
  

 

 وسيع انتخابات قالبي رژيم  بر همگان مسلم كرد كه فاقد پايگاه اجتماعي و هرگونه مشروعيت تحريم: انقالب اسالمي 
در فصل دوم، گزارش ديگري . ه ايم كه واجد اهميت بسيار هستندفصل اول را به دوگزارش از ايران اختصاص داد. است 

انفجار شيراز و انفجارهاي ( نزاع  خونين ميان آنها باز ايران را از نظر خوانندگان مي گذرانيم كه گروه بنديهاي مافيائي و 
موضوع گزارش البرادعي و پي آمدهايش .  كه به علت كمبود جا در شماره آينده خواهيد خواندرا مي شناساند) ديگر 

  . فصل سودم اين مجموعه هستند
اجتناب ناپذير و بسا نزديك مي دانند و آنها كه جنگ را :      در فصل چهارم، دو دسته نظرها و اطالعات را گرد آورده ايم

در فصل پنجم داده هاي اقتصادي را .  في مابين مي انگارندآنها كه ايران و امريكا را مسير گفتگو و حل و فصل مسائل 
ركز و تكاثر ثروت نزد گسترش فقر نزد اكثريت بزرگ جامعه و تم: جمع آورده ايم كه دو واقعيت را عيان نشان مي دهند

انزواي سياسي و بحران سازيهاي و مجازاتهاي اقتصادي از بيرون و استبداد مافياها در درون، براي .  كوچكاقليت
را گويائي هرچند در حال حاضر، خودكشي ها عصيان در ناتواني .  راه حلي جز قيام باقي نمي گذاردقشرهاي زحمت كش

   .را ببار مي آورند مي كنند اما دير يازود، عصيان در توانائ
  4 در صفحه                                 
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  4 ص:در مانده و عوارض سرخود شدنها» رهبر« غرش طوفان و ◄ 

   6ص:م در پي انتشار گزارش البرادعي اجماع در طلب توقف غني سازي اورانيو◄ 

  تشديد مجازاتها، تهديد به جنگ، متهم كردن رژيم به تماس پنهاني◄

   8ص:...  با القاعده و

   10ص: فقردرگسترش و ثروت در تمركز و تكاثر ◄ 

   11 ص: كارگران و دانشجويان قربانيان تجاوزها به حقوق انسان◄ 

  

   6 –ن در انديشه موازنه عدمي آقر
  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر

  
  

  چرا قرآن نمي تواند كالم محمد باشد؟
  
  

چرا قرآن كالم محمد نباشد؟ به چه دليل ذهنيت و دانش و : پرسيده مي شود
تبيين   در نحوه تكوين قرآن تاثير گذار باشد؟باشدسليقه و زبان پيامبر نتوانسته 

اصول راهنما و ويژگيهاي بيان آزادي كه در نوبت قبل براي سامانه اي از اين 
اصول برشمرده و تشريح شدند، اينك به ما امكان مي دهند به پرسشي پاسخ 

به داليل زير . دهيم كه خود و پرسشهاي ديگر مي گويند پرسش اصلي است
  قرآن نمي تواند كالم محمد باشد؛

  ؛)1(م خدا بود، در آن اختالفها بسيار يافت مي شدند اگر قرآن جز كال. 1
 سخن باال ادعائي بس روشن در بر دارد، و البته اين ادعاي روشن همراه 1----1

؛ يعني )2(است» مبين و خالي از پيچ و خم«قرآن : است با ادعاي ديگري
مراجعه كننده به آن  نياز ندارد دست به دامن قواعد قديم و جديد هرمنوتيك 

به سخن ديگر، اگر در متن اختالف وجود داشته باشد، . د تا آن را بفهمدشو
آسان قابل تشخيص است و به محض تشخيص، كتاب ديگر كتاب حق نيست تا 
بنابراين نيازي باشد كه بحث كنيم آيا اين كالم به خداوند متعلق است يا به 

 .پيامبر
ن از قرآن وجود دارند نيز  بر اساس گفته باال، اين ادعا كه قرائتهاي فراوا2----1

زيرا تنها يك قرائت از قرآن وجود دارد كه، بدان، كتاب  . بي وجه مي شود
قرائت قرآن  بر اصل ثنويت و با روش كردن منطق . خالي از اختالف است

صوري يا منطق جدلي، قرائت كننده را به اين نتيجه مي رساند كه در قرآن 
مي . ، تناقضهاي بسياري نيز وجود دارندافزون بر اختالفهاي افزون از شمار

دانيم كه مفسران كوشيده اند اين اختالفها و تناقضهاي خود ساخته را توجيه 
: كنند و عقلهاي گرفتار ثنويت و منطق صوري نتوانسته اند حتا  از خود بپرسند
چرا  خود را از اصل راهنما و روشهايي كه درخور ساخت و پرداخت اين يا 

ت اند رها نكنيم؟ چرا بايد قرآن را چنان بخوانيم كه متني شود پر آن بيان قدر
  از اختالفها و تناقض ها و آنگاه در پي توجيه آنها شويم؟ 

» قدرت بر«    يك مثال بياورم؛ واليت مطلقه و غير مطلقه فقيه، و واليت را 
معني كردن، تناقضهاي بسيار ميان آيه هاي قرآن پديد مي آورد؛ هواداران 

اطيعوا اهللا واطيعوالرسول و «اليت فقيه بخشي از يك آيه را كه مي فرمايد و
در نخستين » قرائت«اما  اين . بيانگر واليت فقيه گمان برده اند»  اولواالمر منكم

آنگاه اين هواداران بايد . در خود آيه تناقض پيدا مي كند» منكم«قدم با 
منتخب «، »منكم« مقصود از دست به دامن فنون تفسيري بشوند و توجيه كنند

بودن نيست، بلكه مقصود كسي از مردم است كه شرائط  واليت بر آنها را » شما
 واليت در آنها در اين زمان متعين ،پيدا مي كند يا به قول فقيهان ارسطو زده

اما كتابي كه خود را  مبين و بدون اعوجاج توصيف مي كند، چرا . شده است
، اولواالمر )ص(، حال آنكه با توجه به موقعيت رسول قصد خود را روشن نگويد

منكم، به طور روشن، برگزيده شما بودن معني مي دهد؟ اما اين تنها تناقض 
پديد مي آورد، بلكه با آيه هاي بسيار ديگر، از جمله با » قرائت«نيست كه اين 

ت زنان و مردان مؤمن بر يكديگر والي«و » امرشان به شورا ميان آنها است«
. تناقض پيدا مي كند)  3... (و» هركس خود را هدايت مي كند «و » دارند

ناگفته نماند اكثريت بزرگي از فقها چون اين تناقضها را قابل رفع و توجيه 
با اين حال، اين اكثريت اگر . نيافته اند، نتوانسته اند به واليت فقيه قائل شوند

از » قرائت«ا الزم است آن توجه مي كردند كه به عنوان دين شناس بر آنه
قرآن را بجويند كه قبول آن ميان آيه ها اختالف پديد نياورد، اين نكته ساده 
عقلي را در مي يافتند كه  مقام تصميم مقدم و حاكم بر مقام اجرا است و مقام 

پس، . تصميم مقام اطاعت نيست چراكه  اطاعت كردن در تصميم  ممكن نيست
است، و مقام اجرا، مقام » شوري بينهم«م جمعي، مقام تصميم مقدم و مقام تصمي

اگر اين . اطاعت از كسي است كه جمع او را براي اجراي تصميم بر مي گزيند
  .روش ساده را رعايت مي كردند ميان آيه ها نيز هيچ اختالفي نمي افتاد
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  ج پاكنژاد

!اگر دروغ خناق مي آورد  
  

دو جريان، يكي طرفدار استقالل و آزادي وديگري وابستگي و استبداد، همواره در ايران 
بخصوص در تاريخ معاصر و با تشكيل دولت و حكومت به شكل متعارف امروزي، مقابل هم قرار 

ه تاريخ معاصر گذشته ايران، علي رغم ميل شديد وجدان جمعي با نگاهي كوتاه ب. گرفته اند
ايرانيان به استقالل ميهن و آزادي، كشور ما دوران كوتاهي را در مقاطعي از حياتش در استقالل 
و آزادي گذرانده است كه از اتفاق شكوفا ترين و زيبا ترين لحظات حياتش به عنوان ملت نيز 

  دوران زمامداري دكتر محمد مصدق و حكومت -1بگذريم،از دوران مشروطه كه . بوده است
 مرداد و به مدد و ياري جانبداران استبداد و وابستگي 28ملي او كه با كودتاي آمريكايي انگليسي 

 -2.متوقف شد...با همگامي و همكاري عده اي از روحانيون وابسته از قبيل كاشاني و بهبهاني و
وقت مهندس بازرگان و سپس رياست جمهوري بني صدر دوران مرجع انقالب، نخست حكومت م

و دومي با كودتاي خرداد ) استفاده از ايجاد بحران در روابط خارجي( كه اولي با گروگانگيري 
عليه )  ساله با عراق8بوش و جنگ –با استفاده از گروگانگيري و زد وبند با دستگاه ريگان ( شصت

ن است كه از قضا اين دو هم با همياري روحانيون اولين رئيس جمهور منتخب تاريخ ملت ايرا
اين دورانها  فصولي  از .  استبداد خواه وعوامل زدو بند چي با قدرت هاي خارجي ناتمام ماندند

  .تاريخ ايرانند كه در آنها حاكميت ملت بر سرنوشت خويش تجلي يافته است
  12در صفحه

 

      جمال صفري 

؛»اسطوره عرفان خميني«  

 تحريف كدام انديشه ها، كدام ارزش ها؟
  
درجمع اعضاي شوراي مركزي انجمن 1387 ارديبهشت 13 در روز جمعه سيدمحمد خاتمي 

ي اعالم خطركرده آقاي خمينهاي  تحريف انديشهدر مورد اسالمي دانشجويان دانشگاه گيالن 
او اين بار با كاربرد زباني نسبتاً تهديدآميز كه چندان هم با سابقه و الحقه رفتاري خود او . است

 خاتمي با بيان .»شجاعانه در مقابل اين جريان ايستاد« كه بايد ه است تاكيد كردسازگار نيست
خود را » قرار گرفته استمعتقدم انديشه امام و نظام اسالمي از چند جهت مورد تهاجم «اينكه 

ما به عنوان ارادتمندان امام و كساني كه «: دنكمي تصريح ارادتمند آقاي خميني معرفي كرده و 
هاي امام و معيارهايي كه در انقالب اسالمي مورد خواست مردم بود  ايم به اصل انديشه سعي كرده

دانيم  ين را براي خود افتخار ميوفادار بمانيم و خالي از هوس و منافع اين را درست بفهميم و ا
كنيم كه در متن انقالب اسالمي تجلي  هايي دفاع مي كه در خط امام حركت كنيم، از ارزش

امام به عنوان يك .... «و يا اينكه » .اند و در قانون اساسي ما تحقق يافته است يافته، امام بيان كرده
  » ي كه به آن پايبند بودها و تفكرات فقيه و فيلسوف و عارف با توجه به ارزش

  14در صفحه

  غرش طوفان 
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    قرائت قرآن بمثابه بيان آزادي، تنها 
قرآئتي است كه براي قرآن اختالف و 
تناقض جعل نمي كند و بلكه بر اصل 
حق جويي، كتاب حق و ويژگيهايش 
را قابل مشاهده مي كند و آزادي و 
حقوقي را كه قرائت هاي ديگر قابل 
 مشاهده نيز نمي كنند، به چشم انداز

  .آدميان بدل مي سازد
قرآن كتاب حق است و نزاع بر . 2

سركالم خدا يا كالم پيامبر بودنش 
  خود فريبي است؛

چون «    بنا بر اين  آموزه  اساسي كه 
حق است خدا مي فرمايد و نه چون 

، عقل »خدا مي فرمايد حق است
آدمي آزاد است آيه هاي قرآن را به 
محك ويژگيهاي حق بسنجد، خواه 

 نازل كرده باشد خواه نبي انشاء خدا
نه تنها آزاد است و حق . كرده باشد

دارد، بلكه مسئول است در مورد بيان 
بدين ).  4(حق بودن قرآن علم بجويد 

سان، پيشاپيش، قرآن راه را بر از خود 
بيگانه كردنش در اين يا آن بيان 

در توضيح بيشتر . قدرت بسته است
  عرض كنم؛

ق، مستفاد از آيه از ويژگيهاي ح 1- 2
 سوره نساء، يكي اينست كه خالي از 82

تناقض باشد و با هيچ حقي از حقوق 
نيز اختالف نداشته باشد چه رسد به 

اين ويژگي را قرآن، در آيه . تضاد
هاي ديگر نيز خاطر نشان اهل خرد 

پس چرا به جاي آنكه قرآن .  مي كند
را به اين ويژگي و ويژگيهاي ديگر 

بحث از كالم خدا و يا حق بسنجيم، 
كالم پيامبر بودن آن را پيش كشيم  و، 
بدان، از حقوقي غافل شويم كه 
صاحب قرآن آن را كتابي براي تبيين 
آنها مي خواند؟ آيا همين قدر كافي 
نيست ثابت كنيم بخشي از كتاب 
داراي ويژگيهاي حق نيست و بنا بر 
اين، كتاب از خدا نيست؟ و به تبع، 

خدا نيست، يا خدا و چون كتاب از 
پيامبري هر دو دروغ هستند و يا دست 

حق امانت بجا » محمد امين«كم 
نياورده و به دروغ خود را پيامبر 

  خوانده است؟ 
ممكن است ادعا شود خداوند  2- 2

نيز حق ) ص(هست و پيامبري محمد 
است، اما از آنجا كه خداوند 
رهنمودهائي را داده است و پيامبر، 

ي كه به هنگام دريافت بنابر حالت
رهنمود داشته، آن را به كالم درآورده 
است، از اين رو، قرآن مجموعه اي از 

اما اين . كالم حق و ناحق گشته است
ادعا هم تناقضهايي در بردارد و به بار 

  :مي آورد
خداوندي كه فردي را :  تناقض اول●

به عنوان پيامبر بر مي گزيند و به او 
اما وقتي . ل استرهنمود مي دهد، فعا

پيامبر رهنمود او را به كالم در مي 
!  آورد، همين خدا فعل پذير مي شود
چنين خدائي بكار ساختن اين و آن 
بيان قدرت ممكن است بيايد، اما بكار 

نمي ) ادعاي قرآن(ساختن كالم حق 
افزون براين، خدا نيست . آيد

خداي فعل پذير خود ) زيرا؛الف
و براي يك آفريده كسي  است كه ول

لحظه او را فعل پذير گمان مي برد، نه 
آفريدگار مطلقي كه آزادي محض 

فعل پذيري محدود شدن )  ب.  است
است و در اينجا نه به شخص پيامبر كه 
به قدرت، زيرا كه در هستي آفريده، 
محدود كننده اي جز قدرت وجود 

  . ندارد
پيامبري كه هر كالم او :  تناقض دوم●

ز حاالت متغير انساني گوياي حالتي ا
اوست، مدعي مي شود قرآن كالم 

هم خود او مي گويد كه  . خدا است
چون بشر است در سخنان او وجود 
اختالفها ممكن است و هم قرآن مي 
گويد اگر از غير خدا بودم، در من، 

پس او . اختالفهاي بسيار پيدا مي شد
.  بعمد و به آشكار دروغ گفته است

ر دروغگو را به چگونه بتوان پيامب
پيامبري پذيرفت و كتاب او را روش 

  صير به خدا دانست؟ 
     كساني كه به مقايسه قرآن با دو 
كتاب تورات و انجيل، بلحاظ وجود 
دو پيامبر و تعلق كتاب به آنها در مقام 
پيامبر، مي پردازند مقايسه اشان صوري 

چرا كه آنچه در ميان يهوديان و . است
اين بود كه آنها، مسيحيان رخ داد 

نخست در ربط قول و فعل مقامات 
جنبش . روحاني با كتاب ترديد كردند

هوادار اصالت انسان اين سان آغاز 
سپس در بودن يا نبودن كتاب از . شد

پيامبران خويش شك كردند و 
) ع(سرانجام در بودن و نبودن موسي 

اين سه . ترديد كردند) ع(و عيسي 
.  دامن زدندشك تحقيقهاي فراواني را 

البته  شك اولي انقالب ساز شد  چرا 
كه از عوامل  ورود اروپا به عصر 

ماجرا اين سان آغاز . روشنائي گشت
جانبداران اصالت انسان از خود : شد

پرسيدند چرا كليسا اجازه ترجمه 
تورات و انجيل را به زبانهاي مختلف  
نمي دهد؟ چرا غير از مقامات كليسا 

 اين دو كتاب را كسي حق مراجعه به
ندارد؟ نكند هرچه خود مي خواهد 
مي گويد و به اين دو كتاب نسبت مي 
دهد؟ اين پرسش آنها را بر انگيخت به 
آموختن زبان  اين دو كتاب كه تا 
آنزمان فقط به التين بود و مراجعه به 

بدين . آنها كاري بس پيچيده بود
مراجعه بود كه به افشاي كليسا 

. نوزائي پديد آمدپرداختند و جنبش 
و قرآن هيچيك از ) ص(در باره محمد 

اگر هم .  اين سه ترديد وجود ندارد
 كه البته به –قرار بر تقليد از غرب شود 

  -هيچ وجه در خور عقل آزاد نيست 
كاري كه بايسته است، به قرآن، انواع 
واليتهاي مطلقه را ملغا ساختن و بيانهاي 

ا افشا قدرت حاكم بر عقول مسلمانان ر
كردن و بدين گونه عاملي مهم از 
مجموعه عوامل ديرپائي حاكميت 
استبداد در جامعه هاي مسلمان را از 
اعتبار انداختن و سرانجام تالش براي 
روشنگري، آنگونه كه فرهيختگان عصر 
روشنگري در غرب انجام دادند، يعني 
به دفاع از بيان آزادي و حقوق و 

 را در  كرامت انساني برخاستن و آن
اختيار انسانيت امروز و فردا قرار دادن 

  . است
تبيين بيان آزادي و :  تناقض سوم●

ويژگيهاي آن، آنگونه كه در مقاله 
پيشين آورديم، محلي براي ترديد باقي 
نمي گذارد كه تنها قرائتي كه، بدان، 
كتاب خالي از اختالف مي شود قرائت 

كساني . قرآن بمثابه بيان آزادي است
ادعاي ديگري دارند بايد ادعاي  كه

پيشاپيش اطمينان . خود را ثابت كنند
. مي دهم بدين كار قادر نمي شوند
زيرا ولو مدعي شوند قرآن مجموعه 
حق و ناحق است، بدين خاطر كه 
سخن راست خالي از تناقض و سخن 
دروغ واجد تناقض است، بايد توضيح 
بدهند چرا گوينده اي كه مي توانسته 

 بر او ممنوع بوده  گويد،است حق ب
است كه از آغاز تا پايان كتاب حق 
بگويد؟ اگر ممنوع نبوده است، پس 
قرائتي كه، بدان، قرآن خالي از 

  . اختالف مي شود، وجود دارد
      بدين قرار، تنها بمثابه بيان آزادي

است كه قرآن مي توانست بدون 
را  كساني كه قرآن. تناقض عرضه شود

قض ها و حق و ناحق ها تركيبي از تنا
يافته اند، بايد  به اين پرسشها پاسخ 

 :دهند
 اگر پيامبر مي توانسته از آغاز تا پايان 
رسالت خويش، بدون تناقض سخن 
 بگويد و تنها حق را بيان كند، خوب

چرا نكرده است؟ و اگر او بشري مثل ما 
بوده كه نمي توانسته بدون خطا يا 

كه تناقض سخن بگويد، خداوندي 
اين  كتاب را كتاب اهللا مي خواند كه

او چرا پيامبر . توانايي را داشته است
خويش را بدين كار توانا نكرده است؟ 

با اين ) ص(به ديگر سخن، اگر پيامبر 
استدالل كه بشر بوده است و بنا بر  اين 
و آن اوضاع و احوال، اين و آن حال 
را پيدا مي كرده و نمي توانسته طي 

ابي خالي از اختالف ارائه  سال، كت23
كند، اين پرسش محل پيدا مي كند كه 
خداي محمد چه؟ اگر او بدين كار  

توانا است پس ادعا باطل است و اگر 
  . نيست، پس خدا نيست

 : تناقض چهارم●
 مشاهده شد كه قرأئتي از قرآن كه 
اختالفها را پديد نمي آورد، وجود 

حال، كس يا كساني كه قرآن را . دارد
ه كتاب حق، بلكه مجموعه اي از حق ن

 و ناحق مي شمرند؛
پرده غفلت بر وجود اين قرائت )  الف

دنيا را بكام قدرت ) مي كشند و ب
چرا كه تشخيص حق . پرستان مي كنند

از ناحق را يا كسي بايد انجام دهد كه 
خود حق ناب باشد كه آن فقط خدا 
است، و يا حكم شود كه حق نسبي 

 همه زماني و همه است، يعني ويژگي
. مكاني و ويژگيهاي ديگر حق را ندارد
چنين حكمي با انديشه حقوق انسان، 
بمثابه حقوق جهان شمول، تناقض پيدا 

ناقض ادعاي نسبي بودن حق . مي كند
زيرا براي اين كه هركس . نيز هست

برداشتي از حق داشته باشد كه با 
برداشت ديگري يكسان نباشد، مي بايد 

مول وجود داشته باشد حقي جهان ش
تا بتوان گفت برداشتها از آن متفاوت 

اگر چنين حقي وجود نداشته . است 
چرا . باشد، حق نسبي نيز وجود ندارد 

كه از خاصه هاي حق يكي اينست كه 
از خود هستي دارد و هستيش ساخته 
ذهن اين و آن نيست و خاصه ديگرش 
. اينست كه دليل حق در خود آنست 

ذهني  است، قدرت آنچه وجودش 
از اين رو، هرگاه ادعا شود . است 

برداشتهاي هر كس از حق، براي خود 
او حق است و حقي كه يك  جمع،  از 
رهگذر ارتباط عقلها و نقد نظرها ، 
بدان برسد وجود ندارد، هم ارتباط 
عقلها و جريان انديشه ها ناممكن مي 
شود و هم دنيا را بكام زورمندان مي 

بنا بر اين حكم، وجود حق زيرا، . كند
. ذهني و همان قدرت معني مي دهد 
چنين تصوري از حق،  قدرتمدارها را 
مجاز مي كند قدرت راحق بشمارند و 
( همانطور كه مي بينيم ، مي شمارند 

نتيجه چنين ). اصل حق با غالب است 
الحق لمن (رأيي تجديد دوران اموي 

و جواز  دادن به زورپرستها براي ) غلب
ز خود بيگانه كردن قرآن در اين و ا

  . آن اصول راهنماي خشونت است
  :  تناقض پنجم●

هرگاه بنا را براين بگذاريم كه قرآن 
مجموعه اي از حق و ناحق، علم و 
جهل و راست و دروغ است، بنا بر اين، 
بر ما انسانهاي معمولي نيز حرجي نيست 
هرگاه ناحق را با حق و جهل را با علم 

اما .  با راست جانشين كنيمو دروغ را
آيا ما بيان آزادي اي در اختيار داريم 

... كه خالي از ناحق و جهل و دروغ و
باشد؟ اگر ... و پر از حقوق انسان و

چنين بياني اصالً وجود ندارد و 
ساختني نيز نيست، با اين استدالل كه 
ما انسانيم و حاالت خوش و ناخوش و 

آنچه ضعف و قوت پيدا مي كنيم، پس 
هم مدعي مي خواهد بكند، تالشي 
آزاديخواهانه نيست بلكه جانشين 
كردن قرآن موجود با بيان قدرت 

اين تناقض در هدف . ديگري است
 كه اين پرسش و پرسشهاي -ناگفته 

 و نيز در –ديگر آن را فاش مي گويند 
ادعا، هم مدعي را لو مي دهد و هم 
آشكار مي كند كه دعوي او تازه 

 آن زمان كه بيان قرآن با از. نيست
برجسته تر از همه با (بيانهاي قدرت 

جانشين شده ) نظرهاي فيلسوفان يوناني
است، اين دعوي نيز وجود داشته است 

حاصل اين جانشيني وضعيت . و دارد
  . امروز جامعه هاي مسلمان است

  :  تناقض ششم●
ممكن است ادعا شود كه بيان آزادي 

 قصد اينست وجود دارد ولي،اين بار،
كه بيان آزادي جانشين بيان قرآن 

اين ادعا هم واجد چند تناقض . شود
است؛ نخست، تناقض ميان اصل ادعا 

و ) وجود بيان آزادي نزد انسانها(=
توضيح اين كه بنا بر اين . وجود خدا

ادعا، انساني كه آفريده خداست مي 

تواند اين بيان را بيانديشد ولي خدا 
و يا توانسته اما خود نتوانسته است 

پيامبر او نتوانسته است بيان خدا را 
آيا عقل حكم نمي كند . نيك دريابد

بهتر است از وجود چنين خدايي چشم 
پوشيد و به بيان جديد گرويد؟ سپس، 
تناقض ميان ادعا  با وجود بيان آزادي 

هم به اين لحاظ كه اوالً، اگر . است
مدعي بيان آزادي را يافته است، پس 

آن را به همگان اعالم نمي كند، و چرا 
ثانياً، وجود حق را تنها با پوشش دروغ 

پس هرگاه ديگري يا . مي توان پوشاند
ديگراني بيان آزادي را پوشانده است 
يا پوشانده اند، بر اوست اين پوشش را 

حق اينست . بدرد تا حق نمايان شود
كه هرگاه مدعي چنين بياني را 

 پنهان نمي انديشيده بود، انديشه او
  .ماند چرا كه حق تاب مستوري ندارد

  : تناقض هفتم
 ممكن است  معناي اين مدعا كه قرآن 

است اين باشد كه ) ص(كالم پيامبر 
پيامبر برآن شده است خداي را 

پيامبر در اين تالش به . بجويد
خداجوئي پرداخته  و به تدريج  او را 

و با او رابطه برقرار و از او »  كشف«
و ) تجربه نبوي(ريافت كرده وحي د

آنگاه حاصل اين تجربه را در قالب 
بدين ادعا، قرآن . كالم ريخته است

بيانگر تجربه اي مي شود كه پيامبر 
كرده و روشي مي شود كه او جسته و 
راهي مي شود كه او باز كرده و در 
آن پيش رفته و الجرم واجد كمي و 

اين . بيشي هاي خاص خودش است
 تناقض : جد  تناقضها استتبيين هم وا

اول اين كه پيامبر را فعال و خدا را 
بديهي است، از . فعل پذير مي كند

آغاز، خدا را فعل پذير و پيامبر را فعال 
تصور كردن، اصالت دادن به ثنويت 

اما بر اصل ثنويت . تك محوري است
تك محوري، بيان آزادي و حقوق در 

 بيان اختيار انسانها قرار  نمي گيرد بلكه
قدرت از نوع استبداد فراگير در 
اختيار فرعونهاي همه زمانها قرار مي 

بيشتر از اين، خدا را بي محل . گيرد
زيرا از آغاز تا پايان تجربه، . مي كند

. است كه فعال است) ص(اين محمد 
در نتيجه، پيامبر آزادي و حقوق انسان، 
الگوي مستبدهائي مي شود كه خود را 

دارند و دم از واليت تجسم خدا مي پن
تناقض دوم اينكه اگر . مطلقه مي زنند

مدعي قائل به وجود خدا باشد، از آنجا 
كه آفريده ممكن نيست آفريدگار را 
بيان نكند، پس خدا فعال است و در هر 
ذره اي از ذره هاي هستي كه آفريده، 

او حق است و از . متجلي است
ويژگيهاي حق، يكي اينست كه خود بر 

انسان بايد خود را . ن دليل استخويشت
بشناسد، اين عقل خويش است كه مي 
. بايد از محدود كننده ها آزاد كند
زيرا عقل در آزادي است كه  خدا را 

انساني كه  ! شگفتا. به چشم دل مي بيند
در پي شناختن خود نمي شود و عقل 
او تعقل نمي كند تا نشئه خالقيت در 

تواند آزادي را بجويد،  چگونه  مي 
  خدا را كشف كند؟

     تناقض سوم اين كه قرآن  را 
فرآورده پي بردن تدريجي پيامبر به 

» كشف تدريجي خدا«وجود خدا، يا 
گمان بردن، خدا را به موجودي پنهان 
بدل مي كند كه پيامبر، هر زمان 

فرق . مي كند» كشف«جزئي از او را 
است ميان خداشناسي به شيوه ابراهيم 

چنانكه پنداري »  خداكشف«و ) ع(
محبوبي در پس پرده است و آدمي  

هر زمان خطي از ) ص(چون محمد 
رخ او، يا جزئي از اجزاي او را  تصور 
مي كند و خدايش مي پندارد و با او 
سخن مي گويد و از او پيام دريافت 

اما چون هنوز تمام خدا را . مي كند
كشف نكرده است، پيامي كه دريافت 

از اين . مفهوم نيستمي كند چندان 
رو، خود بدان معنا مي دهد و به كالم 

اگر عقل توجيه گري كه ! در مي آورد
اين توجيه را ساخته است، آزادي 
خويش را باز جويد و بيانديشد، به 

انديشيدن، در مي يابد كه با تصور 
خدا از سوي پيامبر، » كشف تدريجي«

اين آزادي خويش را است كه نقض 
كشف )  كه؛الفچرا . كرده است

تدريجي خدا، قبول و درجا نفي 
قبول وجود او است . وجود خدا است

.  زيرا بايد باشد تا عقل او را كشف كند
نفي وجود خداست زيرا عقلي كه 
بودنش را تصديق مي كند همان عقلي 
نيست كه از وجود او آگاه است بلكه 
. عقلي است كه از وجود او آگاه نيست

ال و دو كار اگر اين عقل در دو ح
خود تأمل كند، در مي يابد كه وقتي 

... آزاد است كه با هستي هوشمند و
و ) خدا هست(رابطه برقرار مي كند 

آن زمان كه از آزادي خود غافل مي 
شود، زنداني هستي متعين مي گردد 

در حقيقت، اين عقل ). خدا نيست(
است كه بر آزادي خويش عارف مي 

ائي كه عقل خد) ب. ماند و يا نمي ماند
آزاد، به آزادي خويش، تصديقش مي 
كند، فرآورده عقل نيست تا متعين باشد 
و عقل را به خود محدود و از آزادي 

» كشف خدا«هرگاه ) ج. غافل كند
ساخته  عقل توجيه گري نباشد كه 
ثنويت تك محوري راهنماي او 

يك و همان خدا است »  كشف«است،
 و اگر هست و حق است، از او جز حق

و حقي كه از او صادر . صادر نمي شود
مي شود، در كالمي روشن و سرراست 

  . صادر مي شود
  : تناقض هشتم

ممكن است ادعا شود كه زبان مجموعه 
اي از عالئم و نشانه هايي است كه 
انسانها براي تنظيم رابطه هاشان با 

به اصطالح، زبان (يكديگر، ساخته اند 
بايد . )به مثابه مجموعه اي از نمادها

  گفت بحث بر سر نقش سمبوليك يا غير 
سمبوليك زبان نيست، بلكه در اين باره 
است كه محتواي رابطه هائي كه 
انسانها با يكديگر برقرار مي كنند چگونه 
است؟ هرگاه انسانها با  خويشتن 
خويش، با ديگر همنوعان، با جانداران 
ديگر و با گياهان و محيط زيست رابطه 

ي كنند، زبان به ناگزير قوا برقرار م
گوياي اين نوع رابطه و كارش تنظيم 

و اگر فرض شود . كننده آنها مي شود
هر انسان رابطه هاي ميان خود و 

را اين طور تنظيم مي كند ... ديگري و
كه خود فعال باشد و ديگري فعل پذير 

يعني نوعي رابطه قوا كه مبتني بر (
و يا خود و ) ثنويت تك محوري است

ي، متقابالً فعال و فعل پذير باشند ديگر
، راهنماي عقل هر )ثنويت دو محوري(

انساني در  پندار و گفتار و كردار، يكي 
بنا بر اين، . از اين دو ثنويت مي شود

عالمتهايي كه زبان را تشكيل مي دهند، 
هر معنايي كه بيان كنند، بازگوكننده و 
. نمايانگر اين يا آن ثنويت خواهند بود

ن روشن، با اين نگرشها، كالمي به سخ
كه ترجمان رابطه قوا نباشد، ساختني و 

اگر بنا را بر اصالت . گفتني نمي شود
روابط قوا بگذاريم، حق را به ماده 
گراها داده ايم و هستي متعين را در 
 .خلقت خود، از خدا بي نياز كرده ايم

نتيجه آنكه كه  وقتي خدا نباشد، 
رود و بنابراين، پيامبري نيز، از بين مي 

ادعاي وجود خدا و رسولي كه گويا 
وي مضموني را از خداوند دريافت 
مي كند و خود بدان معني مي دهد و 
به كالم در مي آورد، نيز خود به خود 

  . بي معني مي شود
     باز اگر، بنا بر اين باشد كه رابطه ها 
در عالم واقع همه رابطه قوا هستند، 

ه خشونت گرائي حق با آنها مي شود ك
. را ذاتي انسان و سرشت او مي شناسند
هرگاه، با وجود اين ادعا،  هنوز بتوان 
قائل به خدا شد، يا پيام آن خدا قابل 
ترجمه و تجربه به زبان انسانها نمي شود 
و كسي از آن سر در نمي آورد، و يا 
پيام خداوند نيز بيان قدرتي در عرض 

هر به . ساير بيانهاي قدرت مي شود
حال، چنين ادعائي انسان را از خدا و 

زيرا وقتي رابطه . پيامبر بي نياز مي كند
ها همگي رابطه قوا مي شود، قدرت 
است كه خدا مي شود و اين در واقع 
  مديريت كاربرد زور است كه رابطه با 

  
  3در صفحه

 چرا قرآن نمي تواند كالم محمد باشد؟
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را، بنا بر يكي از دو ثنويت، ... يكديگر و
  . تنظيم مي كند
ان را خداوند بر فطرت      اما اگر انس

خويش آفريده باشد، رابطه ها تنها 
بلكه رابطه . رابطه هاي قوا نمي شوند

هاي قوا بيانگر از خود بيگانگي انسان 
با اين نگرش، زبان هم . تلقي مي شوند

بمثابه عالمتها، رابطه ها بر ميزان حقوق 
در اين . را بيان و تنظيم مي كنند

حق، و فرض، خدا و پيامبر و كالم، 
زبان، در مقام بيانگر فطرت بودن، 

بر . وجود و محل عمل پيدا مي كند
اين اساس، زبان قرآن زبان فطرت مي 

بديهي است كه انسان معتاد به . شود
اطاعت از قدرت و عقل او كه ثنويت 
را اصل راهنما مي كند، اين زبان را 
در نمي يابد و تا به كالم خدا معنائي 

 قابل فهم باشد، ندهد كه براي خود او
حال اگر هر كس . آن را در نمي يابد

به خود زحمت تجربه را بدهد و برآن 
شود كه آيه هاي قرآن را چنان معني 
كند كه ترجمان ثنويت نشوند و از زور 
خالي باشند، زبان قرآن را زبان فطرت 
و كتاب را خالي از اختالف خواهد 

  .يافت
  : تناقض نهم

 بنابراين حكم يافتن اختالف در قرآن و
كردن به اينكه پس كالم خدا نمي 
تواند باشد و الجرم كالم پيامبر است، 
اين مسئوليت را برعهده مدعي مي نهد 
كه مورد هاي اختالف يا خطا را يك به 
يك  مشخص و به نقد، اختالفها را رفع 
كند تا كار او با كار آنها كه بر اصل 
ثنويت و با بكار گرفتن منطق صوري، 

... شان نقص تراشي، تناقض سازي وكار
اما براي اين . است، همسان گمان نرود

كه مدعي بتواند از عهده اين كار 
برآيد، مي بايد  عقلي يكسره آزاد يافته 
و علمي جسته باشد كه اگر علم اليقين 
نيست دست كم علم برتر از علم 

چنانكه هرگاه . موضوع نقد اوست
 دانشمندي بخواهد يك ادعاي علمي
را نقد كند، مي بايد دانشي برتر كه به 
او اين امكان را داده باشد و عقلي آزاد 

گفتن . از اين و آن غرض جسته باشد
ندارد عقلي كه فرآورده اش متناقض 
مي شود، دستگاه تناقض سازي است و 
صد البته توانا به يافتن اختالف در 

بدين قرار، از اين نظر، . قرآن نيست
نخست اينكه، : ا استادعا واجد تناقضه

زيرا بجاي نقد . خود متناقض است
براي مثال، : كردن  توجيه مي سازد

براي . قرآن مي گويد كالم خدا هستم
اين قول صريح، توجيه و تأويل 
تراشيدن كه اين قول يعني اين كه 
قرآن كالم محمد است، يا با اين تعبير 
كه نسبت دادن قرآن به خدا مانع از 

 عين حال بگوئيم اين نيست كه در
كالم محمد است، كار عقل توجيه 
گري است كه گرفتار تناقض و دستگاه 

در حقيقت، اگر . تناقض سازي است
قرار بر نقد باشد، مدعي بايد بگويد 
فالن قول در قرآن نادرست است به 

و هرگاه مدعي . اين دليل و آن دليل
قائل به وجود خدا باشد، با نقد آنچه 

ائه درست، بگويد نادرست است و ار
خداوندي مي » وحي«قول بيانگر 

دوم آنكه، . تواند اين باشد و نه آن
متناقض است بدين خاطر كه اگر 
فرض كنيم نافي وجود خدا نيست 
دست كم خداوند با صفات ثبوتيه و 
سلبيه را با خداوند بي دانش و 

