
  

 

 حمله نظامي به ايران، از نو:  بحران از جوش نيفتد  كه مي توانند مي كنند تا مگر ديگيي تقالبحران سازان هر: انقالب اسالمي 
 گفتگو با ايران را به گفتگو با هيتلر و نازيها تشبيه مي كند و چنين كاري را سبب بوش، در اسرائيل.  شده استصحبت روز 

، ن است كه شوراي امنيت ملي امريكاسخن بر سر اي.  كندز شدن به سالح اتمي توصيف ميقطعي شدن خطر رژيمي در كار مجه
ابات رياست ي به مناسبت انتخ»اكتبر سورپرايز« و نيز سخن از . ههاي سپاه قدس را تصويب كرده استحمله هوائي به پايگا

 آن، در اكتبر،  كه ماهي پيش از-1980 مي دانيم كه از انتخابات رياست جمهوري امريكا در نوامبر .جمهوري امريكا مي رود
 كه بوش را براي 2004  تا انتخابات -معامله پنهاني بر سر گروگانهاي امريكائي ميان دستگاه خميني و دستگاه ريگان روي داد 

آيا : از اين رو، از هم اكنون مي پرسند. وي داده استر» اكتبر سورپرايز « بار دوم به رياست جمهوري رساند، هر بار، يك يا چند 
 را در انتخابات رياست جمهوري بازي مي كند يا خير؟  فصل اول را به خطر حمله نظامي »اكتبر سورپرايز «  ايران نقش بهحمله 

     .، خبرها و گزارشها در باره بحران اتمي را گرد مي آوريمدر فصل دوم.  به ايران و تقالها براي تشديد بحران اختصاص مي دهيم
 مالي و مسلط شدنشان بر –ته و حال گوياي جهت يابي رژيم و پيدايش مافياهاي نظامي در فصل سوم خبرهاي مهم از گذش

  .دولت را جمع مي آوريم 
 پردازيم كه املي ميودر فصل پنجم به مجموعه ع. حزب سياسي مسلح را معرفي مي كنيم     در فصل چهارم گردانندگان 

  . ي و تورم كرده است  اقتصاد مصرف محور و گرفتار رانت خواراقتصاد  كشور را
  :    در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد مي آوريم 

  	در ����   
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   روياروئيها در عراق – گفتگو با ايران نه -زمان حمله به ايران ؟  ◄

  � ص:و لبنان و افغانستان     

   7 ص:و بحران اتمي ايران ادامه دارد» بسته پيشنهادي ايران «  ◄

   7ص....: سعيد امامي و-زمان عزل منتظري-ترورشوندگان- گذاريبمب◄

   10 ص: كارگردانان حزب سياسي مسلح ◄

   11 ص:قدرت خريدي عامل تالشي اقتصاد داخلي و وابستگي به واردات ◄

 13 ص: سكته شيوه جديد از ميان برداشتن مخالفان  –سركوب ها  ◄

  

   � –ن در انديشه موازنه عدمي آقر
  پرسشها از دكتر حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر

 

زادي آپرسش در باره نسبت قرآن و بيان   
  
  

خواه آن (غاز كالم يادآور شوم كه سنجيدن حق به شخص يا اشخاص آ    در
مزاحم تفهيم و تفاهم ميان باورمند و ) امبر باشد خواه يك ايدئولوگشخص پي

و بدتر،مانع جستجوي حق و اشتراك . بي باور به يك دين يا يك باور مي شود
آزادي «براي مثال،آزادي حق است و از اين رو بر سر . در آن مي شود

بر . ؟ با هر طالب آزادي و بسا مخالف آزادي مي توان به گفتگو نشست»چيست
به همين .  به باورهاي گوناگون مي توانند به اشتراك رسندباورمندانسرآن، 

دليل، چنانچه اسالم بيان آزادي و حقوق انسان باشد، باورمند به اسالم و بي باور 
به آن، بر سر آزادي و حقوق انسان مي توانند به اشتراك نظر و عمل مشترك 

وگرنه، قرآن را .  ت اين راه استراست راهي كه مي بايد در پيش گرف. برسند
خواندن بدين استدالل كه غيرمؤمن چون به اسالم ايمان )  ص(كالم محمد 

ندارد، نياز دارد صاحب كالم را بشناسد تا كالم را بفهمد، استدالل نيست، غفلت 
كسي كه به اسالم باور ندارد، پيامبر گرامي آن را : از واقعيتي بس آشكار است

  . مي داند) ص(او قرآن را پيشاپيش كتاب محمد .  نمي داندهم فرستاده خدا
 كاري كه با كمال تأسف –اگر مسلمانان هم، قرآن را كالم پيامبر بشمارند 

سنت و روايات را جانشين  كرده اند زيرا) به ويژه در فقه(قرنهاست در عمل 
چرا .  خودشان نيز كتاب را يكسره بيان قدرت شناخته اند–قرآن گردانيده اند 

. »چون حق است  خداوند مي فرمايد«كه مؤمن بنا را بر اين مي گذارد كه 
اگر بنا را بر اين بگذاريم . اين كالم انسان است كه مي تواند حق و ناحق باشد

كه چون محمد امين و صادق مي فرمايد مي پذيريم، حق را به شخص سنجيده 
 شود، قدرت ميزان مي شود، ايم و بنا بر اين قاعده كه هربار معيار حق ،شخص

كالم حتي اگر هم جز حق در آن نباشد، مرام قدرتمداري مي شود، نه دين 
به خصوص، كالم وقتي آميزه اي از حق و ناحق است، نه توحيد كه . آزادي

تضاد اصل راهنما مي شود و گذار نه از كثرت آراء به توحيد در رأي كه از 
مگر تاريخ اسالم و دينهاي . خواهد كردتوحيد در رأي به تضاد در آراء سير 

ديگر جز اين را وا مي گويند؟ علت نيز اينست كه كالم وقتي آميزه اي از حق 
و ناحق است، اين ناحق است كه چون از آزادي بر نمي خيزد و با آزادي نمي 

از اين رو . سازد، بيان قدرتي مي شود كه به ناگزير بيان حق را سانسور مي كند
حتي .  جيدن حق به شخص، قدرت را صاحب اختيار كالم مي كنداست كه سن

بدل مي كند و » كلمه خبيثه«را به » كلمه طيبه«وقتي كالم، حق است، قدرت، 
چرا قرآن را «به هنگام پاسخ به اين پرسش كه .  كالم حق را ناحق مي گرداند

  .به اين نكته خطير باز مي گردم» كالم پيامبر ندانيم؟
زادي چه خصوصيتهايي دارند تا بر مبناي آنها بيان آ راهنماي بيان     اما اصول

قرآن را بسنجيم؟ پرسش بعدي در اين مقال اين است كه اگر قرآن بيان 
آزادي است در مواجهه با خشونت كه مهمترين مساله زندگي بشر است چه 
روشي را بيان مي كند؟ اين پرسش واجد اهميت است زيرا با توجه به اين كه 
كاربرد خشونت ناقض آزادي است به ما كمك مي كند به روشني درك كنيم 

در اين نوبت مي كوشم اين دو پرسش . اين بيان بيان آزادي است يا بيان زور
در ابتدا يك يك ويژگيهاي بيان آزادي را، تا آنجا كه توانسته .  را مطرح كنم

بي ترديد .  مي كنمام در طول سالها تحقيق تا به امروز در قرآن بيايم، عرض
اين اصول از آنجا كه آزادي را بيان مي كنند نه تنها مي بايد ناقض خويش و 

اصول ديگر باشند و همگي » بيانگر«نها آبلكه مي بايد هريك از ، يكديگر نباشند
پس از آن و در بخش دوم همين مقاله به . واجد ويژگيهاي امر حