
  

 

نهاآبه مثلث زور پرستبا توجه به وسعت گرفتن سركوبها و  وسعت گرفتن حمله هاي تبليغاتي:انقالب اسالمي
يا ايران از نو، در آ : زادي را به پيش مي روند، اين پرسشها ، پرسشهاي روز شده اندآكه راست راه استتقالل و 

يا  خامنه اي  از سوئي آموقعيت روزهاي پيش و بعد ازمتاركه جنگ و سركشيدن جام زهر از سوي خميني است ؟ 
است  و از سوي ديگر ، تن دادن به حكومت جبهه هاشمي » اصول گرايان « گرفتار اختالف هاي شدت گير

ي داند و فرار به پيش را ترجيح مي دهد؟ از اين رو،  از  كروبي را دست شستن از قدرت م– خاتمي –رفسنجاني 
شوراي نگهبان در نظارت استصوابي يا انجام دادن انتخابات فرمايشي  حمايت مي كند ؟ اين پرسشها در اين مجموعه 

  . و از زبان اطالع ها و خبر ها و امرهاي واقع پاسخ خواهند يافت 
  3 در صفحه

 

 
 
 
 
 
 

New  
    

  سازش با بيرون و سركوب در درون؟ 
   3 ص:وقتي اعضاي واواك نيز بيشتر از نگران، مضطرب مي شوند ◄
  » اصول گرا«  مديران  – بي منزلتي زن - خامنه اي ميان دو سنگ ؟ ◄

   5ص چه كساني هستند ؟
  ايران - فشار اقتصادي تشديد مي شود- حمله به ايران است ؟  پي بوش در◄

   6ص فعاليت اتمي خود را كند و شفاف مي كند ؟
  انتحاري نقش عربستان در عمليات -؟ !ش بهتراست  ا عراقي مرده اش از زخمي◄

   10ص:... يا ايران در عراق امتياز مي دهد ؟ و  آ– 
   كشور14 مقايسه اقتصاد ايران با اقتصادهاي –رشد منفي اقتصاد ◄

   11ص: ... ؟ و!بااستادان»  زادآبحث « -
  مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران : ژاله وفا ◄

   12ص :17 بخش - 21در قرن
  دم ربائيآ، محروميت از تحصيل ،گيرياحكام اعدام ، سنگسار، دست ◄

   13ص :  و تجاوزهاي ديگر به حقوق انسان

  ابوالحسن بني صدر
  5 –پرسشها در باره اتم و پاسخ ها 

  نقش سالح اتمي در رابطه رژيم با مردم ؟
  

مالي به دانشگاهها، دانشجويان – تير ماه ، سالروز ايلغار مافياهاي نظامي18    در  
مسئوليت شناس در برابر رژيم ، شيپور بيدار باش را بر بام وطن ، به صدادر 

شكار كرد كه  آهجوم مأموران رژيم و دستگير كردنها ،  اين واقعيت را .وردند آ
انشگاهها در سكوت و فرمانبري ، به سه دهه تقالي رژيم  بقصد  فرو بردن د

دانشجويان چون قلب مي طپند و خون حركت را در . شكست انجاميده است 
  :بنا بر صورت، دو نيرو نابرابرند . رگهاي مردم سراسر ايران جريان مي دهند 

 رژيم مافيا قواي سركوب فراوان در اختيار دارد و بر ضد دانشجويان بكارشان 
حتي جمهور دانشجويان  هنوز دانش و . ويان تنها هستند مي اندازد و دانشج

اهل سياست و مردم هيجان جنبش براي . معرفت مسئوليت شناسي را نجسته اند 
  :بنا بر محتوا ،   باز دو نيرو نابرابرند . زادي خود را نجسته اند آاستقالل ايران و 

ينده اي در آو نه جوانان ايران نه حال .  مردم ايران از رژيم ناراضي هستند 
انزواي رژيم  در درون  و نيازش به بحران .  زاد و در رشد دارند آخور انسان 

ن را بيشتر مي كند آسازي در دورن و بيرون از ايران،  شتاب و شتاب فرسايش 
يكدست كردن دولت يا تصرف دولت توسط . به سخن ديگر، رفتني است .  

 احمدي –از تجربه حكومت خامنه اي  مالي و پند نگرفتن –مافياهاي نظامي 
  :نژاد و تشديد بحرانها  به نسل جوان كشور مي گويند 

          اين رژيم ، بقا از راه گشايش را    
يا ربطي ميان افتادن آ.  » خر برود آتا « نست كه آنا ممكن تصور مي كند و بر 
و » تمي وري اآفن « و رفتارش در قلمرو بحران  ↔رژيم در بن بست سركوب 

    دست يابي احتمالي به سالح هسته اي وجود دارد ؟ 
داشتن بمب اتم براي نظام حاكم چه سودي در : پرسش يازدهم 

 تفوق يادرون ايران ميتواند داشته باشد؟ اهرم فشار و سركوب؟
  :سياسي؟ 

  
  خواه قصد رژيم تنها استفاده از اتم در توليد برق باشد  و چه دست يابي به - 1

زيرا گمان مي برد . خويش مي انگارد  اتمي ،  موفقيت را  عامل تثبيتسالح 
  كه 

، علم و فن تحصيل كردني » اسالم واليت فقيه «   ثابت كرده است ، در  - الف 
زيرا رژيم موفق شده است بطالن ادعاي  ناسازگاري اسالم خود را با . است 

 ناسازگاري رشد علمي موفق شده است  بطالن ادعاي. دانش و فن ، ثابت كند 
    .با اسالم را كه ، طي دو قرن،  به نسلهاي ايراني القاء شده است ثابت كند 

صفحه 2در

2007 August   5 - July 23  676. Nr 

 1386   امرداد  14  تا1     از 676رهشما

   محمود دلخواسته
  57گنجي به شريعتي و انقالب اكبر  رويكرد

   بر چه اساسي استوار است؟
  
  گنجي در آمريكا -  1

هدف اين نوشتار بررسي انتقادي جنبه هايي بيشتر روش شناختي 
يوتوپياي لينيستي "اقاي اكبر گنجي تحت عنواناز مقاله اخير 

پيشاپيش بگويم، . است"1357نقالبي شريعتي، تبارشناسي گفتمان ا
خواندن مقاله طوالني و بي انصافانه گنجي درباره شريعتي در 
شرايط امروزين جامعه فالكت زده ايران، كاري دردناك و حزن 

اول آنكه، از گنجي پس از مدتي فراغت بال از شرايط . انگيز بود
  ومتهديد آميز داخل كشور، انتظار مي رفت تا روش تحقيق در عل
صفحه 14در

    پاكنژاد- ج
  سنگسار و معنويت و مقام انسانيت

  
ما عالوه بر اينكه زندگي مادي شما را ميخواهيم مرفه "

شما به . باشد زندگي معنوي شما را ميخواهيم مرفه بشود
. معنويت ما را بردند اينها،.معنويات احتياج داريد

ا دلخوش نباشيد كه مسكن فقط ميسازيم، آب و برق ر
مجاني مي كنيم، اتوبوس را مجاني ميكنيم ، دلخوش به 

معنويات شما را ،روحيات شما را . اين مقدار نباشيد
  ...شما را به مقام انسانيت مي رسانيم..... عظمت ميدهيم

  
  15صفحه رد

   ميزان

   و اوباشاراذل
  
يكشنبه دهم به گزارش خبر گزاري دانشجويان ايران ،" 

 قدرت   كرمانشاه از25، ماموران كالنتري 86تيرماه 
در منطقه چمن اين " ش-رضا "نمايي فردي به نام 

شهرستان حين ايجاد مزاحمت و سلب آسايش مردم 
 ماموران سريعا به محل اعزام شدند ومشاهده .باخبر شدند

د شرور بوسيله چاقو اقدام به قدرت نمايي كردنداين فر
كرده و يك راس بزغاله زنده را در انظارعمومي بدون 

  آنكه آنرا ذبح كند،
  15 در صفحه

  

  سكوتمرگ محمود توكلي ، مرگي در 
  

، در بيمارستاني در تهران، چشم از جهان فرو 1386 ارديبهشت 22       در 
مده بود  و آ در رودبار گيالن به دنيا 1306كلي در ومحمود ت. بست 

واپسين سالهاي عمر را در سكوت گذارند و بر مرگ او نيز سكوت پرده 
نكرد تا به  چرا ؟ زيرا او چپي بود كه به قبله روس  و چين  پشت  . افكند 

» نئوكالن« كه امروز مشاور » چپي « وگرنه ، . ورد آقبله امريكائي  روي 
» شوروي « چپ وابسته به . هاي امريكائي شده است، يادي از او مي كرد 

يست ماند و  سمارك. او به راه  مائو نيز نرفت . سابق نيز طردش كرده بود 
  .  اين رو ، در سكوت مرد از.  مد آزادي آبه راه مصدق، راه استقالل و 

كه  مظاهر استقالل طلبي و استقامت را قدح و مظاهر » چپي       « 
كه مسحور قدرت است چه مي داند » چپي « وابستگي را  مدح مي كند،  

كه تنها استقامت است كه قدرت را محكوم به زوال مي كند ؟ چون 
ا بي ارزش كند، نكه استقامت در برابر قدرت رآمسحور قدرت است، براي 

ديروز ، بر اين باور بود كه بدون استعانت .  دست نشانده ها را بر مي كشد 
، در ايران، سوسياليسم  استقرار نمي جويد و امروز » شوروي « از قدرت 

ديروز ، !  مدعي است، بدون امريكا، دموكراسي در ايران پا نمي گيرد 
رد، دست نشانده امريكا مصدق را بدين خاطر كه از روسيه فرمان نمي ب

مي خواند و امروز،  مصدق را بخاطر انعطاف نشان ندادن در برابر امريكا ، 
چرا ؟  معتادي گشته است كه بيشتر از سلطه گر ، در پي .  سرزنش مي كند 

  . معتاد كردن ايرانيان به فرمانبرداري از قدرت مسلط است
 16در صفحه                   

 



                                                                                                                                                                                       

 

 
2 
 

 
 

2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

  اسالم واليت فقيه بر ديگر -ب 
گرايشهاي حوزوي تفوق دارد و  همان 

در .  است » اسالم ناب محمدي « 
  نتيجه، 

  رژيم حق دارد هم از اسالم و - ج 
  . هم از رشد  مشروعيت بستاند 

 بنا بر طبيعت استبداد،  رژيم در همان 
 نآبيراهه است كه رژيم پهلوي در 

ن رژيم از آبا اين تفاوت كه . بود 
تجدد و ترقي مشروعيت مي گرفت و 

و نيز، . اسالم را ضد ترقي مي خواند 
در بيراهه ايست كه  رژيم استالين شد 

  :و كارش به سقوط كشيد 
مان حال كه دين را ن رژيم، در هآ 

ن در آ مي شناخت و با ترياك توده ها
ستيز بود،  بنا را بر  حاكميت 

لوژي بر دانش و فن گذاشت و  ايدئو
ن آبيراهه را تا پرتگاه و سقوط در 

   . رفت
     علت سقوط در پرتگاه نيز اين بود 

نهم  آكه ايدئولوژي وقتي بيان قدرت، 
از نوع فراگير است، با علم و فن در 

اين تضاد ، يك تضاد . تضاد مي شود 
زيرا  از سوئي ،  بيان . ساده نيز نيست 
انش و فن  وقتي كه قدرت با رشد د

آنرا نقض و نفي مي كند،  تضاد دارد و 
از سوي ديگر، رژيم حاكم هم مي بايد 
پاسدار سلطه ايدئولوژي بر دانش و فن 
باشد و هم   خود را  عامل رشد دانش 

گرفتار شدن .  و فن بگرداند و بباوراند 
رژيم ميان اين دو جبر ، اين نتايج را 

  :وردآببار مي 
دادن به دانش و فن  به  جهت – الف 

 محدود –سوي هدفهاي رژيم و ب 
كردن رشد دانش و فن در قلمروهاي 

در نتيجه،  گسترش فقر علمي و . ديگر 
امروز مي . فني و نيز فقر اقتصادي 
ن جهت را آدانيم  چرا رژيم استالين 

به اقتصاد و به دانش و فن داد و چرا 
در مسابقه با غرب بازنده شد و چرا 

  .مدآ از پا در رژيمش
     توان بيان قدرتي كه راهبر رژيم 

 مالي  است از توان –مافياهاي نظامي 
ايدئولوژي رژيم استالين بمراتب كمتر 

واپس ماندن روز افزون : است 
دانشگاهها و سركوب مستمر دانشگاهيان 

دانش و « و دانشجويان  و خارج كردن 
از قلمرو دانشگاهها و » فن هسته اي 

ش تحت مديريت سپاه ادنقرار د
: پاسداران ،  خود به فرياد مي گويند 

بيان قدرتي كه واليت مطلقه فقيه است 
هزينه .  است با دانش و فن ناسازگار
گاهها و خريد سنگين ساختمان پناه

دستگاهها و هزينه بمراتب سنگين تر 
بحران اتمي ،  به تنهائي ، گوياي نه 

ه با نارسائي كه تضاد واليت مطلقه فقي
مديريت سازگار با دانش و فن و رشد 

  . اين دو  هستند 
 در ايران امروز،  به دانش و فن ، – 2

همان  دو جبري سمت مي دهند كه 
در روسيه دوران استالين و جانشينان او 

  .قلمرو نظامي : سمت مي دادند 
، رژيم در  رابطه قوا با     در حقيقت

 مردم و نيز در رابطه قوا با قدرتهاي
اين دو رابطه قوا را نيز . خارجي است 

  به ظاهر، در دو .نظامي گردانده است 
در داخل با مردم و : جبهه مي جنگد 

اما در ...  در خارج با امريكا و اسرائيل و
واقع،  نظامي كردن رابطه خود با 
مردم را مستند به دشمني امريكا و 
اسرائيل با اسالم و ايران  مي كند و 

  .  توجيه مي كند بدين  دشمني
     بدين قرار، نظامي كردن دولت از 

نظامي كردن  رفتار . راه اتفاق نيست 
. رژيم با مردم، از راه اتفاق نيست 

جيره بندي بنزين و تبديل شدن 
شهرها به ميدان جنگ، از راه اتفاق 

وري آتحمل نكردن ياد. نيست 
 تير و 18ميز ايلغار خونين آمسالمت 

 و تيراندازي و هجوم قواي مسلح
مسلحانه . دستگيريها، از راه اتفاق نيست 

نهم آبه مقابله گروههاي سياسي رفتن، 
ميز ترين لحن، انتقاد آوقتي با مسالمت 

پاي . مي كنند، از راه اتفاق نيست 
وردن و آامريكا را به هر بهانه ، بميان 

حتي اعتراض به جيره بندي بنزين را 
ه اتفاق تحريك امريكا خواندن، از را

ن دو جبر است آاينهمه به حكم.  نيست 
رژيم راه ديگر، راه گشايش فضاي . 

از .  سياسي را به روي خود بسته است 
 –اين رو است كه مافياهاي نظامي 

مالي  چنين لجوجانه بحران اتمي را 
كار را به صدور . تشديد مي كنند 

قطعنامه سوم و حضور ناو هواپيمابر 
 فارس كشانده اند سوم امريكا در خليج

  . اما همچنان در كار تشديد بحرانند 
  در كار تشديد بحرانند از جمله به - 3

« مي توانند  اين دليل كه مي پندارند 
چون .  را اجرا كنند برنامه اتمي 

اجراي برنامه، برغم مخالفت افكار 
عمومي جهان و دولتهاي جهان انجام 

نها امكان مي دهد به آگرفته است، به 
: مردم ايران و مردم منطقه بگويند 

ما در برابر دنيا ايستاديم و ! بنگريد 
اراده خود را به جهانيان تحميل 

نظام « پس فكر مخالفت با . كرديم 
با ثبات . ما را از سر بدر كنيد » مقدس 

  ! ترين دولت ما هستيم 
      در حقيقت، دلهره سقوط، يك 

. لحظه استبداديان را ترك نگفته است 
بحران مي سازند زيرا از سقوط مي 

بر كم و كيف نيروهاي مسلح .  ترسند 
. مي افزايند زيرا از سقوط مي ترسند 

حزب ترس شده اند و شب و روز 
مردم را مي ترسانند، زيرا از سقوط مي 

سياب آمردم را ميان دو سنگ . ترسند 
نگاهداشته اند زيرا از سقوط مي ترسند 

تضمين مي خواهند از اروپا و امريكا .  
ايران را .  زيرا از سقوط مي ترسند 

گرفتار قرضه خارجي مي كنند زيرا  از 
خر مي پندارند آ. سقوط مي ترسند 

غرب از بيم بر باد رفتن مطالبات خود، 
منابع زير . مانع سقوط رژيم مي شود 

زميني كشور را به حراج گذاشته اند ، 
در هر .  زيرا از سقوط مي ترسند 

ي كه بتوانند ، مردم را از صحنه كشور
بيرون و سازماني مسلح را وارد صحنه 

  . مي كنند زيرا از سقوط مي ترسند 
     انگيزه رژيم در ايجاد بحران اتمي 

دوران بعد از « بهيچ رو ، نگراني بابت  
چرا كه  اگر اين نگراني . نيست » نفت 

را داشت، منابع نفت و گاز  كشور را 
اينهمه اسراف . ذاشت به حراج نمي گ

و تبذير در مصرف نفت و گاز  را روا 
 ميليارد دالر بنزين 6نمي ديد ،  ساالنه 

به فكر توليد برق سالم . وارد نمي كرد 
اما  .و انرژيهاي تجديد پذير مي شد 

توليد برق را  نيز نظامي مي كند زيرا 
دولت مافياها .  از سقوط مي ترسد 

ا با سپاه بيشترين قراردادهاي خود ر
  .مي بندد زيرا از سقوط مي ترسد 

     به اين ترس شديد از سقوط هم  
امريكا پي برده و هم اروپا، از اين رو 
است كه دارند با  رژيم مافياها بازي 

در همان حال كه  تنها . مي كنند 
عامل وضعيت عراق و لبنان و فلسطين 
و افغانستانش مي كنند،  افكار عمومي 

اعد مي كنند كه ايران جهان را متق
مركز تروريسم جهان است و هرگاه به 
سالح اتمي مجهز شود، خطري بزرگ 

با توجه . مي شود براي تمامي جهان 
قاي برژنسكي آبه اين واقعيت است كه 

، در كميسيون روابط خارجي سناي 
قاي بوش آامريكا ، هشدار مي دهد كه 

و حكومت او  سياستي را در پيش 

 بضرورت به جنگ با گرفته اند كه
بسا اين حكومت . ايران مي انجامد 

   . بهانه جنگ را نيز بسازد
    رژيم مافياها هر روز ايران را چند 
قدم به نقطه اي نزديك مي كند كه 

ن پرتگاه محاصره اقتصادي آيك طرف 
و جنگ است و طرف ديگرش پرتگاه 
جام زهر سركشيدن و تسليم شدن و 

ش مردم ن بر دوآگذاشتن هزينه 
  .ايران  

  
مافياهاي :   پرسش دوازدهم

 مالي  با -» روحاني  « -نظامي
كدام اطمينان برسر هستي ايران 

  قمار مي كنند ؟
  

 با اين اطمينان كه براي خود باختي را 
زيرا  هرگاه غرب . متصور نمي بينند 

رژيم . نها پيروز شده اند آمد، آكوتاه 
ه اند خود را نيرومند و با ثبات باوراند

و هرگاه . سوده اند آو از دلهره سقوط 
كار به تن دادن به خواست غرب كشد، 

امتياز ها « ن، از غرب آاز سوئي،  بابت 
گرفته اند و از امريكا تضمين امنيت » 

رژيم را ستانده اند و از سوي ديگر، 
مبلغ باخت را از كيسه مردم ايران 

تصور مي كنند مردمي . پرداخته اند 
 در بحران زيسته و سرمايه ها و كه سالها

استعدادهاي خود را از دست داده 
ن را ندارند كه بر ضد آمادگي آاند،  

  .رژيم برخيزند
يا محاسبه قماربازان  بر پايه واقعيت  آ

نها اين طور آها  انجام گرفته است؟  
چنانكه قمار بازاني كه بر . مي پندارند 

گرداگرد ميز قمار مي نشينند،  
، خود را برنده مي انگارند و به پيشاپيش

نها را به ترك قمار آاستدالل كسي كه 
با .  مي خواند، گوش نمي دهند 

وجود اين، حق را بايد گفت و تكرار 
حق اينست كه محاسبه را برابر : كرد 

زيرا  .  ورده اند آمنطق صوري به عمل 
بحران اتمي هر طور تمام شود، زيان 

ان كننده كننده اول مردم ايران و زي
داليل زيانمند بودن، . دوم رژيم است 

مجهز شدن به سالح اتمي و نيز داليل  
همه چيز را قرباني توليد برق از اتم 
كردن را در پاسخها به پرسشهاي پيشين 

مي ماند زيانمند بودن .  ورده ام آ، 
  :تسليم به غرب 

  
آيا در درون  : پرسش سيزدهم

نظام، جناحهاي مختلف بر سر 
ن و يا نداشتن بمب اتمي داشت

اتفاق نظر دارند؟ و يا منافع 
متفاوت آنها مواضع مختلفي را 

  ايجاب ميكند؟
  

غاز ، مافياها بر سر آ  هرگاه، در - 4
امتيازها چانه زده بودند و امتيازها را 
ولو اندك، بيشتر كرده و به بحران 
پايان داده بودند، در قمار برنده بودند 

 گذشته است ، اما  با هر روز كه. 
. موقعيت رژيم ضعيف تر شده است 

كار به جائي كشيده است كه اگر امروز 
، تن به معامله با غرب بدهند، زيانشان 

چرا كه پس از رد .  از فردا كمتر است 
پيشنهادهاي غرب و روسيه و چين، 

» امتيازها « توافق با غرب ولو در ازاي 
 در ،  به تسليم تعبير مي شود و مافياها را

سطح رژيم ، در سطح كشور، در سطح 
منطقه و در سطح جهان ضعيف مي 
كند و دلهره سقوط رژيم را بيشتر مي 

  : كند 
 در سطح رژيم ، خامنه اي ، ديگر ●

خامنه اي دوره هاي رياست جمهوري 
. هاشمي رفسنجاني و خاتمي نيست 

» روحانيان « اينك با مافياها و 
است همدست مافيا، هم سرنوشت شده 

پس گرايشهاي مخالف  ناگزير مي . 
ورند  تا بر آبايد مردم را به صحنه 

. رقباي ضعيف شده خود غلبه كنند 
هرگاه با مداخله مردم تعادل قوا در 
درون رژيم برهم خورد، پويائي تحول 
توان روز افزون مي گيرد و با طرد 

نها،  آهمدست » روحانيان « مافياها و 
 :د توان بر توان مي افزاي

 در سطح رابطه دولت با ملت،  ●
بلحاظ حضور مردم در صحنه ، تغيير 
اين رابطه و تغيير ساخت دولت ناگزير 

از اين رو است كه نزاع بر .  مي شود 
سر قدرت ، در درون رژيم،  اهميتي را 

از . يافته است كه هيچگاه نمي داشت 
نها كه آاين رو است كه ترس رژيم از 

و استقالل هستند، زادي آبر راست راه 
« شدت بي سابقه جسته و مافياها و 

نها  اين نگراني آهمدست » روحانيان 
  . را به اشكال گوناگون بروز مي دهند 

قه و جهان، مي بايد به  در سطح منط●
خواستهاي ديگر امريكا و اسرائيل تن 

دلر، در فيگارو نوشته آلكساندر آ. بدهد 
موقعيت ايران چنان است كه : است 

به هر طرف بگرايد،  وضعيت تمامي 
: ن تغيير را مي پذيرد آمنطقه اين يا 

اگر جانب صلح  و همكاري با امريكا را 
بگيرد، وضعيت از فلسطين تا افغانستان 

اگر به سياست . يكسره تغيير مي كند 
كنوني خود ادامه دهد، تمامي منطقه 

  .  در جنگ و ترور بيشتر فرو مي رود 
چنين موقعيتي  را       بديهي است

قائل شدن تبليغ اين فكر      براي رژيم،
تش جنگ و ترور آنيز هست كه كانون 

فريقا ، آاز پاكستان و افغانستان تا شرق 
حال اگر رژيم خود اين .  ايران است 

كانون را خاموش نسازد، امريكا به زعم 
خود چاره اي جز خاموش كردن اين 
كانون، با توسل به نيروي نظامي 

  . نخواهد داشت 
  بحران اتمي  كه، بنفسه، مجموعه - 5

اي از بحرانها است ، با  جنگ و ترور از 
سوئي و با ناتواني امريكا در عراق و 

ميخته و آافغانستان از سوي ديگر، در 
ورده و آرا به بار ... فشار اقتصادي  و

وضعيت را بغايت خطرناك كرده است 
 اين وضعيت خطرناك،  گرايشهاي.  

مختلف رژيم را بناچار رودر رو قرار 
  .  داده است 

      مردمي كه  مي شنوند بلحاظ قرار 
گرفتن كشور در شرائط جنگي، بنزين 
جيره بندي شده است و گراني را 
طاقت شكن مي يابند، ديگر نمي توانند 
ترديد كنند كه  خطر بروز جنگ  و 

بديهي .  محاصره اقتصادي جدي است 
ن مي شود آز رژيم بر است كه بخشي ا

بيانگر اين نگراني در سطح رژيم بگردد 
 .  

      زماني، در رياست جمهوري 
خاتمي،  به حكومت پوش پيشنهاد شد 

ماده است بر سر حل و فصل آكه ايران 
تمامي مسائل في مابين،  با امريكا  به 

قاي بوش و وزارت آ.  گفتگو بنشيند 
ي خارجه اش ، به اين پيشنهاد اعتنائ

بيهوده پنداشتند خود در . نكردند 
موضع قدرت هستند و رژيم ايران در 

هرگاه پذيرفته بودند،  .  موقع ضعف
ايران ، در جريان صلح و از رهگذر 
اين جريان ، اعتباري بي مانند مي 

جست و  نقش رهبري كننده در سطح 
اما  اينك ،  .  ورد آمنطقه بدست مي 

ن آيت رژيم  حاكم بر ايران، در موقع
ن آامريكا نيز در موقعيت . روز نيست 

ن روز آقوائي هم كه . روز  نيست 
سان مهار كردني بودند،  امروز، آبسي 

.  بسيار مشكل مهار كردني هستند 
وضعيت امروز، يك پرسش بسيار مهم را 

  :پيش رو مي نهد 
يا  حكومت بوش و حكومت      آ

 مالي  –»  روحاني   « –مافياهاي نظامي 
 توانند بر سر مجموعه مسائلي كه به مي

يكديگر گره خورده اند، به گفتگو 
بنشينند و به توافق دست يابند و يا  مي 
بايد ، در امريكا، حكومت دموكراتها و 
در ايران حكومت جبهه مخالف 
مافياهاي حاكم تشكيل شوند و به 

  گفتگو بنشينند ؟ 
«       در ايران ، حكومت يكدست 

 در درون و بيرون از »اصول گرايان 
مرزها،  نماد بي كفايتي، خشونت 

بنا . گرائي  و بحران سازي گشته است 
بر دو سنجش افكار در سطح جهان،  
رژيم ايران دومين رژيم منفور در 
جهان است و احمدي نژاد در سطح 

دولتي چنين منفور .  جهان منفور است 
تا اين اندازه » رئيس جمهوري « و 

ذاكره كننده ضعيفي مورد نفرت،  م
اصول « گرايشهاي مخالف . است 

.  گاه هستند آاز اين واقعيت »  گرايان 
ماده گفتگو نشان دادن خود از آبا 

رياست جمهوري و » انتخابات « زمان 
ماده چشم پوشي از سالح اتمي آنيز 

نشان دادن خويش،  خود را توانا ترين  
براي طرف گفتگو قرار گرفتن ،معرفي 

اميدوارند  وضعيتي كه روز .  د مي كنن
  به روز سخت تر مي شود،  

قاي خامنه اي را از مافياها  آ-الف 
  نها متمايل كند و آجدا و به 

 خامنه اي بازنده و ضعيف تابع –ب 
  نها بگردد وآ

نها از موضع آ با قبضه دولت ،  – ج 
  .قوي تري بر سر ميز گفتگو بنشينند 

امروز انجام    هرگاه اين تغيير در رژيم 
بگيرد ،  بلحاظ ضعف حكومت بوش،  
طرف مذاكره اي كه بتوان از او امتياز 

به .  گرفت، بوش و حكومت او است 
نكه ماجراي معامله بر سر آشرط 

گروگانها ، اكتبر سورپرايز ،  تكرار 
يعني ، اين بار، با دموكراتها . نشود 

معامله پنهاني انجام نگيرد و  گفتگو تا 
موكراتها در انتخابات رياست پيروزي د

 ، به تأخير 2008جمهوري نوامبر 
هرگاه  تغيير در رژيم .  انداخته نشود 

رياست « انجام نگيرد و مافياها  تا پايان 
قاي احمدي نژاد  بر » آجمهوري 

حكومت بمانند،  رژيم در موقعيتي 
نيست كه با دموكراتها معامله پنهاني 

 بعد از پيروزي احتمالي. كند 
دموكراتها در انتخابات رياست 
جمهوري ، موقعيت رژيم بازهم ضعيف 
تر شده و در معامله احتمالي ، زيانش 

  . بزرگ تر خواهد شد 
  فرصت از پي فرصت سوزندان را – 6

بر از دست دادن موقعيت خود در 
رژيم، ترجيح دادن ، روشي است  كه 

.  در پيش گرفته اند » اصول گرايان « 
ه در سطح منطقه و در توضيح اين ك

نچه به آرابطه با امريكا و اروپا،  در 
بحران اتمي مربوط مي شود، ابتكار 
عمل را از دست داده و واكنش كنش 

در اين واكنش، به .  غرب شده اند 
ترتيبي عمل مي كنند  كه پنداري از 

اين رويه، .  ازل تا به ابد فرصت دارند 
 احمدي –ناشي از ضعف خامنه اي 

نها » آيكدست «  و حكومت نژاد
ميباشد هم در سطح رژيم و هم در 

كند كردن روند .  سطح جامعه ملي 
» مثبت « فعاليتهاي اتمي و گفتگوهاي 

قاي خاوير سوالنا، كميسر امور آبا 
  16 در صفحه  خارجي اروپا،  گفتگوها  با مقامات

      

  5 - و پاسخ ها پرسشها در باره اتم

  نقش سالح اتمي در رابطه رژيم با مردم ؟
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  در فصل اول،  وضعيت سياسي در 
امهاي واواك درون رژيم  را از زبان مق

  .مي خوانيد 
     در فصل دوم ، چند گزارش خبري را 

  . مي خوانيد كه از ايران دريافت شده اند 
وم ،  تجديد شدن تهديد س      در فصل 

و ايران به جنگ و تشديد فشار اقتصادي 
اثرات تهديد و فشار خارجي را بر 

از زبان خبرها و نظرها سركوب در داخل، 
  . انيد و گزارشها  مي خو

 وضعيت عراق و م ، چهار       در فصل 
دليل نياز خامنه اي و احمدي نژاد را به 
بوش و بوش را به اين دو ، از زبان 
امرهاي واقع و اطالعات منتشر شده مي 

  .يابيد 
     در فصل پنجم داده ها و اطالعات 
اقتصادي را مي يابيد كه گوياي رشد 
 منفي اقتصاد ايران و واپس رفتنش

  .هستند 
     در فصل ششم قسمتي ديگر از 

موزش آمطالعه ژاله وفا را در باره وضعيت 
و پرورش در ايران  در دسترس مطالعه 

  .مي يابيد 
     و در قسمت هفتم ، از خبرهاي 

  :گاه مي شويد آتجاوزها به حقوق انسان  
  
  

وقتي اعضاي واواك 
نيز بيشتر از نگران، 
  :مضطرب مي شوند 

  
  

ي چند از اعضاي واواك جلسه     تن
اي مخفي تشكيل داده و به بررسي 
. وضعيت رژيم و كشور پرداخته اند 

گزارش اين جلسه به  خارج از كشور 
  : رسيده است 

  
تضعيف واواك با ايجاد *

  : سازمانهاي اطالعات موازي
  
 ابتدا فردي كه  از مقامات بلند پايه ●

زماني كه دولت :  واواك  بود،  گفت 
ض شد ،  ناگهان شايعه اي رواج عو

يافت حاكي از اين كه  كساني كه در 
دوران وزارت يونسي با او كار كرده 

  .اند، تصفيه مي شوند 
اين  نها كه حدود بيست سال در   آ

وزارت كاركرده بودند، به خود 
زيرا ما در . با ما كاري ندارند: ميگفتند 

اين وزارت خانه حكم مرده شور را 
كاري به اينكه چه كسي  .داشته ايم

.  رييس جمهوري مي شودنداشته ايم 
 ه دولت جديد كنمي دانستيم اما

.  وزارت اطالعات جديد مي خواهد 
دوره اول خاتمي زمزمه  اواخر البته در

كم  كم.حذف وزارت شنيده مي شد
 از كار را باايجادسازمانهاي موازي،

به سازمانهاي  و واواك گرفتند
  .دادنداطالعاتي موازي 

به ديگران     واگذاري كارهاي واواك
داشت كه اطالعات وزارت  اين بدي را

 به اطالعات و ديگر سازمانهاي موازي 
درز مي كردند و  به خارج از بيرون 

كشور راه مي جستند  و حفاظت 
اطالعات نيز  ديگر كاري از دستش بر 

  .مد آنمي 
      بارها در وزارت اطالعات،  

 تشكيل دادند و به اين مسئولين جلسه
نتيجه رسيدند كه اين كارها نبايد 

قراراست  اگر :مي گفتند. بشوند
سازمانهاي موازي ايجاد كنيد،  بهتر 
است افرادي را به وزارت بياوريد و 
بخش  دلخواه خود را در اينجا 

ميرحجازي  امابرخي مانند.ايجادكنيد
كه در ... ورمحمدي وپوحسينيان و 

فيه شده بودند، اين دوره خاتمي، تص
پيشنهادرا نپذيرفتند و گفتند بهتراست 

وري اسناد نيز جدا آكه محل جمع 
مد باليي كه بر سر آدر نتيجه، . باشد 

  . مدآواواك 
 بيت رهبري مشغول به كار شد و ●

سازمان اطالعاتي قوي  براي خود
نيروهاي  برخي از و نمود ايجاد

وزارتي را به درون خود كشاند از 
 ديگر حفاظت اطالعات سپاه سويي

پاسداران نيز فعال شد و خود به 
گروه حفاظت . وزارتي تبديل گشت 

اطالعات نيروي انتظامي نيز براي خود 
وزارتي تشكيل داد و با كمك اماكن 

  .بگير و ببندها را شروع كرد 
   در اين حال، حفاظت اطالعات قوه 

ورد و براي خود آقضاييه نيز سر بر
كار به جايي . س كرد وزارتي تاسي

رسيد كه بعضي وقتها براي يك 
. موضوع چندين كانال ايجادمي شد 

در نتيجه، موضوع و دستگاههائي كه 
  .مشغولش بودند،  لو مي رفتند 

    بارها، در وزارت، جلسه برگزار شد و 
شركت كنندگان عضو واواك به 
... نماينده هاي بيت رهبري و سپاه و

.  ظام بازي نكنيدبروي نآبا :  گفتند 
فردا نمي شود جلوي درزهاي 
اطالعاتي را گرفت و همه مسائل ايران 
لو مي رود ولي كسي گوشش بدهكار 

  .نبود 
   در وزارت خانه،  برخي از افراد را 
با احكامي جديد به محل هايي جديد 
براي ايجاد سازماني موازي، منتقل 

برخي از اسناد را نيز از وزارت .  كردند
  . جابجا كردند خانه

   مداركي را كه بايد در مركز اسناد 
اين وزارت خانه  نگهداري شوند،  

گروهها  بخصوص مداركي كه درمورد
و افراد درگير و برخي كه بر سر كار 
بودند را با خود به محل هاي جديدي 

  .بردند كه نا معلوم بود 
    مسئوالن واواك  هر چه سر و صدا 

اظت اطالعات حف .كردند،فايده نكرد
حتي حاضر شده بود .  مات شده بود 

از سازمان منفك شود و زير 
اما از خروج . قرار گيرد "رهبري"نظر

اسناد و جدا شدن و ايجاد سازمانهاي 
. اما نشد . موازي خودداري كنند 

مدند و آسازمانهاي موازي بوجود 
  . واواك سازماني بدون انسجام شد 

  
 ك واترورها چگونه بر واو* 

خامنه اي ضربه سخت وارد 
كردبطوري كه امروزخامنه اي 
مغضوب و شخصيتهاي مخالف 

   :تندرژيم محبوب هس
  
 پيش از ايجاد سازمانهاي موازي،  ●

واحد هاي اطالعات مشخص بودند و  
واواك مي دانست كه در برخي از 
ترورهاي داخل و خارج از كشور بايد 
به گونه اي عمل شود كه موجبات 

رجيان و داخليان  فراهم تحريك خا
اما در اين اواخر برخي .   نشود 

دستورات كه از باال صادر مي شدند،  
  .مشكل ايجاد  كردند 

 حسين مانند افرادي     دخالت
 ،   هرندي صفار، شريعتمداري 

 ، محسني اژه اي ،  بادامچيان
  ، نبوي ،   باهنر ، شايانفر ، ميرحجازي 

وابسته به  ذوالقدر و افراد ،رضايي 
ورد آمصباح يزدي موجباتي را  فراهم 

كه واواك دست به كار برخي از 
ترورهايي شد كه برايش فايده نداشت 
اما چون دستور بود مي بايست انجام 

  .مي شد 

خر كه شروع شد آ   ترورهاي 
درگيري هايي نيز در داخل واواك 

زيرا  مسئوالن واواك .  وردآبوجود 
نه ترورها  به مي دانستند كه  اين گو

اما برخي به دنبال .  صالح نظام نيست
تصفيه حسابهاي شخصي و خصوصي 

ينده فكر نمي كردند آخود بودند و به 
.  
 اولين برخورد در  وزارت، بر اثر ●

مخالفت برخي از مسئوالن با سابقه با 
زيرا  .  مد آوزير اطالعات پديد 

دري ( مسئوالن فكر مي كردند وزير 
خود در پي تصفيه ) بادي آنجف 

حسابهاي شخصي است و از بيرون از 
مخالفت با ترور . وزارت خط مي گيرد 

ها موجب شد كه برخي از اين 
وزارتخانه تصفيه شوند و كار بدتر از 

همين تصفيه حسابها منجر . قبل گردد 
به لو رفتن قتل ها شد و وقتي ترورها 
لو رفت،  برخي خود شروع به اعتراف 

خواستند رو به جلو فرار مي .  كردند 
كنند ولي ديگر دير شده بود و تق كار 

افشاگري هاي انجام .  مدآواواك در 
شده در داخل و خارج از كشور كار را 
براي قاتالن مستقر در وزارت و بيرون 
نشين ها سخت تر كرد و ضربه نهايي به 

  .پيكر واواك وارد شد 
       مسئوليني بودند كه فكر مي كردند 

براي .  اي ايران تالش مي كنندبر
اينكه كشور از امنيت برخوردار شود 

نها آ. روز و شب را به كار مي پردازند 
با وضعيتي مواجه شدند  كه كار را بر 

نها مي دانستند آ. نها  سخت  مي كرد آ
كه  برخي از نيروهاي اوپوزيسيون از 
در مخالفت با برخي از كارهاي نظام 

ان نبود  كه بتوانند مده اند اما  چنآبر 
  .كاري از پيش ببرند 

    در گزارشاتي كه براي واحدهاي 
مد،  معلوم مي آمختلف واواك  مي 

نان علني است  و آكرد كه فعاليتهاي 
براي نظام خطري عاجلي بوجود نمي 

اما برخي از بيرون فشار مي . ورد آ
ورند كه براي ادامه حيات بدون آ

.  يان بروند مشكل نظام، بايد برخي از م
در جلساتي كه قبل از خاتمي، تشكيل 
مي شد،  نام برخي براي از ميان رفتن 

نان اصال در آبرخي از .  مطرح مي شد
نها آتنها مشكل . كار بر اندازي نبودند 

. قبول نداشتن واليت خامنه اي بود 
اين امر موجب شده بود كسانيكه از 
سقوط وجهه خامنه اي مي ترسيدند، 

ن شوند  كه هر  صدايي را در آدر پي 
ولي نمي دانستند .  نطفه خاموش نمايند

كه اين كار موجب از هم پاشيدگي 
  .واواك  مي شود 

    در جريان اعالم اسامي برخي كه 
  ،بايد ترور مي شدند نامهاي سحابي 

بهبهاني و سروش و  ،  فروهر ،بني صدر 
برخي از اين . ديده مي شدند ... 

ر برانداختن رژيم شخصيتها در كا
براي برخي جاي سئوال بود . نبودند 

كه افرادي كه برانداز نيستند  چرا بايد 
ترور شوند و چرا از كساني كه براي 
نظام خطر داشتند، اسمي برده نمي 

  شود ؟   
    بالخره ترورها شروع شد و  بوي 

براي اينكه بتوانند .  مد آگند كار در 
ند، با جلوي بوي اين گند را بگير

 كه در او القاء -دستور خامنه اي،  
  قرار شد  بگويند ترورها -شده بود 

كار اسراييليان و وابستگان به امريكا 
اما اين دروغ بوي گند كار . بوده است

زيرا براي اينكه . ورد آرا بيشتر در 
بتوانند اعترافاتي بگيرند كه تصديق 
اين دروغ باشد، اعضاي دستگير شده 

 تحت   وحشيانه ترين واواك را 

شكنجه ها قرار دادند تا  مگر براي 
  .حرف خامنه اي دليل بتراشند 

   مسئوالن واواك كه مي دانستند به 
دستور چه مقامي ترورها انجام شده 

اما .  است، جرات نداشتند حرفي بزنند
در ميان خود مي گفتند  وضعيت روز 

سرقت اسناد از .  به روز بدتر مي شود
سنادي وزارت شروع شد و مخازن ا

ب مي آنها مي دانستند كار از كجا آ
بالخره براي اينكه پاي مسئول .  خورد 

اصلي و مسئوالن فرعي  بميان نيايد،  
مجبور شدند  كاسه كوزه ها را سر 
سعيد امامي بشكنند و با كشتن او نخ 
ارتباط  با باال را كه به بيت رهبري بود 

  .،  پاره كنند
ن،  برخي با تاييد  در اين ميا●

كارهاي سعيد امامي تالش كردند  او 
نها مي گفتند آ. را بيگناه نشان دهند 

كار امامي بنا به دستور رهبري بوده 
ولي . است و اصال ايرادي نداشته است 

برخي ديگر،  براي بيرون بردن پاي 
خامنه اي از ماجراي ترورها ،  سعيد 

  .امامي را به اسراييل وصل مي كردند 
 "رهبري"   هر دو جريان براي برائت 

ن سو و آتالش مي كردند اما يكي از 
در نهايت اين دو .  ديگري از اين سو 

شكل عمل موجب شد مردم بدانند 
 "رهبري"ترورها تنها از سوي مقام 
گاهي آ. فرماندهي مي شده است

مردم  موجب افت شديد اعتبار 
.  در ميان مردم شد "رهبري"

ن ماجرا  آكه بعد از نظرسنجي هايي 
 از سوي واواك انجام شد،  نشان مي
داد كه رهبري ديگر مورد اعتماد مردم 
نيست و به شديدترين شكل افت 
. حيثيتي و شخصيتي پيدا كرده است

اين بي اعتباري و بي حيثيتي  تا همين 
امروز نيز ادامه دارد و بدتر هم شده 

  .است 
در خرين نظرسنجي ها  كه آ    زيرا 

اره ميزان محبوبيت شخصيتها انجام ب
گرفته است،  در ميان ده نفر اول،  
هيچ روحاني اي ديده نمي شود و بعد 
از دهمين نفر تازه نام منتظري ديده 

همچنين در ميان ده نفر اول .  مي شود
به ندرت افراد وابسته به نظام يافت مي 

ولي در همين ليست نام .  شوند 
ظام موافق مخالفان و كساني كه با ن

نيستند در راس قرار دارند كه اين 
براي يك نظام يعني بي اعتباري مطلق 

  .ن نظام آسران 
  

نچه بعد از ترورها بر سر آ* 
  :مد آواواك 

    
 بعد از اين ضربه ها  واواك  ديگر 

.  توان كمر راست كردن را نداشت 
اين در حالي بود كه برخي از افراد 

 و خود كه در ترورها شركت داشتند 
را به بيگناهي مي زدند،  هنوز در 
وزارت بودند و به كار هاي خود ادامه 

خر آيك سال مانده به .  مي دادند 
وزارت يونسي، اومتوجه شد  كه چه 

  .ضربه اي از درون خورده است 
    افرادي در درون وزارت اطالعات 
بودند كه عالوه بر كار در اين 

اي وزارتخانه كار  ساختن سازمان ه
موازي اطالعات را انجام مي دادند و 

  .زير پاي وزير را خالي مي كردند 
   سخنان او را حاضران تاييد مي 

پس از او، يكي ديگر از .  كردند 
مدن آبعد از : اعضاي واواك  گفت 

وزير جديد وضعيت به كلي دگرگون 
شد و واواك تحت كنترل بيشتري از 

بيرون قرار گرفت و   بر اساس 
وبي كه در خارج از وزارت، چهارچ
ن تهيه شده است، فعاليت مي آبراي 
   :كند 
رهاي وزارت د بسياري از كا●

اطالعات تغيير كردند  و بخش هايي نيز 
به طور قراردادي به بيرون از واواك 

  .منتقل شدند 
مدن افراد جديد كه از قم و آ   با 

اصفهان و بيشتر از بسيج و سپاه و 
 واواك تا حدي روحانيت بودند كار 

مختل شد و افراد با سابقه به بدترين 
شكل تحت امر افرادي بي بنياد و بي 

اين افراد را  يكچند . پايه قرار گرفتند 
از گردانندگان رژيم  به واواك 

وردند و  به رياست و مديريت آ
  .رساندند 

نها هيچ بهايي به تجارب با سابقه ها     آ
از چشم  نمي دهند و هر كار را به دور 

مكالمات و . نها انجام مي دهند آ
نها با آنها معلوم مي كنند آمكاتبات 

گروههاي موازي در خارج از وزارت 
  .كار مي كنند 

 در گذشته،  واواك  از دو بخش 
.  خارجي و داخلي تشكيل مي شد

ن داراي دوايري بود آبخش داخلي 
كه گروه هاي زير را تحت مراقبت 

نها اطالعات كسب آقرار مي دادند و از 
  :مي كردند 

  گروه التقاط 
  گروه اپوزيسيون داخلي 

  گروه چپ 
  گروه مقامات 

  گروه بررسي ها 
  گروه راست 

  گروه اقتصادي 
اين بخش ها هر كدام مدير كلي براي 
خود داشت و بيشتر در حال جمع 

وري اطالعات در باره  افراد منتسب آ
  .به اين گروهها بودند 

روههايي با وضعيت جديد گ
سازماندهي شد كه نشان مي دهد كه 
وزارت برخي از كارها را به بيرون 
واگذار كرده است و برخي را با 
  .تغييراتي در درون خودادامه مي دهد

گروه بررسي ها مانند اوايل از وزارت 
خارج شده و به نام وزارت در قم و 
تهران به بخش هايي واگذار شده است 

روهي وابسته در قم كار بررسي را گ. 
به مصباح يزدي انجام مي دهد و در 
تهران كار به دست نيروهاي وابسته به 

 صفارهرندي  حسين شريعتمداري و
  .است 

هاي جديد به وجود هدر عوض گرو
  .مده اند كه عبارتند از آ
   گروه برخورد با دانشجويان -
  گروه برخورد با معلمان -
  گروه برخورد با زنان -
   كارگران گروه برخورد با-
  گروه برخورد با ملي مذهبي ها -
گروه برخورد با اصالح طلبان و -

  .مذهبي هاي راستي 
گروه ايجاد تضاد ميان گروهها  و -

  شكاف 
گروه نفوذ و ايجاد شايعه در ميان -

  گروههاي ديگر 
در راس هر كدام از اين گروهها يك 

اين .  روحاني قرار گرفته است
پاه پاسداران روحانيون در ارتباط با س

  .مشغول به كار هستند 
  4 در صفحه      اين گروههاي تازه تاسيس به طور 

  
  

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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مرتب با گروههايي در خارج از وزارت 
در ارتباط هستند و اطالعات در ميان 

  .نان رد و بدل مي شوند آ
 در اين ميان،   با تجربه ها مانده اند ●

نها را در آسرانجام ، . كه چه بايد بكنند 
ن يكي از گروهها جا سازي كردند ميا

نها گفتند مواردي  را كه به  شما  آو به 
ارجاع مي شود، موضوع كار خود 
كنيد و بكارهاي ديگر كار نداشته باشد 

نها هم مجبور به كارهائي  شده اند  آ.  
و مي دانند .  نها خواسته اند آكه از 

اين كارها كارهايي نيست  كه واواك  
  .ن بپردازند آ به اين نظام  بايد 

  
زمينه چيني ها براي * 

برانگيختن دانشجويان به ابراز 
  :واكنشهاي نامعقول 

  
جريان سركوب دانشجويان،   مثال در●
نها به خوبي متوجه بودند كه برخي آ

از كارها را براي اينكه واكنش 
دانشجويان را بر انگيزند،  واواك انجام 
مي داد و به گردن  برخي از 

و .  دانشجويي مي انداختگروههاي 
نها ميرفت و آبا اين بهانه، به سراغ 

نها اتهام مي آبه .  دستگيرشان مي كرد
.   زد كه فالن كار را شما كرده ايد

براي مثال،  در دانشگاه امير كبير،  
جعل نشريه  از سوي برخي از 
گروههاي موازي و اطالعاتي  انجام 

قصد اين بود كه  دانشجويان .  گرفت
اما شكاف .   به درگيري بكشانندرا

اطالعاتي موجب شد قضيه لو برود و 
همه بدانند كه كار خودي ها بوده 

  .ب شد آاست و اين نقشه نقش بر 
   گروههاي جديد با اين كارها 
. اعتبارواواك را زير سئوال برده اند 

نها فكر ميكردند با اينگونه جعل و آ
تزويرها و صحنه سازيها مي توانند 

نشجويان را به ابراز واكنش هاي غير دا
  .معقول  برانگيزند 

يكي ازجلسات يكي از اطالعاتي   در●
هاي جديد، با تشريح اوضاع و احوال، 

 ما بايد به نوعي جريانات : گفت 
دانشجويي را به درگيري بكشانيم و در 
اين درگيري ها، افرادي را كه پتانسيل 
بسيج ديگران را دارند شناسايي و 

گير كنيم تا  كه براي مدتي، دست
به همين دليل .  خيالمان راحت باشد

بايد با ايجاد درگيري هايي ظاهري و 
يا چاپ برخي از اعالميه ها و يا نشريات 
و يا تصاوير و منتسب كردنشان به 

نها را وادار به واكنش آدانشجويان ، 
  .نماييم 

جريان اخير     او مي گفت كه در
 همان ترفند ها دانشگاه اميركبير از

استفاده شده است و باز اشاره مي 
اين وضعيت گويا دانشجويان  كردكه با

ديگر مانند گذشته وارد اين بازي ها 
نمي شوند و براي ورود به درگيري ها 

نها آخيلي مراقب هستند و گويا به 
  اطالعاتي در اين مورد رسيده است 

   او در رابطه با گروه مأمور ايجاد 
يان گروهها گفت كه برخي شكاف در م

موزش داده اند كه به آاز افراد را 
گروههاي فعال در جامعه نزديك 

وري اطالعات و پخش آبا گرد . شوند
نان موجب آبرخي از شايعات در ميان 

نها از يكديگر شوند شايعاتي آدور شدن 
 نها در ميان گروههائي كه بايدآكه 

گرفتار انشعاب شوند، منتشر مي سازند  
  :  انواع زير هستند از
 فالني از فالن گروه مسئله اخالقي -

  . دارد 
 فالني از فالن گروه با واواك ارتباط -

  . دارد 

 فالني از فالن گروه منتسب به -
گروههاي خارجي است و بايد از او 

  . دور شد 
 فالني از فالن گروه زمنيه قدرت -

  . طلبي دارد و نبايد به او نزديك شد 
 فالن گروه زير نظر واواك   فالني از-

  . قرار دارد و نبايد به او نزديك شد  
  ....  و-

   انتشار اين شايعات موجب شده است 
كه نظام بتواند از هماهنگي ميان 
گروههايي كه مي توانند با وحدت 
خود زمينه يك حركت عمومي را به 

  . وجود بياورند ممانعت  كند 
  تمام اين كارها زير نظر ●
انجام مي شود و همين امر "يرهبر"

باعث شده است كه در وزارتخانه هيچ 
كس دل خوشي از خامنه اي  نداشته 

به همين خاطر است كه واواك . باشد 
و كاركنانش مورد اعتناي او و بيتش 

  .نيستند 
  

ايجاد گروههاي مسلح در * 
  :كشورهاي ديگر 

  
 كه   يكي ديگر از  اشخاص حاضر،  ●

رج از كشور موضوع مأموريتش خا
  كار ما زماني اين :است،  مي گفت 

بود كه به كشورهاي ديگر مي رفتيم و 
اطالعاتي در مورد دشمنان ايران جمع 

حاال كارمان اين . وري مي كرديمآ
شده است كه با شناسايي افرادي كه 
در كشورهاي ديگر مي توانند زمينه 

ن كشورها فراهم كنند آاغتشاش را در 
نها را به ايران دعوت  آارتباط بگيريم و

نها را آكنيم و با عقد قراردادهايي 
وادار سازيم كه در كشور خود اغتشاش 

  . ورند آبه وجود 
مدن فوج فوج  نيرو صحبت آ     او از 

مي كرد كه از كشورهاي مختلف به 
ورده مي شوند و در اينجا به آايران 

نها را به آموزش مي دهند و بعد آنها آ
نجا آي فرستند تا در كشورهاي خود م

اين را هم بايد . در گيري ايجاد كنند 
موزش به آگفت كه افرادي كه براي 

ورده مي شوند ضرورتا الزم آايران 
نيست كه مسلمان باشند همين كه با 
امريكا احساس درگيري كنند كافي 

او براي نمونه به  گروهي اشاره .  است
مده آكرد كه از سومالي به ايران 

در اينجا دوره هايي را زير بودند و 
نظر سپاه پاسداران ديده بودند كه در 

نها افرادي بودند كه مسلمان هم آميان 
  . نبودند 

   او مي گفت كه سياست دخالت در 
كشورهاي ديگر دقيقا از سوي سپاه به 
نيروهاي اطالعاتي القا مي شود و ما به 
خوبي ميدانيم كه در اين كارها گروه 

  .ست ديگري دخيل ني
   او با اشاره به اينكه رابطه با 

نها تنها به آكشورهاي اسالمي و  امور 
خامنه اي و نيروي قدس سپاه وابسته 

  وزارت امور خارجه :است ، گفت 
در بيشتر . ايران تنها تابلو است

كشورهاي اسالمي اين نيروهاي سپاه 
هستند كه اداره امور را بر عهده دارند 

 – سپاهي يعنیو اگر سفير دو پوشه 
ن آنبود و يك ديپلمات بود ، شخصي 

وقت اين سفير بايد گوش به فرمان  
در هر  سفارتخانه ، . نماينده سپاه باشد 

سپاه براي خود دو تا سه پست حساس 
  . را ايجاد كرده است 

      مأموران سپاه براي اينكه بتوانند از 
ن كشورها به خوبي استفاده آافراد 

ام برخي از افراد كنند، با استخد
نها مي خواهند  به گرد آمحلي، از 

  .  وري اطالعات بپردازند آ

  
در ايران نه خامنه اي واليت * 

  :دارد و نه دولت داريم
  
در معاونت  حال حاضر  كسي كه در●

است، رشته سخن را به .... يكي از 
 حرفهاي دوستان :دست گرفت وگفت 

درست است اما من بايد به نكته اي 
ن اينكه بايد بگويم در آره كنم و اشا

ايران ما نه دولت داريم و نه حاكميت 
و نه رهبري و نه رييس جمهور و نه 

  . مجلس 
حال حاضر ملقمه اي شده       ايران در

است از برخي از تيول داران و 
فئودال ها وبرخي از مافيا ها كه هيچ 
كدام براي ديگري تره هم خورد نمي 

  . كند 
 برخي :وردآ هاي جالبي     او مثال

فكرمي كنند حكومت احمدي نژاد از 
سوي رهبري حمايت مي شود در 

حتي . حالي كه اين گونه نيست
  ما :رهبري در يك جمعي گفته است

ايشان را .مجبور به حمايت از او هستيم 
به عنوان نماد اصولگرايي در ابتدا 
انتخاب كرديم ولي حاال متوجه شده 

از .  ن كار را ندارد ايم كه توانايي اي
طرفي هم نمي توانيم ايشان را عزل 
كنيم زيرا اگر اينگونه بشود ديگر هيچ 
حرفي از ما براي مردم قابل قبول 
نيست و تنها كاري كه مي توانيم بكنيم 
اينست كه دعا كنيم تا زودتر عمر 
. رياست جمهوري او به پايان برسد

براي همين منظور تالش نموده ايم تا 
 از كنترل ها را براي ايشان برخي

ايجاد كنيم ولي اميدواريم كه بتوانيم 
  . خر با ايشان باشيم آتا 

،  تير، رهبري9در :    از او پرسيده شد 
در ديدار با احمدي نژاد و وزيران و 
استانداران و مديران در سراسركشور، 

اين . از احمدي نژاد حمايت كرد 
ي ؟  حمايت را بايد توريه شمرد يا واقع

 نگراني بزرگ تر: او جواب داد 
« رهبري اختالفات شديد در ميان

 چكار فكرمي كند. است »اصول گراها 
 وبه 76 خرداد 2كه ماجراي  بكند بايد

رياست جمهوري رسيدن خاتمي تكرار 
 اين بار، دوامر با هم اتفاق ،زيرا. نشود

خارج شدن اصول گراها از : مي افتد 
عيت رهبري صحنه و از دست رفتن موق

  .حتي در خود نظام 
نجا كه احمدي آاز :    او مي گفت 

نژاد  سابقه بيماري رواني دارد،  از 
همان ابتدا،  عده اي مأمور شدند  به 
نوعي در كنار او قرار بگيرند تا او را 

ولي اوبا توجه به . كنترل نمايند 
بيماري اي كه دارد قابل كنترل نيست 

ار بگذارند و اگرقرار باشد او را كن
جواب مردم را چه بدهند ؟ مگر نمي 
گفتند  او از سوي امام زمان معرفي 

  شده است ؟ 
.      احمدي نژاد تعادل رواني ندارد 

قاي آ:يك روز خامنه اي به او گفت 
قاي رحيم آزماني  كه ! احمدي نژاد 

مشايي را معاون فرهنگي شهرداري 
تهران كرده بوديد،  به شما گفتيم او را 
عزل كنيد ولي شما گوش نداديد و 
وقتي هم رييس جمهور شديد باز او را 
در راس سازمان ميراث فرهنگي 
گذارده ايد و باز هم مي گوييم كه او 
را برداريد ولي شما گوش نمي دهيد 
پس ما در اين كشور چكاره هستيم ؟ او 

قا قول داد كه او را بردارد ولي آبه 
ويا  گ.  هنوز بر جاي خود باقي است

.  احمدي نژاد حافظه خوبي هم ندارد 
بسياري از كارها را  فراموش مي كند و 

به همين دليل است كه اينقدر مشكل 
  .ايجاد مي كند

او به :    وي درباره عملكرد او گفت 
نحوي عمل مي كند كه هيچ كس را 

به عنوان مثال ، وزير .  با خود ندارد 
كشور دلش از دست او خون است و 

ويد در برابر حركتهاي اين مي گ
او در جلسه . رييس جمهور بريده است 

اي خصوصي گفت ما خودمان از همه 
اما در پشت تندروي .  تند رو تر بوديم 

هايمان تعقل هم وجود داشت و كار را 
تا جايي پيش مي برديم كه توان 

قا آن را داشته باشيم ولي اين آكنترل 
  بدون اينكه فكر كند عمل مي كند و

در بسياري ازموارد كار ما را فلج كرده 
شب مي خوابيم  و صبح كه .    است 

بيدار مي شويم مي بينيم دو تا از 
.  استاندارهايمان راعوض كرده است 

او از خود نمي پرسد كه پس ما را 
  ورده است ؟ آبراي چه كاري 

     پورمحمدي در جايي ديگر گفته 
ه قا اينقدر بد عمل كردآاين : است 

است كه ذوالقدر هم سايه اش را با تير 
مده است  آاصال گويا او . مي زند 

ايران را نابود كند و ما هم كاري از 
دستمان ساخته نيست ما نمي توانيم در 

نقدر او را در رابطه با آمقابل كسي كه 
امام زمان باد كرديم ، به مخالفت 

  . برخيزيم 
  دل بيت رهبري هم از دست او ●

 و هر گاه اعضاي بيت او را خون است
براي توضيح مي خواهند به خصوص 
وقتي كه گلپايگاني و حجازي ازاوبراي 
توضيح درخواست مي كنند كه به بيت 
بيايد مي گويد من كاري با بيت ندارم 

قا مي رسم اگر آو هر هفته  خدمت 
بيت . نجا گفته شودآمطلبي هست در 

رهبري سايه احمدي نژاد را با تير مي 
ند و مي گويد تنها او از سوي مجتبي ز

حتي .  خامنه اي حمايت مي شود
رهبري هم حمايت از او نمي كند ولي 
چاره اي ندارد به جز اينكه تحمل كند 

  . تا او دورانش به پايان برسد 
  

نگرش احمدي نژاد و * 
حكومت او  به جنگ و ضربه 

   :پذيري امريكا و اسرائيل
  
 در  يكي ديگراز شركت كنندگان●

جلسه، درمورد دخالت هاي حكومت 
قا اينقدر آاين :  در كليه كارها، گفت

نادان است كه حكومتي را براي خود 
باقي نگذاشته است و باز خدا را شكر 
كه وزير امور خارجه اش را از سوي 
بيت معين كرده اند و اگر كار را به 
خود او واگذار مي كردند كار از اين 

سپاه ميدان داده و او به .  هم بدتر بود 
تش ،  به تازگي افراد سپاه  را قبا مواف

ناشناس  به كشورهاي ديگر فرستاده 
نها خواسته شده است كليه آاز . اند

محل هايي را كه مربوط به اسراييل و 
امريكا و اروپا است عكاسي كنند و راه 

نها و بمب گذاري آهاي نزديكي  به 
نها را مشخص نمايند تا در روز آدر 

  .  نها بمب گذاري كرد آمبادا بتوان  در 
   اين آقا  و همانندهاي او در سپاه فكر 
ميكنند  كشورهاي خارجي مانند 
كويرها و بيابانهاي سيستان و بلوچستان 

نها بمب آسان مي توان در آهستند و  
البته شايد بتوانيم در .  گذاري كرد

چند نقطه هم انفجارهائي به وجود 
طالبان اما اين عمليات  مانند.  وريمآ

بسيار محدود هستند و اين خطر را در 
بردارند كه ايران را مثل افغانستان و 

  . عراق كنند 

 احمدي نژاد براي اينكه بتواند از ●
زير بار فشارهاي داخلي خارج شود و 
به قول خودش نظام را حفظ كند، 
چاره اي جز تشديد درگيري هاي 

مي كند او احساس . برون مرزي ندارد 
اگر با امريكا وارد درگيري شود به نفع 

  .ايران عمل كرده است
تحليل حكومت احمدي نژاد اين     

است كه امريكا مايل است نظام 
جمهوري اسالمي ايران را نگاه دارد 

به همين .  اما نظام ضعيف شده را 
دليل گروه احمدي نژاد و وابستگان 

نها فكر مي كنند امريكا در صورت آ
 به ايران تنها اكتفا به اين مي كند حمله

كه ضرب شستي نشان دهد و قدرت 
ايران را ضعيف كند وگرنه قصد 

   . سرنگوني رژيم را ندارد
     بخشي از حاكميت به اين اميد دل 
بسته است كه با ايجاد جنگ بتواند 

به .  فشارهاي داخلي را تخليه كند
همين منظور براي اينكه در هنگام 

وان كنترل مردم را شروع جنگ ت
داشته باشد،  حدود بيش از يك و نيم 
ميليون بسيجي و چماقدار را در 
تشكيالت بسيج گروههاي عاشورا و 
الزهرا سازماندهي كرده است و قصد 
دارد در زمان شروع درگيري ها چند 
شهر اصلي را به كنترل كامل خود  در 

از جمله اين شهرها تهران و .  وردآ
 و اهواز و  تبريز و  مشهد واصفهان 

هستند و معتقدند كه با .. شيراز و 
مانورهايي كه مرتب مي دهند اين 
سازماندهي و قابليت كنترل را چك 

اما عصياني كه در پي . مي كنند 
كوپني شدن بنزين در شهرهاي تهران 

در اين دو شهر ( و تبريز و اردبيل 
مردم پمپ هاي بنزين را در اختيار 

روي ... ز و  كرمانشاه وو شيرا) گرفتند 
نها معلوم كرده باشد كه آداد،  بايد بر 

  . قادر به كنترل شهرها نيستند 
    به گفته او، احمدي نژاد و وابستگان 
او فكرمي كنند امريكا توان ادامه 
عمليات بر ضد ايران را ندارد و ما هم 
توان مقابله را داريم و هم حفظ 

ه با حاكميت براي ما مهمتر از مذاكر
اگر تن به مصالحه بدهيم .  امريكا است 

ن صورت ديگر مستمسكي  براي  آدر 
 احفظ نظام با  همين شكل و محتو

  . نداريم 
  او با اشاره به گفته حسين ●

مبلغ اصولگرايي و ( شريعتمداري 
انقالبي گري احمدي نژاد است و بايد 

،  ) اورا در هر شرايطي حفظ كرد
 توجه به احمدي نژاد را با:گفت 

وردند آخصوصياتي كه دارد، روي كار 
شريعتمداري .  كه نظام را حفظ كند

معتقد است كه در گيري با امريكا 
بهترين فرصت است براي اين كه ما 
بتوانيم دست به تصفيه هاي داخلي 

ن،  آبعد از  .  60مانند  سال .  بزنيم
براي مدت حدود بيست سال تمام 

 بعد از گروههاي مخالف را به خصوص
كاري . جريان اعدامها از بين برديم 

كه احمدي نژاد مي كند وخامنه اي 
نيز از او  حمايت مي كند كاري به 
شدت خطرناك است و اگر حمله اي 
از سوي امريكا صورت گيرد،  نظام  از 

ن آهم اكنون تدارك مي بيند تا از 
مخالفين  حمله ، براي از بين بردن 

امنه اي مي هرچند خ.  استفاده كند 
  5 در صفحه  گويد نخواهد گذاشت كار به
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2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

جنگ بكشد، او هيچ معلوم نيست اين 
حرف را براي خام كردن مخالفان 
كشاندن      كار بحران به جنگ مي 

مي خواهد و مي تواند   زند و يا واقعا 
بحران را كنترل كند كه كار به جنگ 

  نكشد ؟
،       نظام براي از  دست ندادن كنترل

براي صدا و سيما مركزي را در زير 
زمين درست كرده است كه بتواند بعد 

 نيروهاي خود را در اختيار ،از حمله
نها را سازماندهي  و آداشته باشد و 
  .فرماندهي كند 

  
  :احمدي نژاد و مصباح يزدي* 
  
 او در مورد مالقاتهاي احمدي نژاد ●

 احمدي نژاد :  با مصباح يزدي گفت 
رود و بدون اينكه به ديگر به قم مي 

علما توجه كند به نزد مصباح مي رود و 
او  اين را نمي داند . خط مي گيرد 

كه محمد تقي مصباح در قم بسيار 
به او شيطان العلماء لقب . منفور است

اين لقب، بخصوص بعد از . داده اند 
اين كه كارهاي اطالعاتي قم به گروه 

ي او سپرده شده و معلوم گشته احمد
نژاد بعضي از تصميم هاي اقتصادي را 
به توصيه او گرفته است، شيوع بيشتري 

از وقتي او سر و كاربا . يافته است 
كارهاي اطالعاتي پيدا كرده، ممنوع 
كرده است كه از بني صدر نبايد اسمي 

خر  نقد بني صدر بر كتاب آ. برده شود 
جنگ و جهاد او را در قم همه خوانده 

وادي و دروغ پردازي و اند و به  بي س
ني پي آيات قرآجعل معني حتي براي 

  .برده اند 
  
  

خامنه اي ميان دو 
 بي منزلتي -سنگ ؟ 
            مديران–زن 

        »اصول گرا« 
  : ؟هستندچه كساني 

  
  

رژيم كه زن را دون انسان مي * 
داند  و مأمورانش دختران را 

نها تجاوز مي آمي ربايند و به 
تران و زنان را صادر كنند و دخ

مي كنند،  عامل گسترش فحشاء  
  :مي شود 

  
اعلمي و ميان جريان درگيري  ●

اين بود كه  در مجلس مافياها شافعي 
 اناعلمي در مورد دو مسئله از وزير

به   او .وال كرده بود ئكشور و ارشاد س
  ، تبريز ماجراي  ه بود وزير كشور گفت

 حال  دو جوان در: از اين قرار است 
 . نده اگوش دادن به موزيك بود

نها ايست آفردي از نيروي انتظامي به 
مي دهد و به جرم صداي بلند 

ن خود رو را  به آ سرنشينان ، موزيك
نها از ناحيه قلب و آ. گلوله مي بندد 

جمجمه و صورت هدف گلوله قرار مي 
. نها را به بيمارستان مي رسانند آ.گيرند 

 ن مي گويندپزشكا ، در بيمارستان
 ولي  . نها بر نمي ايدآكاري از دست 

ذربايجان آ دستور دادستان ربنا ب
 كليه تجهيزات بيمارستانهاي ،شرقي

استان را به كار مي گيرند تا مانع مرگ 
 هر دو در   اينك.  دو جوان شوند اين 

. حال حاضر در اغما به سر مي برند 
وزير كشور بايد جوابگوي اين تير 

  .دو شهروند شود اندازي به 
 پسر يكي از  : ديگر ماجرائي ●

 و يكي از تبريزمسئولين بلند پايه 
محافظان يكي از افراد بلند مرتبه اين 
شهر و يك نفر ديگر  وابسته به گروهي 

در تهران را  كه يك پرستار ه استبود
 در روز روشن اقدام به ربوده بودند، 

 مسلحانه يك دختر جوان در ربودن
ن آ او را به دفتر پسر .ي كنند خيابان م

 ، نجاآد و در برنمقام بلند پايه شهر مي 
 وقتي نيروهاي  . به او تجاوز مي كنند

، دخترربايان انتظامي وارد مي شوند
 بعد از دستگيري تنها . فرارمي كنند 

نها را به زندان مي اندازند آيك نفر از 
 در مقامات  دو نفر ديگر با اعمال نفوذ. 

زاد مي آ با وثيقه ،و انتظامي كشوري
 شنيده شده است كه  قصد  . شوند

دارند  اين پرونده را از جريان اصلي 
  .ن منحرف سازند آ

يكي از اين سه نفر در گروهي بوده     
،  اهللا ميانه چييةآاست كه حفاظت از 

بر  خبرگان رهبري را عضو مجلس
  رييس اين گروه . عهده دارند

 مورد تجاوز و دهها مرتكب محافظين 
يت آخريد اموال و دريافت وام با مهر 

در حالي كه دو زن او .  است  شدهاهللا 
 دل به يك پرستار مي بندد و ، داشته 
 پرستار به او جواب منفي مي نآچون 
 پرستار را از خيابان ربوده و به ، دهد

خانه اي مي برد و به او توهين مي 
او خود را .  و حمله ور مي شود كند 

 گروه نجات مي دهد و رييس 
  .اهللا دستگير مي شود آيت  محافظان

  تعقيب كننده جرم ربودن دختران،    
الياس محمودي رييس حفاظت 

 علت . اطالعات قوه قضاييه بود 
 كه در او هم  اين بود پيگيري 
 اين گروه موي دماغ او ،ديگرماجرائي 

افراد  يكي از ،  در درگيريمي شوند 
 در تبريز كشته مي شود ،يت اهللاآمسلح 

نها خودكشي مي كند آو يكي ديگر از 
 است كه در  كس همينسوم نفر . 

 نها آربودن دختران مردم و تجاوز به 
   .شركت داشته است 

 بسيار  اين كشور ماجراها درازاينگونه 
 با توجه به مسلح بودن . روي مي دهند 

  بسيج و حفاظتافراد عضو واواك و 
بودنشان از تعقيب قضائي و  مصون  ها، 

   .مجازات ، روز بروز بيشتر نيز مي شوند
دوسال قبل بود كه برادر يكي از ●

 كه به قول مشكيني  همين نمايندگان
 به باال رفته است و مورد تاييد هاشاننام

 در خرم ، امام زمان قرار گرفته اند
 دختري را با زور اسلحه به درون ،ادبآ

 و او را به ند سوار مي ك خود خودرو
خانه اي مي برد و به او تجاوز مي كند 

.  
محمد رضا نقدي ، در همين كشور ●

،  رييس جمهور  بركنار شدهمعاون
سرقت مسلحانه و تجاوز پرونده چندين 

 هيچ كس حق اما . به عنف دارد
 مسئولقا آاين .  از او را ندارد پرسش

 اما بودحفاظت امنيت نيروي انظامي 
 و هم به زنان و بودلح خود هم دزد مس

 ولي . مي كرد دختران مردم تجاوز 
«  به اين سته استكسي نتوانهنوز

 بگويد باالي چشمت  » شمس رهبري
  .ابروست

 ها، تجاوز باز از اين دست تجاوز ●
مسئول بسيج دانشگاه مازندران به 
دختري دانشجو در كناردريا است كه 

وز  و به او تجانجا برده آ به راو را به زو
  . مي كند 

حراست افراد  ،در شهرستان زنجان ●
 دختري را شب به درون ، دانشگاه

 مي برند و چند محله اي پردرخت  
  .نفري به او تجاوز مي كنند 

 حراست ، افراددر تهران و قزوين ●
دانشگاه و برخي از مسئولين دانشگاه 
 ، بعد از خراب كردن برخي از دختران

شورهاي عربي نها به كآاقدام به فروش 
  .مي كنند 

بيخود نيست در اين كشور ارزش بيضه 
  :يك زن است ديه مرد بيش از 

  
اصول « دستگاه خامنه اي و *

غير خودي ها و »  گرايان 
دشمنان خود را اين سان دسته 

  :بندي كرده اند 
  
 بتازگي ، خامنه اي از شوراي نگهبان ●

 هانآورد و از آحمايت قاطع بعمل 
عتناء به مخالفتها، در خواست بدون ا

انتخابات مجلس هشتم ، به نظارت 
استصوابي و رد صالحيتها بپردازد و 
مجلس بعدي را همچنان مجلس مافياها 

  . بگرداند 
ن اينست كه او  براي خود آ     علت 

با :  راه پس و پيش باقي نگذاشته است 
مشاورانش به شور نشسته و به اين نتيجه 

اهد تن به رسيده است كه اگر بخو
حكومتي بدهد كه جبهه هاشمي 

 كروبي در – خاتمي –رفسنجاني 
اختيار بگيرد،  اختيار  از كف مي دهد 

پس ترجيح داده است  حكومت . 
باشد » اصول گراها«همچنان دردست 

بلكه  بتواند معامله اي با امريكا بكند و 
  . از بن بست رها شود 

در منطقه نيز وضعيت خوبي اما  ●
 فرستاده دبير كل سازمان ملل .ندارد 

سوريه : متحد به سوريه ، مي گويد
ماده است از ايران و حزب اهللا فاصله آ

بگيرد بشرط اين كه اسرائيل بلنديهاي 
ژانس آبه .  جوالن را تحويل بدهد 

بين اللمللي انرژي اتمي هم اجازه 
بازديد از تأسيساتي را داده است كه 

فشار . دو سال پيش نداده بود 
سناي . اقتصادي هم بيشتر مي شود 

امريكا هم كه با مصوبه اخير خود كه به 
راء تصويب كرد،  تهديد به آاتفاق 

  . جنگ را جدي تر كرده است 
با توجه به وضعيت داخلي و وضعيت 

خارجي، غير خودي و دشمنان رژيم  
  :را به اين ترتيب دسته بندي كرده اند 

و  در رژيم، گروه هاشمي رفسنجاني ●
گروههاي اصالح طلبان غير خودي 

شده اند و بنا ندارند بگذارند اين  
  . گروه ها در مجلس اكثريت پيدا كنند 

،  كساني كه به قول ژيم در بيرون ر●
خامنه اي به مباني نظام اعتقاد چنداني 

از .  ندارند و دشمنان قرار مي گيرند 
نها،  تمايلهائي خاستگاه و تكيه گاهشان آ

  :د مردم هستن
 كساني كه بر صراط استقالل و -
زادي هستند،  سمت دهنده به آ

فعاليتهاي سياسي تمايلهائي تلقي مي 
شوند كه از طريق مردم عمل مي كنند 

. اينان دشمنان اصلي تلقي مي شوند . 
علت گستردگي اخير دروغ سازي و 

 گروههاي وابسته  -ناسزا گوئي به بني 
. به امريكا خطر محسوب نمي شوند 

زيرا  امريكا را توانا بر حمله زميني به 
حتي در صورت . ايران نمي بينند 

حمله نيز ، امريكا را قادر به سپردن 
نها و تكرار اشتباه عراق آكشور به دست 

وقتي نيويورك تايمز به .  نمي بينند 
  . صدر  همين است اين واقعيت پي 

مي برد و خطاب به حكومت بوش مي 
ردن براي تبليغ پول خرج ك: نويسد 

رضا پهلوي و عبدالمالك  ريگي 
ضد ... جنايتكار را رهبر ملي كردن و 

تبليغ و تبليغ بسود رژيم ايران است،  
همان واقعيتي را مي گويد كه دستگاه 

نيز »  اصول گرايان « خامنه اي و 
  .دريافته اند 

در خارج از كشور نيز : انقالب اسالمي 
مصدقي ها در تا : پهلوي طلبها گفته اند 

خارج از كشور هستند، نمي توانيم  
  .لترناتيو بوجود بياوريم آ

     اما واقعيتي كه دو دسته زور پرست 
رقيب نمي بينند، اينست كه فضاي 
سياسي ايران باز شده است و تحول 
سياسي كشور جهت خويش را يافته 

زادي و آراست راه استقالل و : است 
بع واليت استقرار دولتي حقوق مدار تا

   .جمهور مردم
  

 برابر ديه  دو بيضه مرددوديه * 
  :يك زن است 

  
اگر زني ،  قانون قصاس اسالمي بربنا 

 كشته شود ديه او برابر با پنجاه شتر
  .است 

اگر قانون، همين بنا بر ماده ديگري از 
 بيضه چپ مردي از بين ،در درگيري

 شتر و ديه 64برود ديه او برابر است با 
 شتر و 36ست او برابر است با بيضه را

 شتر 100هر دو بيضه او برابر است با 
  .يعني دوبرابر ديه يك زن 

 احكام پوسيده و بي شرمانه     باز بنا بر 
فقه واليت فقيه اگر زني كشته شود اما 

 25مسلمان نباشد ديه او برابر است با 
شتر يعني يك چهارم بيضه هاي يك 

  .مرد 
 در اين كشور به همين دليل است كه

هيچ تجاوزي پيگيري نمي شود و اگر 
 به ناموسي تجاوز فردي از مسئولين 

 نه تنها جرمي انجام نداده است كند، 
  !كه بسا كار صوابي نيز انجام داده است

اد رييس ژدر حكومتي كه احمدي ن    
ماليان زور پرست جمهورش باشد كه 

به خاطر گريه هاي شبانه مدعي هستند 
مده است و آشهدا به سر كار خانواده 

باز بنا كه  باشد ن آ فقيه خامنه اي ولي 
 امام زمان مي بر قول همان ماليان، 

 او جانشينش شود،  خواسته است كه 
يعني به باورهاي مردم تجاوز به عنف 
مي شود،  صد البته كه با زنان رفتاري 

  .ور مي شود آچنين شرم 
  وري است كه گلپايگاني،آ در خور ياد
خامنه اي زنهاي صيغه اي رييس دفتر 

 است انگليسي نها آ يكي از دارد كه 
   . مي باشد » اجنبيه  « كه 
 هزار خانه 50 حدود ،مارآبنا به  ●

مشكوك در تهران مشغول به كارهايي 
 دولتن آهستند كه عامل اصلي 

مار بدون در آ اين .  است  فقيهواليت
نظر گرفتن دختران و زناني است كه 

 اروپا و – پاكستان –ه كشورهاي عربي ب
  .ديگر كشورها صادر مي شوند 

 برخي از جنايت خفت بار، در اين     
شايد . مسئولين خود دخيل هستند 

يادشان نرفته باشد كه با  هنوز مردم 
دختران بي سرپرست يك خانه در 

 .  مي كردند كرج اين مسئولين چه 
يت اهللا موسوي آ ،ن زمانآدر 

 و رييس دادگاه انقالب دادستان
اسالمي كرج دستور داده بود تا اين 

دختران را شبانه به خانه برخي از 
نها خوش آمسئولين ببرند تا مسئولين با 

يت « آن مسئوالنند آاز جمله . باشند 
  .  قرائتي و محسن رفيق دوست  »اهللا

  
روحانيان را » اصول گرايان « * 

  :كنار مي گذارند ؟ 
  
گروه اصولگرايان تصميم بالخره  ●  

گرفتند با حذف برخي از افراد وارد 
نها براي ورود آ. بازي انتخابات شوند 

روحانيت را كنار گذاشته و درانتخابات،
با نزديكي به برخي از نيروهاي ديگر 

دارند شكست  خود را در تالش 
انتخابات شوراي شهر و خبرگان ،  

هرچند با انتخاب . جبران نمايند
يكي از   را كه ذاري رضا خانروزتاجگ

تشكيل مجلس فرمايشي بود   اوهايروش
اتخاذ  كردند  و براي انتخاب 
نمايندگان مجلس هشتم كاري بسيار 
زشت انجام دادند اما هدف وسيله را 
توجيه مي كند و به همين دليل براي 
اينكه زمان براي انجام تغلبات داشته 

  .باشند، اين روز را انتخاب كرده اند 
    گروه شش نفره اي كه براي اينكار 

  :انتخاب كرده اند عبارتند از
 اسداهللا بادامچيان ازكثيف ترين  ●

 يك دولت كه ممكن است افرادي 
 به خود استبدادي فسادوجنايت گستر

جنايات و   بسياري ازاو در. ديده باشد 
از بدو . ترورها دخيل بوده است 

و ، ازرهگذر جنايت انقالب مانندكفتار
 ازجمله او. فساد، ارتزاق مي كند

كساني است كه درجريان ترور احمد 
   او عضو.دست داشته است نيز خميني 

هيات موتلفه مي باشد و سالها در 
روزنامه رسالت به دروغ پراكني 

روههاي ترور گاوبا . مشغول بوده است
اين مهره سالها  .سرو سري خاص دارد

ه گروههاي چماقداربه همرا در رهبري
جنتي وخزعلي و ديگر افراد در حاشيه 

بوده ) خميني و خامنه اي(رهبري بيت 
از اين رو  او را در اين گروه . است

  .  شركت داده اند 
حجت  «  اين ،حيدر مصلحي  ●

است كه  كساني نابكار نيز از » االسالم 
به بيت وصل مي باشد و در سپاه نيز 
 نفوذي دارد و از سوي رييس جمهور 

 وي از .  گروه شده استينعضو ا
دوستان صادق محصولي و احمدي 

   .اد است ژن
هواداران «رهبرگروه ،غفوري فرد ●

زير   از نيروهاي »انقالب اسالمي
مجموعه هيات موتلفه  كه براي اينكه 
تعداد گروههاي خود را افزايش دهند 
هر كدام براي خود گروهي جداگانه 

   .اما هم خط ساخته اند 
 رييس گروه ، يي حسين فدا●

جانبازان و ايثارگران از مخالفين 
اد كه در حال حاضر در ژاحمدي ن

اين مهره . صدا وسيما معاونتي دارد
سپاه سالهاست كه وارد جريانات 
سياسي شده است و با تغلبات گسترده 

بادي و ديگر ياران آكه از سوي فيروز 
هم گروهش مي شود در راي مردم 

اين دليل به دخالت مي كند او را به 
رده اند تا بتوانند از و  آاين جمع

امكاناتي كه دارد در اين راه كمك 
   .كارگروه اصولگرايان شود

  شنا آ نام او قدري نا،  حسن زياري●
  6 در صفحه  .  ست ا

  

 در درون؟ و سركوبنسازش با بيرو
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 ار وابستگاه به هيات ،  عليرضا اماني  ●
پير دموتلفه و از نزديكان سعيد امامي 

عكس انچه بر . هيات موتلفه مي باشد 
هيات موتلفه در بازي هاي سياسي از 
خود نشان مي دهد اين گروه همواره 

  و خامنه ايدر خط حمايت از خميني
 به خوبي مي دانند نآافراد .  است 

كه اگر تقي به توقي بخورد اينان از 
جمله كساني هستند كه بايد تقاص 
سالها جنايت و خيانت به اين كشور را 

   .د دهنپس به مردم باز 
ديده نشدن افرادي  مانند ناطق  ●

نوري و باهنر در اين گروه جاي 
 باهنر با توجه به : وال بسيار داردئس

 و  نفرتي كه ديگران از او دارند 
اصول گرايان  «  مصالحبخاطر رعايت 

 اما . نكرده اند وارد اين شورا او را »  
نبود كسي مانند ناطق نوري يا فردي 

از جامعه روحانيت به عنوان نماينده 
نهم با وجود آ، مبارز در اين گروه 

مادگي او آدعوت مهدوي كني و ابراز 
»  اصول گرايان «براي متحد كردن 

  . سئوال برانگيز شده است 
نفري به هر حال اين گروه شش     

اصول گرايان «  از  مجلس را مأمورند 
  .كنند  پر » 
  

غالمحسين الهام مردي كه * 
  : اشغال كرده استچند مقام را

     
 در دانشكده حقوق ، در دهه هفتاد ● 

 كساني كه مشغول ، و علوم سياسي
 كسي را مي ديدند كه  ، تحصيل بودند

مي افتند كه   زشت طينت به اتفاق 
طينت زشت خود را در گفتار و كردار 

 سرانجام او وارد . خويش نشان مي داد 
  .گروه مافيا شد 

او را به نام اين فرد كه امروز    
غالمحسين الهام مي شناسيم همان 

ن سالها دانشجويان آ كه در استكسي 
از شخص اين . به او مي گفتند بوزينه 

همان ايام جاسوسي دانشجويان را 
براي رياست دانشكده و حراست 
دانشگاه بر عهده داشت و از همان 

 قابليت ، سالها بود كه به دليل ماهيت
 هم  : م داشتانجام چند كار را با ه

جاسوس رييس دانشكده بود و هم 
جاسوس حراست و هم دانشجو و هم 
در نشريه يا لثارات الحسين مقاله نويس 

. بود ي مه رجببود و هم شوهر فاط
موزش و آ در ، همفاطمه رجبي 

 به جاسوسي و اخراج دانش ،پرورش
نان كار آموزان به دليل انديشه هاي آ

رات داشت و هم در نشريه يا  لثا
 مقاله نويسي شوهرشالحسين همراه با 

مي كرد و از قبل همان كارها بود كه 
با گروه انصار حزب اهللا و چماق كشان 

  .رابطه حسنه برقرار كرد 
 بعدها به دليل همان روحيه و     الهام

طينت زشت به سوي گروههاي 
مافيايي شوراي نگهبان رفت و با واسطه 

ين جنتي به عنوان يكي از اعضاي ا
شورا انتخاب شد و به صورت قوي تر 

   .شتزاديها گآوارد كار سركوب 
مدن محمود احمدي آبا به روي كار    
اد او توانست با توجه به هماهنگي ژن

 او نزديك شود و ، بهروحي و رواني 
 بي بنياد او را حكومتكار سخنگويي 
  .بر عهده گيرد

 از گراني ها به مردمزماني كه همه    
 ،د و لب به اعتراض گشودندمدنآتنگ 

قا محمود گراني را دروغ آاو همانند 
ن را شيطنت مطبوعات و آمي خواند و 

بعدها  او با . خارجي ها مي دانست 
داشت و در عين مقام وجودي كه دو 

حال در چند شركت از اعضاي هيات 
 خود را ،مديره يا هيات رييسه بود

كانديداي وزارت دادگستري نمود و 
ي كه مي دانست لياقت اين با وجود

ي ديگر مقامها را ندارد در كنار مقام
  .ن را نيز آشغال كرد نه اشغال آ

او در كنار مزدوراني چون سعيد     
اييه  ضمرتضوي و ديگر ددمنشان قوه ق

و دادگستري قرار گرفت و از قدرت 
   .شت بسيار بااليي برخوردار گ

  مقام ، داشت  مقامهائي كه در كنار    
بير  ستاد مبارزه با ارز و كاالي قاچاق د

قابليت  او كه  . را نيز بر عهده گرفت
تصدي يك مقام كوچك را نيز 

 به خاطر خوش ، يك بارهنداشت، 
همزمان  ، رقصي هاي خود و همسرش

مهم حكومتي شد مقام چندين صاحب 
 .  

پيش از اين ، اطالع همانگونه كه    
 اينتصدي  او قبل از داده بوديم، 

 ك خانه اي داشت در شهر،  هامقام
شهرك معلمان در  از پارس بعد

 حاال .  جاده مخصوص كرج8كيلومتر 
 ميليارد تومان 2ارزش خانه اي دارد به 

.  
 گفته او به تازگي در مصاحبه اي    

مقام را چند توانائي تصدي است كه 
احساس مي كند اگر از يكي از دارد و 

ن است كه  مانند اياستعفاء كند،نها آ
  !. خسارتي به دولت وارد كرده است 

 او و امثال او بودند كه در مجلس     
وردند دارايي هاي مقامات آفشار 

جمهوري اسالمي ايران بررسي و افشا 
بايد زيرا يكي از كساني كه . نشود 

ورده است، آبگويد دارائيش را از كجا 
او » روحاني «جز او، حاميان .او است 

ناحيه استبداد به ثروتهاي هستند كه از 
   .افسانه اي دست يافته اند 

اد از سازمان ژروزي كه احمدي ن   
يت اهللا  « آ او به همراه ، گشتاز ملل ب

يعقوبي و هاشمي ثمره و احمدي » 
جوادي دل وردن آاد براي به دست ژن
ملي و اثبات اينكه از سوي امام زمان آ

زد  به ن،  گماشته شده اندمقامها به اين 
در حالي . يت اهللا در قم رفتند آاين 

 نها برداشته مي شد و خود آكه فيلم 
مي دانستند كه فيلم برداري مي شود، 

اد شروع كرد به داستان ژاحمدي ن
 هاله نور و نور سبز و پيرامونسرايي 
همه ه نزدن ژ و م سران دولتهاسكوت

حاضران در جلسه سازمان ملل بهنگام 
  او خطاب به .سخنراني احمدي نژاد 

  :ملي مي گفت آجوادي 
قا زماني كه من آباور كنيد حاج    

رفتم براي سخنراني يكي از كساني كه 
 – منظور او هاشمي ثمره بود –با ما بود 

 به محض اينكه صلوات  :گفت
فرستادي به ناگاه نوري سبز فضا را در 

شما را در بر گرفت و هاله اي از نور 
  ... و  همه سكوت كردندبرگرفت 

فيلم پخش شد و مايه بعد ها كه    
  گفتند شد، ... ريشخند احمدي نژاد و 

  يكي از كساني. فيلم ساختگي است 
ساختگي ن را آن مجلس بود و آكه در 

همين وزير دادگستري و عضو خواند، 
حقوقدانان شوراي نگهبان و سخنگوي 
دولت و دبير ستاد با قاچاق ارز و كاال 

  .بود... و
 با پر رويي بسيار در مصاحبه ها او   

 . اصال چنين فيلمي وجود ندارد : گفت 
 سايت بازتاب را  اين فيلم نكه آحال 
 بود و همه سخنان احمدي كردهمنتشر 

   . را ديده بودند  الهام شنيده و اد ژن
از زماني كه احمدي نزاد بر سر كار    
 در كنار ، همسر الهام، مده استآ

جرلو و ديگر ا و احمدي نژادخواهر 

 بسياري به يزنان كماندو تهمت ها
 و از مي زننداحمدي نژاد مخالفين 

نها دريغ نمي آدادن هيچ ناسزا به 
باره  كتابي در فاطمه رجبي . كنند 

نابغه هزاره «  با عنوان ، ادژاحمدي ن
 مدح از ، نآ در .  نوشته است  » سوم

هيچ فروگذار نكرده اد ژاحمدي ن
اپلوسي از او و پاچه چ همين . است

 را كه الهام گيري مخالفان او بودند 
را يار اد و همسرش ژيار غار احمدي ن

   . كردندادژغار خواهر احمدي ن
  

وقتي خامنه اي ولي مطلق * 
ايرانيان و مسلمين جهان مي 

 رئيس ورزش ايران و بناشود، 
زمين خوار  رئيس فدراسيون 

  : مي شوند... كشتي و
  
 ،استبنا  كه ،باديآي كسي مانند عل●

 البته .  شده استرييس ورزش ايران
نگاه رئيس آ و سردارنخست پاسدار و 

  .ورزش ايران شده است
مانند يزدان ، واواكي زمين خواري  ●

 كه زماني رييس فدراسيون ، پرست 
واليبال ايران بود به ناگاه مي شود 

  . رييس فدراسيون كشتي ايران 
يروي سردار اجرلويي كه از ن ●

انتظامي مي شود سرپرست تيم پاس 
تهران و بعد مي شود معاون ورزش 

  . شهرداري تهران 
مي ....  مانند يك شخص واواكي ●

  .شود مدير تيم پرسپوليس 
 انصاري فر كه  پاسدارسردار ●

برادرش رييس حراست ورزش ايران 
  . بود مي شود مربي تيم پرسپوليس 

ن رييس تيزرهاي تبليغاتي تلويزيو ●
  .امل بانك ملي عمي شود مدير 

  ....و
 ميليون نفري را اين 70 و كشوري 

  . اداره مي كنند » مديران«
  

در همان حال كه در : انقالب اسالمي 
درون سركوب وسعت و شدت مي گيرد، 
در بيرون از كشور نيز ، تهديد ايران به 
جنگ و محاصره اقتصادي مسئله روز مي 

ا كند كردن يا رژيم مافيا ها بآ. شود 
ژانس بر سر شفاف آفعاليتها و گفتگو با 

كردن فعاليتهاي اتمي ، مي خواهد هم  
بحران اتمي بماند و حمل منجر به جنگ 

   :و محاصره اقتصادي نشود  ؟
  
  

بوش درپي حمله 
 -به ايران است ؟  
فشار اقتصادي 
  -تشديد مي شود

ايران فعاليت اتمي 
خود را كند و 
  شفاف مي كند ؟

  
  
در قسمت اول از زبان  : نقالب اسالمي ا

نظرها و خبرها پاسخ اين پرسش را مي 

يا تهديد ايران به جنگ يك آ: جوئيم 
  تهديد جدي است ؟ 

     در قسمت دوم، تشديد فشار 
اقتصادي بر ايران و در قسمت سوم 
خبرها و گزارش ها در باره رابطه رژيم با 

 ژانس بيني المللي انرژي اتمي و كند وآ
شفاف شدن فعاليتهاي اتمي ايران  را از 

در قسمت . نظر خوانندگان مي گذرانيم
گزارشها چهارم بازتاب فشار از بيرون بر 

  : وريم آتوسعه و تشديد سركوبها را مي 
  
  

بوش بي قرار : برژنسكي 
حمله نظامي به ايران 
است  و يك تحريك، 
يك بهانه كافي است 

تش جنگ روشن آكه 
ما بر  ناوهواپي–شود 

سوم وارد خليج فارس 
  :؟مي شود

  
اس اس  ناو هواپيما بر يو* 

اينترپرايز و ناوگان همراه  بسوي 
  :خليج فارس در راه هستند 

  
 ناو )  ژوئيه 10(  به گزارش لوموند ◄

هواپيما بر يو اس اس اينترپرايز و 
مقصد . ناوگان همراش در راه هستند 

نها خليج فارس و پيوستن به دو ناو آ
نها آواپيما بر و دو ناوگان  همراه ه

  . هستند 
     به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين 
ناو و ناوگان همراهش به دو ناو هواپيما 

استنيس و . بر يو اس اس جون سي 
ناوگان همراهش و ناو هواپيما بر يو 

.  اس اس نيميتس  خواهند پيوست 
اين : سخنگوي ناوگان پنجم گفت 

ارس مي رود  بي ناوگان به خليج ف
  . نكه جانشين ناوگان ديگري بگردد آ

     اما وزارت دفاع امريكا  قول او را 
قرار نيست : تكذيب كرد و گفت 

ناوگان سومي به دو ناوگان پيشين 
بنابر قول مسئوالن . افزوده شود 

وزارت دفاع كه نخواسته اند نامشان 
برده شود، ناوهواپيما بر استنيس و 

 پيش از رسيدن ناو ناوهاي همراش،
هواپيما بر اينترپرايز و ناوهاي همراش 

  . خليج فارس را ترك گفته اند 
     يك مسئول ديگر وزارت دفاع مي 

ما مي توانيم يك يا دو ناوگان : گويد 
در خليج فارس نگهداريم  اما بنا نداريم 

  . سه ناوگان در خليج فارس  نگهداريم 
ست و      تنش در منطقه شدت يافته ا

  . اين بر اثر برنامه اتمي ايران 
      دريادار دوم كوين كوس گريف 

حضور اينترپرايز در خليج : مي گويد 
فارس به ناوگان امريكا  قدرت مقابله با 

را مي دهد كه بخواهند (... )  رفتار 
شوب كشند و يا آكشورهاي ديگر را به 

و نيز . تحت فشار نظامي قرار دهند 
از سربازان ما كه در حمايت مي كند 

عراق و افغانستان در حال جنگ 
  . هستند

:     سخنگوي ناوگان پنجم مي گويد 
حضور ناو هواپيما بر اينترپرايز و 

ناوهاي همراهش كه توان بكار بردن 
سالح اتمي را دارند ، نشان مي دهد  
كه امريكا مصمم است ثبات و امنيت 

  . كشورهاي منطقه را تأمين  كند 
  

سكي در كميسيون روابط برژن
سياست : خارجي سنا گفته است 

حكومت بوش  بطور اجتناب 
ناپذير به جنگ با ايران مي 

  :انجامد 
  
 ژوئيه،  به دعوت كميسيون 5 در ◄

روابط خارجي مجلس سناي امريكا، 
برژنسكي ، مشاور امنيتي كارتر ، رئيس 
جمهوري اسبق امريكا، در اين 

 خود را كميسيون حاضر شد و ارزيابي
ن به آاز سياست بوش و جهت يابي 
نكات .  جنگ با ايران ، تشريح كرد

  :عمده اظهارات او عبارتند از 
سياست بوش بطور اجتناب ناپذير به  ●

جنگ با ايران راه مي برد با پي 
مدهاي غير قابل محاسبه براي آ

  .موقعيت امريكا در خاورميانه و جهان
كرده و      او با جنگ با عراق مخالفت 

ن را اشتباهي عظيم  خوانده بود،  آ
ن جنگ را فاجعه اي تاريخي و آاينك 

استراتژيك و اخالقي ارزيابي مي كند 
ن جنگ بر فرضيه هاي آتصميم به .  

مشروعيت امريكا به ، اتخاذ شد و غلط
قربانيان .  لطمه زددر همه جاي جهان 

اين جنگ و افراط در تجاوزها به 
، اعتبار اخالقي حقوق انسان در عراق

امريكا را از ميان برد و اينك جنگ در 
عراق تمامي منطقه را بي ثبات كرده 

  . است 
 اين استدالل كه امريكا در ●

خاورميانه با  يك جبهه اسالمي افراطي 
،  نستآدر جنگ است كه ايران مركز 

نوعي پيش گوئي و زمينه سازي جنگ 
نچه موجب شگفتي و  آ.با ايران است 

ور است اين كه سناريو جنگ آي نگران
ن  آمبناي .  محتمل با ايران   است 

اينست كه اگر امريكا به هدفهاي مقرر 
در عراق دست نيافته است ،  بخاطر 

با .  مداخله ايران در عراق بوده است 
وارد كردن اين اتهام، يك تحريك در 
عراق و يا يك توطئه تروريستي در 

ران نسبت ن را به ايآامريكا كه بتوان 
داد كافي است براي اين كه  امريكا 

بر ضد » دفاعي « دست به يك جنگي 
وقوع چنين جنگي .  ايران بزند 

امريكاي تنها را در منطقه اي وسيع 
شامل افغانستان و پاكستان و ايران و 

  . عراق درگير جنگ مي كند 
ن را دارد كه آ     كاخ سفيد توانائي 
 هشدار به اين.  اين تحريك را بسازد 

من ترديد دارم چنين . كنگره است 
  .جنگي جنبه دفاعي داشته باشد

    برژنسكي ،  ولو نه به صراحت، اما 
فهماند كه بوش در جستجوي بهانه اي 

  . براي حمله به ايران  است 
 برژنسكي مي داند از چه حرف مي ●

خود او وقتي مشاور  امنيتي كارتر . زند 
او در . ت بود، تحريك الزم را ساخ

،  براي بسيج 1970اواخر دهه 
مجاهدين اسالم گراي افغانستان براي 
سرنگون كردن دولت كمونيستي 
افغانستان و كشاندن روسيه شوروي 
سابق به جنگ در اين كشور نقشه 
محرمانه اي را طراحي كرد و به اجرا 

  7 در صفحه  .گذاشت 
  

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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رژنسكي جانبدار  بباز : انقالب اسالمي 
  ختن ارتش بر ضد انقالب ايران بكار اندا

پس از گروگانگيري، باز از طراحان . بود
ازاسناد گوياي . تجاوز عراق به ايران بود

لكساندر آيكي نامه محرمانه  اين واقعيت،
هيگ ، نخستين وزير خارجه ريگان به 
ريگان رئيس جمهوري امريكا بعد از 

ن نامه ، او قول سران آدر . كارتر
بستان اردن را به كشورهاي مصر و عر

حمله عراق به : ريگان گزارش مي كند 
ايران با چراغ سبز و حمايت امريكا انجام 

يا حكومت ريگان تغيير آ. گرفته است 
  ؟سياست مي دهد

 برژنسكي گفتگوهاي لو رفته بوش و ●
بوش به بلر مي : ور مي شود آبلر را ياد

بنظر نمي رسد در عراق اسلحه : گويد 
هيأت مفتشان . ا شوندكشتار جمعي پيد

اما بهانه .  ن را نيافته اندآسازمان ملل 
بهانه هائي .  هاي ديگر مي توان تراشيد

را كه او با بلر در ميان مي گذارد بسي 
  . شگفت انگيز هستند 

     با توجه به اين واقعيت ، هرگاه 
وضعيت عراق به وخامت بگرايد و اگر 

ن آبتوان ايران را دخيل و بدتر از 
سئول وخامت وضع در عراق جلوه م

داد،  وسوسه جنگ با ايران مي تواند 
  .ورد آاين جنگ را ببار 

      نگراني از  اين بابت است كه 
تصميم ها را يك گروه كوچك كه 

نها  از انگشتان يك دست بيشتر آشمار 
اگر اين گروه .  نيست، اتخاذ مي كنند 

كم شمار تصميم به جنگ با ايران بگيرد 
صميم خود را به اجرا بگذارد ، بسا و ت

كنگره و مردم امريكا در برابر امر انجام 
  .شده قرار بگيرند 

بنظر : سناتورها از او پرسيده اند  ●
شما اين تحريك احتمالي راچه كسي 
خواهد ساخت ؟ و برژنسكي پاسخ داده 

همانطور كه . من هيچ نمي دانم: است
 به شما گفتم  اين چيزها را هرگز نمي

بسا خودجوش .  توان پيشگوئي كرد 
  . ساخته شود 

يا فكر مي كنيد آ:      از او پرسيده اند 
اين امكان وجود داشته باشد  كه 
حكومت امريكا خود اين تحريك را 
:  بسازد ؟ و برژنسكي پاسخ داده است 

نچه من مي گويم اينست كه اين آ
وضعيت مي تواند از مهار بدر رود و 

 نتوانند مانع از پيدايش همه  محاسبه ها
غاز آوضعيتي بشوند  كه ديگر نتوان به  

  .ماجرا باز گشت 
  

يا جنگ با ايران اجتناب آ* 
  :ناپذير است ؟ بله 

   
جوستين نوشته )  ژوئيه 13( نتي وار  آ 

او توضيح . انتشار داده است ريموندو 
مي دهد چرا جنگ با ايران اجتناب 

  :ناپذير است 
جنگ ) پدر ( ش  وقتي حكومت بو●

زاد آعمليات   « ، با عنوانبا عراق را
غاز كرد ، مردم »  آكردن عراق 
ن جنگ را كه به اشغال آامريكا نه تنها  

فلسطين از سوي اسرائيل مي ماند، 
 بلكه خود را وارد ، تصويب كردند 

يك رشته جنگها كردند كه از پي 
جنگ اول : يكديگر ،  روي دادند 

وم خليج فارس جنگ د. خليج فارس 
كه بوش پسر امريكا را بدان كشاند و 

ن آجنگ سوم خليج فارس كه صحنه 
كسي .  ايران و سوريه و لبنان  هستند 

  .ن بر نمي خيزد آنيز بر ضد 
  در حقيقت، جنگ سوم خليج فارس  ●

نچه مانده است  آ. شروع شده است 
حضور  سه . مرحله  جنگ هوائي است 

فارس تدارك ناوگان امريكا در خليج 
. اقدام به عمليات وسيع تري است 

متهم كردن ايران به حمايت از 
شورشيان عراق كه اين روزها، بطور 

وسيع تبليغ مي شود، همان اتهامي 
است كه ديگ چني و دونالد رامسفلد، 

  . وزير دفاع پيشين،  وارد مي كردند 
     و ما هيچگاه سندي را كه صحت 

طالبه نكرده اين ادعا را ثابت كند، م
بديهي است كه چنين سندي .  ايم 

بعد از حمله به ايران . ارائه نمي شود 
نيز سندي حاكي از صحت ادعا و 
درستي جنگ با ايران ارائه نخواهد 

  . شد 
 جنگ با ايران ، در مجلس سنا ،     ●

 مصوبه شماره . ، انجام شد با رياكاري 
  اين مجلس ، ايران را مسئول حمله 97
ه سربازان امريكا  توسط عراقيها مي ها ب

بسا رژيم تغيير دهندگان .  شناسد 
واشنگتن اميدوارند همانطور كه 
گروگانگيري موجب شكست كارتر در 

 شد، حمله هوائي به 1980انتخابات 
ايران سبب سقوط احمدي نژاد بگردد 

 اين گونه تحريكها سبب تقويت اما.  
افراطيها در رژيم ايران مي شوند و 
دست امريكا را بيشتردرجنگ منطقه بند 

از قرار ، هدف از زمينه . مي كنند 
سازي ها و دست زدن به حمله نيز 

   . همين است
  همكاري سناتورهاي دموكراتي ●

چون كالر لوين كه همدست سناتور 
، با جو ليبرمن در پيشنهاد طرح به سنا 

سناتور جمهوريخواه مكين كيل و 
اندن اين گراهام ، در بتصويب رس

طرح و زمينه سازي براي جنگ،  
 لحن جنگ  بكار رفتنگوياي چرائي

  .  باره ايران است طلبانه در
    مصوبه سنا ايران را متهم مي كند 
كه مسئول كشته شدن سربازان 
امريكائي  و ديگر عمليات جنگي در 

به سخن ديگر، همانطور . عراق است 
كه سناتور ليبرمن مدعي است، ايران 

  . امريكا اعالن جنگ داده است به 
     طرفه اينكه در همان روز، عمر 
الغداديي مسئول شعبه القاعده در عراق 

 ايران را به جنگي سخت  تهديد ،،  نيز
 ماه به ايران فرصت 2القاعده .  كرد 

داده است كه به هرگونه حمايت از 
حكومت شيعه عراق  پايان دهد و 

غير دست از مداخله هاي مستقيم و 
  .مستقيم خود در عراق بردارد 

   بغدادي دولتهاي سني  عرب را به 
ترك هرگونه معامله با ايران خواند و 

نها دو ماه فرصت داد عالئق و آبه 
  .معامالت خود را با ايران قطع كنند 

، بيانگر اينست كه  تهديد القاعده ●
است  » متحد ضرور «  همان القاعده 

پيشين القاعده كه مايكل شوئر ، مسئول 
  . در سيا ، توصيف مي كند 

     حكومت بوش جنگ عراق را دست 
ويز اقدام به جنگ ديگري كرده آ

حمله .  است كه تدارك ديده است
امريكا به عراق موجب تقويت القاعده 
و استقرارش در عراق گشت و امروز، 
حكومت بوش تصديق مي كند القاعده 

قوت يا آ. بيشتر از هر زمان قوي است 
بيش از پيش گرفتن القاعده ، كاري 
نبوده است كه حكومت بوش مي 
خواسته است ؟   اگر حكومت بوش 
مدعي شود قصدش از ميان بردن 

نچه رويداده خالف آالقاعده بوده و 
قصد او بوده است،  هدف كشاندن 
امريكا به جنگ جديد را ديگر نمي 
تواند  از ميان بردن القاعده جلوه 

جب تقويت بيش از پيش زيرا مو. دهد
  . القاعده مي شود 

 ممكن است مردم امريكا مخالف ●
اما . جنگ ديگري در خاورميانه باشند 

نها اعتناي كمي به افكار آمنتخبان 
اين منتخبان مي .  عمومي مي كنند 

خواهند امريكا قواي خود را سال 
در همان . ينده از عراق خارج كند آ

ي كوبند حال، بر طبل جنگ با ايران م
  .ماده مي كنند آافكار عمومي را  نيز .  

      ظاهر اينست كه مخالفان رئيس 
جمهوري  نسبت به مداخله نظامي 

اما در . امريكا بسيار حساس تر هستند 
نچه به ايران مربوط مي شود، آ

» بگذار ايران را بكوبد « شعارشان 
در واشنگتن در اين باره اجماع . است 

ري كلينتون و اوباما هيال. وجود دارد 
و ادوارد ، نامزهاي رياست جمهوري 
از حزب دموكرات نيزبا كوبيدن ايران 

و گفتن ندارد كه جمهوري . موافقند 
خواه ها ، غير از رون پل ، خواهان  

حمله ايران يعني .  حمله به ايرانند 
ورود به مرحله جديدي از جنگ سوم 

  .خليج فارس 
ست كه نآ اين امر كه كه بوش بر●

پيش از ترك كاخ سفيد به ايران حمله 
چرا كه . كند، يك نظر صرف نيست

ن دارند كه  آعالئم همه حكايت از 
ينده آاحتمال حمله به ايران در 

نقشه هاي جنگي : نزديك، قوي است 
تبليغات . ماده شده اند آاز مدتها پيش 

غاز شده و آگسترده  باز از مدتها پيش 
ه تر مي شود ن گستردآهمچنان دامنه 

احمدي نژاد ، بهتر از صدام حسين .  
.  يد آبكار  تبليغات بر ضد ايران مي 

اگر صدام سالح كشتار جمعي نداشت، 
رژيم ايران تأسيسات هسته اي مخفي 

ينده نزديك آدارد و بنا بر تبليغات،  در 
مركز . به سالح اتمي مجهز مي شود 

تروريسم جهاني و عامل شورش در 
.  انستان نيزمعرفي مي شود عراق و افغ

و با تصويب طرح ليبرمن، سناي امريكا 
به بوش براي جنگ با ايران چراغ سبز 

  . نيز داده است 
  

اخطار : مصوبه سناي امريكا * 
سناي امريكا به ايران در باره 
حمله ها كه در عراق به قواي 

   : امريكا مي شوند
  
 ژوئيه ،  سناي امريكا  به 12 در ◄

اء از تدابير تنبيهي بر ضد رآاتفاق 
ايران بخاطر همدستيش با شورشياني 
كه سربازان امريكائي را مي كشند، 

راء  آرأي دادن به اتفاق .  حمايت كرد 
به طرحي كه سناتور ليبرمن پيشنهاد 
كرد  اخطار سخت  سناي امريكا به 

  . ايران است 
ايرانيان بايد :       ليبرمن مي گويد

ف نظرهاي سياسي بدانند برغم اختال
در واشنگتن،  ما در برابر حمالتي كه با 
حمايت ايران به قواي امريكا مي 

  . شوند، متحد هستيم 
    مصوبه سنا از حكومت امريكا مي 
خواهد گزارشي در باره نقش تهران 

  .در  جنگ عراق به كنگره تسلبم كند
     درست يك هفته بعد از اين كه 

در عراق سپاه فرماندهان نظامي امريكا 
قدس را متهم كردند  به استفاده از 
افراد حزب اهللا لبنان در تعليم دادن 
افراطي هاي عراقي براي حمله به 
سربازان امريكائي و كشتنشان، سنا طرح 

  . پيشنهادي را تصويب كرد 
 ايران دعوي ارتش امريكا را دروغي ●

  .مضحك خواند 
زمان  زمان حمله به ايران * 

 بمب 2009ن در ايرا. است 
اتمي خواهد داشت و اگر امروز 

به ايران حمله نشود، فردا دير 
  :است 

  
 ) 2007 ژوئيه 10(  ژروزالم پست ◄

قول ژنرال يوسي كوپر واسر، رئيس  
پيشين بخش تحقيقات اطالعاتي ارتش 

  :اسرائيل  را نقل كرده است 
   از پيش معلوم بود كه مجازاتهاي 

نامه توليد اقتصادي  مانع اجراي بر
، بنا بر اين، زمان. سالح اتمي نمي شود 

 حمله نظامي به ايران و از ميان زمان 
.   بردن تأسيسات اتمي اين كشور است 

ستانه توليد سالح اتمي آايران  در 
يعني به زودي توان غني سازي . است 

از .  صنعتي اورانيوم را پيدا مي كند 
 سال وقت مي 3ن پس، دو  تا آ

  . ه سالح اتمي را توليد كند خواهد ك
    هر اندازه زمان پيش مي رود،  از 
ميان بردن تأسيسات اتمي با حمله 

  .               نظامي مشكل تر مي شود 
  

عسگري اطالعات گسترده اي * 
در باره فعاليتهاي اتمي ايران در 

   :اختيار غرب گذاشته است
  
 ژروزالم پست همان تاريخ از قول ◄
خبر » مور عمومي ژروزالم مركز ا« 

مي دهد كه سرتيپ پاسدار عسگري ، 
معاون پيشين وزارت دفاع ، اطالعات 
كاملي را در باره برنامه توليد سالح 
اتمي ايران در اختيار غرب گذاشته 

به استناد اين قول، ژنرال  .  است 
كوپر واسر بر اين نظر است كه نبايد 
حمله نظامي به ايران را به تأخير 

با توجه به اين واقعيت كه .  داخت ان
پيشرفت علمي و فني  كار توليد ماده 

سان آورده هاي واسط آاوليه و  فر
كرده و بهبود بخشيدن به تكنولوژي و 

حفاظت از ) سيستم (نيز تكميل سامانه 
تأسيسات در برابر حمله نظامي ممكن 
كرده است، براي غرب حمله  به 

   . سان نيستآتأسيسات اتمي ايران 
 ژوئيه ، واشنگتن 10     روز  سه شنبه ،  

پست عكسهاي هوائي را  فاش كرد كه 
از  تأسيسات اتمي زير زميني ايران در 

اين عكسها .  منطقه نطنز گرفته شده اند 
نشان مي دهند  كه تونلهائي ساخته 
شده اند  كه تحليل گران مي گويند 
بكار پنهان و حفاظت كردن از اجزاي 

گاه غني سازي اورانيوم كليدي دست
  . يندآمي 

    بنظر كوپر واسر تا زماني كه روسيه با 
امريكا همراه نشود، مجازاتهاي 
اقتصادي مؤثر تعيين و به اجرا در نمي 

شوند، براي اينكه مجازاتها مؤثر .  يند آ
تهديد به حمله نظامي نيز بايد جدي 

  . باشد 
     هرچند ايران خود را براي جنگ 

مي كند، اما هيچيك از مسئوالن ماده آ
ن بر اين باور نيستند كه امريكا يا آ

اسرائيل براستي قصد حمله به ايران را 
  . داشته باشند 

     ايران از روسيه سامانه ضد هوائي 
تأسيسات اتمي . خريداري كرده است 

خود را در استحكامات زير زميني قرار 
داده است  تا اگر حمله اي انجام 

بتواند دفاع كند و تأسيساتش گرفت ، 
با اينهمه، يك تهديدي .  از بين نروند 

جدي به حمله نظامي  كه رهبران دنيا  
ورند و استقرار قواي كافي در آبعمل 

مرزهاي ايران ، مسئوالن ايران را از 
ادامه دادن به اجراي برنامه اتمي خود 

  . منصرف خواهند كرد 

در ) : ژوئيه16(گاردين * 
ش، طرفداران جنگ حكومت بو

با ايران دست باال را پيدا كرده 
  :اند 

  
 در كاخ سفيد، توازن قوا ميان ◄

طرفداران جنگ با ايران و مخالفان با 
راه حل نظامي، بسود اولي ها  برهم 

طرفداران حمله نظامي . خورده است 
 ماه به پايان 18نند كه آبه ايران بر

رياست جمهوري بوش بيشتر نمانده 
پيش از پايان دوره ، او بايد است و 

  . دستور حمله به ايران را صادر كند 
گاه در واشنگتن به آ     يك منبع بسيار 

بوش كسي : گفت ) گاردين ( ما  
نيست كه كاخ سفيد را ترك كند در 
حالي كه پرونده اتمي  ايران بالتكليف 

  .  مانده باشد 
     ديگ چني ،معاون رئيس جمهوري 

ي مديد است كه از حمله امريكا ، مدت
نظامي به ايران حمايت مي 

 وزير خارجه ،كندولزا رايس.كند
امريكا،  و روبرت گيت ، وزير دفاع 

سال . امريكا، در برابراو ايستاده بودند
گذشته بوش،در موافقت با نظر رايس  

رايس به اتفاق وزراي .  موضع گرفت
لمان  راه آخارجه انگلستان و فرانسه و 

ي را  در پيش گرفتند و حل  سياس
كوشيدند مسئله اتم ايران را از اين راه 

  . حل كنند 
      اما ماه گذشته ، در اجتماع كاخ 
سفيد، ديگ چني فقدان نتيجه ملموس 

ويز كرد و آراه حل سياسي را دست 
بارديگر اصرار ورزيد كه گزينش 
نظامي، گزينشي است كه نتيجه بخش 

  . يت كرد بوش نيز از نظر او حما. است
 معاون وزير امور Burns    نيك برنس 

خارجه، مسئول ايران  كه يكي از 
مدافعان حل مسئله از راه گفتگو است ،  

گفتگوها بسا تا : ن اجتماع گفت آدر 
.  بطور خواهند انجاميد 2009ژانويه 

سخن او  براي بوش و ديگ چني 
  . سخت ناخوشايند شد 

: يد    منبع موثق درواشنگتن مي گو
بوش وديگ چني براين باورندكه 

نها  در مقام رئيس جمهوري و آجانشين 
معاون او،خواه دموكرات و چه 
جمهوريخواه ، كساني   نخواهند بود 
كه  بطور قاطع در مورد ايران عمل 

اين دو همچنين بر اين نظر .  كنند 
نيستند كه بايد بگذارند اسرائيل اين 

 منطقه حمله را انجام دهد  زيرا تمامي
امريكا را مورد سرزنش قرار خواهد 

  .داد 
    پاتريك كرونين، مدير مؤسسه بين 
المللي مطالعات  استراتژيك ، مي 

انتخابي كه حكومت بوش بايد :  گويد
يا به ايران حمله نظامي : بكند اينست 

كن و يا بگذار اسرائيل  اين كار را 
  . بكند 

  كشتي جنگي امريكا 277     نيمي از  
از .  نزديك به ايران قرار گرفته اند 

اما تصميم .  ن جمله ، دو ناو هواپيما آ
ينده گرفته نخواهد آبه حمله، تا سال 

ن وقت، وزارت خارجه آتا .  شد 
امريكا مي تواند راه حل ديپلماتيك 

  .خود را دنبال كند 
  

تشديد فشارهاي اقتصادي 
  :به ايران و اثر فشارها 

  
اريهاي هرگاه سرمايه گذ* 

 5خارجي بعمل نيايند، ساالنه 
درصد از توليد نفت و گاز  

  :كاسته مي شود
  
پرسيده )   ژوئيه 10(  استراتفور ◄

  8 در صفحه  چرا ايران با جيره بندي بنزين ، : است 

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

شكار آضعف خود را بر غرب ، چنين 
ابراز كرد ؟ در مقام يافتن پاسخ براي 

ها را  خاطر اين پرسش، اين واقعيت 
  :نشان مي كند 

، مدير شركت نفت و     اكبر تركان 
از توليد نفت : گاز پارس ، گفته است 

 درصد كاسته خواهد شد 5ايران ساالنه 
هرگاه  سرمايه گذاري در صنعت و 

  .نفت و گاز افزايش نيابد
 ژوئيه ،  روزنامه شرق گزارش 9     در 

كرده است كه بانكهاي اروپائي 
با ايران محدود معامالت مالي خود را 

كرده اند و اين امر، سرمايه گذاري در 
بهره برداري از ذخاير نفت را مشكل 

اما : روزنامه مي افزايد .  ساخته است 
وزارت  نفت صندوق تضمين سرمايه 
گذاري در نفت و گاز را ايجاد مي 

  . كند تا سرمايه الزم را تأمين كند 
دولت :     وزيري هامانه گفته است 

مد خود از لحاظ آأمين كسر دربراي ت
باال رفتن بهاي بنزين وارداتي ، ناگزير 
شده است بنزين را جيره بندي و بهاي 

اما با حيره بندي .  ن را افزايش دهد آ
سيب پذيري خويش را آبنزين، ايران 

. شكاري شگفت انگيزي ، ابراز كرد آبا 
گاهي از اين ضعف ، آامريكا نيز  با 

اي وارد كردن ن برآنست كه از آبر
  . فشار به ايران استفاده كند 

     اما چرا ايران  اين سان ضعف خود 
شكار مي كند ؟   چرا در اين زمان آرا 

كه بر سر عراق با امريكا در مذاكره 
است، اين سان ضعف خود را بروز مي 
دهد ؟  در  مذاكره اي از اين نوع، 
هريك ازدو طرف مي كوشندموقعيت 

ند و قوي نشان خويش راقوي ساز
دهند و مراقبت مي كنند هيچگونه 

ايرانيها مذاكره .  ضعفي را بروز ندهند 
اما بنظر . كننده هاي بغرنجي هستند

مي رسد كه ايران مي خواهد بگويد 
با توجه به مشكل سوخت كه دارد، 

در .  اجراي برنامه اتميش ضرور است 
همان حال،  تا وقتي به امريكا به توافق 

ت نيافته است ، حاضر نمي عمومي دس
شود در مورد  متوقف كرده برنامه 

كند كردن . اتمي خود كوتاه بيايد 
عمليات غني سازي اورانيوم، نشان 
دادن حسن نيت  و در همان حال، 

  .زمينه سازي براي مذاكره است 
نشان دادن ضعف ، :  انقالب اسالمي 

كسي را متقاعد نمي كند ايران نياز به 
بلكه جهانيان را . دارد انرژي اتمي 

متقاعد مي كند كه ايران رژيمي 
نكه آاستبدادي بي كفايت دارد كه  بجاي 

سرمايه هاي خود را در صنعت نفت بكار 
اندازد و از جمله از اتالف بي حساب 

ورده هاي نفتي جلوگيري كند، خورد آفر
... و برد مافياها و ايجاد تأسيسات اتمي و

رژيم مسئله و در حقيقت، اين . مي كند 
بحران ساز است و بحران بنزين را هم 
بلحاظ قراردادن مردم ايران تحت فشار 
بيشتر ساخته است و  هم ، نوعي زمينه 
سازي براي تن دادن به معامله بر سر اتم 

   . است
  

تشديد فشارهاي اقتصادي و * 
  :نها بر اقتصاد ايران  آاتاثر

  
 13لمان ، آصداي (  دويچه وله ◄

همان  در: گزارش كرده است ) ژوئيه  
 متحدان  مي كوشد كايكه آمرحال 
 تي امني شوراي خود و اعضا يياروپا

 هي عليشتري بيها ميرا به اعمال تحر
 و دامنه زاني، در عمل مبر انگيزد رانيا

  استشي رو به افزاي كنونيها ميتحر
 در رابطه با تي امنيدو مصوبه شورا   

وجود  را به يي فضاران،ي اميتحر
 در ها مي تحراند كه عمالَ آورده

 نمانده و ي مصوبات باقنيمحدوده ا
 . اند افتهي يتر ابعاد گسترده

 ها، مي تحريها  نمونهنيتر  تازهدر   
 نام پنج كاي آمريوزارت بازرگان

 را به اتهام داشتن گري ديرانيشركت ا
 وارد يحاتي تسليها ارتباط با برنامه

 كشتار تحاي كنترل تسلاهيفهرست س
به گزارش .  كرده استيجمع

 5 ني ااني از متري رويخبرگزار
 يها تيشركت، سه شركت در فعال

 دارند و دو شركت لت دخايا هسته
 و ساخت هي تهاشان تي حوزه فعالگريد
 يماهاي و هواپي موشكيها ستميس

 .  استنيبدون سرنش
 شركت تازه 5 فرانسه نام يخبرگزار   

رح اعالم كرده  شني را به اشده ميتحر
 ران،ي اي اتميسازمان انرژ: است

 ي گروه صنعتك،يشركت كاال الكتر
 ي باقردي شهي همت، گروه صنعتديشه

 . مصباحيو شركت انرژ
 هي بنا به توصهي  تركگر،ي دي اقدامدر   

 نگي بوئيماي سه فروند هواپكا،يآمر
MDاند   بودهراني خود كه در اجاره ا

 نيا. استرا قبل از موعد پس گرفته 
 راني در ناوگان شركت امايسه هواپ
 . اند ه كرد ي متيتور فعال

 تور، راني عامل اري مد،ي صادقيمهد   
 يضمن اعالم خبر فوق به خبرگزار

 در كايفارس، گفته است كه آمر
 3 ي مشابه صاحبان اصلياقدام
 كه در MD نگي بوئگري ديمايهواپ

 و شركت ريا شياجاره شركت ك
اند را متقاعد   بودهنيسپ كاييمايهواپ

 خود يكرده است كه به قرادادها
 ني دهند و ااني از موعد پاشيپ

 .رندي را پس بگماهايهواپ
 تي گذشته ممنوعيها  سالدر   

 يماهاي به هواپراني ايدسترس
 يني معي و قطعات آنها مشكالتييكايآمر

 جادي اراني ايي ناوگان هوايرا برا
 با زيپا ن باس اروريشركت ا. كرده است

 يها  كه شركتينيتوجه به سهام مع
 ي در آن دارند، دائماَ از سوييكايآمر

 فشار بوده است كه ريواشنگتن ز
 كايآمر.  انجام ندهدراني با ايا ملهمعا

 و قطعات آن ماي فروش هواپميكه تحر
 را از زمان اشغال سفارتش در رانيبه ا

, ، در دو  تهران به اجرا گذاشته است
 فروش آنها را يري از سرگريخسه سال ا

 يا  برنامه هستهقيمشروط به تعل
 . كرده استي اسالميجمهور

 ي فشارهانيشتري است كه ب يگفتن   
 متوجه ران،ي امي تحري براكايآمر

.  كشور استنيعرصه نفت و گاز ا
 ي براكاي در كنگره آمري قانونبيتصو
 ي نفتيها  شركتهي مجازات علديتشد

 كنند، ي ميگذار هي سرمارانيكه در ا
در .  اقدامات استني نمونه انياز آخر

 و واشنگتن بر شركت ازي نيعرصه عمل
 كماكان فشار شياتر) OMV (يام و

 ي دالرارديلي م30 تا توافق آورد يم
 نهي در زمي اسالميخود با جمهور

 يها استخراج و صدور گاز از حوزه
 . را به اجرا نگذاردراني ايگاز
 ها ميفشارها و تحر ني امجموعه    

 يباعث شده كه وزارت نفت جمهور
 نهي در زميني با مشكالت معياسالم

 و ي خارجيها يگذار هيجلب سرما
 خود روبرو يها  پرژوهي مالنيتأم

 راني نفت اري رابطه وزنيدر هم. باشد
 تي فعالمياذعان كرده است كه تحر

 سبب شده يراني ايها  بانكيبرخ
 يها از طرح ي شماريمال نياست  تأم

نفت و گاز در كشور با مشكل مواجه 
 .شود

 راني بزرگ ايها  بانكي برختيفعال   
مانند سپه و صادرات مشمول 

 تي امني شده كه شوراييها ميتحر
 خود ري اخيها سازمان ملل در قطعنامه

 .  اعمال كرده استراني اهيعل
 حل ي براران،ي نفت اري گفته وزبه   

 يها برا  بانكني امي كه تحريمشكالت
 يها  الزم جهت  طرحهي سرمانيتأم

 كرده، دولت قرار جادينفت و گاز ا
 و ياست از محل اعتبارات داخل

 يري گمي تصمي ارزرهيحساب ذخ
  . كند

 
  ستانه ورشكستگي آبانك سپه در*
  
مسئولين سيستم بانكي ايران بر اين ◄

امر كه بانك سپه در معرض 
خطرورشكستگي  قرار دارد بخوبي 
واقف هستند و ليكن هيچ اقدامي 
جهت هشدار دادن به مشتريان ايراني 

رؤساي شعب . اين بانك انجام نميدهند
بانك سپه در جهان مدتها پيش هشدار 
داده اند كه با توجه به تحريم 
اقتصادي  اعمال شده است نميتوانند 

و اما . دوام اين بانك را تضمين كنند
كمك بانك مركزي ايران به شعب 

نك سپه مرتبĤ  به تعويق افتاده و با
امروز اين كمك هم بسيار ناچيز است 
و هم خيلي دير ارائه شده است، 
بطوريكه اين امر نه تنها شعب اين بانك 
را در جهان، بلكه در داخل خود ايران 
نيز، در معرض خطرورشكستگي قرار 

 . ميدهد
ميالدي ، تحريم 2007از اوايل سال   

ز سوي اقتصادي گوناگوني ا
كشورهاي غربي بر بانك سپه اعمال 
شده كه برخي از آن به  عبارت 

 دي ماه ، وزارت 19در : زيراست 
دارائي آمريكا حكمي را مبني بر منع 
برقرار نمودن تماسهاي اقتصادي 
مستقيم و غير مستقيم از طرف نهادهاي 
آمريكائي با اين بانك صادر نمود 

بموجب حكم رياست جمهوري (
معني اين حكم توقف فعاليت ). 13382

اين بانك با سيستم مالي آمريكا و 
همچنين توقف فعاليت مالي دالري 

اين اقدام همچنين . آن، ميباشد
موجب ايجاد معضالتي در فعاليت 
بانك سپه با بانكهاي ديگر كه با سيستم 

بدنبال . مالي آمريكا كار ميكنند، ميشود
تصميم مسدود نمودن دارائي بانك سپه 

اعمال نظارت بر اين بانك در و 
 شوراي امنيت 1747چارچوب قطعنامه 

متعاقب . ، تشديد يافت)86فروردين (
اين تصميم، بانكهاي متعددي در جهان 
روابط مالي خود را با بانك سپه قطع 

همچنين، درسوم ارديبهشت ، . كردند
 شوراي 1747اتحاديه اروپا قطعنامه 
ني  مب3 ماده 1امنيت، منجمله پيوست 

بر تأييد تصميم شوراي امنيت در مورد 
  .بانك سپه را پذيرفت

  
  
  

شفاف كردن فعاليتهاي 
اتمي و تونلهاي زير 

ژيم ايران يا رآزميني و 
به راه رژيم كره شمالي 

  ... : ومي رود؟
  

ايران تونلهاي زير زميني * 
نزديك به مركز اتمي نطنز  

  :ساخته است 
  
ش گزار)   ژوئيه 9(  واشنگتن پست ◄

مي كند كه عكسهاي جديدي كه 
قمرمصنوعي امريكا گرفته است  نشان 
مي دهند كه در منطقه نطنز ، در جوار 
مركز اتمي، تونلهاي زير زميني ساخته 

ارزيابي كارشناسان اينست .  شده اند 
كه ايجاد  مجموعه اي بغرنج از تونلها، 

  . غاز شده است آدر زير كوه 
ين تونلها     پرسش اينست ايران چرا ا

را حفر مي كند ؟  پاسخ اينست كه در 
نطنز است كه ايران اورانيوم را غني 

حفظ اورانيوم و تأسيسات در . مي كند 
صورت حمله نظامي ، مي تواندپاسخي 

مقامات حكومت .  باشد به اين پرسش 
و سازمانهاي اطالعاتي امريكا و 
كارشناسان اتم،    بامشاهده عكسها، همه 

ياايران دركار آ:يده انداز خود پرس
ايجاد استحكامات جديد زير زميني 
براي مصون كردن تجهيزات اتمي 

  اصلي از  گزند حمله نظامي است ؟ 
ژانس آ     ايجاد اين تونلها مورد توجه 

بين المللي انرژي اتمي قرار گرفت و 
ژانس تأييد آروز جمعه، يك سخنگوي 

ژانس موضوع را با مقامات آكرد كه 
و از . در ميان گذاشته است ايران 

  . ايران توضيحات دريافت كرده است 
     ايجاد مجموعه اي از تونلها  از 
گزينشهاي نظامي ، بهنگام حمله نظامي 

.   پيشگيرانه به تأسيسات اتمي مي كاهد 
ساختن اين تونلها تنش ميان حكومت 
بوش و حكومت احمدي نژاد را تشديد 

تقويت مي كند و موضع ديگ چني را 
مي كند كه راه حل را حمله نظامي به 

  . تأسيسات اتمي ايران  مي داند 
  
ايران : البرادعي مي گويد *

نچه آفعاليتهاي اتمي خود را در 
به نصب سانتريفوژها و  غني 
سازي اورانيوم مربوط مي شود، 

  :كند كرده است 
  
سوشيتد پرس آ ژوئيه ، 10 در ◄

ن، آگزارش كرد كه روز پيش از 
برادعي كند كردن فعاليتهاي اتمي ال

نچه به نصب سانتريفوژها و غني آدر 
سازي اورانيوم مربوط مي شود، 

نست كه ايران مي خواهد آعالمت 
مشكلش را با جامعه بين المللي بر سر 
چند و چون فعاليت اتمي خود،  حل 

  . كند 
ژانس، ژنرال اولي آ    معاون مديركل 

 رفت تا هينونن ،  همين روز به تهران
ماده است به همه آيا ايران آببيند 

ژانس پاسخ گويد و آپريشهاي 
فعاليتهاي اتمي خود را بطور كامل 

  . شفاف كند يا خير 
     هرگاه ايران بوعده خود وفا كند و 
به همه پرسشهائي پاسخ بدهد كه 
مشخص مي كنند ربط داشتن يا 
نداشتن  فعاليتهاي اتميش با توليد بمب 

مليات غني سازي اورانيوم را اتمي و ع

 كشوري 6متوقف كند ،  در تصميم 
مؤثر مي شود كه در كار تهيه قطعنامه 

  . سوم هستند 
  
ژانس بين المللي انرژي اتمي آ*

ايران اجازه داده : مي گويد 
ب سنگين آاست كارخانه توليد 

ژانس مورد تفتيش آاراك را 
  :قرار دهد 

  
است خبر داده )  ژوئيه 13(  رويتر ◄

ژانس بين المللي انرژي اتمي آكه 
ژانس از آپذيرفته است مفتشان اين 

ب سنگين بازديد كنند آكارخانه توليد 
گفتگو در باره شفاف كردن كامل . 

.  فعاليتهاي اتمي ايران ادامه دارد 
ژانس و مقامات ايراني ، در آمعاون 

  . تهران ، مشغول گفتگو هستند 
ا مفتشان     ايران اين ادعا را كه ب

ژانس همكاري كامل نمي كند، رد آ
كرد  و تأكيد كرد كه ديگر هيچ سر 
اتمي ندارد و فعاليتهاي اتميش منحصر 

  . ميز از اتم آهستند به استفاده صلح 
با تهران موافقت : ژانس نيز گفت     آ

كرده است تا اوائل ماه اوت، برنامه 
تفتيش از تأسيسات غني سازي اورانيوم  

ئوالهاي هنوز پاسخ نجسته را نطنز و س
  . تنظيم كند 

 امريكا و كشورهاي اروپائي از ●
موافقت ايران با تفتيش تأسيسات اتمي 

  .اراك، حسن استقبال كردند 
  

ايران اميدوار است مانع از * 
ن شود كه شوراي امنيت آ

مجازاتهاي بيشتري را عليه ايران 
  :تصويب كند 

  
سوشيتد پرس آ ژوئيه ، 15 در ◄
سخنگوي وزارت : ارش كرده است گز

ايران به :  مي گويد ،خارجه ايران
گفتگو بر سر فعاليتهاي اتمي خود ادامه 

ن آمي دهد و اميدوار است  مانع از 
شود كه شوراي امنيت مجازاتهاي 

  . جديدي را مقرر كند 
    محمد علي حسيني ، خبر كند شدن 
فعاليت غني سازي اورانيوم را ناديده 

فعاليتهاي اتمي در : فت گرفت و گ
  . چهارچوب روشن خود ادامه دارند 

     شوراي امنيت دو قطعنامه صادر و 
از ايران خواسته است عمليات غني 
سازي اورانيوم را به حال تعليق 

قطعنامه سوم  را امريكا و .  ورد آدر
حسيني . متحدانش تهيه  كرده اند 

ايران كوشش خود را بكار برد : گفت 
ن اجتناب شود و آاز تصويب تا كه 

ژانس با اين آاين از راه همكاري با 
هدف كه پرونده اتمي ايران از 

ژانس بين المللي آشوراي امنيت به 
  . انرژي اتمي باز گردانده شود 

  
محافظه كاران ايران نگران * 

سياستهاي اتمي احمدي نژاد 
  :هستند 

  
)    ژوئيه 10(  خبرگزاري فرانسه ◄

 كه محافظه كاران خبر داده است
ايران نيز نگران سياستهاي اتمي و 

  . اقتصادي احمدي نژاد  هستند 
رمين، سخنگوي مجاهدين آ    محسن 

انقالب اسالمي  در مقام وضعيت سنجي 
وضعيت موجود گوياي : ، گفته است 

اثرات سياستهاي عامه پسند و عامه 
او روشي را كه حكومت .  فريب  است 

   بكار مي برد ، در باره مشكل اتمي
ن را بر آمورد انتقاد قرار داد و اثر 

سخت تر شدن وضعيت اقتصاد ايران 
  9 در صفحه  . خاطر نشان كرد 

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
 



                                                                                                                                                                                       

 

 
9 
 

 
 

2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

  ارزيابي زير كه واجد : انقالب اسالمي 
مدن رژيم در آاطالعي گوياي كوتاه 

كشماكش بر سر غني سازي اورانيوم 
ور روشي است كه خميني آاست،  ياد

  :برده اند و خامنه اي بكار 
  

كره شمال مهمترين مركز * 
اتمي خود را تعطيل كرد و 
كريستين ساينس مونيتور مي 

يا ايران نيز از همان راه آپرسد 
مي رود كه كره شمالي درپيش 

  گرفته است ؟
  
 ژوئيه 18(  كريستين ساينس مونتيور ◄
مقاله مفصلي را به سياست اتمي كره ) 

 .شمالي و ايران اختصاص داده است 
يا كره شمالي و آ: عنوان مقاله اينست 

ايران به راستي دست از اجراي برنامه 
اتمي خود بر مي دارند ؟  به نظر 
روزنامه ، اين امر كه هفته اي پيش از 

ن، كره شمالي مركز اتمي خود را آ
ژانس بين آتعطيل كرد و به بازرسان 

المللي انرژي اتمي اجازه بازرسي از 
 داد و نيز اين تأسيسات اتمي خود را

امر كه ايران اجازه بازرسي را به 
ژانس داد و فعاليت غني آمفتشان 

سازي خود را كند كرد، گوياي مؤثر 
با وجود . بودن روش ديپلماتيك است 

اين، براي همه اين پرسش برجاست ؟ 
يا با اين كارها، اين دو رژيم پوشش آ

مي سازند تا كه مقصد خود و فعاليتها 
  ن  را مخفي كنند ؟ آه براي رسيدن ب

، نظير جون     راست گرايان امريكائي
 به اين پرسش پاسخ مثبت مي بولتن، 

اما هواداران راه حل . دهند 
روش : ديپلماتيك مي گويند 

ديپلماتيك نخست ليبي را از تعقيب 
برنامه اتمي خود  منصرف كرد و اينك 
نوبت به ايران و كره شمالي رسيده 

تغيير : ي گويد اين روش م.  است 
ن آروش يك رژيم كارساز تر از تغيير 

  !رژيم است 
  
خميني و خامنه اي و احمدي *

غاز بحراني كه مي آدر نژاد  
در پايان   ترمز مي برند و سازند 

 ناگزير مي شوند از ترمز ن،آ
  :دستي استفاده كنند 

     
خيلي ها بودند  بدين سو، از انقالب ◄

گري دم كه از انقالبي گري وشورشي
 فكر مي كردند كه خداوند . مي زدند 

نها و آمتعال جهان هستي را براي 
 . آفريده است  بر مردم حكومت آنها 

كم نبودند از اين افراد كه اول انقالب 
كشيدند ولي بعد از مدتي ميشاخ و شانه 

  .ند ردماست ها را كيسه ك
خميني بر خود تكليف مي دانست  ●

 با  ولوت ببرد كه مردم ايران را به بهش
 براي . كتك و لگد و چوب و چماق 

 خود گروههاي چماق كش را ،اين كار
او چنان عمل . نيز به وجود آورده بود 

كرد كه گوئي خداوند او را مكلف 
 كل جهان را مسلمان ناب كرده است 

  . كتبي كند ممحمدي متعهد و 
را به  انقالب نكه مردم آ    بعد از 

و را به ايران پيروزي رساندند و ا
و وردند، منم كردن را شروع كرد آ

ديگر بعد از آن تصرف سفارت امريكا 
 فالن مي كنم وبهمان مي : ترمز بريد 

 بي ترمز سرعت گرفت  آنقدر . كنم 
پايان ماجراي گروگانگيري، كه در 

نچه نبايد آسازشي پنهاني كرد و هر 
  . بدهد داد 

و  همه به ا، جنگ با عراقمورد در      
 آقا ادامه نده و به فكر صلح :مي گفتند 

 دعا كنيد  : مي گفتوهم باش ولي ا
خميني بميرد زيرا تا او زنده است 

در اواخر . دست از جنگ بر نمي دارد 
جنگ متوجه شد كه هر چه گفته بود و 
هر ادعايي كه داشت مفت بود و راه 

اين شد  . شتقدس از كربال نمي گذ
 زهر،  ناگزير بهنگام سركشيدن جام كه 

كشد و همه بترمز دستي را شد 
امتيازاتي را كه ممكن بود از قبل 

  .عقالنيت به دست آيد به باد فنا داد 
البته براي اينكه بتواند جلوي برخي    

از اعتراضات را بگيرد دست به اعدام 
د و زدست جمعي زندانيان سياسي 

قدرت را به نيروي حافظ خود و 
  .واگذار كرد سپاه ، حاكميت خود 

 بعدي هاشمي وخامنه اي هاينفر    
 آنها هم در ابتدا خيلي نفس . بودند 

كش مي طلبيدند ولي هر كدام به نوبه 
خود زماني رسيد كه زيپ دهانشان را 

  .كشيدند 
ن كار ا هسته اي نيز هم در ماجراي ●

 چند . كرده بود را كردند كه خميني 
نفر بودند كه همواره دم از ترمز 

يدگي و فرمان بيرون پرت كردن و بر
 هسته اي و تهاجم به سرعت گيرقطار 

... سياست هاي كشورهاي خارجي و 
  :مي زدند از جمله 

پي در رهبر ترسو،  كه خامنه اي  ●
هجوم مأمورانش به كوي دانشگاه 

 مانند كودكان از ،  تير18 تهران در
ترس اينكه از ساقط شود به گريه افتاد 

 را كتك زده جويان دانشنها كهآو 
در ...  نفرين مي كرد و بودند را 

 از دمجريان هسته اي مانند خميني 
عقب نشيني نكردن و حركت رو به 

ولي اين اواخر معلوم شد كه . جلو زد 
  او هم بايد جام زهر را بنوشد 

 برخي از ،  زرنگي راه ولي از   
مشاوران كاري كردند كه به جاي او 

كار . نوشند را بزهر ديگران جام 
مشاوران در تاريخ ايران بي سابقه بود 

كم  به رياست جمهوري رساندن نآو 
 نام احمدي نژاد خرد بي كفايتي به

ترمز و فرمان قطار برنامه اتمي . بود 
ايران را احمدي نژاد كند و بيرون 

پس جام زهر را نيز او بايد . انداخت 
اما به همه كم خردي، بسا تن  . سركشد 
ن را به آيدن جام زهر ندهدو به نوش

چنانكه . دهد» رهبرفرزانه« دست 
 اجازه عقب نشيني راخامنه اي كرد و 

اراك ب سنگين آ كارخانه بازرسي از
   .  داد،را هم كه تا به حال نداده بود

 ترمز بريده  » رهبر« با عقب نشيني    
 مانند  .  ديگر هم متوقف مي شونديها

سته اي نه احمدي نژاد كه در جريان ه
تنها به اندازه يك سر سوزن كه به 
اندازه يك دنيا عقب نشيني كرد و دم 
نزد تا بازرس ها بيايند و براي ايران 

 كه چه اطالعاتي را كنندتعيين تكليف 
  نام  . بايد بدهد و چه كاري نبايد بكند

ند مذاكره ه ارا گذاشتاين عقب نشيني 
بين المللي انرژي و همكاري با آژانس 

  .هسته اي 
 بود كه دو كاريهمكاري با آژانس    

 مي ژيم مافياهارسال قبل آژانس از 
نمي  زير بار آن اين رژيم خواست و 

 بيشتر از ستحاال مجبور شده ا. رفت
  ، ندت آنها در آن زمان مي خواسه آنچ

  .بدهد 
  ،  ترمز بريده اصلي  ميان، در اين  ●

كسي كه در جاده يك طرفه فرمان 
وبيل خودش را به بيرون پرت اتوم

 ،  يعني حسين شريعتمداري،كرده بود
 كه نه ه استهم كارش به جايي رسيد

تنها در مقابل امريكا حرفي براي گفتن 
 جزيره بجرين برابر شيخ در  بلكه ردندا

نچه را در كيهان آمجبور شد بگويد هم 
 بوده است و نظر شخصي انوشته است، 

.  
 براي جهان او كه همواره در كشور  

خط و نشان مي كشيد و فكرمي كرد  
از اينجا بايد جهان را اداره كند چنان 
در مقابل بحرين عقب نشيني كرد كه 

 بابا خوب  :يكي از دوستان مي گفت
است كه بحرين است اگر كشور 
ديگري اينگونه برخورد مي كرد حتما 
حسين شريعتمداري خود به پابوس آن 

  .پادشاه مي رفت 
آنقدر در هم و بر هم شده ور    كش

است كه هر بچه مافيايي براي خود 
يك محله را اشغال كرده است و 
فكرمي كند بايد با دنيا وارد درگيري 

اينها خوب است از عقب نشيني . شود
در برابر بحرين عبرت بگيرند و از 

برخيزند اگر مردم كشور :خودبپرسند
كه برمي خيزند،چه روزگاري را پيدا 

   .كردخواهند 
  

: مدهاي بحران اتمي آپي 
تشديد فشار بر مردم ايران، 
زد و خورد مسلحانه در مرز، 

دم آدستگيري جاسوس و 
  :ربائي 

  
همسر علي رضا عسگري مي * 

گويد  شوهر او را اسرائيل 
  :ربوده است

  
  ژوئيه، زيبا احمدي ، همسر 10 در ◄

علي رضا عسگري، معاون سابق وزارت 
رگزاري مهر گفته دفاع ايران ، به خب

 درصد مطئنم شوهرم را 90تا  : است 
رژيم .   اسرائيل ربوده است 

صهيونيستي بايد بداند كه بخاطر اين 
عمل غير قانوني و غير انساني ، تنبيه 

  .خواهد شد 
     او افزوده است  هيچگونه اطالعي 
از شوهرش نيافته است و مقامات 

زاد كردن آنظامي مي بايد يافتن و 
راورافوري شمارند و در اولويت  شوه

  .قرار دهند 
   خبرگزاري فرانسه گزارش مي كند 
كه منابع غرب بر اين نظر هستند كه 
عسگري مدارك در باره طرحهاي 
ايران درباره موشكهاي دوربرد ايران و 

نيز  اطالعات محرمانه در باره طرح  
رژيم جمهوري اسالمي در صورت بروز 

  . استنزاع با امريكا بوده 
  

جاسوس : واواك مي گويد * 
  :دستگير كرده است 

  
گزارش )  ژوئيه 10( سوشيتدپرس  آ◄

 تن را دستگير 20ايران :  كرده است 
نها اتباع خارجي آدر ميان . كرده است
اين عده در نزديكي مرز با .  نيز هستند 

عراق  دستگير كرده و  به عمل 
  . جاسوسي متهمشان كرده اند 

تابعيت )  ايرنا( ري ايران       خبرگزا
اما .  غير ايرانيها را معين نكرده است 
اين : قول واواك را نقل كرده است 

عده براي امريكا و متحدان غربيش 
  . جاسوسي مي كرده اند 

ن نيز، واواك چهار آ     پيش از 
، هاله اسفندياري و كيان تاج ايراني

 را بخش و پرناز عظيما و علي شاكري
 امريكارا نيز دارند، دستگير و كه تابعيت

نها را متهم كرده است كه بر ضد آ
  . امنيت ملي ايران فعاليت مي كرده اند

      درفوريه گذشته نيز واواك اعالم 
كرده بود جاسوسان امريكا و اسرائيل 
را كه در مناطق مرزي فعاليت مي 
كرده اند را شناسائي و دستگير كرده 

  . است 
ي بي سي از تهران  ژوئيه ، ب16 در ◄

گزارش كرده است كه چهره هاي دو 
دانشگاهي، هاله اسفندياري و كيان تاج 
بخش را در تلويزيون ايران نشان داده 

نها را پخش آقرار است اعترافات . اند 
اين دو اعتراف كرده اند كه . كنند 

براي سرنگون شدن رژيم ايران فعاليت 
و اين دو و پرناز عظيما . مي كرده اند 

علي شاكري به جاسوسي بسود امريكا 
در قسمتهائي كه . متهم شده اند 

تلويزيون پخش كرده است، اين دو 
گفتند در كوششي شركت داشته اند 

رام آن روي دادن انقالب آكه هدف 
  . در ايران است 

 ژوئيه از 18نها در آ اعترافات ●
  .تلويزيون ايران پخش شد 

  
قواي ايران با چريكهاي كرد * 
  :ر زد و خورد مسلحانه است د
  
)  ژوئيه12(سوشيتدپرسآبه گزارش ◄

توپخانه ايران، روستاهاي كرد نزديك 
ن آعلت . تش گرفته اند آبه مرزرا زير 

نفوذ گروه هاي چريك كرد به داخل 
ايران و انجام عمليات مسلحانه بوده 

  .  است 
    اين روز، سومين روز زد و 

كرد خوردهاي مسلحانه با چريكهاي 
  . بوده است 

    گروهي كه به اين زدو خوردهاي 
زندگي « مي پردازد ، خود را حزب 

ك جدا .ك.مي خواند واز پ» زاد آ
ن از آهرچند بيشتر اعضاي . شده است

كردهاي تركيه هستند اما شعبه ايراني 
  نيز دارد و 

    اين گروه از امريكا پول و اسلحه 
نه مي گيرد براي  انجام عمليات مسلحا

  .ايذائي  در ايران 
  

افزايش فشار و تشديد فشار * 
ويز تشديد سركوب در آدست 
  :ايران 

  
گزارش نماينده )  ژوئيه 13(  فيگارو ◄

خود در تهران، دلفين مينوئي را  زير 
عنوان خفه و خاموش كردن هر 
. صدائي كه به اعتراض بلند مي شود

تشديد فشار  بين المللي به ايران ، 
ويز آمه هسته اي ، دست بخاطر برنا

تشديد و گسترش فشار بر مردم ايران 
  : شده است

 موج سركوب ايران را فراگرفته ●
 150000هاي اخير،  در هفته . است 

هزار تن از زنان بخاطر كامل نبودن 
  . حجاب خود دستگير شده اند 

    تهديد وتوقيف دانشجويان و 
كارگران و نيز ايرانياني كه مليت 

ري را نيز پذيرفته اند و زنان كشور ديگ

طرفدار حقوق زنان و  روزنامه نگاران 
شدت و گسترش ، و مخالفان سياسي 

  .يافته است 
 در  سالن نگارش  اين روزنامه ●

محلي ،  بر اثر محدوديتهاي تحميلي 
ماه هاي اخير ، قلمها از نوشتن بر 

زيرا جز انتشار . كاغذها   بازمانده اند 
م و اظهارات رئيس سخنان رهبر معظ

جمهوري احمدي نژاد ، مطلبي را نمي 
يك روزنامه نگار . توان انتشار داد 

جوان كه ترجيح مي دهد نام خود را 
نبرد، مي نالد كه  نوشتن  تن دادن به 

  .   خطري مهار نكردني شده است 
   نوشتن در باره قطعنامه هاي شوراي 

نوشتن در باره . امنيت، ممنوع است 
ها توسط نيروي انتظامي مأمور توقيف 

مبارزه با بد حجابي و ديگر رفتارهاي 
نوشتن در . غير اسالمي، ممنوع است 

باره فشارها كه بر اقليت سني وارد مي 
  ... شوند، ممنوع است 

    يك ماه پيش، بخشنامه سه صفحه اي 
از سوي شوراي عالي امنيت ملي  به 

اين بخشنامه .  روزنامه ها ابالغ شد 
هرست موضوعهائي است كه روزنامه ف

نها آها از انتشار خبر و نظر در باره 
نها كه بخشنامه را آ.  ممنوع هستند 

رعايت نكنند، تهديد مي شوند، گاه 
توقيف و يا مجبور به تعطيل روزنامه 

  . مي شوند 
     تازه ترين نمونه ، تعطيل روزنامه 
اصالح طلب هم ميهن و خبرگزاري 

  . صله يك هفته است ايلنا ، به فا
روزنامه :  شالق زدن در مالء عام ●

هر روز  تابلو : نگار به ما مي گويد 
تجاوزهاي به حقوق انسان سياه تر مي 

رژيم خود را از خارج زير .  شود 
تهديد مي بيند و  در داخل سركوب 

از ماه مارس بدين سو،  تاريخ . مي كند
تصويب دومين قطعنامه بر ضد ايران ، 

ا تن از جانبداران حقوق زن دهه
زاد شده آتوقيف و با سپردن ضمانت 

نها پرونده تشكيل آبراي بعضي از .  اند
.  شده است و تحت  محاكمه هستند 

  ، به تازگي،رام عليآنها ، دل آيكي از 
 ماه زندان و خوردن شالق 34به 

او  جانبداري از » جرم « .  محكوم شد 
در برابري زن با مرد در حقوق ، 

كشوري است كه بنا بر قانون اسالمي 
كه مجري است ، زن اغلب نصف مردم 

  . يد آبيشتر بشمار نمي 
 هزار زن، 150000      غير از توقيف 

شالق زدن و سنگسار كردن در مالء  
در همين هفته، .  عام نيز معمول است 

يك مرد به اتهام زنا، برغم  تعهدي كه 
رده   ك2002مقامات ايراني در سال 

  . بودند، در مالء عام شالق خورد 
، منصور )  ژوئيه 10(  سه شنبه شب ●

اصانلو،  رهبر سنديكاي رانندگان و 
، در كاركنان اتوبوس راني تهران 

. كوچه ،  كتك خوران ربوده شد 
. ربايندگان شخصي پوش بودند

همكاران او در اطالعيه اي ربودن او 
را به واواك نسبت مي دهند و 

  .زادي فوري او هستند آر خواستا
 ساله، مي 25رش، يك دانشجوي  آ●

احمدي نژاد دارد قيافه واقعي : گويد 
او وقتي . خويش را نشان مي دهد 

انتخاب شد، نخست به سياست خارجي 
مشغول شد، امريكا را به مبارزه طلبيد و 
خواستار حذف اسرائيل از نقشه دنيا 

  10 در صفحه  در ميان تعجب همگاني، در داخل،  .شد
  
  

 در درون؟سازش با بيرون و سركوب
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2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

زادند  براي تماشاي آگفت زنان 
و نيز . مسابقه فوتبال به  ورزشگاه بروند 
، در قول داد دانشجويان اميركبيركه

 ،  با حضور احمدي نژاداجتماعي
تش زده بودند، آعكسهاي او را 

اما با گذشت . مجازات نمي شوند 
ماهها ، حكومت او كه بخشي از 

 تشكيل اعضايش واواكيها و پاسدارها
مي دهند،  شروع كرد به حمله به 

 تن از 10حدود . همان دانشجويان 
جز .  نها، همچنان در زندان هستند آ
نها و زنان،  مدافعان حقوق انسان و آ

روزنامه نگاران و كارگراني كه سنديكا 
تشكيل مي دهند  قربانيان 
سركوبگريهاي حكومت احمدي نژاد 

  . هستند 
، يكي از ن دستگيري حسين موسويا●

اعضاي تيم پيشين گفتگو با غرب بر سر 
اعالن برنامه اتمي ايران،  در تهران،  

  جانبداران گفتگو با غرب به جنگ 
  . تلقي شده است 

     و بسياري از استادان دانشگاه و 
روشنفكران توسط واواك احضار و به 

نها اخطار شده است هرگونه تماس با آ
   .سفارتهاي غربي را قطع كنند

از ديد ناظران سياست داخلي و  ●
خارجي رژيم، اين سركوب نماد اراده  

نها آ كه احمدي نژاد تجسم –حاكمان 
  بر حقظ رژيم ، بهر قيمت ازراه -است 

جلوگيري از هرگونه گشايش به روي 
و نيز  افشاگر مخالفت روز .  غرب است 

افزون مردم ايران با اين رژيم ، 
 تقالي بخصوص بلحاظ اقتصادي  و

رژيم براي خفه و خاموش كردن اين 
  .مخالفت است 

(  روزنامه كريستين ساينس مونيتور ◄
گزارش مشابهي را به قلم )  ژوئيه 13

.  اسكات پترسون انتشار داده است 
تش آزير « : عنوان گزارش اينست 

امريكا ، رژيم ايران با سركوب در 
.  » داخل كشور، واكنش نشان مي دهد 

روزنامه  انصاف مي دهد كه سياست 
ورده و سبب آبوش اثر وارونه ببار 

تقويت افراطي ها در  رژيم ايران شده 
   . است

اين واقعيت را از : انقالب اسالمي 
روزهاي اول حكومت بوش، تا امروز، 

هرگاه پيوسته، خاطر نشان كرده ايم كه 
قصد حكومت بوش جلوگيري از سقوط  

 سياست او  بي نقص رژيم مافياها باشد ،
اما  اگر در ادعاي خود  راستگو . است 

باشد و بخواهد  به پيشرفت  دموكراسي 
در ايران كمك كند، سياست او  ضد اين 

دست برداشتن از تهديد . هدف است 
 ايران به جنگ و محاصره اقتصادي و
قرارندادن دستگاههاي تبليغاتي خود در 

 و اختيار زورپرستاني كه بيشتر از بوش
چني خواستار جنگ امريكا به ايران و 
سلطه اش بر وطن ما است و دست 
برداشتن از پول و اسلحه دادن به گروه 
هاي خائن به ايران و اطمينان دادن به 
مردم ايران كه از بيرون هيچگونه خطري 
كشورشان را تهديد نمي كند،  روشي 

است كه هرگاه امريكا در پيش بگيرد،  
تيار مردم ايران مي موقعيتي را در اخ

نكه بر خيزند و خود را از آگذارد براي 
استبداد خيانت و جنايت و فساد گستر 

   .بياسايند
وضعيت عراق و رفتار ارتش امريكا با     

مردم عراق ماهيت سياست بوش و هدف 
   :شكار مي كندآن را  آ

عراقي مرده اش از 
  !زخمي اش بهتراست

  نقش عربستان در-
  –اري عمليات انتح

ايران در عراق ياآ
  ......امتياز مي دهد؟ و

  
نظاميان امريكائي كه از عراق * 

 مي ت باز مي گردند، شهاد
يك : به من گفت « : دهند 

عراقي را كشتن بهتر از زخمي 
  :» كردن او است 

  
 سرباز 50 مجله نشين  شهادتهاي ◄

 در 2005 تا 2003امريكائي  كه از 
تحصيل و عراق خدمت كرده اند را  

( روزنامه ليبراسيون  . انتشار داده است 
چكيده اين شهادتها را اين )   ژوئيه 14

  :سان نقل كرده است 
نها آ دهها تن سرباز كه مجله از ●

به :  پرسيده است ،  شهادت داده اند 
چشم خود ديده ايم كه عراقي هاي 

 توسط ، غير نظامي ، از جمله كودكان
شده سربازان امريكائي كشته 

بمحض اين كه سربازان امريكائي .اند
از پايگاه خود خارج مي شوند،  به 
دلخواه خود، شروع به تيراندازي مي 

نها بسوي پيتهاي بنزين آبرخي  از .كنند
تيراندازي مي كنندكه فروشندگاه 
عراقي در كنار راه براي فروش قرار 

ن،  با پرتاب آپس از . داده اند 
بنزين تش گرفتن آنارنجك، موجب 

برخي ديگر به روي . مي شوند 
  . كودكان تيراندازي مي كنند 

      بسياري از  سربازان مي گويند اين 
جنايتها را اقليتي از ارتشيان مرتكب مي 

اغلب . اما  همه روز مي كنند.  شوند 
هيچ گزارشي نيز به سلسله مراتب 
نظامي  داده نمي شود  و اين جنايتها 

  . مانند اغلب بدون تنبيه مي 
  بيشتر شهادت دهندگان از مأموريت ●

.  خود در عراق منزجر بازگشته اند 
سرگورهبان تياموتي وستفال مي گويد 

ورم كه در تأمل هايم ، به آبياد مي : 
تحميل ترور به اين : خود مي گفتم

مردم ، تحت پرچم امريكا ، كاري نبود 
كه من بخاطرش داوطلب خدمت در 

 او وحشتي كه .ارتش امريكا شدم 
سربازان امريكائي درحمله هاي شبانه 
به خانه ، در افراد غير نظامي ايجاد مي 
. كنند ،  را غير قابل توصيف خواند

زيرا .  اغلب اين حمله ها  بيهوده اند
اغلب بر اساس اطالعات غلط انجام مي 

  .  گيرند 
:      يك گروهبان ديگرمي گويد
از هرگز يك بمب واقعي در خانه اي 

خانه ها كه مورد يورش قرار گرفتند، 
در عكسي كه گروهباني .پيدا نشد

گرفته و نيشن انتشار داده است ، يك 
سرباز امريكائي  تظاهر به خوردن مغز 
متالشي يك عراق را ، با بكار بردن يك 

  . قاشق كوچك مي كند 
    بسياري از سربازان  اين فكر را به 

ن مردم خود تلقين كرده اند كه اگر اي
رنگشان تيره است و انگليسي صحبت 
نمي كنند ، پس  چون ما انسان نيستند 

نها هررفتار  آو ما حق داريم  با 
  . خواستيم بكنيم 

     قواي امريكا بطور وسيعي لغات  نژاد 
پرستانه را اشاعه داده اند و در مورد 

« ، » حاجي « :  عراقيها بكار مي برند 
ي از سربازاني نيم... و» سياه شن زار 

نها پرسيده است ، ديده يا آكه نيشن از 
شنيده اند كه غير نظاميان بي سالح 
عراقي كه كشته شده اند و يا توسط 
خودروهاي امريكائي به زير گرفته و له 

يك خود رو، به كاروان .  شده اند 
سربازان . نظامي امريكائي نزديك شد

اعالن . تش گشودند آامريكائي برويش 
ود يا نه،  يكي از تيرها از شيشه خطر ب

خود رو عبور كرد و بر مغز زني نشست  
اين .  كه فرزندش خود رو را مي راند 

مادر سه دختر خرد سال نيز داشت كه 
.  در صندلي عقب خود رو نشسته بودند 

ورد كه آيك سرباز ديگر به ياد مي 
، بر خالف مقررات نظامي ، مافوق او 

ازي بعنوان ممنوع مي كرد تير اند
يك :  اعالن خطر را و مي گفت 

عراقي كشته بهتر از يك عراقي زخمي 
  . است 

ورد آ     گروهبان كامبل به ياد مي 
 ساله  با 14كه يك روز، يك كودك 

AK47  به سوي كاروانشان تير اندازي 
تمامي سربازان ، به مرگبارترين .  كرد

سالح بسوي او تير اندازي كردند و او 
همگي ازاين كه . تكه ساختندرا تكه 

يك شورشي راكشته اند، سخت 
وقتي ديدند يك .  خوشحال بودند 

كودك را  قطعه قطعه كرده اند، بعضي  
  . ناراحت  شدند 

 اغلب براي جلوگيري از تحقيق و ●
تعقيب، ارتش امريكا، در كنار عراقيهاي 
غير نظامي كه  سربازان امريكائي مي 

فجره قرار مي كشند، اسلحه يا مواد من
دهند  تا اينطور وانمود شود  كه 
شورشي و در حال حمله بوده اند و 

ترس سربازان .  كشته شده اند 
امريكائي خود روهاي انتحاري و 
بمبهائي است كه توسط هدايت كننده 

 در 40اين دو عامل .   منفجر مي شوند 
.  صد از تلفات ارتش امريكا  هستند

قاط حساس سربازاني كه به مراقبت ن
گماشته مي شوند،  بخاطر گشودن 

تش بروي خودروئي كه كمتر سوء آ
نها را بر انگيزد، دغدغه به خاطر آظن 

 تن سرباز و 50 تن از 9. راه نمي دهند 
نها مصاحبه آدرجه داري كه نيشن  با 
ديده اند  : كرده است ، گفته اند 

سرنشينان غير نظامي خود را  مظنون 
غلب يك خانواده اند ا.  كشته شده اند 

گاه نيز يك بمب . كه كشته مي شوند 
ن چيزي است كه آاين . واقعي است 

  .وحشتناك است 
  

نقش عربستان سعودي در * 
ناامني عراق، بخصوص عمليات 

 ايران و سوريه انتحاري  از 
  :بيشتر است 

  
 15( نجلس تايمز آ گزارشگر لوس ◄

  از بغداد گزارش مي كند كه )  ژوئيه 
حكومت بوش اغلب از نقش  ايران   ●

و سوريه در شورش در عراق صحبت 
اين دو كشور را متهم مي . مي كنند 

كنند كه از شورشيان مسلح عراقي 
نكه بنا بر آحال . حمايت مي كنند 

مقامات ارشد ارتش امريكا در عراق، 
نها آبيشترين جنگنده هاي خارجي و 

كه دست به  عمليات انتحاري مي زنند، 
مرز كشور سوم، يعني عربستان از 

  . سعودي وارد عراق مي شوند 
    بنا بر قول مقامات ارشد ارتش امريكا 

 درصد  كساني كه 45در عراق،  حدود 
از عراق ، براي شركت در جنگ بر ضد 
قواي امريكا، وارد عراق شده اند و مي 

 15. شوند  از عربستان سعودي هستند 
 10ند و  يآدرصد از سوريه و لبنان مي 

يند و  نيمي آدرصد از شمال افريقا مي 
 خارجي كه توسط قواي امريكا 135از 

  . دستگير شده اند، اهل عربستان هستند

 يك مقام ارشد كه نمي خواهد ●
افرادي : نامش برده شود، مي گويد 

مده اند بيشتر آكه از عربستان سعودي 
از تمامي ديگر خارجيان عمليات 

 درصد 50. اده اند انتحاري را انجام د
از عربستاني هائي كه در عراق مي 
جنگند، كارشان انجام عمل انتحاري 

 4000 ماه گذشته 6است و  ظرف 
  .  عراقي را كشته اند 

     اين اولين بار است كه يك مقام 
امريكائي  نقش عربستان را در شورش و 
ناامني در عراق، از پرده بيرون مي 

 . اندازد 
ن شده است كه ارتش     وضعيت چنا

امريكا مي بايد با كساني بجنگد كه 
يند كه آنها از كشوري مي آبيشتر 

دولت سعودي قادر . متحد امريكا است
نيست مانع از عبور اتباع خود از مرزها 
.  و شركت در حمله هاي خونين كند 

بدتر اين كه اين افراطي ها را از 
عربستان مي فرستاند براي اين كه  

ش امريكا  بجنگند و عراقيهاي برضد ارت
  . غير نظامي و شيعه ها را بكشند 

 يك مقام اطالعاتي امريكا در ●
دولت سعوديي : واشنگتن مي گويد 

كاري براي جلوگيري از رفتن اتباع 
  . افراطي خود به عراق نمي كند 
دولت :      برخي ديگر مي گويند 

سعوي طرفداران القاعده را بر مي 
نها در آق بروند تا از شر انگيزد به عرا

سميع عسگري ، . عربستان راحت شود
نماينده مجلس و مشاور نخست وزير 
عراق دولت سعودي را متهم مي كند 
كه دانسته و بقصد ايجاد ترور و وحشت 
در بغداد  مي گذارد اين افراد  وارد 
. عراق شوند و دست بكار جنگ بزنند 
 وگرنه ،  عربستان سازمان امنيت بسيار
قوي دارد و مي تواند مانع از عبور 

در . اتباعش به خاك عراق شود 
مساجد عربستان، امام جماعت ها مردم 
را به جهاد در خاك عراق  تحريك 

دولت عربستان مي تواند . مي كنند 
  . نها را بگيرد آجلو  

  
در جنوب عراق ، گروه هاي *  

شيعه افراطي بر سر نفت بصره  با 
  :ديكديگر جنگ مي كنن

  
از بصره )  ژوئيه 16(  داگنز ني هتر ◄

  :گزارش كرده است 
بصره دومين شهر عراق و مركز       

اقتصادي عراق در آشفتگي كامل بسر 
اين شهر در دست شيعه هاي . مي برد

 كه ي استافراطي و گروه هاي مسلح
  .با سر نفت مي جنگند

نيروهاي انگليس كه دراين شهر     
لي وقت پيش استقرار دارند از خي

بخش . كنترل را از دست داده اند
بزرگي ازنيروهاي انگليسي به انگليس 

  تن  5000 تنها . باز گردانده شده اند 
 مانده اند كه از قرار حكومت باقي

 باز تان  انگلسنها را به آجديد 
  .گرداندمي
نيروهاي انگليس خيلي به ندرت    

آنها . خود را در خيابانها نشان مي دهند
. ر قرارگاه هاي خود پناه گرفته اندد

چه به ، انگليسحاصل عملكرد قواي 
لحاظ سياسي و چه به لحاظ نظامي يك 

  . فاجعه است
گروه براساس گزارشي رسمي     

و همه جنوب عراق  بصره بحران ، در
، آشفتگي و دنبال  و كشتاركشتبساط 

  . پهن است كردن اقليتها 
يب  قبر اساس اين گزارش كشتن ر    

بسيار براي بدست آوردن قدرت امري 
وضع، عراق را  ادامه اين . عادي است 

تجزيه به واحدهاي كوچك با مرزهاي 
  . نامرئي مي كند 

در گيريها تنها   ،اين گزارش      بنا بر
: ميان كردها و سنيها و شيعه ها نيست 

بصره هميشه به عنوان مركزي مهم چه 

 رابطه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ
از طرفي با ايران . با دنياي خارج است

شيعه و از طرف ديگر با عربستان و 
اين . در ارتباط بوده است كويت سني 
 گاهبه اين شهر يك ديدارتباط ها 

مسيحيان، مسلمانان . ليبرالي داده است
از گروه هاي مختلف ، يهوديان  و 
سكوالرها بازاري مي توانسته اند در 

  .دغه زندگي كنندكنار هم بدون دغ
شيعه هاي افراطي ،  2003بعد از     

 مسيحيان را از شهر  و همه سني ها
و امروزه هيچ كليساي  بيرون كرده اند 

  .در اين شهر باز نيست
 استادانرهبران مذهبي ميانه رو ،    

دانشگاه، پزشكان و تجار را يا كشته اند 
.  و يا مجبور به ترك شهر كرده اند

به زور حاكم  نيز عت را قوانين شري
  .كرده اند

   و اينهمه بهانه اند، مقصود دست 
شيعه  ميان : مد نفت است آيافتن به در

فراطي،گروهاي مسلح ، مافياها و اهاي 
هر  .، جنگ است پليس سر تا پا فاسد

كدام براي بدست آوردن قدرت و 
جنگ در وحله اول . پول مي جنگند

سي سيامقامهاي بر سر بدست آوردن 
وردن اين مقامها آ با بدست . مهم است

ن چنگ آمد آمي توانند بر نفت و در
 درصد 90بصره بيش از . اندازند 

 مي تدارك درآمد دولت عراق را 
 درصد نفت عراق را 70كند و بيش از 

  .دارا است
 Crisisدر گزارش بين المللي 

Group  به قاچاق و ي باال ههاوگر 
 مهايمقا. دزدي نفت مشغول هستند

  را ي و تخصص اداره امورئسياسي كارا
  . ندارند

  
فرستاده دبير كل سازمان ملل * 

دولت : به دمشق، مي گويد 
ماده است از  ايران  آسوريه 

دور شود و از حمايت حزب اهللا 
لبنان بازايستد اگر اسرائيل 
بلنديهاي جوالن را پس بدهد و 
حكومت بوش در تنگنا و نياز 

اين حكومت مند كمك ايران به 
  :در عراق است 

  
، به )  تير  21(   ژوئيه 12 در ◄

فرستاده  ،  امزيلي وكليماگزارش رويتر، 
 كل سازمان ملل در گروه ري دبژهيو

 گفته است  ،انهيچهارجانبه صلح خاورم
 ي خود براي آمادگهي دولت سور: 

اهللا   حزبران،يكاهش سطح روابط با ا
 يريگ و حماس را در صورت بازپس

 يستيوني صهمي جوالن از رژيها يلندب
 نيآنچه من در آخر  .است ابراز داشته

 بود نيسفرم به دمشق متوجه شدم ا
 ي درامر برقراري واقعشرفتيكه اگرپ
 دي بوجود آويآو  و تلق دمشانيصلح م
 ي در شكل كنونريي آماده تغهيسور

اهللا و   حزبران،يروابط خود با ا
 حماس خواهد بود

لمپيا اسنو و چاك  سناتورها او◄
، هر دو جمهوريخواه ، به هاگل 

طرفداران خرج قواي امريكا  پيوستند 
 ژوئيه توضيه مي دهد 12( استراتفور . 

كه جمهوريخواه ها سه گرايش هستند 
جمهوريخواههائي كه طرفدار سرمايه : 

داران و صاحبان حرف اقتصادي 
  محافظه كاراني اجتماعي و .  هستند 

 كه جانبدار امنيت ملي  محافظه كاراني
راضي نگاه داشتن صاحبان .  هستند 

حرف و سرمايه داران براي رهبر 
. سان است آجمهوريخواهان كاري 

اال اينكه  حكومت بوش با هزينه سنگين 
  11 در صفحه  جنگ و هزينه هاي ديگر كسر بودجه 

  
  

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

را بزرگ كرده و كار را بر اقتصاد 
، ازاين . بدستان مشكل ساخته است 

نها  به آگرايش جمهوريخواه طرفدار 
  . بوش وفادار نمي مانند 

 5 سناتور جمهوريخواه،  49    از 
سناتور مدتها پيش بر سر عراق ، با بوش 

 9در جريان ماه گذشته نيز . بريده اند 
در حال حاضر ، . تن جدا شده اند 

 64مخالفان سياست بوش در سنا، 
توي اما براي اين كه و. سناتور هستند

 67رئيس جمهوري بي اثر شود، نياز به 
بنا بر اين .  است ) دو سوم ( سناتور 

  . موقعيت بوش بسيار متزلزل است 
     ريشخند روزگار را ببين كه براي 
اين كه از اين موقعيت رها شود، نياز 

هرگاه .  به كمك ايران در عراق دارد
ينده آمعامله قابل قبولي با ايران  بر سر 

نجام دهد و وضعيت عراق روي عراق ا
رامش بگذارد،  بوش و حكومت او  آبه 

  .يند آاز مخمصه بيرون مي 
اما .     ايران نيز نياز به اين معامله دارد 

ن را انجام ندهند ،  هر دو آاگر زود 
زيرا عالوه بر اين كه . بازنده اند 

هرگاه قواي امريكا عراق را ترك كند،  
 مي شود،  تش و خونآعراق سر زمين 

پس از حكومت بوش،  با حكومتي در 
امريكا روبرو مي شود كه نيازي به 

به سخن ديگر، . معامله با ايران ندارد 
ايران فرصت را براي هميشه از دست 

  .مي دهد 
  

پولي كه امريكا خرج جنگ * 
عراق و افغانستان مي كند و 
موجب نارضائي يكچند از 
سناتورهاي جمهوريخواه و 

نها به دموكراتها در آپيوستن 
مخالفت با سياست بوش در 

   :عراق شده است
  
 10(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

 12جنگ با تروريسم ، ماهانه )  ژوئيه 
 ، ميليارد دالر144ميليارد دالر  و ساالنه 

  ، ماليات دهندگان امريكائي براي
  .خرج بر مي دارد 

غاز جنگ در افغانستان و آ     از زمان 
 ميليارد 500اق تا امروز، امريكا عر

اين ارقام  .  دالرخرج كرده است
حاصل يك تحقيق مستقل توسط 

  .ارگان تحقيقاتي كنگره امريكا است 
      بر بهاي انساني و مالي جنگ در 
اين دو كشور، هزينه تقويت و حفاظت 
از پايگاههاي امريكا در دنيا را نيز مي 

 11ا از بدين سان، امريك.  بايد افزود 
 ميليارد 610، بدين سو، 2001سپتامبر 

  . دالر هزينه كرده است 
     تحقيق هزينه اي را  نيز محاسبه 

 سال ديگر 10كرده است اگر امريكا  
هزينه : نيز به اين جنگ ادامه دهد 

 980 ، 2017، در سال جنگ با تروريسم
  .  ميليارد دالر خواهد شد1400تا 

نه ترين  است      جنگ با عراق پر هزي
 ميليارد دالر خرج اين 450تا به حال : 

تنها در سال مالي . جنگ شده است 
، هزينه اين جنگ بالغ بر 2006 – 2007

يعني .  ميليارد دالر شده است 8/165
در رابطه با هزينه اين جنگ در سال 

 درصد افزايش 40ن، آمالي پيش از 
  . يافته است 

 جنگ با      بنا بر اين مطالعه، هزينه
تروريسم ، سال به سال افزايش خواهد 

 758، سر به 2008در سال .  يافت 
 ميليارد 567ميليارد دالر خواهد زد كه 

  . ن صرف جنگ در عراق خواهد شد آ
 يك ژيم بدين قرار، ر:   انقالب اسالمي 

ورده است براي آفرصت مهم بدست 
معامله با امريكا،  اما عالوه بر تضعيف 

 در منطقه و در درون موقعيت خود
كشور، بالئي چنان بر سر اقتصاد كشور 

ورده است كه  بر فرض بخواهد از اين آ
فرصت استفاده كند، مشكل مي تواند از 

   : معامله سود برد

  

 –رشد منفي اقتصاد 
مقايسه اقتصاد ايران 

 14با اقتصادهاي 
 »زادآبحث«-كشور

  ...؟ و!بااستادان
  
رشد بودجه گزارش ! هشدار *

مي كند  اقتصاد كشور گرفتار 
رشد منفي بي سابقه در تاريخ 

  :ايران است 
  
قول حجت  ) 1386 تير 19(  سرمايه ◄

اهللا ميرزائي ، استاد در دانشگاه عالمه 
: طباطبائي را اين سان نقل كرده است 

 ميليارد 52 با رقم 85درآمد نفت سال 
 ميليارد دالر سال 12دالر نسبت به رقم 

ابر شده است، بنابراين ، چهار بر68
توان گفت كه حجم بودجهء  مي

گذاري دولت و درآمد  دولت، سرمايه
 سال گذشته تقريبا پنج 28دولت در 

 .برابر شده است
هاي  تغييرات و رشد بودجه شركت

 86 تا 82هاي  دولتي در طول سال
اين تغييرات از سال . رشد داشته است

  و71، 66، 58، 2/57 به ترتيب 86 تا 82
ارزيابي ساختار .  درصد رسيده است73

نويسي در اقتصاد ايران طي  بودجه
 نشان داد كه 1386 تا 82شش سال 

 20بودجهء كل كشور با رشد ساالنه 
هاي دولتي با  درصد و بودجهء شركت

ها تا   و در برخي سال22رشدي باالي 
اند در حالي   درصد نيز رشد داشته53

 به 85  تا82هاي  كه رشد اقتصادي سال
 درصد 5 و 5/4، 4، 7/6، 5/7ترتيب 

دهد رشد بودجهء  بوده كه نشان مي
هاي دولتي به  كشور و بودجهء شركت

طور تقريبي چهار برابر رشد اقتصادي 
بودجهء جاري دولت .كشور بوده است

 درصد در 20نيز با رشد ساالنهء بيش از 
پنج سال اخير انتقادهاي زيادي را 

 اخير به موجب شده ودر پنج سال
 6/34 و 4/31، 3/31، 6/20ترتيب 

درصد نسبت به سال قبل رشد كرده 
  .است
 تير، ايسنا ارزيابي 15 در ◄

اكونوميست را اين سان نقل كرده 
  :است 

رشد توليد ناخالص داخلي واقعي     
ايران در سال جاري بدون تغيير 

 درصد بوده و از سال آينده 3/4معادل 
 . د گرفتروند نزولي به خود خواه

الملل  به گزارش خبرنگار اقتصاد بين   
ايسنا، واحد اطالعات اقتصادي 
اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود 

ترين گزارش آن به شمار  كه تازه
رود، رشد توليد ناخالص داخلي  مي

 درصد 3/4ايران در سال گذشته را 
بيني كرد كه اين ميزان  برآورد و پيش

 درصد 4,3در سال جاري نيز معادل 
 . باشد

رود از سال آينده رشد توليد  انتظار مي
ناخالص داخلي واقعي كشور روند 

 به 1390نزولي به خود گرفته و تا سال 
 .  درصد برسد4/3
 رشد توليد ناخالص 87در سال    

داخلي واقعي ايران چهار و در سال 
بيني شده   درصد پيش7/3 معادل 88

 5/3 به 89كه اين ميزان در سال 
 . درصد كاهش خواهد يافت

اكونوميست در گزارش خود عنوان    
كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي 

 به 89 تا 86هاي  كشور در فاصله سال
 درصد خواهد 9/3طور ميانگين معادل 

هاي  بود كه اين ميزان براي سال
 و براي 8/2 برابر با  1399 تا 1390
 7/2 معادل 1409 تا 1400هاي  سال

 . بيني شده است درصد پيش
رشد توليد ناخالص داخلي كشور به   

 1409 تا 86هاي  طور كلي طي سال
 .  درصد خواهد بود9/2معادل 

هرگاه رشد اقتصادي :  انقالب اسالمي 
به قيمت جاري باشد  و متوسط تورم 

 15ساالنه نيز به قيمت جاري تنها 
  درصد باشد ، 

  85 تا 82  متوسط ساالنه رشد از - 1
يعني اقتصاد .  درصد 54/5ر است با براب

 درصد رشد منفي 46/9كشور ، ساالنه 
و اين برغم افزايش بهاي . كرده است 

 20نفت  و رشد  بودجه جاري  بميزان 
درصد و رشد بودجه شركتهاي دولتي 

 . درصد در سال22ساالنه بيشتر از 
هرگاه فرض كنيم نرخ تورم را لحاظ 

مد آافزايش دركرده اند، باز ، با توجه به 
نفت و افزايش بودجه دولت، رشد بقيت 

  .اقتصاد كشور منفي است 
 بانك جهاني مي گويد اگر اقتصاد – 2

ايران رشدي را نشان مي دهد، به دليل 
 –اما الف . افزايش بهاي نفت است 

فروش نفت فروش ثروت كشور است و 
ن را به حساب رشد اقتصادي آمد آدر

ب رشد منفي نبايد گذاشت بلكه به حسا
 باال –اقتصاد ايران بايد گذاشت و ب 

رفتن قيمت نفت گوياي اين واقعيت 
است كه رشد منفي اقتصاد كشور بسيار 

نست  كه مقايسه ميزان آمنفي تر از 
رشد اقتصاد با ميزان تورم ، نشان مي 

  .دهد 
  اما رشد بودجه دولت و شركتهاي - 3

نكه بطور آدولتي ، نه تنها به دليل 
قيم و غير مستقيم  از فروش نفت مست

تأمين مي شود، بلكه به اين خاطر كه 
دولت كسر بودجه بزرگ دارد و قرضه 
هايش به نظام بانكي برهم انباشته مي 
شوند و نيز بخاطر گرفتن قرضه هاي 
خارجي ، گزارش رشد منفي بي سابقه 

  اقتصاد كشور در تاريخ است
  بنا بر ارزيابي اكونوميست، تا سال– 4

 از ميزان رشد اقتصاد كشور بطور 1409
به سخن ديگر، . مرتب كاسته خواهد شد 

تهيه »  ساله 20چشم انداز « وارونه  
شده توسط رژيم، واقعيت پيدا خواهد 

ن، كاسته شدن از  آيك دليل . كرد 
ميزان نفتي است كه رژيم مي تواند صادر 

با توجه به افزايش جمعيت ايران . كند 
ليد ملي گوياي افزايش ميزان رشد تو

   .بسيار ميزان فقر مردم و كشور است 
  

با  استادان » زاد آبحث « * 
اقتصاد با احمدي نژاد و 

  :همكارانش در اتاق در بسته 
  

استادان اقتصاد نامه : انقالب اسالمي 
دومي به احمدي نژاد نوشته اند كه در 
.  سايت انقالب اسالمي نيز درج است 

» د رياست جمهوري نها« نها را به آ
 تن از استادان 45. دعوت كرده اند 

بحث « دعوت را پذيرفته و  رفته اند  و با 
. از نوع جديد روبرو شده اند » زادي آ

گفت و شنودها در اتاق دربسته ، بدون 
 30 ساعت و 5بمدت حضور خبرنگاري، 

 ،  اينبا وجود.  انجام گرفته اند دقيقه 
تادان انتشار قسمتهائي از انتقادهاي اس

   :ن جمله اند اين نكاتآاز . يافته اند 
 :، يكي از استادان گفته است زنوز ●

 دهد چرا از برنامه حي توضديدولت با
 برنامه رايچهارم منحرف شده است، ز

  .دي دولت را كوچك كنديگو يم

 است كه بودجه ني من ايني بشيپ
 ي كسرالي رارديليهزار م 100  امسال 

 . خواهد داشت
 دي از اساتگري ديكي ،ي شجردكتر ●

 يها استيس:  استگفتهاقتصاد 
 دو سال و ني در اي و پولي ماليانبساط

 كي را تحريقبل از آن بخش تورم
 بدون آنكه ركود را كند، يكرده و م
 را با ابزار رم توميتوان ينم. كم كند

  .ميواردات كنترل كن
 ي نرخ سود بانكنكهي ااني با بيشجر  

 در دي باي اقتصادرين متغبه عنوا
:  دولت باشد، گفتاستيخدمت س

 است، نرخ ي دولت انقباضاستياگر س
 ي كماي ثابت بوده دي بايسود بانك

 آمدن نرخ سود نييپا. ابدي شيافزا
 و بازار برد ي تقاضارا باال مزاني ميبانك

  .شود ي مجادي ايا واسطه
 ساسان استاد دانشگاه اصفهان دكتر ●

 ي مراقب عوام زدگدي با: گفته است 
 اما ميكن ي منهي چرا هز.  بودياقتصاد

بازده ندارد؟ چون پول نفت خطرناك 
 مغز ي با ماده خاكسترنكهياست، مگر ا

 از فرار ديبا.  شودنهي و هزبيترك
 كه ييها كرد و آنيريمغزها جلوگ

  . برگردانددياند را هم با رفته
 استاد دانشگاه عالمه ي مومنفرشاد ●

 مدافع شهي هم:  گفته است  ييباطباط
 راني در ايتحقق عدالت اجتماع

برنامه دولت :  حاال مي پرسم  . ام بوده
 چگونه ي تحقق عدالت اجتماعيبرا

 يساز ي سازمان خصوصشود؟ ياجرا م
 سهام ره درباي مطالعاتيدر گزارش

 سهام ني اريچالش در مس 27  عدالت، 
  .مطرح كرده كه جالب توجه است

 ميدري استاد دانشگاه عالمه ردكت ●
احمدي وال ئطباطبايي در پاسخ به س

پول نفت را چگونه بايد خرج ( نژاد 
نفت در ايران : گفته است ) كرد ؟ 

رويه  نحس بوده و افزايش بي
درآمدهاي نفتي بسيار مخرب است 

 .شود توسعه ايجاد كرد زيرا با پول نمي
 ورود درآمدهاي نفتي با هر شكلي به  

  .اد ايران بسيار مخرب استاقتص
  

 14مقايسه اقتصاد ايران با * 
كشور منطقه خاورميانه و شمال 

  :افريقا 
  
 تير ، دنياي اقتصاد مقايسه 17 در ◄

 كشور منطقه 15اقتصاد ايران با 
خاورميانه و شمال  (Menaاقتصادي 

را گزارش كرده است كه ) آفريقا
  :مده است آبعمل بانك جهاني توسط 

ان كشورهاي منطقه خاورميانه  در مي●
و شمال آفريقا، نرخ تورم ايران در 

 ميالدي تنها از عراق و يمن 2006سال 
كمتر بوده و شاخص كيفيت خدمات 
دولتي ايران در اين سال تنها نسبت به 
ليبي و سوريه وضعيت بهتري داشته 

 . است
گذاري   سرمايه2006ايران در سال  ●

ده و مستقيم خارجي زيادي جذب نكر
در بين كشورهاي منطقه، باالترين 
ميانگين نرخ تعرفه گمركي را داشته 

 .است
 ميانگين رشد اقتصادي ايران طي ●

 ميالدي به 1999 تا 1996هاي  سال
اين رقم . درصد رسيده است 4بيش از 

 به 2003 تا 2000هاي  طي سال
درصد،  1/5 به 2004درصد، در سال  8/5

 در سال درصد و 4/4 به 2005در سال 
درصد رسيده  8/5 ميالدي به 2006
 . است

ايران، الجزاير، سوريه و يمن از جمله 
كشورهاي نفت خيز منطقه هستند كه 
افزايش قيمت نفت تاثير زيادي بر رشد 

در ايران، . اقتصادي آنها داشته است
هاي  افزايش قيمت نفت و سياست

انبساطي مالي موجب افزايش رشد 
 . اقتصادي شده است

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي  ●
 به 2004 تا 2000هاي  ايران طي سال

درصد و  4/4 به 2005درصد، سال  7/5
درصد رسيده است  8/5 به 2006سال 

، 2007هاي  كه اين رقم براي سال
 2009درصد و  7/4، 2008درصد،  5

 . شود درصد پيش بيني مي 7/4كمتر از 
افزايش قيمت جهاني نفت و رشد  ●

مدهاي نفتي، تمايل كشورهاي درآ
 اجراي اصالحات را بهنفت خيز منطقه 

ساختاري به طور چشمگيري كاهش 
ست و تنها در سه كشور ايران، داده ا

قطر و الجزاير ميل به ادامه اصالحات 
اقتصادي با وجود آغاز رونق نفتي، تا 

 . حد زيادي وجود داشته است
رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ●

 1999 تا 1996هاي   سالايران طي
 تا 2000هاي  درصد، سال 5/2بيش از 

 2004درصد، سال  4/4 بيش از 2003
 بيش از 2005درصد، سال  7/3بيش از 

 نيز بيش از 2006درصد و سال  1/3
 . درصد بوده است 5/4
هاي اخير، كشورهاي منطقه  در سال ●

هايي را در بهبود فضاي كسب  پيشرفت
الحاتي را انجام اند و اص و كار داشته

شاخص فضاي كسب و كار در . اند داده
 26 ميالدي به 2006ايران در سال 

نرخ پيشرفت اصالحات براي . رسيد
بهبود فضاي كسب و كار در ايران نيز 

 2 تنها 2006 تا 2003هاي  طي سال
، 36اين رقم در الجزاير . بوده است

 46، لبنان 16، كويت 41، اردن 59مصر 
ايران و مصر . ده است بو76و مراكش 

ها براي بهبود فضاي  با بيشترين چالش
 . رو هستند كسب و كار روبه

 ميالدي 2005 تا 2000هاي  طي سال ●
درصد رشد  7/3تعداد نيروي كار منطقه 

ايران، مصر، مراكش و . داشته است
 درصد قابل توجهي از رشد  الجزاير

نيروي كار را به خود اختصاص 
درصد، مصر  22ايران . اند داده

درصد، مراكش  10درصد، الجزاير  21
درصد و عربستان  8درصد، عراق  9
درصد رشد جمعيت نيروي كار را در  7

 . اند اين مدت به خود اختصاص داده
ميزان مشاركت زنان ايراني در  ●

هاي اقتصادي طي پنج سال  فعاليت
درصد افزايش  41 به بيش از 33اخير از 

  ركت زنان ايراني ميزان مشا. يافته است
 1990هاي اقتصادي در سال  در فعاليت

ميالدي كمتر از ميانگين كشورهاي 
 ميالدي 2005در سال . منطقه بود

ايران از لحاظ مشاركت زنان در 
هاي اقتصادي در جايگاه سوم  فعاليت

 . قرار گرفت
 ميالدي 2005 تا 2000هاي  طي سال   

تعداد نيروي كار زن در منطقه بيش از 
اين رقم . درصد رشد داشته است 2/5

 ميالدي كمتر از 1990طي دهه 
نكته قابل توجه . درصد بوده است 7/4

اينكه با افزايش سطح تحصيالت، ميزان 
هاي اقتصادي  مشاركت زنان در فعاليت

در ايران تعداد . افزايش داشته است
ها كه  التحصيل از دانشگاه زنان فارغ

شد قابل اند، از ر جذب بازار كار شده
توجهي برخوردار بوده است و اين 

 2005 تا 2000هاي  رقم طي سال
درصد رشد داشته  10ميالدي ساليانه 

 .است
ايران در بين كشورهاي منطقه از  ●

باالترين ميانگين نرخ تعرفه گمركي در 
.  برخوردار بوده است2000سال 

ميانگين نرخ تعرفه گمركي ايران در 
د بوده درص 1/41اين سال بيش از 

هاي اخير كشورهاي  طي سال. است
هايي را در زمينه  منطقه پيشرفت

ايران از . اند آزادسازي تجاري داشته
  12در صفحه   ميالدي ميانگين 2005 تا 2000سال 

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

 به كمتر از 41نرخ تعرفه گمركي را از 
  بر اساس . درصد كاهش داده است 22

اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص 
 تجاري طي پيشرفت اصالحات

 ميالدي عدد 2006 تا 2000هاي  سال
اين .  را كسب كرده است100 از 67

، 76، بحرين 100رقم براي مصر 
، لبنان 54، كويت 94، اردن 63الجزاير 

 32 و سوريه 84، عربستان 9، ليبي 84
 . بوده است

هاي  تراز مالي ايران نيز طي سال ●
ميليارد دالر  6/1 ميالدي 1999 تا 1996
 بيش از 2003 تا 2000هاي  ، سالمنفي

   بيش از2004ميليارد دالر، سال  3/0
  1 بيش از 2005ميليارد دالر،  8/2 
 نيز 2006ميليارد دالر و سال  2/
. ميليارد دالر منفي بوده است 5/1

درآمدهاي مالي ايران نيز طي 
 ميالدي 1999 تا 1996هاي  سال

درصد توليد ناخالص داخلي را  5/20
ه است و اين رقم طي تشكيل داد

درصد،  3/18، 2003 تا 2000هاي  سال
درصد، سال  1/18 بيش از 2004سال 
 2006درصد و سال  2/23 بيش از 2005

درصد توليد ناخالص  20نيز بيش از 
مازاد . داخلي را تشكيل داده است

درصد  1/3 به 85بودجه ايران در سال 
 .توليد ناخالص داخلي رسيد

گذاري   سرمايهايران در اين مدت ●
مستقيم خارجي چندان زيادي جذب 

هاي هندي  نكرده است، گرچه شركت
و چيني به حضور بيشتر خود در اين 

جذب . دهند كشور ادامه مي
هاي مستقيم خارجي در  گذاري سرمايه

 2003 تا 1996هاي  ايران طي سال
ميالدي صفر بوده است و اين رقم در 

ال ميليارد دالر، س 4/0 به 2004سال 
 2006ميليارد دالر و سال  3/0 به 2005

 . ميليارد دالر رسيده است 5/0به 
ميزان درآمدهاي گردشگري نيز  ●

 ميالدي 1999 تا 1996هاي  طي سال
هاي  ميليارد دالر و طي سال 2/0به 

ميليارد  6/0 ميالدي به 2003 تا 2000
اين رقم در سال . دالر رسيده است

ارد دالر ميلي  ميالدي به مرز يك2006
 . رسيده است

ايران از لحاظ شاخص كيفيت  ●
 17 عدد 2006خدمات دولتي در سال 

را كسب كرده است كه اين رقم در 
 كشور اشاره شده در اين 15بين 

گزارش تنها باالتر از ليبي و سوريه 
، 43اين عدد براي الجزاير . است

، كويت 71، اردن 34، مصر 78بحرين 
، 54 قطر ،66، عمان 72، مراكش 65

 .  بوده است61 و امارات 59عربستان 
ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش  ●

 را كسب كرده است 21دولتي عدد 
كه باالتر از ليبي، عمان، قطر، عربستان، 

  الجزاير . سوريه، امارات و يمن است
، اردن 23، مصر 27، بحرين 28عدد 

 22 و تونس 32، مراكش 30، كويت 34
 از لحاظ شاخص .اند را كسب كرده

اصالحات براي افزايش اعتبار بخش 
 را كسب كرده 6دولتي نيز ايران عدد 

 15است كه پايين ترين عدد در بين 
الجزاير عدد . كشور مورد اشاره است

، 62، اردن 73، مصر 96، بحرين 68
، عمان 78، مراكش 43، ليبي 63كويت 

 و 54، سوريه 75، قطر و عربستان 89
 . اند كرده را كسب 37تونس 

صادرات كاال و خدمات در ايران نيز  ●
 بيش از 1999 تا 1996هاي  طي سال

درصد توليد ناخالص داخلي را  6/19
اين رقم براي . تشكيل داده است

درصد،  9/27، 2003 تا 2000هاي  سال
 2005درصد،  1/31 بيش از 2004سال 

 نيز بيش از 2006درصد و  6/35بيش از 
خالص داخلي را درصد توليد نا 5/35

حجم كل . شده است شامل مي
 تا 1996هاي  صادرات ايران طي سال

ميليارد  7/18 به طور ميانگين 1999
 بيش از 2003 تا 2000هاي  دالر، سال

 بيش از 2004ميليارد دالر، سال  6/28
 بيش از 2005ميليارد دالر، سال  9/43

 نيز بيش از 2006ميليارد دالر و سال  60
 . د دالر بوده استميليار 5/70

ميزان صادرات نفتي ايران نيز در 
 ميالدي حدود 1999 تا 1996هاي  سال

 تا 2000هاي  ميليارد دالر، سال 2/15

ميليارد  1/23 ميالدي بيش از 2003
ميليارد  3/34 بيش از 2004دالر، سال 
ميليارد  3/48 بيش از 2005دالر، سال 

 نيز بيش از 2006دالر و سال 
 . رد دالر بوده استميليا 3/50
ذخاير ارزي خارجي ايران طي  ●

 ميالدي به 1999 تا 1996هاي  سال
ميليارد دالر رسيده است و اين ميزان  9

 ميالدي 2003 تا 2000هاي  طي سال
 به 2004ميليارد دالر، سال  7/16به 

 به 2005ميليارد دالر، سال  6/32
 نيز به 2006ميليارد دالر و سال  8/47

 . ميليارد دالر رسيده است 6/49بيش از 
  
  

  ژاله وفا
  

مشكالت  كمي و 
كيفي آموزش و 
پرورش ايران در 

  17بخش  -21قرن
   

 شماره قبل به مساله محروميت 2   در 
دختران از تحصيل در بسياري از 
كشورهاي در حال توسعه و برنامه هاي 
يونيسف براي مبارزه با آن و مشكالت 

ف و خاص هر كشور و طرذحاي يونيس
رسي ت  نحوهء دسبررسي آماري نيز به

دختران و پسران به آموزش عمومي و 
.  و دانشگاه در ايران پرداختيممتوسطه

آمار مذكور حاوي اطالعات  ذيل 
  :بودند 
 تا 1375ر  سالهاي متوالي بين سال     د

 ورود پسران به دوره متوسطه 1384
و (نسبت به دختران) درصد53 / 66(

 مقايسه اما.ده اندبو)  درصد33/46
درصد قبولي دانش آموزان و نرخ 
ثبت نام دانش آموزان به تفكيك جنس 
مشخص مي سازد كه گرچه دختران 
كمتر از پسران از خدمات آموزشي در 
دوره هاي مختلف تحصيلي بهره مند 

از امكانات  دختران هستند با اين حال 
در دسترس با موفقيت بيشتري استفاده 

ا وجود باالتر بودن اما ب. مي كنند
درصد قبولي دختران در تمامي 

 ، درصد ثبت نام 1384 تا 1382سالهاي 
دختران تا پايان سال اول متوسطه 

  .كمتر از پسران است
پس مالحظه ميگرددكه  در اين مقطع 
دختران با مشكالتي روبرويند كه 

بدين .( پسران كمتر با آن مواجه اند
  حرز م ،بنابراين) مساله خواهم پرداخت

  بين درصد قبولي دانش ميگردد كه
آموزان در يك سال و نرخ ثبت نام 
آنها در پايه باالتر سال بعد رابطه 

 از طرفي. مستقيمي وجود ندارد 
 درصد از دانش آموزان 40حدود 

نظري را پسران تشكيل مي دهند و اين 
نسبت در رشته هاي فني و حرفه اي 

دانش تقريبا دو برابر و در رشته  كار 
 تنها  و برابر دختران است 4/1حدود 

حدود يك سوم  ظرفيت رشته هاي 
مهارتي در اختيار دختران قرار دارد 

 – 1384به نحوي كه در سال تحصيلي .
 رشته و براي 313 براي پسران 1383

 رشته تحصيلي وجود 149دختران 
يم نكته قابل تامل  اينكه تقس.داشته است

ي آموزشي جنسيتي رشته ها و شاخه ها
تاثير تعيين كننده اي در حضور بيشتر 
دختران در كنكور سراسري داشته 

 بازار كار ايران پيامي است از طرفي 
را كه به دختران و پسران ارائه مي 

 متفاوت است بدين معنا كه دهد 
پسران مي توانند بدون احراز 
تحصيالت و تخصص به بازار كار و 

ن درآمد وارد شوند در حالي كه اي
شرايط براي دختران موجود نيست و 

در واقع ورود به دانشگاه براي دختران 
نه تنها به منزله كسب تحصيالت عالي 
بلكه عامل مهمي در ورود به بازار كار 

  . محسوب مي گردد 
اما چرا در مقطع متوسطه با وجود در 
صد قبولي باال تر دختران ، درصد ثبت 
ه نام آنان تا پايان سال اول متوسط

كمتر از پسران ميباشد؟و چرا هنوز در 
كه آمار غير ( ايران طبق آمار رسمي 

 ) رسمي بيسار باالتر از آن ميباشد
نتايج سرشمارى عمومى نفوس و و

 _ 14 از كل جمعيت 1375مسكن سال 
 هزار 753 ساله كشور يك ميليون و 6

التعليم آموزش پايه،  نفر جمعيت واجب
ج از جزء كودكان و نوجوانان خار

از اين وند؟وش مدرسه محسوب مي
 هزار نفر بيسواد 870تعداد حدود 

 هزار نفر كودكانى 883مطلق و 
اند كه به نظام آموزشى وارد شده  بوده

اما قبل از اتمام تحصيل، ترك تحصيل 
 به بررسي علل جاي دارد .اند نموده

 و خصوصا –اقتصادي –تماعي جا
ما مسل. يمفرهنگي اين محروميتها بپرداز

هر تبعيضي و هر محروميتي عللي 
اجتماعي -سياسي– اقتصادي -فرهنگي 

چراكه هر تبعيضي  خود بصورت .دارد
يك مجموعه عمل ميكند و مجموعه 
عواملي نيز آن را زمينه سازميگردند و 

اما قبل از پرداختن به .بوجود مياورند
اين امر به نكته اي بس مهمتر توجه 

اجتماعي بسته  نظام نماييم و آ اينكه هر 
واينجا منظورم ( نستآ قائمه  زوركه 

دولت و حكومت تنها نيست، بلكه نظام  
) اجتماعي  را در كليتش مد نظر دارم

 كه جز از راه تخريب نيروهاي محركه
عمده ترينش انسان خصوصا جوان  

ن دليل آنهم به اي. برپا نمي ماند است ،
 آنهم از نوع استبداديش كه قدرت

خريب نيروهاي محركه  حاصل تخود
 اين روست كه هر استبدادي از . است

ضد رشد است و اندازه نقش قدرت در 
هرجامعه اي ، ميزان تخريب نيروهاي 

ن جامعه بدست مي آمحركه را در 
  دهد 

در چنين جامعه اي حقوق ذاتي انسانها 
و دادني و يا ستاندني .شمرده نميشوند

آنهم از طرف زور برتر قلمداد 
وحقوق  ديگر مثل ظروف .ميگردند

مرتبطه با هم  در ارتباط ارگانيك  قرار 
نميگيرند كه همديگر را ايجاب نمايند 
بلكه ضد هم محسوب گشته  و هر حقي 
. سالب حق ديگري محسوب ميگردد 

بعضا حقي را نيز  به اسم تحقق حقي 
  .پايمال ميكنند! واالتر 

رفتار و ديدگاه نسبت به تمامي 
ت فقر فرهنگي  توسط دختراني كه بعل

والدين خود و يا ديدگاه دولت  از 
حق تحصيل محروم ميگردند از همين 

  .الگو تبعيت ميكند
 دليل عمده براي محروميت دختران 4

از تحصيل و ادامه آن ميتوان باز 
  :شاخت

 از به اقرار : فقر مادي خانواده-1
 الرضا ثروتي، عضو كميسيون سيمو

زاري خبرگ( هفتماجتماعي مجلس 
 در حال حاضر  )86 ارديبهشت 6فارس 
 ميليون نفر در ايران زير خط 12حدود 

 ميليون ايراني اين 2فقر هستند و براي 
 بنا به گزارش  وخط فقر مطلق است

دفتر مطالعات و تحقيقا ت زنان  صغري 
دانشگاهي  نسب مدير دوره پيش محسني

 : 12/1385 /17آموزش از راه دور در
 هزار زن و 50جاري در سال تحصيلي 

دختر جوان به دليل مشكالت مالي از 
. هاندادامه تحصيل محروم شدن
د اسفن همچنين به نوشته همشهري در

آموز   هزار دانش400بيش از   ،1385
دوره ابتدايي و راهنمايي سال گذشته 

اين گزارش .اند ترك تحصيل كرده
حاكي است آمار ترك 

كنندگان به اين تعداد ختم  تحصيل
شود و چنانچه ترك  مين

كنندگان دوره متوسطه،  تحصيل
ها را نيز به  دانشگاهي و هنرستان پيش

باري  اين آمار بيفزاييم به ارقام تأسف

خوريم كه جمعيت بالقوه  برمي
بزهكاران آينده را تشكيل خواهند 

 .داد
استداللهايي از  : يا فقر فرهنگي-2 

  دختر چنانچه  تا حدي "قبيل اينكه
دانش فرا گيرد ،بي بندو بار شده بيشتر 

 جاي "،  "!و چشم و گوشش باز ميشود 
 ، "!دختر خانه شوهر است و نه مدرسه

دختر كه خوا ناخواه به خانه شوهر "
ميرود سواد به چه دردش مي 

 دختري كه خرجش را " ،"!خورد؟
!  شوهر بايد بدهد، چرا والدين بدهند؟

و يا سرمايه گذاري روي دختر به "
 " ."!دادن اصل سرمايه استهدر 

دختر كه عاقبت شغل خوب و 
درخوري نخواهد يافت پس چرا به 

 "،! خود زحمت درس خواندن دهد؟
دختر را تنها در قالب شي جنسي نگاه 
كردن كه يا بايد زيبا و فريبا باشد و 
بيش از اين نيز نه نيازي و نه رسالتي 

دارا ميباشد  و يا از ديد نظام حاكم  
به دختر به ديد شي جنسي نگاه كه باز 

ميكند منتهي بايد پوشيده باشد ، نيز  
رسالتي  جز  پوشانيدن خود و درمنزل 

  ...  و"ماندن  براي او قائل نيستند
 كمبود امكاناتي ك دولت مسئول -3

 :فراهم آوردن آن ميباشد از قبيل
مسئول مدارس عشايري استان بوشهر 

 در روزنامه خراسان 1384/ 8/10در 
بعلت نبودن مدارس : اعالم كرد 

 90روزي  راهنمايي و دبيرستان شبانه
درصد دختران عشاير پس از گذراندن 
مقطع ابتدايي مجبور به ترك تحصيل 

  .شوند مي
 عدم اختصاص بودجه جهت -4

ساخت مدارس وتمهيد امكانات 
تحصيلي دختران و زنان جوان   و در 
عوض جذب دختران به مشاغلي كه در 

خانم : بقاي رژيم قرار گيرندخدمت 
 عضو سپاه در گفتگو با مهرشاد شبابى
 همزمان با تشكيل سپاه :روزنامه رسالت

، خواهران 58پاسداران در سال 
پاسدار هم در اين نهاد انقالبى شروع 

 12به فعاليت كردند و تاكنون بالغ بر 
هزار نفر در قالب سپاه و بيش از پنج 

علق به يكى كه مت(ميليون نفر در بسيج 
فعاليت ) از نيروهاى سپاه است

 .كنند مى
  ...و

 دختري كه به علل فوق از تحصيل 
محروم ميماند ، حقوق ذاتيش به اسم 

در ديد كسي و يا ( احقاق حقي برتر
كساني  كه به جاي وي تصميم ميگيرند 
و خود را ولي مطلق وي فرض ميكنند 
خواه والدين ، خواه دولت و خواه 

ند سرمايه ، حفظ عفت همان)جامعه 
تقدم  خرافات و حفظ  برخي  سنن  

آنهم در سنيني كه .پايمال ميگردد... و
امكان  دفاع از خود كمتر برايش ميسر 

  .است
  آتش بگير، تا كه بداني چه ميكشم

  احساس سوختن ، به تماشا نمي شود
  كه در "نماينده"3به سخنان اين  

سهميه مجلس هفتم براي طرح دفاع از 
دي جنسيتي براي ورود به بن

اظهار داشته اند هاي كشور  دانشگاه
    :توجه كنيم

 سرافراز يزدي عضو كميسيون علي◄
 ":آموزش و تحقيقات مجلس هفتم

امروز ما مي دانيم كه فارغ التحصيلين 
دانشگاهي در رشته هاي معدن و دام 

اگر خانم باشند، قادر نيستند  پزشكي
زيرا . دكه از عهده ي اين حرفه برآين

اين رشته ها يا فيزيك بدني آن ها هم 
و در رشته هاي پزشكي . آهنگي ندارند

 درصدي زنان، كشور را 50نيز حضور 
زيرا با توجه به . دچار مشكل مي كند

اعزام و حضور پزشكان در مناطق 
محروم، اكثر خانم ها براي حضور در 

و . اين مناظق دچار محدوديت هستند
 پزشك دچار اين مناطق براي حضور

 ".بحران مي شوند
مزارعلي خليل طهماسبي  از ◄

 به ازاي ":  سهميه بنديموافقين  طرح
هر دانشجوي دانشگاه دولتي در سال 

حدود يك ميليون و ششصد هزار 
. تومان از بيت المال هزينه مي شود

كه دختران هر چند تحصيل كرده 
باشند با توجه به شرايط اقليمي نمي 

جاي كشور خدمت توانند در همه 
كنند و اين خود هدر دادن بيت المال 

 نسبت باالي دختران به پسران  واست
 افزايش سن "در دانشگاه را سبب 

 مي ازدواج و باال رفتن آمار طالق
  ".باشد

    اين سخنان در ساده ترين تحليل 
اين معنا را افاده ميكندكه ديد استبداد 
زده و تبعيض گر و دچار فقر فرهنگي 

 جاي يافتن راه حلي كه ضامن به
اجراي حقوق همه باشد و سالب حقي 
نگردد،حقي را به مصلحت احقاق حقي 
ديگر سلب  مي نمايد و طرفدار طرحي 
ميگردد كه بسياري از دختران را از 

 به جاي يعني . تحصيل محروم مينمايد
ساختن امكانات جديد ويافتن راه 
هايي براي بهره برداري از دانش و 

ته هاي دختران تحصيل كرده ، آموخ
 مانع و راه حل را در آن مي بينند كه

ايجاد  تحصيل دختران را رادعي براي
  . نمايند

 براي 1377از زماني كه در سال 
نخستين بار ميزان ورودي دانشجويان 
 و دختر بر دانشجويان پسر پيشي گرفت

 نيز اين روند سير صعودي تا كنون 
ايندگان نم"ه است ،خود را حفظ كرد

 ومسئولين آموزشي نظام حاكم ،  تنها  "
همين  يك زمينه موفقيت دختران و 

رغم  علياما .زنان را نيز بر نتابيدند  
رشد كمي دانشجويان دختر، آمارهاي 

دهد كه ساختارها و  ديگر نشان مي
امكانات الزم، همسو با اين تحول پيش 

براي نمونه نسبت اعضاي . نرفته است
مام وقت زن در آموزش هيأت علمي ت

 درصد در 4/17عالي دولت، از نسبت 
 درصد در سال 6/19 به 1357سال 
از نظر كيفي نيز از همين .  رسيد1377

 درصد آنان 30تعداد اساتيد زن، تنها 
داراي رتبه استادياري و باالتر هستند و 

 درصد آنان را مدرسان و 70
پژوهشگران با رتبه مربي و مربي 

همين . دهند يل ميآموزشيار تشك
  هاي  شكاف در نقش

مديريتي زنان در آموزش عالي، نسبت 
به حجم نيازها و نيز ميزان دانشجويان 

وزارت (و استادان زن، مشهود است 
  ).1380علوم، تحقيقات و فناوري، 

 با محاسبه ميزان مشاركت از طرفي
زنان در دانشگاههاي هر استان روشن 

ركت شود كه، كمترين ميزان مشا مي
 9/25(در استانهاي سيستان و بلوچستان 

 6/27(، كهكيلويه و بويراحمد )درصد
، اردبيل ) درصد30(، كردستان )درصد

و )  درصد5/34(و ايالم )  درصد3/32(
بيشترين ميزان مشاركت زنان در 

، )5/47(دانشگاههاي استانهاي سمنان 
 وجود )3/45(و كرمان ) 9/45(مركزي 

ر مادي و به ديگر سخن، فق.دارد
محروميتهاي استاني نقش تعيين كننده 
اي در اين محروميتها ايفا 

چگونگي توزيع زنان همچنين .ميكند
در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، 

شود كه  روشن مي تحقيقات و فناوري، 
اصوالً سهم دانشجويان دختر در 
دانشگاههايي كه عمدتاً تخصصي بوده 

 _فني و در گروههاي عمده تحصيلي 
مهندسي و كشاورزي دانشجو 

 درصد است 30پذيرند، كمتر از  مي
   در مقايسه و)109ص  ،1380بوذري، (

هاي فني و مهندسي كه پسران  با رشته
هاي دوره   درصد ورودي89

دهند، در  كارشناسي را تشكيل مي
 درصد 9/62هاي مرتبط با پزشكي  رشته

هاي جديد را زنان تشكيل  ورودي
 درصد 9/67 هنر   رشتهدر. اند داده

 . ها از ميان دختران بوده است ورودي
ترين داليل كاهش سهم  از عمده    

دختران در مقطع كارشناسي ارشد و 
توان از فرهنگ غالب   مي نيز دكترا

جامعه به منظور ازدواج دختران در 
 سال، به عهده داشتن 25 تا 18سنين 

داري، همسرداري و  مسئوليت خانه
، محدود بودن ظرفيت فرزندداري

  13 در صفحه  پذيرش در اين مقاطع و وجود 

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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2007  اوت    5 ژوئيه  تا  23 ا ز  1386   امرداد  14  تا 1  از  676ره شما 

 

هايي چون سهميه رزمندگان و  سهميه
كه عمدتاً زنان از آنها ... ايثارگران و 

محرومند نام برد كه موجب شد زنان 
به تحصيل در مقاطع  كشور عمدتاً

كارشناسي بسنده كرده و فرصتهاي 
تحصيلي تحصيالت تكميلي را به مردان 

    مستنداتي كه اكنون  گذار نمايندوا
در مقابل چشم ما قرار دارد ، نقشي را 
كه نظام واليت فقيه  در ايجاد تضييقات 
،خصوصا تحصيلي  براي زنان و 
دختران  ايفا مينمايد ،روشن ميگرداند 
و  ماهيت استبدادي و ضد رشد بودنش 

 درعلم، توضيح اينكه .را  هويدا  ميسازد
ه انتقال رابطه طبيعت خود، ازرا

، انسانها را با يكديگر ،  و برقرارمى كند
 زيرا رشدش . مي كند برابر

  وبسط  درگرومبادله معرفتها
به . استانسانها مشاركت هاي قلمرو

 "عوام" اطاعتهمين دليل است كه 
نياز اداره جامعه به علم   با"خواص"از 

 از طرف ديگر . دارد وكاردانى تضاد
اه انتقال علم وفن اگراداره جامعه ازر

 انجام بگيرد، نيازى به اطاعت نمى ماند
واداره به علم وفن وبا مشاركت همه 

و بين . استعدادها، انجام مى گيرد
وداناها داناتر وجامعه  دانا نادانهاصورت 

پس محلي از اعراب .رشد مى كند
براي وجود و بقاي نظامي استبدادي، 
در جامعه اي كه راست راه رشد را در 

يش گرفته است ،وجود نخواهد پ
   !داشت

 دانشگاهها و  حضور زنان در مدارس،
مراكز مختلف آموزشي به آنان فرصت 

دهد تا بخشي از مهارتهاي زندگي  مي
را فرا گيرند و از همه مهمتر تجربه 

هاي عملي نهادهاي  حضور در عرصه
اجتماعي را به دست آورند و از اين 

ا در حال منظر در جوامع توسعه نيافته ي
كه با فقر (اي همانند ايران  توسعه
هاي انساني و پديده فرار مغزها  سرمايه

توانند  ، زنان حتي مي)مواجه است
. دهنده محسوب شوند نيروي شتاب

وهمين امر دليل تالش نظام واليت 
فقيه در بر قراري تبعيضات  و ايجاد 

  .موانع بر سر راه رشد زنان ميباشد
اس نتايج آخرين زنان ايران كه براس 

سرشماري صورت گرفته در سال 
  درصد جمعيت  49/1  گذشته 

ميليوني كشور را تشكيل  70
دهند،امروز در تالش براي تحقق  مي

مطالبات خود هستند، مطالباتي كه 
كمترين آن طلب حقوقي برابر با 

 زناني ديگر بسياري از   .مردان است
پيرو سرنوشت  خواهند خود را نمي

ند كه در گذشته مردان ندامحتومي ب
  ،بدون مواجهه با كوچكترين واكنشي

 و خود را نيز ل بودند ئبراي زن قا
وابسته اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي 
مرد اعم از همسر  يا   پدر و يا خانواده 

 چرا كه وابستگي منجر به  بدانندخود 
  .بي هويتي آنان خواهد گرديد

 شاهد در حالي كه در ايران امروز 
  خودآگاهي و بيداري اجتماعي شد ر

 برنه تنها  ، اما تفكر حاكم زنان ميباشيم 
 دولتمردان نظام واليت فقيه  بلكه بر

يك تفكر سنتي مردساالر ، هنوز جامعه 
است كه تفسيرهاي متفاوتي از حقوق 

و اكثر اين تفاسير خود ضد .زنان دارد
مبارزه با فقر فرهنگي و .حق ميباشند

 ذهني و نظري راهي برداشتن موانع
استمرار . نيست كه بتوان  يكشبه  پيمود 

تالش در جهت رساندن آگاهي و 
مسئوليت شناسي و همتي بس استوار  
از باورمندان به حقوق زنان  را اعم از 

اما قبل از . زن ومرد  طلب مينمايد
هركس خود دختران و زنان ايران ، 
بايستي در احقاق حقوق خود فعال و 

بي شك تا زن از قيود ضد .ندكوشا باش
كرامت وحقوق ،و زاد نشود، آحقوقش 

و منزلت نجويد و رشد نكند، جامعه اي 
  . خواهد كردرشد ن

در باب وسعت سركوبها ، :  انقالب اسالمي 
در فصلهاي پيش ، خبرها و امرهاي واقع را 

نها، رژيم مافياها اين تجاوزها آجز . ورده ايم آ
   : كرده استنيز را  به حقوق انسان 

  

احكام اعدام ، سنگسار، 
دستگيري، محروميت از 

دم ربائي و آتحصيل ،
تجاوزهاي ديگر به 

  حقوق انسان 
  
، بـه گـزارش فعـاالن       86 تير   10 در   ◄

 10روز يكـشنبه    حقوق بشر در ايـران ،       
 كبودوند اعضاي واواك نفر از 5تيرماه 

ــه   ــار ، بازداشــت و كلي را در محــل ك
 منـزل توقيـف      را در  ولوزام شخـصي ا   

ــد مخــوف   ــه بن ــرده و وي را ب  209ك
محمــد .  زنــدان اويــن انتقــال دادنــد

صديق كبودوند پيش از اين  از سـوي         
دادگاه انقـالب بـه يـك سـال حـبس           

 سال محروميـت از روزنامـه       5تعزيري،  
نگاري و ممنوعيت انتشار روزنامه پيـام       

  . مردم كردستان محكوم شده بود
شهال «م حكم اعدا  ، 86 تير 15 در ◄

، متهم به قتل الله سحرخيزان »جاهد
همسر ناصر محمدخاني براي سومين 
بار در شعبه سوم تشخيص ديوان عالي 

  . كشور تاييد شد
 خانواده هاي   ، 86 تير 15 در ◄

دانشجويان پس از ديدار با آنها نسبت 
به وضعيت جسمي و روحي دانشجويان 

عباس  .دربند ابراز نگراني كرده اند
زاده، علي صابري و مجيد شيخ حكيم 

پور سه تن از دانشجويان بازداشتي 
دانشگاه پلي تكنيك همچنان در 

 .  اوين نگهداري مي شوند209انفرادي 
علي نيكونسبتي   ، 86 تير 15 در ◄

عضو شوراي مركزي و مسئول روابط 
عمومي دفتر تحكيم وحدت به دادسرا 

بر اساس احضاريه اي كه  .احضار شد
ن رسيده است بايد در روز به دست م

 تهران 23شنبه در دادسراي ناحيه 
 .  حاضر شوم

بنا برگزارشات   ، 86 تير 15 در ◄
رسيده از زندان گوهردشت كرج 
آقاي علي رضا كرمي خير آبادي در 
وضعيت نا مناسب جسمي و روحي قرار 

 . دارد
متعاقب احضارهاي   ، 86 تير 17 در ◄

ه كميته اخير دانشجويان پلي تكنيك ب
 نفر از فعالين 7انظباطي براي 

دانشجويي پلي تكنيك احكام 
محروميت از تحصيل يك الي سه ترم 
با احتساب سنوات و محروميت از 
امكانات رفاهي و تسهيالت صادر شده 

 .است
بيژن پوريوسفي دو ترم تعليق، 
اسماعيل سلمان پور دو ترم تعليق و 
سجاد ويس مرادي دو ترم تعليق با 

اب سنوات و محروميت از امكانات احتس
رفاهي و تسهيالت تا پايان دوره 

 .تحصيل دريافت كرده اند
از زمان انتصاب عليرضا رهايي به 
عنوان رئيس دانشگاه اميركبير و عطايي 
پور به عنوان معاون دانشجويي اين 

 نفر از فعالين 100دانشگاه بيش از 
دانشجويي پلي تكنيك به كميته 

 شده و با احكام انضباطي احضار
 .محروميت از تحصيل مواجه شده اند

بقيه احكام صادر شده براي فعالين 
 :دانشجويي به شرح زير است

 نريمان مصطفوي و ناصر پويافر حكم -
 اوليه يك ترم تعليق با احتساب سنوات 

 آرمان صداقتي يك ترم تعليق با -
 محروميت از امكانات رفاهي

 عليق  ابراهيم رحماني يك ترم ت-
 موفق كاتب حكم اوليه يك ترم -

 تعليق
 در حال حاضر به غير از اين

 نفر ديگر از فعاالن پلي 25دانشجويان 
تكنيك به كميته انضباطي احضار شده 

 :اند
بيتا صميمي زاد، بهزاد  هادي پالور، 

موسوي، بامداد غالمي، محسن غمين، 
فرهاد نوري، وحيد سراجيان، بابك 

، مهري كريمي، آذرفر، بهروزعباسي
سياوش اسداللهي، مهدي عباسي  
مجتبي كالنتري، مرتضي ورمزيار، مريم 
سليمي، سينا صداقت نژاد، علي صابري، 
محسن گرامي، حسين تركاشوند، 
كوروش لطيفي، محمد معتمدي، 

  . احسان خيرخواه و مسعود قدسي 
 زندانيان سياسي بند ، 86 تير 17 در ◄

 اعالم  زندان اوين طي نامه اي209
براي بزرگداشت قربانيان نمودند كه به 

منظور  تير به دانشگاهها و به 18ايلغار 
همدردي با زجر كشيدگان راه آزادي 
و نيز اعتراض به رفتارهاي غيرانساني 
حاكميت در برخورد با زندانيان 

 تير ،روزه سياسي 18سياسي روز 
  .خواهند گرفت

در پي حمله به   ، 86 تير 18 در  ◄
 سازمان دانش آموختگان ايران، دفتر

اين دفتراز سوي نيروهاي امنيتي 
در جريان اين يورش، كليه  .پلمپ شد

اموال اين سازمان از جمله اسناد و 
از جانب مأمورين ضبط .. كامپيوترها و 

  .شده است
دادگاه انقالب  ، 86 تير 18 در ◄

مهاباد يك شهروند بوكاني به نام 
عزيز را محمدصالح كويخاشيره فرزند

نامبرده كه بيش .به حبس محكوم كرد 
 ماه است در زندان بسر مي برد ، 4از 

از سوي دادگاه انقالب شهر مهاباد به 
اتهام همكاري با يكي از احزاب كرد 

 سال حبس 8اپوزيسيون به تحمل 
 . محكوم شده است 

پس از مخالفت   ، 86 تير 18  در ◄
هاي مردم تاكستان و نيز رجب 

 نماينده اين شهرستان در رحماني ،
 با سنگسار متهمان اين مافياهامجلس 

پرونده در تاكستان ، قاضي اجراي 
احكام دستور داد حكم در روستاي 

 .  اجرا شود "آقچه كند"
 متهم مرد اين پرونده      جعفر كياني

 سال پيش در زندان به سر 17كه از 
 متهم "مكرمه"مي برد سنگسار شد و 

ان در زندان منتظر زن پرونده همچن
مراسم «  در . آينده نامعلوم خود است 

  يك از هيچوحشيانه ، » اجراي حكم 
  .اهالي تاكستان نبوده اند 

لوييز لوييز آربور، ، 86 تير 20 در ◄
كميسر عالي سازمان ملل در حقوق 
بشر، نسبت به گزارش تاييد سنگسار 

 در پنجم ژوييه در جعفر كياني 
 به طور جدي ، وينتاكستان، استان قز
  .ابراز نگراني كرد

    پارلمان اروپا نيز به سنكسار جعفر 
كياني ، پدر دو فرزند،  اعتراض كرده 

  .است 
شاهدان عيني   ، 86 تير 19 در ◄

گزارش داده اند كه منصور اسانلو در 
 بعدازظهر كه با اتوبوس عازم 7ساعت 

منزلش بود، هنگام پياده شدن از 
ه و ضرب و شتم اتوبوس مورد حمل

چند نفر ناشناس قرار گرفته و به داخل 
  . پرايد سفيدي پرتاب و ربوده مي شود

 كل مدير  ، 86 ري ت22    در 
 استان تهران از حضور و يها زندان

سالمت منصور اسانلو در زندان اوين 
  .خبر داد

سخنگوي قوه   ، 86 تير 19 در ◄
 تن از 20قضائيه از اجراي حكم اعدام 

ر در روزهاي آينده در تهران اشرا
  .  خبر داد

بنا بر گزارش  - 86 تير 19 در ◄
رسيده، اعضاي شوراي مركزي دفتر 
تحيكم وحدت و سازمان دانش 

ساعتي پيش ) ادوار تحكيم(آموختگان 
محمد . به زندان اوين منتقل شده اند

هاشمي ، بهاره هدايت ، علي 
نيكونسبتي ، حنيف يزداني ، مهدي 

 علي وفقي اعضاي شوراي عربشاهي و
مركزي دفتر تحكيم وحدت كه صبح 
امروز در پي تحصن در برابر درب 
دانشگاه اميركبير بازداشت شدند، ابتدا 

 و پس از ساعاتي به 103به كالنتري 
  .زندان اوين انتقال يافته اند

بهرام ولد بيگي  ،  86 تير 20 در ◄
وبرهان لهوني سردبير و صاحب امتياز 

شتي از طرف دادگاه سنندج روزنامه آ
تيرماه 25احضاريه اي  براي روز 

اتهام نامبردگان .اند دريافت كرده
و  انتشار اخبار اعتراضات مردم مهاباد

.  است ديگر شهرهاي كردنشين
در جريان حوادث دوسال اعتراضها 

پيش كه در پي كشته شدن فجيع شوانه 
 .مده بودند آ بعمل سيد قادر 

 امير يعقوبعلي  ،  86 تير 20 در ◄
نماينده منتخب انجمن دانشجويان 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه 

همراه با ديگر او . توقيف شد طباطبايي 
 و مرد  كه در فعاالن برابري حقوق زن

 فعاليت  "يك ميليون امضاء" كميته 
مشغول جمع آوري امضاء مي كنند، 

در يكي از پارك هاي تهران بودند 
يروهاي انتظامي بازداشت كه توسط ن

  .مي شود
 يريدر درگ، 85 تير 22 در ◄
 شهر مهاباد با مردم  يتي امنيروهاين
 ي زخمگري نفر كشته و چند نفر دكي

 سالروز ترور ،در  يري درگنيا. اند شده
 حزب دموكرات ركليدكتر قاسملو، دب

  . است انجام شده رانيكردستان ا
 و ي كريمصديق ، 86 ري ت22 در ◄

 فردا به اتهام محاربه در ي امانشيث
شعبه اول دادگاه انقالب سنندج 

 كه در قرار يدر حال. شوند يمحاكمه م
مجرميت صادره از دادسرا نامبردگان 
متهم به تشويق به شركت در تجمع روز 

 ي كارگريها  و تشكيل گروهارگرك
چنين انعكاس اخبار  آزاد و هم

 كارگران كارخانه ي اسالميشوراها
 مخالف ي اينترنتيها  در سايتينساج

 يها  تشكيل اتحاديهينظام و اقدام برا
  .  آزاد، شده بودنديكارگر

محمد حسين   ، 86 ري ت23 در ◄
 دانشگاه آمل كه از يمهرزاد دانشجو

 تيرماه مفقود شده است، 18صبح روز 
 ي به سر ميهنوز در وضعيت نامشخص

 گزارشها از بازداشت محمد يبرخ. برد
رزاد در جريان حمله به دفتر حسين مه

 يادوار تحكيم حكايت دارد اما نام و
 تيرماه 18 ي نفره بازداشتها16در ليست 

خانواده مهرزاد با .  وجود ندارد 86
 ساعت از وضعيت 72توجه به گذشت 

 ي بسر مينامعلوم فرزندشان در نگران
  . برند
 10حدود ساعت  ، 86  ري ت23 در ◄
 به خانه يت دقيقه ماموران امني30و

بهاره هدايت واردشدند، وسايل 
 ، كتاب، ي دي از جمله سيشخص

 يدست نوشته ها و جزوه ها، البوم ها
 . عكس او را با خود بردند

 جلسه اولين  ، 86 ري ت24 در ◄
 به پرونده روزنامه ي رسيدگيبازپرس

 غالمحسين يهم ميهن به مدير مسئول
  . تشكيل شد  ،يكرباسچ

 ي صالحمحمود  ، 1386 ريت 24 در ◄
نماينده كارگران خباز شهر سقز كه در 

 ي پرونده مربوط به مراسم روز جهانيپ
كارگر در اين شهر به يك سال حبس 

 ي، بر اثر تشديد بيمار بودمحكوم شده
 در زندان سنندج به حالت اغما يكليو
 و به بيمارستان توحيد سنندج مدآدر

  .اعزام شد
عـاالن  ، بـه گـزارش ف  86  تير 25 در   ◄

حقوق بشر، فرزاد كمانگر فعال سياسـي       
 ماه پـيش بـه همـراه        11كرد از حدود    

فرهـــاد وكيلـــي و علـــي حيـــدريان 
ــده   ــت و در پرون ــده اس ــت ش بازداش
مطروحه وي بـه عنـوان مـتهم رديـف          
سوم تلقي مي شـود نـامبرده در حـال          

ــاق  ــر در ات ــاه 121حاض ــت گ  بازداش
  . نگهداري مي شود209مخوف 

ياسـي شـكنجه هـاي          اين زنـداني س   
روحي و جسمي متعـددي را بـاالخص        
در بازداشتگاه اطالعات كرمانشاه سپري     
نموده است و علي رغـم پايـان يـافتن          
مرحله تحقيقات و بازجويي و انتقال دو       

 بـه بنـد     20/4/86متهم ديگر پرونده در     
 نگـاه   209 ، او را همچنان در بنـد         350

  .داشته اند 
فعـاالن  ،  بـه گـزارش   86  تير  25در  ◄

حسين كاووسي فر   حقوق بشر در ايران     
 زندان گوهر دشت و     2مستقر در واحد    

 122مجيد كاووسي فر مـستقر در اتـاق         
 از عاملين تـرور قاضـي   209بازداشتگاه  

حسن مقدس معاون دادستان تهران كه      
به اعـدام   85در اسفند در دادگاه اوليه  

محكوم شده بودنـد طـي روز گذشـته         
شور حكمـشان   توسط ديـوان عـالي كـ      

  . و به ايشان ابالغ گرديدتائيد
ر ٢۵ در ◄ االن   ٨۶ تي زارش فع ه گ ، ب

دار       ران ، ابوالفضل جهان شر در ای وق ب حق
ن   زی انجم ورای مرک ابق ش از اعضای س
ه    شگاه عالم شجویان دان المی دان اس
يم    ر تحک ومی دفت ورای عم ایی و ش طباطب

اه سال           توسط   ٨۵وحدت که در شهریور م
امورین واواک ب م   م ود ه ده ب ت ش ازداش

يش از  ون ب د  ١١اکن ه در بن ت ک اه اس  م
ود وی   ٢٠٩ ی ش داری م ن نگه دان اوی  زن

ارج از  ه خ الش ب دم انتق ه ع راض ب در اعت
اه            ٢٠٩بند   د م ری های چن  با توجه به پيگي

سئولين از     رر م ساعد و مک ای م ول ه و ق
نبه  صاب ٢٣/۴/٨۶روز ش ه اعت ت ب  دس

 .غذا زده است 
 رضــا رادان حمــدا  ، 85 تيــر25 در ◄

از اول  :  است    گفته رئيس پليس تهران    
 ي كه از مدل هـا     يامرداد ماه با پسران   

ــ"منحــرف" ــتفاده م ــد، ي مــو اس  كنن
  .  شوديبرخورد م

، بـه گـزارش فعـاالن       86 تير   26 در   ◄
ــر   ــالوه ب ــران ، ع ــشر در اي ــوق ب  8حق

دانشجوي دستگير شـده دانـشگاه اميـر        
كبير منتسب با انتشار مطالـب مـشكوك        
در نشريات آن دانـشگاه آقـاي منـصور         
سعيديان از دست اندركاران و متهمين      
به چاپ و انتـشار ايـن مطالـب نيـز در            

بنظر مي رسد در    . بازداشت بسر مي برد   
پرونده سازي وزارت اطالعات اين فرد      

از ايـن   .  نيز داراي نقشي خواهد بـود     
زاد  آ، بـا سـپردن وثيقـه،         تـن  3عده ،   

  . شده اند 
ير، بگزارش فعـاالن حقـوق       ت 27 در   ◄

بشر در ايران ،  مـصطفي دريـانورد در          
بــي تــوجهي مــسئولين زنــدان اويــن  

.  همچنان در اعتصاب غذا بسر مي بـرد       
مصطفي دريانورد از هواداران انجمـن      
پادشــاهي ايــران كــه اخيــرا از ســوي 

 ماه حبس محكوم    18دادگاه انقالب به    
شده اسـت در بيـست و چهـارمين روز          

ي خــود جهــت احقــاق اعتــصاب غــذا
  .حقوق خود بسر مي برد

 تير  بر خالف قانون 28 و 27 در ◄
هاله » اعترافات « رژيم ساخته، 

اسفندياري و كيان تاج بخش و رامين 
جهانبگلو   از تلويزيون ايران پخش 

  . شده اند 

 سازش با بيرون و سركوب در درون؟
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انساني را بيشتر مطالعه كرده و اين قدر 
ناشيانه به تحليل بزرگترين انقالب 

 بيستم و پيشگامان كالسيك قن
 آيا توقع زيادي انديشگي آن نپردازد

بود اگر از كسي كه افتخارش همنشيني 
و گفتگو با برجسته ترين روشنفكران و 
عالمان سياست و اجتماع و فرهنگ 
امروز غرب است، موازين يك بحث 
علمي متين و مستدل را درخواست 
كرد؟ از او انتظار مي رفت با اين 

 برايش فراهم فرصتي كه در غرب
آمده  است در آثار تازه اش جهشي 

 طرح و پردازش "روش"كيفي در 
محققانه پرسش هاي مهم و اساسي 
تاريخ معاصر ايران داشته باشد، اما 
همانگونه كه در ادامه بحث توضيح 
خواهم داد، گنجي همچنان به شكل 
جدي دچار تيرگي در ديدگاه و به 
تبع آن سرگرداني فكري در باره 

او هرچند با استمداد از . قالب استان
واژه ها و مفاهيم پر طمطراق علمي 

 "گفتمان"و "تبار شناسي"همچون 
مي خواهد .... و "نظريه تفسيري"و

نشان دهد كه اين بار گويي قصد يك 
بررسي منسجم علمي در نقد شريعتي و 
مستدل در اندازه هاي متوسط 
آكادميك امروزي را دارد، اما به نظر 

د تنها پنداشته است هر قدر بر مي رس
فهرست منابع و مĤخذ مقاله بيفزايد، بر 
غناي علمي و پژوهشي كار خويش 

و يا آنكه شايد فكر مي . افزوده است
كند طبق معمول در سنت دانشگاهي 
مقلدانه ايران امروز، متاسفانه، هر قدر 
به اين فيلسوف و آن فيلسوف استناد 

زوده كند، بر بار علمي كار خود اف
است وديگر كسي جرأت اشكال گيري 

اين وابستگي افراطي به اين . ندارد
گفته فالن شخص مهم و و آن گفته، 

گنجي را همواره آن چيزي است كه 
در كالفي از گفتارهاي پراكنده و بي 

او بدجوري . انسجام گرفتار كرده است
افكار خود را به بند شيدايي اين 

.  استفيلسوف و آن فيلسوف غربي بسته
او در فرصت امروزيني كه دارد اگر 
مي خواست مي توانست به راحتي 
ميان خود وانديشه گران آزادي، آنان 
كه در ميان خود ما ايرانيان بوده و هم 
در عرصه عمل سياسي و اجتماعي و هم 
در نظريه پردازي حضور داشته و 
دارند، پيوندي معنادار بزند و از اين 

كر ملي و راه به منزله يك روشنف
آزاديخواه، با عقلي آزاد، ياريگر ملت 

اما . در كسب استقالل و آزادي باشد
مثل اين كه گنجي در حال حاضر 
سود را در نشست و برخاست با تيپ 
هاي خاصي در دانشگاه هاي كاليفرنيا 
و يا واشينگتن دي سي مي بيند كه با 
انباني از واژه هاي تخصصي علوم 

كرات رايج در انساني او را مرعوب تف
غرب ساخته ولي در عمق چيزي جز 
تقليد از گفته هاي اين فيلسوف و آن 
فيلسوف غربي براي گفتن به او ارايه 

  .   نمي كنند
همانگونه كه گنجي درمقاله    .    بگذريم

خود مسلّم گرفته است، شريعتي حقيقتا      
اما همين جـا    . شخصيتي تاريخ ساز بود   

» تـاريخ سـازي   «اضافه كنم كه صـفت      
شريعتي، بدان منزله نيست كه باورهـا و    
يافته هاي او را از هر گونه ضعف هاي         

بـه عكـس،    . فاحش علمي، فارغ بدانيم   
نگارنده نيز معتقد اسـت همـين ضـعف         
هــاي علمــي شــريعتي، لطمــات قابــل  
توجهي بـه بعـد دموكراتيـك انقـالب         

اما اين ضـعف    .  وارد ساخت  57بزرك  
 هــا كــه كــامال جنبــه نرمــال و انــساني

داشت هرگز به اين معنا نبوده و نيست        
كه بتوانيم او را، آن گونه كـه گنجـي          
پيش مي كشد، ايـدئولوگ اسـتبداد و        

ــه بعــد 60خــشونت در ايــران ســال   ب
كساني كه با آثار شريعتي انـس       . بدانيم

دارند و با روح او آشنا هستند، بهتـر از          

هر كسي مي داننـد، كـه نـسبت دادن          
تگريــسم جريــان خــشونت گرايــي و ان

اسالمي پس از انقالب به انديشه هاي او 
رديـف  . چه كار بي انصافانه اي اسـت      

ــار   ــرنس از آث ــداد رف كــردن يــك تع
شريعتي در موضوعات مختلف و بر آن       
اساس تالش براي نسبت دادن جريـان       
بنيادگرايي شيعي به شريعتي كـه ريـشه        
هاي عميقي در نزاع دسـت كـم صـد          

رتجـاعي  ساله ميان بنيادهاي سـنتي و ا      
ــي و    ــاي دين ــاد ه ــم از بني ــران، اع اي
ــا  اقتــصادي و فرهنگــي و اجتمــاعي، ب
ــسم  و    ــاي مدرني ــك ه ــون و تكني فن
توتاليتاريسم دارد نهايـت بـي انـصافي        

چه كسي اسـت ندانـد بيـشترين        . است
وجه همت شريعتي در نقـد سرسـختانه        
اي  بود كه نسبت به همين خودكامگي       

ي برخاسته از دين و انـواع خودبـاختگ       
هاي سنت در خـشونت ناشـي از بـت          

  .كردن تكنيك مدرن داشت
  
   متن، معنا و مؤلف-٢
  

انتقاد ديگر بـه گنجـي بـه درك او از           
. رابطه متن، معنا و مولف برمـي گـردد        

 تولـد ": براي مثال گنجي مـي گويـد      
.  معناي مرگ مؤلف اسـت     بهيك متن   

يعني متن مستقل از مؤلف است و لزوماً        
 مؤلف از مـتن     فسيرتبهترين تفسير متن،    

تفـسير مـتن منـوط ومتكـي بـه          . نيست
ــست   ــف ني ــت مؤل ــصد و ني ــشف ق . ك

 درون متني مـستقل     وامكاناتمقتضيات  
خواننده براي  . از خواست مؤلف است   

مـتن    گو بـا   وفهم و تفسير ، وارد گفت       
  ."مي شود

ــا     ــورد ب ــوع برخ ــن ن ــتن"اي  و " م
 برخـوردي جـزم انديـشانه و        "مؤلف"

ريعتي شعر گفتـه    اگر ش . كم عمق است  
بود، شايد مي توانستيم از نظريـه ادبـي     

ــاختگرايانه  ــرا ســــــ -Post(فــــــ
structuralism(      استفاده كنـيم و كـار

او را توضيح دهيم، ولي چه كسي مـي         
تواند ادعا كند كـه آثـار شـريعتي بـه           
هدف ايراد شعر و رمان بوده است، تـا         
بتــوان در نقــد انديــشه او، از ديــدگاه 

ــستهاي   ــاي هرمنوتي ــك  ه ــي كم ادب
گرفت؟ شايد نيازي به يـادآوري ايـن        
ــات    ــي در نظري ــه حت ــد ك ــه نباش نكت
ــاي   ــز، رويكردهـ ــاختگرايان نيـ فراسـ
مختلفي وحود دارند كه هيچ يـك بـه         

از هرمنوتيـك   .  يكديگر نزديك نيستند  
فلسفي گادامر و رويكرد نـو دريـدايي        
گرفتـــه، تـــا رويكردهـــاي انتقـــادي 

ممكن است در نظر آقـاي      . ماركسيستي
گنجــي رويكــرد انتقــادي ماركســسيتي 
محدود به نقـد از ماركسيـسم اسـتاليني       
باشد، كه اگر چنين باشـد تنهـا راهـش          
يادگيري بيشتر در باره مكاتب انتقـادي       

  . است
ــورد    ــه برخــ ــر آنكــ ــه ديگــ نكتــ
فراسـاختارگرايانه بـا مـتن ، كـه اقــاي     
گنجي دانـسته يـا ندانـسته خـود را در           

تفـسير  زمره آنها مي شناسـد، پيرامـون        
 در مـتن اسـت و نـه         "ديگـري "عنصر

بـراي مثـال ، فوكـو در        . مرگ مؤلـف  
 هيچ مـؤلفي را از      "تبارشناسي دانش "

ميان برنمي دارد تا نظر و تفسير خود را       
بركرسي بنشاند بلكه مي كوشد مـتن را        

اين تنها از يـك نگـاه       . دسانترااليز كند 
سطحي و حزبي برمي خيـزد كـه اول         

نيم و سپس بـه     مرگ نويسنده را رقم بز    
  . تفسير كالم او بپردازيم

ــرين "گنجــي همچنــين ســخن از  بهت
اين ادعا نيز نـشان     .   مي كند  "تفسيرها  

مي دهـد كـه نگـاه جزمـي او بعـد از             
مرگ نويسنده، نياز بـه مطلـق كـردن         

 "بهترين تفسير "تفسير خاصي در شكل،     
بهترين تفسير از نظر چه كـسي و        . دارد

م مـي   براي چه كسي؟ چه كسي تـصمي      
گيرد كه بهتـرين كـدام اسـت؟ حكـم          
بهترين تفسير را چه كـسي اعـالم مـي           
كند و چه كـساني بايـد ايـن حكـم را            
بپذيرند؟ چه ميزاني مستقل از ما وجود       
دارد تا نشان دهد بهترين تفسير كـدام        
تفــسير اســت؟ آيــا گنجــي كــه خــود  
همواره كوشـش دارد تـا ايـدئولوژي        

ـ           رك زدايي را از فرق سر تا ناخن پـا ت
ــدئولوژي     ــه دام اي ــود را ب ــد، خ كن

  نيفكنده است؟ 
  
   تفسير مبتني بر دوآليسم-٣
  

اشكال ديگر آقاي گنجي در اين مقاله       
ــت     ــاي ثنوي ــر مبن ــه ب ــت ك ــن اس اي

به تفسير انديشه شريعتي مـي      ) دوآليسم(
بايد نشان داد كـه     ":پردازد، مي نويسد  

ــار    ــف از آث ــسير مختل ــان دو تف از مي
كـدام يـك از     مرحوم دكتر شريعتي ،     

خـوانش  : نظر هرمينوتيكي معتبر اسـت    
ــد     ــوانش ضـ ــا خـ ــك يـ دموكراتيـ

  "دموكراتيك؟
   نگاه دوآليستي راه آساني در تحليـل       
مسائل پيچيده به نظر مي رسد و گنجي        
با اين درجه از ساده سازي كه در مقاله     
جديد به كار برده، تفكر چند اليـه اي         
شريعتي را تنهـا بـا چنـين روشـي مـي            

از ديـد گنجـي،     .  تحليل كنـد   توانست
درباره شريعتي دو نظر بيشتر نمي تواند       
وجــود داشــته باشــد؛ شــريعتي يــا     

. دموكراتيك بوده يا  ضد دموكراتيك     
اين درست است كه شريعتي تـا آخـر         
عمر موضع نهايي ايي در برابر پرسـش        
دموكراسي نداشت و در جنگي دروني      
ــاز   ــود، و ب ــه آزادي در گيــر ب ــا مقول ب

ســت كــه هــر خواننــده آثــار آشــكار ا
شريعتي با سخنان ضد ونقيضي از او در        
باب هم دموكراسي و هم آزادي روبرو 
مي شود، ولي رسيدن به ايـن نكتـه از          

ــد   ــي آي ــر نم ــي ب ــسم گنج از . دوآلي
دوآليسم گنجي از پيش معلوم است كه       
چه نوع شريعتي بايد خارج شود؛ يـك        

  .  شريعتي بنيادگرا
بـسياري از   گفتني است در حـالي كـه        

طرفـــداران شـــريعتي عبـــاراتي از   
دموكراسي خواهي او نقل مـي كننـد        
كه كمتـر دمـوكراتي ايـن نظـرات را          
ابراز كرده است، ولي هـستند كـساني        
چون گنجي و يا خود همين نويـسنده        
كـــه مـــي توانـــد عبـــاراتي از ضـــد 
دموكراسي خواهي شريعتي نقل كنـد      

. كه با رهبران توتاليتاريانيسم پهلو بزنـد      
من نمي دانم گنجي چه اصراري دارد       
كه ما شـريعتي را صـاحب انديـشه اي          
تماما منسجم در موضـوع دموكراسـي        

  بدانيم؟ 
وقتي بحث دموكراسي و حقوق بشردر      
ــب     ــر غال ــه نظ ــه از نقط ــان، ن آن زم
روشنفكران و نه از نقطه نظر گروه هاي        
مبارزاتي و حتي نه از نقطه نظر رسـمي       

 ميالدي 90 و 80 كه تازه از دهه (غرب 
باب دفاع از حقوق بشر و دموكراسي و        
كمك به ملل سـتمديده را بـاز كـرده          

 هنــوز اســتحكام نداشــت، و يــا )اســت
حداقل اينكه چونان  امروز دموكراسي      

 تلقي نمي شد، تا حدي      "جامعه"مسئله  
كه هم چپ هاي استاليني و هم راست        
ــران مــدعي   هــاي هولوكاســتي در اي

، درهمـين   دموكراسي خـواهي شـوند    
جاست كـه ايـراد ديگـر متـدولوژيك         

. آقاي گنجي خود را بروز مـي دهـد          
به نظر مي رسد آقاي گنجي نقـد زدن         
را با نقـب زدن بـه اليـه اي از انديـشه             

چنـد اليـه اي شـريعتي اشـتباه گرفتــه     
نقد اين نيست كه شما با گزينش       . است

چند گوشه از زندگي فكري يك متفكر       
ق ســينه بكوشــي اثبــات كنــي او عاشــ

چاك لنين ، مـاركس  و مـائو بـوده و            
مستبد باوري بوده كه مطلق انديشانه با       
اين ايـدوئولوگها مواجـه مـي شـده و          
  . نظراتشان را در جا پذيرفته بوده است

البته همين جا همزمان بايد اذعان كرد       
كه در همان دوران هم  اين گونه نبود    
كه گفتمان دمكراسي و حقوق بـشر در        

اي از نخبگان جامعه جـدي      سطح پاره   
بلكــه بودنــد بــسياري از . گرفتــه نــشود

كسان كه واقعاً در اين باره فعال عمـل         
به عنوان مثـال، در داخـل       . مي كردند 

ايران بازرگان و دوستانش بودنـد كـه        
كميته حقوق بشر را تشكيل داده بودند        
در خارج هم بني صدر و كسان ديگري 

قوق بودند كه در ساماندهي دفاع از ح      
بشر در ايران تا آن جا پيش رفتند كـه          
پاي ژان پل سارتر را هم به اين حلقـه          
كشاندند و او هـم بـه عـضويت كميتـه           
حقوق بشر و دفاع از زندانيان سياسـي        

ولي متاسفانه اين حركـت هـا       . در آمد 
نه تنها مورد حمايـت روحانيـت قـرار         
ــنفكري   ــان روزش ــه در مي ــت بلك نگرف

 آن زمـان    استالينيستي، كه جـو غالـب     
  .         بود، نيز امري غريب مي نمود

    نمي دانم اقاي گنجي اصال نقدهاي      
شريعتي را  بر ماركس خوانده اسـت و         
يا نـه؟ گنجـي بـر اسـاس يـك قيـاس             
صوري در صدد اسـت تـا نـشان دهـد           
چون لنين و مائو خود را حـق مطلـق          
مي دانـستند و از خـشونت هـاي بـاور           

س شريعتي نيـز    نكردني ابا نداشته اند، پ    
كه تابع آنها بـوده اسـت مـي توانـسته           

امـا  . برهمين منوال فكـر و عمـل كنـد     
كلمــه حقــي كــه گنجــي از بيــان آن 
امتنــاع دارد ايــن اســت كــه شــريعتي 
گرچه به نقـد ليبراليـسم و دموكراسـي         
مي پردازد، ولي همزمان مريد و مـراد        
خود را پـدرش، مـصدق و علـي مـي           

رقيـب  پس چگونه مي توانست   . دانست
لنين و مائودر كشتار و خـشونت باشـد؟         
ــا دموكراســي هــاي   آري ، شــريعتي ب
غربي مـشكل جـدي داشـت و آنهـا را           
نمونه هاي ناموفقي از آزادي خـواهي       

شريعتي نگاهي التقاطي بـه     . مي دانست 
او از يـك    .  دموكراسي داشت  –ليبرال  

سو بر اصل توحيد تاكيد داشت، ولـي        
جامعــه در تفــسيرهايي كــه از انــسان و 

ارائه مي داد، خود دچار ثنويـت مـي         
ــاريخ را . شــــد از همــــين رو، او تــ

ديالكتيكي نگاه مي كرد، ولي در جايي       
ــد و   ــسان را در توحي ــر فطــرت ان ديگ

  . يگانگي تفسير مي كرد
بنابراين، روشي عادالنه و علمي بايد تـا        
تمامت انديشه هاي شـريعتي را اوال بـه         

ا را در   تمامه ديد و ثانيا اين انديـشه هـ        
راستاي دغدغه ها و مسائل او جـستجو        

بدون درك اين دغدغه ها، شايد      . كرد
درك انديــشه هــاي شــريعتي كــار    

يعنـي بـه نحـوي بايـد        . ناممكني باشـد  
كوشيد متن را از مؤلـف حـداقل نـزد          

اين آن واقعيتـي    . شريعتي تفكيك نكرد  
است كه شريعتي را توضيح مي دهـد،        

نتهـاي  بدون آنكـه بخـواهيم او را بـه ا         
  . يك خط برانيم

  
  
  
  

   نقد هوادران شريعتي-۴
  

گنجي طرفداران شـريعتي را بـه يـك         
سنخ خاص تقليل مي دهد، سنخي كـه        

. هرگز تاب انتقاد از شـريعتي را نـدارد        
قابل انكار نيست كـه ميـان طرفـداران         

. شريعتي چنين كساني يافت مي شـوند      
ــان او از    ــان هواخواه ــه در مي چنانچ

 انصار حزب اهللا تـا      بنيادگراهايي چون 
جماعت سوپر نو انديشي وجود دارنـد       
كــه خــود را آرمــان مستــضعفين مــي  

اما بي انصافي است كه قائـل       .  ناميدند
زيـرا افــراد زيــادي  . بـه تعمــيم شــويم 

هستند كـه در عـين اعتـراف بـه نقـش            
تاريخي و پر اهميت شـريعتي، نگـاهي        

و . انتقادي و جدي هم به آثار او دارند       
را اثري مانـدگار در جريـان       انديشه او   

 اســالمي مــي –تكامــل انديــشه ايرانــي
فرامـوش نكنـيم كـه بـيش از         . شناسند

آنكه با عباراتي  چون آنچه گنجـي در         
تعريــف شــريعتي مــي آورد، بخــواهيم  
اورا آدم صادقي بشناسيم، و يا حداكثر       
بگــويئم او تاريخــساز بــود، بايــد نقــش 
شــــريعتي را در طــــرح مــــسئوليت 

ــنفكري و ــرح روش ــد  « در ط ــه باي چ
اش » چـه نبايـد كردهـاي     «و  » كردها

بايد او را در برهـه اي از        . جستجو كرد 
تاريخ ديد كه عامل پس ماندگي ايران       

 –و ايرانيان را به حـق در نگـاه سـنتي            
اشــرافي، بــه ديــن و متــولي ســازي و 
اسطوره سازي و امام سازي از دين مي 
دانست، و او با تمام وجود كوشش كرد        

نوسازي انديشه ديني و آزاد كردن تا با 
ــشه   ــه اندي ــان، ب ــدان متولي ديــن از زن

  .آزادي مدد رساند
  

   ايراد انقالبي بودن ِ شريعتي-۵
  

آقاي گنجي بـراي اينكـه ثابـت كنـد          
شريعتي ضد دموكراتيك بود، اين نظر      
را مطـــــرح مـــــي كنـــــد كـــــه 

ــريعتي ــي"شـ ــود "انقالبـ او واژه .  بـ
  را به گونـه اي اطـالق مـي         "انقالبي"

كند كه داللت بر خشونت و خونريزي       
در اينجا او در ادامه سخنان چند       . دارد

سال اخيرش يكبار ديگر نشان مي دهد       
 تناقـضاتي حـل     57كه با اصل انقـالب      

ــدني دارد ــه اي ذات  . ناش ــه گون او ب
بـه انقـالب و     ) Essentialism(گرايانه  

تحوالت آن مي نگرد، وگرنه بيان  اين        
ــالب    ــه انق ــت ك درمرحلــه  57واقعي

براندازي رژيم شاه، هـم دموكراتيـك       
بود و هـم در مجمـوع غيـر خـشونت           
آميز، مورد قبول بسياري از مورخان و       

او هنـوز   . محققان جدي انقالب اسـت    
كه هنوز است نمي خواهد بپذيرد كـه        
انقالب، مانند اصـالح، مـي توانـد هـم          

اينهـا شـما را     خشن باشـد و هـم صـلح         
ـ    ... منحط كرده اند   ا را آبـاد    ما هـم دني

يكـي از امـوري     . ميكنيم هم آخرت را   
كه بايد بـشود همـين معنـا اسـت كـه            

اين دارايي از غنائم اسالم     . خواهد شد 
است و مال ملـت اسـت و مستـضعفين          
ومن امر كرده ام به مستضعفين بدهنـد        

ــد داد ــم   .و خواهن ــن ه ــس از اي و پ
تخفيف هـاي ديگـر در امـور حاصـل          

لـيكن يـك قـدري بايـد        .خواهد شـد  
مل كنيم ، به اين نغمه هـاي باطـل          تح

آنها فقط حرف ميزنند، ما     ! گوش نكنيد 
ما بايد تمام ايـن كـاخ       ..... عمل ميكنيم 

هـاي وزارت خانــه هــارا كــه ميليونهــا  
  ،ميلياردها مال ملت درش 

    16 در صفحه  

   ؟ بر چه اساسي استوار است57رويكرد اكبرگنجي به شريعتي و انقالب 
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سنگسار و معنويت و مقام 
  انسانيت

  
صرف شده است، بايد اينها تبديل بشه 

اين فرم، . الميبه يك چيز معتدل اس
فرم خارجي است، فرم اجنبي است، 

در داد گستري كاخ . فرم طاغوت است
درست شده است ليكن دادگستري 
نيست، دادخواهي نيست، فقط كاخ 

  "....است
   اين بخشي از سخنان آقاي خميني 
است كه كمي پس از پيروزي انقالب، 
در همان اوايل خطاب به مردم ايراد 

از گذشت بيش از كرد اما امروز پس 
ربع قرن از آن زمان و آن سخنان و با 
استقرار نظام واليت فقيه كه آقاي 
خميني و يارانش براي آن از درياي 

 به سالگرد قتل عام –خون گذشتند 
 به فرمان خميني نزديك 67شهريور 
 از وعده آب و برق و اتوبوس -ميشويم

ودلخوشي به آنها كه ... ومسكن و
يگاه داد و بگذريم ،اكنون جا

دادگستري در نظام واليت مطلقه 
كجاست؟درآن كاخي كه مي خواست 
كاخ دادخواهي برخاسته ازمعنويت 
ديني باشد، االنچه چيزي قرار دارد؟ 
معنويت مردم ارتقا يافته است؟ در اين 
نظام بر انسان و انسانيت چه گذشته 

در رابطه با سرنوشت عدالت . است؟
ين اين سه قضايي در نظام واليي به ا

  !.خبر توجه كنيد
 در يكي از سايتهاي وابسته به -1   

جمهوري اسالمي خبري آمده است 
بدين مضمون كه سه دختر جوان كه 
فريب يك دختر جواني و دوست 
پسراو را خورده بودند و به بهانه 
گردش سواراتوموبيل آنها شده بودند 
در يك برنامه طراحي شده در جاده 

شيراز توسط متروكه اي اطراف 
سرنشينان اتوموبيلي كه خود را 
ماموران نيروي انتظامي معرفي كرده 
بودند توقيف مي شوند و از آنها مي 
خواهند كه براي توضيحات همراه 

خالصه اينكه سوار . آنان بروند
اتوموبيل شدن همان و مورد تعرض و 
تجاوز قرار گرفتن از سوي سرنشينان و 

يوسته بودند ديگر دوستاني كه به آنها پ
قربانيان بيچاره پس از رهايي از . همان

پس از دستگيري معلوم (دست شغال ها
شد كه حضرات باند دارند و نام باند 

به نيروهاي ) آنها شغال ها است
انتظامي و دستگاه قضايي دادگستر 

اعضاي . واليت مطلقه شكايت مي برند 
باند دستگير مي شوند ولي به قيد 

وثيقه آزاد ضمانت  و پرداخت 
  .ميگردند

 حال، روي ديگر اين نظام عدالت -2
 تير شش 18معنوي را هم ببينيد؛ درروز 

نفر ازاعضاي دفتر تحكيم وحدت 
تحصن آرام وبدون خشونتي را در 
مقابل درب ورودي دانشگاه آغاز 

 18كردند تا عالوه بر ياد و خاطره 
براي احقاق حقوق و انسانيت 1378تير

بل تمامي ملت ايران، ياران دربندشان، 
كه همه روزه از سوي نهادهاي 
حكومتي وعاليترين مقامات آن اين 

. اعتراض كنند، حقوق پايمال ميگردد
عمل آنها قانوني بود، چون اين حقي 
است كه حتا قانون اساسي نظام واليت 

اما آن ها  . مطلقه بر آن صراحت دارد
توسط عمال جمهوري اسالمي باز 

ضاي ديدار و وثيقه  داشت شدند و تقا
كه از جانب وكالي آنها به عمل آمده 
بود از سوي مقامات كه البد به زعم 

رد شده ! خود دادگسترهم هستند
در نظام به ارث گذاشته شده از . است

 ارتقاي معنويت و ،آقاي خميني
انسانيت اين است؟ حق دانشجوي 
معترض به نقض حقوق در آزادي 

س مردم كمتر از يك متجاوز به نامو
 متجاوزان به حقوق است ؟ كمتراز

همه و ملي، هايانسان، دزدان ثروت
واليت مطلقه است وقتي در زورگويان 

دعوا و رقابت هاي خود مشمول 
دستگيري مي شوند مي باشد؟ گرچه 
مقاومت غروربرانگيز اين عزيزان 

دانشجو و بخش هاي ديگر جامعه،  
باعث افتخار هر ايراني شرافت مند و 

ن دوست است و خود اين امر ايرا
نشان مي دهد كه هنوز در ايران 
افرادي هستند كه دل در گرو آزادي 

  !.وشرف انساني دارند
 دانشجو و كارگر و كارمند و كشاورز 

كه قرار بود عالوه بر ... از زن ومرد و
نان ومسكن و مجاني شدن آب و برق و 
اتوبوس، معنويتشان درست بشود، در 

رين حقي از حقوق ازاي طلب كوچكت
اوليه و انساني خود با داغ و درفش 

  . روبرو ميشوند 
 عليرغم دستوررئيس قوه قضائيه بر -3  

عدم اجراي حكم، مردي دريكي 
ازروستاهاي اطراف تاكستان سنگسار 

مردم روستايي كه مرد بي نوا در . شد
آن ساكن بود، حاضر به شركت در اين 

ناقاضي .عمل جنايتكارانه نشدند 
ونادادرس جبار، او را به روستاي ديگر 
برده و چون درآنجا نيزمردم شركت 
نكردند، خود وعمله هاي زورگويش 

اما آيا . بدين كار شنيع اقدام كردند
اين نادانان كوته فكرميدانستند كه باهر 
سنگي كه به سوي او پرتاب ميكردند، 
ضربه اي به انسانيت خود وارد مي 

عي است كه آوردند؟ قاضي پرونده مد
با استناد به علم شخصي خويش جرم را 
. اثبات ومجازات را اجرا كرده است

وقتي كساني كه شرايط قضاوت را 
ندارند و صرفا به خاطر سر سپردگي به 
قدرت و ذوب در واليت مطلقه كه بر 
اين مسند نشسته اند بايد چنين 
سرنوشتي را در مورد داد و دادگستري 

وقتي الزم  ي چنين دادگاه. توقع برد
 حكم صادر ، بنا بر حكم حكومتي شد

كشتار زندانيان در شهريور ( مي كند 
و وقتي هم الزم شد دامن واليت  )  67

مطلقه را گسترش مي دهد ، به علم 
! خويش هم حكم سنگسارصادر مي كند

اين نظام عدالت، جاني و جنايتكار و 
قاچاقچي را با وثيقه و قيد ضمانت آزاد  

حمله كنندگان به كوي مي كند، 
نها آدانشگاه و دانشجويان را آزاد و به 

در اين نظام ! ارتقاء درجه  نيز مي دهد
است كه كسي كه متهم به قتل است 

ولي .... حكم دادستاني كل مي گيرد
دانشجوي مضروب و معترض را زندان 
انفرادي و شكنجه و محروميت از 

. سزاوار است....مالقات وپزشك و 
 و دادگستري  در طرز فكر دادخواهي

شخصي همچون آقاي خميني و 
بازماندگانش كه قدرت رااصيل 
ميدانست و ميدانند، در به خدمت 
قدرت در آوردن دستگاه قضايي 
خالصه ميشود تا دست او و امثال او 
براي دادن فرمان قتل دستجمعي 

  .زندانيان محكوم به زندان باز باشد
در    زنان ايراني توسط كساني كه 

.  خور صفت انسان نيستند تحقير ميشوند
قانون مجازات اسالمي حضرات مدعي 

، ) ع(و علي) ص(پيروي از محمد
حقوق كساني را كه پيامبر در تقدير 
حق مادريشان بهشت را زير پايشان 
خواند را در حد انسان نيمه، بل كمتر 

طبق قانون مجازات . تعيين  مي كند
طلقه ديه اسالمي رايج در نظام واليت م

بيضه چپ مرد از ديه قتل يك زن 
  .بيشتراست

آقايان علماي دين، مراجع تقليد كه 
ماشاءاهللا روز به روز بر تعداد شما 

 شما نميدانيد كه ، افزوده مي گردد
اين قوانين بر گرفته از فقه يهود و 
مسيحيت قرون گذشته است و حتي 
امروز آنها نيز اين مجازات ها را رها 

شما نميدانيد كه حكم كرده اند؟ 
سنگسارمبناي قرآني ندارد؟ شما 
نميدانيد كه اعترافات تحت شكنجه 
خالف رهنمود هاي قرآني است؟  شما 
هر بار كه مقابل مادر، همسر و دختر 
خود قرار ميگيريد از اين همه توهين 
كه به آنها روا ميداريد و ميدارند 
شرمنده نميشويد؟ راستي با چه رويي به 

ن مينگريد؟ شما نميدانيد چهره شا
اعترافات گرفتن از انسانها در زير 
شكنجه خالف اخالق و اين رو ضد 
رهنمون هاي قرآن است ؟شما نمي 
دانيد سياست النصر بالرعب با نص 
صريح الاكراه في الدين تضاد 

دارد؟شما نميدانيد سكوت در مقابل 
ظلم، شركت در ظلم است؟ شما سالي 

 مختلف، با گريز چند بار به مناسبتهاي
) ع(به صحراي كربال، شهادت حسين

سرور آزادگان را يادآور ميشويد، ولي 
نبايد از راه و رسم و به قول خودتان 
سيره  آن بزرگوار، خروشيدن بر 
حكومت جابر را بياموزيد؟ تا كي 
ميخواهيد تا اي حد ذليل و زبون 
بمانيد و اجازه بدهيد كه با نام دين 

دين است اعمال آنچه را كه خالف 
مگر .كنند و با آبروي دين بازي كنند؟

يكي از امتيازات مرجعيت در اين 
نيست كه قوانيني را كه از سنت نشات 
گرفته و نه از نص باز نگري و به روز 
نمايد؟ شهامت به خرج دهيد و اسالم و 
تشيع ادعايي تان را از بار سنگين 
خشونتي كه با استناد به فلسفه قدرت 

ي ومنطق ارسطويي بر دوشش افالطون
دين خدا را از جبر . نهاده ايد برهانيد

منطق صوري برهانيد  تا انسان مقام و 
كرامت خويش را در بي كران ال 
اكراه دين باز يابد بنگريد كه امروزبا 
گذشت بيش ازربع قرن از سخنان 
آقاي خميني و وعده هايش،هم 
معنويت مردم از بين رفته است و هم 

ان ، بيش از ربع قرن است مادي يتش
كه بي اخالق ترين ها و فاسد ترين ها 
برگرده مردم سوارهستند و حكومت 

ميرانند و دين و اعتقاد مردم هم  
بازيچه دست بي دينان در لباس و 
لواي دين، بلكه قدرت دينان شده 

دخالت دين در سياست كه ورد . است
زبانتان بود وهست يعني ترويج فساد و 

 وجنايت وصدور احكام گسترش ظلم
ضد بشري وانساني؟ اين بود همه 
ادعاهايتان در آن سالها كه هنوز سوار 
بر مركب قدرت نگشته بوديد و وعده 
مدينه فاضله شدن مملكت و آزادي و 
رهايي مردم را از قيد بي عدالتي ها و 
ظلم و جور مي داديد و مدعي بوديد 
كه از دست رفتن و پايمال شدن 

 و شهروندي مردم به حقوق انساني
خاطر اين است كه حاكمين از اسالم و 
اخالق اسالمي به دور هستند و لذا نه 
تنها وعده آزادي و رهايي همه مردم 
ايران از مسلمان و مسيحي و يهودي و 
غير معتقد را در داشتن حق آزادي و 
بيان عقايدش، كه  حتا اجرا و زمينه 
سازي عدالت اجتماعي و آزادي ملتها 

ز يوق اسارت و بندگي سلطه گران در ا
گفتيد كه همه آن !. دنيا را مي داديد

ايراني هاي مسلمان و غير مسلمان  و 
پيروان مذهب يهود ومسيحيت  كه 
ايران را در اثر ظلم وجور و بي 
عدالتي و عدم آسايش و امنيت 
حقوقي و قضايي رفتار حاكمان ترك 
گفته اند به وطنشان بر گردند و در 

ن ايراني آزاد و در استقالل، رشد ساخت
عجب رفوزه شديد . ورفاه همراه باشند

در اين امتحان الهي و شرمتان باد اگر 
همچنان به سكوت مرگبارتان ادامه 

به خود آييد و فضل و كرامت !. دهيد 
 .انساني را از سر گيريد و از ظلمي كه

به اسم دين بر مردم وطن تان واين 
دست اين دين بيچاره و اسير به 

اگر وطني داريد (متوليان ستمگر دين 
رواج دارد به ) و واقعا دين داريد

خروشيد تا هم خود و هم ديگر 
ساكنين اين آب وخاك  را كه هرچه 
داشتند از جان ومال در جريان انقالب 

 در طبق اخالص نهاده و به 1357سال  
شما دادند، ودر عوض به جاي همه آن 

جويي، وعده هاي رفاه و عدالت 
جنگ و فقر وفحشاء و بيكاري و مرگ، 
خشونت وبدبختي نصيبشان كرده ايد، 
ودر انظار مردم دنيا تصويري خشن 
وغير انساني و ضد حقوق  و كرامت 
انساني  از اسالم ترسيم نموده ايد، رها 
كنيد كه نه شما و نه هيچ كس در 
پيشگاه الهي و انسانيت عذر و بهانه اي 

  .نتوانيد داشت
  

  
  
  
  

اراذل و اوباش      
  

 تكه تكه كرده بود متهم درحاليكه سعي 
 وضعيت  نيز براي داشت در همان

نواميس مردم ايجاد مزاحمت كند، 
  ."دستگيرشد

اراذل "ن خبر، تصوير واقعي پديده اي
 را به روشني  هويدا وآشكار "و اوباش 
فرهنگ دهخدا رذل را، ناكس . ميسازد

اوباش هم به . و فرومايه معني ميكند
مردم عامي نفهم بي سروپا ومتعصب 

اما اگر بخواهيم به . وجلف معنا ميدهد
ژرفاي  عملكرد اراذل و اوباش توجه 

 آنان را مورد كنيم و انگيزه و اهداف
باريك بيني قراردهيم، بهتر به طبيعت 
خطرناك اين پديده به عنوان يك 

  . اصل راهنما پي ميبريم
درابتداي امر، آنچه روشن ميباشد 
اينست كه آنها به هيچ يك از حقوق 
انسان، نه در رابطه باخود ونه دررابطه 

و آن . با ديگران ارجي نمي گذارند
امه حيات و چه كه به عنوان ابزار اد

رابطه با خود و ديگران مي شناسند و به 
روابط .  است" زور"آن اعتقاددارند،

خود با خويش و با خارج ازخود را بر 
به زبان فني، . اساس زور تنظيم ميكنند

اصل راهنماي آنها برموازنه مثبت 
برپايه اين جهان . كامل استواراست

بيني، زندگي آنها باديگران درروابط 
به همين دليل . ن مي كندقوا گذرا

همواره درحال وابستگي بسرميبرند و 
پس تالش و . هميشه ياغالبند و يامغلوب

موفقيت درجهان بيني فعاالن اين تفكر، 
سعي در غالب شدن برديگران  است، 
تا درپي آن بتوانند به اهداف مادي يا 

يكي ازموارد . معنوي خود دست يابند
هل غالب شدن برديگران كه بسيار س

وآسان و كم خرج و كم بها وپر دوام 
است، ايجاد ترس ووحشت درديگران 

زيرا با استقرار ترس، از يك . مي باشد
سو به هد ف خويش كه غالب شدن 
است برديگران رسيده اند و ازسوي 
ديگر، احتمال مقاومت از طرف 

رذلي كه آن .  قربانيان ازبين ميرود
بزغاله بي چاره را زنده زنده، جلوي 
چشم مردم تكه تكه كرده ، هدفي جز 

تا . ايجاد رعب ووحشت نداشته است
درپي برقراري ترس، به آساني و بدون 
مزاحمت دست به باج گيري و تجاوز 

درمدار قدرتي . به نواميس مردم بزند
كه تفكر زورباورميسازد، گفتيم كه 
انسان بسته به موقعيتي كه كسب مي 

همين به . كند يا غالب ميشود يامغلوب
دليل دراين مدار، بالقوه زورگو ترسو 

بي . هم هست و ترسو زورگو هم است
دليل نيست كه بعداز سقوط استبداد 
سلطنتي، استبداد در جمهوري 
بازسازي ميشود و تئوري النصر 

پس از ) پيروزي با ايجادترس(بالرعب
غلبه برغالب ديروز، اساس سياست قرار 

  النصربالرعب، تئوري همان. ميگيرد
بزغاله اي . رذل بزغاله مثله كن است

را زنده درمأل عام تكه تكه ميكند، 
خونش را پراكنده كرده، ترس ايجاد 

يا درروز روشن جلوي چشم . ميكند
مردم، گلوله بر گردن مشاور رئيس 
جمهورمي زنند و با چاقو شهيد فروهر 

رسانند و همسرش را فجيعانه به قتل مي 
سيع، به و با وجود اعمال سانسور و

رسانه ها اجازه انتشار آنها را ميدهند تا 
. برقرارنمايندهمان ترس ها را درجامعه

 كه جامعه ايراني نسبتا از 57درانقالب 
مدار سلطه خارج شده بود و مردم بين 
خود، و بين خود و حكومت جديد 
يك رنگي نسبي ميديدند و زمينه براي 
سست كردن پايه هاي انديشه سلطه 

 شده بود، چه كساني گري فراهم
دوباره اين پديده شوم را بازسازي 

 "حجاب"كردند؟ چه كساني به نام 

باتيغ موكت بري برسر و صورت زنان 
مي زدند تا با ايجاد جو ترس آنها 
راازصحنه خارج كنند؟ چه كساني به 

 زدند " پاكسازي"نام انقالب دست به 
تا خود جاي آناني كه لياقت داشتند 

 اي را مرعوب و به بنشينند وعده
سكوت وادارند؟ چه كساني جوانان را 
به بهانه روزنامه فروشي كتك مي زدند 
تا باايجاد جو رعب جلوي انديشيدن را 
بگيرند؟ چه كساني مردم را با محاكمه 
هاي چنددقيقه اي اعدام مي كردند تا 
ترس را به جامعه تحميل نمايند؟ وچه 

يت ؟ جواب اين سئواالت را آ...كساني 
 تير 23اهللا حسن روحاني در سخنراني 

 دردانشگاه تهران درپي سركوب  1378
 تير همان سال كه به هدف ايجاد 18

جو ترس دردانشگاه ها انجام شد 
اگر ...... ": ايشان مي گويد. ميدهد

منع مسئولين نبود مردم ما، جوانان 
مسلمان، غيور و انقالبي ما با اين عناصر 

جه برخورد اوباش به شديدترين و
كردند و آنها را به سزاي اعمالشان  مي
 الزم است ابتدا به اين ."نددرسان مي

آقاي روحاني اصالح طلب خاطر نشان 
كرد كه اوباش همان ها هستند كه 

 مسئولين برسر دانشجويان "منع"بدون 
مي ريزند و آنان را كتك زده و مي 
. كشند، نه دانشجويان مبارز با شخصيت

و مأموراني هستند كه در اوباش آمران 
خيابان، هم قاضي ميشوند و هم حكم 
مي كنند و درجا به قول شما مردم را 

و بعد .  مي رسانند"به سزاي اعمالشان"
ايشان مي گويد كه همه آن سركوبها و 
ايجاد جو ترس بعداز پيروزي انقالب 

، "منع نكردن مسئولين"توسط همين 
به سخني ديگر، به دستورآنها انجام 

آقاي رفسنجاني هفته پيش . شده اند
حكم كرد كه از آن چه گذشته است 

من بااجازه ايشان از اين ! انتقادي نشود
حكم سرپيچي كرده و سئوال مي كنم 
مسئولين برگرداندن ايراني آزاد شده 
به ايراني مرعوب چه كساني هستند؟ 
البته خود ايشان در خاطراتش اقرار 

صلي ميكند كه يكي از مهره هاي ا
 در كشور "بزغاله كشي"شروع دوباره 

آقايان روحانيون شما خود . است
قضاوت كنيد، انقالبي كه در هر 
چندصد نسل يك بارهم اتفاق نمي 

 سال بود 1400افتد، انقالبي كه 
درانتظارش نشسته بوديم را چگونه به 
فنا كشانديد؟ تا بدتر از گذشته، استبداد 

ين عمل آيا ا. و فسادرابازسازي نمائيد
شما سكوت بردار است؟ انجام  جنايتي 
باالترازاين بدست انسان ممكن است؟  
باوجوداين نبايد گناه مردم راناديده 

  .گرفت
محرك و مشوق اصلي اين ارازل و 

درحقيقت مردمي . اوباش، جامعه است
 زيرسلطه -كه خود را درمدارسلطه گر

قرار مي دهند، شكل دهندة اصلي يك 
.  اوباشي هستندساختار ارازل و

درواقع، همچون انتخابات، شخصي 
خود را درمحله براي ارازل و اوباشي 
كانديد ميكند، براي معرفي خود بزغاله 
اي را تكه پاره ميكند، مردم بابي 
تفاوتي  خود به او رأي مثبت ميدهند 
واوازفرداي انتخابات دست به 

اين . باجگيري از آنها و تجاوز مي زند
رسخني كه منتسب يك دليل است ب

وبه قولي به علي (است به پيامبر اسالم
كه هرملتي اليق همان حكومتي ) ع

و بنابرقرآن، نعمتهائي . است كه دارند
را كه خداوند به بندگانش داده است، 
خودآنها ازبين مي برند و تا 
دررفتارشان تغيير ندهند، وضعشان تغيير 

   .نخواهد كرد
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ــي در   ــالح اتم ــش س نق
   ؟ با مردمرابطه رژيم

  
كاخ رياست جمهوري فرانسه ،  گوياي  
قصد رژيم بر به تأخير انداختن تهيه و 
تصويب قطعنامه سوم و بسا گوياي 

اگر :  تغيير تناسب قوا در رژيم است 
كه مي اعتبار قائل شويم براي اطالعي 

جناح انگليسي در رژيم تضعيف : گويد 
شده است و جناح امريكا قوت گرفته 

جناح انگليسي :  مي گويد  يز،  و، ناست
قاي مهدوي كني را وارد ميدان آ

را » اصول گرايان « كرده است تا 
متحد كند اما  نه توان اتحاد براي 
مافياها مانده است و نه اتحادشان 
ضعفشان را درمان مي كند،  رويه 
كنوني رژيم  بيانگر تغيير تناسب قوا در 

  . رژيم است 
داخل كشور      بحران سازيهاي در 

كه جيره بندي بنزين و واكنشي كه 
 بشرط -نهاست، آورد ، تازه ترين آببار 

 تير ،  18نكه دستگيري دانشجويان در آ
  همه -بحران جديدي  را ببار نياورد 

صفت نظامي ، يعني سركوبگرانه با 
توسل به سپاه و قواي انتظامي و بسيج 

اين بحرانها ، ولو تحريك .  دارند 
صد ناگزير كردن  عناصر فعال  باشند بق

به ورود به صحنه و دستگيري و خنثي 
شدن آنها،  در همان حال كه ترجمان 
ترس رژيم از سقوط هستند ، بيانگر 
تغيير فكر جمعي در ايران امروز و  نيز  
تعيين كننده تر شدن روياروئي در 

  . درون رژيم  نيز هستند 
    بدين قرار، عاملي كه در حال حاضر 

قش فرعي دارد اما وضعيت چنان ن
است كه هرگاه نقش اصلي را  پيدا 
كند،  تغيير بنيادي مي شود،  عامل 

  :مردم ايران است 
 هرگاه جبهه مخالف دولت مافياها به 
رهبري خامنه اي ،  مردم را وارد 
صحنه كند، نقشي كه مردم پيدا 
خواهند كرد ، همان نقش فعل پذيرانه 

 يافتند و 1376ايست كه در انتخابات 
قاي خاتمي را به رياست جمهوري آ

اما اگر مردم بطور خودجوش .  رساند 
وارد صحنه شوند،  نقش فعال پيدا مي 
كنند و صاحب اختيار سرنوشت خويش 

  .مي شوند 
    هيچ زمان سرنوشت ايران و مردم 

ن، اين اندازه در گرو تصميم اين آ
اگر گرايش رژيم . مردم نبوده است 

ا بدان سو، باشد منطقه و از بدين ي
جمله ايران را در جنگ و ويراني 
ديرپا فرو مي برد و يا منطقه  را رام  و 
تحت سلطه  مي گرداند،  اين تصميم 
مردم ايران است كه ايران و منطقه را 
از  زير سلطه بيرون مي برد و  سراسر 
منطقه را از  خشونت و ويراني به 

  .ورد آبادي باز مي آزادي و آ
ــا  ــائي  آ     ام ــران از توان ــردم اي ــا م ي
يا مي دانند كه مـي      آگاهند ؟   آخويش  

توانند تصميم تاريخي را بگيرند و خود       
ورند ؟  پاسخ ايـن پرسـش        آبه عمل در  

نكـه هرايرانـي    آدانسته نمي شود مگـر      
گــاه مــسئولي ،  مــردم را از خطربــي آ

عملي ، از توان تـصميم و اثـر اجـراي           
نكه آانيان را بي    گاه كنند و اير   آتصميم  

خسته شوند، به مسئوليت خـويش و بـه         
  .گرفتن تصميم و برخاستن بخوانند 

 رويكرداكبرگنجي به 
  بر57شريعتي وانقالب 

  ؟ه اساسي استواراستچ
  

  تالش براي جا انداختن اين . جويانه
 خشونت آميـز    " ذاتا "تلقي كه انقالب    

و ضد آزادي است، از عدم آشـنايي و         
گنجـي در بـاره ديـدگاه       مطالعه آقاي   

. هاي مختلف از انقـالب حكايـت دارد       
نشان مي دهد كـه تلقـي او از انقـالب           
چيزي جز نقدهايي كه از ناحيه انديشه       
گران ليبرال تحت تاثير تبليغات پهلوي      
طلب ها و يا در درون رژيـم  و تحـت            

و . تاثير اصالح طلبان مي شـود، نيـست       
يـشه  گرنه، براي مثال، اگر به آثار و اند       

هــاي آقــاي بنــي صــدر مراجعــه مــي 
كردند و نگاهي به تحليـل هـاي او در          
باب انقالب و اصالحات مي انداختنـد،       
شايد چنين صريح انقالب را با خشونت       

. هاي استاليني يكـسان نمـي شـماردند       
واقعاً جاي تأسف است كه كسي چـون        
آقاي گنجي كه به هر كـسي و نوشـته          

بـات  اي از غربيان رجوع مي كمد تا اث      
 در ذات خود خـشونت      57كند انقالب   

گرا بود به نحو عجيبي نوشته هاي يكي     
از بزرگترين تئوريـسين هـاي شـركت        
كننده و از شاهدهاي انقالب را ناديده       

او كـوچكترين رجـوعي بـه       . مي گيرد 
انديشه هاي ابوالحـسن بنـي صـدر بـه          

 كـه در  "خيانت بـه اميـد  "ويژه كتاب   
نقـالب  شرح و توضيح روزانه تحوالت ا     

و نحوه بازسازي اسـتبداد اسـت نمـي         
كند و نمي گويد آيا تبيين بني صدر از      
پديده انقالب را مي پذيرد يـا بـر  آن           

ديـدگاه بنـي صـدر واجـد        .  نقد دارد 
اهميت است زيرا او در حالي به نظريه        
پردازي در باره انقالب مي پردازد كـه        
خودش در بطـن حـوادث آن دوران        

  حضور عيني داشته است
 سـال اسـت، بـه       26و االن هم بيش از      

عنــوان نــاظري مطلقــاً دور از قــدرت، 
لحظه به لحظه در حال پيگيـري رونـد         

براي كسي كـه كوشـش      . انقالب است 
دارد تا نظريه انقالب را به نقد بكشاند، و 
خود را محقق و روشنفكر مـي شناسـد،         
جــا دارد تــا نگــاه هــا و نقطــه نظــرات 

ريــه مختلفــي  راكــه نــسبت بــه آن نظ
. وجود دارد از مطالعه گذرانـده باشـد       

عذر سانسور اثار بني صدر گرچه براي       
داخل تا حدي پذيرفته است اما بـراي        

  .گنجي در غرب پذيرفتني نيست
از ديــد مــن، انقــالب مردمــي و صــلح 

 تنها زماني به خـون آلـوده        57جويانه  
شد كه گروهايي كه آقـاي گنجـي از         

در هواداران سينه چاك آنهـا بودنـد،        
آن زمان قصد تصرف و فتح دولت ، به         
ــه را    ــركوب جامع ــدرت، و س ــه ق مثاب

حتي به لحاظ تاريخي، گنجي     . داشتند
توجه ندارد كه گرچه انقـالب فرانـسه        
نيز به خون و خشونت آلوده شد، ولـي         
در پايــان خــط آزادي اســتوار مانــد و 
پيروز شد و  فرانـسه در دوران جديـد          

ــه   ــي ك ــه غرب در راه دموكراســي را ب
بـه  ( استبداد اشرافيت غرق شـده بـود        

اســتثناي انگلــيس كــه دموكراســي    
نـشان  ) كجروانه اي در آن برقرار بـود      

  .داد
  

انكار گفتمان دموكراتيك در    . ۶
  دوران مرجع انقالب

  
واقعاً درك اين بي تفاوتي اقاي گنجي 
براي من سـخت اسـت كـه او دوران           
مرجع انقالب را با اتفاقـات پـس از آن          

ر يــك كاســه ريختــه و بــر آن تمامــا د
. گفتمان ضد دموكراسي نام مـي نهـد       

انگار كه در نگاه گنجي ايرانيان همگي       
ــايي   ــاي اول (حــزب اللهــي ه در معن

) و نه به معنـاي قرآنـي اش        انقالب آن 
بودنــد كــه هــيج از روش و مــنش    
دموكراسي خبر نداشتند و اين تـازه از        
دهه هفتاد شمسي و احتمـاالً بـا ظهـور          

گنجي و حجاريان اسـت كـه       خاتمي و 
. ايرانيان با اين گتفمان آشنا مي شـوند       

گويي در ديد گنجـي، كـساني چـون         
آيت اهللا طالقاني، مهنـدس بازرگـان و        
ابوالحسن بني صـدر بـه همـراه خيـل          
زيادي از آزاديخواهاني چون مصطفي     
رحيمي و نيروهاي ملـي اصـال وجـود         

انگار او نمي داند كـه      . خارجي ندارند 
ني براي ايـن كـه موقعيـت        آقاي خمي 

خود را در رهبري حفظ كند، در آغاز        
انقالب از پاپ هم كاتوليـك تـر شـده          
ــرهم دم از آزادي و    ــشت س ــود و پ ب

چگونـه  . استقالل و حقوق بشر مـي زد      
است كه اقاي گنجـي جريـان انديـشه         
ــاي  ــتبداد آقـ آزادي را در پـــس اسـ
خميني نمي بيند؟ آيا عدم شـناخت او        

 و  60زادي در دهـه     از جريان انديشه آ   
رويارويي دو انديشه آزادي و اسـتبداد       
در دو جبهه را از آن رو نمي بينـد كـه    
پيش فـرض ذاتـي  او ايـن اسـت كـه             
انقالب جز خشونت نيست و انقالب جز       
استبداد نيـست و در نتيجـه در جريـان          
انقالب نمـي توانـستيم شـاهد گفتمـان         
آزادي باشيم؟ آيا او نمي خواهد يـك        

 را بـازخواني كـرده و نقـش        بار انقالب 
از (تــاريخي انتگريــستها و بنيادگرايــان 

توده اي هاي استاليني گرفته تا راست       
هايي كـه در ائـتالف بـزرگ اسـتبداد          

را ببينـد؟ و    )  مجتمع شـدند   60سالهاي  
ببيند كه چگونه عوامل زور و خـشونت        
در آن روزها در برابر خـط اسـتقالل و    
آزادي بــه رهبــري آقــاي بنــي صــدر 

يستادند و بـراي بركنـاري او از هـيچ          ا
ــي      ــه جنگ ــد ادام ــر چن ــايتي، ه جن

  خانمانسوز باشد، دريغ نورزيدند؟ 
با افسانه اي كه گنجي مـي سـازد، راه          
براي توجيه عمله هـاي خـشونت اول        

زيـرا آنهـا هـم بـه     . انقالب باز مي شود 
 گنجي مي توانند    "علمي"استناد مقاله   

ــيچ   ــه در آن دوران ه ــد ك ــا كنن ادع
تماني جز گفتمان زور و خـشونت و        گف

و لذا عذر آنهـا     . استبداد نبوده اســت  
ــت   ــده اس ــته ش ــشاپيش خواس ــز پي . ني

حداقل كاشكي اقاي گنجي بـه همـان        
شعار ناقص اوليـه خـود كـه بـبخش و           

ولي از .  بود پايبند بود"فراموش نكن "
روش بررسي انقالب او در اين جا تنهـا         

  .  آن مانده است"فراموش كن"
 گنجي با اين مدعيات به نظر مي        آقاي

رسد هنـوز خـود را از جبهـه اسـتبداد      
ــاد   ــت و در درك ابعـ ــده اسـ نرهانيـ
ــرط الزم آن    ــه ش ــان آزادي ك گفتم
كنارگذاشتن سانـسور خـود و ديگـري        

ايـن درسـت    . است كوتاهي مي ورزد   
است و قابل ارزشگذاري است كه وي       
از جبهه استبداد بريـده اسـت و بـسيار          

بـر آن مقاومـت كـرده       شجاعانه در برا  

اســت واقعيتــي كــه هــيچ ايرانــي     
آزاديخواهي فراموش نمي كند، ولـي      
باورم نيـست كـه دمـوكرات و آزادي         

ــد  ــده باش ــم ش ــشه  . فه ــوز در اندي هن
راهنماي گنجي عناصر افراطي گري و      

. جزم انديشي و تقليد سابقي باقي است      
وي هر چند در قبله تغيير ايجاد كـرده         

ه آثـاري از    است، ولـي در بـن انديـش       
از ديـد   . تغيير از آن ديده نمـي شـود       

من، كـسي كـه همچنـان اصـرار دارد          
ــي و آزادي و   ــان دموكراســ گفتمــ

 60-57پـــايمردان آن را در ســـالهاي 
ناديده بگيرد و بلكه سانسور كنـد، يـك         
آزدايخواه تمام عيـار نيـست و از ايـن          
طريق نمي تواند به رونـد دموكراسـي        

 همين  .خواهي ملت ايران كمكي كند    
ــاتمي و   ــتراتژيك را خـ ــاي اسـ خطـ

 مرتكـب   76دوستانش در دوم خـرداد      
شــدند و بــا اصــرار بــر ابــداعي بــودن 
جريــان دوم خــرداد، رابطــه آن را بــا 
ــواه و   ــاريخي آزادي خـ ــدان تـ وجـ
اســتقالل طلــب ايرانيــان كــه خــود را 

 و تاريخ مي بينـد و در        "ريشه"داراي  
مشروطه، در نهضت ملي شـدن نفـت و         

 جلـوه   57ن مرجع انقـالب     در در دورا  
خـاتمي كـه    . گر شده بود قطع كردند    

شعارهايش كپي بـرداري از شـعارهاي       
خط آزادي و استقالل در اول انقـالب        
بود جوري سخن مي گفت كه گـويي        

 بوده اسـت كـه      76اين با دوم خرداد     
ايرانيان دموكراسي خواهي را شـروع      

اميدوارم گروه هاي موسوم    . كرده اند 
 سال و بـه     8كه در طي    به اصالح طلب    

طــور مــداوم بــه انقطــاع انديــشه     
دموكراسي خواهي ايرانيان دمن زدند     
هم اكنون با اين شكـستي كـه خـود و           
جامعه را به آن كشاندند بـه سـر عقـل           
آمده باشند و از سر ترس و يا شـيفتگي          
قدرت نكوشند جنبش هـاي احتمـالي       
آينده را هم بي ريشه كنند و با تحريف         

د نـسبت آن بـا تجـارب        و تقلب بكوشن  
پيــشين ملــت، بــه ويــژه جريــان هــاي 
دموكراسي خواه اول انقـالب را قطـع     

  .                كنند
اهميت انديشه هاي شريعتي براي نسل      
ديروز و حتي نسل هاي امروز و آينده،        
ــه او، روح   ــست ك ــوده و ه ــن ب در اي
پرسشگري، شك گرايـي، نفـي متـولي        

 و  سازي براي ديـن، آرمـان خـواهي         
توجه به نيروهاي محركه ذاتـي خـود،        
تحت عنوان بازگشت به خويشتن، را به       
جاي اتكاء به مراجع قدرت داخلـي و        
خــارجي باورانــد و در ايــن راســتا    
سخنانش بـسيارموثر و حركـت آفـرين        

كــار ســترگ شــريعتي در تبيــين . بــود
. مسئوليت و بيان دغدغه روشنگري بود     

ردا او به آن نسل و نسل هاي امرزو و ف         
نشان داد كـه در بـه كـار بـردن فهـم             
خــويش، شــجاعت بــه خــرج دهنــد و 
جرات فكر كـردن بـا صـداي بلنـد در          
ــر    ــذهبي و غي ــاي م ــه ه ــر اتوريت براب

بـراي آن نـسل     . مذهبي داشـته باشـند    
دين باوري كه هسته اصلي دينداريشان      
ترس بود، معرفـت و حقيقـت ديـن را          
جانشين ترس نمود، هـر چنـد در ايـن          

 مرتكـب   – كه قطعـا     –است  راه ممكن   
اما صد حيف كـه     . خطاهاي فاحش شد  

ــروژه    ــا او پ ــداد ت ــانش ن ــار ام روزگ
ــرانجامي   ــه س ــيعي را ب ــستانيزم ش پروت
برساند و از طريق تصحيح رابطه قدرت       
و تضاد د بـه رابطـه توحيـد و آزادي،           

  . سرنوشت اسالم تاريخي را رقم زند
پژوهشگر چامعه شناسي سياسي در  **

مدرسه علوم سياسي و اقتصاد لندن، 
  دانشگاه لندن

u.co.yahoo@delkhasteh_m
k  

مرگ محمود توكلي ، 
  مرگي در سكوت

  
ستقامت سلطه گر را مي شكند و زيرا ا

ايران را از استقالل و ايرانيان را از 
زادي برخوردار مي كند و او در اين آ

  . ايران جائي براي خود نمي بيند 
توكلي و سكوت       مرگ محمود

گوياي گزينش راست » چپ وابسته «
زادي از سوي  او است آراه استقالل و 

نها آ بدين انتخاب، او در ميان همه ،و
 صدا ،است كه به استقامت ايستاده اند 

نها مي دهد كه آبه صداي همه 
زادي و آايرانيان را به راه استقالل و 
نها پيروز آرشد مي خوانند  و همراه 

  .مي شود 
     محمود توكلي پس از طي دوران 

وارد دبيرستان نظام و سپس ، ابتدائي
در سالهاي پس .  دانشكده افسري شد 

 از  اي ،  مانند پاره20از شهريور 
رمان خواه به حزب آافسران جوان و 

همراه چند افسر به .  توده  پيوست 
با . ذربائيجان رفتند آكردستان و 

شكست فرقه دموكرات، راهي روسيه 
در .  او  از روسيه به عراق رفت . شدند 

 سال زنداني 3عراق، گرفتار و بمدت 
ن تحويل رژيم شاه داده آشد و پس از 

زاد آدر ايران نيز زنداني و سپس . د ش
  . شد 

      در جريان جنبش ملي كردن 
قرار ( ، شعار حزب توده  صنعت نفت 

خطا و ) داد نفت جنوب الغا بايد گردد 
ملي كردن نفت در سرتاسر كشور را 

هشدار داد كه حزب . صواب يافت 
.  توده دارد گور خود را مي كند

او 1329شفتند و در  آرهبران حزب بر
  . را از حزب اخراج كردند 
 ، 1342در .        زمانه حق را به او داد

كه موجهاي جنبش براي استقالل و 
زادي بارديگر برخاستند، او كتاب آ
ن را به آرا نوشت و » چه بايد كرد ؟ «

دكتر محمد مصدق نابغه بزرگ  ضد « 
هم در .  تقديم كرد » امپرياليست شرق 

خط مشي « تاب اين كتاب و  هم در ك
اين حزب را » و استراتژي حزب توده 

  .انتقاد كرد 
 دانشكده پلي   درهنرسراي عالي و

 تكنيك نيزروان شناسي طبقات
اجتماعي را تدريس مي كرد كه 

ثار او آ. ثار او است آموضوع يكي از 
  :عبارتند از

 تحليلي بر خط مشي حزب توده – 1
  ايران 

تار چه  چه بايد كرد ؟ و پيشگف– ٣و  2
  بايد كرد ؟

  اين رفع تكليف است نه رهبري - 4
  .يك جنبش انقالبي 

   چند سئوال از سران جبهه ملي – 5
 فهرستي از بعضي دردهاي دروني – 6

  نهضت ملي ايران 
   حزب توده و مسائل ملي – 7
    روان شناسي طبقات اجتماعي - 8
   مفهوم مكان از نظر مكاتيب فلسفي – 9

ديد جامعه  با سيماي ج– 10
  .شنا شويد آسوسياليستها 

     به يمن استقامت استقامت كنندگان     
زادي مـي   آايرانيان به راه اسـتقالل و       

، سكوت مي شكند، حصار سانـسور       روند
نهـا  اسـتقالل و      آنيز و او، همراه همـه       

زادي را برگزيدند،  در ايران مـستقل        آ
  .زاد مي زيند آو ملتي 
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