چرا . جانشين مي كند... ناهوشمند و
هاي كه اگر مدعي امروز قولي از قول

قرآن را غير علمي بيابد، ديگر نمي 
شود توجيه كرد كه خداوند آموزه اي 
را به پيامبر وحي كرده است و پيامبر 
وارونه آن را فهميده است و كالم غير 

  .علمي را به خداوند نسبت داده است
  : تناقض دهم

اين مدعا كه قرآن را بايد قول محمد 
 خواند تا ناباورمندان به اسالم نيز) ص(

بتوانند آن را بفهمند، ادعائي در 
تناقض : بردارنده چند تناقض است

اول، غافل كننده عقل از قرآن بمثابه 
كالم حق است و به جاي سنجيدن 
شخص به حق، بنا بر بيانهاي قدرت، 

تناقض . حق را به شخص مي سنجد
بعدي، غافل كننده از واقعيت مهم 
ديگر و آن اين كه برفرض مشكل اين 

 ناباورمند بايد بداند هويت باشد كه
گوينده كيست تا آن را بفهمد، چرا 

خود را ) ع(نتوان به ياد آورد كه علي 
بنا بر اين، مي توان . قرآن ناطق خواند

از راه  فهم قرآن بمثابه بيان آزادي و 
جادلهم «عمل به آن، الگو شد و بنا بر 

، كالم حق را به » بالتي هي احسن
چرا به جاي آنكه . ناباوران پيشنهاد كرد

خودآزاد شويم تا بتوانيم آزاد كنيم، 
شيپور را از سر وارونه اش بنوازيم و 
قرآن را جز آن كه هست  تصور مي 

آموزه صحيح و دقيق ! كنيم؟  شگفتا
را بال ) 5(» تغيير كن تا تغيير دهي«

عمل مي گذاريم و برآن مي شويم 
سنجيدن (=آموزه آزاد كننده ديگر 

موجود در دين را با بد ) شخص به حق
) سنجش حق به شخص(=آموزي 

اگر قرآن هيچ چيز ! جانشين كنيم
ديگري نگفته بود جز همين يك آموزه 

و » تغيير كن تا تغيير دهي«كه 
باورمندان به قرآن بدان عمل مي 
كردند، انسانها سرنوشتي جز آن داشتند 
كه در طول تاريخ يافتند و جز اين مي 

  . شد كه امروز دارند
  :تناقض يازدهم

 قرآن را  كالم پيامبر خواندن، به 
ترتيبي كه توضيح داده شد، آن را تا 

 14بيان قدرتي خاص جامعه بدوي  
قرن پيش فروكاستن و ماندن در مدار 

بر گذشته . بسته بيانهاي قدرت است
تاريخ شهادت مي دهد و برحال، 
گرفتار بن بست گشتن انواع بيان هاي 

رب عالم شهادت قدرت در شرق و غ
مي دهند و بر آينده، آلودگي محيط 

اما اين . زيست و خشونت و فقر فزاينده
مدارهاي بسته . تنها مدار بسته نيست

تقدم مصلحت بر حق و «و » بد و بدتر«
نيز همچنان حصارهاي ... و» حقيقت

ذهني محروم كننده انسانها از آزادي 
از ديد اين . خويش باقي مي مانند

 غربي كه خود خويشتن كسان، غرب،
را در بن بست مي يابد، حد نهائي 
. انديشه  و،  بنا بر اين،  عمل مي ماند
اينان از تناقضهاي اسارت فكري 

از جمله . خويش نيز غافل مي مانند
تناقضهايي كه در اثر تقليد از داستان 
وحي نزد مغرب زمينيان دامنگير اينان 
مي شود، مي توان به تناقض هاي زير 

  :اره كرداش
توضيح .  تناقضي كه ادعا در بردارد●

اين كه هرگاه بنا بر استناد به روش 
  كه  خود بنا بر -شود، » هرمنوتيك«

اين و آن تبيين، تفسير، فهم، رويكرد يا 
زمينه گزيني  تعريفهاي مختلف پيدا 

 نخست مي بايد برداشت -مي كند
و سپس مي . خود از آن را دقيق كرد

بانيان اين دانش بر آن بايد دانست كه 
بوده اند كه هرمنوتيك در پي پرده 
برداشتن از حقيقتي است كه در هنر و 
دانشهاي مربوط به روح و زبان نهفته 

هم ) پوزيتيو(است و به روش علمي 
بدين .  نمي توان آن را نمايان ساخت

قرار، هرمنوتيك نقض مي شود هرگاه 
در همسان كردن قرآن با كتابهاي 

ريخي بكار رود كه در باره شان ديني تا
توضيح اين كه .  ترديد ها محل دارند

اگر بخواهيم بدانيم  قرآن در اين 

ادعاي خود كه به تكرار مي گويد بيان 
حق هستم، صادق است يا خير، نمي 
توانيم آن را به همان روش نقد كنيم 
. كه براي مثال، تورات را نقد كرده اند

ز انجيل، چرا كه در مورد تورات و ني
همانگونه كه بيان شد، نخست ترديد در 
صداقت كليسا، جانبداران اصالت انسان 
را به آموختن زبان و سردرآوردن از 
رهنمودهاي اين دو كتاب بر انگيخت، 

و ) س (بعد ترديد در وجود موسي 
سپس ترديد در اصالت كتاب از اين 

.  آورده باشد) س( نظر شد كه موسي 
ره قرآن اما محل اين ترديدها در با

  . ندارند
 تناقض موجود در روش كردن ●

توضيح اين كه هرمنوتيك . هرمنوتيك
براي ديدن حق و حقيقتي است كه 
. روش علمي نمي تواند ببيند
. هرمنوتيك براي نديدن حقوق نيست
كاربرد هرمنوتيك براي نديدن تبيين 
اصول راهنما، براي نديدن حقوق 

ه ها، ناقض انسان، و براي نديدن سامان
  . هرمنوتيك است

  تناقض ناشي از بكار بردن يك ●
آموزه، يك روش، يك بيان قدرت 

، در دو جامعه با )براي مثال، ليبراليسم(
دو موقعيت متفاوت، يكي مسلط و 

در حالي كه . ديگري زير سلطه
ليبرالسم در جامعه زير سلطه، موجب 
تحكيم سلطه بر جامعه زير سلطه مي 

همين بيان در خود جامعه شود، كاربرد 
مسلط با توسعه آزادي هاي فردي و 

جالب اين كه  . مالكيتها معنا مي شود
 تن از اقتصاد 21لوموند ارزيابي 

. دانهاي بنام دنيا را انتشار داده است
اينان خاطر نشان مي كنند كشورهائي 
كه در حال حاضر رشد اقتصادي باال 

 تنها حقوق). 6(دارند، ليبرال نيستند
)Rights( جهانشمول هستند بدين ،

وگرنه، . خاطر كه ذاتي حيات انسانند
نيز، ) Positive Law(حقوق موضوعه 

حتا وقتي ترجمان حقوق ذاتي هست، 
مي بايد از زمينه و اوضاع و احوال 
جامعه اي پيروي كند كه در آن مي 

  .  خواهد وضع شده و  به اجرا درآيد
  
 تحقق آزادي انسان نيازمند .3
  :رداشتن حدها استب
  
، "است) ص(قرآن كالم محمد "   

رابطه با كتاب را به رابطه با بيان 
قدرت، و رابطه با پيامبر را  به رابطه با 

قرن  14خداي مجسم و يا كسي كه در 
پيش در جامعه اي بدوي پيدا شده و 
انديشه او راهنماي آن جامعه و 
حداكثر آن عصر شده است، فرو مي 

قت، ميان انسان و خدا و در حقي. كاهد
پيامبر، دو نوع رابطه مي تواند برقرار 

  :شود
دراين نوع .  خدا↔ پيامبر ↔ انسان ●

رابطه كه ميان انسان و خدا حتماً بايد 
پيامبري بنشيند تا مانع ارتباط مستقيم 
. شود، پيش از اسالم برقرار شده بود
ثنويت تك محوري كه، بنا بر آن، 

 راه ارتباط با تنها»  قوم برگزيده«
است و باز ثنويت تك محوري » يهوه«

را فرزند خدا مي ) ع(كه عيسي 
پدر و «گرداند و كليسا را تجسم تثليث 

و تنها راه ارتباط » پسر و روح القدس
با خدا مي كند، گوياي همين نوع 

افزون بر اين، مسيحي . رابطه است
كسي مي شود كه كليسا او را مسيحي 

  ! بشناسد
ين رابطه پيامبر است كه     در ا

مركزيت دارد و ميان انسان و خدا 
حايل مي شود و كتاب به ضرورت بيان 

از جمله به اين دليل . قدرت مي گردد
كه قائالن به اين نظر در آن اختالفها و 
نارسائيهايي مي بينند و  وجود اختالف 

و نارسائي و ضد و نقيضها ذاتي هر بيان 
 اول آن زيان بزرگ و. قدرتي هستند

اينست كه بيان آزادي از ياد مي رود و 
مداربسته اي از انواع دوگانه هاي 
ناسازگار مانند بيان كهنه و نو، خرد 
پذير و خرد ناپذير، دين و آزادي، 

پديدار مي شوند كه ... عقل و نقل و
البته با ورود فلسفه قدرت ارسطوئي و 
افالطوني به حوزه اسالم از همان 

عباسيان پديد آمده دوران امويان و
غفلت از تمييز ميان بيان قدرت و . اند

بيان آزادي نيازمند يكي از دو موقعيت 
موقعيت مسلط  يا موقعيت زير : است

سلطه، كه البته در هريك از اين دو 
موقعيت، كاربرد آن با ديگري فرق مي 

كاربرد اين غفلت در مجموعه . كند
مسلط، فراهم آوردن اسباب تمركز و 

ر و انباشت قدرت و استوار تر تكاث
كردن سلطه آن مجموعه است و 
كاربردش در جامعه زير سلطه، فراهم 
آوردن اسباب صدور نيروهاي محركه 
و تخريب آنها و متالشي كردن 
مجموعه زير سلطه و از ميان بردن 
توانائي رهائي جستن از سلطه سلطه گر 

ما بعد از تجربه هستيم و نبايد . است
قرآن كالم محمد «م كه فريب بخوري

به ما امكان مي دهد بيان »  است) ص (
قدرت كهنه اي را با بيان قدرت نوي 

اين يك ظن صرف است . جانشين كنيم
كه گويا اگرآن بخش از قرآن را كه 
رابطه انسان با خدا و تكليف آخرت او 
را معين مي كند نگاه داريم و بقيه را 
 رها كنيم،  دست انسانهاي مسلمان را
در تنظيم امور اين دنيايشان باز گذاشته 
و  راه ترقي را هموار كرده ايم و در 

ادعاي ( اين راه مي توانيم پيش برويم
اين ظني ). طرفداران تز دين حداقلي

به . است كه از علم هيچ در آن نيست
  داليل بسيار از جمله؛

غير از تجربه دوران پهلوي و تجربه . 1
 و آن الگوي رشد كه غرب در اين 

قاره به اجرا گذاشت و به اعتراف 
خودش، همه با شكست رويارو شدند، 
اسطوره رشد در خود غرب نيز 

  ).  7(مدتهاست شكسته شده است
:  ادعا غرض مدعي را آشكار مي كند.2

براي (بيان قدرتي كه جانشين مي شود 
، در سود كدام )مثال اسالم ليبراليستي

ام جامعه و در آن جامعه، در سود كد
قشر است؟  هرگاه مدعي بگويد در 
سود همه انسانها به طور برابر، دعوي 

زيرا چنين . خود را تكذيب كرده است
بياني فقط مي تواند بيان آزادي و 
حقوق باشد كه با ليبراليسم از سر تا پا 

بازيافتن اين بيان نياز به رها . فرق دارد
شدن از مدار بسته بيانهاي قدرت و 

 قرآن، بمثابه بيان بازنگريستن در
آزادي و كرامت و حقوق انسان و همه 

  . آفريده ها دارد
 توضيح داده شد كه پيامبري نياز به .3

عقلي آزاد از هر محدود كننده از 
نياز به عقلي . دارد» من خود«جمله 

دارد كه بتواند بر روي هستي هوشمند 
چنان باز و گشوده شود ... و خالق و 

را بي كم و كاست كه بتواند پيام او 
با وجود اين، اگر براي . دريابد

» نقش بلند گو بازي كردن«پيامبري 
روا نيست، چرا بايد بلند گوي غربي 

توليد «شد كه خود مي گويد از 
ناتوان گشته است؟ » انديشه راهنما

غرب تا حاال جز بيان قدرت نساخته 
زيرا بر اصل ثنويت نمي توانسته . است

بايد شهامت پس . است فراتر رود
گزينش بياني از بيان هاي قدرت 
ساخت غرب را داشت وهمان را 

تكرار مي كنم كه در . پيشنهاد كرد
ميان بيان هاي موجود بياني كه در آن 
برابري اصل باشد و بسود يك چند از 
گروه هاي اجتماعي و به زيان يك 
چند ديگر از گروههاي اجتماعي 

 جانشين كردن. نباشد، ديده نمي شود

بيانهاي قدرت چپ و ليبرال و مذهبي 
و ناسيوناليستي و اينترناسيوناليستي و 
موارد التقاطي آنها، همه در ايران 

و هم . امتحان خود را پس داده اند
اكنون، ايرانيان دارند بدترين نوع 

بخش ناظر «بيان قدرتي را كه جانشين 
ي قرآن گشته است، تجربه »به اين دنيا
بس تلخ و سخت تجربه اي . مي كنند

  . مرگبار و ويرانگر و فسادگستر
ممكن است مدعي بگويد كار من . 

برداشتن مانع است و گزينش بيان 
جانشين، كار خود مردم است و يا كار 
اهل سياست است و يا كار گروهي 

تناقض . است» روشنفكران«ديگر از 
موجود در اين ادعا چنان آشكار است 

 چرا كه .را نيز نمي فريبد» عوام«كه 
بخش ناظر به اين « كسي كه به نقد 

ي قرآن نشسته است آن را متغير » دنيا
و در خور حذف مي شمرد، پيشاپيش 
بايد بيان ديگري را گزيده باشد تا 
. بتواند بيان قرآن را بدان بسنجد
همانطور كه وقتي ادعا مي شود 
مجازاتهاي مقرر در قرآن با كرامت 

رض است انسان سازگار نيستند، پيش ف
كه مجازاتهاي سازگار با كرامت انسان 

همچنين، صفت كهنه، نا . را مي دانيم
به بياني دادن ، وجود ... كارآمد، و

را در ذهن ... بيان نو و كار آمد و
بجا .  صفت گزار، گزارش مي كند

است يادآور شوم كه توجه به اين 
واقعيت بود كه  از آقاي خميني 

بات همراه خواسته مي شد نفي را با اث
دو مورد عيني مهم و تعيين كننده . كند

  :را  مي آورم
سلطنت نه جمهوري :  مورد اول-

از او . اما اين دو، دو شكل هستند. آري
در پاريس پرسيده شد محتوائي كه 
جانشين مي شود كدام است؟ تكليف 
: واليت فقيه چه مي شود؟ پاسخ داد
واليت با جمهور مردم است و ميزان 

  ... است ورأي مردم
رجال رژيم پهلوي :  مورد دوم-

از او . هستند... ناصالح و نوكر بيگانه و
پرسيديم الگوي رجال صالحي كه مي 
بايد جانشين شوند چه كساني هستند؟ 

براي او .  او حاضر نبود بگويد مصدق
توضيح دادم مصدق به شما نياز ندارد 

زيرا هم ايرانيان و . شما به او نياز داريد
نيان بايد بدانند انقالب چه هم جها

كساني را مي برد و چه كساني را مي 
ناگزير آنهنگام پذيرفت و مصدق . آورد

  .را ستود
     نتيجه اين شد كه در تهران 
نتوانست فاش بگويد از آغاز واليت 
فقيه را در سر داشته و برآن بوده است 
عمله هاي قدرت خود را جانشين عمله 

بلكه گفت . هاي قدرت پهلوي ها كند
اگر مصلحت ببينم امروز حرفي را بزنم 
مي زنم و اگر فردا الزم ببينم خالف 

  !آن حرف را مي زنم
قرآن كالم محمد « و باز بيفزايم كه . 5

از زماني كه . سخني نو نيست» است
دين وسيله توجيه قدرت و مشروعيت 
بخشيدن بدان شد، به اين يا آن شكل، 

از . اندشد و م»  قرآن  كالم محمد«
  جمله در اين اشكال؛

 به جاي سنجيدن قول و فعلي كه 1- 5
نسبت ) به اضافه امام در شيعه(به پيامبر 

با ) به اصطالح روايت(داده مي شود 
ميزان قرآن، اين قرآن است كه  به 

شده » تفسير«قول و فعل پيامبر يا امام 
براي سنجيدن قرآن . است و مي شود

از . ه اندبه روايت، توجيه نيز ساخت
جمله اين توجيه كه درك ظاهر و 
باطن و محكم و متشابه قرآن تنها از 
عهده معصوم بر مي آيد و ما ناچاريم 
براي فهم قرآن به روايت ها متوسل 

و چه . شويم و از آنها پيروي كنيم
فراوان نيز روايت كه جعل نشده تا به 
مدد آنها اسالم به اين و آن بيان قدرت 

  .در آيد
  16حهدر صف

 چرا قرآن نمي تواند كالم محمد باشد؟
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      وضعيتي كه كشور در آنست، به 
. ضرورت بر دامنه سركوبهاي مي افزايد

فصل ششم به مجموعه اي از خبرهاي 
  :      سركوبگريهاي رژيم اختصاي مي يابد

  

 غرش طوفان و

در مانده و » رهبر« 
عوارض سرخود 

  شدنها
  
آيا  خامنه اي و دستياران *

او صداي غرش طوفان را 
  :شنيده اند ؟

  
« آورد خامنه اي و فرقه هاي  بر◄

اين بود كه مخالفت »  اصول گرا 
زيرا . اكثريت بزرگ مردم مهم نيست 

  درصد مردم ، در 20 تا 15همواره بين 
. هر انتخابات، به رژيم رأي مي دهند

  اما 
 ناگهان، تحريم وسيع انتخابات  آنها ●

را با اين واقعيت روبرو كرد كه تنها 
مردم به رژيم رأي  درصد 7 تا 5بين 

اصول « بنا بر تعبيري كه . مي دهند 
در درون رژيم مي » گرايان واقع بين 

كنند، تحريم انتخابات چون غرش 
سهمگين طوفان در درون نظام پيچيده 

جز اقليتي كه مجموعه اي از .  است 
سخت سران باشند كه بعضي از آنها 

مي خوانند و » اصول گرا« خود را 
و در »  طلب اصالح« عده اي 

 و 60گروگانگيري تا  كودتاي خرداد 
سركوبهاي بعد از آن دست داشته اند، 
اكثريت بزرگ ، در رژيم، به اين نتيجه 
رسيده اند كه راه را گذاشته و بيراهه 

و حاال، . را تا بدين جا آمده اند 
بي » رهبر « سرنوشتشان در دست  

كفايت و بيمار و استعداد گريز و 
وع حكومت احمدي نژاد حكومتي از ن

جالب اين كه اين اكثريت .  است 
بزرگ مي دانند و در گفتگو با يكديگر 
مي گويند كه اطراف ايران خالي 

فرصتي تاريخي بي مانندي . است
اما خامنه اي و زير . بدست آمده است 

دست هاي او نه تنها در حال سوزاندن 
اين فرصت هستند بلكه در دوره اي 

ري متوجه كشور كه از بيرون خط
نيست، از هيچ كاري براي ايجاد خطر 

گوئي . براي كشور فروگذار نمي كنند 
كر هستند نه صداي غرش طوفان را 
مي شنوند و نه دست از ايجاد خطر بر 

جالب تر اين كه اين .  مي دارند 
اكثريت مي دانند كه علت توليد 
مخاطره ها براي ايران اينست كه نظام 

  انسجام خود را از روز به روز بيشتر
دست مي دهد و تنها وسيله اي كه 

او  براي  » دولت يكدست« خامنه اي و 
جلوگيري از پاشيده شدن نظام در 
اختيار دارند، بحران سازي و ايجاد 

براي بسياري . خطر براي كشور است 
اين پرسش مطرح است كه آيا 
حكومتهاي امريكا و اسرائيل، آگاهانه 

حمدي نژاد رانظاره  ا–بازي خامنه اي 
  مي كنند و يا  ناآگاهانه ؟ 

    اين عالمتها گوياي شدت انزواي 
  : خامنه اي هستند 

 منتظري گفته است عمر واليت فقيه ●
  .با عمر خامنه اي، با هم سر مي رسند

 هاشمي رفسنجاني رويه اي را در ●
پيش گرفته است كه بهاي 
خرابكاريهاي احمدي نژاد را خامنه اي 

او مي داند كه وقتي احمدي . ازدبپرد

 70قرار بود تورم : نژاد مي گويد
 درصد 17درصد بشود و ما در حد 

نگاهش داشته ايم،  ناداني كامل، 
دروغگوئي و بي كفايتي مفرط خويش 

و وقتي خامنه اي به . را ابراز مي كند 
تورم : حمايت او مي آيد و مي گويد

هست اما وارداتي است، مردم خامنه 
از اين رو، هيچ . را مقصر مي داننداي 

فرصتي را براي ياد آوري خرابكاري و 
احمدي نژاد از دست ... بي كفايتي و 

برخي بر اين نظر هستند كه . نمي دهد
پوست خربزه نيز زير پاي او مي 

  .گذارد
تورم :  شنبه گفت5 خامنه اي روز ●

صبح جمعه، در پر . وارداتي است
اديو، پرسشگر بيننده ترين برنامه هاي ر

گفته مي شود : از پير زني مي پرسد
تورم وارداتي است نظر شما چيست ؟  
پيرزن خود را مادر شهيد معرفي مي 

 هزار 3كند و مي گويد برنج كيلوئي 
.  برابر شده5قيمت نفت ما . تومان شده

 برابر 2گيريم قيمت برنج در خارج 
شده باشد،چرا در كشور ما نسبتها 

رسشگر به لحن خامنه وارونه است ؟ پ
اين گفتگو، به .  »به به « : اي مي گويد

، دهان به گوش و »به به « خاطر 
توسط اس ام اس پخش مي شود 

  .همراه با دست انداختن خامنه اي
     در مجلسي شعري، در حضور خامنه 
اي، هريك از شعرا كه شعر مي خوانده 
اند، او قيافه رضايت آميز به خود مي 

  !به به:  گفته است گرفته و مي
سپاه ، رحيم » سرداران «  دو تن از ●

صفوي، فرمانده سابق سپاه و شمعخاني، 
فرمانده سابق نيروي دريائي و وزير 
سابق دفاع، در دو برنامه تلويزيوني،  با 

 سال 20: اين پرسش روبرو مي شوند 
است كه مي گويند بني صدر در جنگ 

ه تا امروز نيز كسي نگفت. خيانت كرد
اين دو پاسخ . است خيانت او چه بود

.  او در جنگ خيانتي نكرد: مي دهند 
او . خامنه اي سخت عصباني مي شود

: كه در همان زمان اخطار كرده بود
مرز خودي و غير خودي را كه 
بزحمت ايجاد شده است، از بين نبريد، 

(  كه به قول افسران صف –جعفري 
آنها كه در جنگ و ديگر عمليات 

هنري جز ) ي شركت داشته اند نظام
 و -تملق گفتن از خامنه اي ندارد 

شريعتمداري  را مأمور مي كند بگويند 
به ! و بنويسند بني صدر خيانت كرد 

و ) وزير واواك ( دنبال آنها، اژه اي 
و  ) وزير ارشاد ( صفارهرندي 

( محمدكوثري و  محمد نبي رودكي 
  مالي–از پاسداران عضو مافياي نظامي 

اين .  دروغ آن دو را تكرار كردند)  
اشخاص از همان گروه بندي هستند 
كه از آغاز انقالب، در جنايتها و خيانتها 
و فسادهاي رژيم شركت داشته اند و 
گمان مي برند تا وقتي زور بكار مي 

  .برند مي توانند بر قدرت بمانند
 3در طول نزديك به : انقالب اسالمي

خدمت بزرگ دهه، رژيم كوشيده است 
 كشور وقتي به 8بني صدر را كه سران 

ايران آمده بودند،  نه حماسه كه معجزه 
توصيف كردند، خيانت و خيانت مسلم 
امثال خامنه اي و هاشمي رفسنجاني را 

غيظ خامنه اي از . خدمت جلوه دهد 
اين رو  است كه او مي داند وقتي حتي 
از زبان مسئوالن وقت سپاه نيز بني صدر 

ت نكرده است، پس ديگراني اين خيان
خيانت را كرده اند و ديگران جز خامنه 
اي و هاشمي رفسنجاني و خميني و 

  . نبوده اند... كسان او 
 در سپاه، صفها از يكديگر مشخص ●

صفي ها و بدنه سپاه كه : شده است
حاال ديگر هم به واليت فقيه باور 

ندارند و هم حاصل عمر خويش را در 
يتي و جبن و اطاعت تاراج بي كفا

دوستي خامنه اي مي بينند و گروهي 
كه فرصت را براي رانت خواري و 

برادر (ثروت اندوزي مغتنم شمرده اند 
احمدي نژاد يكي از ثروت اندوزان 

و بر دو قوه مجريه و مقننه ) است 
و دسته اطالعاتي ها . چنگ انداخته اند
كساني كه همواره ( و دفتري ها 
 اطالعاتي داشته اند و مشاغل دفتري يا

اگر مأموريتي به آنها داده شده، 
خامنه اي ). سركوب گري بوده است 

حتي با كسي مثل ( با افسران صف 
براي . و بدنه سپاه مسئله دارد) ذوالقدر 

اين كه از شر آنها خالص شود، 
بازنشستگي و بازخريد را وسيله تصفيه 
سپاه از ناراضي ها و با وزن ها كرده 

  . است
 ناصرالدين شاه، سالها بعد از قتل ●

اگر عقل امروز را : اميركبير، گفته بود
آن روز مي داشتيم، امير زنده و به 

و امروز، هاشمي . خدمت مشغول بود
اگر عقل و تدبير : رفسنجاني مي گويد

بكار برده بوديم جنگي نيز رخ نمي 
  !داد
 اين قول تابناك،  خواه آگاه و چه ●

ار شده باشد، شدت نا خود آگاه اظه
بيزاري مردم ايران را از خامنه اي و 

  :واليت فقيه گزارش مي كند 
 87 خرداد 2 ( »تابناك«به گزارش       

گيري مطالب منتشره عليه  ، جهت)
دهد كه رويكرد اين  خاتمي، نشان مي

مطالب، القاي خارج شدن 
جمهور سابق از چهارچوب نظام  رئيس

لح جمهوري و پايبند نبودن وي به مصا
  .و منويات رهبر انقالب است اسالمي

طلبان  در شرايط كنوني كه اصالح    
پس از هشت سال حضور در حاكميت، 
با بحران مقبوليت در ميان مردم 

رو شده و در انتخابات اخير  روبه
شوراي شهر و مجلس شوراي اسالمي، 

 درصد آرا نيز 20موفق به كسب 
هاي  گونه حركت اثر ايننشدند، 

اي، تنها ايجاد مقبوليت و احياي  رسانه
موقعيت براي خاتمي در ميان آراي 

كه با اعتقاد به سازشكار و خاموش است 
طلبان از ادامه  ناكارآمد بودن اصالح

از انتخابات دوره دوم  آنان حمايت
  .شوراي شهر به بعد خودداري كردند

گفتني است، از چند ماه پيش از    
جمهوري  استانتخابات دوره هفتم ري

 نيز موج مشابهي 1376در دوم خرداد 
از سوي يك روزنامه عصر، يك روزنامه 

نامه وابسته به جريان  صبح و يك هفته
طلبان در آن زمان با  مقابل اصالح

سيدمحمد هدف القاي پايبند نبودن 
خاتمي به ضوابط شرعي و اصول 
انقالب آغاز و به واكنش آراي خاموش 

 در دوم خرداد و پيروزي قاطع خاتمي
  . سال پيش منجر شد11
هاي  در اوضاع كنوني نيز اگر رسانه   

اصولگرا قصد تأثيرگذاري بر انتخابات 
جمهوري را دارند، بايد  آينده رياست

به جاي تخريب ناشيانه كه عمال به 
طلبان منجر  تبليغات به سود اصالح

بر پايبندي سيدمحمد خاتمي شود،  مي
ويژه واليت فقيه و به اصول انقالبي، به 

روابط نزديك وي با رهبر انقالب 
تأكيد كنند تا پوچي تبليغات 

طلبان تندرو مبني بر تحريك  اصالح
آراي خاموش و نااميد شدن از عملكرد 

طلبان ثابت شده و  هشت ساله اصالح
فرصت براي احيا از اين جريان گرفته 

خط كشي ها زير جمله ها از  ( .شود
   )انقالب اسالمي است

همانطور كه امروز خامنه : انقالب اسالمي
اي و احمدي نژاد هر تحريك كه به عقلشان 

مي رسد مي سازند و بكار مي برند تا مگر 
امريكا و اسرائيل بر ايران بمب و موشك فرو 
ريزند، آن زمان نيز ، هاشمي رفسنجان و 

يك رشته كارها ... بهشتي و خامنه اي و
جاوز عراق به ايران كردند كه زمينه را براي ت

  :به يكچند از آنها اشاره كنيم . آماده كردند
 – 2 گروگانگيري و ادامه دادن به آن ، – 1

ارائه طرح انحالل ارتش توسط رهبران حزب 
جمهوري اسالمي به شوراي انقالب و چون 
تصويب نشد، اجراي طرح انحالل تدريجي 
ارتش از راه دستگيريها و محاكمه ها و 

 قرار گرفتن – 3. رازه ارتش پاشيدن شي
ايران در محاصره اقتصادي كه دسترسي به 

  - 4. بازار اسلحه را سخت مشكل مي كرد 
» ليبرال « تحريكات در عراق كه يك دليل 

خوانده شدن بني صدر مخالفت با اين 
صدور «   ناچيز كردن – 5. تحريكات بود 

يكي از . در صدور خشونت و ترور » انقالب 
« ين برخوردها با آقاي خميني برسر عمده تر

استدالل اين جانب اين . بود » صدور انقالب 
بود كه انقالب اصول راهنما و انديشه راهنما 

صدور انقالب صدور . و هدف و روش دارد 
اين اصول و انديشه و هدف و روش است و 

خود صادر مي . نياز به صادر كننده ندارد 
پوشش آن، بنا اما اگر به جاي آن و در . شود 

بر صدور ترور و خشونت بگذاريم، الجرم 
واردات جنگ و خشونت و ترور نيز خواهيم 

نياز به محور كردن قدرت خارجي در .  يافت 
از . سياست داخلي براي بازسازي استبداد 

گروگانگيري تا امروز، امريكا محور سياست 
 يورش – 6. داخلي و خارجي رژيم است 

خل و تحميل خشونت بردن به آزادي در دا
بنا بر گزارش اطالعات . به گروههاي سياسي  
 برخورد مسلحانه 1200ارتش، در هر هفته 

در كشور روي مي داد و در تمامي آنها، يك 
   . طرف سپاه بود

  

بيماري خامنه اي و اختالل 
  در روابط شخصي قدرت  

  :و ديگران» بيت رهبري « 
  

بيماري خامنه اي توسط منابع ◄ 
وقتي گرفتار .  تأييد مي شودمختلف

درد شديد مي شود، تا تسكين آن ديگر 
بخاطر اين . نمي تواند كسي را ببيند

مي »  سران رژيم « بيماري، اغلب به 
. گويد برويد هركار مي خواهيد بكنيد
كشماكش بر سر رياست  مجلس، يكي و 

برويد « تازه ترين مورد از موارد 
  . است» هركار مي خواهيد بكنيد 

 خامنه اي به افسردگي شديد دچار ●
به همين علت برخي از . مي شود

روزها او را به خانه دوستانش از جمله 
شفيعي كدكني مي برند تا سرگرم شود 

  . و روحيه بگيرد
 برخي نزاع خانوادگي مجتبي با ●

همسرش، فرزند حداد عادل را بسيار 
جدي مي دانند و احتمال مي دهند 

 بسياري آن را كار به طالق بكشد و
شايعه اي براي پوشاندن ناتواني خامنه 
اي از تحميل حداد عادل بعنوان 

  . رئيس مجلس مي دانند
 خامنه اي در سخنراني ها حمالت ●

شديدي به اكثر نيروهاي يار و ياور 
خود در سالهاي پيش كرده است و 
ديده مي شود كه روابط وي با بسياري 

ده از آن افراد به شدت مشكل دار ش
 –است از جمله هاشمي رفسنجاني 

 – اردبيلي – صانعي – خاتمي –كروبي 
مير حسين موسوي كه از قبل هم 

  آن دسته از سران –درگير بوده اند 
سپاه كه طول زمان را در عمليات بوده 

  . اند و به افسران صف معروف هستند

 حمايت او از احمدي نژاد از روي ●
خود او همه را از : درماندگي است 

دولت يك دست « راند براي اين كه 
و . بسازد و باالي حرفش حرف نباشد» 

حاال، با بي كفايت احمدي نژاد و 
انتخابات . همكارانش نمي داند چه كند

مجلس فرصتي بود كه او از انزوا بدر 
اما  فرصت را مغتنم نشمرد سهل . آيد

است به هاشمي رفسنجاني و خاتمي و 
شمي رفسنجاني ها.  كروبي تشر نيز زد

جا زد و عقب نشست و دسته خود را 
نيز واداشت عرصه انتخابات را ترك 

نتيجه اين شد كه افراد دسته او . كنند
نيز به اين نتيجه رسيدند كه او مرد 

اصالح طلبان بي كس . ميدان نيست
سعي مي كنند خاتمي را به نامزد 
رياست جمهوري شدن راضي كنند، اما 

مرد ميدان نيست هم خود او مي داند 
  .و هم آنها كه به او اصرار مي كنند

 واقع بين هاي رژيم  ضعف رهبري ●
خامنه اي و از دست رفتن موقعيت او 
را در ميان نيروها  را با ضعف رهبري و 
از دست رفتن موقعيت شاه نزد 
نيروهايش، در اواخر سلطنت او، 

  . مقايسه مي كنند
  

اختالفها ميان سه قوه و در 
  :ز سه قوه هريك ا

  
(  اعتراض مجلس به قوه قضاييه ●

هر چند ) : تحقيق و تفحص  مجلس 
گزارش مجلس بسيار آبكي و شل بود 
اما همان يكي دو نكته اي را كه در آن 
آمده اند موجب اعتراض قوه قضاييه 

  .شده است 
در نامه :  اختالف مجلس با  حكومت●

هاي احمدي نژاد و حداد عادل به 
اختالف بقدري  مشهود يكديگر، اين 

است كه نياز به هيچ توضيح و تفسير 
برخي از سران نظام مانند . ندارند 

مكارم شيرازي به افشاي اين نامه ها 
در سالهاي گذشته . اعتراض كرده اند 

مطلع شدن از برخي اخبار اختالفات 
ميان مسئوالن نظام خود داراي 
مخاطراتي بود اما در اين روزها آنقدر 

ات علني شده است كه خود آنها اختالف
اين اختالفات را به گوش مردم مي 

با مقابله با يكديگر، به مردم . رسانند 
توضيح اين كه هر . نقش داده اند 

دسته مي كوشد به مردم بباوراند در 
اختالف خود با دسته ديگر، حق با او 

اختالف باالگرفته و كار را به . است 
ي جائي رسانده است كه خامنه ا

مصلحت خود را در اين ديده است 
مداخله نكند و فعل و انفعالهاي بس 

بعنوان . شگفت آميز انجام مي گيرند 
نمونه، زد و بند الريجاني و گروه او با 
احمدي نژاد و گروهش در مجلس، 
براي جلوگيري از به رياست رسيدن 
حداد عادل و به رياست مجلس 

  . رسيدن علي الريجاني
حذف :  نژاد  با وزرا  اختالف احمدي●

با توجه . پور محمدي و دانش جعفري
به سوابق پورمحمدي و اين امر كه 

 سال مشاور امنيتي خامنه اي 7مدت 
بوده است، بركناري او ، آنهم بالفاصله 
بعد از انجام انتخاباتي كه معلوم كرد 

 درصد و مجلس هشتم 5پايگاه رژيم 
 درصدي است ، خود گوياي 5مجلس 
  .فلج شدن دستگاه رهبري استگرفتار 

  5در صفحه
  
  

 غرش طوفان 
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 : اختالف نمايندگان مجلس  با وزرا ●
طي مدت وزارت خود،  وزراي 
احمدي نژاد  با بيشترين انتقادات و 
اعتراضات از سوي مجلس رو برو بوده 

از بر سر كار آمدن احمدي نژاد . اند 
تا به حال بيشترين سئواالت نمايندگان 

ن چند ساله از رييس جمهوري، در اي
  . رياست احمدي نژاد بوده است 

 اختالف حكومت با مجلس عالوه بر ●
 بر سر نامه نگاري هاي افشا كننده 

از جمله  بر سر : مسائل ديگر نيز هست 
آمارهاي غير واقعي كه حكومت مي 

اين آمار . سازد و انتشار مي دهد 
توسط مجلس و مركز پزوهشهاي 

رار مي مجلس مورد اعتراض و انتقاد ق
اعتراض مجلس به ادغامها و .گيرد 

حذف هايي كه احمدي نژاد انجام مي 
دهد از جمله انحالل شوراي عالي و 
سازمان برنامه و بودجه و سرپرستان 

آخرين مورد تغيير شوراي ...بانك ها و
 برداشت –عالي صندوق ذخيره ارزي 

 هزينه –ها از اين صندوق بدون اجازه 
مدهاي نفتي هاي انجام شده از درآ

  ....و
اختالف وزير  : اختالف وزرا با وزرا ●

  اقتصاد و دارايي با وزير كار و اختالف
وزير آموزش و پرورش با وزير آموزش 
عالي و اختالف وزير كشاورزي  با وزير 
جهاد سازندگي و وزير اقتصاد و 

