
  

 

.خامنه اي به اين نتيجه رسيده است كه كار بحران اتمي بجائي رسيده است كه براي او و رژيم زيانبخش است:انقالب اسالمي
  .فصل اول اين مجموعه به بحران اتمي اختصاص يافته است. د اين، بحران ادامه داردباوجو. مدتها پيش گفته بود پرونده را ببنديد

.  كشور، از نو، تشديد مجازات اقتصادي و حمله به ايران را مسئله روز كرده است6    به دنبال پاسخ مبهم رژيم به دو پرسش 
یهاجموعه ويژه خبرفصل دوم اين م  فصل،  نقش در اين.  مي كنند تهديدقتصاديرا  به جنگ و مجازات ا  است كه ايراني

  .انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز، به نقل از كريستين ساينس مونتيور، از نظر خوانندگان مي گذرد در» مسئله اتمي ايران«
ضائي، نام ياد آور مي شود كه در قسمت اول مافياي ق.     در فصل سوم، قسمت دوم مافياي قضائي از نظر خوانندگان مي گذرد

. وگرنه، او مخالف استبداد حاكم است. از او، بعنوان يكي از شاگردان خميني نام برده شده است. علي اصغر مرواريد، آمده است
  . اين مخالفت را در دوران خميني نيز مي داشت

ز اين وزيران، يكي كردان ا. پيشنهادي در مجلس را مي خوانيد» وزيران«    در فصل چهارم، ماجراي رأي اعتماد گرفتن براي 
است كه سابقه فساد جنسي و مالي و شكنجه گري و ترور دارد و احمدي نژاد با دروغ گفتن از قول خامنه اي، از مجلس براي او 

  .   دشوندر گزارش، خوانندگان از روزگار سياه مجلسيان نيز آگاه مي . رأي اعتماد گرفت
  :قوق بشر را گرد آورده ايم    در فصل پنجم ،  خبرهاي تجاوزها به ح

  5 در صفحه                                

 

 
 
 
 
 

New  
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
 رياست مجهوری در يافت » 

  
  ، اما پرونده همچنان!خامنه اي گفته است، پرونده اتمي را ببنديد◄ 

  5 ص ؟ ! باز است
  ايران موضوع !.  امريكا حمله اسرائيل به ايران را وتو نمي كند◄

  7ص  :...رقابت دو نامزد رياست جمهوري و
  8ص :  از قاضيان عضو مافياي حاكم بر قوه قضائيه يكچند ◄
  كشور دروغگو و جنايت پيشه،» وزير«احمدي نژاد دروغگو،  ◄

  12ص  : مجلس آلت فعل و آمار دروغ
   13  ص :اعدامها و سركوبگريهاي رژيم و اعتراضها ◄

    

  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر 
  11بخش   - قرآن در انديشه موازنه عدمي

   

  قرآن و تاريخ
    
مطالعات تاريخي و قرآن مي پرسد از اين قرار  هفتمين پرسش كه از نسبت   

از ديد شما پژوهشهاي تاريخي چه جايگاهي در درك ما از محتواي : است
قرآن مي توانند داشته باشند؟ آيا شما اصالً نگاه تاريخي و تحققي به متن قرآن 
داريد؟ اگر آري، چه تبييني در مورد پديده تغيير در تاريخ از نگاه قرآن 

  داريد؟
اين پرسش فرصتي ايجاد مي كند براي گسترش بحث در باره تغيير كه در      

قرآن، تاريخ را به دو گونه توضيح مي  .پاسخ به پرسش ششم، بدان پرداختم
كه ) زور(تاريخ روابط قوا كه عرضي اند و تاريخ روابط آزاد از قدرت : دهد

ز معرفي مي كند بر اين مبناست كه قرآن تاريخ را فراگردي با. ذاتي حياتند
كه يك جهت ندارد و بدين سبب انسان را به بعثت دائمي براي تغيير سرنوشت 
خود، يعني تالش و حركت براي بازيابي استقالل و آزادي خود و همنوعانش 

در قرآن، جوامع انساني مي توانند فرجامهاي گوناگون داشته . دعوت مي كند
بط و مناسباتي دارد كه نيروهاي روند تاريخ بسته به سمت و سوي روا. باشند

محركه جامعه ها در ميان خود، ميان خود و جوامع ديگر، و ميان خود و ديگر 
جانداران و محيط زيست پديد مي آورند؛ اگر به سمت روابط قدرت معطوف 

اما اين . شوند يك فرجام و اگر به سمت روابط آزاد، فرجامي ديگر مي يابند
از اين رو، در آغاز، به تبيين تاريخ . به تبيين داردپاسخي فشرده است كه نياز 

  . در انديشه غرب مي پردازيم و از اين رهگدر به بحث قرآن بازخواهيم گشت
   

  :تاريخ به روايت فلسفه غرب: اول
  
در دوران متأخر تاريخ، هگل، ماركس و انگلس و اگوست كنت و ماكس وبر، . 1

 ساخته اند و آنگاه تاريخ را در صاحب نظراني هستند كه نخست قالبي ذهني
از ديد اينان، تاريخ، عبور از دوراني به دوران ديگر . اين قالب ريخته اند

  :فهميده مي شود
هگل قالب ديالكتيك را ساخت و، بدان، ميان آفريدگار و آفريده رابطه . 1/1

. خدا در هستي متعين كه خود آفريده است از خود بيگانه مي شود: برقرار كرد
 كه به شيوه اي ديالكتيكي انجام مي  ز ديد وي، دوران از خودبيگانگي ايدها

  .سرباز مي كند» ايده سرمدي«گيرد به دوران تحقق 
  2در صفحه 
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  جهانگيرگلزار
  شكست رژيم در متوقف كردن جنبش ها

  
بحرانها  جهت .  روز يك بحران بوجود مي آيد9ري آقاي خاتمي گفته مي شد كه هر در دوران رياست جمهو

 با  را امروز بعد از تجربه قرار داريم و مي توانيم مسائل گذشته. ثبيت قدرت مافياي مالي نظامي بودشان ت عمومي
  .  بحرانها از چه رو انجام مي گرفتوضوح بيشتر بنگريم و متوجه شويم كه

  . كه حكومت براي مردم ايجاد مي كندالبته بحرانهايي . انه شده انداي احمدي نژاد نيز بحرانها روزدر دوران آق
مخصوصا واردات بي رويه از طرف حكومت كه زمينه .  گراني طاقت فرسا كه حاصل سياستهاي غلط حكومت است 

عضو كميسيون گفته آقاي  ثروتي امروز به . ساز گراني از يك طرف و تخريب توليد داخلي از طرف ديگر شده است
 ميليون 6 در حال حاضر :او توضيح مي دهد كه. نفر زير خط فقر شديد قرار دارند ميليون 14، برنامه و بودجه مجلس

كنند؛   هزار تومان دريافت مي37نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام و سازمان بهزيستي به طور متوسط ماهانه 
 دالر در روز باشند، بايد 2اگر اين افراد براي زنده ماندن نيازمند درآمد . ط فقر شديد دارنديعني درآمدي نصف خ

  . كه نمي كنند  هزار تومان مستمري دريافت كنند60ماهانه 
  

  15در صفحه    

  
   درگذشت فلسطينيمحمود درويش شاعر مل
  

  
  
 يارای آن ندارم که ضايعه را  

  بر درگاه ايستادم چون گدايی .  رو در رو بنگرم
      چطور می توانستم از بيگانه هايی اجازه ورود بخواهم که خفته اند 

 و برای پنج دقيقه ديدار از خودم  ...  بر تخت خودم
 به آنان التماس کنم؟ آيا بايد به احترام خم شوم 

 دربرابر آنان که بر رؤيای کودکی ام منزل گرفته اند؟ آيا خواهند پرسيد 
 اين بيگانه ناخوانده ای که در می کوبد؟ و چگونه کيست 

 می توانم سخن بگويم از صلح و جنگ 
    قربانيان،   بين قربانيان و قربانياِن

 بدوِن کلماتی اضافی و بدون جمله ای معترضه؟  
 جايی برای دو رؤيا  :  آيا به من خواهند گفت
 در يک بستر نيست؟ 

  
. فكران ملي جامعه هاي انساني شمردشاعران بزرگ و ملي را مي توان مت

و زبان گوياي مقاومت  يشاعر مل. از جمله اين متفكران است ،محمود درويش
 پس از يك عمل جراحي قلب در ، مرداد19شنبه ، روز فلسطيندر سرزمين 

  .جهان را بدرود گفت يسالگ67 در سن ،تگزاس آمريكا
 ميان اعراب و اسرائيل، جنگ نيپس از نخستو  ها ي از فلسطينيمانند بسيار

به همراه خانواده اش مجبور  سالگي 6در سن ، 1948در سال   درويش محمود
 دهكده را به ني اها يلي اسرائ.كندسكونت خود را ترك روستاي محل  شد 

سرانجام پس از . نداش به لبنان پناهنده شد  خانوادهاو و و دنديآتش كش
 كه ي خارج شد و هنگامها يليائ دهكده از دست اسرني ا،اري بسيمقاومتها

  . رفته بودني از بزي وارد دهكده شدند همه چياهال
١۶فحهدر ص      

  ! ؟» اتمي را ببنديدپروندة«
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از ديد ماركس و انگلس، انسانها . 2/1
نخست در جامعه بي طبقه اوليه مي 

در جريان تكامل، رو به . زيسته اند
ورده و داراي طبقات با تضادمندي آ

جامعه طبقاتي . منافع متضاد گشته اند
مراحل شباني و كشاورزي را در 

و به دوران سرمايه داري  نورديده 
رسيده و در آن، دو طبقه بورژوازي و 

دركنارشان، . كارگر پديد آمده اند
از اين . طبقه خرده بورژوازي است

ديد، جريان رشد سرمايه داري تا 
جامعه بورژوازي :  مي يابدانقالب ادامه

كه جانشين جامعه فئودالي مي شود، 
بنوبه خود، بر اثر رشد طبقه كارگر، 
دچار انقالب مي شود و ديكتاتوري 
     .                                                     پرولتاريا استقرار پيدا مي كند

با استقرار اين ديكتاتوري، تضاد 
از اين .  بر مي خيزداجتماعي از ميان

تحول ديگر ديالكتيك نيست و  پس، 
خطي است، چرا كه . خطي هست

ديكتاتوري پرولتاريا تضاد را از ميان بر 
مي دارد و، به خط مستقيم، جامعه 
انساني را به جامعه كمونيستي 

در آن جامعه . رهبري مي كند واپسين 
است كه انسان جامع و كامل تحقق 

ل اين فراگرد، در طو. پيدا مي كند
تضاد نيروي توليدي با (رابطه توليدي 
نقش جبار را بازي مي ) رابطه توليدي

  . كند
 اين دو نظر، در يك جا با هم     

در نظر هگل، اين اراده : متفاوتند
خداوند است كه در تقالي بازيافتن 
خويشتني است كه در عالم فعليت 
جسته است ولي در نظر ماركس و 

به تاريخ است كه انسان انگلس، اين ارا
از خود بيگانه را ، به جبر، به سوي 
جامعه اي مي برد كه در آن، انسان 
خويشتن را در جامعيت و كمال باز مي 

بدين ترتيب كه اگرچه تغيير . يابد
نخستين از رابطه آزاد به رابطه قواست، 
اما از آن پس، تا استقرار ديكتاتوري 

است و پرولتاريا، جامعه در روابط قوا 
در محدوده اين روابط است كه شكل 
بنديهاي اجتماعي جانشين يكديگر مي 

تغيير نهائي كه آزاد شدن از . شوند
روابط قوا است، با استقرار ديكتاتوري 

  )1. (پرولتاريا انجام مي گيرد
ديدگاه دوم به آگوست كنت و . 2

بنا بر نظر اينان . ماكس وبر بر مي گردد
  : تاريخ مراحل دارد

به نظر آگوست كنت، دوره اول . 1/2
دوره دوم . تاريخ، دوره ديني است

وي اين . دوره فلسفه متافيزيك است
دو دوره را منفي مي خواند چون علم 

دوره سوم، دوره . حاكم نبوده است
  )2. (علم و از اين رو، مثبت است

ماكس وبر، همانند نحله تاريخ . 2/2
با . آلمان، تاريخ را هدفمند مي داند

وجود اين كه جبر مطلق تاريخ را نمي 
پذيرد، جريان تاريخ را تغيير از جامعه 

عقالني  هاي ناعقالني به جامعه هاي 
جامعه ها از مرحله ناعقالني . مي داند

به مرحله سنتي و از آن به جامعه 
وي براي . عقالني تحول مي كنند

آنها » عمل اجتماعي«انسانها، از رهگذر 
نكه بر خالف با آ. نقش قائل است

نقش عامل ) روبنا(ماركس، به باور 
تحول را مي دهد، ولي اين عامل را 

  ) 3.(جبار علي االطالق نمي داند
 بدين قرار، در نظر ماركس و     

روابط توليدي (انگلس، نخست زير بنا 
) رابطه سرمايه دار و كارگر با سرمايه= 

تغيير مي كند و به تبع آن، رو بنا 
اما ماكس . تغيير مي كند) ... باورها و(

وبر بر اينست كه نخست باور است كه 
چنانكه كاتوليسيم از . تغيير مي كند

آنجا كه با سرمايه داري سازگاري 
و بيشتر (نداشت، پروتستانتيسم 

بسان يك  پيدا شد و ) كالوينيسم
انفجار، بن بست را گشود و پيدايش 

عقالنيت (سرمايه داري عقالني 
  ) 4.(ن كردرا ممك) هدفمند

 فرجام اين فراگرد، دموكراسي      
 نظر ماكس وبر در باره  .ليبرال است

سير تحول، در دوراني كه، در جامعه 
ها، رابطه ها، رابطه هاي قوا هستند، با 
نظر ماركس، هرچند در چند و چون 
تغيير متفاوت است اما در اصل تغيير 

جامعه داراي دولت : همخواني دارد
انسانهاي داراي حقوق حقوقمدار، و 

طبيعي، همچنان در رابطه قوا مي مانند 
امااين بار، سلطه يكي بر ديگري، 
همانند سلطه فرهمندانه خاص دوران 
باور غير عقالني و يا سلطه سنتي مبتني 

نيست، بلكه عقالني » تقدس سنت«بر 
عقالني است زيرا مبناي آن باور . است

به هنجارهاي شكل گرفته در بيرون 
راد و بر قانوني بودن عمل مسلط ها اف

عمل «وقتي ) 5.(استوار است
، عقالني و هدفمند شد، »اجتماعي

بتدريج رابطه با دين قطع و با دانش و 
  . فن برقرار مي شود

 در نظر ماكس وبر و ماركس و      
انگلس و اگوست كنت، جريان تغيير 
يكي است و در اين جريان است كه 

، روابط قوا در دوران سرمايه داري
) از ديد ماركس و انگلس(نفي مي شود 

از ديد ماكس ( يا عقالني مي شود  و
و معرفت ديني تابع معرفت علمي ) وبر

از ديد اگوست كنت و (مي شود 
و از ميان مي ) ماكس وبر و پزيتويستها 

  ). ازديد ماركس و انگلس(رود 
 دانستني است كه اوائل قرن بيستم،     

داروين جبر : ها بوددوره جبرگرائي 
زيست شناسانه، و ماركس جبر 
اقتصادي، و دوركيم جبر اجتماعي، و 
. فرويد جبر روانشناسانه را پيش كشيدند

بنا بر اين، براي اهل دانش و ) 6(
انديشه مشكل بود قائل به آزادي انسان 
و توانائي او به استدالل عقالني، در 

با وجود اين، . مقياس وسيعي، شوند
بر جبرها را مطلق نشمرد و ماكس و

  .براي انسان آزادي عمل قائل شد
بدين قرار، حتي پوزيتويستها كه        

 و رابطه هاشان  مدعي بودند امور واقع
موضوع علم هستند، براي تاريخ قالبي 

آنها، همين  ذهني ساخته اند و از ديد 
تاريخ ساخته ذهنشان است كه جريان 

دون جبار اما از آنجا كه جبر ب. دارد
نمي شود، هريك از آنها جباري 
تراشيده و او را راهبر تاريخ از راهي 
كرده اند كه خود آنها، پيشاپيش، 

اما . توسط نظرياتشان ترسيم كرده اند
نه پيش از اين نظريه سازها و نه بعد از 
آنها، تاريخ به راه هائي كه آنها ترسيم 

در حقيقت، آنها از . كرده بودند، نرفت
تي كه انسانها و جامعه هاشان واقعي

بودند نپرسيدند كه چگونه تحول 
كرده اند بلكه تغيير دلخواه خود را به 

  . تاريخ نسبت دادند
   

نقد فلسفه هاي تاريخ كه غربيان 
  :ساخته اند

   
از هگل تا وبر، مركز عالم، و قلب . 1

وبر كه بر ماركس . تاريخ، اروپا است
بط روا«اشكال وارد مي كند كه چرا 

را محور و فعال مايشاء » توليدي
گردانده است، خودش، از سوي 

او .  به محور سازي مشغول است ديگر،
را محور و بدان همان نقش را  » باور«

داده است كه ماركس به روابط توليد 
در حقيقت، اصل راهنما، ) 7(مي دهد

. همواره ثنويت تك محور بوده است

در نتيجه همين تك بيني ها، نظر 
  .زان از عوامل ديگر غفلت كرده اندسا
گرچه ماكس وبر به نظر دوركيم در . 2

وقعي ننهاده است، » امر اجتماعي«باره 
اما خود او نيز غافل است زيرا در اول، 
كارش نظرسازي است و سپس تاريخ را 
. در آن قالبي مي ريزد كه در نظر دارد

همين انتقاد به هگل و ماركس و انگلس 
 هگل نيستي مجرد را با .نيز وارد است

هستي مجرد برابر نشاند تا با عبور 
هستي در نيستي، پيدايش هستي  دادن 

. متعين را توضيح دهد و توجيه كند
حال آنكه، به قول سارتر، هستي هست 

و اين دو را بر چه ) 8(و نيستي نيست
! پايه عقلي مي توان برابر تلقي كرد

كار هگل غفلت از نيست بودن نيستي 
ت، كار او هستي بخشيدن بدان نيس

را » ماترياليسم تاريخي«انگلس . است
اما بعد، تاريخ دانان و اهل نظر . ساخت

امرهاي واقع را موضوع ارزيابي 
امر «كردند و دانستند كه انگلس هرجا 

كم آورده، جعل كرده و » واقع
امرهاي واقع را دستكاري كرده تا با 

  )9. (قالب ساختگي اش جور شود
چيك از نظريه سازان توضيح نمي هي. 3

دهند چگونه از ناعقالني به عقالني و از 
قدرت به آزادي مي توان تحول كرد؟ 
خداي هگل هستي بالقوه ايست كه 
نيازمند به خلق هستي متعين و از خود 

 براي  بيگانه شدن در اين هستي و تقال
بازيافتن خويش بمثابه هستي بالفعل 

امعه به آن او، از اين ج» ايده«. است
جامعه راه مي پيمايد و سرانجام در 

زيرا تنها جامعه . اروپا، وطن مي گزيند
اروپائي است كه درخور توطن 

ماركس و انگلس نمي توانند ) 10!(است
و توضيح نمي دهند كه اگر تضاد ذاتي 
هر پديده است، جامعه كمونيستي اوليه 
چرا بدون تضاد بود و جامعه كمونيستي 

از تضاد خالي مي شود و متعالي چرا 
چگونه است كه رابطه قوا در جامعه 
طبقاتي، به سحر ديالكتيك به رابطه 
آزاد بدل مي شود و قدرت جاي خود 

ماكس وبر ) 11(را به آزادي مي سپارد؟
نيز توضيح نمي دهد كه وقتي برابر 

 –نظر او، بنا بر سلطه است، رابطه مسلط 
ز زير سلطه چگونه مي تواند به نوعي ا

رابطه بدل شود كه براي دو طرف، 
قانوني و مشروع و ترجمان حقوق 

  بگردد؟ 
افزون براين، قدرت فرآورده رابطه . 4

. قوا، و بنا بر اين، حاصل تخريب است
هرگاه رابطه اي جز رابطه قوا نبود، 
انباشت ويرانگري به مرگ و ويراني 

چنانكه جامعه هائي . كامل مي انجاميد
نها رابطه هاي قوا بوده اند كه در آ

سرطان وار جانشين رابطه هاي آزاد 
گشته اند و آنها به وادي مرگ ره برده 

  . اند
 در حقيقت، دو امر در فلسفه هاي     

يكي غفلت : تاريخ بي پاسخ مي مانند
از وجود رابطه هاي آزاد و ديگري 
سرانجامهائي كه اين فيلسوفها براي 
 رابطه هاي قوا قائل شده اند، يعني
مرگ را زندگي، آنهم زندگي متعالي 

 گرچه ديرتر دانستند كه  !ديده اند
ديالكتيك تضاد نيز نه به جامعه آرماني 

و رشد ) 12(كه به فاجعه مي انجامد 
كه ) بوروكراسي مدرن(ديوان ساالري 

خاص جامعه عقالني هدفمند است به 
باور ماكس وبر است، فرجامي 

سان را زيرا ان) 13.(ناخوشايند مي يابد
 بي يار و ياور مي  تنها و در برابر قدرت

  .كند
در اروپا نيز، تاريخ همان سمت و  . 5

سو را نيافت كه نظريه سازهاي فوق 
با اين وجود، ماركس . بدان مي دادند

به استناد نامه يك پزشك كه از راه 
شمال افريقا به آسيا سفر كرده بود، 

را » شيوه توليد آسيائي«نظريه 
اين جامعه ها را داراي  . پرداخت

سامانه اي ايستا شمرد و استعمار را 
عاملي مترقي دانست، چرا كه موجب 

پويا شدن نظام هاي اجتماعي اين 
ويتفوگل ) 14.(جامعه ها مي شود

» شيوه توليد آسيائي«كتابي قطور به 
بنا بر رويه، امرهاي  اختصاص داد و، 

واقع فراواني را كه با نظريه اش نمي 
د دستكاري كرد تا با آن سازگار ساختن
در حقيقت، هيچيك از ). 15(شوند

نظرسازان، اثر رابطه جامعه ها با 
يكديگر بر نوع تحول هريك از آنها 

به اين غفلت بس تعيين . نمي بينند را 
  .كننده باز مي پردازم

نتيجه غفلت از رابطه جامعه ها با . 6
» اروپا محوري«يكديگر و 

ي كه به سود اروپا  تبعيض  يعني آنها،
قائل مي شوند، توجيه هائي مي شود 

  :  بسا ناقض نظريه ها هستند كه
هرگاه :  بايد قبل از هر چيز پرسيد●

تحول، دروني است و هر نظام 
اجتماعي را محرك دروني آن متحول 
مي كند، از چه رو، حتي در اروپا، همه 
جامعه ها، همزمان و همĤهنگ رشد 

  نكرده اند؟
هاي ديگري كه ويژگي هاي  جامعه ●

اروپا را نداشته اند، مانند ژاپن، چگونه 
صاحب مناسبات سرمايه داري شده اند 

    و مي شوند؟
در غرب، آن » ايده« هرگاه حضور ●

سان كه هگل گمان برده است، سلطه 
غرب را بر بقيت جهان توجيه مي كند 
و به غرب اجازه مي دهد با زير سلطه 

رانه كنند، پس با ها رفتارهاي جنايتكا
اين ايده . يكي است) زور(= قدرت 

زورمحور كجا مي تواند به سير جدالي 
. ادامه دهد» ايده متعالي«خود تا 

  افزون بر اين،
، اين نظريه هاي »اروپا محوري«. 7

تاريخي را از ويژگي جهان شمولي 
توضيح اين كه . محروم مي كند

صاحب نظر را مجبور به يكي از دو كار 
  :ندمي ك

 الگوي تحول تمامي جامعه ها، يكي ●
و همان الگوي تحول جامعه اروپائي 

نظر ماركس اين بود و . مورد نظر است
در باال يادآور شدم او براي جامعه هاي 

را » شيوه توليد آسيائي«آسيائي، نظريه 
 جامعه ها  غافل از اين كه اوالً،. ساخت

داراي تاريخهائي هستند كه يك 
مي كنند و ثانياً، هرگاه جريان را طي ن

سامانه اجتماعي «استعمار الزم باشد تا 
به سامانه اجتماعي پويا بدل » ايستا

شود، پس تضاد دروني و ذاتي جامعه 
ها، به زعم ماركس، عامل جبار نيست و 
ثالثاً، استعمار، به معناي جريان نيروهاي 
محركه از جامعه زير سلطه به جامعه 

، همانطور كه مسلط است و، اين جريان
تاريخ شهادت مي دهد، هم تحول 
جامعه هاي استعمار زده را به تأخير 

را به آنها » شيوه رشدي«انداخت و هم 
تحميل كرد كه آنها را همچنان صادر 
كننده نيروهاي محركه نگاه داشته 

  . است
 نظر ماكس وبر نيز درخور همين     

  .نقد هست
.  جامعه ها تاريخهاي خود را دارند●

قبول اين نظر، تن دادن به جهان 
» فلسفه تاريخ«شمول نبودن اينگونه 

غرب امروز، چندگانگي فرهنگ . است
  .ها را پذيرفته است

نه تنها نظريه هاي اين نظر سازان . 8
جهان شمول نشدند، بلكه در جامعه 
هائي نيز كه فراگرد تحوالت اجتماعي 
و اقتصادي مي بايد نظريه ها را 

 آنها را تكذيب كرده تصديق مي كرد،
نه آرمان هگل در غرب تحقق : است

يافت و نه انقالب پرولتري، بنا بر نظر 
ماركس، در انگلستان روي داد و نه 
عقالنيت هدفمند وبر در غرب متحقق 

غرب امروز در بن بست فكري . شد
زندگان » عقالنيت هدفمندش«است و 

بر روي زمين را با خطر مرگ روبرو 
  .كرده است

 طرفه اين كه نظر ماركس، بيش از .9
هفتاد سال انديشه راهنما براي بخشي 
از جهان شد كه بنا بر همان نظر، زمينه 

عيني انقالب پرولتري در آن، وجود 
يعني بر خالف نظر او، اين . نداشت

بود كه به صورت، و نه به واقع، » روبنا«
و . نقش عامل جبار تحول را ايفا كرد

 در اروپا، تحول نيز، تحول بين ديني
بلكه . از بيان قدرت به بيان آزادي نبود

تحول به بيان قدرتي بود كه به زعم 
واكس وبر، راه را براي استقرار روابط 
قوائي گشود كه سرمايه داري نام 

ژاك آتالي كه در نقد وبر مي . گرفت
گويد او برخطاست چرا كه سرمايه 

است، خود » ملت يهود«داري ابداع 
كه دو سوم توليد در جهان بر اينست 

يعني بسا ) 16.(امروز، تخريبي است
براي اولين بار در تاريخ حيات انسان بر 
روي زمين، ميزان تخريب از ميزان 

بسا غرب، . سازندگي پيشي گرفته است
در اثر رنسانس، آماده بازيافت بيان 
آزادي بوده است اما نخست 
پروتستانتيسم و سپس انواع 

رن، بيانهاي قدرتي ايدئولوژيهاي مد
شدند كه بيراهه هاي ديگري را بر 

  . روي غربيان گشودند
تمامي جنبش هاي مردمي تاريخ . 10

كه به دست مردمان اين و آن جامعه 
 براي مطالبه حقوق و  رخ داده اند

. برقراري ميزان عدالت بوده است
تاريخ هيچ جامعه اي را نمي توان 
يافت كه مردم آن به خاطر گستردن 

اين . بساط ستم جنبش كرده باشند
واقعيت حاكي از اينست كه هر تغييري 
كه مردم در آن شركت مي كنند، در 
آغاز، معطوف به بازيافت حقوق و 
آزادي است و انديشه راهنماي آن، از 
ديد مردم، ترجمان حقوق و آزادي 

اما مي توان پرسيد آيا از . آنها است
ن خود بيگانه شدن انديشه راهنماي اي

چشمان  چنبشها در بيان قدرت، به 
عقول ماركس و انگلس و وبر نيامده 
است؟ از هگل تا وبر، دو تغيير را به 

چرا . عنوان يك تغيير تبيين كرده اند
اين گونه تك بينانه تبيين كرده اند؟ 
زيرا به جاي نظر به امر واقع، ابتدا در 
ذهن خويش يك محور ساخته اند و 

. ء تاريخ كرده اندآن را هم فعال مايشا
بسا اگر آنها خود در انقالب موفقي 
شركت مي كردند، هر دو تغيير را مي 

  . ديدند
غربي كه تنها جاي درخور اقامت . 11

و غربي كه بخشي از ) هگل(ايده است 
جهان نائل شده به دوران سرمايه داري 

و غرب به مثابه ) ماركس و انگلس(است 
نيت جائي كه ساكنانش به مرحله عقال

ماكس (هدفمند رسيده اند 
 ديدگاه هائي هستند كه سبب  ،)وبر

شده اند انسانها عاملهاي موثر ديگر را 
اين ذهنيتها، عملها و . از ياد ببرند

روابط و مناسباتي را از ياد آنها برده 
اند كه با يكديگر مجموعه اي را مي 
سازند و تحول را ممكن و جهت و بسا 

براي نمونه : ندمسير آن را معين مي كن
مي توان به اين جريانات توجه داد؛ 
جنگ هاي صليبي كه اروپا به راه 
انداخت، از جمله براي آن بود كه 
جريان طال از افريقا به قلمرو اسالمي را 

؛ اروپا در )17(به طرف اروپا برگرداند
دوراني تحول عمومي خود را انجام 
داد كه جمعيت آن در حال افزايش 

 اين، مي توانست نيروهاي بود و بنابر
محركه خويش را در توليد بكار 

جهان آن روز را  قدرت مسلط  گيرد؛ 
جنگها و سلطه گري، گرفتار انحطاط 
ساخته و در نتيجه قدرت تهديد كننده 

اروپا  اي در مرزهاي اروپا نبود و 
بخشي از جهان را مستعمره كرده بود؛ 
نيروهاي محركه از مستعمره ها و بسا 

مستعمره ها به سويش جريان غير 
داشتند؛ جريان انديشه از قلمرو اسالمي 
به غرب كه انسان مداري و فلسفه 
روشنائي را ببار آورد؛ مساعد شدن آب 
و هوا با افزايش توليد كشاورزي توأم با 

  تنها ( » فيزيوگراسي«پيدايش نظريه 
  

  3در صفحه
  

  قرآن و تاريخ
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فعاليت اقتصادي كه ثروت ايجاد مي 
؛ و نياز كشاورزي )تكند كشاورزي اس

رو به رشد به صنعت و پيدايش شهرها و 
نياز فعاليتها به دانش و يك دوران صلح 

 همه و همه،  ،...نسبي، كشف امريكا و
مجموعه از عوامل بودند كه به تحول 

 بخشيدكه مي  غرب جهت و مسيري را
امروز هنوز مي توان پرسيد آيا . بينيم

غرب در اين جهت، به مسير خويش 
 انسان درپي  دامه مي دهد و ياا

بازيافتن آزادي خويش مي شود و به 
يمن بيان آزادي، از بيراهه مرگ به 

  راه زندگي باز مي آيد؟
فلسفه هاي تاريخي كه ذكرشان . 12

اما جالب . رفت جبر گرا هستند
اينجاست كه در همان حال، مدعي 
هستند كه تحول جامعه ها از مرحله 

دجوش انجام اي به مرحله ديگر، خو
اما خودجوش صفت فعاليت ! مي گيرد

 در  حال آنكه،. و تحول آزاد است
رابطه با قدرت، فعاليتها قدرت فرموده 

در آنچه به نظر ماركس مربوط مي . اند
شود، از قرار، لنين متوجه تناقض شده 
و اراده گرائي را بر نظريه ماركس 

گرچه افزودن اراده . افزوده است
رفع مي كند، اما گرائي تناقض را 

قدرت را نيز هدف فعاليت سياسي مي 
كند و راه را بر تحول از جامعه طبقاتي 

تحول . به جامعه بي طبقه مي بندد
خودجوش از جامعه سرمايه داري به 
جامعه كمونيستي ساخته ذهن بود و 
جامعه چنان تحولي را نمي كرد و 

چرا سازنده نظر غافل شد . نكرد
درت نمي تواند اراده در خدمت ق كه 

  نافي قدرت بگردد؟ 
.  همين انتقاد به نظرهگل وارد است    

جز اين كه در نظر او، اين هسته 
عقالني وجود دارد كه ايده، ايده 
آزادي كه در هستي متعين از خود 
بيگانه شده است در تقالي رها شدن و 
فعليت بخشيدن كامل به خويشتن 

اين تبيين نوعي توجه كمرنگ . است
امكان دو نوع تغيير است، هرچند به 

باالخره هگل نمي تواند، از قالب 
را بيرون » ايده سرمدي«ديالكتيك، 

  .آورد
 و جانبداران نظر ماكس وبر برآنند     

كه نظر او بدين خاطر كه انسان را 
 صفت  صاحب نقش شناخته است و

مطلق را از جبر ستانده است، بطور 
 اما آنها .كامل در بند اين نقد نمي افتد

نمي توانند توضيح بدهند اراده اي 
كه فرآورده عقل قدرتمدار است و، 

چگونه  بنا بر اين، خودجوش نيست، 
  مي تواند راهبر انسان به آزادي گردد؟

نظريه هاي تاريخي هگل و . 13
ماركس و انگلس و ماكس وبر، نظريه 
هائي نشدند كه، به تجربه، نقد و از ظن 

در آنچه . تر شوندخالي تر و از علم پر
به نظرهاي هگل و ماركس و انگلس 
مربوط مي شود، نقدهايي كه از 

نه ) 18(ديالكتيك به عمل آمده اند 
براي قالب كردن ديالكتيك اعتباري 
باقي گذاشته اند و نه به عنوان روش 
شناختن تاريخ از آغاز تا پايان، نقشي 

  .برايش برجا گذاشته اند
يز در جامعه  اما نظر ماكس وبر ن    

و » مرام ترقي«. هاي ديگر صدق نكرد
فرهنگ جهانشمول كه غرب براي 
كشورهاي استعمار زده به ارمغان برد، 
عامل رشد آن جامعه ها نگشت و در 
  . خود غرب نيز علم جانشين دين نگشت

 زير سلطه و –غفلت از رابطه مسلط . 14
پويائي هاي آن، ناگزير بوده است چرا 

ه تأمل مي كنيم، مي كه در نظرها ك
بينيم دليل در خود آنها نيست بلكه نزد 

زيرا آن عاملي را . سازنده نظر است
كه صاحب نظر به آن نقش جبار وفعال 
ما يشاء مي بخشد، در واقع، نقشي را 
. كه نظر ساز به او مي دهد، ندارد

حقيقت اين است كه بدون غفلت از 

 زير سلطه، هيچيك از –رابطه مسلط 
هاي تاريخ كه بر اصل ثنويت نظريه 

تك محوري ساخته شده اند، قابل 
  . ساخته شدن نبوده اند

 لنين به امپرياليسم و نيز مبارزه     
جامعه هاي استعمار زده اي كه به خود 
بمثابه يك ملت وجدان مي يابند، 

اما از آنجا كه ) 19.(توجه كرده است
نقش محور فعال را به سرمايه داري 

د، نقش نظام اجتماعي جهاني مي ده
بسته يا نيمه بسته جامعه اي را نمي بيند 
كه از راه صدور نيروهاي محركه خود، 

و نيز، جنبش . سلطه مي پذيرد
اجتماعي و از خود بيگانه شدن آن را 

بعضي بر اين نظر هستند . نيز نمي بيند
كه با مشاهده دولتي كه استالين مي 
ساخت، لنين به اين امر پي برده و 

صيتنامه اي براي جلوگيري از بيگانه و
شدن ديكتاتوري پرولتاريا در 
توتاليتاريسم استاليني نوشته است اما 

بعضي ديگر  . بدان توجه نشده است
توضيح مي دهند وقتي لنين، خود، 
قدرت را هدف مبارزه گرداند و حزب 
پيش آهنگ طبقه كارگر را جانشين 
اين طبقه كرد و در اخالق، مصلحت 

زدن به بورژوازي و دموكراسي كلك (
را بر ... ) را هدف مبارزه جلوه دادن و

حقيقت مقدم و حاكم شناخت، در 
واقع مباني عملي و نظري استالينيسم را 

وصيت او نمي توانست از . ساخت
استقرار توتاليتاريسم جلوگيري كند 
. چنانكه استالين آن را سانسور كرد
 افزون بر اين، او پويائي هاي رابطه

  : زير سلطه را نيز نديد–مسلط 
چنين . قدرت بي طرف نيست. 15

غرب شد بقيت » از آن«نيست كه اگر 
و يا اگر ) تصور هگل(جهان را بركشد 

پرولتاريا شد، بكار بناي جامعه » از آن«
و ) تصور ماركس و انگلس(آرماني آيد 

سرمايه دار گشت، » از آن«يا اگر 
ه ها  و مدار رابط جهان را جهان وفور
برداشت از نظر (را حقوق بگرداند 

قدرت فرآورده رابطه ). ماكس وبر
 زير سلطه است و براي تشكيل –مسلط 

و استمرار اين رابطه هم هفت دسته 
به بيان ديگر، اين . عوامل دخيلند

رابطه بيانگر همين عوامل هفتگانه 
  : است

   
تاريخ روابط قوا آن سان كه 

  :جريان مي يابد
   
 نظريه ها را كه به نقدهاي  هريك از  

باال، اصالح كنيم و از ياد نبريم كه، در 
اين جهان، تحولهاي جامعه ها يك 
فرجام نمي جويند، نظرها به واقعيت، 
يعني به تاريخ آن سان كه جريان مي 

روابط قدرت : يابد، نزديك مي شوند
فرآورده هفت دسته عوامل هستند و 

ل كه فعا نيروهاي محركه در هر جهت 
شوند به تاريخ هر جامعه، اين يا آن 

  .سمت را مي دهند
   

هفت دسته عوامل كه در هر 
 زير سلطه حضور –رابطه مسلط 

  :دارند
  
از خود بيگانه شدن موازنه عدمي       .1

در دوگانگي اي كه، درآن، مسلطي 
وجود دارد كه دائماً نقش فعال دارد و 
زير سلطه اي كه نقش فعل پذير را 

دقت را كه بيشتر كني . ندبازي مي ك
مي بيني، از لحاظ صادر كردن 
نيروهاي محركه اين زير سلطه است 

توضيح . كه نقش فعال را بازي مي كند
اين مختصر در مطالعه پويائيهاي هاي 

 زير سلطه در ادامه –رابطه سلطه گر 
اين عامل ايجاب مي كند . خواهد آمد

  دسته ديگري از عوامل را؛
يگانه شدن دين بمثابه از خود ب      .2

بيان آزادي در بيان قدرتي توجيه گر 
زير (و مطيع ) مسلط(رابطه مطاع 

در اين (و مقدر بودن اين رابطه ) سلطه
دسته قرار مي گيرند دانش و فن و 

اين دو عوامل ايجاب مي كنند و ). نظر
  همراهند با؛

عاملي به نام دشمن بيگانه كه مي       .3
اين سه .  فرضيتواند واقعي باشد يا

عامل ايجاب مي كنند و همراه 
  هستندبا؛

قواي (عامل چهارم كه زور عريان       .4
مسلح و ديگر بنيادهاي خاص بكار 

اين چهار عامل ايجاب مي ). بردن زور
  كنند و همراهند با؛

و اين پنج عامل . عامل پول      .5
  ايجاب مي كنند و همراه هستند با؛

نواع فريب ها و دروغ و ا(تزوير       .6
فريفتاريها و رنگ كردنها و نيرنگ بازيها 

 ايجاب  و اين شش دسته عامل... ) و
بسط       .مي كنند و همراه هستند 

سرطان وار روابط قوا در جامعه هاي 
اسير اين نوع رابطه و محدود شدن 

غفلت انسانها از (روزانه روابط آزاد 
آزادي و حقوق ذاتي خويش، نشستن 

ه جاي حقوق، بر قرار شدن تكاليف ب
انواع تبعيض و اسير شدن زن در 

در واقع عامل (روابط شخصي قدرت 
اتصال تارهاي عنكبوت روابط شخصي 

و قشربندي ) 20) (قدرت، زن مي شود
جامعه هاي در رابطه و شكل گرفتن 
گروه بنديهاي اجتماعي داراي منافع 
متضاد و، بخصوص، جريان نيروهاي 

ه روابط قدرت محركه در مجاري ك
ايجاد مي كنند و تخريب بخش رو به 

  ). افزايشي از آنها
 قدرت به هر شكل درآيد و هر     

تغيير شكل كه بپذيرد، فرآورده اين 
تنها وقتي آدمي ثنويت . عوامل است

تك محوري را اصل راهنما و منطق 
صوري را روش مي كند، اين واقعيت 
بس آشكار را نمي بيند و گمان مي برد 

و نيز نمي بيند كه . قدرت خنثي است
چون قدرت فرآورده اين عوامل 
است، وسيله و ابزاري در خدمت هيچ 
انسان و گروه انسانها نمي شود، بلكه 
فوراً حاكميت مي جويد و مدعي 
قدرتمداري را آلت فعل خود مي 

  . كند
 تاريخ قدرت، تاريخ پويائي هاي     

ي  زير سلطه و تغيير هاي–روابط مسلط 
است كه اين پويائي ها در نظامهاي 
اجتماعي موجود در جامعه هاي اسير 

اما اين . اين نوع رابطه ايجاد مي كنند
كوشش . تاريخ، تنها تاريخ ممكن نيست

انسانها براي بازيافت استقالل و آزادي 
و حقوق خويش نيز تاريخ خود را 

                                              . دارد
   
   

 تاريخ به روايت حكيم -دوم 
  :ابوالقاسم فردوسي

    
 از ديد فردوسي كه به شاهنامه  

بنگريم، آن را بيان تاريخ، آن سان كه 
در واقع جريان مي يابد، و نه بر اساس 
قالبهاي از پيش طراحي شده ذهني، 

  :مي يابيم
 دوراني كه رابطه ها رابطه هاي قوا ●

 گرسنگي، نه نيستند؛ نه گرما، نه سرما، نه
. نه پيري وجود دارند... بيماري، نه 

طبيعت سرسبز و انسانها جوان و شاد و 
اين دوران تاريخي آنگاه كه . بي نيازند

جمشيد دم از خدائي مي زند به پايان 
دو عامل در اين از خود . مي رسد

بيگانگي نقش دارند؛ يكي تغيير اصل 
راهنماي عقل جمشيد از موازنه عدمي 

من خدا و مردم بردگان (ت به ثنوي
و ديگري از خود بيگانه ) مطيع خدا

شدن دين از بيان آزادي در بيان 
 –توجيه كننده رابطه خداوند (قدرت 

تغيير رابطه جمشيد با  . هستند) برده
جامعه بر محور قدرت، براي بيگانه 
فرصت ايجاد مي كند تا به ايران 

فرمانده نيروي ). عامل سوم(درآيد 
عامل (ايران، ضحاك است مسلط بر 

او جمشيد را به بند مي كشد، ) چهارم
بر ايران شاه مي شود و دختران 
جمشيد را همسران خود مي گرداند و 

بسط روابط قوا در (ستم پيشه مي كند 
تا اين جا، حكيم ).  عامل پنجم–جامعه 

به پنج عامل و دو واقعيت توجه كرده 
دو واقعيت، يكي وجود رابطه . است
آزاد كه زندگي جامعه را زندگي هاي 

در بهشت مي گرداند، و ديگري بسط 
روابط قوا در جامعه و قائمه رابطه ها 

اما ضحاك دروغ را نيز . گشتن زور
زبان رسمي قدرت خويش مي كند و 

). عامل ششم(در جامعه رواج مي دهد 
پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك از 

ارها ميان بر مي خيزند و پندارها و گفت
و كردارها همه فريب كاري مي شوند 

    ).عامل هفتم(
 زير سلطه از – پويائيهاي روابط مسلط   

قلمرو رابطه هاي آزاد مي كاهند و بر 
نماد . قلمرو رابطه هاي قوا مي افزايند

 ناشي از توسعه  ويرانگري و مرگ كه
قلمرو روابط قواست، دو مار مي شوند 
. كه بر دو شانه ضحاك مي رويند

پيشاروي مرگ حيات ملي، جنبش 
براي اين كه  كاوه جنبشي مي شود 

جامعه روابط آزاد را باز يابد و زندگي 
  .در آزادي و آبادي را از سر گيرد

 بدين قرار، فردوسي نه تنها به اين     
مهم كه قدرت بي طرف نيست، توجه 
دارد بلكه عواملي كه قدرت را پديد 

 قدرت مي مي آورند و انسانها را برده
او نيك مي . كنند را نيز مي شناسد

داند كه هرگاه جنبش كاوه روي نمي 
 زير –داد، پويائيهاي هاي رابطه مسلط 

سلطه به حيات جامعه ايراني پايان مي 
  .بخشيد

 جنبش كاوه پيروز مي شود و ●
در شاهنامه، . فريدون شاه مي شود

ويژگيهاي شاهي كه فريدون نام دارد 
ي هاي رهبر نيك پندار سازگار با ويژگ

و نيك گفتار و نيك كردار در 
با سلطنت فريدون، از نو، . اوستاست

صلح و . مرزها از ميان بر مي خيزند
. همبستگي جهان را فرا مي گيرد

صلح . دوران رشد در آزادي مي شود
تداوم دارد تا آن هنگام كه فريدون 
جهان تحت سلطنت خود را به سه 

ران را به سلطنت اي: قسمت مي كند
ايرج و سلطنت توران را به تور و 

مرزها . سلطنت روم را به سلم مي دهد
رابطه قوا پديد مي آورند و با مرگ 
فريدون، ميان اين سه رابطه قوا بر قرار 

از اين پس، تاريخ ايران دو . مي شود
جريان است كه به موازات يكديگر، 

  : جريان مي يابند
 آرمان جريان جنبشها براي بازيافت. 1

  .شهر آزاد و آباد
رابطه قوا با انيران و در درون ايران . 2

كه بسا كرم هفواد نماد تمركز و تكاثر و 
  . انباشت قدرت و سرانجام مرگ آنست

 هر بار كه روابط قوا فراگير مي     
شود و ايران در معرض فنا قرار مي 

گيرد، جنبشها حيات را به ايران باز مي 
 تماميت ارضي وقتي وطن در: آورند

خود در خطر انكار و تجاوز قرار مي 
گيرد، آرش نماد خيزش ملي براي 
دفاع از وطن است و هر زمان كه 
عامل تهديد كننده حيات ملي، قدرت 
خارجي است، رستم نماد برخاستن و 

 و بسيار وقتها  .راندن دشمن است
استبداد داخلي بمثابه ترجمان روابط 

يات ملي را است كه ح» انيران«قوا با 
لذا، جنبشهايي از . به خطر مي اندازد

نوع جنبش كاوه روي مي دهند و 
حلقه هائي مي شوند كه زنجير بهم 
پيوسته اي را تشكيل مي دهند كه 

  . تاريخ استقالل و آزادي است
 كداميك از اين دو جريان، جريان     

يگانه تاريخ ايران مي شود؟ خواست 
ر به حكيم اينست كه ايرانيان كشو

دشمن ندهند و برآنهاست كه جنبش را 
تا بازيافت آرمان شهر، شهر استقالل و 

باشد، ... آزادي كه در آن نه پيري و نه 
او كه قوانين پيدايش و . ادامه دهند

بزرگ شدن و، سرانجام، مرگ قدرت 
را بدست مي دهد و مي داند كه 
قدرت خود نمي ميرد و تا مي 

مي  مي ميراند و به خود  تواند 
دومار بر دو شانه ضحاك كه (خوراند 

غذاي روزانه شان مغز دو جوان است 
، از ايرانيان مي خواهد پهلوان )

بگردند، بسا رستم و كاوه و آرش 
چراكه اگر مقاومت نباشد و . بگردند

جنبش بخاطر باز يافتن استقالل و 
آزادي فردي و جمعي نباشد، بسا مرگ 
قدرت حاكمان با مرگ جامعه ملي 
همزمان مي شود، از اين رو، فردوسي 

غفلت از ! ايرانيان: هشدار مي دهد
 مي تواند به پايان حيات ملي و  جنبش

هرگاه ايرانيان : تاريخ ايران بيانجامد
چو ايران «عزمي راسخ داشته باشند كه 
حيات  ، »نباشد، تن يكايك آنها مباد

ملي در استقالل و آزادي ادامه مي 
شد با نهادن عمر در او نيز آرش  . يابد

از  بدان، ايرانيان را آگاه كرد . شاهنامه
تاريخ قدرت ميرنده و ميراننده و نيز از 
تاريخ زندگي در استقالل و آزادي و 

  .رشد
  

  تاريخ به روايت قرآن: سوم
  
در قرآن، تاريخ قدرت با يك . 1

فرشته اي ) 20:(مقايسه آغاز مي شود
اين با . خود را با آدم مقايسه مي كند

توجيه كه من از آتشم و آدم از خاك 
است، در واقع ميان خود و آدم رابطه 

بدين قرار، از ديد . قوا برقرار مي كند
 زير سلطه، رابطه –قرآن، رابطه مسلط 

ايست كه دست كم يك طرف آن 
از آغاز تا پايان قرآن، . شيطان است

رهنمودها، همه، براي آنند كه انسانها 
بطه آزاد بازگردند و از رابطه قوا به را

 عامل 6زور و (= از بندگي قدرت 
  ). ديگر رها شوند

آدم و حوا در بهشت ساكن مي . 2
ميوه ممنوعه همانا دوگانگي . شوند

جستن و بدان رابطه قوا بر قرار كردن 
اين بار، فرشته اي كه شيطان . است

گشته است، دوگانگي و تقابل با 
 خداوند را در زوج آدم و حوا القاء

هرگاه از اين ميوه  ) 21:(مي كند
بخوري، جاودانه مي گردي و دانشي 

زوج ! برابر دانش خدا مي يابي
دوگانگي را اصل راهنما مي كنند و 
دروغ را راست و راهنماي خود مي 
كنند و از ميوه ممنوعه مي خورند و از 

  . بهشت رانده مي شوند
عرفان به : آن دو توبه مي كنند. 3

ي و حقوق و استقالل و آزاد
   بر روي   .استعدادهاي خويش

  
  4در صفحه 

 يخقرآن و تار



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

 1387  شهريور10  مرداد تا 28    از704  شماره 2008   اوت    31 تا 18 ا ز

 

   تاريخ حيات از رهگذر جنبش  زمين،
براي بازيافتن استقالل و آزادي به 

، مانع از آن )پيامبري(يمن بيان آزادي 
مي شود كه تاريخ، تاريخ مرگ انسان 
. و جانداران و محيط زيست آنها بگردد

بدين سان، تاريخ تنها تاريخ روابط 
  تاريخ، : ي خشونت گستر نيستقوا

  
همواره با از خود بيگانه شدن رابطه 
هاي آزاد در رابطه قوا، آغاز و با 
بازجستن استقالل و آزادي و روش 
. گشتن خشونت زدائي پايان مي پذيرد

بدين سان، قرآن واقعيتي بس مهم و 
همواره پنهان از ديد عقل قدرتمدار را 

د هستي بر توحي: خاطر نشان مي كند
رابطه قوا عارض بر استوار است، و 
رابطه قواكشنده مي . رابطه آزاد است

شود هرگاه انسان به درمان عارضه بر 
    . نخيزد

بر روي زمين، رابطه هاي آزاد در . 4
رابطه قدرت از خود بيگانه مي 

در جامعه ها، به همان نسبت ) 22.(شود
كه قلمرو روابط قدرت گسترده تر مي 

 و زور و تزوير نقشي شود، دشمن و زر
 ). 23(روز افزون پيدا مي كنند

نيروهاي محركه كمتر در رشد و بيشتر 
دور، دور  . در ويرانگري بكار مي افتند

استبداديان و رهبانان و قارون ها مي 
مؤلفه اي از (و تكاثر ثروت ) 24(شود 

و فخر فروشي تا ) مؤلفه هاي قدرت
  )25.(گورستان ادامه مي يابد

جامعه ها با مرگ رويارو مي  اين    
پيامبري هشدار و پيشنهاد بيان . شوند

آزادي مي شود براي اينكه اينگونه 
جامعه ها، از بيراهه مرگ به راه 

بسا مي شود كه روابط . زندگي بازآيند
قوا، چون سرطان، تمامي جامعه را فرا 

بيان قدرتي كه راهنماي . گرفته اند
 و حقوق انسانها گشته آنها را از آزادي

خويش يكسره غافل كرده است چنانكه 
هشدار و انذار را نمي شنوند و يا مي 

بر آزادي و حقوق ذاتي  شنوند و 
خويش عارف نمي شوند و بيراهه 

قوم هاي . مرگ را تا آخر مي روند
اين سان از ميان ... نوح و عاد و ثمود و

  )26. (رفته اند
 بوده اند كه، در  اما جامعه هائي نيز. 5

 اقليتي به استقالل و آزادي و  آنها،
حقوق ذاتي و استعدادهاي خويش 

اين جامعه ها، به يمن . عارف بوده اند
استقامت اين اقليت ها بر ميزان حق، 
از بيراهه مرگ به راه زندگي باز آمده 
اند و به حيات خويش ادامه داده اند 

تاريخ شهادت مي دهد كه ). 27(
 نقش اهميت بتمامي كه قرآن براي

اقليت آزاد، ولو كم شمار، قائل مي 
چرا كه نقش اين اقليت . شود، بجاست

در نجات حيات يك ملت و ادامه آن، 
بعثت . يك امر واقع مستمر تاريخ است

پيامبر و گروهي كه موفقيت آن را 
ده تن بشارت «(تضمين كردند 

، و در دوران معاصر، براي )»يافتگان
ر كه  الجزاي بخش مثال، جنبش رهائي

 نفري باني آن شدند و يا 22يك گروه 
نيروي محركه جنبش ملي كردن 
صنعت نفت در ايران و نيز انقالب 

 كه همچنان، گروه هاي  ،1357
كوچك بودند و مشابه آنها، از اين رو 
است كه هم جنبش براي استقالل و 
آزادي و هم نيروي محركه، بنا بر اين، 
ه انديشه راهنما نقش هاي تعيين كنند

در نجات و ادامه حيات ملي بازي مي 
  :كنند

از بخشهاي فراموش شده قرآن و . 6
بسا در شمار مهمترين ها، رهنمودها 
براي جلوگيري از تخريب نيروهاي 
محركه و جريان كردن آنها در رشد 

از اين ديدگاه در حرامها و . است
واجب ها كه بنگريم، فهرست كاملي از 

آوريم نيروهاي محركه را بدست مي 
و هم دقت نظر شگرفي را كه ) 28(

براي شناخت و تميز تغيير در محدوده 
روابط قوااز تغيير روابط قوا به روابط 
آزاد كاربرد دارد مشاهده مي 

 همچنين، رهنمودهائي را مي  .كنيم
 تجويز  يابيم كه براي رفع عارضه اي
  .شده اند كه روابط قوا هستند

 جنبش  براي آنكه فهم ما از نقش    
 نيروي محركه موجد تغيير از روابط  و

قوا به روابط آزاد دقيق و شفاف شود و 
هم بدانيم چرا بدون بيان آزادي، نه 

 باز يافت استقالل و آزادي  جنبش و نه
ميسر نيست، الزم است 

روندهاي ناظر به روابط سلطه /پويائيها
روندهاي / و نيز پويائيها  زير سلطه–گر 

اي استقالل و آزادي ناظر به جنبش بر
  ): 29(را از همدگير باز شناسيم

تضادهاي اجتماعي، (پويائيهاي تضاد . 1
تضاد فعاليت اقتصادي با سالمت محيط 

و » رشد « زيست ، تضادهاي قطبهاي 
مناطق رها شده و بنا بر اين محروم ، 

  ...)ينده وآينده به زيان آتضاد حال و 
 در اشكال سياسي و(قدرت  پويائي . 2

  ). »فرهنگي « اقتصادي و اجتماعي و 
گريز قدرت (پويائي هاي ابهام و بيم . 3

از هرگونه بازرسي انسان ، در نتيجه ، 
 خود و گرفتار  نامعلوم يافتن سرنوشت

  ).ترسها گشتن
تبعيض هايي (پويائيهاي تبعيض . 4

و ... نژادي و جنسي و ملي و قومي و
نها كه تبعيض به زيان آبدترين 
زادي و رشد در جهت آدر   زندگي

مرگ انسان حقوقمند و مرگ طبيعت 
  )است

پويائيهاي رانت خواري در هر چهار . 5
سياسي و (بعد واقعيت اجتماعي 

  ).اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي
پويائيهاي پيشخور كردن و از پيش . 6

جهان امروز، (ينده آمتعين كردن 
جهان مقروض است و زمان به زمان، 

  ) تر مي شود اين قرض بزرگ
بريدن از واقعيت  پويائي هاي . 7
هدف فعاليت اقتصادي، ارضاي (

نيازهاي واقعيتي كه انسان است و 
واقعيتي كه محيط زيست است نيست، 

  ...) بلكه حد اكثر سود هدف است و
پويائيهاي تجزيه اقتصادي و . 8

اجتماعي و فرهنگي جامعه زير سلطه 
كه با پويائي جذب و فعال شدن 

روهاي محركه به جامعه مسلط همراه ني
براي مثال، اقتصاد ايران، نفت و (است 

استعدادهاي انساني و سرمايه را به 
اقتصاد مسلط صادر مي كند و كاال و 

با صادر كردن . خدمات وارد مي كند
نيروهاي محركه، جامعه ايراني از كار 
محروم مي شود و با وارد كردن كاالها 

م كه دارد از و خدمت، كارهائي را ه
در نتيجه اقتصادش . دست مي دهد
تجزيه، بعدهاي ديگر . متالشي مي شود

در برابر، . جامعه را نيز فرا مي گيرد
اقتصاد مسلط نيروهاي محركه را مي 
گيرد، مقدار قابل جذب را جذب و 

نظامهاي . بقيه را تخريب مي كند
اجتماعي در رابطه، بدين مبادله است 

  ).كه بر پا مي مانند
پويائيهاي تحديد فعاليتها به . 9

فعاليتهائي كه سود را به حداكثر مي 
رسانند و تحديد فعاليتهاي اقتصادي به 
فعاليتهاي ماوراء ملي ها و شركتهاي 

نها و تحديد اقتصادهاي زير آوابسته به 
اين . سلطه به اقتصاد تك محصولي

تحديد  همراه است با پويائي  پويائي 
جامعه زير (طاعت فعاليت سياسي در ا

و يا گزينش نخبه ها براي ) سلطه
و اين ) جامعه مسلط(حكومت بر خود 

همراهند با پويائي ضد  دو پويائي 
عناصري كه توجيه گر (فرهنگ قدرت 

مصرف انبوه هستند و يا خود بكار 
و اين ) مصرف بمعناي تخريب مي آيند

سه همراهند با پويائي تنهائي و انزواي 
  . مبار اصالت فردفرجام غ. انسان

پويائيهاي تغيير محور از توليد به . 10
مصرف از رهگذر پويائيهاي ديگري كه 
مصرف انبوه در جامعه مسلط است و نيز 
از رهگذر پويائيهاي تغيير محور فعاليت 
اقتصادي از توليد به مصرف در جامعه 

اين پويائي هاي است كه . زير سلطه
ز نابرابريهاي روز افزون، خشونت رو

افزون و پيشخور كردن روز افزون را 
  .ايجاب مي كند و توضيح مي دهد

نابرابري از (پويائيهاي نابرابري . 11
مد در سطح هر كشور و در آلحاظ در

سطح جهان، نابرابري از لحاظ نيروهاي 
محركه در اختيار، نا برابري ميان 
مكانهائي كه نقاط اتصال شبكه جهاني 

مي دهند و  تشكيل  ماوراء ملي ها را
مكانها يي كه بيرون از اين شبكه مي 
مانند و نابرابري باروري ها و نابرابري 
زمان فعاليت اقتصادي در اقتصاد مسلط 
با زمان فعاليت اقتصادي در اقتصاد زير 

 نابرابري  سلطه و نابرابري باروري ها و
  ) علمي و فني و فرهنگي روزافزوند

لم و پويائيهاي بيگانگي انسان از ع. 12
موزش و آنا برابري سرعت  ( فن

انطباق انسان ها با شتاب رشد علمي و 
 كه در جامعه هاي مسلط نيز  فني

را روز افزون مي كند و » فني«بيكاري 
موزش و پرورش و  آ نا برابري تعميم

موزش دانشها و آبغرنج و طوالني شدن 
فنون جديد كه انسانها را تحت واليت 

 قرار مي  مطلقه مراكز علمي و فني
  .دهد

پويائيهاي ندرت؛ نه تنها منابع . 13
موجود در طبيعت كمياب تر مي شوند، 

 سرمايه داري، از جمله، از راه  بلكه
تشديد كميابي است كه انسان را برده 

علم «در نتيجه، كار . خود مي سازد
تخصيص «اداره ندرتها از راه » اقتصاد

مي » منابع به ضرورترين فعاليت ها
ما تنها در قلمرو نيازهاي غذا و ا. شود

پوشاك و مسكن نيست كه ندرت رو به 
آب و هواي سالم نيز . افزايش است

در بحبوحه . دارند كمياب مي شوند
رشد علمي و فني، در بخش بزرگي از 

با . جهان دانش و فن كمياب مي شوند
وجود حجم عظيم سرمايه، به لحاظ 
، بكار افتادن سرمايه ها در بورس بازيها

 زير سلطه، –در محدوده روابط مسلط 
بخش بزرگي از جهان و حتي بخشهاي 
در حال گسترش اقتصادهاي مسلط، 

  . گرفتار كمبود سرمايه مي شوند
انسان (پويائي شئي شدگي انسان . 14

  )به مثابه نيروي كار و مصرف كننده
پويائي انتقال رهبري از انسان به . 15

. لت فعل قدرت شدن انسانآقدرت و 
ايران تحت واليت مطلقه فقيه، به 
آشكاري تمام، فراگرد انتقال رهبري از 
انسان به قدرت را در معرض ديد اهل 

و در جهان . خرد قرار داده است
امروز، در توليد و در مصرف، انگيزه و 
دليل ، در انسان نيستند ، در بيرون 

( انگيزه در قدرت است . انسان هستند
  ) اثر، انباشتسود حداكثر، تمركز، تك

 يا فرو رفتن در  جبر پويائي هاي . 16
 انسان و  زادي و ديگر حقوقآغفلت از 

محكوم شدن به حبس ابد در زندان 
و سرانجام حاصل اين . روابط قوا

  : پويائيها مي شود
تخريب : پويائي تخريب و مرگ. 17

تنها اين نيست كه دو سوم توليد 
 ورده ها و خدمات ويرانگر هستند،آفر

تخريب بزرگ تر سير دادن سرمايه ها 
به قلمرو اقتصادي مجازي و رانت 

همراه اين تخريب، . خواري است
. محيط زيست است كه ويران مي شود

همراه اين دو ويرانگري، انسان در 
حقوق و استعدادهاي خويش ويران 

  . مي شود
 تاريخ قدرت، با مؤلفه هاي هفتگانه    

 اما  .ا استاش، فرآورده اين پويائيي ه
لذا، در . تاريخ، تاريخ يك عارضه است

بطن اين تاريخ، تاريخ عمومي ديگري 
جريان دارد كه تاريخ زندگي و يا 
  :جنبش براي بازيافتن راه زندگي است

در غرب، كه از : پويائي انقالب. 18
ديرگاه، اصل راهنماي فلسفه ها و 
انديشه هاي راهنمايش ثنويت بوده 

زش ديني، انسان با است و بنا بر آمو
گناه اوليه به دنيا مي آيد، تاريخ 
پيامبري بمثابه جنبش براي رها شدن 
از روابط قوا و باز يافتن روابط آزاد، 

طرفه . نمي توانسته است به تصور آيد
اين كه فيلسوفي بنام هانري لوي، زاده 

خوانده » انتگريسم«شدن بر فطرت را 
بديهي است كه او از ). 30(است 

خدا بر -زنه عدمي و رابطه انسانموا
اين اصل و نيز تغيير رابطه قدرت به 

به نظر مي . رابطه آزاد، هيچ نمي داند
رسد او براي گفتار و كردار مالتاريا 

از راه اتفاق نيست . توجيه مي جويد
كه پيش از او نيز، فيلسوفان سازنده 
فلسفه تاريخ نتوانسته اند روابط قوا را 

و تاريخ ديگري را عارضه تلقي كنند 
ببينند كه تاريخ جنبش براي بازيافت 

  .استقالل و آزادي است
 بدين قرار، نيروهاي محركه وقتي     

در استقالل و آزادي بكار مي افتند، 
رشد ببار مي آورند و تاريخ، تاريخ 

و چون در . استقالل و آزادي مي شود
روابط قدرت بكار مي افتند، بكار ايجاد 

دن و متمركز و متكاثر قدرت، بزرگ ش
  .شدن قدرت مي آيند

 اينك كه نظريه ها نقد شدند و     
دانستيم كه از ديد قرآن، تغيير رها 
شدن از روابط قوا است و دانستيم كه 

به يمن بيان  انقالب  چرا اگر پويائي 
آزادي كه پيامبران ابالغ مي كرده 
اند، جريان تاريخ را به تاريخ استقالل 

ان تغيير نمي داد و و آزادي انس
نيروهاي محركه را در رشد بكار نمي 
انداخت، بسا زندگي انسان بر روي 
زمين در همان مراحل اوليه به كام 

آن –مرگ رفته بود، پاسخ پرسش شما
قسمت كه در پاسخها به پرسشهاي 

 معلوم مي  -پيشين، پاسخ نجسته است 
قرآن، از اين نظر كه تاريخ : شود

ض بر تاريخ آزاديي روابط قوا را عار
مي داند، از اين منظر به انسانها، نسل 
بعد از نسل، درسي را آموخته است و 

 هرچند بسياري از آن -مي آموزد
:  كه بي نظير است–غافل مانده اند

انسان بايد به انقالب، به بعثت دائمي 
براي باز يافتن استقالل و آزادي 
خويش برخيزد و بدين جنبش جريان 

حال بايد پرسيد . غيير دهدتاريخ را ت
آيا مطالعات تاريخي در مورد قرآن، به 
تاريخ استقالل و آزادي و تاريخ روابط 
قوا پي برده اند؟ به عارضه شناسي 
پرداخته اند؟ از راه و روش بعثت 
دائمي آگاهي يافته اند و آگاهي داده 

به اين كار، صاحب اين قلم در . اند؟ نه
هدف . طول چهار دهه مشغول است

او، يافتن و در اختيار گذاشتن بيان 
و البته توفيق از . آزادي بوده است

  ! اوست
  

  :مĤخذ و يادداشتها
  
ماترياليسم « ماركس اصطالح -  1

او . را بكار نبرده است» تاريخي
را بكار » ماترياليسم جديد « اصطالح

    نگاه كنيد به. برده است
 Thèses sur , 3جلد ,  1033صفحه 

FeuerbachKarl Marx  . ،از ديد او 
دين محصول دوره تاريخي خود 

 Ludwigاما فردريك انگلس در . است
Feuerbach (1804-1872) اين 

  .اصطالح را بكار برده است
يشرفتي مهم  ماكس وبر اين نظر را پ  

اين  با : ارزيابي كرده و گفته است
وجود، با غفلت از واقعيتهاي بسيار، به 

  .انديشه و قلم آمده است
 ,Auguste Comte ، 106 ص - 2

Opuscules de Philosophie 
sociale, Paris, Eleroux  

   بخصوص كتاب - 3
 L'Ethique protestante et l'esprit 

du capitalisme (1904-1905), 
Plon, Paris, 1964 ،Max Weber   

4 -  Le savant et le politique   ،
Max Weber  . در باره نظر ماكس وبر

پيرامون عمل و عمل اجتماعي و نيز 
چهار نوع عقالنيت مقاله هاي بسيار و 
  . كتاب ها نگاشته شده اند

5 - Economie et société  ،Max 
Weber   

نيز  نظر ماكس وبر در باره سلطه 
موضوع بحثهاي فراوان در مقاله ها و 

  .كتابها شده است
 .Michael D 138 و 137 صفحات  - 6

Biddis, Histoire de la pensée 
européenne 6- L’Ere des masse 
Editions du Seuil, Paris 1980     

7 -    Colette MoreuxWeber et la 
question de l’idéologie ” كه در ،

 .Sociologie et sociétés, vol مجله 
XIV, no 2, octobre 1982, pp. 9 à 
31. Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal  

  .  انتشار يافته است 
 ,Sartre   56 تا 46 صفحات   - 8

L’etre et Le neant  
 وقتي از پيش ديالكتيك تبيين   - 9

كننده تاريخ انگاشته شد، صاحب نظر، 
ر نخواهد در امرهاي واقع حتي اگ

دستكاري و آنها را با قالب سازگار كند، 
عقل ديالكتيك محور او خود اين كار 

انتقاده هايي كه بر . را مي كند
ماترياليسم تاريخي شده اند، بخشي 
مستند هستند به نظر دوركيم در باره 

و روش بازداشتن ذهن از » امر واقع«
  :دخالت در شناسائي امر واقع 

- Emile Durkheim, Les regles de 
la methode Sociolgique  

 انتقادهاي ديگر را كساني كرده اند  -
  .كه پيرو نظر ماكس وبر بوده اند

 سومين دسته انتقاد كنندگان كساني  -
محور : بوده اند و هستند كه مي گويند

كردن شيوه توليد، بضرورت ماركس و 
انگلس را از ديدن همه ديگر واقعيتها 

  :از داشته استب
 Jean Baudbillard, Le miroir deـ 

la production ou l’illusion 
critique du 
materialsmehistorique, Paris 
1973  

 دسته چهارم فيلسوفان ماركسيستي -
هستند كه به غلط بودن ديالكتيك 

  :تضاد ذاتي پي برده اند
Lucio Colletti, Politique et 
Philosophie  
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خامنه اي گفته است 
پرونده اتمي را 

ببنديد، اما پرونده 
  :؟!همچنان باز است

  
خامنه اي گفته بود پرونده * 

اتمي را ببنديد و موسويان اين 
دستور را وسيله پول در آوردن 
كرد وبه جاسوسي متهم شد و 
تحت تعقيب قضائي قرار 

  :گرفت؟
  
 خوانندگان به ياد دارند كه ◄

سفير سابق رژيم در آلمان و موسويان، 
عضو هيأت مذاكره كننده در باره 
پرونده اتمي،  در دوره خاتمي، به 
. جرم جاسوسي دستگير و محاكمه شد

جرم واقعي او اين بود كه خامنه اي 
پرونده اتمي ديگر مصلحت : گفته بود

  .نيست باز بماند آن را ببنديد
     پيش از صدور اين دستور، يك 

: از موسويان پرسيده بودشركت ژاپني 
قصد دارد در ايران سرمايه گذاري 
كند آيا وضعيت سياسي مناسب اين 
سرمايه گذاري هست؟  موسويان  پاسخ 
داده بود بايد صبر كند او وضعيت را 

پس از اين كه خامنه اي گفته . بسنجد
بود پرونده اتمي را ببنديد، او به 

مقام «شركت ژاپني تلفن مي كند كه 
رهبري دستور داده اند پرونده » معظم

بنا بر اين، مي تواند در . اتمي بسته شود
واواك . ايران سرمايه گذاري كند

مكالمه او را ضبط و نزد خامنه اي مي 
خامنه اي عصباني مي شود كه . برد

موسويان چرا بايد دستور او را وسيله 
گرفتن حق ( پول درآوردن كند 

، آنهم )المشاوره از شركت ژاپني
ستوري را كه جنبه محرمانه داشته د

است؟ به دستور او، موسويان دستگير 
مي شود و به جرم جاسوسي تحت 

  . تعقيب قرار مي گيرد
  

خامنه اي توان پرداختن بهاي * 
دستور خود را ندارد از اين رو 
بحران اتمي همچنان ادامه 

  :دارد
  
  شخصيت علي اكبرواليتي را ◄

ج او هم باد سن. بسياري مي شناسند
قوي است و از هر سو كه باد قدرت 
بوزد، بدان سو مي رود و هم بدون 
اجازه و بلكه دستور خامنه اي، 

مصاحبه او با سه . مصاحبه نمي كند
روزنامه اروپائي و اطالعاتي كه در اين 
مصاحبه، در اختيار غرب قرارداد، 

از اين رو، تبليغات . بدون اجازه نبود
ومي براي براي آماده سازي افكار عم

حمله هوائي به ايران و تشديد 
. مجازاتهاي اقتصادي، فروكش كرد

ديپلماتهاي غرب از امكان جدي حل 
با اين . بحران سخن بميان آوردند

واليتي گفته . حال، بحران ادامه يافت
» مقام رهبري«پرونده اتمي را : بود

 10خود در دست گرفته است و حدود 
ه اتمي پروند: روز بعد، خامنه اي گفت

در دست شوراي عالي امنيت ملي 
است كه رياست آن با رئيس جمهوري 

  !است

    و در گفتگوي جليلي با سوالنا، بنا نه 
بر بستن پرونده اتمي كه بر بازگذاشتن 

واپسين پاسخ جليلي به سوالنا . آن بود
چرا هم بوي . نيز متن مبهمي است

بستن پرونده را مي دهد و هم بوي 
ن آن را؟ زيرا خامنه اي بازنگاه داشت

در خود ياراي پرداختن بهاي پايان 
. بخشيدن به بحران اتمي را نمي بيند

پذيرفتن بسته پيشنهادي، نزد گرايشهائي 
از رژيم كه خامنه اي به آنها متكي 
است، در حكم سركشيدن جام زهر 

او نگران است كه بسته شدن . است
. پرونده اتمي سبب شود او تنها شود

رايشهاي مخالف بحران اتمي او زيرا گ
را سرزنش مي كنند كه بحران سازي 
او زيان بزرگ به كشور وارد كرد و 
بدون دامن زدن به بحران، ممكن بود 
همين امتيازها و بيشتر از اين ها را از 

اما آنها هم كه بر اثر . غرب گرفت
بحران اتمي به دولت رسيده اند، در 

عمر صورت بسته شدن پرونده، پرونده 
سياسي خود را نيز بسته مي بينند و 

  .مقصر آن را خامنه اي مي شمارند
     باوجود اين، هرگاه بسته شدن 
پرونده اتمي با عادي شدن رابطه 
ايران و امريكا همراه شود، خامنه اي و 

بعضي از . احمدي نژاد سود مي برند
آگاهان از درون رژيم برآنند كه 

ابطه احمدي نژاد در كار آنست كه ر
با امريكا را عادي كند و بگويد طلسم را 
من شكستم و شكستن طلسم را دستمايه 
رسيدن به رياست جمهوري براي بار 

از اين رو، خامنه اي و او . دوم كند
بستن پرونده را كش مي دهند تا  به 

  .هدف خود در رابطه با امريكا برسند
     باوجود اين، نظر عمومي بر اينست 

 آن موقعيت را داشت كه اگر خميني
كه جام زهر قبول آتش بس و 
پذيرفتن شكست را سربكشد، خامنه اي 
نه آن موقعيت و نه آن جربزه را دارد 
كه پرونده اتمي را ببندد و پي 

  . آمدهاي آن را تحمل كند
از اين رو، دو گزارش : انقالب اسالمي

درباره رفتار نماينده رژيم در گفتگو با 
 كشور، مخالف 6 سوالنا و نمايندگان

  : يكديگرند
  

خامنه اي و ديگر دست * 
اندركاران پرونده اتمي با بسته 
شدن اين پرونده موافقت كرده 

  :اند
  
  ماجراي پرونده اتمي بنا بر اطالع ◄

  :حاصل از درون رژيم
ابتدا مالقاتهايي ميان ايران  و سوالنا ●

در اين مالقاتها، براي . انجام مي شود
.  كشيده مي شودايران خط و نشان

 كشور در ژاپن، 8سپس در جلسه سران 
سران آن كشورها حتي چين و روسيه 
ايران را تحت فشار قرار مي دهند كه 

 –فشار مالي . بايد تعليق را بپذيرد
  . سياسي به ايران شدت گرفته است 

 كه در   ايران متوجه شده است●
لبنان و سوريه و عراق دارد وضعيت 

بشار اسد از .  ندبزيانش تحول مي ك
سوي غرب به ايران مي آيد تا كه 

 كشور 6رژيم را به قبول پيشنهاد 
قذافي به سران رژيم . ترغيب كند

هشدار مي دهد كه سرنوشتي نظير 
سرنوشت صدام و همكارانش در انتظار 

بهتر است به خود آيند پيش . آنهاست
  .از آن كه فرصت را از دست بدهند

جلسه  ل  شوراي امنيت ملي تشكي●
مي دهد و خامنه اي مي پذيرد كه 
شوراي امنيت پرونده اتمي را تصدي 

شوراي امنيت تصميم مي گيرد .  كند
كه با كمك وزارت امور خارجه كارها 

برغم اصرار مجلس، . را به پيش ببرد
جليلي حتي حاضر نمي شود در مجلس 
حاضر شود و به نمايندگان توضيح 

ضاي از باالي سر مجلس، اع.  بدهد
شوراي امنيت ملي، با سرپرستي 
مشاوران خامنه اي،  قرار ومدار با 

  . خارجيان  رامي گذارند 
 جليلي براي گرفتن تاييد براي ●

تصميم خامنه اي در مورد عقب نشيني،  
 صافي وبه مالقات مكارم شيرازي 

در مورد انرژي . گلپايگاني مي رود
با . هسته اي با آنها صحبت مي كند

زيرا .  ا الزم نبود صحبت كندديگر علم
آنها در جريان ماجرا، بطوركامل قرار 

جليلي جهت مذاكره به . داشته اند
وزير امور . خارج از كشور مي رود

مجلس . خارجه نيز دست به كار است
نيز مانند ماست بدون حركت است و 
.  وارد تعطيالت تابستاني خود مي شود

شايعه پذيرش تعليق از سوي برخي از 
ب سايت هاي داخلي مطرح مي و

كاركنان شوراي امنيت ملي دو .  شود
هفته قبل پذيرش عقب نشيني را تاييد 

 تيرماه از آن 13كرده بودند و روز 
  . اطالع حاصل شد

 ايران، مانند جريانات قبل، تالش مي ●
كند تبليغات شديدي را جهت انحراف 

خبر تعليق و .  افكار عمومي انجام دهد 
ايران در برخي از نشريات عقب نشيني 

خامنه اي و . خارجي مطرح مي شود
مأموران او بر مي آشوبند كه قرار بود  

ايران دست به مانور .  ماجرا علني نشود
 به صورت ضرب العجل  3پيامبر اعظم 

مي زند تا شايد بتواند افكار عمومي در 
  تير 18روز .  ايران را منحرف سازد 

 موشك 9ان ماه اعالم مي شود كه اير
را به صورت همزمان شليك كرده 

. اما اثر دلخواه را ببار نمي آورد. است
 مرداد، خبر آزمايش موشك ضد 16در 

 كيلومتر منتشر مي 300كشتي با برد 
زيرا فكر . مردم نگران مي شوند.  شود

مي كنند ايران به دليل مقاومت در 
برابر خواسته هاي غربيان وارد جنگ 

يون ايران نيز تحت سياس.  خواهد شد
تاثير همين موشك پراكني، در 
جلسات، مي گويند معامله سر نگرفت و 

شب .  ايران وارد جنگ خواهد شد
بعد از موشك پراكني، تبليغات گسترده 
: صدا و سيماي مافياها شروع مي شود

اسراييل بعد از مانور ايران دچار 
امريكا اعالم كرد كه باور . وحشت شد

اينقدر پيشرفت كرده نمي كرد ايران 
امريكا  بعد از مانور موشكي ايران . باشد

گفت كه تا به حال پيش شرط گذاشته 
بود كه ايران تا وقتي كه عمليات هسته 
اي اش را تعليق نكند با او وارد 
مذاكره نشود اما حاال تصميم گرفته 
است با مذاكرات ايران با كشورهاي 
اروپايي، كه شش هفته طول مي كشد، 

  .  بدون پيش شرط، موافقت كندرا
:  سردار فيروزآبادي مي گويد●

. امريكا از موشك هاي ايران ترسيد
قدرت نظامي : احمدي نژاد  مي گويد

سپاه امريكا را وادار به عقب نشيني 
 با اشاره به مانور نظامي پيامبر او. كرد
دشمن با : مي گويد) ص(اعظم

ترين تحرك نيروهاي دفاعي  كوچك
ه تنها بخشي از توان عظيم كشورمان ك

خود را به نمايش گذاشتند به شدت 
نشيني  ترسيد و از مواضع خود عقب

  .كرد

:     نماينده ولي فقيه در سپاه مي گويد
موشك هاي ايران جلسه هسته اي را 

  ....و. تحت تاثير قرار داده است
     اين تبليغات روش مي كند كه 
موشك بازي سپاه براي ايجاد 

اي مورد نظر از سوي مردم واكنشه
زيرا عالوه بر محتواي تبليغات، . است

مانور در زماني انجام گرفت كه تهديد 
به جنگ از شدت افتاده بود و رئيس 
ستاد ارتش امريكا نيز مي گفت با جنگ 
  . سومي در منطقه و با ايران خالف است

 حزب اهللا لبنان وارد حكومت لبنان ●
ريه با شده است و نگران معامله سو

اسرائيل و غرب است و نيز احتمال مي 
پس . دهد ايران نيز با امريكا معامله كند

بر آنست كه موقعيت خود را در لبنان 
  .از دست ندهد

 سوريه وارد مذاكره با اسراييل برسر ●
جوالن شده است و مي كوشد رابطه 

  . خود را با غرب عادي كند 
 هر چه زمان مي گذرد، حماس ●

 را بيشتر از دست مي موقعيت خود
در غزه، بار ديگر ميان افراد فتح . دهد

حماس . و حماس زد و خورد شد
. متاركه با اسرائيل را پذيرفته است
. جامعه فلسطيني دچار انشقاق است

اولمرت قصد دارد از نخست وزيري 
گفته مي .اسرائيل كناره گيري كند

شود او مي خواهد مسئله را با فلسطيني 
ايها حل كند تا نامي از او ها و سوريه 

  .  در تاريخ بماند
      بدين ترتيب ممكن است ايران 
بازوهاي خود در منطقه را تا حدي از 

  .  دست بدهد
 موقعيت ايران در عراق نيز از دو سو ●

يكي بركشيدن سني : تهدييد مي شود
ها از راه همكاري امريكا با عربستان و 
ن ديگري امضاي قرارداد امنيتي ميا

  . عراق و امريكا 
 تحريم ها فشار زيادي را به مسئوالن ●

ايران وارد ساخته است و ، با توجه به 
اينكه  كمتر از يك سال به انتخابات 
رياست جمهوري باقي نمانده است،  

  . به اين فشار  بايد پايان داده شود 
     با توجه به امور باال، رژيم تعليق را 

سياسي، از راه شركت در يك بازي 
به قول برخي ها .  خواهد پذيرفت

  ؟!دست به كاري عجيب خواهد زد
    اوضاع نشان مي دهد كه رژيم با 
كسب عدم دخالت امريكا در مسائل 

تعليق ... داخلي و برداشتن تحريم ها و
به قول يكي از . را پذيرفته است

جام زهر «اعضاي شوراي امنيت ملي 
كه را نوشيديم اما اينبار با سياست 

با وجود اين، . » كسي متوجه آن نشود
بحران تا انتخابات رياست جمهوري 

  :امريكا ادامه دارد
در مورد مسئله هسته اي و تعليق يا ◄ 

عدم تعليق، كشماكش ها در درون 
هنوز نتيجه قطعي .  رژيم ادامه دارند

پنداري دارند .  حاصل نشده است
معامله پنهاني بر سر گروگانها را باز 

توضيح اين كه  مانند . مي كنندسازي 
قضيه گروگانگيري، ماجرا را كش مي 
دهند تا زمان انتخابات رياست 

  .جمهوري  امريكا
    در حال حاضر نيز سران رژيم دارند 
بسود نامزد جمهوريخواه ها عمل مي 

تا اينجا،  از رفتار رژيم،  بوش و . كنند
نامزد حزب جمهوريخواه سود برده 

از راه زد و بند » اياناصول گر«.  است
 60با جمهوريخواه ها، كودتاي خرداد 

را انجام دادند و در دوره دموكراتها، 
سركار آمدند و با » اصالح طلبها«

رسيدن نامزد جمهوريخواه ها به 
رياست جمهوري، دولت را تصرف 

با جمهوريخواه، بعلت نياز دو . كردند
طرف، بحران ساختن و طوالني كردن 

  .تآن، آسان اس
  

گزارش : 2087 اوت 2(لوموند * 
 ژوئيه كه در آن 19گفتگوهاي 

  :جليلي به سوالنا پاسخ رد داد
  
 سوالنا و معاونان وزاري   زماني كه●

 كشور در برابر جليلي و هيأت 6خارجه 
نمايندگي، در دو سوي ميز مذاكره 
قرار گرفتند، اين اميد وجود داشت 
كه به يك توافق قطعي برسند و به 

 سال است ادامه 6ان اتمي كه بحر
  .دارد، پايان ببخشند

 در هفته هاي پيش از آن روز، ●
عالئم : بسياري امور نو واقع شده بودند

مثبت كه ايرانيها مي فرستادند، سفر 
 ژوئيه، براي 14سوالنا به تهران در 

 كشور و 6تسليم كردن بسته پيشنهادي 
بخصوص چرخش ديپلماتيك سخت 

 روانه كردن شخصيت نظر گير امريكا و
سوم وزارت خارجه امريكا به ژنو و رو 
در رو نشستن براي مذاكره، آنهم بعد از 

 سال، اميد به حل مشكل را 30
  . برانگيخته بودند

     لوموند گزارشي شامل جزئيات، از 
. اين مذاكره بدست آورده است

گزارش نشان مي دهد چه اندازه 
سخت است يافتن وسيله اي براي 

  :ج از اين بن بست ديپلماتيكخرو
 در همان حال كه تهديد اسرائيل ●

ايران را به حمله نظامي واقعي است، 
بنا بر گفته هاي جليلي، به يمن 

عراق، لبنان، مسئله (اهرمهاي در اختيار 
، ايران در خاورميانه دست باال )فلسطين
در قلمرو انرژي نيز دست باال . را دارد
به كدام دليل بنا بر اين،  . را دارد

ايران مي بايد، در جا، تسليم شود تا كه 
  .كار بر غربيان آسان شود

 6 نمايندگان   بهنگام ورود به جلسه، ●
كشور  پيش بيني كاري كه در صورت 
شكست گفتگوها بايد بكنند را كرده 

 روزه ديگر نيز 15يك فرصت : بودند
به ايران داده شد بلكه پاسخ مثبتي به 

مار ري از افزودن بر شپيشنهاد خوددا
سسانتريفوژها از سوي ايران و 

 دولت از افزودن بر 6خودداري 
 اوت  2اين مهلت در .  مجازاتها بدهد

 كشور 6البته . مي بايد بسر مي رسيد
ايران مي توانست . اتمام حجت نكردند

پس از . چند روز ديرتر پاسخ بدهد
  . آن، نوبت به تشديد مجازاتها مي رسيد

باب گفتگو را  ژوئيه، سوالنا  19 در ●
 –گشود و بر اهميت محدوده اي 

 تأكيد كرد كه، –حضور نماينده امريكا 
او . در آن، گفتگوها انجام مي گيرند

 كشور به 6يادآور نامه وزيران خارجه 
. منوچهر متكي، وزير خارجه ايران، شد

او به طرف ايران اصرار ورزيد پاسخ 
  . دبله يا نه را به پيشنهاد بده

     سپس سعيد جليلي رشته سخن را 
بدست گرفت و سخنانش طوالني 

او به ايماء و اشاره سخن مي . شدند
او به پيشنهاد توقف اقدامات از . گفت 

تاريخي «اما از . دوسو اشاره نيز نكرد
و از » مي تواند آينده را روشن كند

ايران براي بسط دموكراسي » توانائي«
ميت ايران در و نيز از  اه» در منطقه

مبارزه با تروريسم و امنيت و امنيت 
جريان نفت به بازارهاي بين المللي 

كيفيت « :او پرسيد. سخن گفت
گفتگوهاي دو طرف چگونه 
خواهدبود؟ گفتگو ميان دو دوست، دو 

؟  » طرف معامله، دو رقيب و يا دو خصم
او توضيح داد كه همكاري استراتژيك 

ي تواند به ميان  ايران و مخاطبان او م
حل مسائلي بيانجامد كه مزمن شده 

  ما مي توانيم مسائلي را حل كنيم . اند
  

  6در صفحه    
  

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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 سال  است بالحل 60 سال و بسا 30كه 
اشاره او به روابط امريكا با . مانده اند

  ايران و 
  . نيز پيدايش اسرائيل بود

     سوالنا سعي ميي كند براي گفتگوها 
: او مي گويد. دمحدوده اي تعيين كن

چند سال است كه ما مذاكره مي «
ما به اين جا آمده ايم براي اين . كنيم

كه پاسخ شما را به پيشنهاد خود 
سرگي كيسلياك، معاون » .بشنويم

ما مايليم «: وزارت خارجه روسيه، افزود
  .»پاسخ مثبتي از زبان شما بشنويم

معاون وزارت خارجه   ويليام برنس، ●
او . يك بار صحبت كردامريكا، تنها 

من «: خطاب به هيأت ايران گفت
خوشحالم از آمدن و شركتم در اين 

ما : گفتگو براي دادن يك پيام ساده
امريكائيها در جستجوي يك راه حل 

ما در . دييپلماتيك جدي هستيم
 كشور و حركت 6حمايت از پيشنهاد 

 سال 30مدت . به پيش، جدي هستيم
ر بي است كه مناسبات دو كشور ب
من .  اعتمادي عميق مبتني است

اميدوارم كه حضورم در اين جا قدمي 
در جهت خوب است و شما اين 

  ».فرصت را مغتنم مي شماريد
     بعد از او، نمايندگان چين و 
انگلستان و آلمان توضيح دادند چرا و 

  .است» ذيقيمت«تا چه اندازه فرصت 
 سعيد جليلي  از پيشنهاد متقابل ايران ●
اما .  كشور سخن گفت6 پيشنهاد به

 صفحه در عباراتي 2پيشنهاد ايران در 
مبهم تنظيم شده است و پيشنهاد مي 
كند گفتگوها نخست ميان فرستاده 
هاي دو طرف انجام مي شود و سپس 
در سطح وزيران خارجه ادامه پيدا مي 

در آن اشاره اي به متوقف كردن . كند
  .  شودبرنامه افزودن بر سانتريفوژها نمي

     سوالنا باز مي كوشد كه او را بر سر 
من نمي دانم «: اصل موضوع باز آورد

مشكل كدام است ؟ مي توانيد براي ما 
توضيح بدهيد چرا ممكن نيست چرا 
نمي توان گفتگو را با قبول پيشنهاد 

  آغاز كرد؟ » توقف از دوسو«
      جليلي پيشنهاد دو صفحه اي را به 

 كشور مي 6دگي اعضاء هيأت نماين
سوالنا و . جلسه متوقف مي شود. دهد

جليلي، براي صرف نهار، دو به دو،  به 
رستوراني مجاور شهرداري ژنو مي 

در مراجعت، مسئول سياست . روند
خارجي اروپا، اعضاي هيأت را توجيه 

توضيحات جليلي مبهم : مي كند
اما پاسخ او به دو پرسش ما، .   هستند

موافقت مي »   سوتوقف از دو«يكي با 
 هفته گفتگوي 6كنيد؟ و ديگري، آيا  با 

پيش مذاكره موافقت مي كنيد؟  نه 
  .  بود
 بعد از ظهر، گفتگوها از سر گرفته ●

بدون اين كه . گرفته مي شوند
سرگي . پيشرفتي حاصل شود

كيسلياك، در يك لحظه، احساس كرد 
. انعطافي در موضع جليلي پيدا شد

وضعيت حفظ «وقتي جليلي از 
اينطور بنظر سخن گفت و » موجود

موافق » توقف از دو سو«رسيد كه او با 
اما جليلي توضيح داد كه مقصود . است

  . او اين نبوده است
 نماينده فرانسه خطاب به جليلي ●

اگر شما در موقعيتي نيستيد كه : گفت
پاسخ بدهيد، مي توانيد به تهران باز 
 گرديد و پس از كسب تكليف، از حاال
تا دو هفته، پاسخ دو پرسش ما را به 

نماينده انگلستان . آقاي سوالنا بدهيد
به او هشدار داد كه هرگاه پاسخ منفي 
. باشد، بر مجازاتها افزوده خواهد شد

موضع ايران قوي «: جليلي پاسخ داد
او قول رهبر عالي رژيم، علي . »است

در جو تهديد، «: خامنه اي، را بازگفت
اما در آنچه به . »نيمما مذاكره نمي ك

تهديد به مجازات مربوط مي شود، بايد 
  . بگويم ما از عهده آن بر مي آئيم

 مرداد 15(  اوت 5در : انقالب اسالمي
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جمهوري اسالمي ايران : كشور 
آماده است در زودترين زمان 
ممكن پاسخ روشني به پيشنهاد 
شما بدهد مشروط بر اين كه 
پاسخ به پيشنهاد ايران نيز شفاف 

  :باشد
  

متن )  اوت 5(خبرگزاري فرانسه ◄ 
 شامل آمريكا، 5+1نامه ايران به گروه 

انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان 
 :را منتشر كرد كه به شرح زير است

 به نام خدا
متعاقب گفتگوهاي سازنده ژنو و 

وسط جمهوري پيشنهاد ارائه شده ت
اسالمي ايران درباره مداليته ادامه 
مذاكرات و با توجه به مشتركات 

هاي پيشنهاد شده  موجود در طرح
كنندگان در نشست ژنو،  توسط شركت

توافقي براي انعكاس بيشتر درباره دو 
پيشنهاد به منظور ارائه پاسخ شفاف از 

 .سوي دو طرف انجام شد
، جمهوري اسالمي ايران با حسن نيت

روشي سازنده و تصميمي راهبردي 
براي ادامه مذاكرات، مجددا با دقت 

هاي مطرح شده در نشست ژنو  ديدگاه
را مورد بررسي قرار داد تا توافقي 
جامع براي همكاري كه بتواند 

هاي مشترك ما را پوشش داده  نگراني
و بر اساس تعهدات جمعي و تنظيم يك 
دستور كار براي رايزني با تمام 

هاي ذينفع به منظور دستيابي به  طرف
 .اي قابل قبول باشد، حاصل شود نتيجه

اكنون جمهوري اسالمي ايران آماده 
 به پيشنهاد شما "پاسخ روشني"است 

در زودترين زمان ممكن ارايه كند 
ضمن اين كه همزمان انتظار داريم 

 شما را به سواالت و "پاسخ روشن"
 .ابهامات ما دريافت داريم

اي  د چنين شفافيت دوجانبهبدون تردي
تواند راه را براي روند مذاكرات  مي

اندازي روشن و  سريع و شفاف با چشم
مهيا ساختن شرايط همكاري، هموار 

 .سازد
فاز : در پايان نامه ايران آمده است

تواند در صورت  دوم مذاكرات مي
وجود چنين تمايلي از طرف شما در 

  اسرع وقت آغاز شود
  

اسخ رژيم به دو واكنشها به پ* 
  :پرسش شش كشور

  
پيش از دريافت پاسخ اما در همان  ◄

تاريخ دريافت پاسخ رژيم، ساندي نيوز 
خبرداد كه در روز تسليم )  اوت 5( 

 عضو دائمي 5پاسخ ايران به سوالنا، 
شوراي امنيت و آلمان ايران را تهديد 
كرده اند كه هرگاه پاسخ به 

ات پيشنهادشان منفي باشد، به اقدام
تنبيهي خود عليه ايران ادامه خواهند 

  . داد
در همان روز، ايران اعالم كرد با  ●

 300موفقيت موشك ضد كشتي با برد 
كيلومتر را آزمايش كرده است و 
هشدار داده است همه كشتي هاي 
دشمن در تير رس ايران قرار دارند و  

براي ايران بستن تنگه هرمز بسيار آسان 
  . است
واكنش به اظهارات  امريكا در ●

سپاه پاسداران » فرمانده كل«جعفري، 
قرباني اول بسته شدن تنگه هرمز : گفت

  . ايران است
 كاندوليزا رايس، وزير ، اوت6 در ◄

امور خارجه آمريكا، در مصاحبه ياهو 
: ، گفته استنيوز و مجله پوليتيكو 

. ايران اگر بخواهد، راه برون شد دارد
 ي طور خيلدر غير اين صورت، ما به

 تحريم ها را دنبال خواهيم يجد
بايد اميدوار بود به اينكه در   .كرد

 وجود دارند كه يايران افراد معقول
 نيست كه با يمتوجه هستند اين روش

واكنش . آن كشورشان را اداره كنند
 ي تعليق غنياخير تهران به تقاضا

 ي اورانيوم در مقابل بسته پيشنهاديساز
 نبوده يعا جدمشوق ها، پاسخ واق

 هابايد درك كرده باشند ي ايران.است
 آنها كامال در حال يكه زمان برا

  ». شدن استيسپر
 شوراي امنيت سه قطعنامه بر ضد 
ايران صادر كرده است و اينك آماده 

  .صدور قطعنامه چهارم مي شود
:  سخنگوي سوالنا در برروكسل گفت●

تاريخي براي گفتگو با ايران معين 
 اما اين بدان معني نيست نگشته است

. كه باب گفتگو با ايران بسته شده است
در عوض، تلويزيون دولتي ايران خبر 
داد كه در گفتگوي تلفني سوالنا با 
جليلي، دو طرف با ادامه دادن به 

دو طرف . گفتگوها موافقت كردند
تأكيد كردند كه ادامه گفتگو به جو 

  . مثبت و سازنده نياز دارد
متحدش در منطقه،  امريكا و ●

اسرائيل، به ايران اخطار كردند كه 
  .گزينش نظامي همچنان روي ميز است

 اوت، بعد از دريافت نامه 5  در ◄
ايران، خبرگزاري فرانسه گزارش 

: سخنگوي سوالنا گفت: كرده است
اينك مي بايد پاسخ ايران را مورد 
بررسي قرار داد تامعلوم شود آيا قصد 

ا بطور جدي در تحصيل زمان است و ي
 كشور پرسشها دارد 6باره پيشنهادهاي 

  . و مي خواهد پيشنهادها روشن شوند
      سخنگوي وزارت خارجه امريكا 

ما بدون اين كه منتظر پاسخ : گفت
ايران شويم، تصميم گرفتيم قطعنامه 

 شوراي امنيت را به اجرا 1803
اتحاديه اروپا نيز تصميم . بگذاريم

لتي از صادرات گرفت تضمين هاي دو
و تمامي . به ايران را محدود كند

كشتي هائي كه از ايران مي آيند و يا 
بسوي ايران مي روند را كه مظنون مي 

  . يابد، مورد تفتيش قراردهد
 اوت، مسئوالن پرونده اتمي 6 در ◄

 كشور، كنفرانس تلفني 6ايران در
تشكيل دادند و در باره پاسخ ايران 

 اتيباره جزئ درهنوز. گفتگو كردند
 افتهي انتشار نيوگوها گزارش  گفتنيا

 نديگو ي مها پلماتياست، اما د
 راموني پشتري امروز بيكنفرانس تلفن

 به راني اي  روز گذشتهي  نامهيابيارز
 6مقامات . زد ي دور مرسوالنايخاو

 دوگانه در ي استراتژكيبر سر كشور 
 نيا. اند دهي به توافق رسرانيبرابر ا
 دي سو بر تشدكياز  ياستراتژ

 گري دي و از سوراني اهي علها ميتحر
 كشور نيبازگذاشتن باب مذاكره با ا

 .استوار است
 شش يها  شده است مشورتگزارش

قدرت بزرگ از ماه سپتامبر در سطح 
  . خارجه دنبال خواهد شدرانيوز
 كاندوليزا رايس، وزير ،  اوت6 در ◄

امور خارجه آمريكا، در مصاحبه ياهو 

: ، گفته استوز و مجله پوليتيكو ني
. ايران اگر بخواهد، راه برون شد دارد
 يدر غير اين صورت، ما به طور خيل

 تحريم ها را دنبال خواهيم يجد
بايد اميدوار بود به اينكه در   .كرد

 وجود دارند كه يايران افراد معقول
 نيست كه با يمتوجه هستند اين روش

كنش  وا.آن كشورشان را اداره كنند
 ي تعليق غنياخير تهران به تقاضا

 ي اورانيوم در مقابل بسته پيشنهاديساز
 نبوده يمشوق ها،  پاسخ واقعا جد

 هابايد درك كرده باشند ي ايران.است
 آنها كامال در حال يكه زمان برا

  ». شدن استيسپر
 اوت، كندولزا رايس گفته 7  و در ◄

هرگاه اسرائيل بخواهد به ايران : است
نظامي كند، امريكا آن را وتو حمله 

  !نمي كند
 8در :   وضع مجازاتهاي جديد◄

اوت، از قول يك مقام ارشد در 
حكومت انگلستان، رويتر گزارش كرده 
است كه انگلستان وفرانسه و آلمان و 
امريكا در پي وضع و اجراي 
. مجازاتهاي جديد عليه ايران هستند

اين كشورها با يكديگر در شور هستند 
بخشي .  تعيين مجازاتهاي جديدبراي

از اين مجازاتها را شوراي امنيت 
تصويب خواهد كرد و بخشي ديگر را 
اين كشورها و متحدانشان به اجرا 

  :خواهند گذاشت
 قلمرو اين مجازاتها گاز و نفت ●

ممنوع كردن سرمايه . خواهند بود
گذاري در نفت و گاز ايران و 
جلوگيري از صدور فرآورده هاي 

  . به ايراننفتي 
 در ماه ژوئيه، سناي امريكا طرح ●

تشديد مجازاتهاي ايران را تصويب 
بنا بر اين طرح، تجارت با ايران . كرد

مجازاتهاي مالي . محدود مي شود
شامل افراد ايراني بيشتري مي شود و  
شركتهاي امريكائي را قابل مجازات مي 
كند هرگاه شعب آنها در خارج از 

  . معامله كنندامريكا با  ايران 
 مجازاتهاي جديد مجازاتهاي زير ●

  :خواهند بود
 ندادن ويزا به مقامات ارشد رژيم – 1

ايران نظير محمد علي جعفري، 
فرمانده كل سپاه پاسداران و يا محمد 
نجار وزير دفاع ايران و يا غالمرضا آقا 
  .زاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران

 كه  توقيف دارائيهاي بانك ملي– 2
  .بزرگ ترين بانك ايران است

 اوت، اتحاديه اروپا تصويب 8  در - 3
كرد مجازاتهاي مصوب شوراي امنيت 

اتحاديه از اعضاي . را به اجرا بگذارد
خود خواست نسبت به معامالت 
مؤسسات مالي ايران، بخصوص بانك 

  .صادرات هشيار باشند
  

گفتگو با : سوالنا مي گويد* 
  :يمايران را ادامه مي ده

   
، از قول ) اوت 11(  به گزارش رويتر 

تلويزيون ايران، طي ييك گفتگوي 
تلفني، خاوير سوالنا، مسئول سياست 
خارجي اروپا، و سعيد جليلي توافق 
كرده اند به گفتگوهاي دو جانبه ادامه 

نزديكان سوالنا انجام گفتگوي .  دهند
تلفني را تصديق مي كنند و انجام 

  . كنندگفتگوها را رد نمي 
  

سه مسئله اتمي كه بوش تا * 
پايان رياست جمهوري خود 

 :نمي تواند آنها را حل كند
  
گزارشي )  اوت 4(    آسوشيتدپرس ◄

در باره سه مسئله اتمي ايران و كره 
شمالي و هند كه بوش در مدت باقي 
مانده از رياست جمهوري خود نمي 

  :تواند حلشان كند، انتشار داده است
وش ايران و كره شمالي  پرزيدنت ب●

را زير فشار قرارداده است تا كه از 
با هند . توليد بمب اتمي منصرف شوند

بنا بر همكاري اتمي دارد و مي بايد 
توافق نامه همكاري ميان دو كشور 

  .امضاء شود
 اما ايران مدعي است قصدي جز ●

اما امريكا و . توليد انرژي اتمي ندارد
 مي بسياري از كشورهاي ديگر ظن

برند كه برنامه استفاده صلح آميز از اتم 
يا . پوشش برنامه توليد بمب اتمي است

دست كم ايران مي خواهد تكنولوژي 
اتمي خود را تكميل كند به ترتيبي كه 
هر زمان اراده كرد، بمب اتمي را 

  . بسازد
ايران :      احمدي نژاد مي گويد

.  سانتريفوژ نصب كرده است6000
د شمار سانتريفوژها را به ايران بنا دار

  . برساند54000
 كره شمالي بمب اتمي خود را ●

كارشناسان بر آنند كه . ساخته است
 بمب اتمي، 10كره شمالي براي توليد 

پلوتونيوم توليد كرده و در اختيار 
  .دارد

     يك مقام حكومت امريكا به 
مداركي كه كره : آسوشيتدپرس گفت

اشته است، شمالي بتازگي در اختيار گذ
 كيلوگرم 44حاكي ازآنند كه 

پلوتونيوم توليد كرده و در اختيار 
امريكا كره شمالي را متهم مي .  دارد

كند كه در كار اجراي برنامه توليد 
. بمب اتمي از اورنيوم غني شده است

كره شمالي از توليد پلوتونيوم باز 
ايستاده است و بخشي از تجهيزات 

 است به اتمي خود را از بين برده
ترتيبي كه به سرعت قابل تجديد بنا 

.  اما مواد اتمي در اختيار دارد. نيستند
كره شمالي خواهان آنست كه امريكا 
به اين كشور در ساختن نيروگاه اتمي 

  .كمك كند
 سال پيش از اين بمب اتمي 24 هند ●

هند با .  خود را آزمايش كرده است
استفاده از نيروگاه اتمي كه از خارج 

ريداري و نصب كرده است، بمب خ
  .اتمي خود را ساخته است

    توافق نامه اي كه به امريكا پيشنهاد 
امريكا : مي كند حاوي اين نكات است

سوخت اتمي و تكنولوژي اتمي در 
اختيار هند مي گذارد و در عوض، 
هند به آژانس بين المللي انرژي اتمي 
اجازه مي دهد نيروگاه هاي اتمي اين 

  . ا تحت بازرسي قرار دهدكشور ر
     بوش از اين كه هند تكنولوژي 
اتمي خود را صادر نكرده، راضي 

 در صد نفت مورد نياز 75هند .  است
حكومت اين . خود را وارد مي كند

كشور مي گويد نيازمند توافق اتمي 
است  براي اينكه توانائي مالي براي 
سرمايه گذاري و خارج كردن صدها 

  .ز فقر را پيداكندميليون نفر ا
از نو، تهديد ايران به : انقالب اسالمي

حمله نظامي، روز مره شد و دست كم 
مجازاتهاي اقتصادي ايران موضوع رقابت 

  : دو نامزد رياست جمهوري گشته است
  

  7در صفحه    
  

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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امريكا حمله اسرائيل 
به ايران را وتو نمي 

 ايران موضوع –! كند
رقابت دو نامزد 

   ريرياست جمهو
  

):  اوت 6(آسوشيتدپرس * 
اسرائيل در تدارك توانائي 
حمله هوائي به تأسيسات اتمي 

  :ايران است
  
تداركات  اسرائيل براي حمله ◄

نظامي به تأسيسات اتمي ايران عبارتند 
  :از
 با وجود پاسخ منفي ايران به بسته ●

 ، امريكا از 1 + 5پيشنهادي كشورهاي 
 چه رو همچنان پاي بند راه حل
ديپلماتيك است؟ اين پرسشي است كه 
اسرائيل از امريكا مي كند بدان قصد 
كه امريكا را با راه حل نظامي موافق 

  .كند
-f فروند جنگنده هاي 90 اسرائيل ●

16iاز امريكا خريداري كرده است   .
اين هواپيماها مي توانند به اندازه 
كافي سوخت براي پرواز به ايران و 

گشت به اسرائيل را انجام عمليات و باز
در پايان سال آينده، . حمل كنند

 فروند ديگر از امريكا تحويل 9اسرائيل 
  . مي گيرد

 اسرائيل دو زير دريائي از آلمان ●
خريداري كرده است كه مي توانند 
كالهك اتمي را بسوي هدف، توسط 

 زير 3اسرائيل . موشك، پرتاب كنند
  .دريائي داشت

 هوائي در  در همين تابستان، مانور●
مديترانه انجام داد كه بحثي در سطح 
بين المللي برانگيخت كه آيا مقصود از 
اين مانور آماده شدن براي حمله به 
ايران است؟  و يا فشار به غرب است 
براي اينكه در قبال ايران، رويه اي 

  هرچه قاطع تر اتخاذ كند؟ 
 بنا بر گزارشهاي رسانه هاي غرب، ●

اما . اسوساني دارداسرائيل در ايران ج
سانسوري كه در اسرائيل مقرر است، 
مانع از انتشار اطالعات در باره 

  .فعاليتهاي اين جاسوسان است
 كه در قبال فعاليت اتمي روشي ●

ايران بايد اتخاذ كرد، بعد از اين كه 
امريكا پاسخ ايران به پرسشهاي غرب را 

تهيه . رد كرد، موضوع بحث شده است
 شامل مجازاتهاي قطعنامه چهارمي

اما اسرائيل . جديد در دستور كار است
كه خود بمب اتمي دارد، مجهز شدن 
ايران به بمب اتمي را تهديد 

به . موجوديت خود ارزيابي مي كند
باور اسرائيل، ايران از آن رو دست از 
غني سازي اورانيوم بر نمي دارد كه 

اين . در كار توليد بمب اتمي است
 آينده و يا در سال بمب را يا در سال

اما امريكا بر .   خواهد ساخت2010
اينست كه هنوز چند سال زمان الزم 
است تا ايران بتواند بمب اتمي توليد 

با وجود اين، امريكا بر اينست كه .  كند
ايران شتابي بيشتر از آنچه پيش بيني 
مي شد در افزودن بر شمار سانتريفوژها 

  .بكار مي برد
واشنگتن، در فروم    هفته پيش، در 

سياسي، شاقول مفاز، معاون نخست 
حال كه : وزير اسرائيل گفت

دستگاههاي اطالعاتي اسرائيل و امريكا 

و اروپا به مداركي دست يافته اند 
حاكي از اين كه ايران  قصد دارد 
بمب اتمي توليد كند، اسرائيل به خود 
اجازه مي دهد روشي را در پيش 

 خود را در بگيرد كه هربار موجوديت
او با استناد . خطر ديده بكار برده است

اسرائيل از صفحه (به قول احمدي نژاد 
: ، افزود)تاريخ حذف خواهد شد

اسرائيل نمي تواند تن به خطر 
  . هلوكاست ديگري بدهد

 مدتها است كه مقامات اسرائيل بر ●
آيا اسرائيل مي تواند : سر اين پرسش

ند يا تأسيسات اتمي ايران را نابود ك
. خير، با يكديگر تبادل نظر مي كنند

آنها به اين نتيجه رسيده اند كه كار 
بسيار مشكل تر از بمباران نيروگاه اتمي 

 و يا تأسيسات اتمي 1981عراق در 
ايران .  اسرائيل در سال گذشته است

مراكز اتمي متعدد دارد كه در سراسر 
برخي از آنها در . كشور پخش هستند
هرچند بمباران . دزير زمين هستن

: تأسيسات سوريه اخطار به ايرانيها بود
اسرائيل تأسيسات اتمي شما را نيز 

  . بمباران خواهد كرد
    سرتيپ آهارون زيوي فركش، 
رئيس پيشين اطالعات ارتش اسرائيل 

براي اسرائيل تأسيسات اتمي : مي گويد
ايران هدفي نيستند كه نتواند به آن 

  . حمله كند
ود اين، حمله به ايران كاري      با وج

نيست كه اسرائيل بدون موافقت امريكا 
  .بدان دست زند

  از قرار، حكومت بوش براي بيرون ●
آوردن اسرائيل از نگراني، هفته 
گذشته، به اهود باراك، وزير دفاع 
اسرائيل اطمينان داده است كه گزينه 
. نظامي را از روي ميز برنداشته است

ستم جديد تشخيص افزون بر اين،  سي
 در اختيار X- Bandموشك بنام 

اين سامانه به . اسرائيل گذاشته است
اسرائيل امكان مي دهد هرگونه حمله 

  .موشكي ايران را بي اثر كند
  

امريكا حمله نظامي : رايس* 
اسرائيل به ايران را وتو نمي 

  :كند
  
اطالع داده )  اوت 7(    ها آرتص ◄

ر خارجه است كه كندوليزا رايس، وزي
امريكا، در مصاحبه با ياهو نيوز،  از 
قول خود كه امريكا اسرائيل را از 
حمله نظامي به ايران باز مي دارد، 

ما به گزينش نظامي «: بازگشته است
اسرائيل . اسرائيل نه بله و نه نه گفته ايم

  .»يك كشور مستقل است 
     وزير خارجه امريكا بر اهميت  

ل مسئله اتمي روش ديپلماتيك براي ح
ما با اسرائيل : ايران، تأكيد كرد و گفت

تماس بسيار نزديك داريم و از روش 
ديپلماتيك كه در پيش گرفته ايم، 

  . صحبت مي كنيم
 او كه يك روز بعد از پاسخ ايران ●

امريكا گزينه : مصاحبه مي كرد، گفت
از او .  نظامي اسرائيل را وتو نمي كند

باره قول خواسته شد نظر خود را در 
سياستمداران اسرائيل در باره استفاده 
اين كشور از راه حل نظامي براي 
جلوگيري از مسلح شدن ايران به 

اسرائيل : سالح اتمي، بگويد و او گفت
گفته است كه ديپلماسي مي تواند 

من ميدانم كه اسرائيل . موفق شود
براي كشورهاي دوست خود توضيح 

ما مي دهد چرا مي بايد ديپلماسي 
  . برندگي داشته باشد

 اوت، لشگر ضد هوائي اسرائيل 7 در ●
هدف از . تمرين وسيعي را بعمل آورد

آن، آمادگي براي مقابله با حمله 
.  سوريه يا حزب اهللا و يا ايران است

در عين حال، هدف از اين تمرين 
نظامي اين بود كه حمله ها از 

  . كشورهاي مختلف را دفع كند
د باراك، وزير  اوت، اهو13در  ●

در حال حاضر، : دفاع اسرائيل، گفت
امريكا مخالف هرگونه حمله نظامي به 

  ؟ !تجهيزات اتمي ايران است
  

بنا ):  اوت 8( واشنگتن پست * 
بر مطالعه اي، حمله به ايران اين 
كشوررا بر توليد بمب اتمي 

  :مصمم مي كند
  
  يك مطالعه كه توسط خبرگان ◄

اينست كه حمله نظامي انجام گرفته بر 
نظامي به ايران بسا توليد بمب اتمي را 
به تأخير مي اندازد ولي در عوض، 
رژيم اين كشور را به توليد بمب اتمي 

  : مصمم مي كند
 مؤسسه علوم و امنيت بين المللي  ●

خاطر نشان مي كند كه تأسيسات اتمي 
. ايران پراكنده و حمايت شده اند

 مي خساراتي كه از راه حمله هوائي
تواند به اين تأسيسات وارد شود، به 

به دنبال . سرعت قابل جبران است
حمله به اين كشور، مقامات آن مي 
توانند سانتريفوژها را در تأسيسات 
كوچك و قابل پنهان كردن همساز 
كنند و اورانيوم را به اندازه الزم براي 

  . توليد بمب اتمي غني سازند
 8(  گزارش كه قرار است امروز ●

انتشار پيدا كند، در قسمتي، بر ) اوت 
مقايسه تأسيسات اتمي ايران با نيروگاه 

 كه اسرائيل -اتمي اوزيراك عراق  
 بنا شده – ويران كرد 1981آن را در 

داويد آلبرايت كه انجام دهنده . است
اصلي اين مطالعه است و دو همكار او، 
: پل برانان و ژاكلين شير مي گويند

ت اتمي ايران، از جهات بمباران تأسيسا
  . گوناگون،  مشكل تر است

    محل غني سازي اورانيوم نطنز 
برغم اين كه تأسيسات زير زمين . است

نصب شده اند و در حمايت 
استحكامات هستند، در صوررت حمله 
هوائي، با بمبهاي مخصوص نفوذ در 
استحكامات بتوني و انفجار در عمق 

ما ا. زمين، آسيب جدي خواهند ديد
سانتريفوژها در بناي زير زميني مخفي 
ديگري مي توانند نصب شوند و بكار 

دانسته است كه ايران، در نطنز، . افتند
زير كوه و در نقاط ديگر، استحكامات 

  . زير زميني ساخته است
 زماني ايران تكنولوژي و تجهيزات ●

اتمي را وارد مي كرد اما اينك 
ه كارگا.  بمقياس وسيع خود كفا است

هائي كه قطعات اصلي را مي سازند نيز 
و نيز، . در سطح كشور پراكنده اند 

قطعات الزمي كه مي بايد وارد مي 
شدند، در سالهاي پيش، وارد و انبار 

  . شده اند
 بدين سو، ايران به 2006 از سال ●

آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه 
داده است تأسيسات اتميش را بازرسي 

 اين، كشورهاي غرب با وجود. كند
نمي توانند بگويند برخي از تجهيزات 

  . مهم كجا نصب شده اند
     معلومات موجود از اين تأسيسات 

بدون رفع اين . كمبودهايي دارند
كمبودها، حمله نظامي ايران را از غني 
.  سازي اورانيوم محروم نمي كند

عالوه بر اين، براي روحانيان حاكم بر 
زياد نيز تدارك مي ايران، محبوبيت 

به همكاري ايران با آژانس بين . كند
المللي انرژي اتمي بسا پايان مي دهد 
و احساسات ناسيوناليستي را تقويت و 
رژيم ايران را به توليد بمب اتمي 

  .مصمم مي گرداند
  

مطالعه كارشناسان نيروي * 
هوائي امريكا به اين نتيجه 
رسيده است كه حمله به 

يران براي امريكا تأسيسات اتمي ا
  :پي آمدهاي منفي دارد

  
از  )  اوت6(  اينتر پرس سرويس ◄

مطالعه اي خبر مي دهد كه كارشناسان 
 ژوئيه، 9نيروي هوائي امريكا،  در 

همان روز كه ايران موشكهاي خود را 
آزمايش مي كرد، در اختيار فرماندهي 

بنا بر . نيروي هوائي قرار داده است
  اين مطالعه،

آسيب «ان اين مطالعه،   عنو●
پذيريهاي سياسي و جمعيتي و 

 صفحه 156و در » اقتصادي ايران
گزارش از حكومت امريكا مي . است

خواهد هدف سرنگون كردن رژيم را 
و گروههاي قومي ايران را از . رها كند

زيرا . عصيان بر ضد رژيم منصرف كند
  .نتايج معكوس ببار مي آورند

 رويه كند و  امريكا مي بايد شكيبائي●
در پي ايجاد شرائط الزم براي 
. برقراري رابطه با رژيم ايران شود

همانند سياستي كه امريكا با شوروي 
سابق در پيش گرفت، با ايران نيز مي 
بايد رابطه با رژيم كنوني را با 
برانگيختن بحث ميان ايرانيان و تماس 
بيشتر ميان ايرانيان و امريكائيان، توأم 

  . كند
امريكا : ير جامعه ها و حكومتها تغي●

مهارتي دارد در جهت مساعدت 
اما اين . بخشيدن به تحول در ايران

سياستها زمان طوالني مي طلبند براي 
ايران در راه رسيدن .  اينكه ببار نشينند

در باره . به يك قدرت اتمي است
حمله نظامي به ايران فراوان صحبت 

به دنبال ديدار مقامات . مي شد
ئيل از امريكا، صحبت در اين باره اسرا

اما چنين حمله . بازهم بيشتر شده است
خواه از سوي اسرائيل و چه از طرف 
امريكا نتايج خالف هدف تصميم 

از . گيرندگان به حمله ببار مي آورد
اين رو، درياساالر مايكل مولن، رئيس 
  . ستاد ارتش امريكا، با آن مخالف است

 و  در عوض، مجازات اقتصادي●
ممنوع كردن صدور تكنولوژي پيشرفته 
به ايران مي توانند در به نتيجه رسيدن 

و . گفتگوهاي آينده با ايران مؤثر شوند
نيز مي بايد معامالت با بانكهاي ايران را 
ممنوع كرد و كشورهاي ديگر را 

اينگونه . واداشت كه چنين كنند
اقدامات حمايت مردم ايران را از 

و بسا موجب رژيم كاهش مي دهند 
  .سرنگونيش مي شوند

     حال آنكه حمله نظامي به ايران 
موجب باال رفتن قيمت نفت و افزايش 
. حمايت مردم از رژيم مي شود

افزايش قيمت نفت به رژيم ايران 
امكان مي دهد خرابي هاي ناشي از 
بمباران ها را مرمت كند و به اجراي 

  .برنامه اتمي خود ادامه دهد
ر حمله به ترمينال  گزينش ديگ●

خارك و جلوگيري از صدور نفت 
اين . ايران از طريق تنگه هرمز است

اقدام اثر ويرانگري بر اقتصاد ايران 
اما محتمل است همبستگي . دارد

ايرانيان با رژيم اين كشور را بيشتر 
و بسا سبب حمله ايران به كشتي . كند

هاي نفت خيز و افزايش بهاي نفت 
  . شود
خفي نيز مي بايد رها  عمليات م●

حمايت از گروههاي مخالف . شوند
اقليتهاي قومي همانطور كه مشاهده 

زيرا قواي . مي كنيم بي نتيجه است
ايران نشان دادند كه به سركوب اين 

بنا بر اين، حمايت . گروهها توانا هستند
از گروههاي قومي و مخالفاني كه 
خشونت را روش كرده اند، بجاي آنكه 

مثبت در سياستهاي رژيم را تغييرهاي 
برانگيزد، قواي سركوب ايران را بر 

  .زندگي مردم ايران مسلط تر مي كند
 واشنگتن مي بايد توان خود را ●

صرف بوجود آوردن شرائط مساعد با 
تحقق اين . ايران پلوراليست كند

هدف نياز به تهيه و اجراي برنامه هائي 
دارد كه تماس ميان شهروندان ايراني 

مي بايد رويه . مريكائي را بيشتر كنندو ا
صبورانه تري در قبال رژيمي در پيش 
گرفت كه بيشتر ايرانيان آن را مشروع 

  .مي دانند
 گزارش همچنين مي خواهد كه ●

حكومت امريكا از كوششهاي بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول براي 
اين كه ايران اقتصاد سالم تري پيدا 

از عضويت ايران در و نبايد مانع . كند
  .سازمان تجارت جهاني شود

  
هشدار مصر به اسرائيل در باره * 

پي آمدهاي حمله نظامي به 
  :ايران

  
 اوت، وزير امورخارجه مصر، 6  در ◄

احمد ابوقيس به اسرائيل نسبت به 
هرگونه حمله نظامي به ايران هشدار 

وي در مصاحبه با تلويزيون نيل،  . داد
ن قصد حمله به نسبت به واقعي بود

با اين وجود ، . ايران اظهار ترديد كرد
در باره احتمال حمله اسرائيل به ايران 

حمله يك جانبه : اينطور اظهار نظر كرد
اسرائيل به ايران موفقيت آميز نخواهد 

خسارت بسيار براي اسرائيل و . بود
غرب . تمامي منطقه ببار خواهد آورد

اه مي بايد براي مشكل اتمي ايران، ر
با توجه به . حل ديپلماتيك پيدا كند

اين امر كه ايران حق دارد از اتم 
  .استفاده صلح آميز كند

  
قذافي به سران رژيم هشدار * 

سرنوشت صدام و : مي دهد
همكاران صدام در انتظار شما 

  :است
  
 5(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

قذافي، در تونس، رفتار تبختر ) اوت 
ران را در مورد آميز سران رژيم اي

پرونده اتمي، انتقاد كرد و به آنها 
هشدار داد كه سرنوشتي نظير سرنوشت 
صدام حسين ممكن است در انتظار آنها 

  .باشد
    رويه ايران، در امتناع از همكاري با 
غرب براي حل مشكل اتمي، تنها از 

  . تبختر مايه مي گيرد
  

 6( كريستين ساينس مونيتور * 
ايران موضوع مجازات ): اوت 

  :مبارزات انتخاباتي مي شود
  
   نكات عمده گزارش كريستين ◄

  :ساينس مونيتور  بدين قرارند
   كشور، برنامه اتمي 6 پاسخ ايران به ●

  8در صفحه    
  

  !؟»يدپرونده اتمي را ببند«
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ايران را موضوع رقابت دو نامزد 

در نامه . رياست جمهوري كرده است
 اوت خود، ايران خواهان ادامه 5

به دو پرسش گفتگو شده است اما 
توقف از «.  سوالنا  پاسخ نداده است

پيشنهادي است براي ورود در »  دوسو
. بحث پيرامون برنامه هسته اي ايران

 كشور، ايران در ازاي 6برابر پيشنهاد 
امتيازها كه دريافت مي كند، غني 

  .سازي اورانيوم را رها مي كند
، سبب »توقف از دو سو« رد پيشنهاد ●

ور در پي تهيه  كش6مي شود كه 
قطعنامه چهارم حاوي مجازاتهاي 

چين و روسيه شوقي به .  جديد شوند
تهيه و به تصويب شوراي امنيت 
. رساندن قطعنامه چهارم را ندارند

آلمان نيز چندان تمايلي به اين كار 
اينطور كه ديپلماتها مي گويند . ندارد

 كشور به 6در ماه هاي سپتامبر و اكتبر، 
  يگر مشاوره با يكد

  . براي تهيه قطعنامه چهارم مي نشينند
 به نظر برخي از كارشناسان، امريكا ●

براي به تصويب رساندن قطعنامه 
جون . چهارم در موقعيت بهتري است

ولف استال، كارشناس مركز مطالعات 
استراتژيك و بين المللي توضيح مي 

اين موقعيت بهتر مرهون گسيل : دهد
 شخص سوم وزارت امور خارجه
امريكا، به ژنو، براي حضور در گفتگوي 

 ژوئيه، با هيأت نمايندگي ايران 19
با انجام آن كار، امريكا موقعيت .  است

ايران ( قوي تري يافته است و دليلش 
تحت فشار كافي قرار ندارد اينست كه 

 كشور را رد مي كند و 6بسته پيشنهادي 
مي بايد قطعنامه اي شامل مجازاتهاي 

مجاب كننده ) ويب رساندبيشتر به تص
هرگاه كشورهاي : او مي افزايد .  است

 نتوانند قطعنامه چهارم را تهيه و 1 + 5
به تصويب شوراي امنيت برسانند، 
ايران به اين نتيجه خواهد رسيد كه 

  . پيروز شده است
 با توجه به بهاي نفت، كارشناسان ●

آيا مجازاتها : بسياري از خود مي پرسند
ري بر اقتصاد ايران داشته مي توانند اث

باشند؟ اقتصاد دانان بسياري مي گويند 
. ايران مي تواند مجازاتها را تحمل كند

اال اين كه رهبران ايران خواستار آن 
نيستند كه بازرگاني بين المللي كشور 

  .گرفتارتضييق هاي بيشتري بگردد
 نه تنها بحث زود رس شوراي امنيت ●

اره ايران، در باره قطعنامه جديد در ب
مبارزات انتخاباتي دو نامزد رياست 
جمهوري را تحت تأثير قرار مي دهد، 
بلكه كارشناساني چون ولف استال بر 
اين نظر هستند كه در ماه سپتامبر، 
آژانس بين المللي انررژي اتمي 
گزارش ديگري در باره فعاليتهاي اتمي 

معاون آژانس . ايران ارائه خواهد كرد
سخنگوي آژانس . دبه تهران مي رو

نگفت مقصود از سفر اولي هينونن به 
خبرگزاري ايسنا مي . ايران چيست

گويد هينونن بمدت سه روز در ايران 
بسر خواهد برد و سفر او براي ترتيب 

  . بخشيدن به بازرسي آژانس است
      با توجه به اين امور، تفتيش آژانس 
هر نتيجه اي ببار آورد و محتواي 

كه شوراي امنيت پيشنهاد قطعنامه اي 
مي شود هرچه باشد، ايران  موضوع 
تبليغات رياست جمهوري دو نامزد 

  . گشته است
با :  ولف استال توضيح مي دهد●

فرستادن معاون وزارت خارجه امريكا 
به ژنو، براي شركت در گفتگو با ايران، 
پرزيدنت بوش موضع مك كين، نامزد 
رياست جمهوري از حزب 

و . ررا تقويت كرده استجمهوريخواه 
هرگاه نتيجه حاصل نشود، مك كين 

برغم تقالهاي بسيار، : مي تواند بگويد
  .ديپلماسي نتيجه نداد

  

جنگ در گرجستان و * 
سربرآوردن روسيه بعنوان 
قدرت جهاني و موقعيت رژيم 
پيشاروي امريكا و روسيه از ديد 

  :استراتفور
  
 اوت، استراتفور تحليلي در 11  در ◄
ه اثرات جنگ در گرجستان و ورود بار

ارتش روسيه به صحنه و اثر آن بر 
موقعيت ايران در قبال امريكا و روسيه 
انتشار داده است با اين نكات در خور 

  :توجه
 روسيه با دست زدن به اقدام نظامي ●

: در گرجستان، پيام روشني به غرب داد
در اروپا و آسيا منطقه نفوذ دارد و در 

وذ، منافعي براي امريكا و اين منطقه نف
غرب كه مزاحم منافع روسيه باشد، 

  . نمي شناسد
 اقدام نظامي روسيه روشن كرد كه ●

از امريكا، كاري جز محكوم كردن و 
. مراجعه به شوراي امنيت بر نمي آيد

روسيه مي داند با وجود گرفتاري 
امريكا در عراق و افغانستان، كاري از 

  .امريكا ساخته نيست
د روسيه به صحنه جهاني، بمثابه  ورو●

قدرتي كه براي خود در آسيا و اروپا 
منطقه نفوذ قائل است و در اين منطقه 
از بكار بردن زور نيز ابائي ندارد، ايران 

  :را در موقعيت جديدي قرار مي دهد 
 اسرائيل اصرار دارد روسيه سيستم ●

موشكي ضد هوائي در اختيار ايران 
اي عدم فروش بسا در از. قرار ندهد

اسلحه به كشورهائي كه روسيه آنها را 
محدوده نفوذ خود مي شناسد، بتواند 
موافقت روسيه با عدم فروش سيستم 
. موشكي به ايران را به دست آورد

بخصوص كه روسيه با نقشي كه به خود 
مي دهد، موافق قدرت غير قابل مهار 
شدن ايران با امكان نفوذ در آسياي 

  .ميانه نيست
مريكا اينك در مي يابد هرچه  آ●

زودتر مي بايد خود را از بند عراق و 
افغانستان رها كند تا بتواند در جهان 
نقشي را كه از آن خود مي داند، ايفا 

اما اين رها شدن، در آنچه به . كند
عراق مربوط مي شود،  در گرو گفتگو 

  :با ايران است
 قسمت مشكل گفتگو برسر عراق ●

ميزان خشونت در . انجام گرفته است
عراق، درپي معامله آمريكا با سني ها و 
نياز ايران به مهار كردن گروههاي 

با . مسلح شيعه عراق، كاهش يافته است
وجود اين، مسائلي هنوز بر جايند كه 
.  مي بايد از راه گفتگو راه حل بجويند

حل اين مسائل از راه مذاكره ميسر 
چرا كه هر دو طرف مي بينند . است

ياز دارند در حل اين مسائل درنگ ن
  .نكنند
 اما از رهگذر جنگ در گرجستان، ●

ايران مي بيند كه روسيه در منطقه 
قفقاز بزيان منافع غرب در اين منطقه، 
. به اقدام نظامي دست زده است

بديهي است مايل است از فرصت 
استفاده كند و روسيه را بر آن دارد 

ي كه اسلحه، از جمله سيستم موشكها
 را به او تحويل S-300ضد هوائي 

اما  ايرانيان بسا نگران آنند كه .  دهد
روسيه فروش اسلحه مطلوب آنها را 

هيچ معلوم . سالها به تأخير بياندازد
نيست كه روسيه بخواهد اين اسلحه را 

آنهم بعد از آنكه وزير . به ايران بفروشد
در چند سال : دفاع اسرائيل گفت

سخت افزار گذشته، به اسرائيل 

 اوت ، ژروزالم 10در . نفروخته است
پست، از قول يك مقام وزارت دفاع 

ماهها پيش اسرائيل به : اسرائيل، نوشت
اين نتيجه رسيده بود كه خصومت 
ميان گرجستان و روسيه كار را به 

از اين رو، فروش . جنگ مي كشاند
اسلحه به گرجستان را به حداقل 

گفتگو كاهش داد بدين خاطر كه  باب 
با روسيه را بر سر فروش سامانه موشكي 

در حقيقت، . روسيه به ايران باز كند
اسرائيل مي خواهد در ازاي 
خودداري از فروش اسلحه به 
كشورهاي واقع در حوزه نفوذ روسيه، 
روسيه نيز از فروش اسلحه به دشمنان 
اسرائيل، يعني ايران و سوريه 

  .خودداري كند
 در موقعيتي  ايران نيز در يافت كه●

نيست كه از سوئي از امريكا بخواهند 
قواي خود را از منطقه خارج كند و در 
همان حال از پس تهديد رو به افزايش 

فرصتي كوتاه و مهم در . روسيه برآيد
امريكا : اختيار ايران قرارگرفته است

دستش در عراق و افغانستان بند است و 
بخاطر نزديك بودن انتخابات رياست 

لذا، اين . يش آسيب پذير است جمهور
موقعيت، مناسب ترين فرصت مذاكره 

علي الريجاني نيز از .  با امريكا است
او در سخنراني . اين واقعيت آگاه است

 اوت خود براي افسران سپاه 10
پاسداران، از قرار گرفتن امريكا در 
موقعيت انجام يك معامله استراتژيك 

ست بايد دان. در خاورميانه، سخن گفت
كه با قوت گرفتن روسيه، امريكا 
آسودگي خاطر خود را از دست 

  . خواهد داد
     موقعيت ژئو پليتيك ايران و امريكا 
را بر آن مي دارد كه در كار حل 

  . مسائل بجا مانده عراق شتاب كنند
اين رژيم فرصت سوز : انقالب اسالمي

است و از راه فرصت سوزي است كه برپا 
رصت سوزي ادامه بناچار به ف. است

خواهد داد و بار ديگر ايران را ميان دو 
  . سنگ آسياب قرار خواهد داد

    مافياها جز به منافع روز خود نمي 
  :انديشند

  

يكچند از قاضيان 
عضو مافياي حاكم بر 

  :قوه قضائيه
    
نامه عبرت آموز  پسنديده  *

  :برادر خميني، به خميني
  

ه جنايات قوه قضاييه به حدي بود ك
قاي خميني در نامه اي آبرادر بزرگ 

  .مده است آبه او اينچنين به فرياد 
  آيا اين ناله ها را شما مي شنويد؟"...

صدر را  بني[روزي كه آن سيد بيچاره
كه فقط قصد خدمت داشت و خود 

فرزند به  شما صد بار گفته بوديد كه از
من نزديكتر است؛ با آن افتضاح از 

دند و يك رياست جمهوري خلع كر
بدبخت بدعاقبت را كه اداره يك 

د به مآ اش برنمي كاروانسرا هم از عهده
بزرگ و  رياست جمهوري اين مملكت

معتبر تعيين كردند؛ به شما گفتم اين 
شياطين قصد ديگري دارند و مي 

اين عروسك براي اجراي  خواهند از
روزي كه  .مقاصد خود استفاده كنند
را به نام ها  دستور داديد همه صندوق

اي باز كنند؛ من و دو  علي آقا خامنه
آدم دلسوز كه حداقل يكيشان؛  سه

يعني شيخ علي آقا تهراني بيست سال 
شاگرد خاص و مورد محبت شما بود؛ 
به شما نوشتيم كه اين انتخاب ايران را 
بر باد ميدهد ؛گوش نكرديد وحاال مي 

اين همه .بينيد آنچه نبايد مي ديديد
 شد؛ اينهمه جنايات وقوعخونها ريخته 

پيدا كرد كه از ذكر آن به خود 
لرزم كه مبادا قطره اي از اين  مي

و شما دامن  خونها به سبب اخوت من
مرا بگيرد؛ فقط براي اينكه شما به جاي 
و  گوش سپردن به آنها كه هم به اسالم

هم به ايران عالقه مند بودند ؛گوش به 
ه ما اين چه معنا دارد ك .شياطين داديد

اسلحه از اسراييل بخريم و بعد از جنگ 
جنوب لبنان سخن  با اسراييل و تحرير

بگوييم؟ بنده در مورد جنگ و مسايل 
 آن حرف نمي زنم كه خود مثنوي

هفتاد من كاغذ است؛ فقط مي گويم 
آيا به گوش شما نمي رسد كه بعضي از 

دست اندازيها به  نور چشميها چه
نگ و المال مسلمين به اسم ج بيت

 بيش .؟اند كمك به جنگ زدگان كرده
 ماه است بنده براي ديدن شما 3از 

ام ولي دفتر شما مرتب  وقت خواسته
آنوقت هر روز . نداريد گويند وقت مي

مالي فالن ده و دادستان بهمان قصبه 
البد به  چون. را به حضور مي پذيريد

جز مدح و ثنا نميگويند و بدبختانه 
ك به من لسان شايد چون خداوند تبار

نداده حتي بايد از برادر خود  مداحي
حال روزنامه ها يك  .محروم بمانم

العظمي مي  روزه يك شيخ را آيت 
شيخ  آن.و ديگري را افقه الفقها كنند

اهللا مي شود ودسته  گيالني جالد آيت
االسالم از  دسته ثقه االسالم و حجت

اسمش .آيد حكومتي بيرون مي كارخانه
اند حكومت جمهوري  را هم گذاشته

حكم خدا را در  اسالمي و مسروريد كه
ايد؟ خوشا به سعادت  زمين اجراكرده

آنها كه همان روزهاي نخست رفتند و 
من نيز دير و   .اين روزها را نديدند

تنها، وحشتم براي . زود مي روم
  .ت شماس

نامه آيت اهللا مرتضي پسنديده به آقاي 
 25مطابق با 1362 مرداد 15خميني، 

   قمري1403شوال 
  
دو دور كشتار جوانان توسط  *
 »قضات شرع«

  
در دو نوبت قضات و حكام شرع قوه    

قضاييه دست به تصفيه خونين و 
سركوب و اعدام جوانان كشور كه 

:بودند زدند فقيه مخالف استبداد  
 مأمورافراد شاخص در دور اول  ●

اعدام جوانان در جريان كودتاي سال 
60 : 

،دادستان تي، يوسف صانعيمحمد بهش
من، ؤ، محمد مكل ديوان كشور

و عبداهللا جوادي آملي، علي قدوسي 
 شوراي عالي موسوي اردبيلي، رئيس

محمد محمدي . و اعضاي آنقضايي 
گيالني، رييس حكام شرع، حاكم شرع 

 ،اسداهللا الجوردي و زندان اوين
دادگاه انقالب تهران و رئيس دادستان 

 دادستان  ،ي املشي ربانزندان اوين و 
دادگاه  دادستان  ،علي قدوسي و كل

حمد حسين موسوي انقالب كشور و م
دادگاه انقالب  دادستان كل ،تبريزي

 ،فهيم كرماني و بعد از مرگ قدوسي
نماينده موسوي تبريزي در زندان 

انقالب  دادستان ،علي رازيني و اوين 
و مشهد سپس در  نخست در كرمانشاه و

اون علي رازيني در  مع،پور محمدي
 ، روح اهللا حسينيان وجنايات مشهد

داديار ناظر و معاون پور محمدي در 
 وافرادي از جمله اراكي  و مشهد
  و ريشهري  و محمد يزدي وجنتي

  ... خلخالي و
افراد شاخص در دور دوم ●

اعدام زندانيان سياسي در سال مأمور
67:   

شوراي عالي قضايي در آن سال بر 
  :   زير بودعهده افراد

 هنوز در مناصب كهمرتضي مقتدايي 
سيد  و قضايي مشغول به كار است

 در كهعبدالكريم موسوي اردبيلي 
يت اهللا العظمايي آحال حاضر به 

 و تبديل و اصالح طلب شده است
 در حال كهمحمد موسوي خوئيني ها 

سيد و حاضر اصالح طلب شده است 
محمد موسوي بجنوردي او نيز از نظام 

سيد  و درس پرداخته استتيده و به بر
 كما  كهمحمد حسن موسوي شوشتري

في السابق در همان كار است اما گويا 
جعفر ) حسينعلي(  و بازنشسته شده است

حاكم شرع زندان اوين و كه نيري 
و معاون قضايي شوراي عالي بود 

 دادستان كل  كه مرتضي اشراقي
 به دستور خميني جهت  بود وتهران

و شده بود  منصوب ر اعدامهاتسريع د
  ازاعضاي نظام قضايي واليت، صديقي
 غالمحسين محمدي گلپايگانيفقيه و 

رئيس دفتر خامنه در حال حاضر كه 
 محمود هاشمي شاهروديو  است اي
 در حال حاضر رييس قوه قضاييه كه

 از اعضاي مافياي ،حسين مفيد و است
ه دليل  كه بعباسعلي عليزادهو قضايي 
 بسيار جاسوسي و مالي و جرمهاي

قربانعلي  و اخالقي بركنار شده است
  بهكمافي السابق كه دري نجف آبادي

علي  و است شده قوه قضاييه سنجاق 
 در حال حاضر عضو هيات  كه يونسي

اسماعيل  و امناي موسسه باران است
كمافي السابق درقوه  كه شوشتري

  كهعلي مبشري و قضاييه مي باشد
ه در ميان رييس همچنان يك دور

ابراهيم و دادگاههاي انقالب مي باشد 
همچنان در قوه قضاييه  كه رييسي

مي رئيس قوه قضائيه است و معاون 
افرادي چون ابراهيم رازيني و و باشد 

و حسينيان و فالحيان  و علي رازيني
  و  ريشهريورهبر پور  وپور محمدي

  ....نمازي  وو محسني اژه اي 
  
مقامات معرفي برخي از  *

قضايي در ايران از بعد از 
   :انقالب

   
  در اين معرفي نامه، نامهاي افرادي 
فهرست مي شوند كه در دوران پس از 
انقالب در قوه قضاييه و يا در ارتباط  با 

بعضي از آنها مرده و . آن قوه بوده اند
اما از آنجا كه مي .  يا كشته شده اند

 خواهيم  فهرست را هر چه كامل تر در
اختيار قراردهيم، نام مرده ها و كشته 

  :شده ها را نيز مي آوريم
سيد محمد حسين اصفهاني معروف  -1

به بهشتي، دبير كل حزب جمهوري 
اولين رييس ديوان ، اسالمي ايران

 او رييس شوراي عالي قضاييكشور و 
 واز جمله 60 خرداداز سران كودتاي 

 با هر بود ومروجان خشونت و جنايت 
 نيرنگ ديگران را وادار به حيله و

اخيرا  .خشونت و جنايت مي كرد
اسنادي از روابط وي با امريكايي ها 

 در حالي كه در .منتشر شده است
همان زمان كه اسناد در دست 

 وجود روابط ميان او ، دانشجويان بود
، بر خميني معلوم بود زيرا و آمريكا

  امريكا در باره بهشتي در  اسناد سفارت
  9صفحهدر     

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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، همه .اختيار او قرار گرفته بود
در . كودتاگران منكر آن شده بودند

 محمد منتظري فرزند ،همان زمان
 با توجه به اسنادي ،يت اهللا منتظريآ

ارتباط او با كه در اختيار داشت 
محرز مي دانست اما امريكاييان را 

. هنوز زمان حذف بهشتي نرسيده بود
وانه دياز اين رو، محمد منتظري را 

 و به اين شايعه دامن زدند و واندند خ
حتي پدر وي را نيز مجبور كردند 

  .بگويد او مشكل رواني داشت
      طرفه اين كه محمد منتظري حق 
السكوت گرفت و نماينده مجلس شد و 
به دنبال اعتراض بني صدر به وجود 

انواع زندانها و شكنجه در زندانها،  
خميني از محمد منتظري خواست 

  .شكنجه در زندانها را تكذيب كند
 حجت االسالم محمدي گلپايگاني، -2

، از حكام كنوني دفتر خامنه ايرييس 
  واواك شرع در ابتداي انقالب،  معاون

براي ارتباط با و نماينده رهبري 
  .   در حال حاضر استسه قوهرؤساي 

 از جمله مسئوالن 67او در سال 
محمدي گلپايگاني . اعدامها بود

 در خامنه ايلهاست كه در كنار سا
 اعدام ها و سركوب ها وكليه جنايات 

جالب اينكه . دخالت مستقيم دارد
همسر وي پرستار انگليسي است و 

  . هستندعروس وي دختري ايرلندي
     البته در جريان كشف هويت 
جاسوسان هسته اي معلوم شد كه 
پرستار انگليسي با كسي كه او نيز 

تباط داشته و اطالعات انگليسي بوده، ار
به محض اينكه . را به او مي داده است

واواك خواستار دستگيري وي شد او 
  .را از ايران خارج كردند

يت اهللا  خزعلي از بنيانگذاران آ -3
خشونت در ايران و قاضي و محاكمه 
كننده بسياري از جوانان در سالهاي 
شصت به بعد و حاال مسئول موسسه بين 

 و از عوامل پشت پرده المللي الغدير
  .سركوب ها 

 اعدام جوانان :فهرستي از كارهاي او 
دستور حمله به  و در خوزستان

محاكمه  و دانشجويان در دانشگاه اهواز
انديشمندان و دگر انديشان در سالهاي 

يك نمونه از قضاوت  و اول انقالب
  : هاي اين قاضي و حاكم شرع 

وي بعد از انقالب به محاكمه دگر   
انديشان مي پردازد و در مورد اعدام 

اي كه دارم  خاطره: شوري مي گويدآ
من اين . مربوط به حبيب آشوري است

 13مرد را با توجه به يكي از آثارش به 
مثالً در . مورد ارتداد محكوم كردم

رابطه با صفت رحمان گفته بود كه 
رحمت همين ابر و باران و چيزهاي 

ن در حالي كه رحما. ظاهري است
موجود مستقل به ذات و مشرف بر همه 

دليلي محكم تر از . (موجودات است
اين بر ارتداد و اعدام يك انسان مي 

 روزي : وي مي گويد! يافت؟توان
شوري از من پرسيد آبهشتي در مورد 

 :گفتم در مورد او تند روي نكردي؟آيا 
. اي در كار نبوده است نه هيچ عجله

چنين رحم دلي ايشان حتي در باره 
. !مرتدي در خور تحسين است

  ). 152يت اهللا خزعلي ، صآخاطرات (
     الزم به ياد آوري است كه بر اساس 
مندرجات نامه قابل به خامنه اي، 
نويسنده اصلي كتاب توحيد كه سبب 
اعدام آشوري شد، خامنه اي بوده 

او آشوري را متهم كرده بود كه . است
چاپ نوشته هاي وي را به نام خود به 

خزعلي آشوري را . رسانيده است
اعدام كرد و به خامنه اي بعنوان رهبر 

  !تعظيم كرد
   :يت اهللا خزعليآ برخي اظهارات     
 نيست، پس تنواگر دين، دين خش« ●

گويند چرا   مي؟چرا پيامبر جنگ كرد
! يا للعجب. ها را تعطيل كردند روزنامه

هاي به  گويند چرا توهين كننده مي

اين .  را تعطيل كرديدامام حسين
ها براي جواني كه قبل از عيد  روزنامه

كشته شد يك خط ننوشتند در عوض 
 هزار برابر امام 17براي عبداهللا نوري 

 10براي شهردار منحرف ... نوشتند
  »... هزار برابر امام نوشتند

جهاد يعني ريختن خون دشمن «   ●
 .هنگامي كه عقايد مردم را سست كند

ات را  ف يعني خانم چهرهامر به معرو
بپوشان، اين چه حرفي است كه 

مردم . گويند اگر مردم خواستند مي
اند؟ مردم احكام خدا را اجرا  چه كاره

مردم محترم و عزيزند اما . كنند مي
 نه براي بر  براي اجراي احكام خدا،
يا لثارات  (».هم زدن احكام خدا

   ).4،ص80الحسين، شماره
ولد «جديد هاي  اين روزنامه «●

 من يقين دارم كه از . هستند»حرام
آمريكا دستور دارند كه در ايران به 
مقدسات توهين كنند و توهيني كه 

 سال اخير به مقدسات شده 2طي اين 
 »آريامهري «در طول تاريخ حكومت 

امروز ديگر وقت سكوت ... نشده است 
نيست مثل دوران نواب صفوي است 

ان قصد كه يكي از انقالبيون آن زم
وقتي در . كشتن كسروي را كرد

خيابان نتوانست او را به قتل برساند در 
دادگاه كسروي را با يك پاره آهن 
كشت، امروز هم مثل همان دوران 

  ) 78/7/7روزنامه خرداد ( ».است
عيد واقعي عيد غدير است و اگر «    

عيد نوروز را عيد واقعي بدانيم در آن 
) ع(علي دنيا چگونه جوابگوي حضرت 

  باشيم؟
 در مورد آقاجري و خاتمي گفته ●

آقايي با كمال وقاحت گفت «: است
كه دين تخدير "ماركس گفته است 

گويم دين تخدير  من مي. جامعه است
 و به ائمه توهين »جامعه و ملت است

تو مردك به ائمه توهين . كرد
. كني؟ قاضي نوشت مرتد است مي

كسي كه اين طور توهين كند چيز 
  بعد آقاي. ري افزون نگويدديگ

گفت اين مرد مورخ متدين ) خاتمي(
جايش خالي است و من هم در 
خبرگان عرض كردم بله جايش خالي 

چون حكم اوليه . است در قبرستان
اعدامش صادر شده آن هم نه در 
قبرستان مسلمين، قبرستان الئيك و 

  .»مردم بي دين
 ما يك روزنامه خوب در كشور « ●

من در . نهم كيهان استداريم كه آ
ابتداي رياست جمهوري آقاي خاتمي 

! اينقدر آزادي ندهيد: به ايشان گفتم 
اما ايشان اذعان . اين اشتباه است

داشتند دين را بايد طوري تفسير كرد 
حاال ديديد . كه به آزادي لطمه نزند

چطور شد روزنامه نويسان سالم و 
خرداد و صبح امروز و نشاط قلم 

اسراييل و تركيه را الي آمريكا و 
 30كار و كارگر . (فشارند انگشتانشان مي

  )78تير 
 در مورد احمدي نژاد شهردار مي ●

ها را از كنار  جوان) ره(امام «: گويد
درياي خزر به اروند رود و در مقابل 

آنجا . هاي صدامي كشاند مسلسل
آن . شهوت راني بود و اينجا شهادت

فتح جوانان با شوق آمدند و اين 
هم اكنون يك . نمايان را كردند

شهردار اليق با زندگي ساده و خدمت 
شايان روي كار آمده كه شور و شوق 
فراواني در مردم بوجود آورده آنها 

اي نيستند اما  العاده انسانهاي فوق
هاي دين باور و در مقام خدمت  انسان

گفتگوي با خبرگزاري  (».ندمبه مرد
  ) .  ايسنا-دانشجويان 

وي كه در اوايل انقالب فاقد حتي     
خانه مسكوني شخصي بود به يمن 
حضور در كنار رهبران نظام و ديدن 
خوابهاي امام زماني و داشتن 

صاحب ... فرزنداني تاجر و انتشاراتي و
ميلياردها تومان سرمايه مردم ايران 

،  عالوه بر اين دارايي ها .است شده 
 صاحب معادن خاك سرخ در خليج او
رس مي باشد كه توسط  يكي از فا

فرزندانش كه داراي كشتي هاي 
بهره تجارتي است از اين معادن 

  صاحب بنياد پروا .برداري مي كند
سرمايه الغدير است كه از سوي 

 حمايت كامل مي شود و احمدي نژاد
نماينده اي تام االختيار در اين بنياد 

آن جهت رفع مشكالت مالي و سياسي 
  .استگماشته 

يت اهللا عبدالكريم موسوي آ -   4
و سپس دادستان كل نخست اردبيلي، 

رئيس شورايعالي قضائي و رئيس 
كشور و كسي كه در ماجراي ديوان 

 اسفند، مانند محمد يزدي، برگهائي 14
حاوي گزارشهاي جنايت ها و 
فسادهايش بر پرونده سراسر جنايت و 

او اگر . فساد قوه قضاييه افزوده است
 ميليوني اش 500ختالس در جريان ا

در همان زمان لو نمي رفت و خود را 
براي رهبري از خامنه اي اصلح نمي 

 رياست قوه مقامشمرد، هم اينك در 
قضاييه قرار داشت نه اينكه برود و 

يت آدانشگاه مفيد باز كند و بشود 
يت آ فهرستي از اعمال اين .العظمي

  :اهللا فعال اصالح طلب 
 بسياري از براي اعدام صدور احكام ●

 ايجاد دادگاه قالبي ايرن  و جوانان 
 حرف شنوي و. مبارزان محاكمه براي 

از هاشمي رفسنجاني بر ضد بني صدر 
 اسفند و انتشار كتاب 14در ماجراي 

 اسفند كه 14 غائله  اي صفحه1000
سندي ماندگار از دوران سراسر 
  .خيانت و جنايت و فساد خميني است

كشور و باز گردان  رييس ديوان عالي 
دستگاه قضائي به دوران پر فساد شاه و 

 و . البته پيشي گرفتن در فساد و جنايت
رياست ديوان عالي كشور در زمان 

 سخنراني در  و. 67اعدامهاي سال 
نماز جمعه و حمايت از اعدام زندانيان 

   .67سال 
او، بعدها كه بركنار شد، به سوي      

زادي آ از اصالح طلبي رفت و حاال دم
او . خواهي و مردمساالري مي زند

حدود دهها حكم اعدام را بعد از سال 
دستور داد و . تأييد كردشصت 

محاكمه دستگير شدگان در ميدان 
  . ولي عصر برگزار شود

 – آيت اهللا مهدي رباني املشي -5
اول انقالب دادستان كل در سالهاي 

كرده كه دهها حكم اعدام را صادر 
جمله حكام شرعي بود كه  از وي. است

موجبات تعطيلي نشريات و اعدام 
برخي ها . مبارزان را به وجود آورد

معتقدند كه خوب شد كه او زود دار 
فاني را وداع كرد وگرنه از بسياري از 

  .جنايتكاران فعلي بدتر بود
 دادستان – آيت اهللا يوسف صانعي -6

  او. كل كشور بعد از رباني املشي
رعي است كه دهها ازجمله حكام ش

  سالها . تأييد كرده استحكم اعدام را 
شوراي نگهبان بود و فعال اصالح عضو 

در حال حاضر از و ا. طلب شده است 
و واليت جمله مخالفان احكام قبلي 

  است و عن قريبمطلقه خامنه اي
  .آيدوي سر  بالي منتظري بر است كه

 او ازجمله افرادي بود كه در كنار 
هاي دهه شصت قرار منتظري سال

داشت و از جمله معترضين به حمله به 

به نظر ميرسد با توجه به . بيت او بود
برخي از نظرات فقهي كه در حال 
حاضر داده است، مشكالتي برايش  به 
وجود آيد به همين دليل اين روزها 
برخي از اصالح طلبان در كار حمايت 

  .از او هستند
 آيت اهللا سيد محمد موسوي -7
صادر كننده مجوز تصرف  –وئيني ها خ

حمله سفارت امريكا و برانگيختن آنها به 
سالها دادستان او . بودبه سفارت امريكا 

، مسئول  67كل كشور بود و در سال 
او . استاعدام هزاران زنداني سياسي 

مديريت روزنامه سالم را بر عهده 
دها توسط دادگاه ويژه عداشت و ب

 . ن محكوم شد سال زندا5روحانيت به 
هنوز . او اينك از اصالح طلبان است

بعد از سالها حاضر به بازگشايي پرونده 
 اما در عين . ن جنايت بزرگ نيستآ

  .است گري حال مدعي اصالح
 متولد - آيت اهللا مرتضي مقتدايي  -8

 عضو مافيا از و اصفهان در 1314
از حكام شرع . 1387تا 1357

وراي دادگاههاي انقالب و سخنگوي ش
   عالي  ديوان  رياستو عالي قضايي 

   عالي  ديوان  دادسراي رياست و كشور
 در   عضويت و  كشور  كل و دادستاني

  و   قم  علميه  حوزه  مدرسين جامعه
   علميه  حوزه  عالي  در شوراي عضويت

   خبرگان  مجلس  نمايندگيو  قم
مسئول   و   اصفهان  از استان رهبري

 از  وعدالت ادارياسبق ديوان  
  .جنايتكاران به نام

دست وي از معروفترين قضات شرع  
 جنايات از سال شصت به بعد اندر كار 

و يكي از اعضاي برجسته قاضيان صادر 
.  است67كننده احكام اعدامهاي سال 

و در حال حاضر از مسئولين و معاونين 
پسر وي و پسر . مي باشدقضائيه قوه 

واعظ طبسي بادي و پسر آدري نجف 
با استفاده از قدرت پدر هاي خود 
. دهها ميليارد تومان اختالس كرده اند

البته وضعيت مالي خود او بسيار عالي 
ثروت او نشان مي دهد او . است

پاداش بسياري از جنايات خود را 
  .گرفته است

مقتدايي سالها در شوراي عالي     
قضايي كمك كار كودتاگران بود و در 
اين راه با تمام وجود خود براي 
نابودي حركت انقالب مردم ايران 

  . مي كردتالش 
 از -يت اهللا محمدي گيالني  آ - 9

و از ملقب به قصاب اوين حكام شرع 
 اين ! استفقهاي مرتد و ناصبي شناس
مور صدور روحاني قاتل بي بديل و مأ

ن آدر .  است60 سال  دراحكام اعدام
سال، نگران دو فرزندش بود كه از 

اما . گروه مجاهدين خلق بودند
قصاب اوين او نيز جنايتكار ديگري كه 

 دستور داد ،گشت، يعني الجوردي
. فرزندان او را زنده به اوين نياورند

ن دو بدست جالدان الجوردي كشته آ
 كركري در زماني كه در اوج. شدند

خواندن ناصبي شناسي و مرتد شناسي 
 در شوراي ، در محل كار خود،بود

 تازه افرادموزش آ كار ،عالي قضايي
 .  را بر عهده داشتئيه قضا قوهوارد به

موختن مرتد آدر اين كالسها او به 
همو . شناسي و ناصبي شناسي شاغل بود

و دوستان او بودند كه بسياري از 
ده و در سنين جنايتكاران را كشف كر

 و مقام جواني به اجتهاد رساندند
   . قضاوت به آنها دادند

ملي و آموزش هاي او و جوادي آ   
 كه برخي از ندبود... مصباح يزدي و 

اين افراد را در سن بيست و يكسالگي 
  . ندبه درجه اجتهاد در جنايت رساند

يت اهللا محمد محمدي صومعه     آ
 –ني سرايي معروف به محمدي گيال

قاضي القضات حكام شرع و از جمله 
، كسي تئوريسين هاي مرتد شناسي

 قتل صدها مبارز  از ات  كه موجباست
  .جمله پسران خود را به وجود آورد

 منصب قضاوت به وي سالها در       
او همان كس است . شقاوت مشغول بود

كه منتخب ملت ايران، بني صدر را 
 بار 7ه هفت بار باغي با غين و محكوم ب

   . اعدام خواند
ميز اين حاكم آاز گفته هاي محبت    

شورشياني كه «: ، اين گفته استشرع
شوند بايد  ها مجروح مي در خيابان

ها كه در  و آن» كارشان را تمام كرد
تظاهرات عليه جمهوري اسالمي 

بايد در محل، مقابل «شركت مي كنند 
ها  توبه آن«و » ديوار اعدام شوند

شود و مجازات را قرآن  ميپذيرفته ن
كند، مرگ با بدترين وسايل،  تعيين مي

 (با دار، قطع دست راست و پاي چپ 
 مرداد 3نامه بنى صدر به خمينى، 

صدر به خميني و  ها از بني ؛ نامه1359
   )82ديگران، ص

 : باز گفته استمحمدي گيالني  ●
اش   بعد از دستگير شدن، توبه،محارب«

يفرش همان است شود و ك پذيرفته نمي
ترين  كشتن به شديد. كه قرآن گفته

حلق آويز كردن به . وجه
تعزير . بارترين حالت ممكن فضاحت

بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور 
 (» .كند و استخوان را درهم شكند

  )60 شهريور 28كيهان، 
    جمالت باال انسان را به ياد 
مخوفترين زندانبانان و جنايتكاران 

لر و استالين و شارون مي دوران هيت
اگر تعزير اين است كه او مي . اندازد

  گويد پس شكنجه چيست؟
    شنيده بوديم در شكنجه گاههاي 
زمان رژيم قبلي به گونه اي به مبارزان 
شالق مي زدند كه خون از بدن آنها 

حال با اين نظر آيت اهللا . راه مي افتاد
به نظر مي رسد كه شاه و شكنجه گران 

مان همه مسلمانان واليت مطلقه آن ز
چه راست گفته است ! خواه  بوده اند

اگر ما بر سر كار : آيت اهللا بروجردي
  .بياييم از شاه هم بيشتر آدم مي كشيم

 يكي ديگر از -يت اهللا نيري   آ-10
قضات برجسته در اعدامهاي جوانان 

 كشتارايران و از اعضاي اصلي 
 اين.  مي باشد67زندانيان در سال 

 ،مهره پرورش يافته در حوزه جنايت
چنان بي رحم است كه حتي به 

در . دوستان خود هم رحم نمي كند
 خود، برخي از زندانيان 67كشتار سال 

را مورد سئوال قرار مي داد و يك 
جواب ناموفق با دلخواه او كافي براي 

  .صدور حكم اعدام زندانيان بود
  

مد هاي او بين آخاطره رفت و      
نهاي تهران و كرج براي اعدام هر زندا

چه سريعتر زندانيان بوسيله هليكوپتر 
 زنده بسياري حافظه هايهنوز در 

او و مقتدايي براي خراب كردن . است
يت اهللا منتظري دست به هر كاري آ

  . مي زدند 
 – نيري – حسينعلي –آيت اهللا جعفر     

از حكام شرع و از سه نفر منتخب آقاي 
ات زندانهاي  كشور در خميني در جناي

وي سالها قائم مقام رييس . بود 67سال 
ديوان عالي قضايي و معاون محمدي 

  .بود  68 تا63گيالني ازسال
ساي ؤيت اهللا رهبرپور از ر آ- 11

دادگاههاي انقالب كه از سال شصت 
 قاضي شرع اعدامهايش را مقامدر 

 مدت چندين پس از آن،. شروع كرد
انقالب سال رياست دادگاههاي 

وي از . اسالمي را بر عهده داشت
  جنايتكاران به نام در جمهوري اسالمي 

  10در صفحه    
  

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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است كه در حال حاضر در حال 
قضاوت در دادگاههاي ويژه و مخفي 

از جمله كارهاي او كارهاي . مي باشد
  :زير هستند 

 دهها حكم اعدام براي  صدور●
  مبارزان

دستور دستگيري صدها صدور  ●
  . سياسيفعاالن جو و دانش
 بسياري از  محاكمه در شركت ●

سياسيون و دگر انديشان از سال شصت 
  . به بعد 

 رياست دادگاه انقالب به مدت ●
  .چندين سال 

 شوراي قضات مرتد يت در عضو●
شناس و ناصبي شناس و يارغار مبشري 

   ...و پور محمدي و
 از جمله – آيت اهللا علي مبشري -12

ايتكار كه بعد از رهبر حاكمان شرع جن
 پور به رياست دادگاههاي انقالب

او از جمله افرادي بود كه . مركز رسيد
 مسئول 67در جريان اعدامهاي سال 

دوره جابجايي وي و رهبر . بوده است
  .پور بسيار جالب است

سالم محمد نيازي ـ حجت اال-13
رئيس  دادستان دادسراي نظامي و
او در  .سازمان قضايي نيروهاي مسلح

جريان باز جويي از قاتالن قتل هاي 
زنجيره اي از سوي مير حجازي 
مسئول اين كار شده بود كه متهمان را 
به زير شكنجه برده بود و دستور تعزير 
. و شكنجه از سوي وي صادر شده بود

ارتباط وي با مير حجازي منجر به اين 
شده بود كه از دفتر امام جمعه به اين 

  .مقام برسد
 –ت اهللا مرتضي فهيم كرماني آي-14

نهاي امعاون اسداهللا الجوردي در زند
 حاكم شرع كرمان و از –تهران 

جنايتكاران به نام كه بعدها در رابطه با 
ترياك و گرفتن رشوه از كار بركنار 

او در اعدام زندانيان سياسي در . شد
  . بسيار فعال بوده است60سال 

حسين موسوي تبريزي در مورد او در 
شريه چشم انداز چنين مي نويسد و او  ن

  :خود را تبرئه مي كند 
. آقاي الجوردي آدم خوبي بود«

اصالً اهل . مسلماً متدين بود
, استفادة مالي و اخالقي نبود سوء
ولي , انقالبي و مردمي بود, زيست ساده

برخوردهاي خارج از قانون داشت كه 
در رابطه با . قابل توجيه نبود
بايد خيلي مواظبش برخوردهاي خشن 

از طريق نمايندگان مجلس . شديم مي
هم اين مسئله به گوش حضرت امام 

من آقاي فهيم كرماني را . رسيده بود
آوردم در اوين معاون ايشان كردم كه 

آقاي فهيم . مواظب همين مسائل باشد
كرماني حساسيت خاصي در رابطه با 

ها  اعمال خشونت نسبت به زنداني
روه خاصي هم در آن زمان گ. داشت

خواستند كسي وارد  اوين بودند و نمي
طيف بازار . بشود و كاري انجام بدهد

بودند و از زمان شهيدان بزرگوار 
آقايان بهشتي و قدوسي در زندان 
اوين مشغول بودند و طوري برخورد 
كردند كه آقاي فهيم كرماني ناراحت 

توانم كار  شد و گفت كه من نمي
  ».كنم
 –م اكبر جمشيدي  حجت االسال-15

 از جمله حكام –معروف به ناطق نوري 
شرع دوران خميني و حاكم شرع 

وي نيز در .  استدادگاه گروه فرقان
 دهها ، صدور پرونده جنايات خود

   . داردحكم اعدام را 
 تير 18 كه در جريان استاو كسي     

 بايد حكم اعدام چندين تن شدمدعي 
  كرد تا  مذهبي را صادر-از افراد ملي 

  يك دورهوي . رام شود آجريان 
وزير كشور بود و سالها نيز رياست 

 او يكي از .مجلس را بر عهده داشت
يد  آسرمايه داران كشور به حساب مي 

و در حال حاضر رييس بازرسي بيت 
  .رهبري ميباشد

 از اعضاي –به نقل از عباس پاليزدار    
كميسيون تحقيق و تفحص قوه قضاييه 

 در 78 ارديبهشت سال 2راني در سخن
 قاچاقچي بزرگ  -دانشگاه همدان 

فرودگاه پيام هزار و صد پرونده قاچاق 
كاال دارد اما هنوز موفق به بازداشتش 

قاي آيم چرا كه تحت الحمايه ونمي ش
  .استناطق نوري 

    در مورد زندگي وي همين بس كه 
وي هم مانند ديگر روحانيون هم قطار 

. قالب، منبر مي رفتخود، قبل از ان
وانت باري داشت و با آن، از اين 
مجلس به آن مجلس مي رفت و با 
درآمد روضه خواني امرار معاش مي 

اما همين چند سال پيش بود كه .  كرد
 ميليارد 10سند خانه وي كه بيش از 

 5تومان ارزش داشت جهت وثيقه 
ميليارد توماني براي آزادي فرزند 

  .داده شدواعظ طبسي به دادگاه 
معروف به    عباسعلي آقا عليجاني- 16

قدرت اهللا عليجاني از حكام شرع و 
فردي كه در قتل بسياري از مبارزان 

 او هم اكنون .شركت داشته است
نام . نماينده مجلس از قزوين مي باشد

وي براي مردم استان قزوين كه مدعي 
بود رضا شاه قزوين است تداعي كننده 

 در اين استان 60اي قتل و جنايات ساله
 گويا نان مجلس به دهان وي .است

خوش آمده است زيرا در دوره 
گذشته مجلس او پسرش را هم به 
مجلس آورده بود به عنوان نماينده 
شهرستان آوج تا از پدر راه روش 

عليخاني . جنايت و خيانت را فرا گيرد
از جمله زندانياني بود كه قبل از 

مورد عفو انقالب با گفتن سپاس شاه 
  .ملوكانه قرار گرفته و آزاد شده بود

 حجت االسالم عبدالمجيد -17
معاديخواه از حكام شرع دادگاههاي 
انقالب و زماني وزير ارشاد نظام واليت 
بود كه به دليل داشتن روابط اخالقي 

  . از كار بركنار شد ءسو
وي  رييس دادگاه تقي شهرام بود و     

تاريخ در حال حاضر رياست بنياد 
آخوند او دايي . ايران را بر عهده دارد

غالمحسين كرباسچي شخصي پوش 
شهردار معروف تهران است و در حال 
حاضر اداي اصالح طلبان را در 

  .ميĤورد
يت اهللا محسن اراكي يكي از آ   -18

عوامل اعدامهاي سال شصت در استان 
زيرا در  .استخوزستان و ديگر استانها 

ه قاضي شرعي ن سالها براي اينكآ
نها را نوبتي در استانها آ ،شناخته نشود

جنايات خاطربه . جابجا مي كردند
مسئول و نماينده خامنه و اش، بيشمار

اي در مركز اسالمي لندن شد و سالها 
در عين عضويت در شوراي خبرگان 

نجا به چپاول اموال ملت آرهبري در 
 از قبل اموال بيت المال وادامه داد 

در لندن و ديگر شهرهاي چندين خانه 
او . اروپايي خريداري نموده است

حاكم شرع اعدام جوانان در استانهاي 
زستان و و خ و60جنوب در سال 

عضو شوراي و نيز . بودكرمانشاه 
نماينده خامنه اي و  و خبرگان رهبري

كارهاي  از  ومسئول دفتر اسالمي لندن
 شناسايي مبارزان در خارج از دفتر او

هم .  بودص در انگلستانكشور بخصو
 او با داشتن دهها خانه مسكوني ،اينك

 ، در انگليسشجهت خود و فرزندان
 در براي ادامه رژيم واليت مطلقه فقيه،

و مشغول خدمت به خامنه اي قم مستقر 
   .است

 حجت االسالم محمد علي - 19
حيدري  از حاكمان شرع دادگاههاي 
انقالب بود كه احكام اعدام وي در 

  .ان همدان معروف استاست
 حجت االسالم غالمحسين نادي  -20

حاكم شرع دادگاههاي انقالب اسالمي 
بود كه دهها حكم اعدام از سوي وي 

   .ندصادر شده ا
يت اهللا محمود هاشمي آ -21

 قوه قضاييه يكي " رييس "شاهرودي   
 جناياتي از پوششگران چند ساله اخير

است كه مافياي قضائي مرتكب مي 
 جنايات بسياري زير عباي او .شود

 ولي دريغ  و مي شوندانجام شده اند
از يك حركتي كه او براي به دام 

وي زماني . انداختن قاتالن انجام دهد
 ولي اين .قوه قضاييه را ويرانه نام نهاد
ن آالبته . حرف او شعاري بيش نبود

زمان او درست نمي توانست فارسي 
 زيرا اين رييس قوه . صحبت كند

قضاييه كشور ايران يك عراقي است و 
متولد نجف مي باشد كه ستادي براي 
  .حقوق بشر در ايران را پايه نهاده است

 به همراه ئيهيت اهللا قوه قضاآاين    
 ئيه،ابريشمي مسئول دفتر قوه قضا

نمايندگي گوشي هاي موبايل را در 
از قبل همين تجارت . دناختيار دار

منسوبان و سالها حدود پانصد نفر از 
ا به زيارت مكه مي وابستگان خود ر

  .برد
او در اين پست تنها تماشاگر و پوشش   

جنايات است و به احتمال زياد در 
گاه شدن و آنها، به دليل آبسياري از 

در دوران . عدم افشا، دخيل است
يت اهللا كه يكي از حكام آرياست اين 

چندين است، شرع دهه شصت بود 
 به قتل رسيدند اما زنداني در زندانها

هيچ خبري از دستگيري و محاكمه 
 زهرا كاظمي ، نها نشد از جملهآعاملين 

 زهرا بني عامري و – اكبر محمدي –
...  

 ، آيت اهللا صادق صادقي گيوي-22
معروف به صادق خلخالي از حاكمان 

 خميني كه صدها حكم منصوبشرع 
خود . اعدام را شخصا صادر كرده است

: ترضان خويش گفتخطاب به مع او
 نفر را اعدام كردم، شما 550اگر من 

 جنايات از! گله گله اعدام مي كنيد
 احكام سران تركمن يكي صدوروي 

 و محسن رفيق دوست استصحرا 
در جنگلهاي حكم ن آمتهم به اجراي 

  .شمال است
در تصويري كه از دوران حاكميت      

شرعي وي موجود است ديده شده 
ن را بر روي برانكارد كه يكي از متهما

 جمله جالب وي . تيرباران كرده است
اگر اعدام شدگاني بي : يكي اينست

باز . گناه بوده باشند، به بهشت مي روند
 ساله 15از جنايتهاي او، كشتن جوان 

جوان مشغول توزيع . در قم است
اعالميه بوده و خلخالي تيري در كله او 

  . خالي كرده است
 شدن صالحيتش برايوي بعد از رد      

 مخالف ، مجلس خبرگاننمايندگي
 شد و سالهاي آخر  فقيهنظام واليت

عمر را در بيماري شديد رواني به سر 
 .برد
در مورد احكام خلخالي حاكم      

ه خميني اين داستان ژشرع وي
در مقاله  ،خوزستاني: خواندني است

 كدام –تحريف كدام انديشه ها 
عفري چنين ارزشها به نقل از كتاب ج

   :مي نويسد 
توضيح اينكه آقاي شيخ اسداهللا ...     «

عندليب بنابه حكم آقاي خميني 
رياست دادگاه انقالب و حاكميت شرع 

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 

ور به شش ماه زندان پ غضنفر بهمن
محكوم شده بود و از سوي آقاي رباني 
شيرازي وسيله شيخ عبدالرحيمي به 

نژاد پيغام داده  برادر زنش دكتر فاتح
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 . د شودآزا
زندان محكوم بود، وزندان به يك 
سال و مابقي به همين منوال داشتند 

گذراندند كه  زندان خود را ميمدت 
آقاي سيدعبدالحسين دستغيب امام 

اطاع  من« جمعه شيراز مي گفت
از اينكه در » ...الخميني فقد اطاع اهللا
... هاي فرضي و شيراز كسي را به جرم

به شيخ . كشته بودند بسيار عصباني بودن
صادق خلخالي، كه از سوي آقاي 
خميني حكم داشت تلگراف كرد كه 
اي آقاي خلخالي تاكنون در شيراز 

كس اعدام انقالبي نشده واين  هيچ
لطفاً شما . ننگ بر پيشاني شيراز است

   .ها رسيدگي كنيد بيائيد و به پرونده
لي در پي اين تلگراف آقاي خلخا    

بعد از ظهر پنجشنبه به شيراز رفت و 
مستقيماً به محل سپاه پاسداران رفت و 

 تفنگچي عازم زندان عادل ي با تعداد
آباد شيراز شده و آنها را از زندان 

 شب كار 11بيرون كشيد و تا ساعت 
 12همه را ساخت و تا ساعت حدود 

در ميان اين  .شب همه را اعدام كرد
خانمي يهودي چهارده نفر اعدام شده 

بنام بانو نصرت گوئل بود كه وي سه 
 فرزند و كارگر 4ماهه آبستن و داراي 
  . گناه اعدام شد آرايشگاه بود كه 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 . نماينده كازرون بودمجلس و 
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  حشهفا: 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
فته بود، وي را پيدا شده و يا به جائي ر

كه بد  گويند اين ها مي بچه. كنند نمي
شد كه او را پيدا نكرديم و خوب نيست 

به . كه دست خالي برگرديم
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

 گوئل هستم و من زهرا نيستم و نصرت
گويد  زهرا كيست؟ آقاي خلخالي مي

كه حركت  زن بيچاره موقعي. برو
هاي سپاه  كند كه برود، يكي از بچه مي

گويد كه  در گوشي به خلخالي مي
. خود اين زن هم دختر تلفني دارد

گويد برگرد  ميبه او خلخالي هم فوراً 
به هر . كند و بالفاصله وي را اعدام مي

 نفر، 14ام اين  پس از اعد،حال
طرف و  هاي مقتول به اين خانواده

طرف شكايت و دادخواهي كردند  آن
اهللا  روح. ولي صدايشان بجايي نرسيد

سليم همسر بانو نصرت گوئل و 
اي تنظيم و  فرزندان وي شكوائيه

اهللا  جهت حمايت و كمك به آيت
اهللا  آيت .محالتي تقديم كردند

محالتي نيز در رابطه با اعدامهاي 
آساي خلخالي در شيراز و مشكالت  برق

 25/4/1359و مسايل ديگر در تاريخ 
 1400المبارك  برابر چهارم رمضان

اي به آقاي خميني نوشته است كه  نامه
  : فرازهايي از آن به قرار زير است

دانم حضرتعالي از كيفيت  نمي«    
احكام صادره از سوي حاكم شرع 

انيد د 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  كشتار كرد و در حالي
هاي آنها نيز نداد؟ و  مالقات به خانواده

بسيار بعيد است انساني كه اينطور 
دست خود را بخون مردم آلوده 

غ نگويد كند در گزارش خود درو مي
آيا چگونه . و به شما خالف نرساند

توان احكام متناقض حكّام  مي
دادگاههاي انقالب اسالمي را توجيه و 
تفسير كرد؟ متهمي اول به يكسال 
زندان و پرداخت يكصد هزار تومان 

بطور غيررسمي بلكه سرّي و (وجه نقد 
محكوم ) بنام هديه به بنياد مستضعفان

 ماه كه از شود و تنها پس از چند مي
گذرد به ناگهان توسط  محكوميتش مي

شود؟  حاكم شرع ديگري تيرباران مي
چه دادگاهي، چه احكامي و چه ! عجبا

  مجازاتهايي؟ 
اهللا خميني، مگر نه  ضرت آيت     ح

خواهيم انقالب خود را  اينست كه مي
به جهان صادر نمائيم و بشريت را از 
ة ظلم و تباهي برهانيم، آيا با اين چهر

ايم؟  كريه و خشني كه از اسالم ساخته
توان اسالم را  آيا با خشنوت و زور مي

گير ساخت يا با منطق و عطوفت  جهان
و عدالت؟ اگر نشود كه نظام واحد و 
مسئوليت مشخص را در اين جامعه 
حكمفرما نمود، با اين تعدد مراكز 

آقاي خميني » رويم؟ قدرت به كجا مي
 1400مبارك در تاريخ بيستم رمضان ال

 به نامه آقاي محالتي 10/5/59برابر 
پاسخ گفته است كه فرازي از پاسخ 

  : آقاي خميني چنين است
راجع به مسائلي كه در كشور «    
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 

 اين انقالب بزرگ از بهترين كه
انقالبهائي است كه در جهان بوده است 

شود و معقول  و دنيا بي انقالب نمي
  » .نيست همه چيز موافق دلخواه باشد

      و نيز، خميني به بني صدر و بسا به 
خلخالي نزد من : ديگران نيز گفته بود

آمده بود و مي گفت مرا نخست وزير 
، اگر شما را بله: به او گفتم. كنيد

نخست وزير كنيم، همه مسائل كشور 
زيرا نيمي از جمعيت . حل مي شود

كشور را اعدام مي كنيد و ديگر مسئله 
  !اي باقي نمي ماند 

 حجت االسالم هادي غفاري از -23
جمله روحانيون وابسته به قوه قضاييه 

و ترور مبارزان ها  قتل بسياركه حكم 
در سال او . در پرونده وي وجود دارد 

 به هادي چماق معروف بود و در 60
نها خود به بازجويي از مبارزان مي ازند

پرداخت و  راسا آنها را شكنجه مي 
   .كرد   بعدها اصالح طلب شد

وي فرزند آيت اهللا غفاري بود كه      
  نابه دروغ مي گفت كه در زند سالها

شاه سر پدرش را با مته سوراخ كرده 
  گفته ه دروغ  بعد معلوم شد ك.اند

  11در صفحه    
  

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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  جوراب شركت بعد از انقالب،او. است
بود و از را تصاحب كرده استاراليت 

هادي . جمله سرمايه داران است
غفاري نماينده دور اول مجلس بود و 
رهبري چماقداران در سالهاي بعد از 
انقالب را بر عهده داشت وبعدها به 

 ي وقالخدليل ارتكاب برخي از اعمال ا
محكوم مالي به خوردن حد شرعي 

  .شد
 آيت اهللا علي قدوسي دادستان - 24

كل انقالب و از اساتيد مدرسه علميه 
دهها فقيه وي در نظام واليت . حقاني

  و در ا . حكم اعدام صادر كرده است
او از . محل كار خود به قتل رسيد

كساني بود كه با كمك بهشتي و 
راي ديگران اقدام به تعطيلي نشريات ب

  . نموداولين بار
نظر امام :  گفته استعلي قدوسي     

اعضاي شوراي (نها آه كاين بود 
انقالب كه در حزب جمهوري اسالمي 
نبودند و مانع تصرف دولت توسط اين 

بايد در شوراي انقالب ) حزب بودند
باشند كه ديگران فكر نكنند آخوندها 

اند تا همه مراكز قدرت را در  آمده
ديديم كه تا آخر هم در . رنداختيار بگي

هاي حساسي مانند رياست  پست
ـ وزارت امور ) بني صدر(جمهوري 

و ) قطب زاده(خارجه، صدا و سيما 
اعضاي (هاي ديگر بسياري از وزارتخانه

قرار داشتند و شايد هم ) زاديآنهضت 
الزم بود كه بيايند و خودشان را در 
معرض آزمايش بگذارند تا مردم آنها را 

ينند و گرنه با باسند و روحياتشان را ببشن
آن وضعيتي كه ما در ابتداي انقالب 
داشتيم و آشفتگي هايي كه بود شايد 
خيلي از انتظاراتي كه مردم داشتند 

شد و بعد مردم همه را به  برآورده نمي
گذاشتند كه  پاي روحانيت مي

. "نتوانستند مملكت را اداره كنند 
ه، در زاخاطرات علي جنتي، سعيد فخ(

مركز اسناد انقالب اسالمي، ص 
  ) 69ـ170

 آيت اهللا محمد حسين ريحاني  -25
معروف به محمد حسين موسوي 
تبريزي دادستان كل كه بعد از قتل 

. شدسمت منصوب علي قدوسي به اين 
نهاي اوي از جمله جنايتكارترين دادست

 ميدان و 60انقالب بود كه در سال 
مبارزان خيابان ولي عصر را دادگاه 

حكم اعدام صادر فراوان خواند و 
  . كرد

او در حال حاضر يكي از اصالح     
طلبان به نام شده است و نماينده 
مجلس خبرگان رهبري است و رييس 

از نكات جالب زندگينامه . خانه احزاب
وي اين است كه او هم به جرم فساد 

  .دشاخالقي از كار بركنار 
 80اه تيرم» همشهري ماه«نشريه      

:... »حسين موسوي تبريزي«مصاحبه 
بعد كاري كه ما كرديم، همه اينها را 
جمع كرديم، از سپاه و كميته و 

وزيري و دادسراي انقالب  نخست
را مسئول » فالحيان«تهران و آقاي 

هماهنگي اينها قرار دادم و دو سه ماه 
كه با هم هماهنگ شدند، كارها خيلي 

نه  خا80خوب پيش رفت و بيش از 
تيمي مجاهدين خلق را كشف كردند 
و همان جا بود كه محل اختفاي 

شان كشف  و سران» خياباني موسي «
  ) 530كتاب شنود اشباح ص(» ...شد
حجت االسالم ايزد پناه از   -26

معاونين قوه قضاييه كه سالها در اين 
 صدور و و درا. مشغول به كار بودمقام 

 بسياري از احكام اعدام ها اجراي
 .قاضيان شرع بوده استريك ش

 حجت االسالم ابوالفضل موسوي -27
تبريزي از روحانيون به نام قوه قضاييه 

 وي .كه جانشين ري شهري شده بود
 برجسته و دادستان انقالب  ازقضات 

بود كه دهها فقره حكم اعدام صادر 
او زماني رييس ديوان عدالت    .كرد

 دري راداري بود كه حاال در اختيا
  .بادي است آ نجف

 حاج آقا حجت االسالم شوشتري  -28 
نها و رييس سازمان ااز مسئولين زند

نها در دوران هاشمي و نماينده ازند
مجلس كه بعدها به وزارت دادگستري 

او در جريان اعدام زندانيان  .رسيد
 از جمله مسئوالن 67سياسي در سال

  .بوده است
  حجت االسالم ابراهيم رييسي، -  29 

ون شاهرودي و رييس بازرسي كل معا
كشور و يكي از جنايتكاران بنام و يكي 

 هزار 5 اعدام بيش از " قاضي"از سه 
تن در زندانهاي ايران، در شهريور 

  :فهرستي از جنايتهاي او  . 1367
دادن حكم دهها اعدام در سالهاي  ●

  نآ و بعد از60
 - به فرمان خميني - شركت مستقيم●

ان سياسي در سال در قتل عام زنداني
 احكام او و نيري بنابر هزار نفر 5 كه 67

  و پور محمدي اعدام شدند
 اموال مردم و   شركت در غارت●

دزدي ها و گرفتن ميليارد ها تومان 
 يكي از اينك او كه حديرشوه به 

گشته سرمايه دار ترين افراد ايران 
 او داراي صدها منزل و باغ و .است

 خانه در خارج ويال در ايران و چندين
  . از كشور مي باشد

او يكي از اعضاي باند جنايت است  
كه از اول انقالب همواره دستش در 
قتل ها و اعدام ها و شكنجه مبارزان 

و چنين شخصي عضو ستاد . بوده است
  . حقوق بشر شده است 

 اهللا منتظري تيآبخشي از مصاحبه     
موز آبا نيويورك تايمز، سخت عبرت 

  : است 
يادم هست وقتي كه آقايان نامه از  

آيت اهللا خميني براي اعدام 
خلق گرفتند، بعد نامه دومي    مجاهدين

را براي اعدام كمونيست ها از ايشان 
 آن روز -آقاي خامنه اي    گرفتند،

 داخل همين خانه -رئيس جمهور بود 
يك عده آمده اند به «  :به من گفت

ته اند من گفته اند از امام يك نامه گرف
كمونيست ها، و خيلي كار    براي اعدام
آن روز كه نامه «:  گفتم».بدي است

مجاهدين خلق را كه باالخره    گرفتند
مسلمان بودند اعدام نمايند و دو هزار 

هشتصد نفرشان را اقال اعدام كردند    و
   ايشان"چطور شما آن را هيچ نگفتي؟

  »مگر نامه ديگري نوشته اند؟«: گفت  
در كتاب خاطرات منتظري برخي از     

اين جنايتكاران كه ابراهيم رييسي هم 
 . ندنان است نام برده شده اآدر ميان 

نقدر در مورد او آبيهوده نيست كه 
 زيرا اگر نبود .سخت گيري مي كنند

كتاب خاطرات منتظري شايد سالها مي 
گذشت و كسي در اين مورد حرفهاي 

  .مستندي نمي زد
ان يكي از سه سرنشين ابراهيم خ    

وپتر هاي مرگ بود و كهميشگي هلي
بسياري از صدور همو بود كه در 
  . بوداحكام اعدام دخيل

 اعضاييت اهللا احمد  جنتي از آ -30
در كليه مافياي جنايت است و اصلي 

يا مستقيم نقش سركوب ها و اعدام ها 
داشته است و يا پشتيبان صادر 

وده كنندگان و مجريان حكم اعدام ب
و از قضات اعدام كننده ا. است وهست

 سالهاي سال است . بوددر سال شصت 
فتوا به اين كار مشغول مي باشد وي 

 بسياري از ترورها و اعدام ها دهنده
 در زير فهرستي از كارهاي .بوده است

  :وريمآ را مي او
 صدور احكام اعدام در اهواز، در ●

او دانشجوئي را به . سالهاي اول انقالب
رم سنگ پراكندن بسوي پاسدارهاي ج

سركوب گر، محارب شناخته و محكوم 
  .به اعدام كرده بود

پدر معنوي گروههاي چماق دار به  ●
  .خصوص انصار حزب اهللا 

بنيان گذار نشريه يا لثارات الحسين  ●
  .با پول نماز جمعه تهران

   نماينده رهبري در امور دانشگاهها●
مع  دبير شوراي نگهبان و عضو مج●

تشخيص مصلحت نظام و نماينده 
رهبري در سازمان تبليغات اسالمي و 

  . عضو شوراي خبرگان رهبري 
 مسئول ستاد امر به معروف و نهي از ●

منكر كه براي تبيين قوانين سركوب 
دستوراتي به مجلس داد كه قوانين بر 
اساس نياز اين سازمان و بسيج سپاه 

 تدوين و تصويبپاسداران بايد نوشته 
  .شوند
 مجري كليه تقلبات انتخاباتي با ●

  . فتواي شرعي 
مسئول درگيري ها در بوسني هرزه  ●

گوين و مسئول ارسال نيرو به ان 
  . منطقه 

 عامل بسياري از درگيري هاي ●
خيابان ولي عصر و سركوب مردم به 

  ... خاطر بد حجابي و 
 مخفي و يكي از   از مفتيان قتل هاي●

  . مرتد شناسقضات ناصب شناس و 
اصلي حمله به كوي   از عوامل●

  .دانشگاه
وي در حال حاضر در بسياري از  ●

از طراحان برنامه ريزي هاي سركوب 
  . است كنندگان  و تصويب

 حجت االسالم مجيد انصاري از -31
كه در قوه قضاييه است جمله افرادي 

 وي سالهايي . ايران نقش داشته است
نها به سر را در مسئوليت سازمان زندا

 همان سالهايي كه اسداهللا .ه استبرد
الجوردي در زندان كشتار راه انداخته 

  .بود و او سكوت كرده بود 
 حجت االسالم جمال كريمي راد، -32

انقالب به  دادسراي عمومي و داديار
 سال، دادستان عمومي 25مدت 

كردستان، رئيس دادگاه حقوقي يك 
گاه رئيس دادگاه انقالب وداد زنجان و

 دراستان قزوين، مدير كل 49اصل 
بوده تعزيرات حكومتي استان قزوين 

دادگستري او بعدها به رياست . است
در استان خوزستان رسيد و بعد 
سخنگوي قوه قضاييه شد و بعد وزير 

 در تصادف كشته سرانجامادگستري و د
  .شد
يت اهللا مصباح يزدي از آ- 33

مهمترين اعضاء شاخه فتواي سازمان 
 از و واليت ور، سرپرست مجله پرتوتر

. اي انصاروحزب اهللا بودهرابطين گروه
او معلم بسياري از قضات و حكام شرع 

آموزشها و ايران بوده است و به وسيله 
 هزاران نفر از نيز دستور العمل هاي او،

جوانان كشور به دست شاگردان وي 
  .به قتل رسيده اند

 هر جا  «:مصباح يزدي مي گويد    
ه آهنگ مخالفت با واليت فقيه يا ك

ولي فقيه ساز شد، سعي كنيد آن را 
اگر از روي ناداني . خاموش كنيد

اش  است برايش توضيح دهيد و شبهه
ولي اگر از روي غرض . را رفع كنيد 

 ! »ورزي است او را خفه كنيد
سخنراني در جمع بسيجيان شهرستان (

  ).81 مرداد 7قروه 
ازي  حجت االسالم اصغرحج-٣۴

 و) خامنه اي(مسئول اداره بيت رهبري
وي . استواواك رابط سازمان ترور با 

  . ابتداء قاضي شرع درخوزستان بود
اصغر حجازي در بسياري از     
هاي داخلي و خارجي سمت رترو

  . فرماندهي را بر عهده داشته است 

    در اعترافات سعيد امامي آمده است 
وهر و كه آنها بعد از ترور داريوش فر

.  همسرش، جلسه اي تشكيل داده بودند
در آن جلسه،  ميرحجازي به چگونگي 
انجام عمليات گوش داده و در پايان 

مويد باشيد و كارها را : گفته است
  .ادامه دهيد 

 حجت االسالم مجتبي ذوالنور، -35
 امام صادق قم، 83فرمانده تيپ مستقل 

يت اهللا آعامل اصلي حمله به منزل 
وي در . مليآو جوادي منتظري 

ه ژبسياري از امور دادگاههاي وي
روحانيت دخيل بوده است و از 

  .نزديكان محمد يزدي مي باشد
يت اهللا محمد يزدي از چهره  آ– -36 

هاي برجسته در كودتاي سال شصت و 
ويران كننده قوه قضاييه و عضو گروه 

 در زير . استچماق كشان در قم
ت مي  ضد بشري او را فهرسكارهاي

  :يمكن
   صدور دهها حكم اعدام●
براي آيت  پرونده سازي و برخورد ●

  يت اهللا روحاني اهللا شريعتمداري و آ
 حمله به اجتماعات ضد خميني در ●

چماقكش معروف  شهرستان قم بوسيله 
  .خود حاج غالم

  .  در محاكم قضايي  حذف دادسرا ها●
 عضويت در شوراي نگهبان و ●

و شوراي خبرگان رهبري  شوراي
عالي قضايي و شوراي مدرسين حوزه 
علميه قم و شوراي مركزي حزب 

 شوراي تشخيص  جمهوري اسالمي و
  .مصلحت نظام

 صادر كنندگان احكام و  عضو گروه ●
فتاوي اعدام ها و ترور ها ي سياسيون 

  .و دگر انديشان
 امام جمعه تهران و عامل برخي از ●

و بردن و خوردن  مردم سركوبهاي
 از آنها به شورش  آنها كه برخيمال 

  .مردم انجاميدند
ختن صدها   عامل به زندان اندا●

  . مبارز سياسي و روزنامه نگار
 حيف و ميل بيت المال توسط خود ●

تخشيد دكتر  ،و فرزندان و داماد او
  و علوم سياسيحقوق رييس دانشكده 
به بردن و خوردن   .دانشگاه تهران

  .بيت المال شهره اند
 يزدي شيخ محمدخاطرات جالب  از    

در مورد انتخابات شوراي جامعه 
  :، يكي اينستمدرسين

 براي نخستين بار وقتي قرار شد كه «
جامعه مدرسين اندكي شكل اداري به 
خود بگيرد به اين نتيجه رسيديم كه 

بعد در . بايد امور مالي هم داشته باشد
اينجا بود كه . فكر سرمايه اوليه افتاديم

يك از اعضا مبلغي از خود هر 
گذاشتند حاصل كار ظاهراً هزار يا 

خاطرات  ( ».هزار و دويست تومان شد
آية اهللا يزدي، مركز اسناد انقالب 

  ). 529،ص1380اسالمي، 
گيري  آية اهللا در مورد چگونگي شكل
 «: نويسد مجمع و انتخاب افراد آن مي

مقام معظم رهبري در سخنراني خود 
ا در زمان رياست  شوريبراي اعضا
 نكته بسيار جالبي كه خطاب ، جمهوري

به من بعنوان مسئول بخش سياسي 
فرمودند اين بود كه در نظامهاي 
حكومتي در برخي مواقع و موارد 

تواند به طور مستقيم وارد  حكومت نمي
شود و اظهار نظر نمايد در عين حال 
دوست دارد كه كالم و مرام او از 

 نفوذ در ميان كانال يك تشكيالت ذي
در اين حال نظام اگر . عامه ابراز شود

هم از تشكيالت ياد شده حمايت كند 
اي  آيةاهللا خامنه. ( در خفا خواهد بود

سپس فرمودند جامعه مدرسين حكم 
همان تشكيالت را دارد و به خصوص 
وظيفه بخش سياسي آن در اين 

آية اهللا در . »خصوص خطير است
 بار هم در  يك«: نويسد مورد دوم مي

ايام رهبري ايشان خدمتشان بوديم و 
 ايشان ،در آن جلسه دوستانه

اي دادند و  رهنمودهاي بسيار ارزنده
خط مشي ما را براي آينده تعيين 

اكثر : از جمله عنوان كردند. فرمودند
 اللهي تاعضاي شما داراي عنوان آي

هستند و قدم به سن كهولت 
 تان ايد و به تدريج توان كاري گذاشته

دهيد و به جايي  را از دست مي
رسيد كه توانايي انجام كار از شما  مي

بنابراين بايد شما . خالف انتظار است
بدين . تشكيالتتان را اصالح كنيد

ترتيب كه عضوگيري كنيد و از افراد 
جوان و شاداب بهره ببريد و امور 
اجرايي جامعه مدرسين را به آنها 

ه تنها بسپريد و خودتان در پشت صحن
از . به سياستگزاريهاي كلي رو آوريد

ابتكارآميزي كه  جمله پيشنهادهاي
رهبر انقالب در آن جلسه ارايه كردند 
اين بود كه فرمودند اگر موافق هستيد 

اسامي اشان را (آقايان فالني و فالني 
براي تغيير تشكيالت جامعه ) فرمودند

اگر خواستيد . مدرسين انتخاب شوند
اين پيشنهاد . ي بگيريمتوانيم را مي

مقبول افتاد و به همين دليل با آنكه از 
پايان وقت جلسه گذشته بود آن را 
تمديد كرديم و قرار شد كه مخالفين و 
موافقين با اين پيشنهاد، حرفهايشان را 

يك دور آقايان صحبت كردند و . بزنند
ها به اسامي پيشنهادي رهبري  بعضي

خاطر دارم بنده به . تعدادي را افزودند
كه در آنجا اشكالي را مطرح كردم و 

اي فرمودند كه اشكال شما  آقاي خامنه
قابل حل است و راه حلش را عنوان 

در نهايت پنج نفر انتخاب . كردند
شدند و مسئوليت اصالح ساختار جامعه 
مدرسين و تغيير برنامه و اساسنامه به 

جلسه آن قدر . دوش آنان گذاشته شد
كه وقت نماز ظهر و به درازا كشيد 

عصر فرا رسيد و جلسه براي اقامه نماز 
مجدداً . و صرف ناهار موقتاً تعطيل شد

جلسه شروع به كار كرد و مقام واليت 
بنده مايلم با پنج نفري كه . فرمودند

اي داشته باشم و  انتخاب شدند جلسه
 ». توانند تشريف ببرند بقيه آقايان مي

 اسناد خاطرات آية اهللا يزدي، مركز(
  )32-531،ص 1380انقالب اسالمي، 

 شمسي   هجري1310  وي  در سال   
ه است و اين سمت ها را متولد شد

   دادگاه  رياست:تصدي كرده است
 دفتر   رياست و  قم  اسالمي انقالب
   مجلس  نمايندگيو  در قم)  ره( امام

   نمايندگي و  اساسي  قانون خبرگان
  دو دوره در   اسالمي  شوراي مجلس
   دوم  و دوره  از قم  اول دوره ( متوالي

  ورايش   مجلس  رئيس  نايبو)  از تهران
  و  نگهبان  در شوراي  عضويت و  اسالمي
 قانون   بازنگري  در شوراي عضويت
   با حكم  قضائيه  قوه  رياست و اساسي

  و  ساله  پنج در دو دورةخامنه اي 
   سه  هيأت در  قوه  سه  رؤساي نمايندگي

بهشتي و هاشمي    بين  اختالف  حل نفره
  و صدر  و بنيرفسنجاني و رجائي

  .  ير رهب  خبرگان  مجلس نمايندگي
عباس پاليزدار در مورد وي در       

  :دانشگاه همدان چنين مي گويد 
   آمدند نزد مقام …آيت اهللا...      «

  
  12در صفحه    

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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رهبري گفتند كه مي خواهيم يك 
شگاه قضايي بسازيم براي خواهران دان

بالفاصله بعد از . مجوز داده شد. در قم
مجوز رفتند سراغ ساپورت مالي كه بله 
كارخانه الستيك دنا را مجوزش را 

قاي نعمت زاده هم گفت آ. بدهيد 
 ميليارد به شما 126كارخانه را در ازاي 

در حالي كه قيمت . واگذار مي كنيم
  بعد اين . ود ميليارد ب600 آن واقعي

  
قايان نامه نوشتند به نعمت زاده كه آ

بعد از بارها نامه . تخفيف منظور فرماييد
نگاري براي گرفتن تخفيف، قيمت را 

   ميليارد 10 ميليارد واقعي به 600از 
قايان گفتند كه ما پول آباز . رساندند
 درصدش را به اقساط مي 80. نداريم
اره دوب. نعمت زاده قبول كرد. پردازيم

گفتند بيست درصد بقيه را هم االن 
نداريم بعد از فروش مستغالت كارخانه 

خوب به همين راحتي . مي پردازيم
ت اهللا كارخانه را صاحب شد آيقاي آ

و بعد از مدتي هم اين كارخانه را در 
  . بورس فروخت

ين ادر پي اصرار دانشجويان كه نام      
 اين : پاليزار گفت،دببرييت اهللا را آ

يت اهللا يزدي رئيس سابق قوه آشخص 
قضاييه و دبير جديد جامعه روحانيت 
حوزه علميه قم است كه چاپلوسانه 
ترين نامه تاريخ جمهوري اسالمي را 

او به همراه (. اخيرا براي رهبر نوشت
محمد علي شرعي نماينده مجلس 

  )خبرگان استان قم 
يت اهللا يزدي آخوب مجددا آقاي      

قاي فروزش آ بهيسد نامه اي مي نو
. وزير صنايع كه پسرم حميد بيكار است
 ل ترتيبي فرماييد از جنگل هاي شما

. در جهت صادرات چوب بهرمند شود
جالب است كه حميد يزدي دراين 
. زمان در قوه قضاييه مدير كل بود

و به اين صورت . يعني بي كار نبود
.  بردندججنگل هاي شمال را به تارا

بومي شمال را كه حاال بعد رفتند مردم 
شايد به اندازه هيزمشان چوب انبار 
كرده بودند بازداشت كردند كه باعث 

  .شلوغي جلوي زندان در شمال شد
كارخانه ايران خوردو بدون هيچ ●

ضابطه اي به قضات قوه قضاييه ماشين 
 بقيه اش كهپرشيا را به نصف قيمت داد 

اما .  بايد مي پرداختندرا هم به اقساط 
 به نامشان شد اين  كه ماشينهالي خي

اما همين بذل و . قسط را هم نپرداختند
بخشش باعث شد صداي خيلي ها در 

مثال يكباره بنيادي به نام بنياد . بيايد
 500قا ما هم آالبالغه آمد گفت كه  نهج

. تا ماشين با اين تسهيالت مي خواهيم
حاال فكر مي كنيد چه كساني اعضاي 

آقاي علي . بالغه هستنداين بنياد نهج ال
عسگر . رفيق دوست. اكبر ناطق نوري

  معزي. حسين دين پرور. اوالدي
 باشگاه پرسپوليس ، بعد از اين ماجرا●

به سرپرستي عابديني و بنيادي به نام 
همگرايي انديشه هم صدايشان در آمد 

 از اين ماشين ها مي  كه آقا ما هم
الزم به گفتن است كه بنياد . خواهيم

 متعلق به حجت "گرايي انديشههم"
االسالم فالحيان وزير اسبق اطالعات و 

يت اهللا علم الهدي امام جمعه حجاب آ
  .پرور مشهد است

     آيت اهللا محمد يزدي ازجمله 
سرمايه دار ترين روحانيون بعد از 
انقالب است كه با نگاهي به زندگي 
گذشته وي مي توان به اين نتيجه 

وي و خانواده رسيد كه دارايي هاي 
وي بر اثر شركت در جنايات بر ضد 

  .مردم به دست آمده اند 
  

احمدي نژاد 
» وزير«دروغگو،

كشور دروغگو و 
جنايت پيشه، مجلس 

آلت فعل و آمار 
  :دروغ

  
رئيس جمهوري كه در «* 

مجلس دروغ مي گويد و وزير 
كشوري جنايت پيشه و 
دروغگوئي كه مجلس به او رأي 

رأت مي دهد و مجلس كه ج
خامنه اي با : نمي كند بپرسد

وزيران پيشنهادي موافق بوده يا 
نبوده چه رسد به اين كه بگويد 
پيشنهاد وزير از اختيارات رئيس 
جمهوري و رأي اعتماد دادن به 

  :آنها از اختيارات مجلس است
  

در مورد علي كردان الزم به ذكر ◄ 
است كه وي از مديران اطالعاتي و 

وده و بسيار مورد امنيتي اين نظام ب
  .وثوق رژيم واليت مطلقه است 

 علي كردان متولد قائم شهر ●
سالهاي قبل از انقالب .  مازندران است

را مانند برخي ديگر از مسئوالن نظام 
در كارهاي خالف اخالق بود به گونه 

 به اتهام 31/3/57در تاريخ اي كه 
 توسط شعبه از دختري،» ازاله بكارت«

تا . شدبازداشت   رياول دادسراي سا
در . بود در زندان ساري 8/5/57تاريخ 

آزاد  كفالت از زندان ، بقيداين تاريخ
 تا قاضي دادگاه شعبه سوم شد

اتهام وي  دادگستري ساري درباره
در جريان  .رأي خود را صادر كند

، او خود را انقالبي جا زد و با انقالب
كمك  اصغر جمعه اي، دادستان، از 

بارديگر، در . ي مي گريزدقيد رأي قاض
. ، پرونده موضوع تعقيب مي شود1371

دادسراي  اداره زندان ساري به معاون 
  : نامه مي نويسدعمومي ساري

 مورخه 2احتراماً عطف به شماره    « 
با   به استحضار مي رساند1/1/71

بررسي به عمل آمده، آقاي عوضعلي 
معروف به علي كردان فرزند كمال  

ك ش  57/257  رهطي قرار شما
 از طريق داديار شعبه 31/3/57مورخه 

 تحقيق آن دادسرا به اتهام ازاله اول 
بكارت بازداشت و برابر نامه شماره 

 منشي شعبه سوم 8/5/57 مورخه 1714
ساري با قرار قبولي  دادگاه شهرستان 

. كفالت از زندان آزاد شده است
 مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضي

اقدام مقتضي نمي "دد مي گر اعالم 
زيرا، بعد از انقالب، . تواند بعمل آيد

. كردان عضو كميته و سپس سپاه شد
در زمان صدور نامه، از گردانندگان 

پيش و . بود) ع(دانشگاه امام حسين 
پس از آن زمان، او از مأموران 
سركوب ها و در دستگيري ها و شكنجه 
ها و اعدام مبارزان بسيار كوشا بود به 

ه اي كه بارها هدف حمله مبارزان گون
  .قرار گرفت 

  به دليل شركت مصرانه اش در ●
جنايات رژيم و ترورهاي داخل و 
. خارج از كشور، به مقامات بااليي رسيد

در دوران رياست علي الريجاني بر 
صدا و سيما، او  به معاونت مالي اين 

اختالس و در آمد . سازمان منصوب شد
ارد توماني كه  ميلي525غير قانوني 

 90موضوع تحقيق كميسيون اصل 
مجلس قرار گرفت و گزارش آن در 
مجلس قرائت شد، از شاهكارهاي اين 

  .مدير دزد رژيم  بوده است 
 علي كردان تا مدتها بعد از ●

الريجاني نيز در همين سازمان به كار 
مشغول بود ولي به دليل نزديك شدن 

و به باند احمدي نژاد مورد تاييد وي 
ياران وي قرار گرفت و تالش شد به 

وزير نفت . وزارت نفت منتقل شود 
قبلي هامانه وزيري كه به شدت تحت 
فشار بود براي اين كه او را به معاونت 
وزارت نفت منصوب كند، زير بار نرفت 

بعد از . و سرانجام ناگزير از استعفاء شد
نصب وزير جديد،  وي به معاونت 

ر خود را براي وزارت نفت رسيد  و كا
تدارك بودجه فعاليتهاي انتخابات 

  .  رياست جمهوري، آغاز كرد
 با نزديك تر شدن به زمان انتخابات ●

رياست جمهوري، احمدي نژاد كه مي 
 سال ديگر هم رئيس 4خواهد 

جمهوري بگردد،  اين مهره خيانتكار و 
امنيتي و دغل را وارد وزارت كشور 

هاي كرده است تا بدست او،  تقلب 
گسترده را ساززمان بدهد و دوباره 

نخست قرار بود . رئيس جمهوري شود
.  او رحيمي را به اين مقام منصوب كند

زيرا سابقه رحيمي در انتخابات سال 
هاي دهه هفتاد نشان داده بود كه مي 
تواند جمعيت شركت كنندگان در 
انتخابات را حتي به باالتر از جمعيت 

 چنانكه .موجود در هر شهر برساند
وقتي استاندار كردستان و لرستان بود 
در دو انتخابات آنچنان صندوق هاي 
راي را دستكاري كرده بود كه ميزان 
شركت كنندگان در برخي از شهرهاي 
اين استانها بيش از كل جمعيت آن 

  .شهرها بود 
      با مخالفت دانشجويان هوادار 
احمدي نژاد با نصب رحيمي به وزارت 

مدي نژاد او را به معاونت كشور، اح
  .  پارلماني رييس جمهور منصوب كرد

  شب نامه هايي در مجلس منتشر ●
شده اند كه بر ضد كردان هستند و در 
آنها، مفاسد اخالقي و مالي وي شرح 

افرادي كه، در مجلس، با .  شده اند
وي برخورد كرده اند، از كساني 
هستند كه از سوي باند حامي احمدي 

از جمله . رد مجلس شده اندنژاد وا
علي مطهري و روح اهللا حسينيان و 

  ...الياس نادران و 
   اينها بعلت  نزديكي با باندهاي 
واواكي و انتظامي متوجه شده اند كه 
كردان داراي پرونده هاي اخالقي و 

عالوه بر اين، متوجه شده .  مالي است
اند كه انتخاب وي از سوي احمدي 

. ت دور آينده استنژاد براي انتخابا
.  به همين دليل، با او مخالفت كردند

ولي باوجود فشاري كه بر محسني اژه 
اي  وارد شد، به هنگام راي اعتماد به 
كردان، او از افشاي پرونده هاي وي 

همين امر موجب .  خودداري كرد
دلخوري برخي از حقانيه ايها از 

  . محسني اژه اي وزير واواك شد
لي كردن از او ازاله     دختري كه ع

بكارت كرده و تحت تعقيب قرار گرفته 
بود، تا چندي پيش زنده و وجودش 
همواره مانع از نيل اين وزير جنايتكار 

اما اينك كه او . به ماقامات باال مي شد

فوت كرده است، كردان ديگر مشكلي 
زيرا شاهد فساد .  براي پيشرفت ندارد

 اخالقي وي ديگر در قيد حيات نيست
  .و نمي تواند موجب افشاي وي شود

 در رابطه با شب نامه بايد اين نكته را ●
متذكر شد كه تمام مجلس و 
نمايندگان آن تحت كنترل شديد 

از . دوربين هاي علني و مخفي هستند
خيابانهاي اطراف گرفته تا كليه محوطه 
داخلي و خارجي مجلس و صحن 

لذا . مجلس و حتي پاركينگ هاي آن
امه در مجلس بدون اين پخش شب ن

كه معلوم باشد چه كسي يا كساني آن 
را پخش كرده اند، دروغي فاحش 

زيرا به راحتي مي توان با كنترل . است
دوربين هاي محوطه داخلي مجلس 
عامل يا عامالن انتشار اين شب نامه ها 

اگر شناسائي نشده .  را شناسايي كرد
اند بدين خاطر است كه  عامل يا 

علق به مافياهاي حاكم عامالن مت
با انتشار اين شب نامه ها در . هستند

مجلس و وجود پرونده ها  و رسوائي 
سايت (» دكترا از دانشگاه آكسفورد«

وابسته به توكلي، از آكسفورد پرسيد و 
آن . پاسخ آكسفورد را انتشار داد

دانشگاه نه كردان را مي شناسد و نه به 
ري در خور يادآو. او دكترا داده است

است كه در سالهاي اول انقالب كه بي 
سوادهاي مكتبي مي خواستند جاي 
باسوادها را بگيرند، تحصيل در خارج 
از موانع رسيدن به مقامهاي اول بود و 
اينك براي رسيدن به آن مقامها، دكترا 

...)  جعل مي كنند و مي خرند و
باندهاي رقيب زمينه رد صالحيت او را 

 فراهم براي تصدي وزارت كشور
  از اين رو،.  كرده بودند

 احمدي نژاد  دروغي ساخت و ●
خامنه اي را هزينه كرد و براي كردان 

به اين . از مجلس رأي موافق گرفت
مقام معظم «ترتيب كه او مدعي شد 

با هر سه وزير موافقت كرده » رهبري
نمايندگان تازه به دوران «. است

شدند و » رهبر«رسيده مرعوب دستور 
تقلب احمدي .  ران رأي دادندبه وزي

  نژاد  دو واقعيت را عيان كرد
ولو .  او در مجلس اكثريت ندارد– 1

علي الريجاني  مجلس را به ترتيبي 
اداره كرد كه وزيران رأي بياورند و 
عمل او مورد اعتراض كتبي جمعي از 
نمايندگان قرار گرفت، اما بدون خرج 
كردن خامنه اي،  دست كم كردان از 

  . رأي اعتماد نمي گرفتمجلس
  مخالفتهاي مخالفان كردان، با - 2

با وزيران، و » موافقت رهبري«وجود  
رأي منفي به او،  معلوم مي كند 

رده باالي » نمايندگان«مخالفان از 
آنها حرفهاي احمدي . مجلس بوده اند

نژاد را بازي سياسي دانسته و اهميتي 
  . براي كالم رهبري قائل نشده بوده اند

 ولي بسياري از نمايندگان جديد ●
تحت فشار نام رهبري به كردان راي 
موافق دادند تا مبادا از سوي گزينش 

  . مجلس برايشان  مشكل ايجاد شود
.    گزينش مجلس؟ بله گزينش مجلس

براي آنها كه اطالع ندارند باوركردني 
نيست كه يكي از سخت ترين گزينش 
ن ها و كنترل ها در مورد نمايندگا

به .  مجلس است كه اعمال مي شود
گونه اي كه افرادي كه در اين مقام 
نيستند زندگي بسيار راحت تري را 

الزم به ذكر است كه كليه امور . دارند 
مربوط به هر نماينده مجلس به طرق 

 شهودي – تصويري –مختلف صوتي 
در كنترل دستگاههاي اطالعاتي رژيم 

اي در به ترتيبي كه اگر نماينده . است
محلي صحبتي ناموافق با ولي فقيه 

مطلقه و دستياران او و يا سياست 
عمومي داخلي يا خارجي بر زبان 
آورد، گزارش مي شود و آن 

  . تأديب مي شود» نماينده«
 با وزارت يافتن كردان، تغييرات ●

گسترده اي در استانداران و 
فرمانداران و بخشداران و دهداران 

ا زمينه را آماده ت. انجام خواهند گرفت
مجدد احمدي نژاد با كمك » انتخاب«

باندهاي مافياهائي پاسدار موافق او، 
  . فراهم شود

   دانستني است كه كردان براي 
برخورد با مردم چهار طرح جديد 
امنيتي را به دولت پيشنهاد نموده است 
تا بتواند جامعه ايراني را به طور كامل 

  .ردبه مهار قواي سركوب رژيم درآو
 اما ماجراي خرج شدن خامنه اي ●

احمدي نژاد در : توسط احمدي نژاد
مجلس گفت رهبر با وزيران پيشنهادي 

حسين شريعتمدار . موافقت كرده اند
در كيهان به او اعتراض كرد كه چرا  

دفتر خامنه . رهبر را خرج كرده است
اي اطالعيه اي صادر كرد كه نظر 

 عدم«در حد »  مقام معظم رهبري«
درحد عدم «اما . بوده است» مخالفت
. موافقت معني نمي دهد» مخالفت

: اگر احمدي نژاد در مجلس مي گفت
» در حد عدم مخالفت«نظر رهبري 

است، وزراي پيشنهادي او رأي نمي 
  . آوردند

     راستي اينست كه آن رهبر و اين 
رئيس جمهوري و اين مجلس، در 

  .  دروغگوئي، يكدست هستند
  

هاي زمين و مسكن كه جهش ب* 
  :در تاريخ مانند ندارد

  
   احمدي نژاد در صدا و سيما ظاهر ◄

كاري كه دولت من انجام : شد و گفت
از . داده است در تاريخ بي سابقه است

آنجا كه در خالي بندي و دروغ 
» نظام واليت فقيه«گوئي، پرورده 

است، قول او و گزارش رياست 
ه جمهوري را با مندرجات فصل نام

وزارت مسكن در باره باال رفتن بهاي 
اين . زمين و مسكن مقايسه مي كنيم

مقايسه هم خواننده را از شدت بحران 
اقتصادي آگاه مي كند و هم از اندازه 
نگه نداشتن احمديي نژاد در 

 :دروغگوئي
جهش قيمت :مسكن فصلنامه وزارت ●

قيمت زمين،  :مسكن تاريخي بود
نيمه  ان دراره آپارتمجمسكن و هزينه ا

 و 85، 125 به ترتيب ، 86سال اول 
 .درصد افزايش يافت36
اشاره به رشد  اين فصلنامه با    

درصدي قيمت زمين در تهران 124
قبل، چنين سال نسبت به مدت مشابه 

يك جهش قيمت   راافزايش قيمتي
 كه از نظر تاريخي مي كندشديد اعالم 

  .سابقه استبي 
 يد قيمتجهش شد  راستي اينست كه  

 با توجه به رشد بسيار 86مسكن در سال 
هاي قبل، از نظر  اندك آن در سال

  . سابقه است  بي،تاريخي
نهاد رياست « و احمدي نژاد و ●

، بي اعتناء به گزارش »جمهوري
وزارت مسكن كه وزيرش منصوب 

  :احمدي نژاد است،   گزارش مي كند 
بازار مسكن در نيمه دوم  وضعيت   

 آرامش نسبي به لحاظ   از 86سال 
 .برخوردار شد قيمتي در بازار مسكن،

اي كه در شش ماهه دوم سال  به گونه
مهار   رشد قيمتهاي مسكن تقريبا1386ً
هاي افزايش  به عالوه زمينه. گشت

 توليد با رويكرد استفاده از فناوريهاي
  نوين و توسعه توليد صنعتي ساختمان 

  
  13در صفحه    

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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تر  ين امر به كوتاها. فراهم شده است
زماني ساخت، افزايش  شدن فرايند

استحكام و افزايش عمر مفيد مسكن نيز 
  .انجامد مي

  
 درصدي قيمتهاي 46افزايش * 

  :مواد غذائي 
  
در همان حال كه احمدي نژاد از  ◄

تغييرات نيك فرجام اقتصادي صحبت 
مي كرد و در باره  پيشرفت اقتصادي 

تحت دروغ مي گفت،  بانك مركزي 
مهار حكومت او، خبر از گران شدن 

 46قيمتهاي مواد غذائي به ميزان 
  :درصد ميداد 

  فروشي مواد غذايي در  قيمت خرده    
) هفته گذشته (21/4/87 منتهي به  هفته

 45 / 82 ،  22/4/86و هفته منتهي به 
  .افزايش يافته است
ميانگين تورم متوسط       اين افزايش 
   .د غذايي استيازده گروه از موا

اين آمار، بهاي گروه       بنا بر 
 5هاي تازه نسبت به سال قبل  ميوه

  قيمتهاي است، امايافته درصد كاهش 
 .يافته اندده گروه ديگر، افزايش 

،  افزايش قيمت درصد238برنج با      
  .مقام اول را در افزايش قيمت دارد

قيمتهاي مسكن و مواد : انقالب اسالمي
پوشاك وقتي افزايش مي يابند غذائي و 

افزايش ميزان فقر و شدت آن را بيان مي 
  :كنند

  
حتي بنا بر آمار بانك مركزي * 

تحت مهار حكومت احمدي 
 ميليون نفر زير خط فقر 14نژاد، 
  :هستند

  
آمار اقتصادى بانك ،فصلنامه  بنا بر◄

 دست كم چهارده ميليون نفر ،مركزى
  :در ايران زير خط فقر هستند

خط فقر با سه روش ميانگين هزينه،     
هاى درآمدى و مصرف  ميانه هزينه

در روش . كالرى محاسبه شده است
 درصد ميانگين هزينه 50ميانگيني، 

افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر 
 . شود تعيين مي

 فقير      بنا بر محاسبه بانك مركزي،
شخصى است كه كمتر از نصف افراد 

در روش . مد داردمعمولى جامعه درآ
 استالرى نيز فقير، شخصى كمصرف 

 كالرى حداقل 2300كه قادر به تأمين 
 . غذاى مورد نياز يك انسان نيست
 به رغم      اين آمار نشان مي دهند كه

شده، افراد زير خط فقر  تبليغات انجام
در ايران در دو سال نخست دولت نهم 

 درصد 19 درصد به 18بيشتر شده و از 
 يعنى اكنون معادل .اند  رسيدهجامعه

چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به 
 . برند سر مي

 هنوز گوياي گزارش بانك مركزى     
تورم شديد در يك سال اثرات تمامي 

 را در محاسبه دخالت نداده گذشته
توضيح اين كه بر حقوق حقوق . است

.  درصد افزوده شده است10بگيران 
مدي نژاد به سخن ديگر، حكومت اح

ميزان تورم را پائين تر از آنچه هست، 
زيرا، از جمله، . به قلم آورده است

به ميزان  مجبور بوده است حقوق را 
هرگاه ميزان . تورم افزايش دهد

واقعي تورم مالك محاسبه شود، شمار 
كساني كه زير خط فقر قرار مي گيرند، 

و هرگاه با توجه . بسيار بيشتر مي شود
مل، شمار كساني كه زير به تمامي عوا

خط فقر قرار مي گيرند، اكثريت 
 .بزرگ جامعه را تشكيل مي دهد

 نرخ خط فقر ،بنا بر روش ميانگين    
 73، 1385براى هر فرد در ماه در سال 

هزار تومان تعيين شده است كه با 
، اين 1387احتساب تورم آغاز سال 

رقم به بيش از يكصد هزار تومان 
معنا كه اگر درآمد يك به اين . رسد مي

خانوار چهار نفره شهرى در كشور، 
كمتر از چهارصد هزار تومان در ماه 
باشد، آن خانواده زير خط فقر به شمار 

حال آنكه حتي اگر درآمد .  رودمي
 هزارتومان 800ماهانه اين خانوار را 

در نظر بگيريم، كساني كه زير خط فقر 
كه كساني  قرار مي گيرند، از دو برابر 

بنا بر برآورد بانك مركزي زير خط فقر 
  .قرار مي گيرند، بيشتر مي شود

  
افزايش : فقر نظام بانكي كشور* 

 درصدي بدهي بانكها به 151
  : 86بانك مركزي در سال 

  
: )  مرداد21 (سرمايهبه گزارش ◄

حجم مبالغ دريافتي شبكه بانكي كشور 
از بانك مركزي كه براي جبران 

انك ها صورت كسري منابع اين ب
 86 ماهه سال 12گرفته است در فاصله 

 درصد افزايش يافته و 151نزديك به 
 ميليارد تومان در 7/488از پنج هزار و 

 4/769 هزار و 13 به 85پايان سال 
ميليارد تومان در پايان اسفند ماه سال 

با وجود اين رشد .  رشد پيدا كرد86
بانك     شديد بدهي بانك ها به 

 به عنوان يك معضل و مركزي كه
چالش بزرگ از سوي دست 
اندركاران و كارشناسان پولي و بانكي 
معرفي شده است، اين روند رو به رشد 

 .  است نيز ادامه پيدا كرده87در سال 
به گونه اي كه فقط در طول يك ماهه 

 ميزان اين بدهي ها 87فروردين 
 هزار و 13رشدي فزاينده يافته و از 

 به 86تومان پايان سال  ميليارد 4/769
 ميليارد تومان در 2/350 هزار و 17

انتهاي فروردين ماه سال جاري رشد 
 26پيدا كرده كه به معني رشد 

درصدي حجم اين بدهي ها در طول 
  . است87يك ماهه فروردين 

روند بدون وقفه افزايش حجم     
بدهي بانك هاي كشور به بانك 
مركزي به طور مشخص از پايان سال 

 آغاز شد كه مصادف با برخي 83
تصميمات و اتفاقات سرنوشت ساز در 

از . حوزه بانك هاي كشور بوده است
جمله اين تصميم ها موضوع كاهش 
دستوري نرخ سود تسهيالت بانكي بود 

طرح منطقي كردن نرخ «كه در قالب 
از سوي مجلس » سود تسهيالت بانكي

هفتم مطرح و با پشتيباني همه جانبه 
هم تصويب شد و به مرحله اجرا دولت ن
همچنين با شروع به كار دولت . درآمد

نهم طرح نوظهور بنگاه هاي اقتصادي 
بازده از سوي  كوچك و زود

سردمداران دولت مطرح شده و 
حمايت و پشتيباني از گسترش اين 
بنگاه ها توسط نهادهاي مسوول در 

بدين . دولت در دستور كار قرارگرفت
كشور مكلف به ترتيب شبكه بانكي 

پرداخت بخش قابل توجهي از منابع 
خود به اين بنگاه ها در قالب انواع 
تسهيالت بانكي با شرايط و ضوابط سهل 
و آسان شد و به همين دليل معضل 
كمبود منابع و حجم باالي تقاضاي 
تسهيالت كه تا پيش از اين زمان نيز 

) عمدتاً دولتي(گريبانگير بانك هاي 
ين طرح، تشديد يافته و بود با اجراي ا

فشاري دوچندان بر شبكه بانكي وارد 
وعده هاي گوناگون رئيس . آورد

جمهور به اقشار مختلف مردم كه در 

سفرهاي استاني هيات دولت به هر يك 
از استان ها و شهرهاي تابعه اين استان 
ها صورت مي گرفت و بخش عمده 
اين وعده ها نيز كمك مالي و پولي به 

كه بايد از سوي شبكه بانكي مردم بود 
تامين شده و تحقق پيدا مي كرد هم 
از جمله ديگر داليلي بود كه مجموعه 
بانك هاي كشور را با مشكل كمبود 

  .منابع پولي مواجه ساخت
به اين ترتيب بانك هاي كشور براي     

جبران كسري منابع خود چاره اي جز 
استقراض از بانك مركزي و تامين 

 خود از محل منابع اين نيازهاي پولي
بانك در پيش رو نداشته و به اين 

به همين دليل . راهكار متوسل شدند
بود كه حجم بدهي بانك هاي كشور 

 به اين سو 84به بانك مركزي از سال 
رو به افزايش گذاشته و در فاصله سه 

 ميزان اين 86 تا پايان سال 84ساله 
بدهي ها روند صعودي شديدي را در 

 به نوعي كه مطابق آمار پيش گرفت
مندرج در آخرين شماره نشريه 
نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي 
مجموع بدهي بانك ها به بانك 

 6/591مركزي از رقم سه هزار و 
 به پنج 84ميليارد تومان در پايان سال 

 ميليارد تومان در پايان 7/488هزار و 
 ميليارد 4/769 هزار و 13 و 85سال 

 افزايش پيدا 86سال تومان در انتهاي 
همچنين با در نظرگرفتن بدهي . كرد

 ميليارد توماني بانك 6/207يك هزار و 
 و 80ها به بانك مركزي در پايان سال 

مقايسه اين رقم با حجم بدهي هاي 
 ميزان رشد 86يادشده در پايان سال 

بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي از 
 86 شمسي تا پايان سال 80آغاز دهه 

 درصد رشد كرده و يا به 1040 از بيش
.  برابر شده است4/10عبارت ديگر 

جدول مقابل مجموعه بدهي بانك 
هاي كشور به بانك مركزي را به 
تفكيك بانك هاي تجاري و تخصصي 

 نشان مي 87 تا فروردين 76از سال 
  .دهد

  

اعدامها و سركوب 
گريهاي رژيم و 

  :اعتراضها
  

مهام كاظمي  ،87 مرداد 6در ◄ 
 سال پيش 3 ساله اي كه از 23نداني ز

به اتهام قتل در زندان رجايي شهر 
كرج به سر مي برد و با اخذ رضايت 
خانواده مقتول در آستانه آزادي قرار 

: در زندان، زجر كش شد ،گرفته بود
در اسفندماه سال گذشته توسط 

زندان رجايي شهر كرج به زندانبانان 
داليل نامشخص، مورد ضرب و شتم 

ار گرفت، به طوريكه از ناحيه پاي قر
راست دچار آسيب و جراحت جدي 

 .شد
اين زنداني با بي توجهي زندانبانان    

 بلكه مدتي را نيز درمان نشد، نه تنها 
بعنوان تنبيه در سلول انفرادي به سر 

 ماه درخواست نتيجه نداد و 6 .برد
  دژخيمان مانع

 تن در زندان 29، 87 مرداد 6در ◄ 
يكچند از اسامي . دام شدنداوين اع

 - 2مجيد پور باقر .1: آنها بدين قرارند
 -4 و  علي دكامي-3 محمد عنايتي
 رضا -6  علي مظلوم -5 عباس كاهاني

 سلطاني 

همچنين گزارشاتي حاكي از آن است 
كه يك زنداني ديگر به نام ياسر كياني 

 زندان مرگزي 4 ساله از بند 22
 به اصفهان جهت اجراي حكم اعدام

او . شده استسلولهاي انفرادي منتقل 
 .  سال است كه در زندان  بسر مي برد3

فرزاد كمانگر معلم ، 87 مرداد 6در ◄ 
و فعال حقوق بشر كه به همراه فرهاد 
وكيلي و علي حيدريان ، دو متهم ديگر 

 هر سه محكوم به اعدام از ،پرونده
بندهاي عمومي زندانهاي اوين و 

 دامنه وسيع  بدليل،رجايي شهر
اعتراضات اجتماعي به اين احكام و 
براي محدود نمودن اين افراد و 

 زندان 209اعمال فشار بر آنان به بند 
  .اوين منتقل گشتند

 مصيب شريف روز ، 87 مرداد 7در ◄ 
 مرداد ماه جهت اجراي حكم 7دوشنبه 

 .شتاعدام  به سلول انفرادي منتقل گ
 4ند  نوجوانان، كه بخشي از ب12سالن 

ارتباط . زندان گوهردشت مي باشد
ساير سالنها با اين سالن به سختي انجام 

 100در اين سالن در  حدود . مي گيرد
نوجوان زنداني هستند و تعداد زيادي 

 18از آنها هنگام ارتكاب جرم زير سن 
سال مي باشند  و محكوم به مرك 

 .هستند
 و مدت 1365مصيب شريف متولد 
ندان بسر مي برد زيادي است كه در ز

و به دليل درگيري با نيروهاي بسيج 
   . دستگير و محكوم به مرك شده است

، خانواده حاج 87 مرداد 7در ◄ 
ميرزائي به سازمانهاي مدافع حقوق بشر 

فرهاد حاج ميرزائي : شكايت برده است
فعال حقوق كودكان خياباني و بي 

 دي 12سرپرست در شهر سنندج، در 
 دندان پزشكي  در مطب1386ماه 

 ماه خانواده از 3دستگير و به مدت 
  .سرنوشت نامعلوم او بي اطالع بودند

همزمان با دستگيري وي اينجانب 
محي الدين حاج ميرزائي پدر وي در 

 48 سالگي دستگير و مدت 75سن 
ساعت در بدترين شرايط و سرماي 
چندين درجه زير صفر در بازداشتگاه 

 .بودم
 شنيده ها فرهاد در به قرار اطالع و   

بازداشتگاه تحت سخترين شرايط و 
شكنجه هاي غير انساني قرار داشته و 
كليه وي آسيب ديده و همچنين چشم 
او در اثر كتك و شكنجه ها دچار 
  .خونريزي و آسيب ديدگي شده است

 ماه در بازداشت موقت 6وي نزديك 
 و داشتن وكيل در يبدور از دسترس

از امضاي . ردزندان اوين بسر مي ب
وكالت نامه و مالقات وكيل وي آقاي 
رمضان حاجي مشهدي به نام برده 
  .تاكنون جلوگيري به عمل آمده است

چهار فعال سياسي ، 87 مرداد 8در ◄ 
كرد اهل كامياران كه در مناطق 
مختلف اعم از كرمانشاه و روستاهاي 
الك گاوره و شيروانه كامياران در حد 

 ماه سال گذشته فاصل تيرماه تا آبان
 بودند و مراحل شدهبازداشت 

بازداشت و تحقيقات خود را در اداره 
اطالعات شهر كرمانشاه سپري نموده 
بودند، از سوي دادگاه انقالب 
كرمانشاه به احكام سنگيني محكوم 

محكوم ) معلم(خليل فاتحي : گرديدند
 سال حبس تعزيري، خه بات 20به 

 سال حبس 15پرويزي محكوم به 
 10عزيري، هوشيار بشابادي محكوم به ت

سال حبس تعزيري و ستار 
دانشجوي دانشكده فني رازي (پرويزي
 سال حبس 18محكوم به ) كرمانشاه
  . تعزيري

اتحاديه اروپا ، 87 مرداد 8در ◄ 
اراذل و « نفر با عنوان 29اعدام 
را در روز يكشنبه گذشته در » اوباش

. زندان اوين تهران  محكوم كرد
يه اروپا از جمهوري اسالمي اتحاد

خواسته است مجازات اعدام در ايران 
در اطالعيه . را فوراً متوقف كند

اتحاديه اروپا آمده است كه تصميم 
مسووالن جمهوري اسالمي به اعدام 

اهانت آشكار به «جمعي اين افراد 
  ».كرامت انساني است

 كمپين بين المللي  ،87 مرداد 9در ◄ 
ران، سازمان ديده براي حقوق بشردر اي

بان حقوق بشر و سازمان عفوبين الملل، 
بهمراه شش سازمان حقوق بشر منطقه 
اي و بين المللي در بيانيه اي مشترك 

ادامه اعدام متهمان نوجوان را  قويا
 . محكوم كرده اند

در اين بيانيه به نقل از سازمان هاي ياد 
ايران بر خالف ": شده آمده است

وانين بين المللي تعهداتش در قبال ق
. هر ساله نوجوانان را اعدام ميكند

 خشن ،مجازات اعدام براي بزرگساالن
و غير انساني است چه رسد براي 

  ". سال18نوجوانان زير 
زينب بايزيدي ، ، 87 مرداد 10در ◄ 

 روز بازداشت و بالتكليفي از 23پس از 
 شهر مهاباد به واواكبازداشتگاه 

مراحل دادگاه انقالب منتقل و 
 او متهم .بازپرسي پرونده را طي نمود

 عضويت در چندين نهاد و است به 
دفاع از انجمن مدافع حقوق بشر و 

  .حقوق زنان
شعبه پنجم ، 87 مررداد 11در ◄ 

بازپرسي دادگستري كرمانشاه، نوشين 
محمدي مديرمسئول هفته نامه نداي 

.  كردجامعه چاپ كرمانشاه را احضار
فته نامه نداي اتهام مديرمسئول ه

اكاذيب به قصد تشويش  جامعه، نشر
اذهان عمومي و شاكي پرونده نيز 
 .فرماندار سرپل ذهاب ذكر شده است
 -گفتني است كه هفته نامه كردي

فارسي نداي جامعه، ارگان رسمي 
جامعه دانشجويان و دانش آموختگان 
كرمانشاهي، با گستره توزيع غرب 

 .كشور مي باشد
حميدرضا شيخ ، 87 مرداد 12در ◄ 

الملوكي، فعال سياسي در تاريخ 
 در منطقه شهرري به دليل 4/2/87

پخش اعالميه هاي يك سازمان سياسي 
توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به 

 وي .شد زندان اوين منقل 209بند 
سلول در  روز 47پس از تحمل 
 در ، روز بازداشت75انفرادي و جمعا 

ام تبليغ  به اته، زندان اوين209بند 
 به يكسال حبس تعزيري ،عليه نظام

 .شدمحكوم 
مهري سويزي ، 87 مرداد 12در ◄ 

مديركل دفتر امور زنان وزارت 
آموزش و پرورش، از اجراي طرح 
توسعه و تحكيم حجاب و عفاف در 
مدارس دخترانه كشور از سال 

وي با بيان . تحصيلي آينده خبرداد
اينكه ديدگاه آموزش و پرورش نسبت 

يك ) چادر (  انتخاب حجاب برتر به
: انتخاب مشوقانه است، تصريح كرد

رعايت پوشش در حد شرعي براي 
دانش آموزان دختر در مدارس 
اجباري است ولي بايد دانش آموزان 
پوشش چادر را با ايمان و اعتقاد قلبي 

 .انتخاب كنند
تعدادي از ، 87 مرداد 12در ◄ 

نيروهاي حراست دانشگاه با حضور در 
جشن فارغ التخصيلي دانشجويان 

 80دانشكده پزشكي شيراز از  ورودي
دانشجوياني كه كراوات زده بودند مي 
خواهد كه كراوات هاي خود را باز 
كنند و در غير اين صورت به كميته 

  انضباطي احضار و مانع فارغ التحصيل 
  14در صفحه    

  

  !؟»پرونده اتمي را ببنديد«
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شدن آنها خواهند شد كه وقتي با 
خوانواده هاي مقاومت دانشجويان و 
 اسامي آنان را ،آنان مواجه مي شوند

يادداشت مي كند و به دانشجويان 
منتظر عواقب آن ” گفته مي شود كه 

 ”.باشند
در پي برگزاري ، 87 مرداد 12در ◄ 

تجمعي در مخالفت با اعدام مخالفين 
سياسي در شهر كامياران، ارسالن 

مدير مسئول نشريه   و صادقي  دانشجو
دانشگاه اصفهان واز فعاالن اشتراك در 

دانشجوي رشته  (مدني وحقوق كودك،
در خيابان ) مهندسي فناوري اطالعات

در حال حاضرهيچ . شهر دستگير شد
اطالعي از جا و مكان بازداشت وي  در 

 . دست نيست
،  اطالع رسيد كه   87 مرداد 12در ◄ 

 روز است، كه 10 معلم كرد بيش از 3
دج مي در بازداشت اطالعات سنن

 حسن قرباني، احمد قرباني و  .باشند
كاوه رستمي سه تن از معلمان 

  كامياران كه 
 واواك توسط 1387 مرداد 2در 

كامياران دستگير شده بودند،پس از 
دستگيري بالفاصله به اداره اطالعات 
سنندج منتقل شده وهنوز از آزادي 

  .آنان خبري نيست
سيوان فرخزادي ، 87 مرداد 12در ◄ 

انشجويان دانشگاه تربيت معلم در دز ا
كرج بر خالف توافقات صورت گرفته 
بطور غيابي به دو ترم تعليق از تحصيل 

 .محكوم شد
 ،  روزنامه رسالت، 87 مرداد 13در ◄ 

به نقل از معاونت امنيت دادسراي 
كه هفت ، اطالع داده است تهران

بهايي كه اقدام به ايجاد يك تشكيالت 
ده اند و از  كرنغير قانوني در ايرا

اسراييل وكشورهاي ديگر دستوراتي 
  .گرفته اند دستگير شده اند 

عابد توانچه در ، 87 مرداد 13در ◄ 
اعتراض به شدت يافتن آزار و اذيت 
خانواده اش از سوي نهادهاي امنيتي 

در آخرين . دست به اعتصاب غذا زد
 پيش از ،تماس عابد توانچه از زندان

او   ،ه بند قرنطينهانتقال احتمالي او ب
تا پايان يافتن : ه استاعالم كرد

پايان  نهادهاي امنيتي و هايتهديد
  خانوادهاز سلب آسايش دادنشان به

به اعتصاب غذاي خود ادامه  ام،
  .خواهم داد

ستار پرويزي ، 87 مرداد 13در ◄ 
دانشجوي دانشگاه رازي كرمانشاه كه 

 تن ديگر 3 همراه با 86آبان ماه سال 
كرمانشاه بازداشت واواك وي از س

شده بود، روز گذشته از سوي دادگاه 
انقالب كرمانشاه به تحمل هجده سال 

 .حبس تعزيري محكوم شد
يعقوب مهرنهاد ،  ،87 مرداد 14در ◄ 

جوانان "روزنامه نگار و دبير انجمن 
 در زندان مركزي "صداي عدالت

 مهرنهاد كه در . شدزاهدان اعدام 
 بازداشت و 1386 ارديبهشت ماه سال

پروسه اي پر ابهام قضايي را طي 
 بهمن سال 22نموده بود نهايتاً در 

گذشته حكم اعدام خود را از دادگاه 
وي به  . كردانقالب زاهدان دريافت 

با عنوان يك فعال مدني و روزنامه نگار 
در روزنامه هاي مختلف سابقه كه 

مقاله مي نوشت، محلي و كشوري 
انجمن جوانان "ر  دبي. شناخته بود

 بود كه بعنوان نهادي "صداي عدالت
  . نيز بودمدني، مستقل و مردمي

دادگستري ، 87 مرداد 14در ◄ 
سيستان وبلوچستان اعالم كرد دو عضو 
گروه ريگي در زندان زاهدان اعدام 

به موجب حكم صادره از سوي  .شدند

 ،دادگاه انقالب اسالمي يعقوب مهرنهاد
دالناصر طاهري  و عب،فرزند علم خان

 فرزند سهراب به اتهام محاربه و ،صدر
فساد في االرض از طريق عضويت و 
همكاري با گروه  جنداهللا به 
سركردگي عبدالمالك ريگي به اعدام 

  .محكوم شدند
شوراي مركزي ، 87 مرداد 14در ◄ 

دفتر تحكيم وحدت در پاسخ به 
اظهارات اخير قاضي حداد و طرح 

مد هاشمي و اتهامات واهي عليه مح
 3بهاره هدايت و همچنين صدور حكم 

سال زندان براي علي عزيزي و تشديد 
برخورد با دانشجويان در سراسر كشور 

  بيانيه اي صادر كرد
 4  زنداني بند ، دو87 مرداد 14در ◄ 

اعتصاب غذا زندان گوهردشت كرج 
آنها و ديگر زندانيان اعتراض . كردند

 :مي كنند به
تن زندانيان  به رسميت شناخ-1

سياسي، پايان دادن به شكنجه ها ي 
جسمي و روحي عليه زندانيان سياسي 

 و فشار عليه خانواده ها 
 پايان دادن به نگهداري زندانيان -2

قاتلين و  سياسي در بين بزهكاران،
اشرار و ايجاد بندي مخصوص جهت 
زندانيان سياسي با حفظ كرامت انساني 

 و حقوق شهروندي 
دامها، بازداشتهاي خود  توقف اع-3

  سرانه و شكنجه 
انجمن اسالمي ، 87 مرداد 15در ◄ 

دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم 
پزشكي توسط هئيت نظارت بر تشكل 

   .هاي اين دانشگاه لغو مجوز شد
دانشگاه دانشجويان      انجمن اسالمي 

تبريز و علوم پزشكي بيانيه شماره يك 
ري خود را در اعتراض به سركوبگ

در آن، از جمله  . رژيم صادر كرد
دانشگاه هاي دانشجويان : آمده است

كشور روزهاي سختي را مي گذرانند، 
كمتر روزي است كه كميته هاي 

سهم از . انضباطي بيكار نشسته باشند
حاكمان مهرورز، توبيخ، تعليق، اخراج 
و زندان است و اشك چشمان پدران و 

  . تمادران، هديه دولت عدالت ورز اس
 فاجعه ايي 87اين بار در تابستان     

تيم حراست دانشگاه . ديگر آفريدند
تبريز در روز جمعه گذشته به دفاتر 
انجمن اسالمي دانشجويان يورش مي 
برد، انجمن اسالمي كه تنها پايگاه و 
يگانه محفل آزاديخواهي و حق طلبي 
دانشجويان دانشگاه تبريز است و 

خم توانسته است با هزاران ز
عاليجنابان، شعله آزادي را در دل ها 

 .روشن نگاه دارد
 تيم 11/5/87در روز جمعه مورخه 

حراست دانشگاه تبريز در يك اقدام 
شجاعانه در ظهر روز تعطيل در 
دانشگاهي كه حتي يك دانشجو هم 
ندارد به دفتر شوراي مركزي، انجمن 
اسالمي دانشجويان دانشكده فني، 

 يورش مي برد و خوابگاه فجر و وليعصر
درها را مي شكند، اتاق هاي انجمن را 
تصرف مي كند و اموال انجمن اسالمي 
را به غارت مي برد و تابلوهاي انجمن 
اسالمي را محو مي كند تا به زعم 
خويش وجود انجمن اسالمي را در 

 . روزهاي بعد منكر گردد
محمد مهدي ، 87 مرداد 15در ◄ 

ن حبيبي از اعضاي مجموعه فعاال

حقوق بشر در ايران و فعال دانشجويي 
دانشكده مهاجر اصفهان ، ساعاتي پيش 
در پي يورش مامورين امنيتي به منزل 
مسكوني خود در شهر اصفهان بازداشت 

  .دشو به نقطه نامعلومي منتقل 
» اميررضا اردالن«، 87 مرداد 15در ◄ 

دانشجوي دانشگاه آزاد اصفهان واحد 
 محكوم شهرضا، به يك سال زندان

اميررضا اردالن حدود يك ماه .شد
. پيش در اصفهان بازداشت شده بود

 !جرم او فعاليت برضد نظام است
شعبه دوم دادگاه ، 87 مرداد 15در ◄ 

تجديد نظر كيفري استان آذربايجان 
 روزنامه نگار در ،شرقي ، علي داداشي

 ضربه شالق تعزيري 50 را به ،تبريز
ر گزارشي انتشا جرم او .ندمحكوم كرد

كالهبرداري از دانشجويان با «با عنوان 
 در تاريخ ،»پوشش شركت ساختماني

، در نشريه ارمغان 1382 اسفند 13
 .  است بودهآذربايجان

بيش ، اعتراض نامه 87 مرداد 15در ◄ 
 تن از فعاالن جنبش زنان و 1000از 

مدافعان حقوق برابر به ادامه بازداشت 
انتشار  بهاره هدايت و محبوبه كرمي

 . يافت
بيش از دويست ، 87 مرداد 15در ◄ 

اي با  نگار و فعال رسانه نگار، وب روزنامه
 " انجمن خانه ماست"امضاي بيانيه 

ضمن حمايت از انجمن صنفي 
نگاران ايران تاكيد كردند كه  روزنامه

نگاران   همچنان انجمن صنفي روزنامه
ايران تشكل صنفي آنهاست و در 

اط صنفي خود در حال به ارتب همه
چارچوب اين انجمن پايبند بوده و به 

 .اين تعهد ملتزم خواهند بود
پيش از اين نيز بيش از پانصد 

نگار و اصحاب رسانه با  وب نگار، روزنامه
امضاي اين بيانيه ضمن اعالم حمايت 
قاطع خود از فراگيرترين و بزرگترين 
تشكل روزنامه نگاري كشور در تمام 

نگاري در ايران به   امهطول تاريخ روزن
تراشي بر  آنها كه تالش مي كنند با مانع

سر راه فعاليت انجمن اخالل ايجاد 
بودند دست از اين  كنند، هشدار داده

اقدام برداشته و همگام با ديگراعضاي 
صنف روزنامه نگار، نيروي خود را 
صرف رفع مشكالت صنف و انجمن 

 .نگاران كنند صنفي روزنامه
 پس از آن از سوي بيش از اين بيانيه

اي  نگار و فعال عرصه رسانه  روزنامه700
ايران منتشر شد كه 

كارواموراجتماعي دولت نهم  وزارت
نگاران ايران را  انجمن صنفي روزنامه

  .واجد شرايط انحالل دانست
يعقوب مهرنهاد، ، 87 مرداد 15در ◄ 
 ساله، كه بدنبال يك دادگاه 28

شده بود، ناعادالنه به مرگ محكوم 
مهرنهاد يك فعال مدني . اعدام شد

شناخته شده در استان سيستان و 
بلوچستان در منطقه جنوب شرقي 

  .ايران است
مسئولين وزارت ، 87 مرداد 15در ◄ 

 به توافقات كتبي خود رژيمعلوم 
 ترم تعليق 2 حكم وند دماننپايبند 

براي سيوان فرخزادي از فعالين 
مي دانشجويي و عضو انجمن اسال

را صادر دانشگاه تربيت معلم كرج  
  . كردند

امين آريا ، محمد شريفي ، فاروق    
معروفي ، امير ساالري ، عباس رشيدي ، 

مصلح فتاح پور ، خانم صداقتي ديگر 
كساني هستند كه غير از سيوان 
فرخزادي تاكنون از حكم دو ترم 
محروميت از تحصيل خود با خبر گشته 

رصت تابستان و اند ، حكمي كه در ف
بدون احضار به كميته انضباطي صادر 

  . شده است 
فعالين ، به گزارش 87 مرداد 17 در ◄

 ، حقوق بشر و دمكراسي در ايران
 50زندانيان سياسي عليجان گرايي 

 روز 33ساله و فرزندش محسن گرايي 
است كه در سلولهاي انفرادي شكنجه 
گاهي كه توسط علي حاج كاظم 

 بر پا شده تحت 1ر بند رئيس زندان د
اين شكنجه . شكنجه و زنداني مي باشند

گاه در يكي از مخوفترين زندانهاي 
ايران يعني زندان گوهردشت درست 

 سلول انفرادي 40شده است واز 
تشكيل شده است، كه براي شكنجه 

  .دادن زندانيان بكار برده مي شود 
عباس خرسندي ، 87 مرداد 17در ◄

نظر به هشت توسط دادگاه تجديد 
بنظر مي رسد . سال زندان محكوم شد

 اوكه تنها سند مورد استناد در محاكمه 
اعتقادات سياسي و نوشته هاي اينترنتي 

 . بوده استوا
كارگران سد ، 87 مرداد 18در ◄ 

. ميانه، دست از كار كشيدند) شهريار(
 عدم پرداخت حقوق معوقه علت آن،

 ميانه  از سوي) شهريار(كارگران سد 
  . استكارفرمايان

مسعود كردپور ، 87 مرداد 17در ◄ 
روزنامه نگار كرد و دبير آموزش و 

همزمان با روز ، پرورش در كردستان
 از سوي نيروهاي امنيتي در ،خبرنگار

منزل خود در بوكان بازداشت و روانه 
  .دشزندان 

بهرام واحدي ، 87 مرداد 18در ◄ 
دبير انجمن اسالمي دانشگاه زنجان 

. د ش نيروهاي امنيتي بازداشت توسط
شايان ذكر است كه دادستان زنجان از 
قريب الوقوع بودن بازداشت 
دانشجويان بيشتر در مورد ماجراي 
تعرض معاون دانشجويي دانشگاه 
زنجان كه موجي از اعتراضات را در 
دانشگاه مذكور و جامعه در بر داشت 

 .خبر داده بود
 از براي چهار تن ،87 مرداد 19در ◄ 

حكم سنندج فعاالن كارگري شهر 
  جرم آنها .شدزندان و شالق صادر 

روز (شركت در مراسم اول ماه مه 
 سوسن :بوده است ) جهاني كارگر

  ضربه شالق70 ماه حبس و 9رازاني به 
 15 ماه زندان و 4 شيوا خيرآبادي به و

) عبه نجار( عبداهللا خاني  وضربه شالق
شالق و  ضربه 40 روز زندان و 91به 

 50 ماه زندان و 6سيد غالب حسيني به 
 . اند ضربه شالق محكوم شده

جمعي از ، 87 مرداد 19در ◄ 
كارگران نيشكر هفت تپه در اعتراض به 
عدم تحقق وعده هاي مديران شركت 
در خصوص پرداخت مابقي مطالبات 
، وعدم توجه مجدد به خواسته هايشان

  دست از كار كشيدند و بارديگر،
  .درب مدير عامل تجمع كردندجلوي 

با بازداشت، بهرام ، 87 مرداد 20در ◄ 
واحدي دبير انجمن اسالمي دانشگاه 
زنجان، تعداد دانشجويان كه به علت 
اعتراض به عمل شنيع معاون 
دانشجويي دانشگاه زنجان بازداشت 

  .شده اند، به چهار نفر رسيد

، صالح نيك بخت، 87 مرداد 20 در ◄
طرف،  ف عزيزي بنيوكيل مدافع يوس

از محكوميت موكلش به پنج سال 
 دادگاه 15ي  از سوي شعبه حبس

 جرم او  .انقالب تهران خبر داد
اجماع اجماع و تباني براي برهم «

سوابق . زدن امنيت داخلي كشور است
 فروردين ماه 26اتهامي وي به حوادث 

از  گردد كه در آن گروهي  بازمي84
ول تغييربافت مردم اهواز عليه نامه مجع

 قومي استان خوزستان منتسب به دفتر
 جمهوري وقت اعتراض كردند رياست

روابط عمومي ، 87 مرداد 21در ◄ 
سنديكاي كارگران شركت واحد اعالم 

در ماه هاي اخير ديوان عدالت : كرد
اداري به غير از يك نفر براي احكام 

 عضو ديگر اين تشكل را تاييد 9اخراج 
 رضا فاضلي،   رابيان،سعيد ت: كرده است

علي اكبر پير هادي، سيد رضا نعمتي 
پور، منصور حيات غيبي، عطا باباخاني، 
سلطان علي شكاري، وهاب محمدي و 
امير تاخيري از جمله اعضاي سنديكاي 
كارگران شركت واحد هستند كه 
احكام اخراج آنها به تاييد ديوان 

  .عدالت اداري نيز رسيده است
كارگران كارخانه ، 87 مرداد 21در ◄ 

از چهار ماه الستيگ سازي البرز كه 
پيش حقوقي دريافت نكرده اند و 
برخي از آنان هنوز عيدي سال 

، اعتصاب  خود را نگرفته انده گذشت
از سي روز اين كارگران، . كردند
مشكل . در حال اعتراض هستند ،پيش

 الستيك سازي البرز به ه اصلي كارخان
در آن . ددچهار سال پيش برمي گر

 اين كارخانه توسط شخصي به نام سال،
توليد كارخانه . داور شرفي خريده شد

رو به كاهش گذاشته است و از روزي 
تن توليد روزانه به چهار  و حتي 85

 يك يا دو تن رسيده است
، اطالع رسيد كه 87 مرداد 23 در ◄ 
دادگاه « روز پيش از آن تاريخ، 10از 

نزديكان بستگان و » ويژه روحانيت
آيت اهللا بروجردي احضار و زير انواع 

اين احضارها . فشارها قرار مي دهد
  .ادامه دارند

به گزارش ، 87 مرداد 24در  ◄
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

نوجواني كه متهم  رضا حاجي زاده
 سالگي و بر اثر 13است در سن 

 درگيري در طي بازي كودكانه
 بعد از ،شدهمرتكب قتل همبازي خود 

سالگي  18 سال زندان به سن 5تحمل 
وي عليرغم سن كم خود . رسيده است

 در بين زندانيان خطرناك نگهداري
بعلت عدم توفيق در جلب او  .ميشود

رضايت خانواده مقتول و رسيدن به 
سالگي در آستانه اعدام قرار  18 سن

 زندان 2نامبرده در واحد . گرفته است
 ميشودشهر كرج نگهداري  رجايي

نوجواني كه  سيد وحيد موسوي    
  سالگي17متهم به ارتكاب قتل در سن 

است كه در   سال8، بيش از شده
. زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد

توفيق در جلب  با توجه به عدم
رضايت خانواده مقتول و به دليل 

  سال كه18 يشتر از بيرسيدن به سن
عرف دستگاه قضايي براي اعدام 

 در آستانه اعدام قرار ، استمتهمين
 4اكنون در واحد  وي هم. دارد

 .زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد
نوجواني كه متهم  بنيامين رسولي   

 سالگي مرتكب قتل 16است در سن 
 سال 5 گذراندن اكنون بعد از شده، 

زندان و عدم توفيق در جلب رضايت 
آستانه اعدام قرار  درمقتول خانواده 

 4 وي هم اكنون در واحد .استگرفته 
  .كرج به سر مي برد زندان رجايي شهر

  
  
  
  

  !؟»ه اتمي را ببنديدپروند«
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قابل توجه اينکه به گزارش ا برنا بخشی 
 به خزانه ٨۵از درآمد نفتی ايران در سال 

که اين . داری کل کشور واريز نشده است
 هزار ميليارد تومان است ٣٢مبلغ بالغ بر 

 ۶ ، ٨٣و يا طبق تفريغ بودجه سال . 
د دالر از درآمد نفتی به حساب ميليار

خزانه داری کل کشور واريز نشده است 
در مقابل اين همه بخور و ببر که حتی در .

مقابل مجلس هم جوابگويی ندارد ،  آيا 
سهم فقرا از بودجه کشور يک پنجم حد 
اقل نياز زندگی آنهاست ؟  و يا در مقابل 
درخواست کمک از رئيس جمهوری  

مان و يک پتو برای  هزار تو۵٠دريافت 
سيری و گرم شدن در زمستان کافی است 

 ؟ 
بيکاری،گرانی، مشکل کمبود مسکن،  
اعتياد و مخصوصا  بی آيندگی نسل جوان 
جزو بحرانهايی هستند که هر لحظه مردم 

اين بحرانها در . با آنها زندگی می کنند 
حکومت  آقای احمدی نژاد شدت بيشتری 

  . يافته اند 
ن همه بحران، جنبشهای در مقابل اي

  مردمی چه عملی انجام می دهند ؟ 
جنبشها چه می گويند و چه می خواهند ؟  
و عملکردشان تا به چد موثر بوده 
است؟چند جنبش و حرکت اجتماعی را 

  . بررسی می کنيم 
  
   :جنبشهای کارگری  

  
کارگران اين مجتمع : کارگران هفت تپه

 روز اعتصاب و تحصن و اعتراض ۵٢
در اين . ترده در سطح شهر داشتندگس

تجمعات کارگری در روزهای مختلف 
معترضينی فعال بودند و در بعضی روزها  

 نفر در تظاهرات شرکت ١٠٠٠٠تا  حدود 
اعتراضات کارگران  تا جايی . داشتند

رسيد که مردم شهر با آنها يک زبان شدند 
آنها در مقابل . و شهر را تعطيل کردند

های انتظامی و گارد برخورد سخت نيرو
نيروی انتظامی : " ويژه شعار می دادند

و جهت تحقق " . خجالت خجالت 
کارگر : خواستهای خود شعار می دادند

  می ميرد ذلت نمی پذيرد
  مدعی عدالت خجالت خجالت 

   سنديکای کارگری حق مسلم ماست
   کارگر زندانی آزاد بايد گردد 

حيا ) نماينده شوش در مجلس( ساعدی
  هفت تپه را رها کنکن 

  کارگران ايران حمايت حمايت 
از آنجا که درگيری نيروهای سرکوب با 
کارگران و خانواده های آنها شدت گرفت ، 
کارگران لوله سازی اهواز از آنها 
پشتيبانی کردند و در متن اطالعيه خود 

 : آورده اند 
شرم بر شما باد که اين گونه به جان زنان 

 که جز دريافت حقوق وفرزندانی می افتيد
 .قانونی خود خواسته ای ندارند 

کارگری که هيچگاه نگفته است در صدد 
براندازی نظام است ،کارگری که هيچ گاه 
به فکر آشوب نبوده ، کارگری که برای 
گردش چرخ های اقتصادی ايران از هيچ 
تالشی دريغ نکرده است،  کارگری که در 
ن زير گرمای طاقت فرسای خوزستان جا

می سپارد ،  کارگری که خانواده شهيد 
است ،کارگری که  خانواده اش گرسنه 
شب را به روز می رساند ،کارگری که 
جانبازشيميايی است، اما  برای گرفتن حق 
 . خود با باتوم روانه بيمارستانش می کنند

ما کارگران شرکت لوله سازی اهواز که 
چندين ماه است حقوق نگرفته ايم و 

شابه با کارگران هفت تپه داريم شرايطی م
با اعالم حمايت از اعتراضات قانونی  در 
هفت تپه ،اقدامات سرکوب گرانه را 
محکوم وخواستار پايان دادن پرونده 
قضايی اعتصابات کارگری هفت تپه 

 .هستيم 
در همين راستا کارگران ايران خود رو 
نيز از کارگران نی شکر هفت تپه 

:  آنها آمده است پشتيبانی کرده در متن
دستور حمله به کارگران از طرف 
فرمانداری که نماينده حکومت می باشد 
نشان داد حکومت در مقابل خواست بر 
حق کارگران فقط يک چيز را بلد است 

 . سرکوب و دستگيری کارگران
حمله به کارگران نيشکر و دستگيری 

 نفر از نمايندگان کارگران به ۶بيش از 
رگران آيا غير از نا توانی بهانه تحريک کا

حکومت در بر آورده کردن خواستهای بر 
حق کارگران می باشد مگر کارگران 
نيشکر چه می خواهند ؟عمده ترين 

 ٢خواست کارگران پرداخت حقوق معوقه 
 ماه اخير 

پايان دادن به پرونده سازيها و احضار 
 فعالين کارگری به دادگاه انقالب

يعقوب شفيعی برکناری مدير عامل شرکت 
 و همچنين اعضای هيئت مديره اين شرکت

برکناری رئيس حراست شرکت فردی بنام 
زيبداری که در سرکوب، جاسوسی و 
پرونده سازی عليه کارگران نقش مستقيم 

  .دارد
اين کارگران زمانی صحنه اعتراضات را 
ترک کردند و به سر کار خود رفتند که 
اده قرار شد به خواسته های آنها پاسخ د

 . شود 
  : کارگران کوره پزخانه ها ی آجر 

اعتصاب حدود چهار هزار نفر از کارگران 
 ٢کارخانه های آجر پزی اروميه حدود 

اين اعتصاب که با . هفته طول کشيد 
خواست افزايش دستمزد توليد هر هزار 

 ١۵٠٠٠ تومان به ٩۵٠٠عدد آجر از 
تومان شروع شده بود ، عليرغم برخی 

فرمايان برای شکستن اقدامات کار
 . اعتصاب همچنان ادامه يافت 

کارفرمايان در طول اين مدت برای در هم 
شکستن اعتصاب کارگران بويژه در کوره 
های آجر پزی منطقه جاده ابهر به شيوه 
های غير انسانی متوسل شدند وبا ايجاد 
فشار و اختالل در زندگی روزمره اين 

ده و کارگران به اعتصاب آنها پايان دا
از . کارگران را وادار به عقب نشينی کنند

جمله اين اقدامات ضد انسانی ميتوان به 
قطع گاه و بيگاه آب و برق، خاموش 
کردن حمامها، جلوگيری از آمدن 
فروشندگان ارزاق عمومی به محل زيست 
کارگران، تالش برای ايجاد دو دستگی در 
ميان آنان و گسيل مامورين نيروی 

وره پزخانه ها و بازداشت انتظامی به ک
کارگران و تهديد کارگران به  دخالت دادن  
بيشتر نيروهای انتظامی ميتوان اشاره 

 .کرد
 روز  اعتصاب ٣٠در همين راستا ،بعد از 

آارگران آوره پزخانه هاي قرچك بر سر 
توافق قيمت خشت خام، آوره هاي 

 .آجرپزي بار ديگر روشن شدند 
 مالك ٣٨ري و  نماينده آارگ٣با توافق 

آارخانه، قيمت هزار خشت خام از 
 هزار تومان ١۴ تومان به ١٢۵٠٠

 .رسيده و مورد تاييد طرفين قرار گرفت
گفتني است آارگران شاغل در آوره 

 ساعت آار ١٧پزخانه ها روزانه بيش از 
 هزار ١۴آرده و در نهايت طي اين مدت 

  .تومان دستمزد مي گيرند
    نفت کارمندان و کارگران شرکت

يك منبع مطلع در معاونت نيروی انسانی 
با موافقت معاونت :رياست جمهوری گفت 

نيروی انسانی رئيس جمهور مجوز الزم 
گيری در خصوص  برای هرگونه تصميم

پرداخت اضافات حقوق پرسنل به شرآت 
ملی نفت ايران واگذار شد و اين شرآت 

 درباره ميزان ٧٨مجاز است در سال 
 الزم اتخاذ  ا خودتصميمه افزايش حقوق

 .نمايد
حکومت احمدی نژاد " افتخارات"يکی از 

اين بود که آنها با تعيين حقوق ها توسط 
مرکزی تحت رياست جمهوری مانع از 
اختالف فاحش حقوق بين کارمندان دولت 

با توجه به اين آيين نامه، حکومت . شد 
.  از تصميم قبلی خود عدول کرده است 

در مورد کارکنان شرکت اين تصميم گيری 
  نفت و هواپيمايی  نيز می باشد 

خارج از نوبت و استثنا قاعل شدن از چه 
  بابت است ؟ 

در بسياری از اعتراضات مخصوصا 
کارگری و يا کارمندی در چند ماه گذشته 

حد اقل بنا . موفقيت با کارگران بوده است 
شده است حقوق عقب افتاده را بپردازند و 

. ضافه حقوق آنها اقدام شود يا در مورد ا
موج نارضايتی ها و نوع اعتراضات با 

خواستها در . چند سال قبل فرق می کند 
چهارچوب احقاق حقوق انسانی است که 

از طرف کارفرما و در اکثر موارد از 
  . طرف حکومت  رعايت نمی شود 

  
  :جنبشهای دانشجويی

  
 گاه دانشجويان دانشگاههای مختلف  

گاهی . ای صرف عمل ميکنندبطور منطقه 
انجمنهای دانشجويی بشکل جمعی و بهم  
پيوسته خواسته های خود را دنبال 

زمانی دانشجويان يک دانشگاه . ميکنند
چه در تبريز باشد يا شيراز و يا تهران و 

صرفا خواست صنفی ...  مشهد و 
. دانشجويان خود دانشگاه را پی ميگيرد 
 يا مثال در خصوص کيفيت بد غذا ،

امکانات بد خوابگاه و يا نصب دوربين 
مدار بسته در دانشگاه و يا اعتراض به 
خاکسپاری شهدای جنگ  در محوطه 

اعتراض می کنند و زمانی ...دانشگاه و  
از حق دوست دانشجويی که به زندان 

در اين موارد تعداد . افتاده دفاع می کنند 
زيادی به دفاع از او و اعتراض به دولت 

 ٨٧ تير ماه ١۴مثال . ا می شوند  هم صد
در پی درج برخی از مسايل داخلی دفتر 
تحکيم در خبرگزاری های دولتی از جمله 
فارس و حمالت صورت گرفته به شورای 

 انجمن ٣۶مرکزی اين تشکل دانشجويی، 
اسالمی زير مجموعه اين اتحاديه با 
صدور بيانيه مشترکی از انتشار مسايل 

حدت در خبرگزرای داخلی دفتر تحکيم و
های دولتی ابراز نارضايتی کرده اند و 
حمايت قاطع خود را از شورای مرکزی 

در بخشی از متن  بيانيه . اعالم نموده اند
 :آمده  است

چندی است که شاهد هجمه های "
گوناگون به اتحاديه انجمن های اسالمی 
دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور 

 هجمه هايی .هستيم) دفتر تحکيم وحدت(
که علت اصلی آن دفاع اعضای اين 
اتحاديه از آزادی، عدالت، دموکراسی و 
حقوق بشر و به تبع آن انتقاد از مسئولين 

  ." بی کفايت حاکميت اقتدارگراست
و در مسئله بازداشتهای خودسرانه که 

 دانشجو دانشگاه مشهد  را دستگير ٣٧
کرده اند ، دانشجويان در اعتراض به اين 

داشتها ،  کميته پی گيری متشکل  از  باز
اعضای اين .  دانشجوبوجود آوردند ۵

 دانشگاه مختلف کشور می ۵کميته از 
علت دستگيری اين دانشجويان  . باشند 

اعتراض آنها به حراست دا نشگاه بخاطر 
ستاره دار کردن دوستان دانشجوی خود 

  . بود
دانشجو ، موفقيت خود را در تنها عمل 

دانشجو حق ديگری را . بيند کردن نمی 
حق خود می داند و تعرض به حقوق 
ديگران را تعرض به حقوق خود حس می 

اين روند در طول زمان و در طی . کند 
مبارزات مختلف برای بسياری از جوانان 

امروز درگيريها مختص . تفهيم شده است 
. يک شهر و يا چند شهر نيستند 

ولتی اعتراضات در دانشگاههای آزاد و د
در پی  خالص شدن  از دست مديريت 

  . نااليق کشور است 
  

  :جنبش  معلمين 
  

 شايد اعتراضات طيف معلمين  تا  به 
امروز همانند اعتراضات کارگران 

و جهت . نتوانسته است کارساز باشد
اعتراض به  در آمد خود نتوانسته اند 
اعتصابات طوالنی مدت  که به نتيجه 

هر چند . ب دهنددلخواه بيانجامد ترتي
معلمين قراردادی به دفعات  مختلف ، در 
مقابل استانداری ، فرمانداری ، اداره 
آموزش و پرورش ، وزارت خانه و 
مجلس گرد  آمده اند و به سياستی که در 

. قبال آنها اتحاذ شده اعتراض کرده اند 
منتهی اين اعتراضات هنوز  همه گير 

 در نشده ولی دفعاتش  بيشتر از قبل و
کرمانشاه ، (نقاط مختلف کشور مثال در  

اصفهان ، شيراز ، مشهد ، مازندران در 
  . شده است ... ) خوزستان و 

  
  :جنبش زنان 

   
زنان در اعتراض به تصويب قوانين ضد 
بشری و ضد زن در قانون مدنی بسيار 
فعالند و تا به حال چندين نفر از فعالين 

ود در جنبش زنان برای ادامه پافشاری خ
. راه اندازی اعتراضات به زندان افتاده اند

همچنين زنان بطور پيگير در پارک و 
خيابان معترض رفتاری هستند که  رژيم 

طرح امنيت . در قبال آنها می کند 
اجتماعی ، بخش مهمی از کارش ، 

تعداد زيادی از . سرکوب زنان است 
ماليان مدافع استبداد فقيه در خصوص 

هار نظرهای مختلف کردند لباس خانمها اظ
  : جديدترينش اينست که . 

سيد رضی حدائق معاون سياسی امنيتی 
استانداری فارس در جلسه کارگروه 
بانوان و خانواده استان فارس با تمجيد از 
اجرای طرح عفاف و حجاب در آموزش و 

اين طور نشود که : پرورش اظهار داشت
به محض تعطيلی مدرسه ما شاهد لباس 

 کوتاه باشيم، به ويژه حجم بدن تنگ و
  . خانم ها نبايد در لباس ها مشخص باشد

پوشش زنان ايران بر خالف نظر 
استبدادی و سرکوبگرانه رژيم انتخاب می 

اين مخالفت تقريبا در همه جای . شود 
ايران يکسان است و طرح امنيت 
اجتماعی نتوانسته تغييری در آن بوجود 

  . آورد 
 خواسته های اين موفقيت  در پيشبرد

جنبشها اما تنها زمانی بوجود می آيد که  
اين جنبشها يک صدا شوند و  همراه 

  . شوند 
اين اعتراضات زمانی موثر واقع ميشوند 

. که از خاصه حق طلبی برخوردار  باشند 
و در بسياری از اين اعتراضات ، حق  
خواهی و حق طلبی را می شود به عينه 

ظاهر ، جنبشهايی اين جنبشها در . ديد 
مثال . هستند که خواست مقطعی دارند 

معترضين  خواهان حقوق عقب افتاده 
خود هستند ، يا مخالف گذاشتن دوربين 
در صحن دانشگاه هستند ، يا مخالف 

ولی در درازمدت . تحقير زن می باشند  
تبلور اين خواسته های صنفی و کوشش 
برای حقوق ،بدل به خواست عمومی 

ه حقوق شهروندی و احقاق هم
.  آزاديخواهی و استقالل طلبی ميگردد

رهبريت و هدف اين اعتراضات در سطح 
ملی ،بطور مرتب  هم در ابعاد  اين 
خواسته ها و هم در شيوه های احقاق آن 

  . موثر تر  ميشود
نمونه نمايندگان دانشجويان  در مشهد 
موافق حق تمامی دانشجويان ، از هر 

 هر گويش و هر شهر و هر استان با
  .عقيده بودند  

 يا اينکه کارگران معترض در خواسته 
های خود  خواهان بر خورداری دوستان 
و هموطنان خود از حقوق و مزايای 

  . مکفی  در تمامی  کشور می باشند 
مشاهده می کنيم که مجموعه حرکتها 

. ترس از افزايش  نيروی سرکوب ندارد 
رده ، درواقع ميتوان گفت که در پس پ

زبان اعتراض به اين همه فقر و تحقير 
شايد پاسدار و . انسان يکی شده است 

حراستی امروز همچون ساواکی دوران 
شاه ،  دارد در پنهان دست آشتی در 
بسوی معترض به بی عدالتی اين رژيم 

  . می دهد 
ريسمانهای اعتماد به اين نظام مدتهاست 

  که برای اکثريت مردم پاره شده است  
در تمام جهان شايد کشوری همچون  

 ارتش  ، يک ٢ايران وجود ندارد که 
نيروی انتظامی ، نيروهای گشت مختلف ، 
طرح  امنيت اجتماعی  با يگان مخصوص 
خود و يگان سرکوب  و نيروهای مختلف 

حراست بنياد مستضعفين ، ( حراست ، 
حراست رهبری ، حراستهای وزارت خانه 

واکی تحت االمر و وا... )  های مختلف  
در اين . وزارت خانه و  وزير داشته باشد 

کشور با اين همه نيوری سرکوب ، تصور 
ولی . اعتراض بايد خواب  و خيال باشد

ملتی . واقعيت ،عکس آن را نشان ميدهد
واقف به حقوق خود و فعال در احقاق 

  .  آنهاست 
اين همه نيروی نظامی و سرکوبگر تا چند 

  : الغا می کرد که سال پيش به مردم 
 سال آينده ٢٠٠اين رژيم ميخش را برای  

  کوبيده ،
 اين آخوندها جيبشان ته ندارد که ول کنند 

  .بروند  
 مگر کسی از جانش سير شده که مقابل 

  . اينها آدم کشند . اينها بايستد 
  ما خود را به کشتن بدهيم که چه بشود ؟ 
د مگر دفعه قبل که در خيابانها آمديم چه ش

  . ؟ سگ رفت ، گرگ جايش را گرفت 
  . مردم از اينها می ترسند 

اين طرز تفکر ، حاصل قبول استبداد است 
 .  

واقعا راه حل زندگی در ايران قبول زور 
  استبداد است ؟ 

  راه حل زندگی در نبود آينده است ؟ 
  راه حل تحصيل بدون کار است ؟ 

راه حل ورشکستگی کارخانجات بخاطر 
  کومت است ؟ سياستهای ح

راه حل حراج نفت و گاز کشور جهت 
  تثبيت قدرت است ؟ 

  راه حل هروئين ارزانتر از سيگار است ؟ 
 دانشجو ۴٢٠٠راه حل اقدام به خودکشی 

در يک سال است ؟ دفتر مشاوره وزارت 
دومين علت " خودکشی"علوم، اعالم کرد 

  . اصلی مرگ دانشجويان ايرانی است 
  

ری هم وجود دارد؟ يا اينکه راه حل ديگ
راه حلی   که موفق است و جويای 

  پيروزی اميد بر ياس می باشد ؟ 
جنبشهای مردم در ايران بدنبال شکستن 
ياس در ميان همگانند و تخم اميد را در 
اعتراض به بی عدالتی در دل بسياری 

اين جنبشها از ديو استبداد . کاشته اند 
ی می بينيم که معترضند و نم. نمی ترسند 

  . ترسند 
 تجربه خاتمی و احمدی نژاد به بسياری 
آموخته است  که   ديگر راه حلی در 

بدين سبب  . درون اين رژيم موجود نيست 
جنبشهای اجتماعی فعالتر ، هماهنگتر و 

  . هدفمندتر شده اند  
بر اساس يک نظر سنجی در ايران ، رژيم 

  : جنبشها را به  سه دسته تقسيم می کند 
شها ، يا جنبشهای محدود هستند  جنب- ١ 

. که رژيم از اين جنبشها ترسی ندارد 
سعی رژيم بر آن است که همه اين نوع  

  . جنبشها را محدود کند 
 يا جنبشها ، جنبشهای کور گسترده - ٢

که بنا بر وضعيت سنجی که در . هستند 
ايران شده است ، اين جنبشها را می توان 

 حضور .با کمک بسيجيان سرکوب کرد 
چه  نوع نيروی سرکوب در يک جنبش ،  
از ديد رژيم هويت اين جنبشها را نشان 

  . دهد 
 و يا جنبشها هدفدار و گسترده هستند - ٣

اين جنبشها نيروها و شخص هدف . 
و بر اساس  وضعيت . دهنده دارند 

سنجی، رژيم  از اين نوع جنبشها وحشت 
کامل دارد و ميخواهد  سپاه و بسيج هر 

را برای سرکوب اين نوع جنبشها دو 
  . هدفمند  وارد ميدان مقابله کند 

 جنبش در حال حاضر رژيم منتظر اين نوع
  . و حرکت از طرف مردم در کشور است 

رژيم وحشت از آن دارد که مردم 
  . سخنگوی خود را بيابند 

  
اما مشخصات سخن گو ی مردم چه بايد 
باشد تا جنبشها همه گير و در سطح ملی 

ه دريای خروشان جنبش مردم ساالری ب
  :بدل شوند ؟ 

 در مقابل رژيم استوار ايستاده باشد و -
   مخالف واليت فقيه و هر نوع واليت

  . باشد 
 دارای طرح آزاد سازی از استبداد به -

  . مردم ساالری باشد 
  .  موافق آزادی و استقالل کشور باشد -
 مدافع حقوق همگان باشد و در عمل ، -

طول زندگی خود اين دفاع را  نشان در 
  . داده باشد 

 با سلطه گران و بيگانگان سازش نکند -
و چشم کمک از آنها و دخالت دادن آنها 

  . در امور داخلی کشور را نداشته باشد
  .  طرح اقتصادی برای جامعه داشته باشد-
 موافق عدلت خواهی و مخالف هر گونه - 

  . تبعيض و جنايت مشروع باشد 

 شكست رژيم در متوقف كردن جنبش ها
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   12 و 11اعراف، آيه هاي 
   35 قرآن، سوره بقره، آيه  - 22
   19 قرآن، سوره يونس، آيه  - 23
 10 قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 24
 39 و فاطر، آيه هاي 125 توبه، آيه  و
 24   و21 نوح، آيه هاي   و45 تا 42  و

  ... و 28و 
 قرآن، سوره هاي قصص، آيه  -25

 و 39 و عنكبوت، آيه 79 و 76هاي 
  24غافر، آيه 

   قرآن، سوره تكاثر- 26
  ... قرآن، سوره هاي هود و - 27
 قرآن، سوره اعراف، آيه هاي - 27

 و هود، آيه 33 و انفال، آيه 165 تا 159
 58 و قصص، آيه هاي 117 و  116هاي 

   و ؟59و 
توحيدي، نوشته  در كتاب اقتصاد  - 28

ابوالحسن بني صدر، نيروهاي محركه 
بشمار آمده اند و در كيش شخصيت، 
نوشته ابوالحسن بني صدر، روشهاي 
آزاد زيستن و رشد كردن انسان كه هم 
نيروي محركه است و هم توليد كننده 
نيروهاي محركه و هم بكاربرنده آنها 
در رشد يا تخريب است، مطالعه شده 

 نوشته ابوالحسن بني اند و عقل آزاد،
صدر نيز روشهائي كه عقل قدرتمدار 
بكار مي برد و روشهايي كه عقل آزاد 

    .مي بايد بكار برد، شناسانده شده اند
30 –        BERNARD-HENRI 

LÉVY , La pureté dangereuse, 
Grasset, 1994  در اين كتاب، او براي

انتگريسم،  خاصه هاي دهگانه قائل مي 
نتگريسم هاي گوناگون را بزعم شود و ا

  .خود با يكديگر مقايسه مي كند
   

  
  

 يمحمود درويش شاعر مل
   درگذشتفلسطين

  
صحنه  ييش در جايمحمود درو

آوارگي خويش را اين گونه مي 
 دارم كه شش ساله اديبه " :سرايد
 باي آرام و زيا در دهكده.  بودم
 دارم اديخوب به . ميكرد ي ميزندگ
 تابستان كه معموالٌ يا از شبهيكيدر 

 ي كه روعادت داشتند عادت اهل ده 
پشت بام بخوابند مادرم ناگهان مرا از 

 با مي كه داردمي كرد و دداريخواب ب
 اني در مكدهصدها تن از مردم ده

 ي سربيها گلوله. ميكن ي فرار مها شهيب
  " ...گذشت ي سر ما مياز رو

 وي از همان دوران نوجواني در
.  شركت كردنيدم فلسطمبارزات مر
 به زندان افتاد و از آن فايدر شهر ح

 بود و مدتها سيپس مرتب گرفتار پل
 ي معرفسيهر هفته به پلخود را  ديبا
 در ،تحصيالتپس از اتمام . كرد يم

 1961سال و از شهرهاي اشغالي 
فعاليتش را به عنوان روزنامه نگار آغاز 
كرده و تا مدتي روزنامه االتحاد را 

 1969 وي تا سال .بيري كردسرد
 درازمدت يچندين بار در زندانها

 از ياسرائيل به سر برده است و بسيار
 او محصول همين يزيباترين شعرها

 براي 1970درويش در  .هاست زندان
 يادامه تحصيل سفري به مسكو كرد ول

 به قاهره بازگشت و در آنجا 1971در 
به كار پرداخت و تا اين زمان عضو 

 و دازمان آزاديبخش فلسطين بوفعال س
اش وقف اين  هاي زندگي تمام لحظه

 .  شدمبارزه
او به عنوان سردبير مجله ماهانه 

 و سردبير ارشد »فلسطينيهالشئون ال«
 »الكرمل«گاهنامه فرهنگي ادبي 

يكي از  .فعاليت داشتچندي به 
هاي شعر درويش  ترين ويژگي مهم«

 اين .است) يمبارزه طلب(مسأله تحدي 
در بيشتر كارهاي او ديده بي مايه كه 

شود در سه بعد اصلي قابل مشاهده  مي
بعد فردي و قهرماني، بعد قومي : است

 » .و بعد تاريخي ـ انساني
در «: محمود درويش  مي نويسد

اي بحراني و مصيبتهاي انساني هوضعيت
نويسنده بايد در زندگي واقعي هم 

 قي ايفا كند تا هم از لحاظ نقشي اخال
ادبي به كمال نزديك شود و هم 

هاي  آگاهي عمومي را به سمت ارزش
تر رهنمون سازد، كه اين دومي  واال

جامعه را نسبت به حق آزادي حساس 
اقدام امروز شما پيام انسجام و . كند مي

 و ».همدردي را به ملت ما منتقل كرد
تر از  در اين ميان هيچ چيز روشن

ن حقيقت فلسطيني و حقوق فلسطينيا
 در  اين كشور ما است، و ما حاال: نيست

بخش كوچكي از بخشي از سرزمين 
مان حضور داريم؛ سرزمين  مادري

اين . مان اي واقعي ما، نه كشور اسطوره
ها  اشغال، يك اشغال از طرف خارجي

توان نام ديگري بر آن  است و نمي
  ».گذاشت

حل سياسي  ما راه« :او تاكيد مي كند
 دو كشور را - ملتمبتني بر اصل دو

مان براي  ما تنها بر حق. ايم پذيرفته
زندگي عادي، براي داشتن كشوري 

هايي كه در سال  مستقل، در زمين

ايم، كه   اشغال شدند پاي فشرده1967
. گيرد المقدس شرقي را دربرمي بيت

نه براي مشكل  حلي عادال بايد راه
پناهندگان پيدا شود و بايد 

نه به پايان سازي استعمارگرا شهرك
گرايانه براي  اين تنها مسير واقع. برسد

دستيابي به صلح و پايان چرخه باطل 
 ».مرگ و خشونت است

 
محمود درويش در باره راه حل منازعه 
: فعلي در سرزمين فلسطين مي نويسد

 كشور ما نياز به يوضعيت كنون«
 ندارد؛ اوضاع آنچنان كه يتوضيح

دو ملت گويند داستان  ها مي اسرائيلي
. نيست؛ ماجرا، ماجراي اشغال است

تنها حق كه  مقاومت در برابر اشغال نه
وظيفه انساني ماست كه وضعيت ما را از 

. دهد بردگي به آزادي تغيير مي
ترين راه براي دستيابي به صلح،  كوتاه

آزادي فلسطينيان از اشغال است و 
ها از توهمي است كه  آزادي اسرائيلي

كر كنترل زندگي شود به ف باعث مي
م  اشغال اعال. ديگر مردمان بيفتند

جنگي است به زندگي عادي ما، به 
با  .هاي ما روياهاي ما و حتي به بدن

درماني داريم به  اين همه ما درد بي
. ل اميد به آزادي و استقال. اسم اميد

اميد به زندگي عادي كه در آن ما نه 
اميد به اينكه . قهرمانيم و نه قرباني

كان ما با آرامش به مدرسه بروند و كود
زنان باردار در آرامش بچه به دنيا 
بياورند؛ آن هم در بيمارستان و نه در 

اميد به اينكه شاعر به . ايست بازرسي
جاي خون، زيبايي را ببيند و رنگ 

اهللا  سرخ گلها را و اميد به اينكه رام
    ».دوباره شهر عشق شود و آرامش

 قرارداد اسلو ي اعتراض به امضادروي 
 سازمان تي، از عضو1993در سال 

 . استعفا دادني بخش فلسطيآزاد
محمود با تمام وجود خواهان صلح 

اين طنين صلح خواهي وي تا . بود
 2000 سال درحدي عميق بود كه 

 از وزيران دولت اسرائيل پيشنهاد ييك
 درويش وارد برنامه يداد كه شعرها

 ني اي شود ولي مدارس اسرائيليدرس
 .امدي به مرحله اجرا در نشنهاديپ

درويش سرودن را از زماني كه در 
مدرسه در حال تحصيل بود شروع 
كرده بود و نخستين مجموعه آثارش 

 منتشر شد يعني زماني 1960در سال 
با دومين . كه تنها نوزده سال داشت

اوراق (مجموعه اش برگ هاي زيتون 
 به عنوان يكي از 1964) الزيتون

 .ان پيشرو شعر مقاومت شناخته شدشاعر
جايزه ابن سينا، جايزه لوتس از انجمن 

آسيايي، جايزه -نويسندگان آفريقا
هنرهاي حماسي فرانس و مدال آثار 
ادبي و جايزه آزادي فرهنگي از بنياد 

) 2003نوامبر (لبنان و همين اواخر نيز 
. به وي اعطا شدجايزه ناظم حكمت 

 ام و ي من عربسيبنو «دهي قصديشا
»  هزار است50 تميشماره كارت هو

 و  او باشددهي قصنيتر شناخته شده
به « ، »يني فلسطكي زخم يروزنوشتها«

 گرياز د» احمد الزعتر«و » مادرم
. ...  او استياسي مشهور سديقصا

 نام "اثر پروانه" او يشعر اثر نيآخر“
 .  چاپ شدي سال جارليداشت كه اوا
  ! روانش شاد باد
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