولت خود ، دست به  قتل و اعـدام و           
كشتن چند هزار نفر از مردم اين كشور  

زماني كه خمينـي متوجـه شـد        . شدند  
جنگ را با شكست به پايان برده اسـت،         

ال رفـتن   براي اينكه مانع از به زير سئو      
خود و حاكميت خود شود دستور داد       
تمام زنـدانيان داخـل زنـدانها را كـه          

نها مدت زندانشان نيـز تمـام      آبرخي از   
بـاز ، در    . شده بود را به قتـل برسـانند         

 هاشمي رفسنجاني ،    –دولت خامنه اي    
ــشهد،   ــدين شــورش شــهري ، در م چن

با كـشتار   ... شيراز، قزوين ، اسالم شهر و     
ــدند  ــه ش ــز .مقابل ــاتمي ني  در دوره خ

جنايتكاران در خدمت رژيم ، به دستور      
خامنه اي ، ترورها و ايلغـار دانـشگاهها         

ــد از   23در  ــاي بع ــر و روزه ن را آ تي
  . مرتكب شدند 

»  رهبـر   «      بنا بر اين ، بعيد نيست كه        
براي ادامه حكومت و حذف دشـمنان       
خود ، دگـر بـاره،  دسـت بـه جنايـت              

ــد ــد.  بزن ــرا او در  از او بعي ــست زي  ني
بسياري از موارد دستور قتل كـساني را        
داده است كه انـسان اصـال فكـر آن را           
نمي كرد مانند حكم به قتل سيد احمد        

  . خميني فرزند رهبر و مقتداي خود
  » رهبـر  «يـا   آ:       هنوز بايد  پرسـيد      

تصميم گرفته اسـت بـار ديگـر شـرايط        
 گر رهبر ا  ؟    را به وجود بياورد    60سال  

قرار است كودتا كند عليـه چـه كـسي          
؟ قرار است اين كـار را انجـام بدهـد           

خاتمي و هاشمي و كروبي كه اصال در        
در  نــداهايــن حــدها نيــستند كــه بخو
ــا   ــستند ت ــرهر« مقابــل رهبــري باي   »ب

«  پـس    . نهـا را حـذف كنـد      آبخواهد  
ونه شمـشير   گ براي چه كساني اين    »رهبر

   ؟ را از رو بسته است 
رار ، خامنه اي از گزيده خـود،              از ق 

احمدي نژاد،  خيـري نديـده اسـت و          
دفاع هايي كه مي كند بيشتر دفـاع از         
عملكرد خودش است وگرنه به خـوبي       

خرين نظرسنجي هـا    آميداند كه طبق    
 درصـد هـوادار     10احمدي نزاد حتي    

احتمال دارد كه او  به اين       . هم ندارد   
ــازمان     ــه س ــد  ك ــيده باش ــه رس نتيج

ــدي ــان   مجاه ــالمي هم ــالب اس ن انق
موقعيت  سازمان مجاهـدين  خلـق را         
پيــدا كــرده اســت و او مــي توانــد بــا 
ســركوب ايــن ســازمان و بگيــر و ببنــد 

ور آن، جو سياسي را خفقـان       آاعضاي  
از باز احتمـال مـي رود  كـه او           .  كند  

ــان در درون ســپاه و درگيــري هــا  مي
و . نيروهاي نظامي مطلـع شـده اسـت         

ز فروپاشـي از درون،     براي جلوگيري ا  
مـردم  ( بفكر دشمن تراشي در بيـرون       

 . افتـاده اسـت     ) ايران و خطـر جنـگ       
گرچه او مردي ترسو اسـت و خطـر را          

 خطري كـه او   خطر  بزرگ مي كند اما     
. انداختـه بـزرگ اسـت       شت  حرا به و  

دستور اكيـد احمـدي نـژاد در مـورد          
كنترل دانشگاهها  و دسـتور  سـركوب         

سـتگيري و بـه   حركت هاي معلمان و د   
نـان ،   آنهـا و تبعيـد      آزندان انـداختن    

ــا كــارگران كــه از   برخــورد ســخت ب
پرداخت نشدن دستمزدها و بالتكليفـي      

مده اند،  دستگيري هر كـسي       آبه جان   
زادي و اسـتقالل    آكه در تالش بـراي      

كشور است ،  توقيف  هر نشريه اي كه          
قدري از خط  رهبري خارج مي شود،        

و » زل و اوبـاش     ارا« اعدامهاي اخيـر    
تشديد بحران خارجي گويـاي جـدي       
بودن خطر و تـرس شـديد خامنـه اي          

  .  است 
 « متوجـه شـده انـد            او دستيارانش   
نهـا نمـي    آ  به درد      » نيروهاي خودي 

 اخبـاري كـه در ايـران        برا  نب. خورند  
 گويا قرار است رهبري بـا  انتشار دارند، 

هاي سركوب سپاه و بـسيج      و  كمك نير 
بنــا بــر .   مقابلــه كنــد ده امــآ خــود را
از احـزاب     قرار اسـت برخـي     مسموع  

بنا بر مـسموع     .  غير قانوني اعالم شوند     
 اصـالح   نامزدهـاي حـذف كليـه     بنا بر   

بنا بر  .   مجلس است    طلب در انتخابات    
قــرار اســت برخــي ديگــر از مــسموع، 

 تعطيـل   خامنـه اي  نشريات بـه دسـتور      
رخـي   قرار است ب   بنا بر مسموع،    . شوند

 بنـابر    . ونداز فعالين سياسي دستگير شـ     
 قرار اسـت برخـي از فعـالين         مسموع،  

. سياسي در داخل و خارج ترور شـوند         
خامنـه اي ،     بـه دسـتور      بنا بر مسموع،    

نده بايد حتما يك دسـت بـا        يآمجلس  
 در اين مـورد بـه گفتـه       . رهبري باشد   

ـ  نمايسعيدي ،     در سـپاه  خامنـه اي ده ن
 :فرماييد ب توجه ، پاسداران

رهبر معظم انقالب از هوشمندي ...    « 
بسياري برخوردار است؛ اما دولتي 

اين كه . خواهد كه همراه او باشد مي
جمهور يا نماينده  رييس گوييم مي

باشد به  همگرا با رهبريمجلس بايد 
داستان امام   واال. همين دليل است

ي ما  ائمه. آيد پيش مي) ع(حسن
ي دنيا  دارهقدرت زيادي براي ا

ياراني كه همراهي كنند  داشتند اما
روحانيون  خيلي از آقايان و . نداشتند

هاي خوبي هستند اما در جايگاه  آدم
توانند قرار  رياست جمهوري نمي

چون نگاهشان با نگاه رهبري  بگيرند
ديدگاه رهبري خيلي   .متفاوت است

جمهوري كه  روشن است؛ اما رييس
كند و  گاه ميديدگاه را سطحي ن اين
تواند  خواهد عمل كند، چگونه مي نمي

  »... راه را پيدا كند
   گفته باال نشان مي دهد كه هم بايد 

ينده در اختيار كامل آمجلس دوره 
به . رهبري باشد و هم رييس جمهور 

نظر مي رسد  اگر رييس جمهور فعلي 
مد نظر مي بود كالمي از ان گفته مي 

ي ديگر شد نه اينكه در مورد فرد
صحبت كنند هر چند كالم او نشان مي 
داد كه جا براي افرادي همچون 
خاتمي و كروبي و هاشمي وجود 
ندارد اما اينكه اشاره اي به احمدي 
نژاد بمنزله  رييس جمهور مورد تاييد 

  .رهبر نكرده است ، گويا و  مهم است 
 در ي سعيد » مالت االسحج     « 

 به خوبي جايي ديگر در مورد انتخابات
سازي به دست روشن مي سازد كه يك

  : وي مي گويد . درچه درد مي خو
ما ضمن پرهيز از دخالت در ...   « 

ها، متعلق به انقالب  گروه احزاب و
هستيم و تك تك راي پاسداران و 

تاثيرگذار است و  بسيجيان در معادالت
بايد هدفمند باشد و بر اساس 

 هايي كه قانون و رهبر معظم شاخص
فرمايند بايد در مسير  مي معين انقالب

  » . حركت كنيم
      سعيدي در اينجا يكدست سازي  
مورد نظر خامنه اي را به پاسداران 

تك تك نظاميان مي : ور مي شود آياد
بايد همان كنند و همان رأي را بدهند 

خامنه اي . مي گويد » رهبر « كه 
خوب مي داند كه در درون رژيم و 

ن سپاه است كه موقعيت حتي در درو
يا آاما . خود را از دست داده است 

هدف معين كردن براي سپاه در داخل 
نچه آكشور و تشديد بحران با دنياي 

مشخص شده است اين است كه رهبر 
اوال بر قانون خارج، او را از تنگنائي كه 

  ورد ؟ آنست بدر مي آدر 
     خامنه اي،  در سالهاي زمامداري و 

 عقده محمد رضا شاه را بروز سلطنتش ،
فوق قانون خواندن خود ، : داده است 

صدور ( مصدر قانون خواندن خود 
و  در سطح رئيس ) حكم حكومتي 

پائين ... جمهور و وزير و معاون وزير و
نها عمل آمدن و اگر توانست به جاي آ

از اين لحاظ كه مردم رأي . كردن 
ندارند، چون خميني و شاه سابق است 

نا بر اين ، نمي گويد من الگوي ب. 
عمل به قانون در بردارنده حقوق 
هستم ، مي گويد من مظهر قدرت 
مطلقه هستم و رئيس جمهور و 
نمايندگان بايد مطيع امر من باشند و 

به اين تبليغات . چون و چرا نيز نكنند 
   .كه جانبداران او مي كنند، توجه كنيد

رهبر دوست دارد كه همه به  ●
  . هاي او عمل كنند رهنمود

 رهبر دوست دارد رييس جمهور به ●
  .رهنمودهاي او عمل كند 

 رهبر اجازه مي دهد نمايندگان ●
انتقاد كنند اما اجازه نمي دهد 

  ! مخالفت كنند 
 مخالفين سياسي رهبر ، مخالفان نظام ●

هرگاه ايجاد خطر براي نظام . هستند 
  .كنند، خونشان مباح است 

امه هائي كه ساز مخالف  رهبر از روزن●
خود او . يد آبزنند ، خوشش نمي 

  . .نها را صادر كردآدستور توقيف فله 
 رهبر از روحانيون  دگر انديش ●

بنا بر خطري كه . يد آخوشش نمي 
.  نها رفتار شود آايجاد مي كنند، بايد با 

زنداني و خلع لباس كردن و 
  .مجازاتهاي بيشتر 

ا بخاطر  رهبر دانشجويان معترض ر●
اين كه دانشجويان را به مخالفت با 

بنا . نظام بر مي انگيزند، خطر مي داند 
بر اين ، بايد اخراج شوند،  دستگير 

  ...شوند و 
 كارگران بايد وضعيت را درك ●

وقتي دستمزد دريافت نمي كنند . كنند
و يا تهديد به اخراج مي شوند، مي 
توانند بمقام رهبري عرض شكايت 

ا اگر دست به اعتصاب و ام. كنند 
. اعتراض بزنند ، به نظام ضربه مي زنند 

  . لذا بايد دستگير و زنداني شوند 
موزان آ معلمان وظيفه دارند دانش ●

. را معتقد به واليت فقيه بار بياورند 
نظام از اول گفته است معتقد بي سواد 

پس اگر . از باسواد بي اعتقاد بهتر است 
را اطاعت معلمان رهنمود رهبري 

نكنند ، البته بايد اخراج شوند ، دستگير 
نها آتازه با . و زنداني و محكوم شوند 

سزاوار بيشتر از اين . ارفاق مي شود 
  . تنبيه ها هستند 

 زنان نبايد در مخالفت با نظام ●
حال كه كرده اند ، . تظاهرات كنند 

بخصوص . در خور مجازات هستند 
زنان نظام نمي تواند اجازه بدهد 

وظايفي را كه در قبال نظام و رهبري 
  ن دارند ، ناديده بگيرند و دم از آ

  9صفحهدر 
  

  در لبه پرتگاه جنگ
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نچه شرع معين آحقوقي خارج از 
زناني كه دست به .  كرده است بزنند 

تظاهرات مي زنند ، در خور مجازات 
  .هستند 

     اين تبليغات و عملكرد رژيم ، 
بخصوص دادگاه انقالب و ديگر 

وب كننده اش اعتراف نيروهاي سرك
روشني هستند بر اين واقعيت كه بخش 
فعال جامعه كه اكثريت بزرگ مردم را 
نيز تشكيل مي دهند، با  خامنه اي و 

براي مقابله با .   رژيم او مخالف هستند 
اين مخالفت كه روز به روز فعال تر نيز 

  مي شود،
و دستياران او، در داخل و » رهبر « ●

تگاه بحران سازي خارج از كشور ، دس
  تا مگر ترس ها  مردم . راه انداخته اند 

  .  را بي حركت سازند 
 خامنه اي مي داند وضعيت اقتصادي ●

اما . مردم روز به روز بدتر مي شود 
اين را نيز مي داند كه اگر مردم 
مجبور نباشند روزانه دو و سه شيفت 
كار كنند براي بخور و نميرشان، به 

  .ورند  آوي مي مطالبه حقوقشان ر
  ... و●

    به نكات ديگري سخن جعفري توجه 
  :كنيم  
پاسداران همان بسيجياني هستند     « 
تمام وقت بايد در خدمت انقالب  كه

بسيجيان نيز نيروهاي آماده ولي . باشند
هستند كه هر وقت الزم  غير موظفي

حاضر شده و دركنار  شود در صحنه
واهند سپاه از انقالب اسالمي دفاع خ

سپاه سازماني نظامي، سياسي و ... دكر
رسالت  فرهنگي است كه بسيج را در

فرقي بين سپاه و . بيند خود همراه مي
فرمايشات فرمانده  بسيج نيست و مطابق

معظم كل قوا نيمي از ماموريت سپاه بر 
ت سپاه حفظ يمامور... عهده بسيج است

 دستاوردهاي انقالب و مقابله با
  .»  است تهديدهاي داخلي

      بطوري كه مشاهده مي شود، 
 همچنان حواسش پيش فرمانده سپاه 
ور آسخن او ياد. است خطر داخلي 

 عات نيرويفرمانده اطالسخن 
« . انتظامي، در دو سه هفته قبل است 

 ايران در : است  سياري گفته  »سردار
ه اي به ژينده در شرايط ويآشش ماهه 

   . خواهد برد سر 
، بضرورت، شرائطي ه ژط ويشراي     

ي در بردارند كه اين طرهستند و خ
فرماندهان سپاه و بسيج را تغييرها در 

اين امر كه مردم .  ناگزير كرده اند 
يا آچه قصد دارند و يا پيدا مي كنند ، 

مصمم به خيزش مي شوند يا خير، يك 
امر است و ارزيابي خامنه اي و 

 بر بنا. امر ديگري است  دستياران او 
اين ارزيابي ، خيزش عمومي بشكل 
 . يك خطر خود را نشان مي دهد 

بدين خاطر، تحت فرماندهي سپاه قرار 
 ن نيز هست كه آدادن بسيج گوياي 

 سپاه حتي از نيروهاي خامنه اي و 
 كارمندان و معلمان ندبسيجي كه همان

 هستند، موزان آو دانشجويان و دانش 
 قرار ،  از .اند نيز احساس خطر كرده 

سپاه متوجه شده است كه توان جذب 
ن راه براي ينيرو را ندارد و بهتر

 ، يريمادگي براي در گآيازسازي و 
. وردن بسيج است آ تحت مهار با مردم 

سپاه متوجه شده است كه و باالخره، 
 وارد حيطه دارد كم كم  هم بسيج 

مي    رقيبشد و برايواقتصادي مي ش
هي سپاه وقتي تحت فرماند. گردد 

قرار گرفت، هم مهار مي شود و هم 
  . قابل بكار بردن مي شود 

يك فوريتي  ماده      و چون بدانيم 
كه قرار بود در مجلس به تصويب 

 بسياري  امكان مي داد  بسيج ، به برسد
 و بگيرد از كارهاي سپاه را در اختيار 

كم كم به صورت يك قطب ديگر 
چنين يد و اگر آدر  اقتصادي –نظامي 

 ه كارداماديگر هيچ تمايلي به مي شد ، 

، بهتر زير نظر سپاه در خود نمي ديد 
مي فهميم چرا سپاه خامنه اي را ناگزير 
كرد با تحت فرماندهي سپاه قرار 

  .گرفتن بسيج موافقت كند 
     امري كه موجب شد خامنه اي با 
نظر سپاه موافقت كند اينست كه او 

 زياد هستند ر مي كند نيروهاي بسيجكف
ادعا مي و همانگونه كه دروغگويان 

 .  ميليون نفر هستند 12 حدود كنند، 
اگر درگيري اي در داخل كشور حال 

  نتوانند بسااه پ نيروهاي س، يدآبه وجود 
.  را حفظ كنند» رژيم دستاوردهاي « 

 بنا بر اين، كار اول او اينست كه 
 و نظام واليت نيروهاي حافظ خود

كي كند و تحت فرماندهي را يفقيه 
اما تجربه سپاه و .  ورد آخود در 

گسترش قلمروهاي اختيارات سياسي و 
ن، وقتي آاقتصادي و حتي ديني 

بزرگ مي شود و نيروئي را در بر مي 
گيرد كه تن به انظباط نمي دهد، خطر 
بر افكنده شده رژيم توسط همين نيرو 

همانطور كه قشون . بيشتر مي شود 
طنت قاجار پايان يافت و قزاق به سل

بزرگ شدن ارتش و گسترش قلمرو 
اختيارات و اقتداراتش از اسباب سقوط 

  . رژيم شاه شد 
      سخنان نماينده رهبري در سپاه 
پاسداران را مي بياوريم  چرا كه معلوم 

چه در سر دارد و » رهبر « مي كنند 
« . چرا دست به اين تغييرات زده است 

  : يدي  مي گويد سع» حجت االسالم 
قرار گرفته  آمريكا كامال در انفعال  «

البته اين امر هزينه دارد ولي .  است
 .كنيم بايد هزينه را پرداختباالخره 

 ما را عقب آنقدر  اگر عقب بنشينيم،
 روزگار حذف  برند تا از صحنه مي

بايستيم و  بايد محكم و باصالبت. شويم
 به از موضع خود دفاع و آنها را وادار

 عقب نشيني كنيم كه امروز اين طور
اي  هستههاي  پيشرفت... شده است

است و عواملي  ايران سرعت گرفته 
خواست  مانند موسويان كه آمريكا مي

ها اين پرونده را  استفاده از آن با
كنترل كند، نيز ديگر كارآيي خود را 

اي امروز  تيم هسته  .اند داده از دست
.  تفاوت داردگذشته زمين تا آسمان با

اي و  نظر رهبري در موضوع هسته
فرهنگي و تيم  سياست خارجي و مسائل

 پس .  كشور كامال روشن است اداره
اگر دولت تعبد و همگرايي با رهبري 

كند  داشته باشد همان را انتخاب مي
   »  .كه مد نظر رهبري است
بان كه، در  آ9      سخنان جعفري در 

وضعيتي بدتر از ن، امريكا را تهديد به آ
وضعيتي مي كند كه در افغانستان و 
عراق بدان گرفتار است و هشدار 

بان در باره  آ10هاشمي رفسنجاني در 
حمله امريكا به ايران و نيز ، نگراني 

شديدي كه بعد از بمباران سوريه،  
 بخاطر مشاهده –خامنه اي و ديگران 

نارسائي تجهيزات ضد هوائي كه روسيه 
  بدان گرفتار شده -د تحويل مي ده

اند و سنجش افكاري كه براي نخستين 
 درصد 52بار حاكي از اينست كه 

امريكائيان از حمله امريكا  به ايران 
گوياي موفقيت ( حمايت مي كنند 

قطعي احمدي نژاد هم در تبديل 
ايران به موضوع اصلي مبارزات 
انتخاباتي در امريكا و هم برانگيختن 

) شور بر ضد ايران افكار عمومي اين ك
، از سوئي و پويائي تضاد در درون 

 درصدي 90رژيم و مخالفت اكثريت 
مردم كشور با اين رژيم، از سوي ديگر، 

جا براي ترديد نمي گذارند كه تهيه 
نقشه سركوب ، اگر تنها نقشه خامنه اي 
. نباشد، يكي از دو نقشه است 

هشدارهاي پي درپي هاشمي 
نتخابات فرمايشي ا« رفسنجاني نسبت به 

تأييدي ديگري است بر وجود اين »  
با وجود اين ، خامنه اي در . نقشه 

.  نيست 60موقعيت خميني در خرداد 
در موقعيتش در دوره هاي رياست 
جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي 

او در خود رژيم نيز منزوي . نيز نيست 
مشروعيت ها همه را از دست . است 

عيتي نيز نيست كه در موق. داده است 
ويز آبتواند تهديد خارجي را دست 

زيرا خود اين بحران را . سركوب كند 
. ساخته و بدان شدت بخشيده است 

ابهامي هم كه در مورد جنگ عراق با 
به سخن . ايران بود، وجود ندارد 

ديگر، مردم ايران بدون هرگونه 
ابهامي او را مسئول اصلي عملي شدن 

بنا بر اين، .  نند تهديد به جنگ مي دا
نبايد نقشه ديگري را از نظر دور داشت 

در همان حال ممكن است  او براي : 
مقابله با  دو تهديد ، يكي از داخل و 
ديگري از خارج، قواي سركوب را 
تجديد سازمان مي دهد، براي تعديل 
وضعيت ، دست كم در داخل رژيم، 
تن به بازكردن فضاي سياسي، در 

يا  تعديل آاما . هد حداقل ممكن، بد
ميان گرايشهاي رژيم و اندك گشايش 

نها، خامنه اي را از انزوا و آفضا براي 
تنگنائي كه خود ساخته و خويشتن را 

ن گرفتار كرده است، رها مي كند آدر 
؟ نقشه سركوب و يا نقشه حالت تعرضي 
به خود گرفتن براي محدود كردن 
گشايش فضا به حداقل، خود گوياي 

قعيت است كه  رژيم اتصال با اين وا
مردم را قطع كرده است و بنا را بر 
رابطه قوا با مردم از سوئي و با دنياي 
. خارج از سوي ديگر گذاشته است 

عطريان فر ، در توجيه هشدارهاي پي 
در پي هاشمي رفسنجاني در باره خطر 

معني : قالبي شدن انتخابات،  مي گويد 
 نظام، كه« اينگونه انتخابات اينست 

 را از مردم برداشته د خويابتناء و اتكا
 يو مناسبات قدرت خود را در جا

   » .كند يوجو م  جستيگريد
«      حقيقت اينست كه با گرونگيري ، 

برداشتن اتكا  از مردم و بنا » نظام 
گذاشتن بناي وجود و بقايش را بر 
مناسبات قدرت با قدرتهاي خارجي 

ردم كشور، غاز كرده است و اينك با مآ
در اين . در مناسبات تضاد است 

مناسبات، سازماندهي سركوب بسا سبب 
مي شود كه به اين نتيجه برسند كه راه 
حلي جز يك جنبش همگاني نمانده 

  .است 
دست « شماري ديگر از : انقالب اسالمي 

وردهاي رژيم واليت مطلقه فقيه در زير آ
دست « مجموع اين . معرفي مي كنيم 

 سند قطعي هستند بر فساد و »وردها آ
جنايت و خيانت گستري رژيم واليت 
فقيه و داليل قوي هستند بر بطالن 

ن با اسالم ، با رشد آواليت فقيه و تضاد 
انسان و جامعه ايران و هر جامعه اي كه 

   :گرفتار چنين رژيمي شود
  

رژيمي در وضـعيت كـه      : انقالب اسالمي   
 خود و كـشور را قـرار داده اسـت، نقـش           

ــه ســود   ــصاد كــشور ب خرابكــار را در اقت
   :اقتصاد مسلط بازي مي كند

  

خطري كه بانكها را 
تهديد مي كند و از 

جنگ ويرانگر تر 
 تشديد تحريم –است 

  :... هاي ايران و
  

فشارهاي اقتصادي امريكا و اروپا     
افزايش مي يابنـد و توسـعه مـي         

  :يابند 
  
ايــن )  اكتبــر29(  واشــنگتن پــست ◄

 در بـاره تـشديد و توسـعه         اطالع ها را  
تحريمهاي اقتصادي ايران منتشر كرده     

  :است 
ــشتر از   ● ــا  بي ــه داري امريك  40خزان

نهـا اروپـائي، متقاعـد      آبانك ، بيشترين    
كرده است معامالت خود را بـا ايـران         

ايـران   .  قطع كنند و يا كاهش دهنـد        
مؤسسات مالي را كه، مدتهاي طوالني،       

 خـود را مـي      نها ايران نفت  آاز طريق   
سـيائي جانـشين    آفروخت، با بانكهـاي     

دالالن نفـت مـي گوينـد       . كرده است 
( ايران نفت خود را بيشتر به يورو و ين  

و اغلب از طريـق شـخص       ) پول ژاپن   
ثالث  مي فروشد تا مشتري هاي خـود         

سيب مجازاتهاي امريكـا ، حفـظ       آرا از   
  .كند 
مد نفت ايـران از ميـزان پـيش         آ در ●

بهاي . ه، بيشتر شده است     بيني در بودج  
 دالر منظـور    60متوسط هر بشكه نفـت      

 دالر 90نكه به بشكه اي  آشده بود حال    
مد باالي نفت به حكومـت      آدر.  رسيد  

ــدمات     ــد خ ــي ده ــان م ــران امك اي
اجتماعي خود را انجام دهد و از فـشار         

  .اقتصادي بكاهد 
.  ضعف ايران واردات بنـزين اسـت         ●

مي تعداد  علت مصرف باالي بنزين و ك     
در ســال جــاري ، . پااليــشگاهها اســت 

 هـزار بـشكه بنـزين       200ايران روزانـه    
وارد كرده است  كه يك سوم مـصرف         

امـا حكومـت بنـزين را       . كشور اسـت    
بنا بر اينـست    . جيره بندي كرده است     

  .كه واردات بنزين را به نصف برساند 
 شركت نفتي لوك اويل  كه روسـي        ●

 در امريكـا    است و داراي بازار بزرگـي     
اعـالم  )  اكتبـر    29( است ، هـم امـروز       

كرد بعلت مجازاتهاي امريكـا، عمليـات       
خود را در حوزه نفتي انارك متوقـف        

  . مي كند 
 23 مجازاتهاي اخيـر كـه امريكـا در          ●

اكتبر اعالنشان كرد سرمايه گـذاري در   
. نفــت ايــران را مــشكل تــر مــي كنــد 

شركتهاي نفتي در مهار سپاه پاسـداران       
يكي از شركتهاي نفتـي ايـران       . تند  هس

كه تحـريم شـده انـد، شـركت خـاتم           
وزارت خزانه داري مـي     . االنبياء است   

اين شـركت قراردادهـائي بـه       : گويد  
 ميليارد دالر با شركت ملي نفت       7مبلغ  

  . ايران امضاء كرده است 
 سه شركت نفتي اروپـائي از سـرمايه         ●

: گذاري در نفت ايران منصرف شـدند        
شل و شركت توتال و شـركت       شركت  

   ENIايتاليائي 
 امــارات متحــده عربــي نيــز بــه     ●

: كشورهاي تحريم كننده پيوسته است      
 شركت كه با ايران كار مي كننـد ،          42

مجبور شده اند با ايـران قطـع معاملـه          
  . كنند 
 معلوم نيست مجازاتهاي امريكـا كـه        ●

شامل بانك ملي نيـز شـده اسـت، چـه           
اين بانـك   .  داشت   اندازه تأثير خواهد  

ايـن  . بزرگ ترين بانك ايـران اسـت        
 ميليـارد   4/1، مبلغ   2005بانك در پايان    

دالر در شــعبه هــاي خــود در امــارات 
  . متحده عربي در گردش داشته است 

ــد    ــد از بن ــران بتوان ــر اي ــي اگ      حت
مجازاتهاي اقتـصادي امريكـا بگريـزد،       
فشار امريكا هزينه هاي معامالت بـانكي       

بانكهـاي ژاپـن و     . ايش مي دهد    را افز 
اروپا دريافت اعتبارنامه هاي بـانكي را        

  .بسيار مشكل كرده اند 
 عبدالمجيــد الــشطي ، رئــيس بانــك ●

بيـشترين  : بازرگاني كويت مي گويـد      
بانكهاي كويت نيز معامالت خـود را بـا         

  . ايران قطع كرده اند 
هسته تضمين  آهسته  آلمان  آ فرانسه و    ●

ي صادرات بـه ايـران را       نامه دولتي برا  
لمــان در ســال آ. كــاهش مــي دهنــد 

 ميليــارد دالر صــادرات بــه 2، تــا 2005
در سـال   . ايران را تـضمين مـي كـرد         

ــاري،  ــه آج ــون دالر 715ن را ب  ميلي
  .  كاهش داده است 

:      سفارت فرانسه در امريكا مي گويد       
بانكهاي فرانسه معامالت خود را با ايران 

الر در پايــان ســال   ميليــارد د7/5از 
ــه 2005 ــان 8/3، ب ــارد دالر در پاي  ميلي
  . كاهش داده اند 2006
يـا مـا مـي      آ:  مير دامادي مي پرسد      ●

ــصادي ســخت و   ــد مجازاتهــاي اقت باي
مجازاتهاي غير اقتـصادي را بـه مـردم         
خود تحميل كنيم تنها بخـاطر غـرور و         

  عظمت طلبي غير واقعي ؟
 :مي گويد   )  اكتبر   30(  بي بي سي     ◄

: خبرنگاران از تهران گزارش مي كنند       
نجا كه يك سوم اقتـصاد ايـران در       آاز  

اختيار سپاه است و شركتهاي خـارجي       
حاضر به كار كردن بـا ايـران نيـستند،          
مجازاتها مي توانند بـسيار پـر خـسارت         

  . بگردند
  

پور محمدي مـردم ايـران را       * 
دعوت به رياضـت پيـشه كـردن        

ـ      اي بخاطر كاستن از اثر مجازاته
  :! اقتصادي مي كند 

  
 به گـزارش خبرگـزاري فرانـسه از         ◄

« ، پـور محمـدي ،       )  نـوامبر    4( تهران  
كشور حكومت احمدي نـژاد از    » وزير  

مردم ايـران دعـوت كـرده اسـت در          
مـصرف قناعـت پيــشه كننـد تـا از اثــر     
مجازاتهــاي اقتــصادي امريكــا و اروپــا 

او گفته است هريك از ما مي       . بكاهند  
ــوانيم   ــود  10ت ــصرف خ ــد از م  درص

  . بكاهيم 
   با نزديـك شـدن زمـستان ايـران بـا           

  .كمبود نفت و گاز روبرو است 
 درصــد 80بيــشتر از : انقــالب اســالمي 

صرفه . اقتصاد كشور در قلمرو دولت است     
جوئي را دولت مي بايد رويه مـي كـرد و           

اما افزايش نقدينگي خود گـزارش      . بكند  
كه افـزون   گر اسراف و تبذير دولتي است       

بر اسراف تبذير، روش اقتصادي در پيش        
گرفته است كه اقتصاد كشور را فلج كرده        

   .است
  

ــاي   *  ــستگي بانكه ــر ورشك خط
  :كشور را تهديد مي كند 

  
 نايب بان، ايرج نديمي ،  آ2 در ◄

رئيس هيات تحقيق و تفحص از 
  در حال : ه است  گفت، ها بانك

  10صفحهدر 
  

 لبه پرتگاه جنگدر 
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توان آماري از  حاضر نمي
هاي دولت به بانك مركزي  بدهي

ارائه كرد، ولي وضعيت چندان 
مطلوب نيست و شاهد خالي شدن 

  . ها از نقدينگي هستيم بانك
 دكتر ، آفتاببان، به گزارش آ2 در ◄

محمد خوش چهره استاد اقتصاد و 
 ي مجلس، طي اقتصادونيسيعضو كم

 در روزنامه تهران امروز به يادداشتي
 پرداخته ي منابع بانكي بحرانتيوضع
 ياو عملكرد دولت در اجرا. است
 هي توجچگونهي كه هييها طرح

 ندارد را به مثابه حراج ياقتصاد
 تي كه در وضع،ي گذاشتن منابع بانك

  . داند ي م، ند  قرار دارقرمز
 كه در قالب آن، يفي تكلالتيتسه

 يها  به پروژهالتي تسهيدولت اعطا
   اما ياد اقتصهينامطلوب به جهت توج

 و ي فرهنگ،يهمراه با منافع اجتماع
 و كند ي مفيها تكل  را به بانكياسيس

 چون ييها  اعطا شده در قالبالتيتسه
 زود بازده، يها  و بنگاهي استانيسفرها

 شمار ه بي نگرانني اجاديعلت ا
 را ي نگرانني ازي و آمارها نروند يم
 در صورت گر،ي دانيبه ب.كنند ي مدييتا

 شي افزاي برايدي تمهدنيشيعدم اند
 ي ممكن است برخ،يمعوقات نظام بانك

 نامناسب قرار گرفته تيها در وضع بانك
 مواجه ي با خطر ورشكستگيو حت
  .شوند

 معتقدند كه اگر تا يكارشناسان اقتصاد
 به لي تبدي درصد منابع نظام بانك15

. ميا معوقات شود، از خط قرمز گذشته
 تيها حكا  آمارني آخرشيتا چند ماه پ

 درصد داشت 17 رقم به ني ادنياز رس
 كه امروز معوقات رسد يو به نظر م

 درصد كل 20 از شي به بينظام بانك
 .  باشددهيمنابع رس

 دكترفتاب، آبان، به گزارش  آ2 در ◄
 دانشگاه ي علمأتي عضو ه،ي تقويمهد

: گفته است  ييعالمه طباطبا
ها از جنگ   بانكيورشكستگ
 اقتصاد ي فاجعه براكيتر و  خطرناك

 يطيدولت در هر شرا . كشور است
 يها  به بانكدي با پرداخت سوبسيحت

ها   بانكي از ورزشكستگيدولت
 ،طي شراني اما در ا. كند ي ميريجلوگ
 به ي دولتيها ها مانند اكثر بنگاه بانك
 .  مبدل خواهند شدده اني زيبنگاه

خبرها و داده هـاي كـه       : انقالب اسالمي   
هاي پيــشين از نظــر خواننــدگان در فــصل

گذشتند ، مي گوينـد چـرا  تجاوزهـا بـه            
   :حقوق انسان وسعت و شدت مي گيرند

  
مدافعان حقوق انسان 

و دانشجويان و 
، معلمان و كارگران 
قربانيان تجاوز به 

  :حقوق انسان
  
در ، اتحاديه اروپا  ، 86بان  آ1 در ◄

سركوبي «بيانيه اي نسبت به آنچه 
دي بيان و تشديد محدويت فزاينده آزا

خوانده، » ها بر مطبوعات ايران
ابراز نگراني كرده و خواهان » عميقا«

آزادي فوري عمادالدين باقي، رييس 
انجمن دفاع از حقوق زندانيان در 

احسان  (ايران و سه دانشجوي
منصوري، احمد قصابان و مجيد 

  . دانشگاه امير كبير شده است) توكلي
تحصن سراسري   ، 86 ابان 2  در◄

دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود روز 
سه شنبه و در دومين روز پياپي با 

 نفري 700حضور گسترده بيش از
 .دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد

دانشجويان اين دانشگاه كه در اعتراض 

به محروميت از تحصيل صادر شده 
براي دانشجويان منتقد، صدور حكم 

نشجويان، انحالل انجمن اسالمي دا
انحالل شوراي صنفي، اعمال 
محدوديت هاي فراقانوني همچنين 
ادامه بازداشت سه دانشجوي پلي 
تكنيك در صحن دانشگاه تجمع نموده 

در اين تريبون آزاد كه از . بودند
 ادامه داشت، 14 تا 11:30ساعت 

دانشجوي «دانشجويان با سردادن شعار 
و با در دست » زنداني آزاد بايد گردد

شتن پالكاردهايي خواهان آزادي دا
احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد 

  .توكلي شدند
اميد عباسقلي نژاد،   ، 86بان آ 2  در ◄

فعال سياسي، به دادگاه انقالب احضار 
وي كه سال گذشته در جريان . شد

شركت در مراسم درگذشت اكبر 
، شده بودمحمدي در آمل بازداشت 

ني به صبح امروز در پي تماس تلف
  .دادگاه انقالب آمل احضار شد

اداره اماكن تهران  ، 86 ابان 3 در ◄
حكم به پلمپ شدن شش كتابفروشي 
تهران يعني ثالث و ويستار در خيابان 

خان،  بدرقه جاويدان، در تقاطع  كريم
خيابان ولي عصر و فاطمي، روشن، 
. دروس و شهر كتاب ونك را اجرا كرد

ها را  علت تعطيلي اين كتابفروشي
وجود كافه كتاب در كتابفروشي اعالم 

  .كرده بود
انتشار هفته نامه  - 86 ابان 2 در ◄

مينودر قزوين براساس دستور يك مقام 
داليل توقيف انتشار .قضايي متوقف شد

اين هفته نامه به صورت رسمي اعالم 
نشده ولي برخي منابع موثق، رسيدگي 
به موضوع اتهام درج تصوير يك زن 

 2يك تبليغاتي اين نشريه در را در پ
سال قبل در شعبه اول بازپرسي 
دادسراي عمومي و انقالب، تنها دليل 

  . اين اقدام قضايي عنوان مي كنند
 خانواده نوري  ، 86 ابان 2 در ◄

دهكردي، فعال سياسي ايراني كه در 
 در رستوران ميكونوس 1992سال 

اي  ه برلين ترور شد، در نامه سرگشاد
ودداري دولت آلمان از خواستار خ

آزادي محكومان پرونده ميكونوس 
 .شدند

 طبق قوانين قضايي آلمان، محكومان 
غير آلماني بعد از گذراندن دوسوم 
دوران محكوميتشان به كشور خود 

شوند تا بقيه دوران  بازگردانده مي
 .محكوميت خود را در آنجا طي كنند

با استناد به همين قانون، دادگاه عالي 
ن چند هفته پيش حكم به آزادي آلما

كاظم دارابي و عباس رايل، محكومان 
پرونده ميكونوس از زندانهاي آلمان 

  .داد
دادگاه انقالب شهر  ، 86بان آ 3 در ◄

سنندج ، طي احضاريه اي يكي از 
فرهنگيان سنندج به نام حميد ساعدي 

اتهام اين فرهنگي و  .را احضار كرد
ملي عنوان نويسنده  ،اقدام عليه امنيت 

 .شده است
 3 خبر دستگيري ، 86بان آ 3 در ◄

دانشجوي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
واواك در روزهاي گذشته توسط 

روزبه موسوي . انتشار يافته است 
رحيمي سردبير نشريه دانشجويي 

 جواد عليخاني وتوقيف شده آلترناتيو 
از و دانشجوي ديگري به نام راعي 

 .  باشند  مي بازداشت شدهافراد 
كميته  به گزارش ، 86بان آ 3 در ◄

 ، دانشجويي گزارشگران حقوق بشر 
سسه ؤدكتر سهراب رزاقي، مدير م

 صبح 9 ساعت دركنشگران داوطلب 
.  بازداشت شدمأموران واواكتوسط 

رزاقي داراي دكتراي علوم سياسي از 

دانشگاه تهران، استاد سابق دانشگاه 
ارت هاي وزNGOعالمه و مدير حوزه 

كشور در دوره رياست جمهوري 
 .محمد خاتمي بوده است

موسسه كنشگران داوطلب در زمينه 
تعميق جامعه مدني، گسترش مشاركت 
و دموكراسي در بين سازمانهاي جامعه 

 .كرد مدني و توسعه فعاليت مي
 موسسه فرهنگي 85 اسفندماه 24در     

كنشگران به وسيله نيروهاي امنيتي 
 در مورد پيگيري پلمب و اعضاي آن

هاي خود مورد تهديد واقع  فعاليت
  . ه بودندشد
پرونده دو نوجوان   ، 86 ابان 4 در ◄

كه متهم به اقدام عليه امنيت ملي 
هستند در دادسراي نوجوانان و 
. حفاظت اطالعات در جريان است

 ساله را 17  و 16  جوان 2 ماموران 
درحال چسباندن پستري در خيابان 

  . دستگير مي كنند  وبينند مي
فيليپ آلتسون،  - 86 ابان 5 در ◄

نماينده مستقل سازمان ملل در امور 
حقوق بشر، با انتقاد كردن از ايران در 
زمينه اعدام نوجوانان، گفت ايران تنها 
كشوري است كه اين اعدامها را 

به  .بصورت سيستماتيك انجام مي دهد
 75گفته وي هم اكنون نزديك به 

ايران منتظر اجراي حكم نوجوان در 
: ه است گفت او . اعدام خود هستند

بارها سعي كرده است كه در زمينه 
اعدام نوجوانان در ايران با مقامات 
اين كشور گفتگو كند ولي تا كنون 
هيچگونه پاسخي از سوي آنها دريافت 

  .نكرده است
دادگاه كيفري   ، 86 ابان 5 در ◄

حب سهرابي صا... استان كردستان عبدا
امتياز و مديرمسئول هفته نامه توقيف 
موقت شده روژهه الت را به دادگاه 

اتهام نامبرده اقدام عليه  .احضار كرد 
امنيت ملي از طريق انتشار برخي 

  .مطالب درنشريه عنوان شده است 
حسين انتظامي،   ، 86 آبان 6 در ◄

از » همشهري«ي  مديرمسوول روزنامه
با ي مطبوعات  سوي هيات منصفه
 مستحق تخفيف واكثريت آرا مجرم 

 . ه شددر مجازات دانست
آسو صالح، عضو  ، 86 آبان 6 در ◄

شوراي نويسندگان هفته نامه ي 
 به اتهام "ديدگاه" فارسي -كردي

 به شعبه ي پنجم دادياري "جاسوسي"
طبق احضاريه اي .سنندج احضار شد

كه خانواده ي آسو صالح دريافت 
 روز بايد 3ف امبرده ظر ن،است كرده 

جهت تفهيم اتهام به شعبه ي پنجم 
  دادياري سنندج مراجعه كند  

تشكل دانشجويي  ، 86 آبان 6 در ◄
مجمع دانشجويان (آرمان 

دانشگاه صنعتي اصفهان ) خواه عدالت
از سوي هيات نظارت اين دانشگاه به 

  . مدت هشت ماه تعليق شد
در پي انتشار طومار  ، 86 بان  آ6 در ◄

مضايي دانشجويان دانشگاه  ا1000
عالمه و در خواست بركناري حجت 
االسالم صدرالدين شريعتي رييس اين 
دانشگاه، مسئولين دانشگاه عالمه 
طباطبايي به تهديد و ارعاب 
دانشجويان امضا كننده روي آورده 

  .اند
نشريات دانشجويي ،  86 آبان 6 در ◄

دانشگاههاي مختلف كشور در اعتراض 
داشت سه دانشجوي به ادامه باز
تكنيك در اقدامي  دانشگاه پلي

هماهنگ تصميم به انتشار نشريه به 
 .  اند صورت سفيد گرفته

دو نفر از محكومان   ، 86بان آ6 در ◄
كوتاه بامداد  پرونده موسوم به چاه

امروز در زندان مركزي بوشهر به دار 

مسئول روابط . مجازات آويخته شدند
 استان عمومي اداره كل دادگستري

 ساله و علي 21زنگنه  بوشهر گفت بهروز
 ساله متهمان رديف دوم و 22خرم نژاد 

سوم پرونده چاهكوتاه هستند كه 
همراه با چهار همدست خود 

 . ارديبهشت سال گذشته دستگير شدند
جلسه رسيدگي به   ، 86 آبان 7 در ◄

پرونده هاي جلوه جواهري، سوسن 
 مقدم طهماسبي، سارا ايمانيان و رضوان

 اسفند سال 13كه مربوط به حادثه 
 . گذشته بود تعيين وقت شد

، تعدادي از 1385اسفند سال   13    
فعاالن جنبش زنان، در زمان برگزاري 

 تن از فعاالن شركت كننده 5دادگاه 
 خرداد در مقابل دادگاه 22در تجمع 

 نفر از آنان 33انقالب جمع شدند، اما 
ي با قرار پس از مدت.بازداشت شدند و

تاكنون . وثيقه يا كفالت آزاد شدند
 تن از اين فعاالن كه همگي 11دادگاه 

 يك ميليون امضاء نيز تهاز فعاالن كمپ
هستند طي دو ماه آينده تعيين وقت 

  . شده است
دادگاه انقالب   ، 86 آبان 7 در ◄

استان خوزستان احضاريه اي  به 
ابولفضل عابديني ، خبرنگار مستقل 

وزستان  مبني بر حضور در استان خ
دادگاه براي رسيدگي به پرونده اش 

در اين احضاريه  . به وي داده شد  
دادگاه انقالب به صراحت اتهام  وي  
را اقدام عليه امنيت كشور و نشر 
اكاذيب و تشويش اذاهان عمومي 

 .  ذكركرده است
تجمع دانشجويي  ، 86 آبان 8 در ◄

ت و دانشجويان در دانشكده ارتباطا
علوم اجتماعي دانشگاه عالمه كه از 
ظهر امروز با حضور دانشجويان 
دانشگاههاي مختلف تهران آغاز شده 
.  است، همچنان ادامه دارد

وگزارشهاي مختلفي از بازداشت 
دانشجو در مقابل اين دانشگاه 6دستكم 

دانشجويان تجمع . منتشر شده است
كننده كه در ميان آنان اعضاي 

مي دانشگاههاي مختلف انجمنهاي اسال
شهر تهران ديده مي شد سپس با 
برگزاري تريبون آزاد دانشجويي 

 دانشجوي 3نسبت به ادامه بازداشت 
دانشگاه پلي تكنيك، سلب حق تحصيل 

 دانشجوي دانشگاه عالمه و تعطيلي 31
انجمنهاي اسالمي در دانشگاههاي 

  .مختلف اعتراض كردند
ادن  در ادامه دانشجويان پس  از سر د

 پينوشه پينوشه ايران شيلي "شعارهاي 
 " مرگ بر ديكتاتور" و "نمي شه

دانشجوي بازداشتي آزاد بايد "و
 تعليق دانشجو ملغا بايد " "گردد
 " رئيس انتصابي استعفا استعفا" "گردد

 " جنبش دانشجويي آماده قيام است"
 " دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد"
ود را تجمع خ  " مرگ بر ديكتاتور"و 

ادامه دادند در اين لحظه جمعيت 
 تن مي 800تجمع كننده به بيش از 

رسيد يكي از دانشجويان  به سخنراني 
پرداخت كه در طي سخنان خود با نام 
بردن از دانشجويان زنداني كردستان و 

 تن از دانشجويان زنداني 8همچنين 
اهواز و دانشجويان زنداني ديگر 

ط تمامي خواستار آزادي بي قيد و شر
   . ند دانشجويان زنداني شد

 مازيار سميعي از   ، 86 آبان 8 در ◄
دانشجويان تعليقي  دانشگاه عالمه در 
مقابل درب ورودي دانشگاه توسط 
نيروهاي حراست اين دانشگاه 

  .بازداشت شد
 دادگاه 36ي  شعبه ، 86 آبان 8 در ◄

 سال 5تجديدنظر استان تهران، حكم 
لو يكي از ناصحبس تعزيري منصور ا

متهمان پرونده كارگران شركت واحد 
در اين پرونده وي اتهام . را تاييد كرد

تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت 
  .  است ملي بوده

 دادگاه 28ي  شعبه ، 86 آبان 8 در ◄
انقالب، ابراهيم مددي از 

شدگان مقابل منزل منصور  بازداشت
حبس تعزيري  سال 2لو را به ناصا

  . وم كردمحك
نسرين افضلي،   ، 86 آبان  8 در ◄

شهال انتصاري و ناهيد انتصاري براي 
. شركت در دادگاه احضار شدند

احضاريه اي از دادگاه انقالب به دست 
 9نسرين افضلي رسيده كه براساس آن 

اين . آذر بايد در دادگاه حاضر شود
 فعال جنبش زنان 33 از جمله سه نفر 

ال گذشته در  اسفند س13هستند كه 
 . مقابل دادگاه انقالب دستگير شدند

ماكوان مولودزاده،   ، 86 آبان 8 در ◄
 ساله كرد در معرض اجراي 12جوان 

مولودزاده به . حكم اعدام قرار دارد
اتهام لواط در حالي تحت حكم اعدام 
قرار دارد كه در زمان ارتكاب جرم 
طبق قانون اساسي ايران به سن بلوغ 

ق معاهدات بين المللي نرسيده و طب
كه توسط دولت ايران پذيرفته شده 

 سال سن 18اعدام مجرميني كه زير 
 .دارند غيرقانوني است

قاسم شيرزاد به  ، 86 آبان 9 در ◄
همراه سيده پور آقايي از متهمين 

 شهريور ماه به ترتيب يك 18بازداشتي 
 آبان ماه 7 و 6شنبه و دوشنبه مورخه 
دسراي انقالب به بازپرسي امنيت دا

جهت تفهيم اتهامات جديد مبني بر 
تشكيل جمعيت غير قانوني و عضويت 
در جمعيت غير قانوني بر اساس موارد 

 قانون مجازات اسالمي 499 و 498
 . منتقل گشتند 

از ديگر اتهامات مشترك متهمين     
 شهريور آقايان عباس 18بازداشتي 

خرسندي ، ميثم رودكي ، قاسم 
 بهرام راسخي فر ، منصور شيرزاديان ،

فرجي و خانم سپيده پور آقايي مي 
توان به تبليغ عليه نظام بر اساس ماده 

 قانون مجازات اسالمي اشاره 500
  .نمود
 محمد نيكبخت از   ،86 آبان 9 در ◄

اعضاي سازمان مجاهدين كه هم 
اكنون در زندان اصفهان دوران 
محكوميت خود را مي گذراند، شب 

يلي نامعلوم به سلول گذشته به دال
 .انفرادي منتقل شد

اين زنداني سياسي با اعالم خبر     
: انتقال خود به انفرادي، افزود

مĤموران امنيتي در مراجعه به منزل 
 ساله او را كه دچار 67ايشان، پدر 

بيماري سرطان مي باشد، بازداشت 
 .نموده اند

بر اساس آنچه در   ، 86 آبان 9 در ◄
يس ايران در مورد سايت رسمي پل

نحوه برخورد با توليد كنندگان و 
استفاده كنندگان لباسهائي كه بنا به 

استفاده از آنها در «توصيف اين نيرو 
مالء عام خالف شرع است و يا عفت 
» عمومي را جريحه دار مي كند

هاي بسيار سنگيني در نظر  مجازات
  . گرفته شده است

، گزارش شده است 86بان  آ12 در ◄
 و خانواده (  زهرا بني يعقوب  دكتركه

او را اش به خاطر برخي مالحظات 
در ) معرفي كرده اند زهرا بني عامري 

اداره امر به معروف همدان كشته شده 
مأموران رژيم او را در پارك، : است 

به . همراه شوهرش دستگير مي كنند 
اين عنوان كه با نامحرم در پارك 

با يكديگر او مي گويد ما . نشسته است 
جلب مي . مفيد نمي شود . همسريم 

به پدر او در تهران تلفن مي . شوند 
پدرش مي گويد اين دو زن و . كنند 

  يم آخود به همدان مي . شوهر هستند 
  15صفحهدر 

 در لبه پرتگاه جنگ
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اگر تبليغات رسمي نظامهاي استبدادي 
كه در صد سال گذشته در جهان 
بوجود آمدند و غالب آنها پس از 

ده و از ميان رفتند را مدتي متالشي ش
در همهء آنها يك وجه . مطالعه كنيم

مشترك تبليغاتي را مشاهده خواهيم 
آن وجه مشترك بيانگر وعده اي . كرد

  :است بر اين مبني
اجتماعي كه ما بنا مي - در نظام سياسي

.  خواهد شد" انساني نو متولد"كنيم، 
، "تولدي ديگر"  و يا "تولد نو"اين  

بود با چنان خصائص و انساني خواهد 
برجسته گيهاي شخصيتي ويژه اي كه 

 نشده "متولد"شبيه به آن، تا اين زمان 
قهر "ماركس وقتي ميگفت . است

 منظورش از ".ماماي تاريخ است
بزبان آلماني (  ،"ماما"

Geburtshelfer كه زبان نوشته هاي 
تولدي "آن قهري بود كه اين .) او بود

  .رداند را ممكن ميگ"ديگر و نو 
 كه انديشه ها و "انسان نو"حال اين 

نظامهاي استبدادي مدام وعدهء خلق 
 هنوز نيز در نظامهاي -او را ميدادند و 

 تبليغ –استبدادي در قيد حيات 
آفرينش آنرا ميكنند، چگونه انساني 
است؟ اين انسان آرماني انديشه هاي 
استبدادي، داراي چه خصائص و ويژه 

  گيهاي شخصيتي است؟ 
آنچه تا كنون تجربهء جوامع استبداد 

  :زده بما آموخته است، اينست
 در برابر قدرت هاي "نو" اين انسان 

سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
او . فرهنگي استبداد، مطلقاً مطيع است

انسان ناتوان از خود بيگانه اي است 
دشمن حيات و شادي و خوشبختي 

 او خود را با تمامي شرائطي كه. انسان
قدرت استبدادي براي او معين ميكند، 

 "طراز نو"اين انسان . تطبيق ميدهد
. هيچگونه اراده اي از خويش ندارد

ارزش برين در مغز او، اطاعت كردن و 
ضد ارزشهاي استبداد را دروني خود 

و . او تنها يك وظيفه دارد. كردن است
آن اينكه، در پندار و كردار و گفتار 

استبداد نويد خود، مدام  به رهبري 
 از من به –از تو به يك اشاره "دهد، 

 بقول ناطق نوري ، او ".سر دويدن
 يعني از ". در رهبر ذوب شود"بايستي 

خود هيچ شخصيت و منشي در خور 
  . يك انسان طبيعي نداشته باشد

 "انسان نو"اين : حال سئوال اينست
محصول استبداد، چگونه تمامي 

ش را از خصلتهاي انساني و طبيعي خوي
دست ميدهد و بردهء قدرت 
استبدادي ميشود؟ او چگونه به حيات و 
خوشبختي خود، و طبيعتاً ديگرانسانها، 

  نه ميگويد؟
جواب اين سئوال را بايد در دو زمينه 
مختلف، و در عين حال در درون 

زمينه اول، . انسانها يكي، جستجو كرد
تغيير ارزشها به دست استبداد و زمينه 

نشناسي اين تغيير در درون دوم، روا
   :پيروان استبداد، هستند

منظور از ارزشها در اين جا، آن 
ارزشهائي هستند كه دروني انسان 

بدين معني كه انسان هر گونه . ميشوند
انديشه، عمل و يا گفته خويش را ابتدا 
با آنها مي سنجد و سپس به اجرا در مي 

  .آورد
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، خود را در " نو"زمان استبدادي هر 
 جديد، بقول نيچه و يا " نقابي"
 ، بقول بني صدر، پوشش "صورتي"

 "جامعهء آرماني"داده و با وعده هاي 
در . اش پا به عرصه وجود گذاشت

آنهنگام او بايد تغييرات اساسي در 
ارزشهاي جهمانشمول جاويدان پيشين، 

 در واقع نفي "نو"اين . بوجود آورد
ته، گريز از آن، و بد شمردن گذش

همهء آنچيزهائي است كه با گذشته 
 "نو"در حقيقت . ربط پيدا مي كنند

زبان "خواندن، بقول بني صدر، 
 است جهت تبديل آن "فريبي

اين . ارزشهاها به عكس آنچه هستند
تغيير ارزشها و يا ضد ارزش كردن 
ارزشها بدست استبداد، فاجعه مي 

ارزشهاي پر بدينصورت كه .  آفريند
نيروي جهانشمولي كه به زندگي 
وحيات انسان، بله مي گفتند و او را شاد 

و خوشبخت مي خواستند، همگي نفي 
شده و جاي آنها را ضد ارزشهائي مملو 

  .از زور و خشونت و كينه پر مي كنند
در واقع ارزشهاي نيرومندي كه مروج 
و مبلغ اخالق احترام به انسان و 

يعني آن ارزشها كه  . دانساندوستي هستن
بر اساس آنها، چيزهاي خوب و دوست 

آزادي، استقالل، : داشتني عبارتند از
توانائي، زيبائي، علم، خرد، محبت،  

جاي خود را ... شادي، خوشبختي و 
به ضد ارزشهاي  استبدادي ميدهند 
كه تماماً مروج و مبلغ، اطاعت، ضعف، 
ناتواني،زبوني، خاري، فقر، بدبختي و 

 ضد ارزشهائي كه يعني. خشونت هستند
به زندگي و حيات انساني شاد و 

 اين هجوم .خوشبخت ، نه مي گويند
برده هاي قدرت استبداد به اخالق و 
ارزشهاي انسان دوستي، در نقاب و 

 "علم و تجدد"، "دين و مرام"پوشش 
 توجيه "انديشه و عمل انقالبي"و يا 

 از آن پس، آنهائيكه مطلقاً. ميشوند
مطيع اند، ناتوانان، محرومان، بدبختها 
و جاهالن، تنها آدمهاي شريف و خوب 

زبونان و خاران . بحساب مي آيند
مطلقاً مطيع، فقرا، بيچارگان و جاهالن، 
صاحب ارزش مي شوند و طبيعتاً درد و 
رنج ، انواع  محروميتها، ذلّت و فالكت، 

 و "پرهيزكاري"زشتي و عدم اجالق، 
 در استبداد، قلمداد "ارزشهاي برين"

  . خواهند شد
از ديد استبداديان، شماها، شماهائيكه 
آزاد و مستقل و صاحب توانائي، 
زيبائي، خوشبختي، دانش و خرد 

خائن "، "دشمن خدا"هستيد،  شماها 
ضد ترقي "، "به مرام زحمتكشان جهان

 "ضد انقالب" و باالخره "و تجدد
  .هستيد

اي در حقيقت ضد ارزشهائي كه بر 
استبداد ارزش مي شوند، تماماً از 
احساس نفرت، حس انتقام و بطور كلّي 
دشمني نسبت به انسان و زندگي و 

آرمانها و ايده آلهاي . حيات او ميĤيند
استبداد، تماماً مرگ و نيستي، فقر و 
فالكت،  و بيش از همه، بدبختي انسانها 

قيام برده هاي قدرت . را نويد ميدهند
 حيات و خوشبختي استبدادي عليه

انسان با اين امر شروع ميشود كه كينه 
 ميشوند و توليد "خالق"و نفرت، خود 

  . ميكنند"ارزش"
جمع استبداديان از ديد يك روانشناس 
و يا روانپزشگ حاذق، حتماً جمعي 

 ويا مجانين (Neurotiker)بيمار رواني 
(Psychotikern) تشخيص داده 

ها چرا كه اين جمع، تن. خواهد شد
هدف زندگي را در تخريب خود و 

  .ديگران مي بيند
با يك مثال ساده و روشن، هر آنچه در 

  :باال آمد را ثابت كنم
زمانيكه بدستور صدام حسين ارتش 
عراق به ايران حمله كرد و خميني و 
مستبدين پيرو او نفع خويش را در 
ادامهء جنگ ايران و عراق ديدند، 

، خميني، ناگهان به زبان رهبر استبداد
جنگ نعمت ": اين جمله جاري شد

جنگ، اين  با اين جمله، ".است
زشترين و بدترين عمل انسها، اين، بنا 

 "كار شيطان"بر بيان صريح قرآن، 
 خميني پا را از اينهم .ارزشمند شد
  :او گفت. جلوتر گذارد

اگر با صدام صلح كنيم، جواب " 
رسول اللّه را چه بدهيم؟ اگر جنگ 

هم طول بكشد ايستاده بيست سال 
تا آن زمان كه من زنده ام از ... ايم

اگر خسته . صلح و سازش سخن نگوييد
معنايش اين است كه ) از جنگ(بشويم 

ما از قرآن كريم ديگر خسته شده ايم، 
  ".از اسالم خسته شده ايم

خوانندگان گرامي لطفاً اين گفته هاي 
، را رهبر ارزش گذار استبدادخميني، 
بهنگام خواندن آن، . بخوانيدچند بار 

به اين امر نيز فكر كنيد كه اين 
 از ديد ااستبداد، تنها براي "ارزش"

 "ايران، بنا بر گفته خود مستبدين، 
هزار ميليارد " و "يك ميليون كشته

  .  آفريد"نعمت" ، "دالر
حال ارزش جهانشمول جاويدان 
پيشين، آن ارزشي كه به حيات انسان، 

يگويد، چه بود كه بله  مي گفت و م
خميني آنرا بي ارزش كرد؟  و از آن 

فلسفه "بد تر، او در پوشش 
، ارزشمند )بقول بني صدر("صوري

كردن ضد ارزش جنگ را جگونه با 
 " قرآن كريم" ، "رسول اللّه"تكيه بر 

 توجيه مي نمود؟ آن ارزش "اسالم" و
  :اين بود

 حق حيات نه تنها حقي است كه "
ارند، بلكه هر كس همه از آن برخورد

حق دارد دفاع از اين حق را از 
حيات واالترين . ديگران بخواهد

زنده كردن يك تن زنده . ارزشها است
و كشتن . كردن تمامي بشريت است

يك بي گناه كشتن تمامت انسانيت 
نگاه كنيد به قرآن سوره مائده . (است
  ") 32آيه 

نوشته، : ماده دوم، حقوق بشر در اسال( 
ن بني صدر، چاپ دوم، سال ابوالحس

انتشارات انقالب . 81،  ص 1368
  )اسالمي

خميني از آنزمان كه از پاريس به 
ايران مراجعت كرد تا واپسين روزهاي 
حياتش در هر نوشته و يا سخنراني 