  ... دارايي با وزير كشاورزي و
 اختالف نمايندگان مجلس با يكديگر ●

: قير و توبيخ و تضعيف يكديگر و تح
 ودرگيري افروغ با حداد عادل 

درگيري توكلي با حداد عادل و 
درگيري سبحاني با الياس نادران و 

اما در ... درگيري باهنر با توكلي و 
 دسته 5مجلس هشتم ،  دست كم 

سه دسته آنها بر سر . وجود دارند 
انتخاب علي الريجاني به رياست 

 161جمعشان . اند مجلس توافق كرده 
 129دو دسته ديگر هم . تن شده است 

اگر خامنه . نماينده را  شامل مي شوند 
اي در موقعيتي نباشد كه روزمره 
مجلس را كنترل كند،  مجلس نمايشگاه 

  . گسست شيرازه رژيم مي شود 
  اختالف احمدي نژاد با قوه قضاييه ●

به خصوص در مورد افشاي مافياي 
 قاچاق كاال و سوء  زمين  و نفت و

استفاده از مقام و اعتراض به سازمان 
در اين مورد ...  ثبت و احوال و  

سخنراني هاي احمدي نژاد از عدم 
 مافياهاي –برخورد در مورد بانك ها 

... اقتصادي و نفتي و زمين خواري و
  . ديده شده است 

     بدين ترتيب ، اختالفات  اين سه 
كومت قوه در  اين مدت كوتاه ح

» دولت يك دست « احمدي نژاد كه 
امور كشور را تصدي مي كند،  به 
شدت گسترش يافته است به گونه اي 
كه اين اختالفات ديگر در پس پرده 
نيست و به صورت علني در مطبوعات و 
صدا و سيما  مطرح و  به اطالع مردم 

  .رسانده مي شوند 
   درگيري ميان سه قوه موجود يكي 

 و عدم " رهبري"فاز عواملش ضع
بي اعتنائي به . اطاعت از رهبري است

امر و نهي خامنه اي از سوي هر سه 
  :از جمله . قوه به روشني مشهود است 

 "رهبري" ناديده گرفتن دستورات ●
در گزارش : از سوي قوه قضاييه 

تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه 
  .به آن تصريح شده است 

 "هبرير" ناديده گرفتن دستورات ●
از سوي نمايندگان مجلس  به خصوص 

بزرگ احمدي » پيروزي « در رابطه با 
او از مجلسي ها . نژاد در دانشگاه كلمبيا

خواسته بود از او ستايش كنند  كه 
»  حماسه انتخابات « در باره . نكردند 

نيز به دستور او بي اعتنائي كردند و 
برخي از نمايندگان مجلس نيز انتقاد 

  .كردند 

از " رهبر" ناديده گرفتن دستورات●
چنانكه . سوي حكومت و احمدي نژاد

خامنه اي  با برگزاري جشن در تخت 
جمشيد  مخالفت كرد و از سوي رييس 

  ....سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد و
     اما نمايان تر از همه ، دستور كتبي 
خامنه اي به حكومت مبني بر اين كه 

يد اجرا كند  قانون مصوب مجلس را با
مهمترين . و  حكومت  اجرا نمي كند

  . مورد ، مورد قانون برنامه چهارم است 
  
  :چندخبردر باره احمدي نژاد * 
  
رئيس (نژاد به مظاهري   احمدي-1

اعالم كنيد : گفته است) بانك مركزي
 هزار توماني به باال 200هاي  پول چك

هاي  چون اين چك. فاقد اعتبار است
ار پولدارهايي است درشت در اختي

. كنند كه عليه دولت توطئه مي
مظاهري به حرف او گوش نكرده 

  .است
 پوركاظمي كه قرار بود استيضاح -2

من : شود به نادران و توكلي گفته است
ام هر كاري هم انجام  تخلفي نكرده

جمهور  ام به دستور مستقيم رئيس داده
بوده و اگر الزم شود ريز مطالب را 

  .نويسم مي
رئيس سازمان بازرسي كل ( نيازي -3

ديوان عدالت (فر  و مقدسي) كشور
نژاد،   اي با احمدي ، در جلسه)اداري

مستنداً تخلفات وي را برايش تشريح 
او هم تحويلشان نگرفته و .  اند  كرده

  .جلسه را تمام كرده است
 محموديان از معاونين وزير آموزش -4

و پرورش ليستي از مديران دوران 
ي در اين وزراتخانه آماده كرده خاتم

  .است كه بايد بركنار شوند
  

چگونگي اداره نيروهاي 
مسلح و قواي انتظامي و 
واواك گوياي بي كفايتي 
خامنه اي و ترس برخاستن 
موج اعتراض ها و اغتشاش 

  :ها است 
  
مسائل و مشكالت در نيروهاي نظامي ◄

بروز اختالف در ميان سران : و امنيتي
ان و بركشيدن مطيع ترها سپاه پاسدار

و بي كفايت ترها توسط خامنه اي، 
موجب صف آرائي ها در سپاه و در 
  :نيروهاي انتظامي و واواك شده است

 تغييرات و جابجايي هاي پي در پي ●
فرماندهان سپاه نشان از بيشتر شدن 

برابر اطالع،  . مشكالت در اين نيرو است
ه جابجايي ها به دليل نياز فرمانده سپا

جهت هماهنگي هاي الزم با خود 
افسراني كه او را اليق فرماندهي . است

  . نمي بينند، از او اطاعت نمي كنند
  اختالف شديد ميان سر و بدنه سپاه ●

بنا بر اطالع، برخي از : پاسداران
سپاهيان از حضور و وجود حدود 

 نفر از نيروهاي فرصت طلب و 5000
ممتاز و وابسته در سپاه سخن مي 
گويند كه معتقدند كه اين نيرو 
موجبات  نابودي سپاه را فراهم خواهد 

  . آورد
 در پي افشاگري هاي اخير برخي از ●

سپاهيان و نيز عبداهللا شهبازي كه 
موجب حذف برخي از سپاهيان شده 
است اين اختالفات گسترش بيشتري 

به گونه اي كه .  پيدا كرده است

ز اختالف ميان حكومت با سپاه را ني
از جمله حذف . افزايش داده است

عبدالعلي نجفي فرمانده سپاه فارس بعد 
از افشاي سوء استفاده هاي مالي او 
توسط شهبازي گوياي بيزاري شديد 

  . بدنه سپاه از رأس فاسد است 
 فرامين و دستورات و انتخابهاي ●

فرمانده سپاه نشان افزايش وحشت  در 
رش خامنه اي و زير دستهاي او  را گزا

  : مي كنند 
 تا به حال كليه مانورهاي انجام شده ●

جهت مقابله با اغتشاشات شهري توسط 
.  نيروهاي بسيج صورت مي گرفته است
اما به تازگي بعد از انتخاب يكي از 
فرماندهان نيروي زميني سپاه به عنوان 
فرمانده بسيج ديده مي شود كه 
مانورهاي برگزار شده در مقابله با 

شهري به صورت مشترك اغتشاشات 
توسط نيروهاي سپاه و بسيج انجام مي 

اين امر نشان مي دهد كه سپاه . شود
در حال آماده ساختن خود براي 
درگيري هايي است كه پيش بيني مي 

  . كند 
      در بسياري از معابر و محل هاي 
مهم در تهران مراكز ويژه اي جهت 
استقرار دائمي نيروهاي انتظامي به 

از جمله در اطراف . آمده اندوجود 
به .  ميادين مهم و چهار راههاي مهم 

گفته برخي از مسئولين، استقرار قواي 
  كه ادعا مي –انتظامي در اين محل ها 

شود بيشتر براي حفاظت از مردم در 
برابر ارازل و اوباش هستندو حكم 
پاسگاههاي نيروهاي انتظامي را دارند 

ها و با وجود داشتن كالنتري  ،–
مساجد ويژه بسيجيان و اتوموبيل هاي 
مستقر در تمام خيابانها كه حكم 
بازداشتگاه هاي سيار را دارند، حائز 

  . اهميت مي باشد 
 تغيير  مرتضي رضايي و جانشين ●

كردن محمد حجازي فرمانده سابق 
بسيج به عنوان معاون فرمانده سپاه 
پاسداران جهت اجرايي كردن 

اه نيز بسيار مهم دستورات فرمانده سپ
با توجه به اين امر كه محمد . است

حجازي سالها فرمانده بسيج بوده است 
و از فوت و فن سركوبگري سررشته 

يكي : دارد،  گوياي دو واقعيت است 
نارضائي بدنه سپاه و افسران صف از 
خامنه اي و ناتوانيش در اداره نيروهاي 
مسلح و ديگري آماده شدن نيروهاي 

پاهي براي مقابله با بسيجي و س
  . اغتشاشات است 

  افزايش بسيار بر شمار نيروهاي ●
انتظامي تا حدي كه حضور و وجود 
آنها بيشتر ملموس باشد جهت مقابله با 

اين در حالي . درگيري ها احتمالي 
است كه شوراي امنيت تهران بزرگ 
تمام تالش خود را براي جلو گيري از 

وص تجمع مردم در يك محل، به خص
.  در روزهاي تعطيل، به كار مي برد 
مثال به دستور اين فرمانده نيروي 
انتظامي، كليه مسابقات فوتبال كه 
جمعيت بسياري را در يك محل جمع 
مي كنند، مي بايد در روزهاي وسط 

تا كه اغلب مردم به .  هفته انجام شوند
دليل حضور در محل كار نتوانند در 

ا وجود ب.  اين مسابقات شركت كنند
اين، در آخرين مسابقه فوتبال ميان 
سپاهان و پرسپوليس، با وجود بكار 

 هزار 100بستن تمام ترفندها،  بيش از 
نفر روز شنبه كه روز اول كار است به 

در درگيري . استاديوم آزادي رفتند 
 هزار تماشاگر و 100ها كه  ميان 

 هزار نيروي انتظامي، رخ 10حدود 
ورد ضرب و شتم دادند،  صدها نفر م

قرار گرفتند و دهها اتوموبيل توسط 
  . تماشاگران تخريب شدند

    بنا بر  دستور  خامنه اي، نيروي 
انتظامي تا هر ميزان نيرو كه الزم 
داشته باشد مي تواند به خدمت بگيرد 
و آمادگي كامل براي روياروئي با 

اين .  درگيري هاي احتمالي پيدا كند 
روهاي بسيج و در حالي است كه ني

سپاه نيز كمك كار نيروي انتظامي 
هستند و عالوه بر اينها،  نيروهاي حزب 

  . اهللا نيز در سركوب شركت مي كنند 
 اختالف شديد ميان نيروهاي ●

انتظامي و برخي از فرماندهان سالم 
بعد از دستگيري :  سپاه پاسداران 

سردار زارعي و عدم افشاي جرائم وي، 
هيان و نيروي انتظامي اختالف ميان سپا

از قرار، شايعه . شدت گرفته است 
مرگ سردار زارعي به اين خاطر باشد 

شايع شده است كه وي در زندان به . 
قتل رسيده است اما اخبار در مورد  
وضعيت وي محرمانه اند و كسي حق 

  . انتشارشان را ندارد 
 بازخريد ها و بازنشسته كردنها روشي ●

 براي تصفيه سپاه و هستند كه خامنه اي
واواك از  افسران و كادرهاي ناراضي 

بازخريد و بازنشسته كردنها . جسته است 
موجب اعتراض  برخي از  مقامات 

افراد قديمي واواك .  واواك شده اند
را به اين دليل بازخريد كرده اند كه 
ديگر براي واواك فرصت استقالل 

از زمان بر سر كار . عملي باقي نماند 
ن محسني اژه اي، واواك به آمد

اطالعات رهبري منتقل شده است و 
تمام مأموريتهاي بيت رهبري را  انجام 

  . مي دهد 
     بازخريد ها و بازنشسته كردن ها و 
دستگير كردن ها و اخراج ها و استعفا 
هايي كه در سپاه و واواك مشاهده 
مي شوند ، برخي به دليل عدم 

پاه و خرسندي از ادامه كار  در س
واواك هستند و برخي به دليل عدم 
نياز به وجود آنها ، به سخن ديگر، 

  . تصفيه شدن آنها هستند 
      افشاي برخي از مكاتبات و برنامه ها  
واخبار از سوي برخي از  افراد سپاه و 
واواك  موجب شده است كه حفاظت 
اطالعات، در اين دو سازمان،  به شدت 

 كه در بايگاني به گونه اي.  فعال شود
هاي  اسناد،  بعد از انتشار كتاب و مقاله 
هاي  شهبازي،  از در اختيار گذاشتن  
اسناد به پژوهشگران خودداري مي 

 .شود 
  

زبان ظاهر و : رفتار مردم
  :زبان باطن 

  
 نظرسنجي اي انجام شده است كه ◄

. هنوز همه نتايج آن بدست نيامده اند 
  :اما بنا بر نتايج بدست آمده

 بيش از نيمي از مردم اوضاع ●
با توجه به .  اقتصادي را بد  مي دانند 

اين امر كه مصاحبه گران را مردم نمي 
شناسند، بنا بر نوع پرسش ، پاسخ آنها 

بهنگام پاسخ به . متفاوت بوده است
پرسشها، هر بار كه  احتمال داده اند  
ممكن است پاسخي كه مي دهند براي 

د، با احتياط كامل آنها مشكل ايجاد كن
در . و تقريبا سياسي پاسخ داده اند

جواب به سئواالتي كه كمتر درد سر 
ساز بنظرشان رسيده اند،  به صراحت 

پرسشنامه ها وجود . پاسخ مي داده اند 

دو زبان، يكي زبان ظاهر و ديگري 
  . زبان باطن را بخوبي گزارش مي كنند

 به سئواالت مذهبي، پاسخها سياسي   ●
ه اند به ترتيبي كه موجب درد سر داد

اما به سئوال در مورد .  نشوند 
حكومت، اكثريت بزرگي با صراحت  

 درصد  بدون 70: پاسخ داده اند
واهمه، نظر مخالف خود را نسبت به 

 30حدود . حكومت ابراز مي كنند 
. درصد پاسخهاي دو پهلو مي دهند 

  ...  موافقيم اما و
ه چه كس يا ب:  پاسخها به اين پرسش ●

كساني و يا نهادي اعتماد داريد، بي 
اعتمادي نزديك به اتفاق مردم را 
نسبت به رژيم و سران آن ، گزارش 

بيش از همه  به خانواده :  مي كنند
پاسخها به پرسش ها  .  اعتماد مي كنند 

معلوم مي كنند  سرمايه اصلي خانواده 
هاي ايراني همچنان مذهب و خانواده  

  بنا بر سن  و جنس و سواد  البته. است
اين سنجش . نظرها متفاوت هستند

آشكار مي كند كه جامعه ايران از بند 
سنت آزاد شده و رو به نو شدن نهاده 

باز هم اثر تفاوت در جنسيت و .  است
  . سن و سواد در نظرگاهها مشهود هستند

  موافق شركت در كارهاي اجتماعي ●
   .هستند اما بايد اطمينان كنند 

 بي اعتمادي خود را به  رسانه ها ●
 درصد به رسانه ها، 70. پنهان نمي كنند

بخصوص رسانه هاي دولتي بي اعتماد 
 درصد پاسخهاي دو پهلو 30. هستند

پاسخها حاكي از توجه زياد .  مي دهند
به  ماهواره و اينتر نت  هستند و مي 
گويند  جامعه در پي يافتن اطالعات 

د در كسب صحيح است و مي خواه
اطالعات و نيز گذران اوقات فراغت ، 

 . استقالل خود را بدست آورد
اما در مورد وضعيت عمومي و ◄

  : مشاهده در سطح شهر
اعتراضات به خصوص در مورد مسائل ●

اقتصادي به صورت علني اعالم مي 
شود در هر محل و جا و در مقابل هر 

  .كس فرقي نمي كند
ده ها اعتراض به كل نظام در خانوا●

گسترش يافته است و در كمتر جايي 
مشاهده مي شود كه با نشان دادن 
خامنه اي و احمدي نژاد و ديگران در 

  . صدا و سيما فحش نثار آنان نشود
در مورد خاتمي كمتر كسي است كه ●

  . او را  بي عرضه نداند
در مورد هاشمي و كروبي مردم مي ●

گويند كه فرصت طلب و خائن و 
  . ددروغگو هستن

 مردم تقريبا به هيچ گروهي اعتماد ●
ندارند و تنها به دانشجويان و برخي از 
چهره هاي سياسي البته به جز خانواده 

  . اعتماد دارند
مردم در هر موضوعي كه بدانند  ●

برايشان خطري ندارد، سخن مي 
چنانكه در . گويند و عمل مي كنند

مورد  مسائل اقتصادي و ورزشي، به 
  . ض مي كنندصراحت اعترا

 دو قشري كه مورد اعتماد مردم ●
نيستند روحانيان سياسي و سران سپاه 

  .كه دولت را قبضه كرده اند، هستند
 مردم به طور عام از دزدي هاي ●

مسئولين انتقاد مي كنند و در هر 
جمعي از خورد و برد آنها صحبت مي 

  . كنند و همه را دزد مي دانند
 ديگر  صحبت از بني صدر در ميان●

سياسيون ملي اشكال ندارد اما مردم  تا 
  مطمئن نشوند با آدم غير مطمئني 

  6در صفحه
  

 غرش طوفان 
 



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

 2008   ژوئن   22  تا   9           ا ز 

 
    1387  تير 2 خرداد  تا 20      از699  شماره

  

 

   

.  روبرو نيستند، از او صحبت نمي كنند
نوشته هاي مطبوعات به خصوص 
كيهان و جمهوري اسالمي و نظاير اينها 
در باره بني صدر، به خصوص 
تأكيدشان بر مقابله او با خميني و خامنه 

موجب شده اند ...  و اي و هاشمي
دانشجويان در پي مطالعه در باره 

  . دوران اول انقالب شوند
  

گزارشي راكه بر اساس : انقالب اسالمي
نوشته هاي شهبازي و ديگر اخبار تهيه 

. در شماره آينده مي خوانيد. شده  است
 و نيز 1+ 5گزارش البرادعي كشورهاي 

ن داشته است كه از آغير متعهد ها را بر 
يم بخواهند غني سازي اورانيوم را ژر

 در ،واكنش علي الريجاني . متوقف كند 
مجلس مافيا  تهديد » رئيس « مقام 
   :به عدم همكاري شده استآژانس 

  

اجماع طالب توقف 
غني سازي اورانيوم 
در پي انتشار گزارش 

  :البرادعي 
  

گزارش البرادعي چه در 
بردارد كه همگان را بر آن 
ژيم داشته است از ر
 مالي –مافياهاي نظامي 

بخواهند غني سازي 
  :اورانيوم را متوقف كند ؟

  
قسمتهاي اول گزارش :  انقالب اسالمي

مربوط است به نصب سانتريفوژها و ديگر 
فعاليتهائي كه تحت نظارت آژانس هستند 

ابعاد احتمالي «در قسمتي كه گزارش به .
فعاليتهاي اتمي ايران پرداخته است، » نظامي

يح شده است ايران به پرسشها يا پاسخ تصر
   : نداده است و يا پاسخها كامل نبوده اند

 ي نظامي ابعاد احتمال -ه ◄ 
 ي پروتكل الحاقي عالوه بر اجرا-14

 ني فراهم آوردن اي برارانيتوسط ا
 ناني آژانس جهت اطميامكان برا

 هسته يتهايدرباره فقدان مواد و فعال
 الزم راني اران،ي اعالم نشده در ايا

سواالت مربوط به : نياست همچن
 را حل ييمطالعات ادعا

؛  ) GOV/2008/4 para 35(دينما
 طي در مورد شرايشترياطالعات ب

 هي را اراومي به سند فلز اورانيابيدست
؛ )GOV/2008/4, para 19(دهد
 و توسعه قي و تحقدي خريتهايفعال

 ي كه مي وابسته نظامينهادها و شركتها
 ي هسته ايتهايتبط به فعالتوانند مر

 ,GOV/2008/4(باشند را روشن سازد 
paras 40–41(و زاتي تجهدي؛ و تول 

 ي توسط شركتهايقطعات هسته ا
 را روشن سازد ي دفاععيمتعلق به صنا

)GOV/2004/11 para.37, 
GOV/2004/34para.22.( 

 22 تا 21 از تهران در داري دي ط-15
كه  موافقت نمود راني ا2008 ليآور

 و دي خريتهاي فعال،ييبه مطالعات ادعا
 ي و توسعه شركتها و نهادهاقيتحق

 كه در نامه ي و سؤاالت،يوابسته نظام
 مطرح شده 2008 هي فور12 و 8 يها

 .دي نمايدگيبودند رس

)GOV/2008/4 para. 38)  (ديبنگر 
 آژانس 2008 ي م9در ). B.1 مهيبه ضم

 در شتري بحاتي توضي برايدرخواست
 راني اي برنامه هسته اتي ماهمورد
) B2 مهي به ضمديبنگر. ( نمودهيارا
 2008 ي م23 پاسخ خود را در رانيا

 داد كه توسط آژانس در دست هيارا
 . استيبررس
 در تهران مورخ يريگيدر جلسات پ. 16
 14 تا 13، و  2008 لي آور30 تا 28
، آژانس اطالعات مربوط   2008 ليآور

 در خصوص  راييبه مطالعات ادعا
 با ي انفجارشيپروژه نمك سبز، آزما

 تيقدرت باال و پروژه موشك با قابل
 بخش الف مه،يرجوع به ضم(بازگشت 

 نيا. اد ارائه دراني به اي بررسيبرا) 
 از ي شمارياطالعات كه از سو

 آژانس قرار اري عضو در اختيكشورها
 از ي رسد ناشيگرفته بود، و بنظر م

 ي مختلف زمانمنابع متعدد در مقاطع
 منسجم ياست، مشروح بوده و بطور كل

 ني اشتريآژانس ب. رسنديبه نظر م
 يكياطالعات را به شكل الكترون

 سخه نموده و مجاز نبود كه نافتيدر
 راني ااري مكتوب آنها را دراختيها

 .قرار دهد
 به يي جنبه مطالعات ادعاكي. 17
 UF4 به ومي اوراندي اكسي دليتبد

 به عنوان نمك سبز اشاره دارد كه
جنبه دوم به ساخت و .  شوديشناخته م

 ي انفجاري چاشنزاتي تجهشيآزما
 ي انفجاري ارتباط چاشنميولتاژ باال و س

 مي همزمان سكيشامل از جمله شل
چند ) EBW (ي انفجاريرابط چاشن

 ،ينيرزمي زشي آزماباتي ترتكي ،گانه 
و  ) 39، بند GOV/2008/4سند ( 

 كامل، مكرهي نكي دست كم شيآزما
 ي كه مي انفجاري ضربه استميتقرب، س

 از نوع ي هسته الهي وسكيتواند در 
 كاربرد داشته باشد، ي درونيانفجار

جنبه سوم مطالعات به . مربوط است
 يستي ادعا شده كه بايتهايتوسعه فعال

 ي مجدد مخروط داخلي طراحيراب
 3 بازگشت شهاب تيموشك با قابل

 با كالهك هسته يريبمنظور انطباق پذ
 . ارتباط دارد  به انجام رسديا

 يابي  ارز2008 ي م14 در رانيا. 18
 ي از اسناد ارائه شده از سويكل

 كشور را بصورت مكتوب نيآژانس به ا
 اظهار داشت كه رانيا. ارائه نمود

 نكهي دال بر اي نشانه اچياز ه« اسناد 
) كي( درمورد راني اي اسالميجمهو

 تي، حكا  كنديار م كيسالح هسته ا
 اظهار ني همچنرانيا. » كندينم

داشت كه اسناد واجد اصالت نبوده و 
  »يساختگ« و »يجعل«  آنها نكهيا

 ي برخنكهي در خصوص ارانيا. هستند
 اسناد عمال نياطالعات مندرج در ا

 لكن اورد،ي ناني به مي هستند، بحثقيدق
 يتهاي و فعالعياظهار داشت كه وقا

 اي ي نظامري غيكاربردهامزبور متضمن 
 اظهار رانيا.  باشندي ميمتعارف نظام

 ي داراادشدهيداشت كه اسناد 
 از ياري بوده و بسيتناقضات متعدد

آنها بر اطالعات در دسترس عموم 
 داشت كه اني برانيا.  باشندي ميمبتن
 گونه چي هراني اي اسالميجمهور« 

 نداشته است و يبرنامه سالح هسته ا
 »تنخواهد داش

 ي كه تصور ميدر خصوص اسناد. 19
 يشتري بتي ظرفجادي اي برارانيشود، ا

 به دي اكسي دومي اورانليجهت تبد
UF4 )  داشته كار تيفعال) نمك سبز 

 ي كرده است، اظهار داشت اجرايم
 كشور قبال به ني اكهي پروژه  در حالنيا

 دست UCF ي الزم برايفن آور
 . استي معني بي امرافته،ي

 يي ادعاتي در خصوص فعالرانيا. 20
  EBW كي و ساخت ي طراحيبرا
و واحد ) ي انفجاري رابط چاشنميس(

 مناسب ، اذعان نمود ي انفجاريچاشن
 ي چاشن3 تا 2 همزمان با شيكه آزما
EBWكي حدود ي  را با دقت زمان 

.   به انجام رسانده استهي ثانوميونيليم
 حال اظهار داشت كه ني در عرانيا
 ي نظامري غي بمنظور كاربردهان كاريا
 رانيا.  متعارف بوده استي نظاماي

 چي از جمله اظهار داشت هنيهمچن
 مستند در اسناد دال بر انتساب ينشانه ا

 . وجود نداردرانيآنها به  ا
 ي كه تصور ميدر خصوص اسناد. 21

 پروژه ني را بيشود ارتباط ادار
 ي پروژه براكي نمك سبز و ييادعا

 بمنظور حمل 3 شهاب اصالح موشك
 راني، ا  دهدي نشان ميكالهك هسته ا

 اسناد از ياظهار داشت از آنجا كه برخ
 كشور نشان داده ني آژانس به ايسو

 از يابي ارزكي تواند ينشده اند، نم
 اسناد كه نياگرچه ا.  ارائه دهدآنها

 شد به يري گجهي نتنيمنجر به چن
آژانس نشان داده شدند، لكن آژانس 

 ني نداشته و بنابراارياسناد را دراخت نيا
 اريمتاسفانه قادر نبود آنها را در اخت

 . قرار دهدرانيا
 ي گزارش فن6 در خصوص رانيا . 22

 يي شود مرتبط با تالشهايكه تصور م
 حمل دي محفظه جدكي ي مهندسيبرا
 بازگشت شهاب تي موشك با قابليبرا
 بود، اظهار داشت كه پرونده ها به 3

 ني هستند و بنابر ايكيكترونصورت ال
 رانيا.  قابل جعل بوده انديبسادگ
 نكهي داشت از جمله ااني بنيهمچن

اسناد كامل نبوده و ساختار گزارش 
 دي كه تردي نوسان است بنوعيدارا
 جادي درخصوص اصالت آن ايجد

 .دي نمايم
 اطالعات يابيآژانس در حال ارز . 23

 راني اي ارائه شده از سوحاتيو توض
 مقطع ني حال در انيدرع.  باشديم
 اطالعات را به ي هنوز تمامرانيا

با توجه به . آژانس ارائه نداده است
 آژانس بر 2008 يم14مذاكرات مورخ 

 ممكن است راني نظر است كه انيا
 در خصوص ژهي را بويشترياطالعات ب

 با قدرت باال و ي انفجارشيآزما
 اري مرتبط با موشك در اختيتهايفعال
 ني اتي تواند ماهيشته باشد كه مدا

 را روشن تر ساخته و ييمطالعات ادعا
 تواند آنها را با آژانس به ي مرانيا

 .اشتراك گذارد
 توجه داشت كه آژانس در يستيبا. 24

 ومي از سند اورانريحال حاضر، به غ
 ي راجع به طراحي اطالعاتچي ه،يفلز
 ي مواد هسته اي ساخت اجزااي يعمل

 از يدي كلي اجزاگريد اي سالح كي
 اي راني اي از سويجمله، چاشن

 مربوطه را ي هسته اكيزيمطالعات ف
 . ندارداريدر اخت

 تي گونه فعالچيآژانس اگرچه ه. 25
 ايكالهدوز ) تيسا( را در يهسته ا
 ، بند GOV/2003/75سند  (نيپارچ
 ، 41 ، بند GOV/2005/67، سند 10

، سند 46 ، بند GOV/2005/87سند 
2006/15/GOV است افتهين) 23 ، بند 

 قاتيلكن الزم است نقش مركز تحق
 كيزيموسسه ف) PHRC (كيزيف

 قاتيو موسسه تحق) IAP (يكاربرد
و كارمندان آنها، بهتر ) ERI (يآموزش

 ازي آژانس ننيهمچن.  شونددهيفهم
 مشاركت لي از داليدارد درك كامل

 ي مرتبط با بخش نظامعي صناياحتمال

 داشته ي برنامه هسته اي براديدر خر
 .باشد

 
 خالصه . و

 ي در بخش خالصه گزارش البرادع
 :آمده است

 يآژانس توانسته است كه به راست . 26
 عدم انحراف مواد اظهار شده ييآزما

 رانيا.  ادامه دهدراني در ايهسته ا
 آژانس را به مواد اظهار شده يدسترس

 فراهم ساخته است و يهسته ا
 مواد هسته يسابرس الزم حيگزارشها

 ي هسته ايتهاي مرتبط با مواد و فعاليا
 داده ئهاظهار شده را به آژانس ارا

 متن اصالح راني حال انيدر ع. است
 كد ،ي بخش عموم،ي فرعباتيشده ترت

 در خصوص ارائه زود هنگام 1/3
 را به اجراء در ياطالعات طراح

 . استاوردهين
 در خصوص نمك ييمطالعات ادعا. 27

 باال و ي با قدرت انفجارشي آزماسبز،
 بازگشت تيپروژه موشك با قابل

 حاتي است و توضي نگرانهيهمچنان ما
 يابي ارزي موارد برانيدر خصوص ا

 گذشته و حال ي برنامه هسته اتيماه
 رانيا.  دارندي اساستي اهمرانيا

 يي پرداختن به مطالعات ادعايبرا
 حال ني نموده است، در عفقتموا

 هي ادعاها بدون پاي كه تماممعتقد است
 . داده ها جعل شده اندنكهيبوده و ا

 تي جامع آژانس از ماهيابيارز . 28
 مستلزم ني همچنراني ايبرنامه هسته ا

 كامل از نقش سند ياز جمله درك
 ي مراني اي از سوحاتي و توضيفلز

 از قي روشن ودقحاتيتوض. باشند 
 اظهاراتش ديي بمنظور تارانيجانب ا
 زي و نييصوص مطالعات ادعادر خ

 ي نظامي اطالعات ابعاد احتمالگريد
 به نامه راني ايپاسخها.  استمالز

 23 خي  آژانس تا تار2008 ي م9مورخ 
 رو ني نشد و از اافتي در2008 يم

 آژانس مورد ي تواند از سويهنوز نم
 اري رو بسنياز ا. ردي قرار گيابيارز
 اطالعات ي تمامراني است كه اياساس

 ي و دسترسحاتيدرخواست شده، توض
 گزارش مورد اشاره ني كه در اييها

 فراهم شتري بريقرار گرفته، را بدون تاخ
 خاطر نشان يستي حال بانيدر ع. دينما

 از يساخت كه آژانس استفاده عمل
 در ارتباط با مطالعات يمواد هسته ا

 . را مشاهده نكرده استييادعا
 ي شوراماتي برخالف تصمرانيا. 29
 كارخانه اتي با ادامه عملت،يامن

 سوخت و كارخانه ي سازي غنيشيآزما
 نصب آبشارها زي سوخت و ني سازيغن

 بمنظور فوژهاي سانترديو نسل جد
 ي سازي مرتبط با غنيتهاي فعالش،يآزما

 رانيا.  استاوردهي در نقيرا بحال تعل
 IR-40 به ساخت رآكتور نيهمچن

 .ادامه داده است
 ي مرانيرانه از ا مصركليمد. 30

 ي اقدامات الزم برايخواهد كه تمام
 صلح تي نسبت به ماهياعتماد ساز

 خود، از جمله ي برنامه هسته ازيآم
 زمان نيكتري را در نزديپروتكل الحاق

 .ممكن به اجراء درآورد
 به گزارش ي به نحو مقتضركليمد.  31
 . خود ادامه خواهد داديده
  

 رانيبه ا نشان داده شده ميضما)  الف
 ييدر ارتباط با مطالعات ادعا

 يي اوراق ادعاني گزارش مهر همچنبه
 ييمطرح شده در بخش مطالعات ادعا

 آژانس هم فاقد اثبات يكه از سو
 ي هاستميمنابع ، برگرفته از س

 يخوانده شده و برعمل (!) يكيالكترون
 : استني شده ، چندي تاكزينشدن آنها ن

  پروژه نمك سبز-1-الف
 اني صفحه نمودار جركي: 1 سند

)Flow Sheet (كه در حد خيبدون تار 
 با UF4 به UO2 لي تبديشگاهيآزما
  در سال را نشان UF4 تن 1 تيظرف

«  عنوان ي سند دارانيا.   دهديم
 Process  (ندي فرآاني جراگراميد

Flow Diagram(-نمك سبز دي تول 
 .  باشدي ميشگاهيآزما
 به ي صفحه اكي نامه كي: 2 سند
 ي مخي بتارلي همراه با تفصيفارس
 بر درخواست دستورالعمل ي مبن2003

 برنامه ستمي سكيدر خصوص عرضه 
 ).PLC (ي كنترل منطقريپذ

  باالي با قدرت انفجارشي آزما-2-الف
 جي نتاي و بررسليتحل« : 1 سند
 »ي رابط انفجارمي سي چاشنشيآزما
 مشتمل بر 2004 هي فور- هي ژانوخيبتار
 .حه  صف11
 ي صفحه اكي يي سند ادعاكي: 2سند

 كي همراه با متن و ي به فارسخي تاريب
 يبرا ) كيشمات(يي الگواگراميد

 نيا. ينيرزمي زشي آزماباتيترت
 واقع ي متر400 حفره كي اگراميد

 از نقطه يلومتري ك10شده در فاصله 
 نموده و في را توصكيكنترل شل
 يكي مختلف الكترونيستمهاياستقرار س

 ژنراتور كيل واحد كنترل و يز قبا
 . دهديولتاژ باال را نشان م

 يسي به انگليسند پنج صفحه ا: 3 سند
 انجام ي تجربيشهاي كننده آزماحيتشر

 . چندگانه ي چاشنستميشده با س
  بازگشت ؛تي موشك با قابل-3 – الف
 به ي فقره مكاتبه به فارسكي: 1 سند
  دائر بر 2003 مارس 3 خيتار

 مساعدت همراه با انتقال درخواست
 . اطالعات عيسر
 به ي صفحه اكي نامه كي: 2 سند
 كي از 2004 مارس 14 خي بتاريفارس

 بر ارائه نقطه نظرات يمقام  مبن
 در خصوص يسرپرست پروژه به و

 »E1گروه « گزارش مرتبط با 
 به خي صفحه سند بدون تاركي:  3 سند
 بر ي  مبني همراه با مكاتبه ايفارس
 آگوست 28 خي در تاريه به مالقاتاشار

 . پروژه شرفتي و ارائه گزارش پ2002
 به يسند چهارده صفحه ا: 4سند
 2003 مارس – هي مورخ فوريفارس

 »ياسناد آموزش مقدمات« تحت عنوان 
 مطلب كي ري در تصاوزيكه  در متن و ن

 و هي تهي كه برايارائه شده، متدلوژ
 يستي باي گزارشها و اسناد فنتيريمد

 .بكارگرفته شود را مشخص ساخته است
 برگ كيسه صفحه سند شامل : 5 سند 

 ژوئن 11 خي به تاري متن به فارسيرو
 پروژه كه تقاضا نموده ي به مجر2002

 در انهي او ماهياست گزارشات برا
 و پنجم هر ماه با فرمت ستيب

 . شودهيمخصوص ته
 ي به فارسيسند پنج صفحه ا:  6 سند

  تا  E 6 ي گروه هايلم عيتهايكه فعال
E1را خالصه نموده بود  . 
 به يري تصوشيشامل چهار نما : 7 سند

 بر پروژه در ي كه مروريزبان فارس
 تا 2002 زمانها قبل از دسامبر يبرخ
 . را ارائه نموده بود2004 هيژانو
 ي مونتاژ قسمت هاي براي  اوراق8 سند

داخل محفظه و مونتاژ . محفظه، مونتاژ
 18 ، 3 شهاب يهك جنگمحفظه كال

   دسامبر خي به تاريصفحه به زبان فارس
  7در صفحه
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  .2004 هي ژانو– 2003
 كنترل انفجار ، گزارش ستميس: 9 سند

 صفحه به زبان 48 ، يساخت و طراح
 هي ژانو– 2003 دسامبر خي به تاريفارس
2004.  
 ياتي عملي  مونتاژ و راهنما- 10 سند
  17 ، 3شهاب  كنترل انفجار ستمي سيبرا

 دسامبر خي به تاريصفحه به زبان فارس
  .2004 هي ژانو– 2003
 ستمي و ساخت سي  طراح- 11 سند

 صفحه به زبان 29كنترل انفجار فوق ، 
 هي ژانو– 2003 دسامبر خي به تاريفارس
2004.  
 محدود ساختار ي سازهي  شب- 12 سند

 صفحه به زبان 39 ، يكالهك جنگ
  .2003 مارس – هي فورخي به تاريفارس
 ملزومات عمده ي اجرا- 13 سند

 با 3 شهاب يمربوط به كالهك جنگ
 صفحه به زبان 36 ، ديسوخت جد

 لي مارس تا آپرخي ، به تاريفارس
2003. 

 
  سئوال هاگري د-  ب
  ي كه در نامه هايسئواالت - 1.ب 

 هي فور12 و 8 ي هاخيآژانس به تار
 :ندارائه شده ا

 بودن ريدر گ آژانس در مورد -1
 كيزي فتوي كاركنان انستياحتمال
 ي بر روراني اتي در فعاليكاربرد
 يي كوشش هاEBW ي هايچاشن
 گاما ي سنج هافي طدي خريبرا

Boreholeشخص ني  توسط ا 
Gov/2008/4دي خري و كوششها برا 
spark gapsاشخاص گري دلهي   به وس 

) Gov/ 2008/4(  .  نمود اني برانيا 
 ي نظر در كارهاكه شخص مورد

 نبوده و ري در گEBWمربوط به 
 چاه ي مربوط به حفاردي خريتقاضا

 رانيا.  وزارت نفت بوده استيبرا
 دي خري انجام شده برايتالشها

Spark Gapsاشخاص را گري دلهي بوس 
 خود يابيآژانس به ارز.  نمودبيتكذ

در خصوص اطالعات ارائه شده از 
 . دهدي ممه اداراني ايسو
 راني از انيانس همچن آژ-2

درخواست نمود كه در مورد آنچه كه 
 تواند به ي شود و مي مدهي نام4پروژه 

 مرتبط باشد ومي اوراني سازيامكان غن
 ي اظهارات قبلرانيا.  دهدحيرا توض

 4خود را تكرار نمود كه هرگز پروژه 
 ي سازينداشته است و پروژه غن

 ان از آنچه توسط سازمري به غومياوران
 انجام شده، وجود نداشته ي اتميرژان

 خود از يابيآژانس به ارز. است
 راني اياطالعات ارائه شده از سو

 . دهديادامه م
 ري زي آژانس در خصوص پروژه ها-3

 ، كارخانه 1/11/5پروژه : سوال نمود
 2/11/5 بندرعباس ، پروژه يجنوب
 دي زرد به هگزافلوراكي كليتبد
 و قيتحق ، 5/11/5 ، پروژه ومياوران

. ظي و تغليتوسعه در مورد معدن كار
 را يي پروژه هاني وجود چنرانيا

 خود يابيآژانس به ارز.  نمودبيتكذ
 راني اياز اطالعات ارائه شده از سو

 . دهديادامه م
 درخواست نمود راني آژانس از ا-4

 ني گسترده بيدارهايكه هدف از د
 كه ي افراد2001 تا 1995 يسالها

 راني ايرنامه هسته امشخص شده در ب
 دهد و حي بوده اند را توضريدرگ

 يي مالقاتهاايافراد، شركتها و موسسات 
 رانيا. ديكه انجام شده را مشخص نما

 انجام دارهاي دنياذعان نمود كه ا
 از كي چيشده، اما اظهار داشت كه ه

 ،ي هسته ايتهايآنها در رابطه با فعال
 نبوده است ومي اوراني سازيشامل غن

.  آن را ارائه نكرده استاتي جزئو
 در خواست 2008 ي م14آژانس در 
 . پاسخ مشروح تكرار نموديخود را برا

 در پاسخ به درخواست راني ا-5
 ي انجام شده برايآژانس، تالشها

 در سال ي نوتروني چشمه هاديخر
 ني همچنرانيا.  نمودبي را تكذ2003
 1997 انجام شده در سال يتالشها

 ي براي آموزشيره ها كسب دويبرا
 ي جداساز،يمحاسبات نوترون

 ي ، نرم افزار هاي سازيغن/ يزوتوپيا
 و ي نوتروني هاه چشم،يموج انفجار

 ، GOV/2008/4 (كي بالستيموشكها
 .  نمودبيرا تكذ) 40بند 
 كه در ي مجددا سواالتزي ناني پادر    

 آژانس مورد 2008 ي م9نامه مورخ 
 .ر شده استاشاره قرار گرفته ، تكرا

 

ايران همكاري : البرادعي * 
  :الزم را نمي كند 

  
، مدير كل آژانس 2008 ژوئن 2 در 

بين المللي انرژي اتمي ، در اجالس 
از ايران مي : حكام آژانس، گفته است 

خواهم در باره پرسشها پيرامون 
. فعاليتهاي نظامي همكاري كامل كند 
ادعاها كه در باره فعاليتهاي اتمي 

ي ايران با آژانس در ميان نظام
گذاشته شده اند و اطالعات و مدارك 
در باره آنها كه در اختيار آژانس قرار 
گرفته اند، نياز به بررسي دارند تا از 
غير نظامي بودن فعاليتهاي اتمي ايران 

همكاري . اطمينان كامل حاصل آيد
  .ايران در اين زمينه بسيار مهم است

ان در مقام     البرادعي از سكوت اير
پاسخ به پرسشهاي آژانس در باره 
فعاليتهاي اتمي نظامي، ابراز تأسف كرد 

  و 
بدين قرار، گزارش : انقالب اسالمي

البرادعي ، در آن قسمت كه به  سئوالها 
مي » فعاليتهاي اتمي نظامي « در باره 

و همين . پردازد، به زيان رژيم است
قسمت از گزارش ، واكنشهاي گسترده را 

   : بار آورده استبه
  

 و اتحاديه 1+5كشورهاي 
از رژيم ... اروپا و هند و

ايران مي خواهند غني 
سازي اروانيوم را متوقف 

 :كند 
  

 ، ) 87 خرداد 8( به گزارش اعتماد ◄ 
با انتشار گزارش جديد آژانس بين 
المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي 
هسته يي ايران درخواست هاي بين 

ني بر توقف غني سازي از المللي مب
آلمان،  :سوي تهران اوج گرفت

امريكا، فرانسه، انگليس، شوراي 
همكاري خليج فارس، اتحاديه اروپا و 

 صفحه يي 9 به دنبال ارائه گزارش هند
محمد البرادعي مديركل آژانس بين 

 عضو شوراي 35المللي انرژي اتمي به 
 يك بار ديگر از ايران خواستند ، حكام
ت به توقف فعاليت هاي هسته يي تا نسب

و شفاف سازي برنامه هاي اتمي اش 
 .اقدام كند

دوازدهمين گزارش البرادعي حاوي    
برخي نكات منفي درخصوص فعاليت 

ابراز نگراني . هاي هسته يي ايران بود
جدي آژانس درخصوص مطالعاتي كه 
تهران از آن به عنوان مطالعات ادعايي 

واست ياد مي كند و تكرار درخ
پاسخگويي ايران به پرسش هاي مطرح 
شده در گزارش اسفندماه البرادعي را 

مي توان به عنوان كليدي ترين نكات 
نكاتي  .گزارش تازه آژانس تعبير كرد

كه البته به باور منوچهر متكي وزير 
  .نيست» نكته خاص منفي«امور خارجه 

 مه 26(   خبرگزاري آسوشيتدپرس ◄
  :       كرده است واكنشها را گزارش)  
 گزارش حاكي از اينست كه ايران ●

اطالعات الزم براي تشخيص نظامي يا 
غير نظامي بودن فعاليتهاي اتمي خود 
را در اختيار آژانس بين المللي انرژي 

يك ديپلمات . اتمي نگذاشته است
ارشد سازمان ملل مطلع از پرونده 
اتمي ايران بر اين نظر است كه 

اي دوازده گانه هيچيك از گزارشه
آژانس بين المللي انرژي اتمي  اين 
سان ايران را به راست گوئي فرا 

  .نخوانده بود
 سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين ●

گزارش : المللي انرژي اتمي مي گويد
طبيعت صلح آميز فعاليت « حاكي از 

تقالي شرم آور . »اتمي ايران است 
دادن امريكا در ناگزير كردن آژانس به 

گزارشي بر ضد ايران به شكست 
  .انجاميد

 اما گرگوري شولت، نماينده امريكا ●
گزارش آژانس در : در آژانس، گفت

آشكار كردن طفره رفتن ايران از 
دادن پاسخ هاي روشن به پرسشهاي 
جامعه بين المللي در باره آن بخش از 
فعاليتهاي اتميش كه موجب نگراني 

دازه كافي اين جامعه شده است،  به ان
فهرست طوالني به ايران .  قوي است 

داده شده است و ايران به هيچيك 
  .پاسخ نداده است

     در همان زمان كه ايران مانع از 
بازرسي و پرسش كردن مفتشان سازمان 
ملل مي شده، با نقض قطعنامه هاي 
شوراي امنيت ، به غني سازي اورانيوم 

ز او قسمتهائي ا. ادامه مي داده است 
( گزارش را تكذيب صريح قول ايران 

به همه پرسشهاي آژانس پاسخ داده ايم 
  . دانست) 
 3500 برابر گزارش آژانس، ايران ●

در . سانتريفوژ را بكار انداخته است
غني سازي اورانيوم هنوز در مرحله 

مقام ارشد سازمان ملل . آزمايشي است 
مي گويد ايران مي تواند به هدف 

 سانتريفوژ 6000داختن خود كه بكار ان
است، در تابستان سال جاري دست 

  .  بيابد 
 ماه 18 سانتريفوژ، ظرف 3000     اما با  

، مي توان اورانيوم الزم براي ساختن 
  .يك بمب اتمي را غني كرد 

ادعاهايي «  گزارش  قيد مي كند كه ●
كه در باره وجود برنامه اتمي نظامي 

ند مي شوند، موجب نگراني جدي هست
. و اين قيد، تأييد نظر امريكا است » 

ايران : بخصوص كه گزارش مي گويد 
اطالعات الزم را در اختيار آژانس 

  .نگذاشته است 
 27(  به گزارش ميدل ايست نيوز ◄
سخن گوي وزارت خارجه امريكا، ) مه 

گزارش : مك كومارك گفته است 
جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي 

ايران به آندسته از مبرهن مي كند كه 
پرسشها كه به فعاليتهاي اتمي نظامي 
. راجع مي شده اند، پاسخ نداده است 
عدم همكاري ايران با آژانس در اين 

  . زمينه كامل بوده است 
رايس، )   مه 28(  به گزارش رويتر ◄

ايران : وزير خارجه امريكا ، گفته است 
مي بايد در باره گزارش جديد آژانس 

: آژانس مي گويد. بدهد ، توضيح 
نگراني بزرگي نسبت به موضوع 

تحقيقش كه توليد كالهك اتمي توسط 
  .ايران است، وجود دارد 

    من فكر مي كنم ايرانيها مي بايد در 
. باره گزارش آژانس توضيح بدهند 

آنها  با آژانس : اين گزارش مي گويد
در باره سئوالهاي مهم  پيرامون 

ه در تاريكي خود فعاليتهاي اتمي ماند
كه جامعه بين المللي دارد، همكاري 

  . نكرده اند 
     رايس اين سخنان را ، در هواپيمائي 
كه او را به استكهلم براي شركت در 
يك كنفرانس بين المللي در باره عراق 
مي برد، خطاب به روزنامه نگاراني 

او . گفته است كه با او همراه بوده اند 
گزارش آژانس توضيح داده است كه 

 1 + 5تغييري در تصميم كشورهاي 
مبني بر پيشنهاد امتيازها به ايران نمي 

  .دهد 
)  مه 27(  خبرگزاري فرانسه ◄

گزارش مي كند كه خاوير سوالنا، 
مسئول سياست خارجي  اتحاديه اروپا 

اميدوار است به زودي : گفته است 
براي دادن مجموعه امتيازهاي 

  .  برود به تهران1 +5كشورهاي 
 سخنگوهاي وزارت خانه هاي ●

خارجه انگلستان و آلمان و فرانسه گفته 
اند  گزارش آژانس احتمال وجود 
فعاليتهاي اتمي غير صلح آميز ايران را 

  .قوي تر مي كند
 28(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

، هادلي، مشاور امنيتي بوش، )مه 
به ايران اجازه : هشدار داده است

د گفتگوها در باره برنامه نخواهيم دا
اتمي را طوالني كند و در قفاي آن، 

  .برنامه اتمي خود را پيش ببرد
     او كه در كنفرانسي با شركت 

 كشور، در واشنگتن 80نمايندگان 
اگر : سخن مي گفت، خاطر نشان كرد 

يك امر باشد كه همه ما بر سر آن 
توافق داريم، اينست كه مجهز شدن 

اتمي براي صلح ايران به سالح 
. خاورميانه و دنيا ، فاجعه ببار مي آورد
« اين كنفرانس بمناسبت پنجمين سال 

امنيت از راه جلوگيري از گسترش 
  .تشكيل شده بود»  سالح اتمي

    او گفت خطر انتشار سالح اتمي از 
سوي ايران و كره شمالي بزرگ است 

خطر انتشار سالح اتمي توسط كره . 
او جزئياتي . استشمالي هنوز جدي 

 را  شرح 2007از  رويداد مورخ فوريه 
 كشور عضو اين بنياد محموله 4: داد

اين . يك كشتي را  توقيف كردند
. محموله تجهزات بود  به مقصد سوريه 
اين تجهيزات بكار توليد موشك دور 

گمرك كشور چهارم . برد مي آمدند 
محموله اين كشور را به كشور مبدء باز 

  .گرداند
      ممنوعيت هائي از اين نوع در  

سراسر جهان با موفقيت انجام گرفته 
بسياري از كشتي هاي حامل . اند

تجهيزات و ابزار حساس كه مقصدشان 
ايران و كره شمالي و سوريه بوده اند، 

  . توقيف شده اند
      امروز، ما براي همگان روشن مي 
كنيم كه امريكا به حساب هر كشور، 

ست ، يا عامل غير دولتي يا گروه تروري
فردي كه بخواهد از كوششهاي 
تروريست ها براي دست يابي به اسلحه 
كشتار جمعي، حمايت كند ، خواه با 
ايجاد تسهيالت، كمك مالي و يا در 

اختيار گذاشتن امكانات الزم براي 
موفق شدن اين كوششها،  خواهد 

  .رسيد
  

دستگاه اطالعاتي امريكا قصد * 
ابي سازمانهاي ندارد ارزي

اطالعاتي امريكا در باره برنامه 
اتمي ايران رامورد تجديد نظر 

  :قرار دهد
  

 مه، رويتر از واشنگتن 29 در ◄
گزارش كرده است كه دستگاه 

 13اطالعاتي در نظر ندارد ارزيابي 
سازمان اطالعاتي امريكا را كه بنا بر 

، برنامه توليد 2003آن، ايران از اواخر 
الاجرا گردانده است، سالح اتمي ب

با وجود .  مورد تجديد نظر قرار دهد 
اين كه اين سازمانها مورد انتقاد 
قرارگرفتند بدين خاطر كه فعاليتهاي 
اتمي محرمانه ايران غفلت كرده اند،  
دستگاه اطالعاتي امريكا موردي براي 

دونالد كر، . تجديد ارزيابي نمي بيند 
 : معاون امنيت ملي امريكا مي گويد

آن گزارش نگرانيها از بابت مقاصد 
گناه . اتمي ايران را ابراز كرده است 

غفلت همگان از نگرانيهاي ابراز شده بر 
. گردن سازمانهاي اطالعاتي نيست 
دستگاه اطالعاتي امريكا، بر اين 
نگرانيها،  بيشترين تأكيد را گزارده 

لذا، تا وقتي داده جديد و .  است 
 اختيار قرار امرهاي واقع جديد در

نگيرند،ما تغييري در ارزيابي سازمانهاي 
بديهي . اطالعاتي امريكا نمي دهيم 

است همه روز مي كوشيم داده ها و 
  . امرهاي واقع جديد بدست آوريم 

  
الريجاني تهديد مي كند كه با * 

  :آژانس همكاري نمي كنيم 
  

كه با علي الريجاني  خرداد 8در ◄ 
س مافياهاي مجل» رئيس «  رأي ، 232

در باره گزارش .   مالي، شد–نظامي 
برخي از آن « :البرادعي گفته است
داد كه البرادعي  مطالب نشان مي

گونه سند و مدركي دال بر  هيچ
يي به  ي هسته گرايش ايران در زمينه
چنين بيان كرده  سمت سالح ندارد، هم

 .هاي آژانس مستمر است كه نظارت
ن شده چنين در اين گزارش عنوا هم

كه ما در مورد آب سنگين از طريق 
ماهواره نظارت داريم و از همكاري 
ايران با بازرسان ستايش كرده است، 

هاي چند  البته در بندهايي نيز حرف
رسد بيشتر  پهلو زده كه اين به نظر مي

اي و پمپاژ القائاتي در  ي رسانه صبغه
كردند تا يك  اين زمينه را دنبال مي

ين رفتار بعضا در سند حقوقي؛ كه ا
 . ها متبلور شده است رسانه

اين رفتار بايد يك جايي خاتمه     
 بنا نيست ايران همكاري وسيعي با .يابد

آژانس داشته باشد، اما آنها هر زماني 
كه سوء استفاده كنند و بخواهند اين 

ها را ادامه دهند، حتما مجلس در  روش
كند و  يي ورود پيدا مي ي هسته پرونده

جع به رفتار آينده با آژانس را
توجه كنند  بايد .كند گيري مي تصميم

اگر بناست طبق مداليته با ايران 
اي داشته باشند،  همكاري صادقانه

گزارشات آنها از يك متانت حقوقي 
بايد برخوردار باشد و به دنبال 

  » .اي نباشند جوسازي رسانه
  8در صفحه
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ده كشور مدارك درباره * 
ي نظامي ايران، در فعاليتهاي اتم

اختيار آژانس بين المللي انرژي 
  :اتمي گذارده اند 

  
 مه، رويتر، از قول اولي 29 در ◄

هينونن ، معاون رئيس آژانس بين 
المللي انرژي اتمي گزارش كرده 

 كشور 10است كه آژانس از حدود  
مدارك در باره فعاليتهاي اتمي نظامي 

داده و . ايران دريافت كرده است 
رك مربوط هستند به بخش مدا

مهندسي ساختن بمب اتمي و 
تجهيزاتي كه بكار توليد سالح اتمي 
مي آيند و نه فعاليتهاي اتمي غير صلح 

  . آميز 
     گزارش آژانس در باره فعاليتهاي 

 مه انتشار يافته است 26اتمي ايران در 
 2شوراي حكام آژانس قرار است در . 

رسي اين  ژوئن به بر6ژوئن تشكيل و تا 
  . گزارش بپردازد 

  
پوتين كه اينك نخست وزير * 

ايران : روسيه است مي گويد
  :نمي خواهد بمب اتمي بسازد

  
مصاحبه خود  ) 2008   مه 31(  لوموند 

با پوتين، رئيس جمهوري ديروز و 
نخست وزير امروز روسيه را انتشار داده 
است كه در آن تاريخ در پاريس بسر 

  :مي برد
آيا ارزيابي شما : مي پرسد لوموند ●

اينست كه ايران سعي در تهيه بمب 
  اتمي دارد ؟

من بر اين : پوتين پاسخ مي دهد* 
آنها . ايرانيها مردمي با عزتند. باور نيستم

مي خواهند از استقالل خود سود 
جويند و از حقوق خود در 
برخورداري از اتم غير نظامي استفاده 

وقي، از لحاظ حق: صريح بگويم. كنند
برابر . اشكالي بر كار ايران نيست

قرارداد منع گسترش سالح هسته اي، 
.  ايران حق دارد اورانيوم را غني كند
ايران را سرزنش مي كنند بخاطر اين 

به ( كه تمامي فعاليتهاي اتمي خود را 
اين مسئله . اطالع نداده است ) آژانس 

من همواره ...  ايست كه بايد حل شود 
ايراني  خود گفته ام  به مخاطبان 

. كشور آنها در منطقه آرام  قرار ندارد
در منطقه اي در حال انفجار قرار 

ما از آنها خواسته ايم اين امر را . دارد
در نظر بگيرند و همسايه هاي خود يا 
جامعه بين المللي  را تحريك وعصباني 
نكنند و ثابت كنند كه در پس ظاهر، 

  .هدفي پنهاني ندارند
بنا بر اصل، ايران بمثابه يك : ند  لومو●

قدرت بزرگ، مي تواند مدعي داشتن 
  .بمب اتمي شود

ما مخالف مسلح شدن ايران : پوتين* 
موضع اصولي ما . به سالح اتمي هستيم 

بكار بردن سالح اتمي در ... اين است 
منطقه اي كوچكي مثل خاورميانه، 

چه سودي در . بمنزله خودكشي است 
سود فلسطيني ها در اين كار است ؟ 

زيرا به حيات فلسطيتي ها . آنست؟ نه
ما با تمام وسائل ... نيز پايان مي دهد 

از انتشار سالح هسته اي جلوگيري مي 
ما يك برنامه بين المللي غني . كنيم 

زيرا . سازي اورانيوم را پيشنهاد كرديم 
بسياري از كشورهائي . تنها ايران نيست 

ر گزينش كه رشد مي كنند در براب
بنا بر اين، . انرژي اتمي قرار مي گيرند 

براي نيروگاه اتمي خود، نياز به 
اورانيوم غني شده پيدا مي كنند و 
براي داشتن اورانيوم غني شده، يا بايد 
خود آن را تهيه كنند و يا يك مؤسسه 

بين المللي آن را در اختيارشان قرار 
هرگاه هركشور خود به اين .  دهد 

 كند، همواره اين شك كار اقدام
وجود خواهد داشت كه مبادا درپي 

كنترل كشورها . توليد بمب اتمي شوند
از اين رو، ما . كاري بسيار مشكل است

پيشنهاد مي كنيم غني سازي در 
كشورهائي انجام بگيرد كه مورد هيچ 

زيرا هم اكنون سالح . سوءظني نباشند 
براي اين كه اين . هسته اي دارند 

تواند جامه عمل بپوشد، پيشنهاد ب
شركت كنندگان كي بايد مطمئن 
باشند كه مقدار الزم اورانيوم غني 
شده را دريافت و فضوالت آن را 

  .تحويل خواهند داد
  
عبدالقادرخان، اعتراف به *

دادن تكنولوژي و تجهيزات 
الزم براي توليد بمب به ايران و 
كره و ليبي زير فشار و دروغ 

  :بود
  

) 2008 ژوئن 5 (  واشنگتن پست◄
مصاحبه تلفني با عبدالقادرخان، پدر 
. بمب اتمي پاكستان، بعمل آورده است
در اين مصاحبه، عبدالقادرخان گفته 

اعتراف به دادن تكنولوژي و : است
تجهيزات اتمي به ايران و كره شمالي 
و ليبي را زير فشار كرده است و آن را 

آنهائي كه به من مي . تكذيب مي كنم 
د اين اعتراف را بكنم ، هيچيك گفتن

بدان باور نداشتند و از من مي 
خواستند اعترافي بكنم كه دروغ بود و 

  .فاقد اعتبار بود و هست
 بدين سو، در خانه خود 2004     او از 

  . زنداني بود
  

تشديد مجازاتها، 
تهديد به جنگ، متهم 
كردن رژيم به تماس 

  ...پنهاني با القاعده و
  

درياساالر مك گوورن از 
فالون مي خواهد سكوت را 
بشكند و حقيقت را در باره 
وجود طرح حمله به ايران 

  :فاش گويد 
  

 مه، ري 19در تاريخ : انقالب اسالمي
مك گوورن، افسر اطالعاتي پيشين ارتش 

 سال تحليل 27امريكا و كسي كه بمدت 
گر سيا بوده است، نامه اي به درياساالر 

عمده نامه او نكات . فالون نوشته است
   :اينست

 ميدانم كه شما حالي كرده ايد كه ●
نه با . در باره ايران صحبت نمي كنيد 

.  بودن ضبط صوت و نه در نبودن آن 
. اما تعهدهاي ما نبايد دائمي باشند 
حال كه شما از خطر حمله نظامي به 
ايران آگاهيد، مجازيد زبان به اظهار 

بار حقايقي بازكنيد كه بسا مانع از ب
ما مثل .  آمدن فاجعه ديگري شوند 

افسران ارتش هيتلر نيستيم كه به 
شخص او سوگند وفاداري خورده 

دو سال پيش، من به آكادمي .  باشيم
دريائي آناپوليس نامه نوشتم كه بدانم 
از داوطلبان چه نوع سوگند وفاداري  

با شگفتي از بسياري از . طلب مي كنند 
ه نسبت به آنها پاسخ دريافت كردم ك

فرماندهي كل قوا سوگند وفاداري ادا 
به باور من، به قانون اساسي .  مي كنند 

است كه مي بايد سوگند وفاداري 
  . خورد و نه رئيس جمهوري

 جاي ترديد نيست كه شما به روشني ●
تمام مي دانيد كه حمله به ايران نقض 

زيرا . آشكار قانون اساسي امريكا است 
 قراردادهائي كه به بنا بر اين قانون،

تصويب مجلس سنا رسيده اند قانون 
بنا بر .  الزم االجرا در كشور هستند 

اين ، منشور سازمان ملل متحد كه سنا 
 رأي 89، با اكثريت 1945 ژوئيه 28در 

 رأي مخالف تصويب كرده 2موافق و 
است حمله كشوري به كشور ديگر را 

مگر اين كه كشوري . ممنوع مي كند 
اجل براي صلح جهاني ايجاد خطري ع

در اين صورت، اين شوراي . كند 
امنيت است كه مي بايد حمله به آن 

منشور،  جنگ . كشور را تصويب كند 
پيشگيرانه و مانند آن را مجاز نشمرده 

ايران نيز خطري عاجل براي . است
  .امريكا و متحدانش پديد نياورده است 

 براي مشروع گرداندن حمله به ●
مقامات حكومت همه كار ايران، 

. خواهند كرد تا شما را به حاشيه برانند
با توجه به شخصيت برجسته شما، 
مطبوعات را نيز برآن خواهند داشت 

در حقيقت، عالئم . با آنها همكاري كنند
مشهود حاكي از آنند كه از  مطبوعات 
خواسته اند بسود حمله به ايران تبليغ 

ات من كه كارم تحليل مطبوع.  كنند
روسيه در دوران كمونيستي بود، مي 
بينم واشنگتن پست و نيويورك تايمز 
براي كاخ سفيد همان نقش را بازي 
مي كنند كه پراودا و ايزوستيا براي 

  . كاخ كرملين بازي مي كردند
     در حال حاضر، سانسور اطالعات در 
باره ايران و دستكاري اطالعاتي كه 

از زماني منتشر مي شوند  بسيار بيشتر 
است كه كاخ سفيد حمله به عراق را 

بسا شما از اين . تدارك مي كرد
بدين خاطر  دقيقا. واقعيت آگاه نيستيد

كه رسانه ها  با فوت و فن بسيار واقعيت 
از اين رو، نمونه اي . را قلب مي كنند 

در ماه : را به اطالع  شما مي رسانم
هاي اخير، آشوبهاي جنوب عراق را 

درياساالر .  قلمداد كردندزير ايران
 25مايك مولن ، رئيس ستاد ارتش، در 

آوريل، به خبرنگاران گفت كه ژنرال 
پترائوس ظرف دو هفته آينده گزارشي 
را ارائه خواهد كرد حاوي جزئيات 
مداخالت ايران در عراق به قصد 
جلوگيري از ثبات پيدا كردن  اين 

ستاد پترائوس نيز به رسانه هاي . كشور 
يكا اطالع داد كه در كربال سالح امر

اما وقتي .ايران كشف و ضبط شده اند 
كارشناسان سالح و مهمات به كربال 
رفتند تا سالح ايراني را آزمون كنند،  
اسلحه اي كه بتوان ساخت و ارسال 

  . آن را به ايران نسبت داد، نيافتند 
     آيا اين امر به شما گزارش شد ؟ 

طر از شما مي اين پرسش را بدين خا
كنم كه مطبوعات آن را گزارش 

دو ژنرال، مولن و پترائوس .  نكردند
زنده اند و از بابت اين دروغ نگراني 

اين دو  كه همچنان به . نيز ندارند
دنبال سالح ساخت ايران هستند كه 
بتوانند به مطبوعات نشانشان بدهند، 
پيشاپيش، به دستياري رسانه ها به 

كرده اند كه ايران به امريكائيان القاء 
عراق اسلحه مي فرستد و آشوبهاي 

فاجعه اين .  عراق زير سر ايران است 

از اين رو . سان پديد مي آورند
  .مسئوليت شما سنگين است

 سازمان اطالعاتي 16:  نمونه اي ديگر●
امريكا گزارش كردند كه ايران از 

، برنامه توليد سالح 2003اواسط سال 
با وجود .  ده استهسته اي را رها كر

اين، مايكل هايدن، رئيس سيا  كه القاء 
 آوريل، در علن، 30پذير است، در 

گفت نظر شخصي من اينست كه ايران 
و باز . در كار ساختن بمب اتمي است

سياست حكومت ايران كه : او گفت
عالي ترين مقامش آن را تصويب كرده 
است، بر تسهيل كشتن ارتشيان 

  . ستامريكائي در عراق ا
 درياساالر زيني كه راست كرداري ●

او بي خدشه است، پيش از جنگ 
عراق، در موقعيتي قرار گرفت كه شما 

او در اوضاع و . امروز قرار داريد
احوالي قرار گرفت كه نتوانست صدا 

شما مي بايد . به اظهار حقايق بلند كند
از او بپرسيد در موقعيتي كه شما در 

 . آنيد چه بايد بكنيد
    زيني يكي از شرافتمند افسران    

، ديگ 2002  اوت 26در . ارتش است 
چني معاون رئيس جمهوري امريكا، 
اظهاراتي در باره خطري كه وجود 
سالح اتمي در دست صدام براي 
جهان در بردارد، ايراد كرد كه مقامات 
. اطالعاتي امريكا  قابل تحمل نبود
ژنرال زيني ديرتر گفته است دروغ 

قابل تحمل نبود و او از اينكه چني 
دستگاه اطالعاتي واكنش نشان نداده 

زيني دو سال . است، يكه خورده است
نقش او . پيش از آن بازنشسته شده بود

بعنوان مشاور او را از سخن به اعتراض 
در يك صبح  .  گشودن باز مي داشت

يك شنبه، در ديدار با روزنامه نگاران 
ه صدام دليل محكمي بر اين ك: گفت

سالح كشتار جمعي در اختيار دارد، 
من شنيدم دليلي را ... وجود نداشت 

دارند مي تراشند براي توجيه ورود در 
  .جنگ

        ديگ چني اين اقبال را داشت 
كه مانع از وقوع يك جنگ غير ضرور 

. و زيني اين امر را مي دانست. شود
افسران در رديف او نيز واقعيت را مي 

. ما فرصت را مغتنم نشمردا. دانستند
كساني چون ژرژ تنت، رئيس سيا، نيز 
شهامت الزم را براي ابراز حقيقت 

  .نيافتند
       تنت، در خاطرات خود، كه سال 
پيش انتشار يافت نوشت، چني بر آن 
نشد كه صحت اطالعي را كه در 
اظهارات خود بكار برد،  با پرسش از 

اظهارات چني او را . سيا ، چك كند
رئيس . غافلگير كرده است كامال 

جمهوري نيز از آنچه معاونش قرار 
.  داشته است بگويد، آگاه نبوده است
سخنان چني تنت را غافلگير نكرده 

 به 2002 ژوئيه 20زيرا او در . است
رئيس انتليجنت سرويس انگلستان گفته 

بوش قصد دارد با عراق وارد : بود
جنگ شود و هدفش از اين جنگ، 

« اطالعات و . ر رژيم عراق است تغيي
مي بايد اين جنگ را » امرهاي واقع
  . توجيه كنند

 درياساالر فالون شما مي دانيد كه ●
اينك نيز اطالعات طوري ساخته و 
انتشار مي يابند كه جنگ با ايران را 

و هيچكس بهتر از شما نمي . توجيه كند
داند علت استعفاي شما از فرماندهي 

 خاورميانه ربط مستقيم قواي امريكا در
جاي . دارد با تدارك جنگ با ايران

ترديد نيست  كه شما روبرت گيت را 
مي شناسيد  همانطور كه من مي 

وقتي رونالد ريگان از ويليام . شناسم
كيسي خواست كسي را در رأس بخش 

تحليل هاي سيا بگمارد كه بتواند 
تحليل هائي را ارائه كند حاكي از اين 

يه هرگز تغيير نخواهد كه رژيم روس
  . كرد، او گيت را به اين مقام گمارد

     پس جاي تعجب نيست كه با وجود 
 سازمان اطالعات امريكا 16گزارش 

مبني بر اين كه ايران برنامه توليد بمب 
اتمي را كنار گذارده است، گيت مي 

ايران در خفا مشغول ساختن : گويد
 بنا بر اين، بدون كمتر. بمب اتمي است

ترديد، شما و من مي دانيم هرگاه 
ديگ چني رئيس جمهوري را به حمله 
نظامي به ايران متقاعد كند، روبرت 
گيت هم جنگ را توجيه خواهد كرد 

  .و هم آن را تدارك خواهد كرد
آيا ممكن است !  درياساالر فالون ●

تنها باشيد و تنها افسري  شما كامال 
ي باشيد كه بخاطر وفاي به اصل راهنما

خود، استعفاء داده و بازنشسته شده 
باشيد؟  آيا هيچ افسر ارشد در خدمت 
يا بازنشسته ديگري نيست كه جرأت 
كند به مردم امريكا بگويد ژرژ بوش در 

  تدارك جنگ با ايران است ؟ 
    ژنرال اسكوكرافت مشاور امنيتي 

نيز او را ) پسر ( بوش پدر بود و بوش 
مشاور ارشد خويش در سياست 

با وجود اين، او در . خارجي كرد 
مصاحبه با فايننشال تايمز، در اواسط 

،  بوش را مورد انتقاد شديد 2004اكتبر 
آريل شارون نخست : قرار داد و گفت

وزير اسرائيل او را آلت فعل خود در 
  . سياست خاورميانه اي كرده است

    جاي ترديد نيست كه جانشين 
ت كه شارون، اولمرت بر اين باور اس

موافقت بوش را با حمله به ايران، پيش 
از پايان دوران رياست جمهوريش، 
دارد و پرزيدنت بوش، بي اعتناء به پي 
آمدهايش، هيچ كاري براي جلوگيري 
از حمله نظامي اسرائيل به ايران 

  .نخواهد كرد
احمدي نژاد «  ورد زبان كردن ●

اسرائيل را تهديد مي كند به حذف 
كه من آن را » گار شدن از صفحه روز

دروغ بزرگ مي خوانم  زيرا همانطور 
كه شما مي دانيد و مردم امريكا نمي 
دانند، ترجمه تحت الفظي از فارسي 
: به انگليسي قول احمدي نژاد اينست

رژيم اشغالگر قدس مي بايد از صفحه «
بخالف آنچه كه .  »روزگار محو شود 

كاخ سفيد مي خواهد ما همه باور 
س جمهوري ايران اسرائيل را كنيم، رئي

نگفته . تهديد به نابودي نكرده است
است اسرائيلي ها را به دريا مي ريزيم 
و يا اسرائيل را از صفحه روزگار محو 

  .مي كنيم
 برخي خود را به اين قانع مي كنند ●

كه بوش به چيزهائي كه ورد زبان 
من بر اين نظرم . كرده است باور ندارد

ي اسرائيلي ها او برا. كه باور دارد
آنچه آنها بر . گوش شنوائي است

آيا  . زبانش مي گذارند، او باز مي گويد
 بدترين شق مي تواند باشد آنچه واقعا

اين است كه بوش باور دارد ايران 
موجوديت اسرائيل را تهديد مي كند 
و بخاطر اين تهديد امريكا مي بايد 
دست به عمل نظامي بزند؟  يا اين كه 

عمل » توجيه « المي است براي تكيه ك
نظامي امريكا بر ضد ايران بخاطر حفظ 

  اسرائيل از چنين تهديدي ؟ 
     آنچه شما، دريا ساالر فالون، مي 
توانيد بكنيد اينست كه با اقتدار در باره 

   مثال –آنچه ممكن است روي بدهد 
، هرگاه -براي قواي امريكا در عراق 

بدهد بوش به جانشين شما دستور 
ايران را موشك و بمب باران كند، 

چنين دستوري القاي . صحبت كنيد
كسانس چون اليوت آبرامس است، 
همان كه فكر معامله پنهاني با ايران را 
القاء كرد و ماجراي ايران گيت پديد 

  اين او بود كه فكر . آمد
  9در صفحه

 غرش طوفان 
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جلوگيري از رو آمدن حماس  و حزب 
قاء كرد و در اهللا را با بكار بردن زور ال

  .هر سه مورد به كنگره دروغ گفت
     هرگاه شما سوگند وفاداري خود را 
سوگند به قانون اساسي بشماريد، ديگر 
افسران ارشد را نيز مي بايد به گفتن 

  . حقيقت برانگيزيد
هرگاه از :  در پايان، از شما مي پرسم●

 كه –رهگذر جهل عميق و ايدئولوژي 
ب سياسي از جماعت مطبوعات و احزا

ترس البي اسرائيل از آن حمايت مي 
 كار به حمله نظامي به ايران –كنند 

كشيد و ايرانيها در جنوب عراق 
هزاران امريكائي را به گروگان 
گرفتند، آيا شما مي توانيد در آئينه 
بنگريد و بگوئيد من سعي خود را 

  كردم ؟ 
  
يوشكا فيشر، وزير خارجه سابق * 

نگ با ايران ج: آلمان، مي گويد
  :نزديك است

  
 مه، يوشكا فيشر، وزير خارجه 31  در ◄

پيشين آلمان، مقاله اي را در دلي 
استار، روزنامه اي كه در لبنان به زبان 
انگليسي انتشار مي يابد، انتشار داد و 
درآن، جنگ با ايران را نزديك 

او توضيح داده است كه . توصيف كرد
اظهارات بوش در مجلس اسرائيل  

گوياي قصد امريكا و اسرائيل ) كنست(
 2008در سال .  به حمله به ايران بود

خاورميانه گرفتار مقابله نظامي مي شود 
هرگاه در ماههاي پيش رو راه حلي 

زمان كوتاه و ورود در .  پيدا نشود 
  . گفتگوهاي جدي ضرور است

     بنظر مي رسد كه امريكا و اسرائيل 
ه نظامي به توافق كرده اند كه با حمل

تأسيسات اتمي ايران، آنها را از بين 
در اسرائيل، مقامات سياسي مي . ببرند

دانند كه ورود در جنگ با ايران پي 
آمدهاي پر خطر و پر وخامت خواهد 

اما ارزيابي آنها اينست كه . داشت
ايران مجهز به بمب اتمي خطرناك تر 
و ويران كردن تأسيسات اتمي ايران و 

ين كشور كم هزينه تر قواي نظاني ا
  .است

  
هرگاه امريكا و : بشار اسد* 

اسرائيل به ايران حمله كنند، 
سوريه خود را وارد ماجرا 

  :نخواهد كرد 
  

 ژوئن، بشار اسد، در كنفرانس 2   در ◄
مطبوعاتي، در پاسخ خبرنگاري گفته 

هرگاه امريكا و اسرائيل به ايران : است
را حمله كنند،  سوريه قصد ندارد خود 

امريكا مي بايد بداند .  وارد ماجرا كند
كه اگر جنگي درگيرد، اين همسايه 
هاي ايران هستند كه خسارتها را مي 

  .  بايد تحمل كنند
اما هر ايراني وطن : انقالب اسالمي

 –دوست مي داند كه دولت خامنه اي 
احمدي نژاد در تشديد بحران و از ابداع 

.  نندانواع تحريكها هيچ فروگذار نمي ك
تازه ترين توجيه خطرناك بودن ايران، 

   :روابط پنهاني رژيم با القاعده است ؟
  

مقامات ارشد حكومت بوش 
ايران و القاعده : مي گويند

در حال انجام گفتگوهاي 
  :سري هستند

  
  گزارش ABC News مه، 29 در ◄

كرده است كه مقامات ارشد حكومت 
در ماههاي اخير : بوش به ما مي گويند

اس هاي محرمانه اي ميان مأموران تم

دولت ايران و رهبري القاعده انجام 
اين امر توجه مسئوالن . گرفته اند

رديف اول كاخ سفيد و وزارت دفاع و 
  . سيا را به خود جلب كرده است

    بنا بر قول مقامات حكومت كه از 
اطالعات حساس در اين باره آگاهند، 

خش تماس ها ميان مقامات بلند پايه ب
عمليات القاعده، از جمله دو تن از 

 2003پسران اسامه بن الدن كه از سال 
، در ايران، در خانه اي حبس هستند، 

اين مقامات بر اين . انجام گرفته اند
نظر نيستند كه بگذارد اينها آزاد بشوند 

اال اين كه نمي دانند انگيزه . و بروند 
  .ايران در گفتگو با اينها چيست

:  گفت ABCكومت به     مقام ح
ايرانيها مي دانند هرگاه بگذارند اين 
افراد بروند، بهاي سنگيني خواهند 

ايرانيها  : يك مقام ديگر گفت. پرداخت
اين افراد را گروهاي بزرگي مي دانند 

چه وقت و . و آسان رهايشان نمي كنند
چگونه اين گروگانها را بكار خواهند 
 .برد، بستگي به استراتژيشان دارد
سرنوشت اين افراد عملياتي القاعده 
يكي از اسرار تحريك آميز در جنگ 

كمي بعد از اشغال . با تروريسم است
افغانستان توسط قواي امريكا، در اواخر 

، رهبري مركزي القاعده دو شقه 2001
سيا بر اين نظر است كه يك گروه . شد 

به رهبري اسامه بن الدن و الظواهري 
زد قبايل بسوي شرق رفتند تا ن

گروه دوم به . پاكستاني، مأمن بجويند
رهبري سيف العدل مصري به ايران 

اين گروه دوم كه بنا بر . روي نهادند
نظر تحليل گران سيا شامل اعضاي 

 نفر را 20شوراي مديره است و حدود 
در ميان آنها، دو پسر .  در بر مي گيرد

بن الدن، سعد و همزه و بستگان او و 
ه سليمان القيس نيز  سخنگوي القاعد

  . هستند
      مقامات امريكا در باره اين اشخاص 

اين . به ندرت در علن سخن مي گويند
افراد را خطرناك ترين تروريست هاي 

سيف العدل در . دنيا مي شناسند
فهرست اف بي آي، بمثابه خطرناك 

او متهم . ترين تروريست قرار دارد
است كه بمب گذاريها در سفارتخانه 

اي امريكا در كنيا و تانزانيا، در سال ه
وزارت .   ، را رهبري كرده است 1998

 ميليون دالر براي سر 5خارجه امريكا 
  .  او جايزه تعيين كرده است

      دولت ايران اين عده را از سال 
به .   در توقيف نگاه داشته است2003

قول يك مقام امريكا، در خانه  
طريق حكومت امريكا از . محبوسند

سفارت سوئيس در تهران، از دولت 
ايران خواست اين افراد را به 
كشورهائي كه تابعيت آنها را دارند، 
.  براي بازجوئي و محاكمه تحويل دهد

از آن سو، سران . ايران نپذيرفت
القاعده نيز از ايران خواستند اين افراد 

خواست آنها را نيز ايران . را رها كند
رهبران القاعده  اما اخيرا. نپذيرفت

دست بكار گفتگوهاي جديدي براي 
عالئم حاكي .  كردن آنها شده انددآزا

از اينند كه ايران نيز مايل به گفتگو در 
  .اين باره شده است

 ABC     يك مقام وزارت دفاع به 
القاعده مي خواهد بخاطر آزاد : گفت

. كردن اين افراد معامله اي انجام دهد
عي خود را بكار از اين رو، بيشترين س

و نيز، .  مي برد تا  معامله را انجام دهد
، ايران نيز ابراز تمايل كرده اخيرا 

من . است در باره اين افراد گفتگو كند
نمي دانم آيا مقامات ايران مي 
خواهند سريع معامله انجام بگيرد و يا 

  . مي خواهد گفتگو را كش بدهد

     در تازه ترين گزارش وزارت 
امريكا در باره تروريسم كه در خارجه 

ماه آوريل انتشار پيدا كرد، آمده است 
كه چندين بار از ايران خواسته شده 
است اين افراد را به كشورهاي خود 
براي بازجوئي و محاكمه تحويل دهد 
و ايران از اجابت اين خواست امتناع 

ايران همچنين فعاليتهاي .  كرده است 
بال سقوط اعضاي القاعده را،كه به دن

رژيم طالبان به ايران گريخته اند، مهار 
  . نمي كند

 مي ABC    اما مقامات حكومت به 
يك دليل كه ما در علن از اين : گويند 

موضوع چندان سخن بميان نياورده 
 2003ايم اينست كه ايران از سال 

بدين سو، اين افراد را كنترل مي كند 
مانع آمد و شد و ارتباط گيري آنها . 
  . ي شودم

     ايران داليل خود را براي حبس در 
اعضاي القاعده . خانه اين افراد دارد 

اين سازمان روابط پيچيده . سني هستند
.   و گاه پرتنش با ايران داشته است
اظهارات علني اخير كه بطور غير 
عادي لحن ضد ايراني داشت، از جمله 
اظهارات الظواهري كه ايران را از 

سلط بر جنوب عراق جمله بخاطر ت
  . مورد پرخاش قرار داد

      پرسيدني است كه با وجود چنين 
رابطه اي، ايران با القاعده تماس مي 
گيرد ؟ تحليل گران سيا دو نظريه 

  :دارند
  بنا بر يك نظريه، تماس گرفتن ●

واكنش به حمله هاي زباني اخير 
ايران مي . القاعده به ايران است
ها استفاده كند خواهد از اين گروگان

در مجبور كردن سران القاعده به خود 
داري از سخن گفتن و تبليغ كردن بر 

ايران به القاعده اخطار .  ضد ايران 
مي كند هرگاه به ايران حمله كنند، 
اين افراد بهاي آن را خواهند 

  . پرداخت
 نظريه ديگر بر اينست كه ايران ●

بخاطر تهديد كردن امريكا براي گفتگو 
تا . القاعده، قدم پيش گذاشته استبا 

اگر امريكا دست به اقدام خصمانه اي 
برضد ايران زد،  اين افراد آزاد شوند 
و القاعده دست به حمله هاي 

  .تروريستي بر ضد غرب بزند
     يك مقام ارشد حكومت  مي گويد 

ميان القاعده و ايران روابط پر تنش : 
وجود دارند اما در حال حاضر، 

ه عالقه زياد به آزاد كردن افراد القاعد
. خود كه در توقيف ايران هستند، دارد
وگرنه بحاظ استراتژيك،  القاعده 

  . ايران را دشمن خود مي داند
  

 –مذاكره امريكا با ايران 
 گريز از –تشديد مجازاتها 

  :مجازاتها 
  

آيا ايران و امريكا روي به * 
  :گفتگو با يكديگر مي نهند ؟ 

  
 مه 27(  ساينس مونيتور   كريستين◄

آيا ايران و « اين پرسش  )  2008
امريكا روي به گفتگو با يكديگر مي 

  : را  بررسي كرده است » نهند 
 رويدادهاي اخير حاكي از آنند كه ●

هم ايران و هم امريكا مي خواهند با 
هفته پيش، ژنرال .  يكديگر گفتگو كنند

پترائوس، فرمانده قواي امريكا در 
: و آسياي ميانه، به كنگره گفتخاور 

من يك روش تفاهم آميز نسبت به 
او .  ايران را پيشنهاد مي كنم 

. ديپلماسي را روش درخور مي داند 
نظر او مقارن است با پيشنهاد گفتگوي 

  . همه جانبه از سوي ايران 
    در اواسط ماه مه، ايران مجموعه 
پيشنهادهائي را ضميمه نامه اي به دبير 

سازمان ملل متحد، بان كيمون ، كل 
مسائل مختلف، از جمله . تسليم كرد 

مسئله اتمي ايران ، موضوع اين 
. گفتگوي همه جانبه پيشنهادي است 
وزير خارجه ايران در باره اين 

اين پيشنهادها گوياي : مجموعه گفت 
آمادگي ايران براي همكاري با همه 

  .كشورهاي ذينفع است 
ب نامه ايران  برخي از مقامات غر●

حاوي پيشنهادها را  كم قدر شناختند و 
آن را مانوري ارزيابي كردند به قصد 

 و شوراي 1 + 5بازداشتن كشورهاي 
اولي مجموعه امتيازهائي به . امنيت

ايران را در ازاي متوقف كردن غني 
سازي اورانيوم به ايران پيشنهاد مي 
كند و دومي به دنبال گزارش 

بررسي و تصميم در البرادعي مي بايد 
باره آن  را در دستور كار خود قرار 

  . دهد 
     اما برخي از تحليل گران بر اين 
نظرند كه ابتكار ايران مي تواند بكار 
حل و فصل مسائل ديگر خاورميانه نيز 

از ديد واشنگتن كه به اين .  بيايد 
پيشنهادها بنگريم، گفتگو براي حل و 

عراق و فصل مسائل مداخله ايران در
حمايتش از سازمانهاي اسالم گرا چون 
حزب اهللا لبنان و حماس را نيز در 

  . برمي گيرد
     داويد آلبرايت، رئيس مؤسسه علوم 

اين : و امنيت بين المللي، مي گويد
ما هيچ . پيشنهادها را بايد جدي گرفت 

: او مي گويد. چيز از دست نمي دهيم 
ن با اين كه پيشنهادها در باره ايرا

مطلب نوي در برندارد، اما حاكي از 
آنند كه ايران براستي عالقمند به 

  .گفتگو است 
 در اوائل اين ماه، روبرت گيت، وزير ●

با وجود : دفاع به كميسيون سنا گفت 
ديدگاههاي سخت راديكال احمدي 
. نژاد  گفتگو با ايران بسيار مشكل است 
اما هدف مي بايد استفاده از روشهاي 

از ديپلماسي تا فشارهاي . اشد مختلف ب
. اقتصادي و نظامي را مي بايد بكار برد 
هدف از بكار بردن اين روشها مي بايد 
اين باشد كه ايران متقاعد شود گفتگو 

  . با امريكا در سودش است
     اما باز در اوائل همين ماه، بوش 
نسبت به اين فكر كه گفتگو با ايران 

ر مي كند، منطقه را از آرامش برخوردا
هشدار داد و برخي سخنان او را انتقاد 
از باراك اوباما، نامزد رياست جمهوري 
. از حزي دموكرات ارزيابي كردند 
چرا كه او گفته بود هرگاه به رياست 
جمهوري برسد، باب گفتگو با احمدي 

  . نژاد را خواهد گشود
اوباما نظر خويش را در : انقالب اسالمي

 نژاد تغيير داد و باره گفتگو با احمدي
مك كين او را بخاطر نداشتن ديگاه 

  .روشن و ثابت ، مورد انتقاد قرار داد
در هفته گذشته، آنطور كه يك  ●

روزنامه اسرائيلي خبر داد، كاخ سفيد  
نامه حاوي پيشنهادهاي ايران را ناديده 
گرفته و گفتگوهاي بوش و مسئوالن 
اسرائيل درباره اقدام نظامي بر ضد 

  . ن بوده استايرا
     انتشار خبر اين نظر را در واشنگتن 
قوت بخشيد كه اسرائيل امريكا را براي 
حمله نظامي به ايران، پيش از پايان 
رياست جمهوري بوش، تحت فشار 

اما آلبرايت، رئيس . قرار داده است 

مؤسسه علوم و امنيت بين المللي مي 
سخنان ژنرال پترائوس را در : گويد 

سخنان او شدت تحريك به . مسنا شنيد
  . جنگ را تخفيف مي دهد

 تسليم مجموعه پيشنهادها پيش از ●
 5تسليم مجموعه امتيازهاي كشورهاي 

 به ايران، در عين حال، بيانگر 1+ 
وحدت نظري است كه ميان سران 
رژيم ايران در باره گفتگو با جامعه بين 
المللي برسر مسئله اتمي بوجود آمده 

  . است 
  
مي كارتر، رئيس جمهوري جي* 

اسبق امريكا  حكومت بوش را 
  :به دوستي با ايران مي خواند 

  
 مه، جيمي كارتر، رئيس 26  در ◄

 – 1976جمهوري امريكا، در سالهاي 
 ، حكومت بوش را به اتخاذ 1980پايان 

روش دوستي با ايران كه ملتي 
امريكا براي .  خردگرا است، فراخواند 

بجاست به ايران ابراز حسن نيت خود 
تكنولوژي توليد برق اتمي و سوخت 

  . اتمي بدهد 
چه روي مي دهد اگر :      او پرسيد

 سال آينده، ايران به بمب 3ظرف 
اتمي مجهز شود؟  من مطمئن نيستم 

اما اگر . كه اين امر اتفاق خواهد افتاد
اتفاق افتاد ما چه خواهيم كرد ؟  

ني ايرانيها همانند همه ما، مردمي عقال
آيا آنها مي خواهند . روش هستند 

. خود كشي كنند ؟ من مي گويم نه 
پس كاري كه ما مي بايد بكنيم گفتگو 
كردن با آنها و به آنها گفتن است كه ما 

امريكا . مي خواهيم دوست آنها باشيم 
مي بايد ايران را آگاه كند كه مي 
خواهد به ايران سوخت و هر چيز 

تمي غير ديگري بدهد كه برنامه ا
 سال 25. نظامي آنها بدان نياز دارد 

پيش از اين ما با ايران داد و ستد با 
اينك مي بايد با . ايران را قطع كرديم 

آنها داد و ستد را به ترتيبي از سر 
گيريم كه بيانگر قصد ما بر دوستي با 

  . اين كشور باشد 
     او بوش، رئيس جمهوري امريكا را 

جنگ پيشگيرانه . د مورد انتقاد قرار دا
او را  كاري ارزيابي كرد كه هيچ 
رئيس جمهوري امريكا، پيش از او، 

اين رويه بمعناي . رويه نكرده بود 
بازداشتن خويش است از جستجوي 
راه حل ها  از راه تفاهم با كشورهاي 

  . ديگر است 
پيشنهاد كارتر را گروه : انقالب اسالمي 

بنديهائي كه بدون وجود دشمن ترسناك 
نمي توانند به قدرت برسند نه مي 

بوش و . پذيرند و نه به اجرا مي گذارند 
آن تمايلها در امريكا كه بدون ترساندن 
امريكائيان از تروريسم بين المللي و 

كمتر شانس قبضه ... دولتهاي الت و
پاسخ را به دولت امريكا را دارند، همان 

.  كارتر مي دهند  كه بوش به اوباما داد 
همچنانكه در ايران نيز، رژيم درمانده اي 
بدون محور كردن امريكا در سياست 
داخلي چگونه مي تواند استبداد 
فسادگستر و ويرانگر خود را توجيه كند ؟ 
كارتر ها مي بايد اين پرسش را از خود 

ان از رد آيا رژيم مافياها با اطيمن: بكنند 
شدن پيشنهادهاي خود توسط حكومت 

 ارائه 1 + 5بوش، آنها را به كشورهاي 
 –نكرده اند ؟ پيش از دولت خامنه اي 

احمدي نژاد، حكومت خاتمي همين 
پيشنهاد را دقيق تر و شفاف تر تسليم 
  حكومت بوش كرده و اين حكومت آن را 

   .رد كرده بود
  10در صفحه

  

 غرش طوفان 
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تشديد مجازات هاي ايران 
و روشهائي كه ايران براي 
بي اثر كردن مجازاتها بكار 

  :مي برد 
  
  :تشديد مجازاتهاي ايران * 
  

 مه، رويتر از قول يك افسر 22  در ◄
ارشد ارتش امريكا گزارش كرد  كه 
حكومت امريكا بنا دارد بر تشديد 
فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي به 
ايران تا كه مانع از نفوذ روزافزونش 

 در عين حال، حمله نظامي به .بگردد 
ايران را بعنوان آخرين عالج، در مد 

  . نظر دارد 
      آن افسر ارشد، ژنرال پترائوس ، 
فرمانده قواي امريكا در خاور و آسياي 

او به كميسيون نيروهاي . ميانه است 
: مسلح امريكاي سنا گفته است 
فشارهاي بين المللي به ايران از قرار به 

ي ايران آسيب رسانده اند و بازار انرژ
بسا ايران را ناگزير مي كنند  به فكر 
منافع دراز خود شود و با جامعه بين 

او در پاسخ سناتورها . المللي راه بيايد 
همه دولت مي بايد : گفته است 

همزمان ، روشهاي ديپلماتيك و نيز 
فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي را 
ا بكاربرند و توسل به قواي مسلح ر
بعنوان آخرين وسيله براي مهار ايران، 

  . مد نظر داشته باشند 
كوشش ما « :     پترائوس افزوده است 

در آنچه به ايران مربوط مي شود مي 
بايد اين باشد كه همكاري بين المللي 
و اجماع دولتهاي منطقه را پديد 
آوريم به ترتيبي كه نفوذ بدخيم ايران 

ش را مانع و فعاليتهاي بي ثبات كننده ا
و در همان حال، در حد امكان،  . شود

در قبال اين كشور، روشهاي سازنده را 
  .مي بايد بكار بريم 

  
وزيران خارجه امريكا و * 

انگلستان رژيم ايران را به 
مجازاتهاي جديد تهديد مي 

  :كنند 
  

 مه ، آسوشيتدپرس گزارش 22 در ◄
كرده است كه كندولزا رايس، وزير 

و داويد ميليباند، وزير خارجه امريكا 
خارجه انگلستان  به ايران هشدار دادند 
يا قطعنامه شوراي امنيت را اجرا مي 
كند و يا گرفتار مجازاتهاي جديد 

  .خواهد شد 
    اين دو، پيش از انتشار گزارش 
البرادعي، رئيس آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ، گفتند ايران مي بايد 

وقف كند و غني سازي اورانيوم را مت
برنامه توليد بمب اتمي را يكسره رها 

در صورتي كه ايران مجموعه . كند 
 را نپذيرد 1 + 5پيشنهادهاي كشورهاي 

و بكار خود ادامه دهد، البته گرفتار 
ايران .  عواقب رفتار خود مي شود 

نبايد ترديد كند كه در صورت امتناع، 
اين كشورها قطعنامه جديدي را تهيه و 

  . راي امنيت خواهند كرد تسليم شو
در حال حاضر، بر اثر :      رايس گفت 

مجازاتهاي اقتصادي كه امريكا و اروپا 
اعمال مي كنند، اقتصاد ايران  رنجور 

اين فشارها تا زماني كه ايران . است 
رويه خود را تغيير دهد، ادامه مي يابند      

امريكا درپي برداشتن : او افزود
هت بازداشتن قدمهاي ديگري در ج

سيستم بانكي بين المللي از معامله با 
.  تعداد بيشتري از بانكهاي ايران است 
هدف از برداشتن اين قدمها واداشتن 
ايران به پايان دادن به برنامه توليد 

بمب اتمي و كمك مالي رساندن به 
تا رسيدن . تروريسم بين المللي است 

به اين هدف، ما فشار اقتصادي بر ايران 
  .ا افزايش خواهيم داد ر
  

جامعه بين المللي آماده * 
تصويب مجازاتهاي جديد برضد 
ايران مي شود و ايران در كار 
جستن فوت و فن بي اثر كردن 

  :مجازتها است 
  

 مه 26(  روزنامه فرانسوي فيگارو ◄
گزارشي در باره فوت و فن  ) 2008

هائي انتشار داده است كه رژيم ايران 
 مجازاتهاي اقتصادي براي خنثي كردن

  :بكار مي برد 
 از جمله فوت و فن ها، يكي قاچاق ●

فرآورده هاي امريكائي كه صدورشان 
... ) كامپيوتر و( به ايران ممنوع است 

قاچاقچي ها . از كويت به ايران است 
مي گويند مشتريهاي ايراني اهميتي 
نمي دهند كه جنس امريكائي از طريق 

.  ن وارد شود يك كشور آسيائي به ايرا
 ساعت راه 15از دوبي تا بندر عباس ، 

مقامات امارات و نيروي دريائي . است 
امريكا و مقامات رژيم ايران، هيچيك 
مشكلي بر سر راه محموله هاي قاچاق 

در دوبي ، فهرست .  ايجاد نمي كنند 
اجناس به مأمور گمرك ارائه مي شود 

هر روز، . و او آنها را مهر مي كند 
 تن بار به 100 كشتي حدود 30 حدود

بندر عباس و بوشهر و آبادان حمل مي 
همه اجناسي كه حمل مي .  كنند 

با وجود . شوند ساخت امريكا نيستند 
اين، ارزش كاالهاي ساخت امريكا كه 

 250به ايران قاچاق مي شوند را 
.  ميليون دالر در سال برآورد مي كنند 
به ارزش كاالهاي قاچاق كه از  دوبي 

 ميليون 1200ايران حمل مي شوند را 
. دالر در سال برآورد مي كنند 
فرآورده هاي حساس نيز آسان از 
تورها تعبيه شده، عبور داده و به ايران 

اين يكي از روشهاي .  برده مي شوند 
  .دور زدن مجازاتهاي مقرر است 

 روش ديگر بي اثر كردن خودداري ●
كردن بانكهاي خارجي از گشودن 

از طريق : تبار براي خريدها استاع
بانكهاي غير ايراني كه حاضرند  
. گشايش اعتبار كنند ، عمل مي شود 
يك بانك عرب، يك بانك چيني ، يك 

  ... بانك
     بانكهائي كه در امريكا منافعي 

 درصد 15 تا 10ندارند براي ايرانيان، 
صندوقهاي : گرانتر، اعتبار مي گشايند
انكهاي محلي پس انداز آلمان و ب

سوئيس و شعب بانكهاي عرب در اروپا 
و بانكهاي آسيائي و دوبي و نيز 

  .شركتهاي پوششي بيروت 
 و هرگاه، بانكها دندان گردي نشان ●

بدهند، واردكنندگان از راه صادر 
كردن فرش و يا كاالي ديگري در 
غرب خريدار دارند، اعتبار الزم براي 

ه مي وارد كردن اين و آن كاال را تهي
  . كنند

 استفاده از واسطه ها نيز راه ديگري ●
. براي بي اثر كردن مجازاتها است 
توضيح اين كه واردكننده در تهران 
دالر مي خرد و در دوبي آن را تحويل 

با داشتن اين دالر،  به . مي گيرد 
  . فروشنده خارجي سفار مي دهد 

 13 شركت ايران در دوبي و 350 ●
چمدانهاي پر از مرز آبي و زميني و 

دالر،  به ايرانيها امكان مي دهند از 
برغم فشار . مانع  مجازاتها عبور كنند 

امريكا ، امارات متحده عربي كه بخشي 
از ثروت خود را از نقل و انتقال پول 
نقد دارد، حاضر نيست مانع از انجام 

مي توان به . معامله به پول نقد شود 
 300بانكي در امارات مراجعه كرد و 

بانك بدون اشكال . ميليون دالر  سپرد
بديهي .  تراشي پول را مي پذيرد 

است بانكي كه اين اندازه پول را مي 
پذيرد، براي صاحب پول اعتبار نيز مي 

يكي از جديد ترين روشها كه . گشايد 
مقامات ايراني يافته اند، روي آوردن 

مأموريت استفن . به بازار سرمايه است 
 Melli Holdingرأس اوستن كه در 

International Limited كه شعبه 
ايست كه كارش اداره وجوه بانك 
ملي ايران است، بانك ملي را از گزند 

او مي گويد .  تحريم حفظ مي كند 
زيرا طرف . من از مجازاتها ترس ندارم 

معامله من شركت سرمايه گذاري بانك 
ملي ايران است كه تا آنجا كه من مي 

 300. نك ملي ارتباطي ندارد دانم با با
ميليون اورو سرمايه در اختيار گرفته 
است كه همان پولي است كه بانك 

 به دوباي 2006ملي ايران در تابستان 
  .فايننشال انترنيشنال سنتر سپرده است 

     ويژگي اين مؤسسه اينست كه 
حكومت و بانك مركزي امارات حق 

توضيح اين كه . كنترلش را ندارند 
ل ايران در كائيماس، بهشت پولي و پو

. مالي واقع در كارائيب سپرده است 
 300سپرده هائي از نوع اين سپرده 

ميليون اوروئي، صدتاي ديگر وجود 
 90ايران مي خواهد حدود .  دارند 

اما . ميليارد دالر به اين مؤسسه بسپرد 
آيا امريكا به امارات اجازه چنين كاري 

  را خواهد داد ؟
 مرز زميني و دريائي با 13ن  ايرا●

بستن راههاي . همسايه هاي خود دارد 
حمل كاال به ايران كاري بغايت مشكل 

در منطقه آزاد كيش، شركتهاي .  است 
و چين نيز كه .  امريكائي نيز حاضرند 

شريك تجاري اول ايران است، به 
زودي در بندر خرمشهر، منطقه آزادي 

منطقه، در اين . را افتتاح خواهد كرد 
خريداران ايراني مي توانند به ريال 

حتي در كنگره امريكا، .  خريد كنند 
مؤثر بودن  استراتژي خفه كردن 
ايران، به اين داليل زير سئوال رفته 

  :است
 بدين سو، ايران با 2003 از سال -

طرفهاي خارجي خود ، قراردادهاي 
 ميليارد دالر 20سرمايه گذاري به مبلغ 

  . ت امضاء كرده اس
 ميليون دالر درآمد نفت 220 روزانه -

  . وارد صندوق هاي ايران مي شود 
 50  برآن درآمد حاصل از فروش -

درصد از ترياكي را بايد افزود كه در 
افغانستان توليد و از طريق ايران 
بفروش مي رسد و بهاي آن به بانكهاي 

  .ايران در دوبي سپرده مي شوند 
 معامله ها     با اينهمه، هم از حجم

كاسته شده است و هم بهائي كه ايران 
در ميان . بايد بپردازد، بيشتر شده است 

مدت، ايران از نبودن سرمايه 
گذاريهاي الزم براي نوگرداندن بخش 

چين .  نفت و گاز، رنجور خواهد شد 
نمي تواند تكنولوژي تبديل گاز را به 

  . گاز مايع در اختيار ايران بگذارد 
بديهي است كه گريز از : مي انقالب اسال

مجازاتها محكوم كردن خود به گران وارد 
كردن و گشودن دروازه ها بروي اجناس 

و موجب گسترش فقر از سوئي ... چيني و
و تمركز و تكاثر ثروت نزد اقليت رانت 

   :  خوار از سوي ديگر شده است
  

فقردرگسترش و 
ثروت در تمركز و 

  :تكاثر
  

ها را در دو قسمت داده : انقالب اسالمي
   :از نظر خوانندگان مي گذرانيم

  

خودكشي روز افزون 
كارگران بر اثر پرداخت 
نشدن دستمزدها و شدت 

  :فقر
  
خودكشي كارگران   ةسه نمون* 

به روايت روزنامه كارگزاران 
 : خرداد7مورخ 

  
 ي به كارخانه نساجي اول؛ وقتريتصو
اش   كه جنازهشد ي مي دو ساعتدميرس

. اب دار جدا كرده بودندرا از طن
 از همكارانش باالخره يكي دي شا،يكس

همه .  رساندمارستانياو را به ب
 بايسرش تقر.  كه مرده استميدانست يم

از بدنش جدا شده بود و تنها به نسوج 
اما همكارش اصرار . گردنش وصل بود

.  برساندمارستانيداشت كه او را به ب
 كه كارگر ي خاليا من اطراف سوله

 زيآو  خود را حلقي ساله نساج40
 كه از يكرده بود با معدود كارگران

 مانده بودند صحبت ي باقروي نليتعد
 كارگران را پس از نيا. كردم يم

 كارخانه نگه داشته بودند تا از يليتعط
 اما شش نند محافظت كديابزار تول

 به آنها ي حقوقچي كه هشد ي ميماه
ماجرا به . پرداخت نكرده بودند

 قايدق. گردد ي باز م83 سال بهشتيدار
 ي نساجعي صنايها  كه ته ماندهيوقت
 شدند، ي نابود ميگري پس از ديكي
 داشته باشند دي قرار نبود تولعي صنانيا

 كه از يني چيها  پارچهمتيچون ق
 از شدند ي مشور قاچاق وارد كقيطر
 نخ يعني پارچه دي تولهي مواد اولمتيق

 ديد كه تولمشخص بو. تر بودند ارزان
 ديها با  كارخانهني ندارد و ايسود
 خواست ياما دولت نم.  شوندليتعط
 را ي اخراج هزاران كارگر نساجنهيهز

ها را به بخش  متحمل شود پس كارخانه
 ي واگذار كرد تا آنها به ازايخصوص

 د،ي و ابزار تولني زمگاني راتيمالك
 و ياسي سيها نهيدولت را از شر هز

 ني كار ايروين اخراج ياجتماع
  .واحدها خالص كنند

 كي فدشك ي روستا: تصوير دوم◄
 45حدود .  استري وسط كوييجا
 فاصله دارد؛ پرت و رجندي با بلومتريك

 كه ي روزيفردا. دورافتاده و متروك
اش   خانهاطي در حيكارگر معدن

 يتو.  كرد به آنجا رفتميخودسوز
 گوشت سوخته ي هنوز بواطيح
اش هم نه از  انوادهشب قبل خ. آمد يم

 در آتش كه ي مردادي فريصدا
 سوختن گوشت ي بلكه از بوسوزد، يم

با .  بودنددهيآدم زنده از خواب پر
 امام رضا هم مارستاني بكيدكتر كش

 بود بي عجشي برازدم يكه حرف م
 از شتري بياري مرد در هشنيكه چطور ا

 سوختن بدنش را تاب قهي دقكي
همسرش، . ت نزده اساديآورده اما فر

 بود، دهير را بشي صداهي كه گريرزنيپ
با كمك پسرش فهماند كه مرد كامال 

 ماه حقوقش را 17.  شده بودديناام
 از دستش بر چينداده بودند و او ه

هربار كه به سراغ طلبش از . آمد ينم
 از نهادها و يكي او را به رفت يمعدن م

 ي كه او حتفرستادند ي مييها سازمان
 سردر ساختمانش ي تابلوتوانست ينم

 يها يرا بخواند، چه رسد به كاغذباز
 جي گشي از پشتري كه او را بيا هودهيب
 كرد يدرك نم. دي و ناامكردند يم

 سال كاركردن در معدن 30چرا بعد از 
 اتاق به ني گرفتن حقش از اي براديبا

 و بي عجيها  برود و حرفگرياتاق د
 بشنود و آخر سر هم جواب بيغر

 مرد هم ني ساله ا16پسر . رديال بگسربا
 كرد ي كار مي آجرپزيها  كورهاركن
 از كوه سنگ يمانكاري پي برااي
: گفت يم.  كارهالي قبني و اكند يم
. كردم ي ممي را از پدرم قاميها دست«

 دستم يها نهي پي وقتخورد يحرص م
 مرد روز آخر نيا» .ديد يرا م
همسرش .  به معدن رفته بوداش يزندگ
 گفت ي كرده بود، مي او را همراهكه
 دخترم بهانه ميرفت ي ممي داشتيوقت
 به دي باگري ماه دكي كه گرفت يم

او به . مدرسه برود و روپوش ندارد
 روپوش شيدخترم قول داد كه برا

به محل كارش كه . مدرسه بخرد
 به مالك معدن التماس كرد ميديرس

 هزار تومان از طلبش را 50كه الاقل 
 فرداها نياز ا. ايفتند فردا بگ. بدهند

موقع برگشتن .  بوددهين شاديز
 ي جور زندگنيخدا هم به ا «گفت يم

 ».ستيكردن من رضا ن
، 86در خردادماه :  سومريتصو ◄

كار رشت پس از گذراندن  كارگر كنف
 و كتك، ري روز سرشار از تحقمي نكي

 از همكارش يبه اندازه پول تاكس
را به  خود تر عيقرض گرفت تا سر

 يها  به لولهيكارخانه برساند، طناب
مالك .  ماجرايسقف گره بزند و باق

 صبح آن روز با كمك يخصوص
 كارخانه را از ابزار ،ي انتظاميروهاين

 11كارگران .  كرده بودي خالديتول
 سركرده بودند ي حقوقچيماه بدون ه

 با فروش ابزار دشاني تنها امنكيو ا
همه . شد ي كارخانه نابود مديتول
 ي كار تمام است اما تنها كسدانستند يم

.  او بودد،ي كار را دانيكه به وضوح پا
 كي ساعت يجنازه او را حوال

در آن وقت كه .  كردندداي پزظهربعدا
اش رساندند  خبر را به خانواده

 ي كارگرهيهمسرش در مزرعه همسا
 پسرش سرباز بود و چون پول كرد، يم

 يرخصمسافرت نداشت هشت ماه به م
 بود و از پادگان خارج نشده امدهين

 در اجاره نهضت زيخانه ن. بود
 خانواده نيدرآمد ا.  بوديسوادآموز
 پنج شش ي زن، ماهوقت مياز كارگر

 ي پسر و ماهيهزار تومان حقوق سرباز
 هزار تومان اجاره تنها اتاق خانه به 15

دو . شد ي مني تامينهضت سوادآموز
كار  كنف كارگر يروز پس از خودكش
اش رفتم، همسرش  كه به سراغ خانواده

 مقدمه ي بداد ي اوضاع را شرح ميوقت
 يني زمبي سيدان يم «د؛ياز من پرس

 كيبا »  تومان است؟600 ييلويك
 ني كه ادي فهمشد ي ميحساب سرانگشت
 ي سال كاركردن حت25خانواده بعد از 
شان هم بر   شكمركردنياز عهده س

 چهره فقر نيتر هي كرنيا. نديآ ينم
 .است

 درصد مردم ايران زير 35* 
  :خط فقر 

  
حدود ) :  خرداد 6( كارگزاران ◄  

 راغفر كه مشاور ني حسش،ي روز پ15
 رفاه دولت اصالحات بود، در ريوز

 كه خط د اعالم كرسنايوگو با ا گفت
  نفره در   خانواده پنجكيفقر مطلق 

 770 هزار تومان و در تهران 400كشور 
 درصد مردم 35و ن است هزار توما
.  خط فقر مطلق قرار دارندريكشور ز

 وزارت رفاه ياما چند روز بعد، سخنگو
 حاي آمار برآشفته بود، تلونيكه از ا

راغفر را به گام برداشتن در راه 
   ! كردم مته»ها ستيونيصه«
  

  11در صفحه

 غرش طوفان 
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در برابر اين فقر، جنوني : انقالب اسالمي 
روت پديد را مشاهده كنيم كه تمركز ث

   :آورده است
  
به ( رويتر و خبرگزاري فرانسه *

):  خرداد9نقل دنياي اقتصاد 
بهاي مسكن در تهران گران تر 

  :از نيويورك و پاريس
  

احتشامي براي خريد . خانم ن◄ 
   ميليون دالر 6اي شيك به تازگي  خانه

اشتباه نكنيد اين . است پول پرداخته
ين ا. خانه در نيويورك يا لندن نيست

خانه در تهران پايتخت ايران واقع 
 سال سن دارد و يك 56او كه . است

اي ثروتمند  طراح داخلي از خانواده
من : گويد در شمال تهران است، مي

  . حاال يك ميليونرم
  

باقري يك بازرگان است . آقاي م◄ 
 در آلمان زندگي 1980كه از سال 

كند و اميدوار است كه از اين  مي
ايران سود هنگفتي الگوي جديد در 
او از اروپا جايي كه . نصيب خود كند

گيرد و  كند وام مي در آن زندگي مي
او . خرد در تهران آپارتمان مي

گويد كه به زودي به يك  مي
از سال . شود ابرثروتمند تبديل مي

يعني بعد از انتخابات  (2005
، بازار امالك )جمهوري ايران رياست

بزرگ در اين چهارمين توليدكننده 
كارشناسان . نفت دنيا رونق گرفته است

گويند كه قيمت امالك  اقتصادي مي
 ، بيش از 2007در ايران تنها در سال 

اين . است  درصد افزايش يافته100
 بيش از 2006افزايش قيمت در سال 

 50 بيش از 2005 درصد و در سال 62
 بعضي كارشناسان .است درصد بوده
زايش گويند كه اين اف اقتصادي مي

قيمت ادامه خواهد يافت؛ چرا كه با 
پايين كشيدن نرخ بهره به ميزاني 

ها و  كمتر از نرخ تورم، ايراني
گذاران در بازار ملك به دنبال  سرمايه

 . گردند فرصتي براي سود بيشتر مي
  
قيمت خانه و توان مالي روبه * 

  :كاهش 
  

 35محمود رحيمي يك كارمند ◄ 
و هم در ساله دولت است كه زندگي ا

اثر اين افزايش ناگهاني قيمت لطمه 
 اكنون خريد :گويد او مي. ديده است

يك آپارتمان خيلي كوچك هم در 
ها اكنون  تهران غيرممكن است قيمت

 هزار دالر در 20 هزار تا 2بين متري 
حتي اگر ما هيچ چيزي .  نوسان است

 سال حتي يك ريال 40نخوريم و طي 
م بعد از اين هم خرج نكنيم شايد بتواني

البته .  متري بخريم20مدت يك خانه 
ها ثابت بماند و  اگر تا آن زمان قيمت

 .بيشتر نشود
هاوس  يك پنت: فرانسه خبرگزاري ◄ 

متري در شمال  400لوكس هزار و 
ميليون دالر به فروش  21تهران اخيرا 

رفت كه قيمت هر مترمربع آن حدود 
هزار دالر بوده است، اين در حالي  15

است كه ميانگين حقوق ماهانه ايرانيان 
 . دالر در ماه است 460 تا 300معادل 

  
مقايسه بهاي مسكن در تهران با * 

  : بهاي آن در پاريس 
  

در حالي كه :   خبرگزاري فرانسه◄
بازار مسكن در آمريكا دچار مشكل 

هاي خانه در مناطق  شده است، قيمت
حومه شهر تهران طي سه ماه دست كم 

) بيش از هزار دالر(يون ريال ميل 10
 . افزايش يافته است

قيمت مسكن در تهران قابليت     
رقابت با قيمت مسكن در پاريس را 
دارد به طوري كه در پايتخت فرانسه 

ميليون  100 تا 10هر متر مربع خانه 
هزار و  10 تا 500شش هزار و (ريال 
يك آژانس . شود معامله مي) دالر 700

 با اعالم اينكه متراژ امالك در تهران
هاي شمال شهر تهران به طور  خانه

: متر مربع است، گفت 200ميانگين 
براي خريد خانه در مناطق شمالي شهر 
بايد دست كم يك ميليون دالر 

  .پرداخت كنيد
افزايش سرسام آور : انقالب اسالمي 

بهاي مسكن و مغازه از سوئي و گسترش 
فقر از سوي ديگر، فرآورده سياست 
اقتصادي يك استبداد وابسته سلطه 

در . اقتصادي غرب بر اقتصاد ايران است
اين وابستگي،  توليد زيان مي دهد و 
كارخانه زير فشار واردات تعطيل مشوند 
و در برابر، فرصت هاي رانت خواري، در 

بازار مسكن « حال حاضر، بيشتر از قبل 
 اما  . و واردات، بزرگ تر مي شوند» 

  :قوق انسانتجاوزها به ح
  

كارگران و دانشجويان 

قربانيان تجاوزها به 

  :حقوق انسان 
  

بين الملل ، 87  ارديبهشت 30در ◄ 
، فدراسيون اتحاديه )ايي آي(آموزش 

 30هاي معلمين است كه بيش از 
 كشور 171ميليون عضو را در 

نمايندگي مي كند و دفتر مركزي آن 
به سفير ايران در بلژيك در بروكسل 

 :مه را نوشته است اين نا
 در باره 1385ايي آي از اسفند ماه 

سركوب فعاالن انجمن هاي صنفي 
معلمان كه خواستار دستمزد شايسته 
هستند، تاكنون با سفارت ايران در 
بلژيك، نمايندگي دائمي جمهوري 
اسالمي ايران در ژنو و مقامات ايراني 

در . مكاتبات متعددي انجام داده است
ت، ايي آي دستگيري همه اين مكاتبا

ها و بازداشتهاي فعاالن و مسئوالن 
انجمن هاي صنفي معلمان در ايران را 

   .محكوم كرده است
     در نامه از سفير خواستار شده است 
. گفتگو با هيأت ايي آي  را بپذيرد 

 رعايت حق مذاكرات «موضوع گفتگو 
دسته جمعي معلمان بعنوان حق 

ته شده محفوظ شده و به رسميت شناخ
در معيارهاي بين المللي كار، و 
همچنين مورد خاص فرزاد كمانگر 

 به 1386معلمي است كه در اسفند ماه 
  .خواهند بود» اعدام محكوم شده 

 گزارشات ربناب، 87 خرداد 4در ◄ 
رسيده از شو ش كارگران نيشكر هفت 
تپه در بيستمين روز اعتصاب و 
اعتراضات خود،  در محوطه صنعتي و 

بل دفتر مديريت اين شركت تجمع مقا
كارگران بخشهاي مختلف از .كردند
گشاورزي  با سر دادن : جمله 

كارگر مي ميرد ذلت : شعارهائي مانند
معيشت وزندگي حق مسلم / نمي پذيرد

/ حقوق ماهيانه حق مسلم ماست/ ماست
ساعدي / شفيعي ،زيودار استعفا استعفا

حيا كن شهر ما راه كن و شعارهاي 
در اعتراضات . ديگر پرداختندمتعدد

 كارگر شركت 3000امروز بيش از 
 . داشتند

، اطالع رسيد كه 87 خرداد 4در ◄ 
ظرف روزهاي گذشته ده ها نفر از 
فعاالن فرهنگي و هويت طلبان ترك 
در شهرهاي مختلف تحت بازداشت 

در آستانه اول خرداد ماه  . قرار گرفتند
، سال روز نا آرامي ها در شهرهاي 

ذربايجان كه دو سال پيش و در پي آ
چاپ كاريكاتوري در روزنامه ايران 
روي داد ، نيروهاي امنيتي تعدادي از 
فعالين آذري را بازداشت كردند و در 
اول خرداد ماه هم براي جلوگيري از 

راهپيمايي و تظاهرات عده ديگري 
  بازداشت شدند

امير يعقوبعلي از ، 87 خرداد 5در ◄ 
 ميليون امضا به اعضاي كمپين يك

تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم 
  . شد
 -نشريه سياسي، 87 خرداد 5در ◄ 

تحليلي پرومته در دانشگاه يزد توقيف 
اين نشريه به اتهام توهين به اسالم  .شد

در مقاالتي كه در نقد اعدام و سنگسار 
نوشته شده بودند به كميته ناظر احضار 
 شده است و در دومين شماره خود به

 .طور دائم توقيف شد
 خرداد، فعاالن حقوق بشر در 6در ◄ 

 كه  رااسامي موكلين مصطفاييايران ، 
 سالگي مرتكب جرم شده اند و 18زير 

اكنون محكوم به اعدام هستند در 
شهرهاي كرج ، شيراز ، اصفهان ، رشت 

 :و بابل به شرح ذيل مي باشد
رضا  - 2 و  محمد رضا حدادي  - 1

محمد  - 4 و بهنام زارع -3 و علي نژاد
 - 6 و هيلامير امرال- - 5و  جاهدي

 علي مهين ترابي - 7 و رحيم احمدي
 و حسين حقي - 9 و سعيد جرئي - 8و 
 و حسين ترنج - 11 و رضا پاداشي - 10
 دالرا دارابي - 13 و صفر انگويي - 12
رضا  - 15 و مهيار حقگو - 14و 

 - 17 و ايمان هاشمي - 16 و حجازي
حجت  - 18 و د مرتضوياناحم

 - 20 و بهنود شجاعي - 19 و حيدري
 22 و حسين آزادي - 21 و صابر شربتي

 محمد رسولي - 23 و محمد احمدي -
نبوت  - 25 و وحيد لطيفي - 24و 

 - 27 و مهدي رياحي - 26 و بابايي
 ايمان شيرواني

نيروهاي امنيتي و ، 87 خرداد 6 در ◄
در گارد ويژه به كارگران معترض 

مقابل فرمانداري شوش يورش بردند و 
 كارگر را دستگير و به 12در حدود 

رفتار اين .نقطه نامعلومي منتقل كردند
نيروها با كارگران هنگام دستگيري 

در حال حاضر . وحشيانه بوده است 
  كارگران در سطح شهر حضور دارند

محمد پالش با دارا ، 87 خرداد 6در ◄ 
تاي شيخ  سال سن ، اهل روس60بودن 

ماه پيش دستگير و به 7عسكرماكو، كه 
اداره اطالعات و سپس زندان منتقل 
شده بود ؛سرانجام در روز جاري به 
اتهام محاربه دادگاهي و به اعدام 

گفتني است نامبرده . محكوم گرديد 
  . فاقد وكيل مدافع منتخب بوده است 

جمعي از ، 87 خرداد 8در ◄ 
لوم دانشجويان دانشكده حقوق و ع

سياسي دانشگاه تهران، در اعتراض به 
سهميه بندي جنسيتي و ديگر سياست 
هاي تبعيض آميز وزارت علوم و 

 در .سازمان سنجش، تجمع كردند
بيانيه اي كه در اين تجمع قرائت شد 
دانشجويان خواهان پايان دادن به 
طرح ها و برنامه هاي غير اصولي 
دولت و وزارت علوم در رابطه با 

بندي جنسيتي شده و هم چنين سهميه 
ابتكار جديد اين وزارتخانه در 
بكارگيري نرم افزار تقلب ياب و 
محروميت از تحصيل بسياري از فعالين 
دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد 

 .را محكوم كردند
يك دانشجو ، 87 خرداد 8در ◄ 

دانشگاه آزاد كاشان به دليل مخالفت با 
 دانشگاه دفن شهيد در اين دانشگاه از

 دانشجو ديگر نيز به 3اخراج شده و 
يك ترم تعليق از تحصيل محكوم 

 .شدند
 دو تن از مسئولين ، 87 خرداد 9در  ◄

جامعه بهايي ويالشهر اصفهان، به نامهاي 
هوشمند طالبي و مهران زيني به همراه 
فرهاد فردوسيان يكي ديگر از بهائيان 

علت . اين شهر بازداشت شدند
دام آنان براي به دستگيري، اق

خاكسپاري اموات شان در ويالشهر 
  .بوده است

 تن از 200بيش از ، 87 خرداد 9در ◄ 
دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز در 
اعتراض به احكام كميته انضباطي اين 

 دانشجوي 8دانشگاه در خصوص 

 تن از 8 .دختر تجمع كردند
دانشجويان دختر دانشگاه صنعتي شيراز 

 تلفني به كميته انضباطي پس از احضار
بالفاصله حكم يك ترم محروميت از 

از طرف . تحصيل به آنان ابالغ شد
كميته انضباطي علت صدور اين احكام 

بد حجابي در محيط “آنچه كه آن را 
خوانده شده است، عنوان ” دانشگاه 

  .شد
نادر مهد قره باغ     ، 87 خرداد 11در ◄ 

ه      و صمد پاشايي       ناهيد بابازاد
امين امامي چهار دانشجوي دانشگاه 
تبريز هستند كه با ارائه نشدن كارنامه 
آزمون كارشناسي ارشد آن ها از سوي 
سازمان سنجش عمالً از تحصيالت 

 تكميلي محروم گشته اند
اين دانشجويان كه جهت پيگيري 
وضعيت خود به اداره گزينش استاد و 
دانشجوي وزارت علوم مراجعه كرده 

دند كه در نهايت مسئول اين اداره بو
آقاي نوربخش دليل محروميت از 
تحصيل اين دانشجويان را در مقطع 
كارشناسي ارشد فعاليت هاي سياسي 
آن ها در دوره كارشناسي اعالم كرده 

  .است 
 رسيدگي  جلسه، 87 خرداد 11در ◄ 

و ) كرمانجيان(به اتهام پارسا كرمانيان
پگراي عليرضا حيدري ، دانشجويان چ
تبليغ "دانشگاه آزاد كرمانشاه به اتهام 

 دادگاه انقالب 1 در شعبه "عليه نظام
صورت غير علني برگزار  كرمانشاه به 

 قاضي باهنر، در احكامي مشابه . شد
هريك از اين دو دانشجو را به تحمل 
يك سال حبس كه پنج ماه از آن 

مدت پنج سال به حالت تعليق  به
  آيد محكوم كرد درمي

 دانشجوي  1600، 87 خرداد 12در  ◄
دانشگاه صنعتي شريف با امضاي 
طوماري از انجمن اسالمي اين دانشگاه 
در برابر اتفاقات روي داده در اين 
دانشگاه حمايت و تالش گروهي براي 
ايجاد انجمني موازي تحت عنوان 
مستقل را محكوم كردند،در متن اين 

 :طومار آمده است
ايجاد تشكلي با به دنبال انتشار خبر 

انجمن اسالمي دانشجويان «عنوان 
، ما دانشجويان امضا كننده اين »مستقل

نامه، ضمن اعالم خرسندي از گسترش 
فعاليتهاي قانوني دانشجويي، اعتراض 
خود را نسبت به نامگذاري غيراخالقي 
  .و غيرقانوني اين تشكل اعالم مي كنيم

كارگران نيشكر ،87 خرداد 12 در ◄
بيست و هشتمين روز جنبش  هفت تپه

آنها . مي دادندادامه اعتراضي خود را 
در محوطه صنعتي شر كت تجمع 
كردند و سپس به سمت دفتر مديريت 
شركت حركت كردند و اقدام به 

كارگر مي ميرد : دادن شعارهاي مانند 
حقوق ماهيانه حق / ذلت نمي پذيرد 

معيشت و زندگي حق / مسلم ماست
تعداد . هايي ديگرو شعار, مسلم ماست

كارگران شركت كننده در اين 
اعتصاب و اعتراضات چندين هزار نفر 

 فرماندار و مدير .تخمين زده مي شد
عامل شركت از كارگران خواستند 
نمايندگان خود را براي گفتگو به 

 فرمانداري بفرستند
در حالي كه ، 87 خرداد 13در ◄ 

تحصن دانشجويان دانشگاه تربيت معلم 
ومين روز خود شده است، وارد س

دانشجويان معترض به شدت تحت فشار 
مديريت دانشگاه و نيروهاي امنيتي 
 .مستقر در خارج دانشگاه قرار دارند

دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران 
در اعتراض به مشكالت صنفي و كيفيت 
بد غذاي سلف دانشجويان، از روز پنج 
شنبه در پرديس كرج تجمع اعتراضي 

  .زار كردندبرگ
كارگران شركت ، 87 خرداد 13در ◄ 

ايران خودرو هيات  ايراني شركت 
 كننده در اجالس سازمان جهاني كار

  :را نماينده كارگران ايران ندانستند 
دبيركل : به كارگران ايران خودرو: از

  محترم سازمان جهاني كار
  جناب رئيس

فرصت ILO به مناسبت اجالس ساليانه
ستيم تا مطالبي  هرچند را مناسب دان

  :تكراري را با شما درميان گذاريم
ما طي سالهاي گذشته بارهااعتراض 
خود را به نقض ابتدايي ترين حقوق 
كارگران ايران توسط دولت ايران به 

زيرا ما بعنوان .حضورتان ارائه نموديم 
بخشي از جامعه كارگري حق داريم 
كه مثل همه انسانها از حقوق انساني 

بر خودار باشيم  ما كارگران خود 
ايران هر روزشاهد ودرگير تمامي اين 

حقوقي ها بوده و هستيم واينك به  بي
عنوان كارگر وظيفه خود ميدانيم كه 
حقوق پايمان شده مان را به جهانيان 
جهت كسب حمايت ازآنان يادآوري 

ازآنجايي كه سازمان تحت .نمائيم
رياست شما رسالتش بررسي  حقوق 

 وتعين شده كارگران قانوني
وكارفرمايان است  متاسفانه شاهد كم 
توجهي به بخش كارگري اين رسالت 

همانگونه كه اطالع داريد .ميباشيم 
جمهوري اسالمي ايران سالهاست كه 
حقوق كارگران ايران را نقض كرده 
وهر اعتراضي را به وحشيانه ترين شيوه 
ممكن سركوب مينمايد واين 

ميباشد ILO درحاليست كه عضو
وهرسال درهمين زمان دوهيئت 
انتصابي را به جلسات ساليانه اعزام 
ميدارد كه هيچگونه مشروعيتي درميان 

ما از شما انتظار .كارگران ايران ندارند
داريم كه اعضاء خود را ملتزم به 
قوانين مصوب آن سازمان نموده وانها 

   .را به پاسخگويي فرابخوانيد
ران خودرو براي همين ما كارگران اي

به علت زير پا گذاشتن ابتدائي ترين 
حقو ق انسانها و كارگران توسط 
وزارت كار نماينده دولت به علت 
جلوگيري از ايجاد هر گونه تشكل  
كارگري و به علت نداشتن آزادي 
بيان آزادي اجتماعات حق اعتصاب  
نداشتن امنيت شغلي با وجود شركتهاي 
 پيمانكاري و قرار دادهاي موقت
نداشتن امنيت جاني به علت رعايت 
نكردن استانداردهاي ايمني نداشتن 
رفاه اجتماعي نبودن بيمه هاي بيكاري 
با اخراجهاي بي رويه وپايين بودن 
دستمزدهاي خود و بي توجهي وزارت 
كار در مقابل اين خواستهاي انساني ما 

و همراهي وزارت كار با كار فرمايان   
كار ايران خواهان لغو كرسي وزارت 

 در سازمان جهاني كار مي باشيم
ما خواهان پايان دادن به كار شركت 
هاي ضد كارگري و ضد انساني در 

 ايران مي باشيم
ما خواهان احترام به امنيت شغلي 
كارگران و لغو قراردادهاي موقت مي 

 باشيم
ما خواهان بازگشت به كار كارگران 
اخراچي ايران خودرو  وديگر 

 ته به سركار مي باشيمشركتهاي وابس
ما خواهان رسيدگي فوري به عدم 
پرداخت دستمزدها از طرف 

 كارفرمايان به كارگران مي باشيم
ما خواهان حمايت جامعه كارگري از 
خواستهاي كارگران نيشكر هفت تپه و 
غيره كه با بحران بيكاري مواجهه 

 هستند مي باشيم
ما خواهان آزادي فوري دستگير 

 ماه مي روز جهاني شدگان روز اول
كارگر و پايان دادن به تهديد ارعاب 

 پليسي مي باشيم
ما به عنوان جامعه كارگري از 
كارگران تركيه حمايت كرده و 
اقدامات دولت تركيه را محكوم  و از 
سازمان جهاني كار مي خواهيم  از 
ورود نمايندگان تركيه به علت نقض 
حقوق كارگران به  اجالس جهاني كار 

  .يري كندجلوك
به گزارش ، 87 خرداد 13در  ◄ 

دسترنج، روزه سكوت انجمن صنفي 
هاي قرچك  پزخانه كارگران كوره

 به گفته خود . شته استادامه دا
كارگران، اين اعتصاب در اعتراض به 
اقدامات غيرقانوني نمايندگان آنها در 

ها  پزخانه انجمن صنفي كارگران كوره
 .صورت گرفته است

  
  

 غرش طوفان 
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تعجب نيست كه اين دو  لذا جاي 
فصل از تاريخ ايران و بخصوص آناني 
كه نقشي در آن داشتند و از قضا 
حاكميت مردم و راي آنان را محترم 
ميشمردند آماج تير حمله سواره و 
پياده نظام عمال استبداد  و وابستگان 

و )  خرداد30كودتاچيان (غالب 
كه در )  مرداد28كودتا چيان ( مغلوب 

رك اند قرار گرفته اند و هدف نيز مشت
اما در ماه هاي اخير، وضعيت . ميگيرند
 اقتصادي ايران همراه با -سياسي

گسترش اعتراضات كارگري و 
دانشجويي و جنبش زنان، بخصوص 
باالگرفتن جنبش تحريم در انتخابات 

 بنا بر داده ها، -اخير مجلس 
نمايندگان راه يافته به مجلس قريب به 

ن شرايط را دارا  درصد آراي واجدي5
 حمالت عمال استبداد به -مي باشند

سمبل هاي راي مردم و حق حاكميت 
آنها باال گرفته است و چون براي حمله 
به آنها چيزي ندارند لذا از ابزار بزرگ 
مستبدين يعني دروغ و دروغ زني 
استفاده مي كنند و چون مطمئنند كه 
دروغ خناق نمي آورد، با جعل در 

و قاطي كردن واقعيت و كالم و معني 
مجاز، سند سازي ميكنند تا دروغ و 
باطل خود را لباس واقعيت و حق 

اما غافلند كه با دروغهاي . بپوشانند
خود وتناقضات آشكارآن، اين واقعيتي 
كه از آن هراسناكند است كه بروز 

از اين رفتار ها و مباحث  .ميدهند
ميتوان به  كتابها و نوشته هايي اشاره 

ه اخيرا در مورد زنده ياد  كرد ك
دكترمصدق و بني صدر دو سمبل 
استقالل و آزادي و بر آمده  از راي 
مردم، در داخل و خارج از ايران 
توسط عوامل وابسته به جناح استبداد و 
وابستگي انتشار يافته و مي يابد اشاره 

  .كرد
   مسئولين ادامه جنگ خانمانسوزعراق 

 و عراق، و ايران كه به دو ملت ايران
بلكه منطقه خسارات عمده وارد كرد 
خيانت و جفاي خود به مردم را با 
. حمله به بني صدر پوشش ميدهند
حتي اگر مهره يا مهره ها يي ازعوامل 
خودشان كه بعضا شركت در كودتا 
عليه منتخب مردم را از افتخارات خود 
ميدانند و يا مردم معترض را به زبان 

اشاره به گفته ( بريدن تهديد ميكردند
هاي رحيم صفوي به هنگام جنبش 

، بر )دانشجويي و ترس از گسترش آن
فطرت و نداي وجدان خويش، نظري 
مبني بر عدم خيانت بني صدر، دروغي 
كه سالها ست از سوي خائنين واقعي به 
حقوق ملت ادعا ميشود ابراز ميدارند 
عصبانيت استبداد را در پي دارد و در 

يش عقايد ولي فقيه از نتيجه دستگاه تفت
طريق دستگاه تبليغاتي و وزارت 
اطالعاتش با تهديد و ارعاب، آنان را وا 

  .ميدارد تا راه گريزي بجويند
      از جمله سر بازان پياده نظام 
دستگاه استبداد فقيه ميتوان ازآقاي 
محمد قوچاني ياد كرد كه از اتفاق در 
باره هر دو شخصيت ملي ايران، مصدق 

ي صدر قلم خود را به دروغ و بن
آغشته است تا به خيال خود آنان را 
تخريب نمايد اما او غافل است كه با 

  .دروغ  و تهمت كسي تخريب نميشود
     در اين جا  به نوشته  آقاي محمد 

 چهار چرا و "قوچاني تحت عنوان 
 كه "چهار اگر در تاريخ معاصر ايران

در شهروند امروز منتشر شده، نگاهي 
انداخته و سعي ميشود تا چگونگي 

آقاي قوچاني . تقلب او آشكار گردد
با اين فرض كه چون كتاب خاطرات 

 آزاد "بني صدر در ايران، به بركت 
 جهان سانسور است و به "ترين نظام

ندرت ميشود بدان دست يافت، بخش 
هايي از كتاب را نقل ميكند تا به دروغ 
خود سنديت بدهد وسپس نتيجه 

 خود يعني تطهير آقاي خميني  دلخواه

و دمكرات بودن او را به مخاطب خود 
  .القا نمايد 

زدم و  من فرياد مي« :     شهروند امروز
كرد دستم را  لرزيدم، آقا سعي مي مي

دستم را در دست خود نگاه . بگيرد
مردم ... برو: گويد دارد و مي مي

االن . شناسم من ترا مي. منتظرت هستند
ها  گويي، من اين حرف روي و مي مي

تو : گويد آقا مي... ام را به آقا زده
من گفتم شما كه يك . فرزند من هستي

دفعه گفتيد من با كسي نزديكي و قوم 
ها  اگر شما اين حرف. و خويشي ندارم

را بزنيد يا نزنيد من شما را مثل پدر 
شما مانند پدر مرحوم . دانم خود مي

پول هر وقت از او طلب . هستيد... من
گفت  كردم مي براي خريد لباس مي

روي پز  اگر لباس نو بخري مي
ا خوب كاري : آقا گفت. دهي مي
اين كارها را كرد كه تو اين . كرد مي

خوب : من گفتم. قدر خوب درآمدي
درآمدم كه اين رفتار را با من 

تا حاال يك كلمه تشويق، ! كنيد؟ مي
 اشاره آقاي – )357 –ا  ("ايد؟ شما گفته

چاني به كتاب درس تجربه خاطرات قو
ابوالحسن بني صدر اولين رئيس 

 -جمهوري ايران است
باور ... "     وي ادامه ميدهد 

وگوي ميان  كنيد؛ اما اين گفت نمي
جمهوري  اولين رهبر و اولين رئيس

وگوي ميان  گفت. اسالمي ايران است
صدر كه  امام خميني و ابوالحسن بني

كي از عزل شد و به تدريج به ي
. مخالفان جمهوري اسالمي تبديل شد

وگو نيز نه از آن دفتر  روايت اين گفت
امام خميني يا نزديكان ايشان كه از آن 

صدر است كه گزارش  ابوالحسن بني
آخرين ديدار خويش با امام را به 

وگوي پرخاشگرايانه خود و گپ  گفت
. كند و گفت دلجويانه امام تبديل مي
وشنود  چندي بعد از اين گفت

صدر، همان كه خود را  ابوالحسن بني
جمهور امام  در خاطراتش رئيس

خواست كه به  خواند و از امام مي مي
 ،عنوان يك الگو از او پشتيباني كند

جمهوري اسالمي  اولين رئيس )همان(
خوان چه  عزل شد و گريزان و مخالف

شد كه چنين شد؟ آيا امامي كه با اين 
گفت را  صدر سخن مي لحن با بني

توان بدين اتهام نواخت كه از آغاز  مي
صدر نبود، در كار و  چون دلش با بني

صدر  فكر عزل او بود؟ چنان كه بني
گويد؟ اين پرسش البته مختص به  مي
حيات سياسي طوالني . صدر نيست بني

هايي كه در اين  امام و تنوع چهره
اند  دوره رو در روي ايشان قرار گرفته

اند سبب  ب او شدهو در نهايت مغلو
شود كه درباره افرادي چون  مي

محمدرضا پهلوي، مهدي بازرگان، 
اهللا منتظري  صدر و آيت ابوالحسن بني

به طرح و تكرار اين پرسش بپردازيم تا 
اي بيش از ربع  دريابيم آنچه در فاصله

در ) 1368 تا سال 1342از سال (قرن 
شك زيرنگين  ايران گذشت و بي

ي بود، چه  اندازه مواضع امام خمين
ناشي از اراده امام بود و چه اندازه 

رغم ميل و اراده و حتي تالش آن  علي
  "......مرحوم صورت گرفت

 براي اينكه خواننده، آقاي قوچاني     
، جمالت و او را باور كندادعاي 

از كتاب خاطرات آقاي مطالبي ناقص 
 و در عين بني صدر را به كمك ميگيرد

طق صوري، محمد رضا حال به مدد من
پهلوي و مهدي بازرگان و ابوالحسن 
بني صدر و باالخره آقاي منتظري را 
در مخالفت با آقاي خميني هم رديف 
ميكند تا قدرت طلبي او و عقده شاه 

اما او نميتواند . شدن اورا پوشش دهد

اين حقيقت را پنهان دارد كه در 
دوراني از مبارزه، آقاي خميني به 

جانبدار استقالل و جريان فكري 
آزادي ميپيوندد و در اين كار با آقايان 
بازرگان، بني صدر و ديگر مبارزان راه 
استقالل و آزادي  و تمامي ملتي در 
جنبش، همراه ميگردد و اتفاقا در اين 
دوره است كه با اظهار بيان ديگري از 
اسالم، بياني كه استقالل و آزادي را 

نست در بر ميگرفت است كه او توا
رهبري جنبش عمومي  در پيروزي 
انقالب ايران را بيابد  و نه با تقدم 
دادن به اسالم آن هم از ديدگاه 
واليت فقيه وگرنه او و طرز تفكرش به 

 محكوم به شكست 42 خرداد 15مانند 
او در آن زمان تقدم را به اسالم . بود

فيضيه داد و عالوه بر مخالفتش با حق 
 عمده او  توهين نگراني... راي زنان،و

دستگاه شاه به روحانيت و چگونگي بر 
خورد با حوزه هاي ديني بود و نه 

او كه در .  انسان و كرامت و حقوق او
 به مخالفت با حق راي زنان  42خرداد 

بر خواست درمقام رهبري و سخن 
گوي جنبش استقالل و آزادي مردم  

 گفت زنان هم ميتوانند 57در سال 
، لذا اين او بود كه رئيس جمهور شوند

به سمت گرايش آزادي و استقالل 
تمايل پيدا كرد، هم او بود كه فكر 
واليت فقيه را رها كرد و همسو با نداي 
حق طلبانه مردم دم ازراي مردم و 
واليت جمهورمردم زد و اال مطالبات او 
از دستگاه شاه  بنا بر نوشته آقاي 

  :قوچاني چنين بود 
پذيرش :  بود مطالبات امام روشن"

جايگاه روحانيت به عنوان نصيحتگر 
حكومت و اعمال واليت فقيه به عنوان 
نظارت فقيه و پرهيز از تحقير روحانيت 

بعيد است . هاي ديني و تخفيف ارزش
كسي اين حق را براي امام و هر 
روحاني ديگر قائل نباشد كه از 
حكومت بخواهد به يك طبقه 

نكند اجتماعي مانند روحانيت توهين 
اما شاه چنان موهن با روحانيت سخن 

گفت كه گويي جايگاه خود را به  مي
عنوان عامل اصلي وقوع انقالب 

كرد و به تعبير  اسالمي ايران تثبيت مي
امام . ....."كند عاميانه گور خود را مي
ها از اينكه ميان   خميني در همين سال

واليت فقيه و سلطنت مشروطه نوعي 
د نااميد شد و با همزيستي ايجاد كن

تدريس واليت فقيه در نجف اشرف 
كننده نظام سياسي  نظريه سياسي تغذيه
در فاصله تدريس . جديد را تاليف كرد

و سپس انتشار كتاب واليت فقيه 
تا پيروزي انقالب اسالمي ) 1349(
 سال اما امام 16يعني طي ) 1357(

خميني چندان از واليت فقيه سخن 
 اين ،ريسنگفت و با ورود به پا

جمهوري اسالمي بود كه نظام سياسي 
چه . مطلوب امام خميني معرفي شد

شد كه پس از تاسيس جمهوري 
اسالمي، واليت فقيه به تئوري اصلي 
حكومت اسالمي تبديل شد؟ در 
اينجاست كه بايد به سومين اگر 

  "....پرداخت
    مي بينيم كه در تمامي اين دوران 

استقالل و دربيان او واضحا خبري از 
آزادي و كرامت انسان  نيست 
وهمواره سعي در هم زيستي دستگاه 
روحانيت با سلطنت و تقسيم قدرت با 
آن و نهايتا تحت نفوذ در آوردن آن 
را داشت و از اين قاعده غفلت مي 
. ورزيد كه قدرت شريك نمي پذيرد
 28هم او بود كه به هنگام كودتاي 

ديت با مرداد با كاشاني و بهبهاني در ض
حكومت ملي دكتر مصدق همگام شد 
تا طرح آمريكا و انگليس كه بنا بر اسناد 

 مرداد ناكام مانده 25منتشر شده در 
 " بزرگوار"بود، نهايتا به همت  اين دو

و دالر هاي آمريكايي و ارازل و اوباش 
منجر، به سقوط حكومت ملي دكتر 

مصدق شود و هم او بود كه پس از باز 
ن و به راه استبداد رفتن گشت به ايرا

از شاه و فرعون پيشي گرفت و گفت 
 ميليون نفر بگويند آري من 35اگر 

فرعون خطاب به جمعي از ! ميگويم نه 
بدون اجازه من چرا به :ساحران گفت 

موسي پيوستيد و شاه به هنگام جنبش 
عمومي مردم  اذعان كرد كه صداي 

اما  . انقالب مردم را شنيده است
 ميليون بگويند بله 35: تخميني گف

  !من مي گويم نه 
 با مراجعه به كتاب درس تجربه،     

خاطرات ابوالحسن بني صدر در همان 
در  مورد اشاره آقاي قوچاني صفحه 

ميابيم كه اين نقل قول ناقص است 
 با صفحات ماقبل خود مربوط درضمن

  :است لذا دو تقلب او آشكار ميشود
ر آقا يان اول اينكه اين آخرين ديدا

 ديدار .بني صدر و خميني نبوده است
 و بمناسبت عيد فطر 1359 مرداد 21در 

و دوم اينكه اين جر وبحث است 
آنطور كه وي مينماياند كه گويا 
پرخاش از جانب آقاي بني صدر و 
دلجويي از جانب آقاي خميني بوده و 
نه اينكه سئوال و اتهام شورشي زدن و 

  آقاي اظهار عدم اعتماد از سوي
خميني به بني صدر است كه فرياد او 

در كتاب درس . را در آورده است
 ": ميخوانيم357 الي 352تجربه صص 

چند وقت پيش كه داشتم كتابها و ... 
. دفاتر را تنظيم ميكردم، آن را ديدم

 21سه شنبه « : اين قسمت را ميخوانم
صبح كه نزد .  روز عيد فطر1359مرداد 

يد فطر رفته بودم، امام براي تبريك ع
پس . درآنجا با امام و احمد آقا نشستيم

اخبار به « : از عرض سالم، آقا فرمود
من ميرسد و خيال نكنيد،من بي اطالع 

طبق گزارشي شنيده ام كه در .هستم
تهران، خيال ايجاد بيست مركز شورش 

بعد از شنيدن اين حرف، از » .را داريد
شدت ناراحتي هايي كه تحمل كردم 

تيار را از دست دادم و شروع كردم اخ
به . به فرياد زدن و صريح بيان كردن 

طوريكه صدايم به حياط مي رسيد و 
شما چطور بدون تحقيق ! آقا« : گفتم

اين مطلب را بيان ميكنيد؟ مي توانم به 
شما سند نشان بدهم كه اين طور 

من ميخواستم آن مراكزي را .نيست
رئيس ( كه در زمان انتخابات   

فعال بوده اند، دوباره بكار ) جمهوري
بياندازم ميتوانيد برويد در اين باره 

نه « : آقا مي گويد . » .تحقيق كنيد
. » مهم نيست ومن جواب آنها را دادم

گفتم البد آنقدر مهم بوده است كه تا 
من وارد شدم، شما مسئله را مطرح 

 نخست –بعد راجع به رجايي . »كرديد
نخست « : گفتندآقا.  صحبت شد-وزير

شما فقط . وزير هم كه منتخب شماست
گفته بوديد كه سه نفر را قبول 

اين دروغ را « : گفتم» .نخواهيد كرد
» چه كسي به شما گفته است؟

ايشان « : گفتم. »امامي كاشاني«:گفت
من راجع به . دروغ به شما گفته است

جالل الدين فارسي گفتم كه بعدا 
ره رجايي كتبا خواهم نوشت ولي در با

ولي وقتي كه . سكوت خواهم كرد
خود تشخيص دهم، حقيقت را خواهم 

من گفته ام كه ايشان خشك سر . گفت
است و مملكت را نميتواند اداره 

ايشان نخست وزير بهشتي و .كند
« آقا جواب ميدهد. »رفسنجاني است

من حرف امامي كاشاني را كه طلبه 
است، باور مي كنم و حرف شما را 

درد « :گفتم. »يقت مي دانمخالف حق
شما به كسي كه . همين جاست

خودتان به او راي داده ايد و يازده 
ميليون نفر به او راي داده اند، اعتماد 
نداريد و به چند طلبه بي دين اعتماد 

وسط ...... 353 و 352صص . »ميكنيد؟
اين صحبت ها كه من فرياد ميزدم و 
ميلرزيدم، آقا سعي ميكند، دستم را 

دستم را در دست خود نگاه . گيردب
برو كاشان مردم « : ميدارد و ميگويد
. من ترا مي شناسم. منتظرت هستند

اآلن مي روي و مي گويي، من اين 

 خنده هر دو –حرفها را به آقا زدم 
آقا براي كاشان « : من گفتم.  »-باهم

من تا اينجام رسيده و بايد . دير نشده
فرزند من  تو « : آقا ميگويد» .بگويم 
 شما كه يك دفعه «: من گفتم. »هستي

گفتيد من با كسي نزديكي و قوم و 
ها را  اگر شما اين حرف. خويشي ندارم

بزنيد يا نزنيد من شما را مثل پدر خود 
... شما مانند پدر مرحوم من. دانم مي

هر وقت از او طلب پول براي . هستيد
گفت اگر  كردم مي خريد لباس مي
. »دهي روي پز مي يلباس نو بخري م

