
  

؟  پاسخ مثبت به اين!آيا بنا بر قول خامنه اي، احمدي نژاد يك دوره ديگر نيز رئيس جمهوري ايران است:انقالب اسالمي
، »حكم حكومتي«اي ظاهر سازيهاي پيشين را كافي نديده و برآن شده است با صدور پرسش بمعناي آنست كه اين بار، خامنه 

در فصل اول، از زبان اطالعات، براي اين . احمدي نژاد را براي يك دوره چهار ساله ديگر، به رياست جمهوري منصوب كند
  .ستجپرسش، پاسخ خواهيم 

 بر سر عراق و علت سكوت حكومت بوش در باره رژيم و وجه المصالحه شدن       در فصل دوم، روابط رژيم با امريكا را، از معامله
  . گروه رجوي،  از قول گزارشها و اظهار نظرها، پي خواهيم گرفت

.       در فصل سوم، به جنگ در گرجستان و رابطه قوا ميان امريكا و روسيه و در اين رابطه قرار گرفتن ايران  مي پردازيم
موضوعهاي اين فصل ... ود پايگاههاي هوائي اسرائيل در گرجستان براي حمله به ايران و پرونده اتمي ايران وگزارشهاي در باره وج

  .خواهند بود
در اين قسمت، .       در فصل چهارم، قسمت ديگري از تحقيق در باره مافياهاي حاكم بر كشور، را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

  .مأموران جنايتها معرفي مي شوندشبكه مافيائي زندانبانان، اين 
  : و در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد مي آوريمشور مي پردازيم       در فصل پنجم به اقتصاد ك

  
  

  رابطه انتخابات رياست جمهوري امريكا با تمديد
  : رياست جمهوري احمدي نژاد

  
در قسمت اول، گزارشي : ل را در دو قسمت از نظر خوانندگان مي گذرانيماطالعات و خبر ها و نظرهاي اين فص: انقالب اسالمي

از ايران شامل اطالعات در باره چرائي تمديد رياست جمهوري احمدي نژاد و استفاده از موضعگيري خامنه اي در انتخابات 
وم، اطالعات و ارزيابي هاي گويا كه رياست جمهوري امريكا و تهديد شدن اوباما با خطر يك يا چند اكتبر سورپرايز و در قسمت د

  :بر زبان رژيميان، جاري شده اند
  

  احمدي نژاد يك دور ديگر مي بايد: اكتبر سورپرايز خامنه اي
  : رئيس جمهوري بماند

  
 واليت مافياها است و تالش دارند  رژيماد كانديداي اصليژكه احمدي نآنند حاكي از ه اند مدآاطالعاتي كه به دست     

  . را براي دومين بار پيروز كنند تا وي
نها آ مردم و سياسيون را با دو دوزه بازي دور بزند و از تصميم گيري مي كند تالش خامنه اي كه حاكي از آنند ،اخبار    

  كه وي تالش دارد تا خود راگوياي آنند ، يكي به ميخ مي زند و يكي به نعلها، نآ سخنراني هايي كه در . از قبل مانع شود
                                بينابين نشان دهد

  5 در صفحه   
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  پرسشها از حسن رضائي وپاسخها از ابوالحسن بني صدر
  13 - قرآن در انديشه موازنه عدمي

  

  " آزادي و روشبيان"
  

  :پرسش نهم
 ارائه مي شود "قرآن، كالم محمد" استدالل ديگري كه از سوي هواداران نظريه 

اين است كه اگر اين كتاب برخاسته از تجربه شخصي پيامبر نبود، بحث هايي چون 
 بودن، ناسخ و منسوخ بودن، مجمل و مبين و اطالق و اختصاص به النزولیتدريج

در اين جا به مواردي .  قرآن ديده مي شود، نمي توانست باشداين شكل كه االن در
مي توان اشاره كرد كه ... چون تغيير قبله، حكم شرب خمر و احكام جنگ و جهاد و

از اين ديدگاه، وجود . همگي در همين متن موجود داراي احكام متنوعي هستند
 شرايط شخص اين چندگونگي در واقع نشان مي دهد كه متن قرآن، تابع حاالت و

زيست وي بوده است كه او هم به عنوان يك انسان به ناچار شاهد -پيامبر و جهان
كنند و  انسانها در روند تكاملي خود، تغيير پيدا مي. تغيير و تحول و رشد بوده است

بدين ترتيب پيامبر هم كه . ممكن است ديدگاههاي آنها هم تغيير پيدا كند
آيا اين . يدا شده بود، مشمول همين مسئله استاش پ تغييرات زيادي در زندگي 

  برداشت از رابطه پيامبر و قرآن را تأييد مي كنيد؟
  

  :پاسخ مختصر
هرگاه تنها به بررسي صوري موضوع بسنده كنيم، ادعائي را كه اين پرسش بر 
اساس آن به انديشه و قلم آمده است، يعني تغيير احكام به تناسب تغيير اوضاع 

اما از راه فايده تكرار، باز الزم است خاطر نشان كنم . ه مي يابيمو احوال، موج
كه كار منطقي كه اصالت را به صورتها مي دهد، غافل كردن عقل از واقعيت و 

قانع شدن به صورتي . حقيقت است و بنابراين نبايد فريب ظاهر ادعا را خورد
است، مي كه در همين موضوع از سوي عقل مدعي ساخته و پيش كشيده شده 

تواند آدمي را از رهنمودهائي غافل كند كه به كار برخورداري او از آزادي و 
قرآن بيان آزادي است و در نحوه بيان و ثبات و . حقوق ذاتي خويش مي آيند

تغيير احكام، از جمله احكامي كه در پرسش آمده است، نيز روش درخور بيان 
 سازگاري كامل ميان اصول آزادي را اتخاذ كرده است؛ روشي كه مبتني بر

راهنما و فروع است، تجربي و تدريجي است، هماهنگ با منطق زندگي است، 
گشوده است و به ضرورت تحول حقوقمدارانه از جامعه بسته به جامعه باز نظر 

  . اما اين مجمل نياز به توضيح دارد كه دعوت مي كنم توجه فرمائيد. دارد
  

  :احكامثابت ماندن اصول و تحول پذيري 
  

  :    نخست به پاسخهايي كه به پرسشهاي ششم و هفتم ارائه شد بازگرديم
  

 و ديگري تحول "در روابط قوا"در آنجا از دو تحول، يكي تحول جامعه ها 
بر اين اساس، هرگاه .  سخن گفتيم"از روابط قوا به روابط آزاد"جامعه ها 

قوقي بپذيريم، در جهان تحول نوع اول را  دليل براي تغيير احكام و قواعد ح
امروز، از رژيمهاي بسته و تبعيض محور حاكم بر ايران امروز و طالبان ديروز 

 كه در نظامهاي حقوقي اشان -گرفته تا رژيمهاي چين و روسيه و اروپا و امريكا 
  هوشمند هستند

  2در صفحه   

2008.    Sep28  -  15        706. Nr
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  :خبرها كه در مجموعه نخوانده ايد

  
 القاعده، 2، مرد شماره الظواهري)  سپتامبر8(به گزارش آسوشيتد پرس  ◄

 در اشغال تهران: همكاري با امريكارژيم و شخص خامنه اي را متهم كرد به 
كائيها همكاري مي كند و دو دولت دست نشانده عراق و افغانستان،  با امري

هر دو اين دولتها مي گويند كه .  افغانستان و عراق را به رسميت شناخته است
  . با آنها همكاري مي كند) خامنه اي (پاسدار اسالم 
حق اينست كه هم بن الدن و ظواهري و هم خامنه اي همه كار : انقالب اسالمي

  .وريخواه ها حاكم باشندمي كنند كه در امريكا، جمه
  
 مالي خبر مي –رسانه هاي رژيم مافياهاي نظامي :  كودتا در عربستان؟◄

)  سپتامبر3(استراتفور . دهند در عربستان كودتاي ناموفقي انجام گرفته است
  :اين خبر را تجزيه و تحليل كرده است

  
مي رود احتمال .  در  شرح خبر كه  تأمل مي كنيم، مي بينيم بي مبني است●

. قصد ايران از انتشار اين خبر بي پايه، متزلزل نشان دادن رژيم سعوديها باشد
ايران مي خواهد تبليغ كند كه رژيم بزرگ ترين صادر كننده نفت كه ادعا 

  .مي شود با ثبات است، ثباتي ندارد
  
 فرستنده تلويزيوني ايران به زبان انگليسي و نيز فرستنده تلويزيوني العالم ●

 سپتامبر، هردو خبر داده اند كه سازمان 3باز متعلق به ايران است،  در كه 
 العالم منبع خود را . استامنيت عربستان يك كودتاي نظامي را كشف كرده 

 از قول نشريه اي به اسم آفاق خبرداده Press TVالوطن ذكر كرده است و 
استار است كه در امريكا از سوي عربستاني هائي منتشر مي شود كه خو

آفاق نيز از قول يك مقام امنيتي عربستان كه .  اصالحات در عربستان هستند
  . نامش را نبرده، خبر داده است

  
  16در صفحه    

  ؟!حكم حكومتي
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 و خودي را از غير خودي در 
 -!برخورداري از حقوق تميز مي دهند

اگر بنا بر اصل تغيير . وجود دارند
احكام بر اساس روابط قوا باشد، نه تنها 
به تعداد اين كشورها، بلكه به تعداد 
وضعيتهاي پديد آمده روي كره زمين، 

ازه مي بايد دائم در فكر ابداع احكام ت
به جاي احكام موجود در قرآن باشيم، 
مگر اين كه نظامهاي حقوقي و جزائي 

براي نمونه نظام حقوقي (جامعه خاصي 
را به عنوان ) فرانسه يا ايتاليا يا آلمان

الگوي ثابت خويش برگزينيم و احكام 
آن را در جا جانشين احكام قرآن 

اما اين روش را استبدادها در . بگردانيم
كيه و استعمار گران در ايران و تر

مستعمره هاي خود بكار برده اند و به 
در خود مغرب . شكست انجاميده است

زمين نيز كه الگو تصور مي رفت، با 
وجود اين كه نظامهاي حقوقي و 
جزائي جديد فرآورده تحول تاريخي 
دروني خود آنها بوده است، امروزه از 
بحران و يا دست كم انواع نابسامانيها، 

مله نابساماني برخاسته از مسابقه از ج
. جرم و قانون، در حال وقوع است

چرا كه انسان در برابر قدرت سرمايه، 
روز به روز، تنها تر و بي كس تر مي 

به عنوان شاهد مثال كافي است . شود
در خود غرب در  حجم فزاينده جرم 
ها و تشديد كيفرها براي حفاظت از 

ازار، حريم سرمايه و به خاطر توسعه ب
  :تأمل كنيم

 به عوض جرم زدايي، با كاستن بار 
زور از روابط  فرد با فرد و گروه با 
گروه، مهار و تخريب نيروهاي محركه 
و حفظ نظام اجتماعي سرمايه داري، 
به انواع  مخدرها و سكس  و پول و 
ديگر نمادهاي قدرت،  امكان عمل 

  . داده مي شود
بط قوا اما اگر مالك، گذار از روا      

به روابط آزاد و از نظام اجتماعي بسته 
يا نيمه بسته به نظام اجتماعي باز باشد، 
تغيير احكام نمي بايد مطابق نيازهاي 
نوشونده ساخت قدرت تغيير كند، بلكه 
مي بايد تابع سامانه هائي از اصول 
راهنما باشد، به گونه اي كه هر تغيير 
در احكام حقوقي و جزائي، ضمن 

رجمان گذار از رابطه هاي قوا اينكه ت
به رابطه هاي آزاد باشد، مانع از 
بازگشت به اعتياد به بندگي قدرت 

  .شود
      در پاسخها به پرسشهاي پيشين، اين 

اينجا تنها . سامانه ها را شناسانده ام
خاطر نشان مي كنم كه در قرآن، 
همچون روش، ناسخ و منسوخ و مطلق 

» االت و شرائطح«را، نه  به ... و مقيد و
كه به روشي كه خود قرآن ) ص(پيامبر 

پيش مي كشد و انساني كه بسا همواره 
از آزادي و حقوق خويش غافل است، 

هرگاه با چنين نگاهي . مي بايد سنجيد
به احكام موجود در قرآن بنگريم، 
واقعيتها و حقوقي را مي بينيم كه منطق 
صوري، مدعي را از ديدنشان ناتوان 

از جمله اين واقعيتها و . كرده است
  :حقوق را

در قرآن، اصل تغيير احكام در . 1
ارتباط تنگاتنگ با اصل تغيير از روابط 
قوا به روابط آزاد و در پرتو اصول 

قرآن خود اين . راهنما معنا مي يابد
روش را بكار مي برد و به انسان هم مي 

براي مثال، در باب .  آموزد
 روش نوشيدنيهاي الكلي، قرآن هم

تجربي و تدريجي تحول را مي آموزد 
توضيح اين .  و هم روش تغيير حكم را

  كه؛
موضوع حكم در آيات مربوطه، . 1/1

اين . شراب و شرابخواري است
موضوع يك امر واقع مستمر است، 
امري نيست كه فقط در دوران پيامبر 

پس رهنمود مي . واقع شده باشد و بس
ص دهد كه هنر قانونگزاري در تشخي

امور واقع مستمر از امور واقع متغير 
  .است

ميان آيه هاي مربوطه، هيچگونه  . 1/2
يعني در آيه اي حكمي . تناقضي نيست

را نمي يابيم كه در آيه اي ديگر، همان 
موضوع با حكمي ديگر نقض شده 

حكم بعدي حاصل جريان تجربه . باشد
  .و بيانگر رشد است

 كه بدان(روش آيه ها، تجربي  . 1/3
به . و تدريجي است) باز مي پردازم

تدريج كه انسان برآزادي و حقوق 
خود عارف مي شود و رابطه ها، رابطه 
هاي آزاد مي شوند، هشدار جاي به 

  ) 1. (حكم بر اجتناب مي سپارد
در مورد مشروب مستي آور و در  . 1/4

تمامي موارد ديگر، تغيير حكمها افزون 
ژگي بر سه ويژگي باال، واجد اين وي

مهم نيز هستند كه پيوسته در جهت 
خشونت زدائي بيشتر و از اين رو 
متناسبتر با روابط آزاد تر انسانها مي 

  .شوند
اما آيا قرآن به مثابه روش، خود  . 2

اين روش را مستقيماً مي آموزد و يا 
اينها برداشتي يا به اصطالح رايج 
قرائتي از جمله برداشتها و قرائتها هست 

ن در اين باره تصريحي و خود قرآ
قرآن خود اين روش را مي . ندارد؟

آموزد و بمثابه بيان آزادي جز اين 
  :به اين شرح. روش نمي آموخت

» ام الكتاب«قرآن مي گويد  . 2/1
ثابت و خداوند، حكمها را برابر با آن 

طرفه اين ) 2. (ايجاد و يا محو مي كند
ام «كه در فقه تكليف مدار، اين 

 كه محو شده است و است» الكتاب
مطلق و مقيد، و عام و خاص، و ناسخ و 
منسوخ مجوز از خود بيگانه كردن دين 
در بيان قدرت گشته و دامنه اين از 
خودبيگانگي تا بدانجا رسيده است كه 

دردين اكراه (» الاكراه في الدين«
نيز در فقه رايج عمالً به آيه اي ) نيست

  !.منسوخه بدل گشته است
را اصول راهنما » ام الكتاب«با اين كه 

اما هيچ اثري از رعايت ) 3(دانسته اند، 
آنها در تبيين احكام و تحول آنها 

  .مشاهده نمي شود
هر نسخي يا تغيير حكمي كه با  . 2/2

رعايت ضوابط چهارگانه باال و اصول 
راهنما انجام پذيرد، حكم تازه، حكمي 

  ).4(بهتر از حكم پيشين بايد باشد 
ين سان، قرآن خود مي گويد بد . 2/3

ام «بخش اول، : شامل دو بخش است
است كه شامل سامانه هاي » الكتاب

اصول راهنماي  بيان آزادي  است و 
بخش دوم، احكام و رهنمودها براي 
تحول از روابط قوا به روابط آزاد 

  .است
رهنمودهائي كه انسان را برآزادي و 

و _حقوق خويش عارف نگاه مي دارند
 عقل آزاد را از جمله در روشهاي

، عقل آزاد و كيش شخصيتكتابهاي 
در كتاب . يك به يك توضيح داده ام

، روش مقايسه اي شيوه ها و عقل آزاد
قواعد حاكم بر عقل قدرتمدار را نيز 
يك به يك تشريح كرده ام، تا فهم 

هر عقلي . معناي عقل آزاد آسانتر شود
كه آزادي خويش را بجويد، كتاب را 

 و شفاف و آسان خواهد يافت روان
  . چرا كه روشها را مي شناساند

در ادامه از روش ديگري بحث بميان 
مي آورم كه قرآن به انسانهاي خواستار 
. آزاد شدن از روابط قوا مي آموزد

چرا كه تا انسانها آزادي و حقوق 
خويش را بازنشناسند و رابطه ها را بر 
وفق اين حقوق، برقرار نكنند، بيان 

زادي و اصول راهنماي آن را به آ

چشم عقل نمي بينند و تغيير احكام 
  .همچنان تابعي از روابط قوا مي شود

  
روشهاي آزادي از روابط قوا در 

  :قرآن
  

    آدمي آزادي را در مي يابد و 
قدرت را  از ميان بر مي دارد اگر 
روشهاي زير را كه قرآن مي آموزد، 

  :درپيش گيرد
دي مستقل و آزاد خويشتن را موجو. 1

بداند و حق تصميم را ذاتي وجود 
خويش و غير قابل انتقال بشمارد و 
اطاعت در مقام تصميم گيري را محالي 

 هرچند –شناسد كه حتي زور  مطلق 
 نيز نمي تواند –در وجود نيامدني است

اما براي توضيح . آن را ممكن كند
بيشتر اين موضوع، ذكر نكاتي الزم 

  : است
م تصميم گيري، مقام اطاعت مقا.  1/1

نيست، به اين دليل ساده كه هنوز 
امري بوجود نيامده است تا اطاعت 
. كردن يا نكردن معني پيدا كند

تصميم، كاري دروني هر انسان است و 
كسي نمي تواند جانشين ديگري در 

زيرا كسي از . گرفتن تصميم شود
انگيزه ها و معلومها و داده ها و اطالعها 

هنما و هدف و روش انسان و اصل را
ديگري آگاه نيست و برفرض هم كه 

كه امري نزديك به محال –آگاه شود 
 تصميم گيرنده نمي تواند -است

خويشتن را از انگيزه ها و معلومهاي 
خود خالي، و از انگيزه ها و ... و

اصل راهنما وروش كسي ...معلومها و
كه مي خواهد به جاي او تصميم 

. ن كار نشدني استاي. بگيرد، پر كند
تصميم جمعي را نيز اعضاي جمع مي 
بايد بگيرند و اين حق و توانائي نيز 
قابل انتقال به جمع ديگر و يا يك 

از اين . شخص، ولو عضو جمع نيست
هركس خود : روست  كه فرمود

خويشتن را هدايت مي كند و امرآنها 
  ).5(شورا ميان خود آنهاست 

از حقوق مقام برخورداري انسان  . 1/2
زيرا اين . خويش نيز مقام اطاعت نيست

حقوق ذاتي انسانند و انسان خود مي 
بايد زندگي خويشتن را عمل به حقوق 

مي توان انسانها را به آگاه . بگرداند
شدن از حقوق خويش و عمل به اين 
حقوق خواند، اما نمي توان جانشين 
كسي در عمل به حقوق او شد و نيز 

نسانها را بر آن نمي توان به زور، ا
. داشت كه به حقوق خود عمل كنند

راستي اينست كه انسانها از راه عمل به 
حقوق خود، از روابط قوا آزاد مي 
شوند و در جامعه آزاد، انسانها از راه 
بكار انداختن استعدادهاي خويش و 
برخوردارشدن از حقوق خود، 

  .جامعيت مي جويند
هرگاه گفته شود در جهان  .  1/3
مروز، جامعه هائي وجود دارند كه در ا

آنها، اعضاي جامعه نمايندگانشان را بر 
مي گزينند و حق تصميم خود را به 

گوينده اگر  آنها واگذار مي كنند،
خود را از بند منطق صوري رها كند و 
واقعيت را همان سان كه هست ببيند 
در مي يابد كه در اين جامعه ها نيز 

ه كسي مردم حق تصميم خود را ب
واگذار نمي كنند چرا كه شدني 

آنها قانون اساسي را خود .نيست
در هر دوره، در باره . تصويب مي كنند

برنامه هائي كه به آنها پيشنهاد مي شود، 
تصميم مي گيرند و به كساني رأي مي 
دهند كه برنامه مطلوب تر را پيشنهاد 

منتخبان پرشمارتر، مجريان . كرده اند
. يت جامعه هستندبرنامه مصوب اكثر

منتخبان كم شمارتر، نيز از ديد تصميم 
رأي دهندگان، مأمور نظارت و انتقاد و 

اما آيا در . هشدار به جامعه مي شوند
آنها كه . عمل نيز، چنين است؟ نه

اكثريت پيدا مي كنند به تمامي وعده 
از اين رو، . هاي خود عمل نمي كنند

نظريه سازاني كه دموكراسي را 
ار خود كرده اند، وفا نكردن موضوع ك

به عهد منتخبان را يكي از فسادهائي 
مي دانند كه دموكراسي را فاسد مي 

  .كند
در . مقام اجرا، مقام اطاعت است . 1/4

قرآن، اطاعت از خداوند و رسول او، 
كدام . اطاعت از امر معرفي شده است

امر؟ امر به بازشناسي حقوق خويش و 
تن حكم حقوق ديگري و امر نپذيرف

از آغاز تا پايان كتاب، آيه اي ). 6(زور 
نمي توان يافت كه در آن، خداوند از 
انساني خواسته باشد از حق تصميم 
خود چشم بپوشد، بلكه با تأكيد از او 
خواسته است خود را چون مرده در 
دست مرده شوياني كه ارباب قدرت 

البته اطاعت از ). 7(هستند، قرار ندهد 
بديهي .  قضا نيز هسترسول، در مقام

است مراجعه به قاضي آزاد است ولي 
مراجعه كنندگان، مي بايد حكم قاضي 
  .را كه خود برگزيده اند، اطاعت كنند

از آنجا كه در پي تصميم نوبت  . 1/۵
عزم و اجرا مي رسد، تصميم گيرندگان 
يا خود آن را اجرا مي كنند، كه در 

» ولي از خويش«اين حالت خود 
در واقع به هنگام اجرا از هستند و 

خويشتن اطاعت مي كنند، و يا كس يا 
كساني را بر مي گزينند كه مجري 
تصميم آنها شوند و از منتخبان خود 

  )8. (اطاعت مي كنند
و چون در آيه ها نيك تأمل كنيم       

كه (اطاعت : به امر مهمي پي مي بريم
) در لغت نيز از طوع و رغبت است

 به نبود زور و بود نسبت به حق، نياز
رغبت و بسا كمال رغبت دارد و حال 
اين كه پيروي از طاغوت، نياز به بود 

بدين قرار، آنها . زور و نبود رغبت دارد
كه تن به اطاعت از حكم زور مي 
دهند، يا زور باورند و يا خويشتن را 
ناتوان و به چنين اطاعتي ناگزير مي 

  .بينند
م دارد و از آنجا كه انسان حق تصمي. 2

او از استقالل و آزادي در گرفتن 
تصميم برخوردار است، الجرم مي بايد 

، و خويشتن )9(نفس خويش را مكلف 
را مسئول بداند و اعتماد به نفس داشته 

چنين كسي مي تواند روشهائي . باشد
را بكار برد كه او را از روابط قوا آزاد 
مي كنند و در برابر زور و زورمداري 

اين .  نصيب او مي كندپيروزي را
روشها كه در قرآن به تكرار آمده اند 

  :عبارتند از
درس اولي كه قرآن مي آموزد .  2/1

هيچ : و بس بزرگ، اين درس است
انساني نمي تواند غفلت ديگران از 
حقوق خويش و اعتيادشان را به 
اطاعت از زور، وسيله توجيه تسليم 

بر او است كه . شدن به حكم زور كند
ند اگر هم يك تن باشد و بر حق بدا

بايستد، نه تنها به آزاد زيستن و رشد 
كردن تواناست، بلكه به تغيير دادن نيز 
تواناست چرا كه سخنگو و بيان كننده 

همه انسانها و بلكه تمام هستي در 
  .آزادي و حقوق ذاتي است

انسان استقالل و آزادي در گرفتن . 2/2
 تصميم را از دست مي دهد هرگاه،

اما تجربه را روش . تجربه را روش نكند
         كردن به چند چيز تحقق پيدا 

  كند ؛  مي 
 دانستن اين واقعيت كه روش علم، ●

علم است، روش آزادي، آزادي است، 
روش حق ،حق است و روش قدرت، 

كسي كه مي خواهد . زور است
دانشمند شود، آموختن علم را روش 

كسي هم كه مي خواهد . مي كند
، آزاد شدن را روش مي آزادي بجويد

همانطور كه خواهان قدرت، زور . كند
را در اشكال گوناگونش روش مي 

  .كند
 دانشجوئي را بايستي دائمي گرداند ●

. به ترتيبي كه تجربه، هيچگاه رها نشود
و البته در سير و سلوك دانشجويي نكته 
اصلي توجه به نقد است كه از طريق 

صهاي روش تفكر انتقادي، دائماً از نق
دانش كاسته مي شود و يا اگر دانسته، 
آميخته اي از علم و جهل است، از 

، چنانكه با )10(جهل زدوده مي شود 
هر دستĤورد جديدي، علم پيشين بماند 
و نقص و جهل از ميان بروند و يا از 

رابطه ناسخ با . ميزانشان كاسته گردد
روشي كه قرآن . منسوخ همين است

اال اين كه . مي آموزد، همين است
انسان از علم كمتر به : مدعي مي پرسد

علم بيشتر مي رسد اما خداوند علم 
مطلق است او چه نياز به ناسخ و 
منسوخ دارد؟ پاسخ اينست كه او نياز 

، اين انسانها هستند كه نياز به ندارد
تغيير روش براي رهائي از بندگي 

حكم وقتي محتواي . قدرت را دارند
 بايد زماني به زور زدائي است، مي

انسانها ارائه شود كه آمادگي يافته 
پس اين انسانها هستند كه نياز به . باشند

جامعه اسالمي . آماده شدن دارند
آزادي كه مي بايد اسوه و الگو مي 
شد، در روش آزاد شدن و رشد كردن 
در آزادي و دوري گرفتن در 

الگو مي ) اسالم... (= فراخناي الاكراه و
سخ و منسوخ را بعنوان بايد نا. شد

اعضاي آن . قانون رشد مي آموخت
جامعه و همه انسانها مي بايد نقش و 
مسئوليت خويش را در حفظ بيان 
آزادي از تبدل به بيان قدرت  مي 

هرگاه انسانها نقش . شناختند و بشناسند
و مسئوليت خود را شناخته بودند، كجا 
ممكن بود واليت مطلقه فقيه را به آنها 

ل كرد؟ كجا ممكن بود كسي تحمي
بتواند ادعا كند واليت فقيه مقدم بر 
احكام دين است و ولي فقيه مي تواند 
احكام دين را تعطيل كند؟ كجا ممكن 

  ...بود
از آنجا كه از عيبهاي انسانها، يكي 
اينست كه تجربه را در نيمه رها مي 
كنند و بسا امر و نهي قدرتمدارانه را 

اصل تجربه روش زندگي مي كنند، ح
خود را با جويندگان روش در ميان 

از كارهايم، يكي نگارش : مي گذارم
ميان .  استاصول راهنماي اسالم

 40نخستين كار و يافته هاي امروز، 
در طول اين مدت، . سال فاصله است

. تحقيق در اين اصول رها نشده است
حال اگر كار اول با كار دوم مقايسه 

ر دوم كار شود، مشاهده مي شود كه كا
بخشي از . اول را در بر مي گيرد

كاستي هاي كار اول در كار دوم، 
  اول در كار دوم، كار. جبران شده اند
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كار دوم نسبت بكار . جبران شده اند
شامل . اول، نارسائي هاي كمتري دارد

به همين . يافته هاي جديد نيز هست
ترتيب، كار سوم شامل دو كار قبلي و 

ته هاي جديد و فاقد بخشي از شامل ياف
. نقصها و نارسائيهاي دو كار قبلي است

تحقيق ادامه يافته است و هرگاه 
فرصت بيابم و كار چهارم را آماده 
انتشار كنم، باز شامل كارهاي پيشين 
مي شود و بسا از نقصهاي موجود در 

  .آنها فارغ مي گردد
درس اين روش اينست كه تجربه يك 

 روش تجربي .جريان مداوم است
روشي نيست كه تجربه اي را انجام 
دهي و هرگاه به نتيجه نرسيد، رها 
. كني و به تجربه ديگري بپردازي

روش، وقتي تجربي است كه بهنگام 
برخوردن به مشكل و يا  نرسيدن به 
نتيجه، عاملهاي موجد مشكل و يا 
علتهاي به نتيجه نرسيدن را بجوئي و 

را تا رسيدن آن عاملها را نسخ و  تجربه 
  . به نتيجه مطلوب ادامه دهي

 بدين سان، دانشجوي تجربه گر در ●
: جستجوي حق، دو چراغ راه دارد

يكي نسخ نسخ پذيرها و ديگري شفاف 
. شدن مبهم و يا شفاف تر شدن شفاف

اين چراغ، آدمي را از تفاوت دو كس 
كسي كه : با دو روش نيز آگاه مي كند

، خط آزادي را هدف و روش مي كند
پندار و گفتار و كردار او،  به يمن نسخ 
نسخ پذيرها و شفافيت بر شفافيت 
. افزودن، در حال مستقيم شدن است

اما كسي كه قدرت را هدف و روش 
مي كند، به خاطر اين كه پندار و 
گفتار و كردارش، ضد و نقيض مي 
شوند، زمان به زمان، از خط مستقيم 

ور عال اولي در ن. بيشتر فاصله مي گيرد
و  دومي در ) 11(نور رشد مي كند 

ظلمات فرو مي رود و فرو مي ماند 
)12.(  
در زندگاني اجتماعي نيز، هرگاه . 2/3

رويه شود، ) سنت ابتال(تجربه و آزمون 
حقوق انسان و حقوق جمعي انسانها 
محك مي شود و با همان دو چراغ، 
ناشناخته ها شناخته و هرگاه نسخ پذير 

بدين سان، .  شوندباشند، نسخ مي
جامعه هيج عضو و استعداد خود را از 

اعضاي آن يكديگر را . دست نمي دهد
و رابطه ) 13(به حقوقمندي مي پذيرند 

ها با يكديگر را رابطه هاي آزاد مي 
  .كنند

     با آنكه قرآن، جاي جاي، ابتال را 
روشي مي خواند كه خداوند بكار مي 

، اين در جامعه هاي مسلمان) 14(برد، 
در جامعه . روش يكسره مفقود است

هاي شيعه نيز، عقل توجيه گر به ياد 
سنت ابتال نمي افتد و برآن مي شود 

و ) ع(براي زندگي و مرگ علي 
. فرزندان او، اين يا آن توجيه را بسازد

حال آنكه آنها شجاعان و هنرمنداني 
بودند كه از ورود در ابتال نهراسيدند، با 

ايستادند، قدرت تمام وجود برحق 
پرستان را شناساندند و، بدين ابتال، 

آشكار كردن ( = منسوخشان كردند 
  ) نقص و زور از روش آنها

بديهي است شرط ورود در ابتال، حق 
چرا كه زورمدار نمي . مداري است

. تواند زورمدار را به آزمون بخواند
بدين خاطر كه از جنس اوست و بنا بر 

ين زورمندتر قاعده، در اين رابطه، ا
حال آنكه . است كه سلطه مي جويد

در روياروئي حقمدار با قدرتمدار، اين 
قدرتمدار است كه يا مي بايد قدرت 
را رها كند و يا ماهيت زور پرست 

بدين قرار، در . خويش را آشكار كند
روياروئي سرور آزادگان، حسين، با 
نماد قدرتمداري، يزيد، تمام حق با 

درسي .  رويارو شد)زور(= تمام قدرت 
كه اين آزمون مي آموزد اين نيست 
كه خالفت اموي زوال جست، چرا كه 
آن استبداد و بسا بدتر از آن، تا زمان 

برقرار شده اند ما، در اين و آن جامعه، 
درس آن تجربه . و هنوز وجود دارند

اينست كه وقتي يك طرف قدرت را 
در انحصار دارد و طرف ديگر، البته 

زرگ جامعه تحت استبداد، اكثريت ب
مقهور قدرت شده است، روياروئي 
پيروزمندانه در برابر استبداد ممكن 

اگر جامعه بر خيزد و بر حق . است
بايستد و ستون پايه هاي قدرت را از 
ميان بردارد، پيروزي او قطعي و بدون 
برگشت است، زيرا استبداد منسوخ مي 

اما اگر هم جامعه برنخاست، . شود
 و بسا هر فرد كه بر خيزد و بر هرگروه

با اين . حق بايستد، پيروز مي شود
تفاوت كه در حالت اخير جريان نسخ 

از اين رو، . استبداد، طوالني مي شود
هركس مي بايد نفس خود را مكلف 
بداند و به يمن جهاد اكبر، نماد حق 
بگردد و شجاعت ورود در ابتال را در 

، راه خود بپرورد و با ورود در آزمايش
  . استقالل و آزادي انسان را هموار كند

 بديهي است كس يا گروهي كه وارد 
ابتال مي شود و يا مي شوند، از 
زورپرستان پاداش نيكو دريافت نمي 

چنانكه، هم اكنون . كند و يا نمي كنند
 قرن و روشن 14با وجود سپري شدن 

شدن موضوع قيام عاشورا، زورپرستاني 
 آزادي، را هستند كه حسين، نماد

اي مي دانند كه بر خليفه » ياغي«
مسلمين خروج كرد و زورپرستان نوع 

را به ) ع(ديگر، برادر ارشد او، حسن 
خاطر صلح با معاويه سرزنش مي كنند 
و از خود نيز نمي پرسند مگر نه به يمن 
ورود علي و فرزندان او در ابتال بود 
كه ماهيت معاويه و استبداد بر جامعه 

ن و بر همه انسانها شناسانده شد؟ مسلمانا
پس سرزنش آنها از چه روست؟  نمي 
پرسند زيرا قدرت را مدار مي شناسند 

  . و نه حق را
تجربه را روش كردن، ناگزير به . 2/4

. زمان و مكان اجتماعي نقش مي دهد
توضيح اينكه، امور واقع ناسازگار با 
حقوق انسان، بسان بيماري، به تدريج 

آيه ها . شدن هستندقابل زدوده 
پيرامون نوشيدن شراب و بسياري 
ديگر، ترجمان تدريجي بودن تحول 
هستند و راهنماي انسانهايند در 
مديريت تغييراز روابط قوا به روابط 
آزاد و قانونگذاري براي تغيير جامعه از 
نظام اجتماعي اي كه ساخته و نگهدار 
روابط قواست، به يك نظام اجتماعي 

در آيه ها كه تأمل .  پذيرباز  و تحول
كني مي بيني آيه اي كه آيه ديگر را 
به اصطالح نسخ مي كند، در يك سير 
تكاملي محتواي پيشين را در بر مي 

چنانكه آيه . گيرد و بر آن مي افزايد
اي شراب را داراي سود و زيان مي 
داند و قيد مي كند كه سودش از زيان 
بيشتر است و آيه بعدي، اجتناب از 

  )1۵(وشيدنش را واجب مي شمارد ن
پندار و گفتار و كردار را از زور . 3

خالي و از حق پركردن و ديگران را 
نيز صاحب حقوق شناختن و رابطه با 
آنها را از زور خالي و از حق پركردن، 

  : نياز به يك رشته نسخها دارد
نسخ ثنويت تك محوري و دو . 3/1

محوري به مثابه اصل راهنما و آزاد 
ردن عقل به يمن موازنه عدمي به ك

  .مثابه اصل راهنما
در اين جا، پرسشي اساسي پيشا . 3/2

هرگاه در : روي عقل قرار مي گيرد
جامعه اي رابطه ها، رابطه هاي قوا 
بودند، آيا يك انسان به تنهايي مي 
تواند رابطه خود را با ديگران، رابطه 
آزاد كند؟ به يمن دو چراغ، يكي نسخ 

پذير و ديگري شفاف شدن شدن نسخ 
مبهم، آدمي مي تواند رابطه هاي خود 
را با ديگر اعضاي جامعه رابطه قوا نكند 
. و الگوي انسان مستقل و آزاد بگردد

چگونه؟ قرآن خود روش را مي 
  آموزاند؛

 در ابتالئي از نوع ابتالئي كه ابراهيم ●
در آن شد و آتشي بر او سرد گشت كه 

ي، افروخته جامعه در بند قدرتمدار
توضيح اين كه هرگاه آدمي  ). 16(بود 

خلق گمراه را بگذار و : به خود بگويد
خود را باش، روش او فعل پذيري مي 
شود و البته با چنين روشي، قادر 
نخواهد بود آزاد بزيد و با ديگران 

پس بر وارد .  روابط قوا بر قرار نكند
شونده در آزمايش است كه فعال 

و ديگران، )  17( خود بگردد و در  نقد
نسخ پذيرها را بيابد و آنها را كه خود 
مي تواند نسخ كند و آنها را  كه نياز به 
معرفت ديگران بر حقوق خود دارد  با 

روش كار او . جامعه در ميان بگذارد
مي بايد تبليغ و تبشير و انذار باشد 

)18 .(  
 رابطه هاي انسان آزمونگر هم شامل ●

 كه ديگران با وي رابطه هائي هستند
برقرار مي كنند و هم رابطه هائي كه 

بنا بر . او با جامعه بر قرار مي كند
قاعده، او مي بايد قبل از هر چيز نفس 
خويش را مكلف بداند و خود، رابطه 
هاي خويش را با ديگران از زور خالي 

اين كار را با خالي كردن ). 19(كند 
پندار و گفتار و كردار از  زور و 

كردنش از حقوق، آغاز مي كند و با پر
 به جاي –تكيه بر استعداد خويش 
 و خالي –خوردن از دستĤورد ديگري

كردن رابطه هايش با ديگران از زور، 
و در آنچه مربوط مي . دنبال مي كند

شود به رابطه هائي كه ديگران با او 
برقرار مي كنند، بر اوست كه بر حقوق 

. نشودخويش استوار بايستد و واكنش 
همواره كنش شدن كاري است كه 
تنها از انسان آزاد بر مي آيد و روشي 
بس تعيين كننده براي پيروزي بر 

كنش شدن به انسان . قدرتمداري است
آزاد امكان مي دهد روشهاي خشونت 
زدائي را يك به يك بكار گيرد و  آتش 

  . روابط قوا را بر خود سرد كند
 نسخ زور موجود در رابطه هاي ●

ديگران با خود، هنوز نيازمند آنست 
كه آزمونگر، ديگران را انسانهاي 
حقوقمندي بشناسد كه به زورمداري، 
از حقوق و استعدادهاي خويش، غافل 

اطمينان زورگويان به اين . گشته اند
كه آزمونگر جز نسخ زورمداري چيزي 
در سر ندارد، بسياري از آنها را كه در 

 آزادي و موقعيت مسلط نيستند به ياد
حقوق خويش مي اندازد و جانب 

پندار و گفتار و . آزادي را مي گيرند
كرداري كه ميان آزمونگر و جامعه 
معتاد به روابط قوا بايد پيش گرفته 
شود به گونه اي كه با استقالل و 
آزادي و حقوق هيچ انساني در ستيز 
نيفتند، آزموني است كه صبر ايوب مي 

نتيجه مي طلبد اما بدون ترديد به 
  .رسد

دروغ زدائي و ظن زدائي، ابهام .  4
زدائي، شك زدائي، خشونت زدائي، 

و، در ... خصومت زدائي، يأس زدائي و
يك كالم، زدون تمامي صفاتي كه 
ترجمان زورمداري هستند، آن نوع 
شفاف سازي است كه قرآن مي آموزد 

چرا كه بيانهاي قدرت، واجد ). 19(
 و ظن و ابهام و شك و خشونت

.  هستند... خصومت و يأس و دروغ و
بنا بر اين، هربار كه بخواهند  بيان 

آزادي را در بيان قدرت از خود بيگانه 
كنند، بر راست لباس دروغ مي 
پوشانند، انسانها را دسته بندي مي كنند 

، خصومت را )خودي و غير خودي(
اصل و دوستي را فرع مي كنند، شفاف 

انشين مي را مبهم و علم را با ظن ج
كنند، مجمل را جايگزين مفصل مي 
كنند و كلمه طيبه را خبيثه مي سازند 

  ... و) 20(
      و شفاف سازي البته تحقق پيدا مي 

  :كند به چند شيوه
زدون ابهام و ظن از يافته هاي .  4/1

خويش تا آشكار شدن واقعيت آن سان 
  .در علم روش همين است. كه هست

يان موضوع زدودن تناقض در ب. 4/2
تحقيق، بااين توجه كه اين دروغ 
. است كه به ضرورت، تناقض در بردارد

زيرا حق با حق ، تضاد . و نيز نسخ تضاد
پس وجود تضاد گوياي . نمي يابد

  . آنست كه بيان، بيان قدرت است
زدودن زور از بيان با توجه به اين . 4/3

  .امر كه در بيان آزادي اكراه نيست
 معاني كلمه ها و دقيق كردن.  4/4

جمله ها بر وفق اصول راهنما و 
به ترتيبي . شناسائي امور واقع مستمر

كه كلمه ها همواره يك و همان معني 
  .را داشته باشند

زدودن تبعيضها چرا كه بيان . 4/5
اين . آزادي، خالي از تبعيض است

ويژگي بيان قدرت است كه توجيه 
بيان آزادي نسخ . كننده تبعيضهاست

تبعيضها همگي . ه تبعيضها استكنند
ناقض استقالل و آزادي انسان و حقوق 

  .ذاتي او هستند
زدودن هر حكم و رهنمود كه . 4/6

. حق را با مصلحت جانشين مي كند
چرا كه بنا بر بيان آزادي، مصلحت 

  .بيرون از حق، مفسدت است
زدودن حكم و يا رهنمودي كه . 4/7

هرچند موضوعش امور مستمر همه 
ي و همه زماني و نيز حقوق هستند مكان

اما خود آن حكم و يا رهنمود 
چرا كه بنا بر بيان . جهانشمول نيست

آزادي، حقوق همه مكاني و همه 
روش نسخ . زماني و همگاني هستند

امور واقع مستمر ناسازگار با  حقوق را 
هر امر : نيز، حقوق معين مي كنند

مستمر ناسازگار با حقوق مي بايد به 
تجربه و به تدريج، از ميان روش 

برخيزد و به تدريج كه ضد فرهنگ 
قدرت نسخ مي شود و فرهنگ آزادي 
غني مي جويد، احكام با رعايت اصول 
راهنما، قابليت نسخ و جانشين شدن با 

  .احكام بهتر را پيدا مي كنند
هر واقعيتي و هر حقي، بنفسه . 4/8

بنا بر اين، هر . شفاف و منير است
هامي، گوياي از خود كدورت و اب
زدودن كدورت و ابهام، . بيگانگي است

تحقق پيدا مي كند به شناسائي 
مجموعه علتهايي كه شفاف و منير را 

يافتن مجموعه . مبهم و كدر ساخته اند
علتها از حساس ترين بخشهاي تحقيق و 

براي مثال، . بسا اساسي ترين آنها است
حقوق و . زن و مرد انسانند

اتي آنها، خود بر استعدادهاي ذ
خويشتن دليل هستند و در زندگي 
آزاد، در لحظه به لحظه زندگي، خود 

حال ). شفاف و منير(را نشان مي دهند 
اگر بخواهيم بدانيم چرا انسانها از 
حقوق خويش غافلند، چرا از استقالل 
و آزادي خود غافلند، چرا در بندگي 
زور، از خود بيگانه شده اند، الجرم مي 

مجموعه علتها را بجوئيم و بر نسخ بايد 
  .آنها همت بگماريم

زدودن مجازهائي كه جانشين . 4/9
واقعيت تنها با . واقعيتها گشته اند

. واقعيت رابطه مستقيم برقرار مي كند
مجاز با هيچ واقعيتي نمي تواند رابطه 

براي مثال، استعداد . مستقيم برقرار كند
رهبري هركس با خود او، يك رابطه 

اما رهبري . ستقيم و بالواسطه استم
ديگري بر او،  نه ممكن است و نه مي 
تواند رابطه مستقيم باشد بلكه نياز به 
زور دارد و هنوز از اين زور، كاري 

زيرا اين استعداد رهبري . ساخته نيست
آدمي است كه مي بايد بپذيرد كه 
استعداد رهبري ديگري جانشين 

هم برفرض . استعداد رهبري او شود
كه به زور، رهبري ديگري را جانشين 
رهبري خود كند، هر دو، تابع زور و 
. تصوري شده اند كه مجاز بيش نيست

چرا كه استعداد رهبري هيچ انساني 
لذا، چنين رابطه اي . قابل تعطيل نيست

  .تخريب متقابل ببار مي آورد
هر حق و نيز هر واقعيتي با . 4/10

ه حقوق و واقعيتهاي ديگر، مجموع
در هستي موجود، نه . ايجاد مي كند

. حق تنها وجود دارد و نه واقعيتِ تنها
بنابر اين، شفاف سازي تحقق پيدا مي 
كند با تحقيق در سازگاري حق يا 
واقعيت موضوع تحقيق با مجموعه 

بدين سان، . حقوق و يا واقعيت ها
بسياري از ناحق ها كه حق جلوه داده 

ذاتي مي شوند را مي توان با حقوق 
انسان و يا حقوق جمعي يك جامعه 

اگر مجموعه دادند، حق هستند .سنجيد
براي مثال، . و اگر ندادند، ناحق هستند

هرگاه واليت فقيه را با حقوق انسان و 
حقوق جمعي جامعه مسلمان بسنجيم، 
در مي يابيم كه اين ادعا، ناحقي بتمام 

  .است
زدودن حدها بدين خاطر كه .  4/11

ود، محدود كننده اي در هستي موج
جز زور وجود ندارد و آزادي از جمله 

  .رها شدن از حدها است
زدودن ويرانگرها بدين دليل .  4/12

بنا . كه ويرانگري جز زور وجود ندارد
براين، حكم و رهنمود بر ويرانگري، 
خود گوياي بيگانه شدن بيان آزادي 
در بيان قدرت است و شفاف سازي به 

 و رهنمودها تحقق نسخ اينگونه احكام
  .پيدا مي كند

نسخ هر حكم و رهنمودي كه . 4/13
دليلش در خودش نيست و استقالل و 

  . آزادي تصميم را از انسان مي ستاند
اصل راهنماي بيان آزادي، . 4/14

بر اصل ثنويت، . موازنه عدمي است
بنا . جز بيان قدرت نمي توان ساخت

بر اين، هر زمان كه بخواهند بيان 
 را در بيان قدرت از خود بيگانه آزادي

كنند، توحيد را با ثنويت تك محوري 
واليت مطلقه فقيه . جانشين مي كنند

ثنويت تك محوري مطلق و ضد كامل 
در جوامع انساني از . توحيد است

گذشته تا امروز انواع فرعونيت و 
شرك مداري با تغيير اصل راهنما از 

» دين«توحيد به ثنويت تك محوري، 
ان گشته اند و نتيجه جز اين نشده مردم

است كه نيروهاي محركه جامعه ها به 
جاي سازندگي در ويرانگري به كار 
گرفته شده اند و رمق حيات را از 
جامعه ها ستانده اند و همچنان مي 

  .ستانند
تبعيض به معناي قائل شدن حقي . 5

براي كسي و محروم شمردن ديگري از 
 تبعيض هاي نژادي و(همان حق 

و نيز ...)  جنسي و ملي و  قومي و
خودي، غير (تبعيض ها بر مدار باور 

  مسلمان  ضد مكتبي،  خودي،  مكتبي، 
  

  4در صفحه
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غير مسلمان، مسيحي غير مسيحي، 
مترقي غير مترقي، سوسياليست، غير 

و مدارها بر محور اين ...) سوسياليست و
باپول، بي پول، با (يا آن نماد قدرت 

تنها تبعيضهائي نيستند ...) مقام بي مقام و
  . كه مي بايد زدوده شوند

     بسياري از تبعيضهاي ديگر و بسا 
زيانمندتر وجود دارند كه قرآن مي 
شناساند و رهنمود براي الغاي آنها مي 

  :دهد ولي ما همچنان از آنها غافليم
لغو تبعيض در حيات كه شامل . 5/1

الغاي اختيار حيات كسي و يا گروهي 
ه كسي و يا به گروهي ديگر دادن و را ب

نيز الغاي اختيار ستاندن جان كسي به 
مورد دوم، . جرم كشتن ديگري است

بنا بر صورت، تبعيض بسود قاتل است، 
زيرا او جاني را ستانده و در ازاي آن 
مي بايد جان او را ستاند تا تبعيض 

اما، بنا بر واقع،  مجازات . پديد نيايد
رگ و به زيان اعدام تبعيض بسود م

همانطور كه قتل چنين . حيات است
حال اگر بنا بر رفع . تبعيضي است

تبعيض شود، نمي توان با اعدام، 
زيرا اعدام يك . تبعيض را از ميان برد

تبعيض را دو تبعيض به زيان حيات مي 
اما لغو اعدام مي بايد به ). 21(كند 

روشي انجام گيرد كه، در بند دوم، 
  .تشريح كرده ام

تبعيض به زيان استقالل و آزادي . 5/2
از اين . انسان در امر رهبري و تصميم

رو است كه قرآن تمامي صفات بيانگر 
اختيار پيامبر بر مسلمانان را نفي مي 

هدايت هركس را از آن ). 22(كند 
خود او مي  شناسد و پرهيز مي دارد 
كه آدمي مقام تصميم را مقام اطاعت 

  ).23(گمان برد 
بعيض بسود حقي در برابر حقي ت. 5/3

ديگر با غفلت از اين حقيقت كه نسخ 
هر حقي به ضرورت به نسخ حقوق 

هرگاه انسان در خود . ديگر مي انجامد
تأمل كند، به تجربه در مي يابد كه 

تبعيض بسود حق حيات در براي مثال، 
برابر حق آزادي، خود را به مرگ 
تدريجي و در خفت محكوم كردن 

  . است
 تبعيض بسود استعدادي در برابر .5/4

استعدادهاي ديگر، هم تخريب آن 
استعداد و هم تخريب استعدادهاي 

وقتي به سرانجامِ . ديگر را در پي دارد
كار كساني كه استعداد انس و دوست 
طلبي خويش را فداي قدرت طلبي 
مي كنند، با اين گمان كه گويي 
استعداد مديريت و يا رياست و يا 

ها چنين اقتضايي دارد رهبري درآن
و مي بايد مجال عمل را از ) 24(

استعدادهاي ديگر خود بستانند تا 
بتوانند مديريت موفقي داشته باشند، بر 
شدت ويرانگري اين تبعيض بيشتر آگاه 

از آنجا كه اين عارضه . مي شويم
دامنگير همگان است و اغلب نمي 
دانند كه بدين تبعيض، خويشتن و 

ن مي كنند، زدودن ديگران را ويرا
اين تبعيض كاري است روزمره و هر 
  .انسان آزاده اي مي بايد بدان بپردازد

بازهم همگاني تر، تبعيضي است . 5/5
كه انسانها به سود ميلها و هوسهاي 
ساخته عقل قدرتمدار ولي در واقع به 
زيان خواستهاي طبيعي انسان در 

مشاهده . جريان رشد قائل مي شوند
كه امروزه، بيشتر از اين واقعيت 

دوسوم توليدها، ويرانگر هستند، ما را 
از ويرانگري عظيم اين نوع تبعيض 

ميل به مصرف مواد . آگاه مي كند
مخدر، ميل به انواع خوردنيها و 
نوشيدنيهاي ويرانگر، تبعيض بسود ميل 
جنسي و ويرانگريها و آسيبها كه به بار 

همگي داللت بر گسترش ...مي آورند و
نوع تبعيض ويرانگر در جوامع اين 

   )25(امروزي دارد 
تبعيض به سود حقوق موضوعه در . 5/6

رابطه انسان با . برابر حقوق ذاتي انسان

اموال و كار كه مي بايد ترجمان اصل 
) 26(» براي انسان جز سعي او نيست«

باشد، در حقوق موضوعه به مالكيت بر 
اشياء و كار انسانها تقليل يافته است و 

دين گونه ناقض حق ذاتي انسان در ب
داشتن حاصل تالش خويش و، بنا بر 
. اين، تمامي حقوق انسان شده است

در جامعه هاي داراي نظام ! شگفتا
سرمايه داري ليبرال، از حقوق انسان 
سخن به ميان است اما قوانين مالكيت 
ناقض اين حق ذاتي و در نتيجه تمامي 

 اگر خوب تأمل. حقوق انسان هستند
كنيم بخش غالب حقوق موضوعه در 
... قلمرو ازدواج و ارث و معامالت و

ناقض حقوق ذاتي انسانند و به روش 
  .باال مي بايد نقض شوند

ساخته اي تحت -تبعيض قدرت. 5/7
. عنوان دينمداري به زيان حقوق انسان

ادعاي قدرتمداراني كه دين را دست 
مي . آويز كرده اند، بسي شگفت است

سان براي دين است نه دين ان: گويند
زدودن اين تبعيض آزاد !  براي انسان

كردن دين از بند قدرت پرستاني است 
كه دين را وسيله توجيه قدرت پرستي 

براي اينكه اهميت . خود مي كنند
زدودن اين تبعيض درك شود، يادآور 
مي شود كه وقتي دين براي انسان 
است، هر انسان، بنابر حق گزينش باور 

ا، دين يا مرام مطلوب خود را بر راهنم
از آنجا كه اين حق همه . مي گزيند

مكاني و همه زماني است، هر باورمند، 
حق باورمندي را براي ديگران قائل 

در نتيجه، جنگ بنام ). 27(مي شود 
هر .  مرام و دين، بي وجه مي شود

انسان، تجاوز به حريم دين خود را 
تجاوز به حق خويش مي شمارد و به 

حتي وقتي . دفاع از اين حق مي ايستد
مردم ديگري، با مرام يا دين ديگري 
مورد تجاوز قرار مي گيرند، او به دفاع 
. از حق باورمندي بر مي خيزد

ويرانگريهايي كه در طول تاريخ بر 
انسان براي «اساس اين فريفتاري كه 

، انجام گرفته اند و »دين يا مرام است
بر روي زمين ويرانگريها كه هم اكنون، 

روي مي دهند، زيان بزرگ اين نوع 
تبعيض را خاطر نشان اهل خرد مي 

  .كنند
تبعيض به سود مصلحت در برابر . 5/8

حق نيز يكي از ويرانگرترين تبعيضهاي 
. رايج و بلكه همگاني ترين آنها است

هرگاه انسانها، مصلحت را حاكم بر حق 
خويش نشمارند و، بنام مصلحت، از 

 چشم نپوشند، كجا حقوق خويش
 زير سلطه برقرار مي –روابط مسلط 

شوند و تكاثر و تراكم و تمركز و 
انباشت قدرت، نابرابري بر نابرابري مي 
افزايد و انسان و جانداران و محيط 
زيست آنها را در كنار پرتگاه مرگ 

  .قرار مي دهد؟
تبعيض بسود دين در برابر علم و يا . 5/9

ش هشتم از در پاسخ به پرس. به عكس
اين پرسشها و پاسخها، به اين تبعيض به 

در اين جا، تنها به . تفصيل پرداخته ام
همين بعد از ويرانگري كه ناشي از اين 
نوع تبعيض است مي پردازم كه در 
قرن بيستم مسيحي و در اين سالهاي 
اول قرن بيست و يكم ببار آورده است 

يعني كاربرد علم در : و ببار مي آورد
 فراورده هاي مخرب و كاربرد توليد

دين در جهت مشروعيت بخشي به 
هرگاه اين تبعيض . توليد و مصرف آنها

از ميان برخيزد و دين و علم همسو 
شوند، علم در تدارك رشد انسان و 
دين در گشودن فضاي بي كران 

  . الاكراه نقش مي يابد

     آيا هم افق و همسو شدن دين و 
ه هاي علم، امكان توليد فرآورد

ويرانگر و كاربرد روزافزون آنها را 
براستي از ميان مي برد؟ آري، از جمله 
به اين دليل كه اگر هم افق و همسو 

شدن دين بمثابه بيان آزادي و علم  
چنين كاري را ممكن نمي ساخت، 
نيازي به دعواي تقدم دين بر علم و يا 

افزون بر . علم بر دين پيدا نمي شد
ه كردن دين در بيان اين، از خود بيگان

قدرت، ميان دين و علم تزاحم پديد 
مي آورد و بسا علم، دين را در اصول و 

مگر اين كه . فروع آن نقض مي كند
دين و علم از خود بيگانه در بيان 
قدرت شده و بدين وسيله هر دو به 

چنانكه آقاي . خدمت قدرت در آيند
بوش با اين ادعا كه مسيح به او 

ست، دين را وسيله مسئوليت داده ا
توجيه حمله به عراق كرد و در اين 
.  حمله، از دانش و فن هم سود جست

به سخن ديگر، هم افق و هم سو شدن 
دين و علم، به ترتيبي كه در پاسخ به 
پرسش هشتم، توضيح دادم، هم از 
عوامل حفظ دين از بيگانه شدن در 
بيان قدرت مي شود و هم عامل 

اگر . قدرتآزادي انسان از بندگي 
اين تبعيض از ميان برود، يكي از 
عوامل بزرگ مرگ و ويرانگري از 

 .ميان بر مي خيزد 
تبعيض به سود ظن و مجاز و به . 5/10

زيان علم كه در حال حاضر، تبعيضي 
هرگاه . جهانشمول و بس ويرانگر است

ميزان ظن و مجاز موجود در باورهاي 
راهنما را از آنها خارج كني، هيچ نه 

با . علوم كه علم چنداني در آنها بماندم
و زيان ) 28(آنكه ظن سود نمي رساند 

نيز مي رساند، نه تنها بخش عمده اين و 
آن باور راهنما را تشكيل مي دهد، بلكه 
بسياري از آدميان، بسود ظن و به زيان 
علم، تبعيض قائل مي شوند و بسا نمي 
دانند كه چنين تبعيضي را قائل شده 

ي مثال، رئيس جمهوري برا. اند
امريكا و نخست وزير انگلستان اطمينان 
دادند كه صدام در كار ساختن سالح 
اتمي است و به احتمال زياد، آن را 

جامعه هاي امريكائي و . ساخته است
انگليسي باور كردند و از جنگ بر ضد 

ظن و مجازي . عراق پشتيباني كردند
كه بدين سان برجاي علم نشست، 

پرسيدني است چرا . ر آوردفاجعه ببا
اين دو مسئول دروغ ساختند و چرا 
مردم دروغ را پذيرفتند و برآن نشدند 
كه داده هاي هيأت بازرسي سازمان 
ملل متحد را بر اين دروغ رجحان 
بخشند و دروغ را بر علم رجحان 
نهادند؟ زيرا از مؤلفه هاي قدرت، يكي 

در روابط قوا، ظن و . ظن و مجاز است
در . قش اول را بازي مي كندمجاز ن

نتيجه، نه تنها بخش بزرگي از باور 
راهنما را ظن و مجاز تشكيل مي دهد، 
بلكه بسود ظن و مجاز، تبعيض نيز 
برقرار است بي آنكه انسانها بدان توجه 

همين تبعيض، بسود دنياي . كنند
مجازي نسبت به دنياي واقعي برقرار 

تبعيضي كه بدون آن، سرمايه . است
ري نمي تواند مصرف انبوه را كمال دا

مطلوب بباوراند و انسان را تك بعدي 
توسعه فريبنده تكنولوژيهاي . كند

ارتباطي، و تبليغات روزافزوني كه 
براي مصرف آنها در حال انجام است 
به اينجا رسيده است كه در جوامع 
انساني به جاي حضور و رابطه زنده و 

ه گمان واقعي افراد با يكديگر، افراد ب
ارتباط بهتر به فضاهاي مجازي مانند 
انواع وبگاههاي اينترنتي پناه برده اند 

در حالي كه حضور مجازي هرگز نمي 
اين . تواند جايگزين حضور واقعي شود

تبليغ كه اينترنت و فناوري هاي جديد 
اطالعاتي مي تواند بهتر از رابطه هاي 
واقعي به رشد استقالل و آزادي انسانها 

 كند هرچند يك ظن بيش خدمت
نيست و آثار مخرب آن در حال آشكار 
شدن است ولي در حال فراگيري 

  .است
تبعيض ديگري كه باز رايج است . 5/11

تبعيضي است كه انسانها در دايره بد و 
، بظاهر، به سود ...بدتر، فاسد و افسد و

انسانها . قائل مي شوند... بد و فاسد و
ند و آن را معموالً از اين تبعيض آگاه

مطلوب نمي دانند اما تسليم مي شوند 
از مدار بسته اي كه خود را در آن و 

زنداني كرده و در پي آن گرفتار بد و 
بدتر و فاسد و فاسد تر هم مي شوند، 

از اين واقعيت نيز غافلند . يكسره غافلند
كه در مدار بسته، انتخاب وجود ندارد 
 و زنداني اي هستند كه در بيراهه، از

بد به بدتر و از بدتر به بدترين راه مي 
چرا انسانها به اين بيراه مبتال . پيمايند

مي شوند؟ از جمله به اين دليل كه 
قدرتي كه انسانها را ناگزير مي كند 
ميان بد و بدتر انتخاب كنند، بار اول، 
بنابر همين منطق، بد را تحميل مي 

شخص يا جامعه اي كه به وضعيت . كند
، در واقع نسبت به قدرت بد تن داد

غفلت شخص يا . ناتوان ترگشته است
جامعه از اين واقعيت كه قدرت به 
ضرورت زيادت طلب است، سبب مي 
شود كه در دور دوم، بدتر دور اول، 

اين بار . بد و بدتر دور اول،  شوند
در . جامعه مي بايد بدتر را انتخاب كند

دور سوم، مجبور است بدترين دور 
تا  آن روز كه ... تخاب كند ودوم را ان

حيات خويش را در خطر بيند و 
برخيزد و يا تن به مرگ بدهد و بمثابه 

 كساني كه سير .جامعه منحل شود
تحوالت سياسي رژيم موجود در 
ايران، به وِيژه در وقت انتخابات، را در 
طول نزديك به سه دهه با دقت پي 
گرفته اند، بايد متوجه اين دور باطل 

  .اشندشده ب
تبعيض بسود : تبعيض ميان زمانها. 5/12

گذشته، تبعيض بسود حال و تبعيض 
بسود آينده، تبعيضهاي رايج در جامعه 

آيا جامعه ها از اين تبعيض . ها هستند
آگاهند؟ اگر هم پاسخ آري باشد، نا 
آگاهي از پيامدهاي اين تبعيض، بسا، 

از اين امر كه عمل بر . همگاني است
 فعاليتهاي انسانها، نسل خودافزا است و

بعد از نسل، يك جريان مداوم را 
تشكيل مي دهند، اكثريت بسيار بزرگي 
نا آگاهند، لذا نمي دانند كه بستر 

چون .  زماني فعاليتها نيز مداوم است
نمي دانند، از نسخ به عنوان قانون رشد 

وگرنه با نسخ گذشته . نيز آگاه نيستند
ودني ها و نقد و شالوده زدايي از زد(= 

) بكار گرفتن نازدودني ها بمثابه سرمايه
حال خويش را مي ساخت و حال را 

زمان (= هم با ابدي فرض كردن زمان 
در . به آينده پيوند مي داد) آزادي

حال حاضر، در جامعه هاي مبتال به 
مصرف انبوه، با اين فلسفه كه تا مي 
تواني از اينجا و اكنون لذت ببر، بسود 

هشدارها . برقرار استحال تبعيض 
مبني بر اينكه زمين در معرض نابودي 
است، محيط زيست در حال آلودگي 
مرگ آوري است و منابع طبيعت در 
حال پايان، اين اكثريت بزرگ را 

  .همچنان به خود نياورده اند
جامعه اي (= تبعيض بسود ملت . 5/13

) داراي وطني با دولتي نماينده ملت

ي ديگر را اغلب خود و به زيان ملتها
با وجود اين، تبعيض . مي شناسند

ديگري وجود دارد كه اغلب نمي 
بلكه به نظر مي رسد بيشتر . شناسند

انسانها تبعيض بسود خانه به زيان بيرون 
از خانه، بسود محله به زيان خارج از 
محله، به سود انجمن، باشگاه و اداره 
خود به زيان انجمن و باشگاه و اداره 

را حتي پسنديده نيز مي ... ديگري و
دانند، غافل از اين كه زندگي فردي و 
جمعي ما در شهرها و نيز روستاها با 
آگاهي از اين تبعيض و زشتي آن، 

براي مثال، . بسيار آسانتر مي شود
كساني كه حاضرند خانه خود را پاكيزه 
نگاه دارند ولي به بهاي آلوده ساختن 

لند كوچه و خيابان و شهر خويش، غاف
كه با اين كار آلودگي را به درون 

از تنفس هواي آلوده تا : خود مي برند
  ...انتشار ميكروبها و ويروس ها و

تبعيض بسود سرمايه به زيان . 5/14
انسان، همچون تبعيض بسود اشكال 
ديگر قدرت و به زيان انسان، شناخته 

همچنين، انواع تبعيضهاي . شده است
ود مرد، به به زيان زن و بس( اجتماعي 

سود شهروندان و به زيان مهاجران، به 
سود بزرگساالن و به زيان خردساالن 

و تبعيضهاي ديني و تبعيضهاي ...) و
سياسي و تبعيضهاي فرهنگي نيز كم و 
بيش به شناخت آمده اند و به كمك 
سازمانهاي مدافع حقوق بشر، به تدريج، 
از سوي جوامع و انسانهاي آزاده 

با اين وجود، از . ه اندمردود اعالم شد
تبعيضي دردناك، بسياري آگاه نيستند 
كه بدان، انسانها در روند سرمايه 
ساالري جريان شئي شدن را مي 

در مكانهاي توليدي تبعيض . پيمايند
و به زيان ) رباتها(بسود آدمكهاي فني 

شيوه . انسان در حال پيشروي است
توليد سرمايه داري انسانها را به 

توضيح . ني بدل مي كندآدمكهاي ف
اين كه هركارگر مي بايد به طور يك 
نواخت كاري را انجام دهد و هر زمان 
آدمكي فني ساخته شد كه آن كار را 
بهتر انجام مي دهد، آدمك فني 

متخصصان نيز . جانشين كارگر مي شود
آدمهاي تك بعدي مي شوند و چه بسا 
روزي آدمكهاي هوشمندي ساخته 

ش بزرگي از آنها شوند و جانشين بخ
كوتاه آنكه در نتيجه اين . بگردند

انسان جامع استعدادها كه از تبعيض، 
ويژگي استقالل و آزادي او، خود بر 
انگيختن بود، دارد آدمكي مي شود 
  . كه تمامي فعاليتهايش دستوري هستند

تبعيض به سود شخص و به زيان . 5/15
هنوز اكثريت بسيار بزرگي از اين : حق

نه تنها در كشور . اآگاه هستندتبعيض ن
ما  حق به شخص سنجيده مي شود 

توجه شود به سخن بديعي كه به (
تازگي بر زبان قدرتمداري جاري 

قول امام "شده است مبني بر اينكه 
) "!خميني فوق قانون اساسي است

بلكه در تمامي جامعه ها متاسفانه چنين 
به معركه انتخابات رياست ). 29(است 

 آمريكا كه اين روزها، جمهوري در
، در جريان است اگر )1387شهريور (

بنگريم، درمي يابيم در اين مبارزات، 
محور تبليغات همين است كه حق را 
كنار گذاشته و نامزدها شده اند معيار 

از اين رو، . تشخيص حق و ناحق
بيشترين پول و وقت صرف تخريب 
شخصيت رقيب و بسا ساختن هويتي 

اگر همگان . ي شودنامطلوب از او م
بسود شخص و به زيان حق تبعيض 

كه قائل نبودند، بهترين استعدادها 
توانائي آن را مي داشتند كه نماد حق 
بگردند، نامزد مي شدند ولي واقعيت 

اين . اين گونه است كه مي بينيم
تبعيض فرآورده ابتالي به اطاعت از 

از اين رو، . اوامر و نواهي قدرت است
 از وجود تبعيض و زيان مبتاليان بسي

باري آن آگاه نمي شوند و در نتيجه از 
محروم شدن خود از بهترين 
استعدادهايشان و نيز تلف كردن 

  .استعدادهاي خود بي خبرند
  

  16در صفحه
  
  

 
  "بيان آزادي و روش"
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اما در جلسات و صحبت هاي پشت 
 خامنه ايپرده اينگونه مطرح است كه 

 تصميم مافياهاي حامي احمدي نژادو 
ادامه رياست جمهوري خود را براي 

تا انتخابات  و .اد گرفته اندژاحمدي ن
 كانديداي رياست جمهوري امريكا، او

ينده آ در انتخابات دور رژيماصلي 
  .است 

دوستي مي گفت كه برنامه هاي     
نظام براي انتخاب وي در حال 
پيشرفت است و گروههاي نزديك به 

اد تالش خود را براي ژاحمدي ن
غاز آ  به شرح زير »اتمهندسي انتخاب«

  :كرده اند 
ژاد و ناگفته نماند كه احمدي ن    

گروهي هستند كه مافياهاي حامي او 
 و مشاوران »رهبر«خود را تابع نظرات 

 از ، او  مي دانند و از اين بابتاو
 ناطق – كروبي –افرادي مانند خاتمي 

 حسن روحاني و حتي علي –نوري 
 با خامنه ايالريجاني بهتر است و 

 منويات دبه راحتي مي توانانتصاب او، 
 اما اگر فردي .گذاردخود را به اجرا 

 ناطق نوري و ياكروبي  يا مانند خاتمي
جاني به رياست جمهوري حتي الري

رئيس ن وقت است كه آ انتخاب شود،
با در اختيار داشتن گروهي جمهوري، 

 مي تواند مانع از ،بزرگ از همفكران
 مافياها و رژيمر اجراي خواستهاي رهب
    .گرددمشاوران و ياران او ب

تشكيل گروهي جديد جهت  ●
 گفته مي شود اين :برخورد با رقيبان

ماده كردن شب نامه آگروه در حال 
هايي هستند تا حيثيت نداشته برخي از 
كانديداها را با اخبار و اطالعات 

 همان كاري كه . محرمانه از بين ببرند
در جريان  گروه انصار حزب اهللا 

خابات دور اول خاتمي با وي انت
 با خواهند كردنها تالش يا. كردند

افشاي برخي از اسناد از كانديداهاي 
نها در آ مانع از شركت ،احتمالي

 كارهايگفته مي شود .انتخابات شوند 
پاليزدار و ياران وي و حتي شايد برنامه 

 .دن باشراستاعبداهللا شهبازي در اين 
هبازي حمله به سوي زيرا عبداهللا ش

گروه ارزشها و جريان پور محمدي و 
 و را هدف قرار داده است... حسينيان و

يات آ به سوي  راپاليزدار نوك حمله
بسوي كساني  . اهللا ها گرفته است 

كه اصولگرايان ميانه يا به گرفته است 
خوانده مي اصطالح خودشان معقول 

 محمد – از جمله واعظ طبسي :شوند
 امامي كاشاني و –اطق نوري  ن–يزدي 

 ...  
اين گروه در صدد ايجاد باندي  ●

تا عرصه همانند انصار حزب اهللا هستند 
و از را بر نامزدهاي رقيب تنگ كند 

هر فرصتي براي ضربه زدن به مخالفان 
   .اد استفاده كنند ژاحمدي ن

 وب سايتي و – نشرياتي –توان مالي  ●
يار نها با توجه به در اختيوبالگي ا

داشتن سرمايه بي حساب و كتاب براي 
 و اين مقابله با مخالفان بسيار باال است 

توان را از هم اكنون آماده عمل 
   .ساخته اند

 طراحي و تشكيل و مهندسي كردن ●
گروه ويژه در وزارت كشور و تغيير 
برخي از قوانين جهت پيروزي 
احمدي نزاد كه در اين بين با انتخاب 

احتمالي برخي از كردان و تغيير 
 بخشداران – فرمانداران –استانداران 

ايط تقلب در غاز كرده و شركار را آ
.  به پيش مي برند انتخابات را با جديت

گفته مي شود كه در جلسه كردان با 
 احمدي ،برخي از استانداران همانند

نها خواسته است كه نظر خود آنزاد از 
 را در رابطه با پيروزي احمدي نزاد در
انتخابات اينده مطرح كنند تا در مورد 