 اش يك يا چند ارزش "تاريخي"
بقول  ("قلب و دغل"جهانشمول را با 

  : حافظ در آن غزل زيبا كه ميگويد
اور نمي دارند روز داوري گوئيا ب

كين همه قلب و     
، تبديل به )دغل در كار داور ميكنند

  .   ضد ارزشي مخرب و خانمانسور كرد
حال بپردازيم به اين پرسش، كه چرا 
استبداد ارزشهاي جهانشمول، يعني 
ارزشهائي كه تمامي فرهنگهاي بزگ 
بشري بر اساس آنها استهكام يافته اند 

  بديل مي كند؟ را، به ضد ارزش، ت
پاسخ اين پرسش بسيار ساده و در عين 

 پاسخ. حال فوق العاده با اهميت است
  :اينست 

 ارزشهاي جهانشمول پيشين كه سازنده 
فرهنگهاي بزرگ بشري بوده اند، تماماً 
ضد زور و خشونت و تخريب، و همگي 

اين . منشي سازنده داشته و دارند
آنها ارزشها به نفع همهء انسانها وجوامع 

آنها ذيحق، ذي حيات، سازنده . است
جامعه هاي بشري و فرهنگهاي بزرگ 

در حقيقت ارزشهائي هستند، . هستند
تماماً بوجود آورنده و استحكام بخش 
جوامع و فرهنگها، و در عين حال با هر 
گونه زور و خشونت و تخريب در 

  .تضادند
اما ما ميدانيم كه استبداد بجز زور، چيز 

زور "بقول بني صدر، . ديگري نيست
 ".عليه همه) رهبر استبداد(يك نفر 

 تمامي ارزشها "رهبر"حال بايستي اين 
را تغيير داده و آنها را تبديل به زور و 

چرا كه . خشونت و تخريب كند
شالودهء هر نظام استبدادي بر زور و 

از اين . خشونت و تخريب استوار است
بد تر، استبداد ضد ارزشهاي دست 

خود را دروني پيروان خويش ساخت 
: حال سئوال اصلي اين است. مي كند

چگونه مي توان ارزشهائي را كه به 
حيات انسان و به شادي و خوشتختي 
او، بله مسگويند، در مغز و احساس و تن 
پيروان استبداد، تبديل به دشمن اين 

  ارزشها كرد؟ 
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  :استبداد
ي استبدادي، مهم نيست چه همه مرامها

نامي را روي خود ميگذارند و يا تظاهر 
. به داشتن كدام عقيد و مرام را دارند

آنها همگي از يك روش مشترك در 

فريب پيروان خويش، استفاده مي 
 "ارزشي"آن روش ساختن يك . كنند

ارزشي فوق تمامي . "ابر ارزش"است، 
ارزشهائي  كه انسان تا بحال ميشناخته و 

ارزش يك و "اين . قبول داشته است 
 داراي "اوج ارزشها"، اين "يكدانه

آن خاصيت . يك خاصيت است
،  تمامي "يگانه ارزش "اينستكه اين 

ارزشهاي ديگر را تحت و الشعاع خود 
در واقع ارزشهاي ديگر، . قرار مي دهد

 او شده، در برابر او، بي "مزاحم"
:ارزش، و يا اصالً ضد ارزش ميشوند  

ولدر در كتاب .  آمريكائي آرانكاورو
ي پايه اي خصلتها " خود،

  در به اين گونه تقلب،"توتاليتاريسم
  و انديشه ها و اصولدر ،مرام و عقيده

 در تمامي جهان مباني نظامهاي توتاليتر
 توجه كرده و و با انواع مختلف نامها،
( :  او مينويسد:آنرا اينگونه شرح ميدهد

  كنيد به نگاه
Walder, R. (1976): Grundzüge 
des Totalitarismus. In: R. 
Walder, Ansichten der 
Psychoanalyse, Stuttgart, 1980, 
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يط پذيرفتن شيوه هاي رفتاري شرا " 

يتر از طبيعت توتاليتاريسم نشأت توتال
ي حاكم وامعجتوتاليتاريسم در . ميگيرد

 " ارزشيتك"ميشود كه در آنها يك 
يعني در جوامعي كه تمامي . بد يااعتبار

سعي و تالش انسانها تنها بر روي يك 
در اين . شوند متمركز ،هدف و ارزش

 گرائي كثرت"جوامع به محظ ايجاد 
  يعني آنزمان كه انسانها "ارزشها

پذيرفته  ي رامتعدداهداف و ارزشهاي 
 هرگز ،و پيگيري كنند، نتيجه آن

 ونآكتلرد . نميتواند نظام توتاليتر شود
 اصل فوق را اينگونه 1862در سال 
    :بيان نمود

 ،يكه تنها يك موضوع مشخص يگانهزمان
 باالترين هدف دولت تبديل گرديد، به

مي خواهد اين موضوع يگانه منافع 
 ميخواهد امنيت باشد،يك طبقه خاص 

 قدرت يك كشور باشد، ميخواهد  ياو
بيشترين خوشبختي ها براي اكثريت 

 و يا تحقق ،باشد آن جامعه مردم
  آنانديشه اي سوداگرانه، در آنزمان

يري، جلوگدولت بدون ممانعت و 
تبديل به يك فرمانروائي مطلقه خواهد 

  ".شد
حال ببينيم در ميهن خود ما ايران، 

ارزش "استبداد ديني چگونه يك 
 بوجود "تك ارزش" و يا يك "يگانه

آورد و از طريق آن، ديگر ارزشهاي 
ان پيشين را تبديل به جهانشمول جاويد

ضد ارزش كرده، آنها را سركوب 
  .نمود

 بني صدر در نوشته هاي ابوالحسن
 تقدم " به موضوع ، مكرراًخودمتعدد 
 اصول و اهداف به  دادن"و تأخر
، كه هر كدام خود ارزشي انقالب

 پي بطور پرداخته و جهانشمول هستند،
 هرگونه تقدم و :ددر پي توضيح ميده

 ارزشهاهر كدام از اين يا تأخري به 
 نتيجه آن از ميان وداده شود، هدف  

او پرده .  است ارزشها تمامي آنبردن
 و با دريگمي  بر "يب بزگفر"از اين 

  : اعالم مي كند، خويشخاصشفافييتي 
 گرايش سياسي كه تقدم و تأخر هر " 

ي اصول انقالب ارزشهادر اهداف و 
در كار آورد، در حقيقت همه اين 

  ". را از ميان مي بردو ارزشها اصول
 و  تقدم دادن به يك اصل واقعدر

 – در نقل قول باال ولدر بقول - ارزش
بوجود آردن يك تك هدفي و يا 

 را دولت "ارزشي يگانه است كه 
بدون ممانعت و جلوگيري، تبديل به 

 ".يك فرمانروائي مطلقه خواهد كرد
 از آن اينكه اصول و ارزشهاي مهمتر

ر تضاد با اين هدف و ارزش ديگر را د
 و بنا بر نظر بني صدر دادهيگانه قرار 

 را يكجا از ميان  و ارزشها اصولهمه"
بازسازي  از تاريخ مثال چند با ".ميبرد

استبداد، پس از انقالب بزرگ ملت 
 جامعه خودمان، ايران، امرايران در 

  :من را شفافتر كفوق
، به  توتاليتر واليت مطلقه فقيهاستبداد

 فيضيه، اسالم اسالم" زبان خميني
 "اسالم ناب محمدي" و باالخره "عزيز
 يك و يكدانه  ارزشيو هدف  تنهارا

 آنرا بر خالف حقيقت دين اسالم، .كرد
، با جمهور مردم، با آزادي، با استقالل
يش از همه با ب و با رشد و سازندگي

انسان دوستي، كرامت انسان و در 
، در تضاد نتيجه شادي و خوشبختي او

در اين خميني . قرار دادو دشمني 
تا مردم   و دغل در اسالم وانقالبقلب

 تنها هدف از انقالب را كهآنجا رفت 
نتيجه .  نمودقلمداد ،" اسالمارتقاء"

 انحراف از اصول و اين تقلب،
 نظام توتاليتر ارزشهاي انقالب و ايجاد

  . مالتاريا شد
در  به درستي ي صدر بنحال آنكه 

،كه همان ارزشهاي  با حقوق بشرباطارت
 جهانشمول جاويدان پيشين نيز هستند،

به اين نتايج بسيار با ارزش رسيده 
  :او مينويسد. است

با ) انساناز حقوق ( هر حقي -8.... "
حقوق ديگر مجموعه اي را تشكيل 

محروم كردن موجودي از . ميدهد
 او از حقوق ديگر كردنحقي، محروم 

  از اينجا،. است
.  هيچ حقي مزاحم حق ديگر نيست-9

 حقي كه ناقض حق ديگري هرپس 
بگردد، يا حق نيست يا كلمه طيبه 

 ( "..... اند،ايست كه خبيثه گردانده 
نگاه كنيد به سخنراني بني صدر در 

 " موليانو، در ايتاليا، پيرامون كنگره
 و فرهنگ و مردمساالري و حقوق

 حق، انسان،" كتاب، در "يتهو
حقوق انسان در قران؛ قضاوت و 

  ) 121 اسالمي، ص انقالبانتشارات 
 اين حقوق كه همان ارزشهااما استبداد 

  سپس از يكديگر جدا ميكند، راهستند
 در و "مزاحم"ي صدر بنآنها را بقول 

در . واقع دشمن يكديگر قرار ميدهد
 يا ارزش را مطلق  حق عمل، تنها يك

به  و با تزوير )اسالم عزيز خميني (كرده
 آن ، ديگر بهداشتن اعتقاد شديد نسبت 

ضد " و "نا حق"  و ارزشها راحقوق
در اين كار، حيلهء .  ميكند"ارزش

 جانبداران او. ديگري نيز مي زند
 " ديندشمن"را ارزشهاي جهانشمول 

 با خشونت و جنايت از سر راه ه،خواند
با چند نقل . قدرت خويش برميدارد

در قول از سخنرانيهايهاي خميني 
ابتداي انقالب و بهنگام بازسازي 

  :استبداد، امر فوق را روشنتر كنم
يني پس از آمدن به ايران و خم

 والبت" هوس استقرار كهبتدريج 
  سرش زد، كالم و بيانشبه "مطلقه فقيه

 تغيير در مقايسه با بيان او در پاريس،
در هر سخنراني به تكرار او . كردند
  :ميگفت

 يك نهبيشتر و  نه يك كلمه اسالم، "
همه چيز و همه كس براي . كلمه كمتر

انقالب . اسالم و در خدمت اسالم است
ي تحقق اسالم بود و بس برااصالً 

  )نقل به مضمون (".....و
.  شدپاره نيز بتدريج پاره  خمينياسالم

خميني نه تنها انواع گوناگون از 
 در را كشف كرد، بلكه انها را "اسالم"

  يكديگربا "زاحمم"تضاد و دشمني و 
 فيضيه و اسالم" ابتدا در  .كرد  معنينيز

 شدند و در كشف "صدراسالم بني 
. تضاد و مزاحم يكديگر قرار گرفتند

   ي و اسالممحمد ناب اسالم"سپس
  13صفحهدر 

 )3(روانشناسي خوشبختي
 استبداد چگونه روانشناسي بدبخت شدن رابه پيروان خويش مي آموزد؟

  آيا استبداد قادر است مانع خوشبختي ما شود؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

  1386 آذر  4  ابان   تا 21     از 684ره شما 2007  نوامبر  25  12  ا ز

 

دولتمردان ايران به مديريت و رهبري 
آقاي خامنه اي مسيري را طي ميكنند 
كه چه بسا راه برگشت اش غير ممكن 

اشد و فاجعه غير قابل جبراني را براي ب
  .  كشور فراهم مي كنند

قدرت سياسي دردرون با بحران و 
شكاف مواجه است عناصر متعادل تر 
اصولگرايان هرچه بيشتر از احمدي 
نژاد كناري گيري مي كنند و 
. عناصرتندرو تر جاي آنها را مي گيرند

براي نمونه مي توان از كناره گيري 
  - هامانه  وزير نفت آقايان وزيري

 –شيباني رئيس  بانك مركزي 
طهماسبي وزيرصنايع و معادن و دو 
وزيرديگر كابينه احمدي نژاد و 
همچنين رحيم صفوي فرمانده سپاه 

تمامي اين تغييرات . پاسداران  نام برد
در گرماي تابستان رخ داده است 
هواي گرم تابستان نه تنها مردم ايران 

 بلكه سياستمداران را كالفه كرده بود
را سر در گم  كرده بود و اين 
جابجائي ها درعرصه دولت نتيجه 
شرايط  بحراني و شكاف در درون 

  . قدرت سياسي است
رقابت جهت كسب قدرت در ميان 
سردمداران جمهوري اسالمي كامالَ 
آشكار است اصول گرايان به چندين 
دسته متضاد تبديل شده اند كه نمونه 

يان جوان مي باشند و آخرش اصولگرا
اصولگرايان سنتي مثل ناطق نوري از 

سپاه پاسداران به . رده خارج شده اند
چندين دسته تقسيم شده اند كه 
مهمترين آنان گروه ذوالقدرو فاميلش 
محمد علي جعفري فرمانده كنوني 

 گروه – گروه رحيم صفوي –سپاه 
 گروه - گروه قاليباف–محسن رضائي 

ريت مستقيم سپاه قدس تحت مدي
آقاي خامنه اي و گروه آخرعمدتاَ از 

 تشكيل شده اند 3 و2سپاهيان درجه 
  كه به گروه 

اصالح طلبان . ناراضيان معروف اند
شرايطي بهتر از اصولگرايان ندارند و 
. به چند دسته و گروه تبديل شده اند

يك سپاهي مي گفت قدرت اصلي در 
دست گروه ذوالقدرو جعفري  مي 

تمامي تالششان اين است تا با باشد كه  
يك دست كردن قدرت خامنه اي را 

نه بايد . زير مهميز خود در آورند
فراموش كرد در حال حاضر سپاه 
پاسداران پستهاي كليدي را در اختيار 
دارند و در دولت احمدي نژاد بجز 

 عضو سابق سپاه حضور 20ايشان 
  .دارند

 اوضاع ايران را امروز بدين منوال 
ن ترسيم نمود، اختالف در باال و ميتوا

  .اعتراض در پائين
  

جنبشهاي اعتراضي بشدت سركوب 
ميشوند اين جنبشها فرازو نشيبهاي 
زيادي را پشت سر گذاشته از يكسو 
هجوم وحشيانه نيروهاي انتظامي رژيم 
به اين جنبشها و از سوي ديگرگروه 
هاي اجتماعي بويژه كارگران عليرغم 

تصادي و تحمل كردن وضعيت اق
معيشتي سنگين و پر هزينه، مرعوب اين 
وضعيت دشوار نشدند و همچنان جهت 
احقاق ابتدائي ترين حقوق حقه خود 
به مبارزه در مسير دستيابي به مطالبات 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود به 
اعتصاب و تظاهرات پياپي دست زده 

تامين مايحتاج اوليه نيازهاي . اند 
ران و خانواده روزمره براي كارگ

هايشان مشكل است و چه بسا اين 
مشكل باعث از هم پاشيدن بسياري از 
خانواده ها گرديده است زيرا 
دستمزدها به حدي پائين است كه مزد 
بگيران تحت ستم حتي از تامين 

  .  نيازهاي اوليه شان عاجز مي باشند
فيلم حضور احمدي نژاد در دانشگاه 

 چگونه اميركبير آشكار مي سازد كه
دانشجويان با دادن شعارهاي ضد 
ديكتاتوري عليرغم هزينه سنگين اش 
در ابراز انزجار خود ازدولتمردان يك 

در اين فيلم . لحظه درنگ نمي كنند
دوصف اول متشكل از دانشجويان 
بسيجي و لباس شخصي هائي بود كه 

از رئيس جمهورشان دفاع مي كردند 
و بقيه سالن و حياط مملو از 

وياني بود كه بقول خودشان دانشج
چيزي بجز آزادي براي ايران 

با دانشجوياني . وايرانيان نمي خواهند
: كه به گفتگو پرداختم مي گفتند 

رژيم خواهان انحالل انجمن هاي ما 
مي باشد و آنان سعي دارند با احضار و 
بازداشت هاي مكرردانشجويان و 
محروم كردن اشان از تحصيل ما را به 

دارند اما ما براي يك جامعه سكوت وا 
. و دانشگاه آزاد مبارزه مي كنيم

دانشجو ديگري مي گفت آنان نمي 
توانند روح مقاومت و مبارزه را از ما 

  .  بگيرند 
در ايران فضاي ترس و وحشت را 
كامالَ مي توان مشاهده نمود زيرا نظام 
سياسي  با انسداد بيشتر روبرو شده 

نشجويان سركوب و بازداشت دا.  است
و فعالين سياسي اجتماعي گسترش 
يافته و اعدامهاي  بي رويه در تابستان 
امسال بصورت چشمگيري افزايش 

 عرض يكسال داشته اند  بطوريكه در
اخير طبق آمارهاي ارائه شده بيش از 

 200 نفر اعدام شده اند و بيش از 250
  .نفر منتظر حكم اعدام هستند

ي توجه  مردم عمدتاَ به مسائل معيشت
دارند تا سياسي هرچند به عدم وجود 
آزادي در كشور آگاهي مطلق دارند 
ولي فالكت بي سابقه ، بيكاري و 
بيكاري سازيهاي گسترده و تامين 
مايحتاج روزانه به مشغله اصلي بسياري 
ازمردم تبديل شده و اين مشغله باعث 
دور نگهداشتن آنها از حضورمستقيم و 

ده است ولذا موثر در مسائل سياسي ش
عمده دشمني آنان با جمهوري 
اسالمي بخاطر فشارهاي اقتصادي غير 

آنان با حقوق و . قابل عالج است
دستمزد پائين قادر به تامين مايحتاج 
  .اوليه خود نيستند و مشكل خريد دارند

  
اما نيروهاي سياسي و آگاه جامعه 
وضعيت سياسي را نگران كننده مي 

منه اي را مقصر بينند و عمدتاَ آقاي خا
يكي از اصالح طلبان جدا . مي دانند

بعلت ناتواني اصالح : شده مي گفت 
طلبان در تبديل شدن به پرچم 
اعتراض جامعه در مقابل جناح راست 
جامعه به طرف راديكاليزه شدن مي 
رود و بحران سياسي عميق ترشده 

تمام سعي رژيم بر آنست تا .  است
 بمانند جنبش هاي اعتراضي از هم دور

و اضافه كرد اگر اين جنبشها رهبري  
داشتند مي ديديد وضع چگونه عوض 

از او راجع به سياستهاي .  ميشد
احمدي نژاد سئوال كردم ايشان پاسخ 

رئيس جمهور ناتوان ما بدون : داد 
پشتيباني خامنه اي  قدرت و اختياري  

از او پرسيدم وضعيت سياسي . ندارد 
يد ؟ پاسخ داد را چگونه ارزيابي ميكن

اوضاع بسيار بي ثبات است و شكاف در 
درون نظام بطور چشمگيري در حال 
افزايش  است و افق روزهاي ايران را 
درآينده با ادامه سياستهاي نابخردانه 

  . حكومتگران سياه ارزيابي مي نمود 
  

وقتي علت عدم همبستگي با جنبشهاي 
اعتراضي را از مردم جويا شدم پاسخ 

اينها به احدي هم رحم نمي : ميدادند 
كنند و اگر من زندان شوم چه كسي  

. نان زن وبچه ام را تامين مي كند 
مردم ضمن ترس و هراسشان از 
سرنوشت خود ابائي از بيان تنفرشان 
نسبت به سران حكومت بويژه شخص 

كارگري ميگفت . خامنه اي نداشتند
من خودم در تظاهرات اتوبوسراني 

 خود ديدم نيروهاي بودم و با چشمان
رژيم بدون هيچگونه رحمي دوستان 

در : معلمي مي گفت . ما را مي زدند
روزهاي اول تحصن امان در مقابل 

 نفر 5000مجلس جمعيت ما معلمين 
بود ولي نيروهاي امنيتي و لباس 
شخصي ها آنقدر به ما هجوم وحشيانه 

 نفر 500كردند كه بعد از مدتي به 
  .    مبدل شديم 

ند سكوت مردم وعدم پيوستن هر چ
آنان به جنبشهاي اعتراضي ناشي از 
وحشت اشان است ولي سينه آنان پر 

آنان . از كينه از حاكمين مي باشد
گرچه درظاهراز انجام اقدام سياسي 
پرهيز مي كنند ولي در عوض براي 
حكومتگران جوك هاي سياسي 
ميسازند وبا موبايل خود شايعات را با 

مردم از .  مي نمايندهمديگر ردو بدل
دولتمردان خود رويگردان شده اند 
زيرا هيچ گونه اعتقادي به آنان ندارند 
اين رويگرداني و نارضايتي زماني 
روشن ميشود كه به پاي صحبت آنان 

مردم وقتي كنار هم مي . مي نشيني 
نشينند عليه سران رژيم سخن مي 
گويند و هنگامي از آنان مي پرسي 

ان باور نداريد آنان چرا به دولتمرد
پاسخ مي دهند مگر خودشان به 
خودشان باور دارند كه ما به آنان باور 

  . داشته باشيم
علت را از جامعه شناسي پرسيدم ، 
پاسخ داد ما جامعه شناسان تحليل مي 
كنيم در صورتيكه مردم مسائل را لمس 

مثالَ دولت مي گويد ما جلو . مي كنند
ردم روزانه گراني را گرفته ايم حال م

با گرانتر شدن اجناس مواجه هستند و 
آنرا لمس مي كنند در نتيجه رفته رفته 
مردم اعتقادشان از رهبرانشان سلب 

در ثاني وقتي اصولگرايان خود . ميشود
 دسته و اصالح طلبان به 10به بيش از 

چندين دسته تقسيم ميشوند و هر كدام 
در تحميق و تحقير مردم تقش موثري 

ند چگونه ما انتظار داريم كه داشته ا
مردم به سران و دولتمردان خود 

ايشان افزود مردم . باوري داشته باشند
 8به اصالح طلبان راي دادند نتيجه 

سال حكومت آنان چيزي جزبه سركار 
در دوره دوم . آمدن احمدي نژاد نشد

انتخابات رئيس جمهوري برخي  به 
احمدي نژادراي دادند هر چند كه  

ي از آنان امروز پشيمان هستند بسيار
ولي آنان از اصالح طلبان خسته و از 
آقاي رفسنجاني متنفر بودند بنا بر اين 
مردم در هر جناحي  كه سرمايه 
گذاري كرده اند عمالَ بازنده شده 

  . اند
علت سكوت مردم را جويا شدم  ايشان 
پاسخ دادن به نظر من مردم ساكت 

از نيستند بلكه سعي دارند بعد 
شكستهاي پي در پي با فكربهترراه خود 
را پيدا نمايند وصحيح آنست بگوئيم 

از ايشان . مردم منطقي تر شده اند
سوال كردم چرا مردم علت بي 
حركتي خود را ترس مي دانند؟ اين 

ترس در خيلي از : جامعه شناس گفتند 
وقتي مردم براي . زمانها منطقي است

 و آقاي خميني سرمايه گذاري كردند
ايشان برعليه رئيس جمهورمنتخب 
مردم آقاي بني صدركودتا نمودند و 
مسئله گروگان گيري و جنگ را با آن 
افتضاح به پايان رسانيدند كه در نهايت 
چيزي بجز كشتار و ويراني نصيب 

وقتي مردم به . مردم و كشور نشد
رفسنجاني پناه بردند و بجاي 
سازندگي از بازندگي بهره مند شدن و 

تي براي آقاي خاتمي سرمايه وق
 سال 8گذاري كردند كه نتيجه 

زمامداري اش منفي بود و آقاي 
خاتمي بجز چند شعار چيزي به مردم 
تحويل نداد معلوم است كه مردم نا 

اكنون احمدي نژاد .  اميد ميشوند
مردم ايران  . مورد تمسخر جامعه است

ديگر ايماني به هيچ جناحي از 
مي ندارند و جناحهاي جمهوري اسال

حاضر به سرمايه گذاري نيستند و 
بنابراين ترس مردم منطقي مي باشد 

زيرا آنان در جستجو راه ديگري 
  .هستند

از ايشان سئوال شد به باور شما اين 
ترس تا كي ميتواند ادامه يابد ؟ پاسخ 
دادند غير قابل پيش بيني است ولي 
بايد گفت هنگاميكه حركت شروع شد 

وان  سد كردن آنرا هيچ نيروئي ت
ندارد و خود دولتمردان به اين مهم 
آگاهند و به ناتواني خويش كامالَ 

  . واقف هستند 
از اين جامعه شناس معروف راجع به 

. پايگاه مردمي نظام سوال كردم 
بعلت مردم  ستيزي و دروغ : گفتند 

پردازيهاي حكومتگران و حضورشان 
در فسادهاي گسترده عمدتاَ مردم 

البته نبايد .  به نظام ندارندباوري
فراموش كرد جمهوري اسالمي از 
احساسات مذهبي مردم سوء استفاده 
مي نمايد ، به همين  دليل نظام اساساَ 
در ميان اقشار تحصيل كرده و شهري 

مثالَ در تهران كه . پايه اي  ندارد 
ميزان تحصيل كرده ها زياد مي باشند 

ام  درجه اعتماد مردم اين شهر به نظ
از او سئوال كردم . بسيار پائين است

رژيم روي چه نيروئي حساب باز كرده 
مسلماَ روي : است؟ ايشان پاسخ دادند

مردم حساب نمي كشد زيرا ازحمايت 
افكارعمومي ايران برخودار نيست و 
برگ برنده  اي براي نظام نمانده 
است تا بتواند بدين وسيله حمايت 

ا دگر بار مردم را جلب نمايد و آنان ر
نيروهاي بسيج را  در  نظر . فريب دهد

بگيريد اكثر اين افراد بخاطر استفاده 
از تسهيالت بسيج وارد اين نهاد ميشوند 

بنا براين رژيم روي اين نيرو نيز  
سپاه چندين . نميتواند حساب باز كند

شقه شده است و اكثر سردارها و  
. سرتيپ هاي آن سرمايه دار شده اند 

روز آن سپاه اول انقالب نيست سپاه ام
كه آرزو داشت انقالبش صادر شود 
آنان آكنون بجاي انقالب اجناس 
مختلف  بصورت قاچاق وارد يا صادر 

ايشان افزود سالهاست كه . مي كنند 
 اسكله ورود 100همه مي دانند بيش از 

مواد قاچاق در ايران است كه بخش 
اعظم آن در اختيار سپاه پاسداران مي 

 مكان واردات 100د يعني باش
وصادرات بدون مجوز در ايران 
موجود است كه سالها در دست اين 
متخصصان قاچاق مي باشد و به هيچ 

از اين . احدي هم پاسخ گو نيستند
 ميليارد دالرقاچاق 12اسكله  ها ساليانه 

.  ميليارد دالر خارج مي شود8وارد و 
افرادي مي توانند اين چنين هستي 

بدون مانع و رادعي برباد مملكت را 
دهند كه از نفوذ و قدرت فوق العاده 

اين جريان . اي برخوردار باشند
نشاندهنده فساد گسترده اقتصادي 
ايران است كه بدون حمايت 
ارگانهاي سياسي و حضور مقامات بلند 
پايه دولتي انجام چنين امر مهمي غير 

بنا براين روشن است . قابل تصور است
ند پايه جمهوري اسالمي كه مقامات بل

و يا وابستگان آنان در امر قاچاق دست 
دارند و حضور قاچاقچيان در سپاه 
پاسداران به حدي گسترده است كه 
اگر بنا باشد با امر قاچاق مبارزه كرد 
حكومت ايران  ساقط و سرنگون 

از او سئوال شد پس چه كساني . ميشود
جهت سركوب ارسال ميشوند؟ ايشان 

حال حاضرسپاهيان وظيفه و در : گفت 
نيروهاي انتظامي، امنيتي ولي عمده 
نيروهاي سركوبگر چماق بدستاني 
هستند كه نقش گارد جاويدان شاه و 
فدائيان صدام را دارند كه 
امروزاكثرشان مزدبگير قوه قضاوئيه 
وبيت رهبري هستند و رژيم جهت 

  .سركوب مردم  بر آنان  تكيه مي كند 

  
 به جنگ جويا شدم نظر مردم را راجع

 برخي از مردم كه چندان در جريان 
اخبار نيستند  باوري به جنگ ندارند 
اما عمده مردم معتقد بودند 
دولتمردان كوتاه مي آيند و در خفا به 

وقتي از . زدوبند خواهند پرداخت 
مردم سئوال ميشد در صورت بروز 
جنگ ما بايد جانب كي را بگيريم 

مريكا به ايران بندرت كساني از حمله آ
طرفداري ميكردند  برخي جانب 
جمهوري اسالمي را ميگرفتند اما غالباَ 
هم مخالف آمريكا وهم جمهوري 

اكثريت مردم از . اسالمي بودند 
تماميت ارضي دفاع مي نمودند و 
ميگفتند دفاع ما از ايران به معني دفاع 
.ما ازنظام  نيست  

ما جنگ ايران و عراق : يكي مي گفت
راموش نكرده ايم ، در اين جنگ را ف

مردم شهيد دادند در صورتي كه سران 
جمهوري اسالمي در ويالهايشان 
زندگي مي كردند آنها شعار جنگ 
جنگ تا پيروزي را دادند تا از حس 
وطن پرستي ما سوء استفاده نمايند 
واگر با آمريكا جنگي در گيرد مردم 
شكست خواهند خورد و دولتمردان 

شهروند ديگري مي . دقويتر ميشون
  :گفت 

رژيم بقاي خود را در بحران سازي 
مي بيند، بحران هاي ساختگي دوران 

 بحران – بحران انرژي اتمي –خاتمي 
سهميه بندي بنزين و از آنجائيكه 
حكومتگران بقاي خود را در جنگ  و 
هرج ومرج مي بينند هيچ نگران حمله 

شهروند ديگري مي . آمريكا نيستند
ا هم مثل امام جام زهر را آق: گفت 

ميل مي كند تا اين مسئله را مثل 
هنگام سفر به يكي . جنگ تمام  كنند 

از شهرهاي ايران از راننده كه خود را 
ليسانس دامپروي وكارمند يكي از 
ادارات معرفي ميكرد در باره جنگ 

حكومت ايران : پرسيدم او پاسخ داد 
حكومتي ضد مردمي است و منتظر 

 است تا مخالفين خود را فرصت جنگ
اين آقايان نامسلمان . قتل عام كند

جنايتهاي بسيار عليه مردم مرتكب شده 
اند و حمله آمريكا بهترين فرصت است 
تا اصولگرايان تندرو سالها در ايران 

  .حكومت كنند
درمجموع مردم از جنگ متنفرو 
مضطرب بودند زيرا چنان در مشكالت 

 ديگري بسر مي برند كه  تحمل مشكل
آنان هنوز اثرات و خاطرات . را ندارند

فالكت بار جنگ ايران وعراق را 
فراموش نكرده اند و بدنبال آسايش و 

آنچه مي توان از . آرامش مي باشند 
گفتار مردم آموخت اينست كه هنوز 
در ايران فراوانند افرادي كه بخاطر 
كشورشان و تماميت ارضي آن 

هند حاضرند جان خود را از دست بد
ولي سلطه بيگانه را در ايران تحمل 

  .نكنند
ناتواني ذاتي جمهوري اسالمي در 
پاسخ گوئي به نيازهاي اقتصادي و 
سياسي نفرت عمومي مردم از اين 
نظام را به اوج خود رسانده و شكاف 
ميان رژيم و احاد ملت را عميق تر 

واضع است وضعيت  . گردانده است
ي متشنج ما بين سردمداران جمهور

اسالمي و همچنين گسترش جنبشهاي 
اعتراضي در گوشه و كنار كشورو 
انزواي جهاني ايران باعث متحول 
شدن سريع اوضاع جامعه ايران 

  .خواهد شد 
بنا براين مجموعه اخبار و گزارشات از 
ايران به وضوع نشان مي دهد كه سير 
قهقرائي شرايط اقتصادي، اجتماعي و 

دن همه بن بست رسي سياسي كشورو به
جانبه جمهوري اسالمي،  ايران را  

  .     آبستن حادثه اي نموده است

 2گزارش عيني از وضعيت ايران
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بازانديشي هايي در 
 رابطه دين و دولت؛

بررسي مقايسه اي اسالم 
  2-و مسيحيت

  
  

همين مقام رهبري اجتماعي و سياسي 
و اخالقي را كه پيامبر به خاطر تحكيم 
نخستين پايگاه پيام آسماني خود قبول 

از طريق انتخاب و بيعت كردند، اول 
مردم به وقوع پيوست و سپس اين 
بيعت مردميوي خداوند توشيح و مورد 

    30.رضايت قرار گرفت 
حتي اين مقام زمامداري  و رهبري 
سياسي پيامبر ، در جائي كه مربوط به 
اجرائيات و دستورات عملي و انتظامي 
روزمره مردم بوده است، از طريق 

ومشورت انجام انتخاب و بيعت مردم  
پذيرفته و در رديف و زمره وحي الهي 

واَمرُهم : به حساب نيامده است و آيه 
  مبين همين مطلب 31شوراي بينَهم 

است كه آنچه مربوط به اداره زندگي 
و همزيستي مسالمت آميزبا همسايگان و 
اقتصاد آنها و ساير امور در خانه بزرگ 
كشور است، بايد به خودشان واگذار 

اگر امور و حوداث مردمي ، با . شود
اوامر و نواهي شريعت برخورد پيدا 
كند، مسئوليت آن با خود مردم است و 
در شأن و مقام پيامبر نيست كه اوامر و 
نواهي الهي را با زور و اجبار به دست 

  . مردم اجرا نمايد
اينكه ديده مي شود تنها در فرصتهاي 
د خاصي و زمانيكه مردم سرزميني به ح

رشد و بلوغ سياسي و اجتماعي رسيده 
اند و تشخيص داده اند كه پيامبر و امام 
عالوه بر رهبري ديني ، رهبري سياسي 
و آئين كشورداري نيز بهتر و شايسته تر 
از ديگران از عهده آن بر مي آيند و 
آنانند كه خود شاهين مجسم عدالت 
هستند و مردم را به سوي عدل و داد 

ل اينگونه جوامع مي خوانند ، عق
پيشرفته اي به انتخاب اصلح و احسن 
رهنمون مي سازد و به همين علت در 
اين برهه مشاهده مي شود كه پيامبر و 
يا امام را براي رهبري سياسي خود نيز 

  . انتخاب مي كنند
اين نوع حكومت ، يك الگو ، سرمشق 
و يا سرخطي براي تكامل و حركت به 

ني است سوي يك عدالت گسترده جها
و پايدار قلمداد شده و مي شود و اين 
نوع حكومت پيامبر و يا خالفت 

به منظور شاهين ) ع(حضرت علي
عدالت و داوري است كه بايد هميشه 
آن را در يك كفه ترازو  قرارداد و 
كفه ديگر آن را حكومتهاي ديگر و با 
اين عيار است كه مي توان هر 
 حكومتي را به پيشگاه  خرد و ترازوي
عدالت عرضه كرد تا انسان بفهمد 
كدام يك از آنها در اين سنجش بر 
ديگري برتري دارد و عقل و خرد آزاد 
كدام يك از آن ها را اصلح تشخيص 

  .مي دهد
  

  مردمي و يا سرچشمه مردم منشاء
  

مردم هستند كه براي اداره زندگي 
خودشان و يا تمشيت امور خود كساني 

ين خود را به عنوان وكيل و يا جانش
. براي اداره اموري انتخاب مي كنند

بنابراين حكومت يك واقعيت سياسي و 
اجتماعي است كه واقعيتي جز انتخاب 
مردم دربرندارد و با انتخاب مردم 
است كه كسي حكومت مي كند و يا 

  . فرمان مي راند 
نيرو و سرچشمه مردمي است كه اداره 
زندگي و تدبير امور سياسي ، اقتصادي 

تماعي را بايد به دست تواناي و اج
و سرنوشت خود . خودش انجام پذيرد

سياسي خود را –و محدوده جغرافيايي 
در دست داشته باشد نظام و حكومتي 
را كه به دست خود ايجاد مي كند و 
مسئوليتي را كه از جانب مردم براي 
امور سياسي و اداره كشور به ديگري 
 واگذار مي كند ، طلبعĤ خارج از آداب
و سنن مردم و مهم تر از همه فرهنگ و 

  . دين مردم آن مرز و بوم نيست
مردم يك مرز و بوم با داشتن فرهنگي 
مشخص و ديني معين ، خود حافظ 
دين و فرهنگ خويش هستند و قطعاً 
حكومتي كه اداره مردم آن مرز و بوم 
را از طرف آن مردم به عهده مي گيرد 

ين نمي تواند خارج از آن فرهنگ و د
و ارزشهاي جهان شمول آن عمل كند 

  . و بدان ها توجه نداشته باشد
امر حكومت و رهبري سياسي واقعيتي 
جز انتخاب مردم دربرندارد و حضرت 

به هنگام بيعت مردم با ) ع(علي 
خودش در مسجد مدينه ، صريح و 

  : آشكار فرمود
امر ) حكومت(اين امر  اي مردم ،« 

كسي هيچ كس به جز شما . شماست 
كه شما او را امير خود گردانيد، حق 
امارت بر شما ندارد، ما ديروز هنگامي 
از هم جدا شديم كه من قول واليت 
را ناخوشايند داشتم، ولي شما اين را 
نپذيرفتيد ، آگاه باشيد كه من كسي 
جز كليددار شما نيستم ، و نمي توانم 
يك درهم را به ناروا از بيت المال 

ز در جاي ديگر مي و با » 32برگيرم
اگر بسويم نمي شتافتيد و “: فرمايند

خالفت را يا التماس و خواهش 
برگردنم نمي گذاشتيد ، و نيز خدا از 
دانشمندان نخواسته بود كه جلو 
ستمكاران سود جو را بگيرند، هر آينه 
بي درنگ زمام امور را رها مي ساختم 
و پايانش را با جام آغازش يكجا در آب 

    33”ممي انداخت
وقتي از نظر امام اول شيعيان منشاء 
حكومت چيزي جز انتخاب مردم 
نيست و امر حكومت امر مردم است و 
حاكم كسي كه مردم او را براي اداره 
امور خود انتخاب كرده باشند، خود به 
وضوح مي رساند موضوع امامت غير از 

. حكومت و رهبري سياسي مردم است 
و حضرت علي به عنوان زعامت 

رهبري سياسي مردم، مردم او را به 
عنوان خليفه چهارم بعد از قتل عثمان 
براي رهبري سياسي و امير خود 

 سال بعد از 22انتخاب كردند،يعني
بنابراين در مدتي كه . فوت پيامبر 

حضرت رهبر سياسي يا خليفه نبوده ، 
از . امام نبوده اند ؟ چرا امام بوده اند

بيدا نشده شيعيان كسي تا به امروز 
است كه بگويد حضرت علي در آن 

  .                                   قبل مام نبوده اند22دوران 
در تمام دوران خالفت پنجساله 
حضرت ، حتي يك مورد را نمي توان 
سراغ داد كه آن حضرت مدعي شده 
باشند كه امارت و حكومت را خداوند 
و بمن ارزاني داشته اند فقط يكبار از د

خليفه اول ، از اين كه آن ها مي 
دانستند كه حضرت نسبت به آنها به امر 

داناتر و اصلح تر است  خالفت عالمتر ،
و حق وي را نشناخته ، تحت نام فالن 

هان به خدا “ : گله كرده و فرمودند 
سوگند فالن جامه خالفت را ناروا بر 
تن خود بياراست در حالي كه به 

ي من به اين خوبي مي دانست شايستگ
پايگاه همچون بايستگي ميله است براي 

و پس از مرگش آن .. …سنگ آسياب 
گويي . را به پيوند ديگري درآورد 

پستان شتر است كه شيرش را دست 
   ” 34بدست مي بخشند

در حقيقت حضرت افسوس مي خورند 
كه با وجود شخص شايسته شناخت 
شده اي ، افراد ناشايسته تري برمسند 

كيه زدند و حتي از اين كه خالفت ت
اولي بدون واگذاري امر خالفت ، به 
تصميم شوراي مردم ، طبق وصيت آن 
را به ديگري واگذار كرد و خالفت را 
به راهي دشوار و سنگالخ انداخت ، 

بعد از .  افسوس و غبطه مي خورند
و ) ع(پيامبر هم، براي حضرت علي 

مردم معناي خالفت و شورا روشن 
ه خالفت صرفاً يك مفهوم بوده است ك

سياسي غير الهي براي زمامداري امور 
مردم است كه از سوي مردم و شوراي 
مردمي به كسي تفويض مي شود و اين 
امر به كلي از مقام امامت كه يك مقام 
و منصب الهي است و از تحليل منطقي 
و عقالني رسالت به دست مي آيد ، 

وبه همين علت حضرت علي . جداست 
وچك ترين ادعائي كه خالفت ك) ع(

و رهبري سياسي امت اسالمي امري 
الهي كه به ايشان واگذار شده است 

اما به عنوان اين كه شايسته . نداشته اند
ترين فرد و اصلح براي خالفت است و 
شوراي شايسته مردمي براي انتخاب 
خليفه و زمامدار مسلمين برگزار نشده 