. كرد ، خوب كاري ميه ا«:آقا گفت
اين كارها را كرد كه تو اين قدر 

 خوب «:من گفتم. »خوب درآمدي
درآمدم كه اين رفتار را با من 

تا حاال يك كلمه تشويق شما ! كنيد؟ مي
 همه اش كنايه مي زنيد و ايد؟ گفته

من رئيس جمهور شما . تضعيفم ميكنيد
ه عنوان يك الگو از هستم و شما بايد ب

در باره . »من پشتيباني  و شنوايي كنيد 
اين « : من گفتم. اعدامها صحبت شد

چه وضعي است كه هر روز بيست تا 
من مسئوليت . سي نفر را اعدام ميكنند

اين اعدام ها را به گردن نميگيرم اميد 
وارم روز قيامت شما بتوانيد جوابگوي 

آقا سكوت . اين اعدامها باشيد
  357ص»دكر

  پس  جرو بحث آن روز از اتهامي كه 
آقاي خميني بنا بر گزارش فتنه گران 
به آقاي بني صدر وارد ميدارد و اورا 
در مورد ايجاد مراكز شورش مورد 
سئوال قرار ميدهد، آغاز ميگيرد و 
باالخره مشكل و دعواي اصلي بر سر 
حق حاكميت مردم و دخالتهاي بي 

 قانون جاي آقاي خميني، بر خالف
 كه خود او اطاعت از آن را -اساسي

 در اداره امور -واجب شرعي ميشمرد
از جمله امور مجلس و حق انتخاب 
نخست وزير و وزراي همسو از سوي 
رئيس جمهور و هم چنين مخالفت 
آقاي بني صدر با اعدامها كه با حمايت 
آقاي خميني بر خالف حقوق و 

چند .  كرامت انسان انجام ميگرفت بود
سال بعد از كودتا و به هنگام رياست 
جمهوري آقاي خامنه اي، بنا بر 
شهادت آقاي رفسنجاني مشكل همواره 
وجود دارد و فرياد آقاي خامنه اي 

البته نزد ) رئيس جمهور وقت( نيز
محارم از عدم اختيار در انتخاب 

به نقل از  .  نخست وزير بلند است
كتاب خاطرات  رفسنجاني از جمله   

  : انيم ميخو
  

   مرداد21دوشنبه 
حمد آقا هم آمد و به طور مفصل ا"

اي و امام را  مذاكرات آقاي خامنه
وزير آينده گفت و گفت  درباره نخست

نظر امام اين است كه تعويض مهندس 
موسوي مصلحت نيست و ] ميرحسين[

مايلند كه اين نظرشان گفته شود؛ 
اهللا  درست بر خالف نظر آيت

  .اي خامنه
شاوره به اين نتيجه رسيديم كه پس از م

اگر نظر امام اين باشد، بايد بر همين 
اي  ولي آقاي خامنه. روال عمل شود

اگر اختيار داشته باشند، به هيچ وجه 
وزيري ايشان  حاضر نيستند كه نخست

گويند فقط در صورت  را بپذيرند و مي
حكم امام حاضرند ايشان را معرفي 

ها نمايند و در اين صورت در كار
دخالت نخواهند كرد و وزرا را هم به 

به . كنند ميل آقاي موسوي تصويب مي
هر حال مشكل بزرگي در پيش 

  ."...داريم
   مسئله اصلي اين بود كه بني صدر به 
عنوان منتخب مردم خود را صاحب 
اختيار در انتخاب همكاران خويش 
ميدانست و حاضر نبود بدون چون و 

سي اقاي  اساچرا اوامر خالف قانون
همان قانون اساسي كه (خميني ،

  را )رعايتش را واجب شرعي كرده بود
 و با او با صراحت در ميان اطاعت كند

ميگذاشت كه گاه به بحث مي انجاميد 
اما شخصيت ضعيف آقاي خامنه اي و 
وابستگي و نيازش  به آقاي خميني اين 

  واقعيت اين بود، . امكان را به او نميداد
  13در صفحه

  

  !اگر دروغ خناق مي آورد
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قاي خميني مطيع و فرمانبراني از آ
را ... جنس رفسنجاني و خامنه اي  و

ميخواست و ترجيح ميداد و به نقل 
قولي دروغ از سوي هم عمامه و هم 
كسوت خويش كه فرمان بر بود  ولو 
ميدانست دروغ است اعتماد بيشتر 
داشت تا به گفته منتخب مردم كه بنا به 
صراحت بيان بني صدر،بعنوان يك 

اني،  رئيس جمهور او نيز بوده اير
اين براي كسي كه سوگند . است

يادكرده كه از حقوق مردم صيانت 
كند و حال مي بيند شخصي كه به او 

) راي(اعتماد بلكه باور داشته با امانت 
مردم چنين ميكند  درد آور نيست و 

  فرياد ندارد؟
     دروغ ديگر آقاي قوچاني مربوط 

نون اساسي ميشود به شكل نظام و قا
 امام خميني از "او مي نويسد . ايران

پاريس كه مي آمد همراه خود در 
همان هواپيما هم قانون اساسي 

مولفان ..... جديدي به ارمغان آورد
اين قانون اساسي اصحاب امام خميني 
در پاريس بودند و امام محتواي  اين 
قانون را بدون توجه به جايگاهي كه 

ته شده بود براي ايشان در نظر گرف
اجماال مخالفت نكرده و موافق به 

بدين . رفراندوم گذاشتن آن بودند
ترتيب جمهوري اسالمي به عنوان يك 
دموكراسي ديني متولد مي شد كه زير 
نظر نهاد مرجعيت بخصوص رهبري 

ظاهرا امام كه  .امام اداره مي شد
نتوانسته بود شاهان را به رعايت ديانت 

منتخب و عدالت هدايت كند به 
جمهور مردم دل بسته بود و اصوال مقام 

جمهور در اين قانون اساسي  رئيس
مشابه مقام پادشاه در مشروطه سلطنتي 

رئيس واقعي دولت همچنان . بود
وزير منتخب پارلمان بود اما  نخست
جمهور مانند نماد نظام سياسي  رئيس

كرد و  كليت آن را نمايندگي مي
فقه و مجتهدان به عنوان نمايندگان 

 فقيهان در شوراي نگهبان تضمين
شدند  كنندگان مشروعيت قانون مي 

گرچه در اين شورا اكثريت را در 
واليت فقيه در اين . اختيار نداشتند

قانون اساسي از دو ناحيه اعمال 
نهاد مرجعيت و نهاد شوراي : شد مي

نهاد مرجعيت البته سازماني . نگهبان
ن سياسي و اداري نبود اما نفوذ  آ

با وجود اين . غيرقابل كتمان بود
نويس به  مخالفان تبديل شدن اين پيش

قانون اساسي نه روحانيان كه 
  !روشنفكران بودند

مورخاني مانند حسن يوسفي اشكوري  
در زندگينامه مبسوط مرحوم بازرگان 

اند كه  به اين مساله صريحا اشاره كرده
نويس به قانون  مخالفان تبديل پيش

يق رفراندوم مستقيم و اساسي از طر
نويس به  مدافعان ارجاع اين پيش

مهدي : مجلس موسسان دو تن بودند
آنان . صدر بازرگان و ابوالحسن بني
اش به مردم  خواستار عمل امام به وعده

وزيري رئيس دولت  در حكم نخست
موقت يعني تاسيس مجلس موسسان 

: صدر بودند اما به روايت ابوالحسن بني
ر شوراي انقالب آقاي اي د در جلسه«

گيد مجلس  رفسنجاني گفت هي مي
كنيد چه  موسسان، موسسان، خيال مي

آيند؟ يك مشت متعصب  كساني مي
آيند و يك  اينها مي. خشك و متحجر

اي را هم رفسنجاني به كار برد  كلمه
بگذاريد آقا اين قانون ) و افزود... (كه

اساسي كه به اين پاكيزگي تهيه شده 
   .")199-ا (».تصويب شود

 با مراجعه به كتاب درس تجربه  در -
 " جمله كامل چنين است 199ص 

آقاي رفسنجاني گفت كه هي ميگيد 
مجلس موسسان،خيال ميكنيد چه 
كساني مي آيند؟ يك مشت متعصب 

اينها مي آيند ويك . خشك و متحجر
كلمه اي هم رفسنجاني بكار برد كه 

  - "....فالن ميكنند توي قانون اساسي

اصرار بازرگان و :    وي ادامه ميدهد
صدر و انكار افرادي مانند  بني

رفسنجاني در نهايت به  هاشمي
گري مرحوم طالقاني انجاميد  ميانجي

كه نه رفراندوم و نه مجلس موسسان 
بلكه مجلس خبرگان قانون اساسي را 

مجلس خبرگان با . تصويب كنند
اكثريت روحانيت تشكيل شد و همان 

تاد كه هاشمي رفسنجاني اتفاقي اف
در واقع مقصود . بيني كرده بود پيش

هاشمي از متعصبان و متحجران اعضاي 
خبرگان قانون اساسي نبود و او نگران 
راهيابي جناح سنتي و غيرسياسي 

اما . روحانيت به اين مجلس بود
نويس قانون  كار آن شد كه پيش فرجام

اساسي كنار رفت و كارها از نو شروع 
  "  .  ....شد

با مراجعه به كتاب درس تجربه در 
مبحث مربوط به تدوين پيش نويس 

 حميد ": قانون اساسي ميخوانيم
اولين پيش نويس قانون : احمدي

اساسي را شما و آقاي حبيبي نوشته 
بوديد؟ آيا كسان ديگري هم در 
تدوين آن پيش نويس قانون اساسي 

  نقش داشتند؟
از در تهيه آن،آقاي حبيبي : بني صدر

همين قانون اساسي فرانسه ترجمه نا 
پخته اي ترتيب داده بود كه نظام 

حاال با كي نشسته بود، ميگويد . نداشت
هم } فتح اهللا بني صدر{ گويا برادرمن

احمد {بوده، الهيجي ميگويد صدر
..... "هم بوده} صدرحاج سيد جوادي
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  . ديگري مي افتد 
گويا خود آقاي الهيجي در : ا.ح"

تنظيم قانون اساسي بعدي مشاركت 
  داشته؟

كميسيوني در دفتر آقاي : بني صدر
 تشكيل شد - در تهران-دكتر سحابي

در اين . كه من هم در آن عضو بودم
كميسيون آقايان مطهري، 
بازرگان،دكترسنجابي و دكتر صحت از 
حزب ملت و دونفر قاضي هم از ديوان 

آقاي الهيجي هم .  بودندعالي كشور
بود كه يكي دو جلسه آمد و ديگر 

آن قانون اساسي را در آن . نيامد
كميسيون تهيه كرديم و به اصطالح، 
نظام داديم بهش و بر اصل 

اگر نگاه بكنيد، مردم . مردمساالري
ساالري در آن،بر اصل مشاركت است 

البته، آن . يعني مي رود به آن طرف
ممكن بود وبا مقدار كه در آن جمع 

آن آقايان كه طرز فكر هاي ديگري 
به هر حال، پيش نويس كه . داشتند

چيز « :تمام شد مرحوم سنجابي گفت
واليت فقيه هم توش » خوبي شد
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هنگامي كه آقاي خميني و : ا.ح"

همراهان با هواپيما از پاريس به سوي 
 ايران حركت ميكردند، يك كتابچه كه
در واقع پيش نويس قانون اساسي 
جديد ايران بود، در دست اقاي 

من اين روايت را از پيتر . خميني بوده
شوالتور روزنامه نگار آلماني نقل مي 

او در يكي از صفحات كتابش به . كنم
 خدا با مقاومت "زبان آلماني به نام 

آقاي «  مي نويسد"كنندگان است
صادق طباطبايي به هنگام مراجعت 

مراه آقاي خميني از پاريس به ه
تهران، كتابچه زرد رنگي كه در 
هواپيما جلوي آقاي خميني بوده، در 
اختيار من ميگذارد و ميگويد كه اگر 
احتماال ما در ايران بازداشت شديم، 
اين كتابچه به امانت در اختيار شما 

 ماه، او آمد و اين 8بعد از . باشد
كتابچه را از من گرفت و آن موقع 
گفت كه اين پيش نويس قانون اساسي 

آيا واقعا،چنين پيش نويسي به » .بوده
اين شكل در اختيار آقاي خميني هم 

  به هنگام ورود به ايران،قرارداشت؟
اگر هم بوده، همان بوده كه : بني صدر

در پاريس تهيه . حبيبي تهيه كرده بود
كرده بود و همان بود كه گفتم نظام 

   درس تجربه صص....نداشت
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 پس آنچه كه قرار بود با رفراندوم از 
سوي مردم و يا با تصويب مجلس 
موسسان منتخب مردم، قانون اساسي 
ايران بشود در تهران و در دفتر زنده 
ياد دكتر سحابي به عنوان پيش نويس 
تهيه گرديده كه در آن واليت با 
جمهور مردم بود، نه آنچه آقاي 

 نقل قول وي با. قوچاني مدعي است
ناقص از كتاب درس تجربه ميخواهد 
به خواننده خود  اين دروغ را القا كند 
كه گويا از ابتدا در پيش نويس قانون 

واليت ! اساسي كه امام همراه داشته
فقيه  نه از يك جا بلكه از دو ناحيه 
اعمال ميشده است و از ابتدا مطرح 
بوده و از اتفاق اين روشنفكران بوده 

الف بودند تا اين پيش نويس اند كه مخ
به قانون اساسي تبديل شود نه 

اگر چنين بوده و چنين !! روحانيت 
پيش نويسي با اعمال دو گانه واليت 
فقيه وجود داشته كه نيست مگر غير از 
اين توقع ميرفت؟ اما مخالفت مرحوم 
مهندس بازرگان و آقاي بني صدر با 
رفراندوم از اين بابت بود كه امام در 

كمي كه به مهندس بازرگان براي ح
تشكيل دولت موقت داد از جمله 
ماموريت هاي او يكي را تشكيل مجلس 
موسسان براي تنظيم وتصويب قانون 
اساسي شمرد، اين دو از سر خلوص و 
دلسوزي مايل بودند كه آقاي خميني 
به حكمي كه داده و تعهدي كه سپرده 
وفادار باشد در ضمن افكارو آراي 

در تدوين قانون اساسي  بيشتري 
شركت نمايند حال بدهكار امثال آقاي 
قوچاني شده اند كه چرا كمال بيشتري 

اگر اشتباهي از جانب . طلب ميكردند
اين دو رخ داده در اعتمادشان به 
آقاي خميني بوده است نه اعتماد به 

اما با تشكيل مجلس خبرگان بر . مردم
رسي قانون اساسي  خلف وعده شد 

لس كه همانطور كه از نامش ،آن مج
پيداست قرار بود پيش نويس را بررسي 
نمايد  همان پيش نويس كه در دفتر 
مرحوم دكتر سحابي تهيه شده بود، 
پيش نويسي كه هم در شوراي انقالب 
تصويب شده بود و هم به تاييد آقايان 
مراجع از جمله آقاي خميني نيز 
رسيده بود به كنار نهاده شد و اين بار 

ر تدوين آن اصل واليت فقيه با د
پيشنهاد حسن آيت از وابستگان به مظفر 
بقايي كه بعد ها خود جمهوري اسالمي 
اسناد وابستگي او به انگلستان را انتشار 
داد وارد و به ملت ايران تحميل شد 
آقاي خميني اين را هم كافي ندانست 

نكته . و بعد ها دم از واليت مطلقه زد
ه آقاي قوچاني پيش قابل توجه اين  ك

بيني آقاي رفسنجاني را در تشكيل 
مجلس خبرگان كه ازاكثريت 
روحانيون تشكيل شده درست ميداند و 
ميگويد همان اتفاقي افتاد كه هاشمي 
رفسنجاني پيش بيني كرده بود يعني 
فالن شد در قانون اساسي و حاال هم 
آقاي قوچاني و هم مرادش آقاي 

قانون هاشمي رفسنجاني به همان 
التزام »  تويش فالن شد « اساسي كه 

البته سهم بيشتر از مال و منال و ! دارند
مقام آغشته، به خون نصيب مراد شده 

گفتن نصف حقيقت خود . است تامريد
آقاي قوچاني . بزرگترين دروغ است

در تمامي آنچه كه از كتاب درس 
تجربه نقل كرده بدلخواه و بنا بر 

تي را حذف ضرورت جمالت و يا كلما
كرده است تا وانمود كند كه آنچه 
مينويسد مستند به گفته و يا نوشته 
شخص مورد بحث است و مو الي 

  :از جمله مينويسد.  درزش نميرود
هاي  جالب اينجاست كه حسرت"

در خاطرات او . پايان است صدر بي بني
 1353 يا 1352هاي  آمده كه در سال

اهللا مصطفي خميني از نجف  آيت
صدر نوشته و  اي به ابوالحسن بني نامه

در آن از او خواسته كه قانون اساسي 
كشورهاي اروپايي را براي امام 

: صدر جالب است پاسخ بني. بفرستد
من به او جواب نوشتم كه اين «

ها بر مبناي اصالت سرمايه  دموكراسي
اصالت قدرت است اگر همان . است

خواهيد قانون اساسي  مبنا را مي
ران هست و احتياجي به مشروطه اي

  )165-1(» .قانون اساسي جديد نيست
درخواست بيت امام از ابوالحسن     
كسي . صدر معقول است و منطقي بني

كه كتاب واليت فقيه را نوشته و به 
گويد  او مي«صدر  قول خود بني

واليت فقيه مساوي است با واليت فقيه 
از يك ) 137 –همان (».يعني قانون

خواهد قانون  ديده مي روشنفكر غرب
و نه قانون اساسي (ها  اساسي اروپايي

شوروي و چين و كوبا و حتي راهنماي 
را براي يك ) حقايق فداييان اسالم

مرجع تقليد انقالبي بفرستد اما پاسخ 
اين روشنفكر رد و طرد و نفي 

بديهي است وقتي . دموكراسي است
نشين چنين بگويد  يك روشنفكر پاريس

نشين چه خواهد گفت  آن مجتهد نجف
و آيا آن مجتهد از اين روشنفكر 

  "تر نبود؟ تر و روشن دورانديش
 مورد اشاره 137 و165به صفحات  

ايشان نگاهي مي اندازيم تا واقعيت را 
  :در يابيم

ا اين ايده ومنشاء فكري واليت .ح"
فقيه را آقاي خميني از كجا گرفت و 
اين موضوع در سالهاي اقامت در 

   او چگونه شكل گرفت؟تبعيد،در
پسر ايشان آقا مصطفي يك : بني صدر

نامه اي به من نوشت كه شما قانون 
اساسي كشورهاي اروپايي را براي ما 

يعني .العاقل يكفيه االشاره. بفرستيد
مقصودش اين بود كه ازروي آن 
قانون هاي اساسي،قانون اساسي تهيه 

  .كنند
  تقريبا اين چه سالي بود؟.:ا.ح

  .وقتي من از نجف برگشتم: بني صدر
  1353 و يا 1352سال:ا.ح

آقاي قطب ."بله،حدودا: بني صدر
زاده رفته بود به نجف و اين نامه كه 
آقا مصطفي نوشته بود را برايم 

من به او جواب نوشتم كه اين .آورد
دموكراسي ها بر مبناي اصالت سرمايه 

اگر همان .است، اصالت قدرت است
اساسي مشروطه مبنا را ميخواهيد،قانون 

ايران هست و احتياج به قانون اساسي 
  .جديد نيست

به هر حال، قرار شد كه خودمان كار 
كنيم كه همان اصول راهنما شد وآن 

پس،ايشان چيزي . را تنظيم كرديم
توي ذهن نداشت و قرار شده بود كه 
يك كاري بكندو در جواب نامه آقاي 

نوشتم و ايشان قبول ) محمود( دعايي
ود و كاري هم كه كرده،چيزي كرده ب

در اختيار نداشت غير از حرفهاي مال 
بر . آنها را تدريس ميكرد. احمد نراقي

مبناي چند تا روايت بود كه آن 
روايت ها ميگويند در امور حادث 
مراجعه كنيد به فقها مثل اينكه شما 
مريض بشويد،مراجعه كنيد به 

ولي اين مراجعه، واليت به معني .طبيب
يا مثال .  معني نميدهدحاكميت

شاگردي كه به معلم مراجعه بكند تا 
خب، اگر . مطلبي را از او بپرسد

. جوابش را نپسنديد، واليتي بر او ندارد
وقتي آن را فرستادند، به اتفاق آقاي 
حبيبي در پاريس خوانديم و گفتيم، 

بعد از آن بود كه . هيچي توش نيست
همين اصول راهنما را تدوين 

تي آقاي بهشتي آمد به وق.كرديم
اين كتاب واليت فقيه « :پاريس گفت

» آقاي خميني مايه شرمساري شده
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  بله در سفر دوم من به نجف، " .... 

كتاب واليت فقيه آمده بود بيرون و 
من و حبيبي در . توزيع هم شده بود

اين ديگه « :پاريس خوانديم و گفتيم 
ما گفتيم نظام، اما اين ديگه » چيه؟

چيه؟ با يكي دو روايت، تو ميگويي 
البته، در آنجا . واليت داري بر مردم

او . صحبت از اين واليت فقيه نبود
ميگويد، واليت فقيه مساويست با واليت 

در ...... فقه يعني قانون، اين جوري بود
سفر دوم كه به نجف رفتم، راجع به 

اقا، « گفتم.... آن كتاب صحبت كردم 
توانيد اداره شما يك شهر را نمي

توي كوچه هاي نجف از زيادت .بكنيد
كثافت و مدفوع  نمي شود راه 

شما اين كتاب را نوشتيد كه رژيم .رفت
كي ! شاه تا قيامت بماند توي ايران؟

مي آيد كشور را از دست او بگيرد و 
به دست اين آقايان بسپارد؟ يك 
مدرسه تميز االن در اين نجف پيدا 

و موقوفات و نميشود و با اين حقوق 
« :او گفت» .پولي كه مي آيد به نجف

من اين را نوشتم تا فتح باب بشود كه 
امثال شما و مطهري بنشينيد و يك 
مبنايي و پايه اي بريزيد براي اين 

موقعي . »خب بنويسيد« :گفتم» .كار
كه ميخواستم از نجف بيايم به كربال، 
آنجا يك بار ديگر پرسيدم، آيا نوشتيد؟ 

  .هم پيشش بود) فيمصط(پسرش
  نوشت؟: ا.ح

پسرش هم گفت بنويسيد و : بني صدر
در آن جا نوشت و دعوت . او نوشت

كرد از انديشمندان و روشنفكران 
مسلمان كه بنشينند و راجع به حكومت 
اسالمي فكر كنند و انديشه كنند و نظر 
بدهند يعني اينكه قبول كرده بود 
آنچه كه خودش ساخته، آن پايه و 

ي نداره و ربطي هم به اسالم مايه ا
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  نكته اين جاست، اگر واليت فقيه و 
فقه پاسخ گوي سؤاالت در امر 
حكومت و اداره كشور بود  ديگر چرا 
مرجع نجف نشين كه خود واليت فقيه 
را تدريس ميكرد نيازي به قوانين 
اساسي اروپا پيدا ميكرد و از يك 

ميخواست تا روشنفكر پاريس نشين 
عالوه بر جايگزيني .برايش بفرستد 

كلمه فقه با فقيه  كه اگر اشتباه در 
چاپ  نباشد تقلب بزرگي است، تقلبات 
و تناقضات ديگرِي در نوشته آقاي 
قوچاني است كه پرداختن بدان  

در ضمن . مجال بيشتري مي طلبد
آقاي قوچاني يكباره به ياد دكتر 

 ":مصدق مي افتد و مينويسد
ملكردابوالحسن بني صدردر خود ع

بزرگ بيني چنان ضربه اي به 
روشنفكري ايران زد كه حتي مرحوم 
مصدق از دايره چهره هاي مقبول نزد 

   ."امام خارج شد
ولي آقاي خميني ، بنا بر شهادت 
مرحوم آيت اهللا حائري از هواداران 
بهبهاني و كاشاني بود و در تمام دوران 

يد بيشتر از مبارزه تا هنگام مرگ شا
يك بار از مصدق به نيكي ياد نكرد 
آنهم در نفل لو شاتو و بنا بر نيازي بود 
كه داشت زيرا مصدق در سطح جهان 
به عنوان مظهر استقالل و آزادي 
شناخته بود و كسي كه از استقالل و 

 دو شعار اصلي –آزادي دم ميزد 
 -انقالب،استقالل و آزادي بود

برد اما آن نميتوانست از مصدق نام ن
حقيقتي كه اين دروغها  و حمالت به 
شخصيت هاي ملي و منتخبان واقعي 
مردم ايران ميپوشاند، اين است كه 
نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت 
مطلقه در هدف خود يعني استقرار 
استبداد فراگير به همت و مقاومت  
. مردم ايران شكست خورده است

سخ واليت فقيه، حتي قادر نيست پا
گوي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي 

سياست حاكم بر . مردم ايران باشد
–نظام،تنها، حاكميت مافياهاي نظامي 

مالي بر تمامي اركان از سياسي تا 
امروز . اقتصادي را بدنبال داشته است  

بر تمامي بحرانها كه آفريده، با دامن 
زدن تنش و بحران خارجي كه 

 به همواره در سايه آن زيسته است،
القاي ترس از حمله نظامي به ايران  
نزد ايرانيان دامن ميزند تا درسايه اين 
 -ترس و ديگر فشارهاي اقتصادي

اجتماعي، حاكميت ننگين خود را 
بر ما مردم ايران است . طوالني نمايد 

تا فريب فريبكاران را نخوريم و با 
حميت به جنبش حق طلبانه كارگران 

. ري برسانيميا.. ،دانشجويان ،زنان و
باشد تا ايران استقالل و ايراني آزادي 
بيابد تا در سايه حق حاكميت مردم 
ديگر شاهد خود كشي و خودسوزي 

  . هاي هموطن مستاصل خويش نباشيم
  

  !اگر دروغ خناق مي آورد
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 خرداد 11در نوبتي تازه تر در روز 
پيش نشست دبير عالي  به عنوان 1387

امام «موسوم به المللي  همايش بين
با » ن؛ دين و توسعه و قلمرو ديخميني 

آقاي خميني هاي  برشمردن ويژگي
 امام راحل « :مجداً تاكيد دارد كه

عارف و حكيمي مطلع، فقيه و 
سياستمدار و عالمي ديني و آگاه به 

امام عارفي بود كه    ، بودزمان خويش
 ».عرفانش هيچ گاه شكل منفي نداشت

با يادآوري ديدگاه برخي سپس وي 
اين جهاني و اين عرفا نسبت به زندگي 

اي ترك آن را مورد تاكيد  كه عده
امام خميني «: مي گويددهند،  قرار مي

عارفي بود كه به زندگي اين جهاني 
 جدي نسبت به  تفاوت نبود و دغدغه بي

اين زندگي داشت و به همين دليل با 
هاي زندگي درافتاد و آن نظام  ناروايي

را به هم زد و براي زندگي اين جهان، 
مي را ايجاد كرد كه در آن به نظا

 » .زندگي اين جهاني توجه شده است
خيلي بايد خوش بين باشيم كه باور 
كنيم آقاي خاتمي كه هنوز دست از 
شيفتگي عاشقانه اش نه تنها به خود 
آقاي خميني بلكه به اسباب و اثاثيه او 
هم برنداشته است، بدون قصد فريب 
 مردم و تحريف تاريخ معاصر سخنراني

او شايد خوب مي داند كه . مي كند
فرق عرفان و ارزش مداري آقاي 

، )ع(خميني با آنچه ما از امام حسين
گاندي، مصدق، ماندال، مادر ترزا 

آقاي . شنيده ايم تا چه حد است...و
خميني كه در سلوك سياسي و مذهبي 
اش پيرو بهبهاني و كاشاني بود، خط 
سيد ضياء را درپيش گرفت و در 

ياسي ودر نقض حقوق بشر و قدرت س
كرامت انساني هزاران ايراني چنان از 
خود بيگانه شد كه بعيد مي دانم هيچ 
مورخ انسان دوستي را بتوان پيدا كرد 
بتواند او را تحت عنوان عارف و سالك 

در حقيقت وقتي واژه ها . به شمار آورد
لقله لقله زبان مي شوند و آقاي خميني 

نمي داند عارف نام مي گيرد آدم 
وقتي در تاريخ عرفان ايراني  به نام 

عارف )  ره(كساني نظير ابراهيم ادهم 
 مي رسد م8/ق2 ةو زاهد معروف سد

  چه بگويد؟
اجازه دهيد به تاريخ عارفان بزرگ 
ايران زمين رجوع كنيم تا فرق عرفان 
مراد آقاي خاتمي و عرفان حق 
. مدارانه و لطيف ايراني را بفهميم

ها پدر او  در تذكرهم كه ابراهيم اده
و تاج و اند  را از ملوك خراسان گفته

 ة دربارتخت و قدرت سياسي رها كرد،
 قي او به طروستني پيعلت و چگونگ

 مختلف نقل يزهد و تجرد داستانها
 اتي رواني از ايكيبنا بر . شده است

 بر تخت خفته ي در قصر شاهميابراه"
 و آواز دي شب سقف خانه جنبمهين. بود
.  شددهي كه بر بام بود، شني كسيپا

 جواب آمد كه ست؟ي كد،ي پرسميابراه
 خود را ةشد ام و گم شتر گم كرده

 نادان شتر ي گفت اميابراه. ميجو يم
پس تو بر :  پاسخ آمد؟ييجو يبر بام م
 اطلس چگونه ة و در جامنيتخت زر
 سخن نيا "؟ييجو ي را ميخدا

 ي او شد و وي درونيموجب دگرگون
 مخالفت.  گرفتشي زاهدانه پيانزندگ

 از شهرت و زشياو با نفس و پره
مشهور  بودنش از اقبال مردم زانيگر
 را هي رفتار و اعمال مالمتيگاه. است
 در ي و روش وآورد ي ماديبه 
وانفاق در حق اصحاب و همراهان ثاريا

 جوانمردان رتيخود به روش و س
 رانيبرخالف فق. ستي نشباهت يب

 كه از كار و يحيهبان مس و راييبودا
 زي امرار معاش پرهيكوشش برا
 خواستار رزق حالل از يداشتند، و

 مقصود ني ايدسترنج خود بود و برا
 و ي به باغبانكرد، يدر كشتزارها كار م

 و در پرداخت ي مزارع مينگهبان

 زانسي بي مسلمانان با امپراطوريجنگها
سه تن «نقل است كه . كرد ي مشركت

.  كردنديراب عبادت م خيدر مسجد
 بر در مسجد ميچون بخفتند ابراه

 ني چرا چن":او را گفتند.  تا صبحستاديا
 سرد بود ميهواعظ":  گفت"؟يكرد

 در ي را به جاشتنيوباد سرد، خو
ساختم تا شما را رنج كمتر بود وهر چه 

  » "رنج بود بر من بود
  يزيد بسطامياب«يا نقل است كه 

،  رفت  مي يدر راه   روحه اهللا قدس
رسيد،    وي  گوش  به آواز جمعي
فرارسيد   بازداند،  حال  آن  كه خواست
   افتاده  سياه  ديد در لژن كودكي
   ناگاه ، همي  ايستاده  نظاره  به وخلقي
 در دويد  اي  از گوشه  كودك مادر آن

   كودك  افكند و آن  لژن و خود راميان
   آن يزيد، چوناب.   و برفت برگرفت را

 بزد  اي ؛ نعره  گشت  خوش بديد وقتش
   بيامد آاليش شفقت:  گفت مي  و ايستاده

   ببرد، عنايت  بيامد معصيت ببرد، محبت
حال اين عرفان را  "دببر  بيامد جنايت

مقايسه كنيد با عرفان آقاي خميني كه 
دختر نوجواني در  وقتي مي شنود

مصاحبه اي اتفاقي با يكي از 
از وي مي پرسد  كه ديوگزارشگران را

الگوي زن مسلمان كيست و او در 
 ، چنان "اوشين" پاسخ مي گويد
كه اگر  مي كند خشمگينانه رفتار
دفترش نمي بود دستور  دخالت عقالي
در عمل . صادر كرده بودهم قتل او را 

دستور دستگيري دست اندر  وي هم
كاران پخش اين برنامه راديويي را مي 

  .دهد
رفاي بزرگي نظير فريد ديگر اينكه ع

الدين عطار و موالنا  جالل الدين 
 تعابير زيبائي "ن و قلم"بلخي درباره 

) ن(دارند كه  عطار  قلم را با حرف 
مرتبط دانسته  است كه اشاره به كلمات 
آغازين سورة قلم  دارد كه  مي فرمايد 

ن و الَْقَلمِ و ما يسُطرُونَ؛ سوگند به قلم «
عطار مي خواهد  » . ...و آنچه نويسند

كه با سر بريده و دست پاي قطع شده 
راه رود و نون » ن« مثل حرف –

عطار . همچنين  به معناي  ماهي است
  : نيشابوري مي گويد

  
  مانند قلم زبان بريده 
   بر روح فنا بسر دويدن

  
  سربريده  راه  رفتن چون قلم

   پا و سر افكنده چون نون آمدن
  

  نا ؛  يا به تعبير  موال
  

  /يونسي ديدم نشسته بر لب درياي عشق
گفتمش چوني؟ جوابم داد بر قانون 

  خويش
  

  /گفته بودم اندرين دريا غذاي ماهيي
 پس چوحرف نون خميدم تا شدم 

  ذوالنون خويش 
  

حال بنگريم به رفتار و گفتار آقاي  
خميني  در باره  آزادي  قلم ، بيان ، 
مطبوعات و نشريات  وقتي در اوج 

كاري كه او كرد . رت سياسي استقد
ن و الَْقلَمِ و ما « آشكارا ناقض  آيه

و مغاير و ضد  روش عرفا و » يسُطرُونَ
وي چند روز پيش از  . اولياء بود

 بر ضد اولين رئيس 60كودتاي خرداد 
جمهور منتخب مردم ايران فرمان 
سانسور مطبوعات ، نشريات  و جرايد 

 اشاره او ديگر انديشان را داد و به
دادستان انقالب دهها نشريه را تعطيل 

 ًالبته ناگفته نماند وي بطور آشكار .كرد

قبالً نظر و تمايلش را  براي استقرار يك 
استبداد مذهبي در يك سخنراني در 

 در فيضيه قم بيان 58 مرداد 27تاريخ 
توانيم آن   نميگريما د«: كرده بود

 و مي بدهمي را كه قبالٌ داديآزاد
 احزاب كار ني امي بگذارميتوان ينم

ما شرعاَ . خودشان را ادامه بدهند
 زيشرعاَ جا. مي مهلت بدهميتوان ينم
 يما آزاد. مي كه مهلت بدهستين

 واناتي حنيبه ا. مي و خطا كردميداد
 رفتار متي با مالميتوان يدرنده نم

 يا  نوشتهچي هميگذار ي نمگريد. ميبكن
پخش  مملكت ي جاچي در هها نياز ا
 ني از بشانيها تمام نوشته. شود
 با شدت رفتار دي باها نيبا ا. ميبر يم

 . كردميكرد و با شدت رفتار خواه
«)1 (  

مي گويند آقاي خميني در عرفان پيرو 
از اين !ابن عربي عارف بزرگ بود

مقايسه آيا آدم حق ندارد حالش 
تعبير زيباي محي . دگرگون شود

قائل الدين عربي را در باره ارزش 
ديگرباشان و ديگر «شدن براي 

را با روش برخورد آقاي » انديشان
خميني با مخالفان سياسي هم كيش 

جايي كه آقاي . اش بايد مقايسه كنيم
خميني، آنگونه كه در ادامه با اسناد 
خواهم آورد، با يك فتوا دستور كشتار 
جمعي مخالفانش را صادر مي كند، 
ونه محي الدين براي مثال اما اين گ

قلب من قادر به هر شكلي «: مي گويد
ه راهبان و بتكده معصواست، 

و چراگاه هدان  كعبه زا،پرستان بت
غزاالن و الواح تورات و مصحف قرآن 

: عشق، ايمان و اعتقاد من است. است
هركجا كه شتران او روي  كنند، هنوز 
 ».اعتقاد  و ايمان من همان عشق است

  
 همچون همين جا بايد از آقاي خاتمي

ديگر ياران اصالح طلبش در درون 
نظام واليي موجود پرسيد از كدام 

معنويتها و ها و   ارزشانديشه  و
معتقدند كه صحبت مي كنند  روحياتي

ه است؟ به آن پايبند بوداقاي خميني 
از اين انديشه ي آقاي خميني كه  بر 
مبناي آن بعد از رسيدن  به اريكه 

اب و قدرت سياسي كه شايد توي خو
خيال هم  نمي ديد، به سادگي زير 
همه قول و قرارها  و تعهدات خود كه 
در پاريس به ملت ايران و جهان داده 
بود، مي زند؟  و سپس هم به سادگي 
جام زهر را سرمي كشد و  بطور آشكار 
مي گويد چون قصدم پياده كردن 

پس در اين رابطه ممكن «اسالم است 
 و است من ديروز حرفي زده باشم

امروز حرف ديگري را و فردا حرف 
ديگري را، اين معنا ندارد كه من 

ام بايد  بگويم چون ديروز حرفي زده
و يا  ) 2(روي همان حرف باقي بمانم 
 خرداد 25اين سخن تاريخي كه در 

  و در رد فراخوان رئيس جمهور 60
قانوني كشور كه از وي درخواست مي 
 كند بياييم مبنا را قانون اساسي و
رجوع با آراي جمهور ملت بدانيم، 

 نفر ونيلي م35 «:اعالم مي كند
 نديبگو] جمعيت كل ايران در آن روز[

آيا منظور  ) 3(» .  نهميگوي بله، من م
آقاي خاتمي ارزشي به نام وفاي به 
عهد است كه آموزه قرآن است يا 
چيزهاي ديگري كه ما نمي دانيم؟ اگر 

شي به اصلي به نام وفاي به عهد و ارز
نام راستكرداري و صداقت ورزي 
منظور است كه مي بينيم اين چنين كه 
نيست و بلكه گفتار و رفتار آقاي 

