
  

 

از اين رو، غفلت از گذشته ، نا تواني از مديريت رشد .ينده راآزمان حال، در بردارد گذشته را و باردار است:انقالب اسالمي
هر انساني بداند گذشته در لحظه به لحظه زندگي . ينده و به قدرت ويران گر سپردن سرنوشت خويش است آخويش در حال و 

براي مثال، . ينده  كند آانه او حضور دارد و عمل مي كند، نيز مي داند كه چسان گذشته را سرمايه رشد خود در حال و روز
ن،  صورت حساب مي آهرگاه ايرانيان و امريكائيان از  طراحان و مجريان طرح تسخير سفارت امريكا و گروگانگيري اعضاي 

ريان طرح گروگانگيري در امريكا و ايران ، بر سرنوشت امريكائيان و ايرانيان حاكم ن روز تا امروز، طراحان و مجآخواستند، از 
امروز هم اگر . تش و خون نمي كردند و ايران در معرض محاصره اقتصادي و جنگ نبود آنمي شدند و خاورميانه را سر زمين 

  . سرنوشت خويش بگردند گاه شوند، مي توانند صاحبآگذشته و حال نيك بر و سعي در تحصيل اطالع كنند 
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  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
  هديد ايران بهن با بحران اتمي و تآگروگانگيري و ربط  ◄

  3 ص محاصره اقتصادي و جنگ ؟
   5ص : اطالعات اندك از زبان گروگانگيرها حاكي از كودتابر ضد انقالب ايران◄
  يا خطر جنگ آ:  امريكا در پي تغيير استراتژي ديپلماتيك خود ◄

   8ص بزرگ تر مي شود يا كوچك تر؟ 
  رادعي گزارش دو پهلوي الب– خنده بر طرحهاي هسته اي مخالفان◄

   10ص :نآمدهاي آ و پي 
   كنفرانس سران كشورهاي عضو اوپك- نقش مركل وساركوزي ؟ ◄

   11ص : واپس رفتن اقتصاد– و بردها خورد – 
  مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران:  ژاله وفا ◄

   12ص :  21   بخش -21 در قرن 
   دانشجويان، معلمان، زنان و روزنامه نگاران قربانيان◄

   13ص:به حقوق انسان  تجاوز 

   ابوالحسن بني صدر   
  پاسخ ها به پرسش ها

  
  از اقتصاد تا امام زمان و جنگ؟

  
   وجود تورم و رجحان شديد نقدينه با  با پرسش اول در باره ر– 1
  

  !آقاي بني صدر
  

عمده .   ربا در قرآن، به صراحت، جنگ با خدا و رسول او دانسته شده است
ترين دليلي كه مي توان براي اين موضوع در نظر گرفت اين است كه ممكن 
است برخي با استفاده از چنين روشي به كسب مال بپردازند و چون در آن، 

ي مفيد، سازنده و توليدي بوسيله صاحب سرمايه انجام نمي گيرد، جامعه كار
. گرفتار مصرف گرايي شده و نمي تواند نيازهاي اساسي خود را برآورده سازد

انسان در اين جوامع از فوايد روحي، رواني و اجتماعي كار كردن و احساس 
تدريج معيارهاي مفيد ِ فايده بودن براي ديگر اعضاي جامعه دور مي گردد و ب

اينها همه صحيح هستند اما به نظرم . مادي بر مسائل معنوي سايه مي اندازند
شرايط ِ زمان ِ ابالغ اين حكم، با شرايطي كه اكنون در بسياري از كشورها 

منظورم  وجود پديده تورم در نظام هاي . برقرار است، متفاوت بوده است 
آن زمان اين پديده به اين حد قابل چه در . اقتصادي، در حال حاضر مي باشد

ارزش . احساس نبوده و در فعاليت اقتصادي  مردم، اينچنين تاثير نداشته است
پولي كه شخصي بعنوان قرض الحسنه به همنوع خود مي داده تا گرهي از كار 
او باز كند، گاهي تا چندين سال ثابت مي مانده و صاحب مال تا زمان باز پس 

  . ران فراوان نمي شده استگيري آن متحمل خس
    اما در شرايط كنوني و با توجه به تورم موجود در اقتصاد، پولي كه به عنوان 
قرض الحسنه به فرد گرفتار داده مي شود شايد مثالً در اقتصادي مثل اقتصاد 

و به اين طريق .  سال بعد يك صدم ارزش حاضر پول را نداشته باشد4ايران تا 
خدا و جهت كمك به همنوع خود اقدام به دادن قرض فردي كه از براي 

به همين منوال اگر . الحسنه مي كند متحمل خسارت مادي فراواني مي شود
تعداد كثيري اين زيانها را متحمل شوند فكر مي كنم ديگر كسي ميلي براي 

همانطوري كه در ايران خودمان  اتفاق افتاده و . دادن اين قرض نداشته باشد
ر، ديگر حتي روي كمك دوستان و آشنايان خود هم نمي تواند فرد گرفتا
  .حساب كند

 پدر بنده به يكي از اقوام پنج ميليون تومان براي مداواي ،    بطور مثال
در زمان دادن پول مي توانستيم زميني با آن مقدار پول . فرزندش قرض داد

ف موعد پس از يكسال فرد خوش قولي كرده و مبلغ را ظر. خريداري كنيم
اما اكنون ديگر با اين پول نمي توانيم حتي يك دهم آن . مقرر تحويل داد

همان زمين اكنون چهل و پنج ميليون تومان ارزش پيدا . زمين را هم بخريم 
به فرض كه گيرنده قرض، با پول گرفته شده همان زمين را . كرده است

ي كه كار ثوابي خريده باشد، اكنون چهل ميليون تومان سود كرده است و كس
درست است كه دادن قرض . را انجام داده همين مقدار ضرر مالي كرده

الحسنه براي دهنده قرض، اجر اخروي دارد اما نمي توان بدين وسيله باعث 
زيان مالي او شد چون همانطور كه گفتم اين موضوع زمينه هاي معنوي را با 

  .ت شعاع قرار مي دهد توجه به در مضيقه مالي بودن اكثر خانواده ها تح
   شما به عنوان يكي از نظريه پردازان اقتصاد اسالمي نظرتان در مورد اين 

  موضوع چيست؟
  

  :پاسخ به پرسش اول 
      
ور مي شود كه بهنگام وزارت خود، نظام بانكي را  نو كردم و در قلمرو آياد

قتصاد نقش پيدا نكه  در اآمي دانستم براي . توليد، نرخ بهره را صفر گرداندم 
  نكند و نبود بهره، بيشترين فرصتها را براي سرمايه گذاري ايجاد كند، مي بايد 

در حاضر، در جامعه هاي صنعتي، .   مالكيت انسان بر كار خود تحقق بجويد- 1
در حقيقت، . كارگران و كاركنان، زندگي خويش را پيش فروش كرده اند 

ورده ها و خدمتهاي مورد نياز آي شوند فررجحان نقدينه وقتي انسانها ناگزير م
ينده بخرند و وامدارهائي بگردند كه از راه آرا به وعده پرداخت بها در 

پرداخت قسط هاي ماهانه، وامهاي خود را بپردازند، نه ديگر مالك كار خويش 
هستند و نه مي توان از رجحان شدت و شتاب گير نقدينه جلوگيري كرد و نه 

   و.  محل گرداند بهره پول را بي 
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  پاك نژاد. ج
  جمهوريت

  
جمهوري، بر گردان كلمه رپوبليك التين است كه در ادبيات 

گرچه سابقه طوالني تا يونان .سياسي كشور ما وارد شده است 
جز ( ي از حكومت است باستان دارد  در دنياي امروزنوع

كه قدرت حاكمه و تصميمات آن از جمهور ) موارد صوري
مردم و راي آنان نشات ميگيرد، در يك كلمه، نظام و 
حكومتي  را  به واقع ميتوان جمهوري ناميد كه از راي مردم 
بر آمده و اصول و قواعدي كه بر مردم ساالري حاكم است 

مه بطور خالصه بدانها در ادا( بر آن نظام نيز حاكم باشند 
مردم ايران بخصوص بعد از انقالبي كه ) . اشاره خواهد شد

 عليه نظام استبداد سلطنتي بطور كل و نظام 57در سال 
پهلوي بطور خاص انجام دادند با اين واژه بيشتر آشنا شدند و 

راي " جمهوري اسالمي "در قدم اول در يك رفراندوم به
  دادند،

16صفحهدر  

  جهانگير گلزار 
  ؟!خواهي خشونت به نام عدالتاعدام و

  
متن سخنراني در جلسه كانون دفاع از حقوق بشر * 

  ) هانفر آلمان (در ايران 
  
  

. قرنها است كه خشونت مردم كشور ما را رها نمي كند 
ترين  استبدادها بعد از يكديگر مردم ما را تحت سخت

با اين حال ما مردم در يك قرن . فشارها قرار داده اند 
اخير سه دفعه توان خود را جهت تغيير مديريت جامعه 

  و زيستن در آزادي به آزمايش گذاشته ايم 
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  ميزان
  اصالح طلبي وانتخابات

  
اف و چرخش قدرت درايران در محدوده اي مشخص، شف   

دراين محدوده كه خود مجموعه اي از . روشن عمل ميكند
 گروههاي -اصول گرا، اصالح طلب و: گروه هاي سياسي

: گروه هاي شبه نظامي-روحانيون، مراجع، و: اجتماعي
بر ميگيرد، نيروها درپي  در را..حزب اهللا، انصار، بسيج و

وسعت دادن هرچه بيشتر به دامنة ثروت وقدرتشان صرف 
براي حفظ اين محدوده دردرجة اول، و براي . دميشون

نبردبرسرقدرت دردرجة دوم، از سه ابزار دين، قانون، و زور 
شريعت، فقه و حوزه و روحانيت : ابزار دين. استفاده ميكنند

شوراي نگهبان و قوة قضائيه ومقننه، : و مرجعيت، ابزار قانون
 شبه گروه هاي سركوبگر ونهادهاي امنيتي و: و ابزار زور

  .نظامي و احيانا نظامي اند
15صفحهدر   
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  )..سرمايه و(  نفي مالكيت قدرت – 2
بر انسان و سعي و حاصل سعي او  براي 
تحقق مالكيت  انسان بر سعي خود و 

  :زاديش از بندگي قدرت،  مي بايد آ
  مصرفهائي كه در اقتصاد به مصرف - 3

از رهگذر تبختر و شكوه و موقعيت 
 ،يتطلبي و داد و ستد مقام و موقع

خوانده مي شود و انواع سوداگريها و 
دزديها و استثمار و رابطه اجتماعي را 
تضاد اقليت صاحب امتياز و اكثريت 
فروشنده توان كار مي گرداند، 
مهمترين عامل رجحان شتاب و شدت 
گيرنقدينه در اقتصادهاي ديروز و 

زادي، به آاز اين رو، . امروز است 
ن نقش ويژه در معناي به حداقل رساند

قدرت در رابطه هاي فرد با  فرد، گروه 
با گروه و خاصه دولت و ديگر 
بنيادهاي جامعه با مردم يك كشور 

به سخن روشن تر، سلطه . است 
استبدادي دولت بر ملت و سلطه 
قدرتمدارانه كارفرمائيها بر كارگران و 
نيز مصرف كنندگان و محور شدن زور 

ي در سازمان خانواده ها و دين ساالر
بمعناي سلطه روحانيان بر مردم بنام 

اقتصاد را اقتصاد قدرت و ... دين و
هراندازه . انسان را برده مي گرداند 

زادي انسان بيشتر، اقتصاد كمتر در آ
خدمت قدرت و بيشتر در خدمت 

   :نيازهاي نو به نو شونده انسان
 هر جامعه، به نسبتي كه بسته است، – 4

 محركه توانائيش در توليد نيروهاي
براي مثال، در جامعه . كمتر مي شود 

ن حاكم و آامروز ايران كه استبداد بر 
مصرف محور اقتصاد است، زاد و ولد 
جمعيت  را افزايش داده است اما 
جامعه توانائي تربيت نسل جوان را 

ن كه نقش نيروي محركه اي را آبراي 
بر عهده بگيرد كه نيروهاي محركه 

ن آ. گيرد، ندارد ديگر را در رشد بكار ب
درصد كوچك از جواناني را كه دانش 

. موزند  نيز،  نمي تواند بكار گيردآمي 
از اين رو، استعدادها چون سيل كشور 

  :  را ترك مي كنند 
  باز و تحول پذير كردن نظام – 5

حاصل از  رها كردن رابطه اجتماعي 
،  به جامعه )زور ( = ها از قدرت 

 نيز جذب و فعال توانائي توليد بيشتر و
.  كردن نيروهاي محركه را مي بخشد 

در حال حاضر، به ميزاني كه يك نظام 
( اجتماعي بسته است، نيروهاي محركه 

... ) كار، سرمايه، دانش و فن، كارمايه و
تخريب مي شوند و يا در توليد 

  و.  فعاليتهاي تخريبي بكار مي افتند 
زاد شدن از آ استقالل بمعناي – 6

 زير سلطه، به اقتصادها – مسلط روابط
امكان مي دهد نيروهاي محركه خود 
را كه اينك در اختيار ماوراء مليها 

زاد كنند و در رشد بكار آهستند، 
در حقيقت، رجحان نقدينه . گيرند 

وقتي به صفر ميل مي كند كه جامعه 
نيروهاي محركه كافي در اختيار داشته 

 براي. باشد و در رشد بكار اندازد 
نيروي ( مثال، در اقتصادي كه نفت 

را صادر مي كند و با پول ) محركه 
وردهاي ساخت اقتصادهاي آن، فرآ

مسلط را وارد مي كند، فرصتهاي رانت 
خواري و رجحان نقدينه به حد اكثر 

تحقق اين هدف در گروه . هستند 
  :اجراي تدابير زير هستند 

 محور اقتصاد، نه مصرف كه توليد – 7
  . بگردد 

  .  نرخ تورم به صفر ميل كند –8
ن را شما آ يك نمونه – سوداگريها – 9

  بي -ورده ايد آدر پرسش خود مثال 
  . محل شوند 

 با توجه به اين امر كه در هر – 10
، در قلمرو توليد نيز، اقتصاد در رشد

نقدينه از رجحان برخوردار است و هر 
اندازه ميل به سرمايه گذاري بيشتر 

ن نقدينه نيز بيشتر مي شود، باشد، رجحا
پس ضرور است كه نقدينه در جريان 

سرمايه گذاري پاداش بجويد و ميل به 
بنا براين نظام بانكي . نقدينه ارضا شود 

مد به توليد را آمي بايد جريان مدار در
بدين ترتيب كه مزدها و . برقرار كند 

مدهاي پولي به بانكها سپرده آديگر در
كها به سرمايه بدل شوند و از طريق بان

مد سرمايه آبديهي است در. گردند 
ن مي شود بدون اين آعايد صاحب 

كه سرمايه ساالري شكل بگيرد و يا 
رجحان نقدينه از راه بهره پولي جبران 

  . شود 
 عدالت اجتماعي هم بلحاظ – 11

مدها و هم بلحاظ بيمه ها و آتوزيع در
هم بلحاظ برابر كردن امكانها، استفاده 

وام بخاطر مصرفهاي غير توليدي را، از 
  .به حداقل، مي رساند 

ور مي شوم كه كتاب عدالت آ      ياد
اجتماعي به زودي انتشار مي يابد و 
شما مي توانيد روشهاي بي نياز كردن 
از قرض گرفتن براي مصرفهاي غير 

  .ن كتاب مطالعه كنيد آتوليدي را در 
 در حال حاضر، دو سوم توليد در – 12
معه هاي صنعتي، توليدهاي تخريبي جا

بديهي است در چنين . هستند 
اقتصادي، رجحان نقدينه همواره قوي 

زيرا فرصتهاي دست يابي به . است 
بنا .  سودهاي كالن روز افزون هستند 

زاد كردن اقتصاد از سرمايه آبر اين، 
ورده هاي آگذاريها  براي توليد فر

تخريبي،  ضرورت تام دارد براي به 
زاد كردن آفر رساندن نرخ بهره و ص

سرمايه براي بكار افتادن در توليد 
ورده هائي است كه نياز انسان ها را آفر

  .ورند آبر مي 
زادي جريان انديشه ها، ابتكارها  آ- 13

و اطالع ها و داده هاي اقتصادي سبب 
مي شود كه گروههاي قدرتمدار 
نتوانند شكل بگيرند و سرمايه ها را از 

توليد خارج و به جريان جريان 
  . سوداگريها وارد كنند 

 كه در دوران –  حذف واسطه ها - 14
مرجع انقالب، در قلمرو بازرگاني 

 و –خارجي با موفقيت انجام گرفت 
، هم نيز ديگر فرصتهاي رانت  خواري

 را ممكن مي كنند و هم ثبات قيمتها
مدها را در سطح جامعه آتوزيع در

   .عادالنه تر مي گرداند
 شفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي، - 15

خواه در قلمرو دولت و چه در قلمرو 
زادي آبخش خصوصي همراه با 

جريان اطالع ها و داده هاي 
 استفاده از فرصتهائي را نا ،اقتصادي

ممكن مي سازد كه يا دولت ايجاد مي 
كنند و يا حادثه و بحران سازيها پديد 

ي مي دانيم كه نقدينه برا. ورندآمي 
بدين . استفاده از اين فرصتها است 

خاطر است كه از رجحان برخوردار 
  .است 

 در كتاب اقتصاد توحيدي انواع - 16
روشهاي استثمارها و دزديها و رانت 

را  فهرست كرده )  روش 46( خواريها 
عدالت اجتماعي و ثبات قيمتها و . ام 

در نتيجه بي محل شدن نرخ بهره، در 
. ا اين روشها است گرو مبارزه موفق ب

در ايران تحت استبداد، بدين روشها 
است كه مافياها شكل گرفته اند و 
ثروتهاي بزرگ متمرگز گشته اند و 
رانت خواري نيمي از توليد ناخالص 

  . ملي گشته است 
 تنظيم رابطه جديدي ميان انسان – 17

و محيط زيست و محل يابي سرمايه 
گذاريها به ترتيبي كه رها كردن 

رزمين هاي وسيع و متراكم شدن  س
جمعيت در شهرها و شيوه كردن 

لودگي محيط آمصرف انبوه، موجب 

زيست و تبديل زمينهاي كشاورزي و 
جنگلها به بيابان و يا عرصه بورس بازي 
نگردد و منابع ثروت كه به نسلهاي 

ينده نيز تعلق دارند، در عمر يك نسل آ
بدين قرار، سياست . به پايان نرسند

عيت از سياست محيط زيست و جم
توزيع  فعاليتهاي اقتصادي و جمعيت 

شگفتا . در سطح يك كشور جدا نيست 
سرمايه داري، جهاني شدن اقتصاد را ! 

فراوان تبليغ مي كند و مدعي است 
ورده را در سطح آتوليد قطعات يك فر

اما در همان . جهان پخش كرده است
حال، بطور روز افزون، بخشهاي بزرگ 

. كشورها را به بيابان بدل مي كند از 
ن خود آاداره نيروهاي محركه را از 

نچه را به راستي جهاني مي آمي كند و 
كند، تخريب محيط زيست  است  

  بدين قرار، 
 الغاي تبعيض ها در سطح جامعه و – 18

مبارزه با تبعيض ها در جهان، عامل 
ديگري مي شود در برابر تر كردن  

ر دسترس و برابر تر امكانهاي طبيعت  د
كردن انسانها در برخورداري از امكانها 

بنا بر اين، به حداقل رساندن . و رشد 
فرصتهاي رانت خواري و استثمار و 

بنا بر .  بنا بر اين ثبات قيمتها .  دزديها 
بنا بر اين ، . اين، كاهش ميل به نقدينه 

  .ميل كردن بهره به صفر 
ليبرال،   در اقتصاد سرمايه داري - 19

يعني .  مادي است ↔مدار مادي 
نيازهاي معنوي نيز از راه مصرف 

ورده مي آورده هاي مادي برآفر
از اين رو، به جاي اقتصادي كه . شود 
ورده و خدمت به آن، از هر فرآدر 

اندازه نياز وجود داشته باشد، اقتصادي 
ن انسان نقش آوجود دارد كه، در 

 و. مصرف كننده را بازي مي كند 
نشان دادن ( چون نيازهاي معنوي 

عالقه خود به كسي، پيدا كردن نشاط و 
،  تا ابراز عشق ...شادي، احساس لذت ،

را هم با مصرف ) و بسا تقرب به خدا 
ورد، آورده هاي مادي بر مي آفر

همواره كمبود روز افزون و ميزان 
تقاضا از ميزان عرضه باالتر و در نتيجه، 

 دين وقتي بيان . رجحان نقدينه بيشتر 
زادي مي شود، مي تواند مدار بسته آ

 ↔ مادي را به مدار باز مادي ↔مادي 
از زمان واقعي شدن . معنوي بدل كند 

نيازها و  برابري عرضه با تقاضا، شتاب و 
شدت رجحان نقدينه، در قلمرو 

. مصرف، روي به كاهش مي گذارد 
مد بر آزماني كه عرضه بر تقاضا و در 

ي مي گيرد، رجحان نقدينه هزينه فزون
و در نتيجه نرخ بهره ميل به صفر مي 

  . كنند 
  در نظام اجتماعي باز و تحول - 20

پذير،  نه تضاد كه توحيد اجتماعي 
اساس سياست گذاريها، از جمله 

بنا بر . سياستگذاري اقتصادي مي شود 
اين، رعايت حقوق انسان و رعايت 
حقوق ملي و شركت هرچه بيشتر مردم 
در اداره امور خويش و تعيين هدفها و 

مدها آتشخيص روشها  به ترتيبي كه در
و فرصتهاي كار همواره عادالنه توزيع 

ورد كه، آشوند، جامعه اي را پديد مي 
ن، نرخ بهره مي تواند به صفر ميل آدر 

  . كند 
 كه 60     يك دليل كودتاي خرداد 

وردند، جلوگيري آدين ساالران بعمل 
دن اقتصادي بر اين پايه ها از بنا كر

زيرا چنين اقتصادي استبداد و . بود 
وابستگي را بي محل مي كرد و انسان 

زادي آايراني را از استقالل و 
  .برخوردار مي گرداند 

  

  پرسش دوم در باره وجود - 2
  :امام زمان 

  
 با سالم و آرزوي بني صدرآقاي 

 سالمتي 
ن در مجلسي در مورد ظهور امام زما    

 يك نفر نظر داشت كه در . بحث بود 
قرآن در اين مورد چيزي گفته نشده و 
آنچه هست روايت است و حتي اهل 

 لطفا در . تسنن به اين مسئله باور ندارند
اين مورد و اصوال فلسفه انتظار توضيح 
دهيد و در صورت امكان در ديگر 

كه معتقد (اديان نيز مانند مسيحيت 
ن چه آراست مسيح مي آيد در ق

  )مده؟آ
  

  :پاسخ پرسش دوم 
     

 سامانه ديني بدون هدف و بدون 
رهبري هدايت كننده به هدف وجود 

از اين رو، همه دين ها  هم . ندارد 
هدف خود  را مشخص مي كنند و هم 

سامانه هاي غير . ن را آرهبري كننده 
نيز ناگزير ) ايدئولوژي ها ( ديني 

هدف و رهبري هدايت كننده به 
براي مثال، .  معين مي كنند هدف

ماركسيسم جامعه بي طبقه اي كه در 
ن انسان جامع واقعيت پيدا مي كند آ

را هدف مي كند و ديكتاتوري 
پرولتاريا رهبري كننده به اين هدف 

در لنينيسم، رهبري كننده به . است 
ن پس نيز، آديكتاتوري پرولتاريا و از 

هنگ جامعه بي طبقه آحزب پيش 
  .  است 

    چرا هر سامانه ديني و غير ديني نياز  
به هدفمندي و رهبري دارد؟ زيرا 

براي . ن را نمي پذيرد آهيچكس غير 
مي ) ص ( مثال، هرگاه پيامبر اسالم 

ورده ام هدف و آديني كه من : گفت
رهبري ندارد، چه كسي حاضر مي شد 

ن را بپذيرد؟ چه رسد به اين كه تن آ
ن در آع از به ايثار جان در مقام دفا

برابر  هجومهاي مخالفانش بدهد ؟ و يا 
اگر ماركسيسم مي گفت فاقد هدف و 

نست، چه كسي آراه و روش رسيدن به 
افزون براين، ن را مي پذيرفت؟ آ

بدون هدف و رهبري و روش، سامانه 
ن، وجود پيدا آيا نظام ديني و غير 

  . نمي كند 
يا تنها شيعه به امام زمان معتقد      آ
 و سني ها به امام زمان باور است

سني ها هم نمي توانند . ندارند ؟ نه 
زيرا دين از . باور نداشته باشند 
هدايت به هدف ( محتواي اصلي خود 

. خالي مي شود ) ن جهان آدر اين و 
نها به شخص معين با ويژه گي هائي آ

ن قائل است، باور آكه شيعه براي 
موقع بر اين باور هستند كه در . ندارند 

خود، خداوند كسي را بر خواهد 
. انگيخت و او امام زمان خواهد شد 

قيامهايي كه مدعيان امام زمان بودن 
در كشورهاي سني برپا كرده اند، مي 
بايد شما را مطمئن كنند كه سني ها نيز 

  . به امام زمان باور دارند 
ن كه بيان آ     اما سامانه ديني و غير 

زادي آ  را بر زادي  باشد،  چون بناآ
انسان و استعداد رهبري و حق او در 
شركت در رهبري، مي گذارد، همان 

ن آن بر آرهبري را بر مي گزيند كه قر

 ) 5يه آسوره قصص ، ( تصريح مي كند 
:  

اراده كرده ايم  بر مستضعفان «          
نها را آروي زمين منت گزاريم و 
  »امامان و وارثان زمين بگردانيم 

 با توجه به اين امر كه گفته مي       و
»  هنگ آحزب پيش « شود لنين نظريه 

را از امامت بنا بر نظر رايج نزد شيعه 
باكو اخذ كرده است، نظريه امام زمان 
نزد شيعه مي تواند بدترين و بهترين 

  :عنصر سامانه ديني باشد 
 هرگاه دين بيان قدرت باشد، وجود ●

احب امام زمان حي و غايب كه فقيه ص
اختيار مطلق جانشين او بگردد و بر 
جان و ناموس و مال مردم بسط يد 
داشته باشد، نظريه بد ترين رهبري و 

زيرا توجيه گر . هدف يابي مي شود 
اگر هم . استبداد فراگير مي گردد 

سامانه ديني نباشد و رهبري از اين 
نوع باشد، باز بدترين رهبري و هدف 

نه با رهبري هر دو، ساما. يابي مي شود 
كه از لحاظ محتوي همسانند، در 

  . روسيه و ايران تجربه شده اند 
 هرگاه دين و يا مرام غير ديني بيان ●
زادي باشد، فرض وجود امام حي و آ

غايب، واليت جمهور مردم در غيبت 
اين رهبري . ن امام معني مي دهد آ

زيرا  وجود . بهترين رهبري مي شود 
يبت او از سوي امام زمان از سوئي و غ

ديگر، هر جامعه اي را مسئول مي 
ن فرد فرد آگرداند كه واليت را از 

اعضاي خود بداند و هر عضو جامعه را 
مسئول مي كند كه در واليت جامعه 

زادي و آخود، بر اصول استقالل و 
حقوق انسان و استقالل و حقوق جامعه 

در همان حال، .  انسانها، شركت كند 
 همه بنيادهاي جامعه بر همه گان و بر

دعوئي واليت بر جامعه را باطل مي 
نها حق شريك گرداندن آگرداند و به 

خود در واليت جمهور مردم را نمي 
با توجه به وضعيت امروز جهان .  دهد 

و نخبه گرائي بيمارگونه كه همه جامعه 
ها بدان گرفتار هستند، اين نظر، 

  . نها است آبهترين و مترقي ترين 
در جريان انقالب ايران، بسا براي       

قاي آنخستين بار، بنا بر اين نظر شد و 
خميني بر واليت جمهور مردم تصريح 

مي توان تصور كرد اگر بر تعهد . كرد 
خود وفا كرده بود و واليت جمهور 
مردم برقرار گشته و تكامل جسته بود، 
ايران امروز چه اندازه رشد كرده و در 

وقعيت را جسته جهان امروز، كدام م
اما او، از راه قدرت طلبي، نظر .  بود

اول را كه ارسطوئي و افالطوني است 
را برگزيد و اينست حال و روز ايران 
در تهديد بمب ها و موشكهاي سلطه 

  ...جويان امريكائي و اسرائيلي و
  
  : پرسش سوم – 3

حضور امام زمان در دانشگاه 
كلمبيا و رابطه اي كه جمهوري 

با امام زمان بر قرار مي اسالمي 
  : كند و تشديد خطر جنگ

   
  !قاي بني صدرآ

قاي احمدي نژاد مي گويد امام     آ
در دانشگاه كلمبيا حضور ) عج ( زمان 

از زماني كه او به رياست .  داشته اند 
جمهوري رسيده است، هرجا كم مي 

ورد، امام زمان را حاضر مي كند و به آ
تبليغ نيز گروه او . او نقش مي دهد 

مي كند كه از جنگ باكي نيست زيرا 
زمان ظهور امام زمان را نزديك مي 

علت گزينش اين رويه از طرف .  كند 
  اين گروه چيست ؟

  15صفحهدر 

  پاسخ ها به پرسش ها
  از اقتصاد تا امام زمان و جنگ؟
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داده ها ، نظر ها و اطالع هاي     باري ، 
  فصلجديد در باره گروگانگيري را در دو 

 اول ، فصل در :دسته بندي مي كنيم 
ديد در امريكا و نقش بوش يافته هاي ج
 بوش تدارك جنگ از سويپدر و ربط 

پسر بر ضد ايران  را با گروگانگيري و  در 
در ،  دوم، اطالع هاي جديد كه فصل

ن روز و ديگران آايران،  گروگانگيرهاي 
   .را ورده اندآبر زبان و قلم 

    در فصل سوم نظرها و خبرها در باره 
نست و اندازه آاستراتژي كه امريكا در پي 

  .وريم آرا مي  خطر جنگ 
     در فصل چهارم ، به نظرها و خبر ها 
در باره بحران اتمي ، گزارش البرادعي و 
واكنش هاي دو طرف به اين گزارش ، 

  .مي پردازيم 
، بمناسبت تشكيل     در فصل پنجم

كنفرانس سران كشورهاي عضو اوپك در 
 داده هاي رياض، پايتخت عربستان، 

صادي و پيشنهادها و عملكردها، در اقت
قلمرو نفت و گاز   را موضوع  اين فصل 

  .مي كنيم 
     در فصل ششم ، قسمتي ديگر از 

موزش و آمطالعه ژاله وفا را در باره 
  .وريم آپرورش مي 

     و در فصل هفتم،  خبرهاي تجاوزها 
  :به حقوق بشر را مي خوانيد 

  
  

گروگانگيري و ربط 
اتمي و ن با بحران آ

تهديد ايران به 
 محاصره اقتصادي و

  :جنگ ؟
  

امروز : روبرت پاري 
ديگر مسلم است ژرژ 
بوش در اكتبر سورپرايز 

نقش داشته است اما چرا  
) پسر (  بوش دبليوژرژ 

ن دوره را آانتشار اسناد 
در دو نوبت ممنوع كرد 
و چه ربطي ميان 
گروگانگيري و تمايل 
شديد بوش به جنگ بر 

  ن وجود دارد ؟ ضد ايرا
  

روبروت پاري ،  افزون : انقالب اسالمي 
بر كتاب، در پي يك رشته مقاله ها، دو 
رشته مقاله  در باره رابطه خانواده بوش 

پسر ( با گروگانگيري و ربط تمايل بوش 
به جنگ با ايران با گروانگيري اعضاي ) 

بان  آ13سفارت امريكا در تهران، در 
 انتشار داده  )1979 نوامبر 4 ( 1358
   :نكات تازه اين مقاله ها عبارتند از. است

  

بوش ها و : روبرت پاري *
 21( حقيقت در باره ايران 

   ):2006سپتامبر 
  
 با وجود راه حل ديپلماتيك ، بوش ●

تمايل به جنگ با ايران دارد و اين 
برغم خطرها  كه جنگ براي سربازان 
امريكا در عراق  و منافع دراز مدت 

با وجود  .  ا در جهان، در بردارد امريك
چنين بحران شديدي، خانواده بوش  
همچنان از انتشار واقعيت ها در باره 
روابط امريكا با ايران ، جلوگيري مي 

اين واقعيت ها بيانگر روابط .  كنند 
پنهاني جمهوريخواه ها با رژيم 
جمهوري اسالمي ، يك ربع قرن پيش 

ريكائي از اين ، بر سر گروگانهاي ام
در توجيه تمايل ) پسر ( بوش .  هستند 

: خود به جنگ با ايران مي گويد 
گفتگوي مستقيم با ايران بي نتيجه است 

اما  پدر او مي داند كه گفتگوي . 
  :مستقيم با ايران نتيجه دارد 

 امروز، سند قانع كننده در اختيار ●
است كه ژرژ بوش در گفتگو با 

ت داشته راديكالهاي رژيم ايران شرك
اين گفتگوها در قفاي كارتر، . است 

رئيس جمهوري وقت امريكا و با هدف  
 گروگان 52زادي  آبه تأخير انداختن 

، ) اكتبر سورپرايز ( امريكائي در تهران 
، تا بعد از انتخابات رياست جمهوري 

انجام گرفته اند  1980امريكا در نوامبر 
در برابر اين كار، قول ارسال اسلحه . 
  .ه ايران داده شده است ب
به محض ) پسر (  يو بوش ل رژر دب●

برعهده گرفتن رياست جمهوري در 
،  دستوري را صادر 2001 ژانويه 20

ن، از رده محرمانه آكرد كه بنا بر 
خارج كردن و انتشار دادن  اسناد 
مربوط به دوران رياست جمهوري 

بعد از .  ريگان و بوش را  ممنوع كرد 
ور را پتامبر ، بوش سانس س11ترورهاي 

 كامل تر كرد وقتي با صدور  دستوري 
اسناد  مربوط به معاونان رياست 

  . جمهوري را نيز ممنوع كرد 
 اما به توجه به خطر جنگ، اطالع ●

در ) پدر ( مردم امريكا از نقش بوش 
معامله بر سر گروگانهاي امريكائي  

نخست به اين دليل كه  : حياتي است 
ا  از تاريخ واقعي روابط مردم امريك

( امريكا با ايران، پيش از اين كه بوش 
جنگ ديگري را در خاورميانه به ) پسر 

راه اندازد، مي بايد اطالع حاصل كنند 
نگاه به اين دليل كه درجه آو . 
مادگي طرف ايراني به گفتگو و به آ

ن،  بستگي تمام دارد به آنتيجه رسيدن 
در   .ممكن بودن اين گفتگو دارد 

حقيقت، تنها امري كه مي تواند مانع از 
دست زدن بوش به جنگ با ايران 

گاه شدن مردم امريكا از نقش آشود، 
   . خانواده بوش دراكتبر سورپرايز است

زيرا به .        خطر جنگ جدي است 
تازگي، يكي از مقامات ارشد حكومت 

رئيس : بوش به خبرنگاري گفته است 
ست كه او تنها جمهوري بر اين باور ا

كسي است كه در رابطه با ايران ، مي 
يك امر روشن است . تواند كاري بكند 

ن اين كه منبع اصلي فشار براي آو 
نكه حكومت دست به حمله با ايران آ

. بزند، شخص رئيس جمهوري است 
شارل كروتامر، سرمقاله نويس واشنگتن 
پست  كه طرز فكر محافظه كاران 

اند نيز به اين نتيجه جديد را باز مي تاب
رسيده است كه بوش مصمم به حمله به 

  .ايران است 
 ،  همزمان با 1981 ژانويه 20 در ●

اداي سوگند از سوي ريگان، گروگانها 

ن روز ، گفتند هيبت آ. زاد شدند آ
ريگان ايرانيها را ترسانده و همزمان با 

زاد آاداي سوگند او،  گروگانها را 
ز ، سند ها  حاكي اما امرو.  كرده اند 

زاد كردن گروگانها آنند كه آاز 
همزمان با اداي سوگند از سوي رئيس 
جمهوري امريكا، از پيش سازمان داده 

بنا بر يك معامله، : شده بود 
ن آجمهوريخواهان  قوه مجريه را از 

خود كردند و بنيادگراهاي ايران 
اسلحه و امتيازهاي ديگر بدست 

  .وردند آ
ت كه جمهوريخواه  اينك روشن اس●

ية اهللا خميني و آ، با 1980ها، در سال 
همكاران او تماسهاي محرمانه برقرار 

كرده اند و تا امروز، كوشيده اند اسناد  
اين تماسها از قيد محرمانه خارج نشوند 

زيرا مي دانند اگر مردم امريكا از . 
روابط پنهاني جمهوريخواه ها با طرف 

ريگان و گاه مي شدند، آايران خود 
بوش به رياست و معاونت رياست 
جمهوري امريكا نمي رسيدند و بعد از 
ريگان، بوش رياست جموري نمي 

رئيس ) پسر ( يافت و امروز ، بوش 
  .جمهوري امريكا نبود 

      تنها بخشي از اطالعات مربوط به 
معامله پنهاني جمهوري خواه ها با 

مدن  آبنيادگراهاي ايران، در پي ببار 
، از پرده 1986تضاح ايران گيت، در اف

  ...بيرون افتاد 
در برابر :  ريشه افتضاح ايران گيت ●

چند روزنامه نگار، مقامي از مقامهاي 
حكومت ريگان، نيكوال وليوتس 

Veliotes مشاور وزير امور خارجه ، 
ريگان در امور خاورميانه،  ريشه 
افتضاح ايران گيت را پي گرفت تا به 

 1980ي بر سر گروگانها در معامله پنهان
در مصاحبه . رسيد ) اكتبر سورپرايز ( 

نخست او بود كه : اش، وليوتس گفت 
جريان مداوم و سري اسلحه به سوي 

ن آايران را كشف كرد و اين بعد از 
بود كه هواپيماي حامل اسلحه  از 

 18اسرائيل بسوي ايران برخاست و در 
، توسط روسها  سرنگون شد 1981ژوئيه 

چون در اين باره تحقيق كردم، و ... 
به اين نتيجه رسيدم كه اداره كنندگان 
مبارزه انتخاباتي ريگان و بوش ، پيش 
از انتخابات رياست جمهوري ، با ايران 

در اين . د معامله پنهاني انجام داده ان
معامله ، پاي اسرائيل نيز بميان بوده 

   .است
  و در جريان تحقيقم در باره ايران ●

گيت، من خالصه شهادت مقام وزارت 
خارجه امريكا ، داويد ساترفيلد را 

.  اين سند محرمانه بود . وردم آبدست 
ساتر فيلد بر اين باور بوده است كه 
اسرائيل روابط نظامي با ايران را 

بنا بر اين نظر . مصرانه حفظ كرده بود 
كه ايران كشور غير عرب در خاورميانه 

حد بالقوه اسرائيل است كه مي تواند مت
، 1980مسلم است كه  در . باشد 

در .  اسرائيل به ايران اسلحه مي داد 
طول سالها، مقامات اسرائيل به تكرار 
گفته اند كه اسلحه را با موافقت 
مقامات حكومت ريگان و بوش به 

در اواسط سال . ايران مي فرستاده اند 
ريل شارون ، وزير دفاع وقت آ، 1982

ما :  واشنگتن پست گفت اسرائيل به
همه از استبداد  خون ريز خميني 
نفرت داريم اما مقادير كم اسلحه به 
ايران داديم تا كه پنجره اي به روي 
اين كشور بگشائيم و پل باريكي با ايران 

  .برپا داريم 
، 1993     و در مصاحبه با من، در 

اسحق شمير ، نخست وزير وقت 
يا آ كه اسرائيل، در پاسخ اين پرسش

اكتبر سورپرايزي در كار بوده است يا 

مسلم است : خير، بدون ترديد گفت 
  . اكتبر سورپرايزي بوده است 

 دادستان مستقل مأمور تحقيق قضائي ●
در باره ايران گيت نيز به حدس رسيد 

مد اكتبر سورپرايز آكه ايران گيت پي 
زيرا بدون وجود معامله پنهاني . است 

لحه در سالهاي ، فروش اس1980در 
 به ايران قابل توجيه 1986 و 1985
زيرا توفيق بس اندك حكومت . نيست 

زاد كردن آبوش در  -ريگان 
گروگانهاي امريكائي در لبنان ، نمي 
تواند فروشهاي محرمانه اسلحه به ايران 

   .را توجيه كند
      وقتي بازجوهاي والش  از دونالد 
ه گرگ، مشاور امنيتي بوش بهنگامي ك

معاون رئيس جمهوري بود،  بازجوئي 
مي كردند از او در باره شركتش در 

 بر سر گروگانهاي 1980گفتگوهاي 
انكار او  از . امريكائي نيز پرسيدند 

سوي والش و همكاران او قانع كننده 
نگاه كنيد به ( بنظر نرسيده است 

 501گزارش والش ، جلد اول ، صفحه 
. (  
باره اكتبر  ،  در PBS براي ،  وقتي●

سورپرايز تحقيق مي كردم،  داويد 
هندرسون كه كارمند دايره خارجي 

: وزارت دفاع امريكا بود،  به من گفت 
،  از زبان جون 1980 اكتبر 18در 

مكلن ، روزنامه نگار شيكاگو تريبون 
شنيده است كه جورج بوش به پاريس 

به مكلن نيز از يك  مقام  .  رفته است 
مهوريخواه  شنيده بود ستاد تبليغاتي ج

كه براي ديدار و گفتگوي محرمانه با 
  .، به پاريس رفته است هيأتي ايراني

در اين باره چيزي : مكلن گفت 
ننوشتم زيرا مقامي كه اين اطالع را به 

  .من داد، زير حرف خود زد 
 ، ماجراي 1990      اما وقتي در اوائل 

اكتبر سورپرايز مسئله روز شد و چند 
 اطالعاتي گفتند بوش در اواسط مقام

 به پاريس رفته بود  تا از 1980اكتبر 
دولت ايران قول بستاند گروگانها را 
پيش از انتخابات رياست جمهوري 

... زاد نكنند و در عوض اسلحه وآ
دريافت كنند، هندرسون اطالع خود 
را در باره سفر بوش به پاريس، در نامه 

 نامه را نآ. اي به سناتوري ، باز نوشت 
مكلن . كسي براي من فرستاد 

Maclean نيز تصديق كرد از يك 
مقام ستاد انتخاباتي ريگان و بوش 
شنيده است كه بوش براي معامله 

به  اكتبر، 18، حدود محرمانه با ايرانيها 
اما حاضر نشد نام و .  پاريس رفته است 

  . نشاني منبع خود را باز گويد 
معامله در  شاهدان ديگر، بر وقوع  ●

، شهادت 1980 اكتبر 19پاريس، در 
  : داده اند 

 رئيس جمهوري پيشين ايران ، -
ابوالحسن بني صدر  گفته است بر سر 

، ميان جمهوريخواه ها و گروگانها 
  . ايرانيها  معامله شده است 

نجلي ، روزنامه نگار و آ كلود -
پژوهشگر فرانسوي ، به استناد منابع 

رانسه  نوشته خود در دواير سري ف
است كه اين دواير به ديدار و معامله 
جمهوريخواه ها و ايرانيها ، در پاريس، 

 اكتبر  19 و 18خر هفته آدر تعطيالت 
  .پوشش داده اند 

لماني ، آ مارتين كليان ، روزنامه نگار -
از يكي از دستياران رئيس دواير سري 

لكساندر دومارانژ ، نيز همين آفرانسه ، 
  .ورده است آبدست اطالع را 

 دير تر، شرح حال نويس دومارانژ، -
ندلمن به تحقيق كنندگان آداويد 

كميته تحقيق پيرامون اكتبر سورپرايز 
: مجلس نمايندگان امريكا  گفت 

دومارانژ ، در ضمن خاطرات خود گفته 

به ريگان و بوش ، در مبارزه : است 
انتخاباتيشان، از راه  ترتيب دادن 

يخواه ها با ايرانيها ، مالقات جمهور
براي معامله بر سر گروگانهاي امريكائي 

اما او خواست . ، كمك كرده است 
. اين قسمت از خاطرات او حذف شود 

زيرا  دوست او بوش نامزد رياست 
جمهوري بود و او نمي خواست انتشار 
اين اطالع به انتخاب شدن او زيان 

  .رساند 
  در) پدر (  با توجه به نقش بوش ●

معامله بر سر گروگانها  است كه مي 
 قاضي 5توان فهميد چرا در پي رأي 

دادگاه عالي بر متوقف كردن شمارش 
راي ايالت فلوريدا و به رياست آ

دستوري ) پسر( جمهوري رسيدن بوش 
لبرتو آرا كه مشاور حقوقي او، 

. گونزالس تهيه كرده بود، امضاء كرد 
ر بنا بر اين دستور،  بخش عمده اسرا

معامله هاي، اكتبر سورپرايز و ايران 
گيت و جنگ عراق با ايران ، از مردم 

هم اكنون، . امريكا پوشيده مي مانند 
حكومت بوش در تدارك جنگ با 

نكه نه مردم امريكا و آايران است حال 
نه حتي بسياري از مقامات حكومت 
نمي دانند چرا ، با گروگان گيري، 

 كرد كه تاريخ امريكا مسيري را پيدا
خانواده بوش بر سرنوشتش حاكم شد 

ن ماجرا آو امريكا را از اين ماجرا به 
  .كشاند 

  
 كه هاهمان : روبرت پاري *

معامله اكتبر سورپرايز را انجام 
دادند و  افتضاح ايران گيت را 

، امروز در تبليغ و ورندآببار 
  :تدارك جنگ با ايران هستند 

       
ت پاري سه ، روبر  2006   در اكتبر 

اكتبر سورپرايز « مقاله طوالني در باره 
ن آسومين . نوشته است » اصلي 

ن دسته از اعضاي سيا آدرباره نقش 
را ) پدر ( است كه يا باند ژرژ بوش 

تشكيل مي داده اند و يا از تصفيه 
شدگان سيا بوده اند و يا در سيا و كاخ 
سفيد، نه براي رئيس جمهوري وقت، 

 براي بوش كار مي جيمي كارتر، كه
نها  به آپاري، با معرفي . كرده اند 

، هشدار مي دهد كه مردم امريكا 
جنگ افروزان امروز، همانها هستند كه 

وردند و بر سر آگروگانگيري را پديد 
گروگانها معامله پنهاني را ترتيب دادند 

و بعد افتضاح ايران گيت را به بار  
  :وردند آ
تر سخت  افسران سابق سيا از كار●

تا بدانحد كه سنت . عصباني بودند 
عدم جانبداري از يكي از دو طرف را 

 از نامزد حزب 1979شكستند و در 
ن آ. جمهوريخواه حمايت كردند  

زمان ، بوش از اين حزب ، خود را 
. نامزد رياست جمهوري كرده بود 

بوش در سيا خدمت كرده بود و گروه 
افسران ارشد بخش . خود را داشت 

ليات مخفي سيا بسود او فعاليت مي عم
اين لطيفه ،  1979 ماه مه 1در . كردند 

نيمي : در باره بوش بر سر زبانها افتاد 
از كساني در مراسم اعالن نامزدي 
بوش شركت كرده بودند، عضو سيا 

  . بودند 
      بيل كلبي ، كه پيش از بوش رئيس 

گروه بزرگي از : سيا بود، مي گويد 
ه حمايت از بوش وارد اعضاي سيا ب

 1976در سال . مبارزه انتخاباتي شدند 
كه سيا ، بخاطر جاسوسي از امريكائيان 
و ديگرسوء استفاده ها از قدرت ، مورد 
انتقادهاي سخت قرار گرفت، بوش از 

  . سيا و كاركنانش دفاع كرده بود 
 نفري از مقامهاي پيشين 20 حدود ●

  سيا بخاطر بوش، رئيس پيشين خود، 
  4صفحهدر 

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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.  وارد مبارزه انتخاباتي بسود او شدند 
ن ميان، رئيس قسمت امنيت سيا ، آاز 

روبرت گامبينو  كه بالفاصله بعد از 
ترك سيا، به خدمت بوش در مبارزه 

  . مد آانتخاباتي در 
نها كه سيا را ترك كردند،  آ      غير از 

افسراني نيز بودند كه در شغلهاي خود 
. وش كار كردند ماندند و براي ب

 سال در سيا خدمت 25گامبينو كه 
كرده بود  سيا را ترك گفت در 
عوض، دونالد گرك ، بعنوان نماينده 

بنا بر . سيا در شوراي امنيت ملي ، ماند 
ن بخش از تحقيق كميته تحقيق آ

مجلس نمايندگان در باره اكتبر 
، 1994سورپرايز كه انتشار نيافت و در 

ي  يافتم ،   اين دو ن را در بايگانآمن 
  .دوست نزديك يكديگر بودند 

 اما بسا مهمترين دستيار بوش تئودور ●
او افسر افسانه اي عمليات . شاكلي بود 

محرمانه سيا و متخصص اينگونه عمليات 
در . بود » شبح موبور« و معروف به 

جريان جنگ سرد، از  ويتنام و الئوس  
ا تا عمليات بر ضد فيدل كاسترو در كوب

شاكلي بسياري عمليات شبه نظامي را ، 
ن عمليات، شاكلي آدر . رهبري كرد 

بر كار  صدها عضو سيا  رياست مي 
كرد و بسياري از مادونهاي خود را 
. مديون و وفادار به خود كرده بود 

براي مثال، دونالد گرك تحت امر 
  . شاكلي در ويتنام خدمت كرده بود 

، رئيس سيا       شاكلي با استنفيلد ترنر
 نساخت و در ، كه كارتر برگزيده بود

شاكلي بر .   سيا را ترك گفت 1979
اين اعتقاد بود كه ترنر ، با تصفيه صدها 

نها تحت امر آعضو سيا كه بسياري از 
شاكلي كاركرده بودند، سيا را ويران 

  . مي كند 
:        و شاكلي را بوش بر كشيده بود 

يا بود،  كه بوش رئيس س1976در سال 
او شاكلي را  معاون خود در عمليات 

از اين رو، وقتي . محرمانه كرده بود 
شاكلي سيا را ترك گفت، به خدمت 

  .مد آبوش در فعاليتهاي انتخاباتي در
      و چون جمهوريخواه ها  از سوئي 
نگران موفقيت كارتر در حل مسئله 

 از سوي ديگر ،  مي ،گروگانها بودند و
از موفقيت او شوند ، خواستند مانع 

شاكلي شبكه اي ايجاد كرد تا از 
زاد كردن آفعاليتهاي كاخ سفيد براي 

افراد اين . گروگانها اطالع كسب كند 
شبكه از ايراني ها، در لندن و 
. هامبورگ، اطالع كسب مي كردند 

من مي دانم كه : ژ كاو مي گويدژر
لمان داشت و مي آشاكلي دو طرف در 

  گفتگو مي كرد اما نمي نهاآدانم كه با 
او در . دانم چند اندازه دور رفته است 

 1980تماس با ايرانيها در زمستان و بهار 
،  1980او تا پايان . بسيار فعال بود 

نكه كارتر موفق به حل مشكل آبراي 
گروگانها پيش از انتخابات نشود و 
جمهوريخواه ها موفق به معامله پنهاني 

  .اد بشوند، به كار ادامه د
در حقيقت ، تماسهائي : انقالب اسالمي

با مقامهاي   بوش –كه از جانب ريگان 
 1980ايران گرفته شدند، از زمستان 

بنا بر كتاب ( از جمله، . شروع شدند 
) گروگانگيري نوشته ابوالحسن بني صدر 

لمان ارتباط آبا يك دوست بني صدر در 
مي گيرند و مي گويند مي خواهند در 

بني . انگيري صحبت كنند باره گروگ
امريكا : صدر  اجازه نمي دهد و مي گويد

اما با دستگاه خميني . دو حكومت ندارد 
و رهبري حزب جمهوري اسالمي نيز 

 كه –تماس مي گيرند و اين تماس ها 
اينك معلوم مي شود شاكلي سازمان 

 از تابستان  –نها بوده است آدهنده 
ه بر به معامل مرتب تر مي شوند و 1980

معامله اي . سرگروگانها مي انجامد 
 رفتنام گ» اكتبر سورپرايز « هاني كه پن
.  

لن، آ بنا بر دست نوشته ريچارد ●
 27مشاور ريگان در امور خارجه، در 

، بوش تلفن مي كند و پيام 1980اكتبر 
. فرماندار تكزاس  را ابالغ مي كند 

جون كانلي كه عضو حزب دموكرات 
ياست جمهوري بود و در دوران ر

نيكسون، به حزب جمهوريخواه پيوسته 
بود،  به بوش اطالع داده بود كه 
طرفهاي تماس او در نفت خاورميانه او 

گاه كرده اند كه بنا بر آرا از شايعه اي 
ن، كارتر موفق شده است مشكل آ

  . گروگانها را حل كند 
لن، بوش دستور آ    بنا بر دست نوشته 

 طريق جني فر، داده بود موضوع را از
مقصود . به تئودور شاكلي اطالع دهند 

جني . جني فر فيتزجرالد بوده است 
فر از زمان خدمت بوش در سيا، دستيار 

  . او بوده است 
     بدين قرار، جمهوريخواه ها در 
همان حال كه خود با بنيادگراهاي 
رژيم ايران معامله كرده بودند،  نگران 

راني با ن بودند كه مبادا طرف ايآ
هردو طرف در معامله بوده و معامله با 
كارتر را چرب تر يافته و با او معامله 

  . كرده باشند 
بدين قرار، دست نويس ريچارد      
ن را در بايگاني كميته آلن كه من آ

 يافتم،  نخستين 1994تحقيق در اواخر 
مدرك است حاكي از اين كه بوش و 

ن ، در باره بحرا1980شاكلي در سال 
گروگانها، با يكديگر همكاري مي كرده 

غاز گروگانگيري ، كارتر آاما از .  اند 
ندانست در محاصره دشمنان خويش 

غير از ساده دلي يا بنا بر مقام و .  است 
كار خود،  دليل ديگر اين بود كه او به 
سراغ كساني كه بر ضد او فعاليت مي 
كردند مي رفت به اين گمان كه در 

ن به بحران گروگانگيري پايان بخشيد
نكه بداند آبي . مي توانند كاري كنند 

   .نها با دشمنان او پيوند دارندآ
 كيسي كه مسئول ستاد تبليغاتي ●

ريگان و بوش مي شود،  به گروگانهاي 
امريكائي در تهران به ديده يك برگ 
برنده مي نگرد كه در دست هر يك از 
دو نامزد رياست جمهوري باشد، برنده 

« از اين رو،  كميته خاص .  شود مي
تشكيل مي دهد و  از » اكتبر سورپرايز 

طريق جون شاهين، كه از زمان جنگ 
،  با جهاني دوم ، با او دوستي داشت

  . سيروس هاشمي تماس برقرار مي كند 
     دو ماه پس از تصدي رياست ستاد 
تبليغاتي ريگان و بوش، كيسي با 

ان سابق و استفاده از شبكه اي از افسر
در خدمت سيا، شبكه خبرچيني در 

 20در  .  دستگاه كارتر را تشكيل داد 
،  از انبوه كارشناسان 1980وريل آ

مسائل خارجي و افسران سابق سيا كه 
براي ريگان و بوش كار مي كردند، 

گروه كار در باره «گروه تشكيل شد و 
تحقيق كنندگان . نام گرفت » ايران 

ر باره اكتبر براي كميته تحقيق د
سورپرايز وجود اين گروه را كشف 

از جمله اعضاي اين گروه، .  كردند 
يكل و لورانس آلن و فرد آريچارد 

   .سيرمن بودند
 از سوي ديگر، سيروس هاشمي كه ●

مي ديد احتمال پيروزي جمهوريخواه 
وجود دارد، در ظاهر براي كارتر و در 

 بوش كار مي كرد –باطن براي ريگان 
. دست به رشته سفرها به مادريد زد او . 

زاد كردن گروگانها آدر ظاهر او براي 
سفر مي كرد اما در تهران ، نظر اين 
بود كه قصد واقعي سيروس هاشمي 
ترتيب دادن معامله اي ميان 
جمهوريخواه ها با ايران در قفاي 

  .كارتر است 

     رئيس جمهوري وقت ايران، 
خود ، در نوشته ابوالحسن بني صدر 

 17 مورخ خطاب به كميته تحقيق،
رضا :   مي نويسد ، 1992دسامبر 

ية اهللا روح اهللا آپسنديده، برادر زاده 
اگر شما  :  به من گفت، خميني

معامله بر ( موافقت نكنيد همين پيشنهاد 
را به رقباي شما خواهند ) سر گروگانها 

: ديرتر ، او به من گفت . كرد 
اري در سيا جمهوري خواه ها نفوذ بسي

دارند و اگر شما تن به معامله ندهيد ، 
.  حاصلش حذف شدن شما خواهد شد 

بني صدر مي نويسد در برابر تهديد ها 
نكه مشكل آمقاومت كرده است و براي 

گروگانها بدون فوت وقت حل شود، 
اما بر او روشن شده . كوشيده است 

است كه خميني دارد با هر دو طرف ، 
  .  بازي مي كند كارتر و ريگان ،

، كنوانسيون 1980ژوئيه    14در ●
حزب جمهوريخواه در دتروا افتتاح 

ريگان بوش را بعنوان معاون . شد  
ريگان و . رئيس جمهوري برگزيد 

بوش ، بعنوان نامزدهاي رياست 
جمهوري، يك گروه استراتژيك ايجاد 

» اكتبر سورپرايز  گروه « كردند كه 
 كميته تحقيق بنا بر گزارش. نام گرفت 

در باره اكتبر سورپرايز، اين گروه 
ماده آ از پيش ،  واكنشي را ،مأمور بود

كند كه در صورت حل مشكل 
گروگانها از سوي كارتر، ريگان و بوش 

اعضاي گروه . مي بايد نشان مي دادند 
لن و شارل  آعبارت بودند از ريچارد 

مورر و . هاش كوپرمن و توماس . ام
وان كلو و . رآو ويليام  روستو . اوژن و

لمن و . رآيكل و جون آ. فرد  سي
ژي نومان و لورانس سيرمن و . روبرت 

  .سيمور ويس 
     اما بخشي از تحقيق در گزارش 

مده و بخش ديگري آكميته تحقيق 
ن بخش ديگر كه نيامده آ. نيامده است 

اينست كه اين افراد نيز عضو كميته 
ايكل لودين م: اكتبر سورپرايز بوده اند 

و ريچارد استيل ول و  ويليام ميدن 
ژنرال لوئيس دروف و ريچارد پرل و 

  .هولووي والت و درياسار جيمس 
       باز بخشي از گزارش تحقيق گران 
كه در گزارش كميته تحقيق نيامده 

است ، راجع است به اعضاي سابق سيا  
كه براي بوش كار مي كرده اند كه در 

امون فعاليتها براي دستگاه كارتر پير
حل مشكل گروگانها،  براي ستاد 
تبليغاتي ريگان و بوش ، جاسوسي مي 

  . كرده اند 
 بوش هر –        ستاد تبليغاتي ريگان 

 ساعت شبانه روز فعال بود و بسياري 24
ن اعضاي پيشين سيا آاز اعضاي دفتر 

اينها نخست براي اينكه بوش . بودند 
زب نامزد رياست جمهوري از ح

  . جمهوريخواه بگردد، كار مي كردند 
 مبارزه دو حزب جمهوريخواه و ●

دموكرات بر سر رياست جمهوري، در 
درون رهبري ايران نيز بازتاب داشت  

وزير خارجه فعال ايران، صادق قطب : 
به  1980 سپتامبر 6، در زاده 

من اطالع : خبرگزاري فرانسه گفت 
ع نست كه مانآدارم كه ريگان در كار 

  . از باز شدن بن بست گروگانها شود 
     نقشه محرمانه جمهوريخواه ها براي 

زادي گروگانها تا آبه تأخير اندازختن 
بعد از انتخابات رياست جمهوري 

، موجب تنش ميان بني صدر و امريكا 
بني .  ية اهللا خميني نيز شده بود آ

وردم آ به خميني فشار :صدر مي نويسد
گان حكومت كارتر گفتگوها با نمايند

براي حل مشكل گروگانها هرچه زود 
  .غاز بگيرد آتر 

، كيسي بار ديگر 1980 سپتامبر 16 در ●
 :حواس خود را جمع گروگانها كرد 

بنا بر بخش انتشار نيافته تحقيقات كميته 
لن، در آتحقيق و دست نوشته هاي 

 بعد از ظهر ، با مقامهاي ارشد 3ساعت 
 بوش ، اوين ميز ستاد تبليغات ريگان و

لن ديدار آو بيل تيمونس و ريچارد 
طرح خليج « نها در باره آكرد و با 

دو تن ديگر از .  گفتگو كرد » فارس 
شركت كنندگان در اين اجتماع، 

  . مايكل لودين و نوئل كوچ بودند 
      در همان روز ، صادق قطب زاده ، 

« : وزير خارجه ايران ، بارديگر گفت 
وزير خارجه ( وي كيسينجر ريگان از س

و ديگران حمايت مي ) اسبق امريكا 
و او مصمم است نگذارد مسئله . شود 

نها هرچه در آ. گروگانها حل شود 
توان دارند خواهند كرد تا كه مانع از 

   ». حل مسئله شوند 
      در همان حال كه جمهوريخواه ها 
در واشنگتن سرگرم كار جلوگيري از 

ز انتخابات رياست حل مسئله پيش ا
جمهوري بودند، فرستاده هاي كارتر ، 

لمان غربي با صادق طباطبائي در آدر 
زادي گروگانها گفتگو مي آباره شرائط 

  . كردند 
 در واشنگتن، در هتل پالزا، مك ●

ن روز سناتور تاور، آفارلين ، دستيار 
لن و سيبرمن ، با  آباتفاق ريچارد 

. كردند فرستاده اي از ايران گفتگو  
اين فرستاده پيشنهاد مي كرد گروگانها 

زاد آتا انتخابات رياست جمهوري 
اما . نشوند تا كه ريگان پيروز شود 

هيچيك از سه عضو ستاد تبليغاتي 
ريگان و بوش اسم و رسم فرستاده را 

  !ورند آبه ياد نمي 
 اكتبر،  ژرژ بوش، نامزد معاونت 2 در ●

رياست جمهوري از حزب 
ه، در گفتگو با گروهي از جمهوريخوا

يك موضوع را  : خبرنگاران،  گفت
اكتبر « ن آهركس در سر دارد و 

يعني حل مسئله . است » سورپرايز 
ن بر آخرين لحظه و اثر آگروگانها در 

  .انتخابات رياست جمهوري 
» اكتبر سورپرايز «       با اين سخن، او 

را به مبارزات انتخاباتي رياست 
جز اين كه .  كرد جمهوري تزريق 

مسئله حل نشد زيرا اكتبر سورپرايز 
ديگري از راه معامله پنهاني ميان 
جمهوريخواهان و بنيادگراهاي رژيم ، 

  .مد آپديد 
 در همان حال كه جمهوريخواهان ●

معامله پنهاني در پاريس و اكتبر 
سورپرايز را انكار مي كردند، اسلحه 

بعد از .  بسوي ايران در جريان بود 
معامله ، سيروس هاشمي دست بكار 

  ...فرستادن اسلحه به ايران شد 
ن سو، دالل اسلحه ايراني ، آاز  ●

 – بنا بر قول خود او –احمد حيديري 
، به دومارانژ، رئيس 1980در سپتامبر 

دواير مخفي فرانسه  مراجعه كرد و از 
او براي ارسال اسلحه به ايران، 

ا يك دومارانژ او را ب. استمداد كرد 
تاجر اسلحه فرانسوي در ارتباط قرار 

ايو دولوري ترتيب ارسال اسلحه . داد 
 اكتبر 23هواپيما در  . به ايران را داد

. فرانسه را به قصد تل اويب ترك كرد 
  را بار زد و 4 –  تاير اف 250نجا ، آدر 

به فرانسه بازگشت و قطعات يديكي 
 24 را نيز بار زد و در 60 –تانكهاي ام 

وقتي .  اكتبر بسوي ايران پرواز كرد 
كارتر از اين فروش اطالع حاصل كرد 
به نخست وزير اسرائيل، مناخم بگين 

  .اعتراض كرد 
، يك سال بعد 1980 نوامبر 4     و در 

از گروگانگيري، ريگان كارتر را 

شكست داد و به رياست جمهوري 
  .انتخاب شد 

 15ي ، در آ بنا بر تحقيق اف بي ●
،  سيروس هاشمي در 1981ه ژانوي

لندن با مقامهاي سپاه پاسداران ديدار 
 ميليون ليره 87/1حسابي به مبلغ . كرد 

  . گشود 
ن  آ     گرچه حساب و پولي كه در 

سپرده شد براي خريد اسلحه بود، اما 
اي بسا براي پرداخت رشوه به 

  . راديكالهاي سپاه بود 
 وقتي ريگان به رياست جمهوري ●

لن را مشاور امنيتي آريچارد رسيد، 
كيسي رياست بر سيا را . خود كرد 

دونالد گرگ مشاور امنيتي . يافت 
روبرت گيت معاون سيا و . بوش شد 

( ، در رياست جمهوري بوش ديرتر 
روبرت مك . رئيس سيا شد ، ) پدر 

لن ، مشاور آفارلين، بعد از ريچارد 
  . امنيتي ريگان شد 

، بسياري از 1980     در اواسط دهه 
كساني كه در اكتبر سورپرايز شركت 
داشتند، افتضاح ايران گيت را بوجود 

، 1986افتضاح ايران گيت در . وردند آ
  . بر مالء شد 

بنا بر تحقيق رسمي در باره ايران       
گيت، سيروس هاشمي در فروش 
اسلحه به ايران براي اين كه ايران به 

 زاد شدن گروگانهاي امريكائي درآ
.  لبنان كمك كند،  نقش داشته است 

جز او، جون شاهين و تئودور شاكلي و 
ويليام كيسي و روبرت گيت  و دونالد 
گرگ و روبرت مك فارلين و ژرژ كاو 
و مايكل لودين و ژرژ بوش و رونالد 
ريگان ، در فروش محرمانه اسلحه به 

  . ايران نقشهاي اصلي را داشته اند 
ت و اكتبر      اما ميان ايران گي

سورپرايز ديوار عبور ناپذيري كشيده 
شد تا ربط اين دو به يكديگر دانسته 

هيچگونه تحقيق جدي براي . نگردد 
ن آيافتن ريشه يابي ايران گيت و ربط 

. به اكتبر سورپرايز بعمل نيامد 
كاركنان سيا كه براي موفقيت ريگان و 
بوش فعاليت مي كردند مهارت خود را 

ن رويداد مهم را از آ كه بكار بردند تا
  .تاريخ امريكا پنهان كنند 

  
كلينتون ها : روبرت پاري * 

  :روان دروغ مي گويند 
    

،  روبرت پاري  2007 فوريه 24  در 
مقاله اي زير عنوان مشكل كلينتون ها  

در قسمتي از . با حقيقت، انتشار داد 
اين مقاله، بخشي از خاطرات كلينتون 

  :ه بسي مهم است را نقل كرده است ك
» زندگي من «  او در كتاب خود، ●

مي توانستم  با عفو « : مي نويسد 
كساني كه  در ايران گيت نقش داشتند 

، موافقت و ژرژ بوش  را عفو كرده بود 
او داليلي چند براي اين كار  » .نكنم 

من مي خواستم  « :ورد آخود مي 
امريكائيها را بيشتر متحد كنم نه اين كه 

و باالخره، . الف را بيشتر كنم اخت
پرزيدنت بوش دهها سال به كشورما 
خدمت كرده بود و من فكر كردم  ما 
بايد بگذاريم دوران بازنشستگي را در 

داوري در . رامش بگذراند آصلح و 
باره كاري كه كرده است را به وجدان 

اما دليل كلينتون . » او بازگذاريم 
تصريح بر ارتكاب جرم توسط ژرژ 

  . بوش است 
      هاميلتون، از حزب دموكرات، 

  رئيس كميته تحقيق در باره اكتبر 
  5صفحهدر 

  

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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سورپرايز نيز بنا بر همين نوع استدالل 
و اين كه سامانه دولت امريكا زير 
سئوال مي رود ، گزارشي را ارائه كرد 
كه بكار پوشاندن حقيقت از مردم 

با اين كه رئيس گروه . يد آامريكا مي 
حققان در خدمت كميته تحقيق،  م

ورد كه چند آالورنس بارسال به او فشار 
ماه ديگر نيز وقت مي بايد تا تحقيق به 
نتيجه قطعي برسد، او نپذيرفت و چنان 
كرد كه مدارك مهم حاكي از وقوع 
اكتبر سورپرايز نيز سانسور شدند و در 

  . نها اشاره نيز نشد آگزارش به 
ي كلينتون،  در اوائل رياست جمهور●

به مدير كل كاخ سفيد ، ) پاري ( من  
جون پودستا و ديگر مقامات ارشد 
مراجعه كردم و پرسيدم طرح شما 
براي پي گيري تحقيق تاريخي مهم كه 

، نيمه تمام ماند، چيست ؟  1993در 
پاسخ شنيدم طرحي نداريم و بنا بر پي 

  . گرفتن تحقيق نيست 
سناد     و كلينتون نيز اجازه نداد ا

معامله پنهاني بر سر گروگانها انتشار پيدا 
  ...كنند 

نها كه آبدين قرار، : انقالب اسالمي 
معامله بر سر گروگانها را كردند و افتضاح 

وردند ، امروز ، مبلغان آايران گيت را ببار 
گروهي از . لزوم جنگ با ايران شده اند 

نها  از محافظه كاران جديد بودند و آ
مهار خاورميانه از سوي هستند و طرح 

امريكا و اسرائيل را از راه جنگ، به دست 
  . به اجرا گذاشتند ) پسر ( ژرژ بوش 

        در ايران نيز، همان دو جناح  
خط « امريكائي و انگليسي ، در جمع ، 

سيد ضياء ، با سازمان دادن گروگانگيري 
،  بر ضد انقالب » انقالب فرهنگي « و  

   :دندايراني كودتا كر
  

اطالعات اندك از 
زبان گروگانگيرها 
حاكي از كودتا بر 
  :ضد انقالب ايران 

  
  

يا خميني آ: پرسش اول
پيش از وقوع از حمله به 
سفارت و گروگانگيري 

  اطالع داشت يا خير ؟
  
 به اين پرسش،  معصومه ابتكار پاسخ ◄

 12مصاحبه با روزنامه اعتماد ( مي دهد 
ها،  موسوي خوئيني ) : 86بان آ

روحاني مورد اعتماد دانشجويان پيرو 
 سفارت را الخط امام كه خبر اشغ

ع رهبر  مدتي پس از وقوع آن به اطال
 خوب «:ب رساند و از ايشان شنيد انقال

جايي را گرفتيد، محكم آن را نگه 
 ».داريد

      اما  علي زحمتكش يكي ديگر از 
  :گروگانگيرها جز اين مي گويد 

 ملي با علي  مصاحبه اعتماد◄
زحمتكش از شركت كنندگان در 

 :تصرف سفارت امريكا و گروگانگيري 
 كه در راس امامي: اعتماد ملي * 

حاكميت يك كشور قرار گرفته و آن 
پذيرفته كه آمريكا در  حاكميت هم

خاكش سفارت داشته باشد و 
هايي را نيز در آنجا مستقر  ديپلمات

تواند از يك طرف رسما به  نمي. كند
اي بدهد و از  شوري چنين اجازهك

طرف ديگر بعدا به طور رسمي و يا 
 و ندغيررسمي دستور بدهد كه بريز

آن سفارت را اشغال كنند؛ اين 
تعارضي است كه امام هرگز زير بار آن 

 .رفت نمي
اش   محرمانهشكل:  علي زحمتكش ●

امام . ق و عرف بود ف اخال هم خال
ت توانستند دستور بسته شدن سفار مي

شد كه دستور به  را صادر كنند اما نمي
به همين خاطر . اشغال آنجا بدهند

خيلي از حركات كه مردم با فرض 
اينكه در راستاي نظر رهبرشان بوده 

دهند، اگر جايي مجوز  است، انجام مي
 بعد از طراحي، مجوز اشد،زم داشته ب ال

اين كار را دانشجوها . شود گرفته مي
ينكه طراحي كردند، يعني بعد از ا

مخفيانه انجام شد و به مرحله نهايي 
رسيد، قبل از عملي شدن، آقاي 

ها به قم سفر كردند و  خوئيني موسوي
قرار بود مطلب را به عرض امام 
برسانند و در صورت عدم مخالفت امام 

ها  آقاي خوئيني.  شودمليبرنامه ع
البته ما متوجه . مطلب را به امام نگفتند

 و فرض كرده بوديم نشديم كه نگفتند
كه امام به ما اجازه ورود به سفارت را 

بعدها وقتي از ايشان پرسيديم . اند داده
كه چرا قضيه را با امام مطرح نكرديد، 
جواب دادند كه من با توجه به 

 امام تشناخت عميقي كه از حضر
داشتم تحليلم اين بود كه اگر به امام 
نگويم و امام بعدا مطلع شوند موافقت 
خواهند كرد، اما اگر قبل از عمل آن 
را با امام در ميان بگذارم، مخالف اين 

 .كار خواهند بود
 در واقع شما امام يعني: اعتماد ملي * 

را در معرض عمل انجام شده قرار 
 داديد؟

ما حركتي كرديم ! نه:  علي زحتكش ●
كه در بعد اخذ موافقت امام، 
مسووليتش بر عهده آقاي 

ها بود؛ يعني ما كه  خوئيني موسوي
ايشان . مطلع نبوديم امام خبر ندارند

اين مسووليت را بر عهده گرفتند كه 
اين كار انجام شود و امام موافقت 

ريزي  يعني اگرچه طرح. خواهند كرد
 نبود و شاناز خود ما بود و دستور اي

اجرا را هم خود ما بر عهده داشتيم، اما 
خواستيم لحظه  براي شروع عمل مي

ر از ايشان كسب اجازه كنيم و اين آخ
ع و  دور از صداقت بود كه بدون اطال

اجازه ايشان كاري را انجام بدهيم و 
در معرض عمل انجام شده قرارشان 

براي كسب اين موافقت يكي از . دهيم
 امام را خدمت امام راننزديكترين يا

 ايشان بدون اخذ نظر امام به .فرستاديم
نيد اين كار توا ما گفتند كه شما مي

اما . رابكنيد، نگفتند امام موافقند يا نه
چون ماموريتشان گرفتن نظر مساعد 
امام بود، جوابي كه به ما دادند 

مان را عملي  مجوزي شد كه ما برنامه
 .كنيم

بدين سان ، موسوي : انقالب اسالمي 
خوئيني ها اينطور وانمود كرده است 
كه خميني با گروگانگيري موافقت 

 خود را جانشين خميني كرده و .دارد 
با دروغگوئي دانشجويان را  به 

با وجود ! گروگانگيري برانگيخته است 
اين ، سيدي نژاد ، عضو شوراي 

ن روز و آمركزي تحكيم وحدت 
نند كه موسوي آمهدوي كني ، بر

خوئيني ها با احمد خميني به توافق 
  :رسيده است 

 امير سيدي نژاد عضو شوراي ◄
 تحكيم وحدت دانشجو ، مركزي دفتر

سايت اعتماد ( بهنگام گروگانگيري  
 سير« : گفته است  ) 86بان  آ12ملي 
وگوي ما در جلسه، حكايت از  گفت

اين داشت كه آقاي اصغرزاده قبل از 
طرح موضوع در جلسه، در بيرون از 

جلسه گفت و گويي با آقاي 
ميردامادي داشته است، زيرا اين دو 

هماهنگ بودند و نفر در جلسه خيلي 
هاي يكديگر را تكميل  صحبت

نمودند و در تاييد مساله صحبت  مي
رسيد   گونه به نظر ميينكردند و ا مي

 موضوع را با هم  كه از قبل كامال
هماهنگ كرده بودند تا در جلسه به 

اما مشخصا . نحوي به تصويب برسد
بنده به عنوان نماينده دانشگاه تربيت 

ژاد به عنوان ن معلم و آقاي احمدي
نماينده دانشگاه علم و صنعت، مخالفت 

 .م كرديم خود را با اين كار اعال
 هر حال در جلسه اين طرح به    

تصويب نشد و مقرر شد چون مخالفين 
اين طرح در صورتي كه امام مساله را 

كنند،  م موافقت مي تاييد نمايند اعال
 اين موضوع مسكوت بماند و در  فعال

علت هم واضح بود؛ . ندجايي درز نك
افتاد،  اگر چنين اتفاقي مي

زم توسط دولت و  هاي ال گيري پيش
 مساله حتي  شد و اصال  ميانجامسفارت 

از . رفت با تاييد امام هم از بين مي
همين روي من كه از جلسه بيرون 
آمدم، ديگر طرح را با شوراي انجمن 

هاي  دانشگاه مطرح نكردم و دانشگاه
. مين ترتيب عمل كردندديگر هم به ه

هر حال گويا آقايان خودشان اما به 
پس از صحبت با آقاي موسوي 

 و حاج احمدآقا، با توجه به ها يخوئين
تاييد اين بزرگواران به اين نتيجه 
رسيده بودند كه اين طرح را عملياتي 
كنند، اما چون ديگر كارشان مصوبه 
دفتر تحكيم را نداشت، اسم دانشجويان 

اي   امام را بر روي مجموعهپيرو خط
خواست اين كار را انجام دهد،  كه مي

 اميركبير،(گذاشتند و چهار دانشگاه 
اي  را به گونه) تهران، شريف و ملي

محرمانه در جريان امر قرار دادند و 
زم براي بسيج افراد را هم  آمادگي ال

  ». به وجود آوردند
بدين قرار، پيشنهاد : انقالب اسالمي 

يري در شوراي مركزي دفتر گروگانگ
ورد آتحكيم وحدت دانشجوئي رأي نمي 

ن را در آاما طرفداران  طرح كه خود . 
نكه آماده كرده بودند، با آخارج از شورا 

در اقليت بوده اند، با جلب موافقت 
موسوي خوئيني ها و احمد خميني ،  با 

» دانشجويان پيرو خط امام « دادن نام 
بدين قرار، .  رند ن را به اجرا مي گذاآ

احمد خميني از طرح، پيش از اجرا، 
. ن موافقت كرده است آاطالع داشته و با 

نكه مهدوي كني، در خاطرات خود، آبا 
فراوان دروغ گفته است، اما در باره اطالع 
احمد خميني از وجود طرح ، سخنش با 

   :يدآسخن سيدي نژاد راست مي 
 محمد رضا مهدوي كني كه بهنگام ◄
وگانگيري ، رئيس كميته هاي موقت گر

خاطرات ، صفحه ( انقالب بوده است 
من « : مي گويد ) 219 و 218هاي 

قا آهمان موقع به مرحوم حاج احمد 
ن آيد شب آيادم مي . زنگ زدم 

. روزي بود كه به سفارت ريخته بودند 
زنگ زدم و پرسيدم جريان چيست؟ 

قا  اول مي آمرحوم حاج احمد 
من . سخ نمي دادند خنديدند و پا

خر چه شده ؟ شما اطالع داريد آ: گفتم
باالخره، بعد از . ؟ ايشان مي خنديد 

امام راضي هستند شما : اصرار، گفتند 
اين . نها كاري نداشته باشيد آهم با 

ولي . قا بود آبين مرحوم حاج احمد 
بعدها ، خانم ابتكار ، مترجم 
دانشجويان، در مصاحبه اي اظهار 

ه در ابتدا امام با اين كار كردند ك
مخالف بودند و سرانجام ، پس از يكي 

خط كشي ( »  . دو روز رضايت دادند
  )زير جمله ها از انقالب اسالمي است 

بدين قرار،  اگر مهدوي : انقالب اسالمي 
 را راست نقل  ابتكار كني قول معصومه
  معصومه 86بان  آ12كرده باشد ، قول 
را او پيش تر گفته زي. ابتكار دروغ است 

خميني مطلع شده و نخست با : است 
اين كار مخالفت كرده است و بعد از يكي 

  .  دو روز موافقت كرده است 
اما خميني نمي توانسته است پس از      

گروگانگيري نخست مخالفت و بعد از 
زيرا بنا . يكي دو روز  موافقت كرده باشد 

بر قول مهدوي كني ، شب روز 
يري، احمدي خميني به او گفته گروگانگ

بناچار ، پيش . امام راضي هستند : است 
از تسخير سفارت و گروگانگيري، نخست 

ن مخالفت و سپس موافق كرده است آبا 
بر فرض هم كه نقل قول معصومه .  

ابتكار توسط مهدوي كني خالف حقيقت 
باشد، دليل قوي تري بر اطالع قبلي 

ي از خميني و فرزند او احمد خمين
ن شركت آگروگانگيري در دست است و 

سپاه پاسداران در گروگانگيري و بردن 
نها و باز گرداندن آاسناد سفارت توسط 

نها به دستور خميني به سفارت در آ
   :روزهاي بعد از گروگانگيري است

 12سايت اعتماد ملي (  باري روزن ◄
، يكي از گروگانها گفته است  ) 86بان آ
سلح بودند و ما حس دانشجويان م «: 

كرديم اگر جواب ندهيم كشته  مي
تفنگ به سمت سر ما نشانه . شويم مي

 تا يك 10رفته بود و آنها از 
من تا آن موقع چنين . شمردند مي

  ».چيزي را تجربه نكرده بودم
در حقيقت ، اين : انقالب اسالمي 

اين . دانشجويان نبودند كه مسلح بودند 
دند كه مسلح افراد سپاه پاسداران بو

بودند و تسخير كنندگان واقعي سفارت و 
اين واقعيت، . نها بودند آگروگان گيران 

پيش از اين، مكرر ، مورد تصديق قرار 
  . گرفته است 

      اما افراد سپاه پاسداران، سرخود، با 
وجود دستور صريح شوراي انقالب به 

 كه مهدوي كني بدان –حفظ امكاني 
 قبيل سفارت امريكا،  از–استناد مي كند 

از قصد  نمي توانسته است اوال
ن مطلع شده آدانشجويان و روز و ساعت 

سپاه . ن شركت كرده باشند آدر  و ثانيا 
تحت اداره شوراي انقالب بود و شوراي 
انقالب از طرح تسخير سفارت و 

پس دستور . گروگانگيري اطالع نداشت 
از مقامي مافوق شوراي انقالب به سپاه 

رهبر « ن مقام،  مقام آابالغ شده است و 
  . بوده است )خميني ( » 

      اطالع قبلي خميني و فرزند او ، 
اما اطالع . پيش از اين ، اثبات شده بود 

جديدي ، اهميت  تمام اين اطالع قبلي 
  :شكار مي كندآ
   

يا در سفارت امريكا كساني از آ* 
وقوع گروگانگيري اطالع داشته 

  :اند ؟
  
( از پرسش و پاسخ روزنامه اعتماد  ◄
با ابراهيم اصغر زاده  از  )   86بان  آ12

رهبري كنندگان اشغال سفارت امريكا 
  :و گروگانگيري 

صدر جاسوسي   بنيپس: اعتماد ملي * 
 نكرده بود؟

تا آن لحظه ! نه:  اصغر زاده ●
اما بعد از رياست . دانستيم نمي

صدر، حساسيت  جمهوري آقاي بني
صدر روي اسناد ما  دي آقاي بنيغيرعا

سندهايي كه بعدا . كرد را تحريك مي
داد كه  به دست آورديم نشان مي

صدر و  ها خيلي به بني آمريكايي
زاده نزديك شده بودند و به  قطب

 الهعنوان آلترناتيوي براي حل مس
گروگانگيري و نزديك شدن به آمريكا 

اين اسناد را بعدا در . شدند محسوب مي
 دانشجوها منتشر كردند، اما كتابي

صدر  زماني مطمئن شديم كه آقاي بني
هاي  ع دارد كه مقام خودش هم اطال

عاليرتبه هم دنبال اين رفتند كه مساله 
 .را پيگيري كنند

سخن او و معصومه : انقالب اسالمي 
 ارزيابي ، ابتكار در باره اسناد را ، دير تر

  . مي كنيم 
 ، 1358همن  ب5     اما  بني صدر  در 

 2يعني . به رياست جمهوري انتخاب شد 
از .  روز بعد از گروگانگيري 23ماه و 

بان  آ13زمان تسخير سفارت امريكا در 
ديگر سفارت امريكائي وجود ،  58

حال چگونه ممكن بوده . نداشته است 
است در سفارت اسنادي پيدا شود در 

لترناتيوي براي حل مسئله « آباره 
نهم پيش  از  وقوع آگروگانگيري، 

گروگانگيري ؟  غير از اين كه تمامي 
اسناد منتشر شده سفارت امريكا توسط 

بخش بزرگ او بني صدر خوانده شده و 
كتاب اول سياست امريكا در ايران  را به 
 . بررسي اين اسناد اختصاص داده است 

حتي يك برگ سند در اين باره وجود 
شته ندارد و نمي توانسته است وجود دا

غير از اين كه قطب زاده ، تا باز، . باشد 
خري كه سرپرست صدا و سيما بود، آروز 

« اين دستگاه را بطور كامل در اختيار 
قرار داده و بي »  دانشجويان خط امام 

نها حمايت مي كرد تا آقيد و شرط از 
( جائي كه پخش اطالعيه نخست وزير 

بنا بر قول صباغيان وزير كشوردر 
 12ندس بازرگان، اعتماد حكومت مه

، سانسور مي كرد، غير از اين  ) 86بان آ
)  اسناد 10جلد ( كه بنا بر سند منتشره 
مائوئيست و «  را ، امريكائيان بني صدر 

مي دانسته اند،  » دشمن امريكا 
گروگانگيري دولت نبود كه نياز به 

پس قول اصغر . لترناتيو داشته باشد آ
يو براي حل مسئله لترنات« آزاده در باره 
 بنا بر ، دروغي است كه» گروگانگيري 

مثل، مرغ پخته را هم به خنده مي 
  . اندازد

با وجود اين، بنا بر اسناد منتشر شده      
نچه واقع شده است، آو نيز بنا بر 

امريكائيان براي  دولت مردم ساالر متكي 
زادي كه آبه دو اصل استقالل و 
ن بود، در استقرارش هدف انقالب ايرا

نها تشخيص آ. لترناتيو بودند آجستجوي 
موافق واليت » گروه خميني « دادند كه 

 مخالف ،فقيه و مخالف مردم ساالري 
سازش با روسيه شوروي و موافق سازش 

ن شدند اين گروه را  آبر . با امريكا هستند
. لترناتيو كنند و در عمل نيز چنين شد آ

 قرارداد اتفاقي نبود كه هم حكومت كارتر
در باره گروگانها را با اين گروه امضاء كرد 

 بوش و –و هم گروه رقيب او، ريگان 
 كه اصغر –طرفدارانشان، معامله پنهاني 

  بر سر –زاده مي پذيرد انجام شده است 
را با اين ) اكتبر سورپرايز ( گروگانها 

گروه انجام دادند و هم استبداد وابسته را 
 كه با -خزنده  اين گروه با كودتائي 

گروگانگيري وارد مرحله تصرف تدريجي 
  .  ، باز سازي كرد -دولت شد 

 نچه واقع شده است، آ  با توجه به       
در : قول او گوياي امر بس مهمي است 

سفارت اسنادي مي بايد وجود داشته 
باشند حاكي از اين كه سفارت امريكا 

ن به گروگان گرفته آتسخير و اعضاي 
اگر اين اسناد وجود داشته . شد خواهند 

  ن مطلع آاند، همه اعضاي سفارت از 
  6صفحهدر 

  

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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نها مخالف آ همه چرا كه . نبوده اند 
كارتر و حكومت او نبودند و وجود اين 

اگر هم . سندها را به او اطالع مي داند 
زاد شدن تا آاز زمان سكوت مي كردند، 

ن سخن مي گفتند و مردم آامروز، از 
حزب را از توطئه دست ساخت امريكا 

كيسينجر و راكفلر ( جمهوريخواه امريكا 
كه اعضاي سفارت و ) و اشرف پهلوي 

گاه مي آن شدند، آمردم ايران قربانيان 
از طرح و نفري دالجرم يك و يا . كردند 

اطالع داشته اند كه به بنا بر گروگانگيري 
اسناد منتشره توسط روبرت پاري ، براي 

بطور .  كار مي كرده اند ريگان و بوش 
قطع  اين اسناد در ايران منتشر نشده اند 

 هانآو سخن اصغر زاده در باره انتشار 
زيرا اگر چنين اسنادي . دروغ است 

منتشر شده بودند، كار ريگان و بوش را 
( در امريكا مي ساختند و امروز هم بوش 

رئيس جمهوري امريكا نبود و ) پسر 
  . د نمي كرد ايران را به جنگ تهدي

وجود داشته اند و اصغر اسناد يا آاما       
نها را آگاه، وجود آگاه يا نا خود آزاده ، 

بروز مي دهد ؟  به يمن تحقيقات روبرت 
پاري مي دانيم كه با رسيدن كلينتون به 

، ايران گيتيهاي مقام رياست جمهوري 
ايران به او مراجعه و پيشنهاد كرده اند 

اكتبر «  مربوط به اسناد و اطالعات
و او را با او معامله كنند » سورپرايز 

  به سخن ديگر، اماره اي .نپذيرفته است
قوي بر وجود سند يا اسنادي حاكي از 

 از اعضاي دو تناطالع پيشكي يك يا 
سفارت امريكا از وقوع گروگانگيري وجود 

  بر فرض وجود اين اسناد، .  دارد 
ريكائي  گروگانگيري يك طرح ام– 1    

همانطور كه دو رشته ( مي شود 
ن را مدلل و آتحقيقات در امريكا، 

ن را كيسينجر و راكفلر و آطراحان اصلي 
  – 2و ) . اشرف پهلوي معرفي مي كنند 

موسوي خوئيني ها در اجراي اين طرح 
 شوراي – 3. نقش اول را پيدا مي كند 

، با اكثريت مركزي دفتر تحكيم وحدت
 كميته – 4.  فت مي كند ن مخالآراء با آ
 نفري برگزيده خميني مركب از 5

ابوالحسن بني صدر و حسن حبيبي و 
علي خامنه اي و محمد شبستري و 

موسوي خوئيني ها ، غير از عضو اخير،  
به دستور همين عضو، از طرح  تسخير 
سفارت و گروگانگيري ، بي اطالع نگاه 

  رأي ، رأي - 4. داشته مي شوند 
 پيش - 5 .  يني بوده استموسوي خوئ

ن آاز اجرا، بنا بر قولي، خميني نخست با 
مخالفت و سپس موافقت كرده است و بنا 
بر قول ديگري احمد خميني موافقت 

اما شركت سپاه پاسداران در . كرده است 
گروگانگيري ، مسلم مي كند كه دستگاه 
خميني از طرح تسخير سفارت و 

ن آگروگانگيري اطالع و با اجراي 
نتيجه اين كه ميان . موافقت كرده است 

 بوش و دست كم بخشي از –گروه ريگان 
احمد خميني و ( دستگاه خميني 

در اجراي طرح ) موسوي خوئيني ها 
ن و انجام آگروگانگيري و ادامه دادن به 

معامله پنهاني اكتبر سورپرايز، همكاري 
 با گروگانگيري، – 6. وجود داشته است 

وارد مرحله استقرار » گروه خميني « 
بخصوص . دولت مالتاريا گشته است 

حزب جمهوريخواه امريكا، اين گروه را 
لترناتيو  تمايلهاي مردم ساالر شناخته آ
ن زمان، مردم ساالري را براي منافع  آ،و

... ) نفت و گاز و( امريكا در منطقه 
خطرناك تشخيص داده و از اين گروه در 

ابسته ، حمايت استقرار رژيم استبدادي و
  . كرده است

در ايران، اصغر زاده نخستين كس و     
نخستين بار است كه در علن ، مي گويد 
معامله پنهاني اكتبر سورپرايز روي داده 

   :است

  
     من مي گويم : اصغر زاده * 
وجود داشته » اكتبر سورپرايز « 

  :است 
  

اي بين به   رابطهيعني: اعتماد ملي * 
 گروگانگيري و ترجيح طول انجاميدن

ريگان بر كارتر براي شما وجود 
 نداشت؟

 آن زمان و بعد از در: اصغر زاده ●
شدن اين امر به مجلس ديگر  محول

اما اينكه دانشجوها مسووليتي نداشتند، 
اي به عنوان اكتبر سورپرايز يا  مساله

اي در  اي در ايران با عده بي عده ال
ح  يصالآمريكا وجود داشته يا نه، من ذ

اما من . باره نظر بدهم نيستم كه دراين
از روز . گويم وجود داشته است مي

اي در ايران  اول گروگانگيري عده
كردند اين مساله، محمل بسيار  فكر مي

خوبي براي نزديك شدن آنها به 
حتي . آمريكا براي حل مساله است

المللي مثل  هاي قدرتمند بين چهره
، حسنين عرفات، ابوجهاد، اريك رولو

هيكل و حتي هانسن رئيس فراكسيون 
خود . جمهوريخواه كنگره آمريكا

 آمريكايي هم خيلي مهوريخواهانج
متمايل بودند تا مساله كش پيدا كند تا 

ها استفاده كنند و  از آن عليه دموكرات
از آن . آنها را متهم به ناتواني كنند

ها  طرف در پشت پرده با برخي ايراني
 تا قضيه گروگانگيري گرفتند تماس مي

هاي ما  منتها تحليل. تر شود ني طوال
مبتني بر اسناد نيست و فقط تحليل 
ژورناليستي است، اما اينكه دانشجوها با 

ها وارد معامله شوند  آمريكايي
ما بايد در مسائل . بيش نيست توهمي

مهدوي كني ... ا صادق باشيم، مثل آيت
كه اولين نفري بود كه به سفارت زنگ 

ايد  زد و گفت اينجايي كه شما گرفته
غصبي است و بايد از آن خارج شويد، 

گويد  ايستد و مي  هم شجاعانه ميوزهن
 .ما آن زمان مخالف بوديم

حال كه اكتبر سورپرايز : انقالب اسالمي 
وجود داشته است ، اين پرسش مهم 

چرا هم معامله با : محل پيدا مي كند 
 ريگان و كارتر و هم معامله پنهاني با

« بوش توسط كساني انجام شد كه با 
ن ، آو نماينده » زادي آخط استقالل و 

منتخب مردم ايران ، ابوالحسن بني صدر، 
نكه آدشمني و بر ضد او كودتا كردند ؟ با 

بنا بر قانون اساسي ، هرگونه قرارداد با 
دولت خارجي را رئيس جمهوري مي بايد 

د نبوي امضاء مي كرد،  قرارداد را بهزا
امضاء كرد و رئيس جمهوري برضد او و 
رجائي اعالم جرم كرد ؟  نه بدين خاطر 
بود كه گروگانگيري  نه عملي بخاطر 

 مرداد كه تكرار 28ترس از تكرار كودتاي 
بعد از تسخير سفارت . ن كودتا بود آ

... يت وآحسن ( امريكا،  جناح انگليسي 
در ، در عين رقابت، با جناح امريكائي ، ) 

 و باز سازي استبداد 60كودتاي خرداد 
   :وابسته همكاري كردند

  
مخالفان طرح اشغال 
سفارت و گروگانگيري به 

يت مي روند آسراغ حسن 
» انقالب فرهنگي « و طرح 

و تعطيل دانشگاهها را 
  :طراحي و اجرا مي كنند 

  

 بنا بر مجله شهروند  به استناد قول ◄
  :اصغر زاده 

ن چپگرا پيش از دانشجويا اگر     
تسخير سفارت، طرح خويش را با 

محمد  روحاني چپگرايي همچون
موسوي خوئيني ها در ميان گذاشتند، 
 محمود احمدي نژاد و دوستانش نيز

طرح خويش را پيش از اجرا با 
روحانيون راست گراي حزب 

و اين   در ميان نهادند اسالميجمهوري
چنين بود كه حسن آيت، عضو حزب 

  و پيش از آغاز58 اسفند جمهوري در
انقالب فرهنگي، در جلسه اي از برنامه 
 طراحي شده براي تعطيلي دانشگاه ها

سخن گفت و سخنش استراق سمع و 
 و سپس منتشر شد تا اسرار هويدا شود

بدين ترتيب پس از . نماند در پرده
تقويت مجاهدين انقالب در حاكميت 

گويي نوبت به حزب  انقالبي اكنون
 رسيده بود تا از مسير اسالمي جمهوري

خويش را  انقالب فرهنگي، راه تفوق
در برابر » انقالب فرهنگي«. بيابد

 عملي شد تا» تسخير سفارت آمريكا«
هاديان اين دو جريان بعدها به دو 
جناح متقابل در جمهوري اسالمي 

و لباس چپ و رداي  تبديل شوند
 پس از حذف دولت موقت و -راست

رفتن چپ  ه حاشيهعزل بني صدر و ب
در اين ميان اما .  بر تن آنها بنشيند-ها

با همان  جالب آنجا بود كه چپ ها
 به دست - انقالب فرهنگي-ابزاري

 دانشجويان مسلمان تصفيه شدند كه
اگر زماني مائو در . خود ساخته بودند
 ،«انقالب فرهنگي«چين به ابزار 

ليوشائوچي را به اتهام انحراف از 
ين مشمول پاكسازي كمونيسم راست

اكنون اين چپ هاي  كرده بود،
مائوئيست بودند كه به اتهام جدايي از 

» انقالب فرهنگي«  خط انقالب با امواج
 را آيا ردهكروبرو مي شدند و خود 

  تدبيري بود؟
در حال حاضر نيز، اين : انقالب اسالمي 

دو دست وابسته ، در درون رژيم با 
. مي كنند يكديگر، بر سر قدرت ، رقابت 

، با يكديگر در نگهداري و در همان حال
اداره دولت همكاري و در سركوب مردم 

. سانسور بني صدر همدستي مي كنند و 
از زمان ورود امريكا به صحنه سياست 
جهاني بمثابه يك قدرت سلطه گر، سه 
تمايل وابسته به سه قدرت انگلستان و 
روسيه و امريكا، در برابر تمايلي قرار 

تند كه بخاطر استقرار دولت مردم گرف
ساالر و حقوق مدار بر اصول استقالل و 

زادي و حقوق ملي و حق انسان و رشد آ
بر ميزان عدالت اجتماعي ، مبارزه مي 

   :كردند و مي كنند
  

سندهاي سفارت امريكا در 
باره بني صدر چه مي 

  گويند ؟
  
 به گزارش خبرگذاري بان ، آ9 در ◄

   در ايرنا ،  در ميز گرديفارس، 
: ه است  خبرنگاري از ابتكار پرسيد*
كنند كه  خي اين نكته را مطرح ميبر

رسد اسناد به دست آمده از  به نظر مي
آمريكا به صورت  النه جاسوسي

گزينشي منتشر شده است و به عنوان 
 ها را مثال بحث آقاي موسوي خوئيني

كنند كه وي وظيفه نظارت  مطرح مي
ول رياست بر انتخابات دوره ا

داشته و با وجود  جمهوري را بر عهده
اسناد به دست آمده از سفارت آْمريكا 

ايران اما باز  صدر به مبني بر خيانت بني

نظر . وي را تائيد صالحيت كرده است
  شما در اين مورد چيست؟

 با تاكيد بر اينكه اين : ابتكار معصومه ●
ها  گفته در خصوص موسوي خوئيني

اسنادي : هار داشتاست، اظ نادرست
كه در آن زمان به دست آمد، زماني 

گذشته بود و  افشا شد كه كار از كار
اساساً اسنادي كه در اين سفارتخانه به 
 دست آمد به صورت رشته رشته در

آمده بود و همگي آنها به صورت رمز 
   .بود

چند ماهي طول : وي ادامه داد   
 كه به صورت رشته اسنادي كشيد تا
بود در كنار هم قرار گيرد و درآمده 

و فوق  همچنين اين اطالعات سري
سري سفارت آمريكا در وهله اول در 
 اختيار دانشجويان قرار نگرفت، بلكه در

اطالعات و امنيت بر روي اين اسناد 
كار شد و از آنجايي كه اطالعات به 

دانشجويان  صورت رمز بودند
هاي موجود در  توانستند متوجه نام نمي

  .اسناد شونداين 
البته نوعي بدبيني نسبت  :ابتكار افزود

صدر كه به شدت  به كساني مانند بني
ميان  منتقد اين حركت بودند، در

دانشجويان وجود داشت اما سند 
صدر  محرزي كه نشاندهنده رابطه بني

آمريكا باشد در اختيار  با سفارت
ها قرار  دانشجويان و موسوي خوئيني

ارتباط افشا  د ايننداشت و زماني اسنا
  .شد كه كار از كار گذشته بود

معصومه ابتكار كلمه اي : انقالب اسالمي 
در باره محتواي سند نمي گويد و چون 
پاسخ پرسشي را مي دهد كه به گزارش 

  - كه دروغ ساز است –خبرگذاري فارس 
از او شده است، اينطور برداشت مي شود 

» خيانت بني صدر « كه محتواي سند را 
غير از اين دروغ رسوا، . دانسته است 

ن اين آگفته است و هم دروغ دومي را 
كه پيش از انتخابات رياست جمهوري، 

هر دو . اين سند در دسترس نبوده است 
   :دروغ او را اصغر زاده تكذيب مي كند

 ابراهيم اصغر زاده در مصاحبه با ◄
  ) 1386بان  آ12( اعتماد ملي 

قط اعتراض به  هدف ف: اصغر زاده  
اگر هدف ما . رفتن شاه به آمريكا بود

ها بود با حزب جمهوري  حذف ليبرال
كرديم، اما ما در  م همبستگي مي اعال

همان پروتكل اوليه ذكر كرديم كه 
هيچكدام از اعضاي احزاب حق 

شما . ندارند آنجا حضور داشته باشند
توجه كنيد كه در انتخابات رياست 

عد از اشغال  ماه بچندجمهوري كه 
. صدر راي آورد سفارت انجام شد، بني

 مگر بني صدر مظهر ليبراليسم نبود؟
هاي اول اشغال سفارت  حتي ما در ماه

  به سندي دست پيدا كرديم با عنوان 
1SDLORA كه متوجه شديم متعلق 

صدر است ولي آن را افشا  به بني
 .نكرديم

 شما قبل از يعني: اعتماد ملي * 
ي را مبني بر جاسوسي انتخابات سند

صدر به دست آورديد ولي افشا  بني
 نكرديد؟

 تا سند به دست چهار:  اصغر زاده ●
جريان اينگونه بود كه آمريكا . آورديم

گيرد به نزديكان امام در  تصميم مي
نوفل لوشاتو نزديك شود، لذا تاجري 
از سوي آمريكا تحت عنوان يك 
شركت اقتصادي با آقاي بني صدر 

كند و حقوقي را هم  ط برقرار ميارتبا
به عنوان مشاور اقتصادي شركت براي 

 از اقتصاد ايران براي عات گرفتن اطال
البته . كند صدر تعيين مي آقاي بني
صدر هيچ وقت حقوقي را  آقاي بني

دريافت نكرد و به نظر من در ابتدا 

. دانست كه آن فرد مامور سيا است نمي
ه آن فرد ما از طريق اسناد فهميديم ك

ب هم سعي كرده بود به  كه بعد از انقال
 هم ماسصدر نزديك بشود و با او ت بني

برقرار كرده بود، جاسوس آمريكا 
 .است

صدر جاسوسي   بنيپس: اعتماد ملي * 
 نكرده بود؟

  !نه:  اصغر زاده ●
بدين قرار، پيش از : انقالب اسالمي 

انتخابات رياست جمهوري سند در دست 
بوده است »  پيرو خط امام دانشجويان« 
بني صدر نيز هم نوشته و هم گفته بود . 

هركس سندي و ادعائي در باره او دارد 
انتشار دهد زيرا مردم ايران مي بايد با 

 4در سرمقاله . گاهي كامل رأي دهند آ
، در اعتراض به انتشار 1358دي ماه 

سند در باره احمد مدني، رقيب انتخاباتي 
زلت و كرامت و حقوق او، او و دفاع از من

از گروگانگيرها خواست اسناد را در 
اختيار دادگاه انقالب بگذارند تا مورد 

با وجود اين . رسيدگي قضائي قرار گيرند 
همه،  اگر سند ها را انتشار نداده اند، 
دليلي جز اين نداشته است كه سند، 
سند افتخار و در ميان اسناد سفارت 

وده است و چون امريكا، منحصر به فرد ب
بني صدر  عمل تسخير سفارت امريكا و 
گروگانگيري را خالف استقالل ايران و 
محور كردن امريكا در سياست داخلي و 
خارجي ايران دانسته بود، نمي خواستند 

وگرنه . انتشار سند تبليغ بسود او شود 
همين اصغر زاده با دو كس ديگر نزد بني 

 صدر را صدر رفتند و سندها در باره بني
او به دروغ .  مايه افتخار خوانده بودند

مدعي است نه قصد براندازي حكومت 
موقت را داشته اند و نه ضديت با ليبرالها 

نكه بني صدر آدليلش اينست كه با . را 
مظهر ليبراليسم بوده است، سند مربوط 

نكه چون آحال .  به او را انتشار نداده اند 
 يافته اند، انتشار سند را بسود بني صدر

ن اين كه آدليل . انتشار نداده اند 
سندهائي را كه به زيان اعضاي حكومت 

نها ليبرالها تشخيص آبازرگان و به قول 
چنانكه . مي دادند، منتشر مي كردند 

سندهاي مربوط به احمد مدني و امير 
وزير ارشاد در ( انتظام و ميناچي 

حكومت بازرگان كه توقيف نيز شد و به 
 حسن نزيه و) زاد گشت آبني صدر فشار 

را  ... و رحمت اهللا مقدم مراغه اي و
و برغم اين كه نمي  . انتشار دادند

خواستند بسود بني صدر تبليغ شود، در 
انتخابات رياست جمهوري به او رأي 

نكه اگر  سندي بر ضد بني آحال . دادند 
. صدر وجود داشت، افشايش مي كردند

 رأي دادن به بخوانيد و ببينيد چگونه
   :بني صدر را توجيه مي كنند

  
از مصاحبه دكتر پوريزدان * 

پرست با محمد حسين روزي 
در باره  ) 86بان  آ11( طلب 

دانشجويان «  چرا  :گروگانگيري
خط امام به بني صدر رأي 

  :دادند ؟ 
  
اين كه  :  محمد حسين روزي طلب *

گويند دانشجويان خط امام از  مي
رده و به او رأي صدر حمايت ك بني

  دادند، چه قدر صحت دارد؟
عضو حزب (  دكتر پور يزدان پرست ●

جمهوري اسالمي و از گروگان گيرها 
و خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي در 

نكه آن ايام كه بگفته خود او، پس از آ
بنا مي شود اعضاي احزاب در  شمار 
تسخيركنندگان سفارت نباشند، استعفاء 

  ها آن موقع  چهب) : كرده است 
  7صفحهدر 
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ديدشان نسبت به حزب جمهوري 
اي است كه  اين مسئله. خوب نبود

شود آن را كتمان كرد، به خاطر  نمي
همين تعدادي قابل مالحظه از آنان با 
. كانديداهاي حزب مخالف بودند

الدين  جالل«و » حسن حبيبي«
را به سفارت دعوت كردندو » فارسي

جلسه با هر  . . آنها را سؤال پيچ كردند
يعني سئواالت . ناراحتي تمام شد  دو با

 يبعض. به حوزه هاي مختلف كشيد 
نظرياتي كه داشتند براي ما قابل قبول 

ماشديداً آنها را سؤال پيچ . نبود
  .ميكرديم 

صدر را هم دعوت كردند،  اما بني   
صدر آمد و در جواب يكي از  كه بني

من ميخواستم مادر : سؤاالت گفت
 را به سازمان ملل بفرستم تا ضايي هار

نجا كربال به پا كند و قطب زاده با آدر 
اين تلويزيونش امام را تبليغ كرد و 
امام ما را در پاي پلكان هواپيما باز 

امام تحت تأثير تبليغات قرار «. گرداند 
و تا اين جمله را گفت همه » گيرد مي

به هم نگاه كرديم، همه متوجه شديم 
از ريشه خراب است و به امام اين آقا 

ها شروع به فعاليت  بچه.اعتقادي ندارد 
كردند كه بني صدر را رسوا كنند، كه 

  .متأسفانه كار از كار گذشته بود
ها   باالخره بچه خب ، :روزي طلب* 

  به چه كسي رأي دادند؟
كسي در صحنه نبود كه توان  ●

مناسبي براي رياست جمهوري داشته 
 فارسي با شبهه ايراني جالاللدين.باشد 

نبودن از صحنه بيرون رفت و ماند بني 
كه حسين علم الهدي از (صدر ، مدني 

اهواز به سفارت آمد و از ما براي چاپ 
اسناد خيانتهاي مدني كمك خواست 

 براي كه ما كمكش كرديم و ماهيت او
 طبائي باصادق ط) . ما رو شده بود 

برادر خانم سيد احمد كه خيلي جوان 
ود و به نظر نمي آمد بتواند اين ب

مسئوليت را اداره كند و حسن حبيبي 
ه شرايط الزم را چون كسي نبود ك.

يك . ها تفرقه شد  بچهببنداشته باشد ، 
عده از مردم هم به اين دليل 

خواستند در انتخابات شركت نكنند،  مي
امام يك جمله گفتند كه همه بايد رأي 

كنيد  بدهند و به هر كسي كه فكر مي
  .آورد رأي بدهيد  رأي اكثريت را مي

واقعا امام يك چنين  : روزي طلب* 
  حرفي زدند؟

برويد و در صحيفه نور پيدا . بله ●
صدر  دانستم بني من هم چون مي. كنيد

آورد به او رأي دادم و هيچ  رأي مي
گونه انگيزه ديني و سياسي ديگري 

ديگران هم احتماالً همين كار . نداشتم
  .درست البته نميدانم . . ندرا كرد

سقوط اخالقي را ببين  : انقالب اسالمي 
دست پرورده هاي نظام واليت فقيه را ! 

كساني ! قدرت پرستي را ببين !  ببين 
ند بني صدر با ه اكه مي دانست

مي دانسته . گروگانگيري مخالف است 
اند خميني ستا نيست و او را انتقاد پذير 

ند، با اينهمه به او مي داند و انتقاد مي ك
ن روز سندهاي  موجود در آ. رأي دادند 

ميز مي آسفارت را نسبت به او، افتخار 
، به بعد . دانستند و به او رأي مي دادند 

رأي و شخصيت خود نيز وقع و احترام 
لت فعل كودتاچيان شدند  آنگذاشتند و 

و  سندهاي افتخار را سندهاي جاسوسي 
 رژيمي  به بي گمان هيچ! گرداندند 

اندازه رژيم خميني اين اندازه انحطاط 
   .اخالقي ببار نياورده است

  
  
در سندهاي سفارت امريكا در *

  مده است ؟آباره بني صدر چه 
  
ن،  از معصومه آ در باره ، سندي كه◄

ابتكار پرسيده اند و همان سندي است 

كه اصغر زاده در باره اش توضيح داده 
 صدر است كه گوياي جاسوسي بني
ميزي آنيست، در حقيقت سند افتخار 

زيرا ، در اين سند، به سه امر . است 
  :بسيار مهم ، استناد شده است 

  . بني صدر پيشنهاد را نپذيرفت – 1
 بني صدر و دوستان او قابل – 2

  . خريداري نيستند 
رژيم جانشيني از درون رژيم   « - 3

سر ) رژيم جانشين رژيم شاه ( جديد 
اسناد النه جاسوسي ( »  ورد آبرخواهد 

با « و  ) 175 ، صفحه 6 تا 1شماره هاي 
 بني صدر به خارج تبعيد ر،يك تذك

  .» مي گردد 
 امر واقع 3به دليل اين : انقالب اسالمي 

  زيرا ندواقع بود و دوم امر اول ( است 
به قول امام صادق : بني صدر به او گفت 

تش و باور سوز است و آ، پول ) ع ( 
عضو سيا نتوانست شنهاد را نپذيرفت و پي

وم با كودتاي سبني صدر را بخرد و امر 
اما سيا مي ) .   ، تحقق يافت 60خرداد 

بايد با كساني در رژيم تماس مي داشته 
نها رژيم جديدي آو مي دانسته است كه 

را ايجاد خواهند كرد و از بالها كه ممكن 
يد، يكي تبعيد به آاست بر سر بني صدر 

مي دانيم كه بنا بر . رج از كشور است خا
اسناد و بنا بر توافق سليوان و موسوي 
اردبيلي و بازرگان ، قرار بر استقرار رژيم 
با ثباتي بر پايه وحدت روحانيت و ارتش 

وقتي بهشتي كشته شد، . بوده است 
خرين سفير امريكا در ايران، آسليوان ، 

 مقاله اي در رثاي او انتشار داد و او را
« كسي شمرد كه مي توانست در رأس 

معصومه ابتكار . قرار بگيرد » رژيم جديد 
در اسناد مربوط به بهشتي ، : مي گويد 

اطالعي حاكي از رابطه نامشروع ميان او 
بدين . و امريكائي ها وجود نداشته است

خاطر اسناد مربوط به او و همانند هاي او 
 اما اگر چنين مي. را انتشار نداده اند 

بود، بطور يقين انتشار مي دادند زيرا 
با اينهمه . بسود بهشتي مي بودند 

ستايش كه از او مي كنند، دليلي نداشت 
كه اسناد سودمند به حال او را انتشار 

پس اگر انتشار نداده اند، بخاطر . ندهند 
وجود روابط نامشروع با سفارت امريكا 

و نيز ، معصومه ابتكار يا . بوده است 
ي اسناد را از ياد برده است و يا محتوا

زيرا در اسناد منتشره ، . دروغ گفته است 
از بهشتي و نقش او نام برده شده است و 
يكچند از اسناد را شيخ علي تهراني به 

منتشر نيز نها آخميني داده و يكچند از 
    .اندشده 

  :بداند       و برخواننده است كه 
 سيا امر واقع چهارم اين كه مأمور – 4

مد، دو بار فرصت آكه نزد بني صدر 
يكبار در فرانسه . صحبت با او را يافت 

معرف او خسرو . و يكبار در ايران 
قشقائي بود و به عنوان مأمور عالي رتبه 

ن آحكومت امريكا  كه پيامي از 
حكومت براي خميني دارد، نزد بني 

بني صدر موضوع را به . مدآصدر 
ه از بني خميني گفت و خميني بود ك

صدر خواست خود او اين مأمور را 
بپذيرد و پيام حكومت امريكا را از او 

اما خود را نماينده .  دريافت كند 
شركتي معرفي كرد كه مأمور شده 

يا در رژيم جديد به آاست بداند 
شركتهاي خارجي اجازه سرمايه 
گذاري در ايران داده مي شود يا خير 

شكيل ؟ پاسخ شنيد وقتي دولت جديد ت
شد، بايد به مقامات ذيصالح رجوع 

بار دوم، .  كنيد تا به شما پاسخ دهند 
باز از طريق همان واسطه و با همان 
عنوان پيام براي خميني ، نزد بني صدر 

به وزارت : اين بار گفت . مدآ
بازرگاني مراجعه كرده است و شركت 

او مي تواند در ايران شعبه داشته باشد 
ن آ كرد مشاور از بني صدر دعوت. 

: بني صدر به او پاسخ داد . شركت شود
دو . شما چند نوبت مراجعه كرده ايد 

نوبت فرصت گفتگو يافته ايد و به جاي 
قاي خميني آپيام حكومت امريكا براي 

، صحبت سرمايه گذاري در ايران و 
استخدام من بعنوان مشاور را بميان 

اين چه بازي است ؟ در . كشيده ايد 
وبت، چندين نفر حضور داشته هر دو ن

  .اند 
 ، اين سند 60تا كودتاي خرداد   - 5

 ، كودتادر روزهاي بعد از . منتشر نشد 
مقلوب و حذف  ترجمه فارسي با

، در مطبوعات امرهاي سه گانه
دانستني است  .كودتاچيان انتشار يافت 

كه در خارج از كشور كتابي را به زبان 
ني صدر از ب. هاي بيگانه انتشار دادند 

گاه شد و به آن به زبان فرانسه آترجمه 
دادگاه از ناشر . دادگاه شكايت كرد 

سندي را كه مي گويد بني : پرسيد
او را نمي توان خريد  دوستان صدر  و

چگونه سند جاسوسي او كرده و انتشار 
به . داده ايد ؟ ناشر پوزش خواند 

پرداخت غرامت محكوم شد و غرامت 
  .را نيز پرداخت 

 جز اين سند، سندهاي ديگري نيز     
   :بوده اند و انتشار يافته اند

 ، 27 در اسناد النه جاسوسي ، شماره ◄
 و 31 و 19صفحه هاي  ) 3( خط ميانه 

 ، نكات درخوري 101 و 100 و 49
  :از جمله . مده اندآ

: مناقبي به مأمور سفارت مي گويد     « 
خميني خود يك ضد كمونيست ثابت 

يزدي و قطب زاده و بني . ست قدم ا
صدر و بعضي جوانان ديگر در اطراف 

بايد . او،  ماركسيستهاي تند رو هستند 
مقامات . » نها جدا كرد آخميني را از 

روحاني ميانه رو به امرييكائيان مي 
امريكا بايد بي سر و صدا از « : گويند 

ميانه روها  حمايت كند تا بتوان با 
  .» ها مقابله كرد راديكالها و كمونيست

،  ) 12(  اسناد النه جاسوسي شماره ◄
صفحه  ) 2( دخالتهاي امريكا در ايران 

بني صدر و قطب زاده  : 44 تا 42هاي 
» ضد امريكائي و ماركسيست « را 

  .توصيف كرده است 
، 10اسناد النه جاسوسي شماره در  ◄

اين مسئله « : مده است   آ40صفحه 
ورده آيران مهم است كه خميني به ا

شود و افراد واسطه كنار گذاشته شوند 
مأمور سفارت ع پرسيد منظور .  

( اشخاصي هستند كه در پاريس هستند 
؟  ) بني صدر و قطب زاده و يزدي 

: امير انتظام بسيار با دقت پاسخ داد 
  . يزدي خوب است 

 بنا بر اسناد سفارت امريكا كه انتشار ◄
 روز نآيافته اند، گروههاي سياسي 

ايران ، از جهات مختلف مورد ارزيابي 
از جمله در باره دو . قرار گرفته اند

گروه خميني و بني صدر، ارزيابي 
  :امريكائيها چنين بوده است 

 گروه خميني موافق واليت فقيه و ●
ور و آمخالف اسالم ميانه رو و اسالم نو 

زاد موافق و با آبا نظام اقتصادي 
ازش با دموكراسي مخالف و  با س

امريكا، موافق و با سازش با روسيه 
شوروي مخالف و  با ترقي مخالف 

  .است 
 گروه بني صدر با  واليت فقيه ●

مخالف و با اسالم ميانه رو مخالف و با 
ور موافق و با نظام اقتصادي آاسالم نو 

زاد مخالف و با دموكراسي موافق و آ
با سازش با امريكا و روسيه شوروي 

  .رقي موافق است مخالف و با ت

بدين قرار،  اسنادي كه : انقالب اسالمي 
انتشار » دانشجويان پيرو خط امام « 

لتهاي آداده اند،  تكذيب دروغ رسواي 
سندهاي . فعل در گروگانگيري هستند

. افتخار منتخب مردم ايران هستند 
روشن مي كنند كه از ديد امريكائيان، 

اد نظام اقتص( بني صدر نه تنها ليبرال 
كه مخالف جدي ليبراليسم بوده ) زاد آ

اصغر زاده يا هنوز نيز نمي داند  . است 
ليبراليسم چيست و گمان مي كند چون 

زادي و استقالل است، آبني صدر مظهر 
.  هم هست » مظهر ليبراليسم « پس  

اما در باره قول او در باره حساسيت بني 
   :صدر در باره اسناد

  
 به حسياست بني صدر نسبت* 

  :اسناد سفارت امريكا 
  
 ابراهيم زاده حساسيت بني صدر را ◄

در باره كرامت و منزلت و حقوق 
انسان را به حساسيت در باره اسناد 

بني . سفارت امريكا قلب مي كند 
، يك ماه 1358 ديماه 4صدر، در تاريخ 

پيش از روز انتخاب رئيس جمهوري،  
بمناسبت انتشار سند بر ضد احمد مدني 

زد رياست جمهوري و رقيب بني نام
صدر،  در سرمقاله روزنامه انقالب 

  :اسالمي نوشته است 
اينك انتخابات رياست جمهوري     « 

نزديك مي شود، ما حقيقت را فداي 
اسنادي كه تا به . مصلحت نمي كنيم 

حال ، دانشجويان در باره اشخاص 
منتشر كرده اند ، داللتي بر جاسوسي 

نها را به تفاهم آايل تم . افراد ندارند
راديو و . طلبي با امريكا نشان مي دهند 

تلويزيون ما نبايد نسبت به اخالق 
انقالبي و معنويت اسالمي كه اساس 
انقالب اسالمي ما است، تا اين حد، 
القيد بماند  و يك جانبه وسيله كوبيده 

همه كس مي داند . شدن افراد بشود 
 چيست كه نظر ما در باره اينگونه افراد

اينها معرف يك طرز فكر هستند و نه ... 
اينها همكاري با غرب را . جاسوس 

ضرور مي دانند و ما با اين طرز فكر 
   .همين و بس. مخالف هستيم 

 سندهائي وجود دارد ،اگر جز اينها      
و سندهائي كه براستي بيانگر خيانت 
اشخاص به كشورشان باشد، بهتر است 

نقالب قرار بگيرد در اختيار دادستان ا
نها و اشخاصي آكه مقام قضائي در باره 

   . كه خيانت كرده اند، تصميم بگيرند
بر ما است كه شجاع باشيم ،       ... 

صريح باشيم ، انقالبي باشيم و بگوئيم 
اين گونه لجن مال كردن ها ، كه 

اينگونه سند در راديو و تلويزيون 
خواندنها و بالفاصله به خانه افراد 
ريختن ها ، نه تنها با اسالم نمي خواند ، 

ورد آزمينه را براي استبداد فراهم مي 
.«  

اگر امروز اصغر زاده : انقالب اسالمي 
حساسيت شديد بني صدر را در باره 
حقوق انسان و كرامت و منزلت او و خطر 
بازسازي استبداد ، به حساسيت نسبت به 
اسناد مقلوب مي كند،  بسا بدين خاطر 

 سال، طرز فكر او تغيير 28 كه طي است
وگرنه ، چگونه ممكن بود . نكرده است 

عمل بني صدر را در دفاع از كرامت و 
 امري بي –منزلت رقيب انتخاباتي او 

  و همه –سابقه و بي مانند در جهان 
ديگر قربانيان سند بازان استبداد ساز، 
مقلوب كند و حساسيت نسبت به اسناد 

   ؟ندسفارت امريكا بخوا
  

نكات در خور توجه در 
نوشته دكتر يزدي و در 
مصاحبه صباغيان در باره 
تسخير سفارت و 

  :گروگانگيري 
  

دكتر يزدي و پرسشهاي بجاي * 
  :او 
 
هاي  رغم آنكه در گزارش چرا به6 -/ 1

سفارت آمريكا از تهران به واشنگتن 
بيني شده بود كه اگر به شاه  پيش

ا داده شود، اجازه سفر و ورود به آمريك
بار ديگر به سفارت آمريكا در تهران 
حمله خواهد شد؟ و گروگانگيري 
صورت خواهد گرفت، به شاه رواديد 

 سفر به آمريكا داده شد؟
هايي در آمريكا از  ها و نيرو  نهادچه* 

 گروگانگيري سود بردند؟
دانشجويان خط امامي عموما  - 2/6

اند كه برنامه اوليه آنها اشغال  گفته
فارت آمريكا در تهران براي مدت دو س

يا سه روز بود، اما چه نهادها و 
ها و عناصري مانع تخليه سفارت  سازمان

ها شدند و  آمريكا و آزادي گروگان
داشتند؟ ادامه   روز نگه444آنها را براي 

 عدم كليديگروگانگيري از علل 
انتخاب كارتر براي بار دوم به رياست 

شود؟ چه  جمهوري آمريكا محسوب مي
هايي در آمريكا و خاورميانه با  نيرو

انتخاب بار دوم كارتر مخالف بودند و 
 ارتباط آن با صلح خاورميانه چه بود؟

حضور و نقش فعال ارتش  - 3/6
آمريكا در جنگ ويتنام موجب 

گيري جنبش ضدجنگ در آمريكا  شكل
ضد (هاي اجتماعي  و ظهور جنبش

و در نهايت conterculture (فرهنگ
 -يك جنبش آگاهي بخش سياسي 

ها و  اجتماعي و فرهنگي عليه نهاد
اين . هاي ويژه در آمريكا گرديد گروه

 خود آمريكا، رجنبش، براي اولين بار د
ملت آمريكا را در برابر دولت آن 

استمرار اين . كشور قرار داده بود
تنها بر عملكرد  جنبش و تقويت آن، نه

دولت آمريكا در داخل آن كشور 
گذاشت، بلكه بر عملكرد  ثرگذار ميا

اين دولت در صحنه خارجي، 
هاي جهان سوم  خصوص در كشور به

. دتوانست تاثير مهمي داشته باش مي
تنها اين  گروگانگيري در ايران نه

جنبش را در مراحل اوليه از بين برد، 
بلكه به پيدايش و تقويت يك جريان 
افراطي دست راستي كمك كرد كه از 

در سفري . ريگان انتخاب شددرون آن 
كه نوام چامسكي، احمد اقبال و 

، بعد از 1359ريچارد فالك در سال 
 باگروگانگيري به ايران داشتند و 

ب نيز  هاي متنفذ شوراي انقال شخصيت
ديدار داشتند، توجه آنان را به 

هاي سوء گروگانگيري بر جنبش  پيامد
جديد آمريكا جلب كرده بودند و 

رشد اين جنبش در اينكه حفظ و 
هاي  آمريكا تا چه حد به نفع ملت

 .باشد جهان سوم مي
خره گروگانگيري و ادامه آن  باال - 4/6

زير پوشش يك شعار به ظاهر بسيارچپ 
و ضدامپرياليستي توانست تمام 

هاي چپ و افراطي را به نفع  نيرو
تقويت اقتدار يك جريان دست راستي 

. ايدمي بسيج نم در نظام جمهوري اسال
 . بصار فاعتبر و ايا اولي اال

  
هاشم صباغيان، وزير كشور در * 

، در مصاحبه با حكومت موقت
طراح  : )86بان آ 12( اعتماد 

گروگانگيري دانشجويان نبوده 
  :اند 

  8صفحهدر 

  سته گروگانگيري و جنگمدار ب
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   صباغيان ، وزير كشور در حكومت◄
ما «  : )بان  آ12اعتماد ملي (بازرگان 

حركت را به عنوان دولت درست 
وزير را  عيه نخست دانستيم، اطال ينم

كردند، چه برسد به  چاپ نمي
 ».موضعگيري يك وزير

...    
عاتي   از اين حتي ما طبق اطالگذشته  

ع  كه داشتيم، بعدا جريان امور به اطال
حركت از آن اول . ب رسيد رهبر انقال

مشخص نبود و بيش از اين هم 
 .توان اين مساله را باز كرد نمي

خواهيد از چه   ميمگر: د ملي اعتما* 
منظري قضيه را باز كنيد كه فكر 

 كنيد امكان پذير نيست؟ مي
 اين حركت را   اصوالمن:  صباغيان ●

دانم و در آن  حركت مشكوكي مي
ابعاد مختلف اين . دانستم موقع هم مي
 مشخص نيست كه آيا  حركت اصال

دانشجويان نشستند و اين تصميم را 
 كسي، يك نهادي يا گرفتند يا نه، يك

يك مرجعي به آنها گفت اگر اين كار 
دانشجويي كه . را بكنيد درست است

 20 را كرد، يك جوان رآن روز اين كا
 ساله بود، چند ماهي هم بيشتر از 21تا 

ب نگذشته بود، نقطه  پيروزي انقال
مشكوك ماجرا اينجاست كه اينها 

طور به اين تحليل رسيدند و  چه
 كه ما قرار بود گفتند خودشان هم مي

 . روز آنجا باشيم4-5تنها 
 نهادها يا افرادي يعني: اعتماد ملي * 

غير از دانشجوها آن برنامه را طراحي 
 كرده بودند؟

 آن افراد  حاال. غير از دانشجوها! بله ●
يا آن نهادها به كجا ارتباط داشتند، من 

 .توانم اظهار نظر كنم نمي
 ، در امريكا و بدين سان: انقالب اسالمي 

ايران، همانها حكومت مي كنند كه طي 
 دهه، بر ضد انقالب ايران و 3نزديك به 

استقرار مردم ساالري در ايران ، تعامل 
نها براي آبنا بر اين ، خطر .  داشته اند 

. موجوديت ايران ، بسي بزرگ است 
پيشاپيش خطر تشديد بحران تا بروز 

 بر ، فشار اقتصاديجنگ بر ضد ايران 
در . كشور ما روز به روز بيشتر مي شود 

همين حال، فرصت ايرانيان براي بازيافت 
. زادي ، همچنان برجا است آاستقالل و 

زيرا جهان بيرون از ايران در موقعيتي 
نيست كه بتواند مانع استقرار دولت 

زادي و استقالل و آحقوق مداري بر اصل 
  :رشد بر ميزان عدالت اجتماعي بگردد

  

ريكا در پي تغيير ام
استراتژي ديپلماتيك 

يا خطر جنگ آ: خود 
بزرگ تر مي شود يا 

  :كوچك تر؟
  

امريكا استراتژي ديپلماتيك 
نقش : خود را تغيير ميدهد 

  :روسيه در استراتژي جديد 
  
گزارش درخور )  نوامبر 6(  لوموند ◄

توجهي در باره تغيير استراتژي امريكا و 
ي جديد نقشي كه روسيه در استراتژ

پيدا مي كند، انتشار داده است با اين 
  :نكات 
امريكا در حال تغيير استراتژي كلي  ●

خود بقصد حل بحران اتمي ايران 
در » گروه واقع بين ها « . است 

وزارت خارجه امريكا قوت گرفته اند و 

مسئله ايران را مهمترين مسئله 
به نظر اين .  ديپلماسي امريكا مي داند 

وي ميز ، جز راه حل هاي گروه، بر ر
بنا بر اين در پي . بد وجود ندارند 

ايران بايد يا « لترناتيو آنست كه از آ
ساختن بمب اتمي منصرف شود و يا  

، قول سركوزي، بيرون » بمباران شود 
  :يد و راه حل سومي را بجويد آ
 ديگ چني و محافظه كاران جديد ●

« . چاره را جنگ با ايران مي دانند 
راه حل دوم را نيز رد »  بين ها واقع

مي كنند و ديپلماسي از راه روسيه را 
اين گروه تربيت . پيشنهاد مي كنند 

شده هاي دوران وزارت خارجه 
: كيسينجر هستند و استداللشان اينست 

بعد چندين و چند ناكامي در 
خاورميانه، امريكا ديگر نمي تواند به 
خود اجازه بدهد در مورد ايران 

روسها كه هيچ سودي . بخورد شكست 
در مجهز شدن ايران به سالح اتمي 
ندارند، بايد خود را بيشتر اهل 

از قرار، پوتين ، . همكاري نشان بدهند 
بخالف اظهارات علنيش، با ايرانيها 

  .لحني قاطع داشته است 
 بايد با روسها معامله اي انجام داد و ●

ن داشت تغيير آنها ايران را بر آاز راه 
معامله اي كه با روسها مي . ويه بدهدر

توان كرد، بر سر استقرار موشكها در 
لهستان و چك و كاستن از تعداد قواي 
نظامي در اروپا و نيز گرجستان و 

گرجستان قرار بود در . كوزوو است 
 وارد ناتو شود اما بسا موضوع 2008

  .معامله امريكا با روسيه شود 
دارد به  موفقيت اين راه كار  بستگي ●

رعايت خط هاي قرمزي كه هر يك از 
براي روسها ، . دو طرف رسم كرده اند 

توسعه ناتو از راه قبول عضويت 
كشورهائي كه در قلمرو نفوذ روسيه 
شوروي سابق قرارداشته اند، خط 
قرمزي است كه امريكا و اروپا نبايد از 

براي اين كه روسها از . ن عبور كنند آ
يا تسهيم آاين خط چشم بپوشند، 

قدرت با امريكائيها و اروپائيها در اداره 
سرگي ؟ قاره اروپا مابه ازائي كافيست 

الورو، وزير خارجه روسيه ، مديريت 
سه جانبه را در مورد كوزوو ستايش 

چنانكه گوئي خواهان چنين . مي كند 
  . مديريتي براي قاره اروپا است 

     واقع بين ها مي گويند  چنين 
 مي تواند بحران اتمي ايران معامله اي

  .را حل كند 
      با وجود اين ، 

  
به تدريج كه به انتخابات 
رياست جمهوري امريكا 
نزديك مي شويم، ايران و 

 از ،نموضوع جنگ با ايرا
 هاي اصلي ميشود موضوع
 جمهوريخواه برايخصوصا

  :ها كه دستشان خالي است
  
◄ McClatchy newspapers )  11 

رشي را در باره فعاليتهاي گزا) نوامبر 
انتخاباتي نامزدهاي دو حزب 
جمهوريخواه و دموكرات و جاي 
ايران در مبارزات انتخاباتي دو حزب، 

ن اينها آنكات عمده . انتشار داده است 
  :هستند 

 يك كشور دشمن با امريكا دارد به ●
بايد مانع از . بمب اتمي مجهز مي شود 

 ن شد كه اين كشور به بمب اتميآ
اين استدالل ، در باره . مجهز شود 

چين، در انتخابات رياست جمهوري 
 ، فراوان تكرار 1963امريكا در سال 

ن زمان، جانسون از حزب آ. مي شد 
دموكرات نامزد رياست جمهوري بود 

  .و در انتخابات پيروز نيز شد 
      اينك ، در باره ايران ، همان 
استدالل مي شود و از ضرورت جنگ 

  :گيرانه سخن بميان است پيش
هرگاه ايران به :  بوش مي گويد ●

بمب اتمي مجهز شود ، جنگ جهاني 
و غير از ديگ . سوم روي خواهد داد 

چني و محافظه كاران جديد، بعضي از 
نامزدهاي حزب جمهوري خواه 
استدالل مي كنند كه براي جلوگيري 
از چنين جنگي ، مي بايد بر ضد ايران 

  . كرد جنگ پيشگيرانه 
 نشريه ازروبرت جرويس، استاد ●

يا شما مي آ: دانشگاه كلمبيا مي پرسد 
خواهيد ايران به بمب اتمي مجهز شود 

اما  حكومت . ؟ او پاسخ مي دهد نه 
بوش در باره خطر مجهز شدن ايران به 

افرم .  بمب اتمي ، اغراق مي كند 
كام، استاد مؤسسه مطالعات پيرامون 

:   مي گويدويب، ، در تل اامنيت ملي
استدالل مي شود كه مجهز شدن ايران 
به بمب اتمي براي موجوديت اسرائيل 

 تا 100اما اسرائيل خود . خطر دارد 
 بمب و كالهك اتمي دارد و تا 200

  . يد آسالها ، از پس ايران بر مي 
 با اين حال، بوش و جانبداران حمله ●

پيشگيرانه به ايران استدالل مي كنند 
ان از موقعيت استثنائي كه اير

برخوردار است و مجهز شدن به بمب 
اتمي با مورد پاكستان و هند فرق مي 

در حال حاضر، در  باشگاه اتمي  .  كند 
امريكا و انگلستان و ) اسلحه اتمي ( 

اسرائيل و  پاكستان و چين و روسيه و 
هرگاه . فرانسه و هند   عضويت دارند 
د،  مي ايران به اسلحه اتمي مجهز شو

ن را در اختيار تروريستها و يا آتواند 
رژيمهاي مسئوليت نشناس و خطرناك 

روبرت ژوزف، معاون سابق .  قرار دهد 
ژيم ر:  وزارت امور خارجه ، مي گويد 

ايران روشي سخت پرخاشگرانه دارد و 
در صورتي كه به بمب اتمي مجهز 
شود، بر پرخاشگري خود در سياست 

   .خارجي خواهد افزود 
 بسيار مشكل است  داوري كردن در ●

اين باره كه ايران بدين خاطر كه اروپا 
روابط ديپلماتيك و اقتصادي خود را با 
ايران محدود مي كند و امريكائيها فشار 
وارد مي كنند، ايران از ساخت اسلحه 

ژوديت ياف، . اتمي منصرف شود 
ما با : تحليل گر سابق سيا، مي گويد

كافي صحبت نكرده ايران به اندازه 
ما همواره با شوروي ها صحبت . ايم 

با وجود اين، من نمي . مي كرديم 
توانم به كسي مثل احمدي نژاد اعتماد 
كنم و بنا بر قول او، بگويم خط قرمز 

  .كجاست 
حكومت :      و جرويس مي گويد

امريكا بطور عميق چند و چون بمب 
اتمي كه ايران ممكن است بسازد را 

به اين دليل ساده . كرده است بررسي ن
ايران نبايد به : كه بوش مي گويد 
  . بمب اتمي مجهز شود 

 امريكائي ها و اسرائيلي ها و اروپائي ●
ها كه نگران مجهز شدن ايران به بمب 

  : اتمي هستند، سه دسته اند 
  دسته اول مي گويند ايران سالح - 1

زيرا . اتمي را به تروريستها خواهد داد 
 مي برد اگر چنين كند از گمان

مسئوليت حمله اتمي به اسرائيل و يا 
  .امريكا، مبري مي ماند 

 اما  ، كام ، تحليل گر اسرائيلي مي – 2
اين كه ايران سالح شانس : نويسد 

اتمي در اختيار تروريستها بگذارد، بسيار 
نگراني بزرگ از اين بابت . كم است 

است كه ايران بتواند اسرائيل را از 
  . عمل بر ضد حزب اهللا باز دارد 

    اين دسته استدالل ديگري نيز مي 
مجهز شدن ايران به سالح هسته : كنند

ن آاي، كشورهاي عرب منطقه را نيز بر 
مي دارد كه در پي مجهز شدن به 

  . سالح اتمي بروند 
 دست سوم كساني هستند كه مي – 3

با توجه به طبيعت رژيم ماليان : گويند 
 رژيم از سوي كساني پون و كنترل

احمدي نژاد، هيچ تضميني وجود 
ندارد كه اين رژيم  سالح اتمي بكار 

  . نبرد 
  

ديگ چني به سازمانهاي 
اطالعاتي امريكا فشار مي 

ورد تصديق كنند ايران آ
  :خطرناك است 

  
گزارشي را )  نوامبر 9(  لوموند ◄

انتشار داده است حاكي از اين كه 
اي اطالعاتي ديگ چني به سازمانه

نها آامريكا فشار وارد مي كند تا كه 
تصديق كنند برنامه اتمي ايران 

  :تهديدي براي صلح جهان است 
 ديگ چني ، معاون رئيس جمهوري ●

نست كه در سازمانهاي آامريكا، در كار 
اطالعاتي امريكا، صداهاي مخالف با 

اين امر را دو .  نظر خود را خفه كند 
 پرس سرويس ، گفته ، در اينترمقام سيا

  . اند 
     انتشار حاصل سخن گزارشهاي 
سازمانهاي اطالعاتي امريكا  را بمدت 

جمع .   يك سال به تأخير انداخته شد 
 سازمان اطالعاتي  16بندي گزارشهاي  

امريكا مدت يك سال است كه تقديم 
سه نوبت كاخ سفيد . شده است 

. ن تجديد نظر شود آخواسته است در 
ر ، تجديد نظر انجام گرفته را هر با

او بعنوان جمع . كافي ندانسته است 
بندي گزارشها، مدركي مي خواهد 
كه استراتژي او را در قبال ايران تأييد 

  .كند 
 ديگ چني مانع از انتشار گزارش ●

شده است هم بدين خاطر كه از لحاظ 
ن را  تصديق كننده سياست آاتمي ، 

ين بوش و خود نمي داند و هم بد
لحاظ كه گزارش نظر او را در باره 
مداخله هاي ايران در عراق تصديق 

  . نمي كند 
، فيليپ جيرالدي ، 2006     در اكتبر 

 The Americanدر مجله 
Conservative گزارش :  نوشته بود

ماده است اما آسازمانهاي اطالعاتي 
ديگ چني از لحاظ پرونده بمب اتمي 

عراق ، به ايران و نيز حضور ايران در 
گزارش تأييد نمي كند . ن ايراد دارد آ

كه ايران به شورشيان عراق پول و 
  .اسلحه مي دهد 

 جون ، نگروپونته ، وزير امنيت ●
داخلي امريكا، چون حاضر نشد از نظر 

.  ديگ چني پيروي كند ، استعفاء كرد 
بنا بر نتيجه : ،  گفت 2006وريل آدر 

كا به اي كه سازمانهاي اطالعاتي امري
ن رسيده اند، هنوز چندين سال آ

زمان الزم است تا ايران بتواند به 
اندازه كافي اورانيوم غني سازي الزم 

با . براي توليد بمب اتمي پيدا كند 

گفتن اين سخن، او خشم محافظه 
  . كاران جديد  را بر انگيخت 

ن زمان، جون نكروپونته مورد     آ
حمالت شديد محافظه كاران جديدي 
از نوع ريچارد پرل و ديگ چني قرار 

  . گرفت 
، بوش دريادار 2007 ژانويه 5 در ●

مايك مك كونل را وزير امنيت 
بنا بر نوشته نيوزويك، . داخلي كرد 

به مك كونل  ديگ چني ، شخصا 
مراجعه و از او خواسته است  به نظرش 

  . در باره خطر ايران بپيوندد 
 از  فوريه، يك هفته پس27     و در 

، در تصدي مقام خود، مك كونل
:   گفت كميته خدمات نظامي سنا،

بمبهائي كه شيعه هاي عراق در كنار 
با  جاده ها كار مي گذارند ، احتماال 
نها آتصويب مقامات عالي ايران به 

اتهامي كه ديگ چني . داده مي شوند 
ن را تأييد كرد اما هيچيك از دو آ

سخن او وزير خارجه و دفاع امريكا ،  
  .را تأييد نكردند 

  
عربستان سعودي نگران 
حمله امريكا به ايران است 
و ميشل روكار از اروپائيان 
مي خواهد مانع بروز جنگ 

  :با ايران شوند 
  

عربستان )  نوامبر 15( فيگارو * 
سعودي نگران حمله امريكا به 

و به پا در مياني ايران است 
  :روسيه اميد بسته است 

  
 اجتماعي عربستان مي  وزير امور●

هرگاه ايرانيها بخواهند  به : گويد 
امريكا ضربه بزنند، لوله هاي نفتي ما را 

  .از كار مي اندازند 
     عربستان سعودي كه نگران واكنش 

نست آايران به حمله امريكا  است و بر
كه با از كار انداختن لوله هاي نفتش، 
ايران از امريكا انتقام خواهد گرفت، 

، چرا كه. ورده است آمسكو روي به 
 تهران از مسكو در باره بحران اتمي، 

  .  شنوائي دارد 
 پس از يك دوره تالش براي اين ●

كه بحران اتمي ايران از راه گفتگو 
حل شود، از قرار، سعوديها به اين 
نتيجه رسيده اند كه امريكا به ايران 

عبدالمحسن .  حمله نظامي مي كند 
ر اجتماعي عربستان هكاس ، وزير امو

لحني كه بوش « : به فيگارو مي گويد 
بكار مي برد  ما را به اين فكر مي 
اندازد كه در باره كاري كه در رابطه 
با ايران خواهد كرد، او تصميم خود را 

  . گرفته است 
      ريحاب مسعود ، دست راست 
شاهزاده بندر، سفير پيشين عربستان در 

امور اجتماعي مي امريكا،  بر گفته وزير 
رئيس جمهوري امريكا  پيش از : افزايد 

اين كه تهديدي را از ميان برندارد كه 
  .بمب اتمي ايران  در بردارد 

 يك ديپلمات غربي در رياض، مي ●
سعوديها كه متحد امريكا : گويد 

هستند، بطور رسمي با جنگ بر ضد 
ن موجب آايران مخالف هستند و 
اما . ي دانند تشديد بي ثباتي منطقه م

  امريكا به ايران حمله كند،هرگاه 
  9صفحهدر 

  

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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از حمايت بي سر و صداي عربستان 
  .  برخوردار مي شود 

     همان ديپلمات توضيح مي دهد كه  
سعوديها  نه تنها از دست يابي ايران به 
سالح اتمي كه از نفوذ روز افزون 
ايران در كشورهاي سني ، عراق و 

فلسطين ، نگران هستند سوريه و لبنان و 
مد نفتي آدولت سعودي به اتكاي در.  

خادم « عظيمش و به اين اعتبار كه 
) مكه و مدينه ( » حرمين شريف 

هستند، خود را حافظ دنياي سني در 
  . برابر ايران شيعه مي دانند 

گفتگو با :  ريحاب مسعود مي گويد ●
ورد آايرانيها هيچ نتيجه اي را ببار نمي 

ه است كه ما ديگر به ايران نرفته ده ما. 
زيرا  هم در مسئله اتمي و هم در . ايم 

مسئله لبنان، اين احساس را پيدا كرده 
ايم كه گفتگو با ايران، هيچ نتيجه اي 

  . ورد آرا ببار نمي 
     عربستان سعودي بر سفر احمدي 
نژاد به رياض، در ماه مارس گذشته نيز 

تنها نتيجه نه . ، نتيجه اي مترتب نديد 
اي بدست نيامد، بلكه عربستان شاهد 
نفوذ روزافزون ايران نزد اقليت شيعه 

نها ساكن آبخصوص كه . عربستان شد 
ايالتهاي شرق نفت خيز اين كشور 

  .هستند 
نكه امريكائي ها نياز به سرزمين آ با ●

عربستان براي حمله به ايران را ندارند، 
قام نند كه ايران در مآسعوديها نگران 

گرفتن انتقام، لوله هاي نفت عربستان 
زيرا مي داند  ضربه . از كار بياندازد 

  . كاري به امريكا، اين كار است 
لمان آ      در همان حال كه فرانسه و 

در پي تشديد فشار اقتصادي به ايران 
هستند ، سعوديها به واسطه گري روسيه 

ريحاب مسعود مي گويد . اميد بسته اند 
روابط خوبي با ايرانيها دارند و روسها : 

  .مي توانند نقش مفيدي را بازي كنند 
  

 نخست وزير ر،ميشل روكا* 
اروپائيها جلو  : ،پيشين فرانسه

  :جنگ با ايران را بگيريم 
  
 ميشل روكار ، در جريان انتخابات ◄

رياست جمهوري فرانسه ، ساركوزي را 
مردي خطرناك توصيف كرد كه 

بيار جنگ شود تش آراحت مي تواند 
و فرانسه را وارد ماجراهاي خطرناك 

 16( مقاله او را روزنامه كوتيدين . كند 
  :انتشار داده است ) نوامبر 

گاه مي شويم كه آ ما از هر سو ●
. امريكا در شرف جنگ با ايران است 

تنها دستور رئيس جمهوري مانده است 
  .غاز كنند آتا نظاميان جنگ را 

ها شخصيت در اوائل اكتبر، ده
امريكائي، سياسي، مذهبي، روشنفكر و 
يا هنرمند  از رئيس ستاد ارتش و 

ن  و از تمامي نيروهاي مسلح آادارات 
امريكا  خواسته اند از اجراي فرمان 

اين . حمله به ايران سرباز بزنند 
فراخوان بي سابقه به ما خطر نشان مي 
كند شدت و فوريت خطر جنگ با 

 است در روزها جنگ ممكن. ايران را 
ينده  روي آيا هفته ها و يا ماههاي 

ن ، آپس ضرور است از وقوع . دهد 
از اين رو، ما از اين . جلوگيري كنيم 

فراخوان حمايت مي كنيم و اميدواريم 
جنبش ضد جنگ در اروپا نيز وسعت 

  .بگيرد 
 حمله به عراق بر خالف منشور ●

سازمان ملل متحد بود و فاجعه ببار 
 حمله به ايران نيز غير قانوني و . ورد آ

  .ميز است آفاجعه 
   بند چهارم ماده دوم منشور ملل 

اعضاي اين « متحد مقرر مي دارد كه 
سازمان ، در روابط بين المللي ، از 
توسل به تهديد به زور و يا بكار بردن 

ن، خواه بر ضد تماميت ارضي و چه آ

برضد استقالل سياسي هر دولتي و 
 شيوه ديگر ناسازگار با خواه به هر

هدف هاي سازمان ملل، خودداري 
همانطور كه امضاء .  » مي كنند 

كنندگان فراخوان خاطر نشان مي 
كنند، ايران  به امريكا حمله نكرده 

امريكا امضاء كننده منشور ملل . است 
بنا بر اين ، هر گونه حمله . متحد است 

به ايران ، هم بنا بر قانون بين المللي و 
هم بنا بر قانون اساسي امريكا، غير 

چرا كه منشور سازمان . قانوني است 
ملل متحد را در حكم  قانون اساسي  

نظاميان امريكائي نيز كه به . مي داند 
قانون اساسي خود سوگند خورده اند ، 
نبايد دست به كاري خالف قانون 
اساسي و منشور سازمان ملل متحد 

  .بزنند 
و مردم كشورهاي  دولتها و ارتشها ●

اروپائي نيز، بنا بر منشور سازمان ملل 
متحد، حق ندارند روي به جنگ با 

چه . ورند آيك عضو اين سازمان 
متحد امريكا در ناتو باشند و خواه 

نها را فرا مي آبنا بر اين، ما . نباشند 
خوانيم پيشاپيش از هرگونه همكاري، 
كمك سياسي و اقتصادي و يا نظامي و 

امداد نظامي ، در صورت هرگونه 
  . وقوع جنگ، خودداري كنند 

     جنگي كه در عراق ادامه دارد  
سبب مرگ هزاران نظامي و صدها 
. هزار از مردم غير نظامي گشته است

يك فاجعه از لحاظ محيط زيست و 
فاجعه ايست كه هنوز . سالمت است

اين . ن، اندازه گيري نشده استآابعاد 
و تروريسمي را جنگ كينه ها ، تعصب 

تغذيه مي كند كه گويا قصد از جنگ 
  .ن بود آمبارزه با 

 حمله به ايران ، هدفها و روشها و ●
، سخت ن هرچه باشندآوسعت اوليه 

 به . وضعيت را وخيم تر خواهد كرد 
همان نتايج خواهد انجاميد كه جنگ 

جز اين كه . بر ضد عراق انجاميد 
 اثرات بس ويرانگر بر اقتصاد جهان

وضعيت باز هم بدتر . خواهد داشت 
مي شود هرگاه سالح هسته اي 
تاكتيكي  بقصد جلوگيري از بمب 

ساختن سالح هسته . اتمي ، بكار رود 
ژانس بين المللي انرژي اتمي آاي كه 

  . ن نيافته است آهيچگونه اثري از 
 مردم ايران ، تحت حكومت ماليان ●

 و به دنبال تجاوز رژيم صدام به ايران،
.   ساله شده است 8در گير يك جنگ 

بنا بر اين ، با از نو  حمله كردن به 
ن رهبران دور آايران ، اين مردم از 

با كشتن هزاران و بلكه . نخواهند شد 
صدها هزارتن از اين مردم نمي توان 
موجبات رعايت شدن حقوق انساني 

  . ورد آنها را فراهم آ
ه      با فروختن تكنولوژي اتمي به هم

كشورها غير از ايران ، نمي توان اين 
كشور را ناگزير كرد از اين تكنولوژي 

  ...چشم بپوشد 
      تنها از راه برخاستن به  مذاكره 

، به ترتيبي كه براي خلع سالح اتمي 
 قرار داد منع گسترش سالح 5 ماده در

 مقرر است كه جامعه بين المللي  اتمي 
 هاي مي تواند از ايران تمامي تضمين
  .مشخص و قابل بازرسي را بستاند 

  
جنبش ضد جنگ وجود  با

  احمدي در اروپا و امريكا، 
نژاد و خامنه اي در همان 
حال كه بحران را تشديد 
مي كنند، به مردم ايران 

سوده بخوابيد آ: مي گويند
 – شهر در امن و امان است

ربط تهديد ايران به جنگ 
و مبارزه بر سرقدرت در 

   :رژيم
  
جنگ ميان دو دسته، دسته احمدي  ◄

نژاد و هاشمي رفسنجاني مغلوبه شده 
هاشمي رفسنجاني پي در پي . است 

عنوانهاي روزنامه : هشدار مي دهد 
  :هاي دو طرف گويا هستند 

با رهبري مي نشينيم :  احمدي نژاد ●
و به طرحهاي هسته اي مخالفان مي 

  .خنديم 
 احمدي نژاد در دانشگاه علم و ●

نيشگون مي گيريم جيغ بنفش : صنعت 
  .مي كشند 

 اعالن جنگ احمدي نژاد به هاشمي ●
  .رفسنجاني 

 انتقاد مجدد احمدي نژاد از دانشگاه ●
زاد را آكار اصالح دانشگاههاي : زاد آ

  .از سر مي گيريم
توفيقات دانشگاه :  هاشمي رفسنجاني ●
، پاسخي زاد  در عرصه فرهنگي آ

  . است مناسب به شيطنت هاي برخي 
 هشدار هاشمي رفسنجاني در باره ●

  .خطر خارجي و اقدامات ناشيانه 
خطر :  الهام سخنگوي حكومت ●

  .جنگ ايران را تهديد نمي كند 
 عكس موسويان در كنار هاشمي ●

رفسنجاني در مراسم افتتاحيه همايش 
  .اتحاد ملي 

انشاء اهللا به :  وزير واواك ، اژه اي●
سيدگي مي پرونده موسويان زودتر ر

  . شود 
ورند آبه قاضي فشار مي :  عطريان فر●

  .موسويان را تبرئه نكند 
افراد منتقد چندين بار از :  اژه اي ●

قاضي پرونده جاسوس هسته اي تبرئه 
  .او را خواسته اند 

خر آ اعالم حكم قضائي موسويان تا ●
  .بان آماه 
اتهام جاسوسي در :  يك منبع قضائي ●

  . طرح نيست پرونده موسويان م
 افراد ديگري در ارتباط با جاسوسي ●

  .هسته اي دستگير شده اند 
با مافياي اقتصادي :  احمدي نژاد ●

  .روبرو هستيم 
فهم منتقدان دولت  :  احمدي نژاد●

  .از بزغاله كمتراست 
    طرفه اين كه او  حسين 
شريعتمداري ، بعنوان منتقد برتر 

  !دولت، را نشان داد 
با يك قدرت : سنجاني  هاشمي رف●

  .جهنمي مواجه هستيم 
  .ايران را ويتنام نكنيد :  تاج زاده ●
:  احمدي نژاد خطاب به واواكي ها ●

  .از هيچ كس مالحظه نداشته باشيد 
چالش روابط  : زادي ايران آ نهضت ●

خطرات و تهديد ها و : ايران و امريكا 
  .وظايف ملي ما 

: ا  در دانشگاه كلمبي، احمدي نژاد●
يقين داشتم امام زمان براي اداره 

  !يد آجلسه به دانشگاه كلمبيا مي 
امريكا قادر به حمله :  احمدي نژاد ●

  . به ايران نيست 
 محس رضائي، فرمانده پيشين سپاه و ●

دبير كنوني مجمع تشخيص مصلحت 
قصد حمله نظامي امريكا به : نظام 

تأسيسات اتمي ايران را بايد جدي 
  .گرفت 

  . .. و

  
خطر تجاوز نظامي امريكا به * 

ايران، بنا بر رويه زورپرستان 
حاكم، وسيله نزاع بر قدرت و 

» انتخابات « برد و باخت در 
  :مجلس شده است 

  
بان، هاشمي رفسنجاني در  آ23در    ◄

ديدار با جمعي از مردم شهرهاي ساوه 
 اهداف حضور در پي تشريح.... و 
: ه است گفت در افغانستان و عراقكايآمر
 مي مواجه هستي قدرت جهنمكيبا ما 

 ياي و جغرافي غنري ذخا دركه با طمع
 كمر بسته است تا ، راني ايراهبرد

 دهي پدكي را به عنوان يانقالب اسالم
  . كندفي تضعزيظلم ست

...  
 كشور پهناور، ني نقاط ايمردم اقص  

مشكالت دوران مبارزه، دوران شورش 
 دوران دفاع ،يروزي پلي كور اوايها

 را با صبر و يمقدس و دوران سازندگ
متنانت تحمل كردند و بر مسئوالن 

لفه ؤكشور است كه نگذارند مردم در م
 ل،ي و انتخاب، تحصاني بيهاي آزاديها

درمان، شغل، مسكن و حمل و نقل 
  .ندياحساس مشقت نما
زاد ، باني آدشمن : انقالب اسالمي 

 تروريسم دولتي و كسي كه بيشترين
قتل عام اهل انديشه و قلم  را سازمان 
داده و عامل طوالني شدن جنگ ايران و 

 سال بوده است، امروز ، 8عراق بمدت 
نسبت به خطر حمله نظامي امريكا به 
ايران هشدار مي دهد و در همان حال، 

در . است ... زادي انتخاب و بيان وآنگران 
   :حقيقت، بنا بر گزارش از ايران

  
 بر سر  امروزجنگ مغلوبه*

 ،حمله نظامي و برنامه اتمي
» انتخابات « نگ بر سر ج

  : است هشتممجلس 
  

سه شعار طرفداران هاشمي * 
رفسنجاني و اصالح طلبان براي 

  :ورود به مبارزه انتخاباتي 
  
، يكي توسط با تالقي دو مجلس  ◄

احمدي نژاد در دانشگاه علم و صنعت ، 
در جمع بسيجي ها و بدون حضور 

« شجويان اين دانشگاه و ديگري دان
نها ، دو آكه در »  همايش اتحاد ملي 

طرف به يكديگر حمله كردند ،  جنگ 
  :را مغلوبه كرد 

در رفسنجاني  هاشمي  بهنگام حضور●
 حسين ، اد ملي در تهرانحهمايش ات

  . بوداو موسويان در كنار 
خود ، اد نيز در سخنراني ژاحمدي ن ●

،  موسويان را  در دانشگاه علم و صنعت
  . خواند جاسوس 

 هاشمي رفسنجاني نيز با در     از قرار، 
نظر گرفتن اينكه ممكن است با 

اد وارد درگيري اصلي ژاحمدي ن
هر .  دست به اين كار زده است ،شود

چه به انتخابات نزديك تر مي شويم و 
 تهديد ايران به تحريم هر چه 

 اقتصادي و جنگ شديد تر مي شود، 
   .مي يابندي ها افزايش درگير

     بسا  قصد هاشمي رفسنجاني از 
وردن موسويان و قرار دادن او در آ

غربي ها عالمت دادن به  ، كنار خود
 شما مي : نها مي گويد آبه . است 

ه باز ژتوانيد بر روي گروه ما حساب وي

كنيد و بهتر است كه در انتخابات 
  .ينده از گروه ما حمايت نماييد آ

باند دو  زمان درگيري ها ميان از   
، تا اين زمان، ادژهاشمي و احمدي ن

 شديد نها آاين اندازه درگيري ميان 
  .نشده بود 

    طرفداران هاشمي رفسنجاني و 
اصالح طلبان با سه شعار مي خواهند 

  : وارد  مبارزه انتخاباتي شوند 
،  نزديك تر شدن به مردم ساالري -1

 .رشدآزادى و 
زدايى و صلح در سطح    تنش-2

  المللى بين
 تغيير تركيب دولت، از صدر تا -3 

 .ذيل 
  

شعار انتخاباتي اصول گرايان * 
واليت مطلقه فقيه در : متفرق 

  :! خطر است 
  
مدن پوتين به تهران يكي ديگر آبا  ◄

از ستون پايه هاي تحت واليت از زير 
چند روز پيش از . پايش كشيده شد 

در عيد فطر و ، » رهبر«  اين بود كه
 تقريبا همان ، ديدار با دانشجويان

ورد و گفت آسخنان شاه را به زبان 
كسي كه از واليت فقيه انتقاد مي كند 

  ) .  نقل به مضمون (دشمن نيست 
 زمزمه هايي از سست ،در اين اواخر

تخت واليت در ايران پايه هاي شدن 
 يكي از مسئولين  :به گوش مي رسد 

 در كشور در جلسه اي اعالم امنيتي
كرد كه ديگر روي مردم نمي توان 

 عطريان فر هم زمان، . حساب كرد 
ديگر شعارهاي مرگ بر امريكا : گفت 

پيش چند روز . در ايران اثري ندارد 
 بايد : علي الريجاني گفته بود ن، آاز 

اعتقادات مذهبي مردم را براي 
تاييد سخنان سخن او . مقاومت باال برد 

 نظام  :مسئول امنيتي بود كه گفته بود
بايد خود را جمع و جور نمايد زيرا 

نظام مذهب مورد ادعاي باور مردم به 
  .از دست رفته است 

      از اين رو، اصول گرايان كه نمي 
توانند متحد شوند، به اين فكر افتاده 

اس و اساس نظام يعني واليت « اند كه 
رد  ، وا» مطلقه فقيه در خطر است 

. مبارزه انتخابات مجلس شوند 
اميدوارند با اين شعار، نيروهاي 
طرفدار خود را بترسانند  و به حمايت 

  از خود، فعالشان كنند
  

تصويب طرح پدافند غير * 
عامل و شوراي امنيت ملي بي 

  : در و پيگير 
  
به دستور شوراي امنيت كشور هيچ  ◄

نشريه اي در  ايران حق نوشتن مطلبي 
 اختالفات دروني شوراي ه در بار

امنيت كشور و استعفاي علي الريجاني 
  .را ندارد 

 اين شورا از تغييرات و    كاركنان 
كه احتماال به زودي در دبير  تحوالتي

مد آخانه اين شورا به وجود خواهد 
  .دچار نگراني شده اند 

در شوراهاي : نها مي گفت آ   يكي از 
ز ا، شاغالن امنيت كشورهاي ديگر 

 يك خرين روزها آابتداي كار تا 
در به كار مشغول هستند و حكومت، 

 در حالي كه در ايران. تغيير نمي كنند 
طي سه سال گذشته بارها مديران و 
كارمندان و كارشناسان اين شورا تغيير 

از اطالعات كشور  كرده اند و بسياري
  توسط برخي از افراد نفوذي در اين 

ج از كشور منتقل شده شورا به خار
  .است 
 تصويب طرح پدافند  و با بررسي ◄

غير عامل در مجلس تشخيص مصلحت 
  ن در ميان آو قبل مطرح شدن 

 وضعيت بسيار بحراني ، نمايندگان
اين . كشور مورد تاييد قرار گرفت 

طرح كه  به دليل شرايط و موقعيت 
  حساس كشور مورد نظر نمايندگان بود 

  10صفحهدر 

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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نها وضع آح شد كه به اين دليل مطر
كشور را بحراني ارزيابي كرده اند 

البته در همان زمان يكي از نمايندگان .
گفت كه مطرح كردن اين طرح نشان 

كشور بحراني   وضعيت مي دهد كه 
است و امكان دارد مردم دچار وحشت 

 ولي يكي ديگر از نمانيدگان به . شوند
اين نماينده گفت كه وقتي وضع 

  . بايد فريبكاري كنيم بحراني است چرا
  

بازتاب اطالع موثق در رژيم * 
   :نستآگوياي درماندگي 

  
، زادگانآراديو   از زماني كه در ◄

بني صدر صحبت مي كند، صحبت او 
 ضبط توسط واواك و اطالعات و سپاه 

روي صحبت او كار مي كنند . مي شود
ماده آو واكنشهائي را كه بايد بروز داد 

، او  از نظر سنجي ه  از جمل. مي كنند 
نها خامنه اي و احمدي آ كه بنا بر – ها 

نژاد مغضوب ترين ها نزد مردم ايران 
 ن، آبه دنبال . صحبت كرد -هستند 

افشار براي اينكه بتواند جوابي به 
نظرات مردم در مورد وضعيت نظام 

 از نظر مردم دنيا  : بدهد گفت
اد در ميان برجسته ترين ژاحمدي ن
 بدين  ! ار گرفته است رهبران قر

 مسئوالن تبليغاتي و سياسي ترتيب، 
سازي  براي چهره ، ادژحامي احمدي ن

 ديگر اميدي به داخل كشور از او، 
ناگزير به سراغ خارج از كشور . ندارند

ن قول كه آمي روند و به استناد اين و 
تشخيص است، بسود  صحتشان غير قابل 
   .او تبليغ مي كنند 

 در مورد پيام هاي صدر    باز بني 
 سخن ن آتلفن هاي همراه و تصاوير 

 معاون اينترنتي ،  ن به ناگها. گفت  
دادستان تهران در مصاحبه اي اعالم 

نجا كه مردم از سيستم ارسال آاز  :كرد 
پيامهاي كوتاه به درستي استفاده نمي 
كنند و با استفاده از اين سيستم گاهي 

ت و  هتك حرمت مقدساموجباوقات 
مسئولين مي شوند به مخابرات دستور 
داده شده است تا به نوعي با كنترل 

ن مانع از ارسال اين پيامها شود و تا آ
ن كار را يزماني كه توانايي انجام ا

ن آباشد پيشنهاد مسدود كردن  نداشته
    .را داريم 

خنده بر طرحهاي 
 –هسته اي مخالفان

گزارش دو پهلوي 
البرادعي و پي 

  :ن آمدهاي آ
   

احمدي نژاد  هم با رهبر 
مي نشينند و به طرحهاي 
هسته اي مخالفان مي 
خندند و هم با پيشنهاد 
سعوديها موافقت مشروط 
مي كند و هم با انتقال غني 
سازي به خارج از ايران، 

  ! :مخالفت مي كند 
  
بان، در دانشگاه علم و  آ21 در ◄

  :صنعت ، احمدي نژاد گفته است 
 عالوه بر موانع ي ادر پرونده هسته*

 كه مي داشتزي ني موانع داخل،يخارج
 و من ميگذاشت ي آنها را پشت سر مديبا

 ني روز پشت صحنه اكيباالخره 

 نقطه نيمسائل را كه جزو حساس تر
.  است خواهم گفتراني ملت اخيتار
 ي مسائل و حوادث براني اانيب
آموز خواهد بود و   عبرتندگانيآ

 ينيارزه سنگ دهد كه چه مبيمنشان 
 .صورت گرفته است

 آمدند و ي وسط كار ميبرخ*
 است و ي مسئله جنگ حتمگفتند يم

 ما را خواهند زد و گريآنها چند روز د
 ي دارد كه كشور را قربانيچه ارزش

 ني مختلف به ايها  و از كانالم؛يكن
 كشور را يريگ ميصورت سطوح تصم

آنها تا .  دادندي قرار ماريتحت فشار بس
 دشمن ي براي رفتند كه حتشي پييجا
 دشمن يآنها برا.  آدم فرستادندزين

 تا هر هفته و به طور فرستادند يآدم م
منظم از درون نظام به آنها اطالعات 

 از آنها را يكي ما صحبت يدهد، حت
: دي گوي منگونهي كه به دشمن اميدار

 چرا صدور قطعنامه د؟ييايچرا كوتاه ب«
 چرا غلظت د؟يانداز ي مريرا به تاخ

 فشار ست؟برخوردتان كم شده ا
 .» كنندينينش  تا آنها عقبدياوريب

 لي نفر را به دلكي نكهيبعد از ا*
 مي كردري دستگنهي زمني در ايجاسوس

 را آنچنان تحت ياز آن زمان قاض
اند تا جاسوس را   گذاشتهنيفشار سنگ

 كنم ي جا اعالم منيتبرئه كند اما هم
اهد داد كه  اجازه نخورانيكه ملت ا

 ياسيها ، با نفوذ س  افراد و گروهنگونهيا
 را از دست ن خود مجرمايو اقتصاد

 .عدالت نجات دهند
 القاء كنند كه خواستند ي مها يليخ*
 در ي و رهبرجمهور سي رئانيم

 اختالف نظر است و يا موضوع هسته
ها را اجرا   طرحيلي خنهي زمنيدر ا

 شاني ما در كنار ايكردند اما وقت
 آنها نگاه يها  و به طرحمينشست يم
 شان ي فقط به نادانميكرد يم
 .ميديخند يم
  

احمدي نژاد با پيشنهاد ملك * 
عبداهللا بطور مشروط موافقت 

  :مي كند 
  
 ، ) بان  آ27 ( آفتاب به گزارش ◄

 شنهادي پي از بررسنژاد يمحمود احمد
 بر انجام ي مبنيعربستان سعود

 با فطر ي كشور بكي در يساز يغن
 در نژاد ياحمد.  مثبت خبر دادديد

 در پاسخ هي العربيگفتگو با شبكه خبر
 دي داريشما آمادگ« پرسش كه نيبه ا

 ي عربستان براشنهادي را مانند پيطرح
 طرف يب منطقه كي در يساز يغن
 صورت هرگونه ني تا در اديريبپذ

 و تنش در منطقه مي تحراي ياقدام نظام
 شنهاديما پ: گفت»د؟ي كندايخاتمه پ

ملك عبداهللا دوست و برادر خوبم، را 
 ني و از اميكن ي ميبا نگاه مثبت بررس

 امادو نكته ميكن ي هم استقبال مشنهاديپ
 :ميكن ي ميادآوريرا
 ني با اها ييكاي فكر نكند كه آمريكس -
 ي برميي دست از بهانه جوشنهادها،يپ

 آنها به سراغ د،يمطمئن باش. دارند
 يها  و بحثنديآ يدولت عربستان م

 و حقوق بشر را ي مانند دمكراسيگريد
 .كنند يمطرح م

 نيا مي مراقب باشدي بانكه،ينكته دوم ا -
ها را،   ملتي حقوق قانونشنهادهايپ

آنها  چون اگر ما به. مخدوش نكند
 ي ما را از حقوق قانونمياجازه بده

 ما را ازحقوق ندهيمحروم كنند، در آ
 كار ني و ادكنن ي هم محروم ميگريد

گر يرا تا آنجا ادامه خواهند داد تاد
 .مي نداشته باشياري اختچيه

 كه يدر كشور:  نژاد افزودياحمد
 نيي تعي جمهور آن با حكم قاضسيرئ
 يها  خواستهخواهند ي آنها مشود، يم

   . كنندكتهي كشورها دگريخود را به د
 يمحمود احمد خنبان، س آ28 در ◄

 هي حاشي كشورها بايزنينژاد درباره را

 ومي اوراني سازي غني فارس براجيخل
از سوي دفتر  طرف،ي بيدر كشور

  .احمدي نژاد تكذيب شد
  
 -؟ » فرعون و اتم ايران « 

گزارش البرادعي  و پي 
  :ن آمد آ
  

يا البرادعي مي تواند مانع از آ* 
بمباران تأسيسات اتمي ايران 
شود؟ ربط فرعون با اتم ايران 

  :چيست ؟ 
  
، يك ) 2007 نوامبر 14( وموند  ل◄

 صفحه اي 9روز پيش از انتشار گزارش 
ژانس بين المللي انرژي اتمي ،  آ

گزارشي شامل گفتگو با محمد 
غاز آدر . البرادعي را انتشار داده است

  : ، پرسيده است 
 او كوشيد و نتوانست مانع جنگ با ●

يا اين بار مي تواند مانع از آعراق شود 
تأسيسات اتمي ايران بمباران شدن 

  بشود ؟
     پاسخ البرادعي به اين پرسش 
اينست كه به تنهائي كاري از دست او 

با اين حال، اگر .  ساخته نمي شود 
  .بلند سخن بگويم ، فرق مي كند 

      و او بيش از پيش بلند و محكم 
جايزه نوبلي كه در . سخن مي گويد 

 برده است او را بر اين باور كه 2005
احب رسالتي است، استوار كرده ص

او رسالت خود را سد كردن .  است 
ديوانگان « نهائي  مي داند كه آبر راه 

نها را آو . شان مي خواند » جديد
شامل محافظه كاران جديد حول و 
حوش بوش و تمامي ديگر كساني مي 

داند كه در غرب، گمان مي برند  
توسل به جنگ، در برابر ايراني كه 

ستانه اتم نزديك مي شود و به آدارد به 
دنبال خود ، تمامي خاورميانه را اتمي 

  . مي كند، چاره كار است 
.     او با گروه كوچكي كار مي كند 

در ماه . مديري سخت گير است 
وريل، رئيس هيأت مفتشان را تغيير آ

زيرا با رژيم ايران برخورد پيدا . داد 
و باز برخي موانع را كه . كرده بود 

ژانس آن رژيم بر سر راه مفتشان اي
ايجاد كرده بودند، را به سكوت برگزار 

نها به آمثل جلوگيري از ورود . كرد 
او گرفتار . اتاق كنترل تأسيسات نطنز 

اين نگراني بزرگ بود كه مبادا مفتشان 
ژانس از ايران اخراج شوند همانطور آ

 ، از كره شمالي اخراج 2002كه در 
رگ ترش اين بود و نگراني بز. شدند 

كه هرگاه ايران چنين كند، جنگ غير 
افراطي ها در هر .  قابل اجتناب بگردد 

دو سو تقويت شوند و بحران تشديد 
  .بگردد و به جنگ بيانجامد 

 هدفي كه البرادعي مي كوشد ●
يك معامله بزرگ « متحقق كند، انجام 

در اين . ميان ايران و امريكا است » 
يران تضمين امنيتي معامله ، هم رژيم ا

 بنظر البرادعي -را كه مي خواهد 
قلب برنامه اتمي ايران را تشكيل مي 

ورد و هم بحران آ  بدست مي -دهد
بنظر . اتمي ايران از ميان برمي خيزد 

او، مجهز شدن ايران به بمب اتمي يك 
من كسي . خطر روشن و فوري نيست 

را نديدم بگويد ايران مواد اتمي 
 بمب كار بردن در توليدنظامي قابل ب

 8حداقل سه تا .  اتمي در اختيار دارد 
سال زمان مي خواهد تا كه ايران 
 . توانائي توليد بمب اتمي را پيدا كند

او خواستار گفتگوي همه جانبه با ايران 
است و مجازاتهاي اقتصادي را ، به 

  .تنهائي ، كافي به مقصود نمي داند 

ستان و  در امريكا و فرانسه و انگل●
،  در گفتگوهاي اسرائيل ، مخالفانش

مي خوانند » فرعون « خصوصي ، او را 
و مي گويند او  كه مي بايد نقش داور 

ران را بازي مي كرد، وكيل مدافع اي
او تمايل به سازش با ايران . شده است 

ديپلماتهاي غربي كه ماهها است . دارد 
گفتار و كردار او را زير نظر دارند، به 

نظر رسيده اند كه او سرگردان اين 
. اعتماد از او برگرفته اند . شده است 

اما او از حمايت روسيه و چين و 
  .كشورهاي غير متعهد برخوردار است

      او از سرزنشها و اعتراضهايي كه از 
. گاه است آهر سو  به وي مي شوند، 

اما اطمينان مي دهد كه نقشي جز نقش 
واهد مي خ. خود بازي نمي كند 

بحران با ايران را فرو بخواباند بدون 
  . اين كه هيچ از مراقبت خويش بكاهد 

 بد دل   حكومت بوشنسبت به ●
ن در نزاعش با اين آريشه . است 

.   ، بر سر عراق است 2003حكومت در 
ن زمان ، او اين شجاعت را داشت آ

كه به فرياد بگويد اطالعات سازمانهاي 
.  هستند اطالعاتي امريكا ساختگي

نچه مربوط مي شد به آبخصوص در 
تحويل اورانيوم توسط نيجريه به رژيم 

  . صدام 
من . عراق مهم بود :      او مي گويد 

 روز پيش 13.  در دل نزاع قرار داشتم 
: از جنگ، من به شوراي امنيت گفتم 

به من سه ماه وقت بدهيد و اين وقت 
اين .  سرمايه گذاري در صلح است 

تش جنگ را بر آ ندادند و وقت را
در هر ماه، برابر شمار . افروختند 

 سپتامبر 11كساني كه در ترورهاي 
غاز آاز . كشته شدند، كشته مي شوند 

 هزار تن كشته 700جنگ تا امروز، 
همه مردم غير نظامي و بي .  شده اند 

جلوگيري از كشتارها ، وظيفه . گناه 
 ژانسآنه تنها بمثابه مدير . من است 

بين المللي انرژي اتمي كه بمنزله يك 
  .شهروند نيز 

 اگر بيان ايران در خاورميانه جاذبه و ●
محبوبيت دارد به اين خاطر نيست كه 

به اين خاطر است كه . اسلحه دارد
مردم اين كشورها خشمگين هستند ، 
. احساس مي كنند كه تحقير مي شوند 

احساس مي كنند كه مظلوم هستند و 
راه حل بكار .   كار نيست عدالتي در

موزش  آراه حل. بردن زور نيست 
رعايت . رشد جامعه مدني است . است 

كرامت انساني اين مردم و احترام به 
نخست بايد با حل مسئله . نها است آ

  .فلسطين شروع كرد 
:  مخالفان نظر او مي گويند ●

البرادعي با جلوگيري از صدور 
نگ قطعنامه جديدي بر ضد ايران، ج

بر ضد ايران را اجتناب ناپذير مي كند 
چرا كه به نظر امريكا و انگلستان و . 

فرانسه، روش او به ايران فرصت مي 
دهد تا اسباب توليد بمب اتمي را 

بنا : و او پاسخ مي دهد . تدارك كند
بر منشور سازمان ملل متحد، جنگ در 
مقام دفاع در برابر حمله مجاز است 

   .وگرنه غير مجاز است
  

ژانس آنكات اصلي گزارش * 
بين المللي انرژي اتمي كه به 

 به شوراي 2007 نوامبر 15تاريخ 
ژانس آامنيت و شوراي حكام 

  :    تسليم شده است 
  
 ايران در شفاف كردن فعاليتهاي ◄

ژانس و همكاري با آاتمي خود  براي 
ژانس پيشرفت واقعي اما غير كافي آ

  :كرده است 
حقيقات خود  بخصوص در باره ت●

پيرامون پلوتونيوم و سانتريفوژها  به 
با . ژانس پاسخ داده است آپرسشهاي 

اين تأسف كه نه بگونه فعال و پويا  كه 
ژانس آبه ترتيبي كه . بگونه فعل پذير 

همچنان نمي تواند بگويد فعاليتهاي 
اتمي ايران غير نظامي يا نظامي هستند 

.  
 دسامبر،  در ديداري در 8 در ●
ين فرصت، نماينده ايران نقشه خرآ

هاي صنعتي ريخته گري اورانيوم فلز 
ژانس دو آ. ژانس دادند آرا تحويل 

سال بود كه اين مدارك را مي 
  . خواست 

ژانس اطالعاتي را آ ، 2006 از اول ●
كه ايران بنا بر پروتكل الحاقي مي بايد 
در اختيار مي گذاشت، دريافت نكرده 

ژانس در آت در نتيجه اطالعا.  است 
باره فعاليت هاي اتمي ايران كاهش 

  .يافته اند 
    ايران با ادامه غني سازي اورانيوم و  

 كه - سانتريفوژ  3000بكار انداختن 
 و با ادامه دادن به -همه فعال هستند 

ب سنگين اراك ، آساختمان كارخانه 
كاري براي استقرار اعتماد بعمل 

  .  نياورده است 
ران مي خواهد هرچه ژانس از اي آ●

زود تر پروتكل الحاقي را اجرا كند و 
غني سازي اورانيوم و ساختمان 

  .ب سنگين را متوقف كند آكارخانه 
  

احمدي نژاد و گماشته او 
در شوراي امنيت ملي 
جنبه مثبت گزارش و بوش 
و حكومت او جنبه منفي 

ويز آگزارش را دست 
  :كرده اند 

  
  احمدي نژاد و جليلييواكنشها

و خرازي و كيهان و جمهوري 
  :اسالمي 

  
:  جليلي ، دبير شوراي امنيت ملي ، ●

ژانس، بناي اتهامات عليه آبا گزارش 
  .ايران فرو ريخت 

واكنش امريكا به :  احمدي نژاد ●
. گزارش البرادعي فرار به جلو بود

  .غرب بايد از ايران عذرخواهي كند 
 .ايستادگي ثمر داد :  خرازي ●

ژانس مانع جدي صدور آگزارش 
از . قطعنامه جديد بر ضد ايران است 

اين پس، هدف بازگرداندن پرونده 
  ژانس آاتمي ايران از شوراي امنيت به 

  .بين المللي انرژي اتمي است
در باره :  سخنگوي وزارت خارجه ●

تعليق غني سازي اورانيوم مذاكره نيز 
  .نمي كنيم 

 : مجمع تشخيص مصلحت نظام ●
  .گزارش البرادعي دو پهلو است 

 ساعت رجز 48بعد از : انقالب اسالمي 
خواني،  كيهان و جمهوري اسالمي 

   :هشدار دادند
بان  آ27(  جمهوري اسالمي سرمقاله ●

 دي ما نباها تي واقعنيبا توجه به ا« )  : 
 نقاط قوت و تي اهمغاتمانيدر تبل

 از شي را بيمثبت گزارش البرادع
 و به نقاط ضعف و مي نمائاندازه بزرگ

 روش به نيا. مي كنيتوجه ي آن بيمنف
 يادع خود البري و حتستينفع كشور ن
 خود را دي را كه باي غربيو كشورها
 هي بدانند و دست از بقرانيبدهكار ا

 خود يرقانونياتهامات و مطالبات غ
روش . اندازد ي به طمع مزيبردارند ن

 و ها تي واقعاني و بيرو انهي مح،يصح
 و مردم را در ي نقاط مثبت و منفحيتشر
  ها قرار دادن  ها و قوت  ضعفانيجر

  11صفحهدر 

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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 توان ي است كه ميش رونيبا چن. است
 برخورد بامشكالت ي را برانهيزم

  » . فراهم ساختياحتمال
گزارش   :)بان  آ25 (  سرمقالههانيك ●

 است اما ي نكات مثبتي حاويالبرادع
 : د در آن وجود داريهمچنان تناقضات

 ي از اصليكي ي گزارش البرادعنيدرا
 موضوعات مورد چالش در نيتر

 و P1 يوژهايفي را سانترري اخيسالها
P2  كرده كه اطالعات دياعالم و تاك 

 ي اسالمي جمهوريداده شده از سو
 نهي زمني آژانس در اي هاافتهيبا 

 يمنطبق است كه موضوع را به طور
 . كندي مي منتفيكل

 از گزارش ي در بخشيالبرادع   اما 
 ي به مصوبه شوراراني كه انيخود از ا

 ي سازي غنقي در خصوص تعلتيامن
از     . كرديتوجه نكرده ، ابراز نگران

 به يدگيآنجا كه به اعتقاد ما ادامه رس
 در ي اسالمي جمهوريپرونده هسته ا

 ، قطعا ستي ني قانونتي امنيشورا
 يسخن گفتن از تعهد به قطعنامه ها

 ني آنها در تناقض با اي و اجراگذشته
  . استدگاهيد

« اين دو نشريه رژيم : انقالب اسالمي 
ن سان ديده اند آگزارش را » نقاط ضعف 

كه ايرانيان متوجه نشوند گزارش مي 
تواند خطر حمله به ايران و تشديد 
. مجازاتهاي اقتصادي را بيشتر كنند 

ژانس در آبراي مثال، بر اين نكته كه 
يست كه بگويد برنامه اتمي وضعيتي ن

ايران غير نظامي يا نظامي است، پرده 
اين نكته و نكات ديگر . غفلت كشيده اند

   : ويز كرده استآرا حكومت بوش دست 
  

: واكنش امريكا و اروپا * 
ضرورت  قطعنامه جديد و 

  :ديپلماسي 
  
گزارش ) :  نوامبر 17(  ليبراسيون ◄

يمي از البرادعي به ليواني مي ماند كه ن
ن خالي است و اين آن پر و نيمي از آ

  :واكنشها را  در غرب برانگيخته است 
ژانس بين المللي آنماينده امريكا در  ●

انرژي اتمي اينطور واكنش نشان مي 
ايران همچنان جامعه بين المللي : دهد

همكاريش با . را به چالش مي خواند
و مي . ژانس گزينشي و ناقص است آ

ي جديدي بر ضد ايران بايد مجازاتها
  . مقرر شوند 

  .     ديپلماسي روش مرجح است 
 ديپلماتهاي غرب بر اين نظر هستند ●

كه گزارش مانع حمله نظامي به ايران 
نيست و بسا راه را برايش هموار مي 

ن مخالف آ هرچند البرادعي با :كند 
ژانس نيز آاست و نماينده امريكا در 

است مي گويد ديپلماسي روش مرجح 
اما اگر روسيه و چين با تصويب 
قطعنامه جديد مخالفت كنند، براي 
امريكا، چاره ديگري جز اقدام به 

  .جنگ نخواهند ماند 
:      به قول يك مقام ارشد فرانسه 

خطر جنگ بزرگ تر مي شود هرگاه 
( بشارهاي جديد آن شود آتهران بر 

. بكار اندازد ) سانتريفوژ 164تنظيم كار 
ان نبايد فكر كند مصون از زيرا اير

تعرض نظامي است و هركار كه 
   .خواست مي تواند بكند 

ژانس، چين آ به دنبال انتشار گزارش ●
حاضر به شركت در اجالس نمايندگان 

( ن را آ نشد و تاريخ 1 + 5كشورهاي 
  .مناسب ندانست )  نوامبر 19
زير )  نوامبر 16(  واشنگتن پست ◄

تصويب رساندن عنوان امريكا در پي به 
مجازاتهاي جديد برضد ايران است،  

  اطالع مي دهد كه 
ژانس بين آ بعد از انتشار گزارش ●

المللي انرژي اتمي ، امريكا در صدد به 
تصويب رساندن مجازاتهاي جديد بر 

ژانس مي گويد آزيرا . ضد ايران است 
ايران به سئوالهايش پاسخ داده است : 

ژانس آ هنوز اما  پاسخها كامل نيستند و
به كاركنان تأسيسات اتمي ايران، براي 
. مصاحبه، دسترسي پيدا نكرده است 

ژانس نسبت به فعاليتهاي آاطالعات 
  . اتمي ايران كاهش يافته اند 

 ارتشيان امريكا بر اين نظر هستند كه ●
البرادعي  مي خواهد بر جنبه هاي 

نكه از آحال . مثبت تكيه مي كند 
 منفي  گزارش كامال لحاظ استراتژيك ،

زيرا ايران غني سازي اورانيوم . است 
ايران نه تنها . را متوقف نكرده است 

غني سازي اورانيوم را متوقف نكرده 
است، بلكه به رخ ما مي كشد نسل 
جديدي از سانتريفوژها را بكار خواهد 

  . انداخت 
 نوامبر، 15(  حكومت امريكا ديروز ●

به ايران ) ژانسآروز انتشار گزارش 
هشدار داد كه به قطعنامه هاي شوراي 
امنيت گردن گذارد و فعاليتهاي اتمي 

  .خود را متوقف سازد
     سخنگوي وزارت خارجه امريكا ، 

همكاري : سين مك كورمارك گفت 
واقعي اما غير كافي ارزش ندارد وقتي 

يا ايران آن بميان است كه آسخن از 
  .در پي توليد بمب اتمي هست يا نه 

     و سخنگوي كاخ سفيد ، دانا پرينو 
امر روشن اينست كه ايران نمي : گفت 

  .خواهد با بقيه دنيا كار كند 
در بيرون از شوراي : انقالب اسالمي 

لمان و آامنيت ، امريكا و كشورهاي 
انگلستان و فرانسه در پي تشديد 

   :محاصره اقتصادي ايرانند
  

 كلمرنقش 
 كنفرانس -وساركوزي؟

 كشورهاي عضو سران
 – خرد و بردها –اوپك 

  :واپس رفتن اقتصاد
  

توافق مركل و ساركوزي 
بر سر تشديد فشار اقتصادي 

  :به ايران 
  
 نوامبر، دو  روز پيش از 13 در ◄

انتشار گزارش البرادعي ، خبر گزاريها 
 12از برلين گزارش كردند كه در 

لمان و رئيس آنوامبر ، صدر اعظم 
ر سر تشديد فشار جمهوري فرانسه ، ب

. اقتصادي به ايران ، توافق كرده اند 
در همان حال، كوششهاي ديپلماتيك 
براي بر انگيختن ايران به رها كردن 
برنامه توليد بمب اتمي  ادامه مي يابند 

       . 
ما و حكومت :       سركوزي گفت 

لمان در مورد ايران ، با يكديگر آ
 او با وجود اين،.  همكاري مي كنيم 

هشدار داد جامعه بين المللي وقت 
كمي براي حل بحران از راه 

  .ديپلماسي دارد 
شوراي امنيت مي :      و مركل گفت 

بايد قطعنامه جديد بر ضد ايران را تهيه 
ن مخالف آكند ولو روسيه و چين با 

ما مي خواهيم روسيه و چين را . باشند 
در جامعه بين المللي داشته باشيم تا بر 

ان روشن شود كه ما نمي توانيم تن اير
  . به اجرا شدن برنامه اتميش بدهيم 

    او كه بمدت دو روز ميهمان 
پرزيدنت بوش بوده و با او گفتگو 

به روش : كرده است ، مي گويد 
  . ديپلماتيك مي بايد ادامه داد 

لمان و فرانسه مي پندارند براي       آ
 اينكه مجازاتهاي اقتصادي كارگر شوند
، جامعه بين المللي مي بايد متحد باشد 

از جمله، روسيه و چين نيز در اين . 
  .اتحاد شركت داشته باشند

 پيش از توافق ساركوزي و مركل، ◄
)   نوامبر 11( به گزارش هرالد تريبون 

: لمان، گفته است آمركل، صدر اعظم 
لمان و ديگر كشورهاي اروپائي نياز آ

د تا بازرگاني دارند ببينند چه بايد بكنن
او به دنبال . با ايران را محدود كنند 

ما توافق داريم و : گفتگو با بوش گفت 
مي خواهيم و مي توانيم مسئله برنامه 
اتمي ايران را از راه ديپلماسي حل 

  .كنيم 
     اين امر بدان نياز دارد كه جامعه 
بين المللي متحد بماند و ما اروپائيها، پا 

ماتيك، تجارت به پاي حركت ديپل
من با . خود را با ايران محدود كنيم 

صاحبان صنايع در اين باره گفتگو 
  .خواهم كرد 

لمان هم آ      او خاطر نشان كرد كه 
اكنون از ضمانت كردن صدور كاال به 

ما بايد .ايران، بسيار كاسته است 
مراقبت كنيم كه تكنولوژي عالي نيز 

وشن به ايران صادر نشود تا بر ايران ر
  .شود ما مصمم هستيم 

 خبر فايننشال تايمز نوامبر، 17 در ◄
 صدر اعظم آلمان  از شركتهاي : داد 

مهندسي آلماني خواست تا روابط 
خود را با جمهوري اسالمي به طور 

لمان ، به آحكومت .  كامل قطع كنند 
دنبال گفتگوهاي مركل با بوش و 
توافق او با ساركوزي ، براي فشار 

متوقف كردن  ايران ، براي وردن بهآ
اي، شركتهاي آلماني را  فعاليتهاي هسته

از ادامه همكاري با ايران منع كرده 
    .است

وري است آدرخور ياد: انقالب اسالمي 
لمان با تشديد مجازات آكه حكومت 

اقتصادي ايران ، در بيرون از شوراي 
هرچند مي توان . امنيت ، مخالف بود 

موافق شده است، گفت زير فشار امريكا 
ميز خامنه اي و آاما بيشتر رويه تحريك 

احمدي نژاد است كه صدر اعظم مخالف 
را مأمور راضي كردن كشورهاي اروپائي 

   .به تحريم ايران كرده است
  

 نوامبر 18 و 17كنفرانس 
سران كشورهاي عضو 

ينده سياه طالي آو اوپك 
  :سياه

  
خواهد افزايش ننفت توليد * 

ده طالي سياه ينآيافت زيرا 
  :! سياه است 

  
از قول )   نوامبر 16(  لوموند ◄

شخص دوم صنعت نفت عربستان ، خبر 
مي دهد توليد نفت افزايش 

  : نخواهديافت 
 سداد الحسيني ، معاون سابق  ●
ينده طالي سياه را سياه مي آرامگو، آ

 شركت 2004او كه در سال .  بيند 
رامگو را ترك گفته است، مي گويد آ
انخاطر استعفاء كرده است كه بتواند بد
 30او در . زادانه گفتني ها را بگويد آ

اكتبر سال جاري، در باره توليد نفت، 
ن، آورد كه  بنا بر آينده سنجي بعمل آ
ينده نفت ، سياه و براي اقتصاد جهان آ

  .ميز خواهد شد آفاجعه 

 18 و 17     اين در حالي است كه در 
 عضو اوپك نوامبر ، سران كشورهاي

در رياض اجتماع مي كنند تا به جهان 
  .اطمينان بدهند 

 وزارت انرژي امريكا پيش بيني ●
كرده است كه عربستان سعودي ، تا 

 ، مي تواند توليد خود را به 2025سال 
.  ميليون بشكه در روز برساند 22

الحسيني اين ارزيابي را دروغ  و 
محض اطمينان دادن به ارباب اقتصاد 

  :  مي گويد . ابي مي كند ارزي
   او بيشتر اين شانس را دارد كه روزي 
در كره ماه زندگي كند تا كه عربستان 

.  ميليون بشكه نفت 22در توليد روزانه 
به دنبال اين ارزيابي ، وزارت انرژي 
امريكا ، پيش بيني ميزان توليد را به 

  . ميليون بشكه در روز كاهش داد 3/16
د هدف  الحسيني مي گوي●

موضعگيريهايش اينست كه اقتصاد 
از پيش ، جهان را زنده نگاه دارد 

شوبهاي آو جنگ هاي پوچ نسبت به 
  .اقتصادي هشدار بدهد 

    در لندن ، بمناسبت بزرگ ترين 
« اجتماع سران صنعت نفت در 

، سداد الحسيني » كنفرانس نفت و پول
  :سه امر واقع را باز گفت 

 2020تا حدود   توليد نفت و گاز - 1
ن پس  آافزايش كمي مي كند و از 

  .روي به كاهش مي گذارد 
  ارقام رسمي در باره ذخاير نفت - 2

ميز هستند آكشورهاي نفت خيز اغراق 
و دنيا بايد بداند اين اندازه نفت وجود 
ندارد و در دسترس مصرفش قرار 

  .نخواهد گرفت 
.   بهاي نفت افزايش خواهد يافت - 3

 باال مي رود زيرا وضعيت بهاي نفت
ب انباري مي ماند  كه با آمنابع نفت به 

همان سرعت كه خاليش مي كنند، پر 
  . نمي شود 

     امروز، مي گويند عامل افزايش 
بديهي . نفت ، بورس بازان هستند 

نها بي نقش نيستند اما  اگر از آاست 
 ، بهاي نفت مرتب باال مي 2002سال 

كه امكان بهره رود به اين دليل است 
  . برداري از منابع نفت محدود است 

     نمودارهائي كه الحسيني ارائه مي 
 كه سال، هر نند كه آكند حاكي از 

ن يك ميليون آتقاضاي نفت از عرضه 
بشكه بيشتر شود ، بهاي هر بشكه  نفت، 

.    دالر افزايش مي يابد 12حداقل،  
ورد شركت آ، بنا بر بر2006در سال 
يتيش پتروليوم ، در جهان، نفت بر

 ميليون بشكه و 6/81عرضه نفت روزانه 
 ميليون بشكه بوده 6/83ن آتقاضاي 

  . است 
     بنظر الحسيني ، هراندازه زود تر ما 
تن به اين واقعيت بدهيم كه منابع نفت 

ن  نمي تواند به آمحدود و استخراج 
دلخواه ما افزايش پيدا كند، ما زودتر 

پي انرژي جانشين شويم مي توانيم در 
در اين صورت، جهان نيز از .  

ميز، نظير اشغال آتراژديهاي جنون 
   .سودآن، خواهد آعراق و مانندهاي 

  
اما سران كشورهاي عضو * 

اوپك ، دست كم در علن به اين 
مهم و به لزوم برباد ندادن ثروت 

ينده تعلق آطبيعي كه به نسلهاي 
نها سرگرمي آ. دارد، نپرداختند

در . هاي ديگري داشتند
پيشنهادهاي احمدي نژاد بدان 
توجه شده است اما براي اين 

كه پوششي باشد براي سياستي 
   :ن پيشنهادهاآضد 
 شاوز ، رئيس جمهوري ونزوئال از ◄

لزوم استفاده از سالح نفت صحبت 
اگر كشورهاي : او مي گفت . كرد 

داراي بمب اتم ، اين سالح را سالح 
يگران از حمله به خود منصرف كننده د

مي دانند ، كشورهاي نفت خيز نيز 
عضو اوپك  نفت را بعنوان سالح 

ن آمنصرف كننده در اختيار دارند و از 
بايد در جلوگيري از جنگ بر ضد 

شاوز . اعضاي خود  استفاده كنند 
در صورت حمله امريكا به ايران : گفت 

 كه 100، بهاي نفت ديگر نه هر بشكه 
  . واهد شد  دالر خ200
پادشاه عربستان به او پاسخ داد كه  ◄

نبايد نفت را دستمايه كشماكش هاي 
در عين حال، او اين . سياسي  كرد 

واقعيت را نيز بازگفت كه با وجود 
نزديك شدن بهاي هر بشكه نفت به 

 دالر،  با توجه به كاهش ارزش 100
ن آدالر، همچنان بهاي نفت از بهاي 

  .، كمتر است  19 80در اوائل دهه 
 ماده 11 احمدي نژاد يك پيشنهاد ◄

  :اي پيشنهاد كرد 
 برنامه جامعي براي توليد و مصرف -1

توسط اعضا اوپك تهيه و با هماهنگي 
ساير صادركنندگان عمده و مستقل به 

 . اجرا گذاشته شود
 برنامه هماهنگ صيانت از ذخاير -2

توسط اوپك تهيه و با تعامل مثبت اعضا 
گذاشته شود و سازماني براي به اجرا 

تبادل تجارب و فناوري ها تشكيل 
  . گردد

 اعضا بايد در برابر تقاضاي فزاينده -3
و بعضاً كاذب خويشتنداري نشان دهند 
و با كنترل توليد و عرضه از نابودي 

حفظ . ذخاير انرژي جلوگيري كنند
منابع باعث بهره مندي طوالني تر 

 نعمت خدادادي جامعه بشري از اين
 . است

 به دليل بي اعتباري دالر، تركيبي -4
از ارزهاي معتبر مبناي معامالت نفتي 
قرار گيرد و يا كشورها عضو، ارز 
جديدي را مبناي معامالت قرار دهند، 
درخواست شود كه بورس هاي نفت، 

 . ارزهاي ديگري را مبنا قرار دهند
 اعضا به كمك هم بورس نفت -5

 دهند كه در خدمت جديدي را شكل
  اهداف انساني و منافع ملي خودشان 

 . قرار گيرد
 اعضاء ذخاير ارزي خود را به -6

ارزهاي معتبر ديگري تبديل كنند تا 
در برابر تبعات سقوط دالر آسيب 

 . نبينند
   باتوجه به بهره برداري وسيع -7

قتصادي برخي كشورها از ذخاير ارزي 
كشورهاي عضو اوپك و استفاده 

بزاري از اين منابع در مقاصد سياسي ا
و همچنين با توجه به درآمد اقتصادي 
بسيار باالي اعضا اوپك پيشنهاد مي 
گردد نسبت به طراحي سازوكار پولي 
و مالي مناسبي با مشاركت و سرمايه 

در همين . گذاري اعضا اقدام شود
رابطه پيشنهاد دوست خوبمان آقاي 

 در چاوز رييس جمهور محترم ونزوئال
خصوص تاسيس بانك اوپك مي تواند 
ضمن صيانت از ذخاير ارزي اعضا، 
منافع مالي آنرا نيز به آنان برگرداند و 
ضمناً پشتيبان خوبي براي طرح هاي 

 . توسعه آنان باشد
 با توجه به تاثير هماهنگي و -8

همكاري كليه صادر كنندگان مستقل 
انرژي در ثبات بازار، مشورت با 

 كننده غيراوپك تا كشورهاي صادر
رسيدن به يك برنامه كاري مشترك و 
هماهنگ به طور جدي برنامه ريزي و 

 . دنبال شود
 اتخاذ راهبردي واحد براي توليد و -9

مصرف سالم و استفاده از فناوري هاي 
نوين در جهت حفظ محيط زيست از 

متنوع سازي منابع . ضروريات است
 . انرژي يك مصلحت جهاني است

اري از كشورهاي ضعيف  بسي-10
درنوسانات قيمت انرژي دچار خسارت 

تقويت صندوق . هاي فراوان مي شوند
  اوپك و تهيه برنامه راهبردي حمايت 

  12صفحهدر 

  انگيري و جنگمدار بسته گروگ
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از اين كشورها يك امر خداپسندانه، 
 . انساني و تاثير گذار بر بازار است

 با توجه به سرعت تحوالتي جهاني -11
و موضوعاتي متنوعي كه كشورهاي 

ن مواجه هستند، ضروري عضو با آ
است نشست هاي سران اوپك بطور 
منظم هر دو يا سه سال يكبار تشكيل 

 . شود
زمان حال همواره حامل : انقالب اسالمي 
از اين ديد . ينده است آگذشته و باردار 

كه در پيشنهادهاي احمدي نژاد بنگري ، 
مي بيني  پيشنهادها همان ها هستند 

اجرا گذاشت كه بني صدر طرح كرد و به 
ن زمان ، همين كسان بر ضد او كودتا آ. 

كردند و داد و ستد نفت و گاز را به 
ن زمان ، آ. دوران شاه سابق بازگرداندند 

فشار عظيم انقالب ايران همانطور كه 
سبب شد اوپك بتواند با نزديك به سه 

، ضربه نفتي وارد برابر كردن بهاي نفت
در كند، مي توانست پيشنهادهاي بني ص

 از جمله .را نيز بپذيرد و به اجرا بگذارد 
 پيشنهاد 11ن پيشنهادها كه در اين آ

نيامده است، منوط كردن رشد اقتصادي 
. كشورهاي نفت خيز به صدور نفت بود 

 مالتاريا  كه امثال –كودتاي خميني 
نها بودند،  آلتهاي فعل آاحمدي نژاد 

كشورهاي نفت خيز را  زير سلطه و 
امروز، .  ان فساد نگاه داشت گرفتار سرط

نماينده مافياها در اجالس سران اوپك 
مي داند كه نه خود به اين پيشنهادها 
عمل مي كند و نه سران فاسد كشورهاي 

سخني را مي گويد شنوندگان . نفت خيز 
  .يدآرا خوش 

   
حتي : خورد و بردها 

ابوظبي نيز از رژيم 
 مالي باج –مافياهاي نظامي 

  :مي ستاند 
  

مدهاي نفت به كدام آدر* 
حساب مي روند و چه بر سرشان 

  :يد؟آمي 
  
 پيشنهاد 11 احمدي نژاد ، كسي كه ◄

به كنفرانس سران كشورهاي عضو 
( اوپك ارائه كرده است،  به قول ايسنا 

مد نفتي را نه سرمايه آ، در)بان  آ28
كه دارائي كه بايد خرج كرد، تلقي 

 ما همه :خود او نيز گفته بود . مي كند 
و باز . پولهاي نفت را خرج مي كنيم 

بنا بر قول ايسنا، خرج كرده است زيرا 
مد نفت به آبر خالف قانون ، مازاد در

حساب ذخيره نمي رود و برغم  
رسيدن بهاي هر بشكه نفت به نزديك 

 9 دالر، حساب ذخيره ارزي همان 100
ميليارد دالر را دارد كه بهنگام رسيدن 

  .  جمهوري داشت احمدي به رياست
     بديهي است مصرف بي حساب در 

 هزار 145مد نفت، نقدينه را  بيشتر از آ
ميليارد تومان مي كند و تورم را حتي 
بنا بر محاسبه دستگاه احمدي نژاد ، 

و بنا بر واقع بيشتر (  درصد 17بيشتر از 
  . مي گرداند)  درصد 25از 
 تازه حكومت مافياها بودجه اي ◄

و  به  )87بودجه سال ( كند تهيه مي 
مجلس مي برد كه او را از نظارت 
مجلس رها مي كند و كسي نيز نمي 

ورد پولهاي نفت به كدام آتواند سر در
  :حساب ريخته مي شوند 

 23(    به گزارش سايت اعتماد ملي 
 هم  به ، 87بودجه سال )  بان آ
ريزي  ريختگي روال نظام بودجه 

حكام برنامه گذشته است كه بر اساس ا
بايستي به صورت  چهارم توسعه مي
استنباطي كه از . شد عملياتي تنظيم مي

 1387ريزي سال  مشخصات كلي بودجه
اي  ريزي فله دريافت شده است، بودجه

عملياتي، تاكيد بر   به جاي بودجه
هاي اجرايي،  تمركزگرايي دستگاه

نويسي و ابهام به جاي بسط و  صه خال
ف نظارت توضيح و همچنين حذ

مجلس، حذف پاسخگويي دولت و 

 هزينه -حذف شفافيت درآمد 
شود قصد دولت در  گفته مي. باشد مي

هاي  ح روش اين زمينه آزمون و اصال
ريزي است كه نتيجه آن را بايد  بودجه

مانند بقيه اقدامات آزمون و خطاي 
  .دولت نهم در آينده ارزيابي نمود

ز از  رو20: ) بان  آ19( اعتماد ملي  ◄
 نماينده مجلس به 23انتشار خبر تذكر 

جمهور درباره اعالم صورت  رئيس
 ميليارد دالر درآمد ارزي 120هزينه 

كشور در دو سال پيش گذشته است اما 
العملي  جمهور تاكنون هيچ عكس رئيس

 نداده  نشانبه درخواست نمايندگان
روز گذشته اما رئيس كميسيون ... است

به تذكر انرژي مجلس، با اشاره 
تعدادي از نمايندگان مجلس در مورد 

 ميليارد دالر 120كرد  نحوه هزينه
درآمد نفتي در دو سال گذشته، ادعا 
كرد كه غالب اين درآمدها در بودجه 

او همچنين . جاري جذب شده است
كرد  به صراحت گفت كه هزينه

هاي جاري  درآمدهاي نفتي در بودجه
جا   بهبه جاي تاثير مثبت، تاثيرات منفي

توانست  گذارد، اين درآمدها مي مي
اي، اشتغال و  صرف بودجه سرمايه

هاي زيربنايي شود و تاثير مثبتي  پروژه
از رشد اقتصادي كشور . جا گذارد به

در دو سال گذشته با وجود درآمد 
در : باالي نفتي انتقاد كرد و گفت

 ميليارد دالر درآمد 50دولت خاتمي با 
 حاصل شد، 7/5نفتي، رشد اقتصادي 

 120نژاد با  ولي در دولت احمدي
 درصد رشد 3/5ميليارد درآمد نفتي 

  .  اقتصادي ايجاد شده است
بدين قرار، در عمل، : انقالب اسالمي 

 گانه است كه 11عكس پيشنهادهاي 
 مالي ، بدست –مافياهاي نظامي 

حكومت احمدي نژاد و با تصويب مجلس 
 .مافياها به اجرا مي گذارد

  
 36 سال، ابوظبي 10رف ظ* 

ميليارد دالر بيشتر از ايران از 
منابع نفت و گاز مشترك خليج 

  :فارس برداشت كرده است 
  
 آذر ، به قلمسرمايه بان،  آ27 در ◄

برخي از : ، خبرداده استجزايري
 سال 10كارشناسان معتقدند طي 

تر از   ميليارد دالر بيش30گذشته قطر 
 گازي  از ميدان، شريك خود، ايران

پارس جنوبي برداشت كرده است كه 
 ماه تاخير ايران در برداشت 9اگر 

 و 7 و6ازگاز و ميعانات گازي فازهاي 
 را نيز محاسبه كنيم اين رقم به بيش 8

 .     ميليارد دالر خواهد رسيد36از 
 50اين ميدان در اواخر دههء    

خورشيدي توسط ايرانيان كشف شد 
حميلي اما به داليلي چون جنگ ت

هاي اياالت  هشت ساله و تحريم
هاي  مديريت متحدهء آمريكا و سوء

 سال تاخير نسبت به 10متعدد، ايران با 
 كارهاي 79شريك خود، قطر در سال 

اجرايي را در اين ميدان آغاز و در 
 برداشت از اين ميدان را آغاز 83سال 
  . كرد

در سال گذشته ايران و قطر با     
د پنج ميليارد برداشت روزانه حدو

فوت مكعب گاز از اين ميدان با 
يكديگر برابر شدند و مسووالن نفتي 

 در 2012 تا سال مي كنند كهتاكيد 
برداري از  صورت عدم تاخير در بهره

فازهاي ديگر قطعا برداشت ايران با 
هاي  كل برداشت قطر طي سال

 در  ،اما . گذشته برابر خواهد شد
كيد دارند  كارشناسان تا، شرايط فعلي

اين ماراتن همچنان ميان ايران و قطر 
ادامه دارد و همچنان ايران بازندهء 

  .اين مسابقهء برداشت است
رژيم كه به زور بر ملتي : انقالب اسالمي 

( تحميل شده است، ناگزير ، از بزرگ 
تا كوچك، ابوظبي ، به ) روسيه و چين 

چنين رژيمي . همه  مي بايد  باج دهد 
 بر پائين نگاه داشتن سطح نمي تواند 

   :موزش و پرورش اصرار نورزدآ
  

  ژاله وفا
  

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 
پرورش ايران در 

  21  بخش -21قرن 
 

نتايج شركت ايران در آزمونهاي 
آزمون پرلز و  -آموزشي جهاني 
  نقش مطالعه آزاد

  
در دو شماره اخير به بررسي نحوه و    

نتايج شركت آموزش و پرورش ايران  
در دو آزمون بين المليي تيمز و پرلز 

ين المللي ارزشيابي توسط انجمن بكه 
انجام گرفته  ( IEA)پيشرفت تحصيلي

و رتبه بسيار نازل   پرداخته است
آموزش و پرورش ايران و  نتايج اسفبار 

ر د.  آن را  مورد بررسي قرار دادم
بررسي نتايج آزمون اندازه گيري 

 ( توانايي و مهارت خواندن  پيشرفت 
(PRILS و 2001 در سالهاي  كه ايران 

آن شركت كرده است در    2006
اعالم كردم كه بعلت سانسور شديد  در 

  2001ن سال تنها نتايج آزموايران  
 4درست آنهم . بيرون داده شده است 
  اين نتايج1384سال بعد يعني در سال 

بعبارت ديگر در   !نداجازه انتشار  يافت
حالي كه  بسياري از كشورها از اين 

سيستم  ساله براي بازنگري در 4فرصت 
 در آموزشي خود  استفاده برده اند،

در ايران اعالم شد كه تازه  1384سال 
 را 32 كشور مقام 35، بين 1380سال 
  كسب زمون بين المللي پرلزدر آ
، 26شرق، صفحه  (!ه استكرد

متوسط عملكرد و . )3/12/84
ايراني به طور دبستاني آموزان  دانش

 ميانگين كل،: معنادار در هر سه حالت 
ميانگين متون ادبي وميانگين متون 

تر از ميانگين بين  اطالعاتي، پايين
  . بوده استالمللي 

در شماره قبل بطور مفصل از  نتايج 
اين آزمون كه پرتوي روشن بر 

ه است  نام مشكالت آموزشي ما افكند
 نقش -1 محور اساسي4 و از بردم 

 نقش ميزان -2نحوه تدريس ،
 مطالعه آزاد  تاثير-3تحصيالت معلمين 

 نقش فقر اقتصادي ،  كه  بر  اساس -4
 در ميزان توانايي 2001آزمون  پرلز 

دانش آموزان در امر خواندن تاثير 
 دو مورد اول اشته اند ، دمستقيم  

 نقش -2 نقش نحوه تدريس ،-1يعني
ميزان تحصيالت معلمين را   مورد 

و اما در اين شماره  . بررسي قرار دادم 
تاثير مطالعه " "  همانام  سوبه محور

ميپردازيم و در پرتو آن به " آزاد
  .افكنيم  ر خود نظر ميواقعيات كشو

يك مركز   الزم به ياد آوري است كه 
رسمي در ايران بنام مركز ملي 
مطالعات پرلز وابسته به وزارت آموزش 
و پرورش ايران در سايت پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش ايران  

در  ) 2001 ( 1380ون پرلز زمنتايج آ
 چنين ا در اين دو محورايران ر

  : استارزيابي كرده
 نتايج آزمون پرلز  و  نقش مطالعه -3

  آزاد 
آموزاني كه والدين  پيشرفت دانش◄

آنها زمان بيشتري براي مطالعه صرف 

اند از سايرين باالتر بوده  كرده مي
 .است
هاي موجود در  بين تعداد كتاب◄

وپيشرفت سواد )  جلد100 بيش از(خانه
آموزان رابطه مثبت  خواندن دانش

 .وجود دارد
 جلد 10آموزاني كه كمتر از  دانش◄

اند به  كتاب كودك در منزل داشته
تري را  طور معناداري عملكرد پايين

 .اند نشان داده
 درصد 41در سطح بين الملل ◄

 ساعت در هفته در 5 تا 1والدين بين 
در سوئد والدين . كنند منزل مطالعه مي

 درصد 35 ساعت در هفته و 10بيش از 
 ساعت در هفته در 10 تا 6آنان بين 

و اين درصد در .كنند منزل مطالعه مي
 در ايران . بوده است24والدين ايراني 

 درصد از دانش آموزان بيش از 12تنها 
 كتاب در منزل گزارش كرده اند 100

در  ) 28(  به سطح بين المللي كه نسبت
 درصد 55 بسيار پايين است و صد

تعداد كتب موجود در منزل را بين 
 ! گزارش داده اند 10-0
آموزاني كه از نظر سواد  دانش◄

اند،  خواندن در سطح باالتري بوده
داراي والديني با نگرش مثبت نسبت به 

متوسط ميزان مطالعه (اند مطالعه بوده
 ساعت در هفته بوده 6آنان بيش از 

  ).است
 توجه خوانند گان  الزم ميدانم  ابتدا 

  .محترم را به يك نكته مهم  جلب نمايم
از آزمون پرلز  منظورم كه مسلما ميداني

ن صرف  توانايي خواندتنها سنجش 
كه معلوم   اين استقصد بلكه .نيست

موز تا چه حد مطلب را  دانش آگردد 
 استنتاج  چگونه  از آن ودرك مي كند
 آن را با  مي تواندگونه مي كند و چ
يكي از  . نمايد مرتبط دتجارب خو

 بين المللي آزمونويژگي هاي اين 
آن به اين است كه نمونه گيري 
 همانند صورت تصادفي است و 

دانش المپيادهاي علمي بهترين 
پس  .ايران انتخاب نمي شوندآموزان 

نتايج آزمون نشان گر اثر آموزش 
رسمي بر روي كل دانش آموزان 

  .ايران است
 در كنار سواالت  اما بايد دانست كه 

نيز در امتحان برگه هاي نظرخواهي 
انش آموزان توزيع گرديده    دبين

تا رابطه نمره فرد را با نگرش او است 
نسبت به خواندن، وضعيت فرهنگي 

. بسنجند... خانواده، شرايط اقتصادي و 
 در زمينه تاثير زمون تايج آن هچنانچ

 با ام ،ال آورده كه در بارامطالعه آزاد 
دقت بخوانيم مالحظه ميكنيم كه 

آموزاني كه والدين  پيشرفت دانش"
آنها زمان بيشتري براي مطالعه صرف 

اند از سايرين باالتر بوده  كرده مي
  حاصل برگه هاي نظر  اما".است

 "خواهي  رتبه اي را براي ايران در
 است    ببار آورده"نگرش به مطالعه
از 32(  در كل آزمون كه  با رتبه ايران

!  دارديحش، تفاوت فا )  كشور 35ميان 
از دو گانگي ن انقدر فاحش كه انسآ

زان ايراني ومحاكم بر ذهن دانش آ
 كه در نظام واليت فقيه آموزش ميبينند

 .ددسخت حيران ميگر، 
ني  گرچه دانش آموزان ايراچرا كه 
 آزمون پرلز  كل كشور در35در بين 

 اما  آورده اند دستب را32  نازل رتبه
رتبه  داراي "نگرش به مطالعه"در رتبه 

  !! شده اند دركل دنيا1
 اين است كه دانش 1معناي اين رتبه  

آموزان ايراني حتي از دانش آموزان 
ن امتحانات رتبه اول سوئدي كه دراي

 به خود اختصاص داده اند و را 
 ساعت در 10 بيش از  آنها والدين

 10 تا 6 بين  درصد آنان35هفته و 
ساعت در هفته در منزل مطالعه 

، بيشتر دوست داشته اند كتاب كنند مي
  !!بخوانند

ندگان گرامي مسلما براي خوان
به غير قابل باور همچون نگارنده اين رت

 همانگونه كه براي مسئولين .است

آزمون پرلز و تحليلگران آن نيز غير 
 اين رو زنه اآنهم .قابل باور بوده است

ارنده و يا خوانندگان محترم در كه نگ
حق دانش آموزان كشور بخلي قائلند  

نگرش "در  1رتبه  اين  از اين روبلكه 
 غير قابل باور است چون  ،"به مطالعه 
ت نشر كتاب  و نرخ مطالعه در با واقعيا

 در چرا كه. ردايران تضاد فاحش دا
 يارسموارد ببررسى هاى آمارى شاهد 

يزان نرخ م  در نگران كننده اى
، تنوع و بهره همطالعه، توليد و شمار

   ايران در سطح جامعهمندى از كتاب
تنها تعبيري كه از اين رتبه  لذا . هستيم

ميتوان كرد اين است كه به احتمال 
ان  گم دانش آموزان ايراني زياد 

  كرده اند كه چنانچه به سوال در مورد
 هميزان عالقه خود و والدينشان ب

، پاسخ بسيار عملي كردن آن و مطالعه
 معلمان و مثبتي دهند مورد پسند

، هرچند متحنين قرار خواهدگرفت م
هيچگونه سنخيت و تطابقي  با واقعيت 

اعالم كرده تحليل گران .نداشته باشد
حتي  اند كه دانش آموزان ايراني 

ز به نحوي سواالت خود آزمون را ني
كرده اند  پاسخ داده اند كه فكرمي

آن جوابها را انتظار ، االتمصحح سو
  !رد و مايل به ديدن آن پاسخها استدا

 ايراني در اين اندر  واقع دانش آموز
 را د فكر و ايده خونظر سنجي

  حواسنمايندگي نكرده  بلكه تمامي 
 به گرفتن نمره كرده خود را معطوف

  .اند
 قصدش وقتي كل نظام واليت فقيه

 و  و فرمانبردار پرورش انسانهاي مطيع
  ابراز منقاد است كه  از حق داشتن و 

 محرومند  و در نظر آزاد و مستقل 
 هم  ، زاد و مستقلشتن نظر آصورت دا

 نباشند و ميداني براي توانا به ابراز آن
 جز داغ و  و  نتيجه اي يافتهن ابراز آن

درفش نبينند ، و نيز زما ني كه كل 
 ساله آموزشي ايران مبتني 12سيستم 

بولي در انش آموز براي قر تربيت دب
كنكور است و توان درك  دانش آموز  

 و تالش . تنها با  نمره سنجيده ميگردد
 سال 12معلم و  دانش آموز در طول 

 ميشود و نه تنها معطوف  گرفتن نمره
، آيا جز درك و فهم مطلب آموزشي

اين دو گانگي رفتار را ميتوان از دانش 
 ام نظ و تربيت يافته درآموز آموزش

  ! انتظار داشت؟پر تضاد واليت فقيه 
 دانش 1و اما واقعياتي كه با رتبه 

 ، " نگرش به مطالعه"آموزان ايراني در
  :تضاد دارند از اين قبليند

تعداد عناوين و تيراژ كتاب در ◄
ايران بسيار پايين و يك جلد به ازاي 

 نفر است كه تقريبا معادل يك 6هر 
 .تپانزدهم سرانه كتاب در دنياس

 بازار مطالعه و كتابخواني نيز به ◄
تبعيت از وضع توليد و انتشار كتاب، 

 76در جمعيت . سرد و بي رونق است
 30ميليوني كشورمان كه قريب به 

 سال 30ميليون نفر آنان را افراد زير 
جوان و نوجوان تشكيل مي دهند نرخ 
مطالعه نسبت به استانداردهاي جهاني 

 دقيقه 10  تا8بسيار پايين و بين 
استانداردهاي جهاني مطالعه بين .است

 ساعت است؛ يعني نرخ مطالعه 10 تا 8
در ايران يك شصتم جهان است و 
كشور ما از اين نظر در كنار كشورهايي 
چون بنگالدش و افغانستان قرار مي 

اين در حالي است كه نرخ . گيرد
باسوادي در ايران بسيار باالتر از اين 

ي كشورهاي منطقه كشورها و نيز برخ
  است
 3تيراژ مطبوعات در ايران كمتر از ◄

ميليون نسخه است و درحالي كه 
 10استاندارد جهاني مصرف مطبوعات 

 در  . نفر است100نسخه براي هر 
تيراژ ) 79 تا 76(بهترين سال ها 

 100 نسخه براي هر 5مطبوعات معادل 
  .نفر بوده است

 توليد ب ،كتا توليد جهاني  نرخ◄
هزار صفحه در يك ثانيه برآورد 400

در هر ثانيه فقط  ايراندر استشده 
    .مي باشديك صفحه 

در قالب يك مقاله  پژوهشگران ◄
  تحقيقى آسيب هاى كتابخانه هاى 

  13صفحهدر 
  

  انگيري و جنگمدار بسته گروگ
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عمومى كشور به عنوان حلقه مهم 
كتابخوانى را مورد بررسى قرار داده 

بر پايه اين تحقيق نگاه به آمار .اند 
كتابخانه هاى عمومى كشورهاى توسعه 
يافته و مقايسه آن با ايران نشان دهنده 
اختالف شديد ى است كه ذهن هر 
خواننده ايرانى را به تفكر وا مى 

در بخش هايى از اين تحقيق .دارد
 در اياالت متحده 1950در سال :آمده 

ومى با  كتابخانه عم477هزار و 7آمريكا 
ميليون منبع 143مجموع بيش از 

كتابخانه اى وجود داشت،آلمان غربى 
 كتابخانه 275هزار و 12با دارا بودن 

و كتابخانه هاى )رابر ايران  ب12(
 700 ميليون و 156ستان داراى انگل

)  برابر ايران14(هزار جلد كتاب 
بر اساس همين تحقيق در سال .است
 381 و  كشور ايران داراى يكهزار1379

باب كتابخانه عمومى يعنى يك هفتم 
 سال قبل بوده 49كشور آمريكا در 

 .است
 از مسئولين اين  تن 3هم به اقرار با 

فايتي نظام واليت فقيه هم نظام به بي ك
عدم  هم در  وآموزش و پرورشدرامر 

 در سطح ملي  امر مطالعه ساماندهي
   :نظر افكنيم

 فرهنگ و "وزير "صفار هرندي ◄
سومين نشست مديران  در ادارش

كتاب ( كتابخانه هاي عمومي استان ها 
 در حالى كه بايد در كشور  ": )نيوز 

 هزار كتابخانه عمومى در 14حداقل 
دسترس همگان باشد، در حال حاضر 

و هفتصد كتابخانه عمومى تنها يكهزار 
رانه مطالعه در گذشته س وتموجود اس

ه امروز بودازدر كشور ما زيادتر 
 ".ستا

منش عضو كميسيون  جواد آرين◄
 فرهنگي و فراكسيون اكثريت مجلس

 كمبود روحيه ":،)يسكانيوزا( هفتم
 و مطالعه در نظام تحقيق، تجسس
از داليل پايين بودن آموزش فعلي 

متأسفانه   و استنرخ مطالعه در جامعه
نظام آموزش و پرورش كنوني تنها 
موجب انتقال يكسري محفوظات وسيع 

آموزان و  دانش در س گيري آن بازپو
 و همين امر ه استدانشجويان شد

 تا افراد به مطالعه  است موجب شده
هاي درسي خود بسنده كرده و  كتاب

هاي عمومي و ادبي  از مطالعه كتاب
 90غافل شوند، به نحوي كه بيش از 
ها  درصد مراجعات افراد به كتابخانه

 .صرفاً براي مطالعه كتب درسي است
 از  نيزالنه امكانات در جامعهناعادتوزيع 

 ديگر داليل كاهش نرخ مطالعه
 ".ميباشد

اكبر اشعري، رييس سازمان   علي◄
اسناد و كتابخانه ملي، در نشست بررسي 

 تير 26 كتاب در توزيع مسائل نشر و 
به گزارش خبرگزاري كتاب  1386
 وضعيت كتابخواني در ، )ايبنا(ايران
 ":  معتقد استوه تسدان اسفبار  راايران

ها به  در ايران با رسيدن تيراژ روزنامه
هزار  مديران نشريه 400 يا 300
 سال 20در  .دنانداز شان را باال مي كاله

اخير هر سال كه آماري درباره تيراژ 
دهند، تغيير  كتاب و سرانه مطالعه مي

نظام .  محسوسي مشاهده نمي شود
وجو  آموزشي ما نظام مبتني بر جست

بع ديگر نيست و حداكثر مطالعه در منا
شود به شب امتحان، ضمن  خالصه مي

كه در انتشار كتاب به نياز جامعه  اين
 " .شود توجه نمي

 به اين گفته رئيس سازمان اسناد 
از طرف م كه كن هكتابخانه ملي  اضاف

ديگر تنوع و تكثر در بين همين تعداد 
كتاب منتشره نيز فوق العاده كم است و 

 مختلفي به ويژه نوسوادان گروه هاي
و كم سوادان و نيز جوانان و نوجوانان 

 كتاب مناسب خود در بسياري از مواقع
ازسوي ديگر مسئله .نمي يابندرا 

دسترسي به كتاب نيز در ايران خود 
نظام اطالع . معضلي بزرگ است

رساني منظم و دقيقي وجود ندارد، در 
بسياري از شهرها تعداد كتابفروشي ها 

انگشتان يك دست تجاوز نمي كند از 
و اكثرا هم به فروش لوازم التحرير و 

  .كتاب درسي مشغولند
اب و كتدرحالي كه ميدانيم اما   

 فرهنگ كتابخواني سنگ بناي توسعه 

ا ميباشد؛ محرز ميشود  و رشد تمدن ه
 كه در فبار فوقآمار اسكه مسئول 

دگان گرامي قرار  ديد خواننمعرض
لت ،تك تك آحاد دادم در كنار دو

 "همه ما بخوبي مي دانيم كه .ملتند
كتاب دستĤورد انديشه فردي يا 

 انتقال ، و مطالعه"گروهي است 
مطالعه  اما .انديشه و بررسي آن است

كتاب در جامعه ما به يك فرهنگ 
عمومي و امر گسترده مبدل نشده است 

روحيه كاهلي و تنبلي ،بي تفاوتي و 
ائل كمبود وقت و فرصت و مس،

اقتصادي در مطالعه كتاب تاثير زيادي 
ز امكا نات در حيطه  برخي ا.  دارد

 دارد كه عدم عمل دولت قرار
پرداختن به آن به كمبود مطالعه در 

لي دامن ميزند و يا آن را سبب سطح م
واضح است سيستم چنانچ  .ود مي ش

 كمبود آموزشي ما با عملكرد خود به
دكان كو دامن زده است، اغلب مطالعه

 ما زماني كه به مرحله جوانان كشور. 
 از تحصيل ميرسند، ارتباط "!فراغت"

خود را با كتاب و كتابخواني كامالً از 
دست ميدهند؛ چرا كه كتابهاي درسي 

 درعمدتاً غيرجذاب و بيروح است و
نگارششان هيچ تناسخي با نيازهاي 
مخاطبان در نظر گرفته نشده 

هنگ بعضي از فعاالن حوزه فر.است
مهمترين دليل عدم توجه به مطالعه را 
در نارساييهاي سيستم آموزش رسمي 
جستجو مي كنند و به عقيده آنان 
بيماري كنكور زدگي مدارس و كالً 

ما را از تحرك و ،سيستم آموزشي 
قالب هاي بسته . پويايي انداخته است

بندي شده اي به نام واحدهاي درسي 
به دانش پژوه تحميل شده كه 

شگذاريهاي يادگيري، ميزان ارز
پيشرفت تحصيلي، بسته به حفاظت و 
انتقال دادن دقيق اين قالبها توسط 

چون در سيستم آموزش . دانشجوست
ما هدف از تحصيل رفتن به دانشگاه 
است و آزمونها و سواالت كنكور نيز 
همانند كه در قالب ها آمده اند، دانش 
پژوه هيچ نيازي به تحقيق و پژوهش 

يند و به سمت مطالعه جهت نمي ب
خانه وضعيت كتاب.آموختن نمي رود

 سالي كه 12 در طول هاي مدارس نيز
 به وز در مدرسه بسر ميبرد دانش آم

 ،يوسف سدادي.اين امر دامن ميزند
كارشناس ارشد علوم كتابداري و 

معتقد  اطالع رساني دانشگاه گيالن
به گفته متخصصان كتابداري،  ":است

رهنگي كشور واقعاً اگر مسئوالن ف
بخواهند  فرهنگ كتاب و كتابخواني و 
مطالعه را در سطح جامعه گسترش 
: دهند، بايد دوكار اساسي انجام گيرد

اول آنكه مطالعه دقيق و جامع درباره 
وضعيت كتابخواني در ايران انجام 
دهند و عوامل عدم توسعه كتابخواني 

دوم  .را در جامعه بررسي و تعيين كنند
 پس از انجام اين مطالعه جامع، اينكه

يك طرح ملي با همكاري متخصصان 
علوم كتابداري و اطالع رساني براي 
توسعه ي فرهنگ كتابخواني در جامعه 
طراحي و شرايط الزم و كافي را براي 

بدون مطالعه  .اجراي آن فراهم سازند
، تحقيق و برنامه ريزي اصولي، فرهنگ 

نق كتاب و كتابخواني در جامعه رو
زيرا كتابخواني در . پيدا نمي كند

جامعه ما با موانع و مشكالت متعددي 
 كتابخانه هاي مدارس. روبرو است

يكي ديگر از موانع توسعه ي فرهنگ 
كتابخواني در جامعه است وضعيت 

تاثر كننده است و زير سطح اكثر آنها م
به  . هاي ذيربط مي باشدارداستاند
 از  دبير يكي"مسعود بهرامي"گفته 

دبيرستهاي تهران، اكثر كتابخانه هاي 
مدارس در فضايي كوچك ، تنگ و 
تاريك قرار دارد و كتابهاي موجود در 
آن ها بسيار قديمي و كهنه و غير 

 " .نش آموزان استداجذاب براي 
 در كتابخانه هاي "نياز سنجي اطالعات

آموزشگاهي انجام نمي شود، مجموعه 
 سازي بصورت متمركز مي باشد و

نيازهاي اطالعاتي هر آموزشگاه با 

ناديده ... توجه به وضعيت جغرافيايي و 
نداشتن كتابدار .انگاشته مي شوند

متخصص يكي ديگر از مشكالت 
  “. است كشوركتابخانه هاي مدارس

  فراموش نكنيم كه  از مهمتريناما    
علل نهادينه نشدن فرهنگ مطالعه و 
كتابخواني در كشور، بي توجهي 

 نهادينه  .اده ها به اين امر استخانو
 كردن فرهنگ مطالعه از بدو كودكي

 . ميگيردو از درون خانواده صورت
براي باالبردن نرخ مطالعه دانش 
آموزان بايد از كودكي بين كودك و 

 و اين كتاب ارتباط و انس برقرار كرد
.  از مسئوليتهاي مهم والدين است

 از همان ابتداي مسئول استخانواده 
دكان، آنها را با موزش و تربيت كوآ

، انچرا كه كودك. دنكتاب آشنا نماي
بسياري از رفتارها را از والدين شان 
تقليد مي نمايند و آنها را الگو قرار مي 

مسلم است كه فرزنداني كه به  . دهند
ندرت پدر و مادر خود را در خانه 
كتاب به دست در خاطره دارند و در 

نواده تبادلي طول روز بين اعضاي خا
در مورد محتواي مورد مطالعه صورت 

به عنوان  .نميگيرد،دانش پژوه نميگردند
دكتر مجيد ابهري متخصص علوم نمونه 

رفتاري و آسيب شناس اجتماعي در 
بر ": گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است

 درصد 35  اساس تحقيقات انجام شده
زنان خانه دار نمي دانند اوقات فراغت 

 درصد 15 و چگونه بگذرانندخود را 
زنان خانه دار تهراني وقت خود را با 
تلويزيون و يا تلفن كردن مي گذرانند 

 درصد آنان در كالس هاي هنري 10و 
 55و آموزشي شركت مي كنند و 

 2درصد زنان خانه دار داراي بيش از 
فرزند نيز به هيچ وجه اوقات فراغتي 

 " .براي خود متصور نيستند
 در خ و دردناك است كه  تلچهو   

 درصد آن 85 كه بيش از جامعه اى
 350 خود را مسلمان ميدانند افزون بر

باردر دستورالعمل چگونه زيستنش 
يعنى قرآن به اهميت علم و دانش 

امروز شاهد ه باشد و باز اشاره شد
 زمينه درغفلت هاى غير قابل اغماضى 

نقش دادن علم و دانش در زندگي 
 .شيمروزمره خود  با

در شماره آينده در پرتو نتايج آزمون 
نفش فقر اقتصادي در عمق و لز به پر

محتواي يادگيري دانش آموزان 
يم  كه آيا   برر سي مينماميپردازم و 

 براي مقابله وزارت آموزش و پرورش 
 اسفبار  اين آزمون برنامه اي را با نتايج

  تدارك ديده است؟
 

دانشجويان و معلمان و 
زنان و روزنامه نگاران 

قربانيان تجاوز به حقوق 
  انسان

  
بخت  صالح نيك  ، 86 آبان 18 در ◄

پور و بوتيمار  وكيل مدافع عدنان حسن
 پور از سوي از تأييد حكم اعدام حسن

ديوان عالي كشور و نقض محكوميت 
هيوا بوتيمار خبر داد و گفت كه نسبت 

پور اعتراض  به تاييد محكوميت حسن
 . خواهد كرد
پور تا يك سال و نيم قبل  عدنان حسن

از دستگيري به مدت يك سال در يكي 
نگاري  از نشريات محلي به كار روزنامه

اشتغال داشته ولي در اين پرونده به 
ل مطبوعاتي و كار اتهام مساي

نگاري بازداشت و متهم نشده  روزنامه
به وي اتهاماتي از جمله . است

جاسوسي، در اختيار گذاشتن 
مشخصات مراكز نظامي به اشخاص 
حقيقي و حقوقي غيرصالح و نيز عبور 
دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و 

ارتباط با شخصي در وزارت امور 
 در .ي آمريكا وارد شده است خارجه

حالي كه حتي بر فرض صحت اين 
يك از اين موارد از  اتهامات هيچ

يك از  مصاديق محاربه نبوده و هيچ
اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع 

هاي معاند با جمهوري اسالمي  گروه
  . ايران نيست

معصومه  ، 86 آبان 18   در ◄
منصوري، يك دانشجوي بازداشت 

ت شده دانشگاه اميركبير، پس از گذش
دو هفته از بازداشت او شب گذشته با 

 .برادر خود تماس گرفت
محمدعلي   ، 86 آبان 19  در ◄

دادخواه وكيل مدافع احسان 
منصوري، احمد قصابان و مجيد توكلي 

دادگاه بان  آ20در خبر داد كه 
 دادگاه 1042 ي  موكالنش در شعبه

عمومي مجتمع قضايي قدوسي به 
 . شود صورت علني برگزار مي

 پس از گذشت  ، 86 آبان 19   در ◄
مدت كوتاهي از سال تحصيلي جديد 
معلمان عضو كانون صنفي معلمان به 
دليل پيگيري مطالباتشان در سال 
گذشته با احكام تنبيهي متعددي مواجه 

اتهامات مشترك معلمان . شده اند
شركت در تجمعات و تظاهرات، 
تحريك به تجمع و تظاهرات، ترك 

ساعات مقرر اداري و محل خدمت در 
 .هتك حرمت مسئولين است

نوراهللا برخوردار، عضو هيات مديره   
كانون صنفي معلمان خميني شهر، از 

 دادگاه تجديدنظر تهران 2طرف شعبه 
 سال تبعيد به استان كهگيلويه 2حكم 

دادگاه   .وبويراحمد صادر شد
تجديدنظر تهران براي حميد مجيري، 

ون معلمان يكي از فعاالن صنفي كان
 سال تبعيد 3م قطعي اين شهر، نيز حك

ستار  .ه است صادركرد را به استان يزد
زارعي، يكي ديگر از معلمان خميني 
شهر، بنا به حكم دادگاه تجديد نظر به 

 ماه انفصال از خدمت قطعي 10
يكي از اتهامات زارعي . محكوم شد

اعمال و رفتار خالف شئون 
ن شده عنوا) اشتغال به بقالي(شغلي
اسماعيل اكبري با حكم هيات  .است

بدوي استان اصفهان به اتهام  شركت 
درتجمعات و اعتصابات، نشراكاذيب و 

سال به 3اهانت به مقدسات به مدت 
بخش پيربكرون از توابع بخش لنجانات 

اين . استان اصفهان تبعيد شد
 آبان به اكبري ابالغ 8حكم،درتاريخ 

دان هيات بدوي استان هم .شده است
نيز براي امير اسديان، يكي از اعضاي 
پيشين هيات مديره كانون صنفي 

 به امور از دبيري معلمان همدان، 
اداري به طور دائم محكوم نموده 

  .است
احكام صادر شده براي معلمان  ◄

تهران توسط دادگاه انقالب اسالمي نيز 
 :به شرح زير است

 سال حبس 5 علي اكبر باغاني، -1
 سال 5 نوراهللا اكبري، -2 و تعليقي

 سال 4 محمود بهشتي، -3 حبس تعليقي
 4 حميد پوروثوق، -4 و حبس تعليقي

 محمدتقي -5 و سال حبس تعليقي
 علي -6 و  سال حبس تعليقي4فالحي، 

 -7 و  سال حبس تعليقي4صفرمنتجبي، 
 و  سال حبس تعليقي3كريم قشقاوي، 

 سال حبس 3 محمدرضا رضايي، -8
 سال 2رضا اكبري،  علي-9 و تعليقي

 2 رسول بداقي، -10 و حبس تعليقي
 عليرضا -12 و سال حبس تعليقي

-13 و  سال حبس تعزيري3هاشمي، 
 سال حبس تعزيري 5محمد داوري، 

 ميليون 50قابل تبديل به جريمه نقدي 
احكام صادره توسط دادگاه  ريال

انقالب مشهد براي معلمان خراسان به 
 4لطفي   هادي -14 :شرح زير است

 سال، قابل 3ماه حبس تعليقي براي 
 -15  ميليون ريال10خريد به مبلغ 

 ماه حبس تعليقي براي 4حسن رجبي 
ميليون 10 سال، قابل خريد به مبلغ 3

ريال و محروميت از احرازهرگونه 
 -16  سال4پست ستادي براي مدت 

ايرج توبيهاي نجف آبادي كاهش يك 
  سال2گروه شغلي براي مدت 

علي عزيزي،   ، 86 آبان 19  در◄ 
نايب دبير دفتر تحكيم وحدت، پس از 

 آبان ماه توسط 13آن كه روز يكشنبه 
نيروهاي امنيتي دستگير شد، در حين 
انتقال به زندان اوين به شدت از سوي 
نيروهاي امنيتي مورد ضرب و شتم قرار 

  . گرفت
به دنبال بازداشت  ، 86 آبان 19  در ◄

راي مركزي علي عزيزي، عضو شو
ادوار تحكيم پنجشنبه پيش علي 

شان  نيكونسبتي نيز در منزل شخصي
اين در حالي است كه . بازداشت شد

همزمان با اين دو بازداشت چهار تن از 
دانشجويان انجمن اسالمي دانشگاه 
شاهرود نيز به كميته انضباطي احضار 

  . شدند
مرحله ديگري از   ، 86 آبان 20 در ◄

هنجار شكنان اجتماعي طرح برخورد با 
با همكاري پليس، بسيج و ديگر 

ها در شهر شيراز آغاز شده و تا  دستگاه
با . شش ماه تداوم خواهد داشت

اجراي طرح مبارزه با هنجارشكنان در 
نفر از هنجار شكنان در شيراز   23شيراز  

نفر   447   هزار و 7دستگير شدند و به 
 .تذكر شفاهي داده شد

  اطالع حاصل شد ، 86  آبان20  در ◄
 خرداد  22  كه درمعصومه ضياء كه 

 در تجمعي اعتراضي زنان 85سال 
نسبت به قوانين تبعيض آميز در ميدان 

و يك هفته در ه هفت تير دستگير شد
  ه بود ،  زندان اوين به سر برد209بند 
 دادگاه تجديد ، در آبان ماه16 در 
 محكوم  يك سال حبس تعزيري به نظر 
 .شد
كيوان رفيعي دبير  ، 86 آبان 21  در ◄

كل مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
 ،  ماه بازداشت17ايران پس از تحمل 

 دادگاه انقالب با ابالغ 13توسط شعبه 
 ماه حبس تعزيري محكوم 15حكمي به 

  .زاد شد آبان  آ30 او در .گشت 
مهدي اهللا ياري   ، 86 آبان 21  در ◄

شد دانشجوي مقطع كارشناسي ار
دانشگاه صنعتي شريف به خاطر پخش 

  توسط  دانشجويي طلوعنشريه 
  .حراست  اين دانشگاه بازداشت شد

مهندس حشمت  ، 86 آبان 21  در ◄
اهللا طبرزدي دبير كل جبهه 
دموكراتيك ايران كه طي روز گذشته 
توسط قاضي حداد به دادگاه انقالب 
احضار شده بود با مراجعه به دادگاه 

 توسط مامورين 9عت انقالب درسا
 بازداشت شد وي با تماس واواك

تلفني كوتاه با منزل خبر از بازداشت 
 .خود داد

بر اساس حكم صادره از سوي شعبه      
 به اتهام او دادگاه انقالب، 26ي 

 10تشكيل جبهه دمكراتيك ايران به 
سال حبس و به اتهام توهين به رهبري 

ه  سال حبس و به اتهام تبليغ علي2به 
 سال حبس و به اتهام تشويش 1نظام به 

 10 سال حبس و 1اذهان عمومي به 
سال محروميت از حقوق اجتماعي 

  . محكوم شده بود
سليمان محمدي   ، 86 آبان 22 در ◄

دبيركل سابق شوراي صنفي دانشكده 
علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبايي از احضارش به دادگاه 

 بابك زمانيان، فعال .انقالب خبر داد
به نيز ، دانشجويي دانشگاه اميركبير، 

حسين و . دادگاه انقالب احضار شد
سباق دانشجوي دانشگاه مازندران 
حكم توبيخ كتبي با درج در پرونده 

  . خود را دريافت كرد
مهدي اللهياري،   ، 86 آبان 22  در ◄

فعال دانشجويي به واحد پيگيري 
ري در پي اللهيا . احضار شدواواك 

پخش نشريات دانشجويي آرمان و 
 احضار شده طلوع در دانشگاه شريف 

 . است
ي دوم  شعبه  ، 86 آبان 22 در ◄

دادگاه تجديدنظر استان كردستان 
حكم سه سال حبس تعزيري آكو 
كردنسب يك عضو انجمن صنفي 

نگاران را به شش ماه حبس  روزنامه
  . تعزيري كاهش داد

  16صفحهدر 

  مدار بسته گروگانگيري و جنگ
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 كه گل بر 57ب مردمي سال  در انقال
بنا بر نظر روزنامه نگاران ( گلوله

پيروز شد ، تصور نمي رفت )فرانسوي 
كه استبداد جديدي به جاي استبداد 
پيشين بنشيند و همان شيوه قديم را در 

  . شكل جديدش ادامه دهد 
امروز بعد از يك ربع قرن كه از عمر 
استبداد مي گذرد ، آقاي احمدي نژاد 

 عدالخواهي به ميدان آمده با شعار
و  در  دو سالي كه  از حكومت .  است 

او مي گذرد ابعاد خشونت دامنه 
بخشي از . وسيعتري به خود گرفته اند 

  : اين خشونت را گزارش مي كنم 
 1386از اواخر ارديبهشت ماه سال    

سلسله عمليات هاي پليسي در سرتا سر 
كشور خصوصا در تهران از طريق نهاد 

 ارتقاي "اي انتظامي و امنيتي با نامه
  . شروع شد "امنيت اجتماعي

 ارتقاي امنيت "در انجام عمليات
 32 ، در تهران2 و 1"اجتماعي 

 پايگاه پليس امنيت 12كالنتري پليس و 
 حوزه اصلي و قرارگاه اطالعاتي 5و 

پليس و تمام پايگاه هاي بسيج در 
پوشش ستادهاي امر به معروف و نهي 

 .ر  شركت داشتنداز منك
   نيروهاي مختلف كه شرح شد با چند 
صد نفر افراد نقابدار به خانه ها حمله 
مي كردند و از ديوار و بام خانه ها به 

در . داخل خانه ها وارد مي شدند 
بسياري از موارد درب خانه ها را مي 

و حريم خصوصي افراد را . شكستند 
با خشونت . مورد تجاوز قرار مي دادند 

تمام ، پدر را در پيش چشم فرزندان 
با فحش و كتك به  خيابان مي بردند ، 
يا فرزند  را در پيش چشم همسايه ها و 
پدر و مادر با لگد و مشت به كوچه مي 

افراد به اصطالح نيروي .  كشاندند  
انتظامي هيچ محدوديتي در كار خود 

همه چيز از قبل مشخص . نداشتند 
جاي كشور  شده بود و روش در همه 

روش . به يك صورت انجام مي شد 
بوجود آوردن وحشت در ميان همگان 

  . بود 
افراد بازداشتي ، اكثرا از افراد شناخته 
شده و داراي پرونده قضايي و كيفري 

اين افراد را تمام مردم محله . بودند 
بسياري از اين افراد . مي شناختند 

آنها را . مخل آسايش مردم محل بودند
رب و شتم به خيابان و كوچه مي با ض

آوردند و با تير اندازي هوايي و فحش 
و بيداد ، مردم محل را بدور خود 
جمع مي كردند و در بسياري از 
دستگيريها فرد دستگير شده را در 
همان جا وادار مي كردند كه در نزد 
مردم به خود و نواميسش فحش بدهد 

  .  بيفتد " فالن  خوردن "و در واقع به
 ارتقاي "ر روزهاي بعدي طرحد

 ، افراد كمتر شرور و "امنيت اجتماعي
يا آنها كه اسمشان داده شده بود و يا 

 معروف " دختر باز و شيك پوش"به
البته باز به . بودند نيز دستگير شدند 

اين افراد بعد از . همان شيوه مرسوم 
ولي تاثير . مدت كوتاهي آزاد شدند 
. باقي ماند روحي دستگيريها بين مردم 

دايره دستگيري ها ادامه يافت و به 
معتادان محل كه در نظر همه شناخته 
شده بودند و خالفكاران محلي ، 
جوانان تجمع كننده سر گذر ، جوانان 
در حال تفريح و تجمع در خيابان و 
پاركها  و فروشندگان مواد مخدر 
خرده پا و دستفروشان فيلمهاي سكسي 

ضرب وآنها را  با . نيز كشانده شد ... و 
 عناوين واهي اراذل و با و شتم و

امنيت ي اوباش و به منظور ارتقا
 بازداشت و به كالنتري ها و !اجتماعي

پاسگاه هاي پليس امنيت منتقل 
در اين طرح  در درجه اول  .نمودند

تعداد بيشتر دستگيرشدگان و طوالني 
شدن  ليست مهم بود و در درجه دوم 

خشونت كه همه باال بودن ميزان 
مشاهده كنند كه  نيروهاي انتظامي 

ولي فقيه اگر الزم شود خشونت را به 
  . باال ترين حد ممكن  خواهند رساند 

بعد از اينكه افراد دستگير شده را در 
پاسگاهها تا سر حد مرگ مي زدند ،  از 

  : آنها اين سواالت را مي كردند 
  ؟ي ه اتا به حال به چند نفر تجاوز كرد

  ؟ند تا كودك ربوده اي  چ
  ؟ چند بار سرقت مسلحانه نموده اي 

  ؟چند مرحله تجاوز به عنف داشته اي 
  ؟ چند بار قمه كشيده اي 

  ؟ چند نفر را كشته اي 
 شنيديم در محلتان به كودكان تجاوز 

از مي كردي و بسياري سواالت ديگر 
  . اين قبيل 

 هنوز در دادگاهي متهم بودن افراد    
شده بود بسياري را با چرخاندن ثابت ن

در خيابانها و چوب در آستين آنها 
كردن و آفتابه به گردن آنها آويزان 

 حرمت آنها را پايمال و سلب ،كردن
حيثيت از حقوق اجتماعي افراد  مي 

شكنجه ها و برخورد وحشيانه .نمودند 
مامورين در روزهاي اول اين طرح 

و  و بگير و ببندها 60خاطرات سالهاي 
سلولهاي زندان و شكنجه هاي آن 
دوران بعد از كودتا بر عليه اولين 
رئيس جمهوري ايران را بياد مي آورد 

با اين تفاوت كه امروز بنام عدالت . 
خواهي به افراد سابقه دار قضايي حمله 
مي كنند و آن روز به افراد متخصص و 

  . ايران دوست و مدافعين انقالب 
 امنيت يارتقا" 2 و 1ت هاي ادر  عملي
 در تهران تعداد بيش از "اجتماعي

 ماه 4 نفر دستگير شدند و طي 730
بازجويي و ضرب وشتم و دست و پا 

براي شكستن ها و بوق و كرنا كردن ها 
  .  نفر كيفرخواست اعالم شد 30

در طي ادامه اين طرح، رژيم  عده اي 
را بدار آويخت و اين تصور را براي 

ين افراد در مردم بوجود آورد كه ا
ارتباط با دستگيريهاي اخير بدار 

در صورتي كه اكثر . آويخته شده اند 
اين افراد بعد از  سالها در بند بودن 

در اين طرح فراگير . اعدام شدند 
خشونت رژيم ، برخورد با دانشجويان 

بسياري از . در برنامه كار بود 
دانشجويان را گرفتند و روزنامه هاي 

النتشار كردند و از آنها را ممنوع ا
  . تحصيل محروم نمودند 

در پي باال رفتن آمار بازداشت هاي 
و مخصوصا دانشجويان خودسرانه  

رسيدن اخبار متواتري مبني بر شكنجه 
و بدرفتاري در مدت بازداشت با افراد 

 جهت اخذ اعتراف، ،بازداشت شده
جمعي از خانواده هاي افراد بازداشت 

، اجع تقليد شده در اين خصوص از مر
 منتظري، موسوي اردبيلي، آقايان 

گرامي، صادقي تهراني و بيات استفتاء 
  .نمودند

سواالت مطرح شده از طرف والدين 
  : دانشجويان  بدين قرار است  

آيا در صدر اسالم، حكومت هاي : اوال
از ) ع(و حضرت علي ) ص(پيامبر 

 زندان استفاده مي كردند؟
اند، مدت آن اگر زندان داشته : ثانيا

چه قدر بوده و آن زندان ها براي 
 اخذ اعتراف بوده است؟

آيا اعترافات و اقرارهايي كه در : ثالثا
حبس يا در اثر ضرب يا تخويف يا 

اخذ گردد، جنبه ) انفرادي(تجريد
حقوقي، قضايي و شرعي دارد؟ آيا مي 
توان از اين طريق متهم را محكوم 

 كرد؟
ر عهد آيا در صدر اسالم د: رابعا

كسي را به منظور ) ص(حضرت رسول 
پذيرفتن اتهام تحت فشار قرار مي 

 دادند؟
آيا حاكم يا قاضي يا دولت : خامسا

اسالمي مي تواند از طريق افترا يا 

بهتان كسي را محكوم به تحمل حبس 
  يا تعزير يا حدي از حدود نمايد؟

 :  نفر 5چكيده جواب اين 
  آيت اهللا معتقد هستند كه از5هر 

كسي نمي شود به زور يعني با شكنجه و 
بر خالف ميل او اقرار گرفت و در 
صورتي كه فرد در زير فشار چيزي را 
قبول كند پايه حقوقي براي قاضي 

  . ندارد 
زندان قبل از حكم به مدت شش روز 
در زمان پيغمبر بوده  است و اگر در 
اين مدت پرونده كامل نمي شده  فرد 

  ... و  . را آزاد مي كرده اند
نظر حتي اين آيت اهللا ها نيز بر خالف 
عملكرد ولي فقيه و   كارگزاران اوست  
و در اين روزها كه بازار دستگيريها و 
اعدامها در اين رژيم داغ است ،معاون 
دادستاني تهران در امور زندانها چنين 

برخي تصور : اظهار نظر كرده است 
مي كنند كه چون طي هفته هاي اخير 

 صدور و اجراي حكم اعدامي شاهد
 "،براي اراذل و اوباش نبوده ايم

بنابراين برخورد با اين قبيل متخلفان 
متوقف شده در حالي كه چنين 
تصوري به هيچ عنوان صحيح نيست و 

 18بايد گفت در حال حاضر نيز 
 ارتقاي "پرونده مهم در ارتباط با طرح

 در خصوص اراذل و "امنيت اجتماعي
گاه كيفري استان در اوباش در داد

او از قول مردم ".حال بررسي است
اغلب مردم انتظار  ":چنين گفته است 

اجراي حكم اعدام را براي اراذل و 
اوباش دارند درحاليكه تعدادي از اين 
افراد به دليل معاونت و يا به عنوان 
مشاور در چنين جرايمي دستگير مي 
شوند كه به طور حتم حكم اين افراد 

 ".يستاعدام ن
البته در  روزهاي گذشته دنيا شاهد 
خشونت ولي فقيه در ميدانهاي اعدام 

  :بود
منصور صباغ گل معاون :  86 مهر 23

اجتماعي و ارشاد نيروي انتظامي 
از ابتداي : خراسان جنوبي گفت

اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي تا 
 بدحجاب 21 هزار و 9كنون بيش از 

استان توسط تيم هاي پليس در اين 
   مورد تذكر و ارشاد قرار گرفتند

 تن از زندانيان زندان 11 - 86 مهر 24
گوهردشت كرج جهت اجراي حكم 

 . اعدام به زندان اوين منتقل شدند 
 دو عضو حزب دموكرات - 86 مهر 24 

    اعدام شدند كردستان ايران
  : 86مهر 25 

زنداني زن و مرد در تهران و شيراز 12
ته در شيراز دو زنداني الب. اعدام شدند 

 هفته اي يافتند كه رضايت از 2فرصت 
 ! اولياي دم بيابند 

 نفر نيز در راستاي اجراي اين 513
 .طرح تعهد اخذ شده است

   كار نيروي انتظامي كه بايد بوجود 
آورنده نظم و آرامش در جامعه باشد ، 
شده است ايجاد وتشديد خشونت در 

 لباس ، در واقع تذكر به رنگ.جامعه 
شده ... مد لباس و يا آرايش صورت و 

  .  كار نيروي انتظامي و سياست رژيم 
  .روز اول انقالب شروع شد   اعدامها از

ذهنيت خشونت پرور در صدد آن بود 
كه مي شود با زور و با حذف مخالف 

اين طرز . دامنه قدرت را گسترش داد 
تفكر مختص ولي فقيه و شاخص آن 

اكثر گروهها . يني نبود يعني آقاي خم
دعوا در نوع . دعواي قدرت داشتند 

در اين دعوا  آقاي . واليت بود 
خميني توانست قدرت را به نام خود 
ثبت كند  و مخالفان  قدرت پرست و 

 25.  آزاديخواه را ذبح شرعي نمود 
سال است كه هر مشكلي را  اين رژيم 
با شيوه فشار و تخريب به اصالح حل 

 نتيجه عكسش هم رسيده است كند و به
ولي باز دارد همان تجربه را تكرار مي 

در ذهنيت قدرت طلب ، براي . كند 
حل مساله  راه حل ديگري جز بكار 
. بدرن زور و تحريب متصور نيست 

روش همان است كه اسكندر ، چنگيز ، 
تمامي ... هيتلر و موسوليني و استالين و 

. د قدرت پرستان تاريخ تجربه كرده ان
روش فشار به جامعه و تقسيم آنها به دو 
، جذب گروه موافق قدرت و حذف 

امروز كار به . گروه مخالف قدرت 
  .  رسيده است"اوباش"حمله به

 در واقع اين افراد معتاد و يا مواد 
فروش ، دزد ، قاچاقچي ، آدم ربا و 

همه و همه زاييده ... جيب بر و 
شدگان و دست پرورده هاي همين 

امروز مصلحت . بداد فقيه هستند است
نظام حكم مي كند كه ،  استبداد 
بزرگ و فقيه بزرگ تحمل عرض 
اندام فقيه هاي كوچك را نكند  و 
براي ادامه حيات مافياي فقيه الزم 
شده است بخشي از بچه هاي خاك 
سفيد و كوچه هاي پايين شهر را ذبح 
شرعي كنند و در نمايش قدرت به 

ه ما ضد اين نوع مردم نشان دهند ك
  . زورگوييها هستيم 

كمي  بايد به كارنامه  اين رژيم نگاه 
خشونت را در ابعاد مختلف بايد . كرد 

  :مورد بررسي قرار داد 
باالترين فرار :     در زمينه اقتصادي 

سرمايه ها را مافياي سرمايه هاي ايران 
دارد و  براي پولشويي ايران را يكي از 

ان درآن سوي امن ترين مناطق جه
مرز يعني در حاشيه خليج فارس مي 

پولهاي سياه حاصل معامالت . دانند 
قاچاق مواد مخدر و فروش دختران 
فراري از خانه هاي استبداد و اعتياد 
زده به فاحشه خانه هاي شيوخ منطقه 
وپول حاصل از  قاچاق سوخت با 
تانكرهاي مجوز عبور گرفته و پول 

مختلف حاصل از واردات كاالهاي 
قاچاق از مرزهاي آبي جنوب و از 

 بندر غير مجاز و 140طريق حد اقل 
وارد كردن انواع كاالها از طريق بنادر 
مجاز و به نام آقازاده هاي پدرخانده 

به آنطرف حاشيه خليج مي رود ... ها و 
بي . و به پول سفيد تبديل مي شود 

دليل نيست كه ايران را يكي از مراكز 
  .  مي دانند سفيد كردن پول

 فرار مغز هايي كه در كشور فاقد 
آينده اي درخشان مي باشند و تحمل 
فشار و فقدان آزادي را  ميكنند  با 

.  هزار نفر در سال 120رقمي باالي 
اين فرار از آنجا شروع شد كه پدر 
فكري اين رژيم يعني آقاي خميني به 

 مي ": آنهايي كه مخالف بودند گفت 
راهيابي  براي جذب .  "توانيد برويد 

متفكرين  ممنوع اعالم شد و مكتبي 
مريد ولي فقيه به جاي متخصص و 
كارشناس حل مسائل  نشست و كار 
. اداره كشور به نااليقان سپرده شد 

امروز حاصل  اين رژيم  در آقاي 
احمدي نژاد تبلور خود را نشان 

او كه عاشق خشونت است ، . ميدهد 

ومت ،  حاضر است براي ادامه حك
  .ايران را حتي  به آتش جنگ بكشاند 

خشونت پروري از :     در زمينه اعتياد 
حشيش به ترياك و بعد به هروئين و 

عمر . امروز به كراك  رسيده   است 
نسبي يك جوان معتاد به كراك ،  

بعد از آن معتاد .  سال است 2كمتر از 
چون چوب پوسيده اي در حال 

ا احتياج اين افراد ر. ريزش است 
. نيست شكنجه كنند و يا به دار بياويزند 

اينها سهم مرگ خود را مدتهاست كه 
در آزادي حكومت مافيايي ولي فقيه 
تهيه مي كنند و آرام از صحنه مشكالت 

اين افراد از .كشور  خارج مي شوند 
احمدي نژاد  نه آينده مي خواهند ، نه 
كار مي خواهند ، نه مسكن مي 

غل مي خواهند ، و نه خواهند ، نه ش
. مي توانند دانشجوي معترض  بشوند 

به آرامي مي ميرند و خانواده ها را 
  .غمگين و افسرده مي كنند 

 درصد جامعه 25    يادمان نرود كه 
 17يعني حدود . ايران افسرده است 

. باز رژيم ناراحت نيست . ميليون نفر 
روحيه مخالف مدتها است كه در اين 

و اميد به تحول در ذهن افراد مرده 
پس به زعم . آنها خشك شده است 

رژيم اينها مخالف نيستند و مي توانند 
  . افسرده بمانند 

بچه هاي فقير پايين شهر ، بچه هايي با 
ضعف بدني و كوچك مانده بخاطر 

 تغذيه ، بچه هاي  خانواده هاي ءسو
جنگ ، بچه هاي خانواده هاي اعتياد 

. در جهان دارند كه امروز مقام اول را 
البته مقام اول  در بزهكاري و اعتياد و 

بچه هاي .  تخريب خود و جامعه 
 ازدواج 3هر "طالق كه امروز حاصل 
...   ميباشند و "در سال اول يك  طالق

همه اين بچه ها، بچه هاي تربيت شده 
چرا ولي فقيه . نظام واليت فقيه هستند 

بچه هاي خود را اعدام مي كند ؟ بر 
ساس كدام قانون ؟ به نام كدام دين ؟ ا

ارتقاي امنيت بنام دين قدرت و بنام 
  !!  ؟اجتماعي

  بنام حقوق انسان نميشود و نبايد كسي 
بنام دين اسالم نيز نمي . را اعدام كرد 

دين بدون . شود كسي را اعدام كرد 
يعني نظامي . حقوق يعني نظام قدرت 

  .  كه امروز در ايران حكومت مي كند 
 كمي آرام به اعمال اين رژيم توجه  
كنيم  ، ببينيم اين رژيم دارد با ما چه 

  . مي كند 
تك تك حقوق ما را از ما  ساقط مي 

  . كند 
حق تحصيل ، حق زندگي در آزادي ، 
حق انتخاب ، حق حيات ، حق انتخاب 
شغل ، حق خنده ، حق انتخاب رنگ ، 

... حق پوشش ، حق دوست داشتن و 
كه مي ماند حق انتخاب تنها حقي 

مرگ است در زير دود سياهي كه 
رنگ آبي آسمان شهر را فرا گرفته و 
در زير آن دود ،  خشونت همه جانبه  ، 

  . خنده را به ياس تبديل كرده است 
زمان ، زمان ايستادن و مدافع  حق 

زمان ،زمان دفاع . همگان شدن است 
. از حق حيات  ومحيط زيست است 

دفاع از حق حيات آن زمان؛ زمان 
فرد مجرم به فروش مواد مخدر و يا 

  . قاتل ايستاده كنار چوبه دار است 
  . ياس جايز نيست 

اين همه . زمان پيروزي نزديك است 
فشار رژيم كه به جامعه وارد مي كند ،  
براي خنثي كردن لحظه تحول آزادي  

  .است 

  . اميد را بايد دوچندان كرد 

  ؟!اعدام و خشونت به نام عدالت خواهي
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اصالح طلبي 
  اتوانتخاب

  
اين محدوده به حدي براي عموم    

شناخته شده و آشكار است كه گوئي 
جزيره ايست با ديواري بلند به رنگ 
سياه كه آن را از بقية كشور جدامي 

براي به وجودآمدن اين جزيرة . كند
قدرت اما مردم بهاي گزافي پرداخت 

درابتداي انقالب، سازندگان . كرده اند
سياسي اين جزيره باكمك نيروهائي 

نظير حزب توده و فدائيان خلق و 
ديگران، به مصاف نهضت آزادي و 
جبهة ملي رفتند، آنگاه با بي تفاوتي 
همين نهضت اولين  منتخب حقيقي 
وواقعي تاريخ ايران ، يعني اولين رئيس 
جمهور را ازسر راه خود برداشتند و با 
اين كار بي اعتنائي خودرابه رأي 

ه حساب حزب آنگا. مردم اعالم داشتند
توده و بقيه را تصفيه كردند و جزيره را 

پس از آن دين را . پاكسازي نمودند
اسطوره كردند و با آن به ارعاب مردم 
. پرداختند تا به مطامع خويش برسند

اكنون همگان آنان را بانام و نشان و 
  .سابقه مي شناسند

اما درحقيقت هرسه ابزار دين و     
يار قانون و زورعمدتا دراخت

تنها ابزار متفوق . اصولگرايان است
اصالح طلبان نقشي است كه درامر 
كمرنگ كردن بريدگي جزيرة قدرت 

به اين . با مردم مي توانند ايفا كنند
ترتيب كه با تعامل با قدرتهاي خارجي 
يا با روابطي كه با تشكيالت غيردولتي يا 
دولتي خارج، يا روابطي كه با بخشي از 

ني خارج ازكشور، يا با اپوزيسيون ايرا
خودداري از خشونت عريان نسبت به 
برخورد با دانشجويان يا رسانه ها و يا 
زنان دارند، موقعيتي براي خود فراهم 
آورده اند كه مي توانند آن ديوار 
سياه جزيرة قدرت را رنگ آميزي و 

به . كم رنگ كرده تا كمتر ديده شود
  "نظام"اين دليل از سوي مجموعة 

ان به كجدارومريز رفتار ميشود باآن
تابراي روز ضرورت ازآنان استفاده 

  . شود
هرچه زمان مي گذرد، بريدگي    

حاكميت از مردم بسيار آشكار 
اكنون، براي تداوم حيات . ترميشود

جزيرة قدرت، حاكميت آشكارااعالم 
ميكند مقدم برشهروندان و حقوق 

اسالم "ومنافع آنها، حفظ 
، )درواليت مطلقهمتمركز شده ("عزيز

جواد . نظام مقدس وروحانيت است
الريجاني عضو تشخيص مصلحت نظام 

رئيس " :به خبرگزاري فارس مي گويد
جمهور در چارچوب سياست حركت 
مي كند و جابجايي علي الريجاني فقط 
به خاطر اين است كه احمدي نژاد 
آنطور كه مي خواهد منافع دولت را 

است  يعني چارچوب سي ."پيش ببرد
در ذهن وسخن . منافع دولت است

آنان مردم جائي ندارند ومنافع دولت 
. با منافع مردم درتضاد قراردارند

ديدشان در محدودة حفظ جزيرة 
دليل اينكه اصالح . قدرت عمل ميكند

طلبان دردوران هشت سال حكومت 
كاري براي مردم نكردند،  نتيجة همين 
بينش بوده است نه اينكه مي خواستند 

اصوال در بينش آنان خارج .  نتوانستندو
. از جزيرة قدرت، حقوقي وجودندارد

سعيدحجاريان يكي از نظريه پردازان 

اصالح طلب در پرسش و پاسخي كه 
در سايت نوروز متعلق به حزب 
مشاركت منتشر شد، در پاسخ به اين 

باآرزوي سالمتي  :علي محمدي- 19"سئوال 
 اين نظام براي شمابه نظر شما چرا بايد از

 سعيد " - مي نويسد-"حمايت كرد؟
توان سكوت كرد،  البته مي: حجاريان

اما به هرحال قوانين جاري، خود را 
به قول شاعر . كند ها تحميل مي بر آدم
  :گويد كه مي

  
  هركه گريزد ز خراجات شاه
  "خار كش غول بيابان شود

  
با كمي دقت به اين جواب پرمحتوا،     

ه ميشود كه ايشان خوانندة عزيز متوج
براي انسان كوچكترين كرامتي قائل 

از ديد ايشان انسان يا بايد . نمي باشد
خراج به شاه بدهد و يا خاركش غول 

درعمل هم مي بينيم . بيابان باشد
اكبرگنجي و امثال او به محض گريز از 

،  خاركش غول بيابان "نظام"خراج 
شدند غافل از اينكه راهي ديگر هم 

اين . زاد شدن مي باشدهست وآن آ
ايدئولوژي حاكم بر اصالح طلبان 
است كه به هرقيمت بايد اين نظام 
خودساخته را قدسي دانست و به آن 

دراين بينش مردم براي . گردن نهاد
اصرار . نظام اند نه نظام براي مردم

دارند كه اين سرنوشت محتوم ايراني 
همين . است و قابل تحول هم نيست

 كه از "ير خودي خودي و غ"شعار
سوي اصالح طلبان مطرح شد، نماد 

آن كس كه . همين ايدئولوژي است
درجزيرة قدرت است خودي، و خارج 

وهرگاه .ازآن غير خودي تلقي ميشود
كسي از غيرخودي ها حاضر به خراج 
دادن نباشد وسخن از كرامت انسان 
بزند، اگر مقدور باشد ازميان برداشته 

شود ويا به ميشود، اگرنه سانسور مي
دكتر . هرطريق ممكن بااو مقابله ميشود

... سامي و داريوش و پروانة فروهر و
سربريده ميشوند، بني صدر سانسور 
ميشود و نويسندگان ترورميشوند وحتي 

 "غيرخودي"ازخودي هاي 
نظيرآغاجري به جرم انتقاد از 
روحانيت ازسوي روحانيت به اعدام 

دان محكوم ميشود و  دانشجويان به زن
دراين ايدئولوژي، نظرية ... مي روند و

 "فشارازپائين و چانه زني درباال"
هدفي جز بدست آوردن كمي بيشتر 
از قدرت را نمي تواند درپي داشته 

اگر غير از اين هم مي بود . باشد
چرااصالح طلبان در ايجاد اين جزيرة 
قدرت نقشي اساسي ايفاء كردند؟ اگر 

، چرا براي به اشتباه خود پي برده اند
نمونه  دراين سي سال حتي يك انتقاد 
هم دراين مورد از هيچ يك از آنان 
ديده وشنيده نشده است؟ چراحتي 
يك بار عمال از حقوق مردمي كه 
درخارج ازاين جزيرة قدرت 

حتي ازميان طرفداران (قراردارند
دفاع نكرده اند؟ از ديدگاه ) خودشان

 آنان براي داشتن حقوق بايد خراج به
اينست جلوة سياسي جامعة . شاه داد

  .برش خوردة ايران
اما ازآناني كه در خارج از جزيرة     

قدرت هستند ودرنتيجه غيرخودي به 
حساب مي آيند و به افسانة 

 دل خوش كرده اند بايد "اصالحات"
پرسيد آيا قريب سي سال تجربه براي 
درك اينكه نظام نه به رأي مردم، نه به 

ه به نظر مردم حقوق مردم و ن
كوچكترين اهميتي نمي دهد كافي 
نيست؟ تا كي وچرابايد به نام اصالحات 

و اصالح طلبي به استبدادتمكين داد؟ 
خارج از جنبه هاي سياسي ، اين 
رويكرد از جنبة اخالقي هم قابل دفاع 

چگونه انسان اين ذاللت را . نيست
ميتواند برخود تحميل كند كه 

 انتخاباتي معدودي درخيمه شب بازي
كه راه مي اندازند ازيك ملت 
بخواهند به  كساني كه آنان صالح مي 
دانند رأي دهند تا به مجلسي كه آنان 
مي پسندند روانه سازند؟ درحاليكه 
نتيجة هفت بار چنين انتخاباتي و چنين 
مجلسي جز فساد و تباهي و نكبت و 
عقب ماندگي و هرزه گري و نابودي 

 مردم چيز سالمتي ومال و اموال
ديگري نبوده است؟ تاچند دهة ديگر 
بايد اين تجربه را ادامه داد؟ نقطة 
پاياني وحد و مرز زماني و چگونگي 
اين تجربه كجاست؟ حكم حكومتي اي 
كه مجلس ششم دريافت كرد و به آن 
تمكين داد نمي بايستي به عنوان نقطة 
پاياني اين تجربه تلقي ميشد؟ دم 

شت يا قسم خروس را بايد قبول دا
ابوالفضل را؟ اين خراج ها را ازبابت 
كدام غول بياباني بايد پرداخت نمود؟ 
چرابايد براي بزك كردن بي عدالتيها، 
تجاوزها، فشارهاي نظام حاكم برمردم، 
به نام اصالحات و با ابزار انتخابات به 
آن كمك كنيم؟ خراجي را كه آقاي 
حجاريان با سكوت كردن به اصالح 

صيه مي كند، از بابت خدمتي طلبان تو
است كه ازسوي قدرت دريافت مي 

.  به حساب آيند"خودي"كنند تا 
معني خراج دادن به قدرت هم همين 

اما . است كه حامي خراج بده باشد
 به چه مناسبتي "غيرخودي"شماي 

خودرا موظف به خراج دادن مي 
كنيد؟ مگر باخراج دادن ميتوان ايفاي 

 شماهم حقوق و حقوق نمود؟ اال اينكه
كرامت انساني را فراموش كرده و به 

 "غيرخودي"از   .دنبال حامي بگرديد
 دل "اصالحات"هائي كه هنوز به 

خوش دارند دعوت ميكنم با كمي 
انصاف به آنچه كه دركشورمي گذرد 

اگر درجامعه اي بوديم كه . نظركنند
حكومت مستبد بود اما مردم در تأمين 

دغدغة فرداي نسبي به سر مي بردند و
خودرا نداشتند، دربخشهائي عدالت 
اجراميشد، قضاوت سالم بود، مي گفتيم 
مسئولين مي خواهند خدمت كنند اما 
ايدئولوژي و مديريت نامناسبي دارند 
كه بايد به اصالح آن به هر طريقي 

اگر حكومت دمكراسي . همت گماشت
بود ووضع اقتصادي و فرهنگي خراب 

ه با كمك بود، وظيفة همه بود ك
. يكديگر كشور را اصالح كرده و بسازند

اگر حكومت مستبد واقتصادسالم 
وفرهنگ ناسالم بود، ميگفتيم بايد به 
اصالحات ايدئولوژيكي و فرهنگي 

افسوس و .... واگر. دست زد
صدافسوس دركشوري زندگي ميكنيم 
كه استبدادش نه ايدئولوژيك كه يك 
ابزار سركوب است، و دراين صورت 

جاي قابليت اصالح شدن دارد؟ چه 
اقتصادش نه انحراف سياسي دارد و نه 
سوء مديريت اما اقتصادي مافيائي 
است كه اصالح آن يك شوخي بيش 

فرهنگ واخالق آن به دليل . نيست
وجود استبداد ابزاري  و اقصاد مافيائي، 
غيرقابل دسترسي براي اصالح شدن 

  . است
به بايد كوشيد به جاي خراج دادن     

چنين حاكميتي، اوراواداشت تا به 
انتخاباتي آزاد تن دردهد كه 
نمايندگان واقعي مردم، قبل از اينكه 
جامعه به خروش آيد تغييرات اساسي 
را كه الزمة برون رفت از وضع رقت 
باري كه كشور درآن گرفتارشده است 

آنگاه است كه مي . را انجام دهند
نبايد . توان به اصالحات اميد بست

. يربار خيمه شب بازي انتخاباتي رفتز

بايد مقاومت كرد و مردم را به مقاومت 
اگر در انتخابات قبلي، همة . خواند

مردم و يك پارچه زيربار اين تزوير 
نمي رفتند، آيا حاكميت توان ادامة 
روية استبداديش را داشت؟ اما هيچ 

) خودي ها(جناحي درداخل رژيم 
يرا ز. آرزوي چنين روزي را ندارد

وضع كنوني، ساخته و پرداختة  
نبايد . معماري سي سالة خودآنها است

فريب اصالح طلبي و اصولگرائي را 
اصالح طلبان درتضادي ژرف  .خورد

گرفتارند وتا زماني كه از آن رها 
نشوند، ازاقبال مردم محروم خواهند 
ماند زيرا آنها را در ابهام قرارداده 

يرد كه اين تضادازآنجا مايه ميگ. است
تمام توان  وفعاليتهاي سياسي خودرا 
فقط درزمان انتخابات به هدف 
دستيابي به مقامات دولتي به سرمايه مي 

وهمة اميدشان هم نه به قوت . گذارند
هاي خويش، بلكه درضعفهاي 

اما . اصولگرايان متمركزكرده اند
ازسوئي اصولگرايان را متهم مي كنند 

راي كنار كه از ابزار نظارت استصوابي ب
زدن آنان از قدرت استفاده مي كنند 
واز سوي ديگر بيش از اصولگرايان 
مردم را تشويق مي كنند تا در 

به اين ترتيب . انتخابات شركت كنند
خاركش غول "خود را در موقعيت 

بايد روشن .  قرارمي دهند"بيابان
وشفاف كنيد، اگر انتخابات آزاداست 
، چرا تهمت مي زنيد؟ اگر آزادنيست

چرا درآن شركت مي كنيد؟ حقيقت 
اينست كه شما مخالف اصل نظارت 
استصوابي نيستيد، نگراني شما از آن 
جهت است كه قدرت رادردست 
نداريد تا همان كنيد كه آنها بابقيه مي 

تا به آزادي و كرامت همة انسانها . كنند
باورنياوريد و به آن عمل نكنيد همواره 

  .دراين تضاد خواهيدماند
 نظر من اصالح طلباني كه به آزادي به

باوردارند و خود را دراين تضاد مي 
يابند، بايد خويش را هرچه زودتر 

مطمئن باشند . ازاين گرفتاري برهانند
غول اجازة غول شدن به خاركشش را 
نخواهد داد زيرا درآن صورت خود 
نقش غول بودنش را ازدست خواهد 

 بدين 60از بعداز كودتاي خرداد. داد
سو، اين اولين باري است كه بنابه 
نوشتة رسانه ها، دكتر ابراهيم يزدي 
ازمردم دعوت كرده است تا براي حل 
. و فصل قضية اتمي به خيابانها بيايند

چنانچه فعاالن سياسي ما ازقبل به مردم 
اعتماد ميكردند و آنان را درسرنوشت 
خود سهيم مي دانستند و از آنان براي 

مين دعوت را به احقاق حقوق خود ه
عمل مي آوردند، آيا اكنون مسئله اي 
بنام انرژي هسته اي وجود مي داشت؟ 
به همين ترتيب درمورد انتخابات و با 
تجربة گذشته، فعاالن سياسي بايد براي 
دستيابي به يك انتخابات آزاد از مردم 
دعوت كنند تا عمال به قدرت به دستان 

زاد نشان دهند كه خواستار انتخاباتي آ
هستند و خودي و غيرخودي را براي 

بايد . هميشه ازذهن خود پاك كنند
خودراآزاد كرد، ازابهام بيرون آمد، 
بامردم شد تا اعتماد آنان را جلب كرد 
تا مردمساالري توانائي خودرا بروز 
دهد كه غولها دربرابر اين توانائي 

  . عاجزند
  

com.gmail@57.zanMi  
  

از اقتصاد تا امام زمان و 
  جنگ؟

  
   پاسخ پرسش سوم –3
  
 رابطه اي كه امثال احمدي – 1/3 

نژاد با امام زمان برقرار مي كنند، 
توضيح اين . رابطه ناتوان با توانا است 

كه هربار كه تنگنائي مي سازند و خود 
ن گرفتار مي كنند، امام زمان آرا در 

نان را از تنگنا آند تا را حاضر مي كن
نكه، بنا بر نظر سنتي آحال . بيرون برد 

نيز، وارستگان عدالت پيشه توانائي بر 
توانائي خود مي افزايند تا بتوانند يار و 

بدين قرار، . همراه امام زمان بگردند
نهم آاينگونه نقش دادن به امام زمان و 

با دروغ سازي، اعتراف صريح به بي 
ري و فساد گستري كفايتي و ويرانگ

  .است 
  بحران را تشديد كردن تا - 2/3

بدانحد كه كشور را در معرض بمباران 
و موشك باران قرار دادن و ايران را 
زير فشار اقتصادي قرار دادن، نا گزير 

اين توجيهي كه . توجيه مي طلبد
 مالي جسته اند، بر –مافياهاي نظامي 

قرار كردن رابطه ميان خشونت 
پيش . هور امام زمان است گستري و ظ

نها، كساني كه فعل پذيري و آاز 
القيدي و مسئوليت ناشناسي خود را 
توجيه مي كردند، ميان فساد گستري و 
ظهور زود هنگام امام زمان رابطه 

  . برقرار مي كردند 
تا « غافل از اين كه بنا بر قاعده      

انسانها  خود را تغيير ندهند، خداوند 
و » نها تغيير نمي دهد آچيزي را در 

نكه مستضعفان روي زمين ائمه و آبراي 
وارثان روي زمين بگردند، مي بايد از 
بيان هاي قدرت توجيه گر استضعاف 

زاد شوند و پندار و گفتار و كردار آ
زادي آخويش را ترجمان بيان 

بگردانند تا تبعيض ها و مرزها از ميان 
زاد و عادل آبرخيزند و جامعه جهاني 

قق پذيرد، خشونت گستري و تح
فسادگستري و هرگونه واليتي كه مانع 
از تحقق واليت جمهور مردم بگردد، 
تحقق  واليت جمهور مردم روي زمين 
را به تأخير مي اندازد و بسا زندگي بر 

   . روي زمين را نا ممكن مي كند
      بدين قرار، تشديد بحران و جدي 
تر گرداندن خطر جنگ، خيانتي مسلم 

شكاري با اسالم آبه كشور و نيز ضديت 
با وجود اين، . زادي  است آبمثابه بيان 

هيچ از مسئوليت مردم ايران نمي 
مردم ايران مي بايد بدانند . كاهد 

مسئول سرنوشت  خود وكشور، خود 
ديني كه بدان باور دارند، . نها هستند آ

ن جمهور مردم مي آواليت را از 
سان و جمهور شناسد و بنا بر اين كه ان

انسانها را توانا به برعهده گرفتن 
مسئوليت اين رهبري دانسته است، 
ايرانيان نمي توانند به عذر ناتواني 
. متعذر و از مسئوليت خويش بگريزند 

حتي حق ندارند  به خطر جنگ كم بها 
زيرا  حالت بالتكليفي كه كشور . دهند 

نست همراه است با نگراني و آدر 
 و ترس در بحرانهاي بالتكلفي. ترس

 فرصتها، از جمله فرصت شدت گير
كشور و مردم كشور  . مي سوزانندرشد 

روز به روز فقير تر مي شوند و فرصت 
بي مانندي را از دست مي دهند كه 

   .زمانه در اختيارشان گذاشته است 
  
  
  



                                                                                                                                                                                       

 

 
16 
 

 
 

  1386 آذر  18  تا 5     از 685ره شما 2007 دسامبر 9 نوامبر تا 26  ا ز

 

  
مدار بسته گروگانگيري 

  و جنگ
  
اطالع حاصل شد    ، 86 آبان 22 در ◄

رمي پس از شركت در علي صاكه 
 سالگرد گرامي داشت  قتل 19مراسم 

 11 در 1367عام زندانيان سياسي 
  توسط مأموران واواك  1386شهريور

 اوين كه 209دستگير و به بند مخوف 
 . شد است منتقل واواكتحت كنترل 

از زمان دستگيري تا بحال از وضعيت 
  . هيچگونه خبري در دست نيستوا

 دانشجويان   ، 86 آبان 21 در ◄
دانشگاه اصفهان با برپايي تجمعي نسبت 
به فشارهاي روزافزون بر دانشجويان 

همچنين . اين دانشگاه اعتراض كردند
دانشجويان دانشگاه اصفهان خواستار 

 دانشجوي دربند پلي تكنيك، 3آزادي 
احمد قصابان، مجيد توكلي و احسان 

  . منصوري شدند
 ملل در سازمان  ، 86 آبان 22  در ◄

 كشور پيشنويس قطعنامه 40 ، متحد
مجمع عمومي سازمان را پيشنهاد دادند 
كه ايران را بخاطر شكنجه و اعدام 

  .   هاي علني محكوم كند
خاطرات "  ، 86 آبان 23 در ◄

 تازه ترين كتاب "دلبركان غمگين من
گابريل گارسيا ماركز كه سه هفته پيش 
با ترجمه كاوه ميرعباسي در ايران 

شر شده بود، به دستور وزير فرهنگ منت
 . و ارشاد اسالمي ايران توقيف شد

نشريه اينترنتي  ، 86 آبان 23  در ◄
با اخطار دادسراي اتاق » زنستان«

  .اينترنت وزارت ارشاد، بسته شد
تجمعات   ، 86 آبان 21  در ◄

اعتراضي دانشجويان در چند دانشگاه 
كشور از جمله دانشگاه اميركبير، 

ه اصفهان، دانشگاه شاهرود و دانشگا
دانشگاه سيستان و بلوچستان ادامه 

موضوع هاي اصلي اين جنبش . يافت
تداوم بازداشت سه دانشجوي اعتراضي 

شكنجه شده دانشگاه اميركبير، ادامه 
روند بازداشت دانشجويان و مسائل و 

  . هستند مشكالت صنفي 
برادر علي  ، 86 آبان 23 در ◄

سي كه هم اكنون حيدريان زنداني سيا
 زندان اوين نگهداري 7در اندرزگاه 

 . مي شود در سنندج بازداشت شد 
 دادگاه 106 شعبه  ، 86 آبان 24  در ◄

جزايي رشت حكم سه روزنامه نگار 
،  اين حكم  بنا بر. گيالني را صادر كرد

آرش بهمني عضو شوراي مركزي 
سازمان ادوار تحكيم وحدت شاخه 

ه هفته نامه گيالن گيالن و دبير تحريري
بهتر، به اتهام توهين به امام زمان و نشر 

 ماه حبس و بابك 16اكاذيب به تحمل 
مهدي زاده و سيد كوهزاد اسماعيلي 
دو عضو شوراي مركزي سازمان ادوار 

 شاخه گيالن به اتهام -تحكيم وحدت 
 ماه حبس 4نشر اكاذيب به تحمل 

 . محكوم شدند
 د كه   مسموع ش، 86 آبان 24 در ◄

هادي قابل به مجازات سنگيني محكوم 
وي به سه سال زندان، پنج . شده است

ميليون ريال جزاي نقدي و خلع لباس 
  .محكوم شده است

حدود ساعت  ، - 86 آبان 22 در ◄
 با عابديني واواك مامورين ، صبح 10

تلفني تماس گرفتند و از او خواستد 
كه به يكي از خيابانهاي اطراف محل 

است براي )ر بهاةهفته نام(كه كارش 
 عابديني .اي توضيحات بيايد  پاره

وقتي كه مسافت كوتاهي از محل 
كارش فاصله گرفته بود  با مامورين 

 او را  گشت و مامورين واواك روبرو
 ةبا ضرب وشتم  دستگير و به نقط

يكي از دوستان . نامعلومي انتقال دادند
و همكارانش به نام كسري اهللا سوند  

راي پيگيري وضعيت  ابوالفضل  به ب
ستاد خبري اهواز مراجعه كرد  و 

. د ش وخواستار آگاه شدن از وضعيت ا
مامورين اهللا سوند را هم دستكير و به 

 .  نامعلومي منتقل كردندةنقط
 عبداهللا حيدريان  ، 86 آبان 25 در ◄

يدريان و حبرادر زنداني سياسي علي 
همچنين شكراهللا حيدري در يك 

 توسط نها، آرش مسلحانه به منزل يو
اطالعات نيروي انتظامي بازداشت و به 
اداره اطالعات نيروي انتظامي واقع در 
سه راه شالمان سنندج منتقل شدند ، 
علي حيدريان و شكراهللا حيدري پس 
از دو روز شكنجه جهت تفهيم اتهام به 
دادگاه انقالب منتقل شدند اما تفهيم 

 .اتهامي صورت نگرفت 
اعتصاب غذاي   ، 86 آبان 25  در ◄

مجدد عدنان حسن پور در زندان آغاز 
 در ، و به گفته خود ا. شده است

اعتراض به شرايط نامناسب حبس و 
برخوردهاي غير قانوني با وي و 
همچنين تائيد حكم ناعادالنه اعدام وي 

، اعتصاب از سوي ديوان عالي كشور
 . استإذا كرده 

حد تشكيالت وا ، 86 آبان 26 در ◄
دفتر تحكيم وحدت، با صدور اطالعيه 
اي از برگزاري نشست سراسري اين 

همبستگي با «اتحاديه با محوريت 
در روزهاي » دانشجويان در بند

 .دوشنبه و سه شنبه اين هفته خبر داد
هيئت نظارت بر   ، 86 آبان 26  در ◄

 "بيلماج"مطبوعات پروانه انتشار نشريه 
يت صاحب امتياز را به علت عدم صالح

  . اين نشريه لغو كرد
به دنبال دريافت   ، 86 آبان 27 در ◄

مريم احضاريه از سوي دادگاه انقالب، 
حسين خواه به دادگاه انقالب مراجعه 

 در جلسه بازپرسي ، بازپرس . كرد 
ضمن معرفي وي به عنوان يكي از 

زنستان و « دست اندركاران سايت 
تار معرفي  خواس،  »تغيير براي برابري

ساير دست اندركاران اين سايت 
 حسين خواه ظرف مدت  مريمتوسط 

وي در پي مراجعه . شد ساعت 24
مجدد به دادگاه، بازداشت و از محل 
دادگاه انقالب به زندان اوين منتقل 

 .شده است
 فعال 715، 86بان  آ28 در ◄

اجتماعي، سياسي، فرهنگي ايران روز 
 بازداشت و يكشنبه با انتشار بيانيه اي

زنداني كردن دكتر سهراب رزاقي، 
پژوهشگر و فعال جامعه مدني را نشانه 
تضييع حقوق انساني و نقض صريح 
حقوق بشراعالم كرده و خواستار 
آزادي بي قيد و شرط مدير موسسه 

 .شدند” كنشگران داوطلب“
الملل  عفوبين  ، 86 آبان 28  در ◄

اي خطاب به  اعالم كرد كه طي نامه
ت قوه قضاييه، آيت اهللا رياس

شاهرودي، خواستار آزادي سريع و 
بدون قيد و شرط دكتر سهراب رزاقي، 
مديرعامل موسسه كنشگران داوطلب 

مركز آموزش و تحقيق جامعه مدني (
عفو .  شده است ) ICTRCايران يا 

 وي را زنداني عقيدتي بين المللي 
 2007 اكتبر 24رزاقي در . شناخته است
 زندان اوين 209و در بند دستگير شده 

 است نگهداري واواككه متعلق به 
  . شود مي

  
  
  
  

  جمهوريت
  

اما چرا انتظاري كه از انقالب ميرفت بر 
 نظام برآمده از آن به وآورده نشد 

نتيجه مطلوب وخواست عموم مردم 
كه استقرار جمهوري وحاكميت يافتن 
آنان بر سرنوشت خويش بود 

 "دس معين فرو به قول مهن. نيانجاميد؟
چاهي را كه با انقالب براي دستيابي به 

حفر كرديم ) حق حاكميت مردم( آب 
  .رسيد) استبداد( به فاضل آب 

در  ( –مردمساالري و بالطبع جمهوري، 
اينجا جمهوري به تمام معني مردمساالر 
مد نظر است نه نظامهاي به ظاهر 
جمهوري و در باطن استبدادي وبعضا 

 خاص خود را  فرهنگ-) موروثي
عليرغم -ميطلبد كه متاسفانه در ايران 

، به -جنبشهاي بزرگ آزاديخواهانه 
مانند تمامي نظامهاي تحت سلطه كه 
الجرم استبدادي اند از گسترش و 
حتي فراگيري آن ممانعت به عمل 

در تاريخ شصت ساله اخير، .آمده بود
مردم ايران تنها در دوران زمامداري 

نظام (  مصدقزنده ياد دكتر محمد
و بهار آزادي دوران اول ) مشروطه
توانستند به ) نظام جمهوري( انقالب

مدت كوتاهي اين نوع روش حكومتي 
چرا هر دو بار نتوانستيم .را تجربه نمايند

تداوم آن را تضمين كنيم؟ چرا پس از 
انقالب ،نظامي مستبد و فاسد بر خرابه 
هاي نظام مستبد و فاسد پيشين بنا شد؟ 

عليرغم ضعفي كه نظام استبدادي چرا 
واليت مطلقه فقيه در اداره امور اعم از 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي دارد و 
با وجود عالئم پوسيدگي از درون، هم 
چنان به وجود ننگين خويش ادامه 
ميدهد ؟ آيا مردم ايران قادر خواهند 
بود ميكروب استبداد را از بدن  به 

فع نمايند شدت بيمار و رنجور كشور د
تا عاقبت، جامعه سالمت حاكميت بر 
سرنوشت خويش را بجويد، تا ايراني 

  آزادي و ايران آبادي بيابد ؟
به گمان من شايد اصلي ترين علت، 
اين بوده و باشد كه اصول و ستون 
پايه هاي مردم ساالري در ايران 
عليرغم حضوردرفرهنگ ايراني نهادينه 

هوريت از اصول پايه هاي جم.نشده اند
يكي آزادي است كه ) مردمساالري(

عليرغم جايگاه ويژه اي كه در شعر و 
ادبيات ما ايرانيان، از جمله در حماسه 
ملي شاهنامه فردوسي و حماسه انساني 

داراست، نزد عموم ... مثنوي مولوي و
همه به ظاهرآزادي .نهادينه نشده است

را دوست داريم، اما اصل آزادي بر 
خويش و ديگري احترام به حقوق 

استوار است ولي آيا هر كدام از ما، در 
جايگاه خويش بدان احترام ميگذاريم؟ 
در واحد كوچك خانواده، بيشتر پدر، 
مادر و حتي فرزندان بنا بر سلسله 
مراتبي كه در خانواده ميابند، اين اصل 
و احترام به حق ديگري چه اندازه 
رعايت ميشود؟ در اداره و مدرسه و 

ر چطور؟ هنگامي كه حقي از محيط كا
ديگري ضايع ميگردد چقدر در مقابل 
آن حساسيت به خرج ميدهيم؟ گروه 
هاي سياسي از انديشه هاي گوناگون 
به همان اندازه كه نسبت به حقوق 
اعضا و نزديكان فكري خويش حساس 
اند، نسبت به حق دشمن نه، نسبت به 
رقيب و دگر انديش سياسي خويش 

  .....حساس هستند؟ و
اما اصل ديگر كه الزمه وجود و حيات 
يك نظام مردمساالر است، همانا 
استقالل و حفاظت از تماميت ارضي 
كشور است و ايرانيان به تجربه دريافته 
اند كه استقالل مقوله اي نيست كه 

صرفا به حرف حاصل آيد و تا زماني 
كه در حد شعار بماند و به عمل در 

راني دوا نيايد، دردي از ايران و اي
نخواهد كرد و فقط بكار فريب مي 

با داشتن تفكري وابسته نميتوان به .آيد
خدمت استقالل ايران و حفظ تماميت 
ارضي آن در آمد و ما تجربه بدي در 

 معاهدات -.اين زمينه كسب كرده ايم
و قراردادها كه به انفكاك بخشي از 
خاك ايران انجاميد و بيم آن ميرود 

   . -كه بيانجامد
ايرانيان در تاريخ معاصر خويش بهاي 
سنگيني را بابت  طرز تفكرهاي توجيه 

گر وابستگي و زندگي تحت سلطه  
نظام پهلوي ها كه با . پرداخته اند

 سيدضياء –كودتاي انگليسي رضاخان 
كه در كسوت روحانيت نيز (طباطبايي 

، در ايران بنيان نهاده شد و توسط )بود
 –تاي انگليسي محمدرضا پهلوي با كود

البته به همت و ياري آيت ( آمريكايي 
اهللا كاشاني و بهبهاني و ديگر ياران 
همفكرانشان و مزدوري ارازل و 

هر دو كودتا، عليه .تداوم يافت) اوباش
مشروطيت و عليه حكومت مردمي 
دكتر مصدق نميتوانست موفق شود، 
اگر وابستگي تا مغز استخوان اكثريت 

ه هاي فكري آن جامعه سياسي و نحل
بخشي به . دوران نفوذ نكرده بود

و بخشي به ) بعد ها شوروي( روس
) بعدها آمريكا هم اضافه شد( انگيس 

پس از انقالب هم . سر سپرده بودند 
همين فكرهاي وابسته، خواه تفكر چپ 
وخواه راست و خواه به اصطالح 
مذهبي بودند كه پنهان از چشم مردم 

قدرت خارجي با به ميان كشيدن پاي  
در امور داخلي كشور، فضاي مسموم 
ايجاد كردند تا محيط آماده عود و 

مثال چه . گسترش سرطان استبداد شود 
زماني مردم ايران به جمع كوچكي از 
دانشجويان ماموريت دادند كه از 
جانب آنها تصميم بگيرند و به قول 

را راه » انقالب دوم« آقاي خميني 
 گذاشتن تمامي بياندازند و با زير پا

قواعد وعرف بين المللي، سفارت خانه 
يك كشور ولو زورگو و متجاوز را 
اشغال نمايند؟ بهتر نيست گروگان 
گيرهاي سابق، يعني اصغر زاده، 
عبدي، خانم ابتكاروياران و همراهان 
ديروز وامروزشان، حال كه سي سال 
از آن ماجرا گذشته است و نتايج 

 حضرات هم فاجعه بار آن بر خود اين
آشكار گشته به مردمي كه از جانب 
آنها نمايندگي جعل كردند بگويند از 
جانب چه كسان و از چه رو آمريكا را 
در مركز سياست داخلي و خارج 

اگر استقالل . ايران وارد كردند؟
بدين معني است كه هيچ قدرت 
خارجي در حاكميت شريك مردم 
نيست و نبايد و نميتواند در تصميمات 

ان مداخله نمايد آنچه كه در ايران آن
پس از انقالب گذشته است و نقشي كه 
رابطه ايران با آمريكا، اغلب پنهاني در 
اداره امور و تحوالت سياسي ايران 
داشته، نقض آشكار استقالل نيست؟ 
اگر اشغال سفارت توسط جمعي 
دانشجوي معترض اتفاق افتاده بود، 
كه درهر جاي ديگر ممكن است 

 بيافتد، ميشد از كنار آن به اتفاق
عنوان يك حركت دانشجويي 
گذشت اما اصرار در بحراني كردن 
آن و نهايتا به خدمت معامله وزد و بند 
پنهاني همكاران قدرت پرست 
روحاني و غيرروحاني خميني با 

انقالب « ريگان وبوش درآوردن اين 
و معامله بر سر گروگانها وتاخير » دوم

ظه مراسم سوگند در آزاديشان تا لح
از . از جانب ريگان، اتفاقي نيست 

بركات اين زد و بند، روابط ارگانيك 
ريگانيسم با مالتارياست كه تا به امروز 

اگر به روند استقرار . نيز ادامه دارد 
استبداد واليت فقيه و حاكميت جناح 
هاي مختلف   پس از كودتاي خرداد 
شصت عليه آقاي بني صدر بنگريم، از 

تاريخ تا به امروز، قدرت در دست آن 
حاميان گروگانگيري و معامله گران بر 

فرقي نميكند چه . سر آنها بوده و هست
به نام خط امامي و اصالح طلب چه 

وقتي به سابقه هر كدام از ..كارگزار و
آنها رجوع شود سر نخ به سفارت 

آنوقت اين جماعت هر ! آمريكا ميرسد 
 صداي مخالف استبدا خود را،

اين امر، اين قاعده .آمريكايي مي نامند
را ثابت ميكند كه استقالل با آزادي 

آقاي خميني و . رابطه مستقيم دارد
حلقه اطرافش به مردم راست نمي 
گفتند وبه آن چه  در باره آزادي و 
حقوق مردم بر زبان مي آوردند باور 
نداشتند و زبان فريب بكار بردند و 

 بر قصدشان كسب قدرت و حاكميت
مردم بود  نه حكومت به نمايندگي از 
مردم و چون از مردم بريدند و به راه 
استبداد قدم نهادند، به ناچار بايد 
. حمايت را از جاي ديگر مي جستند

گروگانگيري اين فرصت را فراهم 
حق حاكميت مردم جاي خود . آورد

چرا چنين . را به مصلحت نظام داد 
دگرگوني و چرخشي ممكن شد؟ از 
فرداي  انقالب، كدام انتخابات و 
مراجعه به مردم اين حق را به جمعي 
داد تا به نام خلقهاي تحت ستم و با 
بهره گيري ازحمايتهاي مالي 

برادر بزرگ اردوگاه » معنوي«و
بحران آفريني ) شوروي(سوسياليسم 

كنند ؟ جز وابستگي به قدرت سلطه گر 
چه چيز ديگري ميتوانست مجوز 

سوي رانده شدگان  از حضور در عراق
  ... باشد؟ و57از سوي انقالب 
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  فراخوان
  

  هم ميهنان عزيز 
رانيان و     رهروان نهضت ملي اي

زادي انديشه و قلم  آپيروان 
نهمين سالگرد كشتار وحشيانه دو 
ايران دوست واقعي ، پروانه و 
داريوش فروهر را كه در زمان 
حكومت گران به اصطالح اصالح 
طلب انجام گرفت و همچنين قتل 
روشنفكران دگرانديش محمد 
مختاري و محمد جعفر پوينده و 
پيروز دواني و مجيد شريف و 

ياري ديگر از هموطنان مبارز را بس
برپا داشته و يادشان راگرامي مي 

  . دارند 
     شما را فرا مي خوانند با شركت 
گسترده خود در بزرگ داشت 
انسانهاي واالقدري كه بر سر پيمان 

زادي تا پاي جان آبا استقالل و 
ايستادند، اراده خويش را به ادامه 
مبارزه تا رسيدن به هدف ، ايران 

  .زاد، ابراز كنيدآستقل و ايراني م
    اجتماع در تاريخ يكم دسامبر 

 ، به 1386ذر آ ، برابر با دهم 2007
  . ، برپا مي شود19 : 30ساعت 

دكتر كوشان و ايرج : سخنرانان 
  مصداقي 

    رشته همبستگي و اتحاد ملي را 
  . گسست ناپذير تر كنيد 

  پاريس : نشاني 
AGECA 
177 Rue de CHARONNE 
Metro : Alexandr Duma 


