
  

 

اي  از قلم  افراد شاخص مالتاریا  ترواش می کند و یا بر » نظریه « ، » فتوائی « هر از چندي ، : انقالب اسالمی 
، سطوئی و منطق صوري اوگویاي این واقعیت که چگونه با استفاده از فلسفه ار. ید  بسیار گویا آنها می آزبان 

جنگ و « و » حرکت قسري « خامنه اي و » النصر بالرعب « . اسالم را در بیان قدرت از خود بیگانه کرده اند 
ملی  و فتواهاي امثال شیخ حسین همدانی و فاضل آجوادي » زادي آانسان و « مصباح یزدي و » جهاد 

دروغ مصلحت « یا » توریه « اما  فتواي خامنه اي در باره . ند ها  و نظرها هست» فتوي « لنکرانی ،  از این نوع 
ن خدا است ، بلکه بروشنی کاربرد آمیز ، نه تنها  صدور جواز دروغگوئی حتی در نمازي است که مخاطب آ

بدیهی است رژیمی که . ن واقعیت را پوشاندن استآمنطق صوري را نشان می دهدکه صورتی ساختن و با 
توجیه می کند،  نه » توریه « گر زورگوئی را روش می کند و جنایتها و خیانتها و فسادها را با دروغ و اشکال دی

  . صفت اسالمی که صفت ضد اسالمی دارد 
جامعه را از ارزشها و اخالق خالی و از  ضد ارزشها و اخالق .      مروج دروغ و اشکال دیگر زور گوئی می شود 

» توریه « ي خامنه اي و توضیح او در باره »فتوا « فصل اول را به .  ی کند گریزي و بلکه اخالق ستیزي پر  م
  .ن ، اختصاص می دهیم آو نمونه هائی از کار برد 

این خبرها همه انطباق .      در فصل دوم،  گزارشی حاوي یک رشته خبرها  را از نظر خوانندگان می گذرانیم 
در همان حال، درون بسختی . گزارش می کنند » رهبر « می ضد اسال» نظریه « عمل مافیاهاي حاکم را با 

  .شکارتر می کنند آشفته رژیم را بازهم آ
رژیم می کوشد گفتگو بر سر عراق و در واقع .       فصل سوم  را به گفتگوهاي  بغداد اختصاص می دهیم 

غافل از این که . ربط دهد »  ران برنامه اتمی ای« مدن امریکا در مورد آپایان خون ریزي در عراق را با کوتاه 
  .حکومت بوش در فکر دراز مدت گرداندن حضور نظامی امریکا در عراق است 

 کشور صنعتی و نیز 8تهدید وزیران خارجه . وریم آدر فصل چهارم ، خبرهاي راجع به بحران اتمی را می     
 کشور و 8زي پیش از شروع کنفرانس سران لمان روآ وزیر خارجه و گفتگوي الریجانی با وزیر خارجه 40بیانیه 

   .، به خواننده می گویند ایران در چه موقعیتی استموضوع بحث بودن بحران اتمی در این کنفرانس
این داده و خبر می گویند . در فصل پنجم داده ها و خبرهاي اقتصادي از نظر خوانندگان می گذرند     

 –گراید و عامل اصلی گرایش به وخامت نیز مافیاهاي نظامی وضعیت اقتصادي کشور همچنان به وخامت می 
  .مالی و حکومت دسته نشانده شان است 

   .وریمآ     در فصل ششم ، خبرهاي تجاوزها به حقوق بشر را می 
  3 در صفحه

 

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمی     

: این فصل را در سه قسمت می خوانید 
در قسمت اول گزارشهائی که ما خود ، از 

ریاست جمهوري در یافت » انتخابات « 
. کرده ایم و نیز گزارشهاي خبرگزاریها و 

  ؟!توریه 
  
  نآ؟ و کاربردهاي !نهم در نماز» آتوریه «:  اي خامنه» فتواي  «◄

   3 ص :در سرکوبگریها

   درگیریها – گروه بندیها در سپاه - ضرغامی نامزد ریاست جمهوري؟ ◄
   4 ص :...  دو حکومت در حکومت احمدي نژاد  و-  دولت واقعی کیست - 

   گفتگو بر سر عراق مثبت-  حضور نظامی امریکا در عراق دائمی می شود ؟ ◄
   8ص :...  وصل شدن امنیت عراق به اتم ؟ و-  یا بی نتیجه ؟ 

  : ساعته بر سر اتم نتیجه بخش بود و روزهاي بعد 5 گفتگوي : روز نخست ◄
  11ص ؟ ! برفشار به ایران باید افزود 

   وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت از سوئی و فساد از سوي دیگر، اقتصاد را ◄
   12ص  :بی جان کرده است

 14ص :... اعدامها ، دستگیریها و تجاوزها به حقوق دانشجویان و کارگران و ◄

 

  ابوالحسن بنی صدر
    2 –پرسشها در باره اتم و پاسخها 

  

  قواهاي نقش اتم در رابطه 
  
  

 مالی را متقاعد –تگوهاي امریکا با ایران ، بر سر عراق، مافیاهاي نظامی       گف
.  کرده اند که هرگاه ایران به سالح اتمی مجهز شود، بر منطقه  مسلط می شود 

بنا بر این ، بحران را . از دید این مافیاها، امریکا ناگزیر است عراق را تخلیه کند 
 تخلیه عراق ، سلطه ایران را نخست بر تا بتوان بعد از» خر رفت آتا « باید 

. کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس و سپس بر تمامی منطقه مستقر ساخت 
مجهز شدن ایران به سالح اتمی، امریکا و اسرائیل را از مقابله نظامی با سلطه 

  یا این استدالل پایه اي دارد ؟ آ. ایران بر منطقه باز می دارد 
  

 دستیابی به ،صد نظام  والیت فقیهبه فرض که ق: پرسش سوم * 
بمب اتم بوده باشد، داشتن بمب اتم  براي آینده این نظام در 

  :منطقه چه سود و فایده اي در برد ارد؟ 
  

    در حال حاضر، هنوزکه بمب اتمی نساخته و نداشته،  بر ضد ایران جبهه 
د ید هرگاه قصآمی توان تصور کرد چه وضعی پیش می . تشکیل شده است 

به دنبال اظهار نظر البرادعی ، . رژیم بر ساختن بمب اتمی ، قطعی شود 
نها نیز به دنبال مجهز شدن به تکنولوژي اتمی می روند آکشورهاي عرب گفتند 

  هرگاه جبهه بندي کنونی ادامه پیدا کند، .  
 تعادل ضعفهاي دو طرف ، امریکاي بازنده در جنگهاي عراق و افغانستان را - 1

( زیرا تقابل دو طرف از راه صدور باز هم بیشتر نفت و گاز .  می کند برنده
 به ضرورت ،  افزایش واردات، بخصوص ،و) روند شتاب گیر ضعف اقتصادي 
به سخن دیگر ، بینادگرائی و نادانی بوش که .  واردات اسلحه، انجام می گیرد 

شته است را نادانی گ» تنها ابر قدرت « سبب تشدید روند انحطاط امریکا بمثابه 
 چند برابر ، جبران می ، و زورمداري حاکمان بر ایران و استبدادیان منطقه

نکه نیاز به فرستادن یک سرباز و خرج یک دالر داشته باشد، آزیرا بی .  کند 
کشورهاي درگیر را جانشین خود در هزینه ها و در همان حال رساندن 

  .حداکثر سود به امریکا می کند 
ترش نفوذ در خاورمیانه باتکاي بمب اتمی ، نیاز به هزینه هاي سنگین   گس- 2

پاك کردن اسرائیل از ( اثر بحران اتمی و بحرانهاي داخلی و منطقه اي . دارد 
و ) سیاي میانه آصفحه تاریخ و انکار هلوکاست و وضعیت در عراق و افغانستان و 

می توان  .  ونی است بحرانهاي داخلی بر اقتصاد کشور، وضعیت اقتصادي کن
اثر تشدید مجازاتهاي شوراي امنیت و انزواي منطقه اي و جهانی را بر گریز 
استعدادها و سرمایه ها از کشور و سنگین تر شدن هزینه هاي دولت و در نتیجه 

  . ناتوان شدنش از سرمایه گذاریهاي الزم تصور کرد 
ا و شدت گرفتن تورم و  گسترش فقر ناشی از انجام نگرفتن سرمایه گذاریه– 3

سیبها و آن بر تشدید تضادهاي اجتماعی و وسعت و شدت گرفتن آاثر 
بخاطر ( نابسامانیهاي اجتماعی  از سوئی و بیشتر شدن فرصتهاي رانت خواري 

از ) جانشین تولید شدن واردات و تمرکز پولها در دست یک اقلیت کوچک 
ن شدید تر و پرشتاب تر می سوي دیگر ،  جریان ضعیف شدن ایران را از درو

منطقه نشده ، در درون ، از پا در می » ابر قدرت « به ترتیبی که هنوز . کند 
  ..ید آ

   2 در صفحه
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    پاکنژاد-  ج
 
  !جواز شرعی گناه کبیره و دامن آن» توریه«
  

ت و رادیو تلویزیون   در آستانه سالگرد مرگ آقاي خمینی مطبوعا
جمهوري اسالمی پر از مقاالت و مطالب اغراق آمیزي است که در مورد 
وي نوشته ویابه زبان زور پرستان ابراز شده اند تا جایی که در تلویزیون 
جمهوري اسالمی  فیلمهاي سینمایی اي به نمایش گذاشته شدند که از جمله 

حالی است که نیرنگی که این همه در .  حکایت میکرد"امام"از معجرات 
توسط فقه، رنگ دین به خود گرفته و براي حرام خدا که جزء گناهان 
کبیره شمرده میشود یعنی دروغ مجوز شریعی میتراشیده در یک سؤال و 
جواب و به صورت فتوایی  از جانب آقاي خامنه اي  رو آمده و به روز 

تنها تمامی این ادعاها نام این نیرنگ توریه است و بنا بر آن نه .شده است 
بلکه رفتار آقاي خمینی در خالل سالهاي مبارزه و بیاناتی که او در نوفل 

این سوال مطرح میشود که اگر .لوشاتو اظهار داشت   را به زیر سؤال میبرد
او نیز در تمامی این سالها توریه میکرده  پس کدام بیان او حقیقت داشته 

صیلکرده و مردم عامی کوچه و بازار است؟  اگر مردم ایران اعم از تح
میدانستند که او توریه میکند و آنچه را بر زبان می آورد دروغ مصلحت 

میز براي کسب قدرت است باز هم از وي پیروي میکردند؟ آنچه که آ
دیروز و امروز مقامات و مسؤلین جمهوري اسالمی در باره آقاي خمینی 

به راي مردم  و ادعاي اخیر مبنی بر میگویند ،از آزادادیخواهی او ،احترام 
یند و آ ازباب توریه بر زبانها و قلمها می ، همه قائل بودن او به کرامت انسان

    .قصد شان حفظ کردن جاي خود در قدرت حاکم است 
  15 در صفحه
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 – در حقیقت، هرگاه مافیاهاي نظامی –
تنها ابر « مالی در انحطاط امریکا  که 

نیز شده است و بر منابع » رت جهان قد
مالی عظیم متعلق به مردم جهان سلطه 
دارد و بودجه نظامیش به اندازه تمامی  
بودجه نظامی جهان است،  تأمل می 
کردند، در می یافتند که کشوري با 
منابع مالی ایران و در پر حادثه ترین 
مناطق جهان، نمی تواند از راه مسابقه 

الح اتمی غیر قابل نظامی و تکیه بر س
تنها .  شود » ابر قدرت منطقه « مصرف، 

کاري که می کند، جبهه در برابر 
اسرائیل را به جبهه، بسا باتفاق اسرائیل، 

  و . بر ضد ایران می گرداند 
 اي بسا،کشورهاي نفتخیز همان – 5

جنگ نفتی را از سر بگیرند که در 
دوران جنگ ایران و عراق، به راه 

بهاي نفت را  تا بشکه اي انداختند و 
هرچند . وردند آ دالر پائین 10زیر 

مدن قیمت نفت به موقعیت آپائین 
« دالر صدمه جدي می زند، اما  با 

یی که کشور هاي نفت » پترودالرها 
خیز در اختیارش می گذارند،  دالر 
می تواند جنگ نفت را تا از پا در 

  .مدن اقتصاد ایران ، تحمل کند آ
قه ، غیر از ایران ، ترکیه و  در منط– 6

. مصر و عربستان نیز وجود دارند 
هرگاه کار به رویاروئی رسد،  در غرب 
کشور،  کشورهاي عرب و نیز سنی 
هاي عراق ، ناگزیر جذب  محور 

هرگاه کار .  مصر ، می شوند –عربستان 
به نزاع خونین برسد، ایران نه تنها 
موقعیت خود را در منطقه و جهان 

 از دست می دهد، بلکه عامل اسالم
جنگ و ضعف و بی اعتباري مسلمانان 

سیاي آدر . در جهان معرفی می شود 
میانه نیز ، امکانها و فرصتها در اختیار 

روسیه نیز  . ترکیه قرار داده می شوند 
ن می شود خالء را  با حضور آبر 

هم اکنون، در . مجدد خود پر کند 
ونه این منطقه، امریکا مانع از هرگ

هرگاه . حضور اقتصادي ایران است 
خالء پر شود، ایران در درون مرزهاي 

  :سیب پذیر می شودآخود نیز 
 در این مرحله، واواك مدعی – 7

است چند گروه جاسوس را  کشف 
کرده است که براي امریکا کار می 

بدون تردید امریکا به گروههاي . کنند
مسلح خائن به ایران ، در شرق و غرب 

هرگاه . اسلحه و پول می دهد کشور 
رویاروئی همگانی شود،  از چهار سو، 

به ایران، خطرهاي »  پوشیده « تجاوز 
جدید براي موجودیت کشور ببار می 

  افزون بر این ،.  ورد آ
فرض کنیم :   رویاروئی نابرابر است - 8

اما . ایران مجهز به بمب اتمی بگردد 
تحریم فروش اسلحه به ایران و پل 

ئی که امریکا براي ارسال اسلحه به هوا
کشورهاي منطقه بر قرار می کند، 
ضعف ایران را بازهم شدید تر می کند 

  بخصوص که . 
 استفاده از سالح اتمی نا ممکن – 10

  نه تنها به این دلیل که. است 
 در منطقه جائی نیست که بتوان - الف 

با بمب اتمی بمباران کرد بدون این 
 بعمل –ه نزند و ب که به دیگران صدم

«  مالی ،  –خیال بافی مافیاهاي نظامی 
کشور را در معرض »  خطر اتمی ایران 

بمباران با سالح اتمی تاکتیکی از سوي 
اسرائیل و امریکا قرار می دهد و این 

  . خطر دائمی است 
  استفاده از اقلیتهاي دینی و قومی - 11

به زیان ایران ، با سرکوب اقلیتهاي 
در منطقه و بسا در تمامی ) شیعه ( دینی 

. ،  همراه می شود سرزمینهاي اسالم 
این همان تهدیدي است که ملک 

قایان احمدي آعبداهللا در دیدار با 
  .ورده است آنژاد و الریجانی به عمل 

نجا که رژیم نگران بود یک آ از – 12
جنبش همگانی به عمرش پایان دهد، 

 (نخست در ایران، سازمانهاي مسلح 
سپاه و کمیته ها و بسیج و  پلیس قضائی 

را  جانشین مردم کرد و مردم را ... )و
بعنوان تصمیم گیرنده از صحنه سیاسی 

بالفاصله ، همین کار را در . ایران راند 
در جریان . لبنان و افغانستان کرد 

 ساله،  سپاه بدر را ایجاد کرد و 8جنگ 
پس از حمله امریکا به عراق،  در این 

 نیز، گروههاي مسلح را جانشین کشور
در طول زمان، . مردم عراق کرد 

همین روش را در هر کشوري که 
در عراق، زمانی .  توانست بکار برد 

قاي سیستانی کوشید مردم را وارد آ
صحنه سیاسی کند اما  افسوس که یا 
. منصرف شد و یا او را منصرف کردند 

نتیجه اینست که در افغانستان و ایران و 
راق و لبنان و فلسطین مردم نه تصمیم ع

گیرنده اند و نه بعنوان تصمیم گیرنده 
رژیم مافیاها .  در صحنه حضور دارند 

تهدید می کند که هرگاه به ایران 
حمله شود،  در این منطقه وسیع، 
فعالیتهاي گروههاي مسلح را چند برابر 

اما هرگاه بنا بر .  خواهد کرد 
ود،ایران با رویاروئی در خاورمیانه ش

یکی : دو دشمن روبرو خواهد شد 
مردم کشورهاي منطقه که می باید پی 

مدهاي جنگ و ترور را تحمل کنند و آ
دیگري کشورهاي منطقه که از حمایت 
امریکا و بسا اروپا و اسرائیل برخوردار 

سالحی که امروز رژیم بکار .  می شوند 
می برد ، فردا بسا بر ضد ایران بکار 

  . ت خواهد رف
  

یا رژیم نمی تواند روش آ* 
  :دیگري در پیش بگیرد ؟

  
     در دوران مرجع انقالب ایران که 
ایرانیان سرشار از اعتماد به نفس و امید 
بودند و بعنوان تصمیم گیرنده در 
صحنه حضور داشتند،  میل به جنبش 
. در ملتهاي منطقه برانگیخته می شد 

ترسی که رژیمهاي استبدادي و فاسد 
را از خیزش ملتهاي خود، در برگرفته 

تا بدانجا که . بود،  بسی شدید بود 
پیشنهاد ایران در باره افزایش بهاي 

 برابر پذیرفته شد و هربشکه 3نفت تا  
.   دالر در بازار رسمی بها یافت 34نفت 

میل به جنبش در مردم عراق شدید تر 
شتی و آقاي خمینی پیشنهاد آ. بود 

زیرا گمان . رد کرد همکاري صدام را 
 ماه بیشتر دوام 6می برد رژیم صدام 

  . ورد آنمی 
ن روش و تجربه تا پیروزي آ     ادامه 

بر استبداد در سطح منطقه ، نیاز به باز 
ترین نظامهاي اجتماعی در ایران و 
حقوق مدار شدن دولت و استقرار 

زادي آدموکراسی با وسیع ترین عرصه 
نکه آیش از اما  پ.  در ایران داشت 

قاي خمینی و مالتاریا  سازمانهاي آ
مسلح را جانشین مردم کنند، قدرت 
پرستها این کار را در کردستان و 

ترکمنستان و هرجاي دیگر که دستشان 
انتخابات شوراي شهر .  رسید، کردند 

سنندج که با توافق و امضاي تعهدنامه 
نکه آانجام گرفت، کوششی بود براي 

گیرنده بمانند و مردم مقام تصمیم 
. نها نشوند آگروههاي سیاسی جانشین 

و چون نتیجه انتخابات بسود گروههاي 
مسلح نشد، با انداختن نارنجک به خانه 

نها را وادار به استعفاء آهاي منتخبان، 
این سازمانها ، با عمل خود، . کردند 

نشان دادند که از حضور مردم در 
صحنه ، بسیار بیشتر از حضور قواي 

تجربه .  ولت مرکزي وحشت دارند د
زادي و زور  و حضور آسنندج تقابل 

مردم در صحنه و حضور گروههاي 
افسوس که پی . مسلح در صحنه بود 

مد رفتار زورپرستانه خود را در سطح آ
ورد نکردند و از عوامل آکشور بر

جانشین مردم شدن گروههاي مسلح  
ن پس، آاز . در سطح کشور شدند 

د و ددمنشی رویه کرد و رژیم استبدا
البته جز این نمی توانست ،که همان 
کار را در کشورهاي دیگر بکند که در 

در نتیجه، هم ایران .  ایران کرده بود 
را از بسط جنبش همگانی در سطح 
منطقه و تمامی دنیاي اسالم محروم 
کرد و هم رژیم هاي استبدادي وابسته 
را تثبیت کرد و هم ایران را گرفتار 

 ساله 8حاصره اقتصادي و جنگ م
گرداند و  هم عامل گسترش فقر و قهر 

  . در ایران و منطقه شد 
    و مجهز شدن ایران به بمب اتمی ، 
حضور مردم کشورهاي استبداد زده را 
در صحنه، بازهم  مشکل تر و ثبات این 

اما رژیم . رژیم ها را بیشتر خواهد کرد 
د  مالی  نمی توان–مافیاهاي نظامی 

زیرا . روش دیگري در پیش بگیرد 
نخست می باید در ایران به دوران 
مرجع انقالب بازگردد و سپس به نقش 
سیاسی نیروهاي مسلح پایان بدهد و 
والیت را به جمهور مردم بازگرداند به 
ترتیبی که مردم مقام تصمیم گیرنده را 

ن دموکراسی که می تواند آ.  بازیابند 
ن و پاکستان تا وضعیت را از افغانستا

سیاي میانه تا خلیج آمراکش و از 
، نقش قلب فارس تغییر دهد و به ایران 

را در حوزه تمدن اسالمی بازپس 
نکه نیاز به خرج کردن یک آبی دهد، 

  نهدینار باشد،  این دموکراسی است و
رائی  امریکا در افغانستان آن صورت آ

  . و عراق 
ائی  تا ج،  در بحران سازي،     رژیم

پیش رفته است که راه پس و پیش را 
زیرا هرگاه . به روي خود بسته است 

کوتاه بیاید و قطعنامه شوراي امنیت را 
بپذیرد،  موقعیت ضعیفی می جوید و 
زیر فشارهاي غرب و دولتهاي منطقه، 
می باید به عقب نشینی هاي دیگري 

تا « و هرگاه تن ندهد و . تن بدهد 
 تنگنائی قرار خود را  در» خر برود آ

در . می دهد که تشریح شد و می شود 
گذشته، هر بار که ایران در چنین 
وضعیتی قرار می گرفت، مردم وارد 

جنبش تنباکو ، انقالب ( عمل می شدند 
مشروطیت ، نهضت ملی کردن نفت و 

و رجال وطن دوست و  ) 57انقالب 
استقالل طلب تصدي امور را در دست 

از تنگنا خارج می گرفتند و کشور را 

ن آدر حال حاضر،  رژیم .  می کردند 
توان را ندارد که اختیار را به چنین 

بنا بر این ، تنها مردم . رجالی بازگذارد 
کشور هستند که می توانند وارد عمل 

تکرار کنم که ایران در موقعیتی . شوند 
است که اگر مردم مقام تصمیم گیرنده 
 را باز جویند و گروههاي مسلح و
مافیاها از صحنه سیاست و اقتصاد و 
دین و فرهنگ و حتی روابط اجتماعی 
مردم بیرون روند،  جنبش می تواند 
منطقه را فراگیرد و استبداد ها را با 

 .دموکراسی ها جانشین کند 
  

رفتار قدرتهاي : پرسش چهارم * 
خارجی با نظام والیت فقیه آیا با 
نظام هایی همانند کره شمالی و 

که به بمب ... ن و هند و پاکستا
اتم دست یافته اند متفاوت است 

  ؟و اگر آري در چه ابعادي؟ 
  

. شکارا متفاوت است آ     این رفتار 
امریکا و اروپا نیز پنهان نمی کنند که 

توجیهی که . رفتارشان متفاوت است 
براي این رفتار متفاوت می کنند، 
تفاوت موقعیت ایران و رویه اي است 

 مالی در –مافیاهاي نظامی که رژیم 
اما دالیل واقعیت .  پیش گرفته است 

  تفاوت رفتار  با ایران ، عبارتند از 
 غیر از این که ایران نفت و گاز – 1

 وسط دو اقیانوس نفت و گاز ،دارد
نقش نفت در باال . قرار گرفته است 

نگاه داشتن نیاز دنیا به دالر، بنا بر این، 
اد جهان ،  به برداشت امریکا از اقتص

موقعیت ایران اهمیت بازهم بیشتري 
این موقعیت است که سبب .  می دهد 

شده است غرب و شرق بخواهند ایران 
کشوري ضعیف ، بخصوص از لحاظ 

بسا این همه هاي و . اقتصادي بماند 
هوي در باره قصد رژیم به تولید سالح 
اتمی و  قصد این رژیم به سلطه بر 

 تعقیب می کند منطقه،  این هدف را
که ایران را از پرداختن به اقتصاد 
خویش و ایجاد اقتصادي مستقل و رشد 

در عمل ،  رژیم نه تنها . یاب، باز دارند 
به دنبال ایجاد این اقتصاد نیست، بلکه 
خود بزرگ ترین عامل تخریب این 

  .اقتصاد است 
  نیاز امریکا بمثابه تنها ابر قدرت و - 2

به دشمن و تأمین این نیز نیاز اسرائیل 
تروریسم اسالمی « نیاز از سوي رژیم و 

جنگ با تروریسم .  عامل دوم است »  
جهانی و ایران را مرکز این تروریسم 
خواندن و این تبلیغ که هرگاه ایران 

ن را در اختیار آبمب اتمی بسازد و 
سازمانهاي تروریست قرار دهد، 
شهرهاي اروپا و امریکا در معرض 

قرار خواهند گرفت، دلیل نابودي 
دیگر تفاوت رفتار غرب و حتی روسیه و 

  .چین با ایران است 
  در انقالب ایران، اسالم به مثابه - 3

.   اندیشه راهنما شد ،زاديآبیان 
هرگاه این اسالم بر جامعه هاي مسلمان 
شناخته شود و  این جامعه ها به جنبش 

یند،  بزرگ ترین حوزه تمدنی آدر 
ا بیشترین منابع از چنگ سلطه جهان ، ب

از این رو است  .  گران بیرون می رود 
که از انقالب ایران بدین سو، غرب دو 

  : روش را اتخاذ کرده است 
 سانسور کردن اسالم بمثابه بیان ●
  و . زادي آ
انتگریسم «  بزرگ کردن خطر ●

و » تروریسم اسالمی « و » اسالمی 
در .  گسترده ترین تبلیغ بر ضد اسالم 

این کارزار تبلیغاتی ، تنها قلم بدستان 
امریکائی و اروپائی نیستند که شرکت 

مزدبگیرهائی  از کشورهاي . دارند 
اسالمی  را نیز بدین اسالم ستیزي 

  .واداشته اند 
      با اینهمه ، اثر این دو روش ناچیز 

اثر بس ویرانگر را مالتاریا و . است 
 و القاعده  مالی–رژیم مافیاهاي نظامی 

و سازمانهاي خون ریزي دارند که 
سرزمینهاي اسالمی را  ویران می کنند 

  . و در این سرزمینها خون می ریزند 
شتی الئیکها با کلیسا و کنیسه و      آ

تحول الئیسیته از دشمنی با این دو 
دین به همکاري با این دو دین و 

ورده خیانت آن با اسالم،  فرآدشمنی 
کارزار تبلیغاتی غرب زورپرستان و 

  . است 
 وجود اسرائیل در خاورمیانه و – 4

ن آسیاست غرب بر حفظ تفوق نظامی 
بر مجموع قواي نظامی منطقه،  دلیل 
چهارم  تفاوت رفتار غرب با ایران است 

 8در جریان اکتبر سورپرایز و جنگ . 
ساله و افتضاحهاي ایران گیت ها، 
اسرائیل نقش واسطه را میان رژیم 

ن آاز . التاریا و غرب بازي می کرد م
پس، از دو سو، سیاست ستیز و سازش ، 

  . رویه شده است 
     با وجود این ، انحطاط امریکا بمثابه 
تنها ابر قدرت و بیزاري افکار عمومی 
جهان  از رفتارهاي ددمنشانه اسرائیل با 
فلسطینیان و کاهش میل به جنگ در 

بوجود جوانان اسرائیل ،  وضعیتی را 
، با ن، اسرائیلآورده است  که در آ

وجود داشتن بمب اتمی، نگران 
 شارون .موجودیت خویش است 

کوشید از راه سبعانه ترین رفتارهاي 
. ینده اسرائیل را تضمین کند آ، نظامی

شکست اسرائیل در حمله به . نتوانست 
لبنان و ناتوانیهاي دیگري که بروز می 

 کرده است دهد، این ترس را بیشتر نیز
اگر بخشی از کشورهاي اروپائی به . 

این نتیجه رسیده اند که نباید اسرائیل 
را تنها متحد تلقی کرد و رابطه با 
اسرائیل را محور رابطه با کشورهاي 

  هنوزدیگر منطقه کرد، حکومت بوش
نتیجه . به این نتیجه نرسیده است 

اینست که  تا وقتی اسرائیل دست از 
ارد و دست کم تجاوز گري برند
 تصرف کرده 1967زمینهائی را که در 

است پس ندهد، به دشمن نیاز دارد و 
تقدم بخشیدن به حیات و امنیت 

ن خواهد آاسرائیل ،  غرب را بر 
داشت که با کشورهاي منطقه و بنا بر 
این ، ایران،  سیاستی داشته باشند که با 
کشورهائی هم که بمب اتمی دارند، 

  . ارند این سیاست را ند
  16 در صفحه

  

  2پرسشها در باره اتم 
  قواهاي نقش اتم در رابطه 
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: خامنه اي » فتواي«
نهم در » آتوریه «
؟ و کاربردهاي !نماز
 :ن در سرکوبگریها آ

  
  

فتواي « در قسمت اول، : انقالب اسالمی 
خامنه اي را در باره جواز دروغ » 

میز در نماز جمعه و توضیح او آمصلحت 
و در قسمت دوم » توریه « را در باره 

 بیان قدرت ضد یکچند از کاربردهاي 
   :اسالمی  را می خوانید

  
توریه ؟، هرگاه کسی 
دیگري را مهدورالدم 
دانست ، مرتکب قتل 

؟ راه محرم !نشده است 
شدن زن و مرد به 

  :یکدیگر؟ 
 

شرکت نکردن در نماز : 617 سئوال
جمعه که براى مکلّف دروغگوئىِ امام 
جمعه آن ثابت شده است، چه حکمى 

 دارد؟
منه اي بر مبناي این خا »فتواي « * 

مجرد کشف خالف چیزى  « : استفتاء 
که امام جمعه گفته، دلیل بر دروغگوئى 
او نیست، زیرا ممکن است گفته او از 

 باشد، "توریه"روى اشتباه یا خطا و یا 
و سزاوار نیست انسان به مجرد توهم 
خروج امام جمعه از عدالت، خود را از 

  .»  محروم نمایدهبرکات نماز جمع
... لهء اجوبۀ الستفتائات  مرجع رسا(

 ) 124حاج سید علی خامنه اي صفحه 
بدین سان، خامنه اي : انقالب اسالمی 

گفتن دروغ در نماز جمعه را تکذیب نمی 
بلکه بدان صفت . کند چه رسد به تحریم 

میز می دهد و  تجویز می کند آمصلحت 
 ،نکه ایرانیان بدانند توریه چیست آبراي . 

  دروغهاي رسوا و ور می شود که آیاد
میز و جنایت و فساد برانگیز که آخیانت 

، نزدیک به سه دهه در نماز جمعه ها 
می » توریه «  جمعه می گویند را ئمها

اما  توضیح او . خواند و جایز می گرداند 
در باره توریه ، کاربرد منطق صوري در 

دروغی است که در . جایز کردن دروغ
ن گناهها است و مرتکب شمار بزرگ تری

  : ن هرگز بخشیده نمی شودآ
 
 : ؟ ستیچ هیتور*
  
 یاصطالح ) هیبر وزن توص ( ه،یتور   

 معنا که نی است، بدینیدر متون د
 از کالم خود را که ییمتکلم معنا
.  به مخاطب منتقل کندستیمرادش ن

 پنهان کردن ي در لغت به معناهیتور
و  و افشا نکردن راز است  دنیپوشان

 آن هی و فقها تورینیدراصطالح متون د
 را ییاست که متکلم از سخن خود معنا

 یعنی( فهمد یجز آنچه مخاطب م
 .اراده کند )  خالف ظاهرییمعنا
 :»  هی تور« نمونه چند●
 کمک می کنند ي   از شخصی تقاضا-

او در جواب می گوید دستم خالی 
است و واقعا در آن لحظه در دستهایش 

 گرچه ممکن است در چیزي نبوده

جیب یا حساب بانکیش پول داشته 
 .باشد

   و یا، می پرسند آیا فالن شخص را - 
دیده اي؟ و وي هنگام پاسخ یک قدم 
به جلو گذاشته  و می گوید از وقتی 

 ام او را ندیده ام،  اینجا ایستاده
 را ي الهی اي وسهی همسای  و یا، وقت-
 خواهد به او ی و شخص نمخواهدیم
جاروبرقی ما کار : هد  میگویدبد

 .)یعنی االن خاموش است(نمیکند 
   ویا، چرخ گوش ما دست کسی -

است و قبالً آن وسیله را به دست فرزند 
 .یا همسر خود داده باشید

 و ستندی آقا در خانه ندی   و یاً بگو-
باشد »  السالمهیعل«منظورش امام زمان 

 که موجود است ي انهیو مخاطب با قر
ن کند منظور صاحب خانه است و گما

 نهایمانند ا
توریه و شرایط بهره گیري « مقاله (  

 کاظم دینوشته وح » آن از منظر اسالم
  ) انتخاب تیسا به نقل از زاده

یا جاي شگفتی دارد آ: انقالب اسالمی 
که سازندگان توریه بقصد مجاز کردن 

میز بدان، آدروغ با دادن عنوان مصلحت 
اخته خود نشده اند ؟ نه متوجه تناقض س

زیرا اعتیاد عقل به منطق صوري او را  . 
در .  تناقض ساخته خود غافل می کند 

حقیقت،  بنا بر توضیح در باره توریه و 
مثالها، بکار برنده می داند که می خواهد 
صورتی بسازد تا واقعیت را از مخاطب 

اما دروغ جز پوشاندن . خود بپوشاند 
ن  به صراحت آواقعیت نیست و قر

پوشاندن حق را دروغ می شمارد و حرام 
ن،  صورتی آغیر از تناقض با قر. می کند 

که می سازد و راست می نماید، متناقض 
توضیح این که بنا بر .  یعنی دروغ است 

یکی از مثالها ، کسی از دیگري تقاضاي 
: کمک می کند و دیگري به او می گوید 

 این دستم خالی است و در زمان گفتن
جمله، در دست خود چیزي نداشته است 

اما استمدادکننده از پول او پرسیده . 
« . است و نه پر یا خالی بودن دست او

اصطالح است براي » دستم خالی است 
بیان نداشتن سرمایه و نه داشتن یا 

  .نداشتن چیزي در دست 
دو » توریه «      بدین ترتیب، بکاربرنده 

قعیتی که می یکی وا: دروغ می گوید 
پوشاند و دیگري دروغی که پوشش 

و هنوز ، توریه واجد . واقعیت می کند 
بکار برنده توریه می : تناقض سومی است 

داند که واقعیت را از مخاطب خود می 
و نیز می داند که کار بیشتري . پوشاند 

ن فریب مخاطب یا مخاطبان آکند و می 
بدیهی است دروغ را به . خویش است 

اما . ریب می سازند و می گویند قصد ف
فرق است میان فریب دادن کسی که به 
او مراجعه می شود زیرا مراجعه کننده یا 
کنندگان به او اعتماد دارد و یا دارند با 
کسی که در این مقام نیست و دروغ می 

اولی که گویا توریه بکار می برد، . گوید 
ارزش معتمد شدن و اعتماد کردن را تباه 

د و به اعتماد همگانی خیانت می می کن
   . کند

     بدین سان بود و هست که اسالم 
زادي در بیان قدرتی وامانده از خود آ

   .بیگانه شده است و می شود
  

حکم کس یا کسانی که * 
دیگري یا دیگرانی را به قتل می 

( نها را مهدور الدم آرساند زیرا  
)  کسی که خونش هدر است 

: چیست ؟تشخیص داده است ، 
تجویز تروریسم همگانی و همه 

  مکانی 
   

رژیم » دیوان کشور «    در دو نوبت 
مافیاها، احکام دو دادگاه را در باره  

کرمان  » قتلهاي زنجیره اي « قاتالن 
زیرا دو دادگاه جنایت . نقض کرد 

« و . قاتالن را قتل عمد دانسته بودند 
که » حکم فقهی « بنا بر »  دیوان کشور 

هرگاه قاتل مقتول را : ی گوید م
مهدور الدم می دانسته است، عمل او 
قتل عمد  محسوب نمی شود، احکام 
صادره از سوي دو دادگاه را نقض 

  !کرده است
ایراد کنندگان به عمل : انقالب اسالمی 

دیوان کشور : گفته اند »  دیوان کشور « 
تشخیص قاتالن را مالك  نقض احکام 

یا آی به این امر که قرارداده است توجه
قربانیان جنایتهاي این گروه مهدور الدم 

افزون بر .  بوده یا نبوده اند، نکرده است 
این،  به این امر نیز که برابر احکام دو 
دادگاه، افراد این گروه دزد بوده و برخی 

 نها مرتکب عمل نامشروع شده اندآاز 
از کجا به » دیوان کشور «  و نکرده است

ه رسیده است که اعضاي مجرم این نتیج
این گروه صالحیت تشخیص مهدور الدم 

  از غیر او را داشته اند ؟ 
     هرچند این ایرادها بجا هستند، اما 

است که » حکم شرعی « ایراد اصلی به  
از زبان و قلم امثال مصباح یزدي بازگو 
شده و مستند این گروه در جنایتهاشان 

نهاي در حقیقت، سازما. گشته است 
سیاسی یا مرامی که اعضایشان به گمان 

  خود، هدف عالی 
 در سر دارند و مرتکب  جرائم نیز نمی 
شوند، مخالفان خود را مهدور الدم می 

این سازمانها .  شمارند و ترور می کنند 
می دانند هرگاه اعضایشان مرتکب جرم و 
جنایت شوند،  اعتبار خویش را از دست 

 می کنند، در  کهییمی دهند و ترورها
یا آ.  نظر همگان جنایت جلوه می کند 

ن رویه را تصویب کرده است ؟ اسالم ای
ن را ممنوع آ به صراحت نیز !هرگز  

چرا ؟ زیرا  جهان سراسر . کرده است 
زیرا  اگر اسالم به . عرصه ترور می شود 

هر مسلمان اجازه داد به تشخیص خود، 
و مهدور الدم را از غیر او تشخیص دهد 

مهدور الدم را بکشد،  غیر از این که 
جامعه مسلمانان از امنیت و حقوق 
محروم می شود،  صاحبان دین ها و مرام 
هاي دیگر در صدد مقابله به مثل بر می 

  . یند و جهان به خشونت تباه می شود آ
      و اگر هرکس حق دارد ،  خود قاضی 
بشود و دیگري را مهدور الدم تشخیص 

قتل او را صادر و به اجرا دهد و حکم 
بگذارد، پس مالتاریا چرا کسانی را گرفته 

نها را مهدور الدم آو کشته اند که افراد 
تشخیص داده و کشته اند ؟ حتی 
بسیاري را بدین خاطر که با 
ترورکنندگان مناسبات سازمانی داشته 

  !اند، کشته اند 
    طرفه این که رژیم مدعی بود نظریه 

 ندارد و بانی تروریسم در عمومی ترور را
نقض . سرزمین هاي اسالمی نیست 

مسلم کرد » دیوان کشور « احکام توسط 
که فکر راهنماي رژیم مالتاریا که به 

 مالی متحول می –رژیم مافیاهاي نظامی 
قتل مهدور الدم به « و » توریه « شود، 

و از میان برداشتن هر » تشخیص قاتل 
 رژیم نداشته دگر اندیش ، ولو کاري بکار

باشد و هر مخالف رژیم مروج جنایت و 
  .خیانت و فساد است

  

بنا بر فتواي یک روحانی * 
هرگاه زنانی که با مردان  مصري

کار می کنند اجازه دهند 
نها را بمکند، آمردان پستانهاي 

نان می آمردان فرزندان رضاعی 
نها محرم می گردند آشوند و به 

!  
  
 و رئیس  دکتر عزت عطیه، استاد◄

قسمت حدیت  در دانشگاه االزهر مصر،  
ن را پس گرفته است آ و –فتوي داده 

نکه  زن و مردي که در آبراي :  است –
یک اتاق کار می کنند و درب اتاق 

ن باز و بسته می آتنها توسط یکی از 
شود،  به یکدیگر محرم شوند، زن به 

 نوبت 5مرد اجازه دهد از پستان او 
تند او، روایتی است که مس.  شیر بمکد 

ن ، یکی از صحابه پیامبر، بنام آبنا بر 
ابوحذیفه فرزند خوانده اي بنام سالم 

چون رسم فرزند خواندگی را . داشت 
اسالم بر انداخت، همسر ابوحذیفه بر 
سالم نامحرم شد و می باید از او رو می 

ابوحذیفه نزد پیامبر رفت و . گرفت 
.  گذاشت مشکل خود را با او در میان

همسرت به او شیر : پیامبر به او گفت
ن، سالم فرزند رضاعی آپس از . بدهد 

  . او می شود 
 در رد نظر او، استادان االزهر به 
اجماع علماء  استناد کرده اند و تعمیم 

  .یک مورد خاص را جایز ندانسته اند 
بدین قرار، از خود :  انقالب اسالمی 

زادي، آان بیگانه کردن اسالم بمثابه بی
در بیان قدرت، شیعه و سنی نمی 

اما بیان قدرتی که در گذشته . شناسد 
، در وضعیت کنونی مشکل ساخته شده 

می سازد و براي رفع مشکل ، راه حل 
یا  آ. هائی از این نوع ساخته می شود 

وقتی زنی : دکتر عطیه از خود نپرسید 
 نوبت پستان خود را در دهان 5بتواند 

 که شوهر او نیست تا بعد  مردي بگذارد
از  او رو نگیرد، چرا پیش از این کار 
نتواند ؟  هرچند بنا بر فتواي او ، مردي 
که پستان زنی را میمکد که الجرم می 
باید شوهر و فرزند شیرخوار داشته 
باشد، باید خالی از هوي و هوس باشد، 

زیرا چون . اما  فتواي او متناقض است 
تلقی می  » میزآتنی تحریک « زن 

شود و بدین خاطر می باید حجاب 
داشته باشد، پس وقتی پستان در دهان 

 ،نهم در یک اتاق دربسته آیک مرد، 
می گذارد نمی تواند مرد را تحریک 

  . به طلب تمتع جنسی نکند 
     چرا نباید از لحاظ تن و جاذبه ، زن 
همان منزلت مرد را نجوید و زن و مرد، 

 رابطه تن با تن و در محدوده زناشوئی
ن، رابطه مغز آمغز با مغز و در خارج از 

     ؟ با مغز با یکدیگر داشته باشند
چند نمونه از کاربرد 
بیان قدرت عقب مانده 

 –رژیم مافیاهاي نظامی 
  : مالی 

  
حاصل عمل به بیان قدرت * 

عقب مانده اي که مالتاریا و 
 مالی راهنماي –مافیاهاي نظامی 
 کردار خود پندار و گفتار و

ایران سومین کشور : کرده اند 
منفور جهان و نیز در شمار ضد 

  :صلح ترین کشور جهان است 
    

ورند که آ بیاد می     خوانندگان
ن، آسنجش افکاري انجام شد که بنا بر 

دولت اسرائیل منفور اول و دولت 
امریکا منفور دوم و دولت ایران منفور 

گري ، ، تحقیق دیو اینک  . سوم شدند 
یکبار دیگر، رژیم ایران را در کنار و 

  :بعد از امریکا قرار داده است 
تایج یک مطالعه که توسط واحد   ن◄

 مه 31( تحقیقات نشریه اکونومیست 
 'صلح طلبی'در مورد وضعیت  ) 2007

 است نروژ کشورهاي جهان انجام شده
و زالند نو و دانمارك رده هاي اول 

ن را پشت سر  آمریکا و ایراتا سوم و 
هم در رده هاي نود و ششم و نود و 

 اسرائیل مقام .هفتم قرار داده است
 را یافته است بخاطر هزینه نظامی 119

سنگینش و نزاع مسلحانه اش با 
فلسطینیان و میزان باالي جرم و جنایت 

بعد از اسرائیل ، عراق .  در این کشور 
  .و سودان قرار می گیرند 
قیق کنندگان     شاخص هائی که تح
میزان جرم و : بکار برده اند عبارتند از 

جنایت در کشور ، تعداد زندانیان 
کشور و میزان اعتماد میان شهروندان و 
روابط کشور با همسایگان و فروش 
اسلحه و استقرار قواي نظامی در 

رامش در آ. ه اند کشورهاي دیگر بود
 با همسایگان کشور و حسن سلوك
  .  کشوربوده اند گویاي صلح طلبی یک

از شاخص ها یکی : انقالب اسالمی 
میزان جرم و جنایت در کشور بوده است 

در ایران بسیار باال است زیرا بسیاري از . 
   :پیدا کرده اند» شرعی « جنایتها توجیه 

  
تکلف و خبري از  روایتی بی* 

 هاي محفلی کرمان پرونده قتل
 )49شماره ( به روایت عصر نو

ن مجاهدین انقالب ارگان سازما
 : اسالمی

    
تکلف و خبري از پرونده  روایتی بی

هاي محفلی کرمان منتشر کرده  قتل
جنایت «عنوان گزارش عصر نو  . است 

 : است »و مکافات
  
 :پرده اول●

  هاي باند قتل  متهم 6 تمامی    
  عضو پایگاه مقاومت اي کرمان زنجیره
    با انگیزه. اصغر موال هستند  علی بسیج

  این رئیس . از فساد  جامعه  کردن پاك 
 سرباز  مصطفوي  باند محمد حمزه 

 .ناجا است فرماندهی  مرکز کنترل 
باغ  هفت  محله را به  او: قتل اول ●

  سرش  به  ابتدا سنگی حمزه .  بردیم 
استخرمانند  چاله  کوبید و او را داخل 

از ما سنگی  هر کدام  ، سپس  انداخت
حمزه  مرد تا اینکه نمی  اما  بیدیماو کو  به 
.  گور کنیم به  او را زنده بهتر است گفت  

جانش   و پیکر نیمه   کندیم اي بعد چاله
 .  گور کردیم به را زنده
باغ  هفت  و به او را گرفتیم : دوم قتل ●

 و  موبایل .  کردیم  و خفه بردیم 
  .موتورش را برداشتیم

 او را به سنگسار با روش :  سوم قتل ●
زن  ، بعد جسد این رساندیم قتل  
  اطراف کرمان هاي  بیابان شوهردار را به 

  تا طعمه  و در آنجا انداختیم  بردیم
 . شود حیوانات

  4 در صفحه
  

  ؟!توریه
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 بودند که دختر  گفته: هاي بعدي قتل ●
 را در  جلویشان. هستند و پسر فاسدي 

پر از آب  چاله  آنها را به.   گرفتیم جاده
و هر دو را در آنجا   بردیم  باغ فته 

را داخل  بعد اجسادشان .  کردیم خفه 
از  ، پس  بردیم بیابان   و به پژو گذاشتیم 

،  انداختیم بیرون  اجساد را به  آنکه
و  کشیدیم  آتش پژو را به ماشین 
خانواده   گفته به (  را برداشتیم موبایل

 ونامزد  آنها با هم  دختر و پسر جوان این 
 ).بودند عقد کرده 

 را  پسر جوانی:  ربایی آدم ششمین     
، او  از ربودن پس   قرار دادیم اما طعمه

 را  او از اینکه  پس .را آزاد کردیم
او استخاره   کشتن   بار براي3 ربودیم

را  نیامد، موبایلش  ، اما خوش  کردیم 
هادى ....  و او را رها کردیم رفتیم گ

ت عامالن قتلها جان یزدانفر که از دس
سالم بدربرده، در جلسه دادگاه متهمان 
را به ضرب و شتم، آدم ربایى متهم 

گفتند فاسد،  به من می«: کرد و گفت
 .»اما خودشان نماز صبح نمى خواندند

 
 :پرده دوم ●
نیز با حضور در   کرمان   جمعه امام
  معروف امربه ستاداحیاي  اعضاي  جمع

 :  گفت وبازاریان ازمنکر،اصناف  ونهی 
و   معروف  امربه نام به  نادان  اي عده
 .اند  کرده غلطی از منکر کارهاي  نهی

ها حاکی از این است که  گزارش   
فرزند یکی از مقامهاي استان با عنوان 

نیز در میان متهمان » ر، ك«سردار 
است اما حاضر نشده است در دادگاه 

محاکمه به صورت غیر . حضور یابد
 و پشت درهاي بسته انجام می علنی
پس از پایان تحقیقات و ارسال . گیرد

پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی 
کرمان قاضی امیري تبار اعضاي باند را 

 .محاکمه و آنها را محکوم کرد
طبق راي دادگاه سردسته باند به   

اتهام شرکت در چهار فقره قتل به 
قصاص و اعدام در مالءعام و به خاطر 

 سال حبس، به 15فقره آدم ربایی به  6
خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه 

 ضربه شالق محکوم و 74سال حبس و 
متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در 

 بار قصاص و 4چهار فقره قتل به 
 سال 15مشارکت در ربودن آنها به 
 ضربه 99حبس و رابطه نامشروع به 

همچنین متهم ردیف . شالق محکوم شد
 به اتهام مشارکت در سه فقره قتل سوم

 فقره 5به قصاص و اعدام در مالءعام و 
 سال حبس، سرقت 15آدم ربایی به 

 74اموال مقتوالن به سه سال حبس و 
متهم ردیف . ضربه شالق محکوم شد

چهارم نیز به اتهام دو فقره قتل به 
جرم سرقت  قصاص در مالءعام، به

 6اموال مقتوالن به سه سال حبس، 
 سال حبس و 15قره آدم ربایی به ف

 ضربه شالق 99ارتباط با زنان فاسد به 
 .محکوم شد

متهم ردیف پنجم به جرم مشارکت    
در یک فقره قتل به قصاص در مالءعام، 

 15مشارکت در سه فقره آدم ربایی به 
سال حبس و سرقت اموال مقتوالن به 
سه سال حبس و متهم ردیف ششم به 

ربایی   فقره آدمخاطر مشارکت در یک
 سال حبس و مشارکت در یک 15به 

فقره قتل به قصاص در مالءعام و رابطه 
 ضربه 99نامشروع با یک دختر جوان به 

 .شالق محکوم شد
 
 :پرده سوم ●

حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و 
قضات دیوان اعالم کردند چون 
متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن 

م داده اند مجازات این قتل ها را انجا
 .قصاص شامل آنها نخواهد شد

به این ترتیب پرونده مجدداً به    
شعبه هم عرض فرستاده شد و دادگاه 

دوم متهمان ردیف یک و دو را به 
قصاص محکوم کرد اما با توجه به اینکه 
خانواده دو تن از مقتوالن اعالم 
رضایت کرده بودند سایر متهمان را 

براي بار دوم به پرونده . تبرئه کرد
دیوان رفت اما باز هم حکم نقض و 
پرونده براي سومین بار به شعبه هم 

قاضی سوم .عرض فرستاده شد
رسیدگی کننده به پرونده مطابق نظر 
دیوان عالی کشور چون متهمان ادعا 
کرده بودند قربانیان را با اعتقاد به 
مهدورالدم بودن به قتل رسانده اند، 

این بار حکم مورد . آنها را تبرئه کرد
اعتراض اولیاي دم قرار گرفت و 
پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور 

شد اما دیوان عالی کشور  ارسال
اعتراض اولیاي دم را نپذیرفت و حکم 
برائت قاتالن محفلی کرمان را تایید 

 .کرد
 دیوان 31در راي صادره شعبه    

 محمد حمزه : عالی کشور آمده است
محمد «، ».محمد س« ،)سردسته باند(
از اتهام » .ج. س«و » .چنگیز س«، ».ي

قتل عمدي تبرئه شده و اعتراض 
اولیاي دم وارد نیست و راي صادره 

یکى از وکالى دیگر . شود تایید می
قضات نخواستند سابقه : متهمان گفت

مقتوالن را استعالم کنند تا مقرون به 
صحت بودن ادعاى متهمان مشخص 

وي . لدم بودن قربانیانشود، نه مهدورا
ایم  ما هیچگاه نخواسته«:افزود

مهدورالدم بودن مقتوالن را اثبات 
کنیم ، اما موضوع مهدورالدم بودن در 
قوانین کشور وجود دارد و جارى 

 .»است
 
 :عرصه قضا و قانون ●

 دیوان 24قاضی شعبه = راي حاکم     
آنجا که چند نفر راجع به «:عالی ایران

دارند و به عنوان مثال عده خاص نظر 
دو قبیله در یک شهر نسبت به یکدیگر 
نظر دارند، چون براي عموم ایجاد 

کند و بقیه مردم  رعب و وحشت نمی
در ترس و نگرانی نیستند، شدت افساد 

 .»درحد مجازات اعدام نیست
قتل هاي «در دادگاه = فتواي شیخ 

متن نامه اي کرمان، دادستان » محفلی
باح یزدي را قرائت از آیت اهللا مص

کرد که صدور فتوا را تکذیب کرده 
ولی نوشته بود که هر چه در سخنرانی 

استنساخ از منابع معتبر «کرمان گفته 
و همین بخش، مستند » فقهی بوده است

وکالي مدافع قاتالن قرار گرفت که به 
، از آنها عنوان عمل به تکالیف مذهبی

متهمان گفته اند که چون . دفاع کردند
قربانیان را مهدورالدم می شناختند از 
عمل خود هنوز هم پشیمان نیستند و 
محکمترین سند وکالي آنان، پاسخ 
هاي برخی آیات عظام بود که همگی 

هاي مختلف نوشته اند چنانچه  به بیان
فردي با اعتقاد به مهدورالدم بودن 

واقع شده شبه  کسى را کشته، قتل
عمد و مجازات آن، پرداخت دیه 

 .ستا
) 2تبصره (295ماده =حکم قانون    

: در موارد زیر دیه پرداخت می شود
در صورتی که شخصی کسی را به 
اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم 

واین امر بر دادگاه ثابت  بودن بکشد
شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه 

مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده 
عمد است قتل به منزله خطاي شبه 

است واگر ادعاي خود را در مورد 
مهدورالدم بودن مقتول به اثبات 
 .برساند قصاص و دیه از او ساقط است

  
 :حکایت آخر●
هفته نامه حدیث کرمان به دلیل   

هاي زنجیره  انتشار اخباري در باره قتل
 .!!!شود اي کرمان ، توقیف می

  
سرکوب دراویش گنابادي * 

تن از از میان برداش. ادامه دارد
راه ایجاد تصادف یکی از 

 :روشهاي دژخیمان رژیم است 
  
 قربانیان سیاست  دارویش گنابادي◄

، دکتر  علی تابنده: سرکوب مداوم 
مراد دراویش گنابادي به زادگاه خود 

 روستائیان یک روستا او .گناباد می رود
. را به روستاي خود دعوت می کنند 

قواي سرکوب سر می رسند و او را به 
سوار . جبر با خود به مشهد می برند 

در . ورندآهواپیما کرده به تهران می 
فرودگاه، اجتماعی بزرگی از مریدان 

مانع از دیدار او با . یند آاو گرد می 
او و بردارش را . مریدانش می شوند 

. که پزشک بود، به خانه اش می برند 
 را مجبور می کنند خانه را ترك برادر
ود رو خود می شود و او سوار خ. ند ک

در راه ، . بسوي خانه اش می رود 
تصادفی ترتیب می دهند و او در این 

از زمان حمله . تصادف کشته می شود 
به حسینیه این دراویش در قم و ویران 

ن، این نوزدهمین تصادفی آکردن 
است که براي افراد  این جمعیت 

   .ترتیب می دهند
  

« رفتار قواي سرکوب با * 
عمل به رذالت و ناقض » اراذل 

کرامت انسان و تعلیم خشونت 
قوه قضائیه « کور ، مورد تصدیق 

  :رژیم است 
  
نکه عکسهاي گزارشگر رفتار آ پس از ◄

بس سبعانه و ناقض کرامت و حقوق 
اراذل و « انسان قواي سرکوب با 

انتشار یافتند ، به نوشته اعتماد » اوباش 
دي علیرضا جمشی، )  86 خرداد 9( ملی 

،  در مقام » سخنگوي قوه قضائیه « ، 
، 617  «در تشریح موادمده و آتوجیه بر

 قانون مجازات 621 و 620، 619، 618
 617در ماده : گفته است   » می اسال

می صریحا آمده  قانون مجازات اسال
کسانی که به وسیله چاقو و یا  است که

نمایی و  هر وسیله دیگري قدرت
را ایجاد و اشخاص  موجبات مزاحمت

آنها را تهدید کنند، مجازات شدیدي 
  .دارند

از  سخنگوي قوه قضاییه با اینکه   
هدف اجراي این طرح استقبال کرد 

 اي به نحوه برخورد با این اما اشاره
 در این افراد و دستگیري آنها نکرد و

 به همین دلیل .  توضیحی ندادباره
آیا   :یدملی از او پرس خبرنگار اعتماد

د پیشگیري که مسوول طراحی این ستا
برخورد با این افراد را  طرح بود نحوه

هم تشریح کرده و دستور داده که 
 متهمان بازداشت شوند؟ شبانه و با کتک

 سخنگوي قوه قضاییه هم با همان    
  :آرامش همیشگی در این مورد گفت

  بر اساس فهم قاضی از،شیوه دستگیري
ن شرایط شود، اما ای  صادر می،احکام

با در نظر گرفتن سختی کار نیروي 
در دستگیري این دسته از  انتظامی

افراد باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا 
با شرایط عادي متفاوت  این شرایط

 .تاس
 اما همان خبرنگار بار دیگر به     

بازداشت و  سخنگو یادآوري کرد که
دستگیري بحث دیگري است و با 

همان و کردن چهره مت دار خدشه
مجبور کردن آنها به آفتابه به دهان 

آیا این ! متفاوت است  گرفتن کامال
و آیا فکر ! برخوردها قانونی است؟

براي ،  روشی کنید این روش نمی
 شود؟ برخورد با دیگر متهمان می

این  :جمشیدي این بار با تاکید گفت   
نحوه برخورد به هیچ عنوان به جرائم 

پیدا  یگر تسريو یا بازداشت متهمان د
 شرایط خاص  درکند و  رفتار نمی

است و به نیروي انتظامی کمک 
شرایط اضطراري متهم را  کند در می

 .کنترل کند
  

بهنگام  که بنا بر فتواي توکلی* 
پاسدار کمیته بودن ، زن جوان 

بستنی را اعدام کرده بود،  آ
« زنان در محل کار می باید 

  :حجاب  کامل داشته باشند 
  
ه تازگی در مرکز پژوهشهاي ب ◄

مجلس که توسط توکلی اداره می 
شود دستور داده شده است که به همه 

داده زنان شاغل در این مرکز چادر 
ن اینست که کارکنان آعلت .  شود 

 مایل به بر سر اگر زن این مرکز بدانند 
 خود را کار کردن چادر نیستند باید 

   . رها کرده برونداین مرکز در 
خبرهائی که از ایران : ب اسالمی انقال

دریافته کردیم و خود دو سه خبر 
نها افزوده ایم ، نمونه هاي آمنتشره را بر

دیگري از کاربرد بیان قدرت واپس مانده 
اي هستند که راهنماي مالتاریا و 

   : مالی است–مافیاهاي نظامی 

ضرغامی نامزد 
ریاست جمهوري؟ 

 گروه بندیها در -
 -  درگیریها-سپاه 

دولت واقعی کیست 
  دو حکومت در -

حکومت احمدي 
  ... :نژاد  و

  
از تجربه احمدي نژاد پند * 

نگرفته اند و دارند زمینه به 
ریاست جمهوري رساندن 

  :ورند آضرغامی را فراهم می 
  
 زمینه براي قرار است ،  اطالع بربنا  ◄

 به  ضرغامی رییس صدا و سیمارساندن 

 «در   . ریاست جمهوري فراهم شود
 ، او ریاست جمهوريینده » آانتخابات 
گروههایی از  و خامنه اي از سوي 

سپاه ، او باید به ریاست جمهوري برسد 
 دخیل در تروهاي این شخص  . 

 سیاسی و از اعضاي گروه تصرف 
کننده سفارت امریکا و گروگانگیري 

در ریاست علی الریجانی بر . است 
عد از او ، صدا و سیما معاون او بود و ب

از سوي خامنه اي رئیس صدا و سیما 
   . شد 

  
سپاه یا  واقعی کیست دولت  ◄

  :؟سه قوه ، خامنه اي یا سپاه 
  

 ي صفومی رح     احمدي نژاد از 
 خواسته است به فرمانده سپاه پاسداران

او  نیرو معرفی کند زیرا او می خواهد 
رحیم صفوي .  استاندار را تغییر دهد 8
اگر شما  : ه است گفت او  در پاسخ، 

 دهی رسی و عقلیواقعا به حجت شرع
 هشت استاندار را عوض دی که بايا
 دی جدي هايروی آنها ني و به جادیکن

 ندارم و هشت ی من حرفدیمنصوب کن
ور می آ اما یاد . کنمی میمعرفنفر 

 روهای در نعی سرراتییتغشوم که 
 دولت دارد و بهتر است ي برایمضرات
  ! بکنید  يشتریره تامل ب بانیدر ا

  
  در دستگاه اداري و ر گیریها د *

  : خوزستان در سپاه 
  
«  ،  زنگنهدیحم یبعد از سخنران ◄
، گفته نآکه در  ،  اهواز  »ندهینما

 خط ری نفر زونیلیم 12 از شی باست 
 نفر ونیلیم 4 کنند و ی میفقر زندگ

 براي او ایجاد  یمشکالت،  هستند کاریب
 دهی رسیی به جاش کار. کرده اند
 خود  »اشتباه« مشغول توجیه  است که

   . استین سخنرانآدر 
  سپاهيروهای نانی در ميریدرگ  ◄
 ي به دنبال استعفا : استافتهی شیافزا

   سرداران استاندار خوزستان که از
ن دخالت آسپاه بوده است و علت 

 يکارها اد و باند او درژ ني احمديها
 فرمانده به نی ا، بوده استیاستان
 خود در سپاه و امر  تحتيروهاین

 خود گفته است که از کانینزد
 نی که سپاه در ایکیژاسترات اشتباهات

 يفرد  ازتیسالها انجام داده حما
 و خود محور و لجوج مانند نیبوته ک

  . اد بوده استژ نياحمد
 ي احمد، سخناننیاایراد  دنبال  به    
ده و  دا او را ياد دستور برکنارژن

 گسترده ی منجر به اختالفاتبرکناري او
با  .  استشدهدر سپاه جنوب کشور 

وجود این، برکناري استاندار خوزستان 
مسبوق به درگیري احمدي نژاد با 

  :محسن رضائی است 
به دنبال اختالفاتی که میان باند    

احمدي نژاد با باند محسن رضایی به 
استاندار  احمدي نژاد ،وجود آمد 

گفته می شود . ستان را عزل کرد خوز
که با درگیري هایی که در شهرهاي 
آبادان و خرمشهر به خاطر عزل  عباسی 
مدیر مرکز منطقه تجارت آزاد  به 
وجود آمد میان گروه سپاهی حامی 

حامی استاندار گروه احمدي نژاد و 
که از نیروهاي وابسته به محسن رضایی 

 کلیه  استاندار. بود اختالفاتی پیش آمد
   و بخشدار و معاونت ر  شهردامقامهاي

  5 در صفحه
  

  ؟!توریه
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سپاهی هوادار افراد  به هاي خود را 
این امر . سپرده بود محسن رضایی 

 شده بود که باند احمدي نژاد سبب  
.  استان کاره اي نباشند در این 

احمدي نژاد که خود این استاندار را 
مده و آنصب کرده بود، دیر به خود 

اما چون . ییر او زده است دست به تغ
رویه او اینست که بدون مطالعه ، 
عجوالنه تصمیم می گیرد،  این تغییر را 
به ترتیبی انجام داد که وضعیت استان 
بهم ریخت و ناامنی و هرج و مرج بر 

   .استان حاکم شد
  در،  روزهانی در ا  در همان حال، ◄
 ي به دنبال برکنار،  و خرمشهربادانآ
 يتجار  منطقهریه مد مترقبریغ

 دو نی در ایی هايری درگ،خوزستان
 تیری مد: اند مده آ وجود شهر به
 از ي به فردي منطقه تجارنی اياقتصاد

 ی پاسداران به نام عباسسپاهي روهاین
در مدت  ، اتفاقاز داده شده بود که 

 . خوب کار کرده است  تیمسئول
 شده بود موجب خوب کار کردن او

بارشان  ریز سپاه که او افراد از یبرخ
 هب نکهی و بدون ااقدام کنند ه، رفتینم

 ی و بدون هماهنگاطالع دهند  عباسی
  را بهيگری فرد د،  استاننمسئوال با 
 که ی زمان. اند  او نصب کرده يجا
 مجمع را ک ی دری قصد سخنرانيو

 خود نیداشت با نامه انتخاب جانش
 مردم شد  موجب امر نیمواجه شد و ا

بزنند و   دو شهر دست به تظاهراتنیا
 نی گارد وارد ايروهای ن،نآ به دنبال

 ند و به مقابله با مردمودو شهر ش
 امام جمعه خرمشهر از . بپردازند 

 را از روهای ننیامی خواهد  نیمسئول
 گونه جمع کنند وگرنه هرابانهایخ

نها آ عهده ر برخوردها بنیا تیمسئول
 ینران امام جمعه در سخ. خواهد بود
 و ع دفای خوب عباسيکارها خود از

 تی از او حکا می خواهداز مردم 
 : کنند

 که  رسد یبه نظر ماین طور   
 استان نیا ،اختالفات در خوزستان

. ند  شده ادهیچی سخت و پاری بس،يمرز
 استان که خود نی که سپاه اي گونه ابه

 با خطر از هم یتازگ مسئله دار بوده به
 ده است و احتمال روبرو شیدگیپاش
 خود سپاه  نی در ایی هايریدرگ

  . مده است آبوجود 
 رانیمدی  در پی پریی با توجه به تغ    

 به رانی در اری مدکی عمر  ،در کشور
 هی مانی است و ادهیرس سه روز
امور کشور اداره اختالل در پیدایش 
 رده افراد از نرای مدعموما.  شده است

 دانش ای و ن دو و سه سپاه پاسدارايها
موختگان دانشگاه امام صادق و امام آ
 که در امور باشندی م...  ونیحس
  به. هستند  تی فاقد صالحتیریمد
 دچار ی در پی به صورت پلی دلنیهم
 تا امدهی نيریهنوز مد.  شوند یرمییتغ
 ي کند حکم برکناردایپ  خود رايجا

 یاو بر اساس بغض ها و حب ها داده م
  . شود

  
 نیز از احمدي نژاد پدر زن* 

  :برید 
  
سردار خورشید که پدر همسر   ◄

 از در مخالفت با ،احمدي نژاد است
و از این ر. داماد خود در آمده است 
سپرده بود، از کلیه کارهایی که به او 

 او که گروه  .  کرده اندشبر کنار
حمایت از رییس جمهوري را رهبري 

 به خاطر ،  در این روزهاکرد، می 
 ، از او احمدي نژاد نسنجیده اعمال
  .ه گرفته است کنار

 در جریان انتخاب ،این شخص    
 با دخالت هاي بسیار در ،احمدي نژاد

مراکز بسیج و سپاه و مذاکرات پی در 
نامزدي ریاست جمهوري و  زمینه ،پی

 به این مقام را احمدي نژاد رسیدن 
   .ورده بودآفراهم 

    
  :حسین شریعتمداري ونقش او * 
  
 مهره نیاي عتنمداری شرنیحس ◄
 امور هیوابسته و بحران ساز در کلو

شکار و پنهان  آ يها کشور دخالت
  نفوذ خود را روز به روزطهی حاو. دارد

 بهلوده آ مهره نی ا .  دهدی مگسترش
در  معلوم نشد ،  و کشتارتیجنا

در  انقالب از کجا سر اول يروزها
 اما ماهیت قدرت پرستانی را. ورد آ

شناخت که در پی تصرف دولت بودند 
مدن به آپس کار خود را با در . 

