
  

 

با. بحرانهاي داخلي و خارجي از پاكستان و افغانستان تا شمال افريقا، تمامي كشورها را در ميان گرفته اند:انقالب اسالمي
توجه به اين واقعيت كه بحران خارجي  و بحران داخلي يكديگر را پديد مي آورند و ايجاب مي كنند، مي بايد در بحران داخلي 

گاه مي كند كه قشرهائي كه موقعيت آاين سان نگريستن در بحران،  نظر كننده را از اين واقعيت .  بحران خارجي، نظر كرد و يا
خويش را از استبداد وابسته دارند از سوئي و برعهده نگرفتن مسئوليت در اختيار گرفتن سر نوشت خويش،  از سوي اكثريت 

  .ان مي دهد با بحران و مسئله سازي، بر حاكميت استبدادي خويش ادامه دهد بزرگ، از طرف ديگر، به اقليت حاكم امك
شكار آ     فصل اول اين مجموعه را به گزارشهائي اختصاص داده ايم كه مربوط مي شوند به بحران هاي داخلي و خبرهاي 

  . مالي –كننده درون رژيم مافياهاي نظامي 
در اين فصل،  قتل . يافته است كه گوياي رابطه رژيم با امريكا و روسيه هستند       فصل دوم به خبرها و نظرهايي اختصاص 

  . بي نظير بوتو نيز ، از زبان واقعيت ها مورد ارزيابي قرار گرفته است 
اين بررسي در قسمت اول دلخواه  سه .       فصل سوم يك بررسي است كه در ايران، در باره انتخابات انجام گرفته است 

نچه به ميزان مشاركت مربوط مي شود و در قسمت دوم،  نظرهاي حاكمان در باره بي ارزش بودن رأي مردم آژيم در گرايش ر
و حمايت از » ولي امر « بخصوص معناي مشاركت مردم در دادن رأي كه اظهار تابعيت از . به اطالع خوانندگان گرامي مي رسند

  . ات در اين رژيم ، ابراز خفت اطاعت از رژيم خودكامه است به سخن ديگر، شركت انتخاب.  واليت مطلقه است 
  .      در فصل چهارم ، قسمت اول گزارشي را مي خوانيد در باره حزب اهللا، از زمان تشكيل تا امروز 

 است  از زبان گلزار مي خوانيدكه گزارشگر وخامت بارتر شدن وضعيت معيشت مردم        در فصل پنجم، داده هاي اقتصادي را
.  

  .وريم در باره جنايتكاراني كه بر مسند قضاوت نشسته اند آ      در فصل ششم، گزارش ديگري از ايران را مي 
  :وريمآ       در فصل هفتم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي 

  

   درصد خطر، ناشي از بحران داخلي است ؟ معامله با امريكا 90
  از بيم بحران داخلي ؟

  
ي نگران وخامت اوضاع داخلي است و از فرماندهان سپاهخامنه ا  مي خواهد همين نگراني او را مايل به معامله با :توضيح 

:امريكا كرده است   
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  خطر بحران داخلي ؟
  اشي از بحران داخلي است ؟ معامله با امريكادرصد خطر، ن90 ◄

   1ص از بيم بحران داخلي ؟ 
  5ص نيروگاه بوشهر و موشک؟-ريسمان پوسيده بوش؟-مذاکره يا جنگ ؟◄
  ن را اعتراض به تحقير انسانآ تحريم،-انتخابات از ديد واليت مطلقه◄

   7ص:  و غصب حق او کرده است
   9 ص:غاز تا امروزآام نهادند،  از ن» حزب اهللا «نآحزب چماقداران كه بر ◄
   11ص : هزار تن را بيكار مي كند100 ميليارد دالر واردات 1 هر ◄
   11صمي شوند ؟ » نامشهود «  جرم مشهود و قاضياني كه مرتكب جرمهاي ◄
   رأي مجمع عمومي سازمان ملل به الغاي مجازات اعدام ◄
   12ص: تجاوزها به حقوق انسان –

 رضائي  حسن  از  پرسشها  
    بني صدر  پاسخها از ابوالحسن

  3 –پرسش و پاسخ در باره اعدام 
  

 مجازات مرگ ين برقرار مردم خواهاياگر در جمهور: دهمپرسش
 يهي توان توجي نمي قرارداد اجتماعهي با نظراي كرد؟ آديشدند چه با

 توان استدالل كرد مردم ي نميعني كرد؟ داي اعدام  توسط دولت پيبرا
 آن را يدر قرارداد خود ضمناً حق اعدام كردن را هم گنجانده و اجرا

   كرده اند؟ربه دولت واگذا
 

 ي  جمهور مردم برقرار شود و قانون اساستياه وال هرگ:پاسخ پرسش دهم 
.   گرددي مي حقوق انسان و حقوق ملاني جمهور باشد، الجرم بتيترجمان وال

 حقوق انسان به تي كه در پاسخ به پرسش نهم خاطر نشان كردم، رعايبيبه ترت
 ري تدابن،يبا وجود ا.   داده نشوداتي كه به دولت اجازه سلب حستا نيا
 :از جمله. دي آي الزم مزي نيگريد

 هر نهاآ ها مشخص، و متناسب با تي كه مسئولنستي اي براي اساسقانون 1 -  10
 ست،ي از آنجا كه اعدام كردن حق نن،يبنا بر ا . ابدي درخور را باري اخت،مقام

 زي اعدام كردن ني براي ضمناري اختياست، حت » ئهيس « يني دانيبلكه به ب
 و مجازاتها در قانون ائم زمان، معمول نبوده جرنيا ات.  كند ي نمدايمحل پ
 ادهي كه دولت قدرت است و زتي واقعنياما با توجه به ا.  شونددي قياساس
 ،ي حقوق انسان و حقوق ملدي باي سرشت قدرت است، مي روادهي و زيطلب
 شود دي قنآ شوند و در دي قي در قانون اساساني بني و با شفاف تركي به كي

  .  را نداردجرم از جمله از ماتي، حق سلب حكه دولت
 زي ننآ موافق رهنمود قرات،ي از دولت در سلب حق حاري اختفين  2- 10

 ي به حقوق انسان مربوط منچهآدر .  شناسدي دم نمي دولت را ولنآقر. هست
 ي جمهور مردم نمگر،يبه سخن د.   ندارد تي خود واليشود، جامعه بر اعضا

 ني اكه خاطر نيهم بد.  از حقوق را سلب كنندي خود حق عضوكيتوانند از 
 – است ي كه نا شدن– لحاظ كه سلب حق ني انسان هستند و هم بديحقوق ذات

 شود و قدرت دهياصالت بخش) زور ( =  شود كه به قدرت ي جا ختم منيبه  ا
 راي جمهور مردم است زتي نقض والي كارنيچن. بر رابطه ها حاكم گردد 

 است و ي و حقوق مليقائم به حقوق انسان و حقوق شهروند ،تيجمهور
 حقوق ي غفلت از تمام،ي كه غفلت از حقيبي مجموعه است به ترتكيحقوق، 

  .است
 نشده باشد، بنا بر دي مجازات اعدام قي هرگاه در قانون اساسن،يبنا بر ا 3-  10

 اتيب ح سلتي ممنوعد،ي جمهور مردم، مستفاد از عدم قتيحقوق انسان و وال
 .توسط دولت است و نه مجاز دانستن آن

 كه در آن يتيوضع( است يتي وضعني از چنيريشگيدرست به منظور پ 4- 10
 بر عالمان اظهار علم نيكه در د)  شوندي ماتي مردم خواهان سلب حتياكثر
 است كه وجدان سري مي جمهور مردم وقتتي استقرار والرايز.  شده استضهيفر

 كه يزمان.   باشد افتهي را ستهي باتي غنا و شفافت،يجمهور نسبت به يهمگان
 ي جامعه اني است كه در چنني اشي معناكي آورند ي مي به اعدام روتياكثر

 است يهيبد.  انجام نگرفته استي روشنگراتي در باره حق حيبه اندازه كاف
 و ي حقوق انسان و حقوق شهروندي هاهي را بر پاشي خوتي كه واليجامعه ا

 شناسد و ي را  قدر مشي خوم هر عضو، ولو عضو مجراتي بنا نهد، حيقوق ملح
  . دهدي نمنآ به سلب يرأ

، مردم خواهان برقرار شدن مجازات يدر جمهور«  هرگاه، نهمه،يبا ا   5- 10
 نجسته تي هنوز واقعتي كه جمهورنستآ ياي خواست گوني،  ا»اعدام شدند

به . ستي نگاهآ كند، يور مردم را م جمهتي كه والياست و جامعه از خطر
 داد و دي باهشدار ها و اطالع ها، نسبت به خطر شهي اندزادآ اني دو جرمني

و ) اعدام = زور ( =  به قدرت دني را از عواقب اصالت بخشيوجدان همگان
  ، ي اجتماعيبهايسآ جامعه و برهم افزوده شدن ياستفاده از زور توسط اعضا
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    مجيد محمدي 
  كدام راه حل را بايد برگزينيم

  
هر طرح انرژي اول از همه مي بايد تعريف كند هدف كدام است بعد مي   

 چه كس و يا كساني مي توانند از طرح وقتي ساخته شد، بايد تعريف كند كه 
ابل رقابت سوم قيمت پروژه چه ميزان است با بديلهاي ديگر ق. استفاده كنند 

نتيجه جواب آخر هر چه باشد مي بايد آن كساني كه اين پروژه ؟ است يا نه 
را شروع مي كنند توضيح بدهند كه چرا اين و يا آن هدف را انتخاب كرده 

وال ئاگر س. اند و در آخر جدول زمان بندي شده براي پروژه ارائه بدهند
را در ايران ) جا برقدر اين(اين باشد كه  چگونه مي توان كمبود انرژي 

 از آنجا كه منابع گاز و :دولت مردان ايران پاسخ مي دهند . جبران كرد
نفت رو به پايان است و از آنجا كه تكينك توليد برق با نيروي اتمي ايران را 
از اين تنگنا بدر مي آورد الجرم ما مجبور هستيم به اين تكنيك دسترسي پيدا 

  . كنيم
آيا در حال حاضر است كه برق كم داريد و يا حدس :وال كنيم ئاگر س    

مي زنيد در آينده است كه كمبود برق را فقط با تكنيك اتمي مي توانيد 
 بله ما هم در حال : دهند مشكلترين حالت اين است كه جواب  ؟  كنيدرفع

 فقط تكنيك  كمبود خواهيم داشت و حاضر كمبود داريم و هم در آينده
  . مي آيداتمي است كه  بكار 
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و هرگاه،   كرددي و حساس باگاهآ
 همچنان ري تدابني همه ارغميجامعه عل

 اعدام باشد، ولو يخواهان برقرار
 دهد، از موضع يرأ  راءآباتفاق 

 ني كه در برابر استي نيزمائآزور
از .  عمل كرددي توان و بايخواست م
 توان و ي حق است كه مجيموضع ترو

رخاست؛ابالغ حق تا  به عمل بدي بايم
 نسبت به يگان كه وجدان هميزمان
(  ها تي واقعزيو ن) حقوق (قتيحق
 دني بخشتي اصالت و حاكمجي نتايعني

 و بهايسآ گرفتن يبه قدرت كه فزون
 و گاهآ) ي است اجتماعي هاينابسامان

 ريي را تغشي خومي تصم،يگاهآ نيبد
  ديتهد. ابدي ادامه ديدهد، با

 
 در نوشته  شما:ازدهمي پرسش

 گاه از مسابقه جرم و قانون تانيها
 و از ديي گويدر غرب سخن م

به ) سميبراليل( غرب ياسيفرهنگ س
عنوان گفتمان حاكم در غرب 

 درك، ني با اايآ. دي كنيانتقاد م
 كه امكان دي كني ميني بشيشما پ

برگشت اعدام در غرب وجود 
 ي خطرنيدارد؟ اگر قرار باشد چن

 نهي زمدي بااي آ،دياي نشي غرب پدر
به ( تر شدن حقوق جزا يني ديبرا
 آماده شود؟) ي آزادني ديمعنا

  
  كهدي داني م :ازدهميپاسخ پرسش 

 نگران گرفتار ،ي مردم ساالرانيبان
 به فساد و بازگشت نآشدن 

 نسبت زي بوده اند و هنوز نيكتاتوريد
قوت .   دهندي خطر هشدار منيبه ا

 » ياطراست افر « ي هاليگرفتن تما
در غرب سبب شده است كه هشدار 

 را مستمر شي هشدار خو،دهندگان
 ي همه آثار و كارهانيا. بگردانند

 زي و نيخي و تاري و ادبيهنر
 و روشنفكران استمداراني سيهشدارها

، سمي، فاشسمي است كه نازنآ يبرا
 عود ساي و بسا استبداد كلسمينياستال
 يقاآ انتخاب ي مثال، در پيبرا.  نكند

 فرانسه و ي جمهوراستي به رترانيم
 مجازات ي الغايدرخواست او برا

 در ي افراطي، راستها1981 دراعدام،  
  برقرار كردن مجازات اعدام ،آن زمان

 خود ي انتخاباتيرا در برنامه ها
 خطر  از نو ن،يبنا بر ا.  گنجاندند

 مجازات همواره نيبرقرار شدن ا
 ي جدلي دالقت،يدر حق. وجود دارد

  :  خطر چند ندنيبودن ا
 كه بنا را بر نجاآ از سم،يبراليل 1 – 11

 گذارد و ي فرد با فرد مانيروابط قوا م
 في به قدرت تعرزي را نيزادآحق و 

 خشونت ي قدرتانيب) 1( كند،يم
گسترش انواع خشونت ها . گستر است

 امروز و در روابط يدر جامعه جهان
ت به  كه نسبي و خشونتگريكديانسانها با 

 رود ي موا رستي زطي و محعتيطب
 حاكم بر ي از ربط فلسفه هايحاك

 با توسعه دامنه خشونت يعقل بشر
 انواع دي تولاني كه ميمسابقه ا. است

 قيجرائم و واكنش دولت ها از طر
 ني قوانژهي به و،يي جزاني قوانشيافزا

 ،يزادآ سالب يفرهايدر بردارنده ك
 يم جا منجر ني به ا، استانيدر جر

 محدود ها ي سو آزادكيشود كه از 
 به علت تورم گري ديشوند و از سو

 شوند ي مري مجرمانه ناگزنيعناو
تجاوز به (=  از جرائم ي بخشوستهيپ

 نيا. را اعمال مباح بگردانند) حقوق
 به صراحت توسط خود مقنن اي نديفرا

 با اجرا نكردن اي و ردي گيانجام م
ت كه آشكار اس. قانون در مرحله عمل

ابط و ري مبنار دور و تسلسل بنياز ا
  . نتوان رفترونيقوا ب

 كه اعدام تنها روش نيبا توجه به ا     
 امروز ياي و در دنستي ناتيسلب ح

 ابداع شده اتيفراوان انواع سلب ح
 خود را تياست، پرسش شما اهم

 ري هرگاه به قسمت اخوردآ يبدست م
 مبارزه قت،يدر حق. آن توجه شود

 اني به بازي، نيبا خشونت زدائموفق 
 اني بمثابه بني به دازين.  دارد يزادآ
 ي بتي افق معنوراي دارد زيزادآ

 و دي گشاي انسان ميكران را به رو
 يمشاركت همگان را در خشونت زدائ

  . گرداندي مسريم
 ته،يسي، با حربه الئسميبراليل 2 -  11 
 را از دولت راند و خود را نيد

 كه دي نكشي اما طول. كردنآ نيجانش
 ي شد  و بنا را بر همكارازمندي ننيبه د
 ن،يبا وجود ا.   گذاشتيني داديبا بن
 انسان امروز ي انجام گرفته،  براةتجرب
 موزد،آ يچرا كه به او م.  استديمف
 در گانهي از خود بيني د،ي دولتنيد
 زي نينيدولت د.  شودي قدرت مانيب

. ت دولت قدرت اسرايز. ناممكن است
 و دولت به دوگونه نيپس  نسبت د

 اني بدي باي ماي ني د:قابل تصور است
 ايو ) ي دولتنيهمان د(قدرت بشود 

 از دولت دي باي مزاد،آ انيبمثابه ب
 پندار و گفتار و يمستقل شود و راهنما

 به مثابه نيد.  انسانها بگرددزادآكردار 
 جمهور تي وال،يزادآ) گفتمان (انيب

 كه در پاسخ به يمردم را به شرح
 كند و ي برقرار ممدآپرسش دهم 

 ي جمهور مردم دولت را حتتيوال
 انيالمقدور حقوق مدار و از هر مرام ب

 ي مي المقدور، خاليقدرت، باز حت
 قرار، شرط فساد نيبد. گرداند

 و حقوق مدار ي مردم ساالريريناپذ
 جمهور تيماندن دولت، استقرار  وال

 جامعه، يفضا است كه يبيمردم به ترت
 باز بگردد و هر انسان ي معنويفضا

 را باز شي خويعضو جامعه، بعد معنو
  .ابدي

 بر محور برال،ي لي دارهيسرما 3 – 11
 را از ندهيآ شود و ي مريمصرف، جهانگ

 پشي كند و انسانها را به ي مني متعشيپ
 نهمهي كند، و ايخور كردن مبتال م

 كه در تي واقعنيا.  هستندبيتخر
 وردهآ را فردي امروز دو سوم توليايدن
 زي دهند و ني ملي تشكرانگري ويها
 هيك هفتم سرماي كه تنها تي واقعنيا

 شود به ي كه در جهان حاصل مييها
 ي بكار مدي محركه در توليرويمثابه ن

 ي به كار مي در قمار اقتصادهيافتد و بق
 چشم انسانها بر خشونت دي بايافتد، م

 طيند كه مح را باز كي سوزيهست
.  سوزندي منآ و انسانها در ستيز

 خشونت در اني قربانمارآچون در 
 يبي پرسش مهم،ي كنأملجهان امروز ت
 در :ردي گي ما قرار ميدر برابر عقلها

 ارندي زمانه ما بسني كه در هميحال
 و رندي مي مي كه از گرسنگيكودكان

 كه به خاطر استثمار به مثابه يزنان
» سكس« تثمار بمثابه و اس»  كاريروين«

 نيبخاطر ا(  نقش پدر و مادر يفايو ا
، ) روند ي گذارند و ميكه پدرها م

 ي مده،ي نرسي سالگ40هنوز به سن 
 ري كه به بخور نمي و كارگرانرنديم

 و در ابند،ي ي شوند و كار نمي ميراض
 ي و نابسامانبهايسآ اني كه قربانيحال
 هزار برابر ني چندي اجتماعيها

 هستند كه بخاطر ارتكاب قتل، يكسان
 ي دارهي سرماايآ شوند، ياعدام م

 كه مخالفت با اعدام را ستي نبراليل
 كند كه به انسان و ي ميپوشش خشونت

 ي ملي تحمستي زطيجانداران و مح
 دي جوي پرسش پاسخ نمنيكند؟ ا

 اني انسان، بي راهنماشهيهرگاه اند
 باور راهنما ي وقتيول.  نباشديزادآ

 مخالفت با زادآ شد، عقل يزادآ انيب
 شمار يياعدام را از مخالفت با 

 هر ه كگري سوز دي هستيخشونتها
 كند و ي دارند جدا نمانيروزه جر

 همه ي را شامل تحوليخشونت زدائ
بدان،   شمارد كهي مريجانبه و فراگ

 از جمله ها،ي ساالريانسان از بندگ
» بودن-كار-يروين« و ي ساالرهيسرما
ود و اقتصاد به خدمت انسان  شيرها م
 و در خدمت او و رشدش ديآ يدر م
 . ماندي ميباق

  
 موافقان مجازات : دوازدهمپرسش
 اعدام فري ـ اگر كنديگو يمرگ م

 تيلغو شود، درصد جرم و جنا
 كه نيبا توجه به ا. ابدي ي مشيافزا

مجازات ) يبه لحاظ تجرب(ً "واقعا"
 جنبه ياعدام دست كم در موارد

 دارد پاسخ شما به ي اي قويارعاب
 ست؟ي سخن چنيا

  
 پاسخ به :پاسخ به پرسش دوازدهم 

 نيشي پي پرسش را در پاسخهانيا
 چند مطلب نيآورده ام، با وجود ا

  :  هستندي توجه جدانيشا
 

 شما اعدام را مرعوب يوقت 1 – 12
 دي كني مقي تصدد،ي خوانيكننده م

 دارند، تي به ارتكاب جنالي كه تمانهاآ
 گاهآ تي جناي از زشتنكهآه بخاطر ن
 پوشند، بلكه ي چشم منآ شوند از يم

 را اعدام نهاآ كه يبخاطر ترس از قدرت
.   گردندي نمتي كند، به گرد جنايم

 لي اصچنان زور را همگر،يبه سخن د
 دانند و چون دولت را پرزور تر از يم

 از ترس، مرتكب نند،ي بيخود م
 ديورآ ادي به نكيا.   شوند ي نمتيجنا

 را كه حدود به مثابه نهاآاستدالل 
امام « مجازات ها را موكول به حضور 

 اصل از قت،يدر حق.  داننديم» عادل 
مجازات بمثابه پاسخ : نستي رفته اادي

زور با زور، سبب ارعاب و كاسته شدن 
 زاني شود، بلكه مي ها نمتياز جنا

 ناب گشتن و عمل مجرم را به "عدل"
 كه در او و  استدنيحق سنج

 و اتي از ارزش حيگاهآ گران،يد
 از ي و شرمندگيوجدان به حقوق ذات

به .  وردآ ي مدي زور را  پديبندگ
 كه دولت قدرت نجاآ از گر،يسخن د

 است كه بيراست و قدرت از راه تخ
 ي وقتي دهد، حتي ماتيادامه ح

دولت حقوق مدار است، به ترس از 
 النيتما دارد تا ترس مازي نشتري بيناامن

 رو، در نياز ا.  از مجازاتتيبه جنا
 امروز كه تأمل ي جامعه هاتيوضع
 و بهايسآ زاني مديني بي مديكن

 مي نسبت مستقي اجتماعيهاينابسامان
.  ي از ناامنترس به ازي نزانيدارد به م

 ي كه ترس از ناامنراني مثال، در ايبرا
 است، جرائم ادي زاري گوناگون بسيها

 از  شتري باري بسيماع اجتيبهايسآو 
 قلم، كي.  دوره شاه سابق است يحت
 كن كردن شهي اعدام بعنوان رنهمهيا

 شتري جز بي اجهيقاچاق مواد مخدر نت
 ا باي .اوردي مواد ببار ننيشدن قاچاق ا

وجود سنگسار و شالق، چرا تهران از 
لحاظ فحشاء، در جهان مقامدارشده 

  ؟...است و
خ به همانطور كه در پاس 2 -12

 خاطر نشان كردم، نيشي پيپرسشها
 انسانها از حقوق نآ كه در يجامعه ا

 فاقد منزلت است اتي غافل و حشيخو
مرد و  «راني امروز در اعي شاريو به تعب

 نظام ريحاكم است، ناگز» راحت شد

 بر محور ي بسته امهي ناي بسته ياجتماع
 جامعه، نيدر ا. دارد) زور ( = قدرت 

 توانند فعال ي نم محركهيروهاين
.  شوندبي تخردي بايالجرم م. شوند

 يروهاي نبي كه از رهگذر تخرنهاآ
 ي به جاند،ي جوي متيمحركه، موقع

 كردن جامعه، به ريباز و تحول پذ
 كه هر انسان بتواند از يبيترت

 شي خويزادآاستعدادها، حقوق و 
 لهيبرخوردار شود، مجازاتها را تنها وس

شتن انسانها از  ارعاب و بازداجاديا
.   كنندي بر نظام ستمگرانه مانيعص

 ي منآ ما را بر تي واقعنيتوجه به ا
 يروي كه بمثابه نيدارد كه به انسانهائ

 شوند، هشدار ي مبيمحركه تخر
 به مخالفت با  اعدام و امي كه قميبده

 افتي بازي برااميسامانه مجازاتها را  ق
 به سلطه دني بخشاني ها و پاتيامن

 شدن و راني بگردانند كه ويائقشره
.   انگارندي مي كردن را زندگرانيو

 ني و بنا بر ازاد،آ جامعه قت،يدر حق
 اعتماد زاني است كه ميسالم، جامعه ا

 و نبود اسباب ارعاب  به صد تيو امن
  . كند و نه بعكسليدر صد م

 ارعاب در زاني قرار، منيبد 3 – 12
 نزايهر جامعه نسبت معكوس دارد با م

 انسانها از كرامت و منزلت، يبرخوردار
 زاني با مزي و ن،يزادآ از حقوق و يعني

 اي محركه در رشد يروهايبكار افتادن ن
 ، رشدانيگرجريبه سخن د. بيتخر
 انسانها از ترسها است و از ي رهائانيجر
 رشد جامعه ها، يتها عالمنيشكارترآ
 محل شدن  مجازات به مثابه ي بيكي

در جامعه . عب است رجادي الهيوس
 د،ي كه تأمل كنزي غرب ني صنعتيها
 ي قشرهااني مهاي نابرابردي تشدديني بيم

 بيجامعه و بزرگ تر شدن ابعاد تخر
 كنند كه ي محركه گزارش ميروهاين

 تن به بازترشدن ، مسلطيهايگروه بند
 ي مراي دهند زي نمياعنظام اجتم
 خود را از دست ي هاتيدانند موقع

 اني كه جرنستي اجهي نت.خواهند داد
 دي به تحدازي شود و نيرشد كند م

 و استفاده از مجازات به عنوان هايزادآ
 .دي آي مدي سركوب و ارعاب پدلهيوس
   
 

 لي از داليكي :زدهمي سپرسش
 است كه نيمحكم مخالفان اعدام ا

 رقابلي مجازات غكيچون اعدام 
 به يبازگشت است اگر در مورد

 حي امكان تصح،اشتباه اعمال گردد
 كه يي هاياما مذهب. وجود ندارد

 ياي و به دناتيبه اصل تداوم ح
 اعدام در ندي گوي معتقدند مگريد

 در خدا صاي چون براينينظام د
 كه اشتباه نيشده است با فرض ا

 لي تعطديهم صادر شده باشد نبا
شود چون امكان جبران فرد معدوم 

 خدا كامالً ي از سوگري ديايدر دن
 شما در باره يابيارز. داردوجود 

 ست؟ي استدالل چنيا
 

همانگونه  : زدهميپاسخ به پرسش س
 همان ، استداللني گقتم اشتريكه پ

 ي همچون خلخالياستدالل كسان
 كه مخالف اصول نينخست ا. است

 و مخالف نآ قضاوت در قريراهنما
 زاني اصل است كه در قضاوت بر منيا

 ي بكي ي اصل آن است كه حت،عدل
گناه به مجازات محكوم نشود، ولو به 

 صد بزهكار مجازات كه ني امتيق
 كه امثال ي اما اصلرانيدر ا. نشوند

 بود كه ني باب كردند اي خلخاليقاآ
 مجازات شوند، بهتر ري تقصيصد نفر ب

  .! مقصر تبرئه شودكي كه نستياز ا
 ي جازي نگري چند نكته دنهي زمنيدر ا

 :توجه دارد
 اني مدعي كه برخيول قنيچن 1 – 13

 از فلسفه يروي دارند پيمذهب ابراز م
 از فلسفه يروي بلكه پست،ي ناتيح

 نستي ايكار منطق صور. مرگ است
و ) اتيحق ح(=كه عقل را از حقوق 

 يغافل م) ي در آزاديزندگ (=تهايواقع
 كه وارونه حق و يبيكند به ترت

.  باوراندي متي را، حق و واقعتيواقع
 ي كه بي اوال،ً كس كهني احيتوض
 ي شود، صاحب حقي اعدام مريتقص

. است كه به حق او تجاوز شده است
» حقوق الناس«بنا بر نص، خداوند از 

اعدام (متجاوز به حق .  گذرديدر نم
 از حضور در دي بايم) نجايكننده در ا

 ني كند، نه اشهي انديدادگاه عدل اله
 ر كند و خداوند را مأموتيكه جنا

 نآ در نهمآ خود، تيجبران جنا
 ات،ي  بنا بر فلسفه حاً،يثان. جهان كند

 هر صاحب اتيلحظه به لحظه ح
 كه يپس كس.  ارزش داردياتيح

 شود، نه تنها ي قطع ماتشيرشته ح
 دهد، بلكه يامكان رشد را از دست م

 عضو خود كي جامعه زيخانواده او و ن
 كه نيبنا بر ا.  دهنديرا از دست م

 اتي حتن، كي به دني بخشاتيح
 به همه انسانها است و كشتن دنيبخش

 انسانها است، ي تن كشتن تمامكي
 مجازات ني است و ااتياعدام ضد ح

 ات،ي حشهي جامعه به اندقي تشويبه جا
 ي را القاء م»يچگونه مردن«به جامعه 

 ي انسانها مي پاشيكند كه قدرت پ
  .گذارد

 دي تصور كندي تواني مايآ 2 – 13
 خود را به ي جايي جزاهرگاه عدالت

 به خود ي اي بدهد كه قاضيتيوضع
 كشم، اگر يمن م: ديجرأت دهد بگو

 جبران امتي گناه بود، خداوند در قيب
 ارزش شده ي باتيتا كجا ح!  كنديم

 صورت ياست؟ چه تحول وارونه ا
گرفته است كه مرگ بدست دادرسان 

 از جبران ي برخورداريراخودكامه ب
 نيد؟ در چن شويخداوند ارزش م

 و ترس از فردا ي منزلتي بيجامعه ا
! ؟ كندي مداي را پيچه وسعت و شدت

 ارزش ها به ضد ريي تغنيبخاطر ا
 امروز،  راني، اميني بي كه مستارزشها

 و ياسي سي، بعدهايدر همه ابعاد زندگ
 نه ،ي و فرهنگي و اجتماعياقتصاد

و .   كه مصرف محور استور محديتول
 مسائل ي بران،ايراني اميني بيم

 و ي فردي خود، راه حلهاياجتماع
 يغالباً خارج از حقوق و كرامت م

 و فسادها، بخصوص فساد در نديجو
 ي اندازه نمي و قضائيدستگاه ادار

  .شناسند
 انسان نكهآ ي قرار،  برانيبد 4 – 13

 و بر ابدي را باز شي خويبعد معنو
 و دي وجدان بجوشيحقوق خو

از حقوق  ي را برخورداريزندگ
 مصون ي ارزشدي باي ماتيبگرداند، ح

 ي انساننيچن . ابدياز هرگونه تعرض ب
 رشد، از رهگذر انياست كه در جر

 و عمل سازنده، شهي انديبرخود افزائ
 كند، چنانكه ي را مداوم مشيرشد خو

 زي مرگ ندني با رسي رشد حتانيجر
  .  شود يقطع نم

 ، نظرني اديني بي مدي كه تأمل كنكين
مجازات كن، «  معروف هيزمانده نظربا

   گناه بود، زود تر به ياگر محكوم ب
  3صفحهدر 
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 ياست كه در دوران»  روديبهشت م
 ي رم مي امپراطورني جانشسايكه كل

 ، گستردي ما ردي عقاشيشد و بساط تفت
 ساخته يسائي كلينيتوسط قدرت د

 كه در ي كاردي دانيم. شده بود
 پناه ي باني با زندان1367تابستان 

 ي شد، حتراني اي در زندان هاياسيس
 دي عقاشي در دوران تفتدي عقاشياز تفت

  . سبعانه تر و ستمگرانه تر بودزين
   كه در ي خاص استبدادنيا     5 – 13
«  كه ستي برقرار شد نني بنام درانيا

 تي جناهي توجلهيرا وس» چگونه مردن 
بنا بر .  كند يبقصد استقرار استبداد م

.   كرد ي مني چنزي فرعون ن،نآقر
 اي ني كه بنام دي استبدادهائيتمام

 از فلسفه مرگ زيمرام برقرار شده اند، ن
چنانكه در دوران .  گرفته اند تيمشروع
 ي مدي باي محكومان من،ياستال
 بخاطر حزب، به گناه ناكرده رفتنديپذ

اعتراف كنند و مجازات اعدام را 
ب به  بود كه حزني اهيتوج . رنديبپذ

 كند و ي خود عمل ميخينقش تار
بر    !. نهدي را بنا منهاآ يرمانآجامعه 

 گذارم مطالعه و انتشار يعهده شما م
 توسط پل پت در ، كشتارهيتوج

 ني خوني هاهيكامبوج، اعدامها و تصف
 در تهاي دوران مائو و جنانيدر چ

 و لمانآ در سمي و فاشسميدوران ناز
 شدن انسانها زادآ يبرا.  را ...  وايتاليا

 قدرت و وجدان اني نوع بنآ و نياز ا
 ي و حقوق ذاتيزادآ بر افتنشاني

 توانند ي گونه مطالعه ها مني، اشيخو
 زادآ ن،آافزون بر .  باشنددي مفاريبس

 كه بكار يكردن انسان از روشهائ
 به خصوص ند،يآ ي ميقدرت باور
.  ضرورت به تمام دارد،يمنطق صور

 يزادآ اني به مثابه بني دن،آهمراه با 
 . كردشنهادي پدي باياست كه م

 
 از مخالفان ي بعض: چهاردهمپرسش

 كه ندي گوي اعدام مياخالق گرا
 گاه چيكشتن كشتن است و ه

خواه به شكل اعدام باشد و (كشتن 
 ايآ.  شوديحق نم) يخواه خودكش

 قي گزاره قابل تصدني شما ادياز د
 است؟

 
شتن ك« : پاسخ به پرسش چهاردهم

. ستي نيسخن درخور» كشتن است
 يدر واقع با استفاده از منطق صور

 عقل را از رايز. ساخته شده است
از .  كندي غافل مياري بسي هاتيواقع

 :ي اساسي هاتي واقعنيجمله از ا
 كه در موضع دفاع از يكس 1 – 14

 يحق است و مورد تجاوز قرار م
 دي باي مي بر اصل موازنه عدمرد،يگ

 قتي حقنيبكند تا متجاوز، بر اهمه كار 
 كه در وهله اول به حق ابديشعور ب

 را به زور بدل رويخود تجاوز نكند، ن
نكند و در مرحله دوم، آن را در تجاوز 

 كوشش اهاما هرگ.  بكار نبرديگريبه د
 انسان كي به عنوان د،ي نرسياو بجائ

 اتي بر او است كه از حق ح،حق مدار
واند چنان هرگاه بت. خود دفاع كند

 ي،گريعمل كند كه بدون صدمه به د
 را از معرض شيخود و حقوق خو

 ني برد، بر او است كه چنرونيتجاوز ب
اما اگر متجاوز همه راه ها را بر او . كند

 يتي موقعربست و صاحب حق را د
 زادگان،آقرارداد كه متجاوزان، سرور 

 قرار دادند، بر نآرا  در ) ع  ( نيحس
 خود دفاع اتيز حق حاوست، اوالً، ا

 چون قدرت تنها بر اثر اً،يكند و ثان
 شود، به يمقاومت است كه منحل م

 ولو طي شرانيدر ا. زدياستقامت برخ
 شدن موجب نجات جان او و ميتسل

 مي به ناحق تسلدي بايكسان او شود، نم
 و عمل اتي كه امكان حنيشود مگر ا

به حق به عنوان مخالف قدرت متجاوز 
اگر نه، كشته شدن . ه باشدوجود داشت

 و همه ستادهي را كه بر حق ايكس
 را انجام داده تا از ستهي بايكارها

 شود، به گونه يريتجاوز به جان جلوگ
 مقاومت او،  جبهه ني كه، بر اثر ايا
بر همگان ) زور ( = ان حق و قدرت يم

 توان با كشته يشفاف گشته است،  نم
  كه صاحبي متجاوزانايشدن متجاوز 

 وردهآحق را به محاصره همه جانبه در
 شهادت به يكي : دانستيكياست، 

 و ي اصرار بر نابوديگريحق است و د
 . خوديرانيو

 كنم كه قدرت تنها يتكرار م 2 – 14
بر اثر مقاومت است كه از بزرگ و 

 به ي و روستدي ايمتمركز شدن باز م
 نستي ازي ننآ ليدل.  نهديانحالل م

 راندنيكردن و م بيكه قدرت از تخر
 ند،ي نبيهرگاه مقاومت. ديآ ي مديپد
 كشد و بزرگ و ي كند و مي مرانيو

 قامت استن،يبنا بر ا.  شوديمتمركز م
جامعه ) 2. (در برابر متجاوز جهاد است

 كه تن به استقامت در برابر قدرت يا
 ي ايراني دهد، مرگ و ويمتجاوز نم

 تحمل كند، سخت خفت دي بايكه م
 كه ي رو با مرگچيبه هبار است و 

 خرد و به ياستقامت كننده بجان م
 است، دي جاواتي حن،آ قري رساريتعب

 خفت با ي خفتچيه.  ستيبرابر ن
 قتيكه در حق- در استبداديزندگ
 در يجي است با مرگ تدريمساو

 ي برابر- كردنراني شدن و ورانيو
 مرگ، اني كه ميجامعه ا.   كندينم

ست، و در مقام استقامت بر حق ا
 تحت استبداد و حكم زور، يزندگ
 قائل شود، خود را محكوم به يبرابر

  .انحطاط و انحالل كرده است
 با زي بناحق نيكشتن ها  همه 3 – 14
چنانكه   .  . ستندي نسهي قابل مقاگريكدي

 !ست؟ي نسهي قابل مقاياعدام با خودكش
 از دست رفته اتي با اعدام، دو حرايز

محكوم . اتيح كي يبا خودكش. است
 و ريبه اعدام تجاوزگر بوده است به غ

 كننده تجاوز كننده بوده يخودكش
 نظر كه نيهرچند از ا. است به خود
 به كرامت انسان و ات،يهر دو، به ح

حقوق جامعه تجاوز كرده اند، برابرند، 
از .  كندياما اعدام تجاوز را  دوبرابر م

 بدتر ي نظر، اعدام از خود كشنيا
 بدتر است و زي نيگرينظر داز . است

 -  را جامعه هاي خودكشنكهي انآ
 دانند و تا يدولت ها معموالً جرم م

 لي اسباب و عوامل موشند كيبتوانند م
اما .  بردارنداني را از ميبه خودكش

 يدولت خود تصد -اعدام را جامعه
 در واقع از قي طرني كند و به ايم

(=  كاهد و به قدرت ي ماتيارزش ح
 دهد و فرصت انتقاد ياصالت م) زور

محكوم از از خود و فرصت اصالح را 
  .ردي گيم

 ي خودكش،يگرياما از جهت د      
 ي جهت كه خودكشنياز ا. بدتر است
 از ي مطلق و چشم پوشيريفعل پذ

.  است ياستقامت در احقاق حق زندگ

 ضد يعني قدرت، انيخود را به ب
 يهرگاه خودكش.  سپردن استات،يح

 با ستم ياروئي از روي ناتوانابراز
همچون رواج (  باشد ياجتماع
، ) و زنان جوانان نزد دختريخودكش

 همانا خود كشتن ، روشني ترالنهيذل
 دانند و ي كه منهاآ تيمسئول.  شوديم

 دهند يبه دارندگان حق هشدار نم
 شي حقوق خو،ي خودكشيكه به جا

 اديرا بطلبند و از استقامت نترسند ز
 است از سر ي واكنشي،شخودك. است
 كه اگر آنها به ي در حالصال،ياست

 كشته هم شيفرض بر اثر استقامت خو
 است بخاطر ي مرگني شدند ايم

 دي جاواتي حنيبنابرا. احقاق حق 
 شود انسانها به ي سبب مرايز. است 

 و قدرت ابندي وجدان شيحقوق خو
   .زدي بر خانيمتجاوز از م

 
 يس خداشناايآ:  پانزدهمپرسش

 ي مديقائالن به اعدام با اصل توح
 سازد؟

 
 پاسخها نكهآبا  : پاسخ پرسش پانزدهم

 پاسخ به پرسش ،نيشي پرسش پ14به 
پانزدهم را در بردارند، چند نكته را به 

 :  شومي مادآوري ريشرح ز
 اتي است كه حي قانونديتوح 1 – 15

 ي ميروي پنآهر موجود زنده از 
 لي ميچرا كه تا عناصر دارا. كند

 در گر،يكدي شدن  با بيجفت و ترك
 و ندي نجودي توحني معينسبت ها

 ابندي محركه نيروهاي ناي روي و نيرهبر
 نكنند، موجود دايو جهت و هدف پ

در برابر، تا عامل . ديآ ي نمديزنده پد
 به درون موجود روني از بي عواملاي

 و مجموعه ندياي در ناي ديايزنده در ن
 متضاد بدل يهايندزنده را به گروه ب

 نكنند، موجود زنده گرفتار جبر اينكند 
 د،ي شود؛ تضاد، برخالف توحيمرگ نم

 يروي پنآ است كه مرگ از يقانون
  )3( كنديم

 ي واقع مي نمونه، هر زمان قتليبرا    
 در قاتل و در ي عواملايشود، عامل 

 كه در يگرانيرابطه او با مقتول و د
 وارد دي او هستند، باي اجتماعطيمح

 رو، نياز ا.   باشندايشده باشد 
 ممكن است كه ري به غكياوالً،نزد

 تي مقصر وقوع جنا"تنها" را يكس
 ،يدي توحني در نگرش داً،يشمرد و ثان
 اني تضاد را از مدي بايمجازات م

 ديبردارد و با برقراركردن توح
 و جبران مي را ترمتي جنا،ياجتماع
  .كند
 كه يزانيمدر جامعه ها، به  2 – 15

 و جرائم و تيتضادها وجود دارند، جنا
 ي اجتماعي هاي و نابسامانبهايسآ گريد
مقصر وجود تضادها .  وجود دارندزين

.  جامعه هستندنآدر هرجامعه، مردم 
 خاطر كه روابط خود را نينه تنها بد

 بر ست،ي زطي و محگري ديبا جامعه ها
 كنند و ي نمقرار بر،ياصل موازنه عدم

 ي اجتماعي را عامل تضادهاگريكدي
 كه به زي خاطر نني گردانند، بلكه بديم

 تك تي و بسا ثنوتي ثنود،ي توحيجا
 ي قدرتاني را اصل راهنما، و بيمحور

 است ، تي ثنونآ اي ني ايايرا كه گو
 اساس با ني كنند و بر ايباور راهنما م

 يي روابط قوا،عتي و با طبگريكدي

  و خشونت زازيمآ خصومتاغلب 
 كه نستآ جهينت.  كننديبرقرار م

 شوند و يتضادها بر تضادها افزوده م
 گري ها و جرم ها و دتيانواع جنا

.  كنندي مدي را تولي اجتماعيبهايسآ
 ريي به تغي اجتماعيبهايسآ از يريشگيپ

 ي تضاد زدائزياصل و باور راهنما و ن
 ةوگرنه، در جامع.  كندي مدايتحقق پ

 دي تشدانگري ب تضاد، مجازات اعدامپر
تضادها و بسا مشوق روش كردن 

 تهايخشونت و افزودن بر جرائم و جنا
در برابر، لغو مجازات اعدام .  شوديم
، از جمله  ي با خشونت زدائدي باي مز،ين

 و ي اجتماعياز راه كاستن از تضادها
 زاني و انس بر مديافزودن بر توح

 . عدالت همراه شود
 يجتماع به روابط انچهآدر  3 – 15

 زدودن ،ي شود، موازنه عدميمربوط م
در .  دهدي ميزور از رابطه ها  معن

 هم از ي اجتماعي تضادهاقت،يحق
 نيشتري و هم بنديآ ي مديروابط قوا پد

 رو، نياز ا.  دهنديكاربرد را به زور م
نخست ساخت دولت است كه در 

 قوارابطه با جامعه، نه ترجمان روابط 
 تحت تيثر حاكم و اكتي اقلانيم

 انگري بدي كه با،آنها) زور(= قدرت
 يحقوق انسان و حقوق شهروند

.  بگرددي جامعه و حقوق ملياعضا
 مي تنظلهي كه زور را به تنها وسيدولت

 كند، يرابطه خود با جامعه بدل م
، ي است و با هر زور گرفتنيمجرم اصل

 نيا. دي افزايبر بار زور در رابطه ها م
 كند ي ارعاب ملهيدولت اعدام را وس

 دادم سبب حي كه توضيبياما به ترت
وسعت و شدت گرفتن خشونت و 

 ي ها مي و نابسامانبهايسآ شيافزا
 .گردد
 است كه اثر ي قرار، بر قاضنيبد        

 افزوده شدن اي بر كاسته شي خويرأ
. وزن زور در رابطه ها را لحاظ كند

.  استدنياعدام، زور را اصالت بخش
 كند كه يعه القاء ماعدام به جام

 روش قاطع و كارساز زور يپندار
 نيبسا جامعه را از توجه به ا. است
 و ب كند كه زور خوي غافل متيواقع

 كه اعدام را يجامعه ا. بد وجود ندارد
 كه قتل دي گوي در واقع م،ردي پذيم

 " بد" زوريعني مثال، ي برا،يعمد
 و مشروع " خوب"  زور، اعداميول

 كس كه دست به نآ ستياما ك. است
 را، به خود،  نآ شيشاپي بزند و پيعمل

 رو است كه نيمشروع نباوراند؟  از ا
 يع را نوي بدي در تالفي سعن،آقر
 ي مي متقابل و افزودن بر بدئهيس

 كند كه يو فراوان تكرار م)  4(داند
 انسانها از پرستش زور و بكار بردن يا

 .ديستيزور باز ا
 ابهام و وردهآرقتل از جمله ف  4- 15

 اي ابهام ،اعدام قاتل. بسا ابهام ها است
 ي منهاآبلكه بر.  كنديابهام را رفع نم

 ، كاملدي توحقت،يدر حق. ديافزا
 ، و تضاد كاملوردآ ي كامل متيشفاف

اگر تكرار كرده .  سازديابهام كامل م
 از اصول دي باي ميام كه قاض

 ني بد، كنديروي قضاوت  پيراهنما
 اصول، نآ از يرويكه با پخاطر است 

 شوند و ي مدهي ابهام دريپرده ها
 از شركت كنندگان كي هريسهم ها

.   گردندي مشخص متيدر وقوع جنا
 تي واقعي در پرتو شناسائزيجامعه ن

 تيهمان سان كه هست، از وقوع جنا
  و نه از موزدآ ياست كه درس م

  .  به مجازات اعدامي جانتيمحكوم
 امروز كه تأمل يدر جامعه ها      
 – غرب ي در جامعه هاي حت– ديكن
 يني قتلها و جرائم سنگارندي بسد،يني بيم

 نديآ ي نمرونيكه هرگز از پرده ابهام ب
 عي ها سرتيا قتلها و جننيحگم ا. 

 در تي كه جناني اي شود برايصادر م
 بطور يتيبه ندرت، جنا. ابهام بماند

 و يقاض . ديآ يكامل از ابهام بدر م
 لي منصفه و  دادستان و وكأتيه

 ي نملي را تشكيمدافع، مجموعه ا
 بلكه هم ،قتي كشف حقيدهند برا

  ي هستند كه رو در رويوردهائآ
 ي مكي كه هررندي گي قرار مگريكدي

 نياز ا.   غلبه كند يگريخواهد بر د
 عبرت هيرو است، مجازاتها نه تنها ما

 يري گانتقام به لي شوند بلكه مينم
 رو، نياز ا.  زندي انگيا بر م ريشخص

 اني، در جردياصل راهنما كردن توح
 در دادگاه، شرط زي به بزه و نيدگيرس

 .  عدالت استزانيعمل به م
 به ضيبنا بر اصل تضاد، تبع 5 – 15
 و بسا ستوده است رفتهي پذ،ي جانانيز
 در باره ضي تبعد،ياما بنا بر اصل توح. 

 ،اممجازات اعد.  ناستوده است يجان
 است كه كامالً بر اساس يمجازات

 كه ني احيتوض.  استوار استضيتبع
 از مقتول، اتيگرچه، قاتل با سلب ح

 قائل ضي تبعات،ي در حو خود و اانيم
شده است  اما اعدام او،  اوالً از مقتول، 

 با اعدام، اًيثان.   كند ي نمضيرفع تبع
 را  به سود خود و ضيجامعه همان تبع

 جه،يدر نت.  برد ي، بكار م قاتلانيبه ز
 از – ضي از بنا گذاشتن بر تبعريغ

  و - ي اجتماعيبهايسآعوامل مهم 
 از ي خاليدگي تضادها،  رسديتشد

.  كند ي ناممكن مزي را نتيابهام به جنا
 موجود يضهايچرا كه قضاوت تابع تبع

.   شود ي در جامعه مهيو واجب الرعا
تابع  و هي رو، استقالل قوه قضائنياز ا

 و نآ قضاوت كردن ياصول راهنما
 كه از جمله آن ي سامانه جزائرييتغ

 ري غيممنوع كردن اعدام و مجازاتها
 در ي  نقش مهمت، اسميقابل ترم
 ها و كاستن از تضادها و ضيزدودن تبع

 .  داردي اجتماعديافزودن بر توح
، جرمها و تيبنا بر اصل ثنو 6 – 15

 نييال، تعمجازاتها در رابطه با محور فع
 مثال، در جامعه يبرا.  شوند يم

 محور هي  سرمابرال،ي لي دارهيسرما
 از جرمها يعيپس بخش وس. فعال است 

  . شودي منيي محور تعنيدر رابطه با ا
 مثال، در فرانسه، ورود به بانك يبرا( 

 بدون قصد ي حته،با داشتن اسلح
  ) . .مجرمانه، جرم است

نظام « و  محور، شاه روز،ي درانيدر ا
 امروز،  رانيبود و، در ا » يشاهنشاه

 محور است و جرائم هي مطلقه فقتيوال
 نيي محور تعنيو مجازاتها  بر وفق ا

 ي محور، محورهانيجز ا. شده اند 
 برداشتن اني وجود دارند، از مزي نگريد

 افتي  از عوامل مهم بازهامحورها  نه تن
 است، بلكه سامانه ي اجتماعديتوح
 ي كند و مجازاتهاي مگريا د ريجزائ

 محل ي و جبران را بمي قابل ترمريغ
 .  كنديم

 در گري بار دكي نكيا 7 – 15
  :مي گانه شما تأمل كن15 يپرسشها

 نظر و رندهيكه در برگيي  پرسشها 
استدالل موافقان اعدام هستند، همه، 

.  مصلحت و نه حق هستند انگريب
 هستند كه مصلحت ي طرزفكريايگو

 و حاكم بر حق قتي حق و حقرا فوق
  نسبت قدرت به قت،يدر حق.  داننديم

  .  است دحق، نسبت تضا
  15صفحهدر 
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  بحث تحليل در باره  ارتباط با امريكا  
بعضي مي گفتند معامله انجام . بود 

گرفته است بدون اين كه ايران امتياز 
عده . ورده باشد آدر خوري بدست 

نه اي  كه نزديك به بيت خاماي ديگر
خر كار را آشما :    مي گفتند،بودند

زيرا كار معامله  تا .  شايد مي بينيد 
ما قدم اول را .  اينجا پيش نرفته است 

.  در رابطه با عادي سازي بر داشته ايم 
  مثال ، 

 حزب اهللا تا  ، در رابطه با لبنان- 1
پيش از ورود در معامله، موضع 

در مورد رئيس . تهاجمي داشت 
ي لبنان ،  سخت طرفدار  جمهور

شش ماه پيش .  انتخاب ميشل عون بود
. با وي قراردادي را نيز امضا كرده بود 

حزب اهللا با هماهنگي ايران،  دست به 
انتخاب موثر ترين فرد از ميان 
مسيحيان ماروني زده بود و به انتخاب 

حاال به .  مدآولي كوتاه  .  او مصر بود 
شل سليمان  مي–انتخاب فرمانده ارتش 

اين تغيير موضع .  متمايل شده است -
از تهاجمي به تدافعي ، حاصل ورود 
ايران به معامله با امريكا است وگرنه ، 

حزب اهللا . مد آحزب اهللا كوتاه نمي 
ن مي ترسد كه ايران بر سر آنيز از 

  .  ن، با امريكا معامله كند آ
      اما ايران  برگ برنده اي به نام 

ن را بيهوده آلبنان دارد و حزب اهللا 
با اين برگ بازي مي . خرج نمي كند 

شما . امتياز رد و بدل مي كند  .  كند 
ببينيد كه ايران امتياز مي گيرد و 

در ماجراي  .   امريكا امتياز مي دهد 
زادي كاظم دارابي و دو عضو حزب آ

اهللا لبنان،  چند جسد اسراييلي از 
و چند  .  حزب اهللا به اسراييل داده شد

در اين  .  زاد شدند آلهي  اسير حزب ال
كاظم . لمان دخيل بوديم آ  ما و ،ماجرا

 نيز در ازاي  امتيازاتي به دست را
  . ورديم آ
 براي ايران حزب اهللا و حماس و - 2

.  جهاد اسالمي واقعا خط قرمز هستند 
نها را به طور كامل از دست آاگر 

رنده بدهيم ديگر ، براي بازي ، برگ ب
  . اي در دست نخواهيم داشت 

     طرفهاي بحث خاطر نشان كردند 
كه حفظ واليت مطلقه  از همه اينها 

ن رژيم حاضر آبخاطر . مهمتر است 
از خيلي چيزها از جمله حزب است 

اهللا و حماس و جهاد اسالمي نيز در 
بله ولي :   پاسخ شنيدند .  گذرد 

نگونه كه مي آوخامت اوضاع ايران 
خامنه ( قا آروزي كه .  ارند  نيست پند

احساس خطر كرده بود )  اي 
فرماندهان نظامي و سپاهي را فرا 

 گفته مي شود :نها گفت آخواند و به 
نها به آاوضاع در ايران خوب نيست و 

ايشان گفتند كه شما نگاهي به 
كشورهاي اطراف مانند عراق و 

... افغانستان و لبنان و پاكستان و 
يا اوضاع ايران  ببنيد كه آدازيد وبن

  ن كشورها است ؟ آمثل 
  شما خيالتان :نها به رهبري گفتند      آ

ازاين بابت راحت باشد ما هنوز 
تدابيري را كه طراحي كرده ايم  بكار 

ولي شما بايد اين را در .  نبرده ايم 
نظر بگيريد كه اگر فشار بر مردم بيشتر 
شود ممكن است كه وضعيت هم فرق 

د و بايد در اين مورد قدري بكن
فشارهاي اقتصادي و اجتماعي را از 

  . مردم برداشت تا انفجار صورت نگيرد 
مدن ايران آ  چون در باره كوتاه - 3

اينكه مي : در عراق پرسيده شد، گفتند 
رامش برقرار شده آگوييد در عراق 

ما در .  است تا حدي درست است 
سر مذاكراتي كه داشتيم با امريكا بر 

مده ايم و به امريكايي آاين قضيه كنار 
ها تعهد داده ايم كه سالح هاي كشتار 
امريكايي ها را به گروههاي مسلح 
مستقر در عراق ندهيم و اينكه مي بينيد 
كه كشته هاي امريكا در عراق كم شده 

اند به همين دليل است البته ما در 
ن برخي از زندانيانمان را نيز آقبال 

اما همه توقعي نيست . يم زاد كرده اآ
امتياز جدي مي خواهيم . كه داريم 

كه پذيرفته شدن ايران است بمثابه ابر 
  . قدرت منطقه 

     ايراد شد كه امتياز ناگرفته ، امتياز 
دادن ممكن است فرصت گرفتن امتياز 

پاسخ .  بزرگ را از دست رژيم بگيرد 
در مورد اينكه ايران و امريكا : دادند 
فقاتي رسيده باشند اين درست به توا

است و رسيده اند  اما نه به اين وسعت 
مذاكراتي شده است اما بايد  توجه . 

داشت  كه ايران همه داشته هايش را 
به طور يكجا در اختيار غربي ها قرار 

  . نمي دهد 
 در مورد  سفر  پوتين  به ايران و  - 4

متن پيشنهاد او به خامنه اي،  مي گفتند 
قاي آولي .  مال سري است   كا:

رئيس دفتر خامنه ( محمدي گلپايگاني  
قاي مصطفوي، آدر جلسه معارفه ) اي 

رييس سازمان ارتباطات اسالمي ، گفته  
قاي پوتين زماني كه مي آ: است

خواست از نزد رهبر برود و 
  : خداحافظي كند به او گفت 

قا من پنجاه و چند سال سن دارم و    آ
شما هستم به شما در حكم فرزند 

پيشنهاد مي كنم و اگر جاي شما بودم 
اين پيشنهادات را مي پذيرفتم زيرا 
مطمئن هستم كه در غير اين صورت 

اما اين كه چه .  زيان مي كنيد 
پيشنهادي داده است ، هيچ اطالعي 

تنها مي دانيم كه  . درز نكرده است 
  . سنبه پرزور بوده است 

منه اي  كليد       پيشنهاد  پوتين به خا
هيچ كس . رمز تغيير رويه رژيم است 

حاضر  نيست  در باره  مفاد پيشنهاد 
احمدي نژاد نيز ، وقتي .  صحبتي كند 

از او پرسيدند  پاسخ شما به پوتين چه 
 نمي خواهد به :بوده است،  گفت 

 .پرسش  پاسخي بدهد 
 در مورد درگيري  احمدي نژاد با  - 5

يت خامنه اي پور محمدي، نزديكان ب
اختالفات احمدي نژاد و پور : گفته اند 
نقدر ساده  نيست كه اين دو  آمحمدي 

بتوانند در كنار هم به كار خود ادامه 
  من :پور محمدي گفته است . دهند 

ن ادمهايي نيستم كه وقتي فشار آاز 
نقدر آ. وارد  مي شود جا را خالي كنم 

 ن وقتآمي مانم تا به من بگويند برو و 
، جريان براي من روشن است كه چه 

  .بايد بكنم 
 90:  عباسي گفته است » سردار  « - 6

در صد خطر  از بحران هاي داخلي  
عباسي :  در باره سخن او گفتند . است 

او قطعا  از .  بيهوده صحبت نمي كند 
،  زيرا ،  اوال . اموري اطالع دارد 

رهبري سران سپاه را احضار و در باره 
ت بد كشور ابراز نگراني كرده وضعي

، بنا بر شواهد ، احتمال  است و ثانيا 
. گسترش دامنه اعتراضات قوي است 

اعتراضات هنوز سازماندهي شده 
نيستند و مي توانيم بگوييم خطر سختي 

اما هم . نظام را تهديد نمي كند 
قاي عباسي و هم آصحبت هاي 

صحبت هاي برخي از مسئوالن  
اري را  كه به رهبري اطالعاتي و هشد

ماده روياروئي با آداده اند كه بايد 
برخي از حركتهاي مردمي را داشته 
باشد، حاكي از وجود بحران و خطر 

يك علت عمده متمايل .  نست آتشديد 
شدن نظام به حل بحران خارجي ، 

مادگي براي مقابله با آپيدا كردن 
اين عقب نشيني . بحران داخلي است 

 و داشته هاي نظام براي حفظ نظام
اين بار نظام نتوانست تركيبي . است 

مناسبي از بحرانهاي داخلي و خارجي 

كه مردم را در ترس و بي حركتي 
تورم عنان . ورد آنگهدارد، بعمل 

گسيخت و احمدي نژاد بيش از اندازه 
بي حيثيت شد و بيماري  نيز از توان 

  .  كاري رهبر كاست 
اين وضعيت  كه با : نها گفته شد آ    به 

شما توصيف مي كنيد نظام براي حفظ 
خود از خطوط قرمز خود عقب نشيني 

بابا خطوط : پاسخ دادند . كرده است 
گرچه هر زمان الزم ! قرمز كدام است 

دمها روي خدا هم  آباشد برخي از اين 
معامله مي كنند چه رسد به ماجراهاي 

اصل حفظ . هسته اي و لبنان و عراق 
اما وضع . قه فقيه است واليت مطل

بدانحد از وخامت نيست كه رژيم 
  .حاضر شود همه چيز را بدهد 

 در مورد ساختار واواك و ديگر - 7
دستگاههاي اطالعاتي  ايران در 

 هر در: كشورهاي ديگر ، گفتند 
سفارتخانه اي دو نفر از نيروهاي 
اطالعاتي با پوشش  مأمور وزارت امور 

ر برخي د.  خارجه  حضور دارند 
  .مواقع اين افراد  از سپاه قدس هستند 

 هر سفارتخانه اي دو نفر نيروي در   
اطالعاتي داريم حال دبير اول است 

بالخره ... يا دبير دوم و يا رايزن و يا 
هم كار شناسايي و .  حضور دارند 

اطالعات را انجام مي دهند و هم 
برخي از اين . كنترل سفارتخانه را 

وه بر كنترل سفارت خانه، مأموران،  عال
كارشان را در بيرون با نيروهاي محلي 
براي شناسايي نيروهاي مخالف انجام 
مي دهند و اطالعات مربوط را به 
ايستگاههاي مستقر در كشورهاي خارج 

  .ارسال مي دارند 
بزرگترين ايستگاههاي اطالعاتي ايران 

 – قبرس –لمان  آ–در كشورهاي لبنان 
هر .  ستقر هستند كويت و روسيه م

كدام از اين ايستگاهها كار نظارت بر 
اخبار . چند كشور را بر عهده دارند 

ن كشورها به اين ايستگاهها آمربوط به 
ارسال و بعداز بررسي و كنترل و طبقه 
بندي كردن، به ايران ارسال مي كنند 

.  
    در برخي از كشورها نيروهاي 
اطالعاتي و سپاهي تحت پوشش 

ارجه خيلي زيادتر هستند وزارت خ
مثال در عراق و افغانستان و لبنان  مي 
توان گفت  بسياري از نيروهاي مستقر 
در سفارتخانه يا از اطالعاتي ها  هستند 

  .يا از سپاه قدس 
در عراق حتي سفير هم از سپاه قدس 

در اين سفارتخانه ، چندين نفر .  است 
قاي آ. ديگر از افراد سپاه قدس هستند 

، سفير ايران درعراق، زماني قمي
   .مسئول اطالعات سپاه قدس بوده است

   واواك ، بعد از رفتن فالحيان،  - 8
. ن واواكي كه بود نيست آديگر 

اعضاي واواك  به چند گروه تقسيم 
سازمانهاي اطالعات موازي  .  شده اند 

  .مده اند آهم كه بوجود 
    در زمان فالحيان ، واواك قوي بود 

ن حكومت دست هاشمي چو. 
رفسنجاني بود و خامنه اي هم قوت 

فالحيان ، در داخل و . نگرفته بود 
خارج از كشور، افراد زيادي را  بكار 

ه اي نكه محسني اژآحال . گرفته بود 
حتي در خود وزارتخانه حرفش 

در همين قضيه . نچنان بهايي ندارد آ
مجلس ختم پسر عباد همه ديدند كه 

زير و معاونان او تره كسي براي حرف و
هم خورد نكرد و برخي از اعضاي 
واواك ، بدون ترس از توبيخ،  با 

ن آدستور او مخالفت كردند  و به 
  . مجلس رفتند

نقدر بل بشو است كه خود آ   واواك 
ديگر .  وزير هم نمي داند چه بايد بكند

برخي .  ن ابهت از ميان رفته است آ
  گروههاي اطالعاتي ديگر  يعني
اطالعات موازي، قدرتمند تر از 

مانند سپاه كه .  واواك عمل مي كنند 
مي توان گفت جاي اطالعات دوران 

بيشتر  .  فالحيان را گرفته است 
اما در  اين . خارجي كار ميكند 

سازمانها، نفوذي ها زيادند  و اطالعات 
  .بسياري به خارج درز مي كنند

  
نظاميان : فايننشال تايمز 

  :ران خطر داخلي ايران نگ
  
)  دسامبر 28( فايننشال تايمز   ◄

گزارش از تهران را به قلم نجمه 
نكات عمده . بزرگمهر انتشار داده است 

  :اين گزارش عبارتند از 
  پاسداران را متهم مي امريكا سپاه  ●

كند كه در عراق، شورشيان را مسلح 
مي كند اما سپاه خود بزرگ ترين  

 بحران بين خطر براي كشور را نه
المللي كه از رهگذر برنامه اتمي پديد 

مده كه تهديدهائي مي داند كه از آ
  .درون متوجه رژيم هستند 

     محمد علي جعفري، فرمانده كل 
سپاه پاسداران ، به دنبال منصوب شدن 

مسئوليت اصلي : به اين مقام ، گفت 
سپاه پاسداران مقابله با تهديدهاي 

تهديد در صورت . داخلي است 
خارجي  ما به ارتش در دفاع از كشور 

  .مي پيونديم 
      او از اصالحات ساختاري در سپاه 

قصد او از اصالحات . سخن گفت 
. ساختاري ادغام بسيج در سپاه بود 

 ميليون نفري بسيج از اين 5/12نيروي 
پس، مي بايد بعنوان بازوي سپاه كار 

  . كند 
هاي  هزار پايگاه  در سازمان70 در ●

دولتي و مساجد و دانشگاهها ، افراد 
بسيج چشم و گوش جمهوري اسالمي 
هستند و بعنوان پاسدار انقالب عمل 

نها در پذيرفته شدن آنفوذ . مي كنند 
به اين سازمانها ، وسائل الزم را براي 
ايفاي نقش نيروي ايجاد رعب بازي 

  .كنند
     جعفري مسئوليت اشراف بر بسيج را 

ست و فرماندهان سابق پيدا كرده ا
او اميدوار . بسيج را تغيير داده است 

است شمار بسيجيها را در ده سال 
.  ميليون نفر برساند 20ينده ، به آ

 3نها، تنها  آتحليل گران مي گويند از  
  . ميليون تن تعليمات نظامي راديده اند 

 هزار  نفرات و 125 سپاه داراي  ●
ي است  نيروي  زميني و دريائي و هوائ

واحدهاي بسيج و سپاه قدس نيز . 
سپاه قدس چند هزار نيروي .  هستند 

خوب تعليم ديده  و مأمور عمليات در 
نيروي . بيرون از مرزهاي كشور است 

واقعي سپاه پاسداران، نيروي زميني 
  . نست آ
 كيهان ، ارگان بنيادگرايان، كه ●

سخت از بسيج حمايت مي كند، ماه 
ترين خطرها  بزرگ : پيش نوشت 

ينده رژيم ، خطري است كه آبراي 
ن نقش كليدي آبازيگران داخلي در 

حسين تائب ، معاون فرمانده . دارند 
بسيج ،  خطرها را فهرست مي كند و 

را » انقالب مخملي « نها، آدر رأس 
ن، نفوذ  در آبعد از . قرار مي دهد 

قرار )  اشاره به اصالح طلبان ( رژيم 
  .دارد 

سال جاري ، رژيم صدها تن از     در 
دانشجويان را توقيف كرد ، زناني كه 
براي كسب حقوق فعاليت مي كنند و 
معلمان و كارگران بسياري نيز توقيف 

اينها متهم مي شدند كه با . شدند 
مخالفان رژيم در خارج از كشور 

زاد شدند اما آبسياري . ارتباط دارند 
  .ورد آتوقيفها يك جو ترس بوجود 

پيدا كردن  نقش بزرگ ترسپاه در  ●
بسيج  در برخي اين ترس را بوجود 

ورده است كه سپاه بر دولت دست آ
يابد و كشور را تحت مهار خود در 

  . ورد آ
      ايران با گروههاي تجزيه طلب 
كرد و عرب و بلوچ و بمقياس كمتري 

ذري در استانهاي مرزي روبرو است  آ
ين كه و امريكا را متهم مي كند به ا

  . حامي اين گروهها است 
       جعفري هشدار مي دهد كه 
تهديدهايي كه متوجه جمهوري 

بسيار وسيع تر و « اسالمي هستند 
يت آ. » پيچيده تر از سابق شده اند 

اهللا علي خامنه اي، در مقام فرمانده 
كل قوا ،  تغيير در بسيج را تصويب 

  .كرده است 
رهبر :       يك تحليل گر مي گويد 

ينده كشور  است و به نيروهاي آنگران 
گروههاي در پي تغيير ( شهري 

و روشنفكران و تكنوگراتها ) اجتماعي 
بنيادگراها بر اين باور . اعتماد ندارد 

هستند كه اصالح طلبها ستون پنجم 
دشمن در داخل كشور هستند  و بايد 
از هر گونه فعاليت سياسي ، از جمله 

ه مارس ، ممنوع شركت در انتخابات ما
  .شوند  

 نظام دخالت در سياست را بر قواي ●
بسياري  از . مسلح ممنوع كرده است 

اصالح طلبان مي گويند بسيجي ها را 
بسيج كردند تا مردم را به دادن رأي 

يك تحليل . به احمدي نژاد  بر انگيزند 
مداخله مهم سپاه :  گر ديگر مي گويد
در . د ببعد  بو1997در سياست ، از   

ن سال، خاتمي به رياست جمهوري آ
ن، سپاه دخالت آپيش از .  انتخاب شد 

  .معني داري در سياست نكرده بود 
اين تحليل گر نزديك : انقالب اسالمي 

بدون سپاه، كودتاي خرداد : بين است 
ن نيز، نگاه آبعد از .  ناممكن بود 60

 سال در جنگ، از 8داشتن ملتي بمدت 
داشت كه سپاه قدرت جمله اين هدف را 

نظامي اول و ستون پايه اصلي استبداد 
با رسيدن  هاشمي . مالتاريا بگردد 

رفسنجاني به رياست جمهوري،  مافياها 
بتدريج، مافياهاي نظامي . شكل گرفتند 

 مالي ، نقش اول را پيدا كردند و اينك –
خطر داخلي « .  بر دولت مسلط هستند 

سيله در همان حال كه جدي است، و» 
مداخله بازهم بيشتر سپاه در سياست و 

   .ن نيز هستدآوردن آبه مهار كامل در 
  

خبرها از درون رژيم 
گوياي بلبشوي روز 

  :   افزون اند 
     
 دوباره بد شده خامنه ايحال  ◄

مدتها است كه در صحنه سياسي . است 
گاه بگاه او را . حضور جدي ندارد 

  و نشان مي دهند كه براي اين گروه 
  5صفحهدر 

  
  

 خطر بحران داخلي ؟
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وضعيت . ن گروه سخنراني مي كند آ
ي خمينخر آ ور روزهايآبيت او ياد

در درون رژيم صحبت از . است 
اينست كه بحران اتمي مي بايد در 

زيرا اگر به . حيات خامنه اي حل شود 
بعد از مرگ او بماند، برخوردهاي 

   .ورد آشديد در خود رژيم پديد مي 
احمدي حامي  » اصول گرايان«  ◄

نژاد به علي الريجاني مراجعه كرده و 
به او پيشنهاد كرده اند  از ائتالف با 

خارج و ...  قالي باف و–محسن رضائي 
به او قول . نها وارد شود آدر ائتالف با 

اما او . رياست مجلس را نيز داده اند 
نها با رئيس كنوني آ. نپذيرفته است 

 زيرا .مجلس نيز نتوانسته اند كنار بيايند 
او حاضر نشده است خود را از 
انتخابات دور بعدي رياست جمهوري 

  . كنار بكشد 
 خاتمي با ناطق نوري ديدار كرده ◄

خطري كه رژيم را تهديد مي . است 
ويز او بوده است در آكند، دست 

پيشنهاد زندگي سياسي ميان گرايشهاي 
بطور واضح، . وفادار به رژيم در تفاهم
الح طلبان و رد نشدن صالحيت اص

ايجاد مجلسي از اين گرايشها بوده 
   .  است 
سفر اخير خاتمي به تبريز با  ◄

هماهنگي و همراهي امام جمعه تبريز 
ه انجام شد) محسن مجتهد شبستري(

 .است
  گزارشزيرا  وزير كار دلخور است ◄

 وامهاي زودبازده، از كه  است داده 
مجموعاً حدود هزار ميليارد تومان 

يست و معلوم نيست اين مبلغ موجود ن
شود چندين  يادآور مي. كجا رفته است
در حدود همين مبلغ (ماه پيش هم 

  .  گم شد ) هزار ميليارد تومان
نژاد به وزير  شايع شد كه احمدي ◄

سابق نفت دستور فروش نفت داده بود 
، وزير سابق  ماهانه وزيري  با مخالفتو

 .رو شده بود روبنفت 
ي كل كشور گزارش  سازمان بازرس◄

مالي پيرامون نمايندگان مجلس هفتم 
در اين . نژاد داده است به احمدي

گزارش اشاره به حقوق ساالنه چهل و 
پنج ميليون تومان شده و نيز اشاره 
شده كه اكثر نمايندگان اين دوره 

اند كه امتياز  چندين قطعه زمين گرفته
ها پنجاه ميليون  هر قطعه از اين زمين

  .ستتومان ا
 شبكه دو صدا و سيما برنامه اي ◄

خبري دارد به نام اخبار بيست و سي 
دقيقه كه گويا توسط حسين 

. شريعتمداري و باند او تهيه مي شود 
اين برنامه در دو نوبت از يك عروسي 
برجسته در ايران كه ميان دختر يك 
وزير و پسر يك وزير ديگر انجام شده 
بود صحبت كرده بود كه انگشتر 

روس و داماد هر كدام به مبلغ يك ع
  .ميليارد تومان خريداري شده بود 

انسان در اين مراسم متوجه مي شود 
كه عدالت اجتماعي و عدالت محوري 

  .يعني چه 
مدند با آوزرايي كه وقتي بر سر كار 

امام زمان پيمان بستند، در عرض دو 
سال آنقدر پول دار شدند كه تنها يك 

نشان يك ميليارد انگشتر عروسي فرزندا
  .تومان شده است 

  يكي از  حزب اللهي ها، از گروه 
 درصد 60 ايران زير :مستقل، مي گفت 

ماري كه دولت آفقير مطلق دارد و 
 يك اگر. اعالم مي كند دروغ است 

 ميليون تومان حقوق 1كارمند ماهيانه 
 ،  ميليون تومان12بگيرد و ساليانه 

ي نزديك به عمر حضرت نوح طول م
بتواند چنين انگشتري را او كشد تا 

وردن آبخرد ولي عدالت محوري و 
نفت بر سفره مردم اين  زمان را به دو 

اين هم از معجزات . سال كاهش داد 
اد است كه به گفته ژحضرت احمدي ن

 البته شايد هم –دو تن از وزرايش 

مصداق  نا ايش–همين دو وزير باشند 
  ! اهللا هستند تبقي
  

 ميليون كارت 23صدور * 
ن آهويت براي مردگان و اثر 

  :؟!بر انتخابات 
  
 )  86 دي ماه 3( ه سرماي در گزارش ◄

ميليون كد 23«سرگرداني « زير عنوان 
مجلس هشتم دغدغه  در انتخابات» ملي

هاي گوناگون  جديدي را براي طيف
طلبان به  جمله اصالح سياسي كشور از

  : مي خوانيم ،  »وجود آورده است
 ،مصطفي پورمحمدي، وزير كشور     

 شنبه پيش در همايش تبيين
كه  هاي كارت ملي با بيان اين ويژگي

صادر   ميليون نفر كد ملي92براي «
از اين تعداد  « :، اعالم كرد»شده است

حياتند و بقيه   ميليون نفر در قيد69
  ».اند فوت كرده)  ميليون نفر23(

ارايه اين آمار خبر  وي همزمان با
 - مجلس هشتم–در انتخابات آتي «:ددا

  ».استفاده خواهد شد از كد ملي
 43از  « :پورمحمدي تصريح كرد

هزار نفر واجد شرايط  700ميليون و 
 ميليون نفر كارت 42راي دادن، براي 

ورمحمدي پ   ●».شده است ملي صادر
 ميليون نفر خبر 23در حالي از فوت 

 80صدور كارت ملي از سال  داد كه
   .  شده استآغاز
 ، آمار ايران اطالعات مركزر بناب

 كه 1385جمعيت كل كشور در سال 
 70شده است  آخرين سرشماري انجام

 نفر است و 782 هزار و 495ميليون و 
مركز تعداد متوفيان   اعالم همينربنا ب

 1384 تا 1380ثبت شده ايران از سال 
برابر است با يك ميليون و  تقريبا

   نفر819ار هزار و ششصد و چهل وچه
 كه به اختصار ميزان . هستند
روستايي  شدگان در نقاط شهري و فوت

 نفر، در سال 421ر525، 1380در سال 
، 82سال   نفر، در337ر237، 1381

، 1383 نفر، در سال 368ر518
    1384،361326 نفر و در سال 355ر213

  .نفر است
 با توجه به آمار فوق و از آنجا كه      

بيماري يا حادثه  ين مدتطي ا
اي چون سيل، زلزله  غيرمترقبه كشنده
  در كشور رخ نداده يا حتي جنگي

است تا شايد آمار ساالنه كشور را 
 وردآبرتوان  كند، مي دستخوش تغيير

شدگان طي دو  كرد كه ارقام فوت
 هزار نفر 800اخير نيز حداكثر  سال

 طي چهار سال گذشته آمار(بوده است 
 در هر سال بين حداكثر شدگان فوت
نفر   هزار337 هزار نفر و حداقل 421

توان   ، بنابراين مي)متغير بوده است
نفر را در   هزار400معادل گرد شده 

 در نظر گرفت كه 86 و 85هاي  سال
شدگان  فوت حداكثربا اين اوصاف 
تر از سه  جاري به كم كشور در سال
يابد، يعني آمار وزير  مي ميليون افزايش

واقعي  برابر اين ميزان 6/7شور تقريبا ك
   .است بوده
 ساله اخير 10 طي ، از سوي ديگر ●

نرخ  1385  تا1375يعني از سال 
جمعيت رشد متوسطي قريب به يك 

، 85در سال  ميليون نفر داشته است كه
 ،  هزار نفر بوده است، بنابراين850
افزايش جمعيت   سقف :توان گفت مي

دود يك ايران طي سال اخير ح
اگرچه هنوز  ميليون نفر بوده است

 به پايان نرسيده است اما با 86سال 
استفاده از علم  كمي اغماض و

احتماالت در اين ميان خيلي 
توان  حداكثر رقم مي بينانه و در خوش

گفت كه جمعيت ايران تقريبا بايد در 
 ميليون نفر ميل 72به سمت  جاري سال

وان ت ميبا اين اوصاف . كرده باشد
كه فاصله آماري بين تعداد  گفت

 72( آمار ايران  جمعيت كشور مركز
 92(و آمار وزير كشور ) ميليون نفر
بين تعداد   ميليون نفر و20) ميليون نفر

شدگان با توسل به آمار  فوت
كه  شدگان مركز آمار ايران فوت

شود  حداكثر سه ميليون نفر استنباط مي
نفر ميليون  23و آمار پورمحمدي كه 

 ميليون نفر 20اعالم شده است نيز 
   .اختالف وجود دارد

 250 ميليون و 48قابل ذكر است كه     
آذر سال پيش  24هزار نفر در انتخابات 

واجد شرايط بودند اما پورمحمدي در 
گذشته خود جمعيت  سخنراني شنبه

 700 ميليون و 43راي دهندگان را 
   .اعالم كرد هزار نفر نيز

گونه آمارها از سوي وزير  بيان اين ●
مجري برگزاري  كشور كه خود

انتخابات آتي است، سبب شد برخي 
جناح رقيب يعني  ها، در بين دغدغه
 . طلبان ايجاد شود اصالح

ايالم با  داريوش قنبري، نماينده   
ارايه آمارهاي خالف «كه  تاكيد بر اين

جدي در كشور  واقع به يك مساله
مستند «: ، گفت»تبديل شده است

ما به حدي  نبودن آمارها در كشور
است كه برخي خودشان هم آمارها را 

ارايه و استناد به  .قبول ندارند
نادرست از سوي مسووالن  آمارهاي

كشور ناشي از دو امر است يكي ضعف 
رساني كشور  آماري و اطالع در سيستم

. و ديگر تبليغات و نگاه سياسي به آمار
وعي ضعف فوق ن با توجه به دو

اعتمادي در بين مردم شكل  بي
نتيجه انتخاب  گيرد كه حتي به مي

خود نيز اطمينان حاصل نخواهند 
   . » كرد

ارايه آمارهاي «كه  اين وي با بيان
نادرست از سوي وزير كشور درباره 

ملي آن هم در آستانه  هاي كارت
انتخابات عامل تشديد نگراني درباره 

، »انتخابات آتي مجلس است سرنوشت
ضروري است نمايندگان «: تصريح كرد

تر تدبيري براي اين دو  سريع هرچه
 اتخاذ كنند و شرايط را براي

هاي الزم بر انتخابات فراهم  مراقبت
  .» آورند

آمارها و ارقام «كه  اين قنبري با بيان    
شده از سوي وزير كشور را به  ارايه
ها پيگيري  مركز پژوهش وسيله
دانم  عا نميواق«: ، گفت»كنيم مي

ميليون كارت ملي به اسم  23سرنوشت 
متوفي به كجا ختم خواهد شد چراكه 

ميليون نفر متوفي در  23 داشتن
هاي اخير با عقل هيچ انساني  سال

  ».نخواهد شد تحليل
خاني، نماينده همدان و  شهباز بيژن ●

 عضو فراكسيون اقليت نيز با بيان
آمارهاي وزير كشور درباره «كه  اين
 هايي را در دهاي ملي نگرانيك

، تاكيد »انتخابات ايجاد خواهد كرد
اداره  مراجع رسمي، به ويژه«: كرد

ثبت احوال كشور بايد پيگيري كند كه 
اشتباه كالمي  آمارهاي وزير كشور يك

كه معاونت حقوقي  بوده و يا اين
وزير را تاييد يا  وزارت كشور سخنان

  ».تصحيح كند
شوراي مركزي تمدن، عضو  مرتضي ●

گرايان نيز با بيان  فراكسيون اصول
بايد آمارهاي ارايه شده از  «  كه اين

 سوي دولتمردان را با مركز آمار ايران

حل  تنها راه«: ، گفت»مقايسه كرد
 هاي مسايل ايجاد شده درباره بحث

مربوط به آمارهاي خالف واقع مقايسه 
هاي  داده كردن آمارهاي دولتيان با

نماينده  » .ايران استمركز آمار 
آمار مركز ايران  اگر«: شهركرد افزود

ها را با دليل  اشتباه باشد دولت بايد آن
قانع كند و بالعكس و سپس  و مدرك

مردم و منتقدان را مطلع كنند و 
ها   آن دقيق را به اطالع آمارهاي
  » .برسانند

 ميليون 4با كاستن :  انقالب اسالمي 
 حق رأي و با  هز تن از دارندگان450

«  ميليون كارت ملي براي 23صدور 
، تكليف انتخابات از پيش معلوم )مردگان 

بنا بر مقررات، شناسنامه مردگان . است 
كشور مي » وزير « باطل مي شد و اينك 

 ميليون مرده كارت ملي 23براي : گويد 
چرا ؟ توضيحي نداده . صادر شده است 

   . است
  

مذاكره يا جنگ ؟ 
پوسيده ريسمان 

؟ نيروگاه بوشهر بوش
  و موشك ؟

  
بي نظير بوتو با طناب پوسيده * 

و بوش به چاه رفت و قرباني شد 
وضعيت پاكستان و اسلحه اتمي  

  اما  دست ،وردآاستقالل نمي 
ويزي ديگر براي تشديد فشار آ

  :به ايران مي شود
  
  دسامبر، بي نظير بوتو، در 27 در ◄

 در راول پايان يك اجتماع انتخاباتي
 72.  پندي، به ضرب گلوله كشته شد 

ن، بهنگام بازگشت به آدو روز پيش از 
پاكستان از توطئه خونيني جان سالم 

 تن 140ن،  حدود آبدر برد كه در 
بنا بر اطالعاتي كه انتشار . جان باختند 

  :يافته اند 
 از يك سال پيش از بازگشت او به ●

، پاكستان، حكومت بوش با پرويز مشرف
رئيس جمهوري پاكستان در گفتگو 

سرانجام  كندولزا رايس ، . بوده است 
وزير خارجه امريكا به بي نظير بوتو 
تلفن مي كند راه باز شد و شما مي 

  .توانيد به پاكستان باز گرديد 
 بنا بر توافق، مشرف رئيس جمهوري ●

. و بي نظير بوتو نخست وزير مي شدند 
استفاده مشرف، رئيس جمهوري شد و با 

از فرصت، حالت فوق العاده اعالم كرد 
ن، رئيس ديوان عالي آو با استفاده از 

قضائي پاكستان و قضات مخالف را 
  .  تغيير داد 

 بي نظير بوتو به حكومت بوش قول ●
داده بود در صورت  رسيدن به مقام 
نخست وزيري، به قواي امريكا اجازه 
تعقيب افراد طالبان و القاعده را در 

و گفته شده . اك پاكستان بدهد خ
است كه او پذيرفته بود  اسلحه اتمي 
پاكستان را تحت مهار امريكا قرار دهد 

.  
 حكومت مشرف نپذيرفته بود بي ●

نظير بوتو محافظان خارجي داشته 
اين حكومت خود نيز تن به . باشد 

.  حفاظت بايسته از جان او نداده بود 

ول تيم خود او نيز ، به توصيه هاي مسئ
. حفاظت از جان خود، عمل نمي كرد 

وردن از آن، سر بيرون آيك دليل 
  . خود رو زره دار خود  و كشته شدنش 

 مسئول القاعده در پاكستان دست ●
داشتن در قتل بي نظير بوتو را تكذيب 

حزب مردم پاكستان خواستار . كرد
رسيدگي بين المللي به قتل بي نظير 

 باره قتل بوتو ، همانند رسيدگي در
رفيق حريري، نخست وزير پيشين لبنان 

  .  شد 
    حكومت پاكستان قتل را به گردن 

.  القاعده و طالبان پاكستاني مي اندازد 
نقشه  ايجاد : اما بي نظير بوتو گفته بود 

ن آنيروي طالبان از انگلستان و بودجه 
در . از عربستان و اجرا از پاكستان بود 

لقاعده او را كشته صورتي كه طالبان و ا
باشند، همان بچه گرگ  او  را دريده 

  . است كه خود پروريده بود
،  2008 ژانويه 1 با وجود اين، در ●

باد گزارش آواشنگتن پس از اسالم 
كرد كه اعضاي گروه پزشكي كه 
كوشيده اند جان بي نظير بوتو را 

نها آنجات دهند، بشرطي كه نامي از 
مت مشرف برده نشود، گفته اند حكو

نها را سخت تهديد كرده است كه آ
مبادا كلمه در باره  چگونگي زخمي 

در .  ورند آشدن بي نظير بوتو بر زبان 
بيمارستان، هر مدرك مربوط به اقدام 
پزشكي در باره بي نظير بوتو را 
مأموران حكومت ضبط كرده و برده 

حكومت مدعي است بر اثر . اند 
خودرو انفجار، سر او به كناره سقف 

اصابت كرده و سبب كشته شدن او 
اگر چنين بود، دليلي بر . شده است 

ضبط مدارك و تهديد گروه پزشكي 
همانطور كه فيلم نشان مي دهد، . نبود 

به او از نزديك  گلوله شليك شده 
يعني قاتل بدون مزاحمت . است 

توانسته است خود را به نزديك او 
ل حد اق. برساند و بسوي او شليك كند 

اينست كه حكومت حفاظت الزم را 
بعمل نياورده و حداكثر اينست كه 

  .تروريست مأمور حكومت بوده است
  پيش از كشته شدن، متني را نوشته ●

بود كه در صورت كشته شدن، انتشار 
اما  . هنوز انتشار نيافته است . پيدا كند 

 دسامبر، حزب مردم 30روز يك شنبه 
 ،  بيلوال  پاكستان، پسر بي نظير بوتو

بي نظير .  ساله  را رئيس حزب كرد 19
وصيت كرده بود شوهر او ، زرداري ، 

اما او ، اين مقام را . رئيس حزب شود 
به فرزند  واگذاشت و پذيرفت كه تا 
پايان تحصيل بيلوال ، حزب را اداره 

حزب تصميم گرفت در انتخابات . كند 
  . شركت كند 

ها يك  اينك در پاكستان، امريكا تن●
برگ در اختيار دارد و او نيز پرويز 

مطبوعات امريكا و اروپا .  مشرف است 
متفق القولند كه سياست بوش در 

  . پاكستان به شكست انجاميده است
نها كه ترتيب قتل بي نظير بوتو را     آ

داده اند، عمل خويش را مشروع مي 
دانند زيرا كسي را كشته اند كه با 

 به پاكستان و امريكا بر سر بازگشت
صاحب مقام نخست وزيري شدن 

عمل بي نظير بوتو، . معامله كرده است 
. ناقض اصل استقالل و خطا بوده است 
. فرجام كار او درسي است براي همه 

 سوئيس نيز –اگر او متهم  به فساد بود 
اعالم كرد با كشته شدنش، پرونده بي 

 ، مي بايد دست از -نظير را مي بندد 
ي كرد  چنانكه مردم ن پاك مآ

 بخصوص بلحاظ –پاكستان بدو 
 درصد شهرت 15قاي آشوهرش كه به 

  اعتماد مي جستند و با روي -يافته بود 
وردن به جنبشي همگاني، خواستار آ

  ملت پاكستان . بازگشت او مي شدند 
  6صفحهدر 

  خطر بحران داخلي ؟
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مي بايد به او بمثابه نماد استقالل و 
گرچه توجيه . زادي اعتماد مي يافت آ

مي شود كه با مشاهده نزديكي هند به 
امريكا در برابر چين و نيز نياز مالي، 
پاكستان  ناگزير از نزديكي با امريكا 
. است، اما  اين توجيه پذيرفته نيست 

زيرا هند استقالل و توان اقتصادي و 
نظامي جسته است و نزديكيش به 
. امريكا، بمعناي دست نشاندگي نيست 

 نظاميان حاكم بر جامعه هندي دولت
براي اينكه جامعه پاكستاني . نيست 

حاكم بر سر نوشت خود شود، نياز به 
سازمانهاي سياسي و رهبري دارد كه 

ن و توانا به حل آمستقل و زبان حال 
  . مسائلش باشند 

نها كه دست به جنايت آ با اينهمه ، ●
زدند از كشتن بي نظير بوتو ، هم قصد 

نداشتند و خدمت به مردم پاكستان را 
بي . هم دشمنان مردم ساالري بودند 

نظير بوتو را بدين خاطر كشتند كه راه  
  . تحول بسوي مردم ساالري را  ببندند 

(  به دنبال قتل او، در اروپا و امريكا ●
رسانه ها قال و قيل در باره ) بيشتر 
و احتمال افتادن » اسالميستها « خطر 

نها به راه آاسلحه اتمي به دست 
: از سوئي مي گويند .  نداخته اند ا

جنگ بر ضد ايران ممكن است 
ورد ميان عرصه آپيوستگي بوجود 

تروريسم از هند تا اسرائيل  و از سوي 
هرگاه رژيم : ديگر هشدار ميد هند 

ايران كه در اختيار راديكالها است به 
بمب اتمي دست يابد،  خطر چند برابر 

  . بزرگ تر مي شود 
بزرگ اينست كه پاكستان  اما درس     

اگر . بمب اتمي دارد و استقالل ندارد
زاد نيز بودند آ مردمش ،استقالل داشت

ن نبود كه زير فشار حكومت آو امكان 
 چند و چون دولت پاكستان ،بوش

معين شود  و اين كشور را نيز عرصه 
   .جوالن تروريستها كند

  
ايران هر زمان بخواهد مي * 

 را از تواند ساختن بمب اتمي
سازمانهاي اطالعاتي . سربگيرد

بدست » مدرك جديد « امريكا 
  :ورده اند ؟ آ
  
 دسامبر 21(  به گزارش استراتفور ◄

، گرگوري شولتز ، نماينده )  2007
ژانس بين آامريكا در شوراي حكام 

: المللي انرژي اتمي گفته است  
متوقف كردن برنامه توليد بمب اتمي 

صميمي قطعي ،  ت2003در اواخر سال 
نيست زيرا ايران با جلوگيري از 

ژانس ، مي تواند آبازرسي مفتشان 
اجراي برنامه توليد بمب اتمي را از سر 

او  هشدار داد كه نبايد .  بگيرد 
گزارش سازمانهاي اطالعاتي امريكا را 
دليل بي نيازي از فشار و بسا تشديد 

چرا كه همين . فشار به ايران قرار داد 
از وجود » مدرك جديد  « سازمانها 

طرح همĤهنگ توليد بمب اتمي بطور 
بنا براين ، مي بايد به فشار بر . مخفي 

چنانكه اگر فشار نبود، . ايران ،افزود 
رهبران ايران تصميم به كنارگذاشتن 

. طرح توليد بمب اتمي نمي گرفتند 
، بعد از دو 2006اين امر كه در سال 

سال متوقف كردن غني سازي 
ن را از سرگرفتند، دليل كه آنيوم، اورا

ايرانيها مي توانند برنامه توليد اتمي را 
  . نيز از سر بگيرند 

      استراتفور بر اينست كه انتشار 
 پيامي ،گزارش سازمانهاي اطالعاتي

. است كه امريكا به ايران داده است 
هرگاه پاسخ مساعد در يافت نكند، 

سان مي تواند به وضعيت پيش از آ
امريكا نمي .  نتشار گزارش بازگردد ا

خواهد ايران احساس كند ديگر 

مجوزي براي وارد كردن فشار وجود 
  . ندارد 

       رويدادهاي ديگري مي توانند از 
سر گرفتن فشار بر ايران را موجه 

نها، يكي تحويل سوخت آاز .  بگردانند 
اتمي از سوي روسيه به ايران توأم با  

 تاريخ تحويل به تأخير انداختن
ديگري ، احتمال . نيروگاه بوشهر است 

حمله اسرائيل به ايران برغم گزارش 
امريكا  به . سازمانهاي اطالعاتي است 

ايران اين طور وانمود مي كند كه 
ن داشته آانتشار گزارش ، اسرائيل را بر

است كه خود در تدارك حمله نظامي 
امريكا مي خواهد . به ايران شود 

 ايران به توافق خود در مطمئن شود
مورد عراق عمل مي كند و انتشار 
گزارش دو هدفش، يكي روي خوش 
نشان دادن به انتظار پاسخ مساعد  و 

  .ورد آديگري تهديد  را بر مي 
  

باب  : نماينده كنگره امريكا * 
گفتگوهاي ايران و امريكا 

  :گشوده است 
  
  22(  به گزارش پرس تلويژن ◄

 ،ن جيلكرستوي )  2007دسامبر 
نماينده مجلس نمايندگان امريكا از 
: حزب جمهوريخواه  گفته است 

ينده امريكا اقبال بهتري آحكومت 
  . براي گفتگوي باز با ايران دارد 

     در همان حال كه حكومت بوش، 
در خود ،  سرگرم اين بحث است كه 

يا بايد با ايران گفتگو كرد يا خير، اين آ
 است كه گزارش نماينده بر اين باور

سازمانهاي اطالعاتي امريكا مبني بر اين 
كه ايران برنامه توليد بمب اتمي را از 

 بدين سو، از سر نگرفته 2003سال 
 يك فرصت عالي براي گفتگو با ،است

او به . ورده است آايران بوجود 
با استفاده از : بالتيمور سان گفته است 

 اين فرصت، ما مي توانيم با ايران وارد
حكومت بوش نيز امكان . گفتگو كنيم 

ن را دارد اما اگر اين حكومت آ
ينده امريكا آگفتگو نكند، حكومت 

فرصت بهتري براي گشودن باب گفتگو 
  .با ايران  را خواهد داشت

 وزير خارجه ،      كندولزا رايس
امريكا دشمن دائمي : امريكا، مي گويد 

پيش شرط گفتگو با ايران  . ندارد 
كه ايران به قطعنامه شوراي اينست 

امنيت عمل و غني سازي اورانيوم را 
هرگاه اين شرط تحقق .  متوقف كند 

ماده ام با وزير خارجه ايران آيابد، من 
، هر زمان ، هر جا  و در باره هر 

  . موضوع ، گفتگو كنم 
  

  :ايران، اسرائيل و جنگ اتمي* 
  
 بنا بر تحقيق جديد مركز مطالعات ◄

و بين المللي امريكا ، استراتژيك 
هرگاه همه عوامل براي جنگ اتمي 

يند و آميان اسرائيل و ايران جمع 
 ميليون 28 تا 16جنگ روي دهد،  

 هزار اسرائيل  800 تا 200ايراني و 
  . كشته خواهند شد 

 هفته 3     مدت اين جنگ حداكثر 
غير كشتار و ويراني . بطول مي كشد 

  در دراز ورد،آ ببار مي كه مستقيما 
كتيو آمدت،  از رهگذر تشعشات راديو 

  . ورد آاثرات ويرانگر و مرگبار ببار مي 
      يكي از عمده ترين عواملي كه 
چنين جنگي را ممكن مي سازد، اجازه 
داده به ايران به اجراي برنامه اتمي 

از ميان برداشتن اين . خويش است 
عامل  نياز به جنگ پيشگيرانه امريكا و 

اگر امريكا يا .  سرائيل با ايران دارد يا ا
اسرائيل اقدام به اين جنگ نكنند،  

 ، مي 2020 تا 2010ايران در فاصله 
.   كالهك اتمي پيدا كند 30تواند 

 كالهك اتمي 200اسرائيل هم اكنون 
كه هم از طريق دريا و هم .  دارد 

نها را آتوسط نيروي هوائي مي تواند  
  .بسوي هدفها رها كند 

     ايران پوشش دفاعي در برابر حمله 
اتمي اسرائيل ندارد و بنا بر معمول، 

نكه آحال . چنين پوششي ممكن نيست 
از لحاظ نظر، پوشش دفاعي از جمعيت 
و اقتصاد اسرائيل ترتيب دادن ممكن 

  .   است 
      اسرائيل بمب اتمي بيشتر دارد  
موشكهاي فراوان تر و امكان رها 

نها را بسوي هدفهاي آكردن همزمان 
اسرائيل يك . خود در ايران را دارد 

مگا تن بمب اتمي دارد  و ايران هنوز 
بمب اتمي ندارد و زماني كه بتواند 

 كيلوتن 100ن را بسازد، يك بمب آ
معني اين تفاوت قدرت . خواهد بود 

 3تخريب اينست كه بمب اسرائيلي 
برابر بمب ايراني قدرت تخريب 

ر شعاع وسيع تري خواهد داشت و د
 برابر شعاع بمب ايراني است ، 10كه 

  . ورد آويراني  ببار مي 
مورد        كدام شهرهاي ايران احتماال 

حمله ايران قرار خواهند گرفت ؟ تل 
ويب و مركز اسرائيل  به احتمال بسيار آ

 شهر 10اسرائيل مي تواند .  زياد حايفا 
تهران و : ايران را هدف قرار دهد 

يز و اصفهان و قزوين و يزد و تبر
  . كرمان و قم و اهواز و كرمانشاه 

       اسرائيل موشك ضد موشك نيز در 
اختيار دارد و توانائي زدن موشك 
اتمي ايران را پيش از رسيدن به هدف 

افزون بر اين ، با استفاده از . دارد 
قمرهاي مصنوعي امريكا  مي تواند 

  . دقيق تر هدف گيري كند 
  و هرگاه سوريه بخواهد در جنگ     

ايران و اسرائيل وارد شود ، مي تواند 
 هزار اسرائيلي را به بمبهاي 800

و هرگاه . شيميائي و يا بيولوژيك بكشد 
اسرائيل با بمب اتمي واكنش نشان 

 ميليون سوريه اي كشته 18دهد، 
  . خواهند شد 

       و هر گاه مصر بخواهد وارد جنگ 
ل با بمب اتمي به قاهره و بگردد، اسرائي

شهرهاي بزرگ مصر حمله خواهد 
سوان را نيز ويران خواهد آكرد و سد 

  .كرد 
  

روسيه نيروگاه اتمي را در * 
  به ايران تحويل مي 2008سال 

دهد يا نمي دهد ؟ و ايران خبر 
گهي مناقصه آمي دهد بزودي 

 نيروگاه اتمي را انتشار 19
  :خواهد داد 

  
 تحويل نيروگاه اتمي  در باره تاريخ◄

بوشهر، قولهاي ضد و نقيض نقل شده 
  :اند 
 نيروگاه اتمي بوشهر تا پايان سال ●

ماده بهره برداري نخواهد شد آ، 2008
.  
نيرو گفته » وزير «  پرويز فتاح ، ●

  است 
 )CNN  24 نيروگاه  ) : 2007  دسامبر

ماده بهره برداري آ ماه 3بوشهر، ظرف 
ينده ، بكار مي  آمي شود و در تابستان

  . افتد 
 31( سوشيتد پرس آ به گزارش ●

» وزير « از قول متكي ،  ) 2007دسامبر 

امور خارجه، مخابره كرده است كه 
 ، با 2008نيروگاه بوشهر، در تابستان 

غاز به كار  آ،نيمي از ظرفيت خود
  . خواهد كرد 

 تن سوخت 82 نوبت ، 8 روسيه در ●
تا . هد داد اتمي را تحويل ايران خوا

 دو نوبت تحويل سوخت انجام ،بحال
  .گرفته است

حال كه ايران : روسيه مي گويد  ●
سوخت اتمي را دريافت كرده است، 
ديگر برايش،  دليلي براي ادامه دادن 

  . به غني سازي اورانيوم نمي ماند 
 ،، كاظم جليلي2007 دسامبر  24 در ●

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
ايران بزودي : ه است خارجي گفت

 نيروگاه اتمي هزار 19گهي مناقصه آ
  . مگاواتي را منتشر خواهد كرد 

  
روسيه تكذيب مي كند كه * 

قصد فروش سامانه موشك ضد 
  : هوائي به ايران را دارد 

  
سوشيتدپرس آ، 2007 دسامبر 29 در ◄

ژانس آاز مسكو گزارش كرد كه 
صادرات اسلحه روسيه ،  ديروز، 

 را تكذيب كرد كه حاكي گزارشهائي
 –از فروش موشكهاي ضد هوائي اس 

  .  روسي به ايران هستند 300
    نجار،  وزير دفاع ايران، در اين 

: گفت  )  2007خر سال آهفته ( هفته 
ماده تحويل سامانه موشكي به آروسيه 

ايران مي شود كه توان دفاع ايران را 
در برابر حمله هوائي سخت افزايش 

فدرال « اما اداره .  د خواهد دا
در بيانيه »   فني –همكاري نظامي 

  : ن را تكذيب كرد آكوتاهي ، 
مسئله تحويل سامانه هاي موشك      « 
 به ايران  كه رسانه ها بدان 300 –اس 

پرداخته اند ، نه امري است كه واقع 
شده و نه حتي ميان ما و طرف ايران ، 

  . طرح  و موضوع بحث شده است 
 300 – موشكهاي ضد هوائي اس      

مي توانند هواپيماي جنگي را سرنگون 
مي توانند موشكهاي كروئيز و . كنند 

موشكهاي دوربرد حامل كالهك  را ، 
. پيش از رسيدن به هدف، بزنند 

مقامهاي نظامي روسيه مي گويند 
از )  ضد موشك ( توانائي اين موشك 

ضد موشك پاترويت امريكائي بيشتر 
  . است 

    جناحهاي ديگر رژيم ، نجار را مورد 
چرا كه از زمان . انتقاد قرار داده اند 

يلتسين، خريد اين موشكها موضوع 
گفتگو با دولت روسيه بوده است و او 

  .ن را بر مالء مي كرد آنمي بايد راز 
  

خائن رژيم » وزير خارجه « * 
ش شده و سهم آكاسه داغ تر از 

 3/11ايران را از درياي خزر 
درصد مي داند و رژيم مي 
خواهد نام خليج فارس را نيز 

  :تغيير دهد 
  
، ، منوچهر متكي1386 دي ماه 9 در ◄

 :ژيم گفته است ر امورخارجه  »زير و«
 50  دريا هيچگاه  سهم ايران از اين «
اين رقم نه . است درصد نبوده 

درباره آن  است و نه قراردادي منطقي
درصدي  3/11سهم   است وجود داشته

ايران از درياي خزر قبل از پيروزي 
    ». .انقالب اسالمي بود

     به دنبال اين اظهارات خائنانه، او 
مورد اعتراض هيأت مذاكره كننده 

   :قرار گرفت 
كننده رژيم حقوقي  هيئت مذاكره   

  نمايندگان خزر كه متشكل از درياي
بخش جغرافيايي ارتش و دو بخش 

 امورخارجه سياسي وزارت حقوقي و
است، تاكنون حاضر به پذيرش سهم 

 و ست ا نشده درصدي3/11اندك 
پيش از اين نيز اين هيات خواستار آن 

ياد كردن  بود كه مسئوالن از شده 
   .درصدي بپرهيزند  سهم يازده

 ديماه، سخنگوي وزارت 10    در 
سهم منصفانه  ايران از : خارجه گفت 

ن در عي.  درصد است 20درياي خزر 
حال كه توي دهن وزير زد، دروغ 
پيشين او را كه گفته بود در باره 
چگونگي تقسيم درياي خزر تصميم 

و . گرفته نشده است، تكذيب كرد 
گفت اصل تقسيم بر پايه طول ساحل 

: او نيز گفت . را پذيرفته است
  .قراردادي وجود ندارد 

اگر هيچ قراردادي وجود  :انقالب اسالمي
روسيه بر چه مبنا از  ندارد، ايران و 

درياي خزر  استفاده مي كرده اند ؟ 
بدون وجود توافقي، هركدام هر كار مي 
خواسته اند در اين دريا مي كرده اند ؟ 

  وجود 1940 و 1921پس قراردادهاي 
 درصد از 3/11خارجي نداشته اند ؟  رقم 

زماني پيدا شد كه كشورهاي ساحلي، با 
به رعايت حمايت روسيه،  تعهد خود را 

اين دو قرارداد، ناديده گرفته و مدعي 
تسهيم دريا به نسبت طول ساحل هر 

  . كشور شدند 
   جماعت خائني كه حاكميت غاصبانه 
خويش را مقدم بر حقوق ملي ايرانيان 
مي دانند، در باج دادن نمي توانند اندازه 

هر بار كه بحراني مي سازند، . نگاه دارند 
 فشار سخت قرار كشور را از يك سو زير

مي دهند و از سوي ديگر، به كشورهاي 
در باجها كه به . خارجي باج مي دهند 

چين و روسيه داده اند و در باجها كه 
كشورهاي ساحلي درياي خزر مي دهند 
و در باجها كه به شيوخ فاسد و دست 

ن آرژيم قصد دارد ( نشانده خليج فارس 
ها و در باج! ) را خليج دوستي نام گذارد 

كه به كشورهاي ديگر منطقه و جهان 
مي دهند، نه كمترين اعتنائي به حقوق 

گوئي . ملي ايران دارند و نه مردم ايران 
  !ايران را گورستاني خاموش مي انگارند 

  
تركيه كردستان عراق را * 

 اسرائيل و ،بمباران مي كند
ن دولت ياري مي آامريكا به 

 1975رسانند و طالباني قرار داد 
   قبول دارد  يا ندارد ؟را
  
 مسعود بارزاني فراموش كرده است ◄

كه كردها يكي از هفت طابفه بنيان 
گذار ايران بوده اند و به يمن وجود 
. اين ، حقوق و منزلت و وطن يافته اند 

 ميليون كرد 40مدعي شده است كه 
نها كشور خويش را آوجود دارد و 
نكه كردستان آحال . خواهند ساخت 

 خود به مناطق نفوذ تقسيم شده عراق ،
در همان حال، كه عوامل . است 

اسرائيلي در اين منطقه ، از همه گونه 
امكانات برخوردار شده اند، به نوشته 

شركت  ) 2007 دسامبر 28( لوموند 
اسرائيلي صنايع هواپيمائي كه براي 
وزارت دفاع اسرائيل كار مي كند، 
مأمور شده است هواپيماهاي بدون 

ان براي بكار رفتن در عمليات خلب
ارتش تركيه بر ضد چريكهاي كرد ، در 

از اواسط ماه دسامبر، . اختيار بگذارد 
نيروي هوائي تركيه ، با استفاده از 
اطالعاتي كه قمرهاي جاسوس امريكا 
 ،در اختيارش مي گذارند، خاك عراق

  نها آك در .ك.قسمتهائي كه افراد پ
  7صفحهدر 

 خطر بحران داخلي ؟
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. را بمباران مي كنند پناه گرفته اند ، 
 تن 175 تا 150اين ارتش مدعي است 

  .نها را كشته است آاز 
طرفه اين كه امريكا و : انقالب اسالمي 

اسرائيل حامي كرد، در تجاوز تركيه به 
خاك عراق ، با ارتش تركيه همكاري مي 

طرفه تر اين كه اسلحه اي كه . كنند 
ك بكار مي برد، اسلحه ايست كه .ك.پ

 وارد عراق كرده است و طرفه ترين امريكا
اين كه كردها عراق و ايران به امريكا و 

  . اسرائيل اعتراضي نمي كنند 
 يك نوبت  اين  قول از جالل ◄

طالباني انتشار پيدا كرد كه عراق 
 را به رسميت نمي 1975قرارداد 

نوبت ديگر، اين قول تكذيب .  شناسد 
 و گفته شد عراق قرارداد را قبول دارد

نوبت سوم ، توضيح داده شد مقصود .  
طالباني ضميمه سري قرارداد مربوط به 

  . سركوب كردها بوده است 
، 1975قرارداد   - 1: انقالب اسالمي 

زيرا،  بنا بر . هنوز به سود ايران نيست 
ن، قسمتهائي از خاك ايران به عراق آ

با وجود تجاوز عراق . واگذار  شده است 
ائن به ايران ، مطالبه به ايران ، رژيم خ

حقوق حقه ايران از متجاوز را رها كرده و 
به شركت در جنگ و خشونت در عراق 

وگرنه ، اين ايران بود . بسنده كرده است 
كه مي بايد خواستار ترميم قرارداد و 
بازگرداندن خاك ايران به ايران بوده 

  . است 
 وجود موافقتنامه محرمانه در باب – 2

بديهي است بي اعتبار سركوب كردها، 
بعد از انقالب نيز، ميان بختيار و . است 

رژيم صدام نيز توافق شده بود كه به 
دنبال برانداختن رژيم جديد ايران، 

ن آاما نه . مسئله كرد با كشتار حل شود 
ن آتوافق محرمانه و اين توافق مانع از 

نشدند كه گروههاي مسلح كرد، از صدام 
 پيش مرگ صدام پول و اسلحه بگيرند و

نها آو فراهم كننده اسباب پيروزي تجاوز 
  . به ايران شوند 

 هم بهنگام كشتار حلبچه و هم در – 3
مورد تجاوزها به حقوق انساني كردها و 
هم اينك كه تركيه ، با حمايت امريكا و 
اسرائيل به شمال منطقه كردن نشين 
عراق تجاوز مي كند، اين خط استقالل و 

 از حقوق كردها دفاع زادي است كهآ
  . كرده است و مي كند 

   

انتخابات از ديد 
تحريم -واليت مطلقه

ن را اعتراض به آ
تحقير انسان و غصب 
  :حق او كرده است

  
ــه انتخابــات و در زمــان        نزديــك ب

بحث شركت در انتخابات يـا       ،انتخابات
   .تحريم انتخابات از سر گرفته  مي شود 

نتخابــات را ااز زمــاني كــه بنــي صــدر 
تحريم كرد و دالئل تحريم را  تـشريح         

 ، انتخابـات پـي در پـي     ،كرد، تا امـروز   
ن داليل صحه   آيكي پس از ديگري، بر      

بـا شـركت در     مسلم شد كه    . گذاشتند  
انتخابات، تنها استبداد تقويت و فشار بر       

   . د وش مي مردم بيشتر
ها در ابتدا فكر مـي كردنـد        عضي  ب     

تخابـات و انتخـاب     كه با شـركت در ان     
اعضاي نمايندگان و رييس جمهوري و      

 مردم مي تواننـد بـه       ها،  ي شهر هاشورا
  .اهداف و خواسته هاي خود برسند 

ــده در دوران    ــام ش ــات انج      انتخاب
رياست جمهوري خاتمي و نماينـدگان      
مجلس دور ششم كه بيشتر اصالح طلب       

بودنــد تــا اصــولگرا و نيــز نماينــدگان 
ن نشان داد كـه همـه       شوراي شهر تهرا  

اين انتخابات با وجـود  خامنـه اي كـه      
سلطان بالمنازع و ولـي مطلقـه اسـت،         

به ياد بيـاوريم كـه      .  فريب مردم است  
ــات رياســت جمهــوري و در دو ا نتخاب

 استدالل اين بـود كـه بـا         ،مجلس ششم 
افتادن اين دو قـوه بـه دسـت اصـالح           

رمانهاي انقالب ايـران تحقـق      آطلبان،  
حتي دم از تغيير قـانون       . پيدا مي كند  

نكـه  آامـا بعـد از        . اساسي مـي زدنـد      
معلوم شد  در رژيم واليت مطلقه فقيه ،         
اصالح جز فعليت يافتن واليـت مطلقـه        

خامنه اي معني ديگري پيدا نمي كند،        
مدن بدتر ها   آبه ترساندن از روي كار      

نكه بدترها همواره   آحال  . ، پناه بردند    
زه امـروز مـردم     بر كار بوده انـد و تـا       

ايران و مردم دنيـا دارنـد بـه ماهيـت           
   .واقعي اين رژيم پي مي برند 

خاتمي و گروه اصالح طلبـان تنهـا              
  » پيـروز « زماني توانستند در انتخابات     

خامنه اي و عمله استبداد بـه       شوند كه   
مـدن  آ زيرا بستوه    .پوشش  نياز داشتند   

مردم از فساد و بي كفايتي  حكومتهاي        
، همراه با محكوميـت رژيـم در        ذشتهگ

تحــريم سياســي دادگــاه ميكونــوس و 
ش و بـه     و انـزواي بـيش از حـد        رژيم  

قول خاتمي تدارك حمله نظـامي بـه        
ايران ، رژيم را نيازمند پوشش سـاخت        
و الحق اصـالح طلبـان نقـش خـود را           

فشارها را كـاهش    . خوب بازي كردند    
دادند و به خامنه اي امكـان دادنـد  از           

ــد   اخت ــتفاده كن ــائي اس ــم ( ياره حك
 قانوني كردن دادگـاه ويـژه       ،حكومتي

ــت ــشخيص  ،روحاني ــع ت ــشكيل مجم  ت
ــصلحت ــت   ،م ــار سياس ــاحب اختي  ص

خارجي شدن، تـشكيل واواك هـاي و        
ــه اي   ــف فل ــوازي ، توقي ــدانهاي م زن

ن زمـان جـرأت     آكه تا   ...) مطبوعات و 
  .  نكرده بود استفاده كند 

خابـات و    بحث بر سر انت    ،  اين روزها     
ن مطــرح شــده اســت و آشــركت در 

برخي از هر ترفندي استفاده مي كنند       
تا بار ديگر مـردم را فريـب داده و بـه            

در  .پاي صـندوق هـاي راي بكـشانند         
، يـك   دن مي شو   ارائه   ميان نظراتي كه    

 يئ گروههـا  رشته نظرهائي هستند كـه      
  ،طرحشان مـي كننـد كـه، در صـورت         

فــتن شــركت در انتخابــات را پاســخ گ
مردم به نياز خـود مـي خواننـد حـال           

 نـه   ، شركت در انتخابات   در واقع   نكه  آ
 اين گروههـا و     نياز  به نياز مردم، كه به      

  . نها پاسخ مي دهد آقدرت طلبي 
پيش از همه، خامنه اي ورشكسته كـه     ●

ــست   ــت شك ــردن دول ــت ك در يكدس
مفتضحانه اي خـورد، نيـاز بـه شـركت          

ـ        وقعيتي مردم در انتخابات دارد تا كه م
  . بيابد 

 جان منتقدان و مخالفـان            كسي كه 
ب خـوردن   آو سياسيون را به راحتـي       

مبـــاح دانـــسته و دســـتور بـــه قتـــل 
 چگونه بـه    مي كند،   انديشمندان صادر   

خود جرات مي دهد بگويـد مـردم در       
انتخابات شركت كنند و مطمئن باشـند       

ي انان به خوبي پاس داشته مـي        أكه ر 
  .شود 
 ، ه دوره رياسـت جمهــوري  در سـ        

 ، سازندگي و اصالح طلبي و اصولگرايي
همواره نقـش اصـلي را در ترورهـاي         

 از   .سياسي و بحران هـا داشـته اسـت          
اعترافات افشا شده سعيد امامي    جمله به   

  .و يا نامه اقاي قابل مراجعه شود 
  نيـز  خامنه اي   اصولگرايان و پيروان     ●

ان خـود   د خود يا يار   براي اينكه بتوانن  
بــه مجلــس و ســپس نماينــدگي را بــه 

ــوري ب ــانند رياســت جمه ــه رس ــاز ب ني
ــد   ــات دارن ــردم در انتخاب .  شــركت م

 د،  نزديك مـي شـو      كه    انتخابات زمان
. صحبت از ارزش راي مردم مي كنند        

 مورد نظـر     مردم   اما به محض اين كه      
نها راي دادنـد، خطـاب بهمـان رأي         آ

ح مـصبا  به قول    (دهندگان مي گويند    
ي مـردم كـشور مهـم       أ ر ... ) : يزدي و 

  . ..ي مردم أنيست هي نگوييد ر
 10     اين دو گروه نيازشان با شـركت        

 درصـد مـردم در دادن رأي بـر          15تا  
طرف مي شود و مردم مـورد نظرشـان         

 در صـد جمعيـت      15 تـا    10نيز همـين    
  . رأي دهنده است 

 گروههاي به اصطالح  عمـل گـرا و          ●
ي ادامـه حيـات خـود        نيز برا  ميانه رو   

ــه   ــاج ب ــاي  آاحتي ــه پ ــردم ب وردن م
زماني هاشمي   .ي دارند   أصندوقهاي ر 

رفسنجاني از جمله كساني بـود كـه در         
قرار داشت و براي مقابله بـا       امور  س  أر

  » مـردم « نيـاز بـه رأي       رقباي خـود،    
 حاال نيـز كـه در جايگـاه بـه           . داشت    

اد قـرار   ژاصطالح اپوزيسيون احمدي ن   
«  رأي    بار ديگـر نيـاز بـه         ،  تگرفته اس 

 20 اين گروهها  حدود      .  دارد  » مردم  
.  درصـد رأي دهنـدگان هـستند         30تا  

زيرا مشاركت بيـشتر از ايـن مـردم در          
نهـا مــي  آانتخابـات ، موجـب شكــست   

   .شود
 افـرادي ماننـد محـسن    ،  در كنار او       

قـرار دارنـد كـه      ... رضايي و واليتي و     
 بـراي   مي گويند اگـر احـساس خطـر       

واليت كنيم حاضريم كه دو ميليون نفر       
اگر  نمي گويند    اما   .از مردم را بكشيم     

 كه سايه   شديشان بر اين    أروزي مردم ر  
،  رأي   واليت را از سر خود كوتاه كنند      

يا فكر فـرار  آمردم مطاع است يا خير ؟     
نهـا  آ ميليون نفر را بـه       2فرصت كشتن   
   مي دهد يا نه ؟

 رايش آ به خود عال  كه فهااين گروه     
 تمـام تـالش      داده انـد،     اپوزيسيون را   

تظاهر بـه   خود را بر اين نهاده اند تا با         
 فاصــله گــرفتن از خامنــه اي و بــسا    

تنـور  ،   و برخـي از فقهـا        او  مخالفت با   
 . انتخاباتي را به سود خود گرم نماينـد       

 همـان   رفتن ،   اما به محض قـدرت گـ      
كـه در   ورند  آباليي را بر سر مردم مي       

  .ورده اندآسالهاي گذشته 
ــب   ● ــالح طل ــاي اص ــا نيروه ــن ب  اي

به پاي   »  مردم« مدن  آ كه با    استدالل
ــندوقهاي رأي ،  ــس  آص ــا وارد مجل نه

  »  مردم «مي كنند    تالش   ،  خواهند شد 
 .را وادار به شركت در انتخابات نمايند        

استداللشان اينست كه اگر تعـداد رأي       
رأي  درصـد جمعيـت      50دهندگان از   

ــان   ــود، اصــالح طلب ــشتر ش ــده بي دهن
ورند و دست كم مانع از      آاكثريت مي   

خرابكاريها و سركوبهائي مي شوند كـه       
حكومت احمدي نـژاد بـدانها مـشغول        

 سال حكومت خاتمي    8اما  در    .  است  
مد نفت و قرضه    آ، بهمان اندازه كه در      

. خارجي گرفته مـي شـد، تـورم بـود           
 سياسي و قتلهاي. رانت خواري نيز بود 

سركوبها شدت تمام   . ترورها نيز بودند    
 9به قول خود خـاتمي ، هـر         . داشتند  

. روز، يك بحران برايش مـي سـاختند         
مجلس اصـالح طلـب حتـي نتوانـست         
قانون مطبوعات را همان كند كه پيش       

. از طرح مصوب مجلس پـنجم داشـت      
خــر ســر هــم ، نماينــدگانش تحــصن آ

اتمي خـ . كردند و به جائي نيز نرسـيد        
ــس    ــت مجل ــاچيز خواس ــار ن دو اختي
تصويب كرد و شوراي نگهبان رد كـرد    

 .  
       پيش از انتخابـات مجلـس شـشم ،         
ــرادر محمــد   محمــد رضــا خــاتمي ، ب
خاتمي از ناقص بودن قانون اساسـي و        

ــر  ــد  . ن دم زد آتغيي ــم  محم ــاال ه ح
خاتمي مي گويد قـانون اساسـي بايـد         

فتـه  اگر هر دو بـرادر بـه گ       . تغيير كند   
خود عمل مي كردنـد و يـا بخواهنـد          

 سـاله   8عمل كنند، با توجه به حكومت       
خود و  تجربه تلخي كـه مـردم خـود           
كرده اند، مي بايد مردم بـه را جنـبش          
براي تغيير قانون اساسـي و برانـداختن    
واليت مطلقه فقيه مـي خواندنـد و نـه          
ــارچوب   ــات در چه ــركت در انتخاب ش

  .همين رژيم
ــست       آ ــسي ه ــا ك ــمي  ي ــه هاش  ك

رفسنجاني و بهـزاد نبـوي و كروبـي و          
خــاتمي و محــسن رضــايي و علــي    

يا اين ملت مـي     آالريجاني را نشناسد؟    
  خواهد در فريب بمانند و تباه شوند؟ 

رمين و بهزاد نبوي اين روزها به               آ
  اگر حـضور بـااليي       :مردم مي گويند    

در انتخابات داشته باشـيد مـي توانيـد         
اما  نمي گوينـد     . ات شويد   پيروز انتخاب 

اگر مردم شركت كنند و شما و امثـال         
شما وارد مجلس شـويد چـه تـضميني         
وجود دارد كه مانند مجلس دوره ششم       
ــم    ــر حك ــر،  در براب ــار ديگ ــشود و ب ن
حكومتي خامنه اي مهر سكوت بر لـب        

نان آنزنيد و رأي مردم و خواسته هاي        
  .را فراموش نكنيد 

البيون بايد بداننـد        مردم ايران  و انق    
چـرا بنـي صـدر همـواره انتخابـات را       

ــا وجــود ايــن، .  تحــريم داده اســت ب
  : وريم آاستدالل او را مي 

      فــرض كنيــد نماينــدگاني كــه بــه 
زاديخواه باشند  آيند همه   آمجلس مي   

نها را با راي    آو افرادي باشند كه مردم      
حـال مجلـس    . زاد انتخاب كرده اند     آ

و مي خواهد قـانون     تشكيل شده است    
زادي را لغـو    آقوانين ضـد    . وضع كند   

يــا حكــم حكــومتي خامنــه اي .  كنــد 
ــا  شــوراي   ــرد و ي جلــوش را مــي گي

حتـي  . نگهبان قانونش را رد مي كنـد        
نمي تواند هزينه هائي را حـذف كنـد          

  . كه هم رانت هستند و هم عامل تورم 
    در  ايــامي كــه  خــاتمي ريــيس    

 مجلس ششم دگانجمهوري بود و نماين
ــد و دم از    ــب بودنــ ــالح طلــ اصــ

ــساالري و  ــد و ... زادي و آمردم ميزدن
كروبي نيز رييس مجلس و بهزاد نبـوي        
نايب رييس مجلس و حجاريان ريـيس       

 روزي قرار   ند ،   شوراي شهر تهران بود   
لغو مـصوبه   نمايندگان در   طرح  شد كه   

ــد  ــه رأي  آض ــنجم  ب ــس پ زادي مجل
 » رهبر «   ناگهان از سويگذاشته شود، 

ن را خوانـد و     آكروبـي   . مد  آنامه اي   
حكم حكومتي تلقي كرد و طـرح را از         

امـروز،  .  دستور مجلـس خـارج كـرد        
اگـر مـا در     : اصالح طلبان مي گوينـد      

اكثريــت مجلــس باشــيم ، دســت كــم 
زادي را تـصويب نمـي      آقانونهاي ضد   

دادگــاه « مجلــس شــشم   اوال . كنــيم 
ــژه  ــانوني » وي ــت را ق ــرد و روحاني ك

بودجه هاي سازمانهاي سركوب حتـي      
 غيــر رســمي را تــصويب كــرد و ثانيــا 

« . استبداديان نيـاز بـه قـانون ندارنـد          
فوق قانون است و مجوز هركار      » رهبر  

چنانكـه  . را الزم ببيند صادر مـي كنـد         
مجوز توقيف فله اي مطبوعات و حمله       
به دانشگاهها  و قتلهاي سياسي را صـادر     

  ... كرد و
نمايندگاني كه نمي توانند اليحه اي          

را تـــصويب كننـــد و نمـــي تواننـــد 
 برگــزار كننــد و نمــي ي را رفرانــدوم

حتي نطق قبل از دستور بكنند و       توانند  
بالفاصله توسط قاضي مرتضوي و امثال      

 كـه  رهبري   او احضار نشوند،  با وجود       
بسط يـد   بر جان و مال و ناموس مردم        
اسـتبداد  دارد، جز نقش پوشش بـراي       

جنايت و خيانت و فساد گستر، بـه چـه          
  يد ؟آكار ديگر مي 

     به مردم ايران مي بايد راست گفت       
و راستي اينست كه مي بايد برخيزند و        

نهـا  آحق واليت و حاكميت را كه بـه         
ن خود كنند و بـساط      آمتعلق است ، از     

اگر هم مـردم بـه      . استبداد را برچينند    
ندازه كه مـي    كاري توانا نباشند، اين ا    

توانند بـا تحـريم انتخابـات، شخـصيت         
خويش را ابراز كنند و بـه اسـتبداديان         

  . بگويند تحقير خود را نمي پذيرند 
  

در نفــي ... ســخنان خمينــي و* 
  :واليت جمهور مردم 

  
 ،  خمينـي  ،  نظر بنيانگذار واليت فقيه        

   :ي أ ر در مورد مردم و اعتبار
ازمنـد  انـد و ني     مردم ناقص ":خميني ●

اند، پس بـه حـاكمي        اند وناكامل   كمال
 -.كه قيم امين صـالح باشـد محتاجنـد        

 – حكومت اسالمي    –كتاب واليت فقيه    
 – بيتا   – بينا   –روح اهللا موسوي خميني     

  .58ص 
     چند سال بعد از انتشار كتاب واليت       
فقيه او، در دوران انقالب، مردمي كـه        

نها را در حكم صـغير مـي دانـست،          آاو  
ون اجــازه و اطــالع او، دســت بــه بــد

واليت : اين بار، او گفت   . انقالب زدند   
ميــزان رأي . بــا جمهــور مــردم اســت 

اما بمحض قرار گرفتن در     . مردم است   
كانون قدرت، در حكم انتصاب مهندس 
بازرگان به نخست وزيري، براي خـود       

وقتـي مجلـس    . واليت شرعيه قائل شد     
خبرگان تشكيل شد، اخطار كرد كـسي       

در خرداد  . با واليت فقيه مخالفت نكند      
: ، سه بار، رأي مردم را پوچ شـمرد          60

اگر ملت موافقت كنـد، مـن مخالفـت         
 ميليون بگويند بله من 35اگر . مي كنم   

اگـر صـداي مـرگ بـر        . مي گويم نه    
خميني را از زبان تمـام مـردم بـشنوم،          
خود را مكلف به عزل بنـي صـدر مـي           

عنـاي دلخـواه    ن نيز، م  آپيش از    . دانم  
« : فرعونيت خـود را بـه طـاغوت داد          

اگر فقيـه دركـار نباشـد، واليـت فقيـه           
يـا خـدا    .  طـاغوت اسـت    ،دركار نباشد 

جمهـور بـا      اگر رئـيس  . است يا طاغوت  
 ( » نــصب فقيــه نباشــد طــاغوت اســت

  . )253 ص – 9 جلد –صحيفه نور 
ــين آ●  ــاب   هم ــي در كت ــاي خمين ق

قــاي دعــاگو در مــورد   خــاطرات آ
  :ي مي گويد موسيق

قاي خامنه اي روزي    آقاي هاشمي و    آ
قاي خميني رفتند و مشاهده     آبه ديدار   

قي گوش مي دهـد     نمودند كه به موسي   
قا مگر گـوش دادن     از او پرسيدند كه آ    

 ايشان گفتنـد    ؟به موسيقي حرام نيست     
كه اگر همـين موسـيقي  در حكومـت          
طاغوت از راديو پخش مي شد گـوش        

اما حـاال كـه در   ن حرام بود    آدادن به   
ت اسالم پخش مي شـود گـوش        حكوم

   !!ن حالل است دادن به آ
      بنا بر قـول او، حـرام و حـالل در           
خود موسيقي نيست ، در حاكم بـودن         

نـه شـخص را بـه       . شاه يا خميني است     
. حق كه حق را به شخص بايد سنجيد         

تا زمان او، فقيهي جـرأت نكـرده بـود          
. به حاكم   حرام و حالل را  مستند كند        

  منطق صوري كه او استاد در بكار بردن 
  8صفحهدر 
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او بود، البته محلي بـراي ايـن پرسـش          
اگر كاري  حاللي    : باقي نمي گذاشت    

در حكومت شاه حرام باشد چـرا فقيـه         
شدن و رسـاله انتـشار دادن او ، حـرام           

  ... نبود ؟ چرا 
واليت فقيه واقعيتـي جـز       « :خميني ●

قــيم بــراي صــغار قـرار دادن و تعيــين  
 روح اهللا   – كتاب واليت فقيـه      –. ندارد

ثار امام  آ موسسه تنظيم و نشر      –خميني  
  .49 ص -77 تابستان – چاپ نهم –
مخالفت بـا واليـت فقيـه،        « :خميني ●

 سـخنراني  ( » .اسـالم اسـت   با مخالفت 
 – صحيفه نـور     – 58نهم مرداد ماه سال     

   )88 ص – 10جلد 
بـراي اينكـه مـيخ           به اين ترتيب، او     

 حرف  بكوبد،  واليت را بر تابوت اسالم      
خــر را زد و گفــت كــه اســالم يعنــي آ

و اگر كسي به واليت فقيـه       فقيه  واليت  
  !اعتقاد نداشته باشد به اسالم باور ندارد 

كـه       بنا بر اين دروغ بـستن او  بـود           
مخالفان را به بهانه مخالفت بـا واليـت         

م محكـوم  فقيه دستگير كرده و به اعـدا     
ــد   ــي كردن ــعار  . م ــم در ش ــوز ه  هن

 مرگ بر ضد واليت فقيه      « زورپرستان  
با اين شعار وحشت خود را از        .است  » 

 سـايه ولـي   روزي ابراز مي كننـد كـه    
زيـرا  . فقيه از سـر مـردم كوتـاه شـود         

فرصتي براي فرار از    احتمال مي دهند    
  .كشور پيدا نكنند 

مفهــوم رهبــري دينــي،  « :خمينــي ●
علماي مذهبي اسـت در همـه       رهبري  

 – 4 جلـد    – صحيفه نور    (» شئون جامعه 
  ) 168ص 

      با ايـن ادعـاي دروغ ، بـراي هـر           
عمامه به سري، از طلبه به بـاال، واليـت          

نكه او را   آالبته به شرط    . قائل مي شود    
. قدرت مركزي و مركز قدرت بداننـد        

خوند بيـست   آ هر   بدين ترتيب بود كه     
الحيــان ، پــور  ف ( و چنــد ســاله اي 

بـر  د  ر فكر كـ   ... ) محمدي ، حسينيان و   
  مردم صغير ايران    جان و مال و ناموس      

 دسته دسته مردم ايـن      بسط يد دارد و     
 ساله  80، از نو جوان تا پيران       كشور را   

  . ، به ميدانهاي اعدام روانه كرد 
واليت فقيه از موضوعاتي     « :خميني ●

است كه تصور آنها موجب تصديق مي       
ــو ــاج   ش ــان احتي ــه بره ــدان ب د و چن
» واليـت فقيـه   «اينكه امروز به    ... ندارد

چندان توجهي نمي شود و احتياج بـه        
استدالل پيـدا كـرده، علـتش اوضـاع         
اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه هاي      

 كتــاب (» . علميــه خــصوصا مــي باشــد
   )6 ص –واليت فقيه 

     طرفه اين كه مردم كشور تا بعـد از         
ابات و روزهاي انتخابـات     پيروزي انتخ 

ــاره   مجلــس خبرگــان، كلمــه اي در ب
واليت بـا   « واليت فقيه نشنيده بودند و      

  . ورد زبانشان بود » جمهور مردم است 
مـاده  آ     با اينهمه ، چون هنوز زمينـه        

نبود ، پيش نويس قـانون اساسـي ، بـر           
پايه واليت با جمهور مـردم اسـت ، در          

ي كميــسيوني تــدوين و توســط شــورا
. راء تـصويب شـد      آانقالب، بـه اتفـاق      

ن را  آخميني و ديگر مراجع وقت نيـز        
اگر بنـا بـر رفرانـدوم       . تصويب كردند   

مي شد، همان پيش نويس تصويب مي       
» واليت فقيه مساوي بـا اسـالم        « شد و   

اما بنا بر مجلس خبرگان شد      . هم نبود   
ستين جاسوس  ناگهان دست الهي از آ    . 

دي كـه در اختيـار    بنا بر اسـنا    ( انگليس
 ) شوراي عـالي قـضائي قـرار گرفتنـد          

در يت و مقتدايش مظفر بقـايي       آحسن  
ش شدند و آآمد و آنها كاسه داغ تر از    

هشدار دادند كه روحانيان دارند همان 
رو دست را مي خورند كه در انقـالب         

متني تهيه كردنـد  . مشروطيت خوردند   
و به امضاي آقاي  منتظري نيز رساندند        

 اختيار  16ن متن، براي ولي فقيه       آدر. 
واليت مطلقه كه بعد    ( قائل شده بودند    
ــي از   ــا خمين ــس ) . ن دم زد آه مجل

د و   پيش نويس را كنار گـذار      خبرگان  

مـاده  قانوني ديگري را براي تصويب آ     
 و براي ولي فقيـه، اختيارهـاي        ساخت

در . غير اجرائي و نظـارتي قائـل شـد          
در بـاره   تازه ترين كتابي كه منتظـري       

واليت فقيـه انتـشار داده اسـت، بـراي          
. فقيه تنها واليت فتوي قائل شده است        

او فراوان ابراز تأسف كرده اسـت كـه         
بني صدر به ما گفت و هشدار داد و مـا         

  .گوش نكرديم 
يت  اصل واليت فقيـه را در        آحسن   ●

مجلس خبرگان قانون اساسـي مطـرح       
   « :كرد و پيرامـون ايـن اصـل گفـت         

آراي مردم، اين نيست كه آراي مفهوم 
. مردم بتواند هر كاري را انجام بدهـد       

 «  
در اينجا نظر هاشمي و خامنـه اي را             

در مــورد تالشــها و فــداكاريهاي ايــن 
  :وريم آمي  را جاسوس واليت ساز 

اي   در مـصاحبه  ي ،   هاشمي رفـسنجان   -
واليت فقيـه، فرمانـدهى كـل        « :گفت

 قوا، حكومت خـط خـالص اسـالمى و        
ــالب    ــداران انق ــپاه پاس ــدن س گنجاني
اسالمى در قانون اساسى، رسوا كـردن       
ملى گرائى در مقابل اسـالم و شكـستن         

صدر،از جمله اقـدامات شـهيد       بت بنى 
   » . آيت است

خامنه اي در مورد تـصويب واليـت         -
آن دسـت    « :ن گفـت    آفقيه و عامـل     

ملكوتي و الهي كه اصل واليت فقيه را        
شـت، او فهميـد     در قانون اساسـي گذا    

كنتـرل كـردن بنـاي    . كند مي كه چه
مستحكم نظام اسالمي مادامي كه اصـل   

قـانون اساسـي    نوراني واليت فقيـه در 
طرفـه  .   » وجود دارد غير ممكن است    

اين كه اين دو به اصول قانون اساسـي    
، مندرج در پيش نويس قـانون اساسـي       

  .   رأي داده بودند يك به يك ، 
شد دچار توهم   ي  خمينكه  شدزماني     

  .زد مطلقه و دم از واليت 
 بــه وكي را جــ مــردم ،زمــان نآدر    

  : مي گفتند يكديگر 
روزي امام حسين نزد خـدا رفـت و            

 و يــك نفــر پيــدا شــده خــدايا گفـت  
و . اسـت  شـهيد مظلـوم      دعي اسـت    م

 تن نيز   72 در زمان كشته شدنم      ميگويد
با من كشته شدند و من ساالر شـهيدان         

او خود را بهـشتي معرفـي مـي          .هستم  
كند و مي خواهد با يارانش بـه بهـشت          

  .برود 
 زيـاد    : خدا به امام حسين مي گويد        

 زيـرا در همـان كـشور        ! ناراحت نـشو  
فردي پيدا شده است كـه مـي گويـد          

 .روح من است و نام او خميني اسـت          
 شود خود را روح      مي كسي پيدا وقتي  

ـ         من   ادر  و بلكه تجسم خدا مي داند و ق
 از   شـما    به تعطيل توحيد مي شـمارد،         

اين كه يك نفر پيـدا شـده و خـود را            
  .نشو حت انارساالر شهيدان مي داند، 

اي از     حكومت كـه شـعبه      «: خميني ●
اهللا است، يكـي از       واليت مطلقه رسول  

احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام        
 (»  اسـت  ...احكام نماز و روزه و حج و  

   )452 ص – 20 جلد–وركتاب صحيفه ن
ــي* ــه را   « : خمين ــت فقي ــالم والي اس

ــرده  ــب ك ــت واج ــخنراني (  »  اس  س
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نهـم از   آواليت فقيه   دن  كرواجب        

نهم به دنبال صدور حكم     آنوع مطلقه،     
اعدام سلمان رشدي،  تجويز و توجيـه        

كـشتار  . خون ريزي هاي بزرگ بـود       
 ، حاصـل ايـن   67ن در تابـستان   زندانيا

همان هـايي كـه     . تجويز و توجيه بود     
وردي آبر تجـويز و توجيـه مـن در        بنا  

 دختران مبارز بيگناه را قبل از       خميني،  
اعدام مورد تجاوز قرار مـي دادنـد تـا       

 عمل  خميني  وردي  آبرابر دين من در   
بستن را بـا    آهمان كساني كه زن     كند،  

ــدا  ــه اع ــكم ب م وجــود بچــه اي در ش
  ، ) توكلي اصول گرا    ( محكوم كردند   

كه بـر روي شـكم زنـان         همان كساني 
ــي دويدآ ــستن م ــدب  «  الجــوردي ( ن

در زمره اين كسان      » سربازشهيد اسالم 
همان كسانيكه شش جوان را بـه        .)بود  

 (دليل نگفتن نام خود اعـدام كردنـد         
در زمـره ايـن كـسان       محمدي گيالني   

 را بـه  همان كساني كـه فـردي        .)بود  
 (جرم فحاشي به خميني اعدام كردند       

   .) در زمره اين كسان بود ري هش ري
 واليت فقيه براى شما يك       «: خميني ●

 9/8/58سخنراني  (  » .هديه الهى است  
   ) 4079 ، ص 10،صحيفه نور ، ج 

     و چون ديد جامعه زير بـار واليـت         
ــا     ــاري ب ــا همك ــي رود، ب ــه او نم فقي

دستگاه حاكمـه   ارتجاعي ترين گرايش    
امريكا، نخست گروگانگيري را تدارك     

بـه هـشدارها اعتنـاء نكـرد و بـا           . ديد  
پاشاندن شيرازه ارتـش ، زمينـه تجـاوز         

و چون  . ورد  آعراق به ايران را فراهم      
مطمئن شد عـراق نمـي توانـد پيـروز          
بشود، جنگ را هم نعمت خوانـد و در         
ســود امريكــا و انگلــستان و اســرائيل و 

 ساله  8د، ملتي را در جنگي      استبداد خو 
 . پامال كرد 

من يك آدمي هستم كـه       « : خميني ●
( » .از طرف شارع مقدس واليـت دارم      

 ، ص   5 ، صحيفه نـور ،ج     15/11/57پيام  
31(   

، او اعتراف مـي     جمله       با اداي اين      
پـس خـود   . كرد ملت از او بيزار است    
ميـزان رأي  ( هرگونه ارتباط بـا مـردم     

 بــراي . را قطــع كــرد ) مــردم اســت 
 كه هنوز فكر مي كنند با وجود         كساني

واليت مطلقـه فقيـه ، انتخابـات معنـي          
همــين جملــه كــه خامنــه اي و  دارد، 

شوراي نگهبان مايه دست كـرده انـد،        
ينـد  آكافي است براي اين كه به خود        

و براي گرفتن حق خـود كـه واليـت          
   .جمهور مردم است قيام كنند

  
راي نگهبـان بـراي      جنتي ، دبير شو    ◄

خــود واليتــي مطلقــه بــر مــردم و     
 . نمايندگان مردم در مجلس قائل است     

يادمـــان نرفتـــه اســـت بـــه اطـــالع 
خواننــدگان برســانيم كــه نماينــدگان 
متحصن مجلـس شـشم بـه ايـن دليـل           
تحصن كردند و روزه سياسـي گرفتنـد        
كه شوراي نگهبان صالحيت برخـي از       

اطر نان را رد كرده بود نه اينكه به خـ         آ
مردم اعتصاب كرده باشند و اين خـود        

ي دهد كه براي شوراي نگهبان      نشان م 
  . ارزشي ندارد  هيچ نظر مردمواليت ،
ولي فقيه نسبت به     « : گفته است    جنتي

جــان و مــال و نــاموس مــردم اختيــار 
همان اختياري كه پيغمبـر اكـرم       .دارد

 فقيه اين مقام و واليت را     . داشت) ص(
(  » .ت امت دارد  به منظور حفظ مصلح   

سمينار واليت فقيـه در سـاري ، راديـو          
ــاعت   ــار سـ ــران ، اخبـ  29 روز 20تهـ

   )1361ارديبهشت 
ــي ● ــام    « :جنت ــوان ايت ــه عن ــت ب مل

شـوند و عالمـان در حكـم          محسوب مي 
ــار    ــستند كــه ك ــر ه ــان ام ــيم و والي ق
رسيدگي به تمـام امـور مـردم را دارا          

گردهمـايي ائمـه جمعـه ،       (  »  .هستند
8/11/77(   

     ملت كه در نظـر خمينـي در حكـم          
يتيم است  صغير بود، در نظر شاگرد او،       

يـا در   آ. تحقير بيشتر از اين نمي شود       . 
نظر كساني چـون جنتـي ، ملـت يتـيم            

   ! حق رأي دارد ؟

بعــد از آل محمــد امــت  « :جنتــي ●
حالت يتيمي را دارد كه پدر نـدارد و         

انـد كـه علمـا بـه جـاي            سفارش كرده 
ن از آنها كفايت كننـد و هـدايت         اماما

امت را بر عهده بگيرند مانند قيمي كـه         
بعـد از پـدر متكفــل اداره امـور ايتــام    

 ، صـحيفه    12/7/58سـخنراني   ( »  است
   )36، ص 6نور ج 

   
يكـي از سـران كودتـا و از          بهشتي،   ◄

جنايتكاران بزرگ كه به قول خمينـي       
 چناناو   . خود به تنهايي يك ملت بود 

 بـر جـان و مـال و         سلط شدن   در پي م  
ناموس مردم مسلط بود كـه در اوايـل         

ـ        نهـاده  وي   رانقالب نام راسـپوتين را ب
او كه در شـوراي نگهبـان بـه         .  بودند  

واليت جمهور مردم رأي داده بود، در       
ــدار دو   ــان طرف ــس خبرگ ــشه آمجل ت

در ن،  وقتـي  آبعد از .  واليت فقيه شد  
  در   راس گروه چماقدار قـرار گرفـت      

  :ره واليت فقيه گفت با
اگر جامعه مـا بخواهـد بـه         « :بهشتي ●

راستى اسالمى بماند و اسالم اصـيل بـر         
آن حكومت كند، بايد فقيه در جامعـه،        
هم رهبرى فقاهتى كند و هم رهبـرى        

يعنى بايـد نـبض حكومـت در        . واليتى
جاودانه تاريخ سيد   ( » .دست فقيه باشد  

محمد حسيني بهشتي ، سازمان انتشارات 
 ، 3روزنامــه جمهــوري اســالمي ، ج   

   ) 47-46گفتارها ، صص 
     او در تدارك دولـت مـداري بـود        
كه انفجار در حزب جمهوري اسـالمي       

اما همانند هاي او،    . از ميانش بر داشت     
 تـا   60 ماه ، از كودتاي خرداد       4ظرف  

پايان مهر ماه، چند هـزارتن را اعـدام         
وشته ن» عبور از بحران    « بنا بر   . كردند  

هاشمي رفسنجاني، در چهـارمين مـاه،       
مهدوي كنـي پيـشنهاد متوقـف شـدن         
ــشنهاد او    ــا پي ــرد و ب ــا را ك ــدام ه اع

در جلسه، غير از مهدوي     . مخالفت شد   
كني، هاشمي رفسنجاني و خامنـه اي و        

  .احمد خميني حضور داشته اند 
چرا جامعه عصر امام صادق      « :بهشتي ●

؟ جامعه صـحيح و سـالم اسـالمي نبـود         
ــه نداشـــت  (  » .چـــون واليـــت فقيـ

   ) 3/4/82جمهوري اسالمي ، 
  
كه خودش هـم بـاورش       خامنه اي  ◄

 مردم   «نمي شد روزي به مقام رهبري       
نيــز ، در شــوراي  دســت يابــد  » يتــيم

انقالب ، به پيش نويس قانون اساسي بر        
.  اصل واليت جمهـور مـردم رأي داد         

بنابر دروغهائي كه در روزهـاي بعـد از     
 خمينـي ، هاشـمي رفـسنجاني و         مرگ

ديگـــران ســـاختند،  روزي هاشـــمي 
نزد خمينـي   ... رفسنجاني و خامنه اي و    

 حال ديدن فيلم كـيم      او را   . مي روند 
. مي يابند  ايل سونگ رهبر كره شمالي      

كه اگر خداي ناكرده    صحبت مي شود    
ــام « روزي  ــ فــوت كن» ام ، كــسي د ن

خميني با نـشان    . نيست جانشين او شود     
ايـشان در   : ، مي گويد    ن خامنه اي  داد

 عـالوه بـر ايـن       .حد رهبـري هـستند      
دروغ،  نامه اي را نيز از قـول خمينـي         
خطاب به مشكيني ، رئيس وقت مجلس       
خبرگان ، جعل مي كننـد و خامنـه اي          

بعدها معلوم شد   . مي كنند   » رهبر  « را  
. نـد   همه نقل و قول هـا دورغ بـوده ا         

س بـين   جعلي بودن نامه را دو كارشـنا      
ــد   ــصديق كردن ــي ت در آن و،  . الملل

 خمينـي در حالـت هوشـياري        ،  روزها
ايران گيتي ها  كـه     . كامل نبوده است    

 از مقام قائم مقامي رهبري       را   منتظري
نكه دولـت از    آ، كنار زده بودند، براي      

دست خودشان بيرون نرود، يك ايران      
در اينجا بـه    . كردند  » رهبر  « گيتي را   

 اين پيرو النصر بالرعب برخي از نظرات  
  .مي پردازيم 

واليــت فقيــه جــزء    « :اي خامنــه ●
سخنراني (  » .واضحات فقه اسالم است   

ــام    ــره ام ــزاري كنگ ــبت برگ ــه مناس ب
   ) 78 بهمن11انديشه حكومت ،خميني و

 اگر مسئله واليت مطلقه      «:اي  خامنه  ●
فقيه كه مبنا و قاعده اين نظـام اسـت،          

گـره كـور     مـا دار شود، اى خدشه ذره
مشروح مـذاكرات   (  »  .خواهيم داشت 

شـــوراي بـــازنگري قـــانون اساســـي 
  1640 )  ، ص 3جمهوري اسالمي ،ج 

واليت فقيـه بـر خـالف     « : اي  خامنه ●
هــا، امــري تــشريفاتي  برخـي برداشــت 

بديهي است كه دشمنان ملت از      . نيست
واليت فقيه ناخرسند باشند و همواره و       

ـ   در هر فرصـتي  ت فقيـه را  مـساله والي
سـخنراني  ( » .مورد حمله قـرار دهنـد     

آقاي خامنه اي در مراسم پـانزدهمين       
ــي     ــاي خمين ــت آق ــالگرد درگذش س

،14/3/83 (   
  
از سـران كودتـا      هاشمي رفسنجاني    ◄

 به رهبري خمينـي و همدسـتي بـا          كه  
ــشتي و  ــه اي وبه ــتگاه  ...  خامن ــا دس ب

ريگان و بوش ، بر سر گروگانها ، معامله         
نـد  و بـا تجـويز خمينـي ،           پنهاني كرد 

ــه    ــس را پاي ــات مجل ــب در انتخاب تقل
گذاري كردند و مجلس اول را اغلـب        
از نماينــدگان قالبــي پــر كردنــد و    

 بـه   60كودتاي خزنـده را در خـرداد        
ــور    ــروز، اينط ــاندند ،  و ام ــه رس نتيج

مصاحبه پسر او با يـو      ( وانمود مي كند    
كه با واليت مطلقـه فقيـه       ) اس تو دي    

ت و در شـوراي انقـالب بـه         مخالف اس 
پيش نويس قانون اساسي نيز رأي داده       

  :بود، در باره واليت فقيه گفته است 
واليــت فقيــه محكــم   « :رفــسنجاني ●

ترين مبناي حركت جمهوري اسـالمي      
ــت ــران اس ــور  ... اي ــه مح ــت فقي والي

حكومت شيعي است اگـر واليـت را از        
 (  » شيعه بگيرنـد شـيعه چيـزي نـدارد        

 دهمين نشست دوره سوم     سخنراني در 
   ) 17/6/82مجلس خبرگان ،

ــاري اســت   ــوي قه ــه دروغگ       او ك
يادش رفته است كه به قانون اساسي بر        
اصل واليت جمهـور مـردم رأي داد و          

واليــت فقيــه محكمتــرين اســاس اگــر 
 حركت نظام جمهوري اسـالمي اسـت       

ن مخالفند  آچرا اكثريت بزرگ فقها با      
فقيه از سـوي    در زمان دعوي واليت     ( 

خمينـــي، مراجـــع ديگـــر، خـــوئي و 
قـا  آشريعتمداري و خونساري و حـاج       

حسن قمي و نجفي مرعشي و گلپايگاني     
مراجعـي كـه در     . ن مخالف بودند    آبا  

قم بودند، به اتفاق با پيش نويس قانون        
ــد   ــت كردن ــرا  . ) اساســي موافق   و چ

ن از سوي حسن    آ تا زمان طرح     مردم  
  .يده بودندن نشنآيت ، هيچ از آ
 نظام مبتني بر    « : هاشمي رفسنجاني    ●

» واليت فقيه مترقي و دمكراتيك است       
سخنراني در دهمـين نشـست دوره         . (

   ) 17/6/82سوم مجلس خبرگان ،
   

،  فيلسوف خـشونت و      مصباح يزدي    ◄
 از جملـه افـرادي بـود كـه در           ترور ،   

ابتداي انقالب با واليـت فقيـه موافـق         
  كه متوجه شد با پله نبود ولي زماني 

  9صفحهدر 
  

  خطر بحران داخلي ؟
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كردن واليت فقيه مي تواند به قـدرت        
ــه    ــد از جمل ــت ياب ــسيار دس ــال ب و م
طرفداران اين نظريه شـد و آنقـدر در         
اين نظر پيش رفت كه ديگر كـسي بـه          

  .پاي او نمي رسيد 
ــزدي ● ــصباح ي ــزدور  « : م ــر م عناص

هرجا آهنگ  . شيطاني را شناسايي كنيد   
فقيه سـاز      يا ولي  مخالفت با واليت فقيه   

شده آن را خاموش كنيد، اگر از روي        
ناداني اسـت بـرايش توضـيح دهيـد و          
شبهه اش را رفـع كنيـد، اگـر از روي           

 »  .غرض ورزي است، او را خفه كنيـد       
ــزدي در جمــع  (  ــصباح ي ســخنراني م

   ) 81 مرداد 7بسيجيان شهرستان قروه 
اعتبار واليت فقيه به     « :مصباح يزدي  ●

 سـخنراني در جمـع      (»  .مردم نيـست  
ناظران استان قم ،خبر گزاري انتخـاب       

   ) 1384 بهمن 29،
ــه   ــازنده نظري ــن س حركــت «         اي

 ردم رشيد ايران  مي داند كه م   » قسري  
در . به واليـت فقيـه رأي نمـي دادنـد         

انتخابات رياست جمهوري به بني صدر      
ــا   ــستند او ب ــرا مــي دان ــد زي رأي دادن

 در برابـر    واليت فقيه مخـالف اسـت و      
سلطه روحانيان قدرت پرست بر دولت      

اعتبار : از اين رو مي گويد      . مي ايستد   
   .واليت فقيه به رأي مردم نيست 

واليت فقيه، مترقـي     « :مصباح يزدي  ●
(  » .ترين اصـل قـوانين كـشور اسـت        

سخنراني در ديدار با مسئولين دانشكده      
 10افسري نيروي زميني سپاه ،كيهـان ،        

  )  84خرداد 
 وي راست مي گويد زيرا قـانوني كـه         
توسط يك جاسوس انگليس ايجاد شده 

خونـد زور   آباشد احتماال از سوي اين      
  . مترقي است پرست 

مخالفـت بـا ولـي       « :مصباح يـزدي   ●
فقيه، مخالفت بـا امامـان و در حقيقـت          

 سـخنراني  (  »  .شرك بـه خـدا اسـت      
مصباح يزدي به مناسبت عيد غدير خم       

   ) 83 فروردين 16رسا ، ، خبر گزاري 
  
قتـل هـاي     بـه    از مفتيان   ،  خزعلي   ◄

وي  به عنوان     . است  سياسي در ايران    
خوابگزار اعظم در ايران شناخته شد و       
از ياران پر و پا قرص انجمـن حجتيـه          

 از حاميان احمدي نـژاد        اينك    .است  
 اعدام در صدور حكم قتل و مي باشد و 

قاتليت ، از كساني است كه قاطعيت را        
  : او گفته است . مي دانند 

گويـد     قانون اساسي مـي     « :خزعلي ●
. قواي ثالثه زير نظر واليت فقيه اسـت       

شما وقتي واليت فقيه را قبول نداشـته        
 ميليـون  30 ميليون كـه هـيچ       20باشيد  

هم راي بياوريد تا ايـن راي بـه تاييـد           
ــر نيــست  (  » مقــام واليــت نرســد معتب

    )5/3/78روزنامه خرداد 
آب » فقيه   «  حرفهاي شسته ورفته اين     

نهائي مي  آپاكي را بر روي دست همه    
 كــه خــود و مــردم را بــا تبليــغ ريــزد 

  .شركت در انتخابات، فريب مي دهند 
 ، همه مي دانند كه در ايـن كـشور              

 از  تـن خزعلي حداقل حكم قتل دهها      
 را صادر كرده است     انديشمندان ايران 

كسي جـرات كـرده      تا به حال     ولي آيا 
است  از او بپرسـد بـه كـدامين جـرم            

  انديشمندان را كشتي ؟ 
اين چه حرفى است كـه       « :خزعلي ● 

مـردم  . گويند اگر مردم خواسـتند     مى
اند؟ مردم احكام خدا را اجرا       چه كاره 

مـردم محتـرم و عزيزنـد امـا         . كنند مى
براى اجراى احكام خدا، نـه بـراى بـر          

لثــارات يــا ( » .هــم زدن احكــام خــدا
   ) 4 ، ص80الحسين ، شماره 

آيا حرفـي از ايـن روشـنتر ممكـن               
 ؟ او صـاف و صـريح        است كه زده شود   

مردم كاره اي نيستند و تنهـا       مي گويد   
  .بايد احكام خدا را اجرا كنند 

  

فقهـاي جـامع     «  برخي از    هاينظر ◄
  :  » الشرايط

ولي فقيه تنهـا نيـست       « :آذري قمي  ●
المعارض در تصرف   كه صاحب اختيار ب   

باشد، بلكـه     در اموال و نفوس مردم مي     
اراده او حتي در توحيد و شرك ذات        

تعالي نيز موثر است و اگر بخواهد  باري
تواند حكم تعطيل توحيد را صـادر         مي

نمايد و يگانگي پروردگار را در ذات و        
يا در پرستش محكوم به تعطيـل اعـالم         

  )  68 تير 19روزنامه رسالت (  » .دارد
    در مجلس اول، خالف اين ادعـا را         

نيز گفت و به دخالت خميني در امـور         
بعد از خمينـي ، زمـاني       . اعتراض كرد   

در . رسيد كه ديگر تحـويلش نگرفتنـد        
روزنامه رسالت كودتا كردند وآن را از 

بعد هـم  . ورند آذري قمي بدر    آدست  
وردنـد و در  آبالهاي ديگـر بـر سـرش     

  . انزوا مرد 
  
ازي از اعضاي قـوه قـضاييه كـه       نم  ◄

بـراي انجـام هـر امـري در ايـن قــوه      
گـسترش  . نيازمند قدرت واليـت بـود       

تفكــر واليــت فقيــه نــه تنهــا در كــشور 
موجب قدرتمندي ولي مبسوط اليد تا      
حد نابودي مردم و گرفتن جان و مال        
و ناموس آنها مي شد كه موجب شـده         
بود در هر ده كوره اي يك نفر آخوند 

جانشيني پيغمبر را داشته باشد و      ادعاي  
خد را نايب امام زمان در عـصر غيبـت         
بداند به گفته هـاي آيـت اهللا نمـازي          

  :توجه كنيد 
فقيــه از عنايــات  واليــت « :نمــازي ●

سخنراني نمازي ،   (  » .عرش الهي است  
  ))ايسنا ( خبر گزاري دانشجويان ايران 

 واليت فقيه ادامه واليـت       « :نمازي ●
فرزند اميرالمؤمنين است و بـه همـين        

  انـد،  علت همه دشمنان از آن ناراحـت   
چرا كه ولي فقيه عادل، منـصوب ذات        

 ،  نمـازي سـخنان   ( » .اقدس الهي است  
   ) 83 فروردين 16خبر گزاري رسا ، 

  
»  رئيس مجلس خبرگان    « ،  مشكيني ◄

كه اينك دستش از دنيا كوتـاه اسـت،         
  :باره واليت فقيه گفته استدر 
رهبر يا ولي فقيه را خدا    « :   مشكيني   ●

ولـي چـون مـردم      . كنـد   منصوب مـي  
قدرت تشخيص ندارند نمـي تواننـد او         

نشريه شـهروند چـاپ     (  »  .را پيدا كنند  
 81 خرداد 9 برابر با 5/30/2002كانادا ،  

 (  
ناداني خود را ناداني مردم     مشكيني       

وجـه تنـاقض گـوئي    مت. گمان مي برد   
اگر اسالم ديني بـوده     : خود نيز نيست    

ن را بفهمنـد    آاست كه مردم مي بايـد       
ن آن عمـل كننـد و قـر       آتا بتوانند بـه     

تأكيد مي كند كـه شـفاف و خـالي از           
ولي معـين    اعوجاج است، پس چگونه     

مي كند و مردم حتي قدرت تـشخيص        
  او را نيز ندارند؟ 

رياســت مجلــس خبرگــان رهبــري      
ه بـود كـه     كـرد تـوهم    م  را   ونچنان ا آ

 نيـز   حضرت امـام زمـان      زبان  خود را   
ــت   ــرد  و گف ــه  : ك ــان كلي ــام زم  ام

نمايندگان مجلس هفتم را تاييد كـرده       
 ! است 

  
 غرويان ماهيت  انتخابات و شـركت       ◄

در رأي دادن را ، در رژيم واليت فقيه         
  :شكار مي كند آ، در بياني روشن ، 

ب مـي داننـد     مردم خو « :   غرويان   ●
كه حكومـت مـال مـردم نيـست بلكـه           

در .حكومـــت متعلـــق بـــه خداســـت
انتخابــات و رفرانــدومها، مــردم بــراي 
بيعت با واليت فقيه مي روند نـه بـراي          

  ) 84 دي 22رسالت(  »كم خداحتعيين 

    حقيقت نيز اينست كه رأي دادن جز    
ــردن از   ــت ك ــت و حماي ــار اطاع اظه

ـ          ت و واليت مطلقـه فقيـه و رژيـم جناي
  . خيانت و فساد معني نمي دهد 

  
 كسي اسـت كـه در       مكارم شيرازي  ◄

مجلس خبرگان، روزي كه اصل واليت 
ن سخن  آفقيه طرح شد، در مخالفت با       

امروز، روز سياه تـاريخ     : گفت و گفت    
اما حاال، شكرها  كام او را .  ايران است 

  :شيرين كرده اند و مي گويد 
ي فقيـه   خدا به ول  « :  مكارم شيرازي    ●

اجـازه داده   ) عـج (از طريق امام زمان     
خبر گـزاري كـار      ( » كه حكومت كند  

   ) 12/7/85ايران ، ايلنا ، 
  
ــه   واليــت« :  جعفــر ســبحاني ◄ فقي

(  » پرتويي از واليت امام زمـان اسـت       
سخنراني آيت اهللا جعفـر سـبحاني در        
ــا مــسئولين اجرايــي دومــين   ديــدار ب

 ،  همايش بين المللي دكترين مهدويت    
   ) 85 اردييبهشت 24
  
 واليت فقيه محـور      « :مهدوي كني  ◄

ــت  ــالب اس ــي انق ــي. اساس ــد  م گويي
سـوي مـردم     فقيه از  مشروعيت واليت 

است؟ اين حرفها چيست؟ از خودتـان       
   ) 13/11/75 رسالت . (  » ايد درآورده

    اين شخص نيز در شواري انقالب بـه   
  . واليت جمهور مردم رأي داده بود

ملـت را بـه     :  از خود بپرسـيم          اينك
احقــاق حــق خــود كــه حاكميــت بــر 
سرنوشت خويش است بايد خواند و يا       
به شركت در انتخابات، در رژيمي كـه        
مردم را صغير و يتيم  و فاقد حق رأي ؟ 
تحريم انتخابات حد اقـل كـار ممكـن         
است و مي بايد با جنبش براي اسـتقرار     

  .واليت جمهور مردم همراه شود 
 مردم در  كهدر جامعه اي:   اسالمي انقالب

عي و فردي خود  صاحب باره زندگي جم
، الجرم چماقداران صاحب نقش نباشند

  :نقش اول مي شوند
  

حزب چماقداران كه 
» حزب اهللا « ن آبر 

غاز آنام نهادند،  از 
  :تا امروز 

  
 فقيـه   از بدو تاسـيس نظـام واليـت              

 و خمينـي ، هـواداران و خـود ا         توسط
، هر وقت الزم شـد ،       ي اينكه بتوانند  برا

 سـركوبگري   قانون را زير پا بگذارند و     
خود را بي خبـر  كنند و در همان حال    

نشان دهند گروهي را تشكيل دادند به       
 ايـن گـروه زيـر نظـر         .نام حـزب اهللا     

و تحـت   تـشكيل   ماليان حاكم و قاضي     
   . بود آنان امر و رهبري 

ن جالب اينجاسـت كـه بـراي قـانو             
قـانون ايـن    اجـراي   مـسئولين   ،  شكني  

ــشكيل داده   ــكن را ت ــانون ش ــروه ق گ
،  از جملـه      در ابتـداي انقـالب     . بودند

 از اين گروه    كه حمايت كامل    كساني  
هم بعنوان  . ورد، بهشتي بود    آبعمل مي   

عضو شوراي انقالب و هم بعد، بعنـوان        
رئيس شورايعالي قضائي و رئيس ديوان      

ايــت از ايــن  بارهــا در حماو .  كــشور
 ، ديگر  از حاميان  . كرد  گروه سخنراني   

هاشمي رفسنجاني در مقام رياست قوه      
يكي از بانيان ايـن      او    خود   .بود  مقننه  

 موسـوي اردبيلـي   سـومي   . گروه بود     

تا بهشتي زنده بود، دادستان كـل       . بود  
 به رياست قـوه     ،  بود و با كشته شدن او     

س  جالب تر اينكه هر ريي     .رسيد  يه  قضائ
قوه قضاييه اي كه بر سـر كـار آمـد از            
اين گروه حمايت كرد تـا جـايي كـه          

افراد ايـن    يزدي برخي از     شيخ محمد 
نها آبه   را وارد قوه قضاييه كرد و     گروه  

ا نيـز بنـا     هاين گروه در شهر   . مقام داد   
 شهر، به دستور امام جمعه يا حاكم شرع 

تــشكيل و شــرارتهاي مــورد نظــر او را 
 فرمانـــدهي كـــل .انجـــام مـــي داد 

 را مالها بر عهـده      ي حزب اهللا    گروهها
داشتند و فرماندهي ضربت را نيروهاي      
نظامي ، به همين دليل بود كـه برخـي          

  .ند نهادگروه حزب مال نام  بر اين ها 
 مـي   چماقـدار ، مراجـع    سابقه      بنا بر   

آيـت اهللا بروجـردي در قـم        . داشتند  
چماقداري داشت به نام علي لره كه از        

ــه  ــسته ب ــود او روحــانيون واب از   او . ب
اهالي لرستان بود به همين نام معـروف        

براي ( نياز مي شد    هر زمان    . شده بود 
مثال ، در مـورد بيـرون كـردن نـواب           

 ، ايـن   ) صفوي و فدائيان اسالم از قـم        
ــد     ــوبي بلن ــرفتن چ ــا گ ــاني ب ، روح

كـسي هـم    . مأموريت  انجام مـي داد       
 همه او را به     مانع كار وي نمي شد زيرا     

 و مــي دانــستند خـوبي مــي شــناختند  
آيـت اهللا شـريعتمداري     .  حامي دارد   

نيــز چماقــداري داشــت بــه نــام شــيخ 
غالمرضا كـه در ميـان روحـانيون قـم          

 روحاني اي بود تنومند     او. معروف بود   
و قلدر كه بسياري از روحانيون قـم از          

ــد   ــي بردن ــساب م ــاجراي . او ح در م
 و قـال و     ن  خلـق مـسلما   تشكيل حزب   

رهبري حملـه بـه     مقالي كه بپا كرد، او      
برخي از روحانيون و مراكـز را در قـم          

  درگيري ها   ، در   البته  .بر عهده داشت    
 حـزب   بـا حـزب خلـق مـسلمان       ميان  

ــيله    ــه وسـ ــالمي ، بـ ــوري اسـ جمهـ
مـورد  ، يزدي    شيخ محمد    چماقداران  

ضــرب و شــتم شــديد قــرار گرفــت و 
  .دستگير شد 

محمـد  ، شـيخ    هر قـم    باز هم در شـ         
يــزدي را مــي بينــيم كــه چماقــداري 
معروف داشت به نام حاج غالم كـه در         

 . خود از او ياد كـرده اسـت         خاطرات  
 نياز به ايجـاد     شيخ محمد   هر زمان كه    

ــركوب    ــا س ــري و ي ــشاش و درگي اغت
نيروهاي مردمي و يا مبارزان را داشت       

خود دسـتور   به چماقدار   كافي بود كه    
بدون انديشه هر كـاري     بدهد تا او هم     

 مـي خواسـت بـه انجـام         شـيخ   را كه   
  .برساند 

يـزدي در خـاطرات خـود    شيخ محمد  
 هر زمان كه مي خواسـتيم   : نويسد  مي  

حاج غالم كار مورد نظـر مـا را انجـام           
دهد كافي بود به او بگوييم جان امـام         

 در آن زمــان ديگــر . در خطــر اســت 
حاج غالم  قابل كنترل نبـود و بـدون          

نجام كاري مـي    اوالي به دنبال    ئسهيچ  
  .رفت كه ما گفته بوديم 

با آمدن خميني بـه تهـران و فـاش               
 زيـر  ( ماهيت او و فريبكاريهايش   شدن  

 زدن كـه  واليت با جمهور مردم اسـت       
،  بـراي اينكـه      ... )   و   تعهـد بـود    خود

يت را مطلقه كنـد     بتواند استبداد روحان  
 ،» رسـمي   « ، عالوه بر قواي سـركوب       

نيز نياز پيدا كرد    چماقدار  به گروههاي   
 .   

در ابتداي انقالب بـراي حملـه بـه              
برخــي از مكانهــا از جملــه شــهر نــوي 

گـروه  روحانيـان   تهران نيـز برخـي از       
 امـا آن    . چماقدار تشكيل داده بودنـد    

گروه مقطعـي ايجـاد شـده بـود ولـي           
گروهي كه بعـدها بـه نـام حـزب اهللا           

  اعتقادي بود  تشكيل شد كامال سياسي و    

تـشكيل  با تصويب خميني اين گـروه       . 
كار سرپرستي اين گـروه جديـد        . شد  

ــزدي و    ــي و ي ــد جنت ــرادي مانن را  اف
بهشتي و هاشمي رفـسنجاني عهـده دار        

  .بودند 
شــبكه اي كامــل را در  گــروه ايــن     

 در هر شـهر     .كرد  سراسر كشور تاسيس    
يكي از چماقداران برجسته فرمانـدهي      

 در برخـي    . ا بر عهده داشت     عمليات ر 
 ، از شهرها كه فاقد چماقدار توانـا بـود        

 از تهـران بـه وسـيله        مي شد،   هر زمان   
  .اتوبوس به آن شهر نيرو اعزام مي شد 

ــروف در         ــداران مع ــه چماق ازجمل
تهران مي توان به هادي غفاري اشاره       
كرد كه زمـاني بـراي خـودش اسـم و        

 بـه   ولي بعدها . رسمي كسب كرده بود   
اخالقي جنسي و مالي از كـار       د  دليل ب 

بر كنار شد و جاي خود را به ديگرانـي         
از جمله حسين اهللا كرم واحمدي نژاد       
و حاج داوود و  ده نمكـي و محتـشم و        

داد در قــم ... عبــداللهي و زمرديــان و 
ــر عهــده   نيــز مــسئوليت چماقــداري ب

. حجت االسـالم سـردار ذوالنـور بـود          
شـهر اصـفهان    مسئوليت چماقداري در    

نيز به دست حجت االسالم كميل كاوه       
  . بود
اين گروه كه براي فرار از بـدنامي             

 نام حزب اهللا را بـر خـود         ،  چماقداري
نهاد بود در ابتدا براي اينكه بتوانـد در         
زمانهاي مـورد نيـاز دسـت بـه قـانون           

 بـا آمـوزش هـاي ريـيس         ،  شكني بزند 
ديوان عالي كـشور و يـاري دادسـتان         

شور راه اندازي شد و در بسياري       كل ك 
 كـه از سـوي      از تبهكاريها، بدان خاطر   

همان كساني حمايت مي شدند كه قوه  
در اختيار داشتند، از تعقيـب      قضاييه را   

  . قضائي مصون بود 
      
انواع تبهكاريها كه حـزب اهللا      * 

  :مأمور انجامشان مي شد 
  
حمله به كتابفروشي ها و آتـش زدن    ●

  .آنها 
 ابتداي انقالب اين نيروها به دليل       از    

مخالفت مسئولين نظام با چاپ و انتشار        
برخي از كتابها بـا توجـه بـه اينكـه بـه             
لحاظ قـانوني نمـي توانـستند مـانع از          
چاپ آنها شوند به اين نيـروي مـزدور         
خود دستور حمله به كتابفروشي هـا را        
صادر مي كردند و ايـن كـار تـا  دوره            

 امـا در     . ه داشت خاتمي كما بيش ادام   
كـه  ، بلحـاظ ايـن      دوره احمدي نـژاد   

ــسئوليت در    ــه م ــداران ب ــود چماق خ
ــانع از   ــد و م وزارت ارشــاد رســيده ان
انتشار هر نوع كتاب مخالفي مي شـوند        
ديگر نيـازي بـه حـضور آنهـا در برابـر           
كتابفروشــي هــا و حملــه و آتــش زدن 

   .كتابها نيست 
حمله به دختران و پسران بـه دليـل          ●

يكي از كارهاي مهم آنان      :پوشش  نوع  
كه گويا در برخي مواقع مورد اعتراض 
 خود خميني و برخي از روحانيون نيـز       

 شده بود اما مسئولين اهميتـي بـه         واقع
آن اعتراضــات نمــي دادنــد حملــه بــه 

 حزب اللهيان  دختران و پسراني بود كه      
نها را مورد ضـرب و شـتم قـرار مـي            آ

ـ سركوب گـري  اين نوع    . دادند ا بـه   ت
 .حال نيز ادامه دارد 

همين كـساني كـه امـروز در لبـاس             
قانون دست به ايـن كـار مـي زننـد و            
تحت عنوان امنيت اجتماعي دختـران      
و پسران را با صورتي خـونين دسـتگير         
  مي كنند همانهايي بودند كه از سالهاي 

  10صفحهدر 
  
  
  

  خطر بحران داخلي ؟
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ابتداي انقالب تا سالها بعـد در پوشـش         
 اللهــي بــه نيروهــاي چماقــدار حــزب

دختران در خيابانها حمله مي كردند و       
 .آنان را كتك مي زدند

احمدي نژاد بايد بـه خـاطر داشـته              
ــي در   ــسعود ده نمك ــه م ــد  زمانيك باش
خيابان ولي عصر دختران را بـا كتـك         
روسري دار مي كرد او نيز همين كـار         

 را در خيابانهاي نارمك انجام مي داد 
ا توجه بـه اينكـه      اما در اين روزها ب         

همـــه آن چماقـــداران وارد نيـــروي 
انتظامي و بسيج سپاه پاسداران شده اند 
ديگر نيـازي بـه آن گونـه برخوردهـا          
نيست و به راحتـي  كتـك زدن هـا را            
ــروي   ــد و توســط ني ــانوني كــرده ان ق

 .انتظامي و بسيج انجام مي دهند 
 نيروي انتظـامي و بـسيج       ،  به تازگي      

 دستـشان بـه نـامحرم       براي اينكه مبـادا   
و اين مسئله بـراي برخـي از         - بخورد  

 ،   -اسـت   مراجع  مشكل ايجاد كـرده       
تصميم گرفتند برخي از زنان چماقدار      
 را به نـام گردانهـاي عاشـورا و الزهـرا           

احمدي نـژاد   .  كتك زدن كنند     مأمور
هزينه آنها را از صندوق ذخيـره ارزي        

 .مي پردازد 
 ،عيت ايثارگران ناگفته نماند كه جم        

كه احمدي نژاد از جمله اعـضاي رده        
 صحنه گـردان اصـلي      ،  باالي آن است  

است و اصال طرح امنيـت اجتمـاعي را         
ــن گــروه  ــر اي ــواع ديگ ــر ان ــه و ب  تهي

قـوه قـضاييه و     . افزوده است   سركوب  
 نيـز از آنـان حمايـت        قاضي مرتضوي   

   .مي كندكامل 
 حمله به سـخنراني هـا و اجتماعـات          ●

يكي از كارهـاي ايـن گـروه         :مردمي  
 چماقدار حمله به اجتماعات مردم بـود      

 اوائــل انقــالب ، . و هنــوز نيــز هــست 
ــتور ــهدس ــمي   حمل ــشتي و هاش  را  به

جنتي و ديگـر    خامنه اي و    رفسنجاني و   
كار .  صادر مي كردند    سران چماقدار   

 از حمله به گروههـاي چپـي شـروع      را
 . به مجاهدين رسـيد   نوبت  بعد  . كردند

بـه مـردم هـوادار ريـيس        ،  60سال  در  
  بعـدها   .  حمله مـي كردنـد       يجمهور

كــه ورق برگــشت و خامنــه اي رهبــر 
ــد،   ــزب اهللا ش ــد ح ــاي فري ــه نيروه ب

طرفدار هاشمي رفسنجاني و بعد نيز بـه        
حملـه  گروههاي طرفدار آقاي خاتمي     

خامنـه   حتي برادر    ،   قم در. مي كردند   
ــه اي  ــادي خامن ــز اي، ه ــورد  را ني م

ــرض ــرتع ــدار  ق ــسي نيــ . دادن ز از   ك
چرا دست به ايـن     : چماقداران نپرسيد   

 .د يكار ميزن
بدانحـد  قدرت اين گروه چماقـدار         

 حمله به هاشـمي     ماجراي در   است كه   
حفــظ خامنــه اي ، رفــسنجاني در قــم 

 تنها كاري كه با آن      . ظاهر را نيز نكرد     
ند، افراد كه از ياران مصباح يزدي بود      

آنهـا را از قـم بـه        اين بود كـه     كردند  
 .خارج از قم تبعيد كنند 

 حملـه  پي در ،روزي احمد خميني       
  : گفته بـود     ،الهوتيشهيد  اين گروه به    

اگرنيروهاي انتظامي و امنيتي بخواهند     
اينها را دستگير كننـد بـه راحتـي مـي           
توانند اين كار را انجـام بدهنـد زيـرا          
آنها مي دانند كه در خانه چه كسي چه         

نقل بـه   (.ربه اي زندگي ميكند     رنگ گ 
 )مضمون 

نيـز،  خـود   ، احمد خمينـي ،      بعدها       
توسط بلنـد پايگـان تعلـيم ديـده ايـن          

خامنه اي و هاشـمي     گروه و به دستور     
بـه  ايـن گـروه     . كشته شـد  رفسنجاني،  
و دست اندركاري خود او      دستور پدر   

تشكيل شده بود و خود كرده را تـدبير         
 .نبود 

تنهـا كـسي    ،   انقالب   ولادر سالهاي       
كه در برابر آنها ايستادگي كرد و حتي        

بـه    آنها فرا خواند و    مقابله با مردم را به    
ــسئولين  ــت از  م ــه دس ــشدار داد ك  ه

رييس ، بني صدر ، حمايت آنها بردارند 
 ماجراي در  . جمهور منتخب مردم بود     

 زمانيكه آنهـا كـار را ازحـد         ،   اسفند 14
 حمله كـرده    گذرانده بودند و به مردم    

 خواســت بــدون   مــردم از بودنــد 
خشونت ، سردسته هاشان را دسـتگير و        

 در يك . بقيه را از دانشگاه خارج كنند    
ــم زدن  ــر ه ــشم ب ــت  ، چ ــاج و تخ  ت

سر كرده هـا   باد رفت و  ر ب چماقداران  
 معلوم شد   وتوسط مردم دستگير شدند     

افـراد كميتـه و سـپاه و        كه همه آنها از     
لـسي هـستند كـه      دستگاه قـضائي و مج    

خميني دستور داده بـود بـا تقلـب در          
ــات، حــزب جمهــوري اســالمي   انتخاب

ن آن را از    آاكثريت نزديك به اتفـاق      
  . خود كند 

 وقتـي         رؤسا و حاميان چماقداران     
» حزب اهللا   «  ماهيت   متوجه شدند كه    

نها و سـر دسـته      آقالبي  لو رفته و خود       
ند  و چون مـي دانـست       افشا شده اند   ها  

نها بـا   آكه رئيس جمهوري از زد و بند        
گاه است  آنيز   امريكائيها و اسرائيلي ها     

ــام    ــتاب تم ــده ش ــاي خزن ــه كودت ، ب
غائله « پس از كودتا ، كتاب      . بخشيدند  

ــاقي 1000را در »  اســفند 14  صــفحه ب
گذاشتند كه مدركي بـاقي ، از جملـه         

ــاره  ــزب اهللا « در بــ ــازي » حــ ســ
 . كودتاچيان است 

 اسفند كـه    14اجعه به كتاب غائله     مر     
، تحـت سرپرسـتي     توسط قـوه قـضاييه    

نگارش و انتشار يافتـه     موسوي اردبيلي   
  است ، بر هر ايراني كه

ــونگي   ــت چگ ــافتن حقيق ــان ي  خواه
كودتا  عليه منتخب مـردم اسـت؛ الزم         

اين كتاب بخوبي كودتا بر ضـد       . است
انقالب و حق انتخاب مـردم و منتخـب      

بهمين جهت ،   . كند  مردم را شرح مي     
نهـا  آاما  . كتاب پس از انتشار ناياب شد       

كه توانسته اند نسخه اي از كتاب را بـه          
ورند، بجاسـت كـه در اختيـار        آدست  

سـر از    ديگران بگذارند تا مردم كشور      
  .ورند آچگونگي كودتا  در 

گـروه حـزب اهللا       :  حمله به نشريات   ●
و  اداره مـي شـد       » رهبـر   « كه توسط   
حمله به نـشريات را     ، از جمله    مي شود   

اال اين كـه در     .  و هست    عهده دار بود  
ن  آحال حاضر، نشريه اي كه بشود بـه         

كـار جديـد    . حمله كرد وجود نـدارد      
ــسبت دادن    ــشريه و ن ــل ن ــه آجع ن ب

دانشجويان و جعل قول دگر انديـشان       
  . است 
، تا قبـل از آمـدن احمـدي نـژاد                

 امـا از     . تادامه داش حمله به نشريه ها     
زمان بر سر كـار آمـدن چماقـداران و          
ــاد و   ــتفاده از واواك و وزارت ارش اس

 ديگر نيازي به حمله به      قاضي مرتضوي   
  . ه ها نيست دفتر نشري

 خامنه اي،  خاتمي بود كه    ه  در دور       
دههـا نـشريه را      »  ي  حكومت  حكم « با  

 برخـي از آنهـا      . د  ر ك وقيفيك شبه ت  
 كردند تعطيل خود را  كار براي هميشه 

.  
از   :  حمله به مراجـع و بيـوت آنهـا           ●

چماقدار كارهاي واليت پسندانه گروه     
    ناروا  بر خود بهو حزب الشيطان كه 

 حمله به    ،نام نهاده است  » حزب اهللا   « 
كاري كه  . بيت آيات عظام بوده است      

ن آزيـرا در    .  انجام نشد    رژيم شاه   در  
 به خود    را    كسي جرات اين كار    رژيم  

،  چند   ولي با دستور خميني     . نمي داد   
يات اهللا شريعتمداري   آ( مرجع ديني ،    

و قمــي و صــادق و محمــد روحــاني و 
در خانه هـاي خـود      ... ) شبير خاقاني و  

ــرض    ــورد تعـ ــدند و مـ ــف شـ توقيـ
پـس او،   . چماقداران نيز قرار گرفتنـد      

اين بار، به دسـتور خامنـه اي ، حـسينه           
ار قرار گرفت و خود منتظري مورد ايلغ  

 ســـال ، 5او، در خانـــه اش ، بمـــدت 

حتي موسوي اردبيلي نيز    .  توقيف بود   
 .  از تعرض مصون نماند 

ــشيني        ــود كــه خمينــي جان ســالها ب
داشت به نام منتظـري كـه قـائم مقـام           

دو كار ، كارش را ساخت      . رهبري بود   
يكي پرده برداشتن از معامله پنهاني با       : 

بخـشي از اطالعـات     ( حكومت ريگـان    
كــه در پــاريس توســط بنــي صــدر در 
اختيار رسانه هاي امريكائي و اروپـائي       
قرار گرفت، توسط نزديكـان منتظـري       

و ديگـري   )  براي او فرستاده شده بود      
ايـن دو   . اعتراض به كـشتار زنـدانيان       

كار، به ايران گيتي ها حالي كرد اگـر         
خميني بميرد و منتظـري رهبـر شـود،         

ايـن  . ا نيز پايان مي پـذيرد       نهآدولت  
نخست مورد  . شد كه كار او را ساختند       

عتاب خمينيش قرار دادند و سپس او را        
مجبور به كناره گيري از قـائم مقـامي         

بعد از خميني ، به بهانه تـذكر        .  كردند  
به خامنه اي كه تو سواد نـداري دم از          
مرجعيت مزن و استقالل حـوزه قـم و         

بـه دسـتور     ر،  روحانيت را محترم بشما   
خامنه اي و تحـت نظـر  شـيخ محمـد            

ــان  ــي و فالحيـ ــزدي و جنتـ ــه يـ ، بـ
 حملـه   او   به خانه    سركردگي ذوالنور،   

بـا  قصد داشتند در خانـه اش ،    . كردند  
امـا  .  بكـشند    شعمامه خـودش بـه دار     

 مانع كارشان   مخالفت برخي از مراجع     
 . شد 

ــالم        « ــت االسـ ــور  »  حجـ ذوالنـ
ــ  ــشكر ام ــدهي ل ــپاه فرمان ام صــادق س

 .پاسداران را نيز بر عهده دارد 
صحبت از حملـه بـه خانـه و              اخيرا  
.   مـي شـود       آيت اهللا صـانعي      شخص  

 ايجـاد   حـسين شـريعتمداري     زمينه را   
 خامنــه اي  هنــوز امــا .  اســت كــرده 

دستور حملـه بـه وي را صـادر نكـرده           
 . زمينه صدور مجوز وجود دارد . است

ن حزب اللهي فرقي    براي چماقدارا     
نمي كند مرجعي كه مورد حمله قـرار        
مي گيرد چه كسي است و چـه رتبـه و           

ــان مراجــع دارد «   . درجــه اي در مي
و سردسته ها هـر دسـتوري بـه         » رهبر  

اين روزها  . نها بدهند، اجرا مي كنند      آ
باح امثـال مـص    مي شود كـه      ، مشاهده 

فكر در  ... يزدي و خوشوقت و جنتي و       
ز آيات عظام هستند و به      حذف برخي ا  

هـاي  زودي بايد منتظر حمله به خانـه        
ولــو حملــه انجــام نگيــرد، .  نهــا شــد آ

پراكندن خبر در اين باره، اثر خـود را         
در تحميل سكوت به مراجـع قـم مـي          

جنب و جوشهاي    ،   در اين ميان   . كند  
به قول پدر غيـر      كه  مجتبي خامنه اي    

ــت   ــد اس ــدش ، مجته ــد مجته  را نباي
چه كـسي مـي گويـد        . ه گرفت   ناديد

كاري را كه احمد خميني نتوانـست او        
نتواند بكند يعني جانشين پدرش شود ؟       

كه به جاي پدرش ، رتـق و فتـق           فعال  
اگر خامنه اي بميـرد     . امور را مي كند     

و هاشمي رفسنجاني زنده بماند، مجتبي 
روزگاري صد بار بدتر از احمد خميني      

 پيـشاپيش ،    مگر اين كـه   . پيدا مي كند    
كودتائي شـود و مجلـس خبرگـان در         

 . چون موم شود  » بيت رهبري « دست
 : حمله به سينماها و آتش زدن آنهـا          ●

  ن ها يي كهاماز جمله فر
 نها مي دهند ،     آرهبران چماقداران به    

 هـا،  ي است كـه در آن     ئحمله به سينماها  
فيلمي برخالف نظر آنها بـه نمـايش در         

نهـا  آان انقـالب ،     در دور  . باشد  آمده  
تـش  آنيز كه دست به جنايت هولناك       

ــد زدن  ــادان زدن ــينماي ركــس آب ، س
رهبرانــي از نــوع رهبــران حــزب اهللا 
داشتند بعد از انقالب، بي تقصيرها را به        

حـزب اهللا   .  جاي خود، اعدام كردند     
سالها بـود كـه بـه بـسياري از سـينماها            

 و مردمـي را كـه بـراي         حمله مي كرد  
 بـه سـينما رفتـه بودنـد،        تماشاي فـيلم    

ــد   ــرار ميدادن ــورد ضــرب وشــتم ق  . م
آخرين آنها حمله به سينماهايي بود كه       
فيلم مارمولـك را بـه نمـايش گذاشـته          

 حمله بـه ايـن سـينماها         دستور   . ندبود
، صادر كرده    مارمولك بزرگ  ، جنتي ار

  . بود 
 هم در    : حمله به روحانيون مخالف      ●

  روحاني  ، جماعت انقالب  سالهاي اول   
، بر مردم   مستبد  نماهاي قدرت طلب و     

بودنـد كـه    كساني  اينها  . شناخته شدند   
مي  » استبداد صالح   « خود را طرفدار    

سلـــسله « دانـــستند و بـــراي تـــشكيل 
از هـــيچ جنـــايتي روي » روحانيـــت 

ــد  ــردان نبودنـ ــر . گـ ــا، آدر برابـ نهـ
 كه به اسـتقالل و      ي نيز بودند  روحانيون

  .كر مي كردند آزادي ايران و مردم ف
روحانيوني كه دغدغه آزادي ملـت          

ايران را داشـتند از جملـه روحـانيوني         
بودند كه سالها در زندان به سـر بـرده          
بودند و كساني كه در آرزوي اسـتبداد    
بودند ازجمله كساني بودند كه با گروه       
فوق از قبل از انقالب درگيري هايي را 

ــتند ــل  . داش ــين دلي ــه هم ــد ،  ب  از بع
 طرفداران اسـتبداد    ،  پيروزي انقالب از

ــا در تـــالش امالت ــراي ريـ ــذف بـ حـ
  كه آزاديخواه بودند   شدندروحانيوني  

زار اين روحانيان بقصد راندنشان از      آ. 
صحنه سياسـي و تهديـد كردنـشان بـه          
توقيف توسط دادگاه انقالب، از همـان   
روزهاي اول بعد از پيـروزي انقـالب،        

ه بعـدها ، خمينـي دادگـا      . شروع شـد    
ــه    ــشكيل داد ك ــت را ت ــژه روحاني وي
همچنــان تــشكيل و مــشغول ســركوب 
گري هر روحاني است كه بـا اسـتبداد         

   . بنام دين مخالفت كند 
مـــستبدان بـــراي اينكـــه بتواننـــد     

روحــانيون مــستقل را  از ميــدان بــدر 
دانستند را در اين    صالح   نخست   ،  دكنن

گروه چماقـدار معـروف بـه       كه توسط     
 ضـرب و شـتم   ها را مـورد    ن آحزب اهللا   

 زيرا آنها به سـادگي نمـي        . قرار دهند   
ــسن     ــد ح ــانيوني مانن ــستند روح توان

الهــوتي و طالقــاني و علــي تهرانــي و  
حتي نوه خميني ،    آيت اهللا پسنديده و     

دســتگير و را ... ســيد حــسين خمينــي 
  .زنداني كنند 

اولين هجوم آنها به روحانيوني بود           
ودند و يا اگر هـم      كه در خط انقالب نب    

بودند زياد نزديـك بـه آنهـا نبودنـد و           
ــت اهللا   ــه خــط و خطــوط آي ــشتر ب بي

... شريعتمداري و آيت اهللا روحـاني و        
 بعد از حملـه بـه آنهـا          .نزديك بودند   

. حمله به روحانيون انقالبي شروع شـد        
نخـست  . حسن الهوتي اولين آنها بود      

در رشت عرصه را بر او تنگ كردنـد و          
براي فشار به او ابتـدا در صـدد         سپس ،   

 او خـود    . دستگيري فرزندش بر آمدند   
ــوم   را از رو ــاختمان آلوميني ــام س ي ب

ــان ج ــه خيايــان خياب مهــوري فعلــي ب
الهوتي سرانجام،  . انداخت و كشته شد   

به زندان اويـن بردنـد و بـه دسـت           را  
روزي .  سپردند    الجوردي جالد اوين،  

 ورنـد و  آبيش الزم نشد كه از پايش در      
 به قول   ! بگويند سكته قلبي كرد و مرد       

هـاي   بازجو    از  دعاگو   شيخكي به اسم    
 وگرنه بايـد    مرد خوب شد كه     «اوين،  

در دادگاه محاكمه مي شد و به اعـدام         
  !»  مي گشت محكوم

     در اوائل انقالب ، محبوبيت طالقاني      
خمينـي او را    . خميني را رنج مـي داد       

بـراي  . سدي در برابر خود مـي ديـد         
توسط محمد غرضي و    شكستن اين سد،    

كميتــه انقــالب اســالمي فرزنــد وي را 
او قهر كرد و از تهران      . دستگير كردند   

او را بـه قـم نـزد خمينـي          . خارج شد   
ــتمالت   ــه اصــطالح از او اس ــد و ب بردن

مجاهدين انقالب اسالمي نيـز،      . كردند  
  . در تهران، بر ضد او راه پيمائي كردند 

» دادگـاه ويـژه روحانيـت       «      هنوز  
تــشكيل نــشده، خمينــي ري شــهري را 
مــأمور بــازجوئي از شــريعتمداري و   

. گرفتن اعتراف تلويزيـوني از او كـرد     
ري شهري كه از جنايتكاران بنام است        
زير فـشار شـريعتمداري را بـه اعتـراف          

« بعــد كــه .  تلويزيــوني مجبــور كــرد 
تـشكيل شـد ،      » دادگاه ويژه روحانيت    

نمونـه   ( حمله بـه  روحـانيون     بر  عالوه  
حمله چماقداران به عبداهللا نوري كـه       

( رخي از آنها را     ب)  وزير كشور نيز بود     
از جمله عبـداهللا نـوري و اشـكوري و          

ــا و  ــوئيني ه ــوي خ ــي موس را  ... ) حت
ويـــژه « دادگـــاه فرمايـــشي توســـط 
  .  به زندان محكوم كردنـد      » روحانيت

 حملــه بــه جلــسات ســخنراني عبــداهللا
نــوري و محــسن كــديور و محمــد    
شبستري و موسوي خويئني ها و حتـي        
هادي غفاري كه از چماقداران معروف   

  .، تعطيل بردار نبود و اوليه تهران بود 
حمله آنها روز به روز شديد تـر مـي              

 شد تا نوبت به  آيت اهللا جوادي آملي         
بـود  مبلغ واليـت فقيـه      كه سالها   رسيد  
ـ  پيش از او،    . رسيد    دوي كنـي نيـز      مه

  .ضرب شصت حزب اهللا را چشيده بود 
در ايــن اواخــر ،  حجــت االســالم      

پروازي كه زمـاني از فرمانـدهان آنهـا     
 غيـر از  -موسـوي خـويئني هـا     و بود  

سابقه گروگانگيري، وقتي خميني او را      
دوره قانون  : دادستان كل كرد، گفت     

مــد و زمــان راه و روش آمــداري ســر
 نيز ، بمحض گـشودن       ...و -مكتبي شد   

زبان به مخالفت،  مـورد حملـه حـزب          
  . اهللا قرار گرفتند 

مهاجمان هيچوقـت دسـتگير و          البته  
حتي زماني كه بـرادر     . محاكمه نشدند   

 در ميـان مـردم و در مـسجد          » رهبر« 
مورد حمله قرار گرفت و كتك خورد،       

  .نها بازخواست نكرد آكسي از 
 هاشـمي   بـه  مورد، مورد حملـه      تنها      

ــسنجاني  ــه اســت كــه در قــم رف  حمل
ياران نها از   آ. كنندگان محاكمه شدند    
 تنهـا   .بودنـد   و شاگران مصباح يـزدي      

برخي از آنهـا بـراي مـدتي از قـم بـه             
  .ند شدشهرهاي ديگر تبعيد 

  
 گـروه    :حمله به نماينـدگان مجلـس     ●

چماقداران حمله به نمايندگان مجلس     
 اول  هدور از  ،  مصونيت آنها   با وجود  را  

ــس ــرد، مجلـ ــاز كـ ــي از .  آغـ  برخـ
ريـيس  بنـي صـدر،     نمايندگان طرفدار   

 بازرگــان را بــه مهنــدس و ي،جمهــور
ــورد   ــران م شــدت در شــهرها و در ته

ــد    ــرار دادن ــتم ق ــرب وش ــي . ض  حت
سالمتيان مـورد شـليك يكـي از افـراد          
گارد محـافظ مجلـس قـرار گرفـت و          

غـضنفرپور ،   . نزديك بود كـشته شـود       
ود و بعد از دستگيري، در مدتها مخفي ب 

  . زندان ،  شكنجه شد 
به  حمله   ،    60ي خرداد   بعد از كودتا      
كمتر نها   آو ضرب وشتم    » نمايندگان  « 

، تنها مورد نماينده    تا دروه خاتمي  . شد  
كــرج بــود كــه بــه اســتبداد حــاكم و 

  جنايتكاريها و فسادهايش اعتراض كرد 
  11صفحهدر 

  خطر بحران داخلي ؟
 



                                                                                                                                                                                       

 

 
11 
 

 
 

2008   ژانويه 20  تا 7  ا ز   1386   دي 30  تا 17     از 688ره شما 

 

ر گرفـت  و درجا مورد ضرب و شتم قرا      
 بـار   خـاتمي،    در رياست جمهـوري      . 

» نمايندگان  « ديگر حمله و كتك زدن      
باز هم هـيچ      . از سر گرفته شد   مجلس  

مهاجمي دسـتگير نمـي شـد و تنهـا بـه            
اخطار داده مي شد     بود كه    نمايندگان  

، جمله يـا جملـه هـائي         سخنراني   ، در   
، بر زبـان    د  كني  ان عصب را   » مردم« كه  

  !نياوريد 
 برخـــي ، بـــراي در همـــين دوره     

پرونده نيز ساخته مي شود    ازنمايندگان  
خر آ. نيز كشانده مي شوند دادگاه و به   

ــا و    ــشاي خيانته ــان از اف ــرس حاكم ت
  . جنايتها و فسادها زياد بود 

 هيچ حملـه         در دوره مجلس هفتم ،      
اي به هيچ نماينـده اي صـورت نمـي          

  زيــرا بــسياري از آنهــا كــه بــه. گيــرد
نمايندگان حمله مي كردنـد خـود در        

 هستند  حال حاضر در ميان نمايندگان      
 آيــا كــسي مــي توانــد محبــي نيــا و . 

زاكاني و فرهنگي و دوركي و با هنر و         
رانـشناسد كـه    ... قدرت اهللا عليخاني و     

ــاي    ــران گروهه ــود از رهب ــاني خ زم
  ؟بوده اند دار چماق
  در دوره  وري اين واقعيـت كـه       آ  ياد

برخي از چماقداران با اسلحه      خاتمي،  
ــدگان   ــه ضــرب و شــتم نماين دســت ب
ميزدند و حتي نماينـده شـوراي شـهر         
تهران آقاي سعيد حجاريان را با گلوله       

بـا  . ، بجاسـت    مورد حمله قـرار دادنـد     
نكه چند نفـري را دسـتگير كردنـد  و           آ

بظاهر سيعد عسگري در زندان بود، امـا     
زاد بود و دوربـين بدسـت ،       آدر واقع،   

محاكمه اي قالبي   ! خبرنگاري مي كرد    
نيز ترتيب دادنـد امـا بـراي ايـن كـه            
ــرور    ــازمان ت ــزب اهللا و س ــازمان ح س
شناخته نشود و كسي نداند ، خامنـه اي         

ن است و سازمان شاخه هاي      آدر رأس   
  ... متعدد دارد و

 باورها و انديشه ها     قسمت دوم ،    در      
شـرح داده مـي     و تقسيمات حـزب اهللا      

   .شود
اقتصادي ايـران    وضعيت: نقالب اسالمي   ا

، از جمله تورم، همچنان به وخامت مـي         
گرايد و سر دسته ها يكديگر را مقصر مي   

   :كنند
  

 ميليارد دالر 1هر 
 هزار 100واردات، 

  :تن را بيكار مي كند 
  

، بهـاي هـر     2008 ژانويه   2در  * 
  : دالر شد 100بشگه نفت 

  
  ژانويه ، بهاي هـر بـشگه نفـت         2 در   ◄

ن گفتـه  آسه علت براي .  دالر شد  100
كــاهش ذخــاير نفــت امريكــا  و : انــد 

رامي ها در نيجريـه، بـزرگ تـرين         آنا
توليد كننده نفـت در افريقـا، و كـشته          
شدن بي نظير بوتو در پاكستان و شدت        

  .التهاب سياسي در خاورميانه
     بدين قرار، رويدادهاي سياسي اثـر      

ته اند و   تعيين كننده در بهاي نفت داش     
ن اين  آثروتي طبيعي كه بهاي     . دارند  

اندازه نسبت بـه رويـدادهاي سياسـي        
. سا صادر مي شود     آحساس است، سيل    

ن وقت، احتمال تمام شـدنش دسـت        آ
  .ويز ايجاد بحران اتمي مي شود آ
  

 به ميليارد دالر واردات  60* 
 ميليون 6كشور موجب بيكاري 

 :نفر مي شود 
  

 گزارش ابآفت، 86ذر  آ29 در ◄
شناس عضو   حقيهادكرده است كه 

 برنامه و بودجه مجلس با ونيسيكم
 دو سال ي طهيرو ياشاره به واردات ب

گفته  يگذشته و به خصوص سال جار
 كه حجم شود ي مينيب شيپ: است 

 86واردات كاالها و خدمات در سال 
 دالر برسد كه در ارديلي م60 از شيبه ب
 بوده ابقهس ي پس از انقالب بيها سال

 . ستا
واردات كاالها و خدمات در سال      
 دالر ارديلي م60 به ي در حاليجار

 15 كشور يرنفتي كه صادرات غرسد يم
 از نصف آن شي دالر است كه بارديليم

 ن،يبنابرا.  استيميمحصوالت پتروش
 كه واردات دهد ي مساله نشان منيا

.  است6 به 1كشور به نسبت صادرات 
 نگران كننده است چرا اري آمار بسنيا

 برسد با اني نفت به پايكه اگر روز
 كشور را اداره توان ي نمطي شرانيا

 . كرد
واكنش  «نكهي در پاسخ به ايو    

 توسط هيرو يمجلس نسبت به واردات ب
مجلس : ، گفته است  » دولت چه بوده

 مساله معترض نيهمواره نسبت به ا
چنانچه . بوده و سكوت نكرده است

 يها  در قالب نطقندگاني نمامينيب يم
وال از ئ از دستور، تذكرات و سشيپ

 مساله واكنش نشان نيوزرا به ا
 . اند داده

 با اشاره به آثار و تبعات شناس حق   
 دو سال ي طهيرو ي واردات بانباريز

 موجب هيرو يواردات ب: گذشته افزود
 رساندن به صنعت و حذف بيآس

 كيه هر  كي به طورشود ياشتغال م
 100 دالر واردات باعث حذف ارديليم

 . شود يهزار شغل م
 سيي با اشاره به گزارش ر     وي 

 در ي سخنان وژهيجمهور و به و
 سيير: ه است خصوص واردات گفت

جمهور در سخنان خود با زبان 
 كه واردات دي بگوخواست ي ميزبان يب

 .  بوده استيكار اشتباه
كه واردات  انتظار داشت توان ينم    
 كه ي كسانزيرا متوقف شود هيرو يب

 ي را انجام دادند معرفهيرو يواردات ب
 ي برخوردچگونهي و با آنان ههنشد

 توان ي نمن،يبنابرا. صورت نگرفته است
 مساله دوباره نيانتظار داشت كه ا

  . فتدياتفاق ن
 اين سخن كه – 1: انقالب اسالمي 

 هيچگاه ارزش واردات كشور اين اندازه
زيرا ارزش دالر . نشده بود، راست نيست 

مده و جمعيت كشور افزايش آپائين 
حتي اگر  دو برابر شدن . يافته است 

جمعيت كشور را لحاظ نكنيم،  به قيمت 
ثابت، بهاي پرداخت شده بابت واردات 

 ( ، در ساالهاي پاياني رژيم شاه، ايران
بسيار بيشتر بوده است )  ميليارد دالر 27

.   
 ميليارد دالر واردات ، 1هرگاه هر  - 2

 60 هزار تن را از كار بيكار كند،  100
 ميليون 6ميليارد واردات  سبب بيكاري 

در حقيقت، واردات هم . نفر مي شود 
زمينه كار را از ميان مي برد و هم بخاطر 
مجبور كردن توليد كنندگان داخلي به 
.  ترك توليد، سبب بي كاري مي شود 

 در صد جمعيت 58ست كه بدين خاطر ا
كشور نه شاغلند و نه به دنبال كار 

  :هستند 
  

 در صد جمعيت كشور نه 58* 
! شاغلند و نه به دنبال كار هستند

: 

 رييس اداره ، گويا   صدقمحمدرضا ◄
 اداره كل ي آماريها طرح و پژوهش

 وزارت كار و امور ي انسانيآمار نيرو
ي  د3 ( وگو با ايسنا در گفت،  ياجتماع
بر اساس : گفته است ) ماه 

 كه مركز آمار ارائه يهاي شاخص
 در تابستان امسال نرخ دهد يم

 درصد است 5/41 ما يمشاركت اقتصاد
 درصد از جمعيت 5/41 يكه به عبارت

در سن كار كشور، يا شاغل و يا در 
 درصد 5/58 كار هستند و يوجو جست
 نيز نه شاغل و نه به دنبال كار داز افرا
  .هستند

 شود ي از اين آمار مربوط ميبخش    
به حضور نداشتن و نبود مشاركت زنان 

 زيرا نرخ مشاركت . است در بازار كار
 درصد 7/16، 86 زنان در بهار ياقتصاد

 است كه يبوده است و اين در حال
 9/63 مردان ينرخ مشاركت اقتصاد

اگر افزايش نرخ مشاركت . درصد بود
شاغل مولد  همراه با ايجاد مياقتصاد

 خواهيم ينباشد به يقين افزايش بيكار
  داشت

عرضه و تقاضا وجود تعادل اين       
 جوانان با ي مثال در بحث بيكار.ندارد 

 ي كار باالست ولياينكه عرضه نيرو
 كار وجود ي اين نيرويتقاضا برا

 يندارد و نداشتن مهارت و تجربه كار
 است كه موجب ياز جمله عوامل

 اين افراد از يبيكار زمان شود يم
 شود و به تر ياقشار ديگر جامعه طوالن

 اين مساله نشان دهنده يعبارت
 ي بازار كار كشور برايها محدوديت

 .  كار جوان كشور استينيرو
 يها  در بخش اين نبود تعادل    

 يمختلف بازار كار وجود دارد و از سو
 كار با يديگر معموال عرضه نيرو

يست و اين موجب  كار مطابق نيتقاضا
 ي دنيا نرخ بيكاريشده كه در همه جا
 . وجود داشته باشد

 در   با اشاره به نبود تعادليو    
 اظهار ي مختلف اجتماعيها بخش
 زنان و جوانان از يبحث بيكار: كرد

 هستند و عالوه بر يجمله مسائل اجتماع
 كار يآن هر چند عرضه نيرو

 اين يالتحصيل زياد داريم ول فارغ
 . شوند ييروها نيز به بازار كار وارد نمن

 با ي تحصيليها انطباق نداشتن رشته   
 ، قوانين و مقررات و  بازار كارينيازها

علتهاي بي ، مثل بحث حداقل دستمزد 
.   كاري درس خوانده ها هستند 

التحصيالن چون مهارت  معموال فارغ
ندارند در شغل مربوطه بايد با حقوق 

ا شروع كنند كه اين پايين كار خود ر
التحصيل از شغل  مسئله با انتظار فارغ

 . آل خود منطبق نيست ايده
 ما اين است كه ي ادعايطرف    از 

التحصيالن و  بازار كار نياز به فارغ
 ي كار متخصص دارد و از سوينيرو

 متخصص و ي نيرويديگر برا
 .  وجود ندارديالتحصيل، شغل فارغ

  
،  OECDبنا بر ارزيابي *  

 6 به 4ريسك اقتصادي ايران از 
   :افزايش يافت درصد

  
، اطالع داده اعتمادذر،  آ28 در ◄

سازمان همكاري هاي اقتصادي : است 
در آخرين رده ) OECD(و توسعه 

بندي ريسك هاي اعتباري به ايران 
 كه OECDسازمان .  را داد7 از 6رتبه 

متشكل از كشورهاي اقتصادي توسعه 
 امريكاي شمالي است يافته اروپايي و

اين رده بندي را براساس عملكرد 
 . اقتصادي و سياسي كشورها مي دهد

اين رده بندي كه براي اخذ يا اعطاي 
اعتبار صادراتي كشورها اهميت بسيار 
دارد مي تواند در نرخ اعطاي وام 
بانك ها يا موسسات اعتباري نقش 

 . بسزايي ايفا كند
كشور  210در اين رده بندي كه     

 از 1جهان را در بر مي گيرد رتبه 
لحاظ ريسك اعتباري پايين ترين 

بشمار  باالترين ريسك 7ريسك و رتبه 
  . هستند 

 در حالي به ايران داده 7 از 6رتبه     
شده است كه ايران تا شروع ماه مارس 

 5رتبه ) 85اسفند ( سال جاري ميالدي 
هرچند كه رتبه ايران از . را داشت

 4 به عدد 2005 تا سال 2001سال 
 اين 2005تنزل كرده بود اما از سال 

 و از جوالي سال جاري 5رتبه به 
افزايش .  افزايش يافت6ميالدي به 

رتبه ريسك اعتباري ايران را مي توان 
در قرارداد اخيري كه ميان وزارت 
نفت ايران و شركت سينوپك چين 

در اين . منعقد شد، مشاهده كرد
 سال مذاكره 3از قرارداد كه پس 

منعقد شد نرخ بازگشت سرمايه يا همان 
ror 15 درصد يا همان 98/14 روي 

اين در حالي است كه . درصد بسته شد
ايران از مدت ها پيش علت عدم انعقاد 

 15قرار داد را به خاطر پيشنهاد 
بنابر . درصدي چين اعالم كرده بود

 ايران كه 6گفته اين سازمان رتبه 
و نيم پيش اعالم شده حدود يك ماه 

حداقل تا پايان سال جاري ميالدي 
اعتبار دارد و رتبه جديد ايران از 
ابتداي سال آينده ميالدي اعالم 

در رتبه بندي ريسك . خواهد شد
اعتباري رفتارهاي داخلي اقتصاد ، 
رفتارهاي بيروني سياسي يا همان 
تعامالت بيروني نقش بسيار مهمي را ايفا 

ل حاضر دولت نهم در در حا. مي كنند
رفتارهاي داخلي اقتصادي نتوانسته 

ب كند، لاعتماد سرمايه گذاران را ج
به طوري كه نرخ رشد تشكيل سرمايه 

بنابر .  كاهش يافته است85در سال 
گزارش بانك مركزي اين نرخ نسبت 

 واحد درصد 8/1 حدود 1384به سال 
كمتر و اين كاهش بيشتر در بخش 

سازمان . تماشين آالت بوده اس
OECD در حالي نرخ رتبه بندي 

 اعالم كرد 6ريسك اعتباري ايران را 
كه واحد اطالعاتي اكونوميست هم 
تصوير خوشايندي از اقتصاد ايران 
ه براي امسال و سال آينده ارائه نداد

 . است 
بنابر گزارش اين نهاد بين المللي    

نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال 
نسبت به سال قبل جاري بدون تغيير 

همچنين نرخ تورم بنابر . خواهد ماند
 درصد 17اين پيش بيني براي امسال 

 . خواهد بود
از سوي ديگر بنابر پيش بيني واحد      

اطالعاتي اكونوميست نرخ رشد 
اقتصادي ايران در سال آينده ميالدي 

 درصد خواهد بود كه در سال هاي 4
اين نهاد . بعد كاهش هم خواهد داشت

پيش بيني كرده است نرخ رشد 
 ، 2009اقتصادي ايران در سال هاي 

 و 5/3 ، 7/3 به ترتيب 2011 و 2010
همچنين نرخ .  درصد خواهد بود4/3

برابري ريال در برابر دالر امريكا، آن 
گونه كه اين نهاد برآورد كرده است 

 1250 تومان در سال جاري به 940از 
  .  خواهد رسيد2011تومان در سال 
قتل زهرا بني يعقوبي : انقالب اسالمي 

نيز به سرنوشت قتل زهرا كاظمي 
و » قاضيان « در زندانها، . گرفتار شد 

زندان بانان بساط جنايت و فساد را 
   :گسترده اند

  

جرم مشهود و 
قاضياني كه مرتكب 

  جرمهاي 
  :  ميشوند ؟"مشهود"نا

  
  

 بني يعقوب  را در –    دكتر زهرا 
 او دختري بي گناه و . همدان كشتند 

بي پناه ، در شمار مسلمانان  پاي بند به 
انجام فرايض ديني و رعايت شعاير دين  

پدر او نيز جز آزادگان . بوده است 
او در رژيم گذشته . محسوب است 

برقراري حكومت عدل اسالمي « براي 
بر ضد رژبم شاه مبارزه كرده و  به »  

ت در رژيم والي.  زندان افتاده است
مطلقه فقيه ،  به درجه آزادگي رسيده و 

دختر پزشك او را . كارمند سپاه است 
در »  نهي از منكر « مأموران بسيج و 

همدان،  شهري مذهبي ، دستگير كرده 
»  جرم مشهود « او را  به .  و كشته اند 

هم صحبتي با يك جوان نامحرم، 
  !دستگير كرده اند ؟

، اين » ضي قا«             بنا بر ادعاي 
پزشك تنها جرمش صحبت كردن با 
جواني در پارك در مقابل ديدگان 

قاضي  .  صدها نفر از مردم بوده است 
صحبت كردن  زني جوان را با مردي 

  . خوانده است » جرم مشهود « جوان را
    بدين قرار، در رژيم واليت  فقيه 
صحبت كردن دختر و پسر جرم مشهود 

 به دختران بيگناه و يا تجاوزآاما .  است 
نها به كشورهاي عرب و غير آصدور 

  :عرب  جرم است ؟ 
  

قاضيان و زندانبانان رژيم به * 
   :چه جنايتهائي مشغولند ؟

    
  قاضي مدعي است زهرا بني يعقوبي ، 

. وريخته است آخود خويشتن را به دار 
بنا بر گزارش زندانبانان،  زهرا را در 

ن پر از يك سالن كه در و ديوار آ
پالكاردها از شعارهاي اسالمي بوده و 
دهها صندلي در آن قرار داشته است، 
نگاه داشته اند و او خود را به دار 

بنا بر ادعا، دختري در . ويخته است آ
ن آ ساعت از زماني كه در 30بيش از 

اتاق بوده ، قصد خودكشي نداشته و 
او با پدر و . اقدامي نيز نكرده است 

. فني صحبت كرده است برادرش ، تل
» نهي از منكر « پدر با مسئول  اداره 

گفتگو كرده و توضيح داده است 
دخترش همسر كسي است كه به جرم 
صحبت با او دستگير شده و بطرف 

دخترش مي . همدان راه افتاده است 
. دانسته است كه پدرش در راه است 

اما  تنها چند ساعت قبل از آمدن پدر ، 
 و خود را به دار مي به سرش مي زند

  ويزد ؟ آ
     اما هرگاه  مردم همدان مانند 
ديگر شهرهاي كشور نگاهي كمرنگ به 
زندگي اين قاضي شهرشان بيندازند 
متوجه مي شوند او و همانند هاي او 

  هستند ،  » ذوب در واليت فقيه « كه 
هر يك ، جنايتها و جرمهاي بسيار 
مرتكب شده اند و جان  بسياري را 

  تانده و به  ناموسهاي بسيار تجاوز س
  12صفحهدر 
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كرده  و  اموال بسياري را برده و 
  . خورده اند 
«  و جرائم يي از جنايتها      نمونه ها

وريم كه آقاضياني را مي »  نامشهود 
ولي « منسوب مستقيم يا غير مستقيم  

  : هستند »  امر مسلمين 
 حاج آقا شكاري،  رييس زندان ◄       
زل حصار،  باالخره بعد از سالها ق

صدور دختران و زنان زنداني به 
كشورهاي عربي و وادار كردن آنها به 
. كارهاي شرم آور،  از كار بركنار شد 

اما كسي نبود كه حق آن زنان و 
دختران زنداني را كه از  اين ديو پليد 

  .بود  » رهبر« او مورد تاييد . باز ستاند 
سئولين حراست در اخبار آمده كه م◄

دانشگاه قزوين و برخي ديگر از 
مسئولين انتظامي اين شهر دختران 
دانشجو را به كشورهاي عربي صادر 

افشاگري ها  بر هم . مي كردند 
تا جائي كه در برخي از . افزوده شدند 

نشريات نيز در مورد آن مطلب نوشته 
اما از مقامات باالي شهر، كسي .  شدند 

تنها چند .  ر نشد به اين جرم، دستگي
نفر از افراد رده پايين به زندان 

 .محكوم شدند 
  سالها قبل،  نماينده ولي فقيه در ◄       

دانشگاه مازندران، به هنگام تجاوز به 
.  يكي از دختران دانشگاه،  دستگير شد 

اما از قرار، در محلي ديگر باز ، بعنوان 
» خدمت « نماينده ولي فقيه، در حال  

 .هبر است  به ر
 مردم يادشان نرفته  است كه در ◄

شهرستان كرج محلي بود كه دختران 
فراري را در آن نگهداري مي كردند 

» حجة االسالم «و مسئوليت آن با  
موسوي رييس دادگاههاي انقالب و 

اين .  عمومي شهرستان كرج بود 
مركز با همكاري بنياد مستضعفان راه 

د كه اين ماهها  بو. اندازي شده بود 
اما .   مركز به كار خود ادامه مي داد 

حجة « روزي  اعالم شد كه اين 
و ديگر مسئولين قضايي و » االسالم 

مسئولين بنياد مستضعفان و برخي ديگر 
از اين دختران بيگناه » روحانيان«از 

استفاده هاي  نامشروع و بي شرمانه اي 
  .مي كرده اند 

فيق       معلوم شد افرادي مانند ر
قرائتي و »  حجة االسالم « دوست و  

برخي ديگر نيز در اين كامجوئي هاي 
اين .  بي شرمانه شركت داشته اند 

» قاضي « دختران بيگناه را، به دستور 
جنايت پيشه و فاجر ،  به خانه اين 

  .افراد پليد مي برده اند 
      و چون جنايت و فسادگستريها 

شكار شدند،  موسوي رييس آ
گاههاي انقالب و عمومي كرج را داد

قرار شد .  دستگير و محاكمه كردند 
 سال 10كه سه سال در زندان بماند و 

ولي هنوز .  از كليه كارها بركنار بماند
قاضي « يك سال نگذشته بود كه اين 

از زندان آزاد گشت و به كار » 
  .قضاوت مشغول شد 

 زن و 4 هنوز جريان خودكشي ◄
ن افشا نشده است دختر در زندان اوي

تا مردم بدانند كه اين زنان و دختران 
نها خود را به آنها را و يا آبه چه دليل  

ويز گردانده آلوله هاي حمام حلق 
اند ؟ تا جايي كه اطالعات  حاكي 
هستند،  اين زنان و دختران بيگناه 
حاضر نشده اند در زندان از آنها سوء 

ر حتي يكي از آنها قرا.  استفاده شود 
بوده است كه رفتار مجرمانه زندان 
بانان  را به بيرون درز بدهد كه 
جسدهاي آنها در حمام پيدا شدند و 

خود كشي كرده : زندان بانان گفتند 
  ؟!اند 
 بسا مردم كشور نام عباسعلي ◄

عليزاده را به ياد داشته باشند و بدانند  
تهران و كسي كه  »  دادستان « اين  

 مطبوعات شد  و  موجب توقيف فله اي
مرتضوي رياست داشت  » قاضي « بر 

و زماني در تهران حرف اول قضاوت و 
دادستاني را ميزد به چه جرمي از كار 

  :بركنار شد 
علي زاده »  حجت االسالم       « 

زماني كه در مشهد قاضي بود،  به جرم 
حيف و ميل اموال دولتي و مصادره 
زمينهاي مردم به نفع خود و صدور 
دختران بيگناه به كشورهاي خارج و 
همچنين ترانزيت مواد مخدر دستگير 

با وجودي كه واواك  از .  شد
كارهاي او فيلم و نوار تهيه كرده بود،  
از زندان آزاد شده و به تهران آمد و 
به دليل تالش بيش از حد در امر 
حاكميت بخشيدن به واليت جور و 
ن ستم  به مقام قاضي القضات شهر تهرا

  . منصوب شد 
    در اين شهر چه جناياتي را كه 
انجام نداد و به چه زناني كه تجاوز 

او در اين شهر به كارهاي خود !  نكرد
ادامه داد و آنقدر در فساد غرق شد 

سرانجام او . كه  از حد تحمل گذشت 
را به جرم جاسوسي از كار بركنار 

البته اين قاضي خوش نام به . كردند 
«  هاي بي شمارش از  دليل حمايت

،  حتي به جرم جاسوسي » رهبر
بي سر و صدا از كار . محاكمه نيز نشد 
  .بركنارش كردند 

 مدعي هستند كه در واليت فقيه، ◄
كسي ميتواند وزير واواك  شود كه 
.  حتما به درجه اجتهاد  رسيده باشد 

در دوراني كه  فالحيان وزير واواك 
« مهاي بود،  آيا مي دانيد كه چه جر

انجام شده بود ؟ شايد » غير مشهود 
مردم به ياد داشته باشند كه دهها 
شركت در تهران تاسيس شده بود با 
دختران روسپي و سرو  كردن انواع و 

چرا ؟ زيرا . اقسام مشروبات الكلي 
نها  آ با استفاده از ت واواك مي خواس

براي مديران شركتها پرونده بسازد و  
ورد و از آبدست اطالعات اقتصادي 

پرونده و اطالعات براي ورشكستگي 
برخي از شركتها  استفاده كند و اختيار 

ن خود آبخشي از اقتصاد كشور را  از 
  .كند  

    آيا مردم ماجراي سوناي زعفرانيه را 
به خاطر دارند و از  ارتباط فالحيان با 
زناني مانند فاطمه قائم مقامي و 

  گاهند؟آدختري مانند سحر 
   آيا كسي از جريان خانه هاي  

خلوت فالحيان در دماوند و لواسانات 
خبر دارد و از رفت و آمد دختران 
بيگناه كشور  به آن خانه ها  چيزي مي 

  داند؟
    البته،  فالحيان  نه جنايت و نه جرم 

اما جنايتها . مشهودي  انجام داده است 
و جرمها و خيانتها و فسادهاي بيشمار و 

.  مرتكب شده است » امشهود ن« همه 
او كسي است كه انفجار بمب را 

  .بعنوان تبليغ انتخاباتي بكار برد 
 آيا مردم يادشان مي آيد كه رييس ◄

دفتر آيت اهللا ميانه چي بابت چه قضيه 
اي با الياس محمودي رييس اطالعات 
قوه قضاييه درگير  شد ؟ آيا مردم به 
ياد دارند كه در آن جريان سه نفر 

در آن روزها در اخبار . كشته شدند 
آمده بود كه اين فرد كه رياست دفتر 
اين آيت اهللا عضو خبرگان رهبري را 
به دست داشته است پرستاري را از 
خانه اش ربود و او را به زور مي 
خواست به عقد خود در آورد و آن 
پرستار بيچاره زندگي اش را بابت اين 

نده عمل واليتي اين رييس دفتر نماي
  .واليت به چه سمتي  كشاند 

      آيا اين جرم كه مشهود نبود از كار 
  . اين دختر دانشجو سنگين تر نبود 

 همين چند ماه پيش بود كه ◄
نماينده تبريز از ربوده شدن يك دختر 
و تجاوز به او توسط پسر يكي از 
مقامات شهر و محافظ پدر او و يكي 
ديگر از فرزندان و آقازاده هاي 

نها آ.  يروي انتظامي اين شهر خبر دادن
در همان شب اول به جز يكي ،  بقيه 
از توقيف آزاد شدند و معلوم نشد كه 

  . بر سر آن دختر بيگناه چه آمد 
در تبريز به دليل وجود نمايندگان    

و نيروي انتظامي »  رهبر« پرقدرت 
آب از آب تكان نخورد و هيچ كس به 

  . د اتهام اين جرم دستگير نش
 آيا مردم در جريان دستگيري ◄

محمد رضا نقدي قرار دارند يا نه ؟ او 
رياست اطالعات نيروي انتظامي را بر 

اين پاسدار ذوب . عهده داشته است 
در واليت، از معاودين عراق بوده 
است و در ايران به دليل حضور در 
نيروي قدس سپاه پاسداران بعدها 
رشد كرد و در جريان دستگيري و 
شكنجه شهرداران تهران كاري بزرگ 
انجام داد و در جريان حمله به عبداهللا 
نوري و مهاجراني نيز از ياران حامي 

بعدها .  واليات و انصار حزب اهللا بود
به جرم سرقت هاي مسلحانه از  
خانواده هاي سرمايه دار دستگير شد و 
در جريان بررسي پرونده وي معلوم 

به عنف  شد كه او دهها جرم تجاوز 
ولي كسي جرات .  مرتكب شده است 

شمس رهبري « نكرد اين آقا را كه به 
او به دليل  . معروف بود دستگير كند » 

، بعد از اينكه »رهبر « خدمتگزاريش به 
احمدي نژاد بر سر كار آمد، به معاونت 
او در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
. رسيد ولي بعد از مدتي  بركنار شد 

را  اين بار، دست در النه زنبور زي
كرده و از فسادهاي همكاران احمدي 

  . نژاد  سخني گفته بود
در بعضي از خاطرات برخي از  ◄

بريده هاي گروه انصار حزب اهللا 
آمده است كه برخي از افراد اين 
گروه مانند حسين اهللا كرم و ياران او 

ختران بيگناه را خانه هايي داشتند و د
 به زور، در خود ،واهيبه اتهامات 

روهاي خود سوار و به آن خانه ها مي 
بردند و به آزار و اذيت آنها مي 
پرداختند و براي اينكه آنها اين رفتار 
جنايتكارانه شان را در جايي بازگو 
نكنند از آنها تضمين الزم را مي 
گرفتند و دختران بيگناه از ترس 

  . هيچگاه دم نمي زدند 
تل خبرنگار ايراني و اما در مورد ق ◄
زهرا .  كانادائي  در زندان اوين –

كاظمي،   بعد از دستگيري و شكنجه 
هاي بسيار كه به دستور قاضي 
مرتضوي و ارجمند بر او وارد شد در 
زندان كشته شد ولي رژيم هرگز زير 
بار اين جنايت نرفت و با تنظيم و 
اجراي نمايش نامه اي،  يك كارمند 

وقتي . كردواواك را پيش مرگ 
معلوم شد او بيگناه است وكيالن و 
خانواده زهرا كاظمي شكايت خود را 
از او پس گرفتند و پرونده  فعال در 
طبقات قوه قضاييه ايران در حال 

  . گردش است 
اما  از قرار،  اين زن بيگناه به       

  دليل 
عدم اطاعت  از دستورات  قاضي 
مرتضوي، در زندان مورد شكنجه و 

 حرمت قرار گرفته و به دليل هتك
ضربه اي كه به سر وي وارد آورده 

قاضي پرونده .   اند، كشته شده است 
اعالم كرد كه او، به هنگام راه رفتن از 
روي لبه جوي آب كنار زندان اوين، 
سقوط كرده و سرش به شدت ضربه 

ولي حسين .  ديده و كشته شده است 
او خودش : شريعتمداري گفته است 

را به ميله هاي زندان كوبيده سرش 
  ! است و دچار ضربه مغزي شده است 

ه ،  به قول آقاي    اما اين زهراي بيگنا
در طبقه دوم كه پر از پالكارد ، قاضي

.  و صندلي است، خودش را كشته است
تا جايي كه ما مي دانيم وقتي يك نفر 
را به زندان مي برند براي جلوگيري 

  حتي بند از خود زني و خود كشي ،
كفش و نيز كمربند وي را از او مي 

چگونه است كه اين زن . گيرند 
پزشك  به جاي  سلول زندان،  در 
يك طبقه پر از صندلي و طناب و 
پارچه رها شده است تا  امكان 
خودكشي داشته باشد ؟ اگر او جرمي 
انجام داده بود چرا در زندان و 

و اگر جرمي مرتكب .  بازداشتگاه نبود 
  شده بود، چرا او را دستگير كرديد؟ ن

    گفته مي شود كه فردي كه با او 
دستگير شده ،  ساعتي پس از 
بازداشت، آزاد شده است علت آزادي 
وي  و نگهداري اين دختر چه بوده 
است ؟ اگر اين دختر مجرم بوده است 
پس آن جوان نيز مجرم بوده است و 

و اگر  او .  نمي بايست آزاد مي شد
م نبوده ، اين پزشك چرا در مجر

توقيف بوده است ؟ بنا بر گفته خانواده 
وي، زهرا تا زمان كشته شدن، با 
خانوداه  خود ، تلفني صحبت مي 
كرده است و هيچ عارضه رواني 

چه شد كه در دمادم . نداشته است
« رسيدن پدر او به همدان، دست به 

زد ؟  از قرار،  پزشك » خود كشي 
م بررسي جنازه دو رد قانوني در هنگا

فشار و كوبيدگي بر روي ران يك پا و 
ساق يك پا مشاهده كرده است علت 

  آن چه بوده است ؟
    پزشك قانوني گفته است فشاري كه 
بر گردن وي وارد شده است 
هماهنگ نيست و اين نشان مي دهد 
كه حلق آويز نشده است و اگر مي 
شد فشار به تمامي گردن به يكسان 

  .ي آمد وارد م
    نيروي انتظامي عكسي از يك 
صندلي به خانواده وي نشان داده اند 
كه رد پاي اين دختر بيگناه بر روي 
آن بوده است و گفته اند كه او به 
وسيله اين صندلي خودكشي كرده 

ولي آنها نگفته اند اگر او روي .  است
ويز آصندلي رفته و خود را حلق 

سالم  مي كرده بود،  رد پاي او نبايد 
زيرا  هنگام پرتاب صندلي براي . بود 

اقدام به خودكشي رد پا تغيير مي كند 
.  

شنيده شده است كه قاضي برونده را 
براي پيگيري به يكي از افسران نيروي 
انتظامي داده است كه جرم در محل 
آنها صورت گرفته است و اگر اينگونه 
باشد بايد احتمال اين را داد كه دست 

پرونده جريان را منحرف هايي در 
آقاي ولي فقيه مطلقه  .خواهند كرد 

به ياد داشته باش كه بنا بر قرآن، اگر 
يك نفر بيگناه كشته شود  تمامي انسانها 
كشته شده اند و شما  مسئول خون اين 

  !بيگناه هستي 
اما خبرها در باره : انقالب اسالمي 
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رأي مجمع عمومي 
مان ملل به الغاي ساز

 –مجازات اعدام 
تجاوزها به حقوق 

  :انسان 
  

 مجمع عمومي سازمان ملل * 
  اعدام شد لغو مجازاتخواستار 

مجمع عمومي ، 86ذر  آ28 در ◄
سازمان ملل متحد، خواستار لغو 

پيش از اين، دوبار . مجازات اعدام شد
هاي مشابه اين سازمان براي  تالش

ا شكست ممنوعيت مجازات اعدام، ب
ايران و آمريكا از . روبرو شده بود

جمله كشورهايي بودند كه با اين 
 .قطعنامه مخالفت كردند

مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز 
ي ممنوعيت  بيانيه)  دسامبر18(سه شنبه، 

مجازات اعدام را در سراسر جهان با 
 105. اكثريت آراء به تصويب رساند

ثبت كشور جهان به اين قطعنامه راي م
، از جمله آمريكا، چين   كشور54. دادند

. و ايران با تصويب آن مخالفت كردند
 كشور عضو سازمان ملل متحد از 29

اين بيانيه . دادن راي، امتناع ورزيدند
هر چند از نظر حقوقي، قدرت اجرايي 

ي اخالقي آن از  ندارد، ولي جنبه
  . اهميت بسياري برخوردار است

  
  :ركوبها دانشجويان قرباني س* 
در ادامه موج احضار ، 86  دي 2 در ◄

دانشجويان به كميته انضباطي در 
دانشگاه كرمان، اين كميته وحيد زارع، 
صاحب امتياز و مديرمسئول نشريه گل 
يا پوچ و عضو انجمن اسالمي 
دانشجويان، و يكي از اعضاي شوراي 

چاپ و «سردبيري اين نشريه را به اتهام 
ايجاد «و » پخش نشريه غيرقانوني

  .احضار كرد» آشوب در دانشگاه
دادگستري تهران دو ، 86 دي 2 در ◄

روز پس از انتشار خبر تبرئه مجيد 
توكلي، احسان منصوري و احمد 

بازداشت شده  قصابان سه دانشجوي 
 1043دانشگاه امير كبير از سوي شعبه 

دادگاه عمومي تهران، طي اطالعيه اي 
انتشار نشريات اتهام  تبرئه دانشجويان از 

توهين آميز را تائيد، اما همزمان اعالم 
كرد كه براي اين دانشجويان پرونده 

تبليغ "    انقالب به اتهام اي در دادگاه 
 تشكيل و هر "عليه نظام و جرائم امنيتي

يك از آنان به دو تا سه سال زندان 
  !محكوم شده اند

 نفر از 100، 86 دي 2 در ◄
سوج امروز در دانشجويان دانشگاه يا

اعتراض به ضرب و شتم يك دانشجوي 
 .دختر اين دانشگاه ، تجمع كردند 

دانشجويان معترض در اين تحصن 
خواستار پيگيري موضوع ضرب و شتم 
دختر دانشجوي دانشگاه ياسوج از 
سوي مسووالن دانشگاه و محاكم 

 .قضايي و امنيتي استان شدند
 تن از دانشجويان 30، 86 دي 3 در ◄
شگاه اصفهان ، به دنبال جنبش دان

اعتراض به خفقان و استبداد، تهديد به 
محكوم شدن به تنبيه هاي انظباطي 

  .شدند 
  ، دانشجويان دانشگاه 86 دي 4 در ◄

  
  15صفحهدر 

 خطر بحران داخلي ؟
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سعي مي كنم خود را جاي مدير    
پروژه بگذارم و اين فرض را مي كنم 

 با تهيه و اجراي كه جواب باال را 
يعني اول . ايد حل كردپروژه اي مي ب

كمبود انرژي امروز را حل كرد و بعد 
تكنيكي براي آينده پيدا كرد تا بتوان 

به در ضمن . جواب گوي كمبود باشد
 آيا براستي اين كمبود اين پرسش كه

را فقط با راكتورهاي اتمي مي توان 
  :؟ ، پاسخ خواهم داد حل كرد يا نه

 همه مي دانيم كه از آنجا كه رژيم    
وال را نيرو گاه اتمي ئجواب اين س

ي ا است و از آنجا كه ما دارنستهدا
دومين منبع گاز دنيا هستيم بنظر بسيار 
طبيعي مي نمايد كه اين دو راه حل را 

پس اول ببينيم كه . با هم مقايسه كنيم
در حقيقت دو روش ( اين دو روش 

نقاط ) نيست بلكه دو سوخت است 
و هر كدام  كدام است شانمنفي و مثبت

چقدر مخارج دارند و به هدفي كه 
توليد برق است كدام  روش بهتر مي 

  تواند پاسخ بدهد 
  

  :نكات مثبت و منفي دو نيروگاه
   همانطور كه مي دانيد براي توليد 
. برق راه حلهاي مختلفي موجود است

در گزينش راه حل، عامل اقتصادي 
يعني آن گزينه . حرف اول را مي زند

ب مي شود كه  امكان توليد اي انتخا
در . برق  با كمترين هزينه را بدهد 

 ،  تا به امروز،اين محاسبات  اقتصادي
  مخارج ضررها كه به طبيعت ،متأسفانه

و انسان وارد مي شوند،  در نظر گرفته 
البته محاسبه هزينه هاي .  نشده است

گزينه ها، از چند ده سال تجاوز نمي 
 شركتي هر كشوري و يا هر. كند 

هنگام تصميم براي انتخاب يك گزينه 
براي توليد برق چندين  عامل را  در 

  :نظر مي گيرد 
در اين بعد دو عامل : تهية سوخت .1

را در نظر مي گيرند يكي اينكه 
. سوخت را چگونه بايد تهيه كرد

دارد كه تهيه رجحان آن انتخابي 
سوخت را به ترتيبي ممكن سازد 

  ملي آن كشورحقوقكه با 
بخصوص ( سازگاري داشته باشد 
ديگري ). اگر در سطح ملي باشد

 هزينه تهيه :عامل اقتصاد است 
  ؟ آن سوخت چقدر است

 هزينة ساخت نيروگاه .2
 امنيت و كارائي آن .3
انتقال انرژي توليد شده به مصرف  .4

 كننده
و در آخرنگهداري زباله حاصل از  .5

 .توليد

   اگر بخواهيم مقايسه اي عادالنه بين    
بديلهاي مختلف بكنيم مي بايد ببينيم 
براي توليد يك مگاوات برق كدام راه 
حل را مي بايد انتخاب كنيم و بعد آن 

نه اينكه با آن نيروگاههائي . را بسازيم 
مقايسه اش كنيم كه ساخته شده و 

بنا بر اين،  بگذاريم .  قديمي هستند 

  برقببينيم كدام راه حل هاي توليد
  :    زمان بهتر هستندبراي ايران عزي

     بديلهائي  كه بر اساس سوخت 
  براي ايران امكان موجود در ايران 

  :دارند به قرار زير هستند 
  نيروگاه گازي  •
  نيروگاه گازوئيلي •
  نيروگاه آبي •
  نيروگاه بادي •
  نيروگاه خورشيدي •
با معادن اورانيوم  ( نيروگاه اتمي  •

  ) نا كافي 
  نيروگاه با سوخت زباله •
• ....  
  

نكات مثبت و منفي نيروگاه با سوخت 
  :گاز
 سوخت ارزان  •
در دسترس بودن سوخت در  •

 كشورمان
سرمايه كم براي توليد چنين  •

 واحدي
 نگهداري ارزان •
با وجود بودن شبكه گاز رساني  •

مي توان واحدهاي محلي 
درست كرد تا هزينه انتقال برق 

 كاهش يابد
نكات منفي آن دود حاصل از  •

  .زها استسوخت اين نوع  گا
  

نكات مثبت و منفي در ساخت نيروگاه 
  :اتمي

  :نكات مثبت
راكتور اتمي ميزان دي اكسيد  •

كربني كه توليد مي كند همان 
مقدار است كه در چرخنده هاي 

به بيان ديگر بسيار . بادي است
 پائين است

سوخت با حمل و . سوخت ارزان •
 درصد خرج 15نگهداري حدود 

بته ال. توليد را تشكيل مي دهد
بايد ذكر كنم كه حدس زده مي 
شود قيمت اورانيوم شديد باال 

اما اگر آن قيمتي  كه .  برود
دست اندركاران بازار اورانيوم 

 براي هر ،ذكر كرده اند بشود
 خود اورانيوم ، مگاوات ساعت

.  دالر خرج ندارد5/1بيش از 
باقي خرج مربوط به حمل و نگه 

 .داري آن است
  : نكات منفي

اب شدن راكتور هنگام خطر خر •
چيزي كه مشكل اساسي :  توليد

بلكه . را مي سازد نه تكنيك است
رفتار انسانها است كه عامل خطر 

توضيح اينكه وقتي . بزرگ است
كاري بصورت خودكار درآمد 
انسانها بعد از مدتي آن كار را بنا 

بر مقتضيات زمان آنطور كه 
سريعتر جواب دهد انجام مي 

ل پمپهاي كه مي براي مثا. دهند
بايد راكتور را خنك نگهدارند 

مي بايد با يك تناوب معين  
زمون ها  آو اين . زمون شوندآ

 درصد  اوقات 99وقتگير هستند و 
جواب مي دهد كه همه چيز 
همانطوراست  كه مي بايد باشد 

 نتيجه . و همه چيز خوب است
كه انسان بار صدم  و يا اينست 

  را زمونآهزارم بخشي از اين 
يا نمي كند و يا آنطور كه بايد 

لذا خطر خراب . بكند نمي كند 
يد كه مي تواند آشدن پديد مي 

. با  فاجعه هاي بزرگ همرا باشد
همانطور كه در شرنوبيل اتفاق 

  . افتاد
خطر نگهداري زباله هاي كه مي  •

بايد چند صد هزار سال نگه 
هيچكس نمي تواند . داري شوند

ه اين امروز ضمانت بدهد ك
كپسولها در اعماق زمين در طول 

و . اين مدت سالم  مي مانند يا نه
يا اينكه حركت صفحه هاي 
زمين باعث ترك در اين 

اين .  كپسولها مي شود يا خير
خطر براي كشورهاي زلزله خيز 

 . بسيار بيشتر است
آلودگي محيط هاي استخراج  •

اورانيوم چه براي انسان و چه 
  .براي طبيعت

يه سرسام آور است و سهم سرما •
هزينه توليد يك مگاوات برق 
بسيار گران تمام خواهد شد در 

( زير به اين امر بيشتر مي پردازم 
اين امر در مورد نيروگاه اتمي 
ايران  بيش از ايجاد نيروگاه 

 ) صادق است،درهر جاي ديگري
 نبودن اورانيوم در كشور •
مخارج سياسي كه بابت اين ندانم  •

گذاشته كشورمان   به پاي كاري 
 . مي شوند 

 پخش راديو اكتيو •
   

  ساختن نيروگاه اتمي
در ابتدا مي بايد بگويم كه دسترسي     

به اطالعات در مورد راكتور اتمي بسيار 
اين نه به دليل نبود . سخت است

اطالعات بلكه بدليل سياسي بودن 
 آن طرز فكري هر  .  استموضوع

بخش از اطالعات را در اختيار مي 
.  خودش استنظرگذارد كه بنفع 

بدست آوردن اطالعات درست از اين 
 كاري است بس مشكل ،جنگل اطالعات

اما سعي مي كنم تا جائيكه مي شود 
 .موضوع را صحيح و واضح شرح دهم

براي ساختن يك نيروگاه اتمي امور 
  1   شكل :زير مي بايد مد نظر باشد

  
همانطور كه مشاهده مي كنيد چنين    

 م يك:ژه اي شامل چهار مرحله استپرو
، دوم ) سرمايه(ساخت واحد توليدي 

سوخت سوم نگهداري و توليد چنين 
. واحدي  و چهارم نگهداري زباله

مخارج هر مگاوات ساعت در يك 
نيروگاه اتمي بر اساس زير تقسيم مي 

  2شكل :  شود
  

 و از آنجا كه مي خواهيم در هر يك 
اه با از اين گزينه ها بديل نيروگ

سوخت گاز را هم مقايسه بكنيم نمودار 
 براي  ،مخارج براي هر مگاوات ساعت 

  هم بشرح زير مي  راي گازنيروگاه
  3 شكل .آوريم

  
حال سعي مي كنيم در زير مقايسه اي 
مخارجي كه نيروگاه اتمي براي هر 
مگاوات ساعت دارد را حساب كنيم و 

را با نيروگاهي با سوخت گاز  آن
  .يممقايسه كن

  
  
  

  
  

  ساخت نيروگاه اتمي و مقايسه آن با 
   :ساخت نيروگاهي با سوخت گاز

  
  وال اين است كه ساخت يك ئس   

به . نيروگاه اتمي چقدر تمام مي شود
طبق ارقام  داده شده توسط ايران 
ساخت نيروگاه بوشهر حدود يك 

اما . ميليارد دالر هزينه  برمي دارد
گاه واقعيت اين است كه آنها كه نيرو

 اتمي مي سازند رقم درست را بيان
اختصاص به ايران امر اين . نمي كنند

مقدار  هر چند ب ، در غرب . دارد ن
هزينه واقعي بتمامه  ، اما سيار كمترب

مثال در آمريكا براي . ابراز نمي شود 
 ، دناينكه نيروگاههاي اتمي ساخته شو

شركتها از دولت آمريكا خواسته اند كه 
الر به عنوان انواع بيمه ها  يك مليارد د

 مليارد دالر هم 6بپردازد در ضمن 
براي ساخت راكتورهاي اتمي كمك 

 Royal و MITبر طبق  . شود 
Institute of International شركتها 

اگر بخواهند پاي تمامي مخارج 
بايستند نمي توانند نيروگاه جديد 

اين سوبسيد ها يا . اتمي درست كنند
ت و يا بطور غير بطور مستقيم اس

سوبسيدهاي غير مستقيم از .  مستقيم
شركتها مخارج : جمله عبارتند از 

. نگهداري زباله را بتمامه نمي پردازند
و يا اينكه هزينه خرابي محيط طبيعي بر 
اثر استخراج اورانيوم را اصال به حساب 

  و يا اينكه هزينه انتقال برق . نمي آورند

  14صفحهدر 
  

  م راه حل را بايد برگزينيمكدا

 تهيۀ سوخت

احد توليدیساخت و  

 نگهداری زباله اصلی نگهداری و توليد

 نگهداری زباله فرعی
1شكل  

گاز

سرمايه 
20%

توليد
10%

سوخت
70%

  
3شكل    

نيروگاه اتمی

سرمايه 
60%

سوخت
15%

زباله 
10%

توليد و نگهداری
15%

 
2شكل    
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 به  آن بخش را كه بطور مستقيم
   اصالً به ، نيروگاه اتمي ربط دارد

و يا اينكه هزينه . حساب نمي آورند
پژوهش را به مقدار زيادي دولتها مي 

    پولي كه دولتها ،براي مثال.  پردازند
 تحقيق بر روي براي 1974از سال 

  پرداخته انرژي چرخنده هاي بادي 
 اما  .  درصد است0,03 حدود اند، 

 براي IAEA ,به نقل از همين رقم 
 درصد 60نيروگاه اتمي چيزي بالغ بر 

 ميليارد 175است كه مي شود حدود 
  .دالر

 و اينكه  در جلسه حزب ليبرال    
خود موافق نيروگاه نكه آبا  ، سوئد

ساخت :  شده است گفته ، اتمي است
نيروگاه اتمي باعث مي شود كه قيمت 

ر  اما دi.برق در بازار برق باال برود
همين سوئد وقتي  شركت دولتي 
انرژي سوئد كه بزرگترين دارنده 
، نيروگاههاي اتمي در سوئد است

 مي خواهد مخارج هر مگاوات چون 
 نيروگاه جديد توليديساعت برق 

قابل مقايسه با برق توليدي   را اتمي
 6,5(ن را آنيروگاههاي ديگر كند ، 

دالر برآورد  64 ) كرون براي هر دالر
 نازل ترين روش براي يعني .  مي كند

 با  شدن مقايسهبراي قابل توليد برق 
  . روشهاي ديگر

اما براي اينكه بفهميم چه ميزان     
سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه 
  اتمي الزم است به داده هاي خود آنها 

براي مثال شركت . رجوع كردم
Vattenfall در سوئد در يك گزارشي 
اتمي جديد مي  نيروگاه :گفته است 

دالر براي هر  64 تواند برقي معادل 
مگاوات ساعت برق توليد كند كه از 

 دالر آن سهم سرمايه 46آن حدود 
در اين حساب به نظر مي رسد . iiاست

كه سهم سرمايه و بخشي از سهم 
. نگهداري را با هم قرار داده است

براي اينكه خواننده در اين ارقام گيج 
اوات ساعت برق نشود ما مخارج هر مگ

را بر اساس نمودار داده شده در باال 
تقسيم كرده  و بر اساس آن سعي مي 
كنيم كه حساب كنيم كه سهم سرمايه 
براي ساخت نيروگاه اتمي چه ميزان 
است و در ضمن مقايسه  با نيروگاه گاز 

  .سوز مي كنيم
اصوالً هر نيروگاهي با هر نوع    

ر كارا  سال تمامسوختي نمي تواند 
و از آنجا كه سهم سرمايه در . كند

نيروگاههاي اتمي باال است بناگزير 
صاحبان نيروگاههاي اتمي عالقة بسيار 

شان هر چه ابيشتري دارند كه نيروگاه
در نيروگهاي . كمتر از كار بازايستند

اتمي و نيروگاه گازي ميزان از 
ميزان   .كارماندگي نيروگاه پائين است

 8000مي تقريباً ي يك نيروگاه اتئكارا
براي مثال در . ساعت در سال است

 يكي از بهترين ، درراكتور اتمي سوئد
 از ، بود دوران2004سالهايش كه سال 

.  رسيد درصد8كار افتادگي نيروگاه به 
يهاي ئآساختهاي مختلف در ضمن كار

حال براي راحت شدن .  مختلف دارند

ي ئآن كار فرض مي كنيم ميزا،كار
راكتور مورد . عت باشد سا8000همان 

.  مگاواتي است1000نظر ما راكتور 
ميزان انرژي كه بمدت يك سال يك 
نيروگاه اتمي مي تواند توليد كند به 

  :قرار زير است 
8000x1000=8000000     

دالر  64 اگر براي هر مگاوات ساعت    
 بر طبق داده  و هزينه منظور داريم

هاي غربي و برطبق نمودار باال سهم 
كل هزينه براي هر % 60زينه معادل ه

 4/38  حدود  محسوب كنيم ، مگاوات 
دالر سهم سرمايه براي هر مگاوات 

كل هزينه سرمايه در .  مي شود ساعت
  سال مي شود 

8000000 x 38,4 = 307200000   
$  
براي اينكه ببينيم كل هزينه ساخت   

 مي ، يك نيروگاه اتمي چقدر است
  :كنيم  استفاده  از فرمول زيريم توان

P/1+(1+p) -n   
 عمر n بهره است و P ، كه در آن

 عمر اقتصادي يك  .اقتصادي نيروگاه
 سال 40 تا 35نيروگاه اتمي را بين 

اگر عمر اقتصادي را . برآورد مي كنند 
 سال در نظر بگيريم و بهره رايج در 40

 باال ولفرض كنيم بنا بر فرم% 5غرب را 
راي ساخت يك ميزان سرمايه گذاري ب
  نيروگاه اتمي مي شود 

307200000 / 0,05052   
. ليارد دالر مي شوديم 1/6 حدود  يعني

حتي  . نيست% 5اما در ايران نرخ بهره 
 از آنجا   فرض كنيم، % 10ن را آاگر 

كه ساخت نيروگاه اتمي بيشترين 
سرمايه را نسبت به بديلهاي ديگر مي 

رمايه  با اين نرخ بهره اين نوع س ،برد 
اگر .گذاريها گران تمام خواهد شد

و هزينه % 10بخواهيم بر اساس بهره 
ليارد دالر حساب كنيم مي شود ي م 1/6
:  

610000000 x 0,10226 =0/62  
خوب حاال .  ميليارد دالر0,62تقريبا 

داريم كه هزينه ساالنه سرمايه براي 
 تراوات ساعت برق با انرژي 8توليد 

  0،62 دودح%10اتمي با نرخ بهره 
به بيان ديگر . مليارد دالر در سال است

براي هر مگاوات ساعت مي شود 
   دالر سهم هزينه78چيزي حدود 

 / 623000000) (ر ساخت راكتو
حال برويم سر سوخت و . 8000000
  .هزينة آن

  
  :سوخت

نكته مثبت در نيروگاهاي اتمي      
براي هر . ارزان بودن سوخت است
 دالر 6/4ود مگاوات ساعت چيزي حد

اين  . براي سوخت قيمت گذاشته اند
به سه بخش مساوي تقسيم مي هزينه را 

 هزينه م هزينه استخراج دوم يك :كنند
سوم هزينه حمل و و غني سازي 

از آنجا كه ايران خود . نگهداري
 پس مي بايد بسيار كم دارد، اورانيوم 

يا سنگ معدن اورانيوم را وارد كند و 
ازد و يا غني شده را غني س خود آن

اما . را از بازار آزاد خريداري كند آن
  . ايران راه حل اول را برگزيده است

بنابر اين مي بايد سنگ معدن را وارد 
 دالر براي 5/1كند كه چيزي حدود  

. هر مگاوات ساعت تمام خواهد شد
براي اينكه ايران بخواهد سنگ معدن 
را غني كند مي بايد در اين صنعت 

 9رقم .  گزاري كرده باشدسرمايه
تا اواخر مليارد دالر كل مخارج را 

. حكومت خاتمي ، اظهار شده است 
اگر فرض كنيم هزينه ساخت نيروگاه 

 يك نيز در اين رقم منظور شده باشد، 
 ساخت راكتور اتمي و صرف ميليارد 

غني سازي و باقي مي بايد براي صنعت 
. كشيدن خط انتقال منظور شده است 

فرض را بر اين بگذاريم كه ايران اگر 
 مليارد دالر تا به حال خرج غني 4 تا 2

سازي و باقي را صرف كشيدن خط 
انتقال و ديگر مخارج كرده باشد با 

 سال عمر اقتصادي فقط 30و % 10بهره 
هزينه سرمايه براي غني سازي  به 

  :حساب دو ميليارد مي شود
2000000000*0.10226 = 

204520000 
 اب چهار ميليارد مي شودو به حس

4000000000*0.10226 = 
409040000 

براي هر مگاوات ساعت به ازاي دو 
  ميليارد هزينه غني سازي مي شود

2046520000 / 8000000 = 51 
براي هر مگاوات ساعت به ازاي 
  چهارميليارد هزينه غني سازي مي شود
409040000 / 8000000  = 25,5 

دالر در هر   25  تا  51پس چيزي بين  
مگاوات ساعت غني سازي خرج 

 تا بحال بدين ترتيب، . خواهد داشت
مجموع ساخت راكتور و سوخت 

  :راكتور  مي شود
51+1,5+78=130.5 $  

  يا 
25+1,5+78=104,5 $ 

م كه ذاريحتي اگر فرض را بر اين بگ   
ايران فقط دو ميليارد خرج غني سازي 

دالر هزينه  6/4 بجاي  ،باشدكرده 
از  در صورت وارد كردن  سوخت
دالر براي هر  5/52تا  5/26بين ، خارج 

بايد . بر مي دارد مگاوات برق خرج 
توجه داشت كه در غرب طرفداران 
ساخت راكتور اتمي به يك  عامل 
بسيار مهم براي مثبت بودن ساختن 

و آن  نيروگاه اتمي تكيه مي كنند
سوخت ارزان است كه با اين وصف 

. ران بيرون رفته استآنهم از دست اي
« شايد بيان شود كه غني سازي براي 

 ايران بسيار سودمند است  » مليمنافع
و از اين صنعت مي توان در آينده هم 

 اما بايد در نظر داشت  . استفاده كرد
.  را در اختيار ندارداورانيومكه ايران 

در ضمن اينكه دائم اين ماده جنجال 
اور كرد برانگيز است و بسختي بتوان ب

 ،در ضمن . كه كارخانه اي باشد با سود
اگر اين كارخانه بخواهد در سطح 
صنعتي و به مقياس زياد اورانيوم غني 

 مي بايد بيش از اين ، شده توليد كند
  . در اين صنعت سرمايه گذاري كند

:  تمام مخارج نيستند مخارج  اين اما   
مخارج نگهداري و توليد و انبار كردن 

  : ز هستند  نيزباله
  

  :نگهداري و توليد
 اگر هزينه نگهداري و توليد نيروگاه   

كل هزينه براي هر مگاوات %  15را 
 دالر بر هر مگاوات 9تفريباً ، بدانيم 
اين در صورتي است . مي شود ساعت

 ي نيروگاه اتمي به اندازه ئآكه كار
  .غرب باشدنيروگاههاي 

   : دن مي شواينجا، هزينه ها پس تا 
راي هر مگاوات ساعت به ازاي دو ب 

 دالر ميليارد 
9+104,5 = 113,5 $ 

براي هر مگاوات ساعت به ازاي 
 چهارميليارد 

9+130,5 = 139,5 $  
  : باقي مي ماند

  
  نگهداري زباله

دو نوع زباله در اين نيروگاهها    
درست مي شود يكي از آنها را زباله 
مستقيم مي ناميم و آن زباله اي است 

تقيم در رابطه با خود سوخت كه مس
قرار مي گيرد و دومي ابزار و 
ساختماني است كه در نيروگاه بكار 

هر دوي اين زباله را مي . ندرفته ا
. بايست با هزينه زياد نگهداري كرد

زباله نوع اول را تا صد هزار سال مي 
مقاله اي مي . بايد نگهداري كرد

ن آدر .  محققي نوشته بودكهخواندم 
 آخر چه كس مي : ده بود پرسش ش

تواند براي صد هزار سال تضمين 
ده هزار سال پيش مركز فرانسه . بدهد

ش فشان بود و در شمال اروپا تآ
حال شما چگونه مي توانيد . يخندان

. ضمانت صدهزار سال آينده را بدهيد
به هر صورت هم اكنون نيروگاهاي 

هزينه توليد % 10اتمي مي گويند 
باله است و اين مي متعلق به هزينه ز

اما .  مگاوات اي دالر بر6شود حدود 
انتقاد به حقي كه مخالفان ساختن 
نيروگاه اتمي به طرفداران مي كنند 
اين است كه شما هزينه كامل 

هزينه .  نگهداري زباله را نمي دهيد
 تمام .دهيد نمي اتفاقهاي ناگهاني را 

 . مي دهيد نهزينه استخراج اورانيوم را 
مي نزينه هاي نگهداري را تمام ه
حال اگر فرض را بر همين . دهيد

، ارقامي كه در غرب است بگذاريم 

  هر ،براي ايران جمع كل مخارج 
  دالر 5/145تا 5/119 بين  برق مگاوات

  .مي شود 
 تمام مخارج هستند مخارج اين آيا     

هر پروژه اي يك زمان  . متاسفانه نه؟ 
ويل كه به اين زمان تح. تحويل دارد 

تاخير بيافتد براي آن پروژه سه خرج 
 از آنجا  -يكم   :مستقيم متصور است

كه اين يك پروژه تكنيكي است الجرم 
ب شده صا كه نهبخشي از آن دستگاه

 از عمر صنعتي آن بسيار زودتر از اند
براي مثال . كل نيروگاه كاسته مي شود

 كوتاه اسيستمهاي اتوماتيك عمري نسبت
و از آنجا )  سال15 تا 10حدود ( دارند 

ب كرده اند و استفاده صاين سيستها را ن
نكرده اند و براي همين بازدهي هم  

 بعد از مدتي مي بايد آنها ند،نداشته ا
يعني هزينه دوباره . را عوض كرد 

براي همين اگر هم اين . پرداخت 
نيروگاه راه بيفتند به احتمال زياد 

ير در  تأخهزينه نگهداري آن بابت
 بسيار گرانتر ساخت و راه اندازي، 

 سرمايه بكار -م يدو. خواهد شد
نيافتاده است و براي همين مي بايد 
مخارج سرمايه به كار نيافتاده را هم 

فرض را بر اين بگيريم كه . حساب كرد
 ميليارد دالر هزينه اي كه تا  9اين 

دوره خاتمي شده  و حتي يك مگاوات 
 سال 5ست حدود هم برق توليد نشده ا
نرخ بهره را هم . به تاخير افتاده باشد 

در نظر بگيريم فقط بابت تاخير % 10
 4,5تقريبا ، هزينه انجام شده پروژه

 همين تاخير و  .   مي شود ميليارد دالر
گران شدن سرمايه هر مگاوات ساعت 

 و  . دالر گرانتر مي كند57را حدود 
ي هر پروژة براي تاريخ پايان م - م يس

. بايد سازمان اداري فني را درست كند
حال اگر پروژه به تاخير بيفتد الجرم 
اين سازمان مخارج خود را خواهد 

مخارج كوتاه شدن عمر صنعتي  .داشت
وسائل و مخارج سرمايه خوابيده شده 

و اين مخارج . را هم در نظر بگيريد.. و
را اضافه به مخارج ديگر بكنيد  تا ابعاد 

ملت ايران بهتر شناخته اين خيانت به 
  . شود
همين اندازه هستند آيا اين مخارج      

 اما  . مي شد همين اندازه  اي كاش ؟ 
بيشتر از اين مي واقعيت اين است كه 

هنوز مي بايد برق توليد شده را . شود 
شايد . بدست مصرف كننده رساند

وال كند اگر نيروگاهي با ئخواننده س
ن هزينه سوخت گازي هم داشتيم همي

جواب اين است كه . انتقال را داشتيم
اگر راه حلهاي محلي انتخاب شده بود 

اگر . هزينه انتقال بسيار كمتر مي بود
براي مثال نيروگاههاي كوچكتر در 

   ( ساخته مي شدندمحلهاي مورد نياز 
  16صفحهدر 
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  پرسش و پاسخ در باره
  3 –اعدام  

  
 قدرت، ي هااني بي رو، تمامنياز ا
 از حق و حاكم بر رونيحت را بمصل

 ندي گويمحورها م.  باورانند يحق م
 موجود ي و جزائي حقوقيكه نظامها

 گزارشگر تقدم زيدر جهان امروز ن
 بر حق نآ تيمصلحت بر حق و حاكم

 اني كه بدان انسانها بيانقالب.  هستند
 درت قاني بني را جانشيزادآ

 زي نظامها را نني  ادي بايبگردانند،  م
 ي كند تا بر اصل موازنه عدمرگونگد

 روني مصلحت ب،يزادآ انيو موافق ب
 شناخته شود كه هست ياز حق، مفسدت

 عدالت، زاني بر م،يو كار دستگاه قضائ
برقرار كردن حق و رساندن آن به 

 . حق دار بگردد
 بتواند ي قوه قضائنكهآ يبرا 8 – 15

) نظام ( نگهبان حقوق بگردد، سامانه 
 اري معدي باي مي جزائ وي حقوقيها
 ت،ي  بر اصل ثنو.ورندآ در كار يگريد

بنا . ستي ناريعمل زورمدارانه ناقض اخت
 اري عمل ترجمان اختد،يبر اصل توح
 يدمآ كه عمل يزانيبه م. انسان است

 اري اختانگري و بزادآ از زور است، يخال
 كه يو به اندازه بار زور.   است يدمآ

 انسان ياري اختيدارد، گزارشگر ب
 از خود به قصد اري سلب اختايآ. است 

 تواند خودجوش و ي  م،يزور گوئ
 از يخودجوش.  باشد ؟ نه ختهيخود انگ
. است  يزادآ انگري حق و بيخاصه ها

 داده شد،  تا عامل حي كه توضيبيبه ترت
 و ندياي به درون نروني از بيا عواملي

   خوديزادآ  انسان اورند،ي نديتضاد پد
  زادآ دهد و عمل يت نمرا از دس

 تي است، جنايچون از زور خال
 د،يپس، بر اصل توح.   شود يكارانه نم

 اري اختزاني مدي باي نخست ميقاض
 يهرگاه نظامها.  كندنيمجرم را مع

در  ( سميبرالي از بند لي و جزائيحقوق
 قدرت رها شوند يانهاي بگريو د) غرب 

 شوند، گري، ديو بر اصل موازنه عدم
 قابل ري غيبه اعدام و مجازاتهاحكم 

 .  شوندي مقرر نمميجبران و ترم
 ديني بي مد،ي كه بنگردي دنياز ا     

 سوره 178 هيآآنان كه قسمت اول 
بقره را جواز حكم اعدام  و قسمت 

 به عفو و هي را در حد توصنهاآدوم 
 را دي كنند، توحي ميصلح تلق

  از جهت ن،يو  بنا بر ا  اندافتهياندرن
 مكرر به نآ را كه قريدي توحيمومع

  .ند دهد غافليانسان نشان م
 گزارشگر زاد،آ ري كه عمل غبخصوص

 از ي انسان از برخوردارياندازه ناتوان
 كه ني احيتوض.  استشيحقوق خو

 او هستند و با يحقوق انسان ذات
 ي ملي را تشك" مجموعهكي" گريهمد
 طي محزي و ني اجتماعطيمح. دهند

 از ي امكان برخورداردي باي مستيز
به سخن .  بدهنديحقوق را به هر انسان

 امكان را به ني كه ايطيگر، محيد
 جرم كي دهد، شري جامعه نمياعضا

 ،ياست  و بسا در ارتكاب هر جرم
چرا كه وجدان . مقصر اول است

 ي، هنوز ندانسته است كه زندگيجمع
 شي از حقوق خويدمآ كه يوقت

  ن،آودر   است زادآبرخوردار است، 
 به روي جهت نريي تغي برايمحل و مجال

.  شودي واقع نمزي نيجرم  و ستيزور ن
 ابند،ي ي كه حقوق تحقق نميزانيبه م

 شود ي مجادي اي خاليدر روابط،  فضا
 كند و زور يكه آن ها را زور پر م

   . ساز استرانيمرگبار و و
 اي دانند ي كه نمنهاآ قرار، نيبد     

 او اتي حي انسان ذاتغافلند كه حقوق
 برند حقوق انسان يهستند و گمان م

 ني است از ايهيموضوعه هستند، بد
 اتي شوند كه حي غافل متيواقع
 پر از زور و ي از حقوق، زندگيخال

 موازنه افتنيباز.  شوديدرجا عدم م
 بمثابه اصل راهنما ضرورت دارد يعدم

 و ديآ بدرشيتا انسان از غفلت خو
 شد، منطق ارويو ريتيچون با جنا

 را روش نكند و بدان خود را از يصور
 مجرمانه محروم تي واقعي تمامدنيد

 او ي كه وجدان جمعيجامعه ا. نسازد
 كه تي از واقعي مشاهده نه بخشيتوانائ
 را داشته باشد، به سطوح تي واقعيتمام
 افكند و به اعدام ي نظر مي اخالقيباال

 . دهدي نمتيبمثابه مجازات رضا
 در پرسشها كه شامل گر،ي دركباي

استدالل و نظر موافقان اعدام هستند، 
 "تيواقع" آنها ناظر به :ميتأمل كن

. هستند) 5( ها تي ناظر به ذهنستند،ين
 اي كه دارند و يتي مثال، بنا بر ذهنيبرا

 كنند جامعه دارد، اعدام را يفكر م
 به لي ارعاب و كاستن از ملهيوس
 كه به نيز ا افلغا.  انگارندي متيجنا

 دهند و اگر يزور است كه اصالت م
 خاطر است كه ني كنند، بدي منيچن

 به تصور اي و نهاآ عقل ياصل راهنما
 تك تي از اصل ثنوي عقل جمعنهاآ

چرا كه بر .  كندي ميروي پيمحور
  شاءيفعال ما) زور(=  قدرت   اصل،نيا

 يانسانها.  انسانها استيو ناظم زندگ
اصل اطاعت از قدرت،   بر ا بنر،يفعل پذ
 كه قدرت ي و بنا بر نظميدر نظام
.  كنندي مي كند، زندگيبرقرار م

 فعل لتآ كردن انسان تا حد زيناچ
 ي و ذهني كه وجودش مجازيقدرت

 محكوم كردنش به مرگ ايآاست، 
  ست؟ي با اعمال شاقه نيجيتدر

 و مي ندهريي را تغتي ذهننيچرا ا       
 را يدزاآ اني، بديبر اصل توح

 انسان زادآ و عمل زادآ عقل يراهنما
 كه قدرت از مي چرا ندانم؟يها نكن

 و ديآ ي مدي انسانها پدانيرابطه قوا م
 مني ندارد؟ چرا  به ياز خود هست

 رابطه ها را باز تاب ،ي اجتماعديتوح
 ي رابطه هااي ورابطه انسان با خدا  

 مي نكنزادآ ي انسانهااني از زور ميخال
س و رها كردن مقاومت بر  تريو بجا

 كرامت انسان و ناقض يحق كه ناف
 حقوقمند اوست، شركت در يزندگ
 و مي را ننشاني شناستي و مسئوليرهبر

 همه سو نگر و توانا به يوجدان جمع
 را تي با واقعمي رابطه مستقيبرقرار

 ي و از اعدام و مجازاتهامياوري نديپد
 م؟ي نشوازي ني بگري دريجبران ناپذ

 از پاسخها به پرسشها گري ديحاصل       
 كه ظن نآ كه رهنمود قرنستيا

 جست، دي كند و علم باي نمتيكفا
 نيچرا كه ا. سخت ارزنده است

 بر تي بار مسئولي كه تمامصيتشخ
 است كه جرم در خور يعهده كس

مجازات اعدام مرتكب شده است، 
 است كه بتواند ي اي قاضازمندين

 يم خداوند علهو ب» من حقم«: ديبگو
 نيهركس جز ا. اتصال داشته باشد

و .  استيكس حكم به اعدام كند، شق
 از رهنمود يروي در پ،ي كسنيچن
  . كندي حكم به اعدام نمن،آقر
 
 ني به اي آزادفي تعرسميبراليدر ل) 1(

 اني هركس آنجا پايآزاد: قرار است
 از آنجا يگري دي كه آزادردي پذيم

   روشن في تعرنيبا ا.  شوديشروع م
 ي افراد مرزبندي آزادانياست كه م

 هم يوجود دارد و چون هر مرزبند
 از ي خواهد، پاسداري پاسدار مكي
 ر به عهده قدرت واگذازي مرزها ننيا
اصالً حد گذاشتن كار قدرت .  شوديم

 ي آزادنيا.  استيزادآ ياست و ناف
 كه حد دارد، بلكه قدرت است ستين

 و حق  حق استيآزاد. كه  حد دارد
 نه گر،يبه عبارت د. راستيهم حد ناپذ

 بلكه ستي به مرز و حد نيازيتنها ن
 فرارفتن از حد يعني ، خالقانهيزندگ
 به قائل شدن به حق ازي خود ننيها و ا

 كرانيمطلق و قرار گرفتن آن در ب
 نقد يلي مطالعه تفصيبرا.  دارديآزاد

:  ركي آزادشهي از نگاه اندسميبراليل
زاد، آ عقل ، صدريابوالحسن بن

 فرانكفورت، ،يانتشارات انقالب اسالم
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به مثابه دين  ي وقتينيدر متون د) 2(
 قهم ي و مرام خشونت زدائي آزادانيب

شوند، جهاد، به مثابه دفاع از حق، سه 
 شده است؛ جهاد اصغر، ميگونه ترس

حهاد اصغر . جهاد افضل و جهاد اكبر
  است و جهاد افضليهمان جنگ دفاع

 حاكم ستمگر و ياظهار حق پيشارو
( = جهاد اكبر مبارزه با غفلت از خدا 

 يزادآ و كرامت و حقوق و يبعد معنو
 از حكم زور يو تمرين رهائ )  شيخو
 يبرا.  كردن عقل خويش استزادآو 

 ( تي شخصشي به كتاب كشتري بليتفص
 .ديراجعه كنم ) خرآبخصوص فصل 

 موضوع در كتاب تضاد و نيا) 3(
 . شده استي واشكافلي به تفصديحتو

 40 هي آي مثال در سوره شوريبرا ) 4(
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن : مي خوانيم

عفا واصلح فاجره علي اهللا انه ال يحب 
  الظالمين

)5  ( Subjectivism 
  
  
 

  خطر بحران داخلي
  

  اصفهان بيانيه اي صادر كردند و  ، در 
  :ند ن، خواستهاي زير را اظهار كرده اآ
عذرخواهي رسمي و كتبي كميته .  1

ي انضباطي به خاطر احضارهاي بي 
رويه ي خود ، به دليل شركت 
دانشجويان به تجمعات اخير دانشگاه 

 . اصفهان در صحن علني دانشگاه
برگزاري انتخابات شوراي صنفي .  2

دانشگاه اصفهان بدون قيد و شرط و ما 
 بر اين عقيده ايم كه تنها شرط الزم ،

 . دانشجو بودن است
برگزاري انتخابات انجمن اسالمي .    3

دانشجويان بدون دخالت مسئولين 
 . دانشگاه و بدون هيچ قيد وشرطي

تشكيل صنف نشريات دانشجويي .    4
 .بدون قيد و شرط) صندا(دانشگاه 

لغو هرگونه حكم انضباطي به دليل .    5
شركت و يا ارتباط با تجمعلت اخير 

 .دانشجويي
عذرخواهي رسمي و كتبي .  6

مسئولين دانشگاه اصفهان به خاطر 
تماس هاي تلفني غيرقانوني با خانواده 
هاي دانشجويان به خاطر شركت در 

  تجمع
هيئت نظارت  ، 86 دي 4 در ◄

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، 
با صدور حكمي فعاليت هاي انجمن 

 ماه 6اسالمي اين دانشگاه را به مدت 
 .ليق كردتع
  86 دي 8
در روز سوم تحصن و ، 86 دي 5 در ◄

اعتصاب غذاي جمعي از دانشجويان 
دانشگاه اصفهان در اعتراض به صدور 
حكم هاي انضباطي قبل از احضار 
دانشجويان و نيز احضار هاي بي رويه 
دانشجويان به كميته انضباطي ، يكي 
ازتحصن كنندگان به نام محسن كتابي 

ار هاي جسمي ناشي صفت به دليل فش
از اعتصاب غذا با آمبوالنس به 
بيمارستان الزهراي اصفهان انتقال 

 .يافت 
دانشجويان دانشگاه ،  86 دي 6 در ◄

اصفهان در حالي وارد چهارمين روز 
اعتصاب غذاي خود شدند كه هنوز 
هيچ يك از مسئو لين حاضر به حضور 
و پاسخ گويي در مورد اعمال غير 

  . اندقانوني شان نشده
خانوادهاي ، 86 د دي 8 در ◄

 دي 8دانشجويان زنداني امروز شنبه 
 در 11 تا ساعت 8:15ماه  از ساعت 

مقابل زندان اوين دست به يك تجمع 
اعتراضي زدند و خواستار آزادي 

در پي شدت .فرزندان خود شدند
گرفتن اعتراضات خانوادها فردي كه 
خودش را ناصر و جانشين رئيس زندان 

 پاسخ در مورد نمي كرد از دادمعرفي 
وضعيت دانشجويان زنداني خوداري 

و خانوادها را به دادگاه .  مي كرد
 .انقالب احاله ميداد

در هشت روز از ، 86 دي 9در ◄
اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه 

رئيس  دي ، 8در  . شت اصفهان مي گذ
اين دانشگاه در جمع اعتصاب 

 داد و قولشركت كرد كنندگان 
. ورد آ را براسته هاي دانشجويان، خو

 دي دانشجويان 9در نتيجه، در 
  . دي شكستند 9در اعتصاب خود را 

خانوادهاي ، 86 دي 10 در ◄
 10دانشجويان زنداني امروز دوشنبه 

 13:15 تا ساعت 12دي ماه از ساعت 
در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران 

. دست به يك تجمع اعتراضي زدند 
ي فرزندان زنداني خود و آنها عكسها

همچنين پالكاردهاي را با خود   حمل 
بر روي  پالكاردهاي كه . مي كردند

با خود حمل مي كردند نوشته شده 
هاي دانشجويان ه ما خانواد« :بود

 آذر روز 16دستگير شده در مراسم 
دانشجو خواهان آزادي فوري و بدون 

  ». قيد و شرط فرزندان خود هستيم
به گزارش خبرنامه ، 86 دي 10 در ◄

 دانشجويان دانشگاه صنعتي ،اميركبير
اصفهان روز يكشنبه اعتراضات خود را 
بار ديگر از سر گرفتند و با تجمع مقابل 
ساختمان مركزي رياست دانشگاه به سر 
دادن شعارهايي خواستار تحقق 

جمعيت . مطالبات صنفي خود شدند
دانشجويان حاضر در اين تجمع بيش 

  .ر بود نف500از 
  

روزنامه نگاران و فعاالن * 
حقوق بشر قرباني تجاوز به 

  :حقوق انسان 
  
محمد جواد  «، 86ذر  آ29 در ◄

نگار و عضو كميته  روزنامه» روح
رساني جبهه مشاركت، از سوي  اطالع
 35 دادگاه عمومي تهران به 1005شعبه 

ضربه شالق و پرداخت يك ميليون 
 .ريال جريمه محكوم شد

نسرين ستوده وكيل ، 86ي  د4 در ◄
ي پيام مردم  مدافع مديرمسوول نشريه

با گذشت حدود شش ماه از : گفت
بازداشت موكلم محمدصديق كبودوند 

ي وي اعالم شد كه  نهايتا به خانواده
 ميليوني براي وي 150ي  قرار وثيقه

ها  تعيين شده است در حالي كه آن
توانايي توديع اين ميزان وثيقه را 

  . ندارند
دادگاه، محمدصديق ن، آ      پيش از 

كبودوند را به اتهام نشر اكاذيب به 
قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد 
اختالف بين اقشار جامعه از طريق طرح 
مسايل قومي به يك سال حبس به 

 سال محروميت از 5انضمام 
هاي مطبوعاتي مانند  فعاليت

مديرمسوولي و صاحب امتيازي و لغو 
محكوم » پيام مردم«ي  امتياز نشريه

 كرده 
انورشكيب ، 85 دي ماه 5 در ◄

نامه بوتك با  انصاري، مديرمسوول هفته
شكايت برخي اشخاص حقيقي و 
حقوقي استان ايالم از جمله نماينده 

هاي دهلران، آبدانان و  شهرستان
شهر در مجلس شوراي اسالمي و  دره

فرمانداران دهلران و آبدانان و مشاور 
ي سوم بازپرسي  سالم به شعبهاستاندار ا

دادسراي ايالم، احضار و قرار بازداشت 
  . وي صادر شد

 به خانم هاي ، 86 دي 5 در ◄
  خبرنگار 

  16صفحهدر 
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حوزه دولت تذكر داده شد در 
صورتي كه از هفته آينده حجاب 
استاندارد را رعايت نكنند از ورود آنان 

 و اعضاي به جلسات مطبوعاتي سخنگو
هيات دولت ممانعت به عمل خواهد 

  . آمد
دادگاه تجديدنظر استان ، 86 دي 5 ◄

آذربايجان غربي، حكم يك سال حبس 
تعزيري و دو سال اقامت اجباري 

  . ابراهيم جعفرزاده را تأييد كرد
عمادالدين باقي ، ، 86 دي 7 در ◄

رئيس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان 
ماني كه در پي وخامت وضعيت جس

اش به بيمارستاني در تهران انتقال يافته 
بود، با وجود شرايط نامناسب جسماني 

 . زندان اوين منتقل شد350به بند 
نشريه دانشجويي ، 86 دي 9 در ◄

خانه متروك در دانشگاه علم و صنعت، 
در جلسه كميته ناظر بر نشريات به سه 
ماه توقيف و توبيخ كتبي مديرمسئول 

نه متروك به دليل خا. آن محكوم شد
شكايت شش تن از مديران ستادي 
دانشگاه كه نام آن ها حتي به مدير 
مسئول اين نشريه نيز اعالم نشده است، 

  .به كميته ناظر فراخوانده شد
بخت  صالح نيك، 86 دي  9 در ◄

وكيل مدافع مديرمسوول و سردبير 
: اظهار داشت» ئاشتي«روزنامه 

حي كه در قانون اصال رغم اين علي
 موارد توقيف 79قانون مطبوعات سال 

مطبوعات محدود به دو مورد اهانت 
به رهبر جمهوري اسالمي يا مراجع 

ها و تصاوير  مسلم تقليد و انتشار عكس
برخالف عفت عمومي و اصرار بر آن 
شده است، دادگاه كيفري استان 

كه هيچ يك از اين  كردستان بدون آن
مه دو مورد، از موارد اتهامي روزنا

باشد، حكم توقيف دائم آن را صادر 
   .كرده است

حميدرضا زاهدي ، 86 دي 9 در ◄
گورابي، مديرمسوول روزنامه توقيف 

 1083به شعبه » دوران امروز«شده 
  .دادگاه عمومي تهران احضار شد

اي به اتهام نشر اكاذيب به قصد  پرونده
تشويش اذهان عمومي و انتشارمطالب 

ضا زاهدي خالف واقع براي حميدر
 دادگاه عمومي 1083گورابي در شعبه 

تهران به رياست قاضي حسينيان، مطرح 
   .رسيدگي است

، بنا بر گزارش فعاالن 86 دي 12 در ◄
حقوق بشر در ايران ، واواك با اعمال 

ن آفشار بر وكالي دادگستري،  مانع از 
» متهمان « نها وكالت   آمي شود كه 

ز جمله،  ا. سياسي عرب  برعهده گيرند 
محمد حسن فالحيه زاده روزنامه نگار 
عرب  اهل اهواز كه قصد داشت به 
صالح نيك بخت وكالت دهد،  با 

زيرا وي از .  خودداري وي مواجه شد
سوي مامورين واواك  تهديد شده 
است كه هرگاه وكالت زندانيان 

 عقوبت ، سياسي عرب را بر عهده گيرد
  . خواهد شد

 

د كدام راه حل را باي
  برگزينيم

  
در راه حل نيروگاه اتمي اين امكان 

مي توانستيم ) كمتر موجود است 
براي . هزينه انتقال را كاهش دهيم

خواننده بايد متذكر شوم كه هزينه 
انتقال برق بسيار باال است و در سوئد 
براي مصرف كننده هزينه توليد و 
. انتقال انرژي تقريباً با هم برابر هستند

گر تمامي اين مخارج را به هر صورت ا
جمع كنيم هزينة هر مگاوات ساعت 

در نيروگاه ،  دالر 200مي تواند  به 
اما حتي اگر . ، سر بزند اتمي ايران

قيمت هر مگاوات ساعت در نيروگاه 
 دالر 145 تا 120اتمي را فقط همان 

  مي بايد  ببينيم هر ،فرض كنيم
مگاوات در يك نيروگاه گاز سوز چه 

  : بر مي دارد ميزان خرج
  

نيروگاه گاز سوز براي ايران كدام 
    :مخارج را دارد

    همانطور كه در نمودار نيروگاه گاز 
در باال نشان داده شده سهم سوخت 

 درصد هزينه توليد 70چيزي حدود 
هر مگاوات . هر مگاوات ساعت است

برق توليد شده در نيروگاههاي گازي 
 70اگر .  دالر است76چيزي حدود 

رصد اين مخارج را سوخت تشكيل د
.  دالر53بدهد مي شود چيزي حدود 

باقي مخارج كه شامل نگهداري و 
توليد و هزينه سرمايه است مي شود 

 دالر براي هر مگاوات 23حدود 
اما هزينه گاز در ايران بسيار . ساعت

ارزانتر از اين است بخاطر اينكه در 
غرب هزينه انتقال گاز و ماليات بسيار 

اگر فرض را بر اين بگذاريم .  استباال
كه گاز در ايران به يك سوم قيمت 
بازار غرب براي ايران تمام بشود، در 
اين صورت هزينه سوخت گاز مي 

 18  درصد كه برابر است با 3/53شود 
دالر و اگر باقي هزينه همانند غرب 
باشد هزينه هر مگاوات در نيروگاههاي 

  د  دالر مي شو41گازي چيزي حدود 
  يك :    خواننده مي تواند بپرسد 

ضعف در اين نيروگاه هست كه در 
نيروگاه اتمي نيست و آن توليد دي 

جواب اين است . اكسيد كربن است
كه اوال امروزه مي توان اين دي 

 دالر در هر 15اكسيد كربن را به اذاي 
مگاوات ساعت جدا كرد و روش 
جديدي در حال آزمايش است كه بر 

ل كار مي كند كه دي اكسيد اين منوا
كربن را تحت فشار در مخازن خالي 

اگر اين موفقيت . زير زميني انبار كرد
 ًثانيا. حاصل كند مخارج پائين مي آيد

ي اتمي هم انتشار ژدر راه حل انر
كتيو و خطرهاي كه نگهداري آراديو 

زباله به همراه دارد و آلودگيهاي كه 

اد در هنگام استخراج سنگ معدن ايج
 .مي شوند را نيز منظور نكرديم

  :نتيجه
   دولتمردان ايران برقي در نيروگاهي 
درست مي كنند كه هر مگاوات آن 

 برابر در مقايسه با 5  تا 3حداقل بين  
اگر سهم تاخير ( نيروگاه گاز سوز 

سرمايه و گراني حاصل از آن را و 
گران شدن انتقال برق را هم بحساب 

خواننده را يادآور .  خرج دارد)بياوريم
مي شوم كه در اين محاسبات مخارج 
باجهاي اقتصادي كه به اين كشور و 
  .آن كشور مي دهند را منظور نكرده ام

 حتي اگر براي ساختن نيروگاه اتمي  
باز ، يك ريال هم خرج نكرده باشند 

  هم ساخت آن بنا بر اينكه
در دسترس نبودن سوخت اورانيوم در 

م داشتيم به خاطر حتي اگر ه( ايران 
آلوده كردن محيط زيست اطراف نمي 

سوئد يكي از . بايد استخراج مي شد
غني ترين معادن اروپا را دار هست اما 
به خاطر آلوده كردن محيط زيست 
حاضر به استخراج نيست هر چند كه 

 )خود راكتور اتمي دارد
مخارج گران انتقال انرژي در مقايسه با 

 راه حلهاي محلي
الني راديو اكتيو بودن زباله و عمر طو

زلزله خيز بودن ايران و خطرات ناشي 
 از آن 

 . ما  سازگار نيست » منافع ملي « با  
   براي خوانندگان گرامي نكته اي را 
قابل ذكر مي دانم كه در غرب چهار 
عامل را ضغف نيروگاههاي با سوخت 

  :گاز مي دانند وآنها  عبارتند از 
   گازـ گران بودن سوخت1
ـ  استقالل و امنيت كشور به خطر مي 2

افتد از آنجا كه شير لوله هاي گاز در 
  كشور ديگر است

ـ كشورهاي بسياري مي توانند 3
اختالل در انتقال گاز كنند بدليل  لوله 
هاي انتقال آن از كشورهاي مختلف 

  .عبور مي كنند 
  ـ توليد  گاز دي اكسيد كربن 4

 با انتخاب  را كشور ما3 تا 1    ضغف 
از . نيروگاه اتمي براي خود مي خرد

. آنجا كه خود منابع آن را دارا نيستيم
و اگر دولت بجايش رو به سوخت گاز 
مي آورد ضغف يك تا سه را كشورمان 
  نداشت و ضعف چهارم را هم مي توان 

  .تا حد زيادي رفع كرد 
 بايد بگويم اصوالً بر اين باور ،   در آخر

صرف امروز نمي توان راه هستم كه با م
پس كار شايسته و . حل توليد پيدا كرد

بايسته اين است كه اوالً در قلمرو 
مصرف كار كرد تا ميزان مصرف پائين 

در قلمرو توليد راه حلهاي را .  بيايد 
بايد انتخاب كرد كه كمترين صدمه را 

بجا .   به طبيعت و انسان وارد مي كند
  : بكنيم است اين  سئوال را  از خود

 مگاوات برق كم 1000 ، در ايران
يا مي بايد نيروگاهي درست آ.  داريم 

 مگاوات توان توليد كند 1000كرد كه 
و يا مصرف را بايد پائين آورد و يا نوع 
 مصرف را طوري كرد كه هر انرژي در

 چند مثال شود ؟ جاي خود مصرف 
   :مي آورم

مصرف برق ايران در تابستان به دليل 
. ن كولرها رو به افزايش مي گذاردبود

اگر فرض كنيم كه فقط در تهران دو 
ليون كولر است و هر كولر يك يم

 بنا بر .  وات دارد500موتور با توان 
براي هر كولر يك صفحه اين كه 

خورشيدي نسب كنيم كه كولر با برق 
 مگاوات برقي توليد 1000. آن كار كند

  كه براي طبيعت زيان چندانيمي شود
 بسيار پائين تر از ن آمخارج ندارد و 

  . مخارج ساخت نيروگاه اتمي است
هر خانواري كه حمام و آبگرم در خانه 

 مگاوات ساعت 3داشته باشد حدود 
انرژي در سال صرف گرم كردن آب 

 كه بطور مي كندمورد احتياج خود 
اگر در . عمده با گاز گرم مي شود

پشت بام هر خانه اي صفحه هاي كه 
 نصب گرم مي كند  درجه 80 را ب آ

 ميلياردي كه خرج راكتور 9بشود با 
ليون ي م3د تند مي توانسناتمي كرده ا

خانوار را حداقل داراي آب گرم 
د و به اين وسيله از سوختن گازي نبكن

 تراوات ساعت 10تقريباً معادل 
به سخن ديگر، بيش .  ند جلوگيري كن

 يك راكتور اتمي انرژي توليد  از
 . مي شود ي ئرفه جوص

خانه هاي ايران بدون عايق ساخته مي 
شوند و مقدار زيادي انرژي از دست 

در تابستان گرم و در زمستان . دنمي ده
هرگاه با عايق ساخته . سرد مي شوند 

شوند، در مصرف انرژي بسيار صرفه 
  . جوئي كرده اند 

نسب توربين هاي بادي در مقياس 
 محلي

اقهاي مدرن كه سوزاندن زباله در اج
 .ي تصفيه مي كندئنوكس را بمقدار باال

...  
از آنجا كه در حوصله  اين مقاله         

 پرداخته شود، نيست كه به اين امور  
جلب با . سخن را به پايان مي رسانم 

محاسبه  كه ما در هر توجه به اين امر
 .  گرفته ايم را در نظر  متوسطحد اي، 

اله اتمي را  مخارج نگهداري زببرخي 
اما از آنجا . پائين تر از اين مي دانند 

كه در كل مخارج همان ارقام داده 
 الجرم مي بايد ، شده را ذكر مي كنند

مخارج ديگر را باال ببرند كه نتيجه 
  .جمع بندي يكي مي شود

  
                                              

i  ـ به نقل از گوتمبرگ پست به تاريخ
٢٠٠۶-٠-٠٢۵  

 ii 
-annual/se.vattenfall.www://http

file?asp.filter/2006/se_vf/reports
html.013_page=name  
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حساب كنيد هزينه 
استقبال از خامنه اي را 
وقتي با خرجي چنين 
سنگين ، جمعيت كشي 

  :مي كنند
 
هاي مردمي  امهستاد دريافت ن 

در سفر رهبري با سيصد نفر نيرو 
به گزارش مهر و به  : تشكيل شد

رساني  نقل از كارگروه اطالع
 استان يزد، رئيس بههبر رسفر 

كميته پشتيباني و تداركات سفر 
 درباره ،رهبر معظم انقالب 

ظهار 1 ،هاي اين كميته فعاليت
تأمين و هماهنگي درباره : اشتد

پزشكي و هاي  استقرار تيم
درماني در راه استقبال و سطح 

هاي مواصالتي، آمادگي  جاده
هاي يزد، تأمين  كامل بيمارستان

بيش از دويست دستگاه خودرو 
سبك، تأمين بيش از پانصد 
دستگاه اتوبوس، تأمين پنج قطار 

راي اعزام زايران از ب
هاي بافق، ميبد،  شهرستان

اردكان و طبس و تأمين بيش از 
نر جهت برگزاري هشتاد كانتي

هاي اين  مراسم از عمده فعاليت
  .رود كميته به شمار مي

وي هماهنگي در راستاي      
تأمين مهمانسراي مناسب براي 
اسكان چهار هزار نفر از مهمانان 
شركت كننده در مراسم استقبال 
را از اقدامات صورت گرفته 

هماهنگي : دانست و تأكيد كرد
مين و تأمين غذاي مورد نياز، تأ

بيش از ده هزار پالك مورد نياز 
براي دريافت اشيا و وسايل 
مردم، تأمين ده هزار تخته پتو، 
ايجاد چندين چادر و ايستگاه 
براي كمك به گمشدگان، بيمه 
كردن افراد شركت كننده و 
كادر اجرايي، تهيه بيش از صد 
هزار بسته كيك و شير استريل 

هاي  براي پخش در ايستگاه
ه بيش از يك هزار صلواتي، تهي

متر مربع برزنت براي نصب در 
از جمله ... هاي بازرسي و جايگاه
هاي انجام شده در كميته  فعاليت

  . پشتيباني و تداركات است
رئيس كميته پشتيباني و     

كه  تداركات با اشاره به اين
سوخت مورد نياز خودروهاي 

هاي اين سفر نيز  مرتبط با برنامه
: فتتأمين خواهد شد، گ

همچنين برق اضطراري 
هاي برگزاري مراسم،  محل

هاي فلزي مورد  نصب داربست
هاي مربوط  نياز، ايجاد جايگاه

به سخنراني و رفع موانع فيزيكي 
موجود در مسير استقبال نيز 

 .تأمين شده است
 