  . درجه مغاير آن است180خميني گاه 
  

 شايد آقاي خاتمي مي داند كه ريشه 
اما اگر . انديشه مرادش در كجاست

نمي داند، به كسي كه خودش را يكي 
مي "سينظريه پردازان اسالم سيا"از

داند و در دانشگاه هاي كشور درس 
انديشه سياسي در اسالم تدريس مي 
كند چه مي توان گفت؟ به اين اميد 
كه در وي وجداني بيدار در برابر ظلم 
و ستم  است، چند نكته را از البالي 
  : تاريخ معاصر به ايشان بايد گوشزد كرد

آقاي خميني در انديشه ي سياسي .  1
ني و بهبهاني بوده پيرو آقايان كاشا

يعني دو روحاني اي كه يكي از . است
آنها  در تاريخ معاصر ايران به 
طرفداري از منافع انگليس در ايران 

نقل شده كه آقاي . مشهوراست 
تنها كسي «كاشاني اظهار داشته است 

كه بعد از من اميد است بدرد ملت 
» .ايران بخورد آقاي خميني است

 خيلي از كساني متاسفانه قبل از انقالب
كه از ايشان حمايت مي كردند اين 

بنا براسناد بسيار . اطالعات را نداشتند
تاريخي آقاي مظفر بقائي، يعني 
سرسپرده انگليس، قبل و بعد از پيروزي 
اهللا  انقالب با روحانيون طرفدار آيت

اهللا بهبهاني و  كاشاني، آيت
سيدضياءالدين طباطبايي رابطه دوستي 

آقاي مهندس . شته استو همكاري دا
تقابل دو خط «محمد جعفري در كتاب 
» 130، ص 1360يا كودتاي خرداد 

روايت خواندني دست اولي از سير 
انديشه اقاي خميني از زبان برادر 
بزرگ ايشان، آقاي پسنديده كه از 
استثناهاي مليون مصدقي در ميان 

روزي «: روحانيان بود، بيان مي كند
 همكاران آقاي چند نفر از دوستان و

ر براي كمك و مساعدت در صد بني
اهللا پسنديده، در  حل مشكلي از آيت

منزل پسرش آقا رضا در نياوران 
خدمت ايشان رسيدند و بعد از بحث و 

اهللا پسنديده به عكسي  طرح مسئله، آيت
از دكترمصدق كه در پيشخوان اطاق 

من چه بگويم، : بود نگاه كرد و گفت
 همان زمان هم پيرو اين مرد من

مصدق بودم و برادرم پيرو سيد كاشي 
وي . بود] اهللا كاشاني منظور آيت[

قريب به اين مضمون ادامه داد گويا 
قرار بر اين است و يا بنابراين است كه 
هر عزتمندي هست خوار و خفيف 

اي هست كنده شود، هر  بشود، هر ريشه
عمران و آبادي هست خراب شود، هر 

ل و ثروتي هست غارت شود و هر ما
بله مثل اينكه . زباني هست بريده شود

  ) 4(».چنين است
مرحوم مهدي حائري يزدي نيز . 2

نكته ديگري را در مورد رابطه آقاي 
انگيز  گويد كه بسي عبرت خميني مي

به نقل از كتاب آقاي جعفري . است
آقاي خميني با «: وي چنين مي گويد

 بود و خيلي آقاي بهبهاني هم مربوط
معتقد به عقل سياسي آقاي بهبهاني بود 
و معتقد بود كه آقاي بهبهاني در عقل 

اش قابل مقايسه با آقاي كاشاني  سياسي
هاي سياسي آقاي  در روش. نيست

طور كه  بهبهاني، آقاي خميني همان
بنده يادم است، كامالً پشتيبان آقاي 
بهبهاني بود، خيلي بيشتر از اينكه با 

تا جائي كه .  قابل مقايسه باشدكاشاني
اصالً به افكار سياسي آقاي كاشاني 

از اين جهت، از . گذاشت وقعي نمي
  نقطه نظر مشي سياسي، در خط مشي
سياسي مرحوم بهبهاني، يعني همان 
خطي كه آقاي بهبهاني با دربار و 
. صميميت با دولت وقت و اينها داشت
نظرات كلّي سياسي آقاي خميني هم 

  )5(».اً در همان خط بودتقريب

روايت مستقيم ديگري از مهندس . 3
محمد جعفري، از  فعاالن جنبش 
دانشجويي ايران قبل از انقالب در 
خارج و زنداني سياسي رژيم تا سال 

تقابل دو خط يا «، كه در كتاب 1365
به تفصيل آمده » 1360كودتاي خرداد 

است سيماي واقعي تري از آقاي 
ي كند كه اي كاش خميني را ترسيم م

اقاي خاتمي و اصالح طلباني كه 
همچنان آقاي خميني را در ماه و 
ستارگان مي بيينند چشمهايشان را باز 
مي كردند و اين قدر مردم را نادان و 

براي «: ناآگاه فرض نمي كردند
صاحب اين قلم، مسأله بزرگي شده بود 
كه چرا و بچه دليل آقاي محمد 

ي را منتظري چنين دروغ بزرگ
درانظار مردم ايران بر زبان جاري 

مسأله شكنجه در زندانهاي . كرد
اسالمي و در بازداشتگاههاي  جمهوري
. الشمس بود ها و سپاه اظهر من كميته

كه، دستگير و  سرانجام بعد از اين
زنداني شدم، در زندان 

اسالمي اين راز بر من برمال  جمهوري
 هنگامي كه در 61در سال . گرديد
بردم،   به سر مي325 اوين واحد زندان

روزي از روزها ديدم كه آقاي محمد 
آخوندان، معروف به محمد منتظر كه 
يكي از ياران نزديك محمد منتظري 

چون ما از . بود را به زندان آوردند
شناختيم با هم سالم  قبل همديگر را مي

موقعي . و عليك و احوالپرسي كرديم
 كرده كه من او را ديدم، او را شكنجه

بودند و وي خودش را در زندان به 
بعدها از وي . ديوانگي زده بود

پرسيدم چرا خودت را به ديوانگي زده 
بودي؟ پاسخ داد، اگر به اين كار دست 

. كرد زدم الجوردي مرا اعدام مي نمي
علت دستگيري وي و چگونگي آن را 

اوين، ج اول، گاهنامه پنج «در كتاب 
ه آنجا مراجعه ام ب آورده»  سال و اندي

از وي پرسيدم محمد دلم . كنيد
خواهد كه يك چيزي را راست و  مي

گفت . روشن برايم تعريف كني
موضوع چيست؟ گفتم محمد تو كه 
خودت در اينجا كيسه الجوردي خوب 

همه  به تنت خورده است و اين
و تو . اي هاي ديگران را ديده شكنجه

كه با آقاي محمد منتظري دوست و 
دي، آيا اطالع داري كه چرا همراه بو

محمد حاضر به گفتن چنين دروغ 
  بزرگي در انظار ملت ايران شد؟ 

آقاي خميني : به من چنين پاسخ داد
بدنبال محمد فرستاد كه برود جماران 
. و آقاي خميني را مالقات بكند

كه به مالقات آقاي خميني رفت  روزي
آقاي خميني . من هم، همراه وي بودم

يه كرد كه برود و اعالم به محمد توص
. كند كه شكنجه وجود نداشته است
محمد پاسخ داد من خودم شكنجه را 

آقا گفتند . ام در زندانها مشاهده كرده
اسالمي در خطر  فعالً جمهوري

. گروههاي ملحد و ضد انقالب است
فعالً تو برو و اعالم كن كه شكنجه 

اي بيش نبوده  وجود نداشته و شايعه
وضعيت كشور آرام شد و بعد كه . است

هاي ضد  قدرت ما تثبيت گشت و گروه
اسالمي از بين  انقالب و ضد جمهوري

شود و  رفتند، به همه امور رسيدگي مي
. شود گونه مسائل گرفته مي جلو اين

محمد هم با فشار و اصرار آقاي خميني 
چاره ديگري نداشت و به خواست 

  )6. (آقاي خميني آمد و اعالم كرد
براي آنكه به عمق اين انديشه باز . 4

هاي واالي انسان دوستانه و لطيف مراد 
آقاي خاتمي در باره حرمت جان 
انسان ها پي ببريم، حرمتي تا آن حد 
كه به فرموده دين حق كشتن يك بي 
گناه مساوي مي شود با كشتن تمام 

  انسانها، به گوشه اي از روايت 
  15هدر صفح

  

تحريف كدام انديشه ها، كدام ارزشها؟؛ »عرفان خمينياسطوره «  
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ي اعدامهايي كه بدستور شخص آقا
خميني انجام مي گرفته است توجه 

  : كنيم
خطان خودهرگونه جرم و  آنها از هم«

. گرفتند جنايت و فسادي را ناديده مي
حد و  اين قبيل موارد الي ماشاءاهللا بي

حصر است من فقط از باب مثال به دو 
نمونه براي ضبط در تاريخ اشاره 

الف ـ نمونه اول اعدام : كنم مي
 در 12/4/1359خ چهارده نفر، در تاري

شيراز بوسيله آقاي خلخالي در كمتر از 
. باشد  ساعت به قول خودش، مي10

صاحب اين قلم، درهمان زمان و بعد 
  از تحقيق و رسيدن فتوكپي بعضي از

ها و نامه  اي از پرونده ها و خالصه نامه
اهللا محالتي به آقاي خميني و  آيت

پاسخ آقاي خميني به ايشان، در سر 
، تحت 1359 شهريور 4شنبه  مقاله سه
از » ؟...آيا راست است كه«عنوان 

  : جمله نوشتم
 نفر در مدتي 14آيا راست است كه «

 ساعت محاكمه و محكوم و 10كمتر از 
  اند؟  اعدام كرده

آيا راست است كه اجازه مالقات به 
  اند؟  هاي آنان نيز نداده خانواده

آيا راست كه زندانياني را كه حكم 
ي برايشان صادر شده و شرعي قطع

مجرمين محكوميت قطعي خود را 
اند وسيله دادگاهي ديگر  گذرانيده مي

  اند؟  محاكمه و اعدام شده
آيا راست است كه شخصي را كه سه 
سال پيش قاچاق فروشي را ترك 

اش در زندان قصر  كرده، چون پرونده
وجو او را گرفته و  بوده بدون پرس

وال او اعدام كرده و حكم مصادره ام
اند و وقتي مأمورين  را نيز صادر كرده

براي اجراي حكم مصادره اموال و 
كنند  روند، مشاهده مي تخليه خانه مي

اي است و ثانياً  كه اوالً خانه اجاره
 فرزند وي در زير چادر 11بينند كه  مي

خانمش خواب هستند و هم اكنون 
اند تا زماني  چند نفر خير تعهد كرده

بزرگ شوند امرار معاش هايش  كه بچه
  »آنها را تقبل كنند؟

ر در روزها صد در اين رابطه آقاي بني
گذرد در  جمهور چه مي بر رئيس
مي  1359 تير ماه 12پنجشنبه 

 شب به منزل 12نزديك ساعت «:گويد
بازگشتم و حدود ساعت يك بعد از 

زاده رباني شيرزاي  اهللا نيمه شب آيت
 14حال پدرم از اينكه تلفن كرد كه 

نفر در فاصله كوتاهي محكوم به اعدام 
اي در  اند بهم خورده است و عده شده

گفتم از فارس . معرض اعدام هستند
توضيح بخواهيد و در جواب شنيده 
شد كه سه ربع پيش حكم اجراء شده 

  » .است
آقاي شيخ اسداهللا : توضيح اينكه

عندليب بنابه حكم آقاي خميني 
گاه انقالب و حاكميت شرع رياست داد

شيراز را برعهده داشت و هيچ يك از 
زندانيان سياسي محكوميت مرگ 

سر لشكر ده پناه به يك سال . نداشتند
زندان محكوم شده بود، سرهنگ 

پور به شش ماه زندان  غضنفر بهمن
محكوم شده بود و از سوي آقاي رباني 
شيرازي وسيله شيخ عبدالرحيمي به 

نژاد پيغام داده  ر فاتحبرادر زنش دكت
شده بود كه اگر يكصد هزار تومان به 
. حساب امام بريزند، آزاد خواهد شد
مبلغ مزبور به حساب آقاي خميني 
ريخته شد و قرار بود دو سه روز ديگر 

سرگرد طوطيان به پنج سال . آزاد شود
زندان محكوم بود، وزندان به يك 
سال و مابقي به همين منوال داشتند 

گذراندند كه آقاي  ني خود را ميزندا
سيدعبدالحسين دستغيب امام جمعه 

اطاع الخميني   من«شيرازكه مي گفت
 از اينكه در شيراز »... اطاع اهللادفق

نكشته ... هاي فرضي و كسي را به جرم
به شيخ صادق . بودند بسيار عصباني بود

خلخالي، كه از سوي آقاي خميني 
ي حكم داشت تلگراف كرد كه اي آقا
كس  خلخالي تاكنون در شيراز هيچ

اعدام انقالبي نشده واين ننگ بر 
لطفاً شما بيائيد و به . پيشاني شيراز است

  .ها رسيدگي كنيد پرونده
 آقاي خلخالي بعد ،در پي اين تلگراف

از ظهر پنجشنبه به شيراز رفت و مستقيماً 
به محل سپاه پاسداران رفت و با تعداد 

ل آباد شيراز تفنگچي عازم زندان عاد
شده و آنها را از زندان بيرون كشيد و 

 شب كار همه را ساخت و 11تا ساعت 
 شب همه را اعدام 12تا ساعت حدود 

  .كردند
در ميان اين چهارده نفر اعدام شده 
خانمي يهودي بنام بانو نصرت گوئل 
 4بود كه وي سه ماهه آبستن و داراي 
فرزند و كارگر آرايشگاه بود كه 

  .  اعدام شدگناه بي
جريان اعدام وي بنابه اطالع آقاي 
  : مهندس رجبعلي طاهري چنين است

آقا مهندس طاهري قبالً فرمانده سپاه 
 وكيل 12/4/59شيراز بود و در تاريخ 

بعد از . مجلس و نماينده كازرون بود
اعدام اين چهارده نفر و اعدام اين زن 

رود و  گناه براي تحقيق به سپاه مي بي
پرسد جريان از چه  هاي سپاه مي از بچه

قرار بوده است و چرا اين زن اعدام 
نظر به اينكه وي خودش . شده است

فرمانده سپاه آنجا بوده و همه را 
اي  فاحشه: گويند شناخته بوي مي مي

بنام زهرا در شيراز دستگير شده بود و 
يك ميليون پول داده و آزاد گرديده 

هاي سپاه به خلخالي  بچه. بود
گويند كه زهرا يك ميليون داده و  مي

گويد  خلخالي مي. آزاد شده است
روند  ها مي بچه. برويد و او را بياوريد
زهرا كه مخفي . كه زهرا را بياورند

شده و يا به جائي رفته بود، وي را پيدا 
كه بد  گويند اين ها مي بچه. كنند نمي

شد كه او را پيدا نكرديم و خوب نيست 
به . رديمكه دست خالي برگ

روند و اين زن را با  آرايشگاهي مي
برند پيش خلخالي و  خود مي

خلخالي . گويند اين زهرا است مي
گويد،  خانم گوئل مي. گويد زهرا مي

من زهرا نيستم و نصرت گوئل هستم و 
گويد  زهرا كيست؟ آقاي خلخالي مي

كه حركت  زن بيچاره موقعي. برو
اه هاي سپ كند كه برود، يكي از بچه مي

گويد كه  در گوشي به خلخالي مي
. خود اين زن هم دختر تلفني دارد

گويد برگرد و  خلخالي هم فوراً مي
به هر . كند بالفاصله وي را اعدام مي

 نفر، 14حال پس از اعدام اين 
طرف و  هاي مقتول به اين خانواده
طرف شكايت و دادخواهي كردند  آن

اهللا  روح. ولي صدايشان بجايي نرسيد
م همسر بانو نصرت گوئل و سلي

اي تنظيم و جهت  فرزندان وي شكوائيه
اهللا محالتي  حمايت و كمك به آيت

  .تقديم كردند
اهللا محالتي نيز در رابطه با  آيت

آساي خلخالي در شيراز  اعدامهاي برق
و مشكالت و مسايل ديگر در تاريخ 

 برابر چهارم 25/4/1359
اي به آقاي   نامه1400المبارك  رمضان

خميني نوشته است كه فرازهايي از آن 
  : به قرار زير است

دانم حضرتعالي از كيفيت احكام  نمي«
صادره از سوي حاكم شرع 

دانيد  دادگاههاي ويژه مطلعيد، آيا مي
 نفر را در مدتي 14كه اين آقا چگونه 

 ساعت بقول خودش بدون 10كمتر از 
ها  محاكمه و بدون مطالعه پرونده

كه حتي اجازة  حاليكشتار كرد و در 
هاي آنها نيز نداد؟ و  مالقات به خانواده

بسيار بعيد است انساني كه اينطور 
دست خود را بخون مردم آلوده 

كند در گزارش خود دروغ نگويد  مي
  . و به شما خالف نرساند

توان احكام متناقض  آيا چگونه مي
حكّام دادگاههاي انقالب اسالمي را 

مي اول به توجيه و تفسير كرد؟ مته
يكسال زندان و پرداخت يكصد هزار 

بطور غيررسمي بلكه (تومان وجه نقد 
) سرّي و بنام هديه به بنياد مستضعفان

شود و تنها پس از چند ماه  محكوم مي
گذرد به ناگهان  كه از محكوميتش مي

توسط حاكم شرع ديگري تيرباران 
چه دادگاهي، چه ! شود؟ عجبا مي

حضرت  يي؟تهاااحكامي و چه مجاز
اهللا خميني، مگر نه اينست كه  آيت
خواهيم انقالب خود را به جهان  مي

صادر نمائيم و بشريت را از ظلم و 
تباهي برهانيم، آيا با اين چهرة كريه و 

ايم؟ آيا با  خشني كه از اسالم ساخته
توان اسالم را  خشنوت و زور مي

گير ساخت يا با منطق و عطوفت  جهان
د كه نظام واحد و و عدالت؟ اگر نشو

مسئوليت مشخص را در اين جامعه 
حكمفرما نمود، با اين تعدد مراكز 

آقاي خميني » رويم؟ قدرت به كجا مي
 1400در تاريخ بيستم رمضان المبارك 

 به نامه آقاي محالتي 10/5/59برابر 
پاسخ گفته است كه فرازي از پاسخ 

  : آقاي خميني چنين است
ور راجع به مسائلي كه در كش«
گذرد و بعضي از آنها موجب  مي

نگراني جنابعالي شده است بايد عرض 
كنم كه اين نگراني براي اينجانب نيز 
هست ولي خاطر شريف مستحضر است 
كه اين انقالب بزرگ از بهترين 
انقالبهائي است كه در جهان بوده است 

شود و معقول  و دنيا بي انقالب نمي
  » .نيست همه چيز موافق دلخواه باشد

اهللا محالتي برايمان نقل كرد،  پسر آيت
 25/4/59هنگامي كه پدرم نامه مورخ 

را براي آقاي خميني نوشت و بمن داد 
نامه را . كه نامه را بدست ايشان برسانم

. گرفته و به بيت آقاي خميني بردم
كه خدمت آقاي خميني رسيدم  موقعي

آقاي خلخالي و دو آخوند ديگر نزد 
ميني به خلخالي وي بودند، آقاي خ

اگر صد نفر باشند و به سه تاي : گفت
آنها مشكوك باشيد، هر صد نفر را 

  . بكشيد
بعد از اينكه نامه را به آقا دادم و آقا 
اش  نامه را خواند گفت اين كه همه

كنايه و فحش است و چنان نهيبي به 
من زد كه از ترس يك مقدار عقب 

اما اصرار كردم كه جواب نامه . نشستم
آقاي . را بدهيد براي پدرم ببرم

خميني هم نامه بيستم رمضان المبارك 
 را در پاسخ به پدرم نوشت و 1400

اهللا محالتي در اعتراض  آيت: بمن داد
آميز  به اوضاع كشور بيانيه اعتراض

ديگري كه حاوي نظراتشان از اوضاع 
 بهمن 20اسفناك كشور بود، در تاريخ 

  )7.(، انتشار داد1359
  
صادق ، فرزند ي صادقيدمه. 5

نقل گونه  ني اي از قول پدرش خلخال
محاكمات آقاي «:  كهكرده است

خلخالي با انعكاس داخلي و خارجي 
شديدي ادامه داشت حتي يكبار آقاي 
خلخالي چنانكه خودشان گفتند 
درمورد اعتراض به محاكمات با آقاي 

 مالقات خصوصي داشتند و ينيخم
رف خودمان ايشان گفته بودند كه ما ح

را ميزنيم شما با قاطعيت كار خودتان 
  )8(».بدهيد  را ادامه 

كه آقاي  است تيواقعي اين ايگو
 ي از ارزشهايروي در مقام پينيخم
 اطالع و ي بافهي ، در ظاهر قاوليماك

 داده است و، در يمخالف به خود م
 داده است از يباطن ، دستور م

 فروگذار چي ه و اعدام كردنها خشونت
 ! كنندن

با اين توصيفات، و با اين توضيح كه 
سرپرست موسسه «اقاي خاتمي 

 و وزير 60 در سال  كيهانيمطبوعات
دركابينه ميرحسين  1361سال ارشاد از 
وزير فرهنگ و  1368سال  و از موسوي

ارشاد اسالمي در كابينه هاشمي 
بوده است و لذا در بدترين » رفسنجاني

دستجمعي  دوران كشتار و اعدام هاي  
 بعد از كودتا بر عليه 60سالهاي دهه 

اولين رئيس جمهور منتخب مردم 
ايران در متن صحنه حضور داسته است 
بايد بگوييم به احتمال زياد او مي داند 
اقاي خميني چه انديشه و چه ارزش 
هايي در سر داشته است و بنابراين، 
اين حرف هايي كه امروز بيان مي كند 

او را هم . يش نيستيك بازي سياسي ب
بايد پيرو صادق همين آقاي خميني 
بدانيم كه بخشي از كردارهاي قدرت 
مدارانه و زورمدارانه اش را در باال 

اي كاش آقاي خاتمي . ذكر كرديم
سياهه اعمال خويش را در آن سالهاي 

 را يكبار ديگر جلو 60آغازين دهه 
جشمان خودش مي گذاشت و خودش 

وي كه در كودتا . را ارزيابي مي كرد
  با ديگر كودتاگران 60خرداد 

همراهي  و همگامي كرد،  به طور  
حتم  او  آن برخورد ناشايست و به 

 مقاله  در 3شدت ناجوانمردانه  را در 
 مهرماه 19 و 18 و 16 (روزنامه كيهان

با شادروان مهندس بازرگان )   60
فراموش نكرده است، چراكه شادروان 

فقط خواسته بود از بازرگان در مجلس 
حق قانوني خود در نطق پيش از 
دستور با لحني مومنانه و دلسوزانه و 
مبتني بر آيات قرآني از وضعيت 
داخلي انتقاد كند و متواضعانه 
درخواست كند دست از اعدام و 
سركوب جوانان و فرزندان وطن، 

» جگرگوشگان و پرورش يافتگان اميد
، به قول خود مرحوم »اين مملكت

  .    بازرگان بردارند
اما مثل اينكه آقاي خاتمي در  پي 
سانسور حافظه ملي ايرانيان است كه از 

 به ي مي سازد كهعارف«آقاي خميني  
 انساني ها و تفكراتي ارزشباالترين 
او به جعل  تاريخ !  »ه استپايبند بود

نزديك ايران دست مي زند و گويي 
ه عامدانه تالش دارد آن را وارونه جلو

بياد  او مي آورم كه اقاي .  دهد
خميني  در قالب يك ديكتاتور تمام 

  : عيار مي گويد
اگر ما از اول كه رژيم فاسد را «

شكستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب 
كرديم، به طور انقالبي عمل كرده 

ديم، قلم تمام مطبوعات فاسد را وب
شكسته بوديم و تمام مجالت فاسد و 

 تعطيل كرده بوديم مطبوعات فاسد را
و روساي آنها را به محاكمه كشيده 

. آمد ها پيش نمي اين زحمت... بوديم 
دادستان انقالب موظف است ...

مجالتي كه بر ضد مسير ملت است و 
گر است تمام را توقيف كند و  توطئه

نويسندگان آنها را دعوت كند به 
  )  9( ».دادگاه و محاكمه كند

 اند كه  آقاي  خاتمي  خوب مي د
 در رابطه با 67 در سال ينيخمآقاي 

 دستور داد ري اسياسي سانيكشتار زندان
سريعا دشمنان اسالم را نابود ": كه 
 گرچه مي دانم او اين واقعيات . "كنيد

تكان دهنده را مي داند ولي با كمال 
جسارت و ظاهراً با فرض احمق دانستن 
مردم چيزهايي نسبت به آقاي خميني 

كند كه دروغ است، به عنوان ابراز مي 
ياد آوري بخشي از اسناد آشكار از 
جنايتهاي اقاي خميني رادر اينجا  مي 

  ) 10:  (آورم
 

و جواب نامه خميني  احمد نامه
به قتل راجع   پدرشانتوسط 

  67عام تابستان 
 

اقاي خميتي  خي نامه بدون تار متن
 ياسي سانيكه دستور قتل عام زندان

ا صادر مي كند از ر 67در تابستان 
 : اين قرار است
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ند چرا قرآن نمي توا
 ؟كالم محمد باشد

  
 قرائت قرآن بر سرمشق اين و آن 2- 5

دستگاه فلسفي كه هر يك خود شامل 
اصل راهنما و روش خاصي هم هستند، 
نيز امر واقعي مستمري در تاريخ اسالم 

در قرني كه گذشت، انطباق . است
قرآن با اين و آن مرام ساخت غرب و 
اين و آن نظريه علمي، سخت به رواج 

نوز هم مي بينيم كه قرائت و ه. بود
در انواع (قرآن به روش هرمنوتيك 

خودش از ادبي و االهياتي گرفته تا 
... و بنابر نظريه پوزيتويستها و) فلسفي

موضوع پرسش و پاسخي است كه ما 
  . هم اكنون بدان مشغوليم

 كه -      حاصل اين روش پر تناقض
تناقضهاي متعدد آن در نقد مقدمه و در 

  - پيشين شناسانده شدندنوبت هاي
ادامه وضعيت تباه و تباهي آوري است 
كه جامعه هاي مسلمان و غير مسلمان 

يكبار ديگر مي بايد از . امروزه در آنند
آيا لجوجانه مي خواهيم : خود بپرسيم

تا هستي هست در اين شب تاريك 
  بمانيم؟

 پيامبر  رابطه ↔ خدا ↔ انسان ●
 كرد ايست كه انسان آزاده اي تبليغ

در نوبتهاي . بود) ص(كه  محمد امين 
پيشين، نظر سارتر در باره آزادي 
توضيح داده شد، مبني بر اينكه  خداي 
نامتعين بي هويت عقل را آزاد نمي 
كند، زيرا عقل مي داند كه خود آن را 

حتي اگر برآن شود كه . ساخته است
چنين خدائي وجود دارد، باز عقل 

زيرا . ابدآزادي خويش را باز نمي ي
مي داند بخاطر نيازش متعيني را 

در حقيقت از خود . نامتعين مي خواند
مني كه براي آزاد شدن نياز : مي پرسد

به بيرون رفتن از تعين و درك نامتعين 
دارم، چگونه نياز خود را بر مي آورم 

  اگر آن نامتعين آزاد مطلق نباشد؟  
براي اين كه عقل ): 8(     اينك گوئيم 

ه از آزادي خويش غافل هيچگا
  نشود،چندين كار الزم دارد؛ 

نياز به اصل راهنمائي دارد كه او را . 1
: از محدود كننده ها رها  نگاه دارد

  .يعني اصل موازنه عدمي
 خدا،  -و از آنجا كه رابطه انسان . 2

تنها رابطه آزادي است كه عقل مي 
تواند بر قرار كند، براي پرهيز از هر 

قوا، الزم است ديگر روابط گونه رابطه 
جامعه . او نيز از راه خدا بر قرار شوند

آزاد، جامعه ايست كه رابطه ها رابطه 
به سخن ديگر، انسان . هاي قوا نباشند

ها به يمن رابطه با خدا آزاد و بدين 
  . رابطه، با يكديگر رابطه بجويند

بدين قرار، براي اين كه انسان با . 3
رار نكند، اين از خود نيز رابطه قوا برق

من خويش است كه مي بايد رها شود 
آدمي هرگاه رابطه با خود را نيز ). 9(

از نوع رابطه قوا نخواهد، با خود از 
بديهي . راه خدا رابطه برقرار مي كند

است وقتي مي تواند بدين جهاد، كه 
جهاد اكبر است، برخيزد كه آن را با 
رها شدن از محدود كننده هاي ديگر 

  .ه كندهمرا
 محدود كيش شخصيتدر كتاب . 4

كننده ها، به روايت قرآن، را يك به 
اما از آنجا كه در كار . يك شناسانده ام

چرا قرآن «پاسخ به اين پرسشم كه 
،  به محدود كننده »كالم محمد نباشد

اي كه شخصيت پيامبر مي تواند بشود، 
  باز به روايت خود قرآن مي پردازم؛

 انساني چون رآن پيامبر راق 4-1
انسانهاي ديگر مي گرداند و تمامي 

كه اتصاف پيامبر به آنها، ميان » صفاتي«
انسانها و خدا حايل ايجاد مي كند، از 

  ).10(او سلب مي كند
كه مي توانند » مقامهايي«تمامي  4-2

پيامبر را ميان انسان و خدا حايل كنند، 
قرآن به پيامبرش . از  او سلب مي كند

در مقام برگزيده مردم، مي آموزد كه 
حق تصميم را مي بايد از آن شوراي 
آنها بداند و در مقام مجري، به خداوند 

  ).11(توكل كند 
كه » انتساب به خدا« هرگونه 4-3

پيامبر را ميان انسان و خدا حايل مي 
  ).12(كند، از پيامبري سلب مي كند

قرآن كالم خدا است و او حق  4–4
ه اي آورد ندارد از پيش خود حتي آي

)13.(  
پيامبر مي تواند اشتباه كند و  4-5

. قرآن جاي جاي به او هشدار مي دهد
) الگو(اما نبايد از ياد ببرد كه اسوه 

است؛ الگوي عمل به حق و جهاد با 
چنانكه  همواره هشدار و ).  14(ناحق 

انذار به انسانها باشد در غفلت نكردن از 
حقوق ذاتي خويش و قيام به عمل به 

اصل سنجيدن شخص به : اين حقوق
  .حق

بر پيامبر ممنوع است كه حتا با  6–4
او . يك انسان، رابطه قوا برقرار كند

بايد به گونه اي رفتار كند كه خودش 
 15(نزديك تر از هر باورمندي به خدا 

و دعوت كننده هر ناباورمند به حق ) 
باشد و در اين دعوت، البته، اصل 

در دين اكراه «راهنما بر اين است كه 
  ) .16(» نيست

و » دين محبت« رفتار او ترجمان 4-7
و او و همه ) 17(باشد » مكارم اخالق«

باورمندان مي بايد از قول زور يا حكم 
و قانون و قاعده و رفتاري كه بيانگر 

  )18.  (زور باشد، اجتناب كنند
بنا بر اين كه قرآن، كليه   8–4

في را ن» غير عقالني « فرآورده هاي 
، بر پيامبر است كه قلمرو  )19(مي كند 

غير عقالني را گسترش ندهد و پندار و 
گفتار و كردار او ، همگي عقالني 

  .باشند
 در رابطه ميان بستگان خود و 9–4

ديگر انسان ها نيز بر قراري رابطه قوا 
  ) . 20(را  هرگز جايز نبيند 

 21( خود را پيامبر همگان بداند 4-10
 تفوق اجتماعي را اعتبار و  نمادهاي) 

  ). 22(نشناسد 
 با توجه به اين امر كه توحيد از 4-11

جمله به شكستن اسطوره ها تحقق پيدا 
مي كند، رويه  قدرتمدارها را در پيش 
نگيرد؛ يعني خود را رب مردم نكند و 
جانشين اسطوره هاي شكسته قدرت 

  ). 23(نگرداند 
 بشير باشد براي آنها كه صراط 4-12
ستقيم عمل به حق و دفاع از حق را م

در پيش مي گيرند و هشدار باشد براي 
آنها كه راه را گم مي كنند و انذار 

  ). 24(باشد براي حق ستيزان 
    كسي كه چنين توانائي هايي دارد 
كه پيامبر راه رشد انسان بگردد و در 
ميان انسان و خدا، ميان من خود و 

بي خدا حايل نشود، به حق، عارفي 
بر روانش .  همتا و اسوه اي نيكوست

  !درود باد
   .82 قرآن، سوره نساء آيه – 1
 و 15  قرآن، سوره هاي مائده ، آيه - 2

  ...  و28 و زمر، آيه 59انعام ، آيه 
 و 15 قرآن، سوره اسراء ، آيه - 3

  ... و108يونس ، آيه 
   36  قرآن، سوره اسراء، آيه - 4

 و 53، آيه   قرآن، سوره هاي انفال- 5
   11رعد آيه 

   2008 مه 23 لوموند، - 6
7 – Gilbert Rist , Le 

Développement , Histoire 
d’une Croyqnce Occidentqle , 
Edi Presses de Sciences 

politiques , Paris Sep1996199619961996 كتاب 
از آغاز تا پايان توصيف و تبيين ساخته 
شدن اسطوره رشد و ويران شدن آن 

  . است 
 در كتاب عقل آزاد نزديك به – 8

تمامي روشهائي كه عقل قدرتمدار بكار 
مي برد و نيز نزديك به تمام روشهاي 
عقل آزاد ، يك به يك، توضيح داده 

  . شده اند
 آزمون ابراهيم به فرزند، تنها – 9

هدفش متوقف كردن قرباني كردن 
انسان براي خدايان نيست، رها كردن 

خود او و انسان از محدود كننده اي 
همين . يا فرزند او است نيز هست

آزمون با قوم موسي انجام مي گيرد و 
.  نيز با آنها كه به اسالم مي گرويدند 
قرآن، سوره هاي صافات ، آيه هاي 

 56 تا 53 و بقره ، آيه هاي 105 تا 100
   .66و نساء ، آيه 

 40  قرآن، سوره هاي احزاب آيه - 10
   31آيه  و توبه، 66و انعام ، آيه 

  قرآن، سوره هاي آل عمران ، - 11
 و  جن، آيه 38 و شوري، آيه 159آيه 
   22 و غاشيه، آيه 21
 272 قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 12

 و  و 81 هاي 128و آل عمران ، آيه 
  ... و7 و عبس ، آيه 45احزاب، آيه 
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البته از اقاي خاتمي كه پس از گذران 
يك هشت سال عمر در كاخ نزد

رياست جمهوري تازه پي برده بود 
مقام واليت را » تداركاتچي«نقش 

بازي كرده است سخنان جالبي از اين 
جايي . مدل قبال هم شنيده شده است

كه او با جسارت تمام الجوردي  جالد 
» سرباز سخت كوش انقالب«اوين  را 

ملقب كرد كه گويي شهيد انقالب شده 
  ! است
باز برگرديم به درس اخالق اين حال 

معلم سياست اخالقي كه از جالد اوين 
 مي سازد، جايي "شهيد انقالب"نيز 

ترين اصل در  مهم«: كه مي گويد
دعوت پيامبران اخالق است و اتفاقا 

اگر در . اخالق حاكمان بسيار مهم است
اي بداخالقي، تحقير و توهين  جامعه

دادن هاي ناروا  نسبت به ديگران، نسبت
سازي رايج شود و  به ديگران و پرونده

بخواهند با اين كارها ديگران را از 
عرصه خارج و اينها را به عنوان اصول 
انقالب معرفي كنند، دو كار اشتباه 

دهند؛ يكي اينكه اينها  انجام مي
بداخالقي و خالف معيارهاي اسالمي و 
انقالبي ماست، دوم اينكه متاسفانه 

ي تحقق اخالق آمده انقالب ما كه برا
  ».شود است، با اين كار بدنام مي

اين بداخالقي را ! اقاي خاتمي محترم
چه كسي در جامعه بسط و گسترش 
داده است؟  به غير از مراد و پير شما 
كه بنام مرجع تقليد مذهبي كه مي 

 باشد به "تالي تلو معصوم"بايستي 
نظام «مي كند و » اميد مردم خيانت«

را بنياد گذاري »  ه فقيهواليت مطلق
مي كند كه در ذات آن تحقير و تصغير 

نظامي كه نطفه . مردم ايران نهفته است
منحط آن از مجلس خبرگان قانون 
اساسي و در روند يك كودتاي خزنده 
بر عليه ارزش ها و خواست هاي به 

 به وسيله 57حق مردم در انقالب 
كساني چون حسن آيت سر سيرده 

س و آقاي بهشتي و البته با بقائي و انگلي
آلت فعل كردن آقاي منتظري بر جان 
. و مال مردم كشور تحميل شده است
به يمن اين نظام استبدادي و فاسد 
آنچه را هم كه در حوزه هاي ديني 

 باقي "بنام دين و اخالق و ارزش ها "
بود به توده اي مطيع قدرت وعده اي 
. سركوب شده بدل كرده است

ات زده ايران گروه درجامعه خراف
سودمند از انديشه واليت فقيه، بنام 
دين ، دين فروشي و خرافات و اوهام 
. و بداخالقي را رواج داده و مي دهند
براستي كارنامه سياه نظام مافيائي 
موجود  بجز فساد، جنايت و خيانت، 
غارت و تاراج اموال عمومي مردم 
كشورو پيش خور كردن منابع و ثروت 

ه دادن  برنامه وابستگي ملي وادام
فراماسون هاي دوران پهلوي و رزيم 
دست نشانده شاه سابق چيز ديگري مي 

خداوند ايران و ايراني را از شر ! باشد؟
  !دروغ و استبداد و خيانت مصون دارد
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