سپس  . شروع کرد  ها تهمی کخدمت 
«   کارمایبا ورود به سازمان صدا و س

 .   را شروع کرد» پاکسازي 
  انقالب وي در دادگاهها، همزمان     

 قرار ي و در کنار الجوردیدادستان
از . تواب گري را شیوه کرد گرفت و 

 نامخالف انهی وحشي هایی بازجواهر
  را ياری توانست عده بساستبدادیان، 
  از عواملیکی باز او . توبه دهد 

 ی در النه جاسوسانی دانشجوکیتحر
ئی که سفارت امریکا و در روزها . بود

 بود، » دانشجویان خط امام « در اشغال 
 .  ، دعا تفسیر می کرد انیدانشجوي برا

 در بخش، کارها  نیهمزمان با همه ا
  بحران، در  سپاه پاسداراني هایبررس

بعد از کودتاي .  شد سازي، دست بکار 
  در کنار و تشکیل واواك، 60خرداد 

 ،ي و ذوالقدر و صفار هرندی امامدیسع
، شرکت   هاتیهمه جناارتکاب در 

 . جست 
.      او را مدیر مسئول کیهان کردند    

ه با ن پس،  پرونده سازي شد کآاز 
انتشار پرونده هاي ساختگی در کیهان، 
زمینه ساز دست بکار سرکوب شدن 

با همکاري .  دادگاه انقالب شد 
واواك و صدا و سیما  و دادگاههاي 
انقالب ، به جان شخصیتهاي سیاسی 

. زادیخواه و سازمانهاي سیاسی افتاد آ
 ی امامدیسعي  را براتی هويبرنامه ها

 دکر پخش مایو از صدا و سکرد  دیتول
   کرددی را تولغن برنامه چراآبعد از . 
  .ن را پخش کرد آمای صدا و سو

سازمانی نیز یود  و مدرس ریمد     او 
 نهائی را که از آ از جمله ،که  افراد
 به خدمت دادگاه قم هیحوزه علم

 را تعلیم  انقالب و واواك می رفتند 
 . می داد 

روه  به گیکیاو در حال حاضر با نزد    
 زیاد اری قدرت بساز ،  ادژ نياحمد

 کیهان قاتیمرکز تحق.  برخوردار است
 نی مجموعه اری به عنوان زو  واواك با 

 .  کندیوزارت کار م
 به کیهان  اعضاي هی کلبایتقر     

 ي احمدحکومت در يدی کليکارها
 هی کلبایتقر.   شده اندمنصوب ادژن

در دست افراد   وزارت ارشاد مقامهاي
 .  یهان هستند ک

» بچرخان  رهبر «  او اینک خود را    
  حکومت  ي تراش و  جمهورسییرو

 با یکی ارتباطات نزدمی بیند و ساز 
  .  دارد سی انگلبه  از وابستگانیبرخ

 
چگونگی وزیر شدن در این *  

   :رژیم 
  
 وزارت اسکندري چگونه به  ◄

 مدیران نچه آکشاورزي رسید ؟ بنا بر 
 می گویند این  خانه این وزارت

 این شخص از کارکنار رده دهم 
نه معلومات الزم .  وزارتخانه بوده است

و نه تجربه و نه کفایت تصدي این مقام 
الزم شد چگونگی وزیر .  را دارد 

نتیجه تحقیق این . شدنش تحقیق شود 
  ، از بستگان موسوي جزایريو که اشد 

 نماینده ولی فقیه در استان خوزستان« 
 در زمانی که قرار بوده .  می باشد » 

 تقسیم ها قدرتمدارمیاناست وزرا 
 از مدیران با ، جاللی، با اینهمه، شوند

کشاورزي به وزارت سابقه و کارآمد 
موسوي برگزیده می شود،  مقام این 

  ، خبر پس از شنیدن جزایري 
« اسکندري را با خود از خوزستان به 

  : وید ورد و می گآمی  » بیت رهبري
تا مقام وزارت کشاورزي را براي 

از بیت خارج نخواهم اسکندري نگیرم، 
  .شد 

سعی می  »  بیت رهبري«      مسئوالن 
 وزیر کنند به او حالی کنند که 

اما  از .  انتخاب شده استکشاورزي 
 این سرانجام ،  . یند آعهده او بر نمی 

و بی  نادان خانه را  به این فرد وزارت
 از طرفه این که .  می سپرند کفایت 

افرادي که با این وزیر به این وزارت 
 جوانی است ند، یکیخانه آمده ا

 ساله که معاونت جوانان این 26حدود 
او  نام  .  را برعهده داردوزارت خانه 
 زمانی که به تهران . است فیضی خواه 

آمد حتی پول اجاره خانه را هم 
  او، اما در این دو سال. نداشت

 2توانسته است خانه اي در حدود 
 تومان در خیابان شریعتی تهران اردمیلی

  .براي خود خریداري نماید 
   

گروه بندیها و اختالفها  در * 
سپاه  دارند شکل قطعی بخود 

  : می گیرند 
  
 محسن رضایی و شمخانی هايگروه●

و قالیباف و عالیی کم کم در حال 
نزدیکتر شدن  و نزدیکتر کردن 

 . اي هوادار خود در سپاه هستندنیروه
 هاي اختالفائتالف در حال بررسی این 

به وجود آمده در سپاه و جمع آوري 
 احمدي ئی هستند که از اطراف نیروها

   . پراکنده می شوند نژاد 
همایش ایران « در محسن رضایی    

که روزنامه »  از حرف تا عمل 1404
 : گفته است خراسان ترتیب داده،

 فتاح،  وصادق محصولی ،ژاداحمدي ن
 .  ها نیروهاي دست شش هستند این
 مانند فتاح و محصولی از يافراد

 به حساب کسانی بوده اند که در سپاه 
 او در مورد احمدي . مده اند آنمی 

 توان ریاست او: ه است نژاد هم گفت
 تنها در حد یک .  ردجمهوري را ندا

  به همین دلیل.  قابلیت دارداستاندار 
است که می بینیم برخی اوقات واکنش 

.  می دهداز خود نشانهایی آنچنانی 
و در حد آقاي هاشمی و آقاي خاتمی ا

 آنها سالها در سیاست بوده اند  . نیست
و آقاي احمدي نژاد در یک استان 

او نمی باید به . استاندار بوده است 
  .ریاست جمهوري می رسید 

 شمخانی که از ، حالان در هم ●
  60 سال ي کودتارکت کنندگان درش

 در همایش ، در یک سخنرانی بود، 

  ،پیشکسوتان جبهه و جنگ و رزمندگان 
اصولگرایی که به جبهه : است گفته 

نرفته باشد مانند مسلمانی است که نماز 
باره  این حرف را در  . نخوانده باشد
مقام  که به تازگی به ه است افرادي زد

دعاي مدیریت رسیده اند و ا
   .می کننداصولگرایی 

شمخانی در یک دیدار خصوصی با     
برخی از نزدیکان خود در سپاه گفته 

تازه به دوران هاي  این بچه  :است
آقاي احمدي و بر  دور که دررسیده 

رفتار می کنند که  هستند چنان نژاد 
گویا من و حاج محسن از امریکا به 

رفتار این تحمل .  ایران آمده ایم 
ی ئاه بچه . ی براي ما سخت است خیل

وران مقاومت هنوز به مدرسه که در د
د که ند و ادعا کنن حاال بیایمی رفته اند

 در مورد ایران و نها هستند که باید آ
  .د نانقالب ایران تصمیم بگیر

عمق نارضائی و شدت با توجه به  ●
اختالفها که اینگونه اظهارات بازگو می 

 سپاه گروه ر، د در حال حاضر ،کنند 
  :زیر شکل گرفته اندبندي هاي 

 . گروه به اصطالح کودتاگران  - 1
 سر  این گروه  رضایی و شمخانی 

  .هستند 
گروه رحیم صفوي که اصال  - 2

به حساب  احمدي نژاد را جزء آدم
 اینها کف :نمی آورند و می گویند 

 به . روي آب هستند و از ما نیستند 
 رحیم انهمین دلیل است که هوادار

صفوي وارد این بازي ها نشده اند و 
  تنها بخش اقتصادي را در دست دارند 

  گروه هوادار احمدي نژاد  - 3
  گروه هوادار ذوالقدر  - 4
  گروه هوادار مرتضی رضایی  - 5
    » اقتصادیون« گروه  - 6

 به هم ریخته  سپاه را این گروهها      
  اند 
 سپاه که فکر می »ون اقتصادی « ●
 با استفاده از کار ارزان ند کرد

د کارهاي عظیم نسربازان می توان
 مشکل ، به دنانجام دهرا اقتصادي 
 بسیاري از طرح که . ند برخورده ا
 حکومت و  صنایع  را با ان قراردادش

 به خاطر عدم توانایی  ،اند بسته دولتی 
 به شرکتهاي خصوصی انجامشان ، 
 در  قرار شده است. ندواگذار کرده ا
بستن  سپاه کارها را با ، سال جاري
دریافت  بگیرد و به  حکومت قرارداد از

شرکتهاي خصوصی واگذار درصد ، به 
  . کند 

  
حکومت در حکومت یا  *

حکومت  اصلی که در سایه 
تصمیم ها را می گیرد و به 

  :وزیران ابالغ می کند 
  
 دو حکومت تشکیل  احمدي نژاد    

صمیم ها را حکومتی که ت: داده است 
 و هیأت در سایه قرار داردمی گیرد و 
اعضاي حکومت اصلی او . وزیران او 
   :عبارتند از 

هاشمی  - زریبافان  -علی سعید لو     
 –برقعی  - مجتبی اعالیی -ثمره  

 – محمد علی رامین –صادق محصولی 
  بذر پاش 

 هم باگروه همواره    اعضاي این 
 اینکه به  در مورد مسائل بدون. هستند

دیگران و نظرات کارشناسان و مشاور و 
 خود به ،معاون و وزیر توجه کنند

  تصمیم می گیرند و به وزرا ،تنهایی
 در صورتی که وزرا . می کنند ابالغ 

 از آن سرپیچی نمایند خود راسا آن را 
  . به اجرا می گذارند 

در کارهایی که در این دوره ریاست 
راسا جمهوري آقاي احمدي نژاد 

دستور داده و تصمیم گیري کرده 
است این گروه بوده اند که در این 
تصمیمات دخیل بوده اند و وزرا در 

نه نظر داده اند و نه صاحب این موارد 
نمونه هایی از تصمیم . رأي بوده اند 

   : هاي حکومت اصلی 
   در شبانه روز ندادن ساعت تغییر  -
  تغییر ساعت کار بانکها  -
وردن سود بانکی که در پایین آ -

بالروس انجام شد با تمام مخالفت 
   . کردند هایی که مسئولین اقتصادي 

تغییر مدیران و بر سر کار آوردن  -
مدیران جوان و بی تجربه بدون در 

تازه ترین موارد . نظر گرفتن سابقه
نها، تغییر مدیر عامل شرکت بیمه  و آ

استاندار خوزستان بودند که واکنش 
   . ختند برانگی

 سیاست هسته اي خاص احمدي نژاد -
که با سیاستی که  الریجانی  باید به 

  . هنگ نیست آاجرا بگذارد نیز هم
 انتخابات شوراي شهر و مجلس -

  خبرگان 
دخالت در جریانات سیاسی در  -

  کشورهاي دیگر 
 انکار هولوکاست و اسرائیل می باید -

که این . از صفحه تاریخ پاك شود 
، منکر می شود و برایش این و روزها 

  .ن توجیه را می سازد آ
 بدرقه رسمی ملوانان و تفنگداران -

  انگلیسی  
  ...  و -

    و کارهائی هم هستند که احمدي 
نژاد واکنش می شود و انجام می دهد 

مثل ماجراي بخشیدن روستاي خسرو : 
شیرین به ابهر و سخن او در باره 

  ... تجدید رابطه با مصر و
  

 در حکومت ی کهگروه دوم* 
، حکومت تشکیل احمدي نژاد

را متصدیان ترورهاي داده اند 
دم ربائی ها و کشتار  آسیاسی ، 

  :زندانیان تشکیل می دهند 
  
 اصلی ترورها و هايچهره   یکی از ◄

ربایش هاي سیاسی ها به کمک یاران 
 خسرو از جمله : ه است مدآخود 

د و کسانی بود که زمانی که انقالب ش
 نام خود را به ،قرار شد به حوزه برود
قا خسرو می آ  . روح اهللا تغییر داد

دانست که به کارهایی وارد می شود 
   .در خور خود نیاز دارندنام به که 
ورود به حوزه  قا خسرو بعد از    آ
.  رفت  حقانی ، به مدرسه علمیه

  با مصباح یزدي و نزدیک شدنش
اند تیجه رسبه این نرا  او همدستانش، 
اسالم « نهم از نوع آ، که خشونت

می تواند او را » ئی و وال انقالبی
 وقتی که سال . کند صاحب همه چیز 

 يرییس جمهوربر ضد  شد و کودتا 60
منتخب مردم توسط کودتاگران انجام 
شد و انقالب مردم مهربان ایران توسط 
عده اي که بویی از انقالب نبرده 

ختلف از دست بودند به بهانه هاي م
 درگیري ،ن ربوده شدآصاحبان اصلی 

هایی در کشور براي برگرداندن 
   . غاز شدآانقالب به راه اصلی خود 

  6 در صفحه
  

  ؟!توریه
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  1386  تیر  3 خرداد  تا 21  از  673ره شما
   

  

   

 ،نهاآس أولی کودتاگران و در ر
  هاشمی دستیارانش، خمینی و
 و بهشتی و خامنه اي و رفسنجانی 

موسوي اردبیلی و گروه امریکاییان و 
 خط قرار گرفتند همه با هم در یک... 

و در سرکوب مردم از یکدیگر پیشی 
  می گرفتند 

 جالدان و جنایتکاران ، در این میان    
براي اینکه بتوانند مردم را به راحتی 

خوند آسرکوب کنند عده اي جوجه 
 در آنان مشهود کاريجنایتروحیه که 

 به جنایتکاري،بود را براي آموزش 
 طدادگاههاي انقالب ساخته شده توس
 اینکه خمینی فرستادند تا در آنجا بدون

اطالعی از دادگاه و حق و حقوق و 
 آنگونه ،داشته باشند... عدل و داد و

 در خدمت که خود تشخیص می دهند
، قرار گیرند و  روحانیتدولت سلسله 

موانع استقرار این دولت را سر به 
 هر چقدر از  اجازه یافتند  .نیست کنند 

 در این  .  بکشندمردم را که خواستند
 –میان به افرادي همچون میر حجازي 

 –محمدي عراقی  - نیري - –فالحیان 
 – رهبر پور – علی رازینی –حسینیان 
 – اراکی – مبشري –ه اي ژمحسنی ا

 – هادي غفاري –پورمحمدي بیریا 
تحت نظر موسوي تبریزي و دعاگو و 

 همچون خزعلی و بزرگان خود، 
 ...  اردبیلی و جنتی و بهشتی و موسوي

این  . به حرفه جنایت مشغول شدند 
  عده نه درسی خوانده بودند و نه 

کار خود را با صدور . تجربه داشتند 
  .حکم اعدام  و قتل شروع کردند 

ما  خود : حسینیان بی جا نمی گفت 
  .یک پا قاتلیم 

 آن زمان این بچه ،به هر حال     
 نابود  آخوند ها را براي تشخیص و

ردن جوانان به دادگاههاي استانها ک
فرستادند تا در آنجا دوره آموزشی 
خود را بگذرانند و هر کس در این 
مدت کوتاه توانسته بود بهتر از همه 

 مقامهايجوانان را سالخی کند به 
 نها ، آاز جمله .  ارتقاء می یافت باالتر 

  . بود که ترقی کرد آقا خسرو 
ر در وي با جدیت و تالش بسیا     

کوتاه زمان دهها تن از جوانان کشور 
 ،  بعد از آن. اعدام فرستادمیدان را به 

در کنار فالحیان و محسنی اژه اي و 
 . قرار گرفت ... رازینی و پورمحمدي و
 مهم مقامهاي در ، از آن زمان به بعد

قضایی و اطالعاتی و مطبوعاتی مانند 
عقرب حرکت کرد و در هر مقامی که 

 دادگاه انقالب و در رفت ، می گقرار 
دادگاه ویژه مطبوعات و دادگاه ویژه 
روحانیت و دادگاه انقالب و دادگاه 
مخصوص فتواي اعدام مرتدین و 
دادگاه هاي ویژه وزارت اطالعات و 

 تنها به فکر ، دادستانی هاي مختلف
و صعود در سلسله ماندن بر قدرت 

براي وصول به مقصود،  از . مراتب بود 
به نایتی روي گردان نبود و هیچ ج

  .هیچ کس رحم نمی کرد 
آقا خسرو بارها در حمایت از سعید     

که   دفاع کرد امامی مهره بیچاره اي 
   . به دست دوستان خود به قتل رسید

 تمام  ترورهاي شکار کرد که آدفاع او 
، سیاسیون در داخل و خارج از کشور

توسط سازمان ترور انجام گرفته و 
واواك و سپاه در سطح باالي  افراد
  . نها نقش اصلی راداشته اند آ

 خود را می  خسرو که تنهاقا  آاین     
 مخالف را ارتداد می بیند و هر نظر 

 جمله سه قاضی اي بود که  ازخواند، 
« نها آ سیاسی که رژیم به ي در  جنایتها

 شرکت نام نهاد، » زنجیره اي قتلهاي 
 به راحتی در  وي. ند مستقیم داشته ا

جلسه اي در یکی از دخمه هاي 
خیابان ابوذر اعالم کرد که واهللا قسم ما 

 او این –خودمان ازاول قاتل بوده ایم 
 یرادسخنرانی را در این دخمه زمانی ا

کرد که سعید امامی کشته شده بود و 
گفت ما خودمان بارها کسانی را که 
می بایست خودکشی می کردند 

او   .  می کردیمتحریک به این کار
اعترافات بسیاري را زیر شکنجه گرفته 
است که همه نمونه هاي اعالي عدالت 
پروري و مهرورزي از نوع مطلوب 
  . احمدي نژاد و همانندهاي او هستند

ز ادارات قا خسرو خان در بسیاري ا   آ
یات  از اعضاي ه،سساتؤو سازمانها و م

 . مدیره و یا رییس هیات مدیره است 
 اینجاست که در کنار او در این جالب

افرادي چون محسنی اژه مؤسسه ها ، 
اي و پور محمدي و دري نجف آبادي 

 به عنوان دیگر   و رازینی و فالحیان
 . اعضا و یا اعضاي شورا قرار گرفته اند 

در مرکز اسناد انقالب  او سالهاست که 
 .  بوده است کار اسالمی مشغول به 

 و پور محمدي حمید روحانی و رازینی
 همکار او بوده و اژه اي و دیگران نیز 

   .اند
 هر هفته در روزهاي  ، خسرو قا   آ

 همه توطئه ، چهار شنبه حوالی غروب
گران دوست و یاران دیرین و دخیل 
در ترورها را گرد هم جمع می کند و 
پرونده ها را بررسی می کنند تا 

قربانیان جدید تصمیماتی در مورد 
جالب است که بگوییم در این . بگیرند 

جلسه هر کسی که به نوعی در دوران 
 در جنایت ها و ترورها دخیل ، انقالب

  از جمله  .، شرکت دارندبوده است
شریعتمداري  و ذوالقدر و حسین 

... مرتضی رضایی و صفار هرندي و 
 نیز دیده شده اند که یا خود یدیگران

  کسی را از سوي خود آمده اند و یا 
  . اند فرستاده ه این جلسبه

قا آ وجود ، ین سوداز عید امسال ب     
 در کنار احمدي نژاد از سوي خسرو 

مصباح یزدي و پور محمدي و محسنی 
به ضرور تشخیص داده شد و اژه اي 

و هم  و ا کردند ریس جمهور گوشزد 
   . قا خسرو را مشاور کرد آ

 حرکات قا خسرو،  آبا سر کار آمدن     
نی و پشت پرده یاران زیرزمی

جدانشدنی یعنی حسینیان و پور 
 حسین  محمدي و صفار هرندي و

شریعتمداري ومحسنی اژه اي صورتی 
جدید به خود گرفت و قرار بر این شد 
که یاد سعید امامی رازنده سازند و اگر 
شد براي او و زنده ماندن یاد او همان 
کارهایی را که در زمان او می شد 

 از زمان بر ،  به همین دلیل. تکرار کنند
   :قا خسروآ  روي کار آمدن

توطئه دانشگاهها به شکلی بسیار  ●
 ولی این . عجیب به اجرا در آمد

توطئه با یک حرکت نا موفق بسیجی 
اي تازه کار در دانشگاه امیر کبیر لو 
رفت و کار به جایی رسید که حتی 

گاه آاز ماجرا  »  نمایندگان « برخی از 
توطئه ضد  جریان افشاي این . شدند 

دانشجوئی ،  همگان را  از هویت 
گاه کرد آطراحان و مجریان توطئه 

  .  تا حدي خنثی شد توطئه  و 
 بود که برخی به ماجرابه دنبال این      

یاد سایه شوم باند سعید امامی افتادند و 
فکر کردند او دوباره زنده شده است 

 که باند اما باید به این نکته اشاره کرد
حاکم بر ایران همانهایی هستند که در 
زمان سعید امامی از یاران و همکاران 

نها هستند آهم اکنون نیز او بوده اند و 
که در حکومت احمدي نژاد مقامهائی 

نها را به ارتکاب جنایتها آرا یافته اند که 
  .  توانا می کند 

 تهیه طرح سرکوب به دنبال  ●
 داختن دانشجویان و از صدا ان

 نقشه هاي دیگري تهیه و به ،دانشگاهها 
   :اجرا گذاشته اند 

 برخی از ، دستگیري با برنامه -
،  براي پایان ایرانیانی که در آمریکا 

دادن به تنش شدید میان امریکا و 
اینها از حامیان . ایران فعالیت می کنند 

 هاله اسفندیاري . اصالح طلبها  هستند 
ا هاشمی به علت داشتن تماس ب

روشی که در . رفسنجانی توقیف شد 
توقیف او و دیگران بکار رفته است،  

سازمان ترور کار است که همان روش 
  باند مخوف تروریست و آدم ربا و 

   :داشته اند 
در زمانی که هاشمی رفسنجانی    

 بود و علی فالحیان يرییس جمهور
 و حسینیان قاضی زندان واواك وزیر 

ه ناگاه شایعه خروج ببودند، اوین 
فرج سرکوهی در  نویسنده ایرانی 

به این صورت که . ایران پیچید 
 از او  می گفتند واواك مسئولین 

ایران به سوي آلمان پرواز کرده  و در 
 ورود و مهرآلمان نیز پاسپورت ا

 را در نکه او آحال  . خورده است
فرودگاه ربوده  و به زندان برده 

ن روز، محل هرگاه در هما. بودند
، در یک خانه تیمی متعلق به زندان او 

واواك، در خارج از کشور اعالن نشده 
بود ، اي بسا او را سر به نیست می 

   . کردند 
 را ربوده این روزها علی شاکري  ●

در امریکا، در دانشگاهی ، او در . اند 
مؤسسه اي کار می کند که مخالف 
. جنگ است و براي صلح کار می کند 

 مسئولین . اند  در فرودگاه ربوده  رااو
او دو بار از فرانسه  : می گویند واواك 

با خانواده اش تماس گرفته است اما 
دوستان و خانواده اش می گویند 

 ، از قسمت بار،وسایل او را در فرودگاه
 دم ربائیآ این گونه  . پس گرفته اند

 و بارها   است واواكها در تخصص 
 بسیاري  .زده استدم ربائی آدست به 

را ربوده و کشته و جنازه هاشان را در 
گوشه کوچه اي، بیابانی ، انداخته 

گویاي  گم شدن علی شاکري . است 
سر دسته  و دیگر نست که واواك آ

 سرکوب و ترور و مافیاهاي نظام هاي 
عمل والیت بار دیگر با تمام قوا وارد 

 جالب اینجاست که بدانیم . شده اند 
مشاور نیان یحسخسروی که از زمان

است این گونه احمدي نژاد شده 
  .عملیات بیشتر شده اند 

   
موزش و پرورش آچرا وزیر * 

  :استیضاح نشد ؟ 
  
روزي که قرار بود وزیر آموزش و  ◄

نقشه اي بنا بر  ، پرورش استیضاح شود
کشیده  مجلس مافیاها که هیات رییسه 

 استیضاح  » نمایندگان«  برخی از ، بود
 آموزش و پرورش به  وزیرکننده

ماموریت هایی به استانهاي لرستان و 
 گلستان فرستاده بودند تا نتوانند در 

شرکت داشته استیضاح و رأي دادن 
عده اي  ، عالوه بر این. باشند 

 هم تهدید کردند که ازنمایندگان را 
اگر وزیر آموزش و پرورش استیضاح 
   . دشود وزیر نفت را بر کنار خواهیم کر

   
اعتراف و دروغ گوئی رحیم * 

   :صفوي 
    
 شخصی به در یک برنامه تلویزیونی  

که از فرزندان  - نام رضا رشید پور 
 است و از کشته شده ها در جنگ

 که  به به صدا و سیما راه کسانی است
  تلویزیونی، از در برنامه اي - یافته اند 

  : پرسیده است رحیم صفوي 
ا درست است یآقاي رحیم صفوي آ

درزمانی که خرمشهر را عراق تصرف 
کرده بود آقاي بنی صدر دستور عقب 
نشینی داده بود و گفته بود که ما از 
خرمشهر عقب نشینی کنیم و بعدا با 
جنگ هایی مانند پارتیان می توانیم 

   ؟آنجا را نجات دهیم 
 او نشنیده پاسخ دادرحیم صفوي     

از است بنی صدر دستور عقب نشینی 
 ندخرمشهر را داده باشد و تنها می دا

زمانی که خرمشهر تسخیر شده بود و 
از    : او گفت، همه گریه می کردند

دست دادن خرمشهر اینقدر مهم نیست 
که همه اینگونه نارحت شوند و حتی 
اگر اهواز را هم گرفتند ما به کوههاي 
خوزستان و دزفول میرویم و در آنجا 

ی کنیم و با در مقابل عراق دفاع م
جنگهایی که مانند پارتی ها بود در 
برابر آنها می ایستیم و کشور را آزاد 

   ) 1 ( می کنیم
  اینرحیم صفوي     در این گفتگو، 

ما اصال انتظار :  ورد آاعتراف را بر زبان 
حمله عراق را نداشتیم ولی زمانی که 
عراق حمله کرد بسیار قدرتمند شده 

 در مقابل بود و ما توان مقاومت
نیروهاي مجهز آن را نداشتیم ولی با 

 روز 34این وجود در خرمشهر حدود 
مقاومت کردیم و در نهایت تنها بخشی 

    ) 2 (  .ازآن را به عراق واگذار کردیم
    او که متوجه شد با اعتراف خود، 
دروغهاي سه دهه سران رژیم و نظائر 
خود را در باره بنی صدر تکذیب 

: دروغ دیگري گفت   کرده است، 
 به نیروهاي بسیجی قاي بنی صدر آ

بر این دروغ،  ) 3. ( کمک نمی کرد 
آقاي بنی صدر : دروغ دیگري افزود 

سیاستش این بود که با مذاکره با 
امریکا بتواند مقابل هجوم عراق بایستد 
ولی نیروهاي ارتشی و بسیجی خود 

 در این کار دخالت کردند و در اراس
   ) 4. ( ایستادند مقابل عراق 

نامه (  به ترتیبی که در کتاب نامه ها- 1
 )هاي آقاي بنی صدر به آقاي خمینی

مده است،  پیش از حمله عراق به آ
ایران ، در کرمانشاه،  در اجتماع 
مسئوالن ارتش و سپاه و با حضور 
رجائی ، نخست وزیري که خمینی 
تحمیل کرده بود،  سرلشگر شهید 

س ستاد ارتش  فالحی، جانشین رئی
با توجه به بالئی که بر سر ارتش : گفت 

ن آاز هم پاشیدن شیرازه ( مده است آ
، در صورت حمله ) توسط مالتاریا 

 روز  نمی توانیم 4عراق،  بیشتر از 
: مسئوالن سپاه گفتند . مقاومت کنیم

می گذاریم قواي عراق . مهم نیست 
مناطقی را اشغال کنند بعد بشیوه 

  ! نها می افتیم آن چریکی به جا
    رئیس جمهوري  خطاب به مسئوالن 

از وجب به وجب : ارتش و سپاه گفت
 روزي را 4شما . وطن دفاع می کنیم 

که می توانید با جان و دل با متجاوز 
بجنگید ، از روز پنجم ببعد، مسئول 
دفاع از ایران ، مردم ایران و منتخب 

  .نها است آ
 صفوي      حال اگر در دروغ رحیم

 26توجه کنیم می بینیم  در دروغی که 
سال است تکرار می شود، تغییرهاي 

ن را بعد از آ زمان :مهم داده است 
تصرف بخشی از خرمشهر گردانده 

مدعی است که بنی صدر گفته .  است 
است به کوههاي خوزستان می رویم و 

دروغگو نمی .  زاد می کنیم آکشور را 
زستان داند که منطقه جنگ دشت خو

بود و با رفتن به کوهها  نمی شد ایران 
و اگر بنی صدر به نظر . زاد کرد آرا 

مسئوالن سپاه عمل می کرد، مناطق 
نفت خیز خوزستان به تصرف عراق در 

مد و ایران توان مالی و در نتیجه آمی 
نظامی راندن متجاوز را از دست می 

و باالخره ،  دروغی که می گوید . داد
 را از شیوه جنگی پارتها بی اطالعی او

در حقیقت، پارتها  . گزارش می کند 
زیر فشار دشمن زمین از دست نمی 
دادند تا بعد بشیوه چریکی دشمن را به 

. ورند و وادار به رفتن کنندآستوه 
از برابر : حیله جنگی بکار می بردند 

دشمن می گریختند و دشمن بگمان 
ن را دنبال می آشکست قشون ایران ، 

  .  و در دام می افتاد کرد
  خرمشهر را یازده گروهی به - 2

تصرف عراق دادند که مالتاریا فرستاده 
نه تنها  .  بودند از شهر دفاع کنند 

رحیم صفوي دروغ می گوید  که بنی 
صدر  گفته است تصرف خرمشهر و 
حتی اهواز از سوي قواي عراق مهم 

، بلکه بنی صدر بر سرنوشت وطن نیست
ن بازي می آتاریا با خویش که مال
دستش را از امور . کرد، گریست 

بالدرنگ، لشگر . نظامی کوتاه کرد
خراسان را مأمور دفاع از خرمشهر و 

بادان را از آاین لشگر ، . بادان کرد آ
سقوط نجات داد و بخشی از خرمشهر 

  .را نیز پس گرفت
  دروغ رسوا تري می گوید وقتی - 3

ي بسیج مدعی می شود بنی صدر به قوا
البد به نظر این .  کمک نمی کرد 

دروغگو بنی صدر می باید می گذاشت 
شهرهاي دیگر خوزستان نیز مثل 
خرمشهر سقوط می کرد  تا بگویند او به 

  ! بسیج کمک می کرد 
ن زمان، سپاه آ     حقیقت اینست که 

 هزار نفرات داشت که در شهرهاي 20
مختلف وسیله استقرار حاکمیت مالتاریا 

به قول فرماندهانش افراد سپاه . ودب
حتی تیراندازي با تفنگ را نیز 

یعنی سپاه نیروئی به .  نیاموخته بودند 
ن کمک آحساب نبود تا  بنی صدر به 

 سال جنگ  را 8متاسفانه می باید . کند 
ادامه میدانند تا  ارتش فرسوده شود و 
یک نسل قربانی شودو آنگاه سپاه  

 دیروز ستون نیروي مسلحی بگردد تا
فقرات رژیم مالتاریا و امروز ستون 

 مالی –فقرات  رژیم مافیاهاي نظامی 
  . بگردد 
نچه بنی صدر نمی خواست این      آ

بود که جوانان کشور در سازمانی 
یند، آنظامی، به خدمت مالتاریا در 

ستون پایه اي از ستون پایه هاي 
استبداد جنایت و خیانت و فساد گستر 

ردمی را که به یمن انقالب بگردد و م
ن خود کرده و آخویش، والیت را از 

حق تصمیم جسته بودند را از صحنه 
براند و عامل استبداد وابسته بر ضد 

. زادیشان بشود آمردم ، در استقالل و 
نها  که در سپاه هستند و کرامت آ

انسانی خویش را از یاد نبرده اند، می 
ا نهآبر. دانند  حق با چه کسی بود 

است که ننگ را با پایان دادن به نقش 
سپاه بمثابه مهمترین ستون پایه استبداد 
وابسته ، بشویند و به خدمت وطن 

  .یند آخویش در 
    رحیم صفوي اعتراف مهمی می کند 

شکار می کند آو دروغ مالتاریا را 
وقتی می گوید ماهیچ باور نمی کردیم  

زیرا اداره . عراق به ایران حمله کند 
اطالعات ستاد ارتش گزارشی در باره 
تدارك عراق براي حمله به ایران تهیه 

این گزارش، به دستور . کرده بود 
رئیس جمهوري، توسط سرلشگر فالحی 
و سرهنگ کتیبه ، رئیس وقت اطالعات 

در . ارتش، براي خمینی تشریح شد 
روزهاي بعد، خمینی به بنی صدر گفت 

هیچکس . این گزارش دروغ است : 
این دروغها . به ایران حمله نمی کند 

خوند آرا قشونی ها می سازند تا پاي 
  !را از ارتش قطع کنند

یا اعتراف امروز رحیم صفوي به آ     
این معنی است که اداره اطالعات سپاه 
، یعنی محسن رضائی و دسته او ضد 

  گزارش تهیه کرده و به نزد 
  

  7 در صفحه

  ؟!توریه
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  1386  تیر  3 خرداد  تا 21  از  673ره شما
   

  

   

ه اند خمینی برده و او را مطمئن کرد
  ؟ که هیچکس به ایران حمله نمی کند

 رحیم صفوري  دروغ بس شگفت و – 4
رسواي دیگري ساخته وقتی گفته است 
بنی صدر سیاستش این بود که با 
مذاکره با امریکا بتواند مقابل هجوم 

  !!عراق بایستد 
سخت ساده لوحانه » توریه «     این 

  زیرا ! ساخته شده است 
 امریکا و  عراق به حمایت– 1/4

عربستان و کشورهاي خلیج فارس به 
بنی صدر . ایران حمله کرده بود 

مرتب در کارنامه ، این واقعیت را 
از کودتاي . خاطر نشان می کرد 

نقدر بر اظهار آ بدین سو، نیز 60خرداد 
  حقیقت استقامت کرد تا سرانجام ، 

  
  . سندها حقیقت  را باز گفتند 

، یعنی  مقامهاي وقت امریکا – 2/4
،  کلمه اي ... کارتر و مشاور امنیتی او و

در باره مراجعه بنی صدر به امریکا 
در عوض،  نوشته و . نگفته و ننوشته اند 

گفته اند بنی صدر امریکا را متهم می 
کرد و می کند که عراق را به جنگ با 

  .ایران برانگیخته است 
 اما اگر در سندي و در قولی از – 3/4

اي امریکا کلمه از مراجعه قولهاي مقامه
نها نیست،  از مراجعه آبنی صدر به 

نها شرحهاي مفصل آقاي خمینی به آ
بر خالف قانون : انتشار یافته است 

اساسی، بدون اطالع رئیس جمهوري و 
بدون داشتن اختیار قانونی، خمینی 
صادق طباطبائی را به نزد گنشر، وزیر 

لمان فرستاد تا واسطه آخارجه وقت 
گوي او و امریکائیها شود و گفت

کریستوفر، معاون وقت وزارت خارجه 
زادي آمد و بر سر آلمان آامریکا  به 

گروگانها با صادق طباطبائی گفتگو کرد 
نشانه مأموریت صادق طباطبائی از . 

سوي خمینی نیز این شد که امریکا 
زاد شدن گروگانها را تهیه کند آشرائط 

ان و خمینی همان شرائط را  بعنو
و این طور . شرائط ایران ، اعالن کند 

  .شد 
     در همان حال ، فرستاده هاي دیگر 

 بوش وارد –خمینی ، با گروه ریگان 
. معامله پنهانی بر سر گروگانها شد 

 که افتضاح اکتبر –چون این معامله 
 انجام شد ، –سورپرایز نام گرفت 

گروگانها پیش از انتخابات ریاست 
پس از . زاد نشدند آجمهوري امریکا 

ن،  حکومت کارتر به قول خودش آ
ایران را نقره داغ کرد و گروگانها را 

  .پس گرفت 
تحت امر ، ...   سپاه و بسیج و- 4/4

، در  سال8مالتاریا ، جنگ را بمدت 
 ادامه سود انگلستان و امریکا و اسرائیل 

دادند  زیرا می خواستند استبداد 
ر کنند و سپاه مالتاریا را بهر قیمت مستق

را جانشین ارتش و ستون فقرات این 
توجیه فرماندهان . استبداد بگردند 

سپاه ، بر ادامه جنگ بعد از فتح 
خرمشهر و نپذیرفتن پیشنهاد هیأت 
کنفرانس اسالمی و نیز پیشنهاد غرامت ، 

  :بسیار گویا است 
،   ) 1361 مرداد 16( مجله پیام انقالب 

  ،الب اسالمیارگان سپاه پاسداران انق
ادامه جنگ را حتی بعد از فتح 

 .، این سان توجیه می کند خرمشهر
ور می شود که گفته شده است  آیاد

ماده بوده آاین بار نیز کشورهاي عرب 
متن . اند به ایران خسارت بپردازند

توجیه نیز حاکی از صحت این اطالع 
  : است 

امریکا در نظر داشت که با بر «      
 به خواستهاي رفاهی قراري صلح ،

مردم ما ، دامن زده و گروههاي مفسد 
لت دست خویش، در  آ وو محارب

سطح داخل ، ضمن تعرض بر حاکمیت 
خط امام ، با تکیه بر ضعفها و 
کمبودهاي طبیعی بعد از جنگ، 
گروههاي وابسته را رشد داده و یا 
حداقل منابع اطالعاتی و جاسوسی 
خویش را که در دوران جنگ تا 

دود زیادي از دست داده بود ، ح
  .   »تکمیل کند 

لن کالرك، وزیر دفاع در آ– 5/4
حکومت تاچر، در دادگاه فروش غیر 

ایران ( قانونی اسلحه به ایران و عراق 

جنگ در سود : گفت ) گیت انگلیسی 
انگلستان و غرب بود و اسباب ایجاد و 

اما . ن را  فراهم کردیم آادامه 
ر روزهائی که ، د60کودتاي خرداد 

می باید جنگ پایان می یافت زیرا 
رژیم صدام با پیشنهاد هیأت کنفرانس 

ن آعدم تعهد موافقت کرده بود ،  از 
.  مد که جنگ ادامه یابد آرو بعمل 

زیرا استقرار  استبداد مالتاریا نیز نیاز به 
و چون بر خمینی . ادامه جنگ داشت 

مسلم شد که ریگان و بوش به تعهدي 
هنگام معامله بر سر گروگانها کرده که ب

بودند، عمل نمی کند و اسلحه کافی به 
ایران نمی دهد، با استفاده از حزب 
. اهللا لبنان ، دست به گروگانگیري زد 

ن پس، یک رشته معامله ها انجام آاز 
شدند که سرانجام از پرده بیرون 
افتادند  و افتضاحهاي ایران گیت هاي 

لمانی آرانسوي و امریکا و انگلیسی و ف
اتریشی و پرتقالی و سوئدي و 

  .وردند آاسپانیولی را ببار 
     تنها مقلد خمینی و خامنه اي می 
تواند دروغی چنین ساده لوحانه و 

  . رسوا بسازد
    خبر زیر می گوید از چه زمان و بچه 
ترتیب ها ، اسباب ایجاد جنگ عراق 

  :   با ایران تدارك می شده است
  

 عراقی به سفارت 6حمله * 
 :ایران کار اسکاتلند یارد بود ؟ 

  
 59 بهشتیارددر  ، انقالبلیاوا 
، مورد  در لندنرانیکاردار سفارت ا،

 اکبر یعل عراقی قرار گرفت و 6حمله 
 دو یلواسان باسع دیصمد زاده و س

به شهادت   ، در لندنیرانی اپلماتید
و  یی حمله کماندوبا وجود. رسیدند 

و دیپلمات، هیچگاه خبري کشته شدن د
مهاجمان انتشار محاکمه از دستگیري و 

 .  نیافت 
 یسی مامور انگلکی ، 76 ال     در س

 اسکانتلند سی حمله پلنی در ا: گفت 
 بوده یاصل زی طراح و برنامه راردی

 سییخود مشاور ر که  مامور نی ا. است
ال غ اش : بود گفتاری اسکاتلند سیپل

 رای رانی اتهايدیپلما گسفارت و مر
 يزی و برنامه ریراح ط6 ي ام اسییر

  .  مدآ به اجرا در ی عراق6 توسط کرد و
لن آ    با توجه به این واقعیت که 

کالرك، وزیر دفاع انگلستان در 
حکومت خانم تاچر،  در دادگاه ایران 

جنگ عراق با : گیت انگلیسی ، گفت 
 ،در سود انگلستان و غرب بود، ایران 

ن را فراهم آجاد و ادامه اسباب ای
وردیم، در صورت صحت این اطالع، آ

هم یک نوع از انواع زمینه سازیها 
براي ایجاد جنگ  از پرده بیرون می 

شکار می شود آافتد و هم بر همگان 
که  انگلستان و امریکا ، از مدتها پیش 
. در تدارك اسباب جنگ بوده اند 

زمینه سازیهاي داخلی را کم و بیش 
ادامه دادن به : اسیم می شن

گروگانگیري ، برانگیختن وابسته ها به 
جنگ در کردستان ،  ایجاد کمیته ها 
در لشگرهاي نیروي زمینی و نیز در 
نیروهاي هوائی و دریائی بقصد کودتا ، 

بقصد »  بختیار –طرح مشترك صدام « 
ایجاد درگیریهاي مسلحانه در مرزها و 

 ، طرح مسلح مشغول کردن قواي 
حالل ارتش که بهشتی به شوراي ان

انقالب ارائه کرد و افتادن مالتاریا به 
ن، آجان ارتش بقصد متالشی کردن 

دیدار بندر ، سفیر وقت عربستان در 

امریکا و سفیر امریکا با صدام بقصد 
  . برانگیختن او به تجاوز نظامی به ایران 

       از این همه،  خمینی یکی را هم 
ه جانشین رئیس ن کآندید و پس از 

ستاد و رئیس اطالعات ارتش گزارشی 
ماده شدن ارتش عراق براي آپیرامون 

حمله به ایران به او دادند،  او به رئیس 
اینها همه دروغ است : جمهوري گفت 

. هیچکس به ایران حمله نمی کند . 
اینها را ارتشی ها ساخته اند پاي 

  !خوند را از ارتش قطع کنند آ
خبر زیر در باره قرارداد  : انقالب اسالمی 

خائنانه الجزایر است که حکومت رجائی 
به دستور خمینی ، با حکومت کارتر 

در باره این گزارش دانستن . امضاء کرد 
این واقعیت ها حق هر ایرانی و در شأن 

  :انسانهاي مسئولیت شناس است 
  
گزارش تحقیق و تفحص *

مجلس مافیاها در باره قرارداد 
    :ئنانه بود خا :الجزایر

  
ماده آ خبر  1386  خرداد6  در ◄

گزارش تحقیق و تفحص مجلس شدن 
مافیاها در باره قرارداد الجزایر انتشار 

 عسگري نایب .به گزارش الف:  یافت
 و عضو هیئت 90رییس کمیسیون اصل 

 دیوان در باره تحقیق و تفحص مجلس 
تحلیل و بررسی : داوري الهه گفت

 و »یه الجزایربیان« فنی و حقوقی 
قرارداد امضاء شده بین آقاي بهزاد 
نبوي طرف ایرانی و سایروس ونس 
وزیر خارجه کارتر طرف آمریکایی، 
دقت در هزاران برگ سند موجود در 
الهه، دفتر خدمات حقوقی، کمیسیون 

، دیوان محاسبات و استماع 90اصل 
گزارش مسوولین قبلی پرونده از جمله 

هرمی و همچنین بهزاد نبوي و افتخار ج
مسوولین فعلی از جمله معاون حقوقی 
رییس جمهور و مسووالن دفتر خدمات 
حقوقی وداوران و دستیاران آنها در 
الهه در گزارش منظور نظر قرار گرفته 

 .است
از فرصت طالیی در اختیار بودن      

گروگانهاي آمریکایی و ضعف دولت 
کارتر با توجه به شکست حمله نظامی 

به ایران در صحراي طبس در آمریکا 
متأسفانه  . قرارداد استفاده نشده است

پذیرش بازگشایی حساب تضمینی با 
رقم پولی باال براي برداشت آمریکاییها 
بشکل یک سویه و قبول تابعیت 
مضاعف، سازوکار دیوان را بنفع 

 .آمریکایی ها رقم زده است
وال که امام ئوي در پاسخ به این س    

ه حل و فصل قضیه راحل قدس سر
گروگانهاي آمریکایی در تسخیر النه 
جاسوسی را به مجلس سپردند و 
کمیسیون ویژه مجلس چهارم شرط 

 1 ( مهم در این رابطه تعیین کرده بود
 آیا به این شرایط عمل شده است یا ) 

به نکته مهمی اشاره کردید، : نه؟ گفت
بگذارید ابتدا چهارشرط مجلس 

آن . ر کنیمشوراي اسالمی را مرو
 : شرایط عبارت بود از

    رفع انسداد از دارایی هاي ایران-1
 ختم کلیه دعاوي علیه ایران.    2
بازگرداندن اموال شاه و خانواده .    3

 وي به ایران
پذیرفتن عدم دخالت در امور .    4

 داخلی ایران از سوي آمریکا
 مسوول :در پاسخ باید عرض کنم     

در دولت وقت شهید انعقاد قرارداد 
رجایی و طرف مذاکره کننده با 

) بهزاد نبوي(مقامهاي آمریکایی 

توضیحاتی را در این رابطه داده اند 
براي . ولی توضیحات قانع کننده نیست

اینکه در عمل رفع انسداد کامل از 
داراییهاي ایران صورت نگرفت و چون 
داوري مورد پذیرش قرار گرفته در 

ریکا هم نتیجه مورد ختم دعاوي آم
عکس شد بطوریکه دعواي حقوقی 
زیادي علیه ایران در دیوان الهه 
مطرح شده و پس از محکومیت ایران 
از همان حساب تضمینی ایران که شبیه 
به ترکمن چاي بوده است پول هاي 
زیادي برداشت شده و غارت علیه 

در مورد . ایران به انجام رسیده است
ل شاه و شرط سوم که بازگرداندن اموا

خانواده وي به ایران باشد هم کاري 
صورت نگرفته، با این توجه که اموال 
زیادي را از کشور این خاندان 
منحوس به خارج بردند و در خارج به 
کارهاي نامشروع خودشان تاکنون 

در مورد شرط چهارم . ادامه داده اند
هم باید گفت آنچه که عیان است چه 

لهاي حاجت به بیان است، همین سا
ه در کنگره جاخیر ما شاهد تصویب بود

آمریکا براي براندازي علیه ایران بوده 
 .ایم
از عسگري سوال شد گزارش هیات     

در چه تاریخی در صحن علنی قرائت 
سوابق امر :  او پاسخ داد خواهد شد؟ 

نشان می دهد با توجه به حساسیت 
موضوع شاید تمام گزارش مصلحت 

حن علنی پیدا تام براي قرائت در ص
نکند همانطور که گزارش یکصدوده 
صفحه اي با امضاء آیت اهللا سید محمد 
خامنه اي به مجلس دوم ارایه شد، در 
. صحن علنی مصلحت قرائت پیدا نکرد

در هر حال در مورد قرائت گزارش و 
یا عدم قرائت آن از تریبون مجلس ما 

البته بسیار . تابع مصلحت نظام هستیم
 می دانم افرادي در این بجا و مناسب

رابطه با توجه به مستندات محکمی که 
وجود دارد تحت پیگرد قضایی قرار 

این مطلب نظر شخصی  ) 2(. بگیرند
بنده است، آیین نامه مجلس این اجازه 

امید است کار بنده و . را می دهد
دوستان همکارم مرضی خدا باشد و 
شما هم دعا بکنید عاقبت امر ما 

تم بخیر بشود و ارواح نمایندگان خ
طیبه شهداء و امام راحل از ما راضی 

 .باشد
در باره قرارداد الجزایر و : انقالب اسالمی 

وریهاي زیر بموقع آچگونگی اجرایش یاد
  :هستند 

 اصل ، دانستنی 4  در باره  این - 1
  است که 

 اصل را  4مد، این آ به ترتیبی که – 1/1
ی وزارت خارجه امریکا تهیه و خمین

امریکا به ترتیبی . اعالن کرده است 
 اصل را تهیه کرده است که 4این 

دست ایران بسته و دست خودش براي 
نقره داغ کردن ایران باز باشد و در 

  .عمل نیز چنین شد 
نکه بنی صدر در باره این آ  با – 2/1

ن را حکومت آچهار اصل که بیشتر از 
ن موافقت کرده بود، آکارتر پیش از 

وشت و در مجلس نسبت به معایب نامه ن
نها هشدار داده شد، مجلس به این آ

امام اعالن «  اصل را 4عذر که این 
ن که فرصت آپس از » فرموده اند 

پیش از انتخابات ریاست جمهوري 
  . امریکا گذشت، رأي داد 

 اصل تهیه 4نکه مجلس به آ پس از – 2
شده توسط امریکا رأي داد و حکومت 

ن کرد،  این آ اجراي رجانی را مأمور
  :امور واقع شدند 

 فرزند رجانی و دوست او می – 1/2
« او و بهزاد نبوي عمل به این : گویند 

را خیانت تشخیص دادند » چهار شرط 
نزد خمینی رفتند و در بازگشت . 

چون امام می فرمایند می « : گفتند 
  !» کنیم 

 قرارداد الجزایر را بهزاد نبوي – 2/2
 وثوق الدوله خوانده 1919قرارداد 

ن، ثروت عظیمی آزیرا با اجراي . بود
با . از کف ایران بدر می رفت و رفت 

  . ن را امضاء کردآاین حال، 
 چون می دانستند، بنی صدر، – 3/2

رئیس جمهوري، این قرارداد ننگین را 
امضاء نمی کند و بنا بر قانون اساسی 
قراردادها با خارجیان را رئیس 

اید امضاء می کرد، به جمهوري می ب
نام نهادند و خود امضاء » بیانیه « ن آ

  . کردند 
 روزي که قرار بود این قرارداد – 4/2

خائنانه را امضاء کنند، بنی صدر نامه 
 دي به 29نامه ( اي به خمینی نوشت 

 کتاب نامه 235 و 234خمینی  صفحات 
و از او خواست مانع از امضاي ) ها  

غافل از این که . این سند خیانت بشود
  !به دستور او امضاء می شود 

 بنی صدر از به رجائی و بهزاد – 5/2
بخاطر امضاي این قرارداد اعالم  نبوي

  .  جرم کرد 
     رجانی و بهزاد نبوي از مجلس 
. تقاضاي تشکیل جلسه غیر علنی کردند 

هدف : ن جلسه ، بهزاد نبوي گفت آدر 
( شما قاي بنی صدر نه ما که امام  و آ

هاشمی رفسنجانی و بهشتی و خامنه اي 
زیرا او می داند که ما . هستید )  

بنی صدر از . مجري امر بوده ایم 
مجلس خواست نوار گفتگوها را در 

اما هاشمی . اختیار او بگذارند 
رفسنجانی به این عذر که جزء اسناد 
. مجلس است، حاضر به تسلیم نوار  نشد 

 خیانت در حقیقت، نمی خواست سند
را در اختیار رئیس ... خود و خمینی و
  .جمهوري بگذارد 

 قاضی رسیدگی کننده به اعالم – 6/2
ماده آجرم، وقوع جرم را مسلم یافت و 

صدور دستور توقیف رجائی و بهزاد 
موسوي اردبیلی پرونده را . نبوي شد 

در ایام . از قاضی گرفت و بایگانی کرد 
 عالی ریاست غیر قانونی او بر شوراي

 60قضائی بود که کودتاي خرداد 
او .  روي داد و ماشین اعدام بکار افتاد 

که امروز مدعی مرجعیت نیز شده 
است ، دستگاهی را اداره می کرد که 
مرتکب جنایتهاي بی مانند در تاریخ 

از جمله کارهاي او و حسن . ایران شد 
حبیبی که وزیر دادگستري در دوران 

«  بود، کتاب ارتکاب جنایتهاي بزرگ
این کتاب . است »  اسفند 14غائله 

سندي ماندگار بر استقامت بنی صدر و 
زادي و آدوستان او بر سر استقالل و 

حقوق انسان و در همان حال گزارشی 
لت استبداد خون ریز و خائن آمسند بر 

  .و فاسد مالتاریا است 
افزایش شمار بسیجیان در * 

  : ا  بقصد مهار دانشگاههدانشگاه ها
  

بگزارش ایسنا در دیدار بسیجیلن 
 86 اردیبشت 31(دانشگاهها با خامنه اي

دکتر محمدرضا مردانی رییس  )
سازمان بسیج دانشجویی در گزارشی از 

اکنون  هم: وضع بسیج دانشجویی گفت
 دفتر بسیج 2600 هزار دانشجو در 649

 دانشگاه 700دانشجویی مستقر در 
    .سراسر کشور مشغول فعالیتند

با توجه به اینکه حدود دو میلیون یعنی 
 ایران دانشگاههاي دولتی دانشجو در 

 در حال تحصیل که سهمیه اي هستند
می باشند می توان گفت که حدود 
یک سوم تا یک چهارم از دانشجویان 

  از سهمیه استفاده کرده اند و یا از 
  8 در صفحه

  ؟!توریه
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 ،  دانشگاههامهار هستند که براي افرادي
  .شده اند ن آوارد 

که رژیم د ن نشان می دهارقام این    
 با کنترل کامل همچنان می کوشد 

 هر گونه حرکتاز   ،دانشگاهها 
  .دانشجوئی پیشگیري کند 

    افراد  در خدمت نیروهاي مسلح 
 نها، آاز . است میلیون نفر 5 ایران ، 
 میلیون براي سرکوب و 4حدود 

این . جلوگیري از حرکت مردم است 
 بیشتر سرمایه قام می گویند رژیم ار

هاي کشور را صرف تثبیت حکومت 
 و تخریب نیروي محرکه اي می خود 

   .کند که جوان ایرانی است 
  
« هزینه سفرهاي خارجی *

  :» مقامات نظام
  

مقامات « ه سفرهاي خارجی    هزین
 میلیارد 74 حدود  85درسال » نظام 

تومان بوده است و این نشان می دهد 
 در این سال نظام هاي لووپمارکوکه 

چقدر به سفره اي خارجی رفته اند و 
این در حالی است که حکومت عدالت 

اد دستور به صرفه ژمحور احمدي ن
 میزان افزایش این . جویی داده است

سفرها در این سال نسبت به سال قبل 
 بد نیست بدانیم که .  در صد است48

 بزم پاش یکی از مدیران نمونه احمدي
 که معاون جوانان او بوده است در ژادن

 کشور جهان 130این مدت به بیش از 
سفر نموده است و به همین دلیل به 

 کوچکولو معروف شده يماکوپولو
  .است 

   
احمدي نژاد هم دکتراي * 

  :افتخاري گرفت 
  
 ي افتخارياد با دکتراژ نياحمد ◄

گاه می  حال هربه تا: تکواندو 
 ی عنوانيور جمهسیی رخواستند به 

 ی می دانشگاهبه  بدهند او رايافتخار
ن مالحظه، به او آبنا بر این با بردند و 

اما از .  می دادند دکتراي افتخاري 
 سیی راین  ،تا دهه هفتاد نجا کهآ

 سرکوب گرها و   ازيجمهور
 عنوان  تنها  بود،  به نامي هاستیترور
 دست  تواند بهی که او ميافتخار

 نیهمب. کوبگري است در سر ، اوردیب
عنوان جنگجو او  به ي در اندونز، لیدل

 او را در ریتصو لمانآداده اند و در 
  . داده اند  قرار تلریهتصویرکنار 

     چون دستش از گرفتن عنوان از 
یک مؤسسه خارجی کوتاه است، به 

رفته  کشور ي تکواندوونی فدراسسراغ 
 دان هشت اهیکمربند سن آاست و  از 

دادن این عنوان به .  است رفته  گرا 
او، بهچیرو  به اعتبار کسانی که تکواندو 
تعلیم می دهند و یا می گیرند صدمه 

این  ریاست جمهوري او . نمی زند 
است که به اعتبار ملت و شخصیت هاي 
حقیقی و حقوقی ایران ،   لطمه می 

  .زند
گفتگوهاي دو هیأت : انقالب اسالمی 

یگري برگزیده یکی فرستاده رژیم و د
 خرداد را دو طرف 7حکومت بوش، در 

اما  در گرو . مثبت ارزیابی کرده اند 
پرونده اتمی و نیز دستگیریها نیز  

   :هستند
   

حضور نظامی امریکا 
در عراق دائمی می 

 گفتگو بر سر -شود ؟ 
عراق مثبت یا بی 

 وصل شدن -نتیجه ؟ 
امنیت عراق به اتم ؟ 

  :...و
  

ور می شود که آیاد  : انقالب اسالمی 
 امر را موضوع 4رژیم مافیاها گفته بود 

امنیت عراق و : موضوع گفتگوها می کند 
ن از قواي امریکا و سرنوشت گروه آتخلیه 

 » زاد کردن ء دیپلماتهاي ایرانآرجوي و 
و اینک بوش و وزیر دفاع او عراق را با . 

کره جنوبی مقایسه می کنند و حضور 
 را براي امنیت و دائمی قواي امریکا

استقرار قطعی مردم ساالري الزم می 
رژیم مافیاها نیز سیاست خود را .  بیند 

از این رو،  در . در عراق تعقیب می کند 
قسمت اول  قصد امریکا بر دائمی کردن 
حضور نظامیش در عراق و سیاست رژیم 
. در عراق و وضعیت عراق ، می پردازیم 

و حاصل در قسمت دوم،  به گفتگوها  
اطالعات و . ن اختصاص می دهیم آ

یند، بر آ که در قسمت اول می یینظرها
ن پرتو می آگفتگوي بغداد و حاصل 

در قسمت سوم ، اتصال مسئله . افکند 
عراق را به مسئله اتم و و القاعده و 
دستیگیریها  به اتهام جاسوسی  از زبان 

و در  خبرها و نظر ها ، بررسی می کنیم
تهدید پوتین غرب را و قسمت چهارم 

تهدید ایران به جنگ و تهدید ایران به 
تشدید مجازتها و جنگ جهانی چهارم ، 

   :از نظر خوانندگان می گذرند
  

انحطاط امریکا بمثابه قدرت 
 قواي امریکا در - جهانی ؟ 

 وضعیت –عراق می مانند 
عراق و سیاست ایران در 

  :عراق 
  

واپس رفتن هاي حکومت * 
 مه 26( لوموند بوش از دید 

2007: (   
  
 با سقوط پل ولفوویتس ، یکی دیگر ◄

 11از نمادهاي امریکا بعد از ترورهاي 
هرچند .  ،  فرو ریخت 2001سپتامبر 

مغضوب شدن و کنارگیریش از ریاست 
بانک جهانی ، ناشی از خطاي شخصی 
بود ، اما  ناگزیر از رفتن شدن او در 

 همان زمانی انجام گرفت که  امریکا، با
انرژي که صرف ساختنش کردند، بکار 

کارهاي : ویران کردن نظامی هستند 
حکومت بوش نه تنها نزدیک ترین و 
وفادار ترین متحدان امریکا را  در بهت 
فرو برده است بلکه موجب زشت شدن 

و .  سیماي امریکا در جهان گشته است 

هنوز  لکه هاي پلید بر این سیما هستند 
قواي امریکا بخاطر یافت گوانتانامو ، : 

نشدن راه حل، در عراق هستند و 
و وسواس ناامنی . تقویت نیز شده اند 

نست آکه امریکائیها یافته اند ،  مانع از 
که امریکا بتواند میلیونها میهمان را به 

  . خاك خود راه دهد 
     اما پیروزي دموکراتها در انتخابات 

ر  بیانگر تغییر عمیق طرزفکرها د2006
پنداري امریکائیها . چندین زمینه است 

بعد از خوابی طوالنی ،  بیدار شده اند 
امریکائیها نه تنها اشغال امریکا را که .  

خود جنگ با عراق را زیر عالمت 
بوش محبوبیت . سئوال قرارداده اند 

خود را مرتب از دست می دهد و در 
 چون -همان حال، دموکراتهائی  

زد ریاست هیالري کلینتون نام
  با حمله به 2002  که در -جمهوري 

عراق موافقت کرده بودند،    اینک 
بوش در . خواهان تخلیه عراق هستند 

کنگره با کسانی روبرو است که حاضر 
نیستند بودجه قواي امریکا در عراق را 

کمیسیونهاي دو مجلس .  تصویب کنند 
که به دست دموکراتها افتاده اند ، پی 

تشکیل می دهند و درپی جلسات 
مسئوالن را فرا می خوانند در باره 
.  سیاست امنیتی توضیح بدهند 

جمهوریخواه ها نیز خود را در 
موقعیتی نمی بینند که از حکومت 

  . بوش دفاع کنند 
     در جریان یکی از این جلسه ها، که 

وریل ترتیب یافت، معلوم شد آدر ماه 
که وزارت دفاع در تبلیغات دروغ تا 

نجا پیش رفته است که  عملیات آ
قهرمانانه انجام ناگرفته را  فیلم کرده و 

از جمله ، قهرمان . پخش کرده اند 
کردن پات تیلمن ، ستاره سابق فوتبال 
امریکا ، بخاطر تیر خوردن در جنگ 

در حقیقت، قربانی حادثه  . افغانستان 
تیراندازیهاي واحد خود ،  شده است 

...  
 جنگ میان بوش و     جنگ عراق به

در این جنگ ، . کنگره بدل شده است 
بخصوص که . بوش موضع دفاعی دارد 

محافظه کاران جدید که از نظر 
ایدئولوژیک جنگ عراق را توجیه می 
کردند، یا حکومت را ترك گفته اند و 
یا نظر دیروز خویش را منکر می شوند 

و یا ابراز )  فرانسیس فوکویاما ( 
 از سرانجامی که شرمساري می کنند

ریچارد پرل ( جنگ با عراق پیدا کرد 
دیگ چنی که پیش از این قدرتمند ) . 

. بود ، اینک تضعیف شده است 
بخصوص بر اثر محکوم شدن لویس 
لیبی ، رئیس دفتر سابق او بخاطر  نقشی 
که در بی اعتبار کردن مخالفان جنگ 

جون بولتن ، .  با عراق بازي کرده بود 
ریکا در سازمان ملل از کار بر نماینده ام

، به دونالد رامسفلد. کنار شده است 
 دنبال شکست در انتخابات سال پیش، 

  . استعفاء کرده است 
    جانشین او، روبرت گیت، هیچ 
فرصتی را براي ابراز فرق خود با 

او از . رامسفلد از دست نمی دهد 
کنگره خواسته است به او در یافتن 

ندان گوانتانامو، راهی براي بستن ز
او با افتضاح بی اعتنائی به .  کمک کند 

درمان زخمی ها در بیمارستانهاي 
نظامی روبرو شده و برخالف رامسفلد، 

  . مسئوالن را بر کنار کرده است 
     و رئیس سابق سیا، ژرژ تنت، در 
کتابی که به تازگی انتشار داده است ، 
از نقش دیگ چنی و گروه او در ایجاد 

جنگ عراق پرده برداشته  ادارهو 
  . است

     اما بخصوص این جنگ با عراق 
است که موضوع سخت ترین انتقادها 

انتقادها بقدري شدید هستند که . است 
در . انتقام ستانی جلوه می کنند 

حقیقت، مطبوعات بصفت رکن چهارم 
 سال 8دموکراسی ، براینست که بمدت 

. حکومت بوش فریبش داده است 
ه ها که خود را تحقیر شده می رسان

ن شده اند که اعتبار خویش آبینند، بر
تحقیق در باره .  را باز جویند 

زندانهاي مخفی سیا و بیمارستانهاي 
نظامی و انتشار حاصل تحقیق ها، 

بر اینها .  بخاطر اعاده اعتبار است 
افزوده می شود کتابها یی که در باره 
دروغ سازي حکومت بوش پیرامون 

لحه کشتار جمعی رژیم صدام انتشار اس
  . می یابند 

«      از زمانی که تونی بلر ، نظریه 
را رها کرد،  تابو » جنگ با تروریسم 

شکست  و حاال می توان این دیدگاه را 
قانون تحدید .  موضوع انتقاد کرد 

زادیها و ایجاد دم و دستگاه قضائی آ
خاص مبارزه با تررویسم، نیز به زیر 

سئوال رفته و موضوع انتقاد عالمت 
در جریان بحثی در پایان . شده است 

 -وریل، که مرکز امریکائی آماه 
لمانی تحقیقات مارشال ، قاضی آ

نکه آدادگاه عالی ، استفن بریر،  با 
تودار و کم سخن است،  مخالفت 
  خویش را با پرزیدنت بوش در باره

ما باید : زادي ابراز کرد و افزود آ
 ادیهايزآقی براي دفاع از قانون دقی

در همان بحث،  . همگانی می داشتیم 
 » Act Patriot«تهیه کننده اصلی 

اعتراف کرد که امریکائیان روز به روز 
.  کمتر این قانون را تحمل می کنند 

لبرتو کنزالس که آوزیر دادگستري، 
نقش تعیین کننده اي در توجیه قضائی 
 شکنجه و در توقیف نگاهداشتن بدون

ایفا »  رزمندگان دشمن « محاکمه 
کرده است،  به لحاظ مسئله دیگري 

اما چگونگی تعقیب . تحت تعقیب است 
تنها . گویاي قصد انتقام از او  است

نکه در تصمیم آکوندولزا رایس، با 
گیري براي جنگ با عراق شرکت 

از ضربه هایی که  داشته است، فعال
اما به . یند، مصون است آوارد می 

مت  سنگین رفتن بسوي گفتگو با قی
چون »  محور شر« کشورهاي عضو 

« سوریه و ایران و با رها کردن سیاست 
  ... در مصر و » استقرار مردم ساالري 

اما اگر امریکا چنین : انقالب اسالمی 
رئیس جمهوري و چنین حکومتی را 

این . یافته است، نه از راه اتفاق است 
ي انحطاط حکومت عالمت بیماري، بیمار
  . تنها ابر قدرت روي زمین است

   
با وجود اصرار بر زمان بندي * 

شدن خروج قواي امریکا، کنگره 
بودجه نظامی امریکا در عراق و 
افغانستان را بدون قید  زمان 

  :بندي تصویب کرد
  
 مه، الیجه بودجه 25 کنگره در ◄

جنگ را که حکومت بوش پیشنهاد 
ي کرده بود، بدون قید زمان بند

خروج قواي امریکا از عراق، تصویب 
بعد از سه ماه کشماکش با بوش، . کرد 

رأي دادن به این الیجه، از دید 
مخالفان جنگ، تسلیم  کنگره 
دموکرات در برابر اراده بوش تلقی 

در روزهائی که وضعیت قواي .  شد 
امریکا در عراق بدتر می شود،  تصویب 

  . این الیحه، یک پیروزي بزرگ بود 
: می نویسد )  مه 24(      لوموند 

دموکراتها تسلیم بوش نشدند تسلیم این 
 51واقعیت شدند که با وجود تنها 

سناتور در مجلس سنا، نمی توانستند از 
.  یند آپس وتوي رئیس جمهوري بر

جمهوریخواه ها متحد حامی رئیس 

هرچند میانه روهاي . جمهوري ماندند
و به او نها نزد رئیس جمهوري رفتند آ

گفتند که در پائیز ، دیگر از او حمایت 
  . نخواهند کرد 

      دموکراتها وعده داده اند که در 
اول پائیز وقتی بودجه نظامی سال 

  . ، مطرح می شود، تالفی کنند 2008
    نانسی پلوزي ، رئیس مجلس 

سنا نمایندگان که باتفاق رئیس مجلس 
 رئیس دفتر رئیس جمهوري در باره با
ذف زمان بندي گفتگو کرده است، ح

این معامله را می باید : می گوید 
مرحله دیگري از رفتن بسوي پایان این 

زمان حقیقت، ماه . جنگ  تلقی کرد 
  . سپتامبر است 

  
اما از دید بوش و وزیر دفاع *
 زمان حقیقت بس دیرپا است ،او
قواي امریکا در عراق ماندگار : 

اي یا استقرار دیرپ آ!می شوند 
قواي امریکا در عراق نتیجه 

   :توافق با ایران است ؟
  
مقایسه  ) 2007 ژوئن 1(  استراتفور ◄

حضور قواي نظامی امریکا در عراق با 
حضور این قوا در کره جنوبی ، توسط 

 موضع ارزیابی و تحلیل کاخ سفید را
  :قرار داده است 

 معناي اول این مقایسه اینست که ●
ق را به این امریکا قصد ندارد عرا

  .زودیها تخلیه کند 
     این مقایسه را تونی اسنو، دبیر 
مطبوعاتی کاخ سفید ، بعد از گفتگوي 
امریکا با ایران بر سر ثبات و امنیت 

خود گفتگو نتیجه .  ورد آعراق بعمل 
نفس .  سالها تماسهاي پشت پرده است 

گفتگو حاکی از پیشرفت و بیرون رفتن 
غاز سال آر از بن بستی است که د

  . مشاهده می شد 
 مقایسه عراق با کره جنوبی  نه از راه ●

این مقایسه گویاي توافق  . اتفاق است 
بدیهی است .  عمیقی با ایران است 

قواي امریکا کاهش  خواهند یافت اما 
ئی در عراق آزبده قوا با بیشترین کار

از پرداختن  روز به روز .  خواهد ماند 
  . داري خواهدکرد به امنیت عراق خود

 این باقی ماندن در عراق همان ●
معنی را خواهد داشت که ماندن قواي 

حمله به : امریکا در کره جنوبی دارد 
 این .  امریکا است هعراق بمنزله حمله ب

حضور کمتر به ناسازگاریهاي قومی و 
دینی در عراق و بیشتر به وضعیت در 

قواي : منطقه ربط خواهد داشت 
ان ایران و عربستان سعودي امریکا می

و به امریکا اجازه می حائل خواهد شد 
دهد در بغداد نفوذي داشته باشد که 

عراق .  نفوذ ایران را محدود  می کند 
کشوري می شود که امریکا امنیت 

هرچند .  خارجیش را تأمین می کند 
با .  این تضمین ، دیرپا نمی تواند باشد 

  وجود این، 
ضور نظامی حتی  براي ایران ح– 1

وسیع امریکا بهتر از تخلیه عراق توسط 
قواي امریکا و استقرار یک دولت سنی 

این همان امري .  تحت حمایت است 
است که تهران بیشتر از همه ، از وقوع 

  .ن می ترسد آ
     اگر ایرانیها این راه حل را پذیرفته 
باشند ، امریکا می باید امتیازهاي جدي 

  . به ایران بدهد
     در رأس فهرست امتیازهاي مورد 

،  نقش معنی دار دادن به نظر ایران 
 که در امنیت داخلی عراق است قوائی

داده  ایران تعلیم و تربیت افرادش را 
ن، قواي امریکا بیش از آهمراه . است 

پیش  بایداز دخالت در امور داخلی 
اما امریکا می . ایران پرهیز کنند 

 از نقش قواي خواهد بهمان نسبت که
امریکا از عملیات روز به روز در امنیت 

  عراق بکاهد، بر نفوذ خود بر قواي 
  9 در صفحه

  ؟!توریه
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زیرا  .  نظامی و انتظامی عراق بیفزاید 
این نفوذ را وسیله تعدیل  نفوذ ایران بر 

  . سازمانهاي مسلح عراقی می داند 
     امتیازي که ایران می خواهد با 

پاي قواي خود حضور دیر(قصد امریکا 
تضاد وجود دارد و بسا ایران ) در عراق 

حل این .  ن نمی شود آحاضر به قبول 
تضاد به اینست که امریکا ایران را در 

اگرهم  . دستگاه نظامی عراق سهیم کند 
امریکا در اصل با این امر موافقت کند،  
زمان طوالنی الزم است که در عمل 

طرف در  دو .  ن موافقت کند آنیز با 
 ، براي عملی کردن چنین سازشی
.  مهارت بایسته مشاهده نمی شود 

انتخابات . وضعیت سخت ناپایدار است 
امریکا حکومت بوش را ضعیف کرده 
است و قدرت دولت در عراق از میان 
رفته است و رژیم ایران دارد بیمار می 

  . شود 
 ماندن قواي نظامی امریکا براي دراز ●

یز مشکل ایجاد مدت با دولت عراق ن
نکه ایران با امریکا  آبسا بعد از . می کند 

به توافق بر سر معامله رسید، ایران نیاز 
دارد متحدان شیعه خود در عراق را 

و این امر نیاز . ن کند آراضی به قبول 
سنی ها و . به مهار تمامی شیعه ها دارد 

. کردها  بسا معامله را خواهند پذیرفت 
ه و سنی  سخت با وجود این،  شیع

نها سازمانهاي اسالم آبر . منشعب هستند 
گراي مسلح مسلطند که با حضور 
درازمدت امریکا در عراق موافق 

  . نیستند 
 به احتمال ضعیف ، همه اسباب ،     اگر

ناموافق با حضور قواي امریکا در عراق 
به اسباب موافق بدل شوند ، قواي 
امریکا می توانند براي مدتی طوالنی 

گرچه منافع امریکا در . در عراق بمانند 
مقابله با جهاد گرایان است اما حضور 
قواي امریکا و مقابله نظامی با جهاد 
گرایان، بنوبه خود، زمینه ساز قوت 

از یاد .  گرفتن جهاد گرایان است 
نبریم که عامل پیدایش القاعده ، 
حضور مداوم قواي امریکا در عربستان 

  .است 
تحلیل ها همواره بی : ی انقالب اسالم

تحلیلی از . طرف و بی هدف نیستند 
ید آاینگونه بکار بدام انداختن رژیم می 

سه شود که شریک امریکا در که وسو
برو شدن در آاما  غیر از بی .   شود عراق 

دنیاي اسالم و برانگیختن عراقیها و عربها 
بر ضد ایران،  چنین معامله اي اشتغال 

ق را سهم ایران و به جنگ داخلی عرا
اشتغال به بردن نفت و مهار اقتصاد عراق 

   .را سهم امریکا می کند
 بعد از دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، ◄

روبرت گیت، وزیر دفاع امریکا نیز 
حضور نظامی امریکا در عراق : گفت 

  .دراز مدت خواهد بود 
  

عراق پاره پاره گشته و هر * 
پاره در  در دست یکی از 

  : سلح است گروههاي م
  
خر ماه مه، آ امریکائیها در هفته ◄

امنیت منطقه کردستان عراق را به 
تازه معلوم شد . کردها واگذار کردند 

که این منطقه در دست سه گروه مسلح 
خودمختار « است و خود به سه منطقه 

منطقه اي که اربیل : تقسیم می شود » 
نست در دست بارزانیها و منطقه آمرکز 

نست در دست آمانیه مرکز اي که سلی
اتحادیه میهنی به رهبري جالل طالبانی 
و منطقه سومی در دست گروه و بسا 

  .گروههاي مسلح دیگر است 
نجا که ترکیه مدعی است آ     و از 

کردستان عراق پایگاه کردهاي ترکیه 
 مه 31 و 30شده است، در روزهاي 

تهدید به حمله نظامی به منطقه کرد 
امریکا از . تکرار کرد نشین عراق را 

ترکیه خواست قواي نظامی خود را 
  .وارد کردستان عراق نکند 

 امنیت منطقه نجف در دست ◄
در منطقه . نیروهاي مسلح شیعه است 

شیعه نشین ، سه گروه مسلح عمده 
جیش المهدي و سپاه : وجود دارند 

بدر و گروه مسلحی که به حزبی 
 مخالف ایران تعلق دارد و بر منطقه

  .نفت خیز بصره مسلطه است 
 در منطقه سنی نشین عراق نیز دست ◄

: کم سه دسته مسلح وجود دارند 
عالوه بر . القاعده و بعثی ها و  سلفی ها 

این سه دسته ، قبایل و ملی گراها  و 
افراد ارتش  عراق که امریکائیها منحل 

  . کردند  نیز هستند
     از این رو است که هیأت تحقیق 

سی به این نتیچه رسید که در انگلی
عراق چندین جنگ داخلی وجود 

:  ژوئن، ژنرال سانشز گفت3دارد و در 
  . امریکا نمی تواند در عراق پیروز شود 

با توجه به  تکه پاره : انقالب اسالمی 
شدن عراق و افتادن هر پاره دست یک 
گروه مسلح، ببینیم سیاست رژیم در 

   ؟عراق چیست
  
 ایران  متضاد وسیاست دوگانه*

  :در عراق از دید امریکا 
  
، در روز گفتگوي )  مه 28(  لوموند ◄

 –ایران و امریکا در بغداد،  گزارش 
تحلیلی در باره سیاست ایران در عراق 

نکات عمده این گزارش . منتشر کرد
  :عبارتند از 

 این نظر هستند که ایران امریکا بر ●
در عراق  سیاست دوگانه و متضادي 

از سوئی از حکومت عراق  : دارد
حمایت می کند و از سوي دیگر ، 
گروههاي مسلحی را تعلیم می دهد و 
مسلح می کند که سربازان امریکائی را 
می کشند و مانع از استقرار امنیت در 

  . عراق می شوند 
 اما این سیاست ظاهري از دوگانگی ●

در واقع، ایران ، بر . و تضاد دارد 
ود، سیاست اساس تنها منافع خ

عملگرایانه و وقیحانه اي را رویه کرده 
ژیم ایران براي تأمین حیات ر. است 

خویش که امریکا بخاطر برنامه اتمی ، 
تهدیدش می کند،  صبورانه استراتژي 

است  تا وقتی  نا کردهزیان رسانی را  ب
ن شد، مخاطب اجتناب آزمان 

روشی .  ناپذیري براي امریکا بگردد 
 است ، نتیجه داده است که بکار برده

چرا که امریکا خود را ناگزیر دیده 
حکومت . است با ایران گفتگو کند 

تا وقتی ایران غنی : بوش که می گفت 
سازي اورانیوم را متوقف نکند، از 
هرگونه گفتگو با این کشور سر باز می 
زند، امروز  با نمایندگان مالها در بغداد 

  .گفتگو می کند 
می خواهد  یک عراق  ایران دیگر ن●

دشمن ، همان که در دوران صدام 
. بود، در همسایگی خود داشته باشد 

براي تثبیت روابط خود با  همسایه 
هاي عرب ، جمهوري اسالمی از 
شورایعالی جمهوري اسالمی عراق، 
مهمترین تشکل سیاسی شیعه در 

و این . حکومت عراق حمایت می کند 
ن می آمتحدان پابرجا از جمله بکار 

یند که مانع از تصویب قانون نفتی آ
  . بگردند که به زیان ایران باشد 

 اما با توجه به حضور دهها هزار ●
 ، قواي امریکائی در مرزهایش، ایران

بموازات، در حمایت از مقتدي صدر و 
جیش المهدي او نیز به خود تردید راه 

  .  نمی دهد 

     ایران خواهان تخلیه عراق از سوي 
اما تخلیه اي اعالم .  امریکا است قواي

ایران می گوید .  شده و برنامه دار 
ماده است به امریکا کمک کند در آ

  . تخلیه عراق 
، یا این همکاري سبب می شود که  آ●

غرب در مسئله اتمی ایران در عوض، 
دو طرف می .  نه  کوتاه بیاید ؟ رسما 

گویند گفتگوشان تنها مربوط به عراق 
 اما  تماسهاي سري میان دو .می شود 

ن می آایران از .  طرف وجود دارند 
ترسد که تخلیه زود هنگام عراق از 
قواي امریکا، جنگ داخلی عمومیت 

 روي دستش ،یافته اي را، در عراق
در تهران، تأکید می کنند که .  بگذارد

برنامه اي براي تخلیه عراق « می باید 
ند بخصوص که ایران نمی توا.  » باشد 

. روي حمایت شیعه عراق حساب کند 
بلکه طوایف . چرا که ایرانی نیستند 

عرب هستند که قرنها در این منطقه 
زندگی کرده اند و در جنگ صدام با 

ن رژیم در این جنگ آایران ، از 
  . حمایت کرده اند 

 نفوذ ایران در عراق شکننده و در ●
چنانکه . ن اتفاق است آگرو این و 
 و مقتدي صدر هر زمان روابط ایران

طرفداران مقتدي .  ممکن است ببرند 
صدر به حزب اهللا شیعه شبیه نیستند  که 
به علی خامنه اي رهبر جمهوري 

نها آ.  اسالمی ایران وفادار باشند 
نگاه آو . نخست پیرو مقتدي صدرند 

مرامشان مخالفت با هرگونه مداخله 
اال اینکه در برابر قواي .  خارجی است 

ریکا، صدر نیاز به کمک مالی و ام
بخصوص در . تسلیحاتی ایران دارد 

چنانکه در تابستان . دوران بحران 
نجا پیش رفت که آ،  ایران تا 2004

پیشنهاد کرد زخمی هاي جیش 
با .  المهدي را در ایران درمان کند 

وجود این  کوششها بکار رفته براي 
تحکیم ائتالف از راه مصلحت هرچه 

یران مشکل می تواند زمینه باشند ، ا
 که بیش از -تفاهم دیرپائی را با صدر 

پیش نزد شیعه هاي  عراق محبوببت 
 و طرفداران او ایجاد -پیدا می کند 

 5اگر اقامت او در ایران بیش از .  کند 
ماه بطول انجامید ، بدین خاطر بود 
که دو طرف نمی توانستند بر مسائل 

جمله بر سر از .  اساسی به توافق برسند 
اشکال رویاروئی با امریکائیها و در 
همان حال کاستن از برخوردها با 

  . گروههاي دیگر شیعه 
 به تدریج که  که تهدیدهاي امریکا ●

دقیق تر می شوند، ایران نیز بر 
کمکهاي خود بر شورشیان عراق می 

تحویل سالحهاي منفجره بیش : افزاید 
از پیش پیشرفته و دخالت سپاه 

 سرباز 5اران در ربودن و کشتن پاسد
 تن از 5که سبب دستگیري ( امریکائی 

مأموران ایران شد که امریکا متهمشان 
) می کند عوامل اطالعات ایران هستند 

تا جدید ترین افشاگري که مربوط می 
شود به حمایت ایران از سنی هاي 

تا وقتی قواي امریکا در عراق . عراق 
یحاتی ایران بمانند، کمکهاي مالی و تسل

، برغم اختالف نظر با نیز به عصیانگران
  .  ادامه پیدا می کند اینان، 
 اما این رویه سبب برانگیخته شدن ●

احساسات ضد ایران نزد شیعه می شود 
چنانکه هم اکنون در عراق ، گسیل . 

انبوه اسلحه از ایران به این منطقه ، 
. سبب ناراحتی روز افزون گشته است 

در ماههاي اخیر، بخشهائی از جیش 
المهدي که مخالف نزدیکی با ایران 

انگیخته بر .  هستند ، جدا شده اند 
شدن احساسات ضد ایرانی سبب 
تشدید اختالف نظرها در  رژیم ایران 

از جمله، وزیر خارجه .  نیز گشته است 
نسبت به صدر و طرفدارانش بد گمان 

نکه سپاه پاسداران  براي آاست حال 
ماده براي آاتحاد بر ضد امریکا، 
اما در این .  پرداخت هر بهائی است 

استراتژیک، مورد، مثل تمامی موارد 
خر را رهبر جمهوري اسالمی آحرف 

  .می زند 
  

بازگشت صدر و : استراتفور* 
 مه حاصل 25فتابی شدنش در آ

  :معامله امریکا با ایران است 
  
براینست  ) 2007 مه 25(  استراتفور  ◄

که بازگشت مقتدي صدر از ایران و 
ظاهر شدنش در نماز جمعه کوفه ، 

 و هدف از حاصل معامله ایران و امریکا
ن، تسهیل گفتگو میان ایران و امریکا آ

بنا بر سنت، صدر و هواداران او .  است 
از ایران فاصله می گرفتند تا خود را نه 
دست نشانده دیگر ایران که جنبشی 

ایرانیها از .  ملی گرا   معرفی کنند 
فقدان امنیت و تعرض امریکا به جیش 
یر المهدي استفاده کردند تا او را  به ز

بخش قطعی .  ورند آچتر حمایت خود 
گفتگوهاي ایران و امریکا بر سر عراق 
اینست که ایران به گروههاي شیعه 
کمک نخواهد کرد تا که خود 
محوري کنند و مانع استقرار امنیت و 

براي این که .  صلح در عراق شوند 
ایران بتواند این قول را بدهد، نیاز 
ر داشت صدر و گروه به ایران بخاط

تا  .  حمایت از خود، وابسته گردند 
بهنگام گفتگو با امریکا، ایران بتواند 
بگوید گروههاي عمده شیعه  در مهار 

و نیز ایران به مهار گروه صدر . اویند 
نیاز دارد زیرا وقتی گفتگوها به نتیجه 
رسیدند و زمان عمل شدند، باید بتواند  
گروههاي مسلح شیعه را به عمل به 

  . انگیزد توافق بر
     طوالنی شدن اقامت او در ایران 

ورد که جیش آاین خطر را پدید 
المهدي او از درون بپاشد و او دیگر 

و . توانا به مهار طرفداران خود نباشد 
صدر می باید عناصر خود سر  را تصفیه 
کند، فرصت گفتگوي ایران با امریکا 

ن را مغتنم آبهترین فرصت بود و صدر 
  . شمرد 

  وقتی در نماز جمعه ظاهر شد، او از    
جیش المهدي خواست از زد و خورد 

این .  با قواي عراق خودداري کنند 
با . رویه نتیجه توافق او با ایران است 

 مه، قواي 25نکه بعد از نماز جمعه آ
عملیات ویژه عراق و سربازان انگلیسی 
ابوقادر ، فرمانده جیش المهدي را 

ماده آحت امر کشتند، صدر و قواي ت
  . همکاري هستند 

  
گفتگو بی نتیجه یا مثبت 

  گفتگوئی دیگر - بود ؟ 
  :کمیته سه جانبه؟  وتشکیل

  

 خرداد، در دفتر المالکی 7در * 
، هیأتهاي ایران و امریکا ، بر سر 

  :عراق به گفتگو نشستند 
  
 از سوي رژیم و دستگاه تبلیغاتیش ◄

مده آاین نظرها در باره گفتگو بعمل 
  :اند 
 قول حسین شریعتمداري در باره ●

رفتیم و به امریکا : این گفتگو اینست 
  . تفهیم اتهام کردیم 

تالش می کنیم نتایج :   احمدي نژاد ●
  .مذاکرات به نفع مردم عراق باشد 

اگر :  خارجه»ریوز«  ی متکمنوچهر ●
 و یاراده طرف مقابل اراده شکل

 یغاتی پوشش تبلي نباشد و برايظاهر
 که به شدت کای آمریر افکار عمومد

 در کای آمري جاريها استیمخالف س
 ی شکليرویعراق هستند، نباشد و اگر پ

 ي برالتونی هم- کری بيها هیصاز تو
 ي نباشد و اراده جدرانیمذاکره با ا

 که با آن ی برون رفت از مشکالتيبرا
مواجه هستند وجود داشته باشد، من 

 نی چنتی موفقي برايدواریمعتقدم  ام
 گفت نی و تداوم اییگفت و گوها

 .وگوها وجود دارد
  : از سوي مقامات و مطبوعات امریکا ◄
: عراق ، سفیر امریکا در  کروکر●

ایران .  مذاکرات قابل قبول بودند 
جلسه گفتگوي دیگري را پیشنهاد کرده 

ایران خواهان تشکیل کمیته سه .  است 
او  :جانبه ایران و امریکا و عراق است 

 حاضر در مذاکرات ي هایبه ایران
 يگفته است که الزم است جمهور

 درباره رفتار خود مراقب باشد یاسالم
 و آموزش شبه یو تجهیز، تزریق مال

 . نظامیان را متوقف کند 
 ی ها موضوعات مشخصیمن به ایران   

را متذکر شدم درباره رفتارشان در 
 که از شبه نظامیان یعراق و حمایت

 ينیروهابر شد  دهند تا یانجام م
 . و ائتالف بجنگندیعراق

 پیشنهاد ی اسالمينماینده جمهور    
 عراق و  و  کمیته سه جانبه آمریکاکرد

 ی عملي برداشتن گام هايایران برا
 این پیشنهاد . درباره عراق تشکیل شود

نگتن ارسال  به واشي تصمیم گیريبرا
 » .خواهد شد

رات به  ها در این مذاکیایران     
 در عراق ی خارجيحضور نیروها

» اشغالگر« و آنها را کردنداعتراض 
نامیدند و خواستار تحویل سریعتر امور 

ما در .   شدندی عراقي به نیروهایامنیت
 ی خارجي حضور نیروها:جواب گفتیم

 امنیت سازمان يبر اساس قطعنامه شورا
ملل بوده و در حال حاضر نیز این 

ولت عراق در نیروها به درخواست د
 . این کشور حضور دارند

 به جز پیشنهاد تشکیل یهیات ایران    
 را در یکمیته سه جانبه، موضوع مهم

 به ی پاسخ دقیق. جلسه مطرح نکرد 
  .ندادنیز واالت مطرح شده ئس
 از سوي مقامات حکومت عراق این ◄

  :نظرها اظهار شده اند 
 در  نخست وزیر عراق ، ،یالمالک●

عراق : ه است خود گفتاحیه افتتسخنان 
 همسایه ي حمله به کشورهاي برایمحل

اشاره نخست وزیر عراق به . اش نیست
 ی تهران از حمله احتمالي هاینگران

 ينیروها.  آمریکا به ایران بود
 تا کامل کردن آموزش یآمریکای
 ی در این کشور باقی عراقينیروها

خواهان عدم دخالت ما . خواهند ماند
ما  . خود استیامور داخلدیگران در 

اطمینان داریم که این نشست بدون 
 میان دو ي اعتماد سازيشک پل ها

 يکشور را ارتقاء خواهد بخشید و فضا
 .  ایجاد خواهد کردیمثبت
میان :  سخنگوي حکومت عراق ●

ایران و امریکا حسن نیت و تفاهم و 
  .  تعهد وجود دارد 

   اما خبرگزاري فرانسه در باره این ◄
  10 در صفحه

  ؟!توریه
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  1386  تیر  3 خرداد  تا 21  از  673ره شما
   

  

   

 ساعته که رئیس هیأت ایران 4گفتگوي 
حسن کاظمی قمی بوده، گزارشی را 

  : مخابره کرده است داراي این نکات 
 ایران و امریکا یکدیگر را متهم ●

کردند که عامل خون ریزي در عراق 
  :هستند 

     ران کروکر، سفیر امریکا در عراق 
ایران را متهم کرد که دادن پول و 

 گروههاي عراقی و تعلیم اسلحه به
نها  موجب بی ثباتی و آدادن افراد 

خون ریزي در عراق شده است و از 
ایران خواست با ترك حمایت از این 
گروهها، به قول خود عمل کند و به 

  .تثبیت وضعیت عراق کمک کند
     در برابر، حسن کاظمی قمی ، ارتش 
امریکا را متهم کرد که کار الزم را 

 و تجهیز قواي عراق بعمل براي تعلیم
 ماده است این مهم آایران .  ورد آنمی 

   .بر عهده بگیردرا 
با طرف ایرانی :     کروکر می گوید 

شما به قول خود در باره : گفتگو گفتم 
حمایت از حکومت المالکی با قطع 
  . کمک به گروههاي افراطی عمل کنید

ایرانیها :      کروکر توضیح می دهد 
نها می آنچه آ.  چه می کنند می دانند

ما و . کنند براي عراق خطرناك است 
ایرانیها از اصول حاکم بر سیاست خود 

ما به . وردیمآدر عراق، سخن بمیان 
عمل خویش را ! بسیار خوب: نها گفتیمآ

با اصولی که اظهار می کنید، سازگار 
ایرانیها پیشنهاد کردند کمیته .  کنید 

اما . کیل شود امنیتی  سه جانبه اي تش
نچه امروز ما می کنیم همان کمیته آ

اگر مقصود تشکیل یک . امنیتی است 
  ايکمیته سیاسی است ، چنین کمیته

   . یدآبکاري نمی 
 ساعته را 4    کاظمی قمی گفتگوي 

مثبت ارزیابی کرد اما وجود خشونت 
در عراق ناشی از حضور قواي امریکا 

داد در این کشور را مورد سرزنش قرار 
 قواي  ایراناو همچنین پیشنهاد کرد.  

   .عراق را مسلح کند
  

گفتگوي بغداد  از سه ارزیابی * 
نیویورك از  لوموند و فیگارو و 

  :تایمز
  
گفتگوي ایران و )  مه 28(  لوموند ◄

  :امریکا بر سر عراق بی نتیجه شد 
     هرچند کروکر و حسن کاظمی 
 قمی گفتگو را مثبت ارزیابی کردند و
بر ضرورت تثبیت وضعیت عراق تأکید 

 4کردند، اما نتیجه مثبتی از گفتگوهاي 
  .  نها حاصل نشد آساعته 

    روزي پیش از  گفتگوها ، یک شنبه 
 مه، ایران امریکا را متهم کرد که در 27

ایران شبکه هاي جاسوسی ایجاد کرده 
 5و واشنگتن نیز فکر مبادله . است 

ارد با ایرانی را که در توقیف د
امریکائیان ایرانی تبار را که دوایر 
اطالعاتی ایران توقیف کرده اند، رد 

ایرانیهائی که در توقیف .  کرد 
امریکائیها هستند، متهمند که بمبهاي 
منفجره در اختیار گروههاي مسلح 
عراق قرارداده اند و ایرانی تبارهائی 
که ایران توقیف کرده است متهمند که 

 رژیم ایران را قصد سرنگون کردن
  .داشته اند 

سرمقاله خود  ) 2007 مه 29(  فیگارو ◄
  :را به این گفتگو اختصاص داده است 

     این گفتگو بر بی اعتمادي دو طرف 
با وجود . به یکدیگر ، بنا گرفته است 

 سال، گفتگوئی رسمی و 27این، بعد از 
علنی در باره امور جدي انجام گرفته 

  .   است 
ز این، در حاشیه کنفرانسها، در     پیش ا

ماه مارس در بغداد و در اول این ماه 
در شرم الشیخ ، جمله هاي کوتاهی 
میان رؤساي هیأتهاي ایران و امریکا 

 مه، 28اما گفتگوي .  مبادله شده اند 
  .نخستین گفتگوي رسمی دوطرف است

 ،نکه مدتهاي دراز امریکاآ    پس از 
فراطی بدین خاطر که موجب تقویت ا

ها در رژیم ایران می شود، از هرگونه 
گفتگو با ایران خود داري می کرد، 
سرانجام  به این نتیجه رسید که براي 
بیرون بردن قواي خود از عراق، به 

ایرانیها نیز سودي در .  ایران نیاز دارد 
تخلیه زودهنگام قواي امریکا و 
فروماندن عراق در فاجعه جنگ 

ین رو، به خود از ا.  داخلی ندارند 
گفته اند بهتر اینست با حکومت بوش 
تضعیف شده گفتگو کنند تا با رئیس 
جمهوري دموکراتی که در پایان دوره 
ریاست جمهوري بوش، انتخاب 

بخصوص که می داند .  خواهد شد 
برومندانه از آامریکا  خدمت به خروج 

عراق و گرفتار خروج مفتضحانه اي 
را قدر چون خروج از ویتنام نشدن 

خواهد شناخت و ما به عوض بایسته را 
  . به ایران خواهد داد 

ایران .      عراق می باید متحد بماند 
می خواهد امریکا این امر را تصدیق و 

چرا که بدگمان است که . تضمین کند 
امریکا بخواهد عالوي را  از نو نخست 
وزیر عراق کند و  وحدت عراق از 

  .میان برود 
 روز 4)  مه 24( ایمز  نیویورك ت◄

پیش از گفتگوي امریکا با ایران، مقاله 
اي به قلم روئل مارك گرشت ، افسر 
سابق سیا  که اینک در مؤسسه اینتر 

متعلق به  محافظه کاران جدید ( پرایز 
بنظر نویسنده، نفس . انتشار داده است ) 

گفتگوي حکومت بوش با رژیم ایران، 
را زی.  گویاي شکست امریکا است 

امریکا و اروپا از  ناگزیر کردن ایران به 
براي ( تن دادن به راه حل دیپلماتیک 

در میان .  ناتوان شده اند ) مسئله اتمی 
کارشناسان امور عراق که من یکی از 

نها هستم،  اغلب بر این نظر هستند که آ
حکومت بوش و نه رژیم مالها ، است 

 سپتامبر، درب 11که بعد از ترورهاي 
  . گو را باز نگاه داشته است گفت

    جواد ظریف، نماینده ایران در 
    ایرانی که در ،سازمان ملل متحد

:   گفت ، امریکا درس خوانده است
حکومت بوش فرصتها براي بهبود 
روابط دو کشور را از دست داده است 
و  موقع ها را براي استقرار صلح در 

  . منطقه مغتنم نشمرده است
باید روشن باشد که  عکس      اما می 

رژیم مالها دیگر : این صحیح است 
عالقه اي به رسیدن به صلح با امریکا را 

، بیل 1990همانطور که در .  ندارند 
کلینتون ، رئیس جمهوري و  خانم 

لبرایت وزیر خارجه اش  خواستار آ
گفتگو با پرزیدنت خاتمی شدند و 

  .پاسخ مساعد دریافت نکردند
 بر این که این ایران     دلیل دیگر

: است که فرصتها را مغتنم نمی شمارد 
 مه، هاله اسفندیاري در زندان 8از 

اما که مدیر . مشهور اوین بسر می برد 
قسمت خاورمیانه مؤسسه وودرو 
ویلسون انترنیشنال سنتر است، سالها 
بخاطر بهبود روابط امریکا و ایران کار 

همانطور که هامیلتون، . کرده است 
او مؤسسه را به  : ئیس مؤسسه می گویدر

وسیله اي براي سیاستی بکار برده است 
شتی امریکا با رژیم ایران را ببار آکه 
هامیلتون و بیکر نیز پیشنهاد .  ورد آ

با .  کنندگان گفتگو با ایران هستند 
توقیف هاله اسفندیاري که براي دیدار 

 ساله خود به ایران رفته بود، 93با مادر 
 ایران  به هامیلتون پیام روشنی رژیم
براي باز کردن باب گفتگو و : داد 

عادي کردن روابط ایران و امریکا 
  .نکوشید 

هامیلتون به احمدي نژاد نامه نوشت 
هاله اسفندیاري را رها کنید به امریکا 
باز گردد، در پاسخ او را جاسوس 
امریکا و صهیونیسم خواندند که مأمور 

  !ن شده است براندازي رژیم ایرا
 ساله اي که 67     دستگیري استاد 

بارها به ایران سفر کرده است و با 
ایرانیان ، از جمله روحانیان دیدار و در 
باب برقرار کردن روابط حسنه با امریکا 

نها گفتگو کرده است، گویاي آبا 
انزجار رژیم از ایرانیانی است که می 
خواهند میان ایران و امریکا پل 

  .  بسازند ارتباطی
 ژوئن، خبرگزاري فرانسه 1 در ◄

اطالعی را انتشار داد  که نیویورك 
ارتش امریکا : تایمز منتشر کرده است 

در عراق ، مدرك جدیدي از دخالت 
ایران در امور عراق از راه تحویل 
اسلحه به گروههاي شیعه ، ارائه کرده 

مدرك جدید همان . است 
تند سیلندرهاي پر از مواد منفجره هس

.  که بسیار کشنده توصیف می شوند 
این سیلندرها حتی تانک را نیز از کار 

خر سال آدر سه ماهه .  می اندازند 
، تعداد زیادي از سربازان 2006

امریکائی  توسط این سالح کشته شده 
  . اند 

    روبرت گیت ، وزیر دفاع امریکا، در 
 ژوئن، در حاشیه اجالس ناتو، توضیح 1

ه شماره سري این سالح داده است ک
. مسلم می کند ساخت ایران است 

ن، انبارهاي اسلحه که کشف آعالوه بر
شده اند، دلیل قطعی هستند بر تحویل 
اسلحه توسط ایران به سازمانهاي 

  .عراقی 
  

ربط پیدا کردن گفتگوي 
       عراق به مسئله اتمی ، با 

 با ،»شبکه جاسوسی« 
القاعده و به دستیگري 

یان ایرانی تبار توسط امریکائ
  :رژیم مافیاها 

  
گفتگوي بغداد با : الریجانی * 

گفتگو بر سر مسئله اتمی ربط 
  :پیدا می کند 

  
 در پاسخ به ریجانی ال خرداد، 9 در ◄
وال ایسنا مبنی بر اینکه آیا مذاکرات ئس

تواند بر  ایران و آمریکا بر سر عراق می
نا و به  فضاي کلی مذاکرات شما با سوال

اي تاثیرگذار  طور کلی مساله هسته
اي و  مساله هسته: گفته استباشد، 

 . مذاکرات عراق از یکدیگر جدا هستند
 ازالبته در عالم سیاست هیچ چیز 

به طور کلی . یکدیگر جدا نیست
اي تاثیر  مذاکرات عراق بر مساله هسته

مطالبی که در .  خواهد داشت
مذاکرات هفتم خرداد مطرح شد 

 باید فرصت . ي بوده استمطالبی جد
اگر . داد روي آن مطالعه جدي شود
شان را  آنها بخواهند رفتار گذشته

تصحیح کنند و از راهکارهاي صحیح 
براي ایجاد امنیت در عراق استفاده 

   . کنند این مسیر باز است
)   مه 31(  در این باره ، بی بی سی ◄

قول الریجانی را نقل کرده  و افزوده 

 امریکا خواستار تصویب اما: است 
قطعنامه اي شامل مجازاتهاي سنگین 
شده است چرا که ایران دستور 
شوراي امنیت را در باره تعلیق غنی 

  . سازي اورانیوم اجرا نکرده است 
      در همان حال که مطبوعات متعلق 
به افراطیهاي رژیم می کوشند 
گفتگوي بغداد را بی اهمیت جلوه 

 گفتگو را در سطح دهند، الریجانی این
  .منطقه و جهان مهم ارزیابی می کند 

   
رژیم مافیاها از طریق سفارت * 

سوئیس، به امریکا بخاطر ایجاد 
شبکه جاسوسی در ایران، بشدت 

  : اعتراض می کند 
  
مدیر کل  ) : 86 خرداد 8(  ایسنا ◄

ت اطالعات نسبت ضد جاسوسی وزار
ي اطالعاتی قرار  هبه درمعرض استفاد

ن اساتید دانشگاه از سوي گرفت
هاي اطالعاتی کشورهاي  سرویس

 در نشست خبري . خارجی هشدار داد
شنبه پیرامون اقدام  که عصر روز سه

اخیر وزارت اطالعات در ضربه زدن به 
چند شبکه جاسوسی مربوط به 

هاي اطالعاتی اشغالگران  سرویس
عراق، مدیرکل ضدجاسوسی وزارت 

نگران برخی اطالعات با بیان اینکه ما 
اقداماتی که در مناطق مرزي و بعضا 

گیرد،  مرکزي و حتی تهران شکل می
الزم است که « :هستیم اظهار داشت

مردم مطلع شوند تا بیگانگان نتوانند از 
هایی که در مناطق  برخی ظرفیت

مرزي ما وجود دارد، سواستفاده 
 » .کنند

 شناسایی شده توسط وزارت  شبکه     
هاي اطالعاتی  ویساطالعات با سر

آمریکا، انگلیس مرتبط بوده و از جانب 
شده،  هایی در عراق حمایت می گروه
، ي فعالیت این شبکه در ایران  حوزه

آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، 
 . بوده اند کرمانشاه، همدان و تهران 

خوشبختانه این شبکه شناسایی شد و 
ضربه خورد و توفیقات خوبی نیز به 

   .  آمددست
افراد این شبکه در اقصی نقاط      

 ما با شگردهاي . کشور پراکنده بودند
هاي به موقع  خاص اطالعاتی و حرکت

توانستیم این افراد را شناسایی و 
 . اقداماتشان را خنثی کنیم

فعالین این شبکه جاسوسی تالش     
داشتند به افراد و مناطق مهم و حساس 

و با نفوذ در کشور دسترسی پیدا کرده 
این مراکز و به کارگیري افراد 

هاي اطالعاتی  موردنظرشان بهره
کردند   آنها تالش می. داشته باشند
بندي شده که مورد نیاز  اطالعات طبقه

هاي اطالعاتی اشغالگران است  سرویس
 » .را از داخل ایران کسب کنند

هاي تخریبی،  انجام عملیات    
اد، گذاري، ترور، ربایش افر بمب

فیلمبرداري و عکسبرداري از مراکز 
هاي  حساس با نظارت سرویس

اطالعاتی اشغالگران را از جمله 
 همچنین . بوده اند اقدامات این شبکه 
افزاري و عملیات  آنها با اقدامات نرم

روانی در مناطق مرزي سعی در این 
داشتند که گسست و واگرایی قومی 
نسبت به نظام در مناطق مرزي ایجاد 

د و با استفاده از عناصر ضد انقالب نکن
در مناطق مرزي سعی داشتند به 

 . اختالفات دامن بزنند
  

حکومت بوش بی ثباتی و *
ناامنی عراق را زیر سر القاعده 

  :می داند 
  
 24(  خبرگزاري فرانسه به گزارش ◄
کادمی گارد مرزي ، بوش ، آدر ) مه 

رئیس جمهوري امریکا ، به تفصیل در 
»   جنگ با تروریسم بین المللی «باره 

به قول او، جنگ با . سخن گفته است 
رژیم صدام ، جنگ با مرکز این 

او همان اطالعی .  تروریسم بوده است 
شکار آرا تکرار کرد که دروغ بودنش 

  . صدام با القاعده ارتباط رژیم: شده بود
، در      بنا بر قول او، اسامه بن الدن 

ب الزرقاوي را  ابومصی، 2005ژانویه 
شبکه اي در عراق ایجاد  مأمور کرد 

این شبکه می باید حمله ها را بر . کند 
   .، ترتیب دهد ضد قواي امریکا

     این اطالعات که بوش مهر سري 
بودنشان را شکست ، در گزارش مارس 

مده آ  از اداره امنیت داخلی  2005
 سپتامبر ببعد،  القاعده  سه 11از . اند 

یکی : بزرگ را طراحی کردند توطئه 
در لندن می باید اجرا می شد  و 
عبارت بود از انفجار همزمان چندین 
هواپیماي مسافر بري که اسکاتلند یارد 