نها تصميمات الزم گرفته آادامه كار 
   .شود 

حضور كردان در وزارت كشور با  ●
 فساد –توجه به سابقه وي در تقلب 

 داشتن نيروهاي  فساد اخالقي و–مالي 
قاي دكتر رحيمي كه فريبكار در كنار آ

 سابقه طواليي در اينگونه اعمال دارد
   .عمق اين تشكيالت استنشان دهنده 

گفته مي شود كه علت تغيير پور  ●
 هاشمي تنها محمدي و معرفي نكردن

نجام نها حاضر به ابه اين دليل بود كه آ
خرين آ. تقلب با اين وسعت نبودند

شنيده ها حاكي از اين است كه گروه 
ويژه اي در وزارت كشور تشكيل شده 
است تا كانديداهاي مختلفي را براي 

ها آماده داري ها و فرمانداري استان
نها قبل از سازند تا در صورت نياز آ

   .انتخابات معرفي شوند
 تشكيل كادرهاي ويژه مذاكره و ●

 سرمايه داران كه اين كار از تهديد
اي كوچك و دور از تهران رهشه

شروع شده است تا با بررسي وضعيت 
در . به شهرهاي بزرگ ادامه داده شود 

 تبليغاتي باند احمدي اين كار مسئوالن
نزاد با برخي از سرمايه داران و 

ن در شهرهاي كوچك ليامتو
ا نهاكراتي را آغاز نموده اند تا به آمذ

ماده گوشزد نمايند كه از حاال بايد آ
واگذاري محل كسب و هزينه تبليغاتي 

 –احمدي نزاد را بر عهده بگيرند 
معلوم است كه اگر كسي در اين مورد 

با باند سركوب هاي مخالفت كند 
خياباني مرتبط با احمدي نزاد و افشاي 
اطالعات مربوط به خود روبرو خواهد 

   .بود 
وردن مجدد پول نفت بر سر آ شايعه ●

سفره ها كه به طور مرتب از سوي صدا 
و سيما به شكل هاي زير مطرح مي 

  : شود
 واگذاري سهام عدالت به بيماران -

    ....و بازنشستگان – نخبه ها –خاص 
 واگذاري زمين و وام ساخت مسكن -

    از سوي مهر رضا
 شايعه واگذاري وام مسكن به -

   .فرهنگيان 
 شايعه واگذاري افزايش حقوق معوقه -

   .بازنشستگان و مستمري بگيران 
 شايعه كاهش ساعات كار زنان در حد -

   .دو ساعت 
 شايعه پرداخت يارانه به صورت -

مان در ماه به  هزار تو35 نقدي در حد
   .هر نفر

 شايعه افزايش دستمزد كارگران از -
   .ابتداي سال اينده 

 شايعه كنترل تورم و كاهش قيمت -
   ....موزش و آ ومسكن 

 هزار دانشجو از سال 50  شايعه اعزام-
   .ينده به سفر مكه با هزينه دولت آ
   ....و -
مذاكره با برخي از روحانيون رده  ●

جهت بسيج نيروهاي  خامنه اياول با 
حامي خود و شركت در انتخابات به 

 مذاكره با اين .سود احمدي نژاد 
روحانيون از سوي برخي از ياران 

 صورت گرفته و و مشاوران اخامنه اي
  .است 

   خامنه اي دارد اينطور مي باوراند 
اد ژز احمدي ننيينده آدور كه در 

 حال اين مردم .رئيس جمهوري است
و گروههاي سياسي كه ايران هستند 

» اعجوبه هزاره سوم«بايد ببينند با اين 
در گروه . چگونه بايد برخورد كنند

 به نظر نمي خامنه اي، مقابل سياست 
رسد كسي توان مبارزه انتخاباتي با 

 رأي علني با توجه به را، اد ژاحمدي ن
زيرا رأي . خامنه اي به او، داشته باشد

  رأي دهندگان به نامزد ديگري،

حتي از سوي » رهبر«بمعناي نفي 
  . ي دهنده استرااقليت 

  
نامزد كردن يك زن و يا *

عبداهللا نوري بخاطر بدست 
  :آوردن بهانه دادن انصراف

  
خاتمي يا      ارزيابي ها اينست كه اگر 

نامزد رقيب عبداهللا نوري به عنوان 
اد وارد ميدان شوند احتمال ژاحمدي ن
كه خامنه اي اما بشرط اين . برد دارند

خطاب به احمدي نژاد نگويد شما 
با .  سال برنامه عمل تهيه كنيد5براي 

وجود اين اظهار نظر صريح، خاتمي 
چاره را در اين ديده است كه اصالح 

كنند و چون  طلبان  يك زن را نامزد 
شوراي نگهبان صالحيت او را رد مي 
كند، اعالن انصراف از شركت در 

 ديگر پيشنهاد برخي. انتخابات بدهند
كرده اند عبداهللا نوري را نامزد كنيم و 
چون صالحيت او را رد مي كنند، 
اعالن انصراف از شركت در انتخابات 

  .را بدهيم
  
ه اي بر اين نظر است كه منخا*

مك كين به رياست جمهوري 
امريكا مي رسد از اين رو 
احمدي نژاد را ترجيح مي 

  :؟!دهد
  

خامنه اي      در توجيه حمايت صريح 
بيت «از احمدي نژاد، نزديكان به 

، توضيح داده »نزد خواص«،  »رهبري
با اين نتيجه رسيده » رهبري«اند كه 

است كه در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، مك كين، نامزد حزب 

در برابر . جمهوريخواه پيروز مي شود
  !»ما به احمدي نژاد احتياج داريم«او، 

اينست كه خامنه راستي : انقالب اسالمي
 1980اي كه در معامله پنهاني اكتبر 

با ريگان و بوش، ) اكتبر سورپرايز(
نامزدهاي رياست جمهوري و معاونت 
رياست جمهوري در انتخابات آن سال، 
شركت داشته است و از آن پس نيز، 
همواره بسود نامزد جمهوريخواهان عمل 
كرده است، با حمايت از احمدي نژاد و 

 رياست جمهوري براي دوره نصب او به
چهار ساله دوم، اكتبر سورپرايزي بسود 

به داليل روشن . مك كين ساخته است
  :زير
 در امريكا، البي اسرائيل و نيز ◄

مذهبي،  احمدي نژاد را » بنيادگرايان«
موشكهاي ايران را . هيتلر مي شناسانند

نمايش مي دهند و از امريكائيان مي 
د اگر ايران آيا فكر كرده اي: پرسند

مجهز به بمب اتمي شود و با موشك 
داراي كالهك اتمي به يكي از 
شهرهاي امريكا حمله كند، چه مي 
شود؟ آيا مي دانيد اسرائيل در تير رس 

آيا از خود ... موشكهاي ايران است؟ و
نمي پرسيد در برابر خطر ايران و خطر 
روسيه و وضعيت عراق و افغانستان، مك 

مي تواند حافظ كين تجربه ديده 
امنيت و منافع امريكا باشد يا اوباماي 

  ؟...بي تجربه و
      براثر اين تبليغات، اوباما ناگزير 

در برابر خطر ايران : شده است بگويد
از اسرائيل دفاع مي كند و گزينه 

نظامي را براي منصرف كردن ايران از 
  .توليد بمب اتمي، كنار نمي گذارد

يران يكي از  عالوه بر اين كه ا◄
موضوع هاي اصلي مبارزات انتخاباتي 
شده است، جمهوريخواه ها سخنان 
خامنه اي را ادامه رياست جمهوري 
احمدي نژاد و آن را عزم رژيم بر 
. توليد بمب اتمي، ارزيابي كرده اند

حتي سخني را از قول بايدن، نامزد 
معاونت رياست جمهوري از سوي 

دن باي: حزب دموكرات، جعل كردند
: به وزير دفاع اسرائيل گفته است

بخواهيم يا نخواهيم، ايران بمب اتمي 
بنا بر اين، اسرائيل . خود را مي سازد

مي بايد  زندگي با وجود مجهز بودن 
بايدن .  ايران به بمب اتمي را بپذيرد
اما جعل . اين سخن را تكذيب كرد

قول و تبليغات به زيان اوباما و بسود 
 مي شود و مايه مك كين گسترده تر

  اين تبليغات را 
  .خامنه اي فراهم كرده است

 روبرت پاري، روزنامه نگار و محقق ◄
امريكائي كه در باره اكتبر سورپرايز  
تحقيقات مداوم كرده است، مقاله اي 

جمهوريخواهان چگونه «زير عنوان 
انتشار داده » برنده انتخابات مي شوند

در اين مقال، او حلقه هاي .  است
را يافته و » اكتبر سورپرايزها«زنجير 

  : ارائه كرده است
 دهه گذشته، جمهوريخواها 4 ظرف ●

شخصيت (با آميختن تبليغات منفي 
اكتبر (با عمليات پنهاني كثيف ) شكني

.  ، در انتخابات پيروز شده اند)سورپرايز
اين اعمال غير قانوني و خائنانه را در 

 Secrecy andدو كتاب، يكي 
Privilege و ديگري Neck Deep  

غير از شخصيت شكني . تشريح كرده ام
ها، تخصص آنها در اكتبر سورپرايز 

اكتبر سورپرايز بدين . سازي است
معني كه با عمليات پشت پرده و غير 
قانوني، رأي دهندگان را در وضعيتي 
قرار مي دهندكه ناگزير شوند به نامزد 

  . حزب جمهوريخواه رأي دهند
 نيكسون، نامزد حزب ،1968 در ●

جمهوريخواه، و دستياران او تصميم 
گرفتند راه را بر پيروزي نامزد 

نگراني آنها اين بود . دموكراتها ببندند
كه جانسون، رئيس جمهوري وقت، 
برسر جنگ ويتنام توافقي را به انجام 
رساند و سبب پيروزي هامفري، در 

با . انتخابات رياست جمهوري شود
م ميليون امريكائي در وجود اين كه ني

صحنه جنگ بودند و جنگ به زيان 
امريكا جريان داشت، گروه نيكسون 
پنهاني با رهبران ويتنام جنوبي تماس 
گرفتند و به آنها اطمينان دادند كه 
هرگاه در گفتگوهاي صلح  پاريس، از 
همكاري امتناع كنند، با رسيدن 
نيكسون به رياست جمهوري، معامله 

. نها انجام خواهد شدبهتري  بسود آ
امروزه مسلم است كه نيكسون، توسط 
آنا چنولت، يك امريكائي چيني تبار 
ضد كمونيست اين پيام را به وان تيو، 
رئيس جمهوري آن روز ويتنام جنوبي 

  . داده است
     سيمورهرش نخستين كس بود كه 

 The Price of،  در كتاب 1983در 
Power كه شرح حال كيسينجر ، 
.   اين ماجرا را شرح كرده استاست،

چنولت نيز در شرح حال خود مي 
نويسد كه پيام رسان اين پيام بوده 

  .است
، تيو از شركت 1968 نوامبر 2      در 

در گفتگوهاي پاريس تن زد و اميد 
نيكسون را بر دست يابي به صلح برباد 
داد و راه رسيدن نيكسون به رياست 
.  جمهوري امريكا هموار گشت

يكسون، براي انتخاب در دور دوم، ن
افتضاح واترگيت را ببار آورد و ناگزير 

  .از استعفاء گشت
       طرفه اين كه جانسون از اقدامات 
نيكسون اطالع كافي يافت و مي 
دانست در صورت انتشار، نيكسون 

اما او و مشاورانش . شكست مي خورد
دير شده  به اين نتيجه رسيدند كه اوال

انتشار آن به منافع امريكا  يا است و ثان
محاسبه آنها غلط بود .  زيان مي رساند

 سال ديگر ادامه 4زيرا جنگ بمدت 
  امريكائي ديگر كشته و 20763يافت و 
و صلحي از .  تن زخمي شدند111230

اما جانسون و . موضع شكست امضاء شد
هامفري سكوت خود را در باره خيانت 

قيق در كميسيون تح. نيكسون نشكستند
باره اكتبر سورپرايز، همين رفتار را 

  :تكرار كرد
 اكتبر سورپرايز يا معامله پنهاني ميان ●

نمايندگان ريگان و بوش، نامزدهاي 
رياست و معاونت رياست جمهوري از 
حزب جمهوريخواه، و نمايندگان آيت 

 ، برسر به 1980اهللا خميني، در اكتبر 
عد تأخير انداختن آزادي گروگانها تا ب

از انتخابات رياست جمهوري امريكا 
روبرت پاري .  نوامبر همان سال4در 

داليل وقوع اين معامله را يك به يك 
، بهنگام ديدار 1996در :  بر مي شمارد

كارتر از نوار غزه، ياسر عرفات به او 
مأموران عالي رتبه گروه ريگان : گفت

، نزد او آمده و به او 1980و بوش، در 
گاه او خميني و آدمهاي هر: گفته اند

او را متقاعد كند آزادي گروگانها را 
تا بعد از انتخابات رياست جمهوري 
امريكا به تأخير بياندازند، با پيروزي 
ريگان، درب كاخ سفيد به روي او و 
جنبش رهائي بخش فلسطين گشوده 

  .خواهد شد
روبرت پاري داليل  سپس،     

ابوالحسن بني صدر، نخستين رئيس 
وري ايران، را بر شمرده و از جمه

گزارش نخست وزير روسيه به كميته 
و اعتراف » اكتبر سورپرايز«رسيدگي با 

دومارانژ، رئيس وقت دواير اطالعاتي 
فرانسه، بر وقوع معامله اكتبر سورپرايز 

سخن بميان آورده ... در پاريس و
  . است

      با اينهمه، كميته رسيدگي به 
ز، بخاطر آنكه بر ماجراي اكتبر سورپراي

دولت امريكا، در دوران ريگان، مهر 
نامشروع نخورد و تعادل سياسي بهم 
نخورد، اسناد حاكي از وقوع معامله 

  . پنهاني را ناديده گرفت
، بوش پدر، باز از 1988 در انتخابات ●

عمليات پنهاني كثيف براي رسيدن به 
در . رياست جمهوري استفاده كرد

خصيت  نيز در تخريب ش1992
  . كلينتون كوشيد

،  2000 بوش پسر، در انتخابات سال ●
با رأي اكثريت قاضيان جمهوريخواه 
ديوان عالي بر ممنوع كردن قرائت 
دوباره آراء ايالت فلوريدا، به رياست 

، تحقيق 2001در سال . جمهوري رسيد
 نفري  به اين نتيجه رسيد 8يك گروه 

  كه هرگاه تمامي آراء قرائت شده بود، 
گور به رياست جمهوري امريكا . ال

  با وجود اين، در . مي شدانتخاب 
  

  6در صفحه

 
  ؟!حكم حكومتي
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 سپتامبر بوجود 11جوي كه ترورهاي 
آورد، دموكراتها صالح نديدند 
غيرقانوني بودن انتخاب بوش را پي 

  . بگيرند
،  افزون بر 2004در انتخابات  ●

شكستن شخصيت جون كري، نامزد 
 رياست جمهوري از حزب دموكرات،
در ساعات پيش از رأي گيري، بن 
الدن نيز به كمك بوش آمد و اكتبر 

زيرا . سورپرايزي را بسود او ساخت
سنجش افكار نشان داد كه اظهارات بن 

 درصد 3الدن سبب شد آراي بوش 
 درصد آراي 5/2و او با . افزايش بيابد

 كه احتمال تقلب در ايالت –بيشتر 
 نظير دههاي داراي آراي تعيين كنن

 به رياست –اوهايو قوي است 
  . جمهوري رسيد

     تنها بعد از انتخابات رياست 
جمهوري بود كه جون ساسكايند، 
روزنامه نگار، در كتاب خود، معلوم 

 ارشد به كرد كه در سيا، تحليل گران
اين نتيجه رسيده بودند كه قصد بن 

 سخنان خود درويدئو و الدن از ضبط
ز رأي  در ساعات پيش اانتشار آن،

گيري، كمك رساندن به انتخاب بوش 
زيرا سياست او را نسبت به . بوده است

القاعده، عامل تقويت القاعده مي 
  . دانسته است

ستاد تبليغاتي او نبايد تصور  اوباما و ●
كنند كه عمليات پنهاني و خائنانه 
پيشين، در اين انتخابات تكرار 

آنها بايد مطئن باشند كه .نخواهند شد
يخواه ها همه آن كارها را جمهور

 كاخ سفيد  براي اين كه پاي اوباما به
  . نرسد، خواهند كرد

       
  :وضعيت فعلي ايران * 
  
مردم در سكوت خود در پي رفع    

گرفتاري هاي مالي اي هستند كه 
نها به وجود آاد براي ژدولت احمدي ن

چهره هاي بدون خنده . ورده است آ
روان خم شده  با اب– در فكر فرو رفته –

از اخم نشان مي دهد كه مردم در 
شرايط نگاههاي مردم به نيروهاي 

 انتظامي و برخي از ريشو ها  و –نظامي 
نيز روحانيون در مكانهاي عمومي به 
گونه اي است كه به نظر مي رسد كه 
اگر تهديد و فشار وجود نداشته باشد 

. آنها گوششان خواهد بودتكه بزرگ 
ه مردم با اين برخوردهاي با كين

گروهها و بي پاسخ گذاردن سواالت 
  .نها دارد آنها همه نشان از نفرت عمق آ

در مكانهاي عمومي شيوه برخورد 
مردم با نيروهاي امنيتي به گونه اي 
است كه نشان مي دهد به چه ميزان 
اين نظام توانسته محبوبيت خود را 

  .حفظ نمايد 
ي در وضعيت بد مالي قرار گرفته بسيار
 و رژيم در انديشه و باور مردم .اند

ن به گونه اي مورد نفرت قرار آسران 
 از رژيم ناچار استگرفته اند كه 

 خودداري مردمگسترش برخورد با  
داليل بيزاري مردم از اين رژيم،  .كند

  از جمله، عبارتند از
مردم مشكالت فعلي خود را كه بيشتر  ●

و خامنه اي  مالي است از چشم مشكل
 و  بينند ميحكومت اواد و ژي ناحمد

 به انتقاد شديد ،در هر مكان و فرصتي
   . مي پردازند اين دو و رژيماز 
 تالش دارد مردم را وارد رژيم ●

 زيرا برخي از درگيري .نسازد درگيري
هاي محدودي كه ميان مردم و 

 ،ستآمده نتظامي به وجود آنيروهاي ا
ايستادگي مردم مأموران رژيم را 

مسائل بر سر . از فرار كرده استناگزير 
 اين مردم بوده اند ، اقتصادي و حجاب

نها را آكه با نيروها درگير شده اند و 
 . مجبور به عقب نشيني و فرار كرده اند

 به خوبي حس كرده رژيمرا امر اين 

 ممكن است برخورد حكم است كه
. جرقه و انفجار انبار باروت را پيدا كند

كه مي تواند سعي  تا جايي از اين رو،
   .كند با مردم درگير نشود 

 در شرايط فعلي تالش مي كند  رژيم●
با حضور پررنگ نيروهاي خود در 

 و خيابانهاي اصلي ترس بزرگميادين 
را در سطح شهر گسترش دهد و به 
محض اينكه احساس مي كند احتمال 

را ترك مي  درگيري وجود دارد محل
 خود م به نيروهاياز قرار، رژي. كند

دستور داده  است حتي المقدور از 
   .ن اجتناب كنند آدرگيري و گسترش 

 مردم در گفتن و انتقاد كردن از ●
 واليت مافياها به گونه اي سياسي رژيم 

برخورد مي كنند كه دست نيروهاي 
انتقاد  دستگيري درانتظامي را 

 در برخي از بحث . بسته استكنندگان
 حين ها ديده شده است كه مردم در

اد نام خاتمي و ژانتقاد از احمدي ن
خميني و هاشمي را به عنوان افراد 
خوب در مقابل احمدي نزاد مطرح 
مي كنند و اين درحالي است كه 
همانها در جاهايي ديگر همين افراد 
مطرح شده را به شدت مورد انتقاد 

 .قرار مي دهند 
  

  م رژيميزان محبوبيت * 
   

 را مي آنم و سران رژيمحبوبيت    
نوشته و جوك هاي و گفته ها ازتوان 
  :دانستمردم 

م تالش دارد با رژيبه دليل اينكه     
ايجاد خفقان و سانسور مانع از گسترش 

 مردم راههاي ،انتقادات مردم شود
از مشروعيت انداختن رژيم ديگري را 

و ابراز انزجار از سران آن،  پيدا كرده 
 چندي پيش وزارت مخابرات :اند
 افرادي كه ،م كرد كه از اين پساعال

پيام هاي كوتاه براي ديگران ارسال 
ها آنمي كنند را شناسايي كرده و با 

خود اين خبر . برخورد مي كند 
 از  واليت مافياها گوياي اطالع رژيم

خطر اين پيام شدت بيزاري مردم و 
پي ، از لحاظ بسيج مردم هاي كوتاه
له مردم از اين وسيامروز  . برده است

 سران ضدبراي ارسال جوك هايي بر 
نها را به آم استفاده مي كنند و رژي

اما فردا، همين وسيله تمسخر مي گيرند 
مي تواند در براه انداختن جنبشي 

  .گسترده بكار آيد
 انواع جوك هايي كه در اين روزها    

مردم براي يكديگر ارسال مي كنند، 
خامنه اي اد و ژاحمدي ندر تحقير 

   .  هستند
 بيشترين اد ژاحمدي نبرضد جوك  ●

  .  شمار را دارد
ها در باره خامنه اي، سخت  جوك ●

طرز سخن گفتن، .  هستند استهزاء آميز
تهديد كردن، نماز گزاردن، سينه زني 
كردن، بر صندلي نشستن و به سخن 

، در جوكها ...مأموري گوش دادن و
    .مورد استهزا قرار مي گيرند

و دولتي حانيون جوك در مورد رو ●
نها در المپيك روحانيت در آمسابقات 

   قم 
 جوك در مورد بسيجيان و جوايز ●

   .بانك بسيج 

  
احمدي نژاد خواب 

 16رياست جمهوري 
ساله را مي بيند و اصالح 
طلبان كسي را براي 

  :رقابت با او ندارند
  

احمدي نژاد در تدارك * 
  :؟! ساله16رياست جمهوري 

  
  ، 1387 شهريور 7( اعتماد    نشريه 
در مقاله اي زير عنوان ) 3صفحه 

اين اطالع را » احمدي نژاديسم«
معجزه هزاره سوم « :انتشار داده است

 ساله 4در قاب يك رئيس جمهوري 
نبايد بگنجد و تا كنون نشان داده كه 

بر همين اساس، ترجيح . نمي گنجد
مي دهد در باره انتخابات و خودش 

اگر هم بنا بر ضرورتي . سخني نگويد
كه تشخيص مي دهد، در جمعي 

بر زبان خصوصي كالمي در اين باره 
مي راند، نه تنها خودش را رئيس 
جمهور چهار ساله نمي داند، بلكه بسان 
بلند پروزايهايش در ورزش، اقتصاد، 
مديريت و حتي روزنامه نگاري، از 

 ساله سخن در 16رياست جمهوري 
اساس قانون اساسي، البته بر . سينه دارد

 4 براي دو دور رئيس جمهور نهايتا 
ساله مي تواند بر اريكه قدرت تكيه 

اما احمدي نژاد معتقد است اين . بزند
 8 سال را خودش رياست مي كند و 8

سال بعدي را كسي بر جاي وي مي 
نشيند كه ادامه فكري احمدي نژاد 

بنا بر اين، از اينجا به بعد، ديگر . باشد
مرام و مسلك رئيس جمهور را از بايد 

يك مدير اجرائي عالي رتبه فراتر برود 
و او را در هيأت يك مكتب فكري يا 
سياسي، يا دست كم مديريتي ديد و بر 
. اساس آن تحليل و ارزيابي داشت

يعني از اين پس، معجزه هزاره سوم را 
احمدي « با نام بايد مكتبي خواند مثال 

  ». »نژاديسم
همان » مكتب«اين : ميانقالب اسال

مكتب استبداد و «خط سيد ضياء يك 
چگونه كودتاي اسفند . است» وابستگي

 و 1332 مرداد 28 به كودتاهاي 1299
 ربط پيدا مي كنند و آن 1360خرداد 

جريان به جرياني در حزب جمهوري 
 حسن آيت مي اسالمي به كارگرداني

پيوندد و اين جريان كه بوئي از دين 
واليت  طرفدار دو آتشه نبرده است،

مطلقه فقيه و بخصوص تفويض 
رماندهي كل قوا به خميني مي شود و ف

، در تدارك بي اثر »انقالب فرهنگي«با 
كردن رأي مردم از راه كودتا بر ضد 
نخستين منتخب تاريخ اين ملت مي 
شود و اينك، با خامنه اي و احمدي نژاد، 
دولت را قبضه كرده است، پرسشي است 

ش از اين، به تكرار، به آن پاسخ كه پي
در شماره آينده، با استفاده از . داده ايم

اطالعاتي كه انتشار يافته اند، يك بار 
  .ديگر، به اين پرسش پاسخ خواهيم داد

  
پاي تغيير : عيسي سحر خيز* 

ساختار حقيقي و حقوقي 
  :حاكميت به ميان است

  
 شهريور، عيسي سحر خيز زير 4  در ◄

ي در برابر دولت يا هاشم«عنوان 
، مقاله اي را انتشار داده است »رهبر

  :واجد اين نكات

كمتر بازيگر يا تماشگري است كه  ●
ا ناظر درصحنه سياست حضور داشته ي
 شطرنج بر حركت مهره ها در صفحه

سياسي ايران باشد و اكنون اين نكته را 
در نيافته باشد كه نقدها و حمالت 

ت، نه از دول رئيس مجلس خبرگان به 
سر انتقامجويي شكست انتخابات 

 است يگذشته، كه از سر نگراني عميق
و نظام دارد  كه از باب آينده ي كشور 

كه خود را اصلي ترين ميراث دار اين 
  .حاكميت سي ساله مي پندارد

 "تك" اين نگاه است كه هر با ●
 گسترده طرفداران "پاتك"هاشمي با 

واجه كاهنده اما مصمم احمدي نژاد م
شود و روز به روز سنگيني بار بيشتر  مي 

بر دوش آيت اهللا خامنه اي مي افتد، 
كه به خوبي واقف است كه در اين 

بازي مرگبار باخت رئيس دولت، مي  
 زيتواند آغازگر دور جديدي از با

نيمه تمام گذشته باشد در جهت مهار 
قدرت در ايران و احتماال تغيير ساختار  

  . اكميتحقيقي و حقوقي ح
 پرسش اصلي اين است كه چه اما ●

شده كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
مرد البي "نظام كه سه دهه شهره به 

 بوده است، پيرو شفاف "پشت پرده 
سازي و نقد آشكار دولت و حاكميت 
گرديده است؟ پاي چه مصلحت مهمي 

در ميان است كه او را وادار كرده تا  
ر حسينيه آنچه را همواره پيش از اين د

 خميني، در گفت و گوهاي امام
خصوصي با آيت اهللا خامنه اي، در  

خفا مطرح مي كرده است به سطح 
؟ آيا مسئله و دغدغه ي جامعه بكشاند

يارغار بنيانگذار انقالب، تنها شخص  
اجعه آميز فاحمدي نژاد يا عملكرد 

دولت اوست يا گمان مي كند كه 
و معضل ملت و مملكت جاي  مشكل 

 گر، و فراتر از اين حرف هاست؟دي
سحر خيز همان :  انقالب اسالمي

واقعيت را باز مي نويسد كه انقالب 
اسالمي چند نوبت خاطر نشان كرده 

حتي تن دادن به رياست جمهوري : است
نامزدي از نامزدهاي اصالح طلب، بمعناي 
قبول شكست است و خامنه اي ناگزير 

ن توضيح اي. است حدود خود را بشناسد
كه چنان نامزدي مي بايد جانب مردم را 
نگاه دارد و مردم مي بايد مطمئن شوند 
رأيشان به حساب است يعني منتخب 

و اين روند . آنها صاحب اختيار مي شود
انحالل واليت مطلقه فقيه را وارد مرحله 

  . برگشت ناپذير مي كند
  

نامزد : دكتر ابراهيم يزدي* 
م ائتالف اصالح طلبان بايد اعال

كند كه آيا حكم حكومتي را مي 
 :پذيرد يا نه

  
 شهريور، دكتر ابراهيم 13در  ◄

يزدي، دبير كل نهضت آزادي گفته 
اگركانديدايي ولو مورد اجماع : است

اصالح طلبان به قانون الزام نداشته 
باشد و به احكام رهبري به عنوان 
اختيارات فراقانوني ايشان اعتقاد داشته 

 حضور و عدم حضور باشد و يا در مورد
خود در عرصه انتخابات منتظر اجازه 
،تكليف و توصيه رهبري باشد به نظر 
ماايجاد جبهه واحد براي حمايت از 
اين فرد هيچ سودي براي اصالحات 

 .نخواهد داشت
 كه باعث شد آقاي خاتمي در داليلي   

 حضور در عرصه 80 و 76سالهاي 

انتخابات رياست جمهوري را بپذيرند 
مروز بسيار پر رنگ تر و جدي تر ا

وجود دارد و در شرايط فعلي پذيرش 
كانديداتوري براي ايشان وظيفه اي 
ملي است و در صورت استنكاف از 
پذيرش اين امر در پيشگاه ملت 

 .مسوولند
  

براي » روحانيت سنتي«باج به * 
 ساله ديگر رئيس 4يك دوره 

  :جمهوري ماندن
  

: داده است شهريور، اعتماد اطالع 4در 
 مدرسه 30شايد طرح راه اندازى 

 مركز استان با 30علميه نمونه در 
گنجايش باال و همه امكانات با بودجه 

 تنها خبرى بود كه مى ،چند ميلياردى
توانست مشاور احمدى نژاد در امور 
روحانيت را وادارد تا روزه سكوت 

در شرايطى كه عدم . خود را بشكند
 به تمكين محمود احمدى نژاد

خواسته مراجع عظام تقليد مبنى بر 
بركنارى فورى اسفنديار رحيم مشايى 
مشاور رئيس جمهور، روابط دولت با قم 
را در تعليق قرار داده است، مشاور وى 
كه تا به حال در اين خصوص سكوت 
اختيار كرده است روز گذشته كوشيد 
با اعالم اين خبر خوش اندكى فضاى 

وى آرامش ملتهب فى مابين را به س
هدايت كند تا به اين ترتيب در فضايى 
كه روحانيون طراز اول قم از ادامه 
حضور مشايى در كابينه دلخورند اما 
الاقل دولت در كسب حمايت ديگر 
. نهادهاى مذهبى و دينى ناكام نماند

ظاهراً از اين رو بود كه محمدناصر 
سقاى بى ريا مشاور احمدى نژاد در 

سخنرانى خود در امور روحانيت عمده 
همايش ائمه جمعه و جماعات مبلغان 
خوزستان را به اين مقوله اختصاص 

البته وى اظهارات خود را با . داد
يادآورى حمايت هاى مالى دولت 
احمدى نژاد از نهادهاى مذهبى آغاز 
كرد و گفت؛ اگر دولت نهم را با 
دولت هاى ديگر مقايسه كنيم درمى 

 عنايت به يابيم كه در زمينه توجه و
مسائل فرهنگي، حوزه مساجد و هيات 
هاى مذهبى اين دولت نمونه است و 
ما بايد از اين موقعيت خوب استفاده 

  .كنيم
  
مهدي آيتي، عضو شوراي *

: مركزي حزب اعتماد ملي
را » كوپن خاتمي«كروبي 
  :سوزاند

  
از  يتيآ شهريور، مهدي 9در ◄ 

عضويت حزب اعتماد ملي استعفاء داد 
 اعالم ،»لنايا«وگو با خبرنگار   گفتدر و 

 كي را يكروب ي مهديداتوريكاند
 ي آقا:خواند و افزوداشتباه بزرگ 

 به ي كار ضربه مهلكني با ايكروب
 . اصالحات وارد كردانيجر
 يداتوري با كانديحزب اعتماد مل   

 را سوزاند و ي هم كوپن خاتميكروب
 ي براي شانسيهم با توجه به آنكه كروب

 در انتخابات ندارد، امكان يزرويپ
طلبان در انتخابات    اصالحيروزيپ
 . را كاهش داديجمهور  استير

 متوجه شد همه ي وقتي كروبيآقا    
 ي خاتمي حضور آقايطلبان برا  اصالح

 نكهياند و با توجه به ا  توافق كرده
 اش  يداتوري اعالم كانددانست  يم

 حضور در دي قي خاتمشود  يباعث م
 يداتوريبا اعالم كاند  ابات را بزند، انتخ

  . را خلع سالح كرديخود خاتم
 

  7در صفحه
  

  ؟!حكم حكومتي
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ابر و باد و مه : بهزاد نبوي* 
خورشيد و فلك دركارند كه 

  :خاتمي نيايد
  

   شهريور، بهزاد نبوي با بردن 13در ◄ 
اسامي عارف، نجفي، مهرعليزاده، 
كروبي و غيره كه كانديداهاي مطرح 

طلبان هستند و با   شده در بين اصالح
گفته ابراز احترام نسبت به همه آنها، 

اگر فرض كنيم خاتمي در مقابل : است
نژاد شكست بخورد، در آن   احمدي

آور   شرايط بعيد است افراد مذكور راي
 .اشندب

 دنآور   امكان راينبوي    
 را اصول گرايانكانديداهاي بالقوه 

 ،نژاد، در حال حاضر  در برابر احمدي
توضيح داده  و هسب ارزيابي نكردمنا

جناح راست سنتي و محافظه : است
 شايد بيش از ما مي ،كاران، امروز

خواهند فرد ديگري غير از احمدي 
جمهور شود، ولي در   نژاد، رئيس
  . كسي را ندارندمواقع،آنها ه

هايي    در خصوص اجراي پروژهوي    
كه بر ردصالحيت خاتمي تأكيد دارند، 

 فقط براي اين است كه اينها: گفت
خاتمي را از آمدن منصرف كنند و 

 ماه قبل 10اي   عاقالنه نيست كه روزنامه
اگر خاتمي بيايد، «از انتخابات بنويسد 

. »كند  شوراي نگهبان ردصالحيتش مي
كند كه آنها صبر كنند تا   عقل حكم مي

گاه اگر توانستند وي   خاتمي بيايد و آن
ين هزينه را را ردصالحيت كنند وكمتر

 و باد و مه و خورشيد و ابر .بپردازند
 امكان. فلك در كارند كه خاتمي نيايد

  حمايت از عبداهللا نوري وجود دارد
  

در دولت نهم كسي كه :آرمين* 
سوگند خورده با اسلحه از منافع 

 به ،ملي آمريكا دفاع كند
مشاورت رئيس جمهور منصوب 

  !!مي شود
  
نگوي  شهريور، آرمين، سخ14در  ◄

:  مجاهدين انقالب اسالمي گفته است
اين فريب بزرگي است كه تحت تأثير 

اي قرار   عده پايه تبليغات و ادعاهاي بي
بگيريم كه مدعي مالكيت انقالب 

امروز كساني مدعي انقالبند كه . هستند
هاي پيش از انقالب  در مبارزات سال

جزو قاعدين بودند و حتي تا دوران 
كشيدند  الت ميخج) ره(حيات امام 

امروز كساني كه .  باشندالبمدعي انق
در گذشته و حتي در دوره جنگ 
عافيت را بر حضور در صحنه مبارزه 

دادند، به جبران مافات  ترجيح مي
 سال يادشان 30برخاسته و پس از 

 15افتاده كه بايد انقالب كنند و پس از 
سال يادشان افتاده كه بايد چفيه به 

ينان مسلمانان بعد از ا. گردن بيندازند
. اند  هستند كه مدعي انقالب شدهتحف

ها بايد  طلبان در برابر اين موضع اصالح
خانه در برابر غاصب  موضع صاحب

خانه، خانه خود را  صاحب. باشد
 .بخشد سخاوتمندانه به غاصب نمي

اگر در دولت اصالحات در مراسمي     
كه به يك روايت تاريخي مصادف با 

هاي برجسته  ي از چهرهشب وفات يك
ـ ) ع(ديني ـ آن هم نه از ائمه اطهار

به هنگام تشويق سخنران جلسه كف 
پوشان را  زدند، فرداي آن روز كفن مي

 تا فرياد وااسالما دانداختن راه مي
يا تنها كافي بود در مجلس . سردهند

ششم يا در يك سخنراني فردي بگويد 
 و مساله مذاكره با آمريكا را تابو نكنيد

بياييد بررسي و كارشناسي كنيد، اين 
. مساله را جزو مقدسات انقالب نكنيد

پوشان به راه  فرداي همان روز كفن

انقالبا سر  افتادند و فرياد وا مي
اما امروز فردي به نام . دادند مي

هوشنگ اميراحمدي با مجوز وارد 
شود، با مقامات كشور درباره  ايران مي

كند و  دار ميرابطه ايران و آمريكا دي
كند،  از ايران نيز به اسراييل سفر مي

بالفاصله نيز موضوع كنسولگري 
آيد و از  آمريكا در ايران به ميان مي
 نهم از ولتآن طرف نيز معاون رييس د

گويد كه چه ملت  ملت اسراييل مي
نازنين و خوبي هستند و هيچ اتفاقي 

افتد و  نه اسالمي به خطر مي. افتد نمي
 و نه از كفن پوشان خبري نه انقالب

اصالح طلبان آمريكايي . است
شوند، اما فردي كه تبعه  مي

كه تبعه آن   و براي اين(*)آمريكاست
 رائتاي را ق كشور شود متن قسم نامه

كرده كه در آن آمده است حاضرم در 
جهت منافع آمريكا اسلحه به دست 
بگيرم و با هر خطري كه منافع آمريكا 

 بجنگم، تا سطح مشاور كند را تهديد مي
يابد و براي  رييس دولت نهم ارتقاء مي

نه اسالمي به . كنند او بنياد احداث مي
  .افتد و نه انقالبي خطر مي

اين شخص كه آرمين اسم نمي برد، * 
حميد موالنا است كه تبعه امريكا شده و 

در . سوگند وفاداري ياد كرده است
آن سوگند نامه متعهد شده است با 

او . از منافع امريكا دفاع كندسالح 
دوست حسين شريعتمدار است و از 

، در نشريه او، نويسندگي مي 1373سال 
  .كند

خامنه اي تنها در ايران : انقالب اسالمي
نيست كه خود را گرفتار بن بست 
احمدي نژاد كرده است، در خارج از 
كشور نيز رژيم در انزوا است و هيچ نه 

 معامله با معلوم كه بتواند از فرصت
  :امريكا استفاده كند

  
  

ستيز در ظاهرو 
سازش در باطن با 

  :امريكا
  
امريكا محطاطانه در جهت *

  :گفتگو با ايران قدم بر مي دارد
  
(  گزارشگركريستين ساينس مونيتور ◄

از تهران گزارش ) 2008 سپتامبر 2
كرده است عالمتها كه از تهران و 

ير واشنگتن داده مي شوند، اغلب بد تعب
مي شوند و موضوع حمله در كشور مي 

حال آنكه اين عالمتها گوياي . شوند
آنند كه دو كشور روي به گفتگو 

  :آورده اند
 زبانهاي دو طرف همچنان خصمانه ●
در اين هفته يك ژنرال ايراني . اند

حمله به ايران، آغاز جنگ سوم : گفت
و در امريكا، سناتور اوباما . جهاني است
ه به رياست جمهوري هرگا: مي گويد

برسد، اجازه نخواهد داد ايران 
اما . اسرائيل را به زير مشت بگيرد

هرگاه به وراي اين موضع گيري ها 
نظر افكنيم، مي بينيم، با وجود اختالف 
بر سر يكچند از امور، دو كشور بطرف 

  .گفتگو با يكديگر قدم بر مي دارند
 صادق خرازي، سفير سابق ايران در ●

امريكا گزينه ديگري «: ي گويدفرانسه م
براي حل . جز گفتگو با ايران ندارد

بحرانهاي عراق و لبنان و روند صلح 
خاورميانه و نيز مسئله اتمي ايران، مي 

اما آنها مي . بايد با ايران گفتگو كند
خواهند بدون پرداخت هزينه اي اين 

چرا امريكا از . گفتگو را انجام دهند
ي برد و از سوئي زبان مثبت بكار م

سوي ديگر، ايران را مجازات اقتصادي 
مي كند؟ اين رفتار دوگانه سبب مي 
شود كه طرف ايراني به امريكا اعتماد 

  ».نكند
      طرف امريكائي نيز، در آنچه به 
برنامه اتمي مربوط مي شود،  به ايران 

اين برنامه را پوششي . اعتماد نمي كند
. داندبراي برنامه توليد بمب اتمي مي 

ايران را نيز متهم مي كند كه به 
گروههاي مسلح شيعه در عراق، كمك 

  .مي كند
چندي كه هر دو طرف » عالمتهاي «●

مي دهند، موضوع سوء تعبير مي شوند 
و يا در هريك از دو كشور، اظهار 

تلقي شده و مورد حمله قرار » ضعف«
و با وجود انتخابات رياست . مي گيرند

تخابات رياست جمهوري امريكا و ان
 كه – 2009جمهوري ايران در ژوئن 

احمدي نژاد نامزد رياست جمهوري 
 استفاده از امكانات  دچار –است 

  .مشكل است
    حكومت بوش ديگر سخن از تغيير 
رژيم بميان نمي آورد و تهديد به حمله 
نظامي را تخفيف داده است و حتي از 
گشودن كسنولگري در ايران، سخن 

 ماه ژوئيه، اين حكومت در. مي گويد
مقام ارشد وزارت خارجه، ويليام 
برنس، را به ژنو فرستاد در گفتگوهاي 

  .  دولت با ايران شركت كند6
 هر دو كشور مي دانند كه از موضع ●

قدرت نمي توانند با يكديگر گفتگو 
با سقوط رژيمهاي طالبان و : كنند

صدام، نفوذ ايران در منطقه افزايش 
يران به امريكا در عراق ا.  يافته است

 سال 5كمك كرده است و بعد از 
جنگ، براي اولين بار، امريكا موفقيت 

با وجود . هائي بدست آورده است
  .اين، سوءظن هائي  برجايند

 سيد محمد مرندي، مدير بخش ●
مطالعات امريكا شمالي در دانشگاه 

من نمي توانم «: تهران مي گويد
ر اما در حال حاض. پيشگوئي كنم

من در . چندان خوش بين نيستم
حكومت كنوني امريكا آن شجاعت را 
نمي بينم كه تغيير جدي بكند و فكر 
نمي كنم نامزد رياست جمهوري 
. امريكا بتواند اين تغيير را بعمل آورد

 و اين فكر –امريكائيها فكر مي كنند 
 با مشتي ديپلمات مي –مضحك است 

.  توانند نظام اسالمي را متزلزل كنند
واقعيتي كه نمي بينند اينست كه ايران 
از كشورهاي متحد امريكا در منطقه، 

دليلي وجود ندارد بر . با ثبات تر است
 سال 50 و يا 40، 30اين كه اين نظام 
  ».ديگر بر سرپا بماند

 و هنوز، اعتقادات محافظه كارانه ●
احمدي نژاد به او اين توانائي را 

ئيس بخشيده اند كه بيشتر از هر ر
جمهوري ديگري از انقالب اسالمي 

.  بدين سو، به امريكا نزديك شود1979
رئيس جمهوري ليبرال پيشين، خاتمي، 

سخن بميان » گفتگوي تمدن ها«از 
ملت بزرگ « آورد و امريكائيان را 

اما مخالفان محافظه كار . خواند» امريكا
  . راه موفقيت را برآن كوششها بستند

 اي به پرزينت      احمدي نژاد نامه
بوش و نامه ديگري به مردم امريكا  

سال گذشته، در نيويورك . نوشت 
دوستان «امريكائيان  مي توانند : گفت
او همچنين از . ايران باشند» بزرگ

افتتاح كنسولگري امريكا در تهران و 
آمدن ديپلماتها به اين شهر، استقبال 

او در همين ماه به نيويورك مي .  كرد

 اجالس سازمان ملل آيد تا در
برغم مواضع ضد . سخنراني كند

صهيونيست خود، او همچنان از امريكا 
مي خواهد روش خود را در قبال 
كشورها تغيير دهد  و به ايران احترام 

  .بگذارد
      يك تحليل گر ايراني كه نخواست 
: نامش برده شود، به ما گفت

كوششهاي خاتمي براي تفاهم با غرب «
سران، بمثابه ضربه زدن از سوي سخت 

اما از ديد آنها، . به انقالب، افشا مي شد
در باره استحكام عقيده احمدي نژاد 

سپاه پاسداران . به نظام، ترديدي نيست
به او اعتماد دارد و سپاه و ديگر 
راديكالها از آن بيم ندارند كه احمدي 
. نژاد رژيم را قرباني سازش كند

ا را احمدي نژاد  نزديكي با امريك
سامان داده است كه كليد باب آينده 

صلح كردن با امريكا، فشار . ايران است
بسا سرگرم . بر رژيم را كاهش مي دهد

كننده ترين مبارزات انتخاباتي است 
بخاطر . كه شما مي توانيد شاهد باشيد

  . »اين تخم طالئي
اميد به شكست احمدي نژاد هرگونه  ●

دي در انتخابات سال آينده، بخاطر ب
وضع اقتصادي ايران، شكست بخورد، 

زيرا رهبر مذهبي رژيم . بي مبني است
فكر نكنيد كه « : در هفته پيش گفت

. امسال سال آخر حكومت شما است
 سال ديگر 4فكر كنيد امسال بعالوه 
برنامه براي . شما مسئول امور كشوريد

  ». سال تهيه كنيد و به اجرا بگذاريد5
  
بال رويه سكوت امريكا در ق*

ايران و ترغيب ايران به پيش 
  :گرفتن روش ليبي

  
در پي شده )  سپتامبر5(  استراتفور ◄

است كه بداند چرا حكومت بوش در 
  :قبال ايران رويه سكوت گزيده است

 كندولزا رايس، وزير خارجه امريكا،  ●
ايران و : بهنگام ديدار از ليبي، گفت

كره شمالي مي بايد از روش ليبي 
معني سخن او اينست كه . پيروي كنند

از راه رها كردن سياستهاي ضد 
  .امريكائي، با امريكا به  توافق برسند 

 از روزهاي پيش از جنگ در ●
گرجستان بدين سو، از زبان مقامات 
. امريكا، در باره ايران، هيچ نشنيده ايم
: يك مقام وزارت خارجه امريكا گفت

.   اوت است12تاريخ آخرين اظهاريه 
ترديد، از سخن گفتن پيرامون بدون 

  . تهديد ايران سخت كاسته شده است
تا .      البته سكوت بسيار پر معني است

.  اوت، محور توجه امريكا ايران بود8
امريكا به ايران هشدار داد كه مهلت 
پاسخ آري يا نه دادن به پيشنهاد معلق 
كردن غني سازي اورانيوم در دوران 

 5امريكا با گفتگو، بسر آمده است و 
دولت ديگر در باره وضع مجازاتهاي 
جدي بر ضد ايران، وارد گفتگو مي 

روسيه يكي از اين كشورها است .  شود
و البته دماغ آن را ندارد كه با امريكا 
بنشيند و در باره مجازات ايران توافق 

وضع : روسيه نيز مي گويد. كند
مجازات بر ضد ايران را رويه مطلوبي 

دون روسيه نيز مجازات ب. نمي داند
وضعيت جديد، .  بالاثر مي شوند

استراتژي گفتگو و مجازات را بي فايده 
  .كرده است

 امر عجيب اين كه حكومت بوش به ●
گفتگو در باره ايران و گزيدن 
استراتژي و يا تهديدهاي جدي 

حكومت امريكا تنها . نپرداخته است
چنان عمل كرده است كه پنداري 

. خطر عمده نمي داندديگر ايران را 
مطبوعات امريكا نيز چندان در پي آن 
نشده اند كه بپرسند چرا حكومت در 
باره ايران سكوت رويه كرده است و 

  .حكومت نيز توضيح نداده است
 اينهمه جالب تر مي شود وقتي خبر ●

قرارداده شدن گروه مجاهدين خلق 
مستقر در پايگاه اشرف، تحت اداره 

حكومت . مي شودارتش عراق تأييد 
عراق نيز به اين گروه دستور داده 
. است خاك عراق را ترك گويند

گروه متهم شده است به همكاري با 
سازمان مجاهدين مسئله عمده . القاعده

ايران . اي ميان ايران و امريكا شده بود
امريكا از ما مي خواهد به : مي گفت

حمايت خود از حزب اهللا پايان دهيم 
، خود از يك گروه و در همان حال

. تروريست ضد ايراني، حمايت مي كند
گزارش ها راست از آب در مي آيند 
چرا كه حاميان سازمان مجاهدين 
خلق در امريكا، براي اعتراض به 
اخراج افراد اين سازمان از عراق 

قابل فهم است اين . تظاهرات كردند
امر كه امريكا نخواسته است نقشي به 

زيرا . بت داده شوداو، در اين باره، نس
مجاهدين خلق مدتي دراز متحد 
امريكا بوده اند و هرگاه متحدان ديگر 
بدانند كه اين امريكا است كه تغيير 
سياست داده و متحد ديرين خود را 
.  رها كرده است، عصباني مي شوند

آنچه روي داده است جز اين نيست 
كه امريكا خواست ديرين ايران را 

  .برآورده است
عه ها حاكي از آنند كه ميان  شاي●

امريكا و ايران، توافقي بر سر سازمان 
باور . مجاهدين خلق امضاء شده است

كردن اين شايعه ها براي ما بسيار 
منابع آنها نيز موثق . سخت است

در عوض، منبع استراتفور كه .  نيستند
در موقعيتي است كه مي داند قرار 
مالقاتي ميان ديگ چني معاون رياست 

مهوري امريكا و يك مقام ايراني كه ج
نامش برده نشده است ، در اواخر اين 
هفت، در كناره درياچه كومو، در 

با اين .  ايتاليا، ديدار خواهند كرد
حال، ما نمي گوئيم اطالع داريم كه 

ما مي . چنين ديدار انجام گرفته است
گوئيم  در باره اين ديدار مسموعاتي به 

  . او رسيده اند
امر را در خور يادآوري مي  سه ●

 در طول زماني بسيار دراز، – 1: دانيم
اين نخستين بار است كه حكومت 
امريكا در باره ايران سكوت گزيده 

 امريكا اخراج افراد سازمان – 2. است
مجاهدين خلق را خود سازمان داده و 
يا مانع از آن نشده است و اين كار، 

 و .دادن امتياز عمده اي به ايران است
 رهبران سوريه و ايران، بعد از – 3

جنگ گرجستان به مسكو نرفتند و در 
باره آن، رفتار ماليمي را در پيش 

  . گرفته اند
      همانطور كه ما گفته ايم، گزينش 
ژئوپليتيك امريكا مذاكره و معامله با 

ما از چند و چون اتخاذ . ايران است
اين گزينش اطالع نداريم اما مي دانيم 

ستيز زباني امريكا با ايران، از زمان كه 
جنگ گرجستان، ره به سكوت برده 
است و در اين هفته، امريكا به ايران 

  .امتياز عمده اي داده است
قول سيد )  سپتامبر4(  استراتفور ◄

عمار حكيم، عضو مجلس اعالي انقالب 
اسالمي عراق را نقل و آن را اين سان 

  :توضيح داده است 
 سپتامبر گفته 3يم در عمار حك     «
اخراج اعضاي سازمان مجاهدين : است

خلق از عراق هيچ ربطي به توافق 
اين امر ربط .  امريكا و ايران ندارد

» .دارد به تصميم دولت و ملت عراق
 اين سخن پوششي  توافقي استاما 
پشت پرده ميان امريكا و ايران كه 

  .انجام شده است
   8 در صفحه

  ؟!حكم حكومتي
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 استان سني نشين امريكا اداره* 
االنبار را بر عهده حكومت عراق 

گذاشت و ايران هم براي  
روابط سني و شيعه در عراق و 

ر مريكا و ايران، خطهم براي ا
  :است

  
واگذاري )  سپتامبر2( استراتفور ◄

اداره ايالت سني نشين االنبار را به 
، 2008 سپتامبر1حكومت عراق، در 

  :موضوع ارزيابي قرار داده است
 قصد حكومت المالكي كه شيعه ها ●

مهار آن را در اختيار دارند، از تحويل 
گرفتن اداره ايالت االنبار و تصدي 
امنيت آن، محدود كردن قدرت سني 
ها  و تحكيم سلطه بر عراق بعد از پايان 
. سلطه حزب بعث بر اين كشور است

وضعيت و موقعيت حقوقي آينده االنبار 
 و سني هاي هم براي روابط شيعه هاي

عراق و هم براي ايران و امريكا بسي 
  . مهم است

     سني هائي كه در زندگي سياسي 
كنوني عراق شركت جسته اند مي 
دانند كه در گفتگوهاي ايران و امريكا، 

واشنگتن از آن . موقعيت مهمي دارند
بيم دارد كه روسيه اي كه دارد سر بر 
مي آورد،  تهران برآن دارد كه رويه 

ت سرانه اي در قبال عراق در پيش سخ
عالمتها گوياي آنند كه اين امر . گيرد

  . ممكن است اتفاق بيفتد
 هرگاه قرار بر تفاهم ميان سني و ●

شيعه بشود، اين امر در سطح محلي و 
حتي سطح ملي نيز سرانجام يافتني 

نقش سني ها در آينده عراق در . نيست
سطوح محلي و ايالتي و كشوري مي 

از راه توافق با ايران و عربستان بايد 
  .سعودي معين شود

  
امريكا در دستگاه حكومت * 

عراق جاسوس گمارده است و 
مالكي نيز تحت مراقبت 

  :جاسوسانش هستند
  
   بنا بر كتابي كه وودواد، سردبير ◄

روزنامه واشنگتن پست انتشار داده 
، جاسوسان ) جنگ از درون(است 

ري المالكي امريكائي گفتار و كردار نو
. و وزيران او به سيا گزارش مي كنند

يك مقام امريكائي به نويسنده گفته 
برزبان بياورد، ) مالكي(هرچه او : است

اطالعات .  »ما از آن آگاه مي شويم
ارتش امريكا نيز بر مقامات محلي 
جاسوس گمارده است و اين جاسوسان 
گفتار و اعمال آنها را گزارش مي 

يعه طرفدار صدر رئيس حزب ش. كنند
ما انتظار چنين كاري را از : مي گويد

امريكائيها . سوي امريكائيها داشتيم
كشورما را اشغال كرده اند و در همه 
جا رخنه كرده اند و در وزارت خانه 
ها، به هر دفتري بخواهند وارد مي 

  . شوند
دولتي كه قواي سه گانه : انقالب اسالمي

والنش اش استقالل ندارند، ناگزير مسئ
هم بايد تحت امر باشند و هم تحت 

  .كنترل جاسوسان قدرت مسلط
  

توافق با ايران براي مقابله با * 
  :روسيه در گرجستان

  
خبر مي دهد )   سپتامبر4( استراتفور ◄

كه بعد از جنگ روسيه باگرجستان، 
امريكا، بي سر و صدا بطرف ايران 

در اساس، عمل روسيه گوياي . رفت
يكته كردن اراده خود قصد روسيه به د

بر كشورهاي همجوار خود و راه و 
روشي است كه اين كشورها مي بايد 

دولتهاي طرفدار .  در پيش بگيرند
. امريكا از ديد روسيه، نامطلوب هستند

حال اگر امريكا بخواهد به مقابله با 
روسيه برخيزد، مي بايد راهي براي 
. آزاد كردن قواي خود پيدا كند

ريكا در عراق و افغانستان عمده قواي ام
پس مي بايد آتش . زمين گير شده اند

.  جنگ در اين دو كشور فرو بخوابد
اما اين كار بدون همكاري ايران 

  .شدني نيست
      ايران نقشي واقعي در شدت 
گرفتن خشونت ها در عراق، در سال 

 ، و از شدت افتادن آنها در سال 2006
بنا .  داشته است2007-2008هاي 

براين، براي آنكه امريكا توان مهار 
كردن روسيه را پيدا كند، نخست مي 

  . بايد معامله اي با ايران انجام دهد
      از نو خاطر نشان مي كنيم كه دو 
هفته ايست كه امريكا در باره ايران 

استراتفور قول و . سكوت گزيده است
فعل هاي سران دو كشور امريكا و 

.  نظر داردايران را از نزديك زير 
 6در . ديگ چني به تفليس رفت

 روزه، به 4سپتامبر، براي يك اقامت 
هر دو اين كشورها . ايتاليا مي رود

محل مناسبي هستند براي ديدار با 
ديدار با مقامات ايراني و به انجام 

( رساندن آخرين بخش گفتگوها 
گفتگوها ماه ها است كه جريان 

  ). دارند
 ايتاليا معطوف      ما توجه خود را به

 ديگ چني مي خواهد با . كرده ايم
مسئوالن سازمانهاي اطالعاتي اروپا، در 
روزهاي آخر هفته ديدار و گفتگو 

مسموع ما شده است كه او با . كند
برخي مقامات ايران، محرمانه، ديدار و 

ما نمي توانيم اين . گفتگو خواهد كرد
مسموع را تأييد كنيم اما آن را معني 

  .  دانيمدار مي
  

ايران : ايران در عراق» سفير«* 
  :آماده مذاكره بر سر عراق است

  
از تهران )  سپتامبر5(   يونايتدپرس ◄

گزارش مي دهد كه حسن قمي، 
ايران در عراق، در تلويزيون » سفير«

:  سپتامبر، گفته است5ايران، به تاريخ 
هرگاه حكومت عراق بخواهد، ايران 

ر باره عراق آماده گفتگو با امريكا د
ايران آماده شركت در دور .  است

پنجم گفتگوها در باره  وضعيت سياسي 
  . عراق و امنيت اين كشور است

عالقه :      مقامات امريكا و عراق گفتند
به دخالت دادن ايران در بحثها 

سفير . پيرامون بازسازي عراق ندارند
: امريكا در عراق، رايان كروكر گفت

، ايران قول در گفتگوهاي پيشين
شفاهي داد از مداخله در امور عراق 

اما امريكا  دليلي در دست . بازايستد
ندارد حاكي از اين كه ايران به قول 

  . خود عمل كرده باشد
خبرهاي گوياي سازش : انقالب اسالمي

و گفتگوهاي پنهاني همراه هستند با 
  :خبرهاي گوياي تدارك جنگ با ايران

  

جنگ؟ پايگاه در 
؟ يا بمب گرجستان

  :اتمي يا بمباران
  

آيا تاريخ حمله به ايران نزديك 
  :است؟

  
)   سپتامبر5(  ميدل ايست تايمز ◄

ديپلماتها در اروپا و : خبر داده است
امريكا كه با پرونده اتمي ايران اين سر 
و كار دارند،  در روزهاي اخير، با دو 

  :تحول غير منتظر رويارويند
بر آلماني   اول اين كه روزنامه معت●

Die Telegraf گزارش مي كند كه  
سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي 
آلمان كه مدت چند سال است در باره 
طرحهاي امريكا و اسرائيل در باره 
ايران تحقيق مي كند، به اين نتيجه 
رسيده است كه زمان حمله به ايران 

  .نزديك است
    جوست دو هاس، گزارشگر دي 

ر مي رفت انتظا: تلگراف مي گويد
. حمله تا چند هفته ديگر انجام پذيرد

او گزارش خود را بر اساس اطالعي 
تنظيم كرده است كه از منابع خود در 
سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي 

بنا بر . آلمان، بدست آورده است
گزارش او، حمله به تأسيسات اتمي 
ايران،  با موشكها و هواپيماهاي بدون 

ن بدان اي. خلبان انجام خواهد شد
معني است كه نيروهاي هوائي اسرائيل 
و امريكا  به حال آماده باشد در مي 

  .آيند براي دفاع از اسرائيل
     ممكن نيست بتوان گزارشي از اين 

با وجود اين، .  نوع را تصديق كرد
پاريس گزارش دي تلگراف را بسيار 

  . جدي گرفته است
 دوم سخنان ساركوزي در دمشق ●

انسه را غافلگير كرده كه متحدان فر
او كوشيد پاي سوريه را در .  است

گفتگوها بر سر پرونده اتمي ايران 
من به «: ساركوزي گفت. بميان بكشد

پرزيدان بشار اسد گفتم كه او مي 
تواند نقشي در حسن ختام بخشيدن به 

ايران . ماجراي اتمي ايران بازي كند
نبايد بمب اتمي بسازد اما حق دارد از 

.  اتمي استفاده صلح آميز بكندانرژي 
او اين سخن را درست پيش از اجالس 

 كشور تركيه و سوريه و فرانسه 4سران 
  . و قطر گفت

     امريكا كه نسبت به رژيم سوريه 
سخت بدبين است و هنوز نام اين 
رژيم را در فهرست رژيمهاي حامي 
تروريسم دارد، از سخن ساركوزي 

يزه انگ.  شگفت زده و ناراحت شد
ساركوزي مي تواند اين باشد كه او 
نگران حمله نظامي به ايران است و به 
هركار دست مي زند تا مشكل اتمي 
ايران حل شود و حمله نظامي به ايران 

از اين رو است كه . انجام نگيرد
ساركوزي، در اجالس سران چهار 

ايران با ادامه دادن به : كشور گفت
د يافتن تكنولوژي اتمي براي تولي

سالح اتمي، خطر بزرگي را براي خود 
زيرا، هر حكومتي در اسرائيل . مي خرد

برسر كار باشد، يك روز صبح، ما از 
خواب بيدار و مطلع خواهيم شد كه 
.  اسرائيل به ايران حمله كرده است

سخن بر سر اين نيست كه اين اقدام 
مشروع است يا نيست، خردمندانه است 

ه چنين يا نه، سخن بر سر اينست ك

حمله فاجعه است و ما مي بايد مانع از 
  . وقوع آن شويم

 روز تا 60     بهررو، حكومت بوش 
 روز 140انتخابات رياست جمهوري و 

تا پايان رياست جمهوري بوش وقت 
دارد و اگر بنا باشد در دوره رياست 
جمهوري او اين حمله انجام شود، 

  .تاريخ حمله نمي تواند دور باشد
جزئيات )  سپتامبر1(م پست   ژروزال◄

سازمان : ديگري را گزارش كرده است
  به عمليات AIVDاطالعات آلمان 

نفوذ در صنايع نظامي ايران براي 
. خرابكاري در آنها دست زده است

خرابكاري در اين صنايع بدين خاطر 
كه اين سازمان از حمله نزديك 
امريكا به تأسيسات اتمي ايران آگاه 

رش بر اينست كه گزا.  بوده است
عمليات سازمان جاسوسي و ضد 

سخت موفقيت آميز «جاسوسي آلمان 
متوقف شده اند زيرا ارتش . »بوده اند

امريكا  قصد دارد مناطقي را بمباران 
كند كه محل عمليات جاسوسي آلمان 

گزارش دي تلگراف بر اينست .  است
كه عمليات سازمان جاسوسي و ضد 

تي جاسوسي آلمان براي تأسيسا
طراحي شده اند كه مورد حمله قرار 

تأسيسات موشكي و . خواهند گرفت
سكوهاي پرتاب موشك نيز در شمار 

سازمان سيا را .  اين تأسيسات بوده اند
در جريان عمليات خود قرار مي داده 

  . است
ژنرال )  شهريور9( اوت 30  در ●

مسعود جزايري، معاون رئيس ستاد كل 
چه امريكا : نيروهاي مسلح ايران، گفت

و خواه اسرائيل، هركدام به ايران 
حمله كنند، آتش جنگ سوم جهاني را 

  . مشتعل كرده اند
  اوت، روزنامه مĤريو گزارش 29  در ●

كرد كه اسرائيل انتخاب استراتژيك 
خود را به عمل آورده است و آن 
اينست كه ايران نبايد توانائي توليد 

كمترين . سالح اتمي را پيدا كند
ديدي در درستي اين گزينش نيز تر

از اين رو، خود را براي .  ندارد
عمليات نظامي كه خود به آنها دست 

  .خواهد زد، آماده مي كند
  

نقشه اسرائيل براي حمله به * 
  :سوريه و ايران

  
از نقشه )  سپتامبر3( تايمز آن الين ◄

هاي اسرائيل براي حمله به سوريه و 
ه خود اسرائيل ك: ايران خبر مي دهد

را بلحاظ توان اتمي ايران در خطر 
مي بيند، نقشه هاي حمله به سوريه و 

  . ايران را آماده مي كند
     جنگ در لبنان، بر اسرائيل  معلوم 
كرد كه رژيمهاي سوريه و ايران، دو 
حامي تروريسم در منطقه، خطرهاي 
بزرگ تري براي موجوديت اسرائيل 

  . هستند
: به ما مي گويند     منابع وزارت دفاع 

از اين رو، جنگ با سوريه و ايران در 
رأس برنامه كار وزارت دفاع اسرائيل 

كمي پيش از شروع جنگ .  قرار دارد
با لبنان، بر حوزه مسئوليت سرتيپ اليز 

شكدي، فرمانده نيروي هوائي،  
آمادگي براي ورود به عمليات در 
جبهه ايران نيز افزوده شد و بدين 

ديدي بر دواير موجود سان، دايره ج
. در وزارت دفاع اسرائيل، افزوده شد

كار اين دايره اينست كه نيروي هوائي 
الزم را براي حمله به سوريه و ايران، 

  . هر زمان كه الزم شد، آماده كند
    يك مقام ارشد وزارت دفاع به ما 

در گذشته، ما خود را براي : مي گويد

يران حمله احتمالي به تأسيسات اتمي ا
اما بعد از جنگ . آماده مي كرديم

لبنان و اعتماد به نفسي كه ايران يافته 
است، ما بايد خود را براي جنگ كامل 

جنگي كه، در آن، سوريه . آماده كنيم
  . نقش مهمي بازي خواهد كرد

     وزارت دفاع اسرائيل تيپ توپخانه 
جديدي ايجاد كرده است و آن را 

رين تيپ در كه بزرگ ت) شيربچه(كفير 
اين تيپ براي . ارتش اسرائيل است

مقابله با تيپهاي كماندو سوريه است كه 
بنا بر ارزيابي ارتش اسرائيل، آزموده 
تر و كاراتر از تيپهاي حزب اهللا لبنان 

  . هستند
     اسرائيل به سختي نگران قرارداد 

 ژوئن، ميان 15نظامي است كه در 
ن اي. ايران و سوريه امضاء شده است

قرار داد را وزير دفاع ايران ايجاد 
جبهه مشترك بر ضد اسرائيل توصيف 

 بدين سو، ارتش 1973از سال .  كرد
اسرائيل هيچ گاه با بيشتر از يك ارتش 

  . نجنگيده است
      در جريان جنگ لبنان، علي اكبر 
محتشمي پور كه باني حزب اهللا لبنان 

هرگاه امريكا به ايران : است، گفت
ند، ايران با موشك به اسرائيل حمله ك

بنا بر قول مؤسسه . حمله خواهد كرد
بين المللي مطالعات استراتژيك لندن، 
هم ايران و هم سوريه موشكهاي 

اين موشكها . دوربرد در اختيار دارند
بخش مهمي از اسرائيل، از جمله تل 
.  اويب، را مي توانند هدف قرار دهند

از اين رو، بودجه به توليد ضد 
  . موشكهاي جديد اختصاص يافته است

     ريچارد پرل، كه از محافظه كاران 
هدفهاي : جديد است،  مي گويد

تعيين شده در برابر بمبارانهاي دقيق، 
و هرگاه بمباران . آسيب پذير هستند

توسط بمب افكنهاي نامرئي انجام 
گيرد، از دفاع ضد هوائي ولو بسيار 

 مي پرل.  قوي، كاري ساخته نمي شود
هرگاه بهنگام حمله اسرائيل به : گويد

لبنان، به سوريه نيز حمله كرده بود، 
جنگ بسيار زودتر و بهتر پايان مي 

  .يافت
  

سوريه در جستجوي راهي * 
براي خروج از بن بست و تحت 
فشار براي بريدن از ايران و 

  :حزب اهللا لبنان
  
 سپتامبر، رويتر از دمشق، 8 در ◄

شار اسد تحت گزارش كرده است كه ب
او براي خارج كردن : فشار زياد است

سوريه از انزوا، فرانسه را واسطه كرده 
است كه امريكا را راضي به شركت به 
گفتگوهاي رسمي با اسرائيل بر سر 

البته بعد از . بلندي هاي جوالن بكند
انتخابات رياست جمهوري و استقرار 

  .رئيس جمهوري جديد در كاخ سفيد
غير رسمي در اين باره،     گفتگوهاي 

بخاطر استعفاي مسئول اسرائيلي اين 
سوريه . گفتگوها، به تعويق افتاده است

از اسرائيل مي خواهد بلندي هاي 
اسرائيل از سوريه . جوالن را پس دهد

مي خواهد در ازاي آن،  از ايران و 
  . حزب اهللا لبنان و حماس ببرد

     ديپلماتي كه در دمشق خدمت مي 
بشار اسد مي خواهد : ي گويدكند، م

گفتگو با اسرائيل را بدون بر عهده 
. گرفتن هرگونه تعهدي ادامه دهد

البته اسرائيل نيز چيزي به سوريه نداده 
اما سوريه نمي تواند با همه .  است

برقصد بدون اين كه كسي را ناراحت 
بشار اسد قصد بريدن از ايران را . كند

حماس  با برسر . هيچ نشان نداده است
  . آسان تر مي شود معامله كرد

  
  9در صفحه

  ؟!حكم حكومتي
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و حزب اهللا  قدس ادغام سپاه* 
  :؟!