خته است و از اين نگاه حق او را نشنا
اند، مدعي بوده اند و تاريخ نيز بر 

  .صحت اين مدعا گواهي مي دهد
بنابراين حكومت و رهبري سياسي 

تجسم عيني ) ع(پيامبر و حضرت علي
يك الگوي مردمي براي جوامع انساني 
كه در آن شاهين عدالت و داد ليقوم 

  و آزادي ال اِكراه في 35اللناس بِالقِسط
يا است در   كه هدف اصلي انب36الدين

و سرمشق . آن درخشنده و تابنده است
براي گستردن عدالت و آزادي در 
سطح جهان و نه وسيله دست يابي به 
قدرت و يا ايجاد واليت مطلقه و سلطه 

نه سلطنت و نه واليت مطلقه . بر مردم
فقيه يا پاپ هيچكدام االهي نبوده 
است و هيچكس را نشايد كه بنام خدا 

واليت و آنهم مطلقه و دين او بر مردم 
واليت براي ادارة زندگي . داشته باشد

  سياسي، -مردم در محدودة جغرافيايي
نه از متن . از آن خود مردم است

تعليمات حضرت مسيح و نه از متن 
نبوت حضرت رسول و امامت حضرت 

بلكه . علي واليت مطلقه برنمي آيد
واليت مطلقه و يا هر واليت ديگر 

اً ضد رسالت الهي تحت نام دين، دقيق
بنابراين در . مقام نبوت و امامت است

جامعه و براي اداره زندگي مردم ، 
نيروي مردم منشاء حكومت است و با 
انتخاب مردم است كه كساني مي 

نيروي و . توانند حكومت برانند 
سرچشمه دين كه از بنياد رسالت و 
امامت سرچشمه مي گيرد، وظيفه اش 

الهي است و نه ابالغ اوامر و نواهي 
چيز ديگر واليت و آنهم مطلقه دا شته 

واليت براي اداره زندگي مردم . باشد
در م  ونه از متن نبوت حضرت رسول 
و امامت حضرت علي واليت مطلقه 

بلكه واليت مطلقه و يا هر . برنمي آيد
واليت ديگر تحت نام دين، دقيقاً ضد 
. رسالت الهي مقام نبوت و امامت است

 در جامعه و براي اداره زندگي بنابراين
مردم ، نيروي مردم منشاء حكومت 
است و با انتخاب مردم است كه كساني 

نيروي و . مي توانند حكومت برانند 
سرچشمه دين كه از بنياد رسالت و 
امامت سرچشمه مي گيرد، وظيفه اش 
ابالغ اوامر و نواهي الهي است و نه 

  چيز ديگر
 كه بر علماي دين و بنيادهاي ديني

پايه همان نقش نبوت و امامت 
سرچشمه گرفته اند، باز وظيفه اشان 

  . ارشاد، انذاز و ابالغ است
 دو نيرو در جامعه بايستي پا بپاي هم و 
بدون تداخل مستقيم در امور يكديگر 
جامعه را به سوي فالح و رستگاري 

  . پيش برانند
رسالت و هدف و وظيفه اساسي علماي 

دين است و نه سلطه بر دين ابالغ پيام 
  .مردم بنام دين

نشان دادن راه رشد و سعادت و تميز 
آن از راه  ستمگري و جباريت و سلطه 

آموزش دين نشان دادن . گري است
اين دو راه با ضابطه هاي مشخص 

دادن معيار و سنجش راه بي . آنست
كران معنويت به سوي خداوند و راه 
افول به جباريت و ستمگري است و 

راي اجراي اين مسئوليت خطير بايد ب
قادر باشند از وسايل و امكانات مورد 
نياز زمانه بهره برداري  كنند و وسايل 
شكستن سانسورهاي مختلف و ممانعت 
از برقراري سانسور را براي نشان دادن 
دو راه  در اختيار داشته باشند در اين 
چنين برداشتي است كه دين و دولت 

برقرار مي كنند و با هم نوعي رابطه 
دولت نيز موظف است امكانات ارشاد و 

تبليغ و نيز وسايل شكستن سانسور و 
ممانعت از برقراري سانسور را در 
اختيار بنيادهاي ديني بگذارد و در اين 
امر خود نيز از آنها حمايت و پشتيباني 

ما بقي امور به دست خود مردم . كند
 است و مردم هستند كه با اختيار و در
كمال آزادي بايد سرنوشت خود را 
رقم بزنند و هيچ فرد، بنياد ، شخصيت 
و ساختاري را نشايد كه مستقيم و يا غير 
مستقيم حق خدا دادي رقم زدن 
سرنوشت مردم به دست خود مردم را 

  . از آنها سلب كند
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روانشناسي خوشبختي 

)3(  
 گرديد و طبيعتاً مي كشف "آمريكائي

 پيروانش و "يكائيآمر اسالم"بايستي 
  منوال بود كهبدين. حذف مي شدند

قوق بشر، ارزشهاي جهانشمولي چون ح
 يت ملي، دولت قانوني،حاكم

آزاديهاي سياسي و اجتماعي و 
دشمن  و زاحممفرهنگي، جمله گي 

 " عزيزاسالم" و " ناب محمدياسالم"
 تك". گرديدنديني و پيروان اوخم

 و خميني كه "هدفي و تك ارزشي
 مايه و ساختند، "اسالم"نش از پيروا
يز خونره نظام توتاليتري شد، بغايت پاي

 كه تا باموز نيز با همان و جنايتكار
در ميان . ماهيت ادامه حيات ميدهد

خوانندگان گرامي اين سطور، هستند 
 آن آورد،كسانيكه بخاطر خواهند 

بدنبال  خميني و يارانش هنگام كه
هر زمان . بازسازي استبداد بودند

ا،  ساالري از آزاديهمردمجانبداران 
حاكميت ملي، دولت قانوني و يا 

 خميني بالفاصلهحقوق بشر دم ميزدند، 
فرياد كشان به صحنه مي آمد و مي 

  :گفت
) منظور آزاديخواهان(ينها ا "
اينها ميخواهند . يخواهند اسالم نباشدم

. همه چيز باشد، ولي خود اسالم نباشد
 من و شما نمي ترسند، از اسالم ازاينها 

 ".نها از اسالم استترس اي. ميترسند
  )نقل به مضمون(

حال در پرتو مطالب باال ببينيم، 
استبداد ديني چگونه خوشبختي را بي 

 و امري "لهو و لعب"ارزش كرده آنرا 
  : ميخواند"شنيع"

در اولين مقاله، من از دستاوردهاي 
پژوهشهاي متعدد در سطح جهان، سه 
شيوهء زندگي بطور كلّي و عمومي از 

اولي، : را آوردمخوشبخت شدن 
شيوهء لذت بر دن از زندگي، دومي، 
در زندگي در پي معني و معنويت 
بودن و سومي، فعال زندگي كردن، 

در همانجا اين نظر از . بودند
پژوهشگران را نيز آوردم كه هر كس 
مخلوطي و يا توحيدي از اين سه شيوه 
را در زندگي خويش بكار برد، 

. يكند را از آن خود م"زندگي كامل"
حال در پرتو شيوهء انديشيدن 

تك "استبدادي، يعني ايجاد يك 
 در مثال خميني و مالتاريا، - "ارزشي

 و ديگر ارزشها را – "اسالم عزيز"
 كردن، "تك ارزش واال"مزاحم اين 

در زمينه خوشبختي نيز استبداد از 
بدينصورت . همين فريب استفاده ميكند

الم اس"كه معني و معنويت را  عمل به 
 خويش، يعني درست كردن "عزيز
 بي معني و محتوي از "صورت"يك 

جمله گذاشتن ريش، حجاب اجباري و 
خوانده، آنرا در تضاد و دشمني با ....  

لذت بردن از زندگي و يا فعاليت 
جمله . كردن در راه عاليق قرارميدهد

 ": معروف هر مستبد توتاليتري اينست
. ميشود هر دو با هم ن"يا اين و يا آن

مسلمان انقالبي بودن يا خوشبختي "يا 
  . هر دو با هم امكان پذير نيست"شدن

در آخرين نوشته به سئوال اصلي، يعني 
آيا : اين سئوال خواهم پرداخت

استبداد قادر است مانع خوشبختي ما 
  شود؟    
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 سياسي باز كه به -فضاي اجتماعي 
انسانها امكان ميدهد از حقوق خويش 

گردد بشوند، فضاي بسته اي برخوردار 
؟ آيا دليل تراشان فكر آن را كرده اند 
كه اگر راست افراطي بر سر كار آيد با 
همين استدالل ميتواند انسان را از 

  حقوق خويش محروم  كند ؟  
قاي آ   ادعاي كميسيون برگزيده 

اگر زيرا . شيراك متناقض است 
 پس اين الئيسيته يعني اشتراك ها 

م است كه مي بايد مدرسه و عل
يعني علم . ترجمان اشتراك باشند 

بدون هرگونه رنگ مرامي تدريس 
بدين ترتيب كه هركس نخواهد . شود 

نه اينكه به . ن نشود آعلم بياموزد، وارد 
جويندگان علم بگويند شرط ورود شما 
به مدرسه اينست كه متحد الشكل 

يعني شكلي را كه من، يعني . بگرديد 
قدرت معين مي كنم، دولت بمثابه 

چنين استدالل متناقضي . بپذيريد 
ترجمان قدرت مداري و بس 

زيرا، بنا بر همين . خطرناك است 
استدالل رژيم ايران مي تواند بگويد و 

( هركس با ارزش مشترك : مي گويد 
وارد مدرسه شود و ) از ديد او حجاب 

يا از خانه خارج شود، مجازات مي 
رام مند همين تمامي رژيمهاي م. شود 

   . را بكار خواهند برد » استدالل « 
م الئيسيته، تشهبا وجود اين، خاصه     

دين ها و . اشتراك و همبستگي است
 زندگي جمعي سازگار مرامهايي كه با 

نمي شوند، در هيچ جامعه اي پذيرفته 
غير از پس الئيسيته . نمي شوند 

اشتراك در حقوق انسان و حقوق ملي 
عت و حقوق جامعه جهاني و حقوق طبي

و اصول راهنماي مردم ساالري، 
اشتراك در هويت جمعي كه جامعه 
اي، در جريان رشد، پديد ميĤورد نيز 

اما آيا دولت تنها  محل .  بايد بگردد
بروز اشتراكات است؟  اگر پاسخ آري 
به اين پرسش بدهيم، استبدادهاي 
حاكم بر كشورهاي خويش را تصديق 

روژيس دبره صاحب نكرده ايم؟ از 
نبايد » انقالب در انقالب « نظريه 

تعجب كرد كه، در نظام سرمايه داري 
ليبرال، دولت را محل بروز همبستگي 

بخواند؟ چه وقت و » باهم بودن « و 
 قدرت همبستگي و ،در كدام كشور

اشتراك پديد آورده است؟ در مردم 
،  ساالريهاي غرب، بطور متوسط

اكثريت دو نمايندگان يك سوم بر 
يك سوم در رأي دادن شركت (سوم 

نمي كند و از دو سوم ديگر، نصف 
حكومت ) بعالوه يك اكثريت ميشود

بديهي است اكثريت بزرگي از . ميكند
 با نظام سياسي موافق هستند و ،دو سوم

قياسي كه مالتاريا ميكند، قياسي همه 
زيرا اكثريت . فريب و دروغ است 

 سياسي بزرگ مردم ايران با نظام
با اينهمه، دولت . كشور مخالف هستند

ليبرال كه ترجمان روابط قوا است، 
. محل ابراز همبستگي و اشتراك نيست

يا دست كم تنها محل بروز همبستگي 
اما اگر دولت تنها محل . نيست

ابرازهمبستگي و تمامي اشتراكها  نيست 
پس اشتراكها محلهاي ظهور و ابراز 

  :متفاوت دارند
شتراكها و همبستگي، بيان بيانگر ا

  لذا،. آزادي است
 بانيان مردم ساالري براين نظر -الف 

بوده اند كه چون عرصه سياست و 
دولت، عرصه كثرت است و كار 

اكشهاي سياسي اغلب به تضاد و مكش
خصومت ميكشد، پس نقش دين اينست 
كه دائم به انسانهاي عضو جامعه خاطر 

بني آدم اعضاي «نشان كند كه 
يگرند كه در آفرينش ز يك يكد

 بنا  بر اين، الئيسته  ) 39 ( .گوهرند
دين تو، «شعور بر اين واقعيت است كه 

تو را و دين من، مرا است و بيائيد در 

 » آنچه مشترك هستيم توحيد بجوئيم 
   ) 41(. »دوستي كنيم « و بسا  ) 40( 

 در صورتي كه فرآورده هاي زور -ب 
نگ خارج و خشونت را از تعريف فره

كنيم، فرهنگها نه تنها اشتراكهاي بسيار 
دارند، بلكه بستر رشد هر فرهنگي فصل 
. مشترك آن با فرهنگهاي ديگر است 

پس بنيادهاي فرهنگي و هنري از 
محلهائي هستند كه بر اصل آزادي، 
بجاي بستن مرزها و عقيم كردن 
فرهنگها و هنر را مأمور بلند كردن 

صومت ديوارهاي جدائي و بسا خ
كردن، فرهنگها را بروي يكديگر باز و 
اشتراكهاي فرهنگي را به مدد گشودن 

فضاي مشترك جديد به يمن هنر،  
  .گسترش مي دهند

 بنيادهاي اجتماعي، بخصوص -ج 
خانواده، با  آزاد شدن از تبعيضها و نا 
برابريها و برابر شدن در حقوق،  محل 
بروز اشتراكها و همبستگي و دوستي مي 

  . دشون
 بنيادهاي تعليم و تربيت، بخصوص -د 

مدرسه، محل بروز همبستگي ميشوند 
وقتي از موضوع كار خود، علم و فن، 
بيرون نروند و علم و فن را دست آويز 
موافقت با دين و مرامي يا مخالفت با 

در اين صورت، نه . دين يا مرامي نكنند
تنها گوناگوني پوششها و عالمتها صدمه 

ي و اشتراك نمي زند، اي به همبستگ
بلكه دركنار يكديگر نشستن باورهاي 
گوناگون و در علم توحيد جستن، 

! شگفتا. تحقق آرماني انساني مي شود
قرآن به صاحبان باورها خطاب ميكند 
كه دين من مرا و دين شما شما را 
است و بيائيد در آنچه ميان من و شما 
مشترك است تفاهم كنيد و اينك 

ي از الئيسيته، عقل مدعيان طرفدار
خويش را ناگزير از صدور رأي سخيفي 
ميكنند كه  تضاد ارزش برابري و 

اگر از . برادري با حق اختالف  باشد
علم ايدئولوژي زدائي بشود، اشتراك  
درآن چه محلي براي تضاد آن ارزش 
با حق اختالف  برجا ميگذارد ؟ چرا  باز 
شدن عقلها به روي يكديگر ارزش 

چرا اين ارزش قرباني سياست نباشد و 
  بازي بنام الئيسيته بگردد؟ 

 بنياد هاي سياسي، از جمله  احزاب -ه 
هدف مبارزه قدرت است «سياسي اگر 

را رها كنند و هدف فعاليت سياسي » 
را آزادي ورشد در آزادي كنند، در 
عين اختالف در مرام،  مي توانند محل 

در مردم . بروز همبستگي ها بگردند
ريها، احزابي كه به جمهوريت ساال

واليت جمهور مردم براصول «بمثابه 
قائل هستند، » راهنماي مردم ساالري 

برابر افراطيهاي ضد جمهوريت،  در
  .اشتراك رأي و عمل پيدا مي كنند

 از آنجا كه بنياد كارفرمائي سرمايه -و 
دار عامل تضادهاي اجتماعي است، 
نظريه سازان عدالت اجتماعي، نظريه 
هاي بسيار ساخته اند تا مگر اقتصاد 
تضاد ساز به اقتصاد توحيد ساز بدل 

عدالت اجتماعي است به يمن . بگردد
  . يد آاشتراك پديد مي كه 
بنا بر اشتراك و همبستگي،    -ز 

انسانهاي روي زمين در سطح  ملي، 
ر طبيعت و منابع و باعضاي يك ملت 

دولت صفت . آن، حق مشترك دارند
ا ميكند وقتي نمي گذارد الئيك پيد

گروهي يا گروههاي از جامعه، به 
قيمت آلوده كردن محيط زيست و بر 
باد دادن منابع، ثروت اندوزند و در 
سطح جهان  با آلودگي محيط زيست 

  .مبارزه مي كند

 خاصه اول الئيسيته بي ه اند   گفت- 9
طرف شدن دولت و ديگر بنيادهاي 

بوط جامعه، در آنچه به باورها  مر
اصل (ميشود و با طرف بودن انسانها 

اين خاصه .  ) 42 (است) كثرت گرائي
تحقق پيدا نمي كند مگر به كثرت گرا 

با توجه به .  شدن بنياد تعليم و تربيت
اين امر است كه گفته اند دولت صفت 

درجامعه، «  الئيك پيدا ميكند هرگاه 
دولت شبكه  آموزش و پرورش كثرت 

   )43 ( . »گرا را سازمان دهد
اما اين خاصه بر فرض كه شفاف باشد و 

  مقصود از آن اين باشد كه 
 كار دولت آموزش باور خاصي -الف 

نيست و مدارس دولتي علم را بدون 
  بايد بياموزند و» ايدئولوژيك «بار 

 باورهاي مختلف ميتوانند - ب 
تأسيسات آموزش و پرورش خاص خود 

ن را را داشته باشند، مشكل آزادي انسا
چرا كه در حال حاضر، . حل نمي كند

دولت و بنيادهاي ديگر، انسانها را براي 
خدمت در يكي از بنيادهاي جامعه 

انسان . تعليم مي دهند و تربيت ميكنند
انتخاب كننده انسان انتخاب شونده 

بديهي است انتخاب كننده . گشته است
ايدئولوژي خود را به انتخاب شونده 

براين، الئيسيته وسيله اي بنا . القاء ميكند
شده است براي بدترين نوع بردگي 

نكه انسان آ براي از اين رو،.  انسان
خود خويشتن را رهبري كند و تقاضا 

افزون بر تغيير ساخت كننده بگردد، 
بنيادهاي جامعه، يعني تغيير آنها از بنياد 
هاي قدرت مدار به بنيادهاي داراي 

 با روش و هدف آزادي، رابطه انسان
 نيز مي بايد بسود آزادي مدرسه

  .  انتخاب انسان تغيير كند
در جهان ما، رابطه انسان با قدرت، 

 از انسانيت را از مدرسه محروم يبخش
آن بخش نيز كه به مدرسه . كرده است

راه مي يابد،  موفق به پرورش 
اقليتي . استعدادهاي خويش نمي شود

موفق به انطباق با معيارهاي بنيادها، 
خصوص بنياد كارفرمائي سرمايه مدار ب

بقيه نيز مي بايد با كارهائي . مي شود
انطباق پيدا كنند كه بنيادها عرضه 

بدين قرار، مدرسه همان . ميكنند
ژي را القاء مي كند كه انسانها وايدئول

يا نخبه اند و يا ملحق به حيوانند و 
بحكم طبيعت خويش بايد اطاعت 

مدرسه الئيك اگر براستي بنا بود . كنند
بگردد، مي بايد به جاي انطباق دادن 
شاگرد، حتي در پوشش، مدرسه را با 
گوناگوني استعدادهاي انسانها منطبق 

  . ميكرد
اصلي كه در بارة تعليم و تربيت و بنياد 
هايش پيشنهاد ميشود در باره بنيادهاي 
ديگر و نيز رابطه انسان با دين، با هنر، با  

با بنيادهاي سياست، با اقتصاد و 
  .اجتماعي نيز پيشنهاد ميشود

از ...  بنيادهاي ديني و اقتصادي و– 10
بنا بر . ديد قدرت در واقعيتها مي نگرند 

اين، آزاد شدن جريان اطالعات و 
انديشه ها  يكي از عوامل تعيين كنندة 
روش و هدف  شدن آزادي از سوي 

پيش از اين، از . بنيادهاي جامعه است
اطالعات و از جريان آزاد جريان آزاد 

انديشه ها  و نقشهاي اين دو جريان 
اينك بايد توضيح . سخن بميان آوردم

بدهم اطالعات و انديشه ها چه وقت 
جريان آزاد پيدا مي كنند و براي 
انسانهاي صاحب حقوق، اطمينان آور 

سانسور كردن اطالعات و : ميشوند 
انديشه ها بنا بر خواست قدرت، يك 

اين سانسور، در .  ور است نوع سانس
اما . همه جامعه ها بسيار به رواج است 

 سازمانهاي سياسي و حكومتها و وقتي
نيز بنيادها برابر توقعات  خويش 
اطالعات و انديشه ها را سانسور شده 

 ديگر و بس دهند، نوعمي انتشار 
هرگاه . سانسور است خطرناك تر 

،  مانع از اين نوع سانسور شوددولت 
 اگر پس.  الئيك پيدا ميكندصفت

حكومت بدين خاطر كه صاحب مرام 
ناروا، از ديد مرام در واقعيت ه  ب،است

بنگرد، دولت كه خالي از مرامها و پر از 
حقوق و اصول راهنماي مردم ساالري 

نبايد بگذارد . است، نبايد چنين كند 
حكومت چنين كند و مي بايد اسباب 

 ،تمشاهده واقعيت را آنسان كه هس
از اين رو، . ابراز آن را فراهم آورد

رسانه هاي عمومي كه نقش مشاهده 
واقعيت را، فارغ از توقعات قدرت 
دارند، چه آنها كه در قلمرو دولت قرار 
ميگيرند و خواه آنها كه در اين قلمرو 
قرار نمي گيرند، مي بايد از اين 

تمامي . سانسور رها باشندنوع بدترين 
 و غير ديني، مي انديشه ها، از ديني

و . بايد همان كه هستند را انتشار دهند 
براي هر عضو جامعه، حق بررسي، به 
قصد  آگاهي از راست يا دروغ 
اطالعي كه در دسترس او قرار گرفته 
است و نيز بي كم و كاست عرضه شدن 
يك انديشه، مي بايد، با صراحت تمام، 
در قانون اساسي شناخته شود و به 

ين حق، ترتيب لحاظ اهميت ا
برخورداري از اين حق  نبايد به قانون 
عادي حواله گردد و مي بايد در قانون 

  . اساسي مشخص شود
    با توجه به اينكه- 11

 مصلحت را همواره قدرت مي - الف 
  سنجد و در بيرون حق مي سنجد و

  مصلحت بيرون از حق را مقدم - ب 
و حاكم بر حق ميگرداند، از آنجا كه 

مجمع « مشاهده، در ايران، بنا بر
تشكيل است و » تشخيص مصلحت 

كارش نشاندن مصلحت بجاي حق و 
خواست (قانونيت بخشيدن  به مصلحت 

است و، در فرانسه، در همان )  قدرت 
، طرح قانوني »الئيسيته «حال كه بنام 

ممنوعيت روسري در مدرسه تهيه و، 
تظاهر به «بنام مصلحت، تنها روسري 

 ميشود و عالمتهاي مسيحي تلقي» اسالم
و يهودي و سياسي، ممنوع نمي گردند 

امري كه جنبش الئيك خاطر نشان و (
و از آنجا ) به آن اعتراض كرده است

كه دامنة مصلحت بسي گسترده است، 
  براي آنكه دولت حقوق مدار بماند، 

 در بيرون از حقوق و اصول - 1/11
راهنمائي كه در قانون اساسي مقرر 

   . مصلحت وجود نداردميشوند،
 دولت حق ندارد بنام مصلحت  - 2/11

قانوني را مقرر كند كه ناقض حقي از 
  . حقوق باشد

  اصل تفكيك ناپذير بودن و عدم - 12
تقدم و تأخر اصلها و حقوق بر يكديگر 
و اصل محدود نشدن يك حق با حقي 
ديگر و اصلي با اصل ديگر، با تعريف 

دم روشني از اصول راهنماي مر
ساالري و حق، با چنان شفافيتي كه 

مي بايد جاي تفسير باقي نگذارد، 
راهنماي تدوين اصول قانون اساسي و 

  .قوانين عادي بگردد 
  ميان هيچ حقي با حق ديگر - 13

تزاحم وجود ندارد تا حقي حق ديگر 
خوب ميدانيم كه . را نقض كند

قدرتمداران، بنام تقدم اين حق بر آن 
ت آويز نقض حق حق، حقي را دس

چنانكه بنام ارزش . ديگري ميكنند
برادري و همبستگي، حق اختالف را 

زادي را آ يا بنام امنيت، . نقض ميكنند 
با «حال آنكه حق . محدود مي كنند 

بهيچرو ناقض حق اختالف » هم بودن 
در » باهم بودن«زيرا موضوع . نيست

مدرسه علم است نه باورهاي ديني و 
. اورهاي ديني استموضوع اختالف ب

بنا بر اين، توحيد در علم ناقض اختالف 
نه تنها  بدين قرار،. در باورها نميشود

كه همان و همبستگي  اشتراكموضوع 
بايد  حقوق و اصول راهنما هستند مي

مي بايد بطور كامل روشن باشند، بلكه 
تصريح بر نقض ناپذيري حقي با حق 

 خاصه اي از خاصه هاي الئيسيته ،ديگر
شناخته شده و اساس تدوين اصول 

  .قانون اساسي و قوانين عادي بگردد 
  جانبداران الئيسيته از تأكيد باز - 14

نمي ايستند كه استقرار جمهوريت به 
از اين باب كه . الئيسيته است

جمهوريت نه تنها برابري در برابر 
كه برابري انسانها با هر باور بلقانون 

نگ و از هر ديني و غير ديني و با هر ر
حاكميت بر (نژاد و قوم در واليت 

) اصول آزادي و برابري و برادري
اما همانطور كه برابري در برابر . است

قانون  وقتي صوري است، الئيسيته را 
پوشش نابرابري واقعي ميكند، برابري 
در حاكميت نيز ميتواند ضايع كنندة 
حقوق اقليتهاي قومي و ديني و مرامي 

اين، هرچند دولت مردم بنابر . بگردد
ساالر بيانگر اشتراك اقليتها و اكثريت 
در حقوق و اصول راهنما است، اما 
اين توحيد ناقض حق تفاوت و اختالف 

بنا بر اين، حق اختالف نيز مي . نيست 
بايد در شفافيت و به ترتيبي كه بنوبة 
خود دست آويز نقض اشتراكات و 

توحيد ملي نگردد، در قانون اساسي  
  . يد شودق

بيان «  الئيسيته  بخواهد اگر   - 15
  باشد،  » زادي عمل به باور آحقوقي 

 انسان مي بايد از سلطه بنياد -الف 
زاد آديني و ديگر بنيادهاي جامعه 

باشد و خود چند و چون باور خود را 
  تشخيص دهد و برگزيند و

 بنياد ديني و هر بنيادي كه بنام -ب 
 و يا فلسفي باور ديني يا ايئولوژيك

وجود يافته است، مي بايد تكفير و 
بيرون راندن كسي را بخاطر باور 
خويش، ترك گويد و بپذيرد كه باور 

  و  ) .44(كسي در خور محاكمه نيست 
زادي جريان آ الغاي سانسورها و –ج 

زادانه آانديشه ها و اطالعات، گزينش 
  .باور را  ميسر سازند 

ي انسان و  بنام الئيسيته بعد معنو– 16
پزيتيويسم و هر . معنويت انكار نشود 

فلسفه و ايدئولوژي مي تواند منكر 
معنويت شود اما خود مي بايد اين كار 

انكار معنويت را . را بكند  و نه الئيسيته 
بر عهده الئيسيته نهادن استفاده از 
قدرت براي سانسور كردن معنويت 

تاريخ فلسفه ما را از انكار . است 
گاه آن فلسفه آتوسط اين و معنويت 
اما  از زماني به بعد،  ) 45( مي كند 

ايدئولوژيها و نحله هاي فلسفي، 
مأموريت انكار دين را در پوشش 
. الئيسيته و سكوالريسم انجام دادند 

ن جهان امروز را آخشونت حاصل از 
نكه اگر آحال . در خود فرو برده است 

زادي انديشه راهنما از آالئيسيته 
ت، بنا براين خشونت زدائي و قدر

زادي جريان انديشه ها مي گشت، آ
بسا جهان امروز، جهان انواع خشونت 
ها نمي گشت، جهان صلح و رشد در 

     .    زادي مي شد آ
  

  15صفحهدر 

 3–ع بحث در فستيوال صلح و جنگوالئيسيته موض
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laicité de 1789 à demain   

 L’invention de la 46 صفحه – 17
laicité de 1789 à demain   

18 –  J. Kerlévlo ; L’eglise 
catholique en regime fraçais de 

séparation , Paris , 3vol,1956, 
1959,  1962  

19 – G : Weill , Histoire de 
L’idée laique en France au 
19eme siecle , Hachette , Paris 

2004   
20 -   René Viviani به نقل  قول

Emile Poulat , Berg , Notre 
laicité publiaue , 18 fevrier 

2005  
 Jeanو به نقل  قول كلمانس– 21

Jacques Vincensini, le Livre 
des Droits de l’Homme  مبحث 

  .الئيسيته 
 Française 84 و 83 صفحه هاي – 22

 Les Droits de l’Homme en 
France , Documentation  

 54 تا 46 صفحه هاي – 23
L’invention de la laicité de 

1789 à demain  
 50 تا 48 صفحه هاي – 24

L’invention de la laicité de 
1789 à demain  

 76 تا 73 صفحه هاي – 25
L’invention de la laicité de 

1789 à demain  
 L’invention de la 76 صفحه – 26

laicité de 1789 à demain   
 91 تا 81 صفحه هاي – 27

L’invention de la laicité de 
1789 à demain   

 107 تا 94  صفحه هاي - 28
L’invention de la laicité de 

1789 à demain   
 116 تا 109 صفحه هاي – 29

L’invention de la laicité de 
1789 à demain و بيانيه كنسيل 

 165 تا 160واتيكان در صفحه هاي 
  .همين كتاب 

 135 تا 119 صفحه هاي – 30
L’invention de la laicité de 

1789 à demain   
 124ا  ت120 صفحه هاي – 31

L’invention de la laicité de 
1789 à demain   

 , Roger Garaudi 231  صفحه - 32
Humanisme marxiste , 

Editions Sociales , Paris 1957 و   
Raymond Aron , L’opium des 

Intelectuels , Paris 1966  
 , Alain Turene 176 صفحه – 33

Qu,est que la democratie   
34 – Paul Gabel , Skeptic , Vol . 

13 No2, 2007 ترجمه به فارسي 
  توسط زهره شيشه 

در معنائي كه خود (    الئيسيته  - 35
جدائي دين « بدان داده بودند، يعني 

شعار فرماسون ها در ) » از سياست 
اخذ « . بود ... تركيه و ايران و مصر و

نيز » بدون دخل و تصرف تمدن غرب 
لكم خان مي  م:از اين جماعت بود 

ايراني نبايد كوچك ترين « : گفت 
چون اين ابتكار فرهنگ . ابتكاري كند 

غربي را خراب كرده و باعث ضايع 
او فقط بايد بي . ن مي شود آشدن 

چون و چرا تقليد كرده و خويشتن را 
تقي زاده . » ورد آبه لباس غربي در 

ايراني بايد تا مغز « : مي گفت 
بعد ها او از ( » استخوان فرنگي بشود 

ن را اشتباه خواند آاين نظر بازگشت و 
: و همانندهاشان در تركيه مي گفتند ) 
بيماريهاي ( همه چيز ، حتي فرنگي « 

. » را بايد از غرب اخذ كرد ) مقاربتي 
» سلطه فرهنگي « اين نظرها را در 

ن آدر . موضوع بحث قرار داده ام 
نان مي بايد آمطالعه اصولي كه بنظر 

كار برد تا فرهنگهاي غير غربي ، غربي ب
  جهان شمول باور كردن -1( بشوند 

انقطاع از فرهنگ و – 2فرهنگ غرب و 
 اقتباس بدون – 3و . هويت خود 

دخل و تصرف فرهنگ غرب و تشبه به 
 لزوم خودداري از ابتكار و – 4. غربي 

و .  ادغام در فرهنگ غرب – 5ابداع و 
هنگي را يكجا نجا كه سامانه فرآ از – 6

ن به آنمي توان بدور افكند، تجزيه 
عناصر سازگار با اخذ فرهنگ غرب و 

را  ) ن، ضرور مي شود آناسازگار با 
  . مطالعه كرده ام 

 Marcel 110 تا 103 صفحه هاي – 36
Gauchet , La Religion dans La 
Démocratie ; parcours de la 

laicité , Edi : Gallimard  
  15يه  آ، سوره اسراء ، ن آ قر– 37
 ,Edi. Gallimard , 24 صفحه -38

Paris  2004  CE QUE VOILE 
LE VOILE  ,Regis Debray  . در

 خود،  او بر اينست كه قسمت اول نظر
ممنوع كردن حجاب در قلمروهاي 

 ساله ديگري 100دولت ، شروع جنگ 
دبستان و ( تنها در مدرسه است . است 

كه او با ممنوع كردن ) دبيرستان 
تمامي عالمتهاي ديني و غير ديني 

در قسمت سوم ، به اظهار . موافق است 
اعتقادهاي ديني در محل كار و در 

لمرو دولت تلقي مي محلهائي كه ق
در ادارات و ديگر مؤسسات ( شوند 
و در قسمت چهارم به رابطه ) دولت 

الئيسيته و نظام جمهوري پرداخته 
   .است

و نقش دين .   شعر از سعدي است - 39
دو : در دموكراسي از جان الك است 

  John Lockeفصل اول  
SECOND TREATISE OF 

GOVERNMENT by JOHN 
LOCKE , Gateway Edition, 

1962 
  .ن، سوره كافرون آ  قر- 40
ن ، سوره  سوره هاي ممتحنه آ قر– 41

   90يه آ و نساء ، 8يه آ، 
 La 515 تا 513 صفحه هاي – 42

Libertés Publiques, 
Edi . Montchrestien, Paris1982 

   Jacques Robert, 
» جنبش الئيك «  دقيق تر از  نظر – 43

  )Mouvment laique( ، توضيح  
سخن ديگر بر سر : مارسل گوشه است 

كثرت گرائي قراردادي نيست ، بلكه بر 
: سر به وجدان پذيرفتن يك حق است 

همان حق را كه من دارم باوري را 
. حق بدانم و بپذيرم ، ديگري نيز دارد 

او حق دارد باوري را حق بداند و 
صفحه هاي . بپذيرد كه باور من نيست 

 La Religion dans La 109 و 108
Démocratie ; parcours de la 

laicité  
 انسان، حق، 83 تا 74  صفحه هاي - 44

ن، آقضاوت و حقوق انسان در قر
  .نوشته ابوالحسن بني صدر 

كه » قانون مجازات اسالمي «    و  
قوه قضائي به » رئيس « بتازگي توسط 

حكومت داده شده است تا تسليم 
جرم ارتداد « مجلس كند، فصلي را به 

بن نص . اختصاص داده يافته است» 
ن، ارتداد جرم قابل رسيدگي آقر

ن مقرر آنيست و مجازاتي نيز براي 
  .ترجمان استبداد فراگير است . نيست 

   بر Esprit در باره اثر انكار – 45
عقب افتادگي علمي، از جمله  نگاه 
كنيد به بكار فيزيك دادن و فيلسوف 

  :فرانوسي
Jean E. Charon , L’  

  
  در لبه پرتگاه جنگ

  
او با دخترش صحبت مي كند و بطرف 

 9: 30ساعت . همدان به راه مي افتد 
به او ، اطالع . شب به همدان مي رسد 

ن، آمي دهند نيم ساعت پيش از 
! كرده است » خود كشي « دخترش 

«  دقيقه پيش از زمان 15طرفه اين كه 
ژخيمان رژيم، ادعائي د» خودكشي 

 پدر .دارش با او صحبت كرده است بر
او دختير مسلمان : و مادرش مي گويند 

بود و دليلي هم براي خودكشي 
ثار ضربه ها آدر بدن او . نداشت 

چون دختري بود كه .  وجود داشتند 
زير بار حرف زور نمي رفت، به دستگير 
كنندگان و مأموران اداره اعتراض 
كرده و مأموران او را به باد كتك 

  .فته و زير كتك كشته اند گر
آرمان صداقتي،   ، 86 آبان 11  در ◄

بهنام سپهرمند و مازيار سميعي، سه 
دانشجوي دستگير شده در تجمع روز 
سه شنبه دانشگاه عالمه، با صدور قرار 

 بعد از ظهر نها، آبازداشت براي 
 زندان اوين 209چهارشنبه به بند 

  . منتقل شدند
 اول دادگاه شعبه  ، 86 آبان 12در ◄

انقالب شهر سقز يك نويسنده و مترجم 
كرد به نام خانم چنور فتحي را به 

 . حبس محكوم كرد 
 قانون 499نامبرده به استناد ماده 

مجازات اسالمي به اتهام عضويت در 
يكي از احزاب كرد اپوزيسيون به پنج 
.  سال حبس تعزيري محكوم شده است 

گفتني است اجراي تمام مجازات 
س وي به مدت دو سال معلق شده حب

 .است
 دادگاه 15شعبه  ، 86 آبان 12 در ◄

انقالب آقاي بهروز جاويد تهراني را به 
  به  او . سال حبس محكوم كرد3

 84همراه كيوان رفيعي در سال 
دستگير شده بود به اتهام ارتباط با 
گروه هاي مخالف نظام و شعار نويسي 

ل  سال حبس و همچنين به دلي2به  
 يكسال حبس 1توهين به رهبري به 

  .محكوم شد
علي عزيزي عضو   ، 86 آبان 13 در ◄

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و 
عضو سابق شوراي مركزي انجمن 

 ، در پياسالمي دانشگاه اميركبير 
 به منزل مأموران واواك هجوم 

علي عزيزي كه  .پدريش بازداشت شد
نايب دبير دفتر تحكيم وحدت است 

 از اين نيز بارها از سوي نيروهاي پيش
امنيتي مورد تعقيب و گريز قرار گرفته 
بود كه در آخرين مورد آنها نيروهاي 
امنيتي به اشتباه اقدام به بازداشت 

 . برادر وي كرده بودند
تعدادي از   ، 86 آبان 13 در ◄

هاي تهران در  دانشجويان دانشگاه
اعتراض به بازداشت سه دانشجو كه در 

ع اخير در دانشگاه عالمه طباطبايي تجم
اند، در دانشكده  بازداشت شده

  . مديريت دانشگاه تهران تجمع كردند
 ،  كيوان رفيعي  ، 86 آبان 13 در ◄

 دادگاه انقالب به رياست 13در شعبه 
 بدون وكيل و هيات منصفه و ،سادات

 5به صورت غير علني در مدت كمتر از 
ضد نظام،  تبليغ بر .دقيقه محاكمه شد 

اخالل در نظم عمومي و راه اندازي 
تجمعات غير قانوني و ارتباط با 
گروههاي معاند نظام و عضويت در 
، گروه فعاالن حقوق بشر در ايران

  . بوده اند اتهامهاي او 
ي  پرونده ، 86 آبان 13 در ◄

به » اقبال«ي توقيف شده  روزنامه
مديرمسوولي مرتضي فالح ميبدي با 

ي پنجم  العموم در شعبه شكايت مدعي

بازپرسي دادسراي كاركنان دولت 
اتهامات اين . موضوع رسيدگي شد 

روزنامه پخش مطالب خالف واقع و 
نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان 

  . بوده اند عمومي 
چند تن از اعضاي  ، 86 آبان 14 در ◄

بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه 
ه به  واحد تهران جنوب، با حمل،آزاد

دو تن از اعضاي نشريه دانشجويي 
، اقدام به ضبط  اين نشريه "قلم"

نشريه قلم به مدير مسئولي  .نمودند
معصومه شريفي در شماره جديد خود 
با چاپ عكسهايي از احسان منصوري، 
مجيد توكلي و احمد قصابان به احكام 
صادره براي اين سه دانشجوي دانشگاه 

  .اميركبير اعتراض كرده بود
خبر داده شده   ، 86 آبان 15 در ◄

رمضان عليپور از فعالين : است 
كارگري كارگران نيشكر هفت تپه روز 

 واواك گذشته در پي يورش مامورين 
 نامعلومي انتقال داده ةربوده و به نقط

شده و  همچنان از وضعيت او هيچ 
 .خبري در دست نيست

سرهنگ پاسدار  ، 86 آبان 15 در ◄
ييس پليس اطالعات و يداهللا حسيني ر

در : ه است امنيت استان گيالن گفت
راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت 
 اجتماعي درموضوع برخورد با

 54  بدحجابي، درهفت ماه گذشته به 
 نفر بدحجاب، تذكر داده  851   و هزار
از تعداد ياد : وي گفت . است شده

درصد با  5/9  درصد دستگير،   8/9 شده، 
درصد پس از   ٣٨اد و اخذ تعهد آز

تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي 
  .شدند
بان ، بنا بر آخرين  آ15 در ◄

گزارشات رسيده آقاي علي عزيزي 
 آبان ماه 13كه در روز سه شنبه 

بازداشت شده است طي روز گذشته 
  .به دادگاه انقالب انتقال يافته است 

شاهدان عيني وي را با دست و گردن 
ر دادگاه مشاهده كرده بانداژ شده د

اند ، احتماال وي در حين انتقال به بند 
 توسط بازجويان 209 و يا در بند 209

شكنجه شده است ، قاضي حداد با 
تحقير وي در مقابل ديد عموم وي را 
عامل بدبختي سه دانشجويي بازداتشي 
پلي تكنيك آقايان احمد قصابان ، 

مجيد توكلي و احسان منصوري دانسته  
 او را سرزنش مي ،ا زدن بر  سر ويو ب

  . كرد
دولتي يك مقام  ، 86 آبان 15 در ◄

 فصلنامه مدرسه به صاحب : گفت 
امتيازي و مدير مسئولي حسين 

زاده خسرو شاهي به علت چاپ  حسن
مطالب الحادي و همچنين تبليغ عليه 

 86 تير ماه 6نظام اسالمي در شماره 
 .اين نشريه ، لغو مجوز شد

بان، جنبـشهاي دانـشجوئي     آ 17 در   ◄
در ايـن روز،    . همچنان ادامه داشـتند     

( دانشجويان نيكو نسبتي و علي عزيزي       
از ( و بهمن سپهمند    ) از تحكيم وحدت    

از ( رمان صـداقتي    آو  ) دانشگاه تهران   
از ( و مازيار سميعي    ) دانشگاه امير كبير    
ــه   ــشگاه عالم ــر  )  دان ــده اي ديگ و ع

ر شـدگان در    از دسـتگي  . دستگير شدند   
 تن در توقيف ماندنـد و بقيـه         3تهران،  

  .رها شدند 
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 سئوال در باره 2 بند و 20
انتخابات آزاد، سالم و "

 "عادالنه
 اراده مردم اساس و منشا قدرت -1 

حكومت است و اين اراده بايد بوسيله 
انتخابات آزاد، سالم و عادالنه اعالم 

  .شود 
هنگامي  آزادي و سالمت انتخابات -2 

ميسر است كه حقوق و آزادي هاي 
اساسي مردم طبق معيارهاي 

   .جهانشمول تحقق پيدا كرده باشد 
 آزادي و سالمت انتخابات بدين -3 

معني است كه همه آحاد ملت و همه 
گرايش ها و تشكل هاي سياسي، 

بتوانند بدون ... عقيدتي و قومي و  
احساس زور و تحميل در انتخابات 

د و به نامزدهاي مورد نظر شركت نماين
خود رأي دهند و به لحاظ رأي كه مي  

دهند مورد بازخواست و فشار و 
محروميت قرار نگيرند، شركت يا عدم 

شركت در انتخابات تحميلي نباشد و  
اثر سويي در زندگي اجتماعي، سياسي 

  .و اقتصادي افراد نداشته باشد
 به منظور رعايت عدالت و انصاف -4 

انتخاب شوندگان و در خصوص 
نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدويت 

هايي از قبيل سن قانوني، تابعيت كشور  
محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر 

منجر به   كه -كيفري در جرائم عادي
محروميت موقت از حقوق اجتماعي 

 هيچ محدوديت ديگري -شده باشد
   .نبايد ايجاد نمود

ن رأي  مردم حق دارند به عنوا-5 
دهنده يا انتخاب شونده بطور فردي 
يا از طريق احزاب و تشكل هاي 

   .مختلف، در انتخابات شركت نمايند 
 احزاب و تشكل هاي مختلف با، هر -6 

نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد 
بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاي 

خود را معرفي و براي شركت در  
وي و انتخابات از شرايط و تسهيالت مسا

  .عادالنه بهرمند باشند
 رأي دهندگان و نامزدهاي -7 

انتخاباتي، فردي يا حزبي حق دارند 
بدون بيم و نگراني، ديدگاه ها و برنامه 

خود را تبليغ و ترويج و در رسانه  هاي 
   .هاي گروهي مطرح كنند

 دولت بايد تمام اقدامات الزم را به -8 
عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأي 
دهندگان از امنيت جاني و مالي و 

حيثيتي مساوي برخوردار گردند و از  
هر نوع خشونت، جلوگيري بعمل 

   .آورد
 دولت بايد تضمين كند كه موارد -9 

نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات 
معيني  آزاد را فوراً در محدوده زماني 

در دادگاه هاي عمومي علني، مستقل و 
قرار دهد و با بي طرف مورد رسيدگي 

اشخاص حقيقي و  ناقضان قانون اعم از 
حقوقي يا نهادهاي دولتي برخورد 
جدي و فوري در چارچوب قانون 

صادره را از طريق  بعمل آورد، و رأي 
رسانه هاي گروهي براي اطالع 

   .عمومي اعالم نمايد
 قوانين و مقررات داخلي مربوط -10 

ين به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات ب
    .باشند المللي دولت مغايرت داشته 

 انتخابات بايد دوره اي و در دوره -11 
  .هاي مشخص انجام گيرد

 دولت موظف است برنامه هاي -12 
ملي آموزش همگاني، جهت آشنايي 
مردم با معيارها و آيين هاي انتخابات 

   .آزاد را اجرا نمايد 

 رأي گيري بايد بطور فراگير -13 
امل كليه اتباع ايراني انجام شود وش

   .باشد
 به منظور تأمين سالمت انتخابات -14 

دولت موظف است امكان نظارت و 
هاي  بازبيني بي طرفانه نهادها و تشكل 

مردمي و غير دولتي و نمايندگان 
احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات 

   .فراهم نمايد
 در فرآيند انتخابات همه آحاد -15 

مايت قانوني قرار مردم بايد مورد ح
گيرند و چنانچه حقوق فردي، 

سياسي و انتخاباتي آنان  اجتماعي، 
تضييع گردد بايد از امكان جبران 
خسارت مادي و معنوي برخوردار 

   .باشند
 كليه احاد ملت اعم از زن و مرد و -16 

 عقيدتي و -تشكل ها و احزاب سياسي
بتوانند از  قومي بايد در شرايط مساوي 

اي گروهي و به ويژه از رسانه رسانه ه
هاي دولتي جهت تبليغات انتخاباتي 

   .بهرمند گردند
 رأي گيري بايد مخفيانه به عمل -17 

آيد بدين معني كه غير از رأي دهنده 
هيچ شخص ديگري از مفاد رأي گيري 

   .مطلع نشود 
 دولت بايد اقدامات الزم و مناسب -18 

براي شفافيت روند انتخابات به عمل 
آورد و اصل را بر برائت و واجد 

صالحيت دانستن همه نامزدها اعم از  
زن و مرد قرار دهد و از هر گونه 

اي  تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه 
   .جلوگيري كند

 رأي گيري بايد بدون هر گونه -19 
تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير 
قانوني انجام گيرد و شمارش آراء بايد 

رت و بازبيني بيطرفانه تحت نظا 
نمايندگان احزاب، تشكل ها و نامزدها 
باشد، دولت مكلف به تضمين و اجراي 

   .اين بند مي باشد 
 اعمال هر گونه نظارت استصوابي -20 

 تحت هر -توسط نهادهاي حكومتي
 ناديده انگاشتن حقوق -عنوان باشد

شهروندي و مخدوش ساختن انتخابات  
   .استآزاد، سالم و عادالنه 

توجه به مواردي كه در باال شمرده 
پر واضح . شده است بسيار مهم است

است كه شرايط باال در كادر قانون 
اگر . اساسي نظام واليت فقيه نميگنجد

حتي اصل را بر اين بگذاريم كه در 
 مورد باال 20شرايط موجود ايران 

سالمت يك انتخابات آزاد و عادالنه را 
ند، اما در اين كه نميكن(تضمين ميكند 

 بند 20نوشته به كمبودها و نقائص اين 
نميپردازيم و بر اين فرض حركت 

 شرط براي 20ميكنيم كه اين 
برگذاري انتخابات سالم و آزاد و 

باز هم  ) عادالنه الزم و كافي هستند
سوالهاي بسيار برجا ميمانند و كساني 
كه در اين كميته عضويت دارند براي 

ناسب است به آنها شفاف شدن مواضع م
  :از جمله به دو سوال زير.  پاسخ دهند

آيا كساني .  سئوال اول اين است– 1
كه عضو اين كميته هستند و در 
انتخابات قبل كه جمهوري اسالمي 
برگذاركرده است، مانند انتخابات 
رياست جمهوري كه در آن اقاي 
احمدي نژاد به كرسي رياست رسيد، 

ين انتخابات  بند براي تضم20به همين 
 اعتقاد داشتند "آزاد و سالم و عادالنه"

يا نه؟ اگر اعتقاد داشتند، با توجه به 
 20اينكه بدون اغراق هيچيك از اين 

بند رعايت نشده بود  چرا در انتخابات 
قبل شركت كردند؟ چرا التزام به 
واليت فقيه دادند و چرا قانون اساسي 
بك جا خالف حقوق بشر را پذيرفتند؟ 

ا گفتند و نوشتند كه بايد قانوني چر
عمل كرد و قانون اساسي را پذيرفت؟ 
و اگر اعتقاد نداشتند و تازه اعتقاد پيدا 

كرده اند، چرا تاكنون در باره شركت 
متعدد خود در نمايشهاي مختلف 
انتخاباتي قبل كوچكترين انتقادي 
نكرده اند؟ و چرا امروز نميگويند 

ند؟ هدف چگونه به اين نتيجه رسيده ا
از طرح اين سئوال نقد گذشته و حال 

نقد جدي و . است و نه طرد اين و آن
شفاف و پس زدن ابهامها ست كه راه 

  .مبارزه را هموار خواهد كرد
 20 سئوال دوم اينكه فراهم شدن – 2

شرط ياد شده در اطالعيه كميته چه 
مدت قبل از انتخابا ت بايد صورت 

 ماه يا 3گيريد؟ كميته بايد روشن كند 
 ساعت قبل از انجام انتخابات بودن 24

كافي است؟ اگر در انتخابات آتي در 
نظام جمهوري اسالمي كه اولين آن 

 ماه ديگر 4انتخابات مجلس است و 
صورت ميگيرد شرايط مطرح شده در 

 بند باال فراهم نشد اين كميته چه 20
 "زمان مناسب"خواهد كرد؟ اگر در 

آيا اين كميته شرايط مكفي فراهم نشد 
با شفافيت كامل انتخابات در پيش راه 
را تحريم خواهد كرد و يا نه؟ و يا 

تار پر از ابهام  همانند گذشته به رف
  . خود ادامه خواهد داد؟

از شرايط الزم براي ايجاد اعتماد در 
مردم از سوي مخالفان شفاف سخن 
راندن است و به نظر نگارنده بر اعضاي 

 با همت به اين امر اين كميته است كه
دمكراسي با ابهام همخواني . بپردازد

ندارد و در شرايط بسيار سخت و 
 ميزان شفافيت مواضع بحراني امروز

در صورت پاسخ . اهميت بسزائي دارد
به سوالهاي ياال مطلب مهم ديگري 

 سال 30بعد از :  مشخص خواهد شد
حاكميت سياه نظام واليت مطلقه فقيه 

يت را بجايي رسانده بر ايران كه وضع
است كه حتي حيات ايران  بطور 
جدي مورد تهديد قرار گرفته است، 
آيا اعضاي اين كميته باز هم به توانايي 
اين نظام در به راه دمكراسي رفتن باور 
دارند؟ آيا بر اين گمان هستند كه 
ساختار مافيايي اين نظام و بيالن سياه 
آن به او اين توانايي را ميدهد كه 

اي ملت را بپذيرد؟ و يا اينكه كساني ر
كه مقابل خشونت همه جانبه اين نظام، 
روش كجدار و مريز را بكار برده اند و 
و بجاي اعتماد كردن به مردم سالها به 
چانه زني با رژيم پرداخته اند يكباره 
در خود توانايي بسيج ملت عليه اين 

 مورد 20رژيم را يافته اند كه بتوانند 
بر رژيم تحميل كنند؟ روشن باال را 

كردن اين مسائل است كه ميتواند به 
  .   كميته توانايي عمل دهد

به گمان نگارنده در شرايط فعلي، 
مبارزه براي كمك به استقرار حاكميت 
ملي، نياز به اتخاذ سياستهاي بسيار 
شفاف در رابطه با نظام جمهوري 

به . اسالمي و قدرتهاي خارجي دارد
شدار داد كه استقالل و تكرار بايد ه

آزادي دو اصل اساسي دمكراسي 
هستند و بايد مستقل از رژيم و 
. قدرتهاي خارجي به مبارزه ادامه داد

هر گونه ابهام، يعني كمك گرفتن از 
نظام و يا بخشي از آن و يا كمك 
گرفتن از آمريكا و يا ديگر قدرتهاي 
خارجي خالف رفتن و استبداد را 

ين زمان، بيش از ا. تقويت كردن است
هر زمان، زمان عمل شفاف و قاطع 

آيا . براي استقرار مردمساالري است
اميدي هست كه كميته به اين راه 

  رود؟ 
  

به كدامين گناه كشته 
  شديد؟ سكوت تا به كي؟

  
اما امروز قرنها بعد و با وجود تحول       

عظيمی که در جوامع انسانی و روابط 
وقوع پيوسته در انسانها و حقوق آنها به 

سرزمينی که ادعا می کند تنها کشور 
شيعه جهان است ، زمامدارانش به نام 
دينی که علی امام اول آن است بی پروا بر 
زن و مرد اين مرزو بوم از مسلمان تا 
غير مسلمان ظلم و جور  روا ميدارند و 
به پر غبای احدی از همان واعظين و 

 که علما  و آيات عظام هم بر نميخورد
. هيچ عمله ظلم، تشويق نيز ميشوند

هرگاه جماعت وعاظ و علما پيرو علی 
از ظلمی که بر زهرا بنی يعقوب   بودند،

اين پزشک و زن مسلمان در اداره 
منکرات همدان رفته است، می بايد به 

ال اقل به داد .  دادخواهی قيام می کردند
رسی از اين ظلم فرياد بر می آوردند و 

را از مهر ورزی بيشتر با " مهرورزان"
ای کسانی که در . خلق خدا نهی ميکردند

کسوت روحانيت خود را متوليان دين خدا 
ميدانيد و خلق  را اليق تقليد ، تا کی 

 را به پای الناسميخواهيد دين خدا و حق 
قدرت و خود کامگی ريا کاران قربانی 

  کنيد؟ سکوت تاکی؟ 
 وغم    ای کسانی که درد وطن وآزادی- ٢

ايران در دل داريد  آنچه که امروز در 
ايران ميگذرد فاجعه است و هر روز ابعاد 

ماجرا جويی های . آن بزرگ تر می شود 
رهبران نادان، خطرمحاصره اقتصادی و 

بيم آن .حمله نظامی را محتمل تر ميکند
ميرود که مافيای حاکم بر ايران برای 
 ،ماندن چند صباحی بيشتر بر اريکه قدرت

بر جنايت و فساد خويش، بر تاراج منابع 
وسرمايه های ملی، بذل  وبخشش از 

" تماميت ارضی را بيافزايد و با شعار 
، " انرژی هسته ای حق مسلم ماست

سهل است . هستی ايران را به تاراج دهند
حق . ن را به خطر اندازند آموجوديت 

مسلم ما، استقالل وطن و تماميت ارضی 
ر سهم خود از دريای از جمله حاکميت ب

مازندران است که رژيم وجه المعامله با 
روسها قرار داده است  تا به خيال خام 
خود توازنی در مقابل آمريکا و تهديدات 

به سان حاج ميزا .  آن بر قرار نمايد
آقاسی که به هنگام  چشم پوشی از حقوق 

بخاطر :  ملی ايران بر اين دريا گفته بود 
کام دوست را تلخ  ،يک مشت آب شور 

  با خيانت به ايران،  شيرين ،نمی کنيم 
  .کامی پوتين و يارانش را فراهم آوردند

     نظام مافيايی حاکم بر ايران از - ٣
فردای انقالب توسط رهبران حزب 

بهشتی ، رفسنجانی، (جمهوری اسالمی
با بحران ...) خامنه ای ، حسن آيت و

که آفرينی وجلب حمايت آقای خمينی 
بيماری قدرت طلبی داشت در تدارک 

با حمايت آقای خمينی . تصاحب قدرت شد 
(  طرحی آمريکايی ۵٨ آبان ١٣در 

روبرت پاری محقق آمريکايی که تحقيات 
گسترده ای در اين باره دارد معتقد است 
اين طرحی آمريکايی است که به ايران 
منتقل و از طريق دانشجويان خط امام 

 توسط عده ای دانشجو را) اجرا شده است
که البد تصميم گيری بجای ملت را حق 
مسلم خود ميدانستند به اجرا در آورد و با 
به ميان کشيدن پای آمريکا در تمامی 

 اصل استقالل ايران را ،معادالت سياسی
نقض کرد و عاقبت با قرارداد ننگين 

اما  هنوز .  پايان يافت ، ماجراالجزاير
 حقه مردم ايران عواقب آن دامنگير حقوق

ماجرای گروگان گيری در سفارت . است
آمريکا در تهران وبحران ناشی از آن را 
به جرئت ميتوان از عوامل موثر کودتای 
مستبدين عليه حاکميت مردم و انقالب 

اسناد بجا مانده در سفارت . آنان خواند

آمريکا توسط  دانشجويان و آمرينشان 
ر حذف طبقه بندی شد و بنا بر ضرورت د

رقيب بکار گرفته شد وآنچه که به جريانی 
که بعد ها حاکميت يافت مربوط ميشد به 
محاق فراموشی سپرده شد اما در آن 
سوی اقيانوسها گروگان گيری و کش 
دادن آن توسط معامله گران ايرانی 

البته با توافقی که بين مال تاريا و (نما،
کار را به ) محافظه کاران آمريکايی شد

کارتر وبه روی کارآمدن ريگان شکست 
کشانيد و از همه بد تر روحيه تهاجمی نزد 
آمريکائيان را که در اثر جنگ ويتنام و 
مبارزات سازمانهای ضد جنگ آمريکايی 

بی جهت . فرو کش کرده بود تقويت کرد 
رئيس ، نيست که درسالها بعد، در آمريکا 

، با حکمی حکومتی )بوش پسر(جمهور 
ه سند در رابطه با ايران انتشار هر گون

گيت و اکتبر سورپرايز را ممنوع کرد و 
در ايران  هرگونه بحث و گفتگو در اين 

آن ماجرا و .زمينه عواقبی را در بر دارد
بحران ناشی از آن صدمات زيادی به 
اقتصاد و استقالل اقتصادی ايران وارد 

 که با ، با حمله عراق به ايران. آورد 
غاز شد و آ متحدينش چراغ سبز آمريکا و

 بوش –با معامله مالتاريا با دسته ريگان 
ادامه و به خاطر استقرار حکومت واليی 
ادامه يافت،  تماميت ارضی ايران نيز به 

عليرغم خسارات جبران . خطر افتاد 
ناپذير جانی و مالی به همت جان بازی 

  . ايرانيان وطن دوست چنين نشد
ن آفرينی     امروز  ماجرا جويی و بحرا

مسئولين نظام واليت مطلقه ميرود تا 
بر . خطری جدی را متوجه ايران نمايد

تمامی ايرانيان ،از کارگر و 
کارمند،دانشجو و معلم، بازاری و خانه 

است ... دار،سپاهی و ارتشی، روحانی و
تا به مسئوليت خود در قبال وطن عمل 

يا شما سپاهيان و ارتشيان آ. نمايند
نی از قبيل سخنان سخيف نميدانيد سخنا

در صورت (  سپاه يکی از فرماندهان
 ١١٠٠٠در همان دقايق اول  « ،حمله

موشک به طرف مواضع آنها شليک 
دروغی است که فقط )  »خواهيم کرد 

بکار تبليغ بر ضد ايران در غرب و 
موافق کردن افکار عمومی برای حمله 
به ايران می آيد؟ آيا سکوت شما در 

ظهاراتی خيانت نيست؟ مقابل چنين ا
        پس سکوت تا به کی؟
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 فراخوان
  هم ميهنان عزيز 

    رهروان نهضت ملي ايرانيان و 
زادي انديشه و قلم  نهمين آپيروان 

سالگرد كشتار وحشيانه دو ايران 
دوست واقعي ، پروانه و داريوش 
فروهر را كه در زمان حكومت گران 
به اصطالح اصالح طلب انجام گرفت 

مچنين قتل روشنفكران و ه
دگرانديش محمد مختاري و محمد 
جعفر پوينده و پيروز دواني و مجيد 
شريف و بسياري ديگر از هموطنان 
مبارز را برپا داشته و يادشان راگرامي 

  . مي دارند 
     شما را فرا مي خوانند با شركت 
گسترده خود در بزرگ داشت 
انسانهاي واالقدري كه بر سر پيمان با 

زادي تا پاي جان آتقالل و اس
ايستادند، اراده خويش را به ادامه 
مبارزه تا رسيدن به هدف ، ايران 

  .زاد، ابراز كنيدآمستقل و ايراني 
 2007    اجتماع در تاريخ يكم دسامبر 
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