دیگري منفجر کردن یک .  کشف کرد 
نجلس در آسمان خراش در لوس آ

  بود و سومی ربودن 2002سال 
    .2003چندین هواپیما در 

این اطالعات      قصد او از اظهار 
اینست که مردم امریکا را حامی 

نها آسیاست خود در عراق کند و 
متوجه شوند که بیرون بردن شتاب 

لود قواي امریکا از عراق ،  در اختیار آ
القاعده گذاشتن یک کشور امن  است 

بهترین روش دفاع از خود بردن .  
  . جنگ نزد دشمن است 

  
-ایرانی دستگیري هاي * 

انعی بر سر راه ادامه امریکائیها م
  :؟!گفتگوها در باره عراق 

  
 به دنبال  دستگیري هاله اسفندیاري ◄

: ، سه ایرانی دیگر نیز دستگیر شده اند 
که جامعه  ساله 45کیان تاج زاده 

 مه در تهران دستگیر 11شناس است در 
 علی شاکري که در مرکز . شده است 

بناي صلح در دانشگاه کالیفرنیا کار می 
  . د کن

:  مه گزارش می کند 30     لیبراسیون 
. این هر سه مخالف رژیم نبوده اند 

مخالف جنگ امریکا با ایران و حامی 
اصالح طلبان و عمل گرایان میانه رو 
بوده اند و بیشتر از نمایندگان رژیم در 

  .امریکا، برایش کار کرده اند 
  افزون بر این سه تن، پرناز عظیما ◄

ردا کار می کند، نیز که در رادیو ف
زاد کرده آاو را .  توقیف شده است 

اما خروجش را از ایران ممنوع کرده 
)  مه 31( خبرنگار فایننشال تایمز .  اند 

از تهران گزارش می کند که او نخست 
متهم بود از امریکا حقوق می گیرد و 
در رادیو فردا بر ضد رژیم تبلیغ می 

 3ن اما اینک متهم است که چو. کند 
تن دیگر، براي امریکا جاسوسی می 

» براندازي نرم « کند و در خدمت 
قاسی وکیل آمحمد حسین . رژیم است

کار او را در رادیو : عظیما می گوید
: فردا جرم می دانند و می گویند 

تمامی حقوقی را که دریافت کرده 
  است می باید به حساب دولت ایران 

  . واریز کند 
  

  11 در صفحه
  

  ؟!توریه
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 تن 4توقیف این )    مه 31( رو  فیگا◄
. را کار جناح سخت سر رژیم می داند 

اما روزنامه محافظه کار نیویورك سان 
ن آبر اینست که این عده پس از 

دستگیر شدند که اي بی سی نیوز افشا 
کرد که سیا اجازه یافته است طرح بی 
ثبات کردن رژیم را بدون توسل به 

  .زور به اجرا بگذارد 
این عده  هم ربط پیدا می  توقیف ◄

کند با نزاع بر سر قدرت در درون 
رژیم و هم به گفتگوي ایران و امریکا 

کندولزا رایس گفته است .   مه 28در 
توقیف شدگان هم ملیت ایرانی دارند 
و هم ملیت امریکائی و بهیچرو جاسوس 

نها براي بهبود وضعیت مردم آ.  نیستند 
ي می زادآایران و برخورداریشان از 

او ربط میان . کوشند، کار خوبی است 
 عضو سپاه 5این دستگیریها و دستگیري 

هامیلتون ، رئیس . پاسداران را رد کرد 
مرکز وودرو ویلسون که هاله 
اسفندیاري رئیس قسمت خاورمیانه 

نست توضیح می دهد که این مرکز آ
دیناري از دولت امریکا  براي ترویج 

ت نمی دموکراسی در ایران ، دریاف
  . کند 

) جامعه باز (     و اوپن سوسایتی 
توضیح می دهد که تاج بخش زمانی 
مشاور وزارت کشور ایران و بیمه 

  .اجتماعی بوده است 
در صورتی که ماجرا کش پیدا      

ن وجود دارد که گفتگوي آکند، خطر 
 مه، بغداد دنباله پیدا 28روز دو شنبه، 

   .نکند و عقیم بماند
وي دختر روزنامه نگاري  یک دانشج◄

که تابعیت ایران و فرانسه را دارد ، به 
نام مهرنوش سلوکی،  بهنگام ورودش 
به ایران، در اواسط فوریه دستگیر شده 

 80، با وثیقه  مارس 19او را در . است 
اما گذرنامه . رها کرده اند هزار اورو، 

او را گرفته اند و او نمی تواند ایران را 
  . ترك کند 

  
وسیه اروپا و امریکا را ر

 گیت –تهدید می کند 
خواستار تشدید مجازات 

 محافظه –ایران است 
از جنگ کاران جدید 

جهانی چهارم دم می 
زنند و خواهان حمله 

  : !هستندامریکا به ایران 
  

ستانه تشکیل آدر پوتین * 
 کشور در 8کنفرانس سران 

 ژوئن و دیدار خود 6لمان در آ
رادارها : دبا بوش تهدید می کن

و سامانه ضد موشکی که امریکا 
در چک و لهستان مستقر می 
کند، تهدید مستقیم امنیت روسیه 

موشکهاي ایران و کره . است 
شمالی خطري در برندارند و ما 
ناگزیر می شویم موشکهاي خود 
   :را بطرف اروپا نشانه گیري کنیم

  
زمایش آ واکنش اول روسیه ، ◄

ر کیلومتر در  هزا10موشکهایی با برد 
.  بود 2007روزهاي پایانی ماه مه 

زمایش را واکنش روسیه آپوتین این 
نسبت به تهدیدي توصیف کرد که 
استقرار ضد موشکها و رادارهاي 
امریکائی در لهستان و چک متوجه 

  . امنیتش می کند 
 امریکا توضیح داد که هدف از ◄

استقرار این رادارها و ضد موشکها 
حمله موشکی ایران است مقابله با خطر 

امریکا  رادارها و ضد : و پیشنهاد کرد 
موشکهاي خود را در کنار رادارها و 
ضد موشکهاي روسیه قرار دهد و دو 
کشور ، از راه مبادله اطالعات ، با 
یکدیگر همکاري کنند و روسیه مطمئن 
شود امریکا قصد ندارد امنیت روسیه را 

  .تهدید کند 
نامه ایتالیائی   در مصاحبه با روز◄

، پوتین  )  ژوئن 3(  کوریه دوال سرا
  :   توضیح داد و تهدید کرد 

 موشکهاي ایران و کره شمالی ●
  . خطري براي اروپا ندارند 

 استقرار ضد موشکها و رادارهاي ●
امریکائی در لهستان و چک امنیت 

  .روسیه را تهدید می کند 
 امریکا دارد مسابقه تسلیحاتی ●

  .ه جهان تحمیل می کندجدیدي را ب
 روسیه این وضعیت را بوجود ●

اما  . ن نبوده استآنیاورده و خواستار 
نمی تواند نسبت به امنیت خود القید 

بنا بر این،  هرگاه امریکا ضد . بماند 
موشکها و رادارهاي خود را مستقر کند، 
روسیه موشکهاي خود را به طرف اروپا 

  .هدف گیري خواهند کرد 
سقوط رژیم کمونیستی در روسیه      از 

، روسیه اروپا را تهدید نکرده بود و 
موشکهاي خود را بسوي اروپا نشانه 

  . گیري نکرده بود 
  

روبرت گیت وزیر دفاع * 
فشار بر ایران را تشدید : امریکا 
بر مجازاتها بیفزائید وگرنه . کنید 

ایران به سالح اتمی مجهز 
  :خواهد شد 

  
 ژوئن 2( دپرس سوشیتآ  به گزارش ◄
، روبرت گیت ، وزیر دفاع امریکا )  

ینده، هم اکنون آنه سال : گفته است 
بر فشار به ایران باید افزود و مجازاتها 
را سنگین باید کرد وگرنه ایران به 

او توضیح . سالح اتمی مجهز می شود 
گزینش نظامی براي داده است که 

جلوگیري از مجهز شدن ایران به 
   .جاذبه نداردسالح اتمی، 

    او که خطاب به افسران و مقامات 
حکومت و شخصیتهاي غیر دولتی 
سخن می گفت ، توضیح داد که بسا 

مده آهریک از ما که در این جا گرد 
نیم مسئله راه حل آایم خواستار 

این پرسش که . دیپلماتیک پیدا کند 
ایران در چه زمان قادر به تولید سالح 

درخوري نیست اتمی می شود، پرسشی 
زیرا بالدرنگ می باید ایران را از . 

  . افتادن در این راه،  باز داشت 
    با وجود این که گیت می گوید 
گزینش نظامی جاذبه ندارد و کندولزا 

ماده حمله به آامریکا : رایس می گوید
ایران نیست ، دیگ چنی گفته است 
گزینش نظامی روي میز است و 

حمله نظامی محافظه کاران جدید بر 
  :به ایران مصر هستند 

  
! جنگ جهانی چهارم ؟* 
حافظه کاران جدید امیدوارند م

و دعا می کنند که بوش ایران را 
  :بمباران کند 

  
 که از Podhoretz نورمن پودورتز ◄

محافظه کاران جدید معروف است ، 
در وال استریت جورنال مقاله اي را 
 انتشار داده است در باره ضرورت حمله

)  مه 30( رواستوري . نظامی به ایران 
  :چکیده نظر او را انتشار داده است 

 بسیاري منکر هستند اما من همچنان ●
 سپتامبر، 11بر این باورم که ترورهاي 

امریکا را وارد یک جنگ جهانی کرده 
من این جنگ جدید را جنگ .  است 

زیرا .  بین المللی چهارم می خوانم 
 جنگ سرد جنگ جهانی سوم همان

، بلحاظ نزاعهاي بود  و این جنگ 
شبیه به جنگ جهانی نظامی بزرگ، 

  . دوم است 
 کامل و خشن اینست که می  حقیقت●

باید ایران را از دست یافتن به سالح 
این کار ، راه و . اتمی باز داشت 

روشی جز حمله نظامی به ایران ندارد 
چنانکه هیتلر نیز راه حلی جز متوقف .  

  .  نداشت 1938در سال کردنش 
    حال که حمله به ایران از راه زمین 
به دالیل مختلف مورد ندارد ، دست 
کم از راه هوا می باید به ایران حمله 

تأسیسات اتمی : می گویند .  کرد 
نها در آایران پراکنده اند و برخی از 

، در پناه استحکامات بتونی زیر زمین 
: ند ،  می گویکار گذاشته شده اند 

اسرائیل به تنهائی نمی تواند از پس 
حمله مؤثر به تأسیسات اتمی ایران 

، پس این امریکا است که می ید آبر
حمله به تأسیسات اتمی ایران را باید 

حمله امریکا به تأسیسات . انجام دهد 
اتمی ایران نه تنها  براي سالها دست 
یابیش را به بمب اتمی به تأخیر می 

ب سرنگونی رژیم مالها اندازد، بلکه سب
  .نیز می شود 

 فکر می کند بوش قصد پودورتز  ●
 ماهی که از دوره ریاست 21دارد در 

جمهوري او باقی است، دستور حمله 
هوائی به تأسیسات اتمی ایران را صادر 

  . کند 
     اما این رئیس جمهوري را دشمنان 
  سیاست او در خاورمیانه، به خصوص

یا با آ. ه اند در عراق، تضعیف کرد
وجود این تضعیف، او به تنها اقدامی 
دست خواهد زد که می تواند ایران را 
از دست یابی به سالح اتمی محروم 

  کند ؟ 
بعنوان :      او اینطور پاسخ می دهد 

امریکائی و بعنوان یهودي، دعا می کنم 
تنها و یا همراه . که او این کار را بکند 

  .با اسرائیل 
  
 عملیات وش حکومت ب*

از   جدي بر ضد ایران راپوشیده
وزارت اداره عملیات پوشیده 

.  بیرون برده است ،دفاع امریکا 
به سیا اجازه عملیات پوشیده 
دیگري را داده است که  بر ضد 
چند کشور خاورمیانه، از جمله 

   :ایران و سوریه و لبنان هستند 
  
 ، بار دیگر، ) ژوئن 4(  رو استوري ◄

ند که سیا اجازه یافته گزارش می ک
است بر ضد ایران و سوریه و لبنان 

  . بزند » جنگ اطالعاتی « دست به 

    بعالوه ، حکومت بوش  عملیات 
پوشیده بر ضد این کشورها را از 
وزارت دفاع که کنگره بر فعالیتهایش 

  . اشراف دارد ، ستانده اند 
     مقامات پیشین و کنونی  سیا به رو 

ه اند  که در سالهاي استوري گفت
گذشته، رئیس جمهوري دو دستور 

این دو . العمل امضاء کرده است 
دستور به سیا اجازه می دهد دست به 

  .  شکار و پنهان بزند آجنگ اطالعاتی 
     در این عملیات، از گروههاي مسلح 
براي دست زدن به عملیات خشونت 

بلکه  از تبلیغات . میز استفاده نمیشود آ
  . ه سیا به هدف می رسد است ک

      سخنگوي سیا ، پل گیمیکلیانو ، 
حاضر نشد در باره سري که 

ABCnews فاش کرد، توضیحی بدهد 
سیا مجاز نیست ادعاها در باره : و گفت 

عملیات سري این سازمان را موضوع 
اما گفت .  بحث و قبول و تکذیب کند 

عملیات سري سیا تحت مهار جدي : 
   .کنگره هستند 

    بنا بر قول مقامات کنونی و پیشین 
سیا ، دستورالعملهائی که بوش امضاء 

بلکه . کرده اند، خاص ایران نیستند 
چند کشور خاورمیانه از جمله سوریه و 

هدف .  لبنان را نیز در بر می گیرند 
فعالیتهاي سیا حمایت از دموکراسی در 

شکار از آایران است و حمایت 
کراسی بعمل گروههاي طرفدار دمو

  . ورد آمی 
     هرچند مکانیسم عملیات پوشیده سیا 
بر ما معلوم نیست اما یک مقام سابق سیا 

این عملیات در خارج از : می گوید 
خاورمیانه ، با هدف یافتن متحدان 
بالقوه و بکار بردن متحدان موجود در 

  .این جنگ اطالعاتی است
     منابع نزدیک به کمیته اطالعات سنا 

کمیته براي ما توضیح می دهند که 
هیچیک از جنبه هاي سیا و یا دستور 
العمل هاي رئیس جمهوري را موضوع 

این قلمروئی .  بحث قرار نمی دهند 
   .ن شدآاست که نمی توان وارد 

وزارت دفاع  در حمایت  عملیات  ◄
از سازمانهاي تروریست نیز از کنترل 

گاه آرو استوري . کنگره بیرون است 
ده است که وزارت دفاع چندین ش

را که شوراي » سیاه « عمل تهاجمی 
امنیت ملی و دفتر معاون ریاست 
جمهوري تصویب کرده اند،  انجام می 

  . دهد 
    مقامات کنونی و پیشین سیا به رو 
استوري می گویند  عملیات پوشیده 
خاص بر ضد ایران ،  بلحاظ اینکه بسیار 

ند و خطر حساس تر از عملیات سیا هست
لو رفتنشان باال است،  از اداره عملیات 
پوشیده وزارت دفاع که تحت کنترل 

  . کنگره است، بیرون برده شده اند 
    این عملیات بالفاصله بعد از جنگ 
عراق شروع شده اند و چند سال است 

بدین خاطر که . که ادامه یافته اند 
جزء عملیات جنگی محسوب می شوند 

عمده . ه کنگره ندارند ، نیاز به اجاز
این عملیات در وزارت رامسفلد ، توسط 
اداره دفاع و تحت نظارت دفتر دیگ 
چنی، معاون رئیس جمهوري و رونالد 

در سال : رامسفلد انجام می گرفتند 
 کار، وزارت دفاع شروع کرد به 2003

 گروههاي مخالف و با برخی از 
تروریست بقصد بی ثبات کردن رژیم 

کی از سازمانهاي که وزارت ی.  ایران 
دفاع بکار برد، سازمان مجاهدین خلق 

   .بود 
، در  دو استان ایران 2006    در 

عملیات مسلحانه اي انجام گرفتند  که 
چندین کشته و دهها زخمی بر جا 

  . گذاشتند 

    این فعالیتها اغلب توسط همان 
کسانی اداره می شوند که عملیات 

د که افتضاح مخفی را انجام می دادن
افتضاح . وردند آایران گیت را ببار 

ایران گیت  موجب تصویب قانونی شد 
ن ، هر فعالیت محرمانه اي آکه بنا بر 

که به اجرا گذاشته می شود، می باید 
  . بطور شفاف تعریف شود 

سازمان :      منابع ما می گویند 
مجاهدین خلق براي تحصیل اطالعات 

حکومت .  ود از ایران نیز بکار می ر
بوش از گروههاي دیگري که چون 
سازمان مجاهدین خلق فعالیتهاي 

   . مسلحانه می کنند، استفاده می کند
قلمرو :  عملیات پوشیده اقتصادي ◄

دیگر عملیات پوشیده اي که سیا مأمور 
هدف این . نست، اقتصادي هستند آ

عملیات ضربه وارد کردن به منافع 
ین ضربه در ا. اقتصادي ایران است 

زدن،  سیا اجازه بکار بردن خشونت  را 
سیا اجازه یافته است فشار .  ندارد 

اقتصادي به ایران را افزایش دهد 
بدون اینکه فشار اقتصادي تعریف شده 

  . باشد 
:      منابع وزارت خارجه می گویند 

قصد از فشار اقتصادي جلوگیري از 
سرمایه گذاري در نفت و گاز ایران 

نیز ، متقاعد کردن بانکها و و . است 
مؤسسات مالی به قطع کردن و یا 
محدود کردن معامالت خود با  ایران 

  . است 
چون نیک نظر کرد، پر : انقالب اسالمی 

گفتا زکه نالیم که از -ن دید آخویش در 
  .ما است که بر ماست 

 بدین سان، خائنان به ایران ، همچنان 
به ضر: سه رأس مثلث زور پرست هستند 

به اقتصاد کشور و بحران سازي بقصد 
محور کردن امریکا در سیاست داخلی و 

ن را مالتاریا و مافیاهاي خارجی ایرا
« .  مالی تصدي می کنند -نظامی 

را گروه رجوي و » عملیات پوشیده 
جنگ « گروههاي خائن همانند او و 

را باز گروه رجوي و پهلوي » اطالعاتی 
اع و سیا انجام طلبها، تحت امر وزارت دف

  .می دهند 
     بحران اتمی به قول یک مقام 
امریکائی ، هنوز سالها موضوع مناقشه 

   :امریکا و غرب با ایران خواهد بود
  

 گفتگوي :روز نخست 
 ساعته بر سر اتم 5

نتیجه بخش بود و 
برفشار : روزهاي بعد 

  ؟ !به ایران باید افزود 
  

 ، گفتگوي 2007 ژوئن 1در * 
 5 سوالنا بمدت –ی الریجان

ساعت انجام گرفت و دو طرف 
  :ن گفتند آدر باره 

  
 و ی الریجانیعل ، 2007 مه  31 در ◄
 »نتایالک «یخیدرکاخ تار،  سوالنا ریخاو

 5 خود را آغاز و پس از گفتگوي
 در ،  بدون وقفه يساعت گفتگو

  بردند  انیشنبه به پا  پنجشب مهین
 ی از برخیجانی الریعل ●
  » موضوعات حساس« در »ها شرفتیپ«

  12 در صفحه

  ؟!توریه
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  1386  تیر  3 خرداد  تا 21  از  673ره شما
   

  

   

  . سخن گفتيا پرونده هسته
نشست روز :  گفتزی سوالنا نریخاو ●

 ی نشست فشرده و اساسکیپنجشنبه، 
 ی آن در مورد برخانیبود و در جر

 می کنشرفتی پمیموضوعات مهم توانست
 کی.  نشدجادی ایهر چند که تحول

 ي برامی بود تا بتوانینشست اساس
 ي مرحله گفت وگوهايساز آماده
 و در مین کشرفتی پرانی با ایرسم
 مطرح ی آن، موضوعات مختلفانیجر
 . شد

  
 که 8بیانیه گروه : دو بیانیه *

لمان آ ژوئن در 6سرانش در 
 روز اجالس می کنند و 3بمدت 

   : وزیر امور خارجه40بیانیه 
  
 خارجه چهل يوزرا مه، 30 در ◄

 حاضر در یائی و آسیکشور اروپائ
 هیانی ب، با صدور »ایآس-اروپا«شست ن

 بر لزوم حل دی تاک، پس ازیمشترک
 با استفاده از رانی ايا مساله هسته

 از تهران ، زیآم  صلحيها روش
 می اوراني سازی غنقیخواستند با تعل

میز مشکل را آ حل مسالمت  نهیزم
  . ورد آفراهم 

 ی نگران کشور40   وزیران خارجه 
 به رانی ایابی دست احتمالازنیز خود را 
 ندهی سال آ8 تا 3 ظرف یسالح اتم
 الزامات ي و بر ضرورت اجرااظهار

 رانی در اتی امني شورا1747قطعنامه 
 . کردنددیتاک
  مه، روزي پیش از 31 در ◄

 سوالنا و در روز -ي الریجانی گفتگوها
پایان گرفتن مهلتی که برابر قطعنامه 

، شوراي امنیت به ایران داده 1747
کشور بزرگ  8 خارجه رانی وزود، ب

 اجالس یانی پاهیانی جهان در بیصنعت
ایران را  ،خود در پوتسدام آلمان

 همچنان رانیاگر ا «: تهدید کردند
 دهی را نادتی امني شورايها خواسته

 اقدامات مناسب تصویب ما از ردیبگ
 کشور همانگونه که نی ابر ضد  شتریب

ه  به آن اشاره شد1747در قطعنامه 
   .» کردمی خواهتیحما

  
)  مه 31( سوشیتدپرس آ* 

ماده آایران : گزارش می کند 
روند فعالیتهاي اتمی خود را بود 
   :کند اماکند 

  
 پیشنهاد کرد غنی  تهران اخیرا ◄

 بحال تعلیق سازي اورانیوم را جزا 
ورد اما  امریکا و متحدان اصلیش آدر

ا ن رآپیشنهاد را رد کردند و ایران نیز 
  . رها کرد 

     با بازگشت دو طرف به مواضع 
سخت خود، مشکل بنظر می رسد که 

 سوالنا به نتیجه –گفتگوهاي الریجانی 
  . برسد 

    عالمت دیگر بی اعتمادي ، اظهارات 
نیروهاي : او گفت. احمدي نژاد است 

مسلح ایران چنان قدرتی را یافته اند 
که هیچ دشمنی جرأت حمله به ایران 

  . پیدا نمی کند را 
     الریجانی ، بهنگام ورود به مادرید، 

نکه بن بست بوجود آامریکا را بخاطر 
ورده و مانع از انجام گفتگوهاي آ

.  رسمی است، مورد سرزنش قرار داد 
دنیا نباید : و کندولزا رایس نیز گفت 

موضع خویش را در قبال ایران نرم 
 .   این کار  اشتباه است . کند 

  
ران غنی سازي اورانیوم را ای* 

 کشور در تهیه 6و رها نمی کند 
  :قطعنامه جدید هستند 

  

)  مه 31( سوشیتدپرس آ به گزارش ◄
سوالنا در اظهارات خود بعد از پایان 
گفتگوها فهماند که ایران دست از غنی 

با وجود . سازي اورانیوم بر نمی دارد 
جو بسیار مساعد : این، او تصریح کرد 

ژانس می آ: الریجانی گفت .  است 
تواند نماینده خود را به تهران بفرستد 
. تا مسائل روشن ناشده را روشن کند 

ماده است آایران  : او همچنین گفت 
تضمین هاي الزم را  بسپارد که 
فعالیتهاي اتمیش به تولید بمب اتمی 

  .منحرف نخواهد شد 
)      مه 25(  در مصاحبه با فیگارو ◄

ر پاسخ این پرسش که ، دالریجانی
چگونه باید از بن بست خارج شد؟ 

وسائل وجود دارند براي : گفته است 
غاز آاینکه گفتگوها بدون پیش شرط 

در این باره، سارکوزي، رئیس . شوند 
جمهوري جدید فرانسه، می تواند نقش 

زیرا . یک میانچی صادق را ایفا کند 
سیماي فرانسه نزد ایرانیان بسیار خوب 

هیچگاه برایران فشارهاي . است
استعماري وارد نکرده است و امام 
خمینی وقتی تحت تهدید شاه بود، به 

  .فرانسه پناه برد 
بدین سان، پناه بردن : انقالب اسالمی 

 اما    استخمینی به فرانسه عملی نیکو
 مافیاهاي –اگر مخالفان رژیم مالتاریا 

 مالی همین کار را بکنند، فرار –نظامی 
   !...اند وکرده 
گزارش می کند )  ژوئن 2(  لوموند ◄

که دو گفتگو میان خاویر سوالنا و 
 مه و دیگري در 31الریجانی ، یکی در 

 ژوئن، نتوانستند پرونده اتمی ایران 1
ایران . را از بن بست خارج کنند 

همچنان بر غنی سازي اورانیوم مصر 
  .است 

لمان و آ کشور امریکا و انگلستان و 6    
ین و روسیه و فرانسه دست بکار تهیه چ

این قطعنامه .  قطعنامه جدید شده اند 
در تابستان به رأي اعضاي شوراي 
امنیت گذاشته می شود و شامل 

  .مجازاتهاي مالی خواهد بود 
     قرار است الریجانی و سوالنا در دو 

اما . هفته دیگر، دیدار و گفتگو کنند 
 غنی محتمل به نظر نمی رسد که مشکل

  .سازي اورانیوم حل شود
ژانس بین آخرین گزارش آ     بنا بر 

 1320المللی انرژي اتمی، ایران 
 328.  سانتریفوژ را  بکار انداخته است 

زمایش می آسانتریفوژ دیگر را دارد 
 سانتریفوژ 492و در کار نصب . کند 

ممکن است در ماه ژوئن، .  دیگر است 
 . ار برسد  هز3000ژها به شمار سانتریفو

این تعداد سانتریفوژ اگر بالانقطاع کار 
کنند و مشکل فنی پدید نیاید ،  ظرف 
یک سال میی تواند میزان الزم 
اورانیوم غنی شده براي تولید یک 

  . بمب اتمی را تولید کند 
    در هفته هاي اخیر ، چندین تالش 
براي متوقف کردن مسابقه میان 

 بعمل مجازاتها و  نصب سانتریفوژها
  :مده اند آ
سوئیس پیشنهاد کرد یپلماسی د ●

ایران غنی سازي و شوراي امنیت 
اجراي قطعنامه ها را متوقف کنند و 

  .بعد مذاکرات انجام شوند 
 در ماه مه، البرادعی براي جلوگیري ●

از بروز جنگ، پیشنهاد کرد به ایران 
اجازه داده شود برخی از تأسیسات 

هدارد و در غنی سازي اورانیوم را نگ
عوض،  در عوض تمامی برنامه اتمی 

یعنی بخشی را نیز .  خود را شفاف کند 
  . شفاف کند که مورد سوء ظن است 

     پیشنهاد البرادعی مورد انتقاد 
زیرا به رها . دولتهاي غرب قرار گرفت 

کردن فشار بر ایران ارزیابی و موجب 

هدر رفتن کوششهاي مشترك تلقی شد 
متهم شد که بازي تهران را البرادعی .  

  . می کند 
     در گفتگوي روز جمعه، الریجانی 
پیشنهاد البرادعی را  دست مایه کرد و 

نچه در آماده است هرآایران : گفت 
 شفاف ، بتدریج، ابهام مانده است را

اما حاضر نیست غنی سازي را .  بگرداند
  . متوقف کند 

      کندولزا رایس موضع ایران را مبهم
ممکن : توصیف کرد و تأکید کرد 

نیست به ایران اجازه داده شود 
  .تکنولوژي اتمی خویش را کامل کند 

روزي پیش از گفتگو،  مه، 30 در ●
 با روزنامه مصاحبه در ،  سوالنا ریخاو
 هیاتحاد«: ه است  گفت»یکین «یژاپن

 رانی با اياروپا آماده هرگونه همکار
 يا هسته يآور  به فنیابی دستنهیدر زم

 ضمانت را نیاست، اگر تهران به ما ا
 تنها استفاده ي تکنولوژنیبدهد که از ا

 . »کرد خواهد زیآم صلح
 یجانی الریعل ژوئن، 1 اما در ◄

 و روشن ي جداری بسگفتگوها را
در خالل : ه است و گفته کردفیتوص
 از ی خوبيها دهی مذاکرات، انیا
 سوالنا و من مطرح و قرار ي آقايسو

. می کار کنشتری بها دهی انی ايروشد 
 ندهی ما هفته آنیمعاون:  افزوديو

 خواهند نهین زمی در ايشتریتحرك ب
 زی سوالنا نيداشت و من و آقا

 گریمذاکرات خود را حدود دو هفته د
 . می دهیادامه م

در نشست روز پنجشنبه :  دادحی توضيو
 با آژانس و ماندهی باقلیدرباره مسا

ن هم بحث شد که نحوه حل و فصل آ
 آن کار شود، اما همه ي روی مدتدیبا
 هستند که ی حساساری موضوعات بسنهایا

 را در مذاکرات نشان شرفتی پینوع
 . دهند یم

 درباره یوالئدر پاسخ به سالریجانی 
 يساز ی غنقی تعلي شرط غرب براشیپ

 از گذشتن از ،رانی اي از سوومیاوران
 يو.  مرحله در مذاکرات خبر دادنیا

 نیها در ا با انتقاد از عملکرد رسانه
ها،   چرا شما رسانهدانم ینم:  گفتنهیزم
ق ی به موضوع تعلونیاسی از سشتریب

 امروز به قیمساله تعل. دیمند هست عالقه
.  شده استلی تبديا  رسانهي بازکی

 شما چرا م،یکن ی آن را رها ممیما دار
  د؟یدار یاز آن دست بر نم

  
ر نظر البرادعی ، به دنبال اظها* 

امریکا و اروپا به او اخطار کردند 
بهیچوجه از : و رایس تأکید کرد 

شرط غنی سازي اورانیوم صرف 
   :نظر نمی کنیم

  
قول رایس )  مه 31(  واشنگتن پست ◄

، وزیر خارجه امریکا را عنوان گزارش 
امریکا شرائط مقرر : خود کرده است 

هد براي گفتگو با ایران را تغییر نخوا
ایران می باید پیش از گفتگو در .  داد 

باره مسئله اتمی، غنی سازي اورانیوم را 
ن رسیده است آزمان . متوقف کند 

  . که ایران تاکتیکهاي خود را تغییردهد 
    رایس روز جمعه براي گفتگو با 
. مقامات اسپانیا وارد مادرید شد 

احتمال . الریجانی نیز در این شهر بود 
یان این دو گفتگوئی انجام داده شد م

اما ، در علن، گفتگوئی انجام نشد . شود 
.  

  
ماده است با روسیه بر آایران * 

سر تکمیل نیروگاه اتمی به 

توافق برسد و روسیه می گوید 
رویه ایران مأیوسش کرده است 

:  
)  مه 29در ( خبرگزاري فرانسه  ◄

 یسرگئ: گزارش کرده است 
 با هیه روس خارجری معاون وز، اكیسلیک
 چند روزه در واکنش به يریتاخ

 ی اتمي انرژیالملل نیگزارش آژانس ب
 با رانی ايا  هستهيها تیدر مورد فعال

 رشی از پذرانی امتناع انکهی اانیب
 بر ی مبنی جامعه جهانيها خواسته

 کننده دی نااماری بسيساز ی غنقیتعل
 تهران در دنظری تجداراست، خواست
 .د شاش يا مواضع هسته

 آژانس ریبا توجه به گزارش اخ
 در مورد ی اتمي انرژیالملل نیب

 ران،ی ايا  هستهيها تیفعال
 اری کشور بسنی ايا  هستهيها استیس
گزارش آژانس .  کننده استدیناام

 يها  قطعنامهرانینشان داد که ا
 سازمان تی امني شده در شورابیتصو

 امر باعث نیا.  استرفتهیملل را نپذ
 تهران در میدواریت و ما ام اسيدیناام

  کنددنظریموضع خود تجد
: دیافزا ی فرانسه ميخبرگزار   

 با برنامه هی روسکی نزديهمکار
 يها  در ماهرانی ای نظامری غيا هسته
ها  روس.  کم شده استاری بسریاخ
 ی ماليها  پرداخترانی اندیگو یم

 بوشهر را به روگاهیمربوط به ساخت ن
اما . ه استطور کامل انجام نداد

تاکنون مسکو به شدت در مقابل 
 متوقف کردن ي براگتن واشنيفشارها
 يا  هستهروگاهی ننی اوليانداز راه
 .  مقاومت کرده استرانیا
گزارش کرده )  مه 27(    رویتر ◄

ماده است آاست که ایران می گوید 
با روسیه ، بر سر تکمیل نیروگاه اتمی 

  . بوشهر، تفاهم کند 
ن آ این اظهار نظر را بعد از      تهران

:  کرد که رور جمعه، روسیه گفت 
با ایران، در ، محتمل است گفتگوها 

باره تکمیل ساختمان نیروگاه، در اواخر 
  . ماه در تهران انجام گیرند 

     محمد علی جسینی ، سخنگوي 
گفتگوها میان : وزارت خارجه گفت 

ایران و روسیه جریان دارند اما مقامات 
یه، نظرهاي مختلفی را ابراز می روس

  . کنند 
ایران قسط خود :      روسیه می گوید 

ایرانیها . را بموقع پرداخت نکرده است 
اصرار می ورزند که در سررسید ، قسط 

روسیه زیر فشار . را پرداخت کرده اند 
  . غرب بهانه گیري می کند 

  
 ژوئن، یک روز پیش از 5در * 

ور،  کش8تشکیل کنفرانس سران 
احمدي نژاد به شوراي امنیت 

تصویب قطعنامه : هشدار داد 
در ! جدید بازي با دم شیر است 

غرب، اعتقادها بر این که قصد 
ایران تولید بمب اتمی است، 

  :راسخ می شوند 
  
نکه احمدي نژاد به شوراي آ پس از ◄

نها باید آ: امنیت هشدار داده است
دانسته باشند که ایران یک کشور 

ایران : برخی می گویند .  است بزرگ 
رام در گوشه آبه شیري می ماند که 

نها نصیحت می آما به . اي نشسته باشد 
  . کنیم با دم شیر بازي نکنند 

     او این سخنان را در گفتگو با 
. ورد آروزنامه نگاران خارجی برزبان 

زیرا می دانست موضوع ایران، از 
 کشور 8موضوعهاي مورد بحث سران 

  .  شود می
ژانس بین المللی انرژي اتمی به      آ

شوراي امنیت گززارش کرد که ایران 
به قطعنامه شوراي امنیت، پیش از سر 

.   مه، عمل نکرده است 24رسید 
 کشور، در بیانیه 8وزراي خارجه این 

خود ، خاطر نشان کردند که از شوراي 
امنیت تقاضاي صدور قطعنامه جدید 

  . تررا خواهند کرد شامل مجازاتهاي بیش
« ، زیر عنوان )  ژوئن 5(        لوموند 

، خبر می دهد که »لمان حلقه ضعیف آ
 5علی الریجانی به برلن رفته و در 

لمان دیدار و آژوئن، با وزیر خارجه 
  . گفتگو کرده است 

لمان پرسیده شد آ     از وزیر خارجه 
یا گفتگو، به پیشرفتی انجامید ؟  ما آ

.  بگویم پیشرفتی حاصل شد نمی توانم
یا ما به آمن نمی توانم به شما بگویم 

  .نتییجه اي خواهیم رسید 
     بنا بر قول دیپلماتها، ایران امیدوار 

لمان را متقاعد کند که در آاست 
 کشور، از او دفاع 8کنفرانس سران 

 کشور موضع 8کند به ترتیبی که سران 
از . مالیمی در قبال ایران اتخاذ کنند 

جمله با راه حل موقتی موافقت کنند 
که متوقف کردن کامل غنی سازي را 

  .در بر نگیرد 
:      یک دیپلمات غربی می گوید 

لمان را حلقه ضعیف گمان می آایرانیها 
 ،نجال مرکلآاما این احتمال که . برند 

در این امر،  از امریکا فاصله بگیرد، 
  . بسیار ضعیف است 
، وزیر خارجه جدید      برنارد کوشنر

فرانسه ضمن حمایت از موضع قاطع 
مسئله بسیار دور از  : خاویر سوالنا، گفت 

  . حل است 
     در لندن، که کنفرانسی بین المللی  
در باره انرژي تشکیل است، لوئی 

ژانس  انرژي آاچاواري، مدیرعامل 
سازمان  همکاري و  ( OCDEاتمی 

شده من متقاعد : گفت)  رشد اقتصادي 
ام که برنامه اتمی ایران طبیعت نظامی 

 20نچه ایرانیان طی آبنظر من، .  دارد 
سال کرده اند و می کنند قابل توجیه 

مگر این که قصد واقعیشان . نیست 
   .تولید بمب اتمی باشد

در حقیقت، وقتی می : انقالب اسالمی 
بینند با چه اسراف و تبذیري منابع نفت 

ی کنند، وقتی می و گاز کشور را اداره م
مدهاي نفت را تبذیر می آبینند چگونه در

کنند و ضربه هاي مرگ بار به اقتصاد 
کشور وارد می کنند،  دائم بر شمار 
کسانی که متقاعد می شوند رژیم مافیاها 
قصد تولید بمب اتمی دارد، افزوده می 

   .شود

وابستگی بودجه و 
اقتصاد به نفت از 

سوئی و فساد از سوي 
اقتصاد را بی دیگر، 

  :جان کرده است 
  

افزایش واردات موجب * 
کاهش میزان تورم نگشته و 

 سخت دولت با هزینه هاي
واپس  عامل ، شغشته به فسادآ

 بیش از پیش اقتصاد کشور رفتن 
  :است

  
نو « ،  به گزارش 86 خرداد 11 در ◄

  شست دو هفتگی حزب ، در ن» اندیش 
  13 در صفحه

  
  
  

  ؟!توریه
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  1386  تیر  3 خرداد  تا 21  از  673ره شما
   

  

   

«  تحت عنوان جوانان ایران اسالمی
 سعید  » چشم انداز اقتصادي ایران

 : گفته است لیالز
رقمی   رشد صنعتی در دولت نهم تک ●

 رسیده، در   درصد7 تا 6شده و به رقم 
حالی که در دولت خاتمی رشد صنعتی 

 .دو رقمی بود
 واردات کاال و خدمات در بهاي ●

.  است  میلیارد دالر بوده50 ،  85سال 
 درصد باشد، 20اردات اگر نرخ رشد و

  .شود   درصد می35نرخ تورم 
رشد صادرات در دولت نهم باال  ●

بوده که آن نیز دو دلیل عمده داشته 
هاي دولت   گذاري  اول سرمایه, است

خاتمی به ویژه در پتروشیمی و دوم 
 .افزایش قیمت نفت

دولت از مطالبات معوقه بانکها  از  ●
 سال ابتداي تاسیس بانک در ایران تا

 هزار میلیارد 5/3) در دوره صدساله (84
 به تنهایی 85تومان بوده، ولی در سال 

 هزار میلیارد تومان 15سابقه   به رقم بی
 .رسیده است

یکی از مقامات ارشد دولت تعرفه  ●
گمرکی در دوره گذشته را خائنانه 

 در دولت نهم ن  آخوانده بود اما  رقم
 .دو درصد نیز کاهش یافته است

 13 شاخص بورس 83ر نیمه سال  د●
 هزار و 9هزار بود، اما در حال حاضر 

 است در حالی که براساس رشد 400
 درصد بوده 32 که 84نقدینگی سال 

 .بود  هزار 25شاخص باید 
 4 حال حاضر  حجم بازار بورس در ●

میلیارد دالر است، در حالی که در 
 میلیارد دالر 40تبلیغات حجم آن 

 .شود  ارزیابی می
در دولت نهم حجم دولت افزایش  ●

پس از این افزایش ، . است پیدا کرده 
سابقه بود و سهم بخش    بی،جنگ

در این . خصوصی کاهش پیدا کرد
 درصد 50هاي دولتی   دوره رشد هزینه

هاي دولت نیز   بوده و پرسنل و هزینه
 .افزایش پیدا کرده است

 نسبت به 85بودجه عمرانی در سال  ●
 اما .  درصد افزایش یافت80، 48سال 

 درصدي به دلیل 80این افزایش 
ها به افزایش نرخ رشد   ریخت و پاش

 .اقتصادي کمک نکرد
 درصد را 5 تا 5/4  انداز رشد  چشم ●

رو داریم که کاهشی در رشد   درپیش
شود و باعث افزایش   محسوب می

برداشت از صندوق ذخیره ارزي و 
 .شود   می درصد17 تا 16تورم در حد 

هاي انبساطی باعث تورم و   سیاست ●
هاي انقباضی سبب افزایش   سیاست

 خواهد شد و  نارضایتی اجتماعی
گذاري و فرار سرمایه و   کاهش سرمایه

وري نیز تشدید   کاهش نرخ بهره
  .خواهد شد

این سان صرف کردن  : انقالب اسالمی 
مدهاي نفت در تخریب اقتصاد کشور، آدر

رمایه گذاري در بهره برداري پولی براي س
از منابع نفت و گاز که شیشه عمر رژیم 

پس باید به سراغ . است، باقی نمی گذارد
  : شرکتهاي نفت خور بدوند

  
براي افزودن یک میلیون * 

 100بشکه بر تولید نفت ایران، 
میلیارد دالر سرمایه الزم است و 
بانکها حاضر به معامله با ایران 

  :نیستند 
  

 مدیر عامل شرکت ملی نفت ،کان   تر
 8( و گاز پارس،  در گفتگو با رویتر 

تامین سرمایه : گفته است  ) 86خرداد 
ارزي و همچنین کشاندن پاي 

پیکر نفتی به ایران  هاي غول شرکت
براي توسعه صنعت نفت وگاز و 

ناپذیر  پتروشیمی یک ضرورت اجتناب

است و هر روزي که این کار به تاخیر 
 . شود تر می ران آن سختبیفتد جب

در حالی که عبدالمحمد دلپریش،    
ریزي شرکت ملی نفت  مدیر برنامه
براي افزایش ظرفیت گوید  ایران می
میلیون بشکه نفت در روز  تولید یک

گذاري  میلیارد دالر سرمایه100نیازمند 
 که می دهدهستیم، اکبر ترکان، خبر 

هاي اروپایی از ارائه فاینانس به  بانک
 . کنند ایران خودداري می

به علت : ه است ترکان به رویتر گفت    
 ییهاي اروپا  بانککا،ی آمريفشارها

 يها  به شرکتنانسیحاضر به ارائه فا
 ي برالی دلنی و به همستندی نیرانیا
 نفت و گاز يها  پروژهی مالنیتام

 صندوق سیمجبور به تاس
 دبی ای نی در بحريگذار هیسرما
قصد دارد به منظور دور  رانیا. میهست

 صندوق کا،ی آمری بانکيها میزدن تحر
 در خارج از کشور يگذار هیسرما
 صندوق نی اقی کند تا از طرجادیا
 ی پارس جنوبمی عظيها  پروژهنهیهز

 . کندنیرا تام
 صندوق رانیاحتماال ا      
 و نی فوق را در بحريگذار هیسرما

 منطقه هستند یدبی که مراکز مال
 ی صندوقنی چن . واهد کرد خسیتاس

 . قرار نخواهد گرفتمیتحت تحر
 صندوق به نی اسیتاس:  اضافه کرديو
 دارد، اما مطمئنم ازی دولت نیی نهادییتا

 پارس يگذار هیکه صندوق سرما
 ی رسمهیدیی ماه تاکی ی ط،یجنوب

 .دولت را به دست خواهد آورد
 اکنون به کای آمريفشارها    

 لیاو و استات توتال ی نفتيها شرکت
 داچ شل و الی است و رودهی رسزین

 رانی در اگذاران هیتوتال که از سرما
 يها یاند نگران هستند، علنا اعالم کرده

 طرح نه هرگوتواند ی میاسیس
 ری را تحت تاثدی جديگذار هیسرما

 طرح تر،یبه گزارش رو   .قرار دهد
 پس از يگذار هی صندوق سرماسیتاس

نرال ژ تهیس بانک سودنیکنار کش
 18 و 17 ي فازهای مالنیفرانسه از تام
 .  مطرح شدیپارس جنوب

پس از : باره گفته است نی در اترکان
دولت نرال، ژ تهیس سودنیکنار کش

 ي ارزرهی دالر از حساب ذخونیلیم720
 نی فازها اختصاص داد اما انی ايبرا

 دالر اردیلیم5 معادل یپروژه به رقم
 . داردازیاعتبار ن

 با رانی اي دالراردیلیم25قرارداد      
 در نی نفت فراساحل چیشرکت مل

اواخرماه آگوست به امضا خواهد 
  . دیرس
 : گفته است  دلپریشعبدالمحمد    

اکتشاف گسترده، توسعه بیشتر میادین 
ها و واردات  نفتی، تزریق گاز به چاه

هاي پیشرفته از جمله  تکنولوژي
د نفت اقدامات الزم براي افزایش تولی

میلیون بشکه نفت در روز  ایران به پنج
 براي تحقق این هدف به . هستند 

هاي خارجی نیازمند  مشارکت شرکت
میلیارد دالر حداقل 100هستیم و رقم 

بینی  مبلغی است که در این زمینه پیش
  . شود می

وقتی پول براي سرمایه : انقالب اسالمی 
گذاري در نفت و گاز نیست و فرصتهاي 

خواري بسیار است، در بخشهاي رانت 
دیگر اقتصاد سرمایه گذاري نیز نمی شود 
و صادرات غیر نفتی در پترو شیمی ناچیز 

   : می شود
  

صادرات غیر نفتی نمی توانند * 
رشد کنند و وابستگی بودجه و 
اقتصاد به نفت عامل بازدارنده 

  :رشد اقتصادي است 
  
، از ) 86 خرداد 8 ( سرمایه نشریه ◄

توضیح می دهد ستادان دانشگاه، قول ا
چرا صادرات غیر نفتی افزایش نمی 
یابند و چرا وابستگی بودجه و اقتصاد 
کشور به نفت ، مانع اصلی رشد 

ناپذیري   انعطاف: اقتصادي است 
هاي کالن اقتصادي  ها و شاخص قیمت

موضوعی است که همواره ذهن 
اقتصاددانان کشور را در سه دههء اخیر 

بسیاري  .وف کرده استبه خود معط
گیران  مواقع دیده شده که تصمیم

  رويتوانند بر اقتصاد کشور نمی
ها و متغیرها  پذیري شاخص انعطاف

حساب کنند تا بتوانند تغییرات مورد 
انتظار خود را ایجاد و وضعیت 

 .دهی کنند ها را سامان شاخص
که نرخ ارز از   با این، به عنوان مثال     

 رو به افزایش 1374ل  تا سا1368سال 
بود و پس از یک دوره وقفهء زمانی و 
تثبیت نرخ ارز، دوباره شناور شد و تا 

،  تومان به ازاي هر دالر، باال رفت930
اما انتظار مورد نظر کارشناسان براي 

کرد و نرشد صادرات غیرنفتی را محقق 
صادرات غیرنفتی غیر از محصوالت 
پتروشیمی همواره در حد محدودي 

     .ودب
عباس شاکري رییس دانشکدهء      

علوم اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبایی 
با اشاره به تحقیقی که پیرامون 

ها در  ناپذیري متغیرها و قیمت انعطاف
از «: اقتصاد ایران انجام داده گفت

جا که صادرات غیرنفتی ایران سنتی  آن
و شامل پسته، فرش، مواد معدنی و 

 نتیجه رقم صنایع دستی است در
صادرات غیرنفتی داراي مشتریان 
خاص در آلمان، اروپا و کشورهاي 
دیگر نظیر امارات است و میزان ثابت 

 ».دهد را تشکیل می
تکنولوژي ساخت «: وي افزود   

کاالهاي ایرانی نیز تکنولوژي روز 
نیست و متناسب با سلیقه و تقاضاي روز 

رود و هر  بازارهاي جهان  پیش نمی
غییر در نرخ ارز قیمت کاالها، گونه ت

هزینهء تمام شده، نرخ سود بانکی و 
تر صادرات  موارد دیگر باعث رشد بیش

  . »شود غیرنفتی نمی
محمد زند وکیلی عضو کانون     

:  گفتبارهآموختگان نیز در این  دانش
صادرات بخش پتروشیمی و صنایع و  «

کاالهاي وابسته به نفت نیز که از سال 
 رشد کرده متاثر از تغییرات  به بعد79

نرخ ارز با سایر متغیرهاي کالن نبوده و 
که نرخ ارز ثابت است اما  با این

صادرات پتروشیمی به خاطر رشد 
شدید قیمت نفت در بـازار جهـانی، 
اثر انرژي ارزان و برخورداري ایران 
از ذخایر نفت افزایش شدیدي داشته 

 .است
رنفتی و بنابراین وقتی صادرات غی     

پتروشیمی بدون اثرپذیري از نرخ ارز 
و متغیرهاي دیگر افزایش یا کاهش 

دهد  کند این نتیجه را به ما می پیدا می
پذیر در  ترین عامل انعطاف که مهم

اقتصاد ایران، نفت، قیمت نفت، درآمد 
نفت، وابستگی بودجهء دولت به نفت و 

بنابراین هر تغییر . هاي نفتی است یارانه
هاي اقتصادي را  ل در شاخصو تحو

باید متاثر از درآمد نفت تحلیل کرد و 
سهم سایر متغیرهاي کالن از تحوالت 
اقتصادي دیگر کم است زیرا ساختار 

اقتصادي ایـران وابستـه بـه نفت است 
رو  هاي متعدد روبه افتادگی و با پس

است و ساختار تولید کاالیی نیز یا 
دانش سنتی است و یا از تکنولوژي و 

به عنوان  .فنی روز جهان فاصله دارد
 با وجود تولید یک میلیون ،مثال

دستگاه خودرو، صادرات خودرو و 
قطعات آن رقم بسیار اندکی از کل 
صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل 

دهد و تنها به چند کشور سوریه،  می
شود  بالروس و ونزوئال خودرو صادر می
دن که دلیل عمدهء این وضعیت باالبو

هزینهء تولید و کارآیی پایین تولید، 
کیفیت پایین، فاصله تکنولوژي و دانش 
فنی خطوط تولید تا تکنولوژي روز، 
مدیریت ناکارآمد خودروسازان، 
بازاریابی عقب افتادهء کشور و تنش 
موجود بین کشورها است که باعث 

شود انعطاف الزم در میزان تولید،  می
  ». نباشیمقیمت کاال و صادرات را شاهد

بودجه ویرانگر اقتصاد و : انقالب اسالمی 
فقدان سرمایه ، نیاز به قرضه خارجی را 

  :افزایش می دهد
  

مد نفتی بسیار، آبا وجود در * 
قرضه خارجی ایران افزایش می 

 :یابد 
  
موسسه بیزینس  بنا بر ارزیابی ◄

 2007 در گزارش سه ماهه سوم ،مانیتور
 The IRAN" با عنوان ، خود

Buiness Forecast Report Q3 
میزان )  خرداد 8ایسنا (  "2007
هاي خارجی ایران در سال  بدهی

 میلیون 230 میلیارد و 22گذشته را 
بینی کرد که این  دالر برآورد و پیش

میزان درسال جاري با یک میلیارد و 
 میلیارد 23 میلیون دالر افزایش به 490

 .  میلیون دالر برسد720و 
 بیش از دو میلیارد دالري شافزای   

هاي خارجی ایران در  مجموع بدهی
 میلیارد و 25 منجر به ثبت رقم 87سال 
 میلیون دالر براي این شاخص 950

خواهد شد که با کمتر از دو میلیارد 
 به 88دالر افزایش این شاخص در سال 

 میلیون دالر خواهد 740 میلیارد و 27
 . رسید
 انتظار  سالی خواهد بود که89 سال
هاي خارجی  رود مجموع بدهی می

 میلیون دالر 780 میلیارد و 28ایران به 
برسد که با حدود یک میلیارد دالر 

 میلیارد 29 رقم 1390افزایش در سال 
 میلیون دالر براي مجموع 680و 

هاي خارجی کشور به ثبت  بدهی
 . خواهد رسید

هاي خارجی ایران در   بدهیمجموع
هفت میلیارد و  در حدود 1390سال 

 و 85 میلیون دالر بیشتر از سال 450
 میلیون دالر بیشتر از 960پنج میلیارد و 

 .  خواهد بود86سال 
  

شرکتهاي دولتی و خصوصی * 
در ( = نیز به وامهاي خارجی 

ینده از محل فروش نفت آمده آ
 :متکی هستند ) و گاز 

  
گزارش کرده )  خرداد 11 ( فارس ◄

لتی و  شرکت هاي دو: است 
غیردولتی ایران طی هشت سال منتهی 

 میلیارد دالر وام از 18 بیش از 2006به 
به . نده امنابع خارجی دریافت کرد

گزارش بانک جهانی شرکت هاي 
خصوصی و دولتی ایران طی سال 

 7/18 در مجموع 2006 تا 1998هاي 
میلیارد دالر از منابع بانکی خارجی وام 

نتشار در حالی که ا. دریافت کردند
اوراق قرضه، فروش اوراق سهام و اخذ 
وام سه منبع تامین سرمایه مورد نیاز 
شرکت ها از منابع خارجی است 
شرکت هاي ایرانی طی سال هاي 

 تنها از یک منبع براي 2006 تا 1990
افزایش سرمایه خود استفاده کرده اند 

بر اساس این . و آن اخذ وام است
گزارش طی مدت مذکور شرکت هاي 
دولتی و غیردولتی ایران در مجموع 

 میلیارد دالر از منابع خارجی وام 7/18
 کشور در 20در میان . دریافت کردند

حال توسعه، ایران از نظر میزان اخذ 
وام توسط شرکت هاي دولتی و 
غیردولتی خود از منابع خارجی در 
. جایگاه شانزدهم قرار گرفته است

شرکت هاي برزیلی بیشترین اخذ وام 
این . در مدت مذکور را داشته اند

 تا 1998شرکت ها طی هشت سال 
 میلیارد دالر وام 100 در مجموع 2006

پس . از منابع خارجی دریافت کردند
 میلیارد دالر، 98از برزیل، روسیه با 

 80 میلیارد دالر، چین با 97مکزیک با 
 میلیارد دالر، 72میلیارد دالر، ترکیه با 

 43الر، شیلی با  میلیارد د49هند با 
 میلیارد دالر 38میلیارد دالر و مالزي با 

به ترتیب در مراتب بعدي قرار گرفته 
 میلیون دالر 344لبنان نیز با اخذ . اند

 .  در جایگاه آخر قرار گرفته است
چه جاي تعجب اگر از : انقالب اسالمی 

   :این اقتصاد سرمایه ها بگریزند
  

سرمایه ها همچنان از ایران * 
 :ی گریزند م
  
)  خرداد 8 (  ملیاعتماد به گزارش ◄

امنیت  « و » فرار سرمایه« چه   اگر :
معنا یا   دولت نهم  بیبراي  » سرمایه

از این رو اهمیت هستند،  حداکثر کم
 اما به نظر نها نمی کند،آتوجهی به 

رسد دو سال پس از روي کارآمدن  می
ها به  ها و ترکیب دولت نهم این واژه

   قبل تبدیل شدهازهایی معنادارتر   واژه
هایی که بارها از سوي  ترکیب. ندا

هاي مختلف  رئیس قوه قضاییه به شکل
شده که البته  نسبت به آنها هشدار داده 

 .است کمتر مورد توجه قرار گرفته 
شده  هاي ثبت  گزارش ایسنا، شرکتبه

الخیمه  در منطقه آزاد تجاري راس
 هزار 3رز امارات عربی متحده از م

 .است مورد گذشته 
اندازي منطقه   سال از تاسیس و راهیک

الخیمه امارات  آزاد تجاري راس
 میلیارد درهم از 4گذرد که بیش از  می

ها در این منطقه  محل ثبت شرکت
 این . است عاید دولت این کشور شده 

گذاران  منطقه آزاد براي جذب سرمایه
اد ترین مناطق آز تاکنون یکی از موفق

 شناخته حدهتجاري امارات عربی مت
  . شده است

 مدیر - فیصل بن صقر القاسمیشیخ
 در -الخیمه  منطقه آزاد تجاري راس

در : سالروز تاسیس این منطقه گفت
 3186مدت یک سال گذشته بیش از 

 کشور جهان در منطقه 100شرکت از 
الخیمه  آزاد تجاري راس

  اند گذاري کرده سرمایه
  14 در صفحه

  

  ؟!توریه
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  1386  تیر  3 خرداد  تا 21  از  673ره شما
   

  

   

گذاران داخلی و خارجی  که سرمایه 
 میلیارد 1/1( میلیارد درهم 4بیش از 

گذاري  در این منطقه سرمایه)  ر دال
 .اند کرده

 آخرین آمار منتشر شده در طبق    
 350بیش از دي،  اوایل سال جاري میال

شرکت ایرانی در منطقه آزاد تجاري 
اند، اما این  الخیمه به ثبت رسیده راس

یرانیانی که در امارات عربی همه آمار ا
هاي  برند و سرمایه سر می متحده به

کوچک و بزرگ خود را در اقتصاد 
  .  نیست،اند این کشور به کار گرفته

ها، تا دو سال قبل   اساس گزارشبر    
 شرکت ایرانی فقط در 500 هزار و 6

دبی به ثبت رسیده و ایرانیان نزدیک 
نشین  خر در این شی  میلیارد دال350به 

  .اند گذاري کرده سرمایه
و البته فسادها بزرگ : انقالب اسالمی 

می شوند و از فسادگران بزرگ که در 
حاکمیت استبدادي شریک هستند کسی 

با وجود این،  نمونه . گرفتار نمی شود 
هائی از فسادها  که از پرده بیرون می 

  :گوید وسعت فساد هستندآ افتند

  
ري دستگی: فسادهاي بزرگ * 

بزرگ ترین بدهکار شبکه بانکی 
 هزار میلیارد تومان بدهی 10که 

   :!معوق بانکها 
  
 خبرگزاري فارس خرداد ، 8 در ◄

ستاد مرکزي : گزارش کرده است 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ارائه 
گزارشی پرده از پرونده یکی از دانه 

 هزار 2درشتها برداشته که بالغ بر 
یستم بانکی بدهکار میلیارد تومان به س

 . است
پس حمید باقري درمنی ( » ب . ح    « 

از صدور حکم ضبط کاال و جریمه 
 میلیارد ریال، تالش وسیعی 13حدود 

ها  را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب
 از ضبط کاالهاي ،هاي کاالها و کارتن

 . قاچاق خود جلوگیري نماید
نامبرده با ادعاي احداث کارخانه    
د خودروي لوکس به اندازه بنز، تولی
و در گرمسار و نصب سوله و .ام. بی

 نفر اقدام به 1500اشتغالزایی براي 
نماید و   میلیارد تومان وام می60اخذ 

سپس مکان فوق را تبدیل به انبار 
 دومین بهنگام .کند  اجناس قاچاق می

دستگیري وي به حکم بازپرس گرمسار 
ران، و نیابت اعطایی به دادسراي ته

 ساعته و جلوگیري 5/2علیرغم مقاومت 
 شب 11از اجراي حکم، در ساعت 

دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ 
 .  می شودمنتقل 

رئیس دفتر هماهنگی و نظارت     
هاي رسیدگی به تخلفات اداري  هیات

، در باره او به وزیر اقتصاد و دارایی
 نامبرده طبق مستندات :نوشته است 
 هزار میلیارد 20بالغ بر ی موجود رقم

ریال اعم از ریالی و ارزي به نظام 
عمده . بانکی کشور بدهکار است

هاي نامبرده بازگشایی بی  دریافتی
هاي عامل و   از سوي بانکLCضابطه 

بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل 
 . بوده است

تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد      
سهیالت ارزي از و پانزده میلیون دالر ت

 میلیون 100ها دریافت کرده و  بانک
دالر نیز از صندوق ذخیره ارزي 
دریافت کرده که تعهدات پرداخت 

هاي داخلی است و عمدتا  آن بانک
 . بصورت یوزانس بوده است

دهد  ها نیز نشان می تمامی بررسی    
که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود 

. استها عمل نکرده  در قبال بانک
ایجاد سپرده به نام خود و اعضاي 
خانواده و سوء استفاده از اعتبارات 
سپرده جهت کسب اعتبار شرکت 

اي غیر فعال از دیگر شگردهاي  زنجیره
اخذ تسهیالت کالن توسط نامبرده بوده 

هاي  از سوي دیگر تمام فعالیت. است
نامبرده در زمینه قاچاق کاال، پولشویی 

نی در کشور و ایجاد دفاتر بازرگا
امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در 
گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، 
سیرجان و جنوب تهران و زد بند 
بابرخی مسئولین گمرکی، مرتکب 
تخلفات گسترده در زمینه واردات کاال 

 . شده است
هم اکنون چند محموله بزرگ از     

کاالهاي قاچاق شده توسط نامبرده و 
ه توسط وزارت اطالعات عوامل مربوط

کشف و ضبط شده است و نامبرده 
بر اساس . تحت تعقیب قضایی است

 10این گزارش کل بدهی معوق بانکها 
  .هزار میلیارد تومان است 

 خرداد، بازتاب خبر داد که 14 در ●
مده، معلوم شده آبا بررسی هاي بعمل 

است که میزان خورد و برد این 
در شخص، یک چهلم رقمی است که 

   !غاز اعالن شده است آ
که طبق  حمید باقرى درمنى ●

 هزار 20مستندات موجود بالغ بر 
یک میلیارد ریال بدهى بانکى دارد، 

روز پس از دستگیرى با اخذ تعهد 
 !!اخالقى آزاد شد
به یاد بیاورید ماجراي : انقالب اسالمی 

نخست طال . قاچاق طال را که توقیف شد 
خر مس گشت آت بود، بعد برنز شد و دس

» بررسی « این احتمال وجود دارد که ! 
سودن خاطر شرکاي این آمجدد، براي 
بوده » بروي نظام آحفظ « شخص و نیز 

در رقمها تأمل کنید تا از شدت  .باشد 
یک زد : گاه شوید آلودگی رژیم به فساد آ

نهم براي بکار بردن وام  آ،و بند چی 
 خبر ، بنا بربانکی در وارد کردن قاچاق

رد دالر از بانکها  میلیا2 افزون بر نخست، 
بازتاب بدهی (  کالهبرداري کرده است

 میلیارد تومان می 70این شخص را 
 میلیون دالر می 80نویسد که حدود 

  )شود  
 میلیارد دالر  سرمایه 11و بانکها       

متعلق به مردم را در اختیار رانت خوارها 
طرفه . گذاشته اند که پس نمی دهند 

این که از سوئی سرمایه را این سان به 
جیب فاسد ترین رانت خوارها می ریزند  
و  دیگر دنبال شرکتهاي بزرگ و بانکهاي 

 100خارجی هستند که بیایند در ایران 
  !میلیارد دالر سرمایه گذاري کنند 

  
ستاد رایحه خوش « هزینه * 

خدمت از راه فساد مالی تأمین 
  :می شود 

  
 نام بردنصاد نهان، بدون  اقتتیسا ◄
 ی که در قاچاق پوشاك خارجیشرکت

: اطالع داده بود دست داشته، 
شرکت متخلف که موقوفه خاص «

 است، با استفاده از یستیسازمان بهز
، پوشاك  آن سازمانی قانونتیمعاف
 قاچاق را در خارج از کشور از یخارج
 واردات ي و در ازاافتی دران،یقاچاقچ

 100ر، با استفاده از آن به داخل کشو
 اقالم مزبور را ،ی گمرکتیدرصد معاف
 از گمرك و در قبال صیپس از ترخ

)  سومکی( حدود ی مبلغافتیدر
 در داخل کشور، به یعوارض گمرک

  ». داده استی ملی تحوانیقاچاقچ
 گزارش، روزنامه نی از انتشار اپس    

: ه است خبر داد)  خرداد 13( شرق 
 داشتن در شرکت متهم به دست

 نام دارد و »ادی بنستیبهز«قاچاق، 
 به اتهام ز،ی آن نرهی مداتی اهياعضا

 تحت ه،یریقاچاق تحت پوشش امور خ
 ستیشرکت بهز.  قرار گرفته اندبیتعق
 زاده ی محمدرضا قلتیری با مدادیبن
 ری آقاخان و امدی رستم سدی سروان،یش
 متهم به واردات انواع کاال صرزاده،یق

وشاك تحت پوشش امور از جمله پ
 » . استهیریخ

 شرکت پس از عقد قرارداد با نیا     
 آنان را تحت ياشخاص، کاالها
 و با تعرفه صفر هیریپوشش امور خ

 اقدام، نی اي وارد و در ازايدرصد
 .  کرده استی مافتی دریمبالغ هنگفت

 پس از عقد »ادی بنستیبهز «شرکت   
 صدها ،یقی شخص حقکیقرارداد با 

 تلفن، ی گوشلیار قلم کاال از قبهز
 کی و الست،ي برنج، چا،يری تصوفونیآ
 و اردیلی چهار مافتی را با درونیکام

 وارد کشور کرده ال،ی رونیلی م600
 گزارش آمده بود که نیدر هم. است

 »ادی بنستیبهز«به عنوان نمونه، شرکت 
 شخص کیپس از عقد قرارداد با 

 لیقب صدها هزار قلم کاال از ،یقیحق
 برنج، ،يری تصوفونی تلفن، آیگوش
 افتی را با درونی کامکی و الست،يچا

 وارد ال،ی رونیلی م600 و اردیلیچهار م
 . کشور کرده است

 از سه یکی آقاخان، دی رستم سدیس    
احمدي  کانی موسسه، از نزدنی اریمد
 انی است و از نامزدان ستاد حامنژاد

ن  شهر تهراي شوراباتدولت در انتخا
او .  بوده استزی ن1385در آذرماه سال 

ستاد رایحه خوش خدمت « منبع مالی 
  . است » 

 1384 در سال اد،ی بنستی بهزموسسه
 محمود دنیپس از به قدرت رس

 .  شدسی نژاد تاسياحمد
 : ومی پترولستی دوم بهزیرسوائ ●

روزنامه تهران امروز خبر داده است      
به  از موسسات وابسته گری دیکی :

 ستیبهز« با نام یستیسازمان بهز
 ریاست یافتن  با به زی که آن ن»ومیپترول
 شده است، در سی نژاد، تاسياحمد

 دست یمیقاچاق محصوالت پتروش
 . دارد

 تحت ، »ومی پترولستیبهز« شرکت    
 ي برا، ادی بنستیپوشش شرکت بهز

 یمی پتروشعاتیورود به صادرات ضا
 15ات قصد صادر« شده است و سیتاس

 قی را از طریمی پتروشعاتیهزار تن ضا
 نیبنا به هم. »مرز جلفا داشته است

 ی شرکت منی که ايا گزارش محموله

خواست صادر کند، در حال حاضر 
 .  شده استفیتوق
 رهی مداتی هيدو تن از اعضا    

 که »ومی پترولستیبهز«شرکت 
 »ادی بنستیبهز« موسسه رمجموعهیز

سوابق فساد  ي کرد، دارایفعالت م
 بودند و تی و جعل و محکومياقتصاد

 کی توسط زی نرای افراد اخنی از ایکی«
 » . بازداشت شده استیتینهاد امن

 نوشته روزنامه تهران امروز، دو تن به    
 شرکت رهی مداتی هياز اعضا

 رمجموعهی که ز»ومی پترولستیبهز«
 کرد، ی فعالت م»ادی بنستیبهز«موسسه 
 و جعل و يد اقتصاد سوابق فسايدارا

 افراد نی از ایکی« بودند و تیمحکوم
 یتی نهاد امنکی توسط زی نرایاخ

 » .بازداشت شده است
که خوانده یی خبرها : انقالب اسالمی 

اید می گویند چرا سرمایه گذاري نمی 
شود و در نتیجه میزان بیکاري افزایش 

   :پیدا می کند
  

ظرفیتهاي بخش دولتی و * 
د و شمار خصوصی پر هستن

متقاضیان کار در افزایش و 
 :میزان باروري در کاهش 

  
 گزارش  آفتاب اردیبهشت ، 27 در ◄

 ، یمحمد سلجوق: کرده است 
 نانی مرکز توسعه امور کارآفررکلیمد

 زانی میوزارت کار و امور اجتماع
 پلمی دری افراد زانی را در ميکاریب

 لی تحصانیهفت درصد و در م
درصد اعالم کرد و  15   از شیها ب کرده
 کار ما در يرویامروز عرضه ن: گفت

 چی است اما در آن سو هشیحال افزا
 در کشور اشتغال يفضا. ستی نيخبر

و اگر قرار  اشباع شده یبخش دولت
   دی باشد بانیباشد دولت کارآفر

 کند و لی را تعدروی ننیدرصد ا 70
 هم در حوزه صنعت و یبخش خصوص

 .  ندارد ی خالتی ظرفيکشاورز
 و کسب و ینی کارآفرشیهما« در     

 يری خطرپذزانیم»  کوچکيکارها
   سیی را در سويگذار هیسرما
 درصد ذکر  45  رانیدرصد و در ا 1/5
 بعد ي سالهایط: ه است  و افزودهکرد

 تومان اردیلیم  300  از انقالب هزار و 
 از کشور خارج و فقط انیرانی اهیسرما

 ي تومان بر رواردیلیم  20  در مقابل 
 که می جذب کنهی سرمامیکاغذ توانست

 هم فقط حدود هفت زانی منیاز ا
 .  تومان آن محقق شده استاردیلیم

میزان ، یلی جنگ تحملیدر اوا    
 بود اما درصد  1/65   باروري نیروي کار

درصد  1/1   رقم با نی سالها انی ایط
صدم درصد  64  اکنون به  کاهش هم

  . استدهیرس
 کشور ی ناخالص داخلدی تولیسلجوق
 دالر اردیلیم 190   سال گذشته یرا ط

 نیاگر ا: ه است  و گفتهذکر کرد
درصد محاسبه  1/65   يور  با بهرهزانیم
 امروز رفاه مردم ما پنج برابر شد یم

  . شده بود

هرگاه سلجوقی از خود : انقالب اسالمی 
می پرسید چرا در دوران مرجع انقالب 

 باروري باال بود و حال حدود یک ایران
ن زمان است؟ می باید از  نقش آسوم 

زادي و نبودن فساد ، بودن آبودن 
حکومت با برنامه و نبودن دولت 

 لحاظ کردن ،مافیاهاي رانت خوار
استقالل در رشد اقتصادي و کوشش 

که امروز  ( براي تابع ملت کردن دولت 
یکسره خارجی شده و کارگزار اقتصاد 

ورد آسخن بمیان می ...  و) ط است مسل
. 

    رژیمی با مشخصاتی که داده ها و 
در ،  وري در این مجموعه آاطالعات گرد

اختیار ایرانیان می گذارد، جز سرکوب و 
تجاوز به حقوق انسانها چه می تواند بکند 

  : ؟
  

اعدامها ، دستگیریها و 
تجاوزها به حقوق 

دانشجویان و 
  ...کارگران و

  
، به گزارش کمیتـه     86خرداد   2 در   ◄

دانشجویی گزارشگران حقوق بـشر  بـا        
مرخصی رفـتن تعـدادي از زنـدانیان        
سیاسی و آزادي شـماري از زنـدانیان        
سرشناس در زندان اوین همانند ناصـر       

دور جدیـد  .. زرافشان، احمد باطبی و    
فشار بر سـایر زنـدانیان سیاسـی آغـاز          

  . گشته است
یان سیاسی   تن از زندان   4پس از انتقال    

 - هاشـم شـاهین نیـا      -حمید برهـانی  ( 
به اتهام  )  مجتبی رازق  -ابراهیم مومنی 

اعتراض به مسئولین بهداري زندان بـه       
دلیل عدم رسیدگی به شرایط نامساعد      

 350احمد باطبی، حیدرلو رئـیس بنـد      
طی اقدامی سـازمان یافتـه فـشارهاي        
خود را بر زنـدانیان سیاسـی افـزایش         

  . داده است
هاي گذشته با دستور حیدرلو و     در روز 

ــداري    ــضاي نگه ــود ف ــه کمب ــه بهان ب
ــدانیان   ــدها، زن ــایر بن مجــرمین در س

 اتاق خـود را  2سیاسی وادار شدند که    
تخلیه و به تعدادي از زندانیان عـادي        

  . واگذار کنند
به گفته ي زندانیان سیاسـی، زنـدانیان      
مذکور از عوامل حفاظت زندان اوین      

نترل هر چه بیشتر   می باشند که براي ک    
بر اعمال زندانیان سیاسی به ایـن بنـد         

  .منتقل شده اند
 یک زندانی   ، 86خرداد  5 در  ◄

سقزي به نام مصطفی سلیمی فرزند 
که به اتهام محاربه دستگیر و به ... عبدا

اعدام محکوم شده است ، در اعتراض 
به روند دادرسی و صدور حکم سنگین 

 .غذا زد براي خود ، دست به اعتصاب 
هشت تن از   ، 86خرداد 5 ◄

الوورد دانشکده   دانشجویان ممنوع
ادبیات عالمه طباطبایی با در دست 
داشتن پالکاردهایی در اعتراض به 

  الورودي خود در مقابل این   ممنوع
  15 در صفحه

  
  

  ؟!توریه
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  ؟!توریه
  

مرتضی . دانشکده تجمع کردند
علیرضا , علیرضا موسوي, چی  اصالح
ماندانا , زاده  اهللا  سعید فیض, فرد  ارشادي
امیرحسین ایرجی و کوروش , چترچی

جنتی امروز با پالکاردهاي با عناوین 
این است «، »الورود هستم  من ممنوع«

دانشگاه «و » پاسخ دانشجوي منتقد
در » جاي دانشجوست نه حراست

 .مقابل دانشکده ادبیات تجمع کردند
 محمد علی جعفر   ، 86خرداد 6 در ◄
 که در سال گذشته به اتهام ادعاي زاده

نبوت بازداشت و توسط دادگاه 
روحانیت به مرگ محکوم شده بود 
پس از انتقال به سلول انفرادي در بند 

 18/2/86 روحانیت  ، در سحرگاه 500
در محوطه زندان اوین اعدام شده 

 .است 
 خبرنگارانی که  ، 86خرداد 6  در ◄

براي پوشش خبري ششمین اجالس 
ها در  سري مشاوران استانداريسرا

امور بانوان به وزارت کشور رفته بود، 
از سالن کنفرانس وزارت کشور بیرون 

این اخراج در پی . رانده شدند
اعتراض خبرنگاران به سخنان فرشته 
ساسانی، مدیر دفتر امور بانوان وزارت 

ساسانی، خبرنگاران را . کشور انجام شد
پوشش متهم به گرفتن هدیه در ازاي 

 . خبري کرد
: وي به نقل از یکی از همکارانش گفت

هاي پیشین خبرنگاران با شعف  در دوره
شدند و  هاي خبري خارج می از برنامه

اي بود که گرفته  دلیل این شعف هدیه
  . بودند تا برنامه را خوب کار کنند

  
 تجمع و تریبون  ، 86خرداد 7 در ◄

پاسداشت احوراییان «آزادي با عنوان 
در اعتراض به بازداشت »  بنددر

گسترده دانشجویان و احکام سنگین 
انضباطی در دانشگاه صنعتی 

برگزار ) پلی تکنیک تهران(امیرکبیر
   11:30این تجمع که از ساعت . شد

  
توسط انجمن اسالمی دانشجویان 
برگزار گردید با استقبال گسترده 

 . دانشجویان همراه شد
ده شیمی  دانشجویان ابتدا مقابل دانشک

جمع شده و پس از آن  به سمت درب 
. حافظ دانشگاه حرکت کردند

دانشجویان در حین راهپیمایی خود 
« در دانشگاه شعارهایی چون 

» ي زندانی آزاد باید گردد -دانشجو
 دانشجوي دانشگاه 7در حمایت 

امیرکبیر که در بازداشت به سر می 
را برند، سر داده و سرود یار دبستانی 

دانشجویان همچنین . خواندند
ما «پالکاردهایی با شعارهایی چون 

ترمز قطار جنبش دانشجویی را 
احسان منصوري را آزاد «، »ایم کنده
، »آزادي حق دانشجوست«، »کنید
شدگان  دوستان ما در بندند، بازداشت«

  . در دست داشتند... و » را آزاد کنید
 بر اساس حکم  ، 86خرداد 7 در ◄

گاه انقالب اسالمی صادره از سوي داد
به اتهام محاربه و » ق. سعید«زاهدان، 

افساد فی االرض از طریق قیام 
مسلحانه، عضویت و هواداري از 
گروهک تروریستی ، ترور و بمب 
گذاري از جمله ترور و به شهادت 
رساندن چهار نفر از پرسنل نیروي 
انتظامی در تقاطع بلوار بزرگمهر و 

 فالحتی معلم زاهدان و شهادت شهید
راننده اتومبیل پیکان به اعدام محکوم 
شده و حکم صادره پس از تایید مراجع 

 . عالی قضایی اجرا شد
 دادگاه 14شعبه   ، 86خرداد 7  در ◄

انقالب تهران، منصور اسانلو، رییس 

هیأت مدیره سندیکاي شرکت واحد را 
به تحمل پنج سال حبس تعزیري 

از قاضی شعبه مزبور پس .  محکوم کرد
رسیدگی به این پرونده، این فعال 

اقدام علیه امنیت «کارگري را به اتهام 
به تحمل چهار سال حبس و بابت » ملی

به تحمل یک » تبلیغ علیه نظام«اتهام 
سال حبس و در مجموع به تحمل پنج 

  .سال حبس تعزیري محکوم کرد
یک فعال   ، 86خرداد 7 در ◄

دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی 
بنده و : گاه عالمه طباطبایی گفتدانش
یوب احمد حامدان روز یکشنبه حکم ا

دو ترم تعلیق با احتساب سنوات خود 
 . را دریافت کردیم

با راي دادگاه   ، 86خرداد 7 در ◄
انقالب اسالمی بیرجند و تائید دادستان 
کل کشور چهار نفر از قاچاقچیان مسلح 
ساکن توابع استان سیستان و بلوچستان 

  .بیرجند اعدام شدنددر 
 علیرضا   ،  86 خرداد 8 در ◄

جمشیدي، سخنگوي قوه قضاییه ، تایید 
کرد که کیان تاجبخش، که خبر 
بازداشت وي هفته گذشته در منابع 
خبري خارجی منتشر شده بود، در 

 بنا بر قول  .ایران بازداشت شده است
این تبعه ایرانی به اتهام اقدام « او،  

 از طریق فعالیت علیه امنیت کشور
تبلیغی و جاسوسی به نفع بیگانگان در 

  ».بازداشت موقت به سر می برد
 از   قربان درویشی  ، 86 خرداد 8 در ◄

به دلیل : وابستگان به خانه کارگر گفت
واردات بى رویه شکر و نبود بازار 

بیش از فروش براى تولیدات داخلی، 
 هزار کارگر شاغل در شرکت 5

هفت تپه شوش دانیال، تولیدى نیشکر 
 ماه است حقوق دریافت 2بیش از 
  .اند  نکرده
یک نفر دیگر  ،   86 خرداد 9 در  ◄

در ارتباط با حمله مسلحانه سه ماه و نیم 
این   .پیش در شهر زاهدان اعدام شد

اعالم شده، آن . فرد که نام او سعید ق
گونه که در حکم دادگاه انقالب 

مسلحانه زاهدان آمده، طی حمله اي 
گذشته ) دوازدهم بهمن(که اول فوریه 

در تقاطع بلوارهاي بزرگمهر و معلم 
زاهدان انجام گرفت، چهار مأمور 
نیروي انتظامی و یک شهروند عادي به 

   .نام فالحتی را به قتل رسانده است
 بهمن گذشته نیز فرد دیگري به 29 در 

نام نصراهللا شنبه زهی در ارتباط با این 
نه و همچنین حمالت دیگر حمله مسلحا

  .به دار آویخته شده بود
 رژیم همچنان   ، 86 خرداد 10 در ◄

, به سیاست احراج مهاجرین افغانی
. بویژه در مناطق مرزي ادامه می دهد

این سیاست که عوامل رژیم خود بر 
,  گذاشته اند"پاکسازي"آن نام 

شباهت زیادي به پیگردهاي فاشیستی 
به .  دارددوره نازي هاي آلمان

, گزارش ایلنا به نقل از فرماندار زابل
 روستا در منطقه سیستان از حضور 165

   .و سکونت اتباع خارجى پاکسازى شد
مهندس بهرنگ ، 86 خرداد 10 در ◄

 توسط ماموران 3/85 /1وصال از روز
امنیتی واطالعاتی ربوده شده و تاکنون 
  .از وضیعت وي خبري در دست نیست

،  اطالع حاصل شد  خرداد 11 در ◄
مهدي حاج محمدي دانشجوي که 

سال آخر شیمی دانشگاه اورمیه و مدیر 
 "اویانیش"مسئول نشریه دانشجویی 

توسط حراست دانشگاه دستگیر و در 
اختیار اداره اطالعات اورمیه قرار 

حاج محمدي همچنین . ه است گرفت

عضو دانشجوي کمیته ناظر بر نشریات 
   . یه بوده استدانشجویی دانشگاه اورم

 ماشااهللا  ، 86 خرداد 11 در ◄
 سخنگوى انجمن ، الواعظین  شمس

 :  گفته است دفاع از آزادى مطبوعات
ها و اعمال سانسور   افزایش محدودیت

رسمى علیه مطبوعات و صدور 
ها چه باید   ها که روزنامه  بخشنامه

افزایش .     بنویسند و چه نباید بنویسند
مال سانسور رسمى ها و اع  محدودیت

علیه مطبوعات از سوى شوراى عالى 
امنیت ملى و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، خالف قانون اساسى است و 
انجمن دفاع از آزادى مطبوعات 

اى را جهت بررسى این اقدامات   کمیته
   .خالف قانون، تشکیل داده است

 اجراي 6 شعبه   ، 86خرداد 12  در◄
حکم اعدام احکام دادگاه انقالب، 

خالد حردانی را رسما به وي ابالغ 
بر اساس این حکم  زمان اجراي . کرد

 تیرماه مقرر شده 13حکم اعدام روز 
خالد حردانی به اتهام  .است

دستگیر 1379هواپیماربایی در آبان ماه 
و از سوي دادگاه به اشد 

 .محکوم شد) اعدام(مجازات
 پس از انتشار  ،  86خرداد 12 در ◄

 موهن در دانشگاه صنعتی نشریات
 شوراي دانشگاه مصوبه  جلسه ، امیرکبیر
هفته پس از انتشار نشریات  که یک

برخوردي با و مقرر کرد تشکیل شد 
اما  مدیریت . دانشجویان صورت نگیرد 

دانشگاه به صورت غیرقانونی و بدون 
هماهنگی با شوراي دانشگاه اقدام به 

ن  تن از دانشجویا73احضار بی سابقه 
به کمیته انضباطی نمود و صدور احکام 

  . دانشجویان  کردر ضد سنگین ب
 ناصرخیراللهی  ، 86خرداد 12  در ◄

زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان 
 در ، رجایی شهر به سر می برد 

اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت 
پرونده اش و انتقال غیرقانونی خود از 

 ،شهرزندان اصفهان به زندان رجایی 
ناصرخیراللهی .دست به اعتصاب غذا زد

 سال پیش به 3فعال سیاسی مستقل، 
اتهام اقدام علیه امنیت و ارتباط با 

 روز 180بیگانگان بازداشت و به مدت 
در انفرادي زندان اوین بسر برد و پس 
از آن ابتدا به زندان رجایی شهر و 
سپس به زندان اصفهان انتقال یافت که 

ار دیگر به زندان دي ماه گذشته ب
  .رجایی شهر بازگردانده شد

، به گزارش فعاالن 86 خرداد 13 در ◄
حقوق بشر در ایران، در پی شکست در      
پرونده سازي بر علیـه کیـوان رفیعـی         
فشارها را بر خانواده وي افزایش داده       

  .اند
مامورین وزارت اطالعات در ظهر روز 

 براي دومین بار 30/2/1386یک شنبه 
سال گذشته به منزل پدري در طی یک

کیوان رفیعی سخنگوي فعاالن حقوق 
بشر در ایران یورش برده و پس از 
ضبط لوازم ، خواهر ، پدر و برادر وي 
را بازداشت و به اداره اطالعات گرگان 

 ساعت 8منتقل کردند آنها پس از 
بازجویی توام با تهدید پیرامون اطالع 
رسانی در مورد وضعیت این زندانی از 
آنان اقدام به اخذ تعهد کتبی نمودند 

 آنها را آزاد و لوازم 22و در ساعت 
  . ضبط شده را همچنان بازنگرداندند 

  
  

جواز شرعی » توریه«
  !گناه کبیره و دامن آن

  
خوب میدانند که زبان فریب بکار 
میبرند و دروغ از بابت مصلحت قدرت 

  .میگویند
    چون آقاي خمینی  در عمل ،خالف 

امر را ثابت کرد در نوفل لوشاتو این 
گفت والیت با جمهور مردم است ،هر 
آدم عاقلی میداند که میزان راي مردم 
است، مرد و زن در پوشش خود 
آزادند، روحانیت قصد ندارد در امور 
حکومت دخالت کند ، به سران ارتش 

ما ... تامین داد و امان نامه نوشت و
مردم هم باورمان شد و گمان بردیم 
که کالم و تعهد او به عنوان مرجع 
حجت است آخر در قرآن آمده است 

پنداشتیم که . که به عهد خود وفا کنید
او از قرآن پیروي میکند و غافل شدیم 
از اینکه او پیرو ارسطو ومنطق او است 
و هدف او کسب قدرت و وسیله اش از 
جمله توریه بوده  و او دائما به نام 

 تظاهر به توریه، قصد خویش را با
زادي و آجانبداري از استقالل و 

والیت جمهور مردم، پنهان می کرده 
او بناي  جمهوري اسالمی را با . است

 گفتن به "  دروغ مصلحتی"سنگ گج
اما امروز جانشین به . مردم بنیاد نهاد

حق او با فتوي خویش در باره توریه 
نیرنگی .این نیرنگ را آشکار ساخت، 

طه بین خدا و آفریده که نماز را که راب
اوست و باید از هر دروغ و تزویري بر 
کنار باشد را نیز به دروغ که گناه 

یاد آور میشوم . کبیره است می آالید 
که خطبه هاي نماز جمعه جزء نماز 

  .است 
 که مرجع ،    فتواي آقاي خامنه اي
 درمورد توریه ،خود خوانده نیز هست

وز درجه وقاحت او و امثال او را هن
این جماعت در .  کامل نشان نمیدهد 

آستین از این نیرنگها بسیار دارند مگر 
آذري قمی نگفت فقیه حتی میتواند 
! اگر الزم شد توحید را نیز تعطیل کند

گویا این حضرات با غلو ها که در 
مورد آقاي خمینی که هیچ ،در مورد 
خامنه اي و مصباح و حتی آحمدي 

 به دین نژاد میکنند وبا لطمه زدن
، با مخدوش ساختن چهره پیامبر  خدا

و اهل بیت او وباالخره با تهی کردن 
اسالم از محتواي ال اکراه و پر کردن 
آن از زور به کمک تزویر و دروغ 

  :وخرافه بکار تعطیل توحید مشغولند 
  
 در مورد ي خامنه ای آقاي شرعيفتوا 
)  گفتن یدروغ مصلحت( کردن ”هیتور“

 :در نماز جمعه
شرکت نکردن در نماز : 617 سئوال

جمعه که براى مکلّف دروغگوئىِ امام 
جمعه آن ثابت شده است، چه حکمى 

 دارد؟
 دی سی اهللا العظمتی آی شرعيفتوا

مجرد کشف خالف " : ي خامنه ایعل
چیزى که امام جمعه گفته، دلیل بر 
دروغگوئى او نیست، زیرا ممکن است 

یا گفته او از روى اشتباه یا خطا و 
 باشد، و سزاوار نیست انسان به "توریه"

مجرد توهم خروج امام جمعه از 
 هعدالت، خود را از برکات نماز جمع

 ."محروم نماید
 
 : ؟ ستی چ"هیتور"

 در یاصطالح ) هیبر وزن توص ( ه،یتور
 معنا که متکلم نی است، بدینیمتون د

 از کالم خود را که مرادش ییمعنا
 در هیتور. د به مخاطب منتقل کنستین

 و دنی پنهان کردن پوشانيلغت به معنا
افشا نکردن راز است  و دراصطالح 

 آن است که هی و فقها تورینیمتون د
 را جز آنچه ییمتکلم از سخن خود معنا

 خالف یی معنایعنی( فهمد یمخاطب م
 .اراده کند ) ظاهر
 :" هی تور" نمونه چند

 
 کمک می ي        از شخصی تقاضا-

 در جواب می گوید دستم کنند او
خالی است و واقعا در آن لحظه در 
دستهایش چیزي نبوده گرچه ممکن 
است در جیب یا حساب بانکیاش پول 

 داشته باشد
        و یا، می پرسند آیا فالن شخص -

را دیده اي؟ و وي هنگام پاسخ یک 
قدم به جلو گذاشته  و می گوید از 

  ام، وقتی اینجا ایستادهام او را ندیده
 ي الهی اي وسهی همسای        و یا، وقت-

 خواهد به او ی و شخص نمخواهدیرا م
جاروبرقی ما کار : بدهد  میگوید

 )یعنی االن خاموش است(نمیکند 
        ویا، چرخ گوش ما دست کسی -

است و قبالً آن وسیله را به دست فرزند 
 .یا همسر خود داده باشید

 و ستندیدر خانه ن آقا دی        و یاً بگو-
باشد »  السالمهیعل«منظورش امام زمان 

 که موجود است ي انهیو مخاطب با قر
گمان کند منظور صاحب خانه است و 

 نهایمانند ا
  اجوبۀ االستفتاءات   رساله ":  منابع 

مرجع عالیقدر جهان تشیع و ولى امر 
 حضرت آیۀاهللا العظمى حاج  مسلمین

 ـ و مقاله "اى  خامنهیسیدعلى  حسین
توریه و شرایط بهره گیري آن از "

 کاظم دیوح" نوشته "منظر اسالم
 انتخاب " تی مندرج در سا"زاده

 "وزین
  

     خواننده گرامی را به این امر توجه 
میدهم که توریه در قرآن کریم نیامده 
است وحتی بسیاري از فقها آن را  
ازمصادیق کذب دانسته و جایز 

هم که این امر را نمیشمارند وفقهایی 
جایز شمرده اند مبناي قرآنی آن رابر 
اساس تفسیر ناظر بر احادیث ذکر 
کرده اند واز موارد جواز آن را 

از جمله آیاتی که . اضطرار دانسته اند
 سوره انبیا 63بدان اشاره میکنند آیه 

است که ابراهیم شکستن بتها را به بت 
بزرگ نسبت میدهد،حال اینکه در این 

حضرت ابراهیم سخن خود را بر آیه 
شرط محالی بنا نهاده که تا بطالن 
ادعاي بت پرستان را براي آنان ثابت 
کند عالوه بر این اصوال نسبت کذب 
دادن به انبیا از اعتماد مردم به آنها 
  .میکاهد وبا عصمت آنان ناسازگار است

      16 در صفحه
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  2پرسشها در باره اتم   
نقش اتم در رابطه 

  هاي قوا

 ضعف عمومی غرب و برهم - 5
خوردن تعادل قوا در جهان، دیگر به 
غرب امکان نمی دهد که چون در 
سالهاي بعد از جنگ جهانی ، از راه 
دولتهاي استبدادي بر کشورها مسلط 

با توجه به اثر جنبش ملی کردن .  شود 
صنعت نفت و سپس انقالب ایران ،  
غرب ملتهاي زیر سلطه ، خاصه ملتهاي 

رمیانه را ملتهائی میشمارد که هر خاو
لحظه ممکن است برخیزند و از مهار 

از این رو است که از . غرب بدر روند 
انقالب بدین سو، تبدیل کشورهاي 
منطقه به موزائیک، از راه حمایت مالی 
و تبلیغاتی و تسلیحاتی از تمایلهاي 

نست که در درون آجدائی طلب ، بر
ن این ملتها این ملتها تعادل ضعفها و میا

با یکدیگر نیز تعادل ضعفها  را برقرار 
کند، تا خیال خود را از بردن و 

سوده آخوردن ثروت نفت و گاز  
اسرائیل سرزمین ! شگفتا . سازند 

فلسطینی ها را به کمک غرب از 
ورده است و هیچگاه آچنگشان بدر

حاضر نشده است به عربهائی که وطن 
  تبعه خویش را ترك نگفته اند و امروز

اسرائیل بشمار می روند، خود مختاري 
اما  دولت اسرائیل ، در تمامی . بدهد 

. منطقه، محرك تجزیه طلبی است 
لت دست شوندگان از  آشگفت این که 

خود نمی پرسند  چرا  وسیله تجزیه 
  ... شدن و وابسته به اسرائیل و امریکا و

گشتن بهتر از زندگی با مردمی  است 
  یخ و تمدن مشترك دارند نها تارآکه با 

    در برابر این سیاست،  سرکوبگریی 
که رژیم مافیاها در ایران و رژیمهاي 
استبدادي در منطقه رویه کرده اند، 

راه حل ،  رها کردن . راه حل نیست 
زور بمثابه محور و باز و تحول پذیر 
کردن نظام اجتماعی و استقرار دولت 
یر مردم ساالر و حل مسائل قومی و غ

ن بر حق اشتراك و همبستگی و حق آ
زادي که از آاختالف و حق استقالل و 

جمله بمعناي از میان برداشتن تبعیضها 
در درون و تعبیضها بسود سلطه گران 

این دو اصل، . در بیرون        است 
ستون پایه هاي مردم ساالري هستند 

ن، هر فرد حقوق انسانی دارد آکه در 
ک رأي دارد و که ذاتی او هستند وی

در مسئولیت اداره کشور شرکت می 
  .کند 

  یک عامل تفاوت رفتار غرب با - 6
رژیم ، رویه این رژیم از گروگانگیري 

توضیح این که  تقدم .  بدین سو است 
،  به »حفظ نظام « مطلق بخشیدن به  

موخته است که  می تواند این آغرب  

. رژیم را  عامل ضعف ایران بگرداند 
یقت، گروگانگیري و چگونگی در حق

ن ، بر غربیان معلوم کرد  مالتاریا آحل 
پایان گرفتن هر بحران را در شکست ،  

.  مساعد تثبیت رژیم خود می داند 
زیرا می داند هرگاه مسئله نسازد و 
بحران ایجاد نکند، استبدادش توجیه 

اما . ناپذیر می شود و بر جا نمی ماند 
ایان می بحران وقتی در شکست به پ

رسد، هم می تواند بار شکست را بر 
و .  دوش مردم بگذارد  و می گذارد 

هم می تواند  جامعه را تحت فشار هاي 
خارجی و  سرکوبها در داخل ، مهار 

بیهوده نیست که بحران .  کند 
گروگانگیري در شکست پایان یافت 

نکه می توانست بوجود نیاید و آحال 
ضرر و مدن ، بدون آبر فرض بوجود 

اما ادامه یافت تا . زیان ، پایان پذیرد 
 سال 8جنگ را برانگیخت و جنگ نیز 

ادامه یافت و با سرکشیدن جام زهر 
بحران ترورها نیز با . پایان یافت 

محکومیت فضاحت بار سران در 
چرا .  دادگاه میکونوس پایان پذیرفت 

بحران اتمی از این قاعده پیروي نکند 
 نرسد ؟  در و در شکست به پایان

صورت پایان یافتن بحران در شکست، 
ایرانی که فرار سرمایه ها و استعدادها 
و مجازاتهاي اقتصادي و تخریب 
اقتصادش توسط رژیم مافیاها  بازهم 
. ناتوانترش کرده است ، بر جا می ماند 

این ایران کدام خطر را براي غرب 
  دارد ؟

  تغییر تعادل قوا در جهان ، - 7
طبهاي جدید را  امري پیدایش ق

می .  گردانده که وقوعش قطعی است 
دانیم که ایران ، هرگاه نظام اجتماعی 
باز و دولت مردم ساالر بیابد و رشد 
.  کند، یکی از این قطبها خواهد شد 

با توجه به نقش تاریخی ایران در 
حوزه تمدن اسالمی ،   این موقعیت 
هست که ایران در شمار قطبهائی قرار 

رد که در جهان نقش اول را پیدا بگی
هرگاه ایران کشوري بشود . می کنند 

که سیاست خویش را در جهان، بر 
اصل سیاست موازنه عدمی برقرار کند 
، یعنی رابطه با کشورهاي دیگر را بر 
اصل عمل به حقوق ملی خود و رعایت 
حقوق ملی کشورهاي دیگر ، استوار 
ا کند، بدیهی است که برانگیزنده ملته
 –در جنش کردن و  از روابط مسلط 

  . مدن می شود آزیر سلطه بدر 
     با توجه به این واقعیت که منابع 
عظیم نفت و گاز و منابع دیگر در 
کشورهاي مسلمان هستند ، نقش ایران 

زاد و مستقل و در رشد ، تعیین کننده آ
از این رو، حفظ رژیم .  می شود 

ر  با مقداري تعدیل به نظ–کنونی 
  اهمیت -برخی از دولتهاي اروپائی 

  .قطعی پیدا می کند 

     در حقیقت، غرب می داند چه 
سیاستی را می باید در قبال ایران 
اتخاذ کند  تا که مردم ایران توانائی 

ن را با دولت مردم آجانشین کردن 
این سیاست، در  هر . ساالر پیدا کنند 

اما  .  فرصت به غرب پیشنهاد شده است 
یچیک از تدبیرها ، از سوي هیچ ه

.  دولت غربی ، بکار برده نشده است 
امریکا و ( هم اکنون نیز ، سیاست غرب 

« و » عمل گرایان « اینست که ) اروپا 
را تقویت و با  کار » اصالح طلبان 

  . نها، رژیم تعدیل شود آبدست شدن 
     تأمل در سیاست غرب در ایران، در 

یران ، هر ایرانی دوران مرجع انقالب ا
را نخست به این فکر می اندازد که در 
سیاست غرب ، در طول تاریخ دو قرن 
اخیر ، تأمل کند و چون چنین کند، در 
می یابد که از جنبش تنباکو تا انقالب 
ایران ، غرب سیاستی ضد  جانبداران 

رفتار . زادي را داشته است آاستقالل و 
ر غرب در قبال تجربه مردم ساالري د

ایران ، در قبال تجاوز عراق به ایران ،  
 و رفتار همین غرب بعد 1360تا خرداد 

 ،  جز این 60از کودتاي خرداد 
واقعیت را نمی گوید ، غرب ضد تمایل 

زادي و یاور تمایل استبداد آاستقالل و 
بوده است ) خط سید ضیاء ( و وابستگی 

  . و هست 
«       از این رو، رویه اي که در قبال 

ایران در پیش گرفته » برنامه اتمی 
است ، روش برانگیختن این رژیم به 

چرا که می .  تولید بمب اتمی است 
زاد و مستقل و در رشد،  به آداند ایران 

سیاي میانه ، به جامعه آجامعه هاي 
هاي نفت خیز عرب و به همه جامعه 

حال . هاي مسلمان  اطمینان می دهد 
نها ترس آنکه یک ایران اتمی در آ

ایجاد می کند و عامل توجیه 
نها می آاستبدادهاي وابسته و ثبات 

چنین ایرانی براي غرب .  شود 
وقتی رژیمی . کمترین خطر را ندارد 

می خواهد به انرژي اتمی : می گوید 
دست یابد تا بتواند نفت بیشتري را به 
بازارهاي جهان عرضه کند،  چه 
خطري می تواند براي غرب داشته 

اشد ؟ وقتی رژیمی به جاي سرمایه ب
مد آگذاري در رشد، ناچیزي از در

« و » رهبر « نفت را ، در سفرهاي 
 –توزیع می کند » رئیس جمهوري 

که خود موضوع فساد و رانت خواري 
 ،  وقتی رژیمی چون -شده است 

دشمن به جان اقتصاد کشور می افتد و 
کشور را بلحاظ منابع و مردم کشور را 

مد ، فقیر می کند، چگونه آدربلحاظ 
ممکن است  براي غرب خطر داشته 

  باشد  و چرا داشته باشد؟  
  

جواز شرعی » توریه«
  !گناه کبیره و دامن آن

  
مورد دیگر را از قول ائمه و ضرورت 
حفظ جان دانسته اند اما چه کسی بهتر 

به این امر واقف بود ) ع(از امام حسین
 اهل ،پس چرا براي حفظ جان خود و

بیت و اصحابش به توریه توسل نکرد؟  
در متنون حدیث  و فقه  بویژه اهل  ( -

سنت کار برد واژه معراض یا معاریض 
  به جاي توریه هم رایج است و گاه 

  
     وقتی رژیمی نیاز اسرائیل و امریکا و 
بسا تمامی غرب را به دشمن بر می 

، چرا باید براي غرب  خطر داشته وردآ
  ؟  باشد 

نکه هر ایرانی بتواند دیدي آ      براي 
بازهم روشن تر بیابد، بر او است که 
فرض کند که اگر با سقوط رژیم 
پهلوي ، دولت مردم ساالر مستقر شده 
بود و جامعه ایرانی جامعه اي باز شده 

با سقوط .  و رشد کرده بود 
امپراطوري روسیه ،الگوي کشورهاي 

می شد سیاي میانه کدامیک از الگوها آ
؟  جامعه هاي عرب صاحب نفت به 
کدام سمت تحول می کردند ؟  
توانائی کشورهاي نفت خیز در اتخاذ 
سیاست نفتی مشترك چه اندازه می 

نها در بکار انداختن آشد ؟  توانائی 
سرمایه ها در رشد چه میزان می شد و 
امروز ، منطقه و بسا جهان در چه 
ظ وضعیتی بود ؟  این پرسشها، از لحا

ینده نزدیک،  اهمیتی آزمان ، حال و 
چرا که به هر . تعیین کننده دارند 

در برخاستن لحظه : ایرانی می گویند 
فرصتی را که . اي نیز نباید درنگ کند 

مده است، نباید از دست آبدست 
می تواند ایران نیرومند را .  بدهد 
 امروز،  قدرتی که بتواند مانع ، بسازد و

.   درون بگردد نیست از تحول ایران از
زادي و آهرگاه برخیزد و  درپی 

استقالل شود و در وطن مستقل ، راه 
رشد را درپیش گیرد،  ایران را به 
کشور توانائی داراي نقش جهانی ، 

  .بدل تواند کرد 
بکار رفته » تاویل«تعابیري دیگر مانند

   برخی از فقها نیز این نکته را -)است
 نباید بر توریه یاد آور گشته اند که

کردن مفسده اي مترتب شود و توریه 
مشمول عمل حرامی باشد وگرنه توریه 
حرام است  حال چگونه میشود به 
استناد به عمل توریه دروغ را که در 
قرآن حرام است و گناه شمرده میشود 
جایز شمرد ،ظاهرا این معجزه فقط از 

در فکر . فقه ارسطو زده بر می آید 

 بر حوزه هاي دینی راهنماي حاکم
که مبناي آن بر منطق ارسطو استوار 
است دین چیزي جز ریا و تزویر و 
ابزاري براي کسب قدرت نمیتواند 

چنین دینی نمیتواند با آزادي . باشد 
. مخالف نباشد و دروغ را جایز نشمارد

در این نحله فکري اطاعت از فقیه  
  الزم می آید وحق انسان انکار  قدرت 

  یه و والیت او  بر جان و مال و مطلقه فق
.  ثابت می شود "عوام"ناموس 

معدودي از اهل تفکر که به این حوزه 
ها پا نهاده اند و سعی در نوسازي در 
این طرز تفکر کرده اند همواره اگر از 
راه ارفاق تکفیر نشده باشند با مشکالت 

با دقت به .عدیده اي مواجه گشته اند 
 توریه از سوي فتواي یاد شده در مورد

ولی فقیه حاکم بر ایران، این سؤال  به 
ذهن هر شنونده می آید،مقلد حضرات 
و یا هر شنونده دیگري از کجا بداند 
هر حرفی از دهان ایشان واصحاب 
والیت مطلقه  بر می آید توریه نیست؟ 
مثال وقتی امام جمعه تهران میگوید باید 
با فساد مبارزه کرد در دل عکس آن 

اوست؟ یا آقاي خامنه اي میگوید مراد 
ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم منظور او 

بنا بر . همان لحظه سخن گفتن است 
این اصل مقامات جمهوري اسالمی در 
تمامی مذاکرات خویش به طرف 

وقتی . خویش دروغ مصلحتی میگویند 
آقاي خامنه اي و یا دیگران میگویند ما 
قصد نداریم سالح اتمی بسازیم 

ظورشان همان لحظه و همان مکان من
است و لحظه و مکان که تغییر کرد 
تعهدي بر آنها نیست، حال با این طرز 
تفکر و سالوس بازي چگونه میشود 
اعتماد سازي کرد کسی که به مردم 
خویش دروغ میگوید و امام جمعه ها 
را تشویق میکند که در نماز ،در مقابل 
ند خدا دروغ بگویند  چه والیتی میتوا

بر جان و مال و ناموس مردم داشته 
باشد ؟ از قرار ما مردم نیز نا خواسته و 
ناخود آگاه  توریه بکار می بریم وگرنه 
چگونه مردمی میتوانند این همه دروغ 
و زور را بپذیرند؟ شاید بدین ترتیب 

  . بشود گفت دامن توریه وسیع است
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