  
از قول منابه )  سپتامبر7(سايت دبكا ◄ 

  نظامي و اطالعاتي، گزارش مي كند 
  
كه هفته اي پيش از آن، هيأتي از 
سوي سپاه پاسداران، محرمانه با 
رهبران حزب اهللا در باره ادغام 

احدهاي موشكي واحدهاي كماندو و و
  . سپاه و حزب اهللا، امضاء كرده اند

     اين امر، بر ديگ چني، معاون 
رياست جمهوري امريكا، پوشيده نبود 

كه » فاش كرد« سپتامبر 6وقتي در 
روسيه به ايران و سوريه موشك 
پيشرفته مي دهد و برخي از اين 
موشكها سر از لبنان و عراق در مي 

  . آورند
ريه لبنان را ميدان       ايران و سو

جنگ خود با اسرائيل مي شمارند و بر 
. استحكامات خود در آن مي افزايند

با بكار بردن منابع سپاه قدس در 
تقويت حزب اهللا لبنان، خود را براي 

  .حمله به اسرائيل آماده مي كنند
      توافق جديد سپاه قدس و حزب 
اهللا را قادر مي كند كه تحت يك 

 تهران آن را مهار مي  كه–فرماندهي 
  . بجنگند-كند

      مردم اسرائيل، مثل شيمون پرز، 
رئيس جمهوري اسرائيل، بر اين باور 
هستند كه عناصر اصلي ماشين جنگي 
حزب اهللا در جنگ بر ضد اسرائيل، 
سپاه قدس، به فرماندهي قاسم 

او فرمانده . سليماني، تأمين مي كند
 تررويستهاي ايران در خليج فارس و
فلسطين و گروههاي اطالعاتي مأمور 

  . اين مناطق نيز هست
  

امريكا به گرجستان : روسيه* 
  :براي حمله به ايران نياز دارد

  
 سپتامبر، يك مقام ارشد روسي 4 در ◄

كمك كاخ سفيد به : گفته است
گرجستان از آن رواست كه امريكا به 
اين كشور، براي حمله احتمالي به 

ي مردو سرگ. ايران نياز دارد
Mardov نماينده مجلس روسيه  

 گفته Press TVدر مصاحبه با ) دوما(
ميكائل ساكاشويلي، رئيس : است

جمهوري گرجستان، پيش از حمله به 
اوستياي جنوبي، از اسرائيل كمك 

وقتي از او .  دريافت كرده است
آيا حمله به اوستياي : پرسيده شد

جنوبي مقدمه حمله به ايران بود؟ مردو 
آنچه ما مي دانيم اينست كه : خ دادپاس

حمله به اوستياي جنوبي ربطي با حمله 
.  احتمالي امريكا به ايران داشته است

واشنگتن به گرجستان كمك كرد براي 
اينكه كنترل اوستياي جنوبي را بدست 

زيرا امريكا براي حمله به ايران . آورد
  . به سرزمين گرجستان نياز دارد

  
جستان، بهنگام جنگ با گر* 

روسيه دو پايگاه هوائي اسرائيل 
در گرجستان را ويران كرده 

  :است
  
خبر داده )  سپتامبر6(  سايت دبكا ◄

از  حمله روسيه به دو پايگاه : است
هوائي اسرائيل در گرجستان را آرند 

 Arnaud deدو برچ گراو 
Borvhgrave از خبرگزاري 

يونايتدپرس، سر درآورده و انتشادر 
خبرگزاري فارس از اين . داده است

دو .  خبرگزاري خبر را گرفته است
پايگاهي كه روسيه منهدم كرده است 

را گرجستان، براي حمله احتمالي 
اسرائيل به ايران، در اختيار اسرائيل 

  . قرار داده بود
     بنا بر توافق محرمانه با گرجستان، 

 بمب –پايگاهها در اختيار جنگنده 
از . شته شده اندافكن هاي اسرائيل گذا

اين  دو پايگاه، هواپيماهاي جنگي 
 ، با 3:30اسرائيل مي توانستند ظرف 

عبور از فراز درياي خزر،  تأسيسات 
اتمي ايران را بمباران كنند و 

اسرائيل ديگر نياز به كسب . بازگردند
اجازه از امريكا براي عبور دادن 
هواپيماهاي خود از فضاي عراق نيز 

  .پيدا نمي كرد
     نيروهاي عمليات ويژه روسيه 
تأسيسات ديگر اسرائيل در جنوب 
گرجستان را نيز بين برده و ابزارهاي 
جاسوسي اسرائيل را نيز ضبط كرده 

  .است
     اسرائيل گفته است از اين دو پايگاه  
براي پروازها شناسائي در جنوب روسيه 
و حوالي ايران استفاده مي كرده 

ستناد قول منابع يونايتدپرس به ا. است
اطالعاتي خود در سيا، گزارش مي 
كند كه روسها تجهيزات نظامي اسرائيل 
  . را در اين دو پايگاه به روسيه برده اند

هرگاه روسيه :       منابع ما مي گويند
هواپيماي جاسوسي بدون خلبان 
اسرائيل را كه مجهز به پيشرفته ترين 
دستگاههاي شناسائي الكترونيك بوده 

، ضبط كرده و با خود برده باشند،  است
آنها محرمانه ترين وسائل جاسوسي 
اسرائيل در ايران و سوريه را در اختيار 

چون گذشته، مهندسان .  گرفته اند
ارتش روسيه اين تجهيزات را به سرعت 
باز كرده و مورد مطالعه قرار داده و به 
ايران و سوريه  تكنولوژي آن را داده 

  .اند
  

 همه در اين قول كه اسرائيل* 
گزينه ها روي ميز هستند، بسيار 

  :استجدي 
  
 سپتامبر، رويتر از بيت 3  در ◄

اهود :  المقدس گزارش كرده است
باراك، وزير دفاع اسرائيل، در 

هنوز وقت : مصاحبه خود، گفته است
براي اين كه ديپلماسي ايران را وادار 
كند برنامه اتمي خود را رها كند، باقي 

ما هرگاه نتيجه اي حاصل نشود، ا. است
اسرائيل در اين قول كه همه گزينه ها 
روي ميز هستند و هر گزينه اي را 
براي جلوگيري از مجهز شدن ايران 
به سالح اتمي بكار مي برد، بسيار جدي 

اينك زمان ديپلماسي و مجازاتها . است
اما مي بايد مجازاتها هرچه . است

  . واقعي تر باشند
د هيچ گزينه اي را از روي       ما خو

ميز بر نمي داريم و از ديگران نيز مي 
خواهيم هيچ گزينه اي را از روي ميز 

  . برندارند
 و اوباما، نامزد حزب دموكرات، در ◄

انتخابات رياست جمهوري، نيز گفته 
در صورتي كه به رياست :  است

جمهوري انتخاب شوم، گزينه نظامي را 
و در صورت از روي ميز بر نمي دارم 

لزوم، از قواي نظامي براي جلوگيري 
از مجهز شدن ايران به سالح اتمي 

اما پيش از آن، مي . استفاده مي كنم
  .بايد ديپلماسي و مجازاتها را بكار برد

  
زمان بسود ايران :  ساركوزي*

ماجراي : جريان ندارد و روسيه

گرجستان مانع همكاري در باره 
  :پرونده اتمي ايران نيست

  
 در اجالس سران چهار كشور سوريه ◄

و تركيه و فرانسه و قطر، ساركوزي، 
: رئيس جمهوري فرانسه گفته است

رهبران ايران مي بايد الاقل با  كنترل 
كامل و صادقانه فعاليتهاي اتمي خود 
توسط آژانس بين المللي انرژ اتمي 
موافقت كند تا كه  حسن نيت خود را 

  .به جهانيان نشان دهد
ي بايد ايران را قانع كرد نبايد      م

خود اين استراتژي را در پيش بگيرد  
اين فكر كه . چرا كه بد فرجام است

. زمان بنفع كار مي كند خطا است
  . زمان بسود صلح كار نمي كند

 سپتامبر، سفير روسيه در 3  در 
بحران گرجستان : انگلستان، گفته است

مانع از همكاري روسيه با غرب در باره 
  . رونده اتمي ايران نيستپ

      در پاسخ به اين پرسش كه چه نوع 
همكاري روسيه آماده است با غرب 
بكند، يوري فدوتو، سفير روسيه در 

پرونده اتمي : انگلستان، گفته است
ايران مسئله اي سواي بحران 
گرجستان است و روسيه بر همان سياق 

  .سابق همكاري خواهد كرد
 ايجاد بحران در سياست: انقالب اسالمي

خارج، نيازمند دستگاههاي سركوب در 
مافياي قضائي يكي از ابزار  . داخل است

سركوب همه جانبه ايست كه مردم ايران 
  :قرباني آنند

  
  

شبكه : مافياي قضائي
  :مافيائي زندانبانان

  
  
متصديان دستگاه قضائي *

  :خميني در سالهاي رواج جنايت
  
ان اگر قرار بود كسي كه عنو"...◄

دادستاني را دارد ، خودش تشخيص 
بدهد ، خودش هم نيروي مسلح داشته 
باشد و اين نيروي مسلح را بفرستد و 
دستگير كند و كسي هم نتواند بپرسد 

 دستگير كردي و چه كسي به تو  چرا
 ديگر قواي سه گانه  كهاعالم جرم كرد

  آبان 19انقالب اسالمي، ( » .الزم نيست
59(  

ي از وابستگان به قضا     در بخش ديگر
و قضاوت به معرفي برخي از افرادي 
مي پردازيم كه در كليه جنايات در 

  .كنار قضات نا عادل،  كاركرده اند 
   نظام قضاوت در حكومت واليت فقيه 
همواره نيازمند عناصري بوده است كه 
در جريان دستگيري و شكنجه و 

  .بازجويي يار غار آنان باشند 
ا در دو مرحله از جنايات     اين نيروه

گفته شده كامال در خط واليت بوده 
اند هر چند برخي از آنها با توجه به 
افشا شدن ماهيت واليت فقيه، به جايي 

اما .  رسيدند كه به نقد خود پرداختند
هستند كساني كه هنوز در همان خط و 
ربط هستند و اگر هم نيستند به خود 

م را در اين اجازه را نمي دهند كه مرد
  .جريان جنايات انجام شده قرار دهند 

    نام كساني را كه اين روزها ادعاي 
اصالح طلبي دارند و زماني از جمله 
همين جنايتكاران بودند را به اين دليل 
ذكر مي كنيم كه شايد متوجه شوند كه 
ماه هميشه زير ابر باقي نخواهد ماند و 

بهتر است كه هر چه زودتر مردم را در 
ريان آن وقايع قرار دهند و خود را ج

از گروه قدرت طلب جدا كرده و به 
  .دامان مردم باز گردند 

افرادي چون عبداهللا نوري و اكبر 
از ... گنجي و عماد الدين باغي و  

جمله كساني بودند كه با پذيرش 
سختي هاي فراوان خود را به غافله 
مردم رساندند و با افشاي جناياتي كه 

م شده است از مردم طلب در حق مرد
بخشش كردند اما هستند كساني كه در 
ادعا بسيار اصالح طلب و مبارز خود را 
نشان مي دهند اما هرگز  به مردم 
اعتماد نكرده و تالش ننموده اند تا با 
باز گويي حقيقت خود را از بند 

  .بندگي رژيم واليت فقيه برهانند 
    اسامي سران جنايتكار كه در  سال 

اي بعد از انقالب در سازمانها و نهادها ه
و مراكز سركوب قرار گرفته بودند را 
در زير مي آوريم و به معرفي برخي از 
آنها كه تا به حال از سوي برخي از 

. مبارزان مشخص شده اند مي پردازيم 
عموما اين افراد در مراكزي چون 
دادستاني و سازمان زندانها و بخش 

 بازجويي و هاي مختلف ان از جمله
شكنجه و اعدام و تجاوز و نيز در 

  سركوبها  شركت داشته اند 
    به جرات مي توان گفت كه يكي از 
بخش هايي كه در بسياري از جنايات 
دخيل بوده است بخش دادستاني مي 
باشد كه نماد مشخص اين بخش 

 –افرادي چون اسداهللا الجوردي 
...  سعيد مرتضوي و –مرتضي اشراقي 

اين بخش در كليه امور از . شند مي با
جمله بازجويي و شكنجه و ضرب و شتم 
مبارزان دخالت تام و تمام داشته است 

  .و دارد 
   اسداهللا الجوردي از جمله چهره 

تا زماني . هاي مشخص اين بخش بود
كه او در اين مقام بود، از هيچ كاري 
در آزار و اذيت زندانيان فروگذار 

  .نمي كرد 
ي كه دراين بخش و ديگر     افراد

بخش هاي قوه قضاييه از جمله سازمان 
مي كنند  و افراد » خدمت«زندانها، 

مستقر در نگهباني از زندانيان و بازجوها 
و مديران قسمت هاي مختلف زندان  
در دو محدوده زماني مورد جابجايي 
قرار گرفتند تا از آشكار شدن هويت 

  :آنها جلوگيري شود 
ام هاي گسترده در سال  بعد از اعد-1

كودتا بر ضد رييس و در پي ،  60
  جمهوري و 

 بعد از اعدام هاي گسترده -2 
زندانيان سياسي در زندان ها در سال 

67 .   
      يكي از تدابير اين باند مافيايي كه 
دخالت بسيار زيادي در صدور احكام 

و اعتراف  اعدام و شكنجه و بازجويي 
 داشته است، ..گيري و تواب سازي و 

. تغيير و جابجايي افراد خود بوده است
به ترتيبي كه بعد از  انجام جنايتها 

آنها تغيير كند تا » خدمت«محل 
شناخته شدن  و احتماال ترور مصون 

  . باشند
    در قسمت هاي آينده اين تحقيق، 
مشخص خواهد شد كه بسياري از 
زندانبانها و مديران زندانها و رؤساي 

مرتب در محل ... زندانها و بازجو ها و 
هاي مختلف به كار گرفته شده اند و 
برخي از آنها نيز از حوزه هاي خود 
منفك شده و به محل هاي ديگري 

نهان رفته اند تا شايد از ديده ها پ
غافل از اين هستند كه وقتي كه . بمانند

پرده از روي جنايات آنها كنار زده 
شود، هويت  همه آنها از پرده بيرون 

نها را شناسائي خواهد افتاد و مردم آ
  .خواهند كرد

قبل از ورود به بحث دادستاني بهتر      
ديديم روشن كنيم كه در  حمله 

ا، به برخي از اين افراد  و وابستگان آنه
 ، چه 59 اسفند 14اجتماع مردم  در 

كساني از حمله برخي از نيروهاي 
مستقر در دادستاني و كميته ها و سپاه 
پاسداران به رييس جمهوري و مردم 

  :حمايت كرده بودند 
  

 14حاميان چماقداراني كه در * 
 به اجتماع مردم در 59اسفند 

  :دانشگاه حمله كردند
  
 روز   هويت هاي حاميان آن◄  

چماقداران از سخنان خود آنان، 
  : شناخته مي شوند

من و ؤعناصر م «:اي خامنهسيد علي  ●
 نماز جمعه( ».متعهد را كتك زده اند

  )59 / 12 / 15 مورخه
   خامنه اي در سازمان دادن 
چماقداران و بكار گرفتن آنان در 

چنانكه با . عرصه سياسي، از بانيان است
اران براي افتتاح مجلس اول، چماقد

ترساندن و مهار كردن نمايندگان را او 
به همتاي خود، هاشمي رفسنجاني 

گروه چماقدار در . معرفي كرده است
اختيار رئيس مجلس را او و هاشمي 

در حمله به . رفسنجاني سازمان دادند
خوابگاه دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز 

همواره چماقداران از او اذن ... و
  .گرفته اند

آنچه اآلن مطرح است  «:هشتيب ●
دفاع از افراد مظلومي است كه در 
حوادث دانشگاه كتك خوردند و 
گرفتار شدند و اآلن از رئيس جمهور 

 21انقالب اسالمي، ( » .شكايت دارند
  )59اسفند 

بي آزرمي اين قاضي را ببينيد كه مي 
و گمان مي برد » افراد مظلوم«: گويد

فراد ا«مردم از او نمي پرسند اين 
در دانشگاه چه مي كردند؟ بنا » مظلوم

بر كارتها كه از جيبهاي آنها بيرون 
آورده شدند، اعضاي سپاه و كميته 

چرا محافظان امنيت اجتماعات . بودند
به اجتماع آرام مردم بخاطر 
بزرگداشت مصدق حمله كردند؟ او 
افراد سپاه و كميته و چماقداران حزب 

به جمهوري اسالمي را براي حمله 
اجتماع مردم گسيل كرده و برغم 
هشدار رئيس جمهوري به وزير كشور، 
ساعتها پيش از حمله، اقدامي براي 

جلوگيري از آن بعمل نيامده و  
چماقداران به مردم و سخنراني رييس 
جمهور با چوب و كابل و چاقو و زنجير 
حمله كرده اند، دو تن را هم براي 
ن كشتن او فرستادند كه آن دو پشيما

شدند و اسلحه خود را تحويل دادند،  
آنچه االن مطرح : با اينهمه مي گويد

است دفاع از افراد مظلومي است كه 
...  
ضد انقالب پايگاه جديدي  «:رجايي ●

پيدا كرده است تحت عنوان حمايت 
 18انقالب اسالمي، (» .از رئيس جمهور

 )59اسفند 
از جمع موجود در  «:هزاد نبوي ب●

ز دست زدن ها و سوت اين روز و ا
كشيدن هاي پي در پي كامال مشخص 

حتي در اين . بود كه چه جمعي هستند
 » .جمع يك بار هم اهللا اكبر گفته نشد

   )59 اسفند 16،كيهان(
در سخنراني هاي !      آقاي بهزاد نبوي

آيا . امروز شما، حاضران كف مي زنند
شما هم ضد دين شده ايد؟ اين حرفها 

يادگار مانده اند، آيا جز كه از شما به 
گوياي غرض ورزي آن روز شما 

  هستند؟ 
رئيس جمهور به قانون «: خلخالي ●

اساسي كه خونبهاي ملت ماست خيانت 
    اسفند18 اسالمي، انقالب( » .كرده

59(   
خميني نيز بعدها مردمي را  ●
   كه گروه فشار را خواند» مهدورالدم«

  10در صفحه

  ؟!حكم حكومتي
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او . ده بودند دستگير كرده و تحويل دا
فاجعه «   اسفند با عنوان14 حوادث از

 نامه وصيت(. ياد كرد» اسفند14
انتشارات ، خميني  الهي امام-سياسي
   ).65صپرور، چاپ دهم، دانش

 اسفند را فاجعه خواند زيرا از 14      او 
لحاظ روياروئي مردم با مالتاريائي كه 
در كار اجراي برنامه كودتاي خزنده 

در اين .  تعيين كننده شدبود، روز 
روز، بني صدر در كنار مردم و خميني 

اين . در كنار چماقداران قرار گرفتند
آن رويدادي بود كه خميني نمي 

نمي توانست . توانست تحمل كند
تحمل كند كه در سال روز مرگ 
مصدق، مردم ايران راه استقالل و 
آزادي را برگزنند و او سردسته 

تبداد و وابستگي روندگاه به بيراهه اس
  . باشد

    از آن روز تاريخي ببعد بود كه 
خميني ناگزير شد دست خود را رو 

سردسته خون ريزهائي شد كه از . كند
، اعدامهاي 60روز كودتاي خرداد 

دستجمعي جوانان و نوجوانان را 
، به دستور 67شروع كردند و در سال 

كتبي او، دست به كشتار دستجمعي 
  . زندانيان زدند

    در همان زمان، غير از بني صدر، 
  از جمله .  ديگران هم هشدار دادند

من در تعجبم كه «:الهوتي ●
» چماقداري چرا و چگونه ادامه دارد؟

   )59 اسفند 2انقالب اسالمي،  (
● مردم انقالب نکردند تا من «: الهوتی  

اگر قرار بود . وشما بر آنها حکومت کنيم 
ند حکومت کنند با چماق و زورگويی بتوان
انقالب (»  .قبل از شما آريامهر بود

  )59 آذر 8اسالمي، 
● آقايان محترم  «:اهللا پسنديده آيت 
دادگستري، تجاوز چماقداران 

هاي منحرف و تخطي به  وجماعت
حدود و حقوق و اموال و آبرو اين 

 انقالب (» مردمان شريف را نمي بينيد؟
  )59 بهمن 30اسالمي،

يده در گفتگو با اهللا پسند آيت ●
بعد مرا  ن مِ اينكهاول «:خبرنگار ميزان

به نظر ثانيا اينكه ! اهللا خطاب نكنيد آيت
رسد عمليات چماقداران سازمان  مي

 12انقالب اسالمي، (» .داده شده است
   )59بهمن 

  
افراد مستقر در دادستاني و دادسراي * 

  :انقالب 
  
 سيد اسداهللا الجوردي جالد - 1

از اعضاي هيات موتلفه و زندان اوين 
وي بعد . از زندانيان بدنام نظام سابق  

از انقالب مغازه روسري و پارچه 
فروشي خود را بست و از مسئوالن 
انقالب شد تا جايي كه وي را 
كانديداي وزارت نمودند و قرار بود به 

. بني صدر به عنوان وزير تحميل كنند 
او از بدنام ترين موجودات دستگاه 

 فقيه بود كه هزاران نفر را به واليت
  .قتل رساند 

    به گفته بسياري از مسئوالن همين 
نظام وي شكنجه گري بسيار خشن و 

به قول عباس امير انتظام، او . پليد بود
به .بر روي شكم زنان آبستن مي دويد 

گفته خاتمي وي سرباز رشيد اسالم بود 
و به قول موسوي تبريزي، حجت . 

كرماني را براي االسالم فهيم 
جلوگيري از خشونت هاي وي به 

  .زندان اوين فرستادند 
   او  به دليل شكنجه هاي بسيار كليت 
نظام خميني را زير سئوال برد و مجبور 

از . شدند وي را از كار بركنار كنند 
ميان حاميان اصلي وي در اين 
جنايات، مي توان از خامنه اي 
وهاشمي و سيد احمد و رفيق دوست 

. نام برد كه هميشه حامي وي بودند 
ناگفته نماند كه بهشتي كسي بود كه او 

او بعد .  را به خميني معرفي كرد
ازجنايات بيشمار در زندانها از سوي 

اما بار ديگر او را بر . منتظري عزل شد
توسط ايت اهللا محمد ( سر كار آوردند 

اين فرزند هيزم فروش كه ) . يزدي 
فروش روسري و در بازار تهران به 

دستمال اشتغال داشت، به دليل حضور 
در هيات موتلفه بعد از انقالب به اين 
كار گمارده شده بود و با تاييد خميني، 
زندانيان را شكنجه هاي سخت مي داد 

مي » حد شرعي«و به شكنجه، عنوان 
او بعد از يك دوره دادستاني به .  داد

رياست سازمان زندانها  رسيد و تا زمان 
  .مرگ در ارتباط با زندانها بود 

سعيد حجاريان در مورد چگونگي     
عمل اسداهللا الجوردي و اطالعات 

  :دادستاني ميگويد 
الجوردي و برخي ديگر به برخورد ...«

 ماده اي دادستاني 10قانوني و به بيانيه 
اصال اعتقاد نداشتند و معتقد بودند كه 
بايد برخورد قاطعي را با آن گروهها 

رد و الزم نيست خيلي خودمان را به ك
 مثال در . ضابطه و قانون ملزم كنيم

رابطه با ماجراي سعادتي دوستان رفته 
بودند صحبت كرده بودند كه وي 

يك ...حفظ شود و نگه داشته شود 
مرتبه خبر آوردند كه آقاي الجوردي 
خودش كار سعادتي را تمام كرده 

رجوي به اين احتياج داشت كه ....
وردي بيشتر بچه هاي او را بزند تا الج

او بيشتر بتواند نيرو جذب كند و كينه و 
. نفرت آنها را به نظام افزايش دهد 

الجوردي هم به اين احتياج داشت كه 
رجوي بيشتر ترور كند تا او بتواند 
مسئوالن را توجيه كند كه بايد تا آخر 
خط رفت و نه تنها سازمان منافقين بلكه 

ه اي دگر انديشي دارد هر كسي كه ذر
 اين يعني سيكل ،بايد جارو شود

زمان با آن  معيوب و ما بشدت در آن
 »...مخالف بوديم

مصاحبه سعيد حجاريان با عمادالدين (
  )  صبح امروز–باغي 

 حاج اسداهللا بادامچيان از دوستان -2
ا و از و ياران حلقه سرپرستي زندانه
او در . اعضاي هيات موتلفه اسالمي

ياري از جنايات در زندان و شكنجه بس
اين فرد . و اعدام ها دخيل بوده است 

مخوف و قصي القلب سالهاست كه در 
سازماندهي ترور نيروهاي وطن دوست 

او كسي بود كه . و مبارز، شركت دارد
هنگام صدور دستور قتل سيد احمد 
خميني در كنار ديگر جنايتكاران بود و 

براي بعد از دستگيري سعيد امامي 
گفته مي . آزادي وي تالش بسيار كرد 

شود كه وي يكي از اعضاي گروه 
جعلي فدائيان نواب بود كه در جريان 

 كه رژيم برآنها –قتل هاي سياسي 
  -قتلهاي زنجيره اي نام نهاده است 

  .شكل گرفته بود 
    در حال حاضر او بعد از سالها تالش 

دگي مجلس شوراي اسالمي به نماين
فردي است سازمانده و . سترسيده ا

طراح كه مورد اعتماد باندهاي 
اطالعاتي و امنيتي در كشور از جمله 

  خامنه اي است 
 حاج حبيب اهللا عسگر اوالدي  -3

رييس هيات مؤتلفه اسالمي و از افراد 
در ابتداي .  دخيل در سازمان زندانها

انقالب، او در حمايت از اسداهللا 
بارز الجوردي و سركوب نيروهاي م

همكاري هاي بسياري را با نظام 
سركوب و جنايت داشت و سالها در 
هيات منصفه دادگاههاي ويژه 
مطبوعات موجبات تعطيلي نشريات را 

  . فراهم مي آورد 

     اين عضو اطاق فكر رژيم واليت 
فقيه  و سازمانده جنايتها، سالهاست كه 
با سوء استفاده از مبارزه ملت ايران،  

ته است و با تاسيس شركت موقعيت ياف
حساس به صادرات خشكبار ايران مي 
پردازد و از قبل همين در آمدها است 
كه خانواده او به يكي  از سرمايه 
دارترين خانواده هاي ايران مبدل  

برادر وي با عنوان سلطان . شده است 
او و . زيره جهان شناخته مي شود 

گروه او عالوه بر حضور در دادگاهها و 
مان زندانها و ترورها در بنياد هاي ساز

او سالها . مالي نيز حضوري فعال دارند 
وزير بازرگاني در رياست جمهوري 

  .خامنه اي بود 
     عسگر اوالدي و ديگر ياران هيات 
موتلفه در سالهاي قبل از انقالب مدتي 
را در زندان بودند و در برنامه سپاس 

» عفو ملوكانه«شاه شركت كردند و با 
بعد از انقالب، به . از زندان آزاد شدند

دليل به اصطالح داشتن تجربه، در 
زندانها براي جلوگيري از شكنجه و 
ضرب و شتم زندانيان وارد اين بخش 
از نهادها شدند و از همان زمان تا به 
حال، افراد اين هيات در سازمان 
زندانها و دادستاني و مديريت زندانها و 

  .شركت دارند... 
نام برخي از سپاس شاه گويان       

هيات موتلفه كه بعدها مسئول زندانها 
محمد مهدي ابراهيم عراقي  - 1 :شدند

 حبيب اهللا  - 2از سران هيات موتلفه و 
 از سران هيات موتلفه و عسگر اوالدي 

 ابوالفضل  - 3از مسئولين زندانها  و 
از سران هيات موتلفه  و حيدري 

 -4 مافياها و ازاعضاي باند اقتصادي
 از محمد باقر محي الدين انواري 
  -5روحانيون وابسته به هيات موتلفه  و

از هيات موتلفه و يداهللا اعتمادي 
 عباس شهاب  - 6سازمان زندانها  و 

از هيات موتلفه كه گويا خيلي الديني 
  مهدي كروبي  - 7. ها را لو داده بود

قدرت اهللا  - 8از اصالح طلبان امروز و 
  . از اصالح طلبان امروزقا علي خاني آ
 سيد مرتضي نبوي از اعضاي فعال - 4

گروه هيات موتلفه اسالمي و تشكل 
هاي همسو و جامعه اسالمي مهندسان و 

 در مافياي است كه هم كسانياز جمله 
 است از طريق الجوردي عضوقضايي 

در گذشته و سعيد مرتضوي در حال 
رسانه  مافياي حاكم بر حاضر و هم در 

از طريق روزنامه رسالت گروهي، اي ه
 گروه با و هم ، عضو استو نشريه شما

 گروه باترور از طريق بادامچيان و هم 
. سركوب از طريق باهنر مرتبط است 

 او يكي از حاميان مالي ،نيعالوه بر ا
وي . گروه انصار حزب اهللا مي باشد 

در گذشته در ارتباط با گروههاي  
  .ا بود قضايي  و اعدامه

پسر اين مهندس در حال حاضر به    
گروهي ... همراه فرزندان ضرغامي و 

جهت حمايت از نظام تشكيل داده اند 
وي عالوه بر حضور در جريانات  .

سركوب عضو شوراي تشخيص 
صاحب امتياز فصلنامه  مصلحت نظام و 

مديرمسوول روزنامه  و راهبرد ياس«
  . مي باشد رسالت

 برادر اسداهللا ،ديقا الجورآحاج - 5
الجوردي كه از شغل بازجويي و سر 
بازجويي به رياست دادگاه فرودگاه 

او سالها در اين . باد تهران رسيد آمهر 
ر ب واليت را دستگاه اوامر مقام،

دستگيري ها و سركوب مبارزان به 
  .ورد آاجرا در مي 

دادگاه فرودگاه از جمله     
از دادگاههايي است كه هيات موتلفه 

 نآطريق قوه قضاييه همچنان بر 
  . داردكنترلنظارت و 

 كادرهاي محمد رضا باهنر از جمله - 6
ب به هيات موتلفه و تشكل هاي سمنت

.  استهمسو و جامعه اسالمي مهندسان
 سالهاي اول انقالب را در ميان او

بازجويان و مسئوالن دادستاني گذراند 
و بعده تغيير رويه داد و به بازوي 

او در حال . ي مافياها پيوست سياس
حاضر در ارتباط با بازوهاي ترور و 

از جمله . سركوب هاي خياباني است 
افرادي است كه با خانواده به اداره 
كشور پرداخته است مانند  هاشمي 
ثمره و برادرانش و زن برادرانش كه 
جملگي خواهر زاده هاي باهنر هستند 

 نان يعني زريبافان وآو باجناق هاي 
مددي و ديگر فاميل ها  مانند موسي 

دانش  و  – وزارت كشور  -پور 
  – وزارت اقتصاد و دارايي –جعفري 

خير انديش مسئول قراردادهاي نفتي و
  ...  و معاون زنان وزارت كشور و

محمد رضا باهنر در حال حاضر    
 مي باشد و از مافياها نماينده مجلس 

اد محسوب ژجمله حاميان احمدي ن
  .شود مي 

قا حسن شاهچراغي  نماينده آحاج  - 7
يت آو از نزديكان ا . مجلس اول و دوم

اهللا قدوسي و  رييس دفتر دادستاني 
او سالها در جريان . كل كشور بود 

دستگيري و سركوب نيروهاي مبارز 
  .شركت داشت 

اين روحاني شخصي پوش سالها     
 و جنتي و بهشتي وتحت نظر قدوسي 

 علميه و مدرسه حقاني مصباح در حوزه
او . د خواندرس ترور و جنايت را مي 

   .ه است فوت كرداينك
حاج سعيد مرتضوي از  -  8

دادستانهاي به نام كه مسئول قتل زهرا 
كاظمي و دهها زنداني ديگر در زندان 

وي به دستور مستقيم . اوين مي باشد
مير حجازي از بيت رهبري در كليه 

دوران امور دخالت مي كند و در 
دادستاني عليزاده وي دستور توقيف 

سعيد .  دهها نشريه را صادر كرد 
 مرتضوي از جمله افرادي است كه
مورد حمايت مرتضي نبوي ميباشد و از 

نيز سوي برخي از سران هيات موتلفه 
  .حمايت مي شود 

حاج محمود ساالركيا  از معاونين  - 9
 .دادستاني در دوره سعيد مرتضوي بود

ها در يك خياطي شاگرد بود و وي  سال
از شاگرد خياطي گري به مقام قضائي 

  !رسيد 
 قاضي – حاج حسن زارع دهنوي -10

 فارغ التحصيل از دانشگاه –حداد  
  از طريق 60از سال او   . استبهشتي

الجوردي به دادستاني پيوست و كار 
  .غاز كردآخود را با بازجويي و شكنجه 

 وين به سركوباو سالها در زندان ا     
ا مبارزان پرداخت و احكام زيادي ر

 از كار بركنار 68 و در سال صادر كرد
  .شد 
 مالي و فسادهايدليل اخراج وي     

 . اخالقي و رابطه با چند زنداني زن بود
 در ستاد اموال امام ،نآاو بعد از 

خميني به كار مشغول شد كه در انجا 
  . مالي متهم شد فسادنيز به 

ه دليل تالش بسيار در اختالس و او ب   
 وارد دادگاه ، خالف اخالقكارهاي 

 گرديد تا 26انقالب شد و رييس شعبه 
 مبارزان خوش رقصي  كردن با محكوم

  خود را ثابت نمايد 
 براي  حكم اعدام به صدوروي  ابتدا     

كه   تا زماني. قاچاقچيان مشغول بود
 تير تظاهرات كردند 18دانشجويان در 

نها را به قاضي حداد دادند آرونده و پ
تا رسيدگي كند و الحق كه نشان داد 

  .است  فساد و جنايتي چه جرثومه
او برخي از دانشجويان را به حكم     

هاي سنگين و حتي اعدام محكوم كرد 
و سپس در سال ها بعد به محاكمه اكبر 
گنجي پرداخت و وي را به ناحق به 

  .زندان افكند 
 به دليل قساوت به 85ل سپس در سا    

يعني معاونت قاضي مشكوك الهويه 
 و به شدت منصوب شدسعيد مرتضوي 

با جريان اصالح طلبي و حركت 
  .دانشجويان برخورد نمود 

قا ابوالقاسم سرحدي زاده آحاج  - 11
و از فقيه  واليت رژيماز وزراي 

در سال . بودمسئولين سازمان زندانها 
مقام  در ، اوود كه در زندانها كشتار ب67

او را از متصديان هايي قرار داشت كه 
او به پاس خدماتش به  . كشتار مي كرد

  .پست وزارت نيز رسيد 
 مستقر افرادمصطفي  تاج زاده از -12

در دادستاني كه در بسياري از 
دستگيري ها و شكنجه ها و بازجويي 

 . مبارزان ايران دست داشته استيها
.  لب است و اصالح طا ،در حال حاضر

او نيز مانند بسياري از اصالح طلبان با 
وجود دادن شعارهاي اصالح طلبي 

تن به اظهار حقايق و نقش خود هرگز 
در سركوبگريهاي ايام كودتا و پس از 

 به همين دليل است .آن، نداده است
كه مورد اعتماد دانشجويان و مردم 

  .مي گيرد نقرار 
اد   از افر67 عباس عبدي در سال - 13

زير مجموعه دادستاني بود و با محمد 
موسوي خوئيني ها كار مي كرد و بعد 

ن در كنار پورنجاتي به بررسي آاز 
  .اعمال  مي پرداخت 

او هم اكنون اصالح طلب شده     
است و خود مدتي در زندان گرفتار 

. ن بود آهمان روشي شد كه مسئول 
او هنوز در مورد كارهاي انجام شده 

هر سكوت بر لب زده است ن روزها مآ
 از سال اوالبته . و سخني نمي گويد 

 اطالعات نخست وزيري رفت و به 60
مد داشت و با سعيد حجاريان و آ

  .ديگران در رابطه اطالعاتي بود 
 رژيم نادري  از جمله دادستانهاي - 14

كه در اعدام هاي  فقيه است واليت 
  در شهرستان كرج به شدت 67سال 

موجب اعدام بسياري از فعال بود و 
  .شت زندانيان گ

 محمد مهر –بادي آمحمد داوود  - 15
 از مسئوالن بند هفت زندان –يين آ

اوين و كسي كه به قول الجوردي 
او بعدها . د ستون فقرات دادستاني بو

 :به مقامات زير رسيد
 رئيس ،نايب رئيس كميته ملي المپيك

ورزشهاي رزمي، رئيس  فدراسيون
ودو و رئيس فدراسيون فدراسيون ج

لجستيك  جانبازان و معلولين، مسئول
 .وزارت سپاه

 معروف به -  محمد شريف زاده -  16
 از مسئولين گروه ضربت –محمدي 

دادستاني در زندان اوين و مسئول 
 زماني مسئول  او.حفاظت دادستاني 

 بود و در دوره اصالحات در 209بند 
  . داراي مقامي بود واواك 

ي اشراقي از جمله جنايتكار  مرتض-17
 كه  فقيه واليترژيمترين دادستانهاي 

 از سوي 67در جريان كشتار سال 
  فقيه،واليترژيم  »عارف« ، خميني

   زندانيان سياسي را كشتاردستور به 
 و الحق كه عرفان خميني كرددريافت 

را به خوبي نمايان ساخت و موجب 
 هزار نفر از زندانيان 5اعدام بيشاز 

  .تشگ
  11در صفحه

  

 
  ؟!حكم حكومتي
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 وابسته به هيات افراداعتماديان  از  -18
موتلفه كه سالها در امر اعدامها 
همكاري صادقانه با  دادستاني انقالب 

   .ه استداشت
 عباس شيرازي  عضو ارشد گروه -19

 بود افرادياز جمله . ضربت دادستاني 
 دست به هر ، كه در سالهاي جنايت

ر كاري جهت تحكيم نظام مي زد و د
بسياري از احكام صدور و اجراي 

  .اعدام دخيل بود 
 در بندر 60 كوشا  دادستان دهه – 20

 صدور احكام اعدام عاملانزلي كه 
   . بودن شهر آمبارزان در 

 از فرماندهان  محسن سازگارا- 21
 امنيتي در سالهاي مأمورانسپاه و از 

 او و بهزاد نبوي .اول انقالب بود
  اطالعيه تا كهد وردنآموجبات فراهم 

تهيه و انتشار هشت ماده اي دادستاني 
اطالعيه هشت ماده اي دادستاني . يابد

از جمله اطالعيه هايي است كه با 
 بسياري از مبارزان ،نآاستفاده از مواد 

او .  شدنددستگير و به اعدام محكوم
بعدها اصالح طلب شد و حتي 

و ا. گشتكانديداي رياست جمهوري 
گرفتار همان برنامه مدتي در زندان 

ن بود و هم آاي شد كه خود او عامل 
ين اكنون در امريكا در خدمت ا

   .قدرت و البي اسرائيل است
 در     او يكي از افرادي است ك هنوز

 و اعدام مبارزان 60ودتا در سال ك باره
، سكوت گزيده نآدر سالهاي بعد از 

  .است
احمد توكلي رييس مركز  -22

 دادياران سابق پژوهشهاي مجلس از
 دادگاه انقالب و از جنايتكاران به نام

 او زني را در حالي كه آبستن .است
بود به اعدام محكوم كرد و سالها در 
امر بازجويي و شكنجه از افراد بود و 

