
  

 

خامنه اي با بحران سازي در انیران و یکدست سازي در ایران ، رژیم  مافیاهاي نظامی مالی را گرفتار : انقالب اسالمی 
می دهند بن بست داخلی والیت مطلقه فقیه سه فصل اول  گزارش می کنند و توضیح . عف کرده است مضابن بست 

  :ن زندانی کرده است آرا و فصل چهارم و پنجم گزارش می کنند بن بست خارجی را که رژیم خود را در 
  .      در فصل اول ، گزارشی را می خوانید که گویاي کاستی ها و بی کفایتی هاي خامنه ایست 

لگوهاي حکومت از انقالب بدین سو و چرائی بن بستی که خامنه اي در  تحلیل در باره ا–     در فصل دوم ، گزارش 
  .نست را از نظر خوانندگان می گذرانیم آ

رژیم والیت فقیه ، سپاه و بسیج و دیگر سازمانهاي مسلح و مأمور سرکوب » وردهاي آدست «       در فصل سوم ، 
  .مردم  تشریح می شوند 
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  بن بست مضاعف؟
  3ص  :خامنه اي سراپا عیب است اما روحانی بی عیب نیز ولی فقیه نمیشود◄

   4ص  :»زموده آالگوهاي «  خامنه اي در بن بست  ◄
   7ص : دیگر رژیم"وردها يآ دست " درگیریها در دور نو میان سپاه با ◄
  یم، حقوق ملی ایران را در دریاي خزر بخشیده است؟ یا رژآ◄

   8ص  خزر در ازاي اتم ؟ 
   تشدید فشارهاي اقتصادي– مسابقه افزایش قیمت نفت و فقر ◄

   11ص: ... میلیارد دالر پول کثیف در اقتصاد ایران و11 گردش – 
  موزش و پرورش ایرانآمشکالت کمی و کیفی :  ژاله وفا ◄

   12ص : 20 بخش –  در قرن بیست و یکم
  12ص :زاديآ تجاوزها به حقوق انسان و استواري و پیگیري مبارزه براي ◄

   

  ابوالحسن بنی صدر    
    2 –بحث در فستیوال صلح و جنگ الئیسیته موضوع 

    
  یسیته فرجام نجسته استالئ

  
  

  :گذار از جدائی به  همکاري 
  

   :1992از جدائی کلیسا از مدرسه  تا پروتکل 
 former des کار مدرسه انتقال دانش و پرورش عقل ها و روح هاي علمی  ●

esprits اما این دو مأموریت رابطه مستقیم با جستن و انتشار حقیقت دارد . است
.  مبارزه بر سر الئیسیته، خاصه ایدئولوژیک می بخشد این رابطه است که  به . 

. این شد که دو بنیاد، یکی کلیسا و دیگري دانشگاه دولتی رو یارو شدند 
زاد کردن آموزش و پرورش الئیک، کار خود را  آموضوع نزاع این بود که 

اما از دید کلیسا . نها می شمرد آخرد نوجوانان و جوانان و پرورش روح نقاد  
  حقیقت را نزد خویش می دانست و همان می شمرد که از راه وحی بر که

موزش این حقیقت می باید به نسل جدید آاز رهگذر . انسان معلوم گشته است
و تاریخ می گوید . وردند آاین دو، بنوعی جنگ مذهبی روي . موخته شود آ

  .که جنگی سخت بود 
اما کلیسا مجاز .   کوتاه کرد  قانون الئیسیته دست کلیسا را از مدارس دولتی●

کار این دو گانگی  به برخورد . بود مدارس خصوصی تأسیس و اداره کند 
بر رقابت میان مدرسه دولتی و مدرسه خصوصی، رویاروئی کشیشان و . کشید 

موزش دادن  آ1901قانون .  معلمان مدارس خصوصی با الئیک ها افزوده شد 
  . را بر اهل کلیسا ممنوع کرد 

اما به . ، به کلیسا اجازه می داد مدرسه خصوصی تأسیس کند 1905قانون  ●
  :دولت اجازه نمی داد به مدرسه خصوصی کمک مالی کند 

ن مساعده نمی آ جمهوري به اهل هیچ دینی حقوق نمی پردازد و  به مؤسسات 
الئیک ها می گفتند  پول دولت براي مدرسه دولتی و پول خصوصی .  پردازد 
  . سه خصوصی براي مدر

  :   اما اهل کلیسا تناقض گوئی الئیک ها را خاطر نشان کردند 
پولی که  بعنوان . زادي تعلیم و تربیت می باید واقعی باشد و نه صوري  آ

مالیات از مردم گرفته می شود را تنها الئیک ها نمی پردازند مذهبی ها نیز می 
وصی می فرستند، مالیات کسانی که فرزندان خود را به مدارس خص. پردازند 

چه سود .   می پردازند بدون این که از خدمات مدارس دولتی استفاده کنند
زادي تعلیم و تربیت وقتی امکان برخورداري از آزادي وجدان و آدر اعالم 

موزش و پرورش آ، این فکر پیدا شد که بودجه 1920در . ن وجود ندارد؟ آ
زادي آ طرف دولتی بر جا می ماند و بدین ترتیب، بی.  تسهیم به نسبت شود 

ن آاما این تفسیر از الئیسیته بیش از . موزش و پرورش نیز رعایت می شد آ
اگر پذیرفته می شد، چیزي .  شد 1905مخالف برداشتی بود که راهنماي قانون 

  . ن  قانون برجا  نمی گذارد آاز 
ن، آکه  بنا بر ، اکثریت جدید مجلس، قانونی را به تصویب رساند 1951 در ●

موزان مدارس عمومی، آموزان مدارس خصوصی نیز همانند دانش آدانش 
این کمک بطور مستقیم به خانواده هاي . کمک تحصیلی دریافت می کردند 

  . با وجود این، قانون مشکل اصلی را حل نکرد .  نها پرداخت می شد آ
تصویب رساند که نه ، میشل دوبره نخست وزیر وقت، قانونی را به 1959     در 

تش نزاع  آتنها مشکل کمک مالی به مدارس خصوصی را حل می کرد بلکه 
  :موزش و پرورش را خاموش می کرد آمیان این دو نوع 

 . ند که یک وظیفه را دارند انجام می دهند دبه یمن همکاري، این دو متوجه ش
رسه برابر قانون جدید، دولت با متصدیان مدارس خصوصی، در باره مد

ابتدائی، قرارداد ساده و در باره مدارس متوسطه قرارداد مشارکت امضاء می 
بنا بر این قانون، دولت  پرداخت هزینه اداره  مدرسه خصوصی را . کند 

بمیزان تعهدات مدرسه در قبال دولت بر عهده می گیرد و خاصه کاتولیک 
 به توافق این قانون. موزش و پرورش این مدارس را برسمیت می شناسد آ

شتی دادن میان دو آهدف قانون، .   دولت با پاپ می ماند 1923 – 1924
  .موزش و پرورش بود آ
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 میزان
  خودمختاري و تصمیم-استقالل

 
واژة استقالل در وحله اول ما را به یاد وابستگی کشور به ابرقدرتها، و امریکا به خصوص بعداز 

، این معنی از استقالل تا پایان قرن بیستم، از درجهان.  می اندازد1332 مرداد 28کودتاي 
 کشور براي رهائی ازاستعمار، وابستگی 159 زمان، اهمیت به سزائی برخوردار بود زیرا تا این

در میان آنها کشورهائی که خود . وتحصیل استقالل خود قیام کرده و معاهده امضاء کرده اند
، مانند پرتقال، بلژیک، فرانسه، ) که خود نیز نوعی دیگر ازوابستگی است(بعدها استعمارگرشدند

  .به چشم می خورند..... امریکا و
اما شاید نتوان مفهوم واحد و شفافی براي این واژه که درطیف وسیعی از علوم درحقیقت، 

  . انسانی هم کاربرد دارد،  پیدا نمود
این مغایرت و ضدیت، . درنگاهی کلی، استقالل نافی وابستگی است و مغایر و نقیض آن می باشد

مثال در مواردي که . به دلیل وسعت و گونه گون بودن وابستگی، منشاء ابهامات زیادي شده است
روابط جدید "اجبارا حد و مرز استقالل مورد تجاوزقرارمیگیرد، این استقالل است که به دلیل  

  . فدا میشود"...بین المللی ومنافع اقتصادي یا سیاسی یا اجتماعی یا
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 فرید راستگو 
ی از وضعیت ایرانگزارش عین  

   
 چند روزبعد ازاعالم سهمیه بندي بنزین وارد ایران شدم این روزها ترافیک نسبت به    

کمبود بنزین آلودگی هوا . بود منهاي ساعتهاي پررفت وآمد روز سفرهاي قبلی ام کمترشده 
ده را کاهش داده وعبورومروردرخیابانهاي همیشه آلوده شهر تهران را قدري ساده تر نمو

حدود سه سال بیش وقتی ایران بودم دغدغه مردم انرژي هسته اي بود ودر . است 
اکثرمحافل و مجالس بحث انرژي هسته اي داغ بود ولی امسال مردم در مورد سهمیه بندي 

  .بنزین وسیاست دولت در این زمینه به بحث می پرداختند
 قیمت ها سایراجناس مرتب افزایش در این ایام با باالرفتن نرخ بنزین وجیره اي شدن اش    

 تومان کرایه 2500می یافتند  در ابتداي ورودم به تهران وقتی مسیر الف تا ب را می رفتم 
 3500 روزبه 30 تومان و بعد از3000 روز به 10پرداخت می نمودم ولی این مبلغ پس از

 گرمی 100ه کره قیمت دیگر اجناس هم بدین منوال افزایش یافتند از جمل. تومان مبدل شد
 به 1620 تومان رسید قیمت یک بسته تخم مرغ  در عرض یک هفته از 500 به 300پاك از 

.  تومان شد 450 وسپس به 400 تومان مبدل به 200 تومان رسید قیمت یک لیتر شیر از 2300
  :با سهمیه بندي بنزین کرایه سواریهاي بین شهري افرایش یافته بود مثال دانشجویی می گفت 
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     قانون، نخست مخالفت سختی را بر 
احزاب چپ گفتند هرگاه . انگیخت 

یند،  قانون را لغو خواهند آبر سر کار 
، آنها با پیروزي میتران 1981در . کرد 

در انتخابات ریاست جمهوري، بر سر 
 Alainلن ساواري آ.  مدند آکار 

Savary  با کلیساي کاتولیک وارد 
مد و بر پایه آسازشی بعمل . تگو شدگف
اما . ، قانونی تهیه شد 1984ن، در آ

ن را از آعدم انعطاف عناصري از چپ، 
،  1984 ژوئن 24در .  محتوا خالی کرد 

راه پیمائی با شرکت نزدیک به یک 
میلیون نفر در مخالفت با طرح 
پیشنهادي انجام گرفت و رئیس 

ن چشم آن داشت از آجمهوري را بر
  . شد بپو

ن آهرچند قانون دوبره مخالف 
برداشت از الئیسیته بود که راهنماي 

 شد، اما 1905تدوین و تصویب قانون 
زادي آبه اصول بی طرفی دولت و 

وجدان دینی و کثرت باورهاي دینی و 
موزش و پرورش صدمه وارد آزادي آ

  . نکرد 
 تمایز میان مدرسه دولتی و مدرسه  ●

زیرا . ست خصوصی نیز از میان برخا
نها آیک قانون جدید مقرر می کند که 

که در یک مدرسه خصوصی، تحت 
موزش می دهند، آقرار داد با دولت، 

.  بشیوه خود، مأموران دولت بشمارند 
این تحول، کار را به امضاي پروتکل 

موزش و پرورش و دبیر آمیان وزیر 
  : موزش وپرورش کاتولیک کشاندآکل 
، Jack Lang، ژاك النگ 1992در 

موزش و پرورش با اسقف کلوپه آوزیر 
Cloupet موزش کاتولیک  آ دبیر کل

ن، آپروتکلی را امضاء کرد که، بنا بر 
موزش و پرورش کاتولیک جزئی از آ
.  موزش و پرورش دولتی می شود آ

این اقدام، نه یک تحول که یک 
چرا که یک حضور ساده . انقالب است 

ف امر مذهبی در قلمرو عمومی، خال
و حاال، . الئیسیته شمرده می شد 

موزش و پرورش کاتولیک جزئی از آ
.  موزش و پرورش دولتی می گشت آ

این ابتکار هم از چپ است و در 
ن تعریف از الئیسیته که آمقایسه با 

 1905راهنماي تدوین و تصویب قانون 
  .بود،  پیشرفتی عظیم بشمار است 

    به قول روژیس دوبره،  فرانسه از 
الئیسیته بی کفایت به الئیسیته هوشمند 

  . گذر کرد
  

از  والیت مطلقه الئیسیته  تا  
زادي وجدان در آالئیسیته، 

  :گزینش دین و باور است 
    
 اگر قانون الئیسیته به ترتیبی که ●

مد، هم بدین آمشاهده شد، به عمل در
خاطر بود که معناي دوم جانشین معانی 

کلیساي اول شد و هم بدین خاطر که 
کاتولیک به مزایاي استقاللش از دولت 

در حقیقت، بنا بر کنکوردا، . پی برد 
کلیسا تحت مهار دولت بود و این امر 
موجب نقد کشیشان و باورمندان عادي 

جدائی کلیسا از . و نیز الئیک ها بود 
زادي را به کلیسا باز آدولت، عزت و 

، در کنگره 1863در . می گرداند 
بلژیک، در مالین کاتولیک هاي 

Malines  ،
 خواستار Montalembert مونتاالمبر
اما . زاد شد آزاد در دولت آکلیساي 

نزاع میان پوزیتویستها و کلیسا و قال و 
ن می شد آمقال بر سر الئیسیته، مانع از 

که مقامات کلیسا به یاد خواست دیرین 
خود بیفتند و خواستار استقالل خود از 

داشتی که از بر.  دولت بگردند 
الئیسیته می شد و هدف رها کردن 
جامعه از یوغ دین  که پوزیتویستها 

ن قائل می شدند،  سبب شد که آبراي 

، بر ضد قانون متحد 1906کشیشان  در 
 مجلس کاردینال ها 1919در . شوند 

قانون . الئیسیته را مطلقا محکوم کرد 
الئیسیته مشروعیت ندارد و شهروندان 

پاپ .  ن را رعایت کنند  آفرانسه نباید
نظر مجلس کاردینالهاي فرانسه را 

  . تعدیل کرد 
 سال پس از تصویب قانون، در  20  ●

،  مجلس کاردینالها و اسقف ها  1925
بیانیه جدیدي در باره الئیسیته انتشار 
داد که با متن پیشین تفاوت بسیار 

زمان ارزیابی ساده اندیشانه و . داشت 
بنا . مده بود آنه  بسر برداشت تنگ نظرا

بر این متن، مفهوم  الئیسیته  در معرض 
  :چهار برداشت است 

 دو برداشت از چهار برداشت در خور 
بخصوص . محکوم کردن هستند 

برداشتی که به یک فلسفه رسمیت می 
بخشد و از ایدئولوژي  مایه می گیرد 
که ایدئولوژي دولت می شود و ضد 

 دیگر که اما دو برداشت.  دین است 
به رژیم حقوقی راجعند از لحاظ کلیسا  

این بیانیه در .  بی اشکال هستند 
نزدیک کردن دو طرف به یکدیگر، 

با وجود این، .  نقشی اساسی جست 
موزش و آزادي آنزاع بر سر مدرسه و 

، در 1951در . پرورش ادامه یافت 
بحبوحه کشماکش بر سر مدرسه، در 

ي به  مقاله اEspritمجله اسپري 
ندره آامضاي دو استاد دانشگاه، یکی  

 ، تاریخ دان André Latreilleالتري 
 Josephو دیگري ژوزف ویاالتو 

Vialatoux در . ، فیلسوف انتشار یافت
ن جمله اي در تعریف الئیسیته است آ

که در تاریخ  بحث بر سر الئیسیته، نقطه 
  : عطف است 

زادي عمل به آالئیسیته بیان حقوقی « 
  . » ور است با

     این تعریف از الئیسیته اساسی است، 
چرا که نه تنها ابهام میان یک رژیم 

حقوقی و یک فلسفه را می زداید، بلکه  
می گوید تفاهم میان الئیسیته دولت و 
برداشت مسیحی از باور دینی نیز میسر 

 سال بر 15این تعریف . است 
  :موضعگیري واتیکان دوم پیشی گرفت 

 متوجه شد که دشمنی  کلیسا●
خطرناك تر از لیبرالیسم وجود دارد و 

کلیسا خود را با . سر بلند کرده است 
لیبرالها و دموکراتها بر ضد این دشمن 

در یک جبهه ) کمونیسم ( خطرناك 
، پاپ پی 1945در نوئل . می دید 
 در پیامی پر طنین، Piex11دوازدهم 

  .از دموکراسی ستایش کرد 
مجلس کاردینالها و اسقف  این بار، نه ●

هاي فرانسه که کنسیل کلیساي 
  :کاتولیک بود که  اعالم کرد 

نچه به باور دینی راجع آدولت در     
بر دولت .  می شود، صالحیت ندارد 

   . نیست که حقیقت دینی را معین کند
.     مصوبه اي نو و تعیین کننده بود 

  این تغییر نظر دالیل اساسی می داشت  
ز لحاظ دینی، گزینش باور کاري  ا– 1

است که  وجدان در ژرفاي خود  
بنا بر این، می باید . انجام می دهد 

، کنسیل واتیکان 1965در .   زاد باشد آ
زادي دینی و وجدان را آبیانیه در باره 

شخص «  بنا بر این بیانیه، . صادر کرد 
این . زادي دینی حق دارد آانسان بر 

که همه انسان زادي ایجاب می کند آ
ها می باید از هرگونه کرهی از سوي 
افراد  و گروههاي اجتماعی و هر نوع 
قدرت انسانی، در گزینش باور دینی 

به ترتیبی که در امر . خود، رها باشد 
دین، هیچکس خود را مجبور به عمل 

بر ضد وجدان خود و یا مجبور به 
خودداري از عمل به باور وجدانی 

 در  و چه ئی در تنهاخواه ، خود
و چه در قلمرو خصوصی  خواه جامعه، 
  »   .  نبیند  عمومی، در قلمرو

زادي وجدان را در آ بدین سان، – 2
گزینش باور که در مقاله به امضاي دو 

ن آ کلیسا از ، استاد، تشریح شده بود
اینک کلیسا می دید که . خود کرد 

الئیسیته هرگاه از یک فلسفه خالی شود 
ه ایئولوژي قدرتی که به ترتیبی ک

دولت است نگردد، استقالل کلیسا را 
نکه در معرض آتأمین می کند بی 

تهاجم مستمر دولتی قرار گیرد که 
رسالت خود را دین زدائی گردانده 

   .باشد
 چند روز پیش از درگذشتش، پاپ ●

ژان پل دوم، به مناسبت یکصدمین 
سال تصویب قانون الئیسیته، پیامی به 

 Conférenceیشان کنفرانس کش
épiscopale فرانسه داد :  

درك در فرانسه  الئیسیته به نحوي که 
 دکترین اجتماعی و اجرا شده است با 

   ) 29. ( کلیسا سازگار است 
  

   ؟حضور اسالم در اروپا و الئیسیته
  
، تصور 1905 تدیون کنندگان قانون ●

نمی کردند که قانون در مورد اسالم 
ن زمان، آ زیرا .نیز باید اجرا شود 

شهروندان فرانسوي مسلمان، دومین 
. جمعیت فرانسه را تشکیل نمی دادند 

مسئله اسالم و نیز تحولی که جامعه و 
 کرده اند، 1905مفهوم الئیسیته و قانون 

نزد طرفداران الئیسیته، دو نظر را  
  :ورده اند آپدید 

نها که می گویند نیازي به تجدید  آ- 1
اصولی که  . ت نظر در قانون نیس

 ،ن قانون بوده اندآراهنماي وضع 
این .  فعلیت خود را حفظ کرده اند 

بر همه .  اصول جهان شمول هستند 
  . باورهاي دینی قابل اعمال هستند

 نظر دوم بر اینست که می باید به – 2
نه تنها .  تفاوت هاي دین ها توجه کرد 
بلکه بخاطر ، بلحاظ اصول و فروع دینها

هاي هریک در باره روابط طرز فکر
دین و جامعه، یا به تعبیر مسیحیان، میان 

با یکدیگر   که،معنویت و مادیت
  . متفاوت هستند 

 ورود اسالم در قلمرو سیاسی و ●
فرهنگی، عادت ها را برهم زد و 

.  ورد آمدها ببار آزنجیره اي از پی 
چشم اندازها  را مبهم و دیگر جنبه 

. یک گرداندهاي پدیده دینی را  تار
اسالم، دومین دین در فرانسه، نه تنها 
.  مسئله ها که نگرانی ها برانگیخته است
 ،ژاك شیراك، رئیس جمهوري
 کمیسیونی را به ریاست برنارد استازي 

Bernard Stasi مأمور  
بر رسی مسئله دین ها  از لحاظ الئیسیته 

رسانه هاي . و پییشنهاد راه حل کرد 
و .  توجه کردند گروهی تنها به اسالم

فقط محدوده توجه خود را به روسري 
بر سر کردن و یا نکردن دختران 
.  مسلمان در مدرسه، تنگ تر کردند 

ن که این امر، یک صدم مسئله آحال 
عمومی که موضوع کار کمیسیون بود، 

در حقیقت، بحث پیرامون . نیز نبود 
جامعه خفه شد و سیاستمداران و 

 از کارهاي حکومت کنندگان و مجلس
کمیسیون، یک متن را بیش نگرفتند و 

ن ممنوع کردن عالئم چشم گیر آ
و این کار، . دینی  در مدرسه بود 

ناچیز کردن عالئق تاریخی میان 

بدین سان، . مدرسه و الئیسیته بود 
جدید بودن مسائلی که اسالم  پدید 

ورده است، الئیسیته را دچار عارضه ها آ
ید وارد بحث داده هاي جد.  می کند 

می کند و ما را از پیچیدگی هائی 
گاه می کند که پیش از این قابل آ

جدائی از جمله، . مشاهده نبودند 
 نظام ارزشی مسیحی دولت از کلیسا،

که میراث قرون است را از میان نمی 
یا در باره اسالم که نظام آاما . برد 

ارزشی و اخالقی متفاوتی دارد نیز می 
الئیسیته زیان نمی توان گفت که از 

بیند ؟ براي مثال، مسیحیت زن و مرد 
ازدواج را عقدي . را برابر می دادند 

حال . میان دو انسان برابر می داند 
پس بیم . نکه در اسالم چنین نیست آ
نست که  میان اسالم و ارزشهاي آ

در .  ید آجمهوري برخورد پدید 
 در جوهر خود، ، نتیجه در باره الئیسیته

  :ید آپیش می پرسش 
 toleranceیا بردباري و روابینی  آ

بنام نسبی گرائی همه عرف و عادت ها، 
و کثرت گرائی الئیسیته است و یا  
اینکه بگوئیم الئیسیته به  اخالق و نظامی 

   .ارزشی وابسته است
     این پرسش را احساس خطر دومی 

ن  خطري است که آبر می انگیزد و 
  :کند وحدت ملی را تهدید می 

 جماعت و امت گرائی 
communautarisme وحدت ملی  

بسا از میان مسئله ها . را تهدید می کند 
ورده است، آکه حضور اسالم  پدید 

مهمترین مسئله سیاسی این مسئله است 
ترس از این که دین، ملت را تقسیم .  

الئیک ها  . و منشعب کند، جدید نیست
عب کاتولیک ها را بخاطر  تقسیم و منش

کردن ملت فرانسه، سرزنش می کردند 
زیرا  پاپ و کلیسا را دلبسته به .  

ن بودند آجمهوري نمی دانستند و بر 
که بلحاظ مخالفت با جمهوري، در 

  .ورند آجامعه شقاق پدید می 
الئیسیته بلحاظ تاریخی از وحدت ملی 

حضور اسالم  به . جدائی ناپذیر است 
بحث بر سر وحدت ملی فعلیت می 

اسالم چون مسیحیت نیست که .  خشد ب
غاز در اروپا  پا گرفته و گسترش آاز 

در بخش دیگري از جهان . یافته است 
پس .  پا گرفته و گسترش یافته است 

مسئله پیش رو،  ملی 
در .   اسالم است  nationaliserکردن

این کار، نقش الئیسیته چیست؟  
بخصوص نقش قانون جدا کننده 

  یست ؟دولت از کلیسا چ
، اسالم را 1905 ماده اول قانون ●

حال اگر بنا باشد .  نادیده گرفته بود 
زادي واقعی عمل به آمسلمانان نیز 

دین خود را داشته باشند، نیازمند 
اما مسلمانها پول براي .  مسجد هستند 

یا وظیفه آ.  ساختن عبادتگاه ندارند 
دولت و مقامات هر منطقه  نیست که به 

نها مسجد آیند و براي آا کمک مسلمانه
 قانون، به این پرسش 2بسازند ؟  ماده 

  . پاسخ منفی می دهد 
   بدین سان، حضور اسالم در فرانسه، 

اما . مسائل جدیدي را نیز بر می انگیزد 
در همان حال، رفتارهائی را نیز بر می 
.  انگیزد که به گذشته تعلق داشتند 
نی، براي مثال، وزیران کشور و امور دی

راست یا چپ، براي این که مخاطب 
پیدا کنند و با او روابط اسالم با جامعه 

ن آرا موضوع بحث قرار دهند، بر
نکه آشدند که رفتار پیشینیان را براي 

اسالم را دین پنجم فرانسه بگردانند، در 
غاز قرن، آنکه از آحال . پیش بگیرند 

دولت به هیچ دینی رسمیت نمی داد، 
  :به اسالم رسمیت بدهد اینک می باید 

اسالم  ساماندهی درونی دولت در 
نکه بنا آحال . مداخله می کند باوران 

بر قانون، نمی باید مداخله کند و می 
. باید استقاللشان را محترم بشمارد 

 Nicolasروشی که نیکوال سارکوزي 
Sarkosy بکار برد ، وزیر کشور وقت

تا مسلمانان فرانسه یک شورا ایجاد 
ور آد که مخاطب دولت باشد، یاد کنن

، ناپلئون  1807روشی است که در 
براي متحد کردن یهودیان فرانسه بکار 
برد تا یهودیت را نیز وارد محدوده 

مثال دیگر، .  سیاست دینی خود کند 
ممنوع کردن بکار بردن عالمت هاي 

شکار در فضاي عمومی است آمذهبی 
زادیهاي شخصی آکه محدود کننده 

   .است 
 و intoléran     ترس از اسالم نابردبار 

جماعت و امت گرائی ویرانگر وحدت 
ملی، بیم از مداخله دین در دولت را 

این حکم که هر . از نو برانگیخت 
دینی حامل نابردباري و تعصب 

fanatisme ن آ است، فکر بازگشت به
تعریف از الئیسیته را قوت بخشید که 

ادهاي دولت الئیک را در برابر بنی
 قرار institutions religieuseدینی 

نکه آدشمن فرضی دیگر .  می داد 
پیش از این بود، یعنی  کلیساي 

اما بر وفق اصلی که، . کاتولیک، نبود 
ن، دفاع از الئیسیته  ایجاب می آبنا بر 

 به یک چشم دیده ،کند دین ها، همه
شوند، می باید همه اصالحیه هاي 

می باید  .  مده لغو می شدندآبعمل 
 در طول زمان، از معنی ، الئیسیته را که

تهی شده و در حال تعلیق تصور می 
شد، در همان معناي نخستین برقرار 

 موزل –لزاس آکنکوردا را در .  کرد
نیز لغو و قانون الئیسیته را در سرتاسر 

با . قلمرو دولت فرانسه به اجرا گذاشت 
نکه کلیسائی که ضعیف شده است و آ

 امکان قیمومت جستن بر جامعه را دیگر
زادي آندارد و الئیسیته، دولت و 

وجدان در گزینش باور دینی و کثرت 
دین ها را پذیرفته است، خطري در بر 
ندارد، اما بنا بر اصل، دین ها می باید 

  . به یک چشم دیده می شدند
مسائلی که حضور اسالم برانگیخته اند 
حدود و شکنندگی اجماع بر 

از دید . شکار می کنند آسیته را سرالئی
بعضی قانون الئیسیته به ترتیبی که در 

مده، به نزاعها که آعمل به اجرا در 
فرانسویان را تقسیم و منشعب می کرد 
پایان بخشیده و  سبب صلح اجتماعی 

اما از دید بعضی دیگر می . گشته است 
ماده مبارزه آباید هشیاري را بازیافت و 

اسی همچنان مشکل یک نکته اس.  شد 
ساز است و بر سر طبیعت واقعی امر 

  :دینی، اختالف بر می انگیزد 
 دین یک باور خصوصی است که 

ن محدود به شخص است و یا آقلمرو 
یک امر اجتماعی است که حق دارد 

بحثها  . در قلمرو عمومی ابراز شود؟ 
که در جریان هستند به ما می گویند 

  :ته است که مسئله  راه حل قطعی نجس
. راء وجود ندارد آ اتفاق ، پاسخ سر بر

خر بر آهنوز در تاریخ الئیسیته، سخن 
زبان نیامده و قبول همگانی نجسته 

  پاسخ از تالقی وفاي به اصل . است 
  15صفحهدر 

    2 –بحث در فستیوال صلح و جنگ الئیسیته موضوع 
  الئیسیته فرجام نجسته است
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     در فصل چهارم ، خبرهاي مربوط به 
کنفرانس سران کشورهاي ساحلی دریاي 

ها خزر و باجی که رژیم به این کشور
داده است و نیز بحران اتمی  را می 

  .وریم آ
     در فصل پنجم ، خبرها و داده هاي 
اقتصادي گویاي وضعیت اقتصادي و 
تشدید فشار اقتصادي غرب به ایران را به 

  .اطالع خوانندگان خود می رسانیم 
      در فصل ششم قسمتی دیگر از 

موزش و آتحقیق ژاله وفا در باره وضعیت 
  .ران درج می شود پرورش ای

      در فصل هفتم از خبرهاي تجاوزها 
  . گاه می شویدآبه حقوق انسان 

  

خامنه اي سراپا عیب 
است اما روحانی بی 
عیب نیز ولی فقیه 

  نمی شود
  

 تحلیل زیر در –گزارش : انقالب اسالمی 
باره خامنه اي و نقش او در گرفتار خزان 

وقتی . شدن والیت فقیه از ایران است 
کردند، بودند » رهبر « خامنه اي را 

این شخص بی : روحانیانی که گفتند 
اما روحانی بی . سواد و سراپا عیب است

عیب حاضر نبود وسیله کار ایران گیتی 
ها بشود و تجربه خمینی به او حالی 
کرده بود که والیت فقیه جز استبداد 
نیست و هرگاه مطلقه شود، استبداد 

.  ید آکار در می فراگیر و فرعونیت از 
امروز که بعد از تجربه هستیم ، 

در صورتی : روحانیانی از خود می پرسند 
که نظام والیت فقیه ادامه پیدا کند، 

لت  آ-لت فعل تر آروحانی پر عیب تر و 
 کیست که بخواهد -فعل مافیاها  

جانشین خامنه اي شود ؟  در حقیقت، 
در مدار بسته بد و بدتر ، تنها یک مجرا 

ن مجراي عبور از بد به آوجود دارد و 
و چون . بدتر و از بدتر به بدترین است 

تجربه مسلم می کند که گذار از بد به 
بدتر و از بدتر به بدترین است،  جامعه به 
این نتیجه رسیده است که چاره تغییر 

یا ستون پایه آ. نظام والیت فقیه است 
هاي اصلی رژیم والیت فقیه ، یعنی سپاه 

نیز به این نتیجه ... نیروي انتظامی وو 
ن رسیده است که آرسیده اند و زمان 

مردم بتوانند صاجب سرنوشت خود شوند 
در . ؟ فصل سوم پاسخ این پرسش است 

وردهاي آن فصل،  دست آحقیقت، در 
نها آرژیم والیت فقیه و وضعیت واقعی 

   :بررسی شده اند 
    تنها کسی که در سالهاي نخست که 

نی و دستیاران او در کار باز سازي خمی
استبداد بودند،  این شهامت را داشت 

که در برابر خمینی و تمام دستیاران  
حکومت استبدادي او بایستد، بنی 

او  . صدر، رییس جمهوري ایران،  بود 
برابر این پیر مستبد و بهشتی و  خامنه 
اي و هاشمی و موسوي اردبیلی و 

مدي رفسنجانی و ري شهري و مح
به ... گیالنی و مقتدایی و قدوسی و 

ن زمان، که اصالح آدر .  تنهایی ایستاد 
لت هاي فعل آطلبان امروزي هم 

خمینی  در جنایت هایش بودند، تنها 
کسی بود که براي جلوگیري از 

« نابودي انقالب و استقرار استبداد 
و تباه شدن نسل » سلسله روحانیت 

و .  ر بردانقالب، تالشی فداکارانه بکا
استبدادیان، با استفاده از جنگ و با 
سازش پنهانی با ریگان و بوش، رئیس و 
معاون ریاست جمهوري امریکا،  بر ضد 

  .  او کودتا کردند 
ن روزها مراجعه شود،  آ    اگر به تاریخ 

شهامت بنی صدر در  مقابله با کسانی 

که این روزها به شیوه حکومتی والیت 
د خود را شفاف تر فقیه اعتراض دارن

ن روزها کسانی آ در :می نمایاند 
همچون کروبی و هاشمی رفسنجانی و 
خاتمی و بهزاد نبوي و محمد سالمتی و 

رمین و عباس عبدي  و آمحسن 
موسوي تبریزي و هادي غفاري و تاج 

زادي آکه امروز دم از ...  زاده  و 
خواهی و مبارزه با استبداد والیت 

مله کسانی بودند مطلقه می زنند از ج
لت فعل خمینی در آکه دستیار و 

استقرار استبداد مطلقه از رهگذر جنگ 
  .  ساله و جنایتهاي وصف ناپذیر شدند 8

      در ایران  امروز،  شرایط چنان 
شده اند که کسانی جرات پیدا کرده 

ن سالها آاند در برخی موارد، حقایق 
را بنویسند و بگویند و مردم را با 

 60دهاي سالهاي ابتداي دهه رویدا
هر اندازه حقایق بر نسل . شنا سازند آ

شکار تر می شوند، آبعد از انقالب 
. محبوبیت بنی صدر بیشتر می شود 

دلیل هجوم تبلیغاتی به او که تنها در 
سال اول بعد از کودتا، همانند داشت،  

شکار شدن حقایق و پی بردن آهمین 
ر به استقامت بی خدشه بنی صدر د

مبارزه با استبدادیان و تالش او در 
جلوگیري از استقرار استبداد خمینی و 

  . دستیاران او است 
    بسیاري از اصالح طلبان فعلی که 
خود از جنایتکاران و سرکوبگران سال 

 بودند، این جرات را هنوز پیدا 60
نکرده اند دست به انتقاد  اعمال و 

ها نآتا زمانی که .  رفتار خود بزنند 
ن سالها، نقد آعملکرد  خود را در 

نکنند، مردمی که دو نوبت و نوبت 
نها را آدوم در کسوت اطالح طلبی 

زموده اند، قولشان را در باره اصالح آ
طلبی و دموکراسی خواهی باور 

  .  نخواهند کرد 
زادي و آ     برخی از اصالح طلبان از 

استقالل و انقالب دم می زنند و 
زادي عقیده و آبطه با شعارهایی در را

سر می دهند امروز، ... زادي و آبیان 
خود مشاهده می کنند که زمینه 
نابودیشان  را به دست خود فراهم 

با وجود این،  حاضر نیستند . ورده اند آ
به خود این جرات را بدهند که با 
مردم رو راست باشند و بگویند که 

ن سالها ما فکر می کردیم از آري در آ
سلیم خمینی شدن به نتیجه می راه  ت
ولی حاال به این نتیجه رسیده . رسیم 

ن زمان ما اشتباه بود آایم که کارهاي 
و  هشدارهاي بنی صدر بجا بودند و 
اي کاش گوش می کردیم و وسیله 

  . استقرار استبداد نمی شدیم 
     حداقل این جرات را به خود 
بدهند که زمانی که می خواهند از 

اندیشه انقالب و اسالم صحبت انقالب و 
کنند یادشان باشد کسی که کتاب 
اصول راهنما و ضابطه هاي حکومت 
اسالمی را قبل از انقالب براي مردم 

ن ایرانیان آایران نوشت و به یمن 
دانستند چرا والیت با جمهور مردم 
است و چرا  یکایک مردم بر مدیریت 
کشور خویش حق و مسئولیت دارند، 

این کتاب والیت فقیه . د بنی صدر بو
خمینی نبود که در ایران منتشر شد، 
این کتاب اصول راهنماي بنی صدر 
بود که به نام خمینی و با تیراژ یک 

و . میلیون نسخه در ایران منتشر شد 
: وقتی  خمینی در نفل لو شاتو گفت 

والیت با جمهور مردم است، در 
روحانیت شیعه، یکی هم نبود بگوید 

  . ت با فقیه است خیر والی
ن روز تا امروز، بنی آ      پس اگر از 

صدر را همگان سانسور می کنند، یکی 
بدین جهت است که در روزهاي 

انقالب، وقتی کتاب به نام خمینی 
انتشار یافت، با وجود این که به خمینی 
اطالع دادند کتاب بنی صدر بنام او 
انتشار یافته است، یک کلمه نگفت 

. خوشحال هم شد . نیست کتاب از او 
اصالح « عالوه بر این، دلیل دیگري که 

و دیگران را به سانسور بنی » طلبان 
  صدر بر می انگیزد،

 فرا رسیدن خزان والیت فقیه است – 1
نها که در جنایت ها و خیانتها آو . 

شرکت داشته اند، بنی صدر را سانسور 
می کنند، زیرا هم جرأت ابراز حق ولو 

یش را ندارند و  هم  گمان بر نفس خو
می کنند اگر حقیقت را بگویند، فضاي 
سیاسی کشور را در اختیار بنی صدر 

  . گذاشته و خود را سوزانده اند 
 برخی از اصالح طلبان به این - 2

نتیجه رسیده اند که نمی توانند وجود 
شاید مفید . بنی صدر را نادیده بگیرند 

 اما نیز می دانند که حقایق را بگویند
گرفتار » رهبر « می ترسند به غضب 

شوند و به دست میرغضب هاي او 
نکه از بن آاما براي .  سپرده شوند 

یند و مردم برویشان درب آبست بدر 
اعتماد را بگشایند، باید جرأت کنند و 

این . ورند آحقیقت را بر زبان و قلم 
چه آزادي خواهی واستقالل طلبی و 

فراد انجام تحقیقی است که برخی از ا
می دهند؟ فرق شما با نویسندگان 

  حقوق بگیر در چیست؟
   باري، بعد از مرگ خمینی 
جنایتکاران براي جلوگیري از نابودي 
زودرس، دست به ساخت ولی دیگري 
زدند و با استفاده از عمرو عاص زمان، 
یعنی هاشمی رفنسجانی به قلم احمد 
خمینی نامه اي از قول خمینی خطاب 

ن آنی جعل کردند و به استناد به مشکی
 اگر هم جعلی نبود باز –نامه جعلی 

، بر خالف قانون -قابل استناد نبود 
  .کردند »ولی امر« اساسی، خامنه اي را

حجت «     اما جامه والیت بر تن 
نقدر آچون علی خامنه اي » االسالمی 

گشاد بود که کسی حاضر نبود او را  
ه خمینی کمیته اي را ک.بشناسد» رهبر 

تشکیل داده بود مأمور تجدید نظر در 
قانون اساسی کردند و هر اختیاري به 

مد، به خامنه اي دادند آتصورشان 
بلکه در نقاب قدرت مداري، تحمل 

  .شود 
   با شروع والیت خامنه اي،  هاشمی به 
جاي وي به مقام ریاست جمهوري 
رسید و دیگر جنایتکاران هرکدام 

همه خوشحال .  مقامی جدید یافتند 
شدند که همه چیز بر وفق مراد انجام 

مردم هم که کاره اي . شده است 
از راه احتیاط، شهرهاي بزرگ . نیستند 

  . را هم نظامی کردند 
   والیت مطلقه براي اینکه بتواند 
اوضاع را کنترل کند تصمیم گرفت 
همانند خمینی عمل کند و هر کسی را 

سیاه که دم از مخالفت زد به روز 
  .بنشاند 

     از یاد نبریم، که پیش از مرگ 
خمینی، به بهانه افشا شدن ورود هیأت 
مک فارلین به ایران و اعتراض 
منتظري به کشتار زندانیان، کودتائی 

سید احمد . بر ضد منتظري کردند
خمینی و کروبی و حسن روحانی براي 
اینکه بعد از مردن خمینی، منتظري 

میز از آخت توبیخ والیت نیابد، نامه س
  . قول خمینی به منتظري جعل کردند 

مدن آ    خامنه اي به محض بر سر کار 
کمربندهاي استبداد را محکم کرد و با 

ن مقام،  دست آنصب کسانی به این و 
بکار  سازماندهی نیروهاي سرکوب از 

جمله واواك  و سپاه پاسداران و بسیج 
ن پس در خدمت آشد تا که از 

  . او باشنداستبداد 
    اعدامها ادامه یافتند و بر اساس 

  استراتژي تدوین شده توسط 
قرار بر این شد که ترور » رهبر« 

مخالفین سیاسی و مذهبی نیز که تازه 
شروع شده بود وسعت  هر چه بیشتر 

هر کسی  در گوشه جهان . پیدا کند
که بر ضد استبداد سیاهش فعالیت می 

 قرار کرد، در لیست ترور شوندگان
  . گرفت

    نیروهاي سیاسی و قدیمی و حتی 
برخی از روحانیون که می دانستند 
خامنه اي قد و قواره رهبري را ندارد، 
از جمله کسانی بودند که در لیست 

  . حذف شوندگان  قرار گرفتند 
     انتخاب فالحیان و نیز سعید امامی و 
حسینیان و جنایتکارانی  نظیر پور 

ر و مبشري و میر محمدي و رهبرپو
شرایط را براي ترورها ... حجازي و 

به گونه اي که .  مناسب تر کردند 
گروه بررسی رهبر هر زمان که 

قا خطرناك آتشخیص داد فردي براي 
است، فورا دستور حذف او را صادر 

حکم ترور او نیز صادر می .    می کرد
شد و بعد شاخه تبلیغاتی سازمان ترور،  

رتد نشان دادن  قربانی براي منفور و م
ترور، به قلم امثال حسین شریعتمداري 
و شایانفر و صفار هرندي کار خود را 

  . شروع می کرد 
    هر روز که می گذشت نفرت مردم 

از ترورها و فسادها و زاد و ولد مافیاها  
کم کم زمزمه مخالفت .  بیشتر می شد 

اما هر کس خامنه . بلند شد » رهبر « با 
 انتقاد می کرد به سرعت دستگیر اي را 

اگر توان . و به زندان افکنده می شد 
اعدام وي موجود بود، به اعدام 
محکوم می شد و در غیر این صورت به 
زندانهاي طوالنی مدت محکوم می 

  . گشت 
   مشکالت خامنه اي بسیار و  بزرگ 

این مشکلها بزرگ تر و غامض . بودند
  :تر نیز شده اند  

ئی، بی کفایتی و بی سوادي  ترسو– 1 
او هم بجهت اداره کشور و هم بلحاظ 

  فقهی که بنامش، او را 
  وقتی او . کرده اند » ولی امر « 
شد، هنوز حاکمیت با مالها » رهبر « 

بود اما  با استفاده از او، امروز حاکمیت 
 مالی شده –ن مافیاهاي نظامی آاز 

  .است 
  مدن خامنه اي،آ با به سر کار - 2 

بسیاري که ازابتداي انقالب با او بودند 
و از او شناخت داشتند، می دانستند که 
او فردي است بسیار ترسو و بی ظرفیت 
و کم دانش، اما ایران گیتی ها در میان 
خود کسی جز او را نداشتند و روحانی 
درخور این عنوان نیز حاضر نمی شد 

نتیجه این بود که . وارث  خمینی بشود 
ر میان روحانیان مقبولیت پیدا او نه د

کرد و نه روحانیانی که در رژیم بودند، 
. براي او شئون رهبري قائل بودند 

وردن او به کسانی که مافیاهاي آروي 
 مالی را تشکیل دادند، یکی  به –نظامی 

  .این علت بود 
  هاشمی رفسنجانی که طراح نقشه - 3 

ن آرهبر کردن خامنه اي و مجري 
نست خودش را نمی تواند بود، می دا

بقبوالند و  خامنه اي را ضعیف می 
لت دست او آشمرد و گمان می کرد 

و نیز می دانست اگر خارج .  می شود 
از کسانی که در سازشهاي پنهانی با 

امریکا و انگلیس و اسرائیل، کسی رهبر 
.  نها برگ سوخته می شوند آشود، همه 

پس عالوه بر جعل نامه از قول خمینی 
به مشکینی، جعل قول از خمینی کرد 
که گفته است خامنه اي شایسته ترین 

  !فرد براي رهبري است 
 نامناسب بودن شیوه زندگی - 4 

   :شخصی خامنه اي  
     زمانی که خمینی رهبر بود، گرچه  

خانه خسروشاهی را غصب کرده بود و 
کس و کارش به فساد مشغول بودند، 

 اما خامنه .خود او زندگی ساده داشت 
اي کامال فاقد این خصلت است و همه 
نزدیکان او به خوبی از هزینه هاي بی 
حد و حصري که در برخی از موارد 

هنوز نامه . می کند اگاه هستند
نمایندگان دوره اول مجلس در 
اعتراض به سفر خامنه اي به مشهد و 
شرکت در مراسم شام سخت پرهزینه 

. دارند را برخی از نمایندگان به یاد 
خرید هواپیماي شخصی براي او و 

ن آهزینه هاي سنگین سفر او به این و 
شهر و از اندازه بدر رفتن هزینه هاي 

تشریفاتی بعد از به رهبري رسیدن او،  
دستگاه او را به دستگاه محمد رضا 

  .  پهلوي شبیه کرده است 
ن نامه که آن دوره  در آ   نمایندگان 

عروف شد، به به نامه هشت صفحه اي م
شدت به خامنه اي بابت بردن 
اتوموبیل هاي ضد گلوله، با قطار به 
مشهد،  و در مراسم عروسی دختر واعظ 
طبسی هدایایی پر قیمت دادن، در 
حالی که در همان زمان پیرزن 
روستایی براي کمک به جبهه ها تخم 
مرغ موجود خانه اش را هدیه داده 

  .  بود، اعتراض شده است 
تعداد ستیزي و سفله پروري،  اس– 5

صفت دیگر خامنه اي است که اینک بر 
مصاحبه : خودي و بیگانه عیان است 

کنندگان جملگی  با فرستاده نیویورك 
او می داند احمدي : تایمز گفته اند 

نژاد بی کفایت است و وضعیت اقتصاد 
را  بدتر از بد می کند اما با او راحت 

 او زیرا خطري براي موقعیت. است 
تصفیه کردن مدیرانی که طی . ندارد 

ربع قرن در همین رژیم پرورده شده 
بودند، ولو استعدادهاي قابلی نیز 
نبودند، اما  تحمل نشدند و افرادي بی 
تجربه، بی کفایت و بی شخصیت 

فرار مغزها در . نها شدند آجانشین 
 150: سا شد آدوره خامنه اي سیل 

  . هزار استعداد 
ي بسیاري از وابستگان و  قدرت گیر- 6

دوستان او آنقدر پیش رفته است که او 
نزدیکان . را کامال زیر سوال برده است 

جنایتکار و ایجاد باندهاي مافیایی و 
اقتصادي سالهاست که آقاي خامنه اي 
براي حفظ حکومت خود دست به هر 

او براي اینکه بتواند . جنایتی زده است
ارد خود را بر اریکه قدرت نگاه د

مجبور به هر گونه سرکوب و جنایتی 
گروه نزدیک به بیت او . شده است 

که کامال مشخص است و همه می دانند 
که بیشتر جنایتکاران در سالهاي بعد از 

 براي اینکه دستگیر نشوند به 76سال 
بیت پناه برده بودند از جمله 
پورمحمدي و فالحیان و حسینیان و 

ان سازم... ( دري نجف آبادي و 
دهندگان قتلهاي سیاسی که بدانها 

نام دادند، » قتل هاي زنجیره اي «
مورد بازخواست قرار گرفته بودند و 

  چیزي نمانده بود که به دست عدالت 
  4صفحهدر 

  

  بن بست مضاعف؟
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سپرده شوند، به ناگهان همه سر از بیت 
وردند و به عنوان مشاور و آرهبري در 

قا مشغول به کار شدند و آنماینده 
ن زمان، آدر . کردند مصونیت پیدا

سستی و ضعف نفس خاتمی و یاران 
اصالح طلب او سبب رهایی و بازگشت 

  .مجدد این جنایتکاران بر سر کار شد 
 ضعف درك سیاسی از ویژگی – 7 

. هاي بسیار نمایان خامنه اي است 
نچه از او در این سالها دیده شده آ

است وارونه بینی واقعیت ها و غلط 
فلج کردن حکومت . عمل کردن است 

خاتمی و میدان دادن به احمدي نژاد 
 مالی، نزدیک –و باند مافیاهاي نظامی 

بینی و سطحی بودن برداشتهایش نشان 
می دهند  که حکومت کردن  را در 
اعتیاد به زور  ناچیز کرده است و مثل 
هر دیکتاتوري، زمان به زمان خرفت 

  . تر هم شده است 
ایراد می کند    صحبت ها و بیاناتی که 

نقدر ساده و جاهالنه است که در جا آ
  . موضوع جوك می شوند  

    انتخاب ها که می کند و گفتار و 
رفتار او وقتی با افکار عمومی روبرو 
می شود  و بخصوص شیوه رفتارش در 

ن، آبرابر جنبش هاي دانشجوئی و غیر 
گویاي فقدان شم سیاسی و توانائی 

  . مدیریت هستند 
نی که همه حمالت متوجه رفیق    زما

دوست بود، در سالهایی که برادرش 
 میلیارد 121دست به یک اختالس 

تومانی زد و همگان  می پرسیدند چرا 
خامنه اي او را سرپرست بنیاد 
مستضعفان کرده است، خامنه اي رفیق 
دوست را در مقام خود ابقا کرد و 
مردم را از فساد پروري خود، بهت زده 

ر حالی رفیق دوست را ابقا د.  کرد 
کرد که دادگاه مشغول رسیدگی به 

 میلیون تومانی او و همسرش 150چک 
  . به برادر اختالس گر او بود 

   اما تحمیل احمدي نژاد به مردم 
کشور انتخابهاي پیشین او را از یادها 

خامنه اي در ریاست . برده است 
جمهوري بخشیدن به  احمدي نژاد هم 

کسی را به . و مات کردهمه را کیش 
ریاست جمهوري گمارده که هنوز دو 
سال بیشتر از انتصاب او نگذشته  تار و 

با .  پود دولت را از هم پاشیده است
وجود این، بجاي پوزش از مردم، هر 

ورد، صرف آفرصتی را بدست می 
ستایش از احمدي نژاد و حکومت او 

و براي این که تعادل برقرار . می کند 
 شاکیان از بی کفایتی احمدي کند، به

صبر کنید دوره ریاست : نژاد می گوید
  !جمهوریش تمام شود 

    هنوز دالیل دیگر بر بیزاري مردم از  
  : خامنه اي وجود دارند 

 خشونت طلبی او که در طول - 8
از ترس، شعار .  زمان تشدید شده است 

النصر بالرعب را ساخته و از زیادي بکار 
رش شده است که بردن زور، باو

و . خشونت حالل هر مشکلی است 
چون ترسو نیز هست،  وقتی نزدیکان 
او نسبت به فردي احساس خطر می 
کنند و از او سئوال می کنند، او دستور 

  قتل
از . را  صادر میکند » فرد خطرناك « 

بارز ترین نمونه ها، نمونه قتل احمد 
خمینی و قتلهاي سیاسی است که به 

  .جام شدنددستور او ان
    بسیاري از ترورها، با موافقت  خامنه 

بسیاري از سرکوب . اي انجام شده اند 
از . ها  با موافقت او انجام شده اند 

جمله، حمله وحشیانه به کوي دانشگاه 
 تیر و اشک تمساح ریختن او، در 18در 

برابر دانشجویان و دستور سرکوب 
خونین جنبش دانشجویان را در تهران 

  ریز دادن و تب
 در جنگ و قتل و اعدام حضور – 9

مستمر داشته است اما نه در دوره 
ریاست جمهوري و نه در دوره 

رهبري، اثري که بتوان گفت ابتکار و 
یا حتی موافقت خامنه ایست، وجود 

از این نظر گوي سبقت را از . ندارد 
  . خمینی ربوده است 

   پس اگر امروز او بی کس شده است 
تواند حتی هاشمی رفسنجانی و نه می 

ورد و نه می تواند آو باند او را سر کار 
حکومت را به خاتمی و اصالح طلبان 
بسپارد، بخاطر شخصیت ضعیف و سفله 

از این رو است که . پرور او است 
گرفتار ترس و وحشت شده است و 
این ترس را بهر مناسبت از خود بروز 

سالهاست که دیگر کاله . می دهد  
ي ایران پشم ندارد و دیگر کسی رهبر

نه والیت فقیه را قبول دارد و نه نسبت 
به خامنه اي  احساسی جز بیزاري دارد 

اموري که بیشتر در ذهن مردم .  
حاضر هستند و بر زبانشان جاري می 
شوند، عبارتند از استفاده از فرامین 
حکومتی و تحمیل سفله هاي بظاهر 

تحمیل  فرمان بر و فاسد  به مردم و  
احمدي نژاد و حمایت از خرابکاریهاي 
مستمر او و توقیف مطبوعات و تشدید 
سانسور و دستگیري ها و سرکوب مردم 
که توسط ایادي هم، امثال قاضی 
مرتضوي انجام می گرند و دادن 
دستور قتل مخالفان وشکنجه کردن 
دانشجویان و معلمان و کارگران و 

در زنان  و سخنرانی هاي بی مایه که 
نها، حتی یکبار مشکلی از مشکلهاي آ

مردم مطرح نشده اند و  دفاع از 
شکار شدن آخطاکاران حتی بعد از 

نها و تقسیم حتی خدمتگزاران آخطاي 
رژیم به خودي و غیر خودي و بمیان 
کشیدن پاي امریکا در هر رویدادي 

  ... و
    او کار خود را به جایی رسانده است 

ست به نامه که هر کسی شروع کرده ا
احمد قابل از :  انتقاد و اعتراض به او 

شما می گفتید کتاب : او می پرسد 
شوري به چه آتوحید را من نوشته ام 

پس . حق بنام خود انتشار داده است 
ن کتاب اعدام آشوري را بخاطر آچرا 

؟  یا در !کردند و شما چرا رهبر شدید 
نامه خود به او، از نقش او در قتلها و 

و پر دادن به جنایتکارانی نظیر بال 
قابل تنها .    سعید امامی، می نویسد 

. نیست، نامه ها به او فراوان شده اند 
دست انداختن و جوك ساختن در 

جالب . باره او نیز فراوان شده است
اینجاست که از مأموران، دیگر کسی 
براي دستگیري و نابودي  نامه نویسان 
. د و جوك سازان،  تالشی نمی کن

زیرا خود ماموران امنیتی و اطالعاتی 
نیز متوجه بی عرضگی خامنه اي شده 

بی اعتباري و تنهائی او، از بی . اند 
خر آاعتباري و تنهائی شاه در روزهاي 

  . سلطنتش بیشتر نیز شده است 
 طی سالهاي گذشته نامه هایی از سوي 
سازگارا و شعله سعدي و  احمد قابل و 

به ..بروجردي وکروبی و شیرازي و 
صورت سرگشاده در انتقاد از خامنه اي 

منتظري نیز او را بی . منتشرشده اند 
 سال در خانه 5ن آسواد خواند و بابت 

خود در حصر بود و فرزند او را سخت 
  . شکنجه کردند 

     امر جدید این که حتی یکبار 
مستقیم و غیر مستقیم به نامه ها و 

 پاسخ صحبت هاي انتقاد و اعتراض،
این امر جدید است .  داده نشده است 

زیرا در دوره خمینی اگرخود . 
اوجواب نمی داد، نزدیکان یا 
. طرفداران او جواب می دادند

بگذریم از انتقادها و اعتراض ها  که 
وارد بودند و بی جواب می ماندند و 

  . همچنان بی جواب می مانند 

 ببعد، جوکها 60 از کودتاي خرداد 
ر باره اطرافیان خمینی ساخته بیشتر د

در باره . می شدند و انتشار می یافتند 
. خمینی نیز جوکهائی ساخته می شدند 

خر عمر او جوك ها بیشتر آدر سالهاي 
نها قابل آبا وجود این، تعداد . شدند 

مقایسه با  شمار جوکها که در باره 
خامنه اي و احمدي نژاد ساخته می 

در باره .  نیست شوند و انتشار می یابند،
جوك هاي بسیاري بر » رهبر معظم « 

این جوکها . زبان مردم  جاري هستند 
گویا ترین ابراز بیزاري از والیت فقیه 
و خامنه اي و بی قدر شدن او نزد 

 . مردم هستند 
    از نکات مورد توجه مردم، یکی 
. مخالفت برادران رهبري با او است

 توان نها گفته بود اگر اینآیکی از 
مدیریت طرز رفتار با برادر و خواهر را 

  .می دانست 
وقتی او را خمینی یکی : انقالب اسالمی 

از امام جمعه هاي موقت تهران کرد، 
خواهر او، همسر شیخ علی تهرانی، نامه 

) بنی صدر ( اي به رئیس جمهوري 
نوشت  حاوي فهرست فسادها یی که 

 لوده بود و نیزآنها آعلی خامنه اي به 
روحانیان مشهد اعتراض کردند به امام 

  »یک شخص بد سابقه « جمعه شدن 
  

خامنه اي در بن بست  
  »زموده آالگوهاي « 

   
 فصل پاییز فصل برگ ریزان درختان 
و زمانی است که برگهاي درختان زرد 

بسیاري از برگها . شده و فرو می ریزند 
بر اساس طبیعت بعد از خشک شدن و 

 فرو می افتند و اگر خالی شدن از نیرو
به برخی از درختان نگاه کنید می 

خر تالش آبینید که برخی از برگها تا 
دارند که خود را بر شاخ درخت حفظ 

نها با وزش یک باد به آاما همه . کنند
  .زیر می افتند  

   این روزها سرنوشت نظام والیت فقیه 
را می توان به این درختان تشبیه کرد 

در سالهاي بعد از بسیاري از مردم 
انقالب به واسطه بی حرمتی ها و فریب 

از نظام دور شده »  ولی فقیه « هاي 
نها مانده اند که کار آاند و تنها 

  .حفاظت از نظام را بر عهده دارند
   این باقیمانده افراد در حاشیه نظام 
بدون نظام قادر به زندگی نیستند و در 
کنار هم زندگی اي زالویی را می 

رانند و هر دو از یکدیگر تغذیه می گذ
نکه  آماده اند براي آشرایط .  کنند 

  .حرکت مردم نظام را فرو ریزد 
   در روزهاي اخیر سخنان رهبري و 
فرمانده سپاه و تغییرات پی در پی که 

حفظ دستاوردهاي « همه بخاطر 
انجام می گیرد، ما را متوجه » انقالب 

این مسئله می کند که گویا 
وردهاي نظام به خطر افتاده است دستا

به گونه اي که رهبر نیاز شدید خود به 
  .دستاوردها را احساس کرده است 

   یک مثال جالب از عدم حمایت از 
در : ور می شویم آسران نظام را یاد

چند روز گذشته، احمدي نژاد رییس 
جمهوري نظام والیت فقیه ، بنا بر این 

شگاه گذاشت که براي سخنرانی به دان
ولی وقتی متوجه شد .  تهران برود

دانشجویان دفتر تحکیم قرار است 
براي پرسش سئواالتی از او در دانشگاه 
. حضور یابند، سخنرانی را لغو کرد 

در میان )  مهر 16( ولی روز دوشنبه 
نیروهاي سپاهی و بسیجی بسیار خود را 

همانگونه که . به دانشگاه تهران رساند 
حبه هاي خود در او در جریان مصا

 از -مورد دانشگاه کلمیبا گفته است 
قبل چند اتوبوس دانشجو را به این 

 ، خود  و باند –ورده بودند آدانشگاه 
وي نیز قبل از حضور در دانشگاه 
چندین اتوبوس از بسیجیانی را که نام 
دانشجو را بر خود نهاده اند، به دانشگاه 
دعوت نمود تا صدا و سیماي والیت با 

نها بگوید دانشجویان در آشاندادن ن
  . سخنرانی احمدي نژاد  حضور داشتند 

نکه احمدي آ    عالوه بر این، پیش از 
نژاد وارد دانشگاه شود، کلیه 
ساختمانهاي اطراف سالن عالمه امینی 
توسط نیروهاي نظامی و اطالعاتی 

مده آمستقر در دانشگاه به تصرف در 
 در بود و همچنین نیروهاي انتظامی

کلیه خیابانها اطراف دانشگاه به همراه 
نیروهاي ضد شورش اطراق کرده 

« بودند تا ، در صورت لزوم،  به کمک 
بیایند و نیز از ورود » رییس جمهوري 

دانشجویان غیر دانشگاه تهران به داخل 
  .ورند آدانشگاه جلوگیري به عمل 

    احمدي نژاد با کلی دبدبه و کبکبه 
 و به تاالر مخصوص وارد دانشگاه شد

رفت و سخنرانی غرایی علیه امریکا و 
اسراییل و دیگران کرد و بدون اینکه 
اجازه دهد دانشجویان براي طرح 

ن آن تاالر شوند، آسئواالت خود وارد 
را ترك کرد و وقتی با موج و صف 
دانشجویان مخالف روبرو شد، مسیر را 
تغییر داد و از درب دیگر دانشگاه فرار 

  . قرار ترجیح داد را بر
   این یک نمونه از ریزش نظام والیت 
فقیه است که رییس جمهورش توان 
رودر رویی با تعدادي دانشجو که 

  .مده اند را ندارد آبراي پرسش از او 
   به جز  سالهاي اول انقالب، که رئیس 
جمهوري را مردم انتخاب کرده بودند 
و او تنها مقام دولتی در تاریخ دانشگاه 
است که هربار به دانشگاه می رفت 
مورد استقبال وسیع دانشجویان قرار 

عمله استبداد دانشگاه را . می گرفت
پایگاه بنی صدر می دانستند و براي 

( این که این پایگاه را از او بگیرند 
، و ) یت و اسناد دیگر آنوارهاي حسن 

کودتاي خزنده خود را به دست 
 تعطیل خمینی انجام دهند، دانشگاه را

بخصوص از کودتاي  خرداد .  کردند 
 ببعد، رژیم والیت فقیه برقرار و به 60

زور بر مردم حکومت کرده ، دوران 
مده است و در آن به سر آاوج 

  .سراشیبی سفوط قرار گرفته است 
    نظام والیت مداران بعد از کودتاي 

 همه مدل هاي موجودش را 60سال 
عد از از ب. به امتحان گذاشته است 

انقالب تنها کمتر از دو سال و نیم 
حاکمیت به طور مطلق در دست  انها 
نبود ولی در کار هر دو دولت تا جایی 
که توانستند کارشکنی  و توطئه کردند 

  .و مانع از پیشروي کارها شدند 
 60   از ان زمان به بعد یعنی از سال 

بدینسو که با کودتا حکومت را به طور 
 26فتند  بیش از مطلق به دست گر

سال با استبداد کامل بر مردم حاکم 
بودند ولی کمترین موفقیتی را به 

  :دست نیاوردند 
 حکومت انقالب به – دولت اول ●

. ریاست مهندس بازرگان تشکیل شد 
در این حکومت، مهندس بازرگان 
تالش کرد انقالب را از خطر هاي 
بیرونی حفظ کند و سیاست گام به گام 

اما نیروهاي  تحت امر .  کردرا شیوه 

والیت که از بدو تاسیس این حکومت، 
در تالش بودند خود به حاکمیت 
برسند، با تشکیل سپاه پاسداران و کمیته 
...  و دادگاه انقالب و بنیاد مستضعفان و

در موضع  حذف این حکومت قرار 
و در نهایت، بعد از حمله به . گرفتند

سفارت امریکا موجبات استعفاي 
.  وردند آحکومت  بازرگان را به وجود 

شاید اشتباه بزرگ مهندس بازرگان و 
نهادهاي « حکومت او این بود که 

را تشکیل داد و بهنگام » انقالب 
به . نها نایستادآگروگانگیري، در مقابل 

دنبال استعفاي او و حکومتش ، یورش 
ن به آاز .  به کلیت انقالب شروع  شد 

دانشجوي بعد بود که  هر بچه 
بازیخورده اي فکر می کرد که می 
تواند انقالب را به هر سویی که می 

  .خواهد ببرد 
    سئوالی که در اینجا مطرح است 

ن زمان خمینی این آیا آاین است که 
حکومت  را  دولت امام زمان خوانده 
بود یا یاران او کاتولیک تر از پاپ 
شده بودند ؟ هر چه بود، حکومتی که 

قالب و امام زمان نام گرفت، دولت ان
نقدر زیر فشار خمینی و دستیاران و آ
لتهاي او قرار گرفت که در نهایت آ

  . راهی به جز استعفا براي خود نیافت 
  حکومت دوم ، حکومت شوراي ●

ن را آانقالب بود که اکثریت اعضاي 
گردانندگان حزب جمهوري اسالمی 

بعد از حذف . تشکیل می دادند 
 سوي مستبدان همه فکر می بازرگان از

کردند حزب جمهوري اسالمی که 
ن را داده بود آخمینی دستور تاسیس 

و سردمدارانش بهشتی و خامنه اي 
بودند ... وهاشمی و موسوي اردبیلی و

با حذف بازرگان حکومت بعدي را 
در عمل نیز تا . تشکیل خواهد داد
اال این که شکست . حدودي چنین شد 

ابات ریاست سخت حزب  در انتخ
جمهوري، واقعیت حزب را بمثابه طبل 

تشکیل . شکار کرد آمیان تهی 
دهندگان حزب تحت فشار شدید قرار 

چون بهشتی گفته بود یا . گرفتند 
انتخابات ریاست جمهوري برگزار نمی 
شود و یا بنی صدر رئیس جمهور نمی 
شود، از فرداي انتخابات ریاست 

نامه جمهوري، توطئه گري ، با نوشتن 
به خمینی و گرفتن اجازه تقلب در 

شما مجلس را در ( انتخابات از او 
از همان .  ، شروع شد ) دست بگیرید 

روز اول ریاست جمهوري بنی صدر، 
کار گردانندگان حزب جمهوري 
اسالمی و دیگر عمله استبداد ایجاد 

تنگنا ها  بقصد وادار کردن او به استعفا  
کی کتاب از سندهاي ماندگار، ی.  شد

و »  اسفند 14غائله «  صفحه اي 1000
»  عبور از بحران « دیگري کتاب 

هاشمی رفسنجانی و سومی نوارهاي 
یت و چهارمی آبهشتی و حسن 

مصاحبه کیانوري و نیز کتابی که ، در 
ن، او به پرسشها پاسخ می دهد او آ

  . هستند 
   در ان روزها،  همه خدمه خیانت و 

یک سو قرار جنایت و استبداد در 
گرفته بودند و بنی صدر با اندکی از 
یاران در سویی دیگر به افراد نگاه 
کنید احتماال همه انها را بشناسید و 
بدانید که هم اکنون در کجاي کار 

  .قرار دارند 
 هاشمی – موسوي اردبیلی –خامنه اي 

 محمدي – مقتدایی –رفسنجانی 
   حسینیان – ریشهري – الحیان –گیالنی 

  5صفحهدر 

  بن بست مضاعف؟
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 – رهبر پور –بادي آ دري نجف –
 خلخالی – سلیمیهاشمی نزاد –مبشري 

 محتشمی – فردوسی پور –  - ایمانی –
 محمد – رازینی - مهدي هاشمی –

 – جنتی – واعظ طبسی –یزدي 
 هاشمی شاهرودي – اراکی –خزعلی 

 موسوي – موسوي خوئینی ها –
 هادي خامنه – هادي غفاري –تبریزي 

 – احمدي خمینی –ري اي ناطق نو
 مصباح یزدي – مهدوي کنی –مشکینی 

 محسنی - محمدي عراقی – غرویان –
 – هاشمی گلپایگانی –میر حجازي 

 – محسن موسوي تبریزي –معزي 
 – اژه اي -مسیح مهاجري -علیزاده 

 – کروبی – صانعی – -پور محمدي 
 – حمید روحانی –حسن روحانی 
 – فاضل لنکرانی –مکارم شیرازي 
 – قدوسی – بهشتی –نوري همدانی 

   ... - مومن –موسوي بجنوردي 
که هر کدام در ان زمان براي خود ید 

نان آو بیضایی داشتند و در کنار 
نها بودند و آمکالهایی که بدتر از 

دست یاران غیر روحانی استبداد را  
  از جمله،. تشکیل می دادند 

 عباس – حسن ایت –بهزاد نبوي 
 محمد –حجاریان –  سعید–عبدي 

 محسن – مرتضی رضایی –سالمتی 
 حسین - محمد غرضی –رضایی 

 – حسین صفار هرندي –شریعتمداري 
 محسن – سازگارا –حسن شایانفر 

  – سروش – جالیی پور –رمین آ
 رضا –  حسین نصیري -مهاجرانی 

 – فروزنده – دیالمه –داوري 
 – حداد عادل – باهنر –بادي آفیروز

 - – مهدي چمران – رحیم صفوي
 عسکر – برادران الریجانی –الجوردي 

 حسن – محمد نبی حبیبی –اوالدي 
 – علوي تبار – مرعشی –غفوري فرد 

 بادامچیان – شکوري راد –میردامادي 
 - حسن حبیبی – میر حسین موسوي –

 اخوندي – والیتی – ترکان –الویري 
 ضرغامی – ترکان – ذوالقدر - کلهر –
  .... و-
 و احزاب و دسته جات و  گروههاي   

  :از جمله 
  - حزب زحمتکشان –حزب توده 

 جنبش –چریک هاي فدایی اکثریت 
 حزب جمهوري –مسلمانان مبارز 

 – حزب هیات موتلفه اسالمی –اسالمی 
 سازمان –جامعه اسالمی مهندسان 

 دانشجویان -مجاهدین انقالب اسالمی 
 – سپاه پاسداران -پیرو خط امام 

  بسیج سپاه پاسداران -دگاه انقالب دا
 سازمان – کمیته هاي انقالب اسالمی –

  .... و–فداییان اسالم 
ن دوران،  رییس جمهوري در آ    در 

موارد زیربا کلیت ظلم و جور در گیر 
  :بود 

   جلوگیري از دستگیی هاي بی مورد -
   جلوگیري از شکنجه زندانیان سیاسی -
تیاران  و  مخالفت با بی قانونی دس-

  خود خمینی 
   مخالفت با توقیف  نشریات -
   مبارزه با رانت خواري -
   مبارزه با اعدام -
سلسله «  جلوگیري از استقرار استبداد -

که بنی صدر هشدار می » روحانیت 
داد فاشیسمی است ضد دین که بنام 
دین می خواهد برقرار شود و گوش 

  .  شنوائی نبود 
از تصویب   مبارزه جهت جلوگیري -

  ماده مربوط به والیت در قانون اساسی 
 مخالفت با گروگانگیري اعضاي -

  سفارت امریکا 
 مبارزه با کودتا یابان  قالبی  که هر -

  .روز  کودتایی جدید می یافتند 
   جلوگیري از انحالل ارتش -
 مبارزه و جلوگیري از فشار وارده بر -

ویز آزنان که مالتاریا حجاب را دست 
ن بود منزلت زنان را تا آه و بر کرد

  . حد دون انسان  فرو کاهد 

زاد و کوشش براي آ تأسیس بحث -
بی محل کردن خشونت در قلمرو 

  .سیاست 
 مبارزه با گروه چماقداران که هر -

  .روز بحرانی جدید ایجاد می کردند 
 مبارزه براي حفظ استقالل و ازادي -

  .مردم که شعار انقالببود 
ي منقلب کردن اقتصاد  کوشش برا-

وابسته به اقتصاد مستقل یا اقتصاد 
مصرف محور به اقتصاد تولید محور، 

 دالر 34رساندن بهاي نفت تا بشکه اي 
 100 تا 95به دالر امروز بشکه اي  ( 

و  برقرار کردن عدالت )  دالر 
اجتماعی که موجب شد میانگین 

نها فزونی آمد خانوارها از هزینه آدر
  یابد 
  ....و

   براي اولین بار در تاریخ سیاسی 
کشورهاي جهان، رییس جمهوري 
مشاهده شد که روزانه به مردم گزارش 

با . می داد و عملکردي شفاف داشت 
زندانی کردن مبارزان سیاسی مخالفت 
می کرد و عالوه بر ان تنها رییس 
جمهوري بود در جهان که تصاویر 
شکنجه شده هاي زندانیهاي ایران را 

سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر به 
این امر به  خمینی سخت گران . داد 
ن پس، اصرار او بر  حذف  آاز . مد آ

رئیس جمهوري دیگر کمتر از اصرار 
  .دستیارانش نبود 

وري می شود که بنی صدر، در آ    یاد 
 نوع زندان 6زادي ، از وجود آمیدان 

براي . و شکنجه زندانیان پرده برداشت 
 کردن کوشش او بر تعطیل خنثی

زندانها و ممنوع شدن شکنجه،  خمینی 
شایعه « هیأتی را تشکیل داد تا در باره 

اما اعضاي .  تحقیق کنند » شکنجه 
: لت فعل و مأمور بودند بگویند آهیأت 

نکه خود در آبا . شکنجه وجود ندارد 
الت شکنجه آزندانها شکنجه شده ها و 

 و یکی را و مدارك شکنجه را دیدند
نها، بشارتی ،  به رئیس جمهوري آاز 

نچه به شما گزارش شده است آ: گفت 
، یک از هزار نیز نیست، اما به ما گفته 
اند گزارش کنید که شکنجه نیست و 
گزارش کردند در زندانها شکنجه 

  !  نیست 
 بدیهی است  نظام والیت مطلقه ●

جرات ندارد در باره اولین رییس 
ت را بر زبان جمهوري کشور حقیق

او را در سانسور کامل قرار داده . ورد آ
در کتابهاي درسی دانش . است 

اموزان ،  تنها مطلبی که در باره بنی 
صدر به چشم می خورد اینست که 
اولین رییس جمهوري بود که بر اساس 
کارهاي غیر قانونی خود از سوي 

  !مجلس شوراي اسالمی حذف شد 
ري از     هنوز که هنوز است بسیا

کسانی که ادعاي مبارزه با تمامیت 
خواهی و استبداد را دارند جرات 
ندارند در باره او زبان  به حقیقت باز 

  .کنند 
 حکومت محمد  -  حکومت سوم ●

لت آاو و حکومتش . علی رجایی بود 
کودتاچیان  به دنبال .  دست بودند 

،  این حکومت را 60کودتاي خرداد 
عارشان این بود ش.  وردند آبر سر کار 
یک دست  و  ) سه قوه ( که دولت 

او عمر این . مکتبی و متعهد شد 
او و باهنر  . حکومت بسیار کوتاه بود 

. در پی ترور مشکوکی از بین رفتند 
هنوز مسئله ترور این دو ،  بی پاسخ 

دو پرونده، یکی پرونده . مانده است 
انفجار در حزب جمهوري اسالمی و 

نفجار در سالن محل دیگري پرونده ا
تشکیل هیأت وزیران ، نه در دادگاه 

انقالب که در دادگستري بایگانی شده 
اما چیزي که معلوم است این .  اند 

است که یکی از کسانی که در این 
مورد دستگیر شد در زندان خودکشی 
کرد ان شخص همان کسی است که 
چند سال گذشته تصویر او را به جاي 

در جریان اشغال محمود احمدي نژاد 
 .سفارت امریکا به چاپ رسانده بودند 

    این حکومت که در واقع بازیچه 
سران کودتا بود با کمک کودتاگران با 
شعارهاي زیر در کار تقسیم مردم به 
مکتبی و ضد مکتبی و بی تفاوت و 

این تقال سبب .  مسلمان غیر مکتبی بود 
دومین  موج بیزاري و رویگردانی 

زیرا در .  ظام والیت فقیه شدمردم از ن
اولین حرکت گریز مردم از حکومت 
استبدادي زمانی بود که سران کودتا ، 
به رهبري خمینی در کودتایی 
ناجوانمردانه رییس جمهوري منتخب 
مردم را به دلیل عدم موافقت با 
جنایات و سرکوب هاي والیت مداران 

ن کودتاي آدر پی . ،  حذف کردند 
 نفر به دست دژخیمان ننگین، هزاران

رژیم والیت فقیه اعدام و یا ترور  
  .شدند 

 مکتبی در مقابل غیر مکتبی و ضد -
مکتبی ، از جمله شعارهایی بود که با بر 

مدن رجایی، در میان آسر کار 
گروههاي شرکت کننده در  کودتا 
مطرح شد و با همین شعار بود که 

  .هزاران نفر را از کار برکنار کردند 
 از جمله –عهد در برابر متخصص  مت-

ن زمان براي آخط کشی هایی که در 
اخراج و بیرون کردن نیروهاي 
متخصص کردند، خط کشی میان 

.  بود» متعهدان « متخصصان و 
متخصصان را از کار برکنار میکردند و 

ها می دادند » متعهد « نها را به آجاي 
در همان زمان بود که در پاسخ بنی . 

 صدر خوب کار کرده صدر که رضا
چراي جاي او را به دیگري می دهید 

. او متعهد نیست : ؟ رجائی گفته بود 
مگر امام نگفته اند مردم باید ریاضت 
بکشند او چرا از هر جا شده ، جنس 
وارد کرده که مردم بر اثر محاصره 
اقتصادي ، به زحمت نیفتند ؟ در 
عوض، رجائی می خواست الجوردي 

ن را وزیر کند  و یا جالد زندان اوی
تا بنی صدر . عسگر اوالدي را وزیر کند 

او بعد از کودتا ، عسگر . بود، نتوانست 
اوالدي وزیر بازرگانی شد و بساط فساد 

  .  را هرچه گسترده تر کرد 
 طرفداروالیت فقیه و ضد والیت فقیه -
ن زمان آ از شعارهاي دیگري که در –

 ، براي  ایجاد شکاف میان میان مردم
ویز شد، شعار کارها را به آدست 

اسالم ناب ( طرفداران والیت فقیه 
بسپارید و دولت را از ضد ) محمدي 

نها آ.  والیت فقیه پاکسازي کنید  بود 
هم که قربانی تصفیه هاي پیشین نشده 

  . بودند، این بار پاکسازي شدند 
  ... و
 بعد از کشته –  حکومت  چهارم ●

بت به خامنه شدن رجایی و باهنر، نو
و » اصولگرا « حکومت . اي رسید 

 سال به طول 8مکتبی خامنه اي 
ن سالها بیشترین جنایت آدر . انجامید 

بیش از . در حق مردم ایران انجام شد 
مار و اسامی،  آ هزار نفر را، بر اساس 10

اعدام کرده و یا در درگیري ها کشته 
 ساله، یک نسل ایرانی 8و جنگی . اند 
  .  کرد را نفله

در  حکومت بود که مردم متوجه عمق 
جنایتکاري نظام والیت فقیه شدند و به 
تدریج از متن نظام به سوي حاشیه 
رفتند و از دور نظاره گر حکومت 

در این دوره بود که . والیتیون گشتند 
سپاهیان به جنگ ناموفق خود پایان 
دادند و خمینی جام زهر را نوشید و 

 حذف کردند تا والیتیون منتظري را
خود گرداننده رهبري و استبداد فقیه 

  .شوند 
     دوران حکومت خامنه اي از پر 
تنش ترین دوران رژیم والیت فقیه 

در این دوره ، براي اینکه خامنه .  است
اي را به رهبري انتخاب کنند هزاران 
فریب و دروغ و قانون شکنی و قانون 

 جعل سازي را  بکار بردند و سرانجام، با
دم بی آنامه از قول خمینی ،   این 

قواره را به قد و قواره والیت فقیه در 
تنها قواره اي که توانستند .  وردند آ

یکچند بر قول و . براي  او اجاد کنند 
یعنی . قرار با مراجع قم عمل می کرد 

اما پس از . ادعاي مرجعیت نمی کرد 
مرگ گلپایگانی، مدعی مرجعیت نیز 

ناگزیر از . ض شدید شد اعترا. شد 
مرجعیت در ایران چشم پوشید و خود 

  !! رامرجع شیعیان خارج ازایران خواند 
    در دوره او، درگیري ها بین او و 

 –نخست وزیر او میر حسین موسوي 
 –که خمینی به او تحمیل کرده بود 

روزمره بودند و مشکالت بسیار براي 
برغم .   وردند آمردم به وجود می 

نها در آیري با یکدیگر،  همه درگ
 که منجر به اعدام 67جنایات سال 

 هزار زندانی شد دخیل 5حدود 
 هاشمی –از جمله خامنه اي .  بودند

 میر – موسوي اردبیلی –رفسنجانی 
 عباس – حسن حبیبی –حسین موسوي 

 – موسوي خوئینی ها –عبدي 
 محمد خاتمی – کروبی –میردامادي 

 در انزمان در که...  احمد خمینی و–
ن جنایات آراس کار بودند ، در 

  . مسئول هستند 
 حکومت  هاشمی :   حکومت پنجم ●

ن را دوران آرفسنجانی بود که خود 
« این سومین .  سازندگی نام نهاد 

حکومتی بود که رژیم براي » الگوي 
در . ن استفاده کرد آحفظ خود از 

دوران حکومت یقه سفیدان کلیه 
کاران براي حفظ نظام با دزدان و جنایت

ولی نتیجه . هم هماهنگ عمل کردند 
اش یک  نه بزرگ مردم به کاندیداي 
بعد از هاشمی ، یعنی ناطق نوري بود 
که از سوي حاکمان و خامنه اي نامزد 

  . شده بود 
    در این دوره ، هاشمی رفسنجانی در 
ادامه جنایات خامنه اي، ترورهاي 

سازمانی داخل و خارج از کشور را 
جدید داد و براي اولین بار، دولت 

عالوه بر . ورد آتروریست را بوجود 
ن،  برنامه هاي هویت سازي را نیز به  آ

ورد  تا هر چه بیشتر مردم را آعمل در
بسیار .  از نظام والیت فقیه دور سازد 

هم موفق عمل کرد به گونه ایکه در 
انتخابات رییس جمهوري ، مواجه با 

بدیهی است .  شدند شکستی بزرگ
راي مردم بیشتر ابراز مخالفت با ایران 

به سرکردگی خامنه اي و ( گیتی ها 
و کمتر تایید ) هاشمی رفسنجانی 

بسیاري به گمان ایجاد .  خاتمی بود 
. شدن فضاي باز بود که  رأي دادند 

ن فضا با آمی پنداشتند می توانند در 
  .  نظام دست به مقابله بزنند 

وره هاشمی رفسنجانی،  شرکت     در د
،  به پر 60کنندگان در کودتاي خرداد 

وردند و آکردن جیب هاي خود روي 
تا جایی که توانستد اموال مردم را به 

واواك  نیز وارد کارهاي . یغما بردند
غارت و حیف و میل مال  مردم شده 

در این دوره بود که سرداران . بود 
سی و سپاه درجه گرفتند و مقامهاي سیا

از جمله . وردند آاقتصادي را به چنگ 
، همین احمدي نژاد استاندار اردبیل 

  .  شد  
    در این دوره ، دوره فسادهاي 
بزرگ ، قرضه خارجی بزرگ و 
. بیشترین ترورهاي سیاسی است 

ترورها توسط سازمان ترور،  در داخل 
  . و خارج از کشور، انجام می گرفتند 

ه اصطالح   دوره ب- دوره ششم  ●
خاتمی به ریاست . اصالحات بود 

جمهوري رسید و حکومت مأمور 
یک چند  ، .  اصالحات را  تشکیل داد

ن شدند گوشه پرده را آگروهی بر
کنار بزنند و بخشی  از جنایات رژیم را 

بدین خاطر ، دستگاه . شکار کنند آ
از این . والیت فقیه احساس خطر کرد 
 9 در هر رو، از سوئی به قول خاتمی ،

روز یک بحران براي حکومت او ایجاد 
کردند و از سوي دیگر، موارد انجام 
نگرفته از والیت مطلقه را به عمل در 

تشکیل مجمع تشخیص ( وردند آ
مصلحت، حکم حکومتی ، قانونیت 
  ..).  بخشیدن به دادگاه ویژه روحانیت و

نجا که رأي به خاتمی رأي منفی آ    از 
ن آه بود ، او  به رژیم والیت فقی

موقعیت را داشت  که فضاي سیاسی را 
به قول منتظري ، هم . هرچه بازتر کند 

در ابتداي کار با خامنه اي شرط کند 
من یک حکومت مستقل تشکیل می 
دهم و شما می باید از دخالت در امور 
خودداري کند تا حکومت بتواند 

دمی ضعیف آاما او .  کارش را بکند 
 نظام و نظام را از خود بود و خود را از

می دانست و نمی توانست انگونه که 
اگر . مردم می خواستند عمل کند 

بگوئیم در دوره اول باور داشت  که 
می تواند هم نظام را حفظ کند و هم 

ورد و آدر دولت اصالحات بوجود 
بسود مردم کارهائی بکند، در دوم نمی 

افرادي که در . توانیم این را بگوئیم 
او بودند همه از دست اندرکاران  کنار 

لذا  نمی .  بودند 60کودتاي سال 
با . توانستند از خط قرمز ها بگذرند 

وجود این ، برخی از اصالح طلبان 
دست به افشاي جنایات نظام والیت 
فقیه ، از جمله ترورهاي روشنفکران و 

اما  به . شخصیتهاي سیاسی زدند 
ن نها مقابله شد و صداهاشاآسرعت با 

  .  خاموش گشتند
   عملکرد ضعیف خاتمی و همکاري 
بسیاري از دولتمردان در جنایات نظام 
منجر به توقف افشاگري هائی  شد که 
می توانستند کشتی نظام والیت فقیه را 

بدیهی است افشاگري .  به گل بنشانند 
ها تنها تا مرحله اي می توانست  پیش 
میرود که نظام و موقعیت حاکمان به 

و اگر در مورد هاشمی . ر نیفتند خط
نها امکان افشاگري داده آرفسنجانی به 

رهبر « شده بود، به این دلیل بود که  
و مافیاهاي رقیب مافیاي » معظم 

مد که آهاشمی رفسنجانی بدشان نمی 
هاشمی ضعیف شده را ببیند زیرا براي 

مجموع سه قوه ( حکومت و بسا دولت 
 .ند بعدي نقشه ها کشیده بود)  

     حکومت اصالحات یکی از 
  مشکالتش حضور پر رنگ کودتاگران 

  6صفحهدر 
  

  بن بست مضاعف؟
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به همین دلیل مردم . نان بود آدر میان 
از اطمینان به ان دولت سر باز زدند و 
در انتهاي کار حتی خاتمی را هم تایید 
نمی کردند زیرا متوجه شده بودند که 
او هم مانند دیگران به دروغ و فریب 

البته خاتمی می . ی شود متوسل م
توانست بهتر از این کار کند و از راي 
باالیی که مردم به او داده بودند نهایت 
استفاده راببرد اما کوتاه امدن او در 
برابر قانون شکنی هاي یاران رهبر و 
عدم دفاع از مردم در جریان سرکوب 
ها موجب شد مردم براي همیشه 

سوي اعتماد خود را از هر کسی که از 
  .نظام به سر کار میاید از دست بدهند 

  دوران حکومت –  دولت هفتم  ●
ن همه آحکومتی که افراد . سایه بود 

 - کودتا -از سردمداران بحران سازي
سالهاي بعد ...   و– اعدام ها–تروریسم 

این حکومت که به . از انقالب بودند 
دستور خامنه اي و با تقلبات گسترده 

مد، آخابات،  بر سر کار پاسداران در انت
از پشتیبانی نیروهاي سپاه و واواك و 

امیدوار » رهبر« . بسیج  برخوردار بود 
بود که این حکومت  بتواند سالها به 

اما ناتوانی و کم . کار خود ادامه دهد 
عقلی احمدي نژاد و  دروغ هاي 
بیشمار و خالی بندي هاي فراوان و 

... و ناتوانی در عمل کردن به شعارها 
کار را به جایی رسانده که حاکمیت 
در تنگناي شدیدي قرار گرفته است و 

ینده خود دست به کاري آباید براي 
  از جمله ، .  بزند

به نظر .   سرکوب شدید نظامی مردم -
می رسد این کار را در دست اقدام 
دارد و با یکی کردن بسیج و سپاه و 
نصب فرماندهان جدید براي این نیرو 

ل  فرماندهی سپاه و رهبري  بر و قو
این که  وظیفه سپاه  پاسداري از 
انقالب در برابر توطئه هاي داخلی 
است ، نشان می دهد که این نظام یکی 
از گزینه هایش سرکوب شدید داخلی 

  . است 
یکی از عمل :  ایجاد جنگ با امریکا -

نها  که براي آهاي شیطانی و بدترین 
داي برخی ازحکومت هاي استبدا

تجربه جنگ . نعمت است، جنگ است 
 ساله را هم مردم کرده اند و هم 8

نها پنهان آبرخی از . گردانندگان رژیم 
یا بمب « نمی کنند که می توانند شعار 

را  ) قول سارکوزي ( اتمی یا بمباران 
هم بمب اتمی و هم بمباران « به شعار 

  . بدل کنند » 
بنی :       خمینی به نوه خود گفته بود 

. صدر می خواهد مرا نابود کند 
مقصودش این بود که بنی صدر در کار 
.  بی محل کردن  والیت فقیه است 

امروز که والیت فقیه تجربه شده است، 
الگوي بنی صدر الغاي کامل والیت 

والیت ( فقیه و هر نوع والیت دیگري 
روشنفکرتاریا ، والیت  دو رأس 

 است که بخواهد) زورپرست دیگر 
شعار انقالب ایران . ن شود آجانشین 

استقرار والیت جمهور مردم بوده است 
  . و مستقر می شود 

 بدین سو، 60     اما از کودتاي خرداد 
ها را خامنه اي یا تجربه » الگو« همه 

الگوي : کرده و یا خود ساخته است 
رئیس جمهوري بی اختیار و بی صدا و 

ریاست جمهوري ( رهبر همه کاره 
« و الگوي ) منه اي در دوره خمینی خا

( و رئیس جمهوري خود مختار » رهبر 
رهبري خامنه اي و ریاست جمهوري 

» رهبر « ، الگوي ) هاشمی رفسنجانی 
والیت مطلقه ساز و حکومت خاتمی و 

الگوي . » دولت یک دست « الگوي 
امتحان نشده اي باقی نمانده است و 
ده خامنه اي ، در انزواي خود در مان

یا آبه راستی . است که چه بایدش کرد 
راه دیگري براي نظام باقی نمانده 
است؟  جامعه و رژیم به مرحله تقابل 

نظر . قطعی با یکدیگر رسیده اند 

 –سنجی ها که در پایان این گزارش 
تحلیل نقل می شوند، بیانگر این 

  .      واقعیت هستند 
ي      با توجه به این واقعیت ، رژیم  برا

ماندن، به جز سرکوب داخلی و ایجاد 
جنگ با امریکا ، چند راه کار را در 

  :پیش دارد 
 حکومتی که تحت ریاست هاشمی -1

به نظر می رسد . رفسنجانی تشکیل شود 
که خامنه اي تالش بسیار می کند که 
. او  را از قدرت گیري مجدد باز دارد 

زیرا در سالهاي اخیر اتهامات بسیاري از 
اران خامنه اي  به هاشمی و سوي ی

  . خانواده او وارد می شود 
     هرگاه هاشمی رفسنجانی بر سر کار 

به خطر » رهبر « بیاید احتماال وضعیت 
این در حالی است که .می افتد 

فرماندهان سپاه هاشمی رفسنجانی را 
فاسد می دانند و خانواده و دستیاران 
ه او  را نیز از جمله افرادي می دانند ک

حمالتی که . باید محاکمه شوند 
اصولگرایان بی ترمز طی این مدت به 
هاشمی رفسنجانی کرده اند ، این 
احتمال را  قوي کرده است  که در 

صورت  به قدرت رسیدن او، یک  
دوره تصفیه شدید مدیریت بار دیگر  

  . شروع خواهد شد 
 حکومت اصالخ طلبان نیز براي - 2

.  حمل است اصول گرایان غیر قابل ت
خیلی خون : جنتی و خزعل  گفته اند 

جگر خوردیم تا دوره انها به پایان 
بازبه قول انها هر روز صبح که .  برسد 

از خواب بیدار می شدیم خدا خدا می 
با . کردیم که اتفاقی علیه اسالم نیفتد 

اینهمه ، یکی از گزینه هایی که  خامنه 
ینده خود در نظر آاي  باید براي 

.  رد ، حکومت اصالح طلبان است بگی
بعید به نظر می رسد دست به این 
انتخاب بزند  زیرا به خوبی میداند که 
بازگشت این گروه به حکومت ، وقتی 
ممکن است که مردم مطمئن شوند این 
بار ، دست و پاي خامنه اي را جمع 
می کنند و حقایق افشا نشده ، افشا 

  . دد شوند و بساط مافیا ها بر چیده گر
   خامنه اي سالها قبل در رابطه با 
تفاوت هاشمی و خاتمی گفته بود که 
ما هر چه به هاشمی می گوییم ایشان 
می گویند بله و می روند و کار خود را 
انجام می دهند ولی خاتمی که می 

یند و نظري می دهند و ما مخالفت آ
می کنیم ایشان می گویند نه ولی 

د نظر ما میروند و کاري را که مور
با اینهمه ، . است انجام می دهند 

احتمال اینکه  خامنه اي  با تجدید 
. هریک از دو الگو بسیار بعید است 

زیرا اگر به مردم نقشی داده نشود، 
تکرار الگوي شکست خورده و سبب 

شفتگی بازهم بیشتر درون رژیم می آ
بظاهر خامنه اي چاره دیگري . شوند 

 احمدي جز حکومتی از نوع حکومت
یا می تواند وضعیت آاما . نژاد ندارد 

در بن بست را سالها تکرار کند ؟  حتی 
در صورتی که بتواند بحرانهاي 
خارجی را تشدید کند، قادر به طوالنی 
کردن حکومت ورشکسته مافیاهاي 

  : مالی نیست–نظامی 
  خامنه اي براي اینکه بتواند قدري - 3

ند  بیشتر در حاکمیت بماند فکر می ک
حکومتی  مانند  حکومت احمدي نژاد  

یا به این صرافت آاما .  ید آبکارش می 
نمی افتد  که اگر حکومتی مانند  
حکومت  احمدي نژاد بر سر کار 
بیایید،  با توجه به عملکرد احمدي نژاد 
و مافیاهاي حاکم، دوره والیت مطلقه 
او باز هم کوتاه تر می شود ؟ در مدتی 

 بر سر کار است ، که  احمدي نژاد 

بیشتر از دو دوره هاشمی رفسنجانی و 
خاتمی ، جامعه را به این نتیجه رسانده 
است که ادامه والیت مطلقه فقیه با 
.  موجودیت ایران در تضاد است 

 درصد مردم از 90جانبداري 
 درصد 91دموکراسی و حقوق انسان و 

بیزاري از والیت فقیه گویاي اثر 
 مالی بر –می حکومت مافیاهاي نظا

تحول وجدان همگانی و رفتار مردم 
   :ایران است 

سنجش هاي افکاري که 
خامنه اي و مافیاهاي نظامی 

 مالی را در وحشت فرو –
  :برده است 

  
به قول شخصی از همین  ◄

) » محارم « در گفتگو با  ( سردمداران 
سالها بود که براي کنترل مردم و : 

ظر نها دست به نآاگاهی از افکار 
سنجی هایی میزدیم و هر بار کاهش 
درصد هواداران را مشاهده می 
نمودیم ولی احساس میکردیم که این 
کاهش خطري براي نظام به وجود 

اما بعدها مشاهده شد که . ورد آنمی 
در بسیاري از راهپیمایی ها که  شرکن 

نها ابراز  هواداري از نظام بود،  آدر 
این . کاهش شدیدي صورت گرفت 

.  هش  خطر را به خوبی نشان داد کا
در نهایت وقتی زمان تظاهرات بر ضد 
کشنده و انتشاردهنده  کاریکاتورهاي 

در کشورهاي )  ص ( علیه پیامبر 
اروپایی از جمله دانمارك ، شد و  از 
مردم خواستیم به مقابل سفارت 
دانمارك بیایند و کسی نیامد، زنگ 

 ابتدا فکر میکردیم. خطر نواخته شد 
که روز اول است و مردم بعدا می 

یند ولی در روزهاي بعد هم هیچ آ
نها نشد و این امر به ما گفت آخبري از 

  .که دیگر کار از کار گذشته است 
    در سال پیش،  استراتژیست ها براي 
اینکه بدانند چه خبر است سعی کردند 

اما  به این نتیجه .  که نظر سنجی کنند 
سنجی را رسیدند که وقتی نظر 

مأموران رژیم انجام می دهند،  مردم 
. به سئوال ها پاسخ درست نمی دهند 

مردم نیز سیاست شناس  شده اند به 
مأمور رژیم پاسخ سر راست نمی دهند 

پس باید روشی را  براي به دست . 
. وردن نظر واقعی مردم جست آ

سرانجام، . جلسات مکرر برگزار شدند 
جش افکار قرار بر این شد که کار سن

عمومی را به برخی از مؤسسات 
نها بتوانند آتا .  خصوصی واگذارکنند

در برخورد با مردم از طرق خاص به 
  .نها بپردازند آبررسی افکار 

     در بعضی از شهرها ، نظر سنجی  
متصدیان دولتی نتایج .  مد آبعمل 

مده را وحشتناك یافتند و  آبدست 
دند برخی ا ز مسئولین باور نمی کر

وضعیت بدین بدي باشد و جرأت اعالم  
اما . نتایج را به مقامات باالتر نداشتند 

ن مقامات آنتایج را به . چاره نبود 
بنا بر نتایج ، بیزاري مردم از .  دادند 

والیت مطلقه فقیه و خامنه اي و دولت 
 درصد 91( یک دست او ، مطلق است 

این نتیجه در نظر سنجی جدید تأیید . 
  :) است شده 
سنجش افکاري که به تازگی  بنا بر  ◄

  :انجام گرفته است 

میزان نارضایتی از وضعیت معیشتی 
  . در صد است 90بیش از 

 90میزان دوري مردم از نظام حدود 
  درصد است 

میزان رضایت مردم از عملکرد نظام 
   درصد است 11کمتر از 

میزان دوري مردم از باورهاي مذهبی 
   درصد است 88از ارایه شده بیش 

 درصد از مردم دروغ می 86بیش از 
  گویند 

میزان عدم اعتماد مردم به مسئولین  
  . درصد است 86بیش از 

میزان بی اعتمادي مردم به روحانیت 
   درصد است 85بیش از 

میزان مخالفت مردم با نیروهاي نظامی 
 87رسمی از جمله سپاه و بسیج بیشاز 

  .درصد است 
در انتخابات شرکت می میزان کسانیکه 

 درصد است که 30کنند کمتر از 
متوجه شده ایم برخی از ،نها حتی نمی 
دانند که براي چه در انتخابات شرکت 
می کنند ما متوجه شده بودیم که در 

را را از شهرهاي آانتخابات بیشترین 
ورده آدور افتاده و روستاها به دست 

ایم و شهرهاي بزرگ و مراکز استانها 
نتخابات شرکت نمی کنند در در ا

حالی که مسئله اصلی ما در همین 
شهرها است زیرا شهرهاي کوچک 
دنباله رو هستند و اگر در شهرهاي 
بزرگ اتفاقی بیفتد شرهاي کوچک 

  .همان کار را میکنند 
ن امید آوي افزود نظامی که ما به 

داشتیم و براي سالمت ان تالش می 
کمتر : کردیم به جایی رسیده است که 

اداره یا نهادي را می بینید که در ان 
. رشوه دادن و گرفتن رسم نشده باشد 

کمتر اداره یا سازمانی را می بینید که 
. در ان پارتی بازي صورت نگیرد 

میزان کار مفید کارمندان ادارات بنا به 
اطالع زیر نیم ساعت در روز است و 
این براي یک کشور بزرگ و جوانی 

 است و در نهایت ایران سممانند 
. وابستگی شدیدي منجر می شود به 

بیشترین فساد مالی در نهادهاي وابسته 
میزان فساد اخالقی حتی . به نظام است

در روستاها سخت باال رفته است که 
نشان از دوري مردم از باورهاي 

در کمتر . مذهبی و اعتقادي است 
اداره یاسازمانی مدیر یا کارمندي را 

بخواهد با تالش کار کند می بینید که 
و در کمتر محلی که افراد در ان  
جمع شده باشند،  حمایت از نظام 

اگر نگاهی به نماز . مشاهده می شود 
جمعه ها بیندازید که براي ما بلندگوي 
تبلیغاتی است متوجه می شوید که تا 
چه حد هواداران کم شده اند ما این 
چیزها را متوجه شده ایم ولی راهی 

 بازگرداندن مردم به روزهاي براي
وي در . اوج را نمی توانیم پیدا کنیم 

  :ادامه گفت 
ما به مسئولین باالتر گفته ایم که کاري 
انجام بدهند اما متوجه شدیم که خود 
انها نیز می دانند که کاري نمی توان 
کرد و به جرات می توانیم بگوییم که 

  . در فکر خود هستند تا کشور 
ونده هایی را مالحظه می    هر روز پر

کنیم از مسئولین و مقامات باالي کشور 
نها از کسانی نام آکه عموما در میان 

برده می شود که به نوعی با برخی از 
  .افرادرده باال وموجه در ارتباط هستند 

مگر می شود که پسر فالن ایت اهللا را 
گرفت یاپسر فالن مسئول را که به جرم 

ستگیر شده است تجاوز به دختر مردم د
را نگاهداشت؟  البته دستگیري ها 
صورت می گیرد ولی در زمان محاکمه 
و بررسی دستور می اید که مختومه 

  .شود 
  :وي در موردي دیگر گفت 

مده از مخابرات ایران آمار به دست آ
میزان : همین وضعیت را تایید می کند 

پیام هاي کوتاه در کشور بسیار زیاد 
ه تقسیم می شوند است و به چند دست

نها بسیار مشکل و غیر ممکن آکه کنترل 
است به هر حال این منبع اطالع 
رسانی بدون کمترین مشکلی مشغول 

 پیام -1: سم پاشی در اذهان است 
هاي کوتاهی که حالت عادي را دارند 
و بیشتر به پیامهاي کاري و یا تبلیغات و 

  . هستند ... یا پیامهاي تبریک یا تسلیت و
 پیامهاي طنز و جوك ها  که شامل -2

  : بخش هاي زیر می شود  
 جوك در مورد مسئولین رده - 1/2

باالي نظام که نادانی و بی کفایتی و 
نها را مورد تمسخر قرار می آفساد 

  . دهند  که بسیارزیاد هستند 
 جوك در مورد ائمه  که در رده -2/2

بعدي قرار دارد و موجب وهن 
ود اما مردم با اعتقادات مردم می ش

  .ن گذر می کنند آخنده از 
 فیلم ها و اصوات کوتاه که این -3/2

مدل خطرناکترین وسیله در دست 
مردم است که در آن موارد مختلفی از 
جمله تصاویر و اصوات زیر را به 

  : یکدیگر منتقل می کنند 
  : پخش فیلم هاي کوتاه در مورد -3
 گردن زدن و - 2 سنگسار کردن و  - 1
 کتک زدن زنان توسط نیروي - 3

 کتک زدن و بر روي - 4انتظامی و 
زمین کشاندن مردم توسط نیروي 

 اعدام به اصطالح اوباش - 5انتظامی و 
یات قران و آ تمسخر - 6و اراذل و 

  ... و . احادیث 
     او در مورد چگونگی عمل در 
شرایط فعلی گفت که ما باید از تمام 

 کنیم تا شاید پتانسیل موجود استفاده
بتوانیم مردم را بار دیگر معتقد کنیم 
که دشمن در کمین است و وحدت 

 .نیاز اساسی کشور است 
    پیامی که رهبري در ابتداي امسال 
دادند کامال به جا بود اما کدام یک از 

ن عمل کردند و چه آمسئولین به 
  وحدتی یا زمینه وحدتی به وجود امد؟ 

می رویم اوضاع     هر روز که پیش تر 
بدتر می شود و تنها امید به خدا داریم 
که  این انقالب را نگاه دارد زیرا از 
سوي هیچ کس در این کشور امیدي 

  .به بهبود وضعیت مشاهده نکرده ایم 
    چندین روز براي تایید آمار اعالم 
شده از سوي این فرد تالش کردیم و 

مار آبرخی از مسئولین به طور ضمنی   
تایید میکردند تا اینکه مؤسسه ایسپا را 

که مرکز سنجش افکار دانشجویی بود 
نتایج نظر سنجی خود را منتشر نمود 
امار بدست امده ان موسسه بسیاري از 

  مثال . امرهاي فوق را تایید می کرد 
در مورد میزان حمایت  مردم از 

 درصد از مردم 3/9 عملکرد رژیم،  تنها 
از وضعیت معتقد بودند که باید  

 درصد از 64و . موجود حمایت کرد 
مردم معتقد بودند که وضعیت باید 

  اصالح شود و 
 درصد از مردم معتقد بودند که 26

  .تغییرات اساسی باید انجام بگیرند 
  7صفحهدر 

  
  

  بن بست مضاعف؟
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   در صدهاي فوق نشان می دهد که 
 درصد از وضع 90حدود بیش از 

 3/9موجود ناراضی هستند و تنها 
مردم موافق وضع موجود درصد از 

که در صدهاي فوق را تایید . هستند 
  .می کنند 

در مورد گروه مرجع مردم در صد ها  
  :   به شرح زیر هستند 

   در مرحله اول مردم خانواده خود را 
مورد اعتماد می دانند و بعد،   

 درصد و سپس 29دانشجویان با 
دوستان و در مرتبه  بعدي معلمان و 

 درصد و  و بعد  22مسئولین با 
 درصد و 16روحانیون محلی با 

 درصد و هنرمندان و 15ورزشکاران با 
 درصد و در انتها امام 14بسیج محله با 

 درصد مورد اعتماد مردم 13جمعه با 
  . هستند 

   در صدها نشان می دهند  که مردم 
خانواده را مرجع اول و مورداعتماد 

ن گروه آمی دانند و بعد از 
یان را با توجه به تمام فشاري دانشجو

که بر انها وارد شده است تا انها را بی 
اعتبار سازند مرجع فکري و مورد 

در انتهاي .  اعتماد قرار می گیرند
جدول امام جمعه که فرد مورد تایید 

رهبري است قرار دارد و قبل از او،  
  .بسیجیان محلی قرار گرفته اند 

ند از    امامان جمعه در تهران عبارت
جنتی و هاشمی رفسنجانی و  امامی 
کاشانی و احمد خاتمی که هر چهار 

به عنوان امام » رهبر« نفر از سوي 
عملکرد . جمعه تهران انتخاب شده اند 

این امامان جمعه به گونه اي بوده 
است که مردم کمترین اعتماد را به 

  .نها دارند آ
    در صدهاي این نظر سنجی  مؤید 

 سنجی  مطرح شده درصدهاي نظر
  .توسط فرد امنیتی است 

این جدول نشان می دهد که میزان 
اعتماد به رهبري که تایید کننده امام 
جمعه و بسیج است تا چه حد پایین 

و رژیم،  » رهبر « است و مخالفان 
یعنی دانشجویان و معلمان در مراحل 
بسیار باال تري از نیروهاي انتظامی و 

  . د روحانی قرار گرفته ان
    با توجه به این نتایج، قرار شد 
تدابیري را براي کاهش فشار انجام 

اما نتیجه این شد که اگر فشار . دهند 
از مردم برداشته شود،  هجوم بر ضد 
. رژیم وسیع تر و قوي تر می شود 
  . گفتند نباید اشتباه شاه  را تکرار کنیم 

     به گفته هاي این مقام  وضعیت قمر 
 نظام را مشخص می کند زیرا در عقرب

مدتی است که رهبر به خط قرمز 
اینکه این خط قرمز را . رسیده است 

چه کسانی براي او مشخص کرده اند 
را کاري نداریم اما به نظر میرسد که 
اوضاع و احوال ایران به گونه اي شده 
است که حتی نترس ترین سران نظام 

به راستی چه . نیز به وحشت افتاده اند 
عاملی باعث شد تا سران نظام والیت 
که ازجنایتکار ترین و سنگدل ترین 
ادمهاي روي زمین بودند تا این حد به 
وحشت بیفتند ؟ وقتی هاشمی 
رفسنجانی که در اوج سالهاي پیروزي 
انقالب براي مقابله با مردم دست به 
کودتا زد وضعیت فعلی ایران را ویژه 

 سر و اعالم می کند ، خبر از اوضاع بی
سامان داخلی می دهد و این زنگ 
خطر را براي اولین بار او به صدا در 

ولی برخی می گفتند وضعیت . ورد آ
.  انگونه که هاشمی  می گوید،  نیست

از جمله محسنی اژه اي و پور محمدي 
که بعد از مدتی هم » رهبر « ولی ... و 

متوجه شده بود در شرایط خوبی 
 و تخت نیست،  براي نگهداري تاج

خود مجبور شد  دست به کار شود و 
به گونه اي عمل کند که بتواند با 
سرکوب شدید، مردم را از فکر تغییرات 

اما سفر احمدي نژاد . اساسی باز دارد 

به نیویورك و در دام افتادنش و نزد 
امریکائیان ، مسئله ایران را جانشین 
مسئله عراق کردن و رقابت بر سر حمله 

 میان نامزدهاي ریاست نظامی ایران
جمهوري  و باز حضور احمدي نژاد در 
دانشگاه و ضربه دانشجویان  به نظام 
والیت فقیه ، خامنه اي  را گرفتار 

سخنان اخیر . تردید جدي کرده اند 
. من در همه امور دخالت ندارم ( او 

من با انتقاد ، حتی انتقاد والیت فقیه 
 مخالف نیستم  من با مخالفت مخالفم

  :گویاي این تردید است ... ) و
   براي پیروزي  کسی از نوع احمدي 
نژاد،  در انتخابات ریاست جمهوري و 
تکرار مجلس هفتم،  خامنه اي باید از 
حاال کلیه توان خود را به کار گیرد تا 
با تقلب و فشار نام نامزدهاي  مورد نظر 

  . ورد آرا از درون صندوق بیرون 
یل اصلی  که او را     شاید یکی از دال

وادار کرده است  در باره  سپاه 
پاسداران تصمیمات جدیدي اتخاذ 
کند همانا نیاز به مقابله با مردم از این 

زیرا به ترتیبی که مشاهده  .  ببعد باشد 
و شنیده می شود ،  براي بر سر کار 
ماندن خامنه اي ، یا باید گزینه مقابله 

د که میز با مردم را برگزینآخشونت 
النصر «  سال سرکوب ، 20بعد از 
او ، به شکست انجامیده است » بالرعب 

و در این مقابله، بازنده او و رژیم 
و یا باید ، از رویه . والیت فقیه است 

ترتیبی : امریکائیها در عراق پیروي کند 
« بدهد که طرفداران هیچیک از سه 

اما .  اکثریت نداشته باشند » الگو 
ا جنگ داخلی همه با وضعیت عراق ب

ن الگو در ایران ، آهمه همراه است و 
رهبري خامنه اي و اختیارات او را بی 

  . محل می کند 
وضعیت سپاه موقعیت : انقالب اسالمی 

خامنه اي و والیت فقیه را بازهم روشن 
  :تر می کند 

  

درگیریها  در درون 
سپاه و میان سپاه با  

 "وردها يآدست "
  : دیگر رژیم

      
چند هفتـه قبـل بنـی صـدر در مـورد        
تغییرات در سپاه پاسداران مطـالبی را        
عنوان کرد اما هر چه زمان بیشتر مـی          
گذرد عمق این تغییرات بیـشتر معلـوم        

  .می شود 
در گیري ها در میان خود پاسداران          

و در میان پاسـداران و بـسیجیان و در          
نچنان عمیق است  آمیان خود بسیجیان    

ـ   م بـه تـالش واداشـته    که رهبري را ه
  .است 

 در باره وقتی گفتند تصمیم گیري ها    
تدارك شده اند ، از چند ماه قبل سپاه 

کفکیـر  .  فاجعه اسـت     خود اعتراف به    
ــن و  ــازي و اداي دی دروغ وسیاســی ب

دیگ وردن به ته    آخدا و پیغمبر را در      
 و دیگر نمی توان مـردم       خورده است 
  .را فریب داد 

ه دلیــل صــورت ایـن تغییــرات بــه چـ  
   :ندگرفت

در مقاله اي به این اشاره کرده بـودیم     
که این تغییرات بیشتر براي جلـوگیري     

رکت مردم در داخل کشور است      حاز  
ــسیار   ــه وضــعیت ب ــا توجــه ب و ســپاه ب

نامناسب در کشور تالش دارد قبـل از         
  .نابودي خود را جمع و جور نماید 

مـده  آفرمانده برخی ها گفتند که این    
 را براي جنگ بـا امریکـا        سپاه  است تا 

  ماده سازد آ
اما در ان روزها گفتیم که سپاه بهتـر           

است فکري براي حفظ خودش بکند و      
 عنوان  ، جعفري ،وقتی سرلشکر یک شبه   

د که با تغییر استراتزي تالش دارد تا کر
 نامتقارن هماهنگی يدر زمینه جنگ ها

بیشتري ایجاد کند معلوم شد که بحث       
 امریکـا نیـست بلکـه بحـث         درگیري با 

درگیري با داخل کشور است و زمانی       
که کار ارتش دفـاع       عنوان کرد  وا که

ت ارضی کـشور اسـت و کـار        یاز تمام 
سپاه حفظ دستاوردهاي انقالب معلـوم      

کــه کــار اصــلی ســپاه همانگونــه شـد  
کارهاي اطالعاتی و امنیتی و فرهنگـی    

  .است 
محمدعلی جعفري روز شنبه گذشته در 

: تودیع فرمانده بسیج گفتمراسم  
مسئولیت اصلی سپاه مقابله با تمامی «... 

تهدیدات از جمله تهدیدات داخلی 
بوده است ولی در استراتژي فعلی که 
از سوي رهبر انقالب مشخص شده 
استراتژي راهبردي سپاه با آن سالها 

بدین ترتیب که . فرق کرده است
ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر 

 تهدیدهاي داخلی است و مقابله با
سپس در صورت تهدید نظامی 
خارجی، سپاه به کمک ارتش خواهد 
...».شتافت  

حال با حزف فرماندهی بسیج و تحت    
روشن مـی    ، قرار دادن بسیج    سپاه   نظر

که سـپاه در حـال انجـام نظمـی     شود  
. براي حفظ دستاوردهاي انقالب است    
 ،این تغییرات و ادغـام بـسیج در سـپاه         

به دسـتور رهبـري و بـا پیـشنهاد          نهم  آ
ــامی  ــی و نظ ــشاوران سیاس ــی ،م  خیل

اهمیت دارد زیرا نشان میدهد که خود 
رهبري هم به عمـق خطـر پـی بـرده           

ـ        گیري واست و تالش دارد تا براي جل
  .از سقوط خود راسا وارد عمل شود 

   رهبر از زمانی که احمدي نژاد را بـا   
کمک تقلب هـاي فرزنـد ارشـدش و         

 خوشــوقت و مــصباح کمـک جنتــی و 
ورد، نمـی دانـست      آیزدي بر سر کـار      

ثمره کار چنان بالیـی بـر سـرش مـی         
ورد که چاره اي جز این نمانـد کـه          آ

ــامی و   ــسیج و نیروهــاي انتظ ســپاه و ب
ــداران را  ــی و چماق اطالعــاتی و امنیت
تحت یک فرمانـدهی قـرار دهـد تـا          
بتواند در برابر مردم ناراضـی ، قـواي         

 در اختیار داشته    سرکوب قابل اطیمنان  
  . باشد 

  
  :دستاورد هاي نظام *

  
    روزهــاي اخیـــر ایــن دو کلمـــه   
دستاوردهاي نظام همـه را بـه فکـر وا          

دسـتاوردها  : داشته است  و می پرسند       
نجا که مـردم    آتا  . چه می توانند باشد     

به یاد دارند دسـتاوردهاي انقـالب در        
همان سالهاي اول بـه تـاراج مالتاریـا         

 چـه در زمـان انقـالب بـه          هر.   رفت  
 به بعد   60ورده بودیم، از سال     آدست  

. با کودتاي مستبدان، از دست دادیـم        
زادي اندیـشه    آ–زادي بیان   آاز جمله   

ــغل  آ– ــش  آ–زادي شـ  –زادي پوشـ
زادي انتخـاب فـرد    آ–زادي احزاب   آ

 و  –زادي تحـصیل     آ–مورد اطمینـان    
  ....استقالل و فرصتهاي رشد و

هایی که این روزهـا از         این دستاورد 
ن سخن می گوینـد چیـزي بـه جـز           آ

ــاگران کــه طــی   دســتاوردهاي کودت

ورده انـد و    آسالهاي استبداد به دست     
نهـا  آاز دست دادنشان موجب نابودي      

ــستند   ــود، نی ــی ش ــتاوردهاي « . م دس
نهـا دم  آخامنه اي از انقالب که سپاه و   

   :می زنند ، اینها هستند 
  «به قول : یه  نظام والیت مطلقه فق    - 1

 و والیت سـاز و      والیت باور » متفکران  
کسانی که از حضرت امام زمـان سـوء         
استفاده می کنند  ، در هر زمـانی کـه           
زندگی می کنید باید امام زمان خـود        
را بشناسید و شـناخت امـام زمـان هـر       

از مهمترین اصول دین اسـت و       دوره  
 –اگر کـسی بمیـرد و امـام زمـانش را       

 را اطاعت نکند بـه      – منظور خامنه اي  
سـالها تـالش    .بی دینـی مـرده اسـت       

به عنوان فقیه مافیاها براي حفظ والیت 
ســتون اعتقــادي مــردم و بــه اطاعــت 

نهم بـا تمـام     آوردن مردم   آمحض در   
حیله ها و فشارها نتیجه اش این شـده         
است که نظام جمهوري اسالمی دیگـر       
قادر به ایـستادن بـر روي ایـن سـتون       

ه نیست و از بی اعتقادي      موریانه خورد 
والیت فقیه و باور مردم که تا       مردم به   

زادي و نـه  آاز والیت فقیه نیاسایند، نه     
ب خوش  آاستقالل خواهند یافت و نه      

از گلویشان پائین خواهد رفت، خامنه       
 انداختــه وحـشت  اي و مافیاهـا را بـه   

   .است 
   برخی از مبلغان والیت فقیه  کـار را         

 کـه والیـت فقیـه و        به جایی رساندند  
 گانـه دینـو   5ن را بر اصول   آاعتقاد به   

نها ارجح دانـسته و گفتـه انـد         آباور به   
بدون ایمان به والیت مطلقه فقیه کسی   

اما همـین تبلیـغ موجـب     . دین ندارد   
در . ابراز بیزاري علنی و همگانی شـد        

ناگزیر شد بگوید همه    » رهبر  « نتیجه ،   
انتقـاد از   به والیت فقیه باور ندارنـد و        

زمانی که . والیت فقیه نیز اشکال ندارد  
بنی صدر و چنـد تـن دیگـر از جملـه          

با ایـن اصـل در مجلـس        ... طالقانی و   
 مـأمور بررسـی پـیش نـویس         خبرگان

ــی،   ــانون اساس ــد  ل مخاق ــت کردن ، ف
وضعیت سیاهی را والیت فقیه بوجـود       

بیهوده نیست  . ورد تشریح کردند    آمی  
می کند که   که منتظري همواره تکرار     

بنی صدر به ما گفت چه بالها در انتظار 
  ! ما است و ما گوش نکردیم 

یـت از حـزب   آ و هنگامی که حسن       
زحمتکشان کـه بـه سـخنگویی حـزب         
جمهوري اسالمی ایران رسیده بود این 

پیش کشید ، بر بسیاري معلـوم       اصل را   
سفارت انگلستان از راه ایـادي    که   نبود

   .تبداد اسـت  خود در پی باز سازي اس     
 عامل انگلـستان،    ،   مظفر بقایی  مراد او،   

با یک تیر دو نشان را با هم می زد هم           
با این اصل موجبات حـذف نیروهـاي        

ورد و  آمردمی و ملی را به وجود مـی         
استبداد را باز سازي می کـرد کـه      هم  

چاره اي جز وابستگی بـه غـرب نمـی          
    .داشت
 بکـار کسانی که   بسیاري از   ن زمان      آ

 بودند  والیت فقیه   دفاع ناشیانه از این     
ــاتوري   ــه دیکتـ ــد کـ ــه نبودنـ متوجـ
دیکتاتوري است و فرق نمی کند کـه        

کاله باشد یا غیر    عمامه به سر    ن  آرهبر  
   . خود به سر

    :سپاه پاسداران انقالب 
   خامنه اي زمانی کـه بـا دروغ هـا و           
جعل نامه از قول خمینی ، به این مسند  

می کرد کـارش بـه   نشست هرگز فکر ن   
 یکبـار   78البته او در سال     .  اینجا برسد 

به صورت گریان در صحنه تلویزیـون        
ظاهر شـد و بـه شـکایات دانـشجویان          
خوابگاه گوش داد ولی دیگران بـه او        
گفتند که حال زمان سـقوط نیـست و         

ــشجویان را ســرکوب کــرد و  بایــد دان
از . گریه را گذاشت براي زمانی دیگر       

   :ن گریه باشد قرار  حاال زما
سپاه پاسداران  و نیروهاي تحت امر          

از قبیل سـپاه قـدس و سـپاه هـادیون           
به تـازگی بـسیج و       سپاه سازندگی و    و

ــداران و ــتی از ... چماقــ ــه راســ بــ
  فقیـه  دستاوردهاي مهم نظـام والیـت     

 و سـاخت  سپاه را دکتر یـزدي    . است  
، خـود اسـتقرار اسـتبداد     براي  مالتاریا  

در ابتـداي انقـالب      ي که   بهترین کار 
، تصرف سپاه و تشکیل بسیج و انجام داد

سـپاه  . کمیته ها و داده انقـالب بـود            
 ، 60ي خرداد کودتا، در پاسدار انقالب 

ن آتبدیل شد به نیروي کودتا و بعد از 
 را و جنگگشت نیروي سرکوب مردم    

ویز کرد براي تبدیل شدن بـه       آدست  
نیروي نظامی اول و مـسلط شـدن بـر          

از جمله براي رسیدن بـه ایـن        . ارتش
هدف بود که  جنـگ طـوالنی شـد  و      

کشته و زخمی و معلول شدن      موجبات  
 از یک میلیون نفر ازجوانان کشور  بیش

  . فراهم گشت 
از حالت دفاع از ، سپاه  بعد از جنگ       

داشـته  متجـاوز بـه   انقالب خارج و بـه      
 طلبـان   قـدرت  . بدل شد  بهاي انقال 

براي حفظ داشته   ،  را   فرماندهان سپاه   
کـشوري و    ي به مقـام هـا     ،  هاي خود 

 . تصدي بنگاههاي اقتصادي گماردنـد   
ــرفتن   ــان گ ــا پای ــگ ب ــا دادن ، جن ب

نها را به مـدیریت و      آ همه   ،  سردوشی  
 حتـی وزارت   مـدیر کلـی و    معاونت و 
   .رساندند  

 رسـاندن بـا   سـپاه    ، در سالهاي اخیر     
 ریاسـت    مقـام  یکی از اعضاي خود به      

دربهاي دستگاههاي دولتـی     ،مهوريج
را ) بخصوص اقتـصادي    ( و غیر دولتی    

ــشود    . بـــه روي  افـــسران خـــود گـ
 فرماندهان سپاه ، در جریـان جنـگ و         

  بـه تـدریج وارد      ،  بعد از پایان جنـگ    
 تا جایی که    . ند اقتصادي شد  فعالیتهاي

یکی از بزرگترین و سرمایه   امروز  سپاه    
است شور  موجود کسازمانهايدارترین 

 مـالی را    –افرادش مافیاهاي نظـامی     . 
   .ورده اندآبوجود 

 -مالتاریـا     این دستاورد بـزرگ        اما  
دسـتاوردهاي نظـام    پاسـدار   که خود   

 مـشکالت   گرفتـار    بـه تـازگی      است ،   
هرگـاه راه   عدیده اي شده است کـه       

ن آاز بـین رفـتن      سبب   حل نجویند،   
  :د شد نخواه

   
را  گروههاي موجود در سـپاه        *

   :فهرست کنیم 
  
 گروه  – 2 گروه محسن رضایی و      -1 ●

(  گروه رحـیم صـفوي       – 3شمخانی و   
    گروه مصلحی –  4و ) اصفهانیها 

    این گروه ها خود را پیرو والیت می 
« دانند و مدعی هستند که  براي حفظ    

مـی تـوان    »  وردهاي انقالب   آدست  
غیــر از ایــن .  میلیونهــا نفــر را کــشت 

گروههاي دیگري نیـز وجـود     گروهها،  
اما این گروهها از قـوي تـرین    . دارند  

گروهها هستند و در سپاه جایگاه دارند       
نها ،  به خاطر داشته هـاي     آیکچند از   . 

مالی بسیار و موقعیت هاي باال از جنگ     
و درگیري دوري می کنند و خواهان       

میز زندگی خود هستند تا     آادامه صلح   
نت هاي خود   بتوانند از دزدي ها و را     

  . استفاده ببرند 
  گروههاي  قالیباف و سیف اللهـی و           ●

این گروه ها  نیز خـود را      ... چمران و   
  طرفدار والیت می دانند اما  معتقد به 

  8صفحهدر 

  بن بست مضاعف؟
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ــراي حفــظ  دســت « کــشتار مــردم  ب
این گـروه   . نیستند  » وردهاي انقالب   آ

ها با برخی از گروه هاي باال ، به نسبت   
کی دارند بخصوص بر سـر       هایی،  نزدی  

رامش آدوري از جنگ و طرفداري  از 
  . با یکدیگر توافق دارند 

 2و  ) شیرازیها  (   گروه ذوالقدر     - 1  ●
 گروه جانلو  و     – 3  گروه افشاري  و       –
 حجازي  – گروه 5  گروه سیاري  و – 4
  ...  شاکري و – گروه 6و 

     این گروهها  خطر ناك تـرین هـا         
سپاه،  طرفدارانی دارند  و       در  . هستند  

معتقدند براي حفظ نظام اگر ضرورت       
داشت می توان میلیونها نفر را به قتـل         

این گروه ها با گروههاي بـاال       . رساند  
زیاد ارتباط ندارند و خواهـان جنـگ        
هستند  و براي ایجاد بحـران و بـردن          
کشور به لبه پرتگاه جنگ از هیچ کاري 

  .فروگذار نمی کنند 
 احمدي نژاد  و احمدي مقدم     گروه ●

این ...و رادان وعباسی و صادق خان و  
گروه نیز مدعی است به والیت مطلقـه     

ن از مریدان  آافراد  . فقیه  اعتقاد دارد     
.. مصباح یزدي و جنتی و خوشوقت و        

اینها معتقدند که بایـد داخـل       . هستند  
بـه جنـگ نیـز      . کشور را اسالمی کرد     

ـ    د بـه جـایی   اعتقاد دارند و فکـر میکنن
رسیده اند که زمینه ظهور امام زمان را  

  . ماده سازند آ
 گـــروه طرفـــداران هاشـــمی   - ●

ایـن  . رفسنجانی  و حـزب سـازندگی        
گروه در میان نیروهاي سپاه تقیـه مـی     
کنند  تا زمانی که هاشمی دوبـاره بـه          

  . قدرت برسد 
 گروه طرفداران خاتمی و اصالح      - ●

در میـان  افراد این گـروه نیـز    . طلبان  
. سپاهیان از جایگاه باالیی برخوردارند 

با توجه به تـصفیه شـدنها،  هنـوز ایـن        
ــپاه  ــت و در سـ ــمار اسـ گـــروه پرشـ

  . طرفداران دارد 
 گروه طرفداران آزادي و اسـتقالل       ●

 از گروههاي مهـم موجـود در     -ایران  
سپاه نیروهایی هـستند کـه بـر خـالف          

زادي از  آگروههاي فـوق در اندیـشه       
بداد والیـت فقیـه و مافیاهـاي        بند است 

افراد این گروه کـه    . ذکر شده هستند    
بیشتر از نیروهاي جوان و با فکر هستند، 
عموما در رده هاي میـانی سـپاه قـرار          
دارند و مترصـد فرصـت بـراي ازادي     

  . خود و کشور هستند 
ــز بایــد در نظــر ●  ایــن واقعیــت را نی

 که بعنـوان    –گرفت که رحیم صفوي     
 چنـدي  –ر شـده اسـت   مجازات برکنا 

ــدادي از   ــتگیري تعـ ــیش ، از دسـ پـ
فرماندهان خبر داد کـه در رابطـه بـا          

. کشورهاي خارجی دستگیر شده انـد       
این گونه افـراد را نیـز نبایـد نادیـده           

زیـرا از ایـن افـراد در سـپاه          . گرفت  
  .یافت می شوند 

ن آیا رژیمی که نیروهاي نگهدار آ    و 
این گونه خط خطـی شـده انـد، مـی       

ینـده   آن و  امیدوار به      آتوانند پاسدار   
  خود باشند ؟

 اما  سپاه قدس سپاه پاسـداران کـه           ●
ــژه اش نگهــدار دســتگاه   نیروهــاي وی
والیت فقیه است، تحت نظر خامنه اي       

از بد و تأسیس کارش دخالـت   .  است  
در امور کشورهاي دیگر و همکاري بـا        
واواك براي تـرور افـراد سیاسـی در         

ور بـوده اسـت و      خارج و داخـل کـش     
این سپاه که جانشین سـازمانی      . هست  

شد که سید مهدي هاشمی ساخته بود،        
ــسیاري از    ــشکیل،  در بـ ــان تـ از زمـ
انفجارات خارج از کشور دخیل بـوده       

است و بیت المال مـردم ایـران را در           
مجهــز کــردن ســازمانهاي  حمــاس و  

صرف می کند ... حزب اهللا و المهدي و
ین نیـرو اسـت کـه     عملکرد نابخرانه ا  . 

.  کشور را به لبه پرتگاه جنگ برده است
در حال حاضر، با توجـه بـه شناسـایی          
شدن تعداد بسیاري از افرادش، سـعی       

دارد  افراد خود را از کشورهاي دیگر        
نهـا افـراد     آورد و به جـاي      آبه داخل   

سپاه قدس  تحت نظـر  . جدید بفرستد  
ن آضوابط  سپاه پاسداران و فرماندهی 

تنهـا توسـط خامنـه اي       .   نـدارد    قرار
حقوق و مزایـاي     . فرماندهی می شود    

افراد این نیرو با دیگر نیروهـاي سـپاه         
  . بسیار متفاوت است 

 ســپاه هــادیون از جملــه نیروهــایی ●
است که سپاه طی سالهاي اخیر اقـدام      

ــدازي  ن نمــوده آبــه تاســیس و راه ان
در تشکیل ایـن سـپاه  بیـشتر از          . است  

 روحـانیون اسـتفاده شـده    اهل فکـر و   
ن ورود بـــه آکـــار افـــراد .  اســـت 

ــاال  دانــشگاهها و تحــصیل در مــدارج ب
است تا بتوانند با نفوذ در کرسی هـاي     
ــی    ــت ده ــرل و جه ــشگاه در کنت دان

. مـد باشـند     آدانشجویان و اساتید کار     
نها در بسیاري از دانشگاهها با تـشکیل         آ

همایش ها و جلـسات بحـث و گفتگـو          
د  خط و ربـط اعتقـادي      تالش می کنن  

  .خود را به دیگران تحمیل کنند 
   

  : ورد سوم  آ دست – 3
     

یکـی  : واواك و واواك هاي موازدي  
از دستاوردهاي این نظام که سپاه باید       

ن را حفظ کند وزارتی است کـه بـا          آ
کمک برخی از بنیانگزاران همین سپاه      

این وزارتخانه با کمـک      . شتایجاد گ 
سالهاست که در بسیاري سپاه پاسداران   

از . از عملیات تروریستی دخالت دارد      
بین بردن مخالفان سیاسی در داخـل و    

ــا واواك، خــارج از کــشور توســط   ب
 صـورت مـی      ناکمک سـپاه پاسـدار    

 بعد از تـرور     76 درسال   . گرفته است   
 قتـل هـاي     «ئی کـه رژیـم بـدانها        ها

نام نهاد ، همکاري سپاه و      » زنجیره اي   
 لو رفت و مردم     نایت ها   واواك در ج  

واواك ران و اسـد پامتوجه شدند سپاه   
در چه جنایاتی دست داشته     این رژیم   

   .اند 
دســتگاه  ســپاه پاســداران نیــز یــک    

 را  واواك   مجهز و موازي با      اطالعاتی
   .در اختیار دارد 

    از زمان تأسیس این وزارت خانـه و        
ن که فعالیتهاي اطالعاتی آحتی قبل از 

 اطالعات نخست وزیـري انجـام     توسط
ن در بـسیاري از  آمی شد،  کادرهـاي    

.  جنایات مخفی و علنی شرکت داشتند    
ن بـه ریـشهري     آتا زمانی کـه وزارت      

بعـد از او ، وزارت      .  کودتا یاب رسید    
ــید   ــان رس ــه فالحی ــر واواك  ب در . ب

وزارت او،  جنایتها و ترورها پـر شـمار         
 با رسیدن خاتمی  بـه ریاسـت       . شدند  

ــه دري  جمهـــوري، وزارت واواك بـ
در وزارت او بـود     . بادي رسید   آنجف  

که  تق کار واواك ، با ترورهایی کـه          
انجـام شـدند ، در   » رهبـر  « به دستور  

او ناگزیر از اسـتعفا شـد و اداره         . مد  آ
واواك  به علی یونـسی سـپرده شـد و      

  . واواك تا حدودي تصفیه شد 
    در زمـان فالحیــان و هاشـمی ایــن   
وزارتخانه به  بنگاه قاچاق و صادرات و        
واردات تبـــدیل شـــد و از پـــول در 

مدهاي غیر مشروع،  بسیاري از افـراد   آ
با وزارت یونسی .  ن به ثروت رسیدند آ

»  فعالیتهاي اقتـصادي    « کار تجارت  و     
  . واواك  تعطیل شدند 

ــسی، واواك  ــصدي یون ــان ت     در زم
 سخت مایه نگرانی و خشم  خامنه اي و      

بـه دسـتور او و بـا     .  دستیاران او بـود     
کمـک مرتـضی رضـایی و فالحیـان و     

پورمحمدي و حسینیان و دیگر واواکی    
ایـن  .  ها ، واواك موازي ایجاد شـد        

واواك مأمور بود همان کارها را بکند       
. که واواك در دوره فالحیان می کرد 

در حال حاضر، چند دستگاه اطالعـات       
  : وجود دارند 

 - 2ت بیـــت رهبـــري و  اطالعـــا- 1
 اطالعات - 3اطالعات سپاه پاسداران و 

  اطالعـات  قـوه       - 4نیروي انتظامی و    
 6  اطالعات دانـشگاهها  و   - 5قضاییه و   

   اطالعات شوراي تشخیص مصلحت  -
     ترور هاي این وزارتخانه به کمـک     
نیروهاي سپاه پاسـداران در داخـل و        
ت خارج از کشور ، هم بکار استقرار دول

مـد و هـم در کوتـاه        آایران گیتی ها    
اما . ورد آمدت، محیط رعب را بوجود 

این اعتقاد را نیز همگانی کرد که رژیم  
ترور و وحشت و فساد ایران را ویـران         

ن آمی کند و چاره اي جز خالصی از        
مار تقریبـی ترورهـاي انجـام     آ. نیست  

شده توسـط ایـن دو نیـرو بـه حـدود         
  .  نفر  می رسد 2500

  
ــسیج ورد چهــارم آ  دســت - 4 ب

ــداران  ــاي ســـپاه پاسـ و نیروهـ
  : وابسته

  
  والیـت  رژیماز دیگر دستاوردهاي        

از زمانی بدین سـو،      . است بسیج   فقیه  
تبدیل به نیرویی جهت ن را  آحاکمان 

 پاي ، به تدریج. د کردنسرکوب مردم  
ــه ایــن نیــرو نیــز  ــسیاري از ســوئ ب  ب

یل نیـاز    به دل  بسیج  . استفاده ها باز شد     
دادن مأموریت  حاکمان به سرکوب و     

اطالعاتی و امنیتی به تـدریج بـه        هاي  
ــد و    ــدل ش ــرکوب ب ــروي س ــک نی ی

  : مسئولیت کنترل را بر عهده گرفت
ــشجویی   - 1 ــسیج دانـ ــسیج  2 و بـ بـ

 - 4مـدارس  و     بـسیج    - 3و  کارگري  
 - 6 و   بـسیج زنـان    - 5 و   بسیج اساتید   

 8 وبسیج پرستاران    - 7و  بسیج معلمان   
 بـــسیج وزارت - 9 بـــسیج ادارات و -

 11 بسیج ورزشکاران و     - 10خانه ها و    
 بسیج  - 12 بسیج مساجد یا محالت  و        -

 بـسیج کـشاورزان و      - 13روحانیت  و    
   ...بازاریان و حتی بهشت زهرا  و 

 هر کدام نیـز زیـر مجموعـه هـاي             
  در سالهاي .د نبسیاري را شامل می شو
گرفتن مأموریت  اخیر، بسیج  با وسعت      

هاي سرکوب ،  کارش بیشتر شده است  
و با ایجاد گردانهایی به نام گردانهـاي        
عاشورا و الزهرا و مانورهاي پی در پی     
در کلیه اسـتانها و شهرسـتانها تاکتیـک         
موزاییکی را براي برخورد گسترده بـا        

  . مردم ، تمرین می کند 
     بنا بر این تاکتیک، افراد بـسیج  بـه          

اي مختلف تقسیم می شوند و به       گروهه
محل هاي از پیش تعیین شده هجـوم         

این گردانها بعد از بر سر کار . می برند 
مــدن احمــدي نــژاد و دریافــت     آ

میلیاردهــا تومــان از صــندوق ذخیــره 
خرین مدل جهت آارزي، به تجهیزات    

به تازگی ، در . سرکوب مجهز شده اند 
ــدمت در    ــراي خ ــراد ب ــتخدام اف اس

ورش،  یکـی از شـرایط       موزش و پـر   آ
ویژه جهت پذیرفته شدن، عضویت در      

  . این گردانها شده است 
  
  
  

نیروي انتظـامی و نیروهـاي       - 5
  : موازي 

  
از نیروهاي سـرکوبگر دیگـري کـه            

ورد آنظام براي حفظ خود بـه وجـود       
 این نیـرو تـشکیل      . نیروي انتظامی بود  

 کمیته هاي انقـالب  افرادشده است از    
ي زمـان   رندارمژاشهربانی و   اسالمی و   

ــاه  ــر . ش ــال حاض ــسئولیت ، در ح  م
ري را با کمک  هسرکوب هاي درون ش   

 ن توسط فرماندهاوبسیج بر عهده دارد  
و سرداران سـپاه پاسـداران کنتـرل و         

نیروي انتظامی براي   .رهبري می شود    
 ،کنترل کلیه اعمال و رفتار شـهروندان  

 مبـادرت   با اسـتخدام افـراد بـسیاري        
در میان افراد حاضـر در       . استکرده  

ــسیاري از ،ایــن نیــرو  مــی تــوان بــه ب
ن معروف تهران و شهرسـتانها     اچماقدار

ــت   ــد ازحکوم اشــاره کــرد کــه از بع
   .اد جذب این نیرو شده اند ژاحمدي ن

ــک       ــه تنهــایی ی ــرو خــود ب ــن نی ای
ــت    ــت و داراي حفاظ ــه اس وزارتخان

 به  .اطالعات و زندانهاي مستقلی است      
ــست ــارزان قل طــور م شخــصیتهاي و مب

 و خبرنگــاران را دســتگیر مــی سیاسـی 
 بازجویی می کند و به زندانهاي       ،  کند

ــراد .مخــصوص خــود مــی فرســتد  اف
نیروهاي انتظامی ، در سـرکوب هـاي        
شـهري، دقیقـا بــا نیروهـاي بــسیجی و    
حزب اهللا و سپاه هماهنگ عمـل مـی          
کنند و به خصوص در زمان درگیـري        

ــال    ــشگاه در س ــاي دان  تحــت 78ه
فرمانــدهی نیروهــاي ســپاه و شــوراي 
.  انقالب توسط رهبر فرماندهی می شود

ــن نیروهــا ایجــاد   ــب ای از نکــات جال
زندانهاي فراوان در اطراف خیایانهاي     

ــالب  ــصر  –انق  – فــاطمی – ولــی ع
 تا میدان فردوسی است به      –جمهوري  

جرات مـی تـوان گفـت کـه در ایـن       
ت خیابانها براي کنترل دانشگاه و حرکا    
ــیش از    ــی ب ــز مردم ــراص امی  20اعت

بازداشتگاه علنی و مخفی ایجاد کـرده       
  . اند 

  
ــصار حــزب   - 6 حــزب اهللا  و ان
  :  حزب چماقبدستان ،اهللا

  
از دستاوردهاي مهـم نظـام والیـت           

ماده سازي نیرویی اسـت بـه       آایجاد و   
 این نیرو که از بـازوان    . نام حزب اهللا  

ه  بـود  60چیان خـرداد    پرتالش کودتا 
 توسط جنتی و ، از ابتداي انقالب،است

خزعلی و برخی دیگر ازکودتاگران به      
ن زمـان تـا امـروز ،        آاز  مد و   آوجود  

  . مأمور سرکوب است 
هر زمان که نظام نیـاز بـه وضـعیتی           

  هجـوم بـه  بحرانی بـراي سـرکوب و       
 نشریه اي و یا   محلی و یا نیاز به تعطیل     

ـ      ،  انتشاراتی دارد  تفاده  از این نیـرو اس
برخی از کارهایی که توسط     . کندمی  

این نیرو همواره انجام می شود عبارت   
   :است 

 - 2 و اتـش زدن کتابفروشـی هـا     - 1
حمله بـه    - 3 و   حمله به مجامع هنري     

 - 4نهـا و   آسخنرانی ها و بر هـم زدن        
حمله بـه زنـان      - 5 و   حمله به سینماها  

ستین آحمله به جوانان  - 6بدحجاب و 
حمله بـه دفـاتر      - 7و  و مو بلند     هکوتا

حمله به دانـشجویان بـه       - 8و  نشریات  
خصوص در جریان حمله بـه خوابگـاه        

حمله به نماینـدگان     - 9و  دانشجویان  
مجلــس و برخــی از نیروهــاي دولتــی 
مخالف حمله بـه مهـاجرانی و عبـداهللا       
نوري و کرباسچی از مهمترین کارهاي  

و م حمله به مرد - 10 و .این گروه بود 
 فوتبال تیمپیروزي پی در  جوانانی که   

 - 11و . ، دست به تظاهرات می زننـد    
  دختران دانشجو  يا ه هاحمله به خوابگ  

حمله به محل هـاي برگـزاري        - 12و  
   ... و کنسرت ها 

 وجنتی  » رهبر« این نیرو که توسط     
و بعد حـسین اهللا کـرم و ده نمکـی و            

ی رهبري م... محتشم و شریعتمداري و   
اقـدام   هـر زمـان کـه نیـاز بـه            ،  شود

 و یا نیاز بـه حملـه        میز باشد   آخشونت  
 بـه   ،اي به جایی یا سفارتخانه اي باشد      

   .ماده عملیات می شود آسرعت 
    به تازگی این نیرو حکم پیاده نظام و 
موتورسواران نیروي انتظـامی و بـسیج       
حکم سوار نظام را در مبارزه با زنان بد 

افـراد گـروه    .  نند  حجاب بازي می ک   
مبارزه با بدحجابی که ایـن روزهـا در    
خیابانها جوالن می دهنـد و در واقـع          
ــا    ــارزه ب ــت و مب ــظ امنی ــش حف پوش

اعتراضات مردمی است به ترتیب زیـر        
   :حرکت می کنند 

ــو و دو   ــیس در جل ــک خــودرو پل    ی
دستگاه وان حامل زنـان و مـردان در         

ن و یک دستگاه  مینی بوس    آپشت سر   
ــا ــر  ی ــشت س ــا و آ وان خــالی در پ نه

تعدادي موتـور سـوار بـا لبـاس هـاي       
در . شخصی در اطراف ایـن مجموعـه      

خیابانها،  مردم به سادگی مـی تواننـد         
  . این گروه را ببینند 

   
   : حراست هاي سراسر کشور - 7
  

هاي مهـم والیـت     داز جمله دستاور      
 است که نام حراست را بر ئیو رنیفقیه 
نام حراسـت بـه معنـی        . نهاده اند ن  آ

نگهبانی و مواظبت از نهادهـایی اسـت    
که دولت براي ادامه حیات خود ایجاد 

بـه   از سوئی   این نیروکه   . نموده است   
ــپاه   واواك و  ــه س ــر ب ــوي دیگ  از س

اســت، کــارش   پاســداران مــرتبط   
جلوگیري از هر گونه حرکتی از سوي   

ایـن  . مردم یا افراد تحت نظـر اسـت         
 در سراسر کشور داراي  نیرو مانند بسیج  

ــه   ــت و در کلی پایگــاه مخــصوصی اس
 و   دانـــشگاهها  ومانهاز ســـاو نهادهـــا 
کار کنترل ... ارتخانه ها  وز وو ادارات 

   .بر عهده دارد  راکارکنان و مردم 
      در دوره هاي قبلی به جز شـرکت    
نفـــت و وزارت کـــشور کـــه افـــراد 
ــراد     ــد، اف ــسلح بودن ــان م حراستهاش

قیه سازمانهاي دولتی غیـر     حراست در ب  
به تازگی، در برخی دیگر . مسلح بودند 

از سازمانها، افراد حراست  مسلح شـده        
  .اند 

     پرسنل حراست دانشگاهها ، در سالها 
اخیر به سرعت افزایش یافته و در کنار        
بسیج دانشجویی و نهاد رهبري و دیگـر   
ــشگاه کــار  ارگانهــاي ســرکوب در دان

انشجویی را بر عهده    مقابله با حرکات د   
نجـا کـه افـراد حراسـت         آاز  .  دارند  

پاســخگوي هــیچ مقــامی جــز واواك  
نیستند ، دست به اعمال ناشایستی مـی        

  نها نیست آزنند و کسی جلو دار 
دریاي خزر  دریاي :  انقالب اسالمی 

بسته است و بنا بر این که دریاي بسته 
. ن مشاع است آاست ، مالکیت بر منابع 

ه رژیم در انزوا و تنگنا قرار گرفته اینک ک
قاسی افتاده و آاست ، به یاد حاج میرزا 

ن شده است که  دادن  یک مشت آبر 
را ... ب شور، دل دوست ، روسیه و آ

یا اثري بر بیرون بردن آ.  ورد آبدست 
   رژیم از بن بست خارجی خواهد داشت ؟

  
  9صفحهدر 

  

  بن بست مضاعف؟
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 حقوق ملی ،یا رژیمآ
 ایران را در دریاي

خزر بخشیده است؟  
  :خزر در ازاي اتم ؟ 

  
در قسمت اول این : انقالب اسالمی 

فصل ، بیانیه کنفرانس سران 
کشورهاي ساحلی دریاي خزر و 

ن و در قسمت دوم ، خبرها آارزیابی 
و نظرها  در باره بحران اتمی را می 

   : وریمآ
  

بیانیه تهران چه می گوید ؟  
یا رژیم در ازاي اتم، آ

قوق ملی ایران در دریاي ح
دریاي خزر را بخشیده 

  :است ؟ 
  

بنا بر بیانیه کنفرانس تهران ، * 
رژیم اصل تقسیم دریاي خزر و 

ن را بر طبق مرزهاي آمنابع 
دریائی هر کشور پذیرفته است و 

ن ، تعارفات دریافت آدر ازاي 
  :کرده است 

  
     چهار بند اول بیانیه ، راجعند به 

 تا  5از بند . ها موافقت بر سر همکاری
  مربوط می شود به حقوق هر 13بند  

یک از کشورهاي ساحلی در  دریاي 
 مربوط 15 و 15 و 13خزر و بندهاي 

می شود به منع استفاده از قواي مسلح 
و اجازه ندادن به کشوري براي 
استفاده از کشورهاي ساحلی براي 

 تا 16نها و  بندهاي آحمله به یکی از 
میز براي آکاري صلح  مربوط به هم18

ایجاد جهان چند قطبی و حمایت از 
 مربوط به  19بند . سازمان ملل است 
ن و از بند آمیز از آاتم و استفاده صلح 

 باز مربوط می شود به 25 تا 20
همکاریهاي دو جانبه و چند جانبه و 
حل و فصل دعاوي بر طبق منشور 
سازمان ملل و حق هر کشور در 

 وفق حقوق بشر و انتخاب راه رشد بر
 . :تی آاجالس 

 طرفها اظهار مى دارند که فقط -5
کشورهاى ساحلى، داراى حقوق 
حاکمه در رابطه با دریاى خزر و منابع 

 . آن مى باشند
 طرفها معتقدند که رژیم حقوقى -6

جامع دریاى خزر از طریق کنوانسیون 
مربوط به رژیم حقوقى دریاى خزر به 

واهد شد که عنوان سند پایه تعیین خ
تصویب آن فقط براساس اتفاق آراى 

 . کشورهاى ساحلى میسر است
 طرفها توافق دارند تا تعیین رژیم -7

حقوقى جدید دریاى خزر، در پهنه آن 
باید رژیم هاى توافق شده کشتیرانى، 
ماهیگیرى و تردد کشتى ها صرفا تحت 
پرچم کشورهاى ساحلى خزر براساس 

 . ال گرددتحقق حقوق حاکمه آنها اعم
 طرفها اعالم مى دارند که تدوین -8

رژیم حقوقى جامع دریاى خزر و به 
همین منظور انعقاد هرچه سریعتر 
کنوانسیون رژیم حقوقى این دریا، مهم 

این کنوانسیون . ترین وظیفه مى باشد

به عنوان سند پایه رژیم حقوقى دریاى 
خزر باید مسایل اعمال صالحیت 

 براساس کشورهاى ساحلى خزر را
 به حقوق حاکمه آنها در دریاى تراماح

خزر تعیین نماید و در برگیرنده اصول 
و موازین مربوط به حفاظت از محیط 
زیست و کاربرد معقوالنه منابع طبیعى، 
از جمله بهره بردارى از منابع زنده 
دریاى خزر و منابع معدنى بستر و زیر 
بستر آن ، کشتیرانى و همچنین سایر 

 در دریاى خزر لیتبوط به فعامسایل مر
 . باشد

طرفها اعالم مى دارند که توافق  -9
نهایى در مسایل مربوط به تحدید 
حدود بستر به منظور استفاده از منابع 
زیر بستر توسط همه کشورهاى ساحلى 
دریاى خزر با توجه به حقوق حاکمه 
آنها و احترام به حقوق و منافع قانونى 

  .یکدیگر اجرا خواهد شد
طرفها مقرر نمودند که روند  -10 

توافق به منظور تعیین مناطق با عرض 
مورد توافق و پهنه مشترك آبى دریاى 
خزر و همچنین رژیم هاى حقوقى 

 . مطابق با آنها را ادامه دهند
 طرفها با درك مسوولیت خویش -11

در برابر نسل هاى امروز و فردا در 
قبال حفاظت از دریاى خزر و تمامیت 

ستم زیست محیطى آن، اهمیت سی
گسترش همکارى در حل مسایل زیست 
محیطى، از جمله هماهنگى فعالیت 
هاى ملى حفاظت از محیط زیست و 
مساعى مشترك با سازمان هاى بین 

 محیط زیست، به زالمللى حفاظت ا
منظور ایجاد نظام منطقه اى، حفظ و 
نگهدارى تنوع بیولوژیکى، استفاده 

و پرورش ذخایر زنده معقوالنه و تکثیر 
 . را مورد تاکید قرار مى دهند

 اذعان مى دارند که وضعیت طرفها   
زیست محیطى دریاى خزر و ذخایر 
ماهیان خاویارى این دریا مستلزم 
کاربرد مساعى مشترك سریع جهت 
جلوگیرى از پیامدهاى نامطلوب 

در این رابطه . زیست محیطى مى باشد
 -، طرفها ایجاد مبانى حقوقى

قراردادى اولویت دار الزم جهت 
 از فاظتهمکارى هاى منطقه اى ح

محیط زیست را براساس کنوانسیون 
رژیم حقوقى دریاى خزر ادامه 

 . خواهند داد
 ضمن ابراز خشنودى از الزم طرفها   

االجرا شدن کنوانسیون حفاظت محیط 
 2003زیست دریاى خزر که در نوامبر 
م تدوین در تهران منعقد گردید؛ بر لزو

و تصویب هر چه سریعتر پروتکل هاى 
 . الحاقى به آن تاکید کردند

 همچنین لزوم نهایى شدن طرفها    
ترتیبات نهادى کنوانسیون، بویژه تعیین 
محل دبیرخانه دائمى کنوانسیون را در 

 . اسرع وقت خاطر نشان مى سازند
 طرفها اصل مسوولیت کشورهاى -12

سارات ساحلى دریاى خزر در قبال خ
وارده به محیط زیست خزر و به 
یکدیگر در نتیجه استفاده از دریاى 
خزر و بهره بردارى از منابع آن را 

 . تایید مى نمایند
 طرفها اعالم مى دارند که دریاى -13

خزر باید فقط جهت اهداف صلح آمیز 
مورد استفاده قرار گیرد و همه مسایل 
مربوط به دریاى خزر بوسیله 

لى از طرق مسالمت کشورهاى ساح
 . آمیز حل و فصل خواهد شد

 براى ایجاد و تحکیم اعتماد طرفها    
متقابل، امنیت منطقه اى، ثبات و 
همچنین امتناع از بکارگیرى نیروى 
نظامى در روابط متقابل تالش خواهند 

 . کرد

 طرفها تایید مى کنند که نیروهاى -14
مسلح آنان به منظور حمله به هر یک از 

ا مورد استفاده قرار نخواهد طرفه
 . گرفت

 طرفها تاکید مى کنند که در هیچ -15
صورتى به کشورهاى دیگر اجازه 
نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان 
براى تهاجم و سایر عملیات نظامى علیه 

  . هر یک از طرفها استفاده شود
... 

منع اشاعه و تکثیر « طرفها معاهده- 19
 عنوان یکى را به» سالح هاى هسته اى

از مهم ترین بنیان هاى امنیت و ثبات 
بین المللى دانسته و خواستار تعمیم 

طرفها . آتى این معاهده هستند
همچنین حق مسلم کلیه کشورهاى 

منع اشاعه و تکثیر سالح «عضو معاهده 
جهت توسعه » اى¬هاى هسته

 تولید و استفاده از انرژى قات،تحقی
ون هسته اى در مقاصد صلح آمیز بد

تبعیض و در چارچوب مفاد این 
معاهده و همچنین سازوکارهاى 
آژانس بین المللى انرژى اتمى را مورد 

  .تایید قرار مى دهند
بنا بر توافق میان : انقالب اسالمی 

 با توجه به –ایران و شوروي سابق 
این که روسیه تزاري متجاوز بود و 
طی دو جنگ سرزمینهائی را از ایران 

یاي خزر را هم صاحب جدا کرد و در
 ، 1940 و 1919  در دو تاریخ -شد 

دریاي خزر دریاي بسته و دو طرف 
بر رو و منابع دریا و کف دریا و زیر 
 .کف دریا، مالکیت مشاع داشته اند 

  اما 
 فرض اول اینست که روسیه ◄

شوروي صاحب سهم کشورهاي 
ذربائیجان و قزاقستان و ترکمنستان آ

نها جدا آاال که نیز می بوده است  و ح
شده اند ، حقوق ملی پیدا کرده اند و 
از دو طرف قرارداد، یعنی روسیه و 
ایران می خواهند این حقوق را 

بر فرض قبول این . رعایت کنند 
  فرض،

 اصل بر مشاع بودن دریا و منابع – 1
غاز، روسیه کنونی همین آدر . نست آ

اما چون دید .  اصل را پذیرفته بود 
اي کوچک را بهتر می حقوق کشوره

تواند ببلعد، اصل مشاع بودن مالکیت 
 هی حاشدیسه کشور جد که -بر دریا را 

 ی، آلماتهیانی درب، مازندرانيایدر
، که توسط همه 1991 دسامبر 21در

 و مشترك افتهی تازه استقالل يکشورها
امضاء شد، احترام به روسیه المنافع 

 سابق ي شوروی المللنی تعهدات بهیکل
 نقض کرد و در – کردندنی تضمرا

ذربائیجان و آ،  با دو کشور 1998
قزاقستان ،  قرار داد بر اساس تعیین 

  . حدود دریائی ، بست 
 رژیم مالتاریا بنا را بر اصل مشاع – 2

اما بموجب . بودن مالکیت گذاشته بود 
تحدید «  ، بنا  را  بر 10 و 9بندهاي 
گذاشته » تعیین مناطق « و » حدود 

بدین ترتیب اصل مشاع بودن . ت اس
مالکیت بر دریاي خزر را رها کرده و 
با بخشیدن حقوق ملی ایران در این 

  :دریا، چند تعارف دریافت کرده است 
بنا بر بندهاي :  تعارف اول اینست – 3

 ، کشورهاي ساحلی 15 و 14 و 13
دریاي خزر به یکدیگر حمله نظامی 

تعارف دوم اینست که نمی کنند و 
نها آایگاه حمله کشوري به یکی از پ

با توجه به این امر که . نمی شوند 
اینک ایران است که به جنگ تهدید 

می شود،  کشورهاي ساحلی در ازاي  
بردن حق ایران ، گفته اند پایگاه حمله 

پنداري امریکائی . به ایران نمی شوند 

که از سه سو ایران را در محاصره 
زمند قواي نظامی خود دارد، نیا

سیاي میانه براي آاستفاده از کشورهاي 
طرفه این که .  حمله به ایران است 

در صورتی که ایران : امریکا می گوید 
از اجراي برنامه اتمی خود دست 
بشوید، از استقرار سامانه موشکی خود 
  .در لهستان و چک چشم خواهد پوشید

 غیر از این دو تعارف، قرارداد – 4
روسیه به ایران و فروش اسلحه از سوي 

نیز قول پوتین در باره تکمیل نیروگاه 
اتمی بوشهر مابه ازاي دیگري است 
که روسها در ازاي چشم پوشی رژیم از 

اما از . ایران داده است   حقوق ملی   
این بابت ، سود عظیم به روسیه می 
رسد و مسابقه تسلیحاتی ، همان روشی 

ورد،  آکه  شوروي سابق را از پا در
  .م ایران می شود سه
  

 ، سهم دهرگاه بنا بر تقسیم شو* 
ایران از دریاي خزر چه اندازه 

  :می شود ؟ 
  
 بنا بر این واقعیت که شوروي سابق ◄ 

یک قدرت جهانی بوده است و نسبت 
 بسیار 1940 و 1921به ایران سالهاي 

قوي تر بشمار می رفته است، 
قراردادهائی را که امضاء کرده است 

به حدود ساحلی کشورهاي با توجه 
جدید االستقالل و لحاظ کردن این 

بنا بر این ، مالکیت . حدود بوده است 
مشاع دو طرف بر دریاي خزر بدین 
معنی است که نیمی از منابع دریا و 
کف دریا و زیر دریا متعلق به ایران 

  . است 
امور خارجه » وزیر «  اما متکی ، ◄

تان و ایران وکیل مدافع روسیه و قزاقس
 مهرماه گفته 27ذربائیجان شده و در آ

  :است 
تحدید حدود بین کشورهاي حاشیه « 

 که اکنون جاري است دریاي خزر هم
با توجه به این مساله بیشترین سهم به 
قزاقستان به دلیل طوالنی بودن ساحل 

.  درصد است24رسد که حدود  آن می
 درصد و 17روسیه نیز حدود 

د سهم  درص14آذربایجان حدود 
 . برند می
مذاکرات ما با آذربایجان و     

ترکمنستان نیز ادامه داد که امیدوارم 
 . بتوانیم در آینده به توافقاتی برسیم

هم اکنون توافق در مورد پهنه       
 مایل استوار 15آبی هر کشور بر روي 

است که در صورت تعیین نهایی حریم 
ماهیگیري، رژیم حقوقی این دریا 

  . ایی پیدا می کندحالت نه
 1921قبل از انقالب در قراردادهاي     
 بحث تحدید حوزه، زیربستر و 1940و 

بستر دریاي خزر اساسا ذکر نشده بود 
 درصدي را مطرح 50که بخواهیم حق 

خط کشی زیر جمله ها از ما (  » .کنیم
  ) است 

 بدین قرار او می پذیرد که بنا بر – 1
 بودن تعیین حدود است و اصل مشاع

منابع دریاي خزر را رژیم رها کرده 
 می گوید در قراردادهاي – 2. است 
  تحدید حوزه زیر بستر 1940 و 1921

یا آ.  و بستر دریاي خز ذکر نشده است 
او نمی داند وقتی حد معین نمی شود 
یعنی بنا بر مالکیت مشاعی می شود ؟ 
چرا می داند اما  چون عضو حکومتی 

 است ، براي است که خیانت کرده
  .جرم انجام داده ، توجیه می تراشد 

 5 حکومت خاتمی تقسیم منابع به – 4
بنا بر . را قسمت برابر پیشنهاد کرده بود 

این پیشنهاد، بروفق مشاع بودن منابع و 

پیدایش دولتهاي جدید ،  سهم هریک 
 درصد می شود  که 20 کشور ، 5از 

 درصد از سهم ایران می 30هنوز 
 اما بنا بر محاسبه متکی ،  سه . کاهد 

ذربائیجان و روسیه آکشور قزاقستان و 
با .  درصد  مابع  می شوند 55صاحب 

( توجه به این امر که منابع نفت 
و گاز  در این قسمت ) میلیارد بشکه660

قرار می گیرد، براي ایران و 
  اما    .  ترکمنستان هیچ نمی ماند 

 هرمیداس باوند بر اینست که ◄ 
راردادهاي دو جانبه میان روسیه با ق

ذربائیجان و سپس سه آقزاقستان و 
جانبه و قراردادهاي فی مابین 

ذربائیجان، ایران در برابر آقزاقستان و 
  عمل انجام شده قرار گرفته و 

 آنها انی که میماتی تقسبراساس« 
 12 نی برانیسهم اصورت گرفته است 

متعاقب آن .  درصد خواهد شد13تا 
 ي براای دري مساومی تقسشنهادی پنرایا
 20- ی ساحلي از کشورهاکیهر

 را داد که مورد استقبال قرار -درصد
 استدالل کرد با توجه به رانیا. نگرفت

 رانی ا1940 و 1921 يعهدنامه ها
 و مشترك در ي حقوق مساويرادا

 در نکی خزر بوده است و ايایپهنه در
 گریدو جانبه د ي قراردادهاجهینت

 رانی حقوق حقه ای ساحلياکشوره
 فاحش شده است لذا عییدچار تض

 درصد 20 اجازه نخواهد داد در رانیا
 انجام یتی فعالگرانی مجاور ديآب ها
 . دهند

 شرکت کی در حوزه البرز رانیا   
 را وادار کرد که منطقه یسیانگل

 رانی اگری دياز سو. راترك کند
 ي هاي را با جمهوریمذاکرات
 20 تحقق يکمنستان برا وترجانیآذربا

 گرفته شی را در پایدرصد از سهم در
 ی در حوزه بستر فکر نمنیبنابر ا. است

 داشته باشند یکنم روس ها آمادگ
 ي جمهورری خود با سافقاتدرمورد توا
 .  کننديها بازنگر

 ستمی سهی هم روسالتی شدرمورد    
 نیا.  را طرح کرده استي بندهیسهم

 ید را مستثن مجاور خويکشور آب ها
 آب ها هی در بقي بندهی سهمیکرده ول

 گر ی تداعنیا. را خواستار شده است
 دی گوی است که میسی مثال انگلکی
 شما مال کی من مال من و ککیک

 بشدت هی روس،یرانیدرمورد کشت! همه
 و پرواز یرانی کشتيمعتقد به آزاد

   ».است
 سید محمد عاملی این اطالعات را ◄

  : خزر بدست می دهد در باره دریاي
 و 394 خزر با وسعت دریاچه     

ترین  هزار کیلومتر مربع، بزرگ 200
دریاچه زمین است، افزون بر این 
زیست محیطی شبیه به دریاهاي آزاد 
دارد، از اینرو به دریاي خزر یا کاسپین 

 .معروف است
 1280 تا 1205 دریاچه با طول این     

لومتر و  کی202 تا 154کیلومتر و عرض 
 جزیره 50 کیلومتر، 7000نیز محیط 

. کوچک را در خود جاي داده است
پیرامون این دریاچه پنج کشور ایران، 
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و 

اند که در این  آذربایجان قرار گرفته
 ایران و کیلومتر 1900میان قزاقستان با 

 کیلومتر به ترتیب بیشترین و 657با 
کمترین ساحل را به خود اختصاص 

 .اند داده
 زمان اتحاد جماهیر شوروي با در    

اینکه ساحل شوروي از این دریاچه به 
اما  مراتب بیشتر از ساحل ایران بود،
پس . سهم هر دو کشور از آن برابر بود

  از فروپاشی شوروي و استقالل 
  01صفحهدر 

  

  بن بست مضاعف؟
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ها، ایران پیشنهاد کرد که به  جمهوري
پنج کشور ساحلی این دریاچه سهم 

درصد از منابع 20برابري معادل 
 یابد که برخی کشورها با ختصاصا

استناد به تفاوت خط ساحلی در هر 
افزون . کشور این پیشنهاد را نپذیرفتند

بر بحث طول ساحل، محدب و مقعر 
بودن سواحل نیز از جمله مسائل مورد 
اختالف میان این پنج کشور بوده 

 .است
 هیدروکربوري موجود در ذخایر     

خزر نیز عاملی بوده که باعث دامن 
زدن به اختالفات این پنج کشور بوده 

در زمان رژیم سابق ایران و . است
  اتحاد جماهیر شوروي توجه چندانی 

شد؛ اما  به منابع نفتی و گازي خزر نمی
 منبع پس از فروپاشی شوروي این

مورد توجه کشورهاي ساحلی خزر 
آنگونه که برآورد .  استفتهقرار گر

میلیارد 44 تا 17شود در این دریا  می
تریلیون 7/425بشکه نفت خام و حدود 

فوت مکعب گاز طبیعی قابل استحصال 
این میزان البته در مقایسه با . است

ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و روسیه 
رسد، اما براي  یچندان زیاد به نظر نم

 توجه بلدیگر کشورهاي حاشیه خزر قا
است و آمریکا تاکنون از این اختالف 
منابع بهره جسته تا کشورهاي حاشیه 
خزر را به محدود کردن سهم ایران و 

 .روسیه از این منابع ترغیب کند
 دیگر در مورد نفت خزر هزینه مساله   

البته با توجه به . استخراج آن است
، استخراج نفت نی نفت خامقیمت کنو

اما در مورد ایران خزر اقتصادي است، 
این هزینه بیشتر است چون عمق 
دریاي خزر در جنوب آن به مراتب 
بیشتر از شمال است و در نواحی 

رسد،   متر هم می950نزدیک ایران تا 
از بستر نیز باید تا عمق هزار متر 
. حفاري صورت گیرد تا به نفت رسید

تواند منافع زیادي را از  یاما ایران م
حاملین انرژي موجود  طریق ترانزیت

در خزر، چه ازخاك خود و چه از 
 .بستر خزر عاید خود کند

 و سیامک قاسمی نیز این اطالعات ◄
  :را بدست می دهد 

 ي طرح شرم آورهی روزها روسنیا     
 ی خزر معرفيای درتی حاکميرا برا

 تی طرح حاکمنیکرده است که در ا
 آب ری آب و زي به دو بخش روای دربر
 ، ی آبي شود ؛ در بخش روی مکیتفک
 تمام ي خزر برايای دريآبها
 ری زی مشاع بوده و به قولگانیهمسا
 یکی تا نزدهی روسی اتمي هاییایدر
 تردد دارند و ي اجازه رانی اواحلس

 ، در طرح روسها ی آبریدر بخش ز
آمده است که دو سر ساحل هر کشور 

 ری کنند و منطقه زیم وصل مرا به ه
 و ی خط فرضنی حد فاصل اایدر

 ریساحل هر کشور سهم آن کشور از ز
 رانی سهم ابی ترتنیو بد.  است ایدر

 درصد خواهد 11 خزر تنها يایاز در
 از هر گونه ی که تهي درصد11. بود 
 ای درنی پر ارزش نفت و گاز اریذخا
 ای درنی اي باشد و منابع مهم انرژیم

    .  وجود داردرانیارج از سهم ادر خ
الریجانی استعفا می کند 
و بوش ایران را به 
جنگ جهانی سوم 

  :تهدید می کند 
  

استعفاي الریجانی اعالن خطر 
بهاي بحران اتمی سنگین : است

و وضعیت خطرناك است و میان 
خر رفتن یا تسلیم یکی را می آتا 

  :باید انتخاب کرد
  

 الریجانی ، علی1386 مهر ماه 28 در ◄
از مقام دبیري شوراي امنیت ملی 

در باره این استعفاء  . استعفاء کرد 
  :حکومت و حامیش گفته اند

 الهام ، سخنگوي احمدي نژاد گفته ●
اختالفی میان الریجانی و : است 

احمدي نژاد نبود و الریجانی به دالیل 
  .شخصی استعفاء داده است 

» نایب رئیس مجلس «  اما  باهنر، ●
 ي امکان همکارگری د«: فته است  گ
 جمهور وجود سیی با ریجانی الريآقا

 يبند  جمعنی به انینداشت و طرف
 با هم توانند ی بودند که نمدهیرس

   ».کنند يهمکار
 نیدر ع:  دکتر یزدي گفته است ●

 نی ا،ی از هر احتمالشتری بدیحال با
 امی و پيا استعفا را با پرونده هسته

 حامل آن نیت پوي که آقايریاخ
البته اختالفات . اند، نسبت داد بوده

بروز کرده در خصوص آنچه از قول 
 تحت شنهاداتیپ« به عنوان یجانیالر
 ی ابهاماتزی مطرح شد ن»نی پوتیبررس

 امر از نیچرا که ا.  استختهیرا برانگ
 دیی تازی ننی پوتي معاون سخنگويسو

 رانی جمهور اسی رئياما از سو
 که یتوجه به اطالعات با ... شدبیتکذ

 ي خبرگزاراریاز منابع مختلف در اخت
 موج شی قرار گرفته و افزای رسميها

 در موضوعات رانی بر اکایفشار امر
 حامل نی رسد پوتیمختلف به نظر م
.  بوده استرانی اهینظرات غرب عل

 نی با اطالع از ازی نیجانی الريآقا
 و ود از روند موجیمساله و نگران

 االتی و ارانی اانیروند م نی ادیتشد
 خود تیمتحده در خصوص ادامه فعال

  . کرده استيری گمیتصم
بدین ترتیب ، : انقالب اسالمی 

استعفاي الریجانی اعالن خطر به 
پیش از او نیز . مردم کشور است 

رحیم صفوي نخست در جمع 
افسران سپاه و سپس در علن ، 
نسبت به خطر وقوع جنگ هشدار 

   :داده بود
ستعفاي علی الریجانی، بنفسه ،  ا◄

  :گویاي این واقعیتها است 
 واقعیت اول، مصالحه بمنزله راه – 1

. حل بحران اتمی  به شکست انجامید 
  :وري آچند یاد
 والیتی و الریجانی گفتند با تعلیق ●

. موقت غنی سازي موافقت می کنند 
نتیجه . نها زد آاحمدي نژاد توي دهن 

یجانی با این شد که گفتگوي الر
سوالنا بی نتیجه شد و دو قطعنامه 
توسط شوراي امنیت بر ضد ایران 

  . صادر گشت 
 الریجانی با البرادعی به توافق رسید ●

ژانس بین آو البرادعی ، مدیر کل 
 1960المللی انرژي اتمی ، گفته ایران 

سانتریفوژ را بکار انداخته و پذیرفته 
ژانس پاسخ آاست به تمامی پرسشهاي 

د و تمامی فعالیتهاي اتمی خود را ده
احمدي . ژانس قرار دهد آتحت نظر 

ما :  نژاد او را تکذیب کرد و گفت 
ماده کار آ سانتریوفوژ 3000بیشتر از 
  . کرده ایم 

     در ماه نوامبر، البرادعی می باید 
یا رژیم به تعهد خود آ. گزارش دهد 

عمل می کند ؟ استعفاي الریجانی در 
ورده است که آبوجود غرب تردید 

  .رژیم به تعهد خود عمل کند 
، علی الریجانی 2007 اکتبر 17 در ●

ورد که آسخن از طرح جدیدي بمیان 
پوتین به خامنه اي پیشنهاد کرده است 

 اکتبر،  احمدي نژاد تکذیبش 18و در 
پوتین طرحی پیشنهاد : کرد و گفت 
نکه طرف روسی آحال .  نکرده است

 پیشنهادي به ایران نیز گفت که پوتین
  .داده است

     بدین ترتیب، احمدي نژاد از روي 
قرار و قاعده مانع از به نتیجه رسیدن 
الریجانی در حل بحران از راه مصالحه 

بدیهی است هرگاه . با غرب بوده است 
روش مصالحه امکان موفقیت داشت، 
الریجانی استعفاء نمی کرد و بعنوان 

 است ،  کسی که بحران را حل کرده
در محدوده ، رژیم موقعیت اول نیز 
می جست و نامزد بی رقیب ریاست 

  .جمهوري هم می شد 
وقتی احمدي نژاد : خر آ رفتن تا – 2

تکذیب می کند که پوتین طرحی را 
نهم با وجود این آپیشنهاد کرده باشد، 

که طرف روسی می گوید پوتین 
طرحی را ارائه کرده است، در واقع، 

  . می کند طرح را رد 
از (      بخصوص که مطبوعات غرب 

می نویسند )  اکتبر 22جمله ایندپندنت 
غرب تردید پیدا کرده است که : 

ایران توافق خود با البرادعی را اجرا 
کند و از راه مذاکره بتوان مشکل 

  .اتمی ایران را حل کرد 
می )  اکتبر 20(     و نیز استفراتفور 

وقف غنی پوتین در ازاي ت: نویسد 
سازي اورانیوم ، دادن تضمین امنیتی 

غیر از .را به ایران، پیشنهاد کرده است
اصالح طلبان، محافظه کاران عمل 
گرا، به رهبري هاشمی رفسنجانی نیز 
اصرار دارند ایران پیشنهاد پوتین را 

  . بپذیرد 
      بدین قرار،  با توجه به گفتگوهاي 
رئیس جمهوري فرانسه و صدراعظم 

مان و وزیران خارجه و دفاع امریکا لآ
با پوتین ، پیش از سفرش به ایران ، 

 6تضمین امنیتی پیشنهادي پوتین را 
امریکا و انگلستان و ( کشور طرف ایران 

در )  لمان و چین و روسیه و فرانسه آ
  .  بحران اتمی می دهند 

     هرگاه چنین پیشنهادي داده شده 
پذیرفته ن را نآباشد و رژیم مافیاها 

باشد، پس قصد خامنه اي و احمدي 
نژاد و مافیاهاي حامی این دو اینست 

اما با توجه .  » خر باید رفت آتا « که 
به تهدیدهاي بوش و چنی و تصمیم 

 کشور ثروتمند جهان،  7وزراي دارائی 
  . جنگ است » خر « آ

    الریجانی با توجه به این واقعیت که 
 کشور هرکس مسئولیت گرفتار کردن

 که -» برنامه اتمی « با حنگ را بخاطر 
واقعیتش ناچیز و هاي و هویش زیاد 

 ،  برعهده بگیرد، سوخته است ، –است 
  .استعفاء  کرده است 

 با توجه به سابقه – واقعیت سوم – 3
 اینست که رژیم از قول خامنه –کار 
نجا که می شود جلو بروید و آتا ( اي 
. یروي می کند پ) نجا کوتاه بیائید آدر 

بنا بر این، نوبت تسلیم شدن و کار را 
در شکست به پایان رساندن ، شده 

الریجانی دیده است هرگاه این . است 
او باشد که تسلیم نامه را امضاء کند، 

لذا، .  موقعیت خود را می سوزاند 
  .استعفاء کرده است 

 تحلیل ها که –      با توجه به گزارش 
عه را تشکیل می  فصل اول این مجمو3

دهند، خامنه اي در بن بستی است که 
ن را نیز آراهی براي بیرون رفتن از 

حال اگر براي او ، شعور . نمی یابد 
قائل شویم ، فرض چهارمی را  محتمل 

  :می یابیم
 استعفاي الریجانی به اشاره خامنه – 4

با این استعفاء ، . اي انجام گرفته است 
  : است او دو هدف را تعقیب کرده

با توجه به این امر که :  هدف یکم 
شدت وخامت وضع را  نه قول این و 

ن که استعفاي مسئول مذاکره بر سر آ
پرونده اتمی بیان می کند، شدت 

  . نگرانی مردم را بسیار بیشتر می کند 
انزواي احمدي نژاد و : هدف دویم 

خر  باید رفت آتمایلی که می گوید تا 

قوع جنگ باشد، تا و» خر آتا « ولو 
مردم ناراضی و . کامل می شود 

مخالف و حاال بشدت نگران و انزوا در 
درون رژیم ، به مافیاهاي حامی 
حکومت احمدي نژاد حالی می کند 
که از بحرانی که به جنگ بیانجامد، 

ورند آدوام دولت خود را بدست نمی 
بلکه سقوط زود رس خود را تدارك 

را ناگزیر نها آاین توجه ، . می کنند 
. می کند جام زهر تسلیم را سرکشند 

بریده » اصول گراهاي « بدین ترتیب، 
و گرایشهاي » اصول گراها « از دیگر 

دیگر رژیم، سند تسلیم را امضاء می 
کنند و به پاي خامنه اي نیز نوشته نمی 
شود  و با سوخته شدن حکومت 
احمدي نژاد و تمایلی در سپاه که 

  هستند، مفري خرآخواهان رفتن تا 
براي خامنه اي، براي بیرون رفتن از 

  .ید آبن بست بوجود می 
     استراتفور نیز بر این باور است که 
خامنه اي با نظر پراگماتیست ها موافق 

نکه اجماعی پدید آاست اما براي این 
ید ، ترجیح داده است که جلیلی فعال آ
  دبیر شورا در دوره انتظار، انتظار

در رژیم ، .   اجماع، باشد رسیدن به
مخالفت با احمدي نژاد رو به افزایش 

اما خامنه اي موافق با عزل . است 
شدن احمدي نژاد توسط مجلس نیست 

 ماه دیگر انتخابات 6بخصوص که .  
در عوض، الریجانی . مجلس است 

  .ینده خود را نجات داده است آ
      پیشنهاد روسیه موجب شدت 

درون رژیم شد و  گرفتن کشماکش در 
این کشماکش، از لحاظ ایران، در 

زیرا  ایران . موقعیت بدي بروز کرد 
در موقعیت سخت خطیري است  نه 
تنها بلحاظ گفتگوها بر سر مسئله اتمی 

بخاطر  ) بسیار مهمتر ( بلکه  بیشتر  
.  ینده عراق آگفتگو با امریکا بر سر 

این بحرانهاي داخلی موجب ضعف 
 از او مذاکره می شود  رژیم در هریک

و با امریکا امکان می دهد در مورد 
  .عراق بردي بکند 

  فرض پنجمی نیز ، در مطبوعات 5
احمدي نژاد : رژیم ، طرح شده است 

و دسته او  نخواسته اند موفقیت در 
. ن الریجانی شود آحل مسئله اتم ، از 

. این فرض ، بریده از واقعیت است 
نبال کردن روش چرا که هرگاه بنا بر د

الریجانی شود و بحران از راه مصالحه 
حل شود،  از نظر مردم کشور، رژیم 

در خود رژیم نیز ، . بازنده است 
امتیازها به حساب روحانی و الریجانی 
نوشته می شوند و خسران ها به پاي 

چرا در کار .  احمدي نژاد و دسته او 
الریجانی کارشکنی کردند و تنها پس 

یران را به انزوا و محاصره نکه اآاز 
وردند و زیانهاي آاقتصادي در

وردند، آاقتصادي و سیاسی بسیار ببار 
  . تن به مصالحه دادند 

  
امریکا پایگاه موشکی در چک * 

و لهستان ایجاد نمی کند هرگاه 
ایران تعلیق غنی سازي اورانیوم 

 پوتین در گفتگو با –را  بپذیرد 
 نگران: رایس و گیت گفته است 
  :... برنامه اتمی ایران است  و

  
می )  اکتبر 17( واشنگتن پست ◄

 اکتبر پوتین وارد ایران 16: نویسد 
روسیه نیروگاه اتمی : او گفت .  شد

ایران را تکمیل خواهد کرد اما حاضر 
یا این کار در دوره ریاست آنشد بگوید 

جمهوري او به اتمام خواهد رسید یا 
ان ایرانی خیر ؟  او به روزنامه نگار

از کودکی ، رویه خود را بر : گفت 
این قرار داده ام که بوعده اي که می 

  .اما نگفت چه وقت .  دهم وفا کنم 

: نوشته است )  اکتبر 16(  فیگارو ◄
هرچند پوتین به سارکوزي گفته است 

روسیه هیچ دلیلی دردست ندارد : 
حاکی از این که ایران قصد دارد بمب 

اما دمیتري پسکوف ، اتمی تولید کند، 
ما : سخنگوي کرملین افزوده است 

مصمم هستیم از انتشار سالح هسته اي 
  . در مرزهاي خود جلوگیري کنیم 

     روابط روسیه با ایران، بر دو پایه 
منافع بازرگانی و بی اعتمادي قرار 

رجب سفراوف ، مدیر . گرفته است 
مرکز مطالعات در باره ایران معاصر در 

 3توضیح می دهد که ظرف مسکو، 
سال، شمار دانشجویان ایران در روسیه 

 هزار کاهش یافته است 2 هزار به 10از 
و این دانشجویان به هیچیک از رشته 

  . هاي حساس راه داده نشده اند 
بر )  اکتبر 18(  نیویورك تایمز ◄

اینست که پوتین به خامنه اي پیشنهاد 
از جمله به این . خود را داده است 

دلیل که تلویزیون دولتی ایران قول 
خامنه اي را به پوتین  پخش کرده 

نچه شما گفتید و آباره در : است 
خامنه . پیشنهاد شما  تأمل خواهیم کرد 

ما مصمم هستیم نیاز : اي افزوده است 
  . وریم آکشور به انرژي اتمی را بر 

      یک مقام امریکائی که عضو هیأت 
ایس و گیت امریکائی  به ریاست ر
وقتی درب : بوده است، می گوید 

: گفت بروي خبرنگاران بسته شد،پوتین
   . ما نیز نگران برنامه اتمی ایران هستیم

به تأخیر :      و نیز، او می گوید 
انداختن تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر 
اتفاقی نیست بلکه بخشی از استراتژي 

  . روسیه در قبال ایران است 
مات رسمی  هیچیک از     به گفته مقا

البرادعی و خاویر سوالنا از محتواي  
رایس . گاه نشده اند آپیشنهاد روسیه 

در سفر اخیر خود به مسکو، به تفصیل 
در باره برنامه اتمی ایران با پوتین 

:  او می گوید . گفتگو کرده است 
روسیه از رویه ما  در جلوگیري از 
مجهز شدن ایران به سالح اتمی 

بر من مسلم نیست . ی کند حمایت م
که روسیه قصد دارد کاري جز توافقی  

  . انجام ددهد که با ما کرده است 
از )  اکتبر 17(  خبرگزاري فرانسه ◄

بروکسل  گزارش کرده است که دانیل 
فراید ، معاون وزارت خارجه امریکا 

هرگاه  ایران غنی سازي : گفته است 
رح اورانیوم را معلق بگرداند، امریکا ط

استقرار پایگاههاي موشکی در چک و 
  . لهستان را تغییر خواهد داد 

  
هر گاه ایران : البرداعی * 

 تا 3سازد ، ببخواهد بمب اتمی 
  بوش - سال زمان الزم است 8

تهدید می کند که مجهز شدن 
ایران به سالح اتمی  سبب وقوع 
جنگ جهانی سوم می شود و 

معاون او ، دیگ چنی ، ایران را  
  :هدید به جنگ می کند ت

  
 اکتبر ، لوموند مصاحبه خود 20 در ◄

در این . با البرادعی را انتشار داد 
: مصاحبه، البرادعی توضیح می دهد

بل جنگ کوبید چرا که  نباید بر ط
مجهز شدن ایران به سالح اتمی ، مسئله 

هرگاه ایران .  امروز و فردا نیست 
ا  ت3بخواهد سالح اتمی بسازد ،  میان 

  . سال زمان الزم دارد 8
یا آ:     لوموند از او پرسیده است 

ایران به تعهد خود عمل کرده است 
شما در ماه نوامبر می باید گزارش 

  خود را 
  11صفحهدر 

  اعف؟بن بست مض
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او پاسخ . تسلیم شوراي امنیت کنید 
به ایرانیها گفته ام این : داده است 

اگر . نها است آخرین فرصت آ
یت خواسته موضوعهائی را شوراي امن

است ، روشن نکند، جامعه بین المللی 
ایران . ما حق داشتیم : خواهد گفت 

میز از آقصد دیگري جز استفاده صلح 
. ما ساده بین نیستیم . انرژي اتمی دارد 

جوابهاي ایران به سئوالهاي ما نیازمند 
بازرسی و پرس و جو از اشخاص و 
مطالعه مدارك و بارزسی هاي الزم 

کارها تا ماه دسامبر بطول است و این 
  .می انجامد 

قول )  اکتبر 18(  نیویورك تایمز ◄
بوش ، رئیس جمهوري امریکا را 

  :بررسی کرده است 
 اکتبر، بوش به ایران هشدار 17     در 

هرگاه درپی مجهز شدن : داده است 
به سالح اتمی شود،  جنگ سوم جهانی 

در ایران ، ما با . ورد آرا  ببار خواهد 
قصد : هبري روبروئیم که می گوید ر

من .  دارد اسرائیل را از میان بردارد 
اگر می خواهید از : به مردم گفته ام 

جنگ سوم جهانی جلوگیري کنید ، 
می باید بخواهید از دستیابی ایران به 
دانش تولید بمب اتمی جلوگیري 

  . شود
      در گذشته نیز بوش گفته بود اجازه 

 به سالح اتمی مجهز نخواهد داد ایران
 اکتبر او گویاي 17اما سخنان . شود 

این امر است که او با نظر ژنرال ابوزید 
ژنرال ابوزید فرمانده . موافق نیست 

قواي امریکا در خاورمیانه که به تازگی 
راهی براي : بازنشسته شده ، گفته است

زندگی با ایران مجهز به بمب اتمی 
  . وجود دارد 

 مطبوعاتی جدید خود،     در کنفرانس
بوش روشن کرد که قصد او از 

، از تاکتیکهائی که اتخاذ کرده است
جمله مجازاتهاي اقتصادي، اینست که 
مردم ایران متقاعد شوند که می باید 

   .رهبري جدیدي را بجویند
استراتژي ما « :    بوش می گوید 

اینست که سرانجام رهبران ایران از 
: و بگویند انزواي کشور خسته شوند 

روش ما ره بجائی نبرد و روش من بر 
اینست که از وارد کردن  فشار بر 

قصد من . دولت ایران باز نایستم  
اینست که به متقاعد کردن دنیا براي 
ارسال عالمت قاطع به دولت ایران 

ما به هرچه منزوي : ادامه دهم 
ترکردن شما ادامه می دهیم  تا که در 

: و بگوید ورد آایران کسی سر بر
  . انزواي کشور بس است 

     او در باره سفر پوتین به ایران گفته 
ما با او در مواردي موافق : است 

. نیستیم و در مواردي موافق هستیم 
ن آایران موردي است که در باره 

در باره . بایکدیگر موافق هستیم 
جلوگیري از انتشار اسلحه اتمی نیز 

  .موافق هستیم 
ر، دیگ چنی معاون  اکتب21 در ◄

رئیس جمهوري امریکا  در مؤسسه 
مطالعات پیرامون خاورمیانه ، در 
واشنگتن ، سخت ترین تهدید ها را 

  :ورد آبعمل 
     ایران باید بداند هرگاه عنی سازي 
اورانیوم را به حال تعلیق درنیاورد و از 

( مداخله مستقیم در کشتن امریکائیها 
دست  ) افراد قشون امریکا در عراق

نشوید، گرفتار عواقب جدي رویه و 
رژیم ایران .  عمل خود خواهد شد 

باید بداند هرگاه بر رویه کنونی بماند، 
ن را آماده است آجامعه بین المللی 

گرفتار عواقب جدي رویه اش بگرداند 
امریکا همراه ملتهاي دیگر به ایران .  

ما اجازه : این پیام روشن را داده اند 
ایران به سالح هسته اي نمی دهیم 

 . مجهز شود 
 دریاساالر مایکل مولن که از اول ◄

اکتبر به ریاست ستاد مشترك ارتش 
امریکا رسیده است ، در نخستین 

به نقل از ( کنفرانس مطبوعاتی خود، 
  :، گفته است )  اکتبر 19واشنگتن تایمز 

    قواي امریکا توانائی انجام عملیات 
می توانند . دارند نظامی علیه ایران را 

پایگاههاي نظامی و اتمی ایران را 
از نظر نظامی، امریکا . بمباران کنند 

بیش از اندازه الزم براي عملیات 
  . ماده دارد آنظامی در ایران تسلیحات 

     ظرف یک سال و نیم گذشته ، من 
نگران مقاصدي که  رهبران ایران 

ایران به .  اظهار می کنند، هستم 
 عراق اسلحه می دهد و در شورشیان

خفا، در تدارك تولید بمب اتمی است 
افزون بر این دو کار خطرناك، .  

ایران حامی تروریسم بین المللی و 
  . عامل بی ثباتی منطقه خاورمیانه  است

     در صورت حمله به ایران ، هدف 
اول ، پایگاهها و تأسیسات سپاه 
پاسداران و کارخانه هاي اسلحه سازي 

زیرا می باید مانع از . اهند بود خو
واکنش سپاه بر ضد قواي امریکا در 

هدف دوم، از میان بردن . عراق شد 
  .  تأسیسات اتمی ایران خواهد بود 

  
ایران از یک : دیگ چنی *

وي در عراق می قه شیعدولت 
ترسد  و هدف امریکا تغییر رژیم 

  :ایران است 
  
 دیگ چنی در قسمت دیگري از ◄

:  اکتبر خود، گفته است  21سخان 
رژیم ایران از استقرار یک جامعه شیعه 

و، راز این . قوي در عراق می ترسد 
همه کار می کند که عراق ضعیف 

  . بماند
    و ایران مانع عمده استقرار صلح در 

این همان رژیمی . خاورمیانه است 
به (  از گروگانگیري 1979است که در 

مریکا گروگان گرفتن اعضاي سفارت ا
حمایت کرد،    در سالهاي )  در تهران 

 به کشتی هاي عربستان و کویت 1980
  ... حمله کرد و

     ترس ایران از  جامعه شیعه قوي که 
دیگر نه از قم که از نجف رهنمود 

بگیرد،  سبب می شود که ایران  
موجبات تضعیف دولت عراق و نگاه 

از . ورد آداشتنش را در ضعف ، فراهم 
و است که سپاه قدس پول و این ر

اسلحه به تروریست ها و گروههاي 
نها را تعلیم می آاسالم گرا می دهد و 

به حماس و جهاد اسالمی در . دهد 
فلسطین و چریکهاي بالکان و و طالبان 
افغانستان و حزب اهللا لبنان پول و 

  . اسلحه می دهد 
     واشنگتن همچنان می کوشد رژیم 

این رژیم غیر  . ایران را تغییر دهد
مسئول براي تمامی ایرانیان یک 

زادي ایران آروح .  تراژدي است 
امریکا به . دارد ایران را فرا می گیرد 

ن، آینده اي که در آ. ینده می نگرد آ
ایرانیان سرنوشت خود را در دست 

زاد و آخواهند گرفت و دو کشور ما، 
دموکراتیک ، می توانند نزدیک ترین 

  .ر باشند دوستان یکدیگ
  

هرگاه : هیالري کلینتون * 
ایران دست از اجراي برنامه 
اتمی خود برندارد، برضدش 

.  قوه نظامی بکار خواهم برد 
جنگ بد است اما : مک کین 

مجهز شدن ایران به سالح اتمی 
  :بدتر است 

 هیالري کلینتون نامزد ریاست ◄
جمهوري امریکا از حزب دموکرات ، 

  :ست  اکتبر گرفته ا15در 
     هرگاه به مقام ریاست جمهوري 
انتخاب شوم، بکار بردن قوه نظامی بر 
ضد ایران را ، در صورت دست 

برنداشتن از اجراي برنامه اتمی خود،  
ایران . مورد توجه قرار خواهم داد 

یک مسئلله استراتژبک بلند مدت براي 
بنابراین نباید . نست آامریکا و متحدان 
اگر .  می دست یابد گذاشته به سالح ات

ایران به میل خود و به خواست جامعه 
بین المللی عمل نکند ، تمامی گزینش 

  . ها می باید روي میز باشند 
     بدیهی است روش منزوي کردن 
ایران را که بوش در پیش کرفته است 

بر امکانات دیپلماسی . ، رها می کنم 
روشی که در پیش می . می افزایم 

 بدین خاطر که بگوئیم گیریم، مداکره
بلکه براي . مذاکره می کنیم نیست 

به ایران . رسیدن به هدفهایمان است 
قطعات یدکی هواپیما و دیگر تجهیزات 
را در ازادي رها کردن برنامه تولید 
. سالح هسته اي ، عرضه می کنم 

هرگاه ایران دست از تولید سالح 
اتمی بردارد، حمایت از تروریسم را 

و از روند صلح در ترك گوید 
خاورمیانه پشتیبانی کند و نقش مثبتی 
در تثبیت وضعیت عراق بر عهده بگیرد، 
البته امریکا می باید به این کشور 

  . امتیازها و تجهیزات الزم را بدهد 
 16( سوشیتدپرس آ  به گزارش ◄

مک کین، نامزد ریاست ) اکتبر 
جمهوري از حزب جمهوریخواه 

من هر شب دعا :  امریکا، گفته است 
می کنم امریکا وارد جنگ با ایران 

روسیه و چین را بخاطر اینکه .  نشود 
مانع از موفقیت راه حل دیپلماتیک 

  . می شوند، سرزنش می کنم 
    من فکر نمی کنم جنگ اجتناب 

اما فکر می کنم جنگ نیز .  ناپذیر باشد 
یکی از گزینه ها است که نباید از نظر 

هی است جنگ بد بدی.  دور داشت 
ن مجهز شدن ایران آاست اما بدتر از 

  .به سالح اتمی است 
  

نزاع متکی با احمدي نژاد و * 
موضع گیري احمدي نژاد 

گفتگوهاي رم را ناکام گرداند  
و وضع را چنان کرد که مشاور 

پوتین نیز : سارکوزي می گوید 
  :با قطعنامه سوم موافق است

  
)  اکتبر 24(  به گزارش رویتر ◄

گزارش کرده است که در این روز، 
الریجانی و جلیلی ، به اتفاق، با سوالنا، 

سوالنا گفته . در رم، مذاکره کردند 
است ، در عمل، هیأت ایرانی را 

اما وجود . الریجانی هدایت می کرد 
  .دو گفتگو کننده ، مشکل ساز است 

    در دمادم گفتگو ، خبر استعفاي 
» یندگان نما« نهم از قول آمتکی، 

مجلس منتشر شد و معلوم گشت که 
این . میان او و احمدي نژاد نزاع است 

خبر بعالوه اظهار نظر احمدي نژاد که 
بر سر حقوق ملی ایران مذاکره نمی 
کنیم و غنی سازي را متوقف نمی 
سازیم،  سبب شد که کندولزا رایس، 
در کمیسیون خارجی مجلس 

ی امریکا تمام سع: نمایندگان بگوید 
خود را براي گذراندن قطعنامه سوم از 

ورد آتصویب شوراي امنیت بعمل می 
مشاور سارکوزي ، در راه سفر به . 

براي جلوگیري از فاجعه : مسکو، گفت
جنگ، می یاد بر مجازاتهاي ایران 

کوشش هاي دیپلماتیک براي . افزود 
وضع این مجازاتها در پیشرفت هستند و 

   .کندن جمایت می آپوتین نیز از 
  

ورد می آدر همان حال که بر* 
شود هزینه جنگ عراق و 

 سر به 2017افغانستان تا سال 
 میلیارد دالر بزند، حکومت 2400

بوش از کنگره تقاضاي بودجه 
براي تحصیل توانائی فنی 

بمباران انبوه استحکامات زیر 
   :زمینی را کرد

خبر داد که بنا )  اکتبر 25(  لوموند ◄
ینه جنگ در افغانستان و ورد ، هزآبر بر

 2400، سر به 2017عراق ، تا سال 
  .میلیارد دالر خواهد زد 

 اکتبر حکومت بوش از 25 باز در ◄
کنگره خواست بودجه اي را تصویب 
کند براي ایجاد تغییرات در 

 ، به ترتیبی که B-2هواپیماهاي نامرئی 
این هواپیماها بتوانند،  با بمباران انبوه 

و و زیر زمینی را ویران ، استحکامات ر
  . سازند 

اما ایران در دریاي خزر : انقالب اسالمی 
نیز حقوق ملی دارد و همین شحص نه 

نها گفتگو کرد بلکه ، از راه آتنها بر سر 
  . نها چشم پوشید آخیانت، از 

بهمان نسبت که فشار اقتصادي بر     و 
ایران تشدید می شود، قیمت نفت باال 

   :فقر ایرانیان نیزمی رود و میزان 
  

مسابقه افزایش قیمت 
 تشدید –نفت و فقر 

 –فشارهاي اقتصادي 
 میلیارد 11گردش 

دالر پول کثیف در 
    ... :اقتصاد ایران و

 کشور 7تصمیم وزاري دارائی *
: ثروتمند جهان در باره ایران 

فشار به بانکها براي قطع معامله 
  :      با ایران 

  
  Bloomberg.com (  به گزارش ◄
 کشور 7، وزراي دارائی ) اکتبر 19

ثروتمند جهان، امریکا و انگلستان و 
لمان و ایتالیا و ژاپن و فرانسه و کانادا آ

، در واشنگتن ، تصمیم گرفتند به بانکها  
خطرات معامله با ایران را خاطر نشان 

ورند معامله هاي آنها فشار آکنند و به 
  . خود را با ایران قطع کنند 

هانري پلسون ، وزیر خزانه داري    
امریکا و کریستین الگارد، وزیر دارائی 

 کشور دیگر، 5فرانسه و وزیران دارائی  
در بیانیه  امروز خود،  از گروه عملیات 

 کشور 34که )مبارزه با پولشوئی (مالی 
نند  و اقامتگاهش در پاریس آعضو 

براي « است  خواسته اند  ایران را 
 ، بطور قابل مالحظه نظام مالی جهان

 ما  :توصیف کند » سیب رسان آاي ، 
بخصوص از اتاق می خواهیم براي 
حمایت از نظام مالی جهانی  در برابر 

 –خطر نقل و انتقال پولهاي گوناگون 
از جمله پولی که به سازمانهاي 

  توسط –تروریست داده می شود 
در .  ایران ، قدمهاي استوار بردارد 

ز مؤسسه هاي پولی دنیا نیز این بیانیه، ا
خواسته شده است از خطرهاي معامله 

  .با ایران غفلت نکنند
    این نخستین بار است که وزیران 
دارائی و رؤساي بانکهاي مرکزي این 

 کشور، در باره ایران ، چنین 7
  . تصمیمی را اتخاذ می کنند 

 کشور، یک 7     بیانیه وزیران دارائی 
او از سال . است پیروزي براي پلسون 

پیش مشغول قانع کردن حکومتها و 
بانکها بر ضرورت قطع معامله با ایران 

  . است 
 )  2007 اکتبر 16(  مهر، 24 در ◄

 عواقب آنچه نسبت به آمریکا حکومت 
که تهدیدهاي ناشی از ضعف 

سازوکارهاي موجود در ایران براي 
مقابله با پولشویی خوانده شده هشدار 

شبکه "ازمان موسوم به س .داده است
، وابسته به وزارت "مقابله با جرایم مالی

خزانه داري آمریکا، به نهادهاي مالی 
این کشور توصیه کرده است که در 

تهدیدهاي ناشی از فعالیت "برابر 
غیرقانونی ایرانیان در ارتباط با 
پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین 
 "مالی تکثیر تسلیحات کشتار جمعی

این سازمان .شیاري به خرج دهنده
دولتی آمریکا علت این هشدار را بیانیه 

 "گروه اقدام علیه پولشویی"اخیر 
عنوان کرده که در آن فقدان 
سازوکارهاي جامع در جمهوري 
اسالمی براي جلوگیري از پولشویی 

 .مطرح شده است
شبکه مقابله با جرایم مالی افزوده    

اقدام است که براساس بیانیه گروه 
علیه پولشویی، وضعیت موجود در 

آسیب پذیري "ایران موجب بروز 
قابل توجه در نظام مالی بین المللی 

  ".است
  

وزیر خارجه فرانسه در کار * 
قانع کردن اتحادیه اروپا به 
تصویب مجازاتهاي جدید بر 

  :ضد ایران، شکست خورد 
  
 اکتبر، خبرگزاري فرانسه 15 در ◄

یران خارجه گزارش کرده است که وز
 اکتبر 15اتحادیه اروپا در اجالس  

خود، با پیشنهاد فرانسه موافقت نکردند 
کوشنر ، وزیر خارجه فرانسه پیشنهاد . 

می کرد مجازاتهاي جدیدي بر ضد 
  . ایران تصویب و به اجرا گذاشته شود 

  
در همان حال که بهاي هر * 

 دالر می رسد، 90بشکه نفت به 
ان افزایش میزان فقر نیز در ایر

  :می یابد 
  
 مهر ماه ، بهاي هر بشکه نفت 28 در ◄
 و .  دالر رسید 90به 
  » وزیر«  مهر ماه، مصري ، 29 در ◄

: رفاه و تامین اجتماعی گفت
افراد زیرخط   تعداد بردرصد5/7 

  .  افزوده شده است  85فقرمطلق درسال
ن زمان که قیمت آهم : انقالب اسالمی 

کرد ، توضیح نفت شروع به افزایش 
دادیم که افزایش قیمت و در نتیجه 

  مد آدر
نفت، در یک اقتصاد مصرف محور، سبب 

هم . تشدید تورم و افزایش فقر می شود 
فقر کشور و هم فقر مردم کشور افزایش 

پرشمار و بزرگ شدن . پیدا می کنند 
مافیاها و دست انداختن پاسداران بر 
اقتصاد کشور و شیوه اداره مافیائی 

قتصاد ، حتی وقتی اقتصاد تولید محور ا
است، موجب گسترش فساد و فقر می 

اما وقتی اقتصاد مصرف محور . شود 
است، بخاطر نقشی که تورم در توزیع 

مدها بسود اقلیت صاحب امتیاز بازي آدر
می کند،  دولت از راه  تزریق حجم 
عظیم پول به اقتصاد که بطور بسیار 

 خریدي را نابرابر توزیع می شود، قوه
ایجاد می کند که تولبد داخلی قادر به 

این پول ، دست کم دو . ن نیست آجذب 
. برابر خود  قوه خرید ایجاد می کند 

 در حال –ن در بورس ها آبخشی از 
حاضر پررونق ترینشان بورس مسکن 

 و بخشی دیگر در واردات بکار –است 
واردات بیشتر پولی بیشتر از . می افتد 

قرضه که ( جذب می کند مد نفت آدر
و تولید داخلی ) گویاي فقر کشور است 

در نتیجه بر بیکاري و . را تهدید می کند 
.  فقر قشرهاي وسیع مردم می افزاید 

وقتی توجه کنیم که صدور نفت و گاز ، 
بنوبه خود افزایش فقر کشور است ، می 
توانیم چشم انداز سیاه  فقر کشور و 

   .کنیمن را در نظر مجسم آمردم 
  12صفحهدر 

  
  

  بن بست مضاعف؟
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  ژاله وفا 
  

مشکالت کمی و 
موزش و آکیفی 

پرورش ایران در 
 –قرن بیست و یکم 

  20بخش 
  

« در شماره قبل به معرفی  آزمون  
 مطالعه بین المللی  که یک »پرلز

اي   برنامه و پیشرفت سواد خواندن 
ابتکاري براي ارزیابی توانایی خواندن 

میباشد  ی کودکان در پایه چهارم ابتدای
المللی ارزشیابی  انجمن بینو توسط 

 انجام می  IEA پیشرفت تحصیلی
و خاطر نشان ساختم . گیرد، پرداختم 

 که
 به  در این آزمون ابعادسواد خواندن 

 :شرح زیر هستند 
این بعد با انجام : اهداف خواندن 

 .شود هاي نوشتاري سنجیده می آزمون
ام  انجبا این بعد : فرایند درك مطلب

هاي نوشتاري درك مطلب  آزمون
 .شود خواندن سنجیده می

 : رفتار خواندن و نگرش به خواندن
یابی دانش  هاي زمینه این بعد با پرسش
 . شود آموزان ارزیابی می

پرلز در  ونو ایران در دو آزم    
  شرکت کرده 2006 و 2001سالهاي 
  2001اما  تنها نتایج آزمون سال . است

آنهم بعلت . ه استبیرون داده شد
سانسور شدید  در ایران نتایج آزمون  

 4،درست  ) 2001 ( 1380پرلز  سال 
 اجازه 1384سال بعد یعنی در سال 

بعبارت دیگر در حالی  !انتشار  یافت 
 4که  بسیاري از کشورها از این فرصت 

ساله براي بازنگري در سیستم آموزشی 
 1384 در سال خود  استفاده برده اند،

، 1380در سال ایران اعالم شد که زه تا
زمون  را در آ32 کشور مقام 35بین 

 !ه است  کسب کردبین المللی پرلز
متوسط و . )3/12/84، 26شرق، صفحه (

ایرانی دبستانی آموزان  عملکرد دانش
: به طور معنادار در هر سه حالت 

میانگین کل، میانگین متون ادبی 
ر از ت ومیانگین متون اطالعاتی، پایین

در . بوده استمیانگین بین المللی 
شماره قبل بطور مفصل از  نتایج این 
آزمون که پرتوي روشن بر مشکالت 

  . آموزشی ما افکند  نام بردم
 نقش نحوه تدریس -1 محور اساسی4 
 -3 نقش میزان تحصیالت معلمین -2،

 نقش فقر اقتصادي -4تاثیر مطالعه آزاد 
 در 2001 ،  که  بر  اساس آزمون  پرلز

میزان توانایی دانش آموزان در امر 
خواندن تاثیر مستقیم  داشته اند را  در 
دو  شماره آینده مورد بررسی قرار 

و مشخص مینمایم نظام والیت . میدهم
فقیه در فاصله بین آزمون پرلز در سال 

  تا چه میزان در رفع 2006 و 2001
  . موانع فوق کوشیده است

 و  نقش نحوه  نتایج آزمون پرلز -1
  تدریس 

آزمون پرلز  در زمینه نقش نحوه 
تدریس در بهبود توان خواندن دانش 
آموزان  در ایران به نتایج ذیل دست 

  :یافته  است
آموزان ایرانی در  وضعیت دانش◄

پاسخ به سؤاالتی که جنبه استخراج 
از متن ) حفظی(صریح اطالعات 

داستان داشته، بهتر از مواردي بوده 
یابی  ز به استنباط، استنتاج وارزشکه نیا

  .داشته است

در فرآیند یاد گیري  میدانیم که 
در . ارزش است پرمفهوم تجربه بسیار 

دانش سیستم آموزشی ایران متاسفانه 
  ، شودآموز تجربه گر محسوب نمی 

لذا معلم به تجربه هایی که یاد گیرنده 
شخصا کسب کرده  و میکند ، بهایی 

یجه ، دریاد گیرنده در نت. نمی دهد 
قوه خالقیت و ابتکار  عقیم می ماند و 
به مرور او اعتماد به نفس را از دست 

کالس درس خسته کننده و . میدهد
 زیرا  ذهن از فعالیت ،مالل آور میشود

ارزش گزاري به . ی ماندباز م
محفوظات و میدان ندادن به تجربه ،با 
عث می شود دانش آموز  هنر تفکر و 

 روابط بین پدیده هاي روش کشف
مورد مطالعه را کسب نکند و خصوصا با 
کاربرد مفاهیم آموخته ، در زندگی 
حال و آینده خود ، ناتوان شود و  پس 

  خود "رسمی "از اتمام  تحصیالت 
قادر به انجام کارشناسانه مسئولیتهاي 
شغلی خود نگردد و به همان سادگی 
که مطالب در حافظه انباشته شده اند 

هنوز در سیستم . دز ذهن بدر رونا
آموزشی ما این امر جا نیفتاده است 

مطالب درسی باید راهگشاي عرصه که 
هاي گسترده تر و مجراي راهیابی به 
متون متنوع دیگر باشد که با نظریه 
هاي گوناگون و متفاوت به مسایل 

در متون . مطروحه در بحث بپردازد
درسی هدف آن نیست که دانش 

آن زمینه به طور کامل و موجود در 
بگذریم ( جامع در متنی واحد گرد آید

که متون درسی در ایران نیز از نقطه 
  و به عنوان )نظر علمی بسیار  ناقصند 

بسته اي آماده و غیر قابل تجزیه و 
و بدور از چون و چراي ذهن نفوذ

   .وي حقنه شود به ذهن دانش آموز
 در طبیعت آموزش رسمی متاسفانه 
بدین . اساساً قالب سازي است  ایران

 با صورت که دانش آموز ودانشجو
ویژگیهاي تعریف شده وارد آن می 

 ناگزیرند انتظارات نظام  وشوند
آموزشی رابرآورند و طی شرایطی 
متساویاً از آن خارج شوند و هر کس با 
این ساختار انطباق نیابد شایسته 

بنابراین . دریافت مجوز خروج نیست
م بیش ازآنکه استعداد و در این نظا

 مورد نظر و تجربه هاي فردي عالیق 
 .باشد قابلیت انطباق مد نظر است

 !!هرکه انطباق پذیرتر ، شایسته تر
ابعاد فاجعه آمیز  ضعف شدید  سیستم 
آموزشی ما که خود را در آزمون 

 35 از میان 32پرلزدر ایران با رتبه 
کشورشرکت کننده در آزمون بطور 

ایان ساخت ،زمانی بر ما  فاحشی  نم
 قرن بیست روشن میشود که بدانیم  در

  جوامع، ،  که در آن قرار داریمویکمی
در حال گذار از جامعه  مبتنی بر 
اطالعات ،  به سمت جامعه ي مبتنی بر 

 در آن علم و دانش ، و. دانایی میباشد 
تخصص  ، نو آ وري و خالقیت ، 

دانش . محرك اصلی توسعه است
ن براي روبه رو شدن با تحوالت آموزا

ستی یشگفت انگیز قرن بیست و یکم، با
به طور فزاینده اي مهارت هاي تفکر 
انتقالی و خالق را براي تصمیم گیري 
مناسب و حل مسایل پیچیده  جامعه 
فراگیرند، تا قادر باشند با تفکر منطقی و 
نقاد خود نه تنها در سطح جامعه ملی ، 

جهانی مسائل را بلکه در سطح  جامعه 
بررسی و ارزیابی کنند و براي شکل 
دهی و برنامه ریزي درجهت رشد آن ، 

  .آماده و داراي برنامه  باشند
براي روشن شدن ضعف سیستم 
آموزشی ما و نحوه تدریس در ایران 

،با هم به نتایج یک پژوهش  رسمی در  

 نظر 85زمینه تدریس در ایران در سال 
  :افکنیم

 ش و پرورشپژوهشگاه آموز
 متن پژوهشکده تعلیم و تربیتو

 ارزشیابی "پژوهشی راتحت عنوان 
اي معلمان دوره  هاي حرفه مهارت
محقق .   انتشار داده است "ابتدایی
: ناظر طرح وپژوه  زهرا دانشخانم

این .  بوده است فرزاد... ا دکتر ولی
به منظور ارزشیابی   1385طرح در بهار 
اي  هاي حرفه ها و مهارت سطح توانایی

معلمان دوره ابتدایی و نیز یافتن نقاط 
قوت و ضعف این فرایند به منظور رفع 

هاي  ها و بهبود کیفی روش نارسایی
ه تدریس در سطح شهر تهران انجام شد

آماري مورد مطالعه این  هجامع. است
تحقیق را معلمان مدارس ابتدایی شهر 

 1384-85تهران در سال تحصیلی 
اي  هاي حرفه مهارت. دهند تشکیل می

 5 نفر از معلمان دوره ابتدایی از 457
 54و )  16 و 13 -6 -5 -2(منطقه 

گیري  واحد آموزشی که با روش نمونه
اي انتخاب شده  تصادفی چند مرحله

نتایج .بودند مورد مطالعه قرار گرفت 
لمان تحقیق نشان داده است  که مع

مورد مطالعه برخالف آن که در کلیات 
 از مهارت نسبی برخوردارند، تدریس

اما در اجزاي مهم تدریس با برخی 
اکثر . اند هاي جدي مواجه نارسایی

آنان هنوز پایبند الگوهاي سنتی 
هاي فعال و خالق  از روش. اند آموزش

هاي اطالعاتی به صورت  و از فناوري
این امر نشان . کنند محدود استفاده می

دهد که درصد قابل توجهی از  می
ان در ارتباط با موارد مطرح شده معلم

از مهارت و توانایی کافی برخوردار 
نیستند و یا در کالس درس آنها را به 

  همچنان نتایج تحقیق.بندند کار نمی
 که معلمان مورد ه است نشان داد

هاي اساسی  مطالعه در برخی از جنبه
هاي فعال  مانند استفاده از شیوه

تدریس و روش حل مسأله که در 
هاي نوین آموزشی مانند  ریهنظ

شناسی  شناسی شناختی و روان روان
گرا مطرح است توجه کافی  سازنده

روش تدریس آنان . دارند مبذول نمی
آموز  بیشتر معلم محور است تا دانش

هاي  به عبارت دیگر به روش. محور
فعال تدریس که مستلزم برانگیختن 

آموزان به فعالیت کالسی است  دانش
از سوي دیگر . دهند ی نمیچندان بهای

نتایج نشان داد که معلمان مورد مطالعه 
هاي مهارتی  یابی به هدف در دست
 .اند موفق نبوده

نتایج آزمون پرلز  و نقش میزان -2
    تحصیل معلمین 

آزمون پرلز  در زمینه نقش مطالعه آزاد 
 آموزان دانشدر بهبود توان خواندن 

  :به نتایج ذیل دست یافته  است
 درصد 65 سطح بین الملل در◄

آموزان توسط معلمان داراي  دانش
بینند  تحصیالت دانشگاهی آموزش می

و این درصد در زالندنو،انگلستان و 
 . درصد است100امریکا 

 در حال و در ایران بنا بر آمار رسمی
حاضر بیش از یک میلیون معلم در 

  میپردازندر کشور به امر تدریس سراس
 درصد آنان 47تنها  از میان آنها که 

داراي مدرك  لیسانس و باالي آن  ، 
 23 درصد فوق دیپلم و حدود 30

 علیرضا .(درصد زیر دیپلم هستند
هاشمی مدیر دفتر برنامه ریزي و توسعه 
مدیریت وزارت آموزش و پرورش در 
گفتگو با خبرگزاري مهردر تاریخ 

 300 در حال حاضرو) 1384/09/02
عادل در هزار معلم داراي مدرك م

 2 (  دارد وجود آموزش و پرورش

 سید حسن نقوي مدیرکل 85شهریور 
دفتر ارتقاء مهارت هاي حرفه اي و 
 -تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش

  )خبرگزاري مهر 
خوانندگان گرامی توجه بفرمایند که  
معلومات معلمان دیپلمه و  زیر دیپلم 
 چگونه با  توقع ونیاز امروز ازمعلم

 که باید  سازگاري نماید؟معلمی میتواند
خود را از حالت صرف انتقال دانش و 

 به  صرفاودخمعلومات خارج کند و به  
هء عنوان فرد راهنما و هدایت کنند

و روش وده نظاره نم جریان یادگیري
هاي فعال تدریس  را ابتدا خود 

در کالس  را بیاموزد تا بتواند آنها 
  .درس  بکار گیرد 

 درصد معلمان 70لغ بر  باجالب اینکه
مرد دیپلم و فوق دیپلم مقطع تحصیلی 
ابتدایی مناطق شهري ، شغل دوم 

 درصد معلمان فوق 50دارند  وحدود 
 25 تا 20دیپلم مقطع راهنمایی و 
 شغل  نیزدرصد دبیران دوره متوسطه

 فرصت فرا گیري و بنابراین.دوم دارند
  .روشهاي نوین تدریس را نیز ندارند

 به روشهاي موفق تدریس  جهت توجه
به کشور فنالند نظر افکنیم که  یکی از 
بهترین سیستمهاي آموزشی را دارا می 
باشد و حتی وزارت خانه اي بنام 
وزارت تدریس را ابداع نموده اند  و 
سرانه دانش آموزي در آن بر ابربا 

 بودجه سهمر میباشد و دال5000سالی 
 6,4 برابر با 2005آموزشی آنها در سال 
در حالی که  . درصد بوده است
  متوسط  این سهم  در
سازمان "  کشورهاي عضو

  "اي هاي اقتصادي و توسعه همکاري
OECD درصد و در 5,3  ،برابر با 

 درصد است  وبه قول آقاي 3ایران 
 " وزیر  آموزش و پرورش"فرشیدي 

 درصد آن را حقوق معلمان 90
وکارکنان وزارت آموزش و پرورش 

بی دلیل .ختصاص میدهدبه خود ا
نیست که کشور فنالند در آزمون مهم 

  پیزا
Das Programme for 
International Student 
Assessment (PISA)   

 
هاي علمی و  که به سنجش توانایی

 ساله 15آموزان  اطالعات دانش
میپردازد ، در صدر کشورهاي شرکت 

 سیستم آموزش   وگرفتکننده قرار 
سیستم آموزشی بعنوان بهترین « آن

این کشورکه در آن . قلمداد گردید
آموزش و نیز غذاي گرم در مدارس و 
کتب درسی ووسائل آموزشی  همه به 
رایگان در اختیار دانش آموزان قرار 
میگیرد ،  موفقیت خود را در سیستم 

 -1 امر  مهم  است 3آموزشی مدیون  
اعطاي آزادي تصمیم و انتخاب  روش 

 -2.یم و تربیت به کومونها در تعل
ارزیابی و کنترل مرتب کیفیت در 

 به  اهمیت بایسته -3.سطح مدارس
 مسب تجارب شخصی عملی و تئوریک

 دانش آموزان در طول شده توسط
  .وتقش دادن به آن درآموزشزندگی 

 آینده در پرتو نتایج آزمون شماره در  
پرلز در ایران به نقش مطالعه آزاد و نیز 

ق و محتواي فقر اقتصادي در عم
یادگیري دانش آموزان میپردازم و 
برنامه نظام آموزشی حاکم را براي 
مقابله با نتایج این آزمون مورد بررسی 

  .قرار میدهم
رژیم بحران سازي که : انقالب اسالمی 

می خواهد به زور حکومت کند، نمی 
تواند بر تجاوزهاي خود به  حقوق انسان 

   :انسان نیفزاید

وق انسان تجاوزها به حق
و استواري و پیگیري 

  :زادي آمبارزه براي 
  
فعال  یاسر گلی،  ، 86 مهر 19در ◄

دانشجویی و دبیر سابق اتحادیه ي 
 در ، دموکراتیک دانشجویان کرد 

مقابل دانشگاه آزاد سنندج بازداشت 
به دنبال بازداشت این فعال .شد

دانشجویی،نیروهاي امنیتی به منزل 
 از تفتیش وي مراجعه کردند و پس

خانه،کیس کامپیوتر و دفترچه ي  
یادداشتهاي شخصی وي را با خود 

یاسر گلی چند ماه قبل از حق .بردند
ادامه ي تحصیل در مقطع کارشناسی 
ارشد محروم شده بود و جزو 
  . دانشجویان ستاره دار محسوب می شد

آرش کوهی دبیر  ، 86 مهر 20 در ◄
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه 

وم پزشکی اعالم کرد وزارت عل
بهداشت و آموزش پزشکی امروز با 
ارسال نامه اي به انجمن اسالمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجوز 
فعالیت این تشکل دانشجویی را لغو و 
عنوان نموده که به علت انکه در سال 
گذشته این انجمن در حالت تعلیق به 
فعالیت هاي خود ادامه می داده ادامه 

یت این تشکل در سال جاري غیر فعال
  .قانونی می باشد

احسان منصوري،   ، 86 مهر 20 در ◄
احمد قصابان و مجید توکلی، سه 
دانشجوي بازداشت شده دانشگاه امیر 

 ماه  بازداشت در 5پس از بیش از رکبی
 زندان اوین، به بند عمومی 209بند 

 در  این سه نفر .منتقل می شوند
ي و در پی اردیبهشت ماه سال جار

توزیع نشریات دانشجویی که به گفته 
مقامات ایران در آنها به مقدسات اسالم 
. توهین شده است، بازداشت شدند

دانشجویان می گویند لوگوي نشریات 
جعل شده است و آنها با این نشریات 

این سه دانشجو به . ارتباطی نداشته اند
گفته خانواده هایشان تحت شدیدترین 

  .ور به اعتراف شده اندشکنجه ها مجب
طی روزهاي   ، 86 مهر 21 در◄

گذشته چندین نفر از پیروان مکتب 
قرآن در شهرستان بوکان ، توسط 

 این  .نیروهاي انتظامی بازداشت شدند
افراد که تعدادي از آنان فرهنگی می 

محمد کریمی ، عبارتند از باشند ، 
طاهر کریمی ،ابراهیم اسماعیل پور، 

 ،اسماعیل ادیب علی رسول نژاد
حسامی ،ناصر حاجی پیروتی ،خالد 
خداکرمی ،حسین شاه وردي ،مصطفی 

  . نادري و نادربایزیدي
 محمدحسین  - 86 مهر 21 در ◄

دریاباري مدیرمسوول هفته نامه 
 در پی شکایت هیات نظارت "گویه"

 بازپرسی 9بر مطبوعات در شعبه 
  . دادسراي قم حاضر و تفهیم اتهام شد

صدور دستور ضرب   ، 86 مهر 21 ◄
 ، وشتم سرهنگ بازنشسته احمد فتح

یک زندانی سالخورده بیمار اهللا توسط 
مقامات زندان اوین باعث درگیري 

 7شدید زندانیان سالن یک اندزگاه 
   . شت زندان با ضاربین گ

یورش و ضرب و شتم وي توسط    
(  زندان 7عوامل ریاست اندرزگاه 

به آسیب منجر ) حاج داود بالوایه 
دیده گی شدید دست و پا و کمر این 

بر اثر . شت زندانی بیمار و سالخورده گ
 . درگیر شدند زندانیان با ضاربان ،نآ

 نفر 4حداقل ، در این درگیري شدید 
 فرد 6مجروح و به بهداري زندان و 

 240دیگر نیز به انفرادي هاي بند 
  . منتقل گشتند 

قی عماد الدین با  ، 86 مهر 22 در ◄
 و که به دلیل ادامه فعالیت هاي خود

هین به مقامات و تبلیغ علیه به اتهام تو
نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 

 انقالب اسالمی احضار 6دادگاه شعبه 
 بعد از ظهر امروز با حکم  شده بود،

  . قضایی بازداشت شد
  

  16صفحهدر 

  بن بست مضاعف؟
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براي مثال، عده اي به بهانه جهانی 
را دستخوش شدن، استقالل کشورها

آسیب دانسته و در صدد برآمده اند تا 
اهمیت استقالل را درروابط بین المللی 
به سود ابرقدرتهاي اقتصادي کم رنگ 

  .شده جلوه دهند
استقالل در مقوله هاي مادي و معنوي 
گوناگونی  نظیر سرزمین، اقتصاد، 
ارتش، فرهنگ، دین، عاطفه، انتخاب 

نقشی ...  کردن، تصمیم گرفتن، و
اساسی ایفاء میکند که غالبا نادیده 
گرفته یا اهمیت کمی به آن داده شده 

این نوشتار، کوشش دارد تا . است
 انسان را مورد "استقالل فردي"

  .مطالعه اجمالی قراردهد
  

از نظر عملی درمیان دومفهوم 
، می بایستی "وابستگی" و "استقالل"

  "همبستگی"به مفهوم سومی یعنی 
بادرنظر .  داشتتوجهی خاص مبذول

گرفتن واژة همبستگی، می توان معانی 
  :روشن و شفاف تري از آنها داشت

  
براي یک کشور یا ): 1( استقالل -1

یک تشکیالت سیاسی، استقالل به معناي 
خودمختاري در تصمیم گیریها بدون  
نفوذ یا نیابت شخص یا اشخاص یا 

استقالل . کشوردیگري می باشد
ن به خود اقتصادي را هم می توا

  . کفائی خالصه نمود
از لحاظ علوم انسانی،  در فرهنگ 
دهخدا،استقالل به معانی استبداد، 

.  آمده است... ضابط امرخویش بودن 
حالتی که ". بدون قیمومت، مستقل

انسان به خودي خود به عملی اقدام 
کند، آزاد و بدون وابستگی اخالقی یا 

با کمی تأمل در این ). 2("فکري
 به سادگی درمی یابیم که این معانی،

. استقالل درانسان شالودة استبداد است
دلیل آن هم اینست که صاحب تصمیم 
در جمع آوري اطالعات و درنظر 
داشتن قوانین و اصول و اخالق آزاد 

برخالف تعریف ریمون بودون (نبوده
بدون ویا )) 2( بودن "آزاد"در مورد 

با تعقل فقط درمحدودة آنچه در ذهن 
قرآن چنین . د  دارد عمل میکندخو

فردي را به کسی که خود راهنماي 
خویش است، نه میشنود و نه می بیند، 
وبه دوراز حقیقت، معرفی کرده و 

این انسان ). 3(وعدة جهنم به او میدهد
علی رغم تصورخود، درزندان مخوف 

مهاتما گاندي . ذهن خویش اسیراست
رهبر فقید استقالل هندوستان می 

اگرما آزاد شویم، هندوستان " :گوید
 آزاداست و دراین تفکراست که شما

می ) سواراج(یک معنی از استقالل 
یعنی شرط الزم براي استقالل . "یابید

  . کشور، آزادي مردم است
اطاعت از "از دیدگاه آقاي بنی صدر، 

ن خود آ، ولو انسان قدرت را از قدرت
بداند، از دست دادن استقالل است و 

 خویشتن را رهبري نمی دمی خودآ
کند بلکه عنان قدرت را به رابطه اي 

ن را قدرت آیند آسپرده است که بر
به بیان ساده تر، از نظر  . "می خوانیم

ایشان قرارگرفتن در روابط قوا انسان 
را، چه مسلط یا زیر سلطه، ازآزادي 
خویش غافل میکند و استقاللش 

  ). 4(راازدست میدهد) خودمختاري(
  
یعنی قبول عوامل و ): 5(بستگی  هم-2 

قوانین و مقرراتی که از منابع بیرونی 
اما این ما . در تصمیم ما مؤثر میشوند

هستیم که آن عوامل را انتخاب یا 
قبول می کنیم ویاخود درایجاد آنها 

قواعد و قوانین ) . 6(شرکت داشته ایم
که (بین المللی دررابطه با همبستگی 

) یکی می دانندبعضی تعمدا با وابستگی 
در حیطه علوم . جهانی ازآن دسته اند

انسانی،از جمله این عوامل، در 
صورتیکه به آزادي انسان صدمه نزند 
وبه وابستگی منجرنشود، دین و یا 
هرایدئولوژي که دربکارگیري آن زور 
. واکراه نباشد، را می توان نام برد

درچنین حالتی که عوامل بیرونی نقش 
 را ایفا می کنند، این اطالعات و رهنما

انسان است که درلحظه گرفتن تصمیم 
. و یا انتخاب، با استقالل عمل میکند

دراینجا است که استقالل درتصمیم 
گیري به درستی انجام میگیرد، زیرا به 
دلیل به کار گرفتن عوامل بیرونی ، 
. همراه با آزادي عمل کرده است

تأکید قرآن بر نبودن اجبار در 
، براي پاسداشتی )ندگیروش ز(دین

ازهمین آزادي یعنی خودمختاري 
قرآن به این دلیل حکم ). 7(انسان است

به مشورت در همه کارها را به مسلمین 
که همبستگی را درآنها ) 8(داده است

روزافزون نموده و از استبداد و 
این یک اصل مهم . خودرأیی دور کند

در قرآن است، حتی اگر مشورت 
د و مضر درپی داشته عواقبی ناخوشاین

. باشد، نمی توان از آن اجتناب نمود
زیرا اصل بر خودمختاري انسان است، 

  ).9...(نه سود و پیروزي و
همبستگی به مثابه انگشتان دست یک 
پیانیست است که در حین استقالل 
عمل از یکدیگر، با همبستگی شان 
بزرگترین شاهکارهارا خلق می کنند 

. ابسته گردندبدون اینکه به یکدیگرو
در (دلیل عدم وابستگی شان اینست که 

هنري ) استقالل و آزادي حرکت
جدید، درپی هنري دیگر خلق میشود 

در این حالت است .وادامه پیدا میکند
یعنی به . که تعقل انجام میشود

کارانداختن قواي ادراك و تجزیه و 
تحلیل داده ها و اطالعات گوناگون 
 به جهت هرچه بیشتر نزدیک شدن

حقیقت براي گرفتن تصمیم 
  ).استقالل(درخودمختاري

  
یعنی تحت نفوذ و سیطره :  وابستگی-3

این نفوذ و سیطره می . قرار داشتن
تواند یک کشور، شخص یا دین یا  
اعتقاد و ایدئولوژي و یا قوانین و 
مقررات ویا اقتصادي باشند که به 
ابزاري به نام زور بدل شده و در ذهن 

ن عمل و تصمیم را ازاو وابسته، توا
انسان کارپذیر شده و خود را . میگیرد

  .دراختیار آن زور قرار میدهد
متأسفانه زمینۀ وابستگی همواره 
درجوامع بشري فراهم بوده و تودة 
عظیمی را درطول تاریخ آلوده ساخته 

با پیشرفت همه جانبه انسان، این . است
پدیده نه تنها کاهش نیافته ، بلکه همه 

تر گردیده ، هرچند از کیفیت آن گیر 
  .   کاسته شده باشد

  
به نظرمیرسد مهمترین نقش استقالل، 

باشد و ) خودمختاري(استقالل فردي
دیکر موارد استقالل معلول این 

این گفتۀ گاندي که . استقالل باشند
پیروزي بر وابستگی را براي هندوستان 
کسب کرد، می تواند شاهدي براین 

  همچون استقاللییک" :ادعا باشد
 باید توسط هر کس وبراي )سواراج(

یک انسان که . خودش تجربه شود
خوددرحال غرق شدن است، 
هرگزنخواهد توانست دیگري را نجات 

درحین برده بودن، پرمدعائی . دهد
است که به فکر آزادي دیگران 

 او استقالل جامعه را نتیجه ".باشیم
استقالل تک تک افراد آن جامعه 

  .ت واین رمز پیروزیش بودسمیدان
انسان موجودي است که از بدو تولد، 
براي ادامه حیات وزنده ماندن، 

تجربه ) مادر(وابستگی خودرا به دیگري
به محض رسیدن به سنین . میکند

نوجوانی وحتی قبل از رسیدن به 
استقالل مالی، گریزان ازاین وابستگی، 
به اشکال گوناگون به ابراز خودکفائی 

جمع استقالل و (ودمختاريو حتی خ
واین عمل نشانی . اقدام میکند) آزادي

از استقالل فردي درنفس انسان را 
انسان درناخودآگاه . باخوددارد

خویش، پی به زندان وابستگی درونیش 
  . برده و درتالش رهائی خود می باشد

در خودمختاري به دلیل اینکه انسان 
خودرا مسئول می داند، عقل او 

رفتن تصمیم را به عهده مسئولیت گ
میگیرد، که درنتیجه به حقیقت نزدیک 

 "استقالل"درصورتیکه در .  تر میشود
یا در وابستگی، تصمیم از قبل توسط 
عوامل درونی یا بیرونی، بدون یا با 
. دخالت قوة تعقل  گرفته شده است

دراین حالت انسان به مثابه ابزاري می 
 ماند براي تمکین خواسته هاي عوامل
بیرونی یا درونی که بدون یا با به 
کارگیري عقل خویش به آنها عمل می 

درنتیجه، تصمیماتی که میگیرد، . کند
هماهنگ احتیاجات واقعی او درجهت 

) 10(ظریفیان در تحقیقی . رشد نیستند
استقالل (خودمختاري "نشان می دهد 

شرط غیرقابل اجتناب براي ) فردي
آن، قر. "گسترش شایستگی انسان است

حتی تحمیل اجباري راه و روش 
به انسان، ) دین(خوب و پسندیده را
  ). 11(ضد رشد  می داند

در تصمیم گیري و ) 12("آزادي"
انتخاب را نباید با خودمختاري در 
. تصمیم گیري و انتخاب اشتباه گرفت

 درآنست که "آزادي"نا همتا بودن 
 بردگی را "آزادانه"انسان می تواند 
 ویا وضع نامطلوب .انتخاب نماید

شخصی و یا اجتماعی موجود را نتیجه 
انتخاب آزاد خود یا اکثریت جامعه اي 
که درآن زندگی میکند بداند و 
حرکتی براي تحول در آن انجام 

اما آیا می توان ادعا کردکه . ندهد
، در استقالل "آزادانه"این انتخابِ 

صورت گرفته است؟ ) خودمختاري(
یک ناپذیري این یکی از دالئل تفک

استقالل و آزادي در همه موارد 
درجوامع دمکراتیک، هنگامی . میباشد

اکثریت می تواند ادعاي حکومت کند 
هم (که رأي دهندگان با خود مختاري

تصمیم ) درآزادي و هم در استقالل
  .خودرا گرفته باشند

 رسم است امروزه، آن کاندیدي که 
در انتخابات پول بیشتر خرج میکند، 

بیشتري  هم براي انتخاب شدن شانس 
این پدیده بیانگر این واقعیت . دارد

 "آزادي"است که رأي دهنده، در
انتخاب خود را کرده است، اما وابسته 
به . به عاملی بوده که پول ایجاد میکند

این ترتیب می توان ادعا نمود، رأي 
نبوده ) مستقل(دهنده خودمختار 

ووابسته به آن عاملی بوده که پول 
  .یجاد کرده استا

در میان گروه هاي سیاسی و احزاب و 
مجالس قانون گذاري و امثال اینها که 
نخبگان سیاسی جمع اند، باتأسف وضع 

آراء و نظرها و . به همین منوال است
تصمیمات اغلب از روي اعتماد، دسته 

داده و ... بندي، دستور حزبی، روابط و
به گفته گاندي، وقتی . گرفته میشوند

ها استقالل رادرخود تجربه نکرده این
باشند، چگونه می توانند ادعا کنند که 
جامعه را نجات می دهند؟ درچنین 
شرائطی،  درواقع تصمیمات توسط 

آنان، . عده اي اندك گرفته میشوند
خود و گروه خود و جامعه و کشور 
خویش را از منافع  مشورت و نظرات 

  .مختلف محروم می کنند
 )13( فرانسیس گالتوندانشمند انگلیسی

 تنها ،اعتقاد داشت که در یک جامعه
تعداد اندکی مشخصه هاي الزم براي 
هدایت سالم آن جامعه را در خود 

او بخش بزرگی از عمر خود را . دارند
صرف اثبات این نظریه کرده بود که 
اکثریت افراد یک جامعه فاقد ظرفیت 

  .الزم براي اداره جامعه هستند
ه در بازار مکاره اي در روزي در حالیک

نزدیکی شهر محل اقامتش پلیموت 
مشغول قدم زدن بود بجائی رسید که 
در آن مسابقه اي ترتیب داده شده 

یک گاو نر فربه انتخاب شده و در . بود
هر . معرض دید عموم قرار گرفته بود

کس که تمایل شرکت در مسابقه را 
 پنس می پرداخت و ورقه 6داشت باید 
در . ه را تحویل می گرفتاي مهر شد

آن ورقه باید تخمین خود را از وزن 
نزدیک ترین تخمین . گاو نر می نوشت

به واقعیت برنده مسابقه بود و جوائزي 
  .به صاحب آن تعلق می گرفت

 نفر در مسابقه شرکت کردند 800حدود
افراد از همه . تا شانس خود را بیازمایند

از قصاب . تیپ و طبقه اي آمده بودند
گرفته که قاعدتا باید بهترین و نزدیک 
ترین نظر را به واقعیت می داد تا 
. کشاورز و مردم عامی بی تخصص

گالتون این گروه افراد را در مقاله اي 
 "طبیعت"که بعدا در مجله علمی 

منتشر نمود به کسانی تشبیه کرد که در 
دوانی، بدون کمترین  مسابقات اسب

ه و تنها بر دانشی نسبت به اسبها و مسابق
اساس شنیده هائی از دوستان، روزنامه 
ها و این طرف و آن طرف بر روي 

او هم چنین . اسب ها شرط می بستند
با مقایسه این وضعیت با دموکراسی 
نوشت همان قدر که افراد درکی از 
وزن گاو نر داشتند بهمان میزان نیز 
وقتی در انتخابات شرکت می کنند تا 

را رقم بزنند از سرنوشت سیاسی کشور 
اوضاع مملکت و مسائل مربوط به آن 

  .مطلعند
اما یک چیز براي گالتون جالب بود، 

او می . اینکه متوسط نظر افراد چیست
خواست ثابت کند چگونه تفکر افراد 
وقتی نظریاتشان باهم جمع شده و 
معدل گرفته می شود در صورتی که 
. متخصص نباشند از واقعیت بدور است

ابقه را به یک تحقیق علمی او آن مس
پس از اینکه مسابقه به انتها . بدل نمود

رسید و جوائز پرداخت شد، ورقه هائی 
را که افراد بر روي آن نظرات خود را 
در خصوص وزن گاو نر منعکس کرده 
بودند از مسئولین مسابقه به عاریت 
گرفت تا مطالعات آماري خود را 

  .برروي آنان انجام دهد
.  نظر داده شده بود787مجموعا 

منحنی  گالتون به غیر از تهیه یک سري
آماري دست به محاسبه متوسط نظرات 

او می خواست دریابد عقل جمعی . زد
مردم پلیموت چگونه قضاوت کرده 

بدون شک تصور او این بود که . است
عدد مزبور فرسنگها از عدد واقعی 
فاصله خواهد داشت چرا که از دید 

عقب مانده در آن وي افراد خنگ و 
جمع اکثریت قاطع را تشکیل می 

  .دادند
متوسط نظرات جمعیت این بود که 

 پوند وزن دارد و وزن 1197گاو نر 
واقعی گاو که در روز مسابقه وزن 

گالتون .  پوند بود1198کشی شد 
نظر جمع تقریبا بطور . اشتباه می کرد

گالتون . کامل با واقعیت تطابق داشت
 می دهد که قضاوت نوشت نتایج نشان

هاي جمعی و دموکراتیک از اعتبار 
بیشتري نسبت به آنچه که من انتظار 

  .داشتم برخوردارند
در تجربۀ گالتون، افراد تصمیم گیرنده 
به دلیل منافع شخصی که مستقیما با 
تصمیم آنان درارتباط بوده، سعی در 

وزن (نزدیکی هرچه بیشتر به حقیقت 
 تا برندة آن را داشته اند) حقیقی گاو
براي این کار، تمام داده . مسابقه شوند

ها و نظرات و تجربه هاي خود و احیانا 
َ دیگران را بکاربرده بودند و بدون 

که باید مثال (قبول فشاري ازبیرون 
وزن گاو را اینقدر بنویسی، یا به جاي 
، !)وزن گاو باید وزن گوسفند را نوشت

شانسی رقمی می نویسم ( یاازدرون 
امیگیره یا نمیگیره، یا اینکه مثال فالن ی

حواریون حضرت مسیح گفته وزن گاو 
بدون )  کیلو بیشتر نمی شود900از 

درنظر داشتن محدودیتی، بااستقالل 
کامل وبه کارگیري عقل خود، نظر 
خویش را برروي برگ مسابقه نوشته 

نتیجۀ این خودمختاري افراد  .بودند
دن شرکت کننده درمسابقه، نزدیک ش
  .به حقیقت را درپی داشته است

بدین ترتیب، تصمیم گیرندگان یا 
انتخاب کنندگان، به خصوص در 
امرسیاست، تصمیمی را که به دور از 

مشارکت واقعی د ر (خودمختاري جمع
اتخاذ می کنند، )  مشورت و یا انتخابات

به نتیجه اي دور از حقیقت میرسند که 
اگر آن را خیانت ندانیم، ثمره اي 

جزدوري ازحقیقت و ناکامی و شکست 
 . درپی نخواهد داشت

________________  
Indépendance -Autonomie1-   

  ریمون بودون جامعه شناس فرانسوي 
Raymond Boudon2  

هر که را خدا   -97 اسراء - قرآن-3
راهنمایى کند آن کس به حقیقت 
هدایت یافته و هر که را گمراه کند 

نما و دوستى و دیگر جز خود او راه
نگهبانى برایش نخواهى یافت و روز 
قیامت زیر و رو در حالى که کور و 
گنگ و کر هم باشند محشورشان 

کنیم و منزلگاهشان جهنم است  مى
جهنمى که هر گاه آتشش خاموش 
شود باز شدیدتر سوزان و فروزان 

  ).المیزان(کنیم مى
 براي توضیحات بیشتر رجوع شود -4

 نوشتۀ آقاي "ادعقل آز"به کتاب 
  ابوالحسن بنی صدر

 Hétéronomie5-   
 18 و 17 سورة زمر آیه هاي - قرآن-6
 و کسانى که از عبادت طاغوت ".

پرهیز کردند و به سوى خداوند 
بازگشتند، بشارت از آن آنهاست پس 

همان کسانى  17 !بندگان مرا بشارت ده
شنوند و از نیکوترین  که سخنان را مى
نند آنان کسانى هستند ک آنها پیروى مى

که خدا هدایتشان کرده، و آنها 
  18 ". خردمندانند

و اگر  - خطاب به پیامبر99 یونس -7
خواست، تمام کسانى  پروردگار تو مى

که روى زمین هستند همگى به اجبار 
خواهى   آیا تو مى،آوردند ایمان مى

مردم را مجبور سازى که ایمان 
 و بقره 28و هود .  )المیزان (!بیاورند؟

  ... و. 256
  .38 - شورا-8
 - پرتوي از قرآن– 159 آل عمران -9

با آن عواقب  (5آیت اهللا طالقانی جلد 
 احد ي که در شورايسخت و ناگوار

 که بر يا پیش آورد و آن ضربه
 که از یمسلمانان وارد شد و آن بزرگان
 ي فکره دست داد و آن شکاف و تفرق

 آمد  که در اجتماع آنان پدیدیو جنگ
 شوند، همه یر متالشکسو نزدیک بود ی

 پناه یاز آثار شورا بود که مدینه را ب
گذاردند و برخالف نظر شخص آن 

 دشمن پیش راندند، يحضرت به سو
ها باز اصل شورا را تحکیم   این  با همه

 ی اجتماع اسالمه کند، چون پای یم
ها و   همیشه، تا اندیشهياست و برا

 یرأی  هر صاحباستعدادها بروز کند و
 يخود را شریک بداند و مسلمانان برا

آینده و همیشه تربیت شوند و بتوانند 
در هر زمان و هر جا بعد از غروب 

  ).د کننينبوت خود را رهبر
   ظریفیان- ف-10

Zarifian, Ph. (2001) Le modèle 
de la compétence, Paris, 

Éditions Liaisons.  
کراهى در قبول دین ا -256 بقره -11

 گمراهی از راه رشدراه ) زیرا (،نیست
بنا بر این، کسى که . روشن شده است

بت و شیطان، و هر موجود [به طاغوت 
کافر شود و به خدا ایمان ] طغیانگر

آورد، به دستگیره محکمى چنگ زده 
و . است، که گسستن براى آن نیست

  ) تفسیر نمونه(.خداوند، شنوا و داناست
زادي، مفهوم  منظور از این آ-12

تعریف لیبرال (متداول از آزادي است
  ).آن

 اقتباس شده از مقاله 1822-1911  
–آناتومی یک حادثه غیرعادي "

 Francis. سایت انتخاب-"شهیدثالث
Galton13-   
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 من دانشجوي سمنان هستم آخر "
هفته به خانه امان درتهران می آیم 

 3500قبال کرایه سواري تهران سمنان 
 بود ولی بعد از سهمیه بندي تومان

 تومان شده 12000بنزین تبدیل به 
حال من دانشجو چگونه باید این مبلغ 

   ."را بپردازم
سهمیه بندي بنزین اثرات نامطلوبی 
داشته بخصوص براي مسافرکش ها 
بطوریکه باعث بیکاري بسیاري از آنان 

روي ماشین ها کاغذي می . شده است 
 مازاد شما را زدند که نوشته بود بنزین

 حمل بار "مردم می گفتند  . میخریم
 هزار 27ازورامین به تهران پیش ازاین 

تومان بود ولی درحال حاضراین مبلغ 
 هزار تومان افزایش یافته یعنی 35به 

 در صد بعد از 30کرایه وانت بار 
سهمیه بندي بنزین افزایش یافته 

  ."است
افزایش قیمتها زمانی صورت می گیرد 

قه تحریم و محاصره اقتصادي که حل
ایران روزبروز تنگ ترمیشود و خطر 

یکی . جنگ بر ایران سایه انداخته است
از اقتصاد دانان معروف ایران که استاد 
دانشگاه هم میباشد وضعیت اقتصاد 
ایران را نابود شده بیان می کرد و می 
گفت دولت احمدي نژاد وضع خراب 
رانابود نمود و هیچ امیدي به 

بوداقتصادي  نیست تا زمانی که به
بهبود سیاسی حاصل نشود و نمی توان 
. هیچ انتظاربهتري از دولت داشت

علت را سئوال کردم ایشان گفت 
اقتصاد ایران به تورم مزمن گرفتار 
است که خود نتیجه سیاست هاي غلط 
اقتصادي سالهاي قبل می باشد و همه 
دولت ها در این امرمقصر می باشند 

دي نژاد با بکارگیري افراد ولی احم
بی صالحیت کار دست جامعه داده 
است  بطوریکه وضعیت اقتصادي مردم 

 دالر رسیده 76امسال که بهاي نفت به 
 که 76 سال بیش یعنی سال 10نسبت به 

.  دالر بود بدتر شده است9قیمت نفت 
ایشان معتقدند ضعف مدیریتی 

بنحویست که با این همه درآمد نفتی  
توانسته براي رفاه مردم و بهبود دولت ن

اقتصادي و رشد اقتصادي کشور 
اقدامی نماید و اقزود دولت با 
بکارگیري مدیران و کارشناسان ناآشنا 
به مسائل اقتصادي باعث شده وضعیت 

  .معیشتی روزانه مردم وخیم ترگردد 
از اثر سهمیه بندي بنزین برافتصاد 
ایران سئوال کردم  ایشان بدین باور 

د که این عمل باعث افزایش تورم، بو
بیکاري، قاچاق وگرانی خواهد شد 

 در صدي کنونی را 25بطوریکه تورم 
 در صد  خواهد رساند و قیمت 35به 

ها روزانه افزایش خواهند یافت و 
در یک کالم . مردم فقیرتر خواهند شد

ایشان سیاست اقتصادي دولت نهم را 
شکست خورده می داند که هیچ راهی 

 بهبود آن وجود ندارد مگر جهت
اصالحات سیاسی و اصالحات اقتصادي 

  .همزمان صورت گیرند
همانطوریکه این اقتصاد دان از 
وضعیت بد معیشتی مردم می گفتند 
براي درك بهتر مسئله به  مالقات یکی 
از اساتید با سابقه دانشگاههاي معتبر 
ایران رفتم و از او پرسیدم آیا به نظر 

 اقتصادي مردم شما چون وضعیت
خوب می باشد آنها با رژیم به نوعی 
همزیستی نمی کنند؟ ایشان پاسخ داد 
وضعیت خوب اقتصادي انعکاس اش 
ابتدا در وضعیت معیشتی مردم  نمایان 
میشود ولی بطور یقین و مسلم می 

 در صد از مردم ایران 70توانم بگویم 
وضعیت معیشتی دشواري دارند زیرا 

 خوراکی خود را توان خرید مایحتاج
ندارند و ما این را از سبد خرید روزانه 
مردم می فهمیم مثال خرید روزانه 

 شکرو آرد، –مردم عبارتند از روغن 
  روز یکبار قادر به خرید 2مردم هر

 روز یکبار قادربه خرید 3سبزیجات و 
خوردن گوشت به . حبوبات می باشند

هفته اي یکبار مبدل شده است در 
 روز 15 و تخم مرغ هر صورتیکه مرغ

یکبارو ماهی هر ماه یکبار خریداري 
ایشان اضافه کردند طبق . میشود

مطالعات دانشگاهی کودکان ایرانی 
عمدتاَ از خوردن مرغ و تخم مرغ 

ماهی، گوشت ومیوه محروم می باشند 
 -و منابع اصلی غذاي کودکان را نان

 سبزي خوردن پیازو سیب -چایی
  . زمینی قلمداد می کرد 

 درصدي 5این استاد برجسته افزود بجز
که در ایران وضع مالی بسیار خوبی 
دارند، اکثر کارمندان عالیرتبه شرکت 

 - نظامی- صنایع پتروشیمی-نفت
 - پزشکان متخصص-خودروسازي

 - علوم آزمایشگاهی -دندانپزشکان 
 5که اینها هم .... اساتید دامشگاه ها و

قادر در صد جامعه را تشکیل می دهند 
 درصد هم 10. به تغذیه خوب هستند 

 بازاریان و دیگر اقشار –کارمندان 
متوسط  روبه باال هستند که این بخش 
وضع خوراکی نامناسبی هم ندارند 

 در صد مردم یا وضعیت 80بقیه یعنی 
معیشتی خوبی ندارند یا وضعیت 

ایشان می گفت . بسیاروخیمی دارند
ت  ساع12یک کارگر پیمانی در قبال 

 هزار تومان می گیرد و یک 180کار 
 سال کار در شهرستان 30معلم بعد از 

 هزارتومان حقوق میگیرد در 175
صورتیکه خط فقر طبق ارقام دولت در 

 هزارتومان و در شهرستان 600تهران 
او می گفت در .  هزار تومان است400

برخی از شهرها مثل خرمشهر مردم آب 
  .ذاآشامیدنی ندارند چه رسد به غ

باتوجه به گفتار فوق فقرغذایی در 
ایران افزایش یافته و سفره غذاي مردم 

  .روزانه کوچکتر  میشود
اکثر آنانی که قدري توانایی مالی 

دارند  در فکرخروج از ایران  هستند  
برایشان  مهم نیست کجا بروند مهم 

اینست از دست جمهوري اسالمی  
با دانشجویانی که حرف .  راحت شوند

 زدم حتی آنانی که والدین شان از می
موقعیت خوب اقتصادي 
برخورداربودند جملگی قصد خروج از 

تمامی کسانی که . ایران را دارند
روزگاري از مدافعین سرسخت 
جمهوري اسالمی بوده اند و از برکت 
هرج و مرج اقتصادي و سرسپردگی به 
رژیم مالی اندوخته اند وپولی به جیب 

دارند و یا از وطن زده اند قصد فرار 
فرار کرده اند آنان مشتی روزه خوان 
را بجان مردم انداخته اند و خود 
بهمراه پولهاي باد آورده در حال 

 آمریکا و کانادا می –فراربه اروپا 
  .باشند

از آنجاییکه سرمایه گذاري در ایران 
بازدهی چندانی ندارد و ایران با خطر 
تحریم اقتصادي روزافزون و جنگ 

جه است بسیاري از سرمایه داران موا
یا پول خود را در مسکن گذاشته اند و 
یا تالش دارند سرمایه خود را از ایران 
به خارج بیاورند که برخی از آنان 
جذب امارات عربی و شیخ نشینهاي 
حاشیه خلیج فارس شده اند و شعباتی 

براي اطالعات . در آنجا باز کرده اند
ه با دو سرمایه بیشتردر مورد بازار سرمای

داربه پاي بحث نشستم هر دو آنان از 
وضع خراب کارخانه ها و دشواري 

یکی از آنان . کارتولیدي می گفتند 
بیان کرد با ورود بی رویه پارچه و 
لباس از چین کار نساجی ها رو به 

وخامت گذاشته و بیشتر اوقات آنان با  
نخ ریسی می گذرد و تابحال چندین 

بسته شده ویا در حال کارخانه نساجی 
بسته شدن می باشند مثل کارخانه 

او می گفت درچند ماه . نساجی کرج
اخیر تعداد زیادي از کار خانه ها ایران 
مثل نیشکر هفت تپه اعالم ورشکستگی 

 کارخانه کود 300کرده اند و یا مانند
 هزار 15شیمائی تعطیل شده اند و 

کارگر بیکار شده و از نان خوردن 
دیگري می گفت ایران . اندافتاده 

محیطی پر خطر براي سرمایه می باشد 
زیرا آمریکا تصمیم گرفته اقتصاد ایران 

وقتی از او پرسیدم تحریم . را خفه کند
ها چه اثري بر شما گذاشته اند؟ پاسخ 
داد اضطراب و احساس ناامنی در 
سرمایه گذاري و بدنبال آن رکود 
وز اقتصادي و ادامه داد نمی بینی هرر

کارگرها بیکارمی شوند و کارخانه ها 

بعالوه اگر می . ورشکسته می گردند
خواهیم چیزي از اروپا وارد کنیم  
براي باز کردن اسناد اعتباري  مشکل 
داریم و متذکرشد تنها بانک مهم 
ایرانی که هنوز توسط غرب تحریم 
نشده است بانک ملی می باشد که اگر 

عرکه آن هم تحریم شود کاله ما پس م
او می گفت سرمایه دارانی که . است

در دوبی و یا کشورهاي دیگر دفتر 
دارند مشکلی براي وارد کردن جنس 
به ایران ندارند ولی آنانی که از این 
امکان محروم هستند قدري با مشکالت 
مواجه میباشند که احتماالَ در صورت 
صدور قطعنامه سوم این امر دشوارتر 

 گفت  جنگ او در ادامه. خواهد شد
اقتصادي برخالف جنگ نظامی موشک 

  .ها و خمپاره هایش بی صدا هستند 
 بقصد انحراف کشاندن افکارعمومی از 
سیاستهاي خویش و مشغول کردن 
مردم حکومتگران  عالوه بر ایجاد 
بحرانهاي پی در پی جهت سرکوب 
مردم شرایط اجتماعی را چنان 
سازماندهی کرده اند تا مردم فکري 

نجام کارهاي روزمره اشان و سیر بجز ا
در .    کردن شکم شان نداشته باشند

ایران براي هر کاراداري باید در صف 
به ایستید که این به خودي خود کار 
بدي نیست اما فرض کنید می خواهید 
کارت ملی بگیرید باید بروید اداره 
پست و درصف طوالنی حداقل بمدت 
 یکساعت بایستید تاره اگر روزشلوغی

بعضی از پست ها جا ندارند شما . نباشد
باید در تابستان یک ساعت زیرآفتاب 

 درجه شهر 40-35سوزان و در گرماي 
تهران و در زمستان زیر برف وباران 

براي  . بیرون پست سرپا بایستید
 - تلفن- برق-پرداختن قبض آب

باید ساعتها ...... برگ خروج از کشورو 
از حال تابستان همه . در صف بایستید

رفته عصبی و بی حوصله می باشند و 
در صفها مردم بهم عصبانی میشوند زیرا 
برخی می خواهند نوبت را رعایت 

  نکنند 
عمدتاَ درایران شاهد .  و زرنگی نمایند 

هستیم هیچ کس مسئول هیچ کس 
نیست و بنوعی سعی میشود  هر فرد 
حق دیگري را پایمال کند کسی هم 

د و همه با احساس شهروندي نمی کن
از آنجائیکه  مردم . هم بیگانه می باشند 

احساس مشارکت در امور مملکتی نمی 
نمایند و اعتمادي به نهاد هاي دولتی 
ندارند عهده دار هیچ گونه مسئولیت 
شهروندي هم نمی شوند زیرا رفتاري 
که از افراد یک جامعه سر می زند 
خواه نا خواه تابع مقتضیات فرهنگی 

ست که جمع بدان تعلق جامعه اي ا
  .دارد

 باید گفت کشور ایران عالوه بر عدم 
 -امنیت اجتماعی از عدم امنیت جانی

 سرمایه - مسافرتی- درمانی-فرهنگی
گذاري و غبره رنج فراوان می برد 
مثال کمبود بنزین که این روزها 
دغدغه مردم می باشد باعث اغتشاش و 
مختل کردن کارورفاه خانواده ها 

اجتماعی گردیده است  براي وآرامش 
روشن شدن موضوع نمونه هائی می 

 من یک ":فردي میگفت . آوریم 
نیسان بصورت اقساطی خریدم که 

 هزار تومان باید اقساط 180ماهیانه 
بدهم در پی سیاستهاي موفقیت 
آمیزوچشمگیر سهمیه بندي بنزین ما در 

 روزبیشتر نمیتوانیم با ماشین کار 15ماه 
رفی قسط ماشین را هم کنیم و از ط

یا به گفته روزنامه  .  "باید به پردازم 
 فردي بدلیل "ها در اوائل شهریور

با . بیکاري خود را خلق آویز کرد
اطالع موضوع به قاضی شهریاري ، 
تحقیقات در این زمینه آغاز و مشخص 
میشود این فرد آرش نام دارد و مسافر 
کش بوده و به امرار معاش دو خانواده 

 طریق مسافر کشی می پرداخته که از
به دلیل نداشتن بنزین و عدم نوانائی 
کسب درآمد خود را در منزل پدرش 
خلق آویز کرده و به زندگی خود 

غالباَ مسافر کشی . "پایان داده است

شغل دومی براي بسیاري است تا با 
پول آن بتوانند خرج خانه و خانواده 

گران شدن . خود را تامین نمایند
ین باعث رواج فساد و قاچاق بنزین بنز

شده بطوریکه دولت مجبوربه ایجاد 
گشتی جهت جلو گیري از فروش 

بنا به نوشته . بنزین قاچاق شده است
 کارت 730 هزارو 3 ": روزنامه ها 

سوخت از اداره شهید قندي کرمانشاه 
یکی از نمایندگان  .  "به سرقت رفت

 در حال حاضر تاکسی "مجلس گفت 
ین سهمیه بندي خود را به لیتري ها بنز

شما . " تومان می فروشند1000 تا 500
 شب به 10کافی است بعد از ساعت 

پمپ بنزین ها رجوع کنید بدون 
کارت بنزین قادر خواهید بود بنزین 

از نظر اجتماعی .خود را تامین نمائید 
وضع ایران بسیار درد ناك است و 
آسیب هاي اجتماعی کشورمان 

  .بسیارند
 -افزایش  طالق: اهم آن عبارتند از 

 - گرانی- بیکاري مزمن-اعتیاد
 - خشونت خانوادگی-کالهبرداري

 -اقدام به خود کشی و آدم کشی
افزایش دختران وپسران مجرد  و 
ازهمه مهمتر نبود اخالق و اعتماد 
.  اجتماعی که ضامن نظم اجتماع است

حال سعی میشود آنچه را که دیده ام 
جامعه ایران . رایتان بگویمو شنیده ام ب

به لحاظ فساد در منطقه فقط از یمن و 
عراق بهتر است و سال به سال شاخص 

اعتماد . فساد در جامعه بدتر میشود
اجتماعی بکلی از بین رفته است آمار 

 درصد نسبت به 13طالق در کشور 
 رشد داشته در صورتیکه آمار 85سال 

.  در صد کاهش یافته است22ازدواج 
زایش اخبار قتل در ایران نگران اف

کننده و جدي می باشد با نگاهی به 
اخبار صفحات حوادث روزنامه ها به 
این نکته دردناك پی می بریم 

 تا 20بخصوص این عمل در میان افراد 
در .  ساله امر نگران کننده اي است30

بسیاري از قتل ها که رخ می دهد 
معموال تعداد زیادي از قاتالن در طیف 

 تا 20سنی جوان و در رده هاي سنی 
می توان از زوایاي .  سال قراردارند30

مختلف به علل افزایش تعداد قاتالن در 
این رده سنی نگاه کرد ولی آنچه مسلم 
است شرایط  نامناسب محیط 
خانوادگی و اجتماعی از جمله فقر روز 
افزون ، بیکاري مزمن و اعتیاد رو به 

ثردر بسط گسترش والدین ازعوامل مو
این معضل دردناك جامعه کنونی 

  . ایران می باشد
حقیقت تلخ دیگرجامعه ایران استفاده 
فراگیرازموادمخدر می باشد زیرا بعد 
از آنکه مصرف الکل  توسط جمهوري 
اسالمی در ایران ممنوع شد رویکرد به 

استفاده از مواد مخدرفزونی یافته است  
بطوریکه  مصرف انواع و اقسام 

دمخدردر ایران فراگیرشده و رشد موا
مصرف مواد . سرطانی داشته است

مخدر چنان چشمگیر شده که موضوع 
اش مورد بحث وگفتگو در روزنامه ها 
و رادیو وتلویزیون قرارمی گیرد و 

وقتی در این باب با مردم به گفتگو  
بنشینی  می گویند فروش مواد مخدر 
غوغا می کند وقیمت اش از هر الکلی 

بر اساس آمارهاي رسمی .  نتر استارزا
 میلیون و 2تعداد معتادین در ایران 

 هزارنفر تخمین زده می شوند که 300
 هزار نفر آنرا دانش آموزان 30فقط 

تشکیل می دهند هرچند که  نهادهاي 
غیر دولتی  تعداد معتادین در ایران را 

بهرحال .  میلیون نفر تخمین می زنند4
هرگز به این نگرانی در این ز مینه 

شدت نبوده است با تمام آنانی که 
برخورد داشتم  بنوعی براین عقیده 
بودند که رژیم براي بی اراده کردن 

آنان . جوانان اعتیاد را رواج می دهد
می گویند چطور اگر یک جوان 
کوچکترین افدام سیاسی کند زود اورا 
شناسائی و دستگیر می کنند ولی 

 وبسیج و چگونه است با اینهمه سپاه
کمیته نمی توانند جلوي فروش مواد 

واقعیت اینست که .  مخدر را بگیرند
ایران یکی از گذرگاههاي اصلی مواد 
مخدر به اروپا می باشد ولی گسترش 
انواع مواد مخدرواستفاده آن حتی در 
سنین پائین در ایران بخصوص در 
تهران براي مردم سئوال برانگیزشده 

  "سئولین سپاه  به گفته یکی از م. است
تغییرات ایجاد شده در شرایط 
اجتماعی باعث شده تا سن برخی ار 
جرائم مثل اعتیاد و روسپیگري کاهش 

   . " سالگی برسد13بیابد وبه سن 
جوان شدن سن اعتیاد و فحشاء در 
واقع نشان دهنده افزایش خشونت 

البته خشونت . اجتماعی در ایران است 
ود دزدي ، فقط در اینها خالصه نمی ش

کالهبرداري ، تجاوز به حقوق دیگران 
، فرار از منزل ، اقدام به خود کشی ، 
فقدان امید به آینده ، کاهش فضاي 
رشد ، نبود امکان تربیتی ، گسیختگی 
خانواده ها همه وهمه بنوعی تصویر 
خشن و اعمال خشونت در جامعه را به 

بنا به آمارهاي رسمی  .  ثبوت می رساند
مردم  به اقوام و  درصد 49

خویشاوندان خود اعتماد ندارند و تنها 
 در صد به دوستان خود اعتماد 44

این ارقام نشان می دهد که . دارند
میزان اعتماد اجتماعی بصورت جدي 

اعتماد . در ایران نزول یافته است 
اجتماعی باعث مشارکت اجتماعی 
میشود که این همبستگی منجر به ایجاد 

عدم .  کشور می گرددپیشرفت و توسعه
وجود اعتماد اجتماعی منجربه بروز 
مشکالت و آسیب هاي اجتماعی 
گردیده و در نهایت باعث تالشی و 

آنچه .  فروپاشی جامعه خواهد شد
مسلم است انحرافات وآسیب هاي 
اجتماعی ناشی از آشفتگی مناسبات 
اعضاي جامعه با یکدیگر و عدم پاسخ 
 گوئی و بی توجه اي  نهادهاي
حکومتی و دولتی  به خواستهاي رو به 
گسترش اعضاي جامعه بویژه جوانان و 

زیرا . فقر اوج گیرنده خانواده ها است
رکود اقتصادي موجب بیکاري شده 
وبیکاري فقررا دامن میزند و فقر منجر 
به گسیختگی وازهم پاشی خانواده ها 
شده و ازهم پاشی خانواده اختالالت 

آورد،  روحی وروانی بوجود می 
دراین زمان انسان احساس رنج وسپس 
خشم می کند خشم انباشته شده منجر 
به نفرت می گردد ونفرت یک نیروي 
قابل انفجاررا تشکیل می دهد که این 
نیرو خود آسیب هاي اجتماعی را می 
گستراند و زندگی اجتماعی را ناممکن 

هم اکنون مردم .و نابود می سازد
ت را به ایران بار سنگینی از مشکال

دوش می کشند و زندگی دشواري را 
هم از نظر اقتصادي و هم از نظر 

تصور . اجتماعی سپري می نمایند 
کنید در کشوري که عبورکردن از این 
طرف خیابان به آنطرف خیابان کار 
دشواري می باشد وخطر مرگ را 
همراه دارد مسلماَ انجام  دگر امور 
مشقات فراوانی را با خود حمل می 

وقتی با مردم راجع به اوضاع . مایندن
سیاسی و اقتصادي گفتگو می کنید 
اکثر قریب به اتفاق بدون هیچگونه 
پرده پوشی ناراحتی و نارضایتی خود 
را از اوضاع اعالم می دارند و مخالفت 
خود را با جمهوري اسالمی بیان می 

هر کجا بنشینی حتمـاَ چند . نمایند
ژه جوك درمورد  سران رژیم  بوی

سعی .  احمدي نژاد نقل می کنند
کردم طی اقامتم در ایران با افراد ي 
از اقشارمختلف  به گفتگو بپردازم  تا با 
دیدگاههاي  مختلف راجع به مسائل 
ایران آشنا شوم  این افراد شامل 

 -  کارگر-کارمند عالی رتبه تا ساده 
 دانشجو از دانشگاه هاي -سرمایه دار
 – پزشکان – بازنشستگان -مختلف

  بازاریان - روزنامه نگار-اساتیددانشگاه
و روحانیون بودند که هر کدام در حد 
دیدگاه خود مخالف حکومت و به 

.  نژاد بودندخصوص  دولت احمدي
آنان معتقدند ایران لبه پرتگاه قرار 
گرفته است که نیمه  بیشتر آن بطرف 
دره و نیمه کمترش بر حسب اتفاق به 

ه که با کوچکترین سنگهائی گیر کرد
  حرکت و وزش بادي به

  16صفحهدر 

  گزارش عینی از وضعیت ایران
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زادي وجدان آالئیسیته تضمین کننده 
و استقالل دین و دولت از یکدیگر و 
شناسائی خاصه جمعی باور دینی، 

  .حاصل خواهد شد 
ن روبرو آ مشکل دومی که الئیسیته با ●

است، اینست که رژیم حقوقی الئیسیته 
روپا در همه کشورهاي عضو اتحادیه ا

در همه جاي اروپا بی . بر قرار نیست
زادي گزینش دین و آطرفی دولت و 

با . کثرت دین ها  پذیرفته شده است 
وجود این که اجماع بر سر این دو 
اصل وجود دارد، حتی بر سر قید 
میراث مسیحی در قانون اساسی اروپا، 

ن آ، به باردیگر. مدآاختالف پدید 
که ذکر برداشت از الئیسیته رجوع شد 

این میراث که بیانگر گذشته اروپا است 
   ) 31. (را نیز بر نمی تابد 

  
  :یک قرن ستیز و سازش 

  
   بدین قرار، الئیسیته پوشش یک ستیز 
بود که یک فلسفه، پوزیتویسم، با دین 

بنایش بر این بود که از .  غاز کرد آ
بنا بر . دولت و جامعه دین زدائی کند 

رفت به معرفت این نظر که  تاریخ مع
ن به معرفت آدینی انجامیده و از 

علمی راه می برد و سرانجام معرفت 
( علمی جانشین معرفت دینی می شود 

،  دین زدائی شتاب بخشیدن به  )32
همانطور .  این فراگرد تلقی می شد 

که بانیان الئیسیته گفته اند، قدرت نمی 
تواند بی طرف باشد و مدرسه نیز بی 

نان دین از آا بر ادعاي بن. طرف نبود
ن رانده می شد تا جایگاه علم بگردد آ

در طول قرن، کلیسا و دولت الئیک .  
کلیسا الئیسیته . در ستیز و سازش بودند 

اي خالی از مرام مطالبه می کرد که 
یافت نمی شد و الئیک ها به دین 

پس دو طرف . زدائی توانا نمی شدند 
می می باید تحول و با یکدیگر سازش 

اما در پایان . کردند و چنین کردند 
یکصدمین سال، به قول  رنه ریموند، 
دو برداشت از الئیسیته همچنان وجود 

نکه راه حل قطعی یافته آدارند بی 
در حقیقت، هرجا الئیسیته . شده باشد 
مد، پوشش نزاع سخت یک آبه اجرا در

  :ایدئولوژي با دین بود 
« ، به قول آلن تورن،  در فرانسه●

نمی نمی توانست و لیبرالیسم سیاسی  
تواند  بپذیرد که سازماندهی جامعه از  
یک آئین جهان شمول، مذهبی یا 

گاه تسلیم این .  فلسفی، فرمان برد
 (وسوسه شده است که خرد گرائی 

rationalisme  و خودمختاري فرد را
 اصل راهنماي )کانت  برابر فلسفۀ

اما این . سازماندهی جامعه کند
ردگرائی مبارز یا الئیسیته گرائی خ

همانقدر خطرناك است که هر آئین 
زیرا دستگاه . سیاسی مطلق گرائی

سرکوب دولت را براي تحمیل اصول 
» . راهنماي خویش بکار خواهد برد

   )33 () دموکراسی چیست ؟172ص (
  :تاتورك می گفت آ در ترکیه، ●

می باید از ) سنی و شیعه (  عمر و علی  
ترجمه بی کم و کاست . بروندترکیه 

قانون هاي غربیان و اخذ بی دخل و 
تصرف اندیشه راهنما وروش زندگی از 
غرب، محتواي الئیسیته ستیزه جوي 

  تاتورك را تشکیل می داد  آدیکتاتوري 
 )34 (   
 در روسیه، الئیسیته، دین زدائی از ●

ن کردن آدولت و جامعه و جانشین 
  ): 34(  لنینیسم بود –مارکسیسم 

 دی علم تاکي ها که روستی کمون   
 يساهای داشتند، چنان به کلیفراوان
 آنها ی برخورد کردند که گوئهیروس

آنها .  علم نا قص اندیحاصل نوع
«  با آموزش یاعتقاد داشتند که بسادگ

 از نی علم به توده مردم، د» حیصح
  .  خواهد رفتانیم

 نی بوخاريکوالی ن1919در    
}  پراوداری و سردبکیلشو بنیسیتئور{

  :نوشته است
 ی بطور نسبای قدرت پرولتاريبرا « 

 از نی دیی بر جدااست کهساده بوده 
 گذارد، و ری تاثسایدولت و مدرسه از کل

 بدون درد صورت بای تقرراتیی تغنیا
 با آثار و دنی جنگیول. اند رفتهیپذ

 قابل ری بطور غیخسارات مذهب
ه  کيزی چ، مشکل تر استيتصور
 در اذهان مردم داشته و یقی عمشهیر

  » . استدهی آنها محکم چسبیندگبه ز
    حاصل دین زدائی از دولت و جامعه 

  .روسی،  وضعیت امروز روسیه است 
 در ایران، الئیسیته توجیه گر استبداد ●

بنظر . پهلوي ها و مرام فراماسونها شد 
فراماسونها، ایرانی نباید از خود 

باید بگذارد غرب او را ابتکاري بکند، 
. دم کند آورد و آبه فرهنگ خود در 

در ایران و ترکیه بنا بر این بود که همه 
« چیز فرنگ را باید اخذ کرد حتی 

بدیهی است  )  35( را » فرنگی 
ایدئولوژي راهنما، لیبرالیسم مأخوذ از 

بعدها، ایدئولوژي . غرب بود 
مارکسیستی نیز در دین ستیزي، الئیسیته 

  .ا پوشش خود کرد ر
   در تمامی این موارد، الئیسیته، بمثابه 
پوشش یک ایدئولوژي در ستیز با دین، 

و امروز، ماکسیمو . شکست خورد 
کاچاري، فیلسوف ایتالیائی براینست 
که کار الئیسیته به شکست انجامیده 

 Marcelبه قول مارسل گوشه . است
Gauchet)  36  (  فرجامی جز شکست
  زیرا . وانست داشته باشد نیز نمی ت

ن، عقل  و آ و، از رهگذر - علم – «  
 یعنی –  و ملت و جمهوري -ترقی 

 و مدنیت patriotismeوطن دوستی 
civisme و اخالق مبانی الئیسیته بودند 

یا بدان نیاز است که عواملی را بر آ.  
شمریم که از دیرگاه برداشت ها در 

ر داده باره هریک از این مبانی را تغیی
اند چرا که  انتظارها را بر نیاوردند ؟ 
تغییري که فکر ما نسبت به معرفت 

مدهاي آن و پی آعلمی و رسالت 
ن رسالت،  کرده است و آتحقق 

ئین شده است و  روش آعقالنیتی که 
وردهاي علوم آما در بکار بردن دست 

امروز به ما وعده نمی دهند که وارد 
 سرزمین موعودي خواهیم شد که

تغییر ها که . پزیتیویسم وعده می داد 
در محدوده و شرائط  عمل به 

مده اند و همشهري آدموکراسی بعمل 
گري وامخواه که دیگر ربط چندانی 
با تکلیف مدنی ندارد و تحول 
انتظارهاي اجتماعی در باره مدرسه 
سبب شده اند که مدرسه بمثابه محل 
شکوفائی  شخصی و یا موفقیت فردي، 

رسه جمهوري مأمور استوار دیگر مد
کردن پیوند اجتماعی از رهگذر 
. اخالق نیست و نمی تواند هم باشد 

میز نیست هرگاه آبنظر من اغراق 
بگوئیم دیگر به مجموع  منابع و مراجع  
که امکان دادند، بطور خاص در 
فرانسه، بدیل الئیک، بر ضد دعاوي 
کلیسا، موجودیت پیدا کند، باوري 

هم او، در کتاب ». نمانده است 
  : خویش،سه دوره را تشخیص می دهد 

 دوره اول، دوره تفوق دولت در – 1
از جمله دولت، . همه قلمروها است 

دین را چنان تحت امر خویش در می 
ورد که نظم یا سالمت جامعه آ

  .خردمدار برهم نخورد 
 دوره دوم، دوره جدائی کلیسا از – 2

 دولت و پیدایش دولت اخالق مدار و
 Etat moral et موزگار آ

ensignant  . تفوق و تسلط دولت
البته . ضرور تشخیص داده می شود 

دولت علم ندارد و واجد هیچ دینی 
نیست و در قلمرو دین، هیچ گونه 

اما این بمعناي . صالحیتی نیز ندارد 
ن نیست که دولت می باید القیدي آ

چرا که اگر از . کاملی را رویه کند 
 و علم  و دین نمی تواند لحاظ  حقیقت

ئین ها آاما از لحاظ اخالقی می تواند 
ئین آرا ارزیابی کند و اجازه ندهد هر 

. ناسازگار با اخالق در جامعه رواج یابد 
از این رو، دولت می باید اخالق خاص 
خود را داشته باشد مستقل از هر دینی 

دولت الئیک بلحاظ . مریتآو 
اداد ارزشهائی که  جز ارزشهاي قر

اجتماعی نیستند، می باید بی رقیب 
و حق دارد اصول خردمندي و . باشد 

اخالق و سیاست را تعلیم دهد و از این 
در این دوره، . اصول دفاع کند 

الئیسیته جانبدار حذف دین پدید می 
  . ید آ
 دوره سوم، دوره بی طرف شدن – 3

  toleranceدولت و گذار از روا بینی 
.   است  pluralismeبه کثرت گرائی 
حقوق انسان، حقوق در این دوره، 

ذاتی او تلقی می شوند و نه دیگر 
حقوقی که تنظیم کننده رابطه افراد با 

غاز آن طور که جمهوري، در آیکدیگر 
 . خود، می پنداشت و رعایت می کرد

 جمهور مردم souveraintéوالیت 
زاد و والیتمند شمردن فرد، آبدون 

ر حقیقت به یمن د. تحقق نمی یابد 
زادي است که عضو جامعه می تواند آ

. در اعمال والیت جامعه شرکت کند 
از این رو، در این دوره، الزمه 

اما » خود بودن است « شهروندي 
معنی این خود بودن نیز دستخوش 

تغییرهاي سه گانه، . تغییر می شود 
  :همزمان و همراهند 

 -intra تغییر درون شخصی 
personnelغییر میان اشخاص  و ت

inter – personnel  و یا ارتباطی و 
حاصل این  .  civiqueتغییر مدنی 

تغییرها، گذار از روا بینی به کثرت 
نه تنها کثرت گرائی بمثابه . گرائی شد 

قاعده مورد عمل در جامعه، بلکه کثرت 
گرائی به منزله  ورود اصلی به کله 

نست آباورمندان هر دین و قبول شدن 
ن،  باورهاي دیگر نیز وجود آ بنا بر که،

دارند و دیگرانی نیز هستند که 
باورهاي دیگر را حق می شمارند و 

نها حق دارند باور دلخواه خود آچون 
حاصل این انقالب، این . را بر گزینند 

شد که سابق می باید از هویت خویش 
چشم می پوشیدي تا  به عضویت جمع 

مدي و اینک  با هویت آدر می 
خصی خود به عضویت جمع در می ش
  .ئی آ

    جریان تحول، کار را به این جا 
کشانده است که توقع اخالقی و یا 
معنوي بر جهت یابی سیاست اثر می 

باور دینی در همان حال که . گذارد 
زادي و ویژگی خصوصی آمی خواهد 

بودن خویش را حفظ  کند، در قلمرو 
هر اندازه . عمومی نقش می یابد

وردن توقع هاي آ در برسیاست
اخالقی و معنوي ناتوان تر می شود، 
بیزاري از سیاست بیشتر و نقش دین 

مد آو الئیسیته تجربه شده  ناکار ...بیشتر 
  : می شود زیرا 

 این بار، این دموکراسی است که دین 
ها را به عرصه عمومی فرا می خواند و 
. در این عرصه تغییرشان می دهد

ک برداشت عمومی سیاست از ارائه ی

از دنیا  که با دید مردم ساالر از سیاست 
  .خوانائی داشته باشد، نا توان است 

اما نیاز به  برداشت عمومی از دنیا، 
سازگار با دید مردم ساالر از سیاست، 

ورده تغییر رابطه انسان و آبنوبه خود فر
  :بنیاد دینی است 

 پیش از این، بنیاد دینی دین را عرضه 
. ن می خواند آو انسان را به می کرد 

اینک انسان است که خود رهبر 
خویش است و تقاضا کننده دین است 

 از ما است که  croyanceباورمندي . 
ترواش  می کند  و به ما است که باز 

این دلیل دیگري بر . می گردد 
  . باورکردن و بسا بهترین دلیل است 

ور می شوم که این امر که آ       یاد
 خود خویشتن را رهبري میکند انسان

ن تأکید می آن بر آهمان است که قر
بر انسان است در پی دین  ) .  37( کند 

راهنماي زندگی خود شود، اما تجربه 
ایران نشان می دهد که هرگاه انسانها 
تقاضا کننده دین باشند، بسا روابط 
قدرت در جامعه سبب شوند که تقاضا 

بیان کنندگان خواستار دین بمثابه 
لذا ضروراست که بنیاد . قدرت شوند

دینی تغییر کند چنانکه دین را بمثابه 
وگرنه ناکارائی . زادي ارائه کند آبیان 

الئیسیته سبب می شود که این بار 
باورهاي دینی  یا مرامهاي فلسفی، 
بمثابه بیان قدرت، در روابط قوا کار 
برد پیدا کنند و توجیه گر اعمال زور و 

با توجه به .  ت بگردند گسترش خشون
این تجربه، شناختن دالئل دیگر 

 :ئی الئیسیته ضرور هستند آناکار
  بنا بر این نبود که دین و علم -  الف 

بنا بر این بود . زاد شوند آاز قدرت 
، ن ایدئولوژيآاین یا  ،در دولتکه 

با دعوي علمی بودن، جانشین دین 
شوند و دین را بمثابه رقیب، از جامعه 

  . زدایند ب
  هیچیک از ایدئولوژي ها علم -ب 

بنا براین، بنوبه خود، .  قطعی نبودند 
. زادي می شدند آمانع رشد علم در 

  زیرا
ن بیان آ  ایدئولوژي ها این یا –ج 

قدرت بودند و با کاربردي که به علم 
می دادند، خاصه یک دین را پیدا می 

در همان حال که دین می .  کردند 
با .  ن به ستیز می شدند شدند با دی

اصالتی که به مادیت می دادند، در 
حقیقت، به قدرت اصالت مطلق می 
دادند و الجرم، دین ویرانگري می 

و از جمله بدین خاطر بود که . شدند 
  . از دین شکست خوردند 

 خاطر نشان "گوشه" همانطور که -د 
می کند، این نظریه که معرفت علمی 

ی شود، یکسره جانشین معرفت دینی م
کار علم زیرا . نادرست بود و هست 

هر وظیفه دیگري را بر . تشخیص است 
زادي آن را از آعهده او گذاشتن، 

ن را آمحروم ساختن، بنا بر این، رشد 
علم به .  کند و یا متوقف کردن است 

. خودي خود، طرفدار یا مخالف نیست 
هرگاه بخواهد موافق یا مخالف شود، 

ک بیان، کار برد پیدا کند می باید در ی
زادي کار برد پیدا کرد آاگر در بیان . 

زادي شد، علم خنثی و آو دین بیان 
اما . زاد باقی می ماند و رشد می کند آ

اگر در بیان قدرت کاربرد پیدا کرد، 
خواه این بیان صفت دینی داشته باشد 

ن و آو چه نداشته باشد، علم طرفدار 
بدتر، . شود مخالف هر بیان رقیبی می 

. زادي و رشد خود می شود آمخالف 
زیرا هرگاه رشد علمی، علمی را نقض 
کند که در بیان قدرت بکار رفته است، 

پس علم . ن بیان بی اعتبار می شود آ

بدین سان، علم .  باید سانسور شود 
بدین .  تابع توقعات قدرت می شود 

ترتیب، چه دین بیان قدرت و خواه 
، به حیات خود ادامه زادي باشدآبیان 

بدین قرار، مدرسه جاي .  می دهد 
مدرسه بمثابه . نزاع علم با دین نیست 

خانه علم، می باید محیط بی طرفی 
زادي جریان اندیشه آتا بتواند . باشد 

نها هم که  قانون آ.  ها را تأمین کند 
ضد روسري را تصویب کرده اند، 
اعتراف می کنند که قانون با اصل 

رائی و حق بر هویت مخالف کثرت گ
جمهوري : است اال اینکه می گویند 

فرانسه از ارزشهاي خود دفاع کرده 
اما این استدالل خود خویشتن .  است 

  :را نقض می کند 
  

قانون ضد روسري گویاي 
  :شکست الئیسیته است زیرا 

  
  تمامی دولتهاي صاحب مرامی که - 1

با ارزشهاي ضد خود می ستیزند، صفت 
  :ک پیدا می کنند الئی

  . نقض اصل جدائی دین از دولت 
  با اصل عدم صالحیت دولت در - 2

اگر صلیب، . امور دینی مخالف است 
یک عالمت مذهبی باشد، روسري یک 

از دید زنی که . عالمت مذهبی نیست
روسري بر سر می کند، این کار عمل 

بنا بر این، قانون . به واجب دینی است 
مستقیم دولت در ضد روسري، دخالت 

بنام الئیسیته کاري دیگر . دین است 
. ممکن بود و همچنان ممکن است 

کاري ممکن است  که سبب انقالب 
بزرگ در طرز فکر و رفتار دین باور و 

  :دین ناباور می شود 
  زاد بر سر آ بحث 

  بود و نبود حجاب بمثابه یک -الف 
  ن، وآتکلیف در قر

و  نقش سکس در روابط قدرت – ب 
زاد شدن انسانها از آنقش پوشش در 

  ... این روابط و
 با الئیسیته بمعناي دین زدائی از – 3

 در ،نزاع علم با دین که( راه مدرسه 
نیز ناسازگار ) ن، علم باید پیروز شود آ

زیرا نه علم که قدرت دولت . است 
  .است که به جنگ روسري می رود 

  با خالی بودن دولت از فلسفه و - 4
زیرا .  ئولوژي نیز مخالف است اید

حتی در مدرسه  که قلمرو علم بی 
دفاع از ( طرف است،  دولت با طرف 

، بنا بر این، پر از )ارزشهاي جمهوري 
یک طرف نزاع فلسفه و ایدئولوژي، 

  . می شود
.   با کثرت گرائی ناسازگار است - 5

رجیس دبره به این ناسازگاري اعتراف 
اع از ارزشها می کند اما می گوید دف

   ) .38( تقدم دارد 
زادي آ  با تعریف الئیسیته بمعناي - 6

زادي وجدان آعمل به باور دینی و 
مخالف است، زیرا بر دختران عمل به 

  .باور دینی خود را ممنوع می کند 
(   به ترتیبی که در تاریخ الئیسیته - 7

مده است، یک آ) نوشته رنه رموند 
زادي آدلیل دوره، بکار بردن عالمت، 

در دوره دین ستیزي، . دین و باور بود 
یا آ. بکار بردن عالمت ممنوع شد 

اینک که بکار بردن عالمت ممنوع می 
شود، دوره سازش با مسیحیت و 

« یهودیت و ستیز با اسالم، یعینی دوره 
اسالم ستیزاست » الئیسیته ژودئو کرتین 

ري آ؟ می دانیم که  پاسخ این پرسش 
  . است 

با الئیسیته حتی بمعناي روا بینی   – 8
tolerance مغایر است چه رسد به  

کثرت گرائی و حضور با هویت 
  . خویش در قلمرو عمومی

  ادامه دارد
  

    2 –ع بحث در فستیوال صلح و جنگ والئیسیته موض
  الئیسیته فرجام نجسته است
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  بن بست مضاعف؟
  
به مامور پلیس   سه ، 86 مهر  22 در ◄

تجاوز کرده بودند،  ساله 16 دختر یک 
 قاضی مجاب نشده که . تبرئه شدند 

ورد تجاوز سه مامور دخترك به زور م
    !  است قرار گرفته

 ساله در شهرستان ورامین 16دختري 
خانه فرار می کند و به خانه دوستش  از 

دوست هم سن و سالش . پناه می برد
بعد از صحبت فراوان دخترك را 

اما . گرددازراضی می کند به خانه ب 
 سر باز فتنشپدر و مادر دختراز پذیر

برد  س پناه می دخترك به پلی. می زنند
ماموران پلیس . و به آنها زنگ می زند

بجاي پناه دادن به دخترك تا صبح به 
   .او تجاوز می کنند

یکی از این سه نفر : دالیل قاضی   اما 
مامور مجرد بوده و چون مجرد بوده 

تجاوز او به  نمی توان موضوع 
یکی دیگر از ! دخترك را اثبات کرد

ما چون آنها اگر چه متأهل بوده ا
بوده پس  همسرش آن شب مسافرت 

نفر سوم را هم با . جرمش محرز نیست
 . چنین دالیلی تبرئه کرده اند

: می گوید » قضائیه « سخنگوي قوه 
دختر اعتراف کرده است که به میل 

ن سه همخوابه شده است و آخود با 
ن سه تنها از تجاوز به عنف تبرئه شده آ

  .اند 
. ا.ا ع زهر  ، 86 مهر 23 در ◄

 ساله دانشکده علوم 27دانشجوي 
 ساعت 48پزشکی همدان پس از 

بازداشت در بازداشتگاه امربه معروف 
همدان با پالکارد تبلیغاتی در داخل 
. بازداشتگاه خود را حلق آویز کرد

زهرا که روز جمعه به همراه پسري در 
دستگیر "جرم مشهود"پارك به علت 

 در  به علت تعطیلی دادگاه وشده بود
  . خودکشی کرد، بازداشت بود 

فرزاد کمانگر فعال   ، 86 مهر 23 در ◄
حقوق بشري و عضو کانون صنفی 
معلمان همچنان باگذشت هفته ها از 
انتقال تامبرده به  اداره اطالعات 
سنندج در سلول انفرادي  و تحت 

  . شکنجه هاي روحیوجسمی قرار دارد 
 ، بنا بر گزارش 86 مهر 24 در ◄

رده (در ایران ، گران بدون مرز گزارش
روزنامه نگاران با برخورد بسیار ) 166

تهاجمی حکومتگران که اجازه بیان 
هیچگونه انتقاد و یا خواست سیاسی و 
 . اجتماعی را نمی دهند، مواجه اند

هیچ منطقه اي در جهان نیست که 
دست اندرکاران رسانه ها از سانسور و 

   . .خشونت بدور باشند
 کشور آخرنشین رده بندي 20      

پاکستان، ( کشور آسیایی 7عبارتند از  
سري النکا، الئوس، ویتنام،چین، برمه، 

(  کشور آفریقایی 5) کره شمالی
اتیوپی، گینه اکواتور، لیبی، سومالی، 

سوریه، ( کشور از خاورمیانه 4) اریتره
عراق، سرزمین هاي خودمختار 

 کشور از مجموعه  3) فلسطین، ایران
روسیه سفید، ازبکستان، (شوروي  سابق 

و  یک کشور در امریکا ) ترکمنستان
روزنامه  ) 164(  هنوز در برمه .کوبا 

  .زادترند آنگاران از ایران 
یک مقام مسوول،   ، 86 مهر 24 در ◄

از محکومیت مجید توکلی، احمد 
 2 و 5/2، 3قصابان و احسان منصوري به 

سال حبس تعزیري از سوي دادگاه 
 در اعتراض به این . انقالب خبر داد

ستمگرانه ترین احکام ، دانشجویان 
دانشگاه دست به تظاهرات زده اند و 

  . نها ادامه دارد آجنبش اعتراضی 
 22در پی تجمع  ،  86 مهر 24  در ◄

 در میدان هفت تیر تهران، 85خرداد 

به ي از شرکت کنندگان افراد
مراجعه و دادسراي کارکنان دولت 

بت به ضرب و شتم خود از سوي نس
 شکایت ، مأموران نیروي انتظامی 

  .قاضی مأموران را تبرئه کرد . کردند 
 جلسه رسیدگی به  ، 86 مهر 24  در ◄

اتهامات منصور حیات غیبی، از متهمان 
شدگان شرکت واحد  پرونده بازداشت

او  دادگاه انقالب برگزار و 14در شعبه 
  ردوآخرین دفاع خود را بعمل آ
دادگاه انقالب ، 86 مهر 26 در ◄

اسالمی تهران، علی اکبرباغانی، رئیس 
کانون صنفی معلمان ایران و نوراهللا 

مدیره ي این  اکبري، عضو هیات 
،  تعلیقی سال حبس5کانون، را به 
از سوي دیگر، رسول . محکوم کرد

داقی، عضو هیات مدیره ي کانون   ب
م صنفی معلمان ایران در تهران، با حک

هیات بدوي شهرستانهاي استان تهران 
به دوسال کسر حقوق به میزان یک  

) هزار تومان45ماهانه (گروه شغلی 
   .محکوم شد

عصمت اهللا ، 86 مهر ماه 26 در ◄
 سرپرست اجراي احکام ، جابري

دادسراي امور جنایی تهران از اجراي 
 زندانی به اتهام قتل 9حکم قصاص 

خبر عمدي در محوطه زندان اوین 
  . داد
تجمع اعتراض آمیز ، 86 مهر 28 در ◄

نمایندگان مدیران مسئول نشریات 
دانشجویی دانشگاه ها که براي شرکت 
در هفتمین همایش مدیران مسئول 
نشریات دانشجویی سراسر کشور در 

به صدور احکام تهران به سر می بردند 
محکومیت بر ضد سه دانشجو ، مورد 

نتظامی نیروي هاي امنیتی و اهجوم 
 در اثر ضرب و شتم . قرار گرفتند

دانشجویان توسط نیروي انتظامی، چند 
  .تن از دانشجویان زخمی شدند

ابوالفضل جهاندار،  ، 86 مهر 28 ◄
عضو سابق انجمن اسالمی دانشگاه 

توهین به رئیس جمهور «عالمه، به اتهام 
 ماه حبس 3به » و شوراي نگهبان
  تعزیري محکوم شد

هانی   ، 86 مهر 28 در ◄
خواندارمعروف به هانی کرده از 
بازداشت شدگان طرح ارتقاي امنیت 

 ماه 3اجتماعی، با گذشت بیش از 
 و در سلول 209همچنان در بند 

 اعدام  او به.انفرادي نگهداري می شود
 ماه بازداشت 3 پس از و محکوم شده 

 انتقال 209در سوله کهریزك به بند 
  .ه است یافت
زداشت، بیش از سایرین  دوران با   او

مورد شکنجه وضرب و شتم قرار گرفت 
در مالقات کوتاه با مادرش خبر مربوط 

.  را تایید کرد"کشیدن ناخنهایش"به 
قاضی رسیدگی کننده به ( نمازي

پرونده متهمان با عنوان اراذل و 
اعتراض کردم، ایشان گفت ) اوباش

که در محل نگهداریشان قند کم بوده، 
ل ناخنهایش سیاه شده و به همین دلی
، بنا 86بان آ در یک ◄ ".افتاده است

بر گزارش فعاالن حقوق بشر در ایران ،  
رضا ملکیان معروف به رضا ملک  معاون 
سابق تحقیقات و بررسی واواك   از 

 که در ، زمان تصدیگري علی فالحیان
پرونده فتلهاي زنجیره اي بازداشت و 

وم  ماه سلول انفرادي محک48پس از 
 سال حبس گشته بود پس 13به تحمل 

 سال حبس 6از سپري نمودن حدود 
 به  سال 209 از بند 22/7/86در تاریخ 

 زندان اوین منتقل و روز 8 اندرزگاه 9
بعد به عنوان انتقال به زندان قزل 
الحصار که مربوط به جرایم مواد 
مخدر می باشد به نقطعه نا معلومی 

قال وي تا منتقل گشته است از زمان انت
کنون خبري از سرنوشت وي در دست 

  . نیست

گزارش سخنرانی آقاي 
جعفري در کتابخانه 
  مطالعات ایرانی در لندن

  
بنا بدعوت کتابخانه مطالعات ایرانی در 
لندن، از آقاي  محمد جعفري به 
مناسبت انتشار کتاب  جدیدشان در 

  به ایراد 2007 اکتبر 20تاریخ 
  .سخنرانی پرداخت

ز شروع سخنرانی آقاي ماشاءاهللا قبل ا
آجودانی مسئول کتابخانه مطالعات 
ایرانی  به معرفی  آقاي جعفري و 
قسمتهایی از  فعالیتهاي  ایشان 

سپس آقاي جعفري درمورد . پرداخت
گروگانگیري به عنوان امهات 
رویدادهاي  پس از انقالب  که موجب 
انسداد دارایی هاي کشور، تحریم 

 کامل سیاسی، تحمیل اقتصادي، انزواي
جنگ و امضاي خفت بار قرارداد 
الجزایر گردید و پس از ذکر مقدمه 
اي در بارة  علت تألیف گروگانگیري 
وجانشینان انقالب  به تحول انقالب از 
آزادي  به استبداددر شش محور زیر 

  : به سخنرانی پرداخت
    تعلل عمدي در آزادي گروگانها- 1
اد دیکته  امضاي یکطرفه قرار د– 2

  شده الجزایر
 مسلوب االختیار کردن بانک – 3

مرکزي  و حتی قوه قضائیه براي 
  اجراي  قرار داد یکطرفه

 چرائی کشاندن آمریکائیان، – 4
  ایرانیان به شوراي  حکمیت

 گروگان گیري  عامل اصلی  جنگ – 5
  تحمیلی  به ایران

    دولت  و سند  افتخار؟- 6
ا با این  آقاي جعفري سخنرانی خود ر

  :مطلب پایان داد که
مجموعۀ قرارداد الجزایروضمایم آن «

که صحنه عمل قهرمانانه دولت است 
همچنان سري و جزو اسراردولتی به 

این هم نوع جدیدي از . شمار می رود
خلق قهرمانانه سري و پنهانی جمهوري 

اگر این مجموعه انتشار . اسالمی است
نی پیدا کرده بود دیگرالزم به رجزخوا

متخصصین وپژوهشگران با . وادعا نبود
دردست داشتن اسناد و مدارك 

به فیلم کشیده  جزئیات آنرا
ونظیرفیلمهاي مستند تاریخی وغیره 
آنرا به معرض تماشاي عموم قرارمی 
دادند تا بحال درطول تاریخ مشاهده 
نشده است که اعمال افتخارآفرین 
وقهرمانانه ازدیدعموم مکتوم نگه دارند 

 تاکنون با تمام اعمال خائنانه سعی اما
شده است که از دید ها  مخفی بماند، 
مگر اینکه به نحوي مطلعین در زمانهاي 

  .بعدي  آنرا فاش کرده  باشند
در پایان آقاي دکتر آجودانی از آقاي 
جعفري به خاطر کار ارزنده اي که در 
روشن کردن یکی ازمهمترین حوادث 

ردانی کشور ما انجام داده است قد
    .بعمل آورد

  

گزارش عینی از وضعیت 
  ایران

  
وقتی از آنان .  دره سقوط خواهد کرد

می پرسیدم پس چرا حرکتی نمی 
مثال . کنید،هر کسی جوابی می داد

یکی از دانشجویان می گفت ما بر علیه 
استبداد مبارزه می کنیم ولی مردم از 

یکی از بازاریان می . ما دفاع نمی کنند
ین آرامش آتش زیر خاکستر گفت آقا ا

یکی از روحانیون می گفت . است
مردم منتظر جرقه ایند تا دولت را دود 

درجمع مردم ایران از وضعیت . کنند
سخت اقتصادي در عذابند و کمتر به 
مسائل سیاسی توجه دارند زیرا رژیم 
مردم را چنان مشغول نان شب اشان 
کرده که تا پاسی از شب مشغول 

ان ازاینکه مریض بشوند و آن. کارهستند
نتوانند فردا سرکار حاضر شوند وحشت 
دارند، وحشت از این که نان شب 

فعال ترس و هراس . اشان قطع شود
مردم عاملی براي سکوت آنان شده 
است و حکومتگران بخوبی از این 
ترس آگاه می باشند وبا تشدید رعب 
ووحشت تالش دارند مردم را در 

آنان هر . ندحصاري از ترس نگاهدار
گونه صداي حق طلبانه اي را در گلو 
خفه می کنند وبه سرکوب آن می 
پردازند و جلوي هر گونه اطالع 

ایجاد مانع در . رسانی را می گیرند
مقابل جریان آزاد اطالع رسانی و 
توقیف روزنامه ها را می توان عریان 
ترین تصمیم جمهوري اسالمی مبنی بر 

الع رسانی محدودیت آزادي بیان و اط
ممانعت از ادامه کار . دانست

توقیف روزنامه –خبرگزاري ایلنا 
 - بستن روزنامه هم میهن-شرق

دستگیري وبالگ نویسان و روزنامه 
نگاران را باید اقداماتی روشن از 
جانب حکومتگران جهت سرکوب 

در همین زمینه با . مردم ایران دانست
یکی از دوستان مطبوعاتی ام به بحث 

او .و نظر ایشان را خواستار شدم نشستم 
می گفت فضاي مطبوعاتی 
بسیارمحدود شده و به ما تحمیل میکنند 
چه بنویسیم و چه ننویسیم و با بستن 
روزنامه ها و تهدید و دستگیري روزنامه 
نگاران جورعب و هراس را بر سر ما 
ایجاد نموده اند و در طی دو سال 
گذشته وضع گروه هاي رسانه اي 

او ادامه داد . رابتر شده است بسیارخ
زندگی بسیاري از روزنامه نگاران با 
دشواري سپري میشود و برخی ار آنان 
  . براي ادامه حیات مسافرکشی می کنند

     طرح امینت اجتماعی که عمده 
کارش مقابله با بد حجابی وپوشش 
لباس جوانان است بعلت مقاومت 
جوانان و عدم همکاري مردم با این 

بی نتیجه مانده و به شکست طرح 
جوانان به مقابله با . انجامیده است

رژیم برخاسته اند و تا آنجا که می 
توانند از حقوق اجتماعی خود دفاع 

  حکومتگران بجاي توجه به . می نمایند
رشد جوانان آنان را یک تهدید ملی 
براي خود می پندارند زیرا جوان 
کشی جزء طبیعت تمامی سیستم هاي 

جوانی می گفت ما نه .  است مستبد
آینده اي داریم نه کاري تازه اگر کار 

کنیم با این قیمت سرسام آور خانه ها  
او . قادر نخواهیم بود خانه اي بخریم 

میگفت ما باید از حاالدر فکر خرید 
  چادر و خیمه اي در اطراف تهران
جوان . باشیم  تا آنها هم گران نشده اند

دشمن )  رژیم(دیگري می گفت اینها 
ما می باشند اگر ما در خیابان  یک 
کلمه با دختري حرف بزنیم کارمان به 

 50-40کمیته می افتد اما یک مرد 

ساله را با سه زن ببینند کاري به او 
جوانان ایرانی به آینده خود . ندارند

بسیاربد بین هستند و هیچ امیدي به آن 
ندارند سردمداران جمهوري اسالمی 

اصلی خود می دانند و هیچ را دشمن 
اعتقادي به آنان ندارند مبارزه اشان با 
حکومت در حد ارسال جک در مورد 
سران رژیم  برروي موبایل ها و ایمیل 
ها می باشد آنان  کتاب کم میخوانند و 

  .  کمتر به مسائل سیاسی می پردازند
    رژیم جمهوري اسالمی از تمامی 
ب، امکانات  ممکنه براي ایجاد رع

تحقیروسرکوب شهروندان خویش بهره 
ازوسائل ارتباط جمعی . می جوید

  کمیته و انواع - سپاه-گرفته تا بسیج
 گشت -گشت ها از جمله گشت ارشاد

 گشت - گشت پلیس-مبارزه با منکرات
از آنجائیکه . تاکسی ها و موتور سواران

تهران محوراصلی ایران براي قیامهاي 
ی باشد خیابانی و شورشهاي مردم م

دراکثر میادین شهر تهران مثل میدان 
 میدان ولی - میدان ونک-تجریش
 - میدان توحید- میدان صادقیه-عصر

 میدان امام -میدان هفت حوض
 میدان انقالب ودیگر میادین -حسین

حساس شهربنام مبارزه با بد حجابی و 
پیاده کردن طرح امنیت اجتماعی 

 پلیس و -مینی بوسهاي گشت ارشاد
ات گذاشته اند تا در صورت وقوع منکر

کوچکترین حرکت اعتراضی نیروهاي 
خود را جهت جلوگیري ازاعتراض 

  .مردم وپراگندن آنان گسیل دارند
  و بقول شاملو

  ...باري سخن دراز شد
  این زخم کهنه را،
  .  خونابه باز شد
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