مافياها هم اينك نيز نماينده مجلس 
  .است

وي زماني قرار بود به عنوان      
ما  ا. وزيركار  به بني صدر تحميل شود

او با وزيرشدن او  به داليل زير 
  :مخالفت كرد 

 منصب قاضي شرع در  در زمان تصدي
دادگاه انقالب بهشهر، با اجراي قصاص 
و قطع انگشتان و اعدام و شالق و 
سنگسار چنان محيط رعب و وحشتي 
ايجاد كرده بود كه كسي ياراي دم 

او حتي كارگراني را كه . زدن نداشت
تراض صنفي به در يك كارخانه در اع

حقوق و مزايا دست به اعتصاب زده 
بودند بازداشت كرده و پس از شكنجه 

جنايت  آوازه  .تحويل زندان داده بود
كشور فراتر رفته  مرزهاي از او هاي 
اوريانا فاالچي، روزنامه چنانكه . بود

نگار ايتاليايي در مصاحبه با آقاي 
خميني نيز به رفتارهاي توكلي اشاره 

 ماجراي اعدام زن هيجده كرده  و
ساله آبستنى كه به خاطر زنا در بهشهر 

  . را از او پرسيده بودسنگسار شد 
      احمد توكلي سالها با توجه به 
موقعيتي كه در دوران سركوب داشت 
به مقامات بااليي تا حد وزارت رسيد او 
در دوران خاتمي طي دستوري مبلغ 
 يك ميليارددالر ارز كشور را در يكي

از كشورهاي عربي تبديل به ريال كرد 
  .و درصدي از آن را نصيب خود كرد

چه اي  دادستان انقالب  در-23
 كه 60اسالمي در شهر تبريز در دهه 

.  موجب سركوب مردم در اين شهر شد
وي در جريان دستگيري و سركوب 
اعضاي حزب خلق مسلمان و 
طرفداران آيت اهللا شريعتمداري بسيار 

  .كردهولناك عمل 
 از جمله دادياران  مسرور-24

دادگاههاي انقالب و معاون دادستان 
بندر انزلي بود كه بسيار سختگير و 
خشن بود  و در اعدام مبارزان فعال 

  .بود 

رجمندي معاون دادستان تهران ا - 25
تهران در اجراي احكام  و سرپرست

 او معاون سعيد مرتضوي بوده .بود
ن قتل است و شايع است كه در جريا

زهرا كاظمي از جمله افراد دخيل در 
  .اين جنايت بوده است 

 باقري رييس دفتر دادگاه انقالب -26
وي بعدها از رياست .  اسالمي بود

دفتر به مقاماتي از جمله دادياري و 
  .   عضويت در دادستاني رسيد 

  عرب  داديار زندان قزلحصار  كه -27
 در محاكمه و اعدام مبارزان فعال بود

.  
  سيد مجيد ضيايي  از بازجويان -28

زندان اوين كه به مقام دادياري در 
يت اهللا آ از نزديكانوي . اوين رسيد 

 كه است) دادستان انقالب(قدوسي 
مد و آتوسط شاهچراغي به دادستاني 

در اعتراف گيري از زندانيان بسيار 
  .فعال و پر تالش بود 

 سعيد مأموران  حميد شريفي  از -29
سسه تنظيم و نشر ؤضوي و از حلقه ممرت
 او در دادستاني نيز . استثار خميني آ

    .فعاليت دارد 
  دزفولي  داديار زندان قزلحصار  -30

از جمله دادياراني بود كه در اعدام 
    .مبارزان بسيار كوشا بود 

   ناصر احمدي از مسئوالن و -31
 و از دست دادياران زندان اوين

   .بودوانان اعدام جاندركاران 
  ناصريان داديار زندان اوين و از -32

ياران الجوردي  او در كنار الجوردي 
 بسيار خشن ، رفتاري در اعدام مبارزان

   . داشت
عباسي كه ابتدا معاون داديار   -33

 او  .ناصري بود و بعد خود داديار شد
 دادستاني مأموراننيز مانند بسياري از 

ت مستقيم اعدام مبارزان دخالكار در 
  .داشت 

 - سيد مجيد پور  سيف -داديار  -34
ابتدا منشي قاضي حداد بود و بعد 
داديار شد و حاال در مجتمع قضايي 

  .ميرداماد مشغول به كار است 
 حسني  از دادياران رندان اوين -35

  .كه در جنايات بسياري شركت داشت 
شعبه   ماشااهللا احمد زاده داديار-36

 كه مانند ديگر ششم اجراي احكام 
 احكام شركت صدوردادياران در

  .داشت 
ي فرزند مجيد قدوسقا  آ حاج -37
يت هللا قدوسي و از نزديكان آ

شاهچراغي كه در دادستاني بود  او از 
موزشگاه زندان آ مسئول 65 تا 63سال 

ن داديار شد و بعد آاوين بود  و بعد از 
از مدتي نيز مسئول گرفتن  فيلم 

او مدتي مسئل . شتان گمصاحبه زنداني
  .زادي بود آورزشگاه 

در كنار وي دو نفر بودند كه در كار    
با او همراه بودند اين دو نفر عبارت 

  :بودند از 
قاسم كبيري كه معاون مجيد  -38

ييس رقدوسي بود و بعدها به معاونت 
 در كشتار 67زندان رسيد و در سال 

   بود و  ديگري  مقامزندانيان در همان 
 از بازجويان و حميد كريمي -39

 او در .  بود60شكنجه گران در سال 
موزشگاه را  آ    معاونت 61سال 

 به مسوليت 68عهده داشت و در سالبر
ورزش زندان رسيد و سپس مديريت 

او . ورزشگاه امجديه را عهده دار شد 
  . سپاه پاسداران بود افراداز 

چقدر جالب است دو شكنجه گر      
زادي و آي مسئول ورزشگاه وجاني يك

  !ديگري امجديه 

 اتابكي  دادستان انقالب ارتش  -40
عليه  صدور احكام بسياري عاملكه 

   .د بونظاميان مبارز 
  معلمي رابط سپاه پاسداران و -41

   .  استزندان عادل آباد شيراز
مد ناظمي اردكاني، وزير  مح- 42

پيشنهادي تعاون، اهل اردكان يزد و 
نس مديريت و درحال حاضر فوق ليسا

  .دانشجوي مقطع دكتراست
سوابق كاري وي شامل همكاري با    

نيروهاي نظامي و نمايندگي حاكم 
شرع دادگاه هاي انقالب ارتش در 
غرب كشور و همكاري با دفتر سپاه 

  .پاسداران كردستان مي شود
دادگاه ناصر سراج رييس   - 43

  كيفري استان تهران
 راجي –اه انقالب مستشار دادگ -  44
از جمله جنايتكاران سالهاي اخير   –

  است 
  . بابايي  مدير دفتر اجراي احكام- 45

سيد علي مرويان حسيني از  -46 
اعضاي برجسته دادستاني تهران و از 

 60ياران اسداهللا الجوردي كه از سال 
در كنار وي در دادستاني انقالب تهران 

وي تا زماني كه . و مركز بود 
وردي در سازمان زندانها بود در الج

كنار وي قرار داشت و در كليه 
سركوب ها در زندانها شريك جنايات 

  .الجوردي بود 
حاج محمد علي اماني از  -47

از وابستگان به و خانواده سعيد امامي 
 نزديكي .استهيات موتلفه 

خانوادگي با حيدريان و قديريان و 
او از دوستان قديمي  . ردنبوي دا

 از سوي 63وردي بود كه در سال الج
الجوردي به مديريت زندان اوين 
رسيد و بعدها از سوي وي مسئوليت 
اجرايي دادستاني را عهده دار شد و 
در نهايت به معاونت سياسي الجوردي 

كه الجوردي در  رسيد و تا زماني
زندانها و سازمان زندانها بود در كنار 

  . وي قرار داشت 
فردي بسيار دقيق  وي الجوردي را    
دم شناس و جريان شناس مي دانست آ

و او را بسيار حق مدار و عدالت خواه 
  .!مي خواند 

 حاج احمد قديريان از دوستان - 48 
الجوردي در بازار و از ياران وي در 

 او كه سالها با .  بوددادستاني
الجوردي دوست بود در زمان 
رياست وي در دادستاني به معاونت 

ود  رسيد و دركنار وي باجرايي وي
. تا زمان بركناري او از دادسرا

 سركوبگر و افرادقديريان از جمله 
وابسته به هيات موتلفه اسالمي بود كه 
در كار زندانها و دادستاني ها مشغول 

  .به كار بودند 
ياني  مهدي  منتظري  از بازجو-49 

 كه در امور دادستاني در كنار بود
گران قرار ديگر بازجويان و شكنجه 

 وي بعدها به امور امنيتي و .داشت
ن كار ادامه آاطالعاتي وارد شد و به 

  .داد 
 سيد اسداهللا جواليي از ياران -50

الجوردي كه از زندان هاي مدرسه 
 با ، بعدها. بودورفاه و علوي در كنار ا

هم به زندان اوين رفتند و در كنار 
هم بودند تا زماني كه تحت نظر 

وليت بازجويي از گروه الجوردي مسئ
يت اهللا قدوسي بر آفرقان را از سوي 

ن كه در سال آ بعد از .عهده گرفت
 از سوي قدوسي به دادستاني 59

انقالب معرفي شد نيز در كنار وي بود 
  . تا زماني كه از دادسرا بر كنار شد 

   خاطره اي از جواليي در مورد 
 خميني در روزنامه حمايت !»شفقت«

 نقل 82اول شهريور ماه سال به تاريخ 
يك شب براي ...«:شده است

الجوردي محقق شده بود كه منافقين 
زاد آقصد حمله به زندان اوين و 

  .سازي يك گروه از زندانيان را دارند
الجوردي فرمودند كه بايد نظر 

يت اهللا آحضرت امام را بدانند با 
ه نزد امام رفتند و محمدي گيالني ب

 .ا را اعدام كنيدنهآ امام فرمودند
قاي الجوردي با خيال راحت آ
ماده بودند كه اگر يك آمدند و آ

 دستورات ،نها حمله كردندآوقت 
  ».الزم را بدهند 

اكبر بيگلري دادستان كل استان  -51
  همدان

بهزادي پور معاون دادگستري  -52
   استان خوزستان

محمد حسين امي دادستان  -53
  عمومي و انقالب ورامين 

امير خاني دادستان عمومي و  - 54
  انقالب اهواز 

علي اصغر شفيعي خورشيدي  -55
   دادستان كرج

  باد آخداييان دادستان خرم  -56
مومي و عغضنفري دادستان  -57

  انقالب گرمسار
قرباني دادستان استان خراسان  -58

  جنوبي 
غالمحسين اسماعيلي دادستان  -59

  استان خراسان رضوي
   واييآئم مقام درخشان نيا قا -60
ابراهيم خاني سرپرست  -61

  دادگاههاي تجديد نظر استان تهران
كريمي رييس كل دادگاههاي -62
   مومي و انقالب استان تهرانع

ماندگاري معاون قضايي دادستان  -63
   عمومي و انقالب تهران

مظفري مستشار دادگاه كيفري  -64
  استان تهران 

 هيات اعضاي از – احمد شهاب -65
تلفه اسالمي كه در اوايل انقالب در مو

 وي در .دادستاني مشغول به كار بود
دوران اسداهللا الجوردي نماينده وي 
در سركوب كارگران در شمال ايران 

  .بود 
الزم به ذكر است كه برخي  از        

 مستقر در گروه دادستاني و افراد
بازجويي و مديريت زندانها از بچه 

ه به نام هاي هفت گروهي بودند ك
كمك به انقالب موجب سرقت انقالب 

اين هفت گروه به دو دليل . شدند 
  .:شدندتشكيل 

دليل اول ايجاد جبهه در برابر  ●
   و .بودسازمان مجاهدين خلق 

دليل دوم كسب حمايت روحانيون  ●
 ، خمينيطرز فكر با توجه به زيرا،. بود

حاكميت صاحب مي دانستند به زودي 
   .هند شدخوامطلق بر مردم 

  
معرفي اين هفت گروه از سوي * 

   :الويري
  
هفت گروه بوديم كه در كميته «

  : استقبال از امام شركت داشتيم
كه بچه هاي شهرري و [گروه بدر  -1

  ] علي عسگري جزو آنها بود
كه بچه هاي خارج از [گروه فلق  -2

كشور بودند از قبيل آقاي حسن 
واعظي، مصطفي تاج زاده، آقاي 

  ] ي و بهروز ماكوييطيران
كه اشخاص [گروه منصورون  -3

مهمش آقاي محسن رضايي، شهيد علم 

الهدي، عبداهللا زاده و محمد باقر 
  ] بودند…ذوالقدر 

كه اشخاص شاخص آن [ گروه صف -4
عبارت بودند از محمد بروجردي، 
حسين صادقي، اكبر براتي و فردي به 

  ، ]نام اباذر
هاي كه بچه [گروه امت واحده  - 5

زندان بودند از قبيل بهزاد نبوي، 
  ، ]محمد سالمتي و پرويز قدياني

  گروه موحدين   - 6
 محمدرضوي، حسن {گروه فالح  - 7

 منتظر قائم، حسين شيخ عطار و ديگران
كه پيشتر ذكرشان كرده ام عضو آن 

  .] بودند
بدين ترتيب تصميم گرفتيم ....    

گروههاي هفتگانه فوق را در هم ادغام 
كرده و تشكيالتي را جهت گسترش و 
. تداوم انقالب اسالمي سامان دهيم

شرط الزم براي عضويت در اين 
تشكل، تبعيت و پذيرش قطعي واليت 

پس از . فقيه و رهبري امام خميني بود
جلسات متعدد سرانجام نام سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي براي اين 

مرتضي  ( ».تشكيالت برگزيده شد
  )58انزدهم فروردين ش. الويري

  
  :   رؤسا و مديران زندانها*
  

در اين بخش نيز ديده مي شود كه     
 در 60برخي از روساي زندانها تا سال 

 جابجا 61يك محل بوده اند و در سال 
ساي ؤالبته تغيير و جابجايي ر. شده اند 

زندان ها بيشتر از ساير گروهها صورت 
 جلو گيري از  به دليل .مي گيرد

 به دليل نيزنها و شدن آاسايي شن
 شغل زندانبانيتخلفاتي است كه در 

اين جابجايي در سال . انجام داده اند 
 بعد از اعدامهاي گسترده در ،  67

  . نيز صورت گرفت ،زندان
ساي زندانهاي ؤمحمد كچويي از ر - 1

و رييس زندان اوين بود ا. بودكشور 
 دادستانياو در زمان . د شكه ترور 

 رسيد و مقام الجوردي به اين اسداهللا
تلفه اسالمي ؤاز اعضاي نزديك به م

ن  سالها زندانها و برخي از آ در . بود
مناصب در دادستاني ها در اختيار 

 هر چند .افراد وابسته به اين گروه بود
ا در ارتباط با كه هنوز سازمان زندانه

، بعد از مرگ وي. اين گروه مي باشد
زندان به  در همين شوهر خواهرش

او نيز در جاي خود معرفي . مقام رسيد
   .مي شود

 –شيخ محمد مغيثه اي آقا حاج  -2
از بازجويان زندان  -حاج اقا ناصريان  

 به عنوان داديار 64  از سال .اوين بود
به زندان قزلحصار رفت و بعد  داديار 

  .زندان گوهر دشت شد 
وي در جريان اعدام زندانيان در    

ن آس زندان بود و بعد از  ريي67سال 
به بازپرسي دادگاه انقالب در تهران 

 قوه قضاييه مي كاركناناو از . رسيد 
  .باشد 

 حاج داوود لشگري مدير زندانهاي -3
وي از جمله .  گوهر دشتوايران 

افرادي است كه در كشتار زندانيان 
 از مسئوالن زندان 67سياسي در سال 

ا به  بعدها گوي. گوهر دشت بوده است
دليل فساد اخالقي و مالي از كار بركنار 

   .شده است
ندانهاي زآقا ميثم از مديران  حاج -4

. بدين سو بودكشور از اوايل انقالب 
 در .رييس زندان  شيراز بود وي زماني

 رفت و  به زندان قزلحصار1363سال 
نجا بود و بعد به زندان آدو سال در 

ر و دا . زندان شداين مد رييس آاوين 
 از دست اندركاران كشتار 67سال 

   .بودزندانيان 
  

  12در صفحه
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قا حسين زاده  از مديران آ حاج - 5
 60 او از سال .  بودنداخلي زندان اوي

در  اكثر شكنجه ها و فشار ها و اعدام 
،  67 در سال .ها دخالت داشته است

از جمله مسئوالن اعدام ها بوده او 
مد  وي شوهر خواهر  حاج مح. است

كچويي رييس مقتول زندان اوين بود 
حسين زاده قبل از انقالب زنداني بود . 
 و ا.قاي بيگناه معروف شده بودآ به و

 نيز در بازار تهران به كار اشتغال 
  .داشت 

حجت االسالم شيخ حسين  -6
 رييس - حاجي زماني -مرتضوي 

 به هنگام 67زندان اوين در سال 
 افرادو از  ا.  بوداعدام زندانيان سياسي

حاج حسين .  بود واواكمنتسب به 
قبل از زندان اوين از مديران زندان 

 از 60گوهر دشت كرج بود و در سال 
  .مسئوالن جنايت بعد از كودتا بود 

از روساي  - حاج داوود رحماني -7
 رييس زندان  -زندانهاي ايران 

او نيز مانند بسياري از . قزلحصار 
 اعدام ها و مسئوالن زندانها در اكثر

شكنجه ها و بازجويي ها شركت داشت 
.  

حاج محمد خاموشي از مديران -8
او معاون  زندان بود . زندان قزلحصار 

و از بازجويان رواني ساز بود و بعدها 
باد  به مقام و منصب آدر گمرك مهر

گمركات و فرودگاهها از جمله . رسيد 
 كه به عنوان محل امن هستندمكانهايي 
براي مسئوالن زندان ن دار، و آب و نا

   .انددر نظر گرفته شده 
قا  پيشوا از مديران زندان آ حاج -9

وي قبال بازجو و سپس سر . بوداوين 
او به دليل سابقه در . بازجو شده بود 

كار اعتراف گيري به پست هاي 
  .باالتري رسيد 

قا فروتن از مسئوالن زندان آحاج  -10
و بعد  64 وي در سالهاي . هاي كشور

ن به مدت كوتاهي سرپرستي آاز 
   زندانهاي اوين و گوهردشت را

  .داشت 
قا جوهري فرد با نام مستعار آحاج  -11

حاج مهدوي از دوستان الجوردي و از 
او سالها مسئوليت . بودبازاريان تهران 

زندان دادستاني را بر عهده داشت و 
 شركت داشت و 67در اعدامهاي سال 

رستي زندان قصر ن به سرپآبعد از 
  .رسيد 

  
حاج مهدي مسئول و مدير يكي  - 12

از بخش هاي زندان اوين كه از سال 
 بازجويي مشغول بود و در  به كار60

ن زمان و نيز در جنايات سال آجنايات 
  . شركت فعال داشت 67
حاج حميد عباسي از بازجويان   - 13

 او .زندان اوين و گوهر دشت بود
 به 60سالهاي بعد از كشتار سال 

دادياري اوين رسيد و در كشتار سال 
ن نيز در آ بسيار فعال بود و بعد از 67

 دادياري مشغول اوين به شغل شريف
  .شد
حاج مجيد تبريزي از مديران  - 14

داخلي زندان اوين و از بازجويان و 
 .  به بعد بود60شكنجه گران از سال 

در اعدامها بسيار فعال ،  67 در سال ،او
 مسئول بخش 66  او در سال .بود
  سايشگاه زندان اوين بود آ

 حاج فكور – اكبر  كبيري اراني   - 15
ر خود را شروع كرد  از بازجويي كا–

و در نهايت به رياست زندان اوين 
وي بازجوي شعبه هفت زندان . رسيد 

  .اوين بود 
مدير زندان رشت بعد از   مصباح - 16

  او قبال در اداره 67اعدامهاي سال 
  .اگاهي مشغول به كار بود 

 او از شغل دادياري – احمدي  - 17
به رياست زندان  رسيد و بعد به دليل 

   .راج شد دزدي اخ

 داميار رييس زندان رشت و بعد –  18
به رياست سازمان زندانهاي گيالن 

وي در زندانهاي رشت و در .رسيد 
جريان سركوب ها و اعدام ها بسيار 

   .پركار بود 
   مالكي رييس زندان دستشتان   - 19
 اسداللهي از روساي با سابقه – ٢٠

وي زماني رييس زندان . استزندانها 
  .مل بود آ

سود مند  فرمانده يگان انتظامي   -  21
  زندان گوهر دشت 

 از مديران  علي محمدي- 22
زندانهاي كشور وي زماني معاون 

  . زندان گوهر دشت بود 
 از روساي باسابقه حاجي كاظم - 23

زندانهاي كشور وي زماني رييس 
  . زندان گوهردشت كرج بود 

 مرتضي بختياري از روساي - 24
زمان زندانها بود و زندانها و رييس سا

در حال حاضر استاندار اصفهان مي 
او قبال در مشهد در معاونت . باشد 

عباسعلي عليزاده در زندان مشغول به 
  . كار بود 

 مرتضي تبريزي از مسئولين -25 
  .زندان گوهر دشت

 عبداللهي رييس زندان رشت  از  - 26 
جمله روساي زنداني بود كه زندانيان 

  .مي داد زار آرا بسيار 
) مرتضي صالحي(صبحي - 27

 رئيس زندان 61ازمهرماه سال
  گوهردشت بود

قا شكاري رييس بند جهاد آحاج  -28
 .در زندان گوهر دشت 

 واواك موسي واعظي ازمسئوالن   - 29
  سرپرستي زندان را در است وتهران
  . به عهده گرفت68سال 

قا اصغر پور  از روساي  آحاج – 30
  .  زندان قزلحصار و زندانهاي ايران

 از حاج حسين مويد عابدي  - 31
رييس او  . روساي زندانهاي ايران بود

 از شغل بازجويي و  استزندان انزلي
ه و سر بازجويي به اين پست رسيد

    .است
 حاج اقا سليماني مسئول زندانهاي 32

  .مركز در حال حاضر
 حجت االسالم سعادتي رييس  - 33

  . ز صبحي زندان  گوهر دشت بعد ا
 زنجاني  معاون  داوود رحماني - 34

 رييس زندان قزلحصار 
 قاسمي از بازجويي به معاونت –  35

موزشگاه رسيد معروف به آبخش 
  .مهندس بود 

زندان   محمد صادقي از مسئوالن– 36
موزشگاه را آاوين كه زماني معاونت 

  .بر عهده داشت 
  . تشتان شمالكي رييس زندان د -37
 االسالم ارغوان مدير كل حجت -38

  . زندانهاي استان بوشهر
حجت االسالم فقاني مدير كل  -39

زندانهاي استان گيالن و نصيري 
  جانشين او

حجت االسالم آذر مهر مدير كل  -40
  زندانهاي استان سمنان

حجت االسالم احمدي مدير كل  -41
  زندانهاي استان هرمزگان

طوسي مدير كل زندانهاي استان  -42
  مانشاهكر
پستچي مدير كل زندانهاي استان  -43

  خراسان شمالي

غالمرضا خلف رضايي مدير كل  -44
  زندانهاي استان مركزي

ولي نيا مدير كل زندانهاي استان  -45
  يزد
گلپايگاني مدير كل زندانهاي -46

  استان اصفهان 
ناصر جعفر قلي مدير كل  -47

  زندانهاي استان فارس
 كل محمد علي محمدي مدير -48

  زندانهاي استان همدان
مهربان مدير كل زندانهاي استان  -49

  مركزي
علوي مدير كل زندانهاي استان  -50

  خوزستان
قطبي مدير نمونه بسيجي استان و  -51

  مدير كل زندانها استان قم
عرب مدير كل زندانهاي استان  -52

  گلستان
الوندي مدير كل زندانهاي استان  -53

  گيالن
اون مدير كل علي پور مع -54

  زندانهاي استان لرستان
مباشري مدير كل زندانهاي استان  -55

  لرستان
سليمان نصب مدير كل زندانهاي  -56

  استان جنوبي
اميري مدير كل زندانهاي استان  -57

  كرمان
خامي زاده مدير كل زندانهاي  -58

  ذربايجان شرقيآاستان 
  آقا پور مدير كل زندان بابل -59
  كل زندان گنبدگرگاني مدير -60
حجت االسالم شمس آبادي  -61

معاون فرهنگي زندانهاي خراسان 
  شمالي

موزش منطقه آضيايي رييس كل  -62
  هفت زندانهاي كشور

عادلي مسئول روابط عمومي  -63
  زندان جيرفت

سرهنگ بهروش فرمانده يگان  -64
  حفاظت زندانها

ناصري مسئول روابط عمومي  -65
  زندانهاي خراسان رضوي 

 از مسئوالن زندانها كه به صولت -66
  .استانداري رسيد 

 از مسئوالن زندانها كه  مرتضوي-67
  .به استانداري رسيد 

 ار مسئوالن زندانها كه به   الوندي-68
  .استانداري رسيد 

 از مسئوالن زندانها كه به   مظفري -69
  .  استانداري رسيد

  قفي داديار ناظر زندان گرمسار ث-70
گ رضايي راد فرنانده سرهن  -71

  حفاظت زندان هاي استان مركزي
الوندي مدير كل روابط عمومي  -72

  سازمان زندانها
محمدي معاون قضايي سازمان  -73

  زندانها
  حجت االسالم محمد جمشيدي  -74
  مصباح مدير كل زندان انزلي -75
  مراد فاني رييس زندان سنقر  -76

 بديهي است مافياها به: انقالب اسالمي
سود فوري خود مي انديشند و در همان 
حال كه كشاورزي و صنعت ايران را 
قرباني رانت خواري خود مي كنند، توان 
مقاومت ايران را در برابر فشار اقتصادي، 

  :از بين مي برند
  
  

ويران سازي 
كشاورزي، غارت بي 
  حساب، باج دهي

  
  

داده هاي اقتصادي و : انقالب اسالمي
صادي را در سه بررسي هاي بازهم اقت

در : نظر خوانندگان مي گذارنيمبخش از 
 اول، وضعيت از دست رفته بخش

 وضعيت صنعت نيز از –كشاورزي ايران 
 و در بخش دو، –دست رفته است 

مصاحبه با ليالز و داده هاي اقتصادي كه 
به استنادشان، او غارتگري را بي حساب 

در  قسمت سوم، از ميزان باج . مي داند
يم به هند و پاكستان آگاه مي دادن رژ

  :شويد
  

نگاهي به وضعيت كشاورزي 
  :ايران

   
    خامنه اي هنوز معتقد است كه 
حكومت احمدي نژاد شاهكار حكومتها 

مهندس اسكندري كارشناسي . است 
كه به دليل داشتن رابطه با آيت اهللا 
موسوي جزايري نماينده خامنه اي در 
 خوزستان، توانست جاي بسياري از
متخصصان را در وزارت جهاد 
كشاورزي از آنان بگيرد، با ورود به اين 
وزارتخانه، مدعي شد كه بزودي ايران 

در سال . را به خود كفايي مي رساند
 نيز با دروغ و فريب جشن 85

خودكفايي و صادرات گندم را به راه 
انداختند و خامنه اي نيز در اين مورد 

ن حال با گزارش زير روش. پيام داد
مي شود كه حكومت فريبكار و 
دروغگو كار كشاورزي ايران را به كجا 

  :رسانده است
  
گفت و گوي عصرايران با *

وتكنولوژي يبدانشيار پژوهشكده 
  :كشاورزي

  
آمار و ارقام تكان دهنده از ◄ 

  :وضعيت كشاورزي ايران
 500اين در حالي بود كه صادرات    

هزار تني گندم در مقابل واردات يك 
نيم ميليون تني اين محصول به و 

قيمت نابودي برخي خود كفائي هاي 
  .ديگر انجام پذيرفت

 آنچه در زير مي خوانيد -عصرايران * 
، ماحصل گفت و گوي مفصلي است 

بهزاد قره "كه خبرنگار عصرايران با 
دانشيار پژوهشكده بيو   ،"ياضي

تكنولوژي كشاورزي و عضو هيأت 
 انجام مديره انجمن بيو تكنولوژي

عصرايران، ضمن انتشار  .داده است 
اين گفتار، آماده انعكاس نظرات ديگر 
كارشناسان كشاورزي و نيز پاسخ 
  .احتمالي وزارت جهاد كشاورزي است

قبالً هشدار داده : بهزاد قره ياضي
اگر به هشدار هايي كه طي سه  . بوديم

سال گذشته چه از طرف خودم و چه 
تيد دانشگاههاي از طرف دهها نفر از اسا

سراسر كشور، صاحبنظران، خبرگان و 

كارشناسان دلسوز بخش كشاورزي در 
مورد روند تخريبي عوامل پايه توليد 
 ،در بخش كشاورزي داده شده است

توجه مي شد و اگر به مجموع مكاتبات 
و مالقات هايي كه با مسؤلين ارشد 
كشاورزي كشور صورت گرفت، 

ر نيازي رسيدگي مي شد، امروز ناگزي
به كشاندن بحث به رسانه ها نبود ولي 

  .نمي توان واقعيت ها را كتمان كرد 
آنچه كه در بخش كشاورزي مي    

توان بيان كرد را در دو دسته بايد 
  :تقسيم بندي كرد 

 وعده هايي كه مهندس اسكندري - 1
هنگام اخذ رأي اعتماد در مجلس 
شوراي اسالمي به نمايندگان داده بود 

 سند چشم انداز توسعه نظام در و نيز
 و همچنين سياستهاي كلي 1404افق 

  برنامه چهارم توسعه كشور
 وضعيتي كه كشاورزي كشور در -2

 داشت و مقايسه آن با 83انتهاي سال 
  .وضعيتي كه امروز شاهد هستيم

بر اساس چشم انداز ايران در افق    
 ، كشورمان هم از لحاظ 1404

لمي و فناوري اقتصادي و هم از نظر ع
در منطقه بايد مقام اول را به خود 

اين در حالي است كه  .اختصاص دهد
در حوزه كشاورزي از هر دو منظر ، 
كشور با سير نزولي مواجه است، به اين 
معنا كه در سه سال اخير نسبت به 

 محصوالت كشاورزي ،سالهاي قبل
 و از سوي ديگر وارد شده اند بيشتري 

دكفايي دورتر در اين حوزه از خو
  .شده ايم 

نتيجه اين وضعيت وابستگي بيشتر    
اقتصاد به فروش نفت خام و منابع زير 

نشان بارز اين مسأله را . زميني است
بايد در منفي شدن شديدتر نسبت 
واردات و صادرات محصوالت 
كشاورزي ارزيابي كرد چرا كه در 
حال حاضر واردات محصوالت 

ز صادرات كشاورزي به مراتب بيشتر ا
  .آن است

  !مصر به جاي ايران ●
روزگاري كشور ايران در منطقه 
خاورميانه و شاخ آفريقا تنها كشوري 
بود كه توان توليد محصوالت مهندسي 

 اما امروز نام ايران .ژنتيك را دارا بود
از فهرست كشورهاي توليد كننده اين 

 حذف "دانائي محور"قبيل محصوالت 
 را گرفته شده و كشور مصر جاي آن

  است
  : سال پيش3مقايسه با  ●
بررسي چگونگي وضعيت حال حاضر    

كشاورزي كشور در مقايسه با وضعيت 
 نكته اي در 1383آن در پايان سال 

نزديك ،  83در سال :   خور تأمل است
به يك دهه بود كه سيب زميني 

 با توجه .خوراكي وارد كشور نمي شد
 ،زيبه برنامه هاي وزارت جهاد كشاور

 از واردات سيب زميني 1385در سال 
بذري به كشور جلوگيري به عمل آمد 
و در انتهاي همان سال دولت براي 
اولين بار بعد از يك دهه مجبور به 

 اين .واردات سيب زميني خوراكي شد
 ما ركورد 83در حالي بود كه تا سال 

 هزار تن صادرات سيب زميني 240
  . خوراكي را نيز شاهد بوديم 

 واردات شكر به كشور 1383در سال     
 150 هزار تن و با تعرفه 190تنها 

 در سال ، در عين حال. درصدي بود
 شكر هرگز با تورم و افزايش قيمت 83

اما با روي كار آمدن آقاي . مواجه نشد
به ،  84اسكندري در اواسط سال 

   تدريج عوارض گمركي به سمت عدد 
  

  13در صفحه

 
  ؟!حكم حكومتي
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وري كه در حال صفر هدايت شد به ط
 درصد 4حاضر براي واردات شكر تنها 
  .عوارض گمركي اخذ مي شود

منهاي سال ( طي سه سال گذشته     
كشور با بيشترين ميزان  ) 1387

بارندگي طي دو دهه اخير همراه بوده 
 نزديك به 86است، اما در انتهاي سال 

 ميليون تن شكر توسط دولتي كه 5/4
اي وزير جهاد كشاورزي آن آق

اين در . اسكندري است وارد كشور شد
حالي بود كه در برخي مواقع عليرغم 

 برابر مازاد بر مصرف شكر 5/2واردات 
به كشور در مقاطع مختلف با بحران 

  .شكر مواجه شد
سطح زير كشت چغندر قند از زمان    

روي كار آمدن اسكندري تا انتهاي 
 به دليل اتخاذ سياستهاي غلط 86سال 

 كاهش پيدا 83م ميزان سال به يك سو
  . كرده است 

چه كسي بايد پاسخ گوي نابودي     
  صنعت يكصد ساله قند كشور باشد؟

توجه به اين نكته ضروري است كه     
 شده ،صنعت اجرابر اساس برنامه هاي 
 بايد به خود 85قند كشور در سال 

مفهوم . كفائي پايدار مي رسيد
ت خودكفائي پايدار اين است كه صنع

قند به هيچ عنوان نبايد تحت تأثير 
 .عواملي مانند باران قرار مي گرفت

چرا كه در كشت چغندر قند از سيستم 
هاي آبياري تحت فشار و بذور اصالح 

  .شد مي شده بايد بهره گرفته 
 هزار تن شكر در سال 190با واردات    

 در مرز خودكفائي صنعت ، كشور83
  !قند قرار داشت اما اكنون چه؟

حاصل اين سياست : انقالب اسالمي
 درصد ازتوليد شكر كشور 81كاهش 

  :است
، سرمايه خبر داده  شهريور17 در ◄

 تمام شده متي كه قيدر حال: است
 ي كارخانجات تني برايشكر داخل

 ي محاسبه مي سال جاري دالر برا783
 با پرداخت ي وارداتيشود، شكرها

 ي توسط كشورهاني سنگي هاارانهي
 دالر وارد 512 متي با قنندهدكيتول

 دالر به دست مصرف 543كشور شده و 
 متي قتالف اخنيا.  رسديكننده م

 ي در هر تن باعث ناتواني دالر240
 در رقابت با ي داخلدكنندگانيتول

 شده كه يواردات محصوالت مشابه
 تاكنون بازار از 85 ي سال هايط

حاصل  . وجود آن اشباع شده است
 درصد از 81كه اين سياست اينست 

  .توليد شكر كشور كاسته شده است
در خصوص كشت پنبه نيز طي سه  ●

با كمترين  ) 87منهاي سال ( سال اخير
ميزان توليد پنبه طي شصت سال 

  .گذشته روبرو بوديم
  !خودكفايي در توليد گندم؟● 
توضيح مؤكد اين نكته را ضروري     

 86 و 85مي دانم كه در سالهاي 
گين بارندگي در كشور در بيشترين ميان

 اما .مقايسه با سي سال گذشته را داشتيم
با وجود بارندگي فوق العاده مناسب 
بخصوص در مناطق ديم خيز كه بيشتر 

 دولت ،در غرب كشور قرار دارند
 ميليون تن گندم 5/1اقدام به واردات 

اين در حالي بود كه با صادرات  . كرد
تن  ميليون 5/1 هزار تن از همين 500

گندم وارداتي آقايان به خود مدال 
ورود به جرگه صادر كنندگان گندم را 
داده و جشن ها و پاي كوبي ها به راه 

  .انداختند 
آقاي اسكندري در اين جشن ها به    

گونه اي وانمود كرد كه وزراي 
كشاورزي دولت هاي قبلي ناكار آمد 
بوده و توان باال بردن توليد محصوالت 

 اما آقاي .داشته اندكشاورزي را ن
 500اسكندري در كنار اعالم صادرات 

هزار تن گندم هرگز به آمار رسمي 
اعالم شده از سوي وزارت بازرگاني 

 ميليون 5/1دولت نهم مبني بر واردات 
  .تني گندم در همان سال اشاره نكرد

مقايسه قيمتي كه : انقالب اسالمي
حكومت عدالت گستر به توليد كننده 

دم مي دهد و بهائي كه به توليد ايراني گن
كننده امريكائي مي پردازد، گوياي 
سياست تشديد وابستگي و ويران سازي 
از روي قرار و قاعده كشاورزي ايران 

  :است
 هزار  280قيمت گندم داخلي تني  ◄

 هزار 400و قيمت گندم وارداتي تني 
  !:تومان

: خبر داده است)  شهريور 12(سرمايه    
 ي دالر410 هر تن متيبا توجه به ق
 ي امسال براي خارجيگندم ها

 تن گندم دو ونيليواردات پنج م
 دالر ارز از كشور ونيلي م50 و ارديليم

 است كه ي در حالنيا.  شوديخارج م
 با ي گندم داخلزاني مني همديخر
 لوي تومان در هر ك280 يني تضممتيق
 نهي دالر هزونيلي م400 و ارديلي مكي

 گندم در سال تميق.خواهد داشت
 هر تن ي دالر برا150 از 2006-2005

در سال .  دالر ختم شد200آغاز و به 
 دالر شروع شد و 210 از 2007-2006
 و در دي دالر رس230 سال به انيدر پا
 دالر شروع 250 از 2007-2008سال 

 و دي دالر رس480شد و در ماه مارس به 
 با ي نزولند روكي يدر حال حاضر ط

 ي و فروش مديدالر خر 410 متيق
 .شود
  :فاجعه حبوبات● 

 500اين در حالي بود كه صادرات 
 5/1هزار تني گندم در مقابل واردات 

ميليون تني اين محصول به قيمت 
نابودي برخي خود كفائي هاي ديگر 

به عنوان مثال مي . انجام پذيرفت
توان به جايگزيني كشت گندم به جاي 

ين معنا كشت حبوبات اشاره كرد ، به ا
 ما 83كه در حالي كه در پايان سال 

يكصد هزار تن صادرات حبوبات 
داشتيم و در مقابل، واردات اين 
محصوالت به كشور صفر بود، اما در 

 وضعيت به گونه اي شد كه 1386سال 
واردات حبوبات به كشور بالغ بر يكصد 
هزار تن و صادرات آن تبديل به صفر 

  !شد
زارت جهاد بي تدبيري مسؤلين و    

كشاورزي وضعيتي را براي كشور رقم 
زده است كه پيش بيني مي شود در 
سال جاري براي جبران كمبود گندم 

 ميليون تن و بر اساس برخي 6كشور 
 ميليون تن واردات 10ارزيابي ها تا 

اين در حالي . گندم را شاهد باشيم 
 با وجود سه سال 70است كه در دهه 

 هرگز ،دخشكسالي پي در پي و شدي
  . دچار چنين وضعيتي نشديم

توجه به اين نكته اساسي نيز حائز    
اهميت است كه از دهه هفتاد به اين 
سو سرمايه گذاري هاي بسياري در 
زمينه تجهيز و نوسازي مزارع ، توسعه 
شبكه هاي آبياري تحت فشار، تحقيق و 
ترويج كشاورزي مدرن صورت گرفته 

وضعيت است از اين رو بروز و ظهور 
موجود با هيچ دليل و منطقي انطباق 

  .ندارد
محدودسازي استفاده از بذرهاي  ●

  :اصالح شده
از جمله بي تدبيري هاي صورت     

گرفته ، كه ذكر آن ضروري است 
محدود سازي استفاده از بذر هاي 
اصالح شده به دليل اتخاذ سياست 
هاي غلط از سوي وزارت جها 

به . ستدكشاورزي طي سه سال اخير ا
گونه اي كه در پي يك دستور خلق 
الساعه و غير كارشناسي يارانه بذر 

اصالح شده حذف شد و كشاورزاني 
كه سود اقتصادي زيادي از فعاليت 
خود نمي برند و توان پرداخت هزينه 
سنگين براي كشت محصوالت 
كشاورزي را ندارند مجبور به استفاده 
از بذر هائي شدند كه به مصرف 

  .مي رسد خوراكي 
اين در حالي است كه منطق حكم مي 
كند براي بذر هاي اصالح شده و 
ترويج آن دولت هزينه هاي الزم را به 

بر اساس گزارش هاي . عهده بگيرد
موجود در سال جاري كه خشكسالي 
شديد كشور را فرا گرفته است زمين 
هايي كه با بذر اصالح شده زير كشت 

م حداقل رفته اند از هر هكتار زمين دي
يك تن گندم برداشت شده است اما 
در جاهاي ديگر هيچ محصولي بدست 

  .نيامده است
  
   :آب● 
در حالي كه در سالهاي گذشته    

بارندگي مناسبي داشتيم نبايد به منابع 
زير زميني آبها دست اندازي مي 
كرديم تا مثالً وارد جرگه صادر 

ريشه خسارت  .كنندگان گندم بشويم
سالي اخير در واقع در ناشي از خشك

ندانم كاريهاي وزارت جهاد كشاورزي 
 براي . و بخش هاي ديگر نهفته است

 ما ميلياردها دالر براي احداث ،مثال
سدها هزينه كرديم ، اين در حالي 
است كه اصلي ترين فلسفه احداث 
سدها به ذخيره كردن آب در فصول 
پر آب سال و بهره مندي از آن در 

بي آبي باز مي گردد فصول كم آبي و 
 .  

 به دليل 86وقتي در زمستان سال     
كمبود گاز ، آب پشت سدها را رها مي 
كنيم تا از آن انرژي برق توليد كنيم و 
كمبود انرژي گاز را جبران سازيم در 
واقع ضربات مهلكي را به كشاورزي 

چرا كه در حال  ، كشور وارد كرده ايم
م نه حاضر كه با خشكسالي مواجه هستي

تنها براي مصارف كشاورزي آب به 
اندازه كافي نداريم بلكه براي توليد 
برق نيز آب كافي در اختيار نداريم كه 
از اين ناحيه نيز ضربات جبران 
ناپذيري به ديگر صنايع كشور وارد مي 

  .شود
  :انحالل كميته خشكسالي● 
زماني در وزارت جهاد كشاورزي    

 كميته« مجموعه اي با عنوان 
مركب از اساتيد برجسته » خشكسالي 

دانشگاهي در حوزه هاي مختلف و 
مرتبط با كشاورزي زير نظر مهنس 
شريعتمدار فعاليت و تالش مي كرد تا 
به مديران ارشد جامعه بقبوالند كه ما 
در كشوري خشك زندگي مي كنيم و 
خشكي پديده اي دائمي عليرغم وجود 
بارندگي مناسب در برخي از سالها 

 از اين رو اين كميته حتي در .تاس
سالهاي پر باران نيز به كار خود ادامه 

  . مي داد
از اولين اقدامات آقاي اسكندري     

پس از تصدي وزارت جهاد كشاورزي 
يكي از . انحالل اين كميته بود 

اقداماتي كه در اين كميته انجام مي 
« گرفت انتشار مجله اي تحت عنوان 

 5 كه به مدت بود» خشكي و خشكسالي 
در   .سال به صورت مستمر ادامه داشت

اين مجله راهكارهاي مقابله با 
خشكسالي و راه حل هاي الزم در 
جهت كاهش خسارت ناشي از 
خشكسالي ارائه مي شد كه با انحالل 

  .كميته انتشار مجله نيز متوقف شد
تخصص گريزي در مؤسسات  ●

  :تحقيقاتي

ش آقاي اسكندري در مديريت پژوه   
نيز فرادي را با تخصص هاي متفاوت 
در رأس بزرگترين مؤسسات تحقيقاتي 
قرار داد و در مقابل اعتراض 

بهترين بودن " راصرار ب كارشناسان،
  . داشت "اين افراد

اين در حالي بود كه بعد از مدتي    
ناكار آمدي افراد تعيين شده به اثبات 
رسيد و آقاي اسكندري مجبور به 

  . شداد تعويض اين افر
 آقاي اسكندري براي ،براي مثال      

رياست مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه 
نهال و بذر كه مهم ترين مؤسسه 
تحقيقات كشاورزي كشور محسوب مي 
شود فردي را از مؤسسه تحقيقات 
جنگلها و مراتع برگزيد، اين موضوع 
در مدت بسيار كوتاهي به يكي از 
ا عوامل استيضاح وزير مبدل شد ام

آقاي اسكندري به جاي پذيرش 
خطاي خود اين گونه عنوان كرد كه 
فرد مورد نظر تخصص در خصوص بذر 
دارد و من ايشان را به جاي يك 
متخصص آبياري در اين مؤسسه قرار 

  .دادم 
اما در نهايت وضعيت به جائي رسيد كه 
پس از ايراد خسارت جدي به عملكرد 
اين مؤسسه ، رئيس مورد نظر توسط 

سؤال اين . اي وزير تعويض شد آق
است كه پاسخ گوي خسارت ناشي از 
 اين سوء تدبير چه كسي خواهد بود؟
مسوؤليت عدم وجود كافي بذر اصالح 
شده كه امروز كشور با آن روبرو شده 

چه كسي است ؟ چه اقدام عملي و با 
 قانون 44قانوني در جهت انجام اصل 

اساسي و خصوصي سازي توليد بذر 
  شده صورت گرفته است؟اصالح 

  :اروپا و ميگو ●
در حوزه شيالت ما با وضعيتي مواجه     

هستيم كه به دليل عدم احداث يك 
واردات ميگوي ايران از  آزمايشگاه،

سوي كشورهاي اروپايي تقريباً ممنوع 
مي شود و پرورش دهندگان ميگوي 
كشور دچار وضعيتي بسيار اسفناك مي 

ه براي اين در حالي است ك .شوند 
جبران خسارات پرورش دهندگان 
ميگو از خزانه بيت المال بصورت مكرر 

و در نهايت نيز شده پول پرداخت 
صنعت ميگوي ايران به صنعتي شكست 

  .خورده بدل شده است
  :لبنيات ●
در صنعت شير و لبنيات با وجود آن    

كه مقرر شد يارانه شوينده ها نيز به 
 ندانم  در اثر،اين صنعت پرداخت شود

كاريها، نهاده هاي توليد دام و شير به 
اندازه اي افزايش قيمت پيدا كرد كه 
شير نيز با قيمت بي سابقه اي مواجه 
شد و در حال حاضر صنايع شير در 

  .حال زيان دهي هستند 
ركورد واردات به جاي تحقق وعده  ●

  :خودكفايي
با وجود اينكه آقاي اسكندري وعده     

 را در عرض يك داده بودند كشور
سال در رابطه با محصول جو خود كفا 

د و در عرض سه سال در زمينه نمي كن
محصول ذرت خود كفا مي شويم، 

 هزار 909 ميليون و 2شاهد ركورد 
 .  بوديم85تني واردات ذرت در سال 

 نيز با وجود بارندگي بسيار 86در سال 
 ميليون تن 5/2بالغ بر  ركورد ،زياد

ل را به ثبت واردات اين محصو
  .رسانديم

آقاي اسكندري وعده داده بود اگر     
در عرض يكسال در محصول جو 

 حال .خودكفا نشويم استعفا خواهد داد
چگونه است كه با گذشت سه سال از 
آن وعده و با افزايش واردات محصول 

جو به كشور و افزايش چند برابري 
قيمت آن آقاي اسكندري همچنان بر 

  است؟جاي خود باقي 
در حالي كه در وزارت جهاد     

كشاورزي برجسته ترين و پيشرو ترين 
پژوهشگران كشور را داريم كدام 
دستاورد تحقيقاتي و پيشرفت را در 
عرصه كشاورزي شاهد بوده ايم كه به 
آن دلخوش باشيم؟ بسياري از 
پژوهشگران وزارت جهاد كشاورزي را 
 به وزارتخانه هاي ديگر رفته يا از كشور

  .خارج شده اند 
با چنين اوضاعي كه عرصه كشاورزي 
كشور دچار آن است چرا بايد آقاي 
مهندس اسكندري همچنان سكان دار 

  اين وزارت خانه باشد؟
در پايان اعالم مي دارم براي بررسي    

بيشتر و روشن تر شدن زواياي اوضاع 
اسفبار كشاورزي كشور حاضر به مناظره 

 انصار ايشان با آقاي وزير و اعوان و
  .هستم

  
  عمومي بي   اموال   غارت

  است   سابقه 
  

 شهريور 13(سايت روز : انقالب اسالمي
مصاحبه معماريان با ليالز را انتشار ) 

اين از  پاسخ سه پرسش و سه. داده است
  :مصاحبه به شرح زير هستند

شاخص ها چه مي :  معماريان *  
  گويند؟

  مانند   اه   شاخص   برخي   در:  ليالز●
  بي   بسيار   شرايط   در   هم معتقدم   فساد 
   . داريم   قرار   ايران   تاريخ   در   اي   سابقه 
   كنيد،    دقت   فساد   شاخص   در   وقتي 
   بانكي،    شبكه   معوقه   مطالبات   ازجمله 
  مي   گمركي   عوارض   در   كه   اتفاقاتي 
  مختلف   هاي   حوزه   ايه   رانت    آفتد،  
  مي   بانكي   وام   و   خودرو   و   سيمان   مثل 
  شدتي   چنين   حال   به   تا   كه   بينيد 
  نداشته   سابقه   عمومي   اموال   ازغارت 
  عنوان   اين وضعيت تحت   اتفاقا    است و 
  شعارهاي   ترين   جويانه   مساوات 
  دادن   رخ   رحالد   ايران   اقتصادي 
         . است 
  روزمره   زندگي   روي   عوامل   اين   تاثير  
   ؟است   محسوس   چقدر   مردم 

  مركزي   بانك   كه   آماري     
  طبقاتي   شكاف   گويد   مي   منتشركرده 
   . است   كرده   پيدا   افزايش   درايران 
  كافش   اين   كه   دليلي   ترين   عمده 
  اينكه   وجود   با   كرده   پيدا   افزايش 
  كرده، تورم   زياد   را   سوبسيد   دولت 
. است   محسوس   بسيار   هم   تورم. است 

   27    برابر   چهار   تورم   نرخ   كه   دانيد   مي
  در   كنم   نمي   تصور   من. است   پيش   ماه 
  نرخ   كه   باشد   بوده   كشوري   دنيا 
  شده   برابر    4    گذشته   ماه    27    در   تورمش 
. ايم   داشته   را   تجربه   اين   ما. باشد 

  محسوسي   اثربسيار   تورم   نرخ   افزايش
  بخصوص   - مردم   روزمره   زندگي   روي 
. است   داشته  -  جامعه   اقشار   فقيرترين 

  اثرات   هم   رديگ   هاي   درحوزه   ولي
         . دهد   مي   نشان   تدريج   به   را   خود 
  سرمايه   سرعت   كاهش   مثال   براي 
  توليد   به   نسبت   درايران   گذاري 
  اي   كننده   نگران   وضعيت   ملي   ناخالص 
  خود   ميزان   ترين   پايين   وبه   كرده   پيدا 
  شما. است   رسيده   شتهگذ   سال    10    در 
  مي   كشور   برق   وضعيت   در   را   اثراتش 
  دربسياري   اينكه   يا   كنيد   مشاهده   توانيد 
  شمال   جمله   از -  كشور   مناطق   از 
. شود   مي   قطع   آشاميدني   آب  - كشور 

  هايي   درحوزه   همچنين   را   اين   اثرات
  توانيد   مي   غذايي   مواد   واردات  مثل 

  
  14در صفحه

   
  

 
  ؟!حكم حكومتي
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2008  سپتامبر    28  تا 15 ا ز  1387  مهر 7 شهريور تا 25    از706  شماره 

 

  از   يكي   امسال   ما   مثال   براي. ببينيد    
  گندم   هاي   كننده   وارد   بزرگترين 
  درحالي   اين. بود   خواهيم   درجهان 
  اين   از   بسياري   همچنان   كه   است 
  با   شده   موفق   دولت   را   ها   ناهنجاري 
  چك   روش   به   و   حساب   بي   ستفادها 
  حساب   از   گرفته   مجلس   از   كه   سفيدي 
  مازاد   يعني. كند   جبران   ارزي   ذخيره 
  نهم   دولت   نفت، براي   ارزي   درآمد 
  .است   بوده   بزرگي   گير   ضربه 

  اين   در   هم   هشتم   مجلس   حتي    
  يا   عمل   استقالل   ينكوچكتر   زمينه 
  و   باشد   داشته   نتوانسته   راي   استقالل 
  به. بگيرد   را   روند   اين   جلوي   نتوانسته 
  كنم   مي   بيني   پيش   من   دليل   همين 
  كاال   و   خدمات   واردات   مجموع 
  دالر   ميليارد   هشتاد   به   ايران   دراقتصاد 
. كند   عبور   عدد   اين   از   حتي   و   برسد 

  يعني. است   وحشتناكي   بسيار   عدد   اين
  دالر    1200    تقريبا   ما   هرايراني   ازاي   به 
  وجود    با.داشت   خواهيم   واردات 
  از   زيادي   مقدار   اند   كرده    اينكه تالش 
  در   مديريت   سوء   از   ناشي   ضربه   اين 
  وبه   عظيم   واردات   را، با   مردم   زندگي 
  اثراتش   هم   باز    بگيرند،    موقت   صورت 
  محسوس   بسيار   مردم   زندگي   روي 
  عميق   مخرب   اثرات   درآينده   اما. است 
  معتقدم. كرد   خواهيم   مشاهده   را   تري 
  يراندرا   گذاري   سرمايه   شتاب   كاهش 
  به    88    سال   از   را   خودش   وخيم   اثرات 
  بين   ما   يعني . گذاشت   خواهد   بعد 
  كاهش   خاطر   به    90    تا    88    سالهاي 
درايران،    گذاري   سرمايه   سرعت 

  خواهيم   درپيش   طوفاني   بسيار   سالهاي
  .داشت 

  نتايج   چه   يتغييرات   چنين    : معماريان* 
  خواهد   اقتصادي   واجتماعي   سياسي 
   داشت؟ 

  و   فقر   تشديد   به   منجر   تورم:  ليالز●
  مي   دركشور   طبقاتي   تشديدشكاف 
  سرمايه   نرخ   كاهش   درمورد   اما. شود 
  مي   پيدا   افزايش   بيكاري   گذاري، نرخ 
  صدها   نهم   دولت   اينكه   وجود   با. كند 
  نرخ   اما   كرده   خرج   تومان   ميليارد 
  پيدا   چنداني   تفاوت   خيلي   بيكاري 
  بانك   آمار    85    درسال. است   نكرده 
  از   كمتر   كه   دهد   مي   نشان   مركزي 
  واين   شده   ايجاد   شغل    800    سالي 
  مي   كه   است   دولت   ادعاي   برخالف 
  ودويست   ميليون   يك   سالي   گويد 
  يعني    . است   شده   ايجاد   هزارشغل 
  درحال   دركشور   بيكاران   تعداد   اينكه 
  اخيرا   هم   كار   وزير . است   افزايش 
  بيكاري   نرخ   درآينده   كه   داد   هشدار 
  فقدان    . پيداكند   افزايش   است   ممكن 
  مانند   كشور   زيربنايي   شبكه   تضعيف   يا 
  اثرات   اكنون   هم   از   وگاز   وبرق   آب 
  شما   االن    . است   كرده   آشكار   را   خود 
  اين   همه   در   سالها   از   بعد   كه   بينيد   مي 
  واين   داريم   جدي   مشكل   ها   حوزه 
  تا    88    سالهاي   در. تاس   كار   اول   تازه 
   . شد   خواهد   تشديد   مشكالت   اين    90  
  مان   گذاري   سرمايه   رشد    80    سال   در 
  به    85    در   عدد   اين   اما   بوده   درصد    14  
  حدود    86    درسال   و   رسيده   درصد   سه 
  كمتراز   عنياست، ي   بوده   درصد    5  -  4  
  چنين. ايران   ملي   توليد   رشد   سرعت 
  همه   ما   دهد   مي   نشان   ارقامي   و   اعداد 
  اينكه   جاي   به   خوريم   مي   را   مان   منابع 
   88    سال   به   واي. كنيم   گذاري   سرمايه 
  سرمايه   نرخ   كاهش   كه آثار    90    تا 
    . كند   آشكار   را   خود   گذاري 

  وضعيت   تاثيرچنين  :  معماريان* 
  آينده   سال   انتخابات   روي   اقتصادي 
   بود؟   خواهد   چگونه 

  وآن   دارد   شرط   پيش   يك   اين:  ليالز●
  برگزار   آزاد   صورت   به   انتخابات   اينكه 
، برگزارشود   آزاد   انتخابات   اگر. شود 

  درخصوص   هستم   مردد   خيلي   من
  يعني. نژاد   احمدي   دوباره   انتخاب 
  اجتماعي   ازجريانات   كدام   هيچ 

  از   جدي   كشورطرفداري   وسياسي 
 ياسوج   به   ايشان   اخير   سفر. ندارد   ايشان 
  خيلي  -  شد   كه   استقبالي   نوع   ازنظر  - 
  آزاد   انتخابات   اگر. بود   كننده   نااميد 
  ريزش   صورت   به   را   شود، اثرش   برگزار 
      . ديد   خواهيد   نژاد   احمدي   آراي 

  
باج سنگين رژيم به هند و 
پاكستان اثر مجازاتهاي 

 :اقتصادي
 
 3/2از جيب هر ايراني، رژيم  *

 ميليون دالر به هند و 7تا 
پاكستان، بخاطر خريد گاز از 

  :ايران باج مي دهد
  
 وزارت الملل ينمعاون سابق امور ب   

اگر حجم «: نفت خبرداده است
 60روزانه صادرات به هند و پاكستان 

 مردم يب متر مكعب باشد، از جيليونم
 دالر به يليون م25 روزانه يرانا

 داده يف تخفها ي و پاكستانها يهند
 متر مكعب يليون م150 و اگر شود يم

 يف تخفيزان كند، مدر روز صادر
 دالر خواهد يليون م55 بالغ بر وزانهر

 ي برا، ساله قرارداد25شد و در دوره 
 ي دالر و برايليارد م225حالت اول 
 يف دالر تخفيليارد م495حالت دوم 

به طور خالصه قرار . شود يداده م
 هند و ين رفع تنش بياست برا

 7تا  3/2 يرانيپاكستان از طرف هر ا
 گاز هند و يها ر به شركت داليليونم

  .پاكستان كمك بالعوض شود
 با ي حتقرار داد،  ي به امضااصرار   
 تا به مردم ، دارندين پائي هايمتق

 سال ين را كه چندي قرارداديندبگو
در دست مذاكره بوده و دو دولت 

امضا به  نتوانسته بودند آن را يقبل
  يم امضا كرديت، ما با قاطعكنند

 در يد قرارداد باين اينكه ا توجه بهبا    
 همه مردم را يد شود، بايبمجلس تصو

 سال دامن 25 ي كه برايانتياز خ
 و يمكشور را خواهد گرفت، آگاه كن

  جلو آنيم خود بخواهيندگاناز نما
  ». يرندرا بگ

  
ايران دست به : اثر مجازاتها* 

  :دامان عمان مي شود
  
 سپتامبر، يونايتد پرس گزارش 4 در ◄

اينك كه مجازاتهاي غرب : استكرده 
ايران را در تنگنا قرارداده است، ايران 
براي ساختن كارخانه توليد گاز مايه، 
به بازار عمان روي آورده است كه از 
آخرين بازارهائي است كه ايران هنوز 

  . به آن دسترسي دارد
قانات ارشد      در هفته گذشته، م

كارخانه، با طرفهاي عماني خود ديدار 
ردند تا در باره صدور گاز و توليد ك

بخشي از گفتگو . گاز مايع، گفتگو كنند
در باره بهره برداري از منبع گاز شبه 
جزيره موساندام، براي صدور به دو 

  . كشور است
     گفتگو با عمان خود گوياي اثر 
مجازاتهاي اقتصادي غرب است كه 
بخاطر برنامه اتمي ايران وضع شده 

 شركت رويال دوچ چرا كه دو. اند
شل و توتال از سرمايه گذاري و 

استخراج گاز در منطقه فارس جنوبي 
  . منصرف شده اند

      عمان نيز، بخاطر كمبود گاز، با 
از اين . بحران انرژي روبرو است

روست كه ايران برآن شده است اين 
  .كشور را شريك خود كند

اين زمان، رژيم هارتر : انقالب اسالمي
 تجاوزهايش به حقوق انسان شده و بر

  :افزوده است
  
  

اعدامها، اخراج 
روزنامه نگاران، 

سركوب دانشجويان 
  :وزنان و كارگران

  
  
، بهنام زارع 87 شهريور 5 در ◄

نوجواني كه درسن پانزده سالگي 
همبازي خود را به قتل رسانيده بود، 

 سال زندان و 3پس از سپري كردن 
 . سال اعدام شد18رسيدن به سن 

اعدام نوجوانان در ايرن در حالي 
 37صورت مي گيرد كه طبق ماده 

كنوانسيون حقوق كودك و بند ششم 
ماده پنج ميثاق بين المللي حقوق 
مدني و سياسي، اعدام افرادي كه در 

 18زمان ارتكاب جرم سن شان زير 
 .سال باشد، ممنوع است

، دكتر ذاكريان 87 شهريور5 در ◄
مي انتقال داده دستگير وبه مكان نامعلو

او رئيس انجمن ايراني  . شده است 
روابط بين الملل، سردبير و مدير 

به ( المللي  مسئول نشريه مطالعات بين
و مدير ) دو زبان فارسي و انگليسي
 اي است مسئول فصلنامه مطالعات منطقه

، پيمان حاج 87 شهريور 5 در ◄ 
محمد عطار وكيل كانون صنفي 

 اعتراض من و پس از رد: معلمان گفت
بي نتيجه ماندن آن، حكم پنج سال 
حبس تعليقي علي اكبر باغاني، دبير 
 .كل كانون صنفي معلمان تأييد شد

 و 85موضوع جرم به زمستان سال 
تجمع اعضاي كانون صنفي معلمان 
براي اعتراض به عدم تصويب قانون 
مديريت نظام هماهنگي باز مي گردد 

 واقع كه البته مورد قبول مجلس نيز
  .شد
، محمد حسين 87 شهريور 6 در ◄

پناهي پدر زنداني سياسي محكوم به 
اعدام انور حسين پناهي طي نامه اي 
كوتاه از وجدانهاي بيدار براي نجات 
  :فرزند خويش استمداد طلبيده است

پسرم انور حسين پناهي فعال مدني 
در 15/8/2008است كه در تاريخ 

 محكوم دادگاه انقالب سنندج به اعدام
من به عنوان پدر ايشان از . شده است 

تمام سازمانهاي حقوق بشري و 
همچنين انسانهاي آزاده و انسان 
دوست خواستار كمك جهت ازادي 

انور جرمي جز . فرزندم مي باشم 
فعاليتهاي انسان دوستانه در چهار چوب 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

رنج نداشته لذا من بعنوان پدري كه با 
و زحمت خون دل فرزندم را سالم 
تحويل جامعه داده ام از تمامي 
انسانهاي آزاد كه خواستار پيشرفت 
جامعه مي باشند ميخواهم در قبال 

صدور اين حكم ناعادالنه و غير قانوني 
 . سكوت نكنند

،  عليرضا ثقفي 87 در شهريور ◄
خراساني ، عضو كانون نويسندگان 

عان حقوق ايران و عضو كانون مداف
كارگران به دنبال يك احضار تلفني 

 صبح روز 11در روز دوشنبه، ساعت 
 شهريور ماه به دفتر پيگيري 5سه شنبه 

واقع در خيابان صبا مراجعه ) اطالعات(
و از آن زمان به بعد به منزل باز نگشته 
است و از او هيچ گونه اطالعي در 

  . دست نيست
ي ، زندانيان سياس87 شهريور 7 در ◄

 7زندان مركزي اردبيل مستقر در بند 
اين زندان به نامهاي علي عباسي ، 
محمد پالش ، دكترعوده عفراني ، 
محمدعلي نارويي و محمد رحيم 
ناروئي به دليل انتقال تعدادي از 
زندانيان خطرناك محكوم به اعدام به 
اتاق و محل نگهداري خود كه به 
صورت علني اقدام به مصرف مواد 

نمايند بعلت عدم رعايت اصل مخدر مي
تفكيك جرايم در اين زندان اقدام به 

  .اعتراض نمودند
 
،  اطالع رسيد كه 87 شهريور 7 در ◄

از ساعت يك بامداد روز دوشنبه 
چهارم شهريور ماه تعدادي از زندانيان 
كرد زندان اوين در اعتراض به 
سركوب فعاالن سياسي و مدني و 

در صدور احكام سنگين دادگاهها 
سراسر ايران به ويژه مناطق كرد نشين 
دست به اعتصاب غذا زده اند از جمله 
اين زندانيان متين ارجان با محكوميت 
ده سال حبس فرهاد وكيلي با 
محكوميت اعدام ، صباح نصري و 
هدايت غزالي از جمله دانشجويان 
كرد كه بيش از چهارده ماه در 
بازداشت به سر مي برند در اين 

  . معي مشاركت دارنداعتصاب ج
، در راستاي 87 شهريور 9 در ◄

محكوم كردن  فشار بر زندانيان  و 
پشتيباني و حمايت از اعتصاب  زندانيان  
  سياسي و مدني، مردم مهاباد همه
مغازها، محل كار و كسب  خويش را تا 

در .  صبح تعطيل كردند11ساعت 
اي    عده همين حال نيروهاي امنيتي به

ان  هجوم  بردند  و مردم  از كاسبكار
 زور مجبور به بار نمودن مغازه ها  رابه

، در شيراز  87 شهريور 9 در ◄  .كردند
قصد ! مامورين گشت به اصطالح ارشاد

داشتند دختري كه با مادر خود براي 
خريد به خيابان آمده بود را سوار 

 ماموران كه با مقاومت .خورو كنند
اجه دختر جوان و فرياد هاي او مو

شدند با استفاده از اسپري فلفل قصد 
در ساكت كردن دختر جوان دا شتند 
اما اين موضوع با عث خشم جوانان 

 .شد و با نيروي انتظامي درگير شدند
ماموران در پي واكنش مردم و جوانان 
خشمگين دختر جوان را داخل خودرو 
سمند گشت كردند و به كوچه خلوتي 

 به در همان حوالي بردند و شروع
 . كتك زدن دختر جوان كردند

   يكي از جوانان حاضر در صحنه به 
وقتي ما ديديم كه : خبرنگار ما گفت

دختر جوان زير پاي ماموران در حال 
سكوت را جايز , كتك خوردن است

نديديم و با مردم و ساير جوانان با 
 .عوامل نيروي انتظامي درگير شديم

 مردم خشمگين كه تعدادشان به بيش از
 نفر مي رسيد با سنگ و چوب به 200

ماموران . ماشين گشت حمله كردند
نيروي انتظامي با حمايت پليس ضد 
شورش كه به نقطه درگيري اعزام شده 

با شليك تير هوايي و ضرب و شتم , بود
مردم دختر جوان را همراه خود بردند 
و تعدادي از جوانان را كه با آنها 

 .ددرگير شده بودند دستگير كردن
، فرمان محرمانه 87 شهريور 9 در ◄

ها براي اخراج   روزنامه واواك به
 در چند هفته   نگاران برخي از روزنامه

اخير ماموران واواك با مديران و 
ها  دست اندركاران برخي روزنامه

اند كه  تماس گرفته و از آنها خواسته
نگاران منتقد قدرت را كه به  روزنامه

ند، كنار راحتي قابل كنترل نيست
 تاكنون تماس ماموران  .بگذارند

هايي چون  امنيتي با مديران روزنامه
كارگزاران، اعتماد، اعتماد ملي، سرمايه 

هايي چون شهروند امروز  و هفته نامه
  .است تائيد شده

، پرونده علي 87 شهريور 10 در ◄
ترابي براي رسيدگي مجدد به  مهين
 دادگاه كيفري استان تهران 71شعبه 

پرونده او به احتمال زياد . ستاده شدفر
با توجه به اينكه وي در سن نوجواني 
به اتهام قتل بازداشت شده، به دادگاه 

 علي از  .اطفال فرستاده خواهد شد
خاطر انتساب اتهام   سالگي به16سن 

برد و  سر مي قتل عمد، در زندان به
اكنون حكم اعدام وي قطعي و براي 

قوه قضائيه استيذان به دفتر رياست 
او متهم است كه در . ارسال شده است

جريان يك درگيري در مسير مدرسه 
  . مرتكب قتل شده است

االسالم  ، حجت87 در شهريور ◄
مباشري نماينده نهاد رهبري و عضو 
هيات نظارت دانشگاه تربيت معلم 

به دليل تخلفات متعدد تشكل : گفت
انجمن اسالمي دانشجويان، مجوز 

 دانشجويان دانشگاه انجمن اسالمي
  .تربيت معلم لغو شد

، جلسه دادگاه 87 شهريور 11 در ◄
آيت اهللا كاظميني بروجردي روحاني 

موافق جدائي دين از دولت، بدون  
اطالع قبلي در دادگاه ويژه روحانيت 

در اين جلسه تعدادي با . برگزار شد
عنوان پزشك با هويتهاي مبهم در 

ه اند دادگاه حاضر شده و شهادت داد
كه آيت اهللا بروجردي به دليل 
اشاراتي كه در اشعار يا صحبتهاي خود 
در خصوص الهامات دارد، بيمار رواني 
تلقي شده و بايد تحت مداوا با 
. داروهاي بيماران رواني قرار گيرد

اين مدعيات موجب اعتراض 
  .بروجردي شد

، در برابر دادگاه 87 شهريور 11 در ◄
 تن از 200 انفالب شهر سنندج حدود

اعضاي خانواده هاي زندانيان اعتصاب 
كننده  با در دست داشتن عكس 
فرزندانشان گرد هم آمدند، تا به 
صورت مسالمت آميز اعتراض خود را 
نسبت به ادامه بازداشت و تداوم صدور 
احكام اعدام براي فعالين سياسي و 
مدني كُرد،همچنين همبستگي با آنان، 

 .اعالم دارند
امنيتي و اطالعاتي كه قبل از  نيروهاي 

مراسم آماده برخورد با تجمع 
كنندگان بودند،از همان اولين دقايق 
با يورش به اعضاي خانواده هاي 
زندانيان والفاظ ركيك  آنان را به 
ديگر سمت خيابان كشانيده و چندين 
تن از مادران زندانيان را به شدت 

  مضروب ساختند
  شهريور، حكم محكوميت11 در ◄

امير يعقوبعلي به جرم گردآوري امضاء 
 سال 1به ) كمپين يك ميليون امضاء(

 دادگاه تجديد نظر 54زندان، در شعبه 
با اين . استان تهران ضمن تاييد شد

   سال معلق 4تفاوت كه  را به مدت 
و در عين حال ايشان را . كرده است

 ماه يك بار خود 4مكلف كرده كه هر 
خود معرفي را به واواك محل زندگي 

  . كند
  15در صفحه

 
  ؟!حكم حكومتي

 



                                                                                                                                                                                       

 

 
15 
 

 
 

2008  سپتامبر    28  تا 15 ا ز  1387  مهر 7 شهريور تا 25    از706  شماره 

 

  
 شهريور، به گزارش خبرنامه 11 در ◄

 23امير كبير، انجمن هاي اسالمي 
دانشگاه كشور در بيانيه اي ضمن 
اعتراض به برخوردهاي صورت گرفته 
با دانشجويان دانشگاه زنجان، اعالم 
كردند در حكومتي كه نام اسالمي را 
براي خود برگزيده است مسئوالني 

 دست هم داده اند تا با دست به
استفاده از رانت هاي حكومتي، داستان 
صيغه براي معاون متجاوز، توليد و وي 

دستگاه قضائي جاهاي . را تبرئه كنند
متهم و شاكي را بايكديگر عوض كرده 

 : است
با وجود گذشت دو ماه از تحصن خود 
جوش دانشجويان دانشگاه زنجان 
ه متاسفانه در زمان تعطيلي دانشگا

بازداشت دانشجويان اين دانشگاه آغاز 
شد و هر روز اخبار تازه اي از اين 

 .بازداشت ها به گوش مي رسد
دور اول باز داشت ها با دستگيري سه 
تن از دانشجويان دانشگاه زنجان در 
اواسط تير ماه آغاز شد و در اواسط 
مرداد ماه با بازداشت بهرام واحدي 

ن دبير انجمن اسالمي دانشجويا(
و سورنا هاشمي از ) دانشگاه زنجان

اعضاي اين تشكل و همچنين احضار 
عضو فعال انجمن (عليرضا فيروزي 

به دادگاه انقالب فشارها بر ) اسالمي
دانشجويان اين دانشگاه افزايش يافت 
و اين در حالي است كه دكتر نصيري 

نماينده شهر زنجان در مجلس (قيداري 
ياست ر(، دكتر نداف )شوراي اسالمي

رياست (، دكتر افشارچي )دانشگاه
و ) دانشكده فني دانشگاه زنجان

چندين مقام مسئول ديگر در زمان 
تحصن ضمن خواهش از دانشجويان 
مبني بر پايان دادن به تحصن به آنان 
تعهد دادند كه با هيچ دانشجويي 
برخوردي صورت نگيرد و جالب آنكه 
با شروع دستگيري دانشجويان دانشگاه 

ن هر يك از اين افراد كه خود را زنجا
مدعي اخالق و جز نيروهاي ارزشي 
مي دانند به كناري رفته اند و اعتماد 
بين دانشجويان و مسئولين را به طور 

 .كامل نابود ساختند
از زمان آغاز تحصن دانشگاه زنجان 
چندين روزنامه و خبر گزاري وابسته به 
دولت اقدام به پرونده سازي براي 

ان اين دانشگاه و تبرئه حسن دانشجوي
معاون دانشجويي، دبير كميته (مددي 

انضباطي و دبير هيئت نظارت دانشگاه 
نمودند كه با مخالفت افكار ) زنجان

عمومي مواجه و مجبور به سكوت 
شدند، اما اكنون در كمال ناباوري 
شاهد آن هستيم كه پرونده قضايي 
مشابه آنچه حاميان دولت تدارك 

، براي دانشجويان در بند ديده بودند
در حال شكل گيري است و جاي 
شاكي و متهم در حال عوض شدن مي 
باشد و دانشجويان اين دانشگاه در 
آستانه محروميت سنگيني قرار گرفته 

 .اند
، گروهي از 87 شهريور 11 در ◄

داوطلبان اجتماعي در مخالفت با 
صدور و اجراي حكم اعدام براي افراد 

 نوشتن نامه اي خطاب  سال، با18زير 
به رئيس قوه قضائيه، و جمع آوري  

بيش از هزار امضا، خواستار پايان دادن 
   .به اعدام نوجوانان شدند

   فاطمه شاه نظري، فعال اجتماعي كه 
داوطلبانه در جمع آوري امضا و ارسال 
آن به دفتر رئيس قوه قضاييه كمك 

: در باره اين نامه مي گويد كرده است 
ما با كشتار . ه ما انسانيت استمسال"

انسانها به هر شيوه و با هر توجيهي 
از فجيع ترين  مخالفيم و اعدام را يكي 

    ".انواع كشتار مي دانيم
، شيرين عبادي، 87 شهريور12 در ◄

وكيل مدافع پروين اردالن، جلوه 
جواهري، مريم حسين خواه، وناهيد 
كشاورز چهار تن از اعضاي كمپين يك 

روز : ن امضاء به ايلنا  گفته استميليو
گذشته راي بدوي موكلين ابالغ شد 
كه همگي به دليل نوشتن مقاله در 

 و "تغيير براي برابري"سايت 

 به شش ماه حبس تعزيري "زنستان"
  .محكوم شدند

كميته :  شهريور، ادوارنيوز12 در ◄
حقوق بشر سازمان دانش آموختگان 

تشار با ان) ادوار تحكيم وحدت(ايران 
اطالعيه اي، روند رسيدگي به پرونده 
رسوايي اخالقي در دانشگاه زنجان را 
غيرعادالنه خواند و ضمن هشدار نسبت 
به احتمال اعمال فشار بر دانشجويان 
بازداشت شده، به ويژه يك دختر 
دانشجو، در خواست خود مبني بر 
آزادي دانشجويان و يك استاد 

  .بازداشت شده، اعالم كرد
، كميته 87 شهريور 12 در ◄

هاني خواندار : گزارشگران حقوق بشر 
از متهمان طرح موسوم به ارتقاي 

 مبارزه با اراذل و -امنيت اجتماعي
 كه از ارديبهشت ماه سال -اوباش

گذشته در بازداشت به سر مي برد، پس 
 ماه بازداشت در سوله كهريزك 17از 

 سپاه، به زندان رجايي شهر 325و بند 
:  مادر وي مي گويد.قال يافتكرج انت

براي انتقال پسرم به بند عمومي، وي « 
را مجبور كرده اند تا حكم اعدامش را 

برخالف قانون، او از داشتن » .امضا كند
  . وكيل نيز محروم بوده است

، به گزارش بي 87 شهريور 12 در ◄
از » ابوحنيفه«بي سي، مدرسه ديني 

مدارس اهل سنت در شهر زابل توسط 
 .يروهاي دولتي تخريب شده استن

 طلبه دومين مدرسه 600اين مدرسه با 
سنت  شوراي هماهنگي مدارس اهل

سال 17سيستان و بلوچستان بود و از 
طي قراردادي بين مولوي محمد    پيش

گل و مولوي عبدالحميد مدير 
دارالعلوم زاهدان رسماً به عنوان يكي  

 هاي حوزه علميه دارالعلوم  از شعبه
   .دان فعاليت مي كردزاه
، سخنگوي 87 شهريور 13 در ◄

انجمن دفاع از حقوق زندانيان 
اتهام علي عزيزي : است،گفته است

يكي از اعضاي شوراي مركزي تحكيم 
هاي   وحدت، شركت در همايش

دانشجويي سال گذشته و تبليغ عليه 
نظام است كه جمعاً به سه سال حبس 

 و سيد علي هدايت .محكوم شده است
 ماه 13 صباح نصري پس از گذراندن و

 روز حبس به عنوان بازداشت 13و 
 دادگاه انقالب 13موقت، از سوي شعبه 

با دو اتهام تبليغ عليه نظام و خروج غير 
قانوني از مرز جمعا به دوسال حبس 

  .محكوم شدند
، كارخانه شن و 87 شهريور 13 در ◄

ماسه در شيراز  در هفته دولت به 
ري اين شهر  تعطيل و دستور فرماندا

موجب بي كاري تعداد زياي از 
اين .  كارگران در اين شهر شد

گزارش حاكي است كارگران بيكار ‘
شده نيز در مقابل فرمانداري اين شهر 

   .دست به تجمع اعتراض آميز زدند
 نفر از 170، 87 شهريور 13 در ◄

كارگران نساجي كردستان كه در 
هاي   آخرين مرحله از سلسله تعديل

اند، در مقابل   اين كارخانه اخراج شده
اي از   عده. كارخانه تحصن كردند

كارگران اقدام به برپايي چادر 
اند تا شب را در همان جا به سر   كرده
 .برند
،  نشريه 87 شهريور 13 در ◄

 به صاحب "راه سوم"دانشجويي 
امتيازي انجمن اسالمي دانشجويان 

تشار دانشكده دندانپزشكي بعد از ان
اولين شماره خود كه به وقايع دانشگاه 
زنجان اختصاص يافته بود، به كميته 

نشريه . ناظر بر نشريات فرا خوانده شد
 كه تنها نشريه زنان "بانو"دانشجويي 

در دانشگاه علوم پزشكي شيراز است 
نيز با انتشار دومين شماره خود براي بار 
دوم به كميته ناظر بر نشريات احضار 

  . شد
، كانون زنان 87 شهريور 13 در ◄ 

چهار روز از : ايراني  اطالع داده است

دستگيري سولماز ايگدر از فعاالن 
اجتماعي و مدافع حقوق كودك و 
زنان در مقابل گورستان خاوران مي 
گذرد اما خانواده اش به رغم قول 
هايي كه به آنها داده شده ، همچنان 

از سولم. از وضعيت او بي اطالع هستند 
ايگدر با سازمان هاي غير دولتي 
كودكان كار ، زنان سرپرست خانوار و 
خانه كار بچه هاي شوش همكاري 
دارد و هم اكنون در دانشگاه آزاد در 
رشته كامپيوتر و در دانشگاه پيام نور در 
. رشته علوم اجتماعي تحصيل مي كند

او همچنين از خبرنگاران وب سايت 
  .كانون زنان ايراني است

، اطالع رسيد كه  87 شهريور 13 در ◄
 دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد در 3

 شهريورماه و در آستانه ماه رمضان 11
توسط ماموران امنيتي دستگير شده 

اين سه دانشجو به نامهاي مهدي . اند
خسروي، امين رياحي و حميد رضا 
اميرخاني از فعاالن نشرياتي دانشگاه 

 بوده فردوسي مشهد در سالهاي اخير
 .اند
، علي زهتاب، 87 شهريور 14 در ◄

پدر فراز زهتاب، دانشجوي زنداني به 
نوشته » رئيس قوه قضائيه«شاهرودي، 

با سالم، احتراماً به استحضار مي : است
پدر (رساند كه اينجانب علي زهتاب 

اعالم مي دارم كه فرزند ) فراز زهتاب
دانشجوي رشته - فراز زهتاب -بنده 

 27/4/87 تبريز در تاريخ حقوق دانشگاه
هنگام خروج از دانشگاه تبريز به همراه 
دو تن از دانشجويان ديگر بنامهاي 
آيدين خواجه اي و سجاد رادمهر از 
جلوي دانشگاه تبريز توسط مامورين 
اداره اطالعات تبريز دستگير و به مكان 

در پي . نامعلومي منتقل شده است
ه بازداشت وي، مراجعات متعدد خانواد

به اداره اطالعات و دادگستري تبريز 
در خصوص روشن شدن موضوع 
اتهام، محل نگهداري و وضعيت 
جسماني و سالمتي فرزندم نتيجه اي 

 45م گذشت  اكنون عليرغ .حاصل نشد
، هنوز از نحوه روز از بازداشت فرزندم

نگهداري، وضعيت جسماني و رواني 
  وي بي خبر هستيم 

 1500 از ، بيش87 شهريورد 14 در ◄
نفر از كارگران و پرسنل شركت كشت 
و صنعت نيشكر هفت تپه در اعتراض به 

 درصدي سهميه غذايي ماه 50 كاهش
، عدم پرداخت حقوق دوماهه ، رمضان

هكتار از زمين هاي 700فروش 
كشاورزي  صبح روز جاري پنج شنبه 

 دست از كار كشيدند 87 شهريورماه 14
مع و جلوي درب مديريت كارخانه تج

 كردند 
، به دنبال 87 شهريور 14 در  ◄

پرداخت نشدن مطالبات كارگران 
، صبح امروز )كيان تاير(الستيك البرز

 نفر از كارگران اين 400نزديك به 
كارخانه مقابل نهاد رياست جمهوري 

 تجمع كردند
  87شهريور  14 
، حميدرضا 87 شهريور 15 در ◄

اميرخاني، امين رياحي و مهدي 
شجويان دانشگاه فردوسي خسروي دان

ماهنگ شهر مشهد كه در اقدامي ه
، دوشنبه صبح در شهر هاي كرج

بجنورد و تهران بازداشت شده بودند 
به بازداشتگاه اداره اطالعات شهر مشهد 

 اين سه دانشجو به اتهام  .منتقل شدند
اتنتشار مطالب انتقادي در نشريه 
دانشجويي محاوره به سه ترم 

ل محكوم شده محروميت از تحصي
 بودند
، سلمان اكبري، 87 شهريور 15 در ◄

نوجوان محكوم به اعدام، رنجنامه 
  : خود را انتشار داده است

 به نام آفريدگار عدالت و آزادي
من سلمان اكبري ، فرزند اسفنديار 

 از روستاي كوچكي در 1363متولد 
بخش رضي اردبيل به نام پورلو ميباشم 

و آگاهي و و تا زماني كه به زندان 
دادگاه اردبيل مرا بردند شهر را نديده 
بودم چه برسد زندان را ، ولي حاال به 
اتهام جرمي كه مرتكب نشدم هفت 

 سالگي در زندان 17سال است كه از 
اردبيل بدون اينكه بتوانم بي گناهيم را 
فرياد و اثبات كنم به سر مي برم و از 
بند اطفال شروع كرده و سپس بند 

 حال در بند بزرگساالن مي جوانان و
به خاطر اينكه يك بچه روستايي . باشم 

بودم از شرارتها ، ترفند ها و حيله هاي 
و . رايج درمحيط شهر بي اطالع بودم 

نتوانستم در برابر ضرب و شتم ها و 
شكنجه هاي مامورين آگاهي اردبيل 
كه مدتها من را در آنجا نگه داشتند و 

دند و با شكنجه روحي و رواني ميدا
سيم و كابل و شالق ، تن و بدنم را از 
كف پا تا پشت گردنم سياه و كبود 
كرده بودند طاقت بياورم ، و آنقدر پي 
در پي به من القا كردند كه قاتل تو 
هستي و بايد قبول كني و حتي در 
مواقعي كه من را شكنجه نمي دادند 
ساير متهمين را جلوي چشم من لت و 

 ميدادند تا عاقبت پار كرده و شكنجه
  .درمانده و عاجز نوشتم من قاتلم

...  
 سال عمرمن تلف شده و خانواده 7   

ام متالشي شده و هر لحظه منتظر 
 به جرمي كه مرتكب نشده اعدام من
، حال پس از هفت سال در ام هستند

نهايت بي كسي و تنهايي براي شنيدن 
صدايم توسط تمام انسانهاي با وجدان 

،  حقوق بشر مي انديشندكه به احياي
فرياد ميزنم كه نياز به كمك شما دارم 

نم و به آغوش تا بيگناهي ام را اثبات ك
، قبل از اينكه خانواده ام بازگردم

 جوخه ديرشود و بي صدا به يكي از
، اميد هاي اجراي اعدام سپرده شوم

وارم كه مدافعان حقوق بشر مرا در 
 اين احقاق حق و مبارزه براي به دست
  .آوردن عدالت و آزادي تنها نگذارند

، سعيد حقي مدير 87 شهريور 17  در◄
نشريه ملت و رضا تهراني مدير  مسول

مسول نشريه كيان، جهت تفهيم اتهام، 
براي رسيدگي به پرونده مطبوعاتي 

 دادگاه عمومي 1083مطروحه در شعبه 
تهران، به اين شعبه احضار شدند و 
ه درصورت عدم حضور، دادگاه ب

صورت غيابي به پرونده آنها رسيدگي 
  .خواهد كرد

جلسه رسيدگي ،  87 شهريور 20در  ◄
 نگار  روزنامه،يه اتهامات اجالل قوامي

 دادگاه عمومي 103 در شعبه سنندجي
در اين جلسه . برگزار شداين شهر

قاضي جمال اجالل قوامي از سوي 
.  مورد تفهيم اتهام قرار گرفتباديآ

 ن دولتياكيب امرختحريك مردم به ت
 در 84در جريان تجمعات تابستان 

 اتهامي بود كه قوامي آن را سنندج
تجمع اين نپذيرفت و حضور خود در 

 ي حرفه در راستاي  را صرفاًصنو تح
داشتن نگاري خود دانست و  روزنامه

 جهتدر تحريك مردم ي گونه نقش هر
   .رد كردرا تخريب اموال عمومي 

به گزارش ، 87 شهريور 20 در ◄
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
نيروهاي امنيتي با يورش به نقاط 
 مختلف در شهرهاي زابل و زاهدان

استان سيستان و بلوچستان اقدام به 
دستگيري تعدادي از فعاالن فرهنگي 

مولوي يوسف . كرده اند بلوچ
داماد موالنا عبدالحميد  اسماعيل زهي

سته اهل امام جمعه زاهدان و عالم برج
شاعر  محمد عمر بلوچ سنت و همچنين

جواني كه در هفته گذشته شعري را در 
 مراسم نمازجمعه زاهدان خوانده بود ،

مسئول انتظامات  ه محمودگله بچ
 و نيز مسجد جامع اهل سنت زابل

از فعاالن فرهنگي  محمد علي گله بچه
  .جمله دستگير شدگان هستنداززابل 

 افراد  است كهشدههمچنين گزارش 
مذكور در زمان بازداشت خود مورد 

شتم نيروهاي امنيتي قرار  ضرب و
افراد مذكور پس از . ند ه اگرفت

شده نامعلومي منتقل  بازداشت به نقطه
 از اتهامات اين افراد نيز اطالعي .اند

اما گمان ميرود مرتبط  در دست نيست
 اعتراضات اجتماعي پس از تخريب اب

ه عظيم آباد در منطق مدرسه اهل سنت
  .زابل در هفته گذشته باشد

، به گزارش 87 شهريور 20 در ◄
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

احمد نارويي معاونت اداري  موالنا
دارالعلوم زاهدان، استاد حديث اين 

پايگاه اطالع رساني اهل  حوزه و مدير
صبح روز شنبه ) سني آنالين(سنت 

ه سال جاري ب  مرداد ماه9مورخه 
دادگاه ويژه روحانيت شهر مشهد 
 احضار و پس از انجام بازجويي

  .ه استمختصري بازداشت شد
اين روحاني اهل سنت پس از    

بازداشت به اداره اطالعات شهر مشهد 
منتقل و سپس به نقطه نامعلومي در شهر 

  .استگشته تهران منتقل 
سپري شدن بيش از يكماه از  عليرغم   

 وي تاكنوني تماسي بازداشت نامبرده ،
خود برقرار ننموده است و  با خانواده

پيگيريهاي خانواده وي براي كسب 
 نتيجه اي در بر وا اطالع از سرنوشت

 بي خبري از وضعيت .نداشته است
بودن اتهامات  آقاي نارويي و نامشخص

 با توجه به جايگاه مذهبي و، وارده به ا
التهاب افكار   باعث نگراني و،وي

ه خصوص جامعه اهل سنت عمومي ب
  . استشدهدر ايران 

، به گزارش 87 شهريور 20 در ◄
 تاخير سه ماهه در پرداخت ، شهرگان
و رفتار نامناسب سرمايه گذاران  حقوق

 روزنامه اعتماد با خبرنگاران و روزنامه
اي حاوي  نگاران، موجب شده كه نامه

خبر اعتصاب تحريريه اين روزنامه به 
 .رسدمسووالن آن ب دست

نامه كه به علي  بر اساس اين  
خدابخش، سرمايه گذار روزنامه اعتماد 

نگاران  روزنامه داده شده، خبرنگاران و
شاغل در اين روزنامه در هفته آينده 

خود را آغاز  يك ساعت با تاخير، كار
هاي آنها  خواهند كرد و اگر خواسته

را  برآورده نشود، اين مدت زمان
 در نهايت دست افزايش خواهند داد و
 .از كار خواهند كشيد

 نفر از خبرنگاران 25بيش از  تاكنون   
و اعضاي تحريريه روزنامه اعتماد اين 

اما علي . اند امضاء كرده نامه را
خدابخش با ديدن اين نامه، همه امضاء 

را تهديد به اخراج كرده  كنندگان نامه
: ه استو با صداي بلند درتحريريه گفت

نامه  ي دعوت من براي كس"
شرايط كار در اينجا و هر . ام  نفرستاده

باشد،  جاي ديگري كه علي خدابخش
هر كس نمي خواهد . همين است

او همچنين به بخش اداري » .برود
اعتماد دستور داده تا مانع  روزنامه

ورود امضاء كنندگان نامه اعتصاب به 
 .تحريريه روزنامه شوند ساختمان

ذار روزنامه اين سرمايه گ وي پيش از
شرق بود كه پس از تعطيلي آن 

حساب با  تسويه تاكنون اقدامي براي
روزنامه نگاران و نويسندگان آن نكرده 

شركايش هم  خدابخش و ديگر . است
اكنون سرمايه گذار روزنامه سرمايه و 

در تدارك   هستند وچراغ40هفته نامه 
  .نيز هستند راه اندازي روزنامه روزگار 

  

  ؟!حكم حكومتي
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ادي و بيان آز"
  "روش

  
تبعيض بسود ماديت و به زيان . 5/16

مجموعه تبعيض ها . معنويت و بعكس
در غرب، : اين تبعيض را ببار مي آورد

هم . بسود ماديت تبعيض برقرار است
در قلمرو علم زيانهاي بزرگ ببار 
آورده است و هم توليد و مصرف انبوه 
و بس ويرانگر را به انسان تحميل كرده 

ن اروپا، بخاطر تبعيض اما همي. است
معنويت بر ماديت، دوران سياه تفتيش 
عقايد و واپسگرائي را به خود ديده 

ايران ما، در دوران معاصر، هردو . است
تبعيض را آزموده است و اينست 

رهائي از اين تبعيض به . سرنوشت او
خالي شدن رابطه ها از زور و گشوده 
شدن فضاي بي كران معنويت به روي 

است كه مي داند تقدم ماديت انساني 
بر معنويت و يا معنويت بر ماديت، 

در بيان آزادي، اين . حكم زور است
تبعيض از ميان بر مي خيزد و انسان 
آزادي و جامعيت خويش را باز مي 

  .يابد
     بر آن نيستم كه تمامي تبعيضهاي 

اما مي . ناشناخته را يافته و برشمرده ام
 و تبعيضهاي دانم كه تبعيضهاي شناخته

ناشناخته بر همگان، تنها نابرابريهاي 
روزافزون را ببار نمي آورند بلكه مرگ 
و ويراني بر مرگ و ويراني مي افزايند 
و انسانها را از روش نسخ، نا آگاه و از 

  . رشد باز مي دارند
نيمه .       پاسخ به پرسش به نيمه رسيد

ديگر كه در نوبت آتي خواهد آمد 
 در بيان آزادي را  فهرست روشها

  .كاملتر خواهد كرد
  

  :مأخذها و توضيح ها
  
 و 219   قرآن، سوره هاي بقره، آيه- 1

   91 و 90مائده، آيه هاي  
   39  قرآن، سوره رعد، آيه - 2
، به فارسي، صفحه 5  الميزان، جلد - 3

 و پرتوي از قرآن نوشته 76 تا 74هاي 
سيد محمود طالقاني، جلد سوم، قسمت 

  18، صفحه پنجم
   106بقره، آيه  قرآن، سوره - 4
  38 شوراي، آيه  هاي  قرآن، سوره- 5

 و 15 و اسراء، آيه 108يونس، آيه و 
  ... و92نمل، آيه 

 30  قرآن، سوره هاي حج، آيه - 7و  6
 سوره و   72 و  2و فرقان، آيه هاي 

 و نساء، 257 و 256هاي بقره، آيه هاي 
 و  36آيه   و نحل، 76 و 60آيه هاي  

 و مائده، 80 و 64آل عمران، آيه هاي 
 و 48 و احزاب، آيه 63 و 44آيه هاي 

  ... و10 و 8قلم، آيه هاي 
اصول راهنماي اسالم از   - 8

و در .  ابوالحسن بني صدر فصل امامت
تمامي آيه هاي قرآن مخاطب 

اين انسانها .  انسانها هستند،خداوند

اين از . هستند كه ولي بر مي گزينند
 رو از اهل ايمان مي خواهد  كافران

 ) 144سوره، آيه (  ولي خود نگيرند را
و در آيه اي خاطر نشان مي كند كه 

سوره (ستمگران اولياء يكديگرند 
 ديگري زنان و بنابر آيه) 19جاثيه، آيه 

سوره (و مردان مؤمن ولي يكديگرند 
و  همواره اين انسانها  )  71توبه، آيه 

. اء خود را بر مي گزينندهستند كه اولي
برگزيده مسلمانان ) ص (حتي پيامبر 

مراجعه به ) . 18سوره فتح، آيه (است 
كتاب حكمت و حكومت از دكتر 
مهدي حائري يزدي نيز بسي مفيد 

  .است
   84 قرآن، سوره نساء، آيه - 9

 نظريه ها علم آميخته به ظن – 10
 انسانها از اين واقعيت هرگاه. هستند

د، تن به خشونت را رويه آگاه باشن
زيرا . كردن بخاطر نظريه نمي دهند

مي دانند كه نظريه به يمن بحث آزاد، 
از رهگذر يك رشته نسخها، از ظن 

قرآن در سوره . پيراسته تر مي شوند
هاي بسيار كساني را سرزنش مي كند 

سوره : كه از ظن خود پيروي مي كنند
 و انعام، آيه 154هاي آل عمران، آيه 

 و 36 و يونس، آيه 148 و 116 هاي
  و حجرات، آيه 12 و 6فتح، آيه هاي 

  ... و 12
 8  قرآن، سوره هاي تحريم، آيه - 11

   12و حديد آيه 
 257  قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 12

  ... و59و انعام، آيه 
 47  قرآن، سوره هاي حجر، آيه - 13

   16 و رافعه، آيه 44و صافات، آيه 
 به انسانها ، آيه39ر  د، ، قرآن- 14

يادآور مي شود كه خداوند آنها را مي 
و هنوز در آيه هاي ديگر،  به . آزمايد

انسانها خاطر نشان مي كند كه هرچه 
با اين همه، ...  ان دروند وكارند هم

 در جامعه هاي مسلمان روش ابتال
نيست اما ترس از ورود در آن همگاني 

  .و شديد است
   90ئده، آيه    قرآن، سوره ما- 15
 50   قرآن، سوره انبياء، آيه هاي - 16
   70تا 
   جهاد اكبر بمعناي رها كردن - 17

خود از محدود كننده ها با دو جهاد 
ديگر، يكي بيان حق در برابر سلطان 
جائركه جهاد افضل است و ديگري 
جهاد بمعناي كوشش براي بازيافتن راه 

و مقابله ) 69سوره عنكبوت، آيه (خدا 
، سه ... ) و218بقره، آيه (ا متجاوز ب

كوشش و روش هستند از روشهاي 
پيروزي جانبدار حق بر انبوه قواي 

  .ستمگر
  تبليغ و تبشيير و انذار سه كاري - 18

هستند كه با تصدي آنها، پيامبري در 
  . امامت ادامه مي يابد

  صفاتي كه قرآن براي مؤمن مي - 19
 براي شمارد، خالي از زور و صفاتي كه

كافر و مشرك مي شناسد، سرشار از 
نگاه كنيد به فصل  امامت، . زور هستند

 از كتاب اصول 159 تا 155صفحات 
راهنماي اسالم نوشته ابوالحسن بني 

  .صدر
 قرآن كلمه طيبه و كلمه خبيثه را – 20

  26  تا 24توصيف مي كند در آيه هاي 

و ستمكارانند كه قول خدا را تغيير مي 
  . )59وره بقره، آيه س(دهند 

 نگاه كنيد به نوشته ابوالحسن بني – 21
انقالب نشريه صدر در باره اعدام، 

  . 688 تا 686اسالمي شماره هاي 
 نگاه كنيد به فصل توحيد از – 22

در اين . كتاب اصول راهنماي اسالم
 اند فصل، نه تنها آيات قرآن ذكر شده
 از كه سالب  صفات و اختيارهائي

كه او را مدار قدرت مي پيامبرند 
سازند،  بلكه آيه هاي نافي ديگر 
محدود كننده ها و رفع كننده مانع 
هاي آزادي انسان از رهگذر رابطه 
مستقيم با خدا، نيز در معرض تأمل اهل 

  .خرد قرار گرفته اند
سوره آل 159 قرآن، در آيه  - 23

 از  پيامبر مي خواهد با عمران،
ور مقام مقام ش. مسلمانان شور كند

بنا بر آيه، تصميم حق . تصميم است
چون شور به .  استااعضاي شور

بر اجرا تصميم انجاميد، نوبت به عزم 
 بنظر اهرگاه تصميم شور. مي رسد

صحيح نرسد، چه بايد ) ص(پيامبر 
توكل به : استكرد؟ رهنمود شفاف 

 را به اجرا اخدا كن و تصميم شور
  . !بگذار

 به پرتوي از      در اين باره، مراجعه
قرآن، نوشته سيد محمود طالقاني، جلد 

، صفحات )تفسير سوره آل عمران(سوم 
  .  سودمند است394 تا 394

پيامبر !  شدت اعتياد را ببين– 24
آخرين اعتيادي كه انسان : فرمايد

مؤمن از آن مي آسايد، رياست دوستي 
  !است

 فوكو، فيلسوف فرانسوي، - 25
Histoire de la sexualité از 
در . ديكتاري سكس سخن مي گويد

حال حاضر، از پول به خورشيدي كه 
انسانها بدورش طواف مي دهند و از 

سكس و : سه اسطوره سخن مي گويند
پول و موقعيت در سلسله مراتب 

و ميزان تجارت مواد مخدر . قدرت
و ...  ميليارد دالر است و500افزودن بر 

قرآن هشدار مي دهد از جمله در 
   20حديد، آيه سوره 

   39  قرآن، سوره نجم، آيه - 26
  قرآن، سوره كافرون و نيز نگاه - 27

كنيد به بخش حقوق انسان در كتاب 
انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در «

  ، نوشته ابوالحسن بني صدر»قرآن
   28  قرآن، سوره نجم، آيه - 28
  غير از نخبه گرائي كه جهان - 29

 نيز به واليت شمول است، پزيتويستها
نظر آنها را . دانشمندان نخبه باور دارند

 تا 152در عدالت اجتماعي، صفحات 
.  موضوع بحث  قرار داده ام192

مسيحيان و يهوديان واليت ديني را از 
آن نخبه دين شناس مي دانند و 

 لنينيستها رهبري را از آن –ماركسيست 
حزب پيشاهنگي مي شناسند كه 

خائن به بورژوازي روشنفكران بورژوا، 
و خدمتگذار پرولتارليا تشكيل مي دهند 

  ).چه بايد كرد لنين(
  

خبرها كه در مجموعه 
  :نخوانده ايد

  
      بنا بر خبر، يك افسر گارد ملي 
عربستان به اسم سرتيپ احمد مؤيد 
ظهراني كه يك شاهزاده سعودي از او 

 تن از افسران 150حمايت مي كرده، 
اده كودتا كرده را با خود يار و آم

هدفشان نخست بركناري . است
فرمانده گارد ملي بوده است كه 

و سپس، . وفادار به ملك عبداهللا است
مانع از نصب يكي مي خواسته اند 

ديگر از خانواده سعودي بجاي سلطان 
  .بن عبدالعزيز شوند

 هرگاه خبر راست بود، چنين ●
اقدامي رويداد مهمي در رژيم 

 اين امر كه رسانه و. عربستان بشمار بود
هاي ايران خبر را بازگو مي كرد، 

اما تأمل در جزئيات . هنوز مهمتر بود
خبر كه آفاق آن را انتشار داده است، 
حاكي از آن است كه اگر تمامي خبر 
.  جعل نباشد، دروغهاي چندي درآنست

با اينهمه، انتشار خبر بكار رژيم ايران 
ات آمده و اين رژيم از آن، در بي ثب

جلوه دادن رژيم رقيب خود  استفاده 
  .كرده است

      در حقيقت، كودتا بر ضد يك رژيم 
انجام مي گيرد و نه آنطور كه آفاق 
مدعي است براي بركناري فرمانده 

افزون بر اين، . گارد ملي عربستان
فرمانده اين گارد شخص ملك عبداهللا 

 فرمانده آن بوده 1962است و از سال 
خره مشكل مي توان باور و باال.  است

يك شاهزاده حامي كودتا كرد كه تنها 
 دولت عربستان به خود .شده باشد

چرا كه ارتش اين . كودتا نديده است
كشور قدرت خود را از خانواده 

ارتش اين كشور دو . سعودي دارد
دومي . ارتش و گارد ملي. بخش دارد

شده است كه از نخبه هائي تشكيل 
 او وفادار به سخت به شاه نزديك و

  . هستند
دوگانگي نيروي مسلح : انقالب اسالمي

. از ويژگيهاي رژيمهاي استبدادي است
بار هزينه سنگين آن را جامعه هاي ما 

  .مي پردازند
 رفي ايتان، رئيس پيشين عمليات ◄

گفته )  سپتامبر8(موساد به اشپيگل 
 بسر ي قديميدوران نازيها: است

ي نيست رسيده است اما اين بدان معن
كه دوران نازيگري نيز بپايان رسيده 

چنانكه بموقع است كه شخصي .  باشد
مثل احمدي نژاد در برابر دادگاه بين 

 جرائم بر ضد بهي المللي رسيدگ
  . انسانيت قرار گيرد

:      او كه اينك وزير است مي گويد
زهر از كام بيرون مي ريزند و كه آنها 

ن مي خواهند ملت ديگري را از ميا
، خود سزاوار از بين رفتن بردارند
اسرائيل ممكن :  او مي گويد.هستند

است احمدي نژاد را همچون آيشمن 
  .بربايد

سخن ايتان در باره : انقالب اسالمي
احتمال ربودن احمدي نژاد هم ربط دارد 
با اين واقعيت كه روزنامه هاآرتص يادآور 

احمدي نژاد مائده آسماني (شده بود 
و هم ربط پيدا ) ت اولمرتبراي حكوم

مي كند به انتخابات رياست جمهوري در 
امريكائيها مراقب باشيد كه در : امريكا

خاورميانه هيتلري پيدا شده است كه مي 
خواهد ملت يهود را از صفحه روزگار پاك 

  !رأي بدهيد به مك كين. كند
 10(به گزارش بي بي سي   ◄

 خطوط كاي دولت آمر،)سپتامبر
 شركت همكار 18 و رانيا يرانيكشت

 اين تحريم . كرده استميآن را تحر
 و ي بانكي معناست كه حسابهانديب

 يراني خطوط كشتي هاييدارا
 مسدود كاي در آمري اسالميجمهور

 ي شركت هانيهمچن . خواهد شد
 اجازه نخواهند داشت كه با ييكايآمر

 ي و شركت هاراني ايرانيخطوط كشت
شته  دايهمكارش ارتباطات تجار

  .باشند
 ني كند كه اي ادعا مكاي آمردولت   

 ي نظاميشركت اسلحه و محموله ها
 ي منيآنها همچن. كند يحمل م

 ي اسالمي جمهوريراني كشتنديگو
 تا مي كند يمدارك را دستكار

 .محموله اش را پنهان كند
 سمي معاون بخش ترور،ي لواستوارت   

 ي وزارت خزانه داريو اطالعات مال
:  است اعالم كرده،ي اهيانيدر ب ،كايآمر

 ي اسالمي جمهوريرانياقدامات كشت«
 يبكاري بزرگتر فري الگوكي از يبخش

 شبردي پي برارانيو جعل است كه ا
 اش به كار ي و موشكيبرنامه هسته ا

 ». برديم
، اهود اولمرت از  سپتامبر10 در ◄

وزير دفاع و وزير خارجه اسرائيل 
رتي خواسته است با او جلسه مشو
چرا . فوري در باره ايران تشكيل دهند

كه امريكا قواي دريائي  و هوائي خود 
را در آبها و پايگاه هاي خاورميانه 

  :متمركز مي كند
 ناو هواپيما بر روزولت و ناوگان ●

همراهش به مديترانه گسيل شده اند 
بدين . »حفظ امنيت دريائي«براي 

سان، قواي دريائي امريكا در مديترانه 
خليج فارس و درياي عربي متراكم و 

در آنچه به روسيه مربوط . مي شوند
مي شود، قسمت عمده قواي دريائيش 
در اين منطقه، در درياي سياه متمركز 
است و البته بسرعت مي توانند وارد 

  .آبهاي مديترانه شوند
 پيش از آن، ناوگان ششم امريكا در ●

  .مديترانه مستقر بوده است
 اوت، ناو هواپيما 28  پيش از آن، در●

بر ريگان و ناوگان همراهش مأموريت 
حمايت از قواي ناتو را در افغانستان 

  . پيدا كرده اند
 ناوگان پنجم امريكا نيز، با بيشترين ●

  . تجهيزات، در خليج فارس مستقر است
 ناو هواپيما بر پلليو مأمور بحر احمر ●
 اين ناو، ناوگان. يانوس هند استاقو 

  . ود را داردهمراه خ
 سپتامبر، ايران تمرينات سه 8 در ●

روزه دفاع از تأسيسات اتمي را در 
برابر موشكهائي دريا به زمين و هوا به 

  .زمين را آغاز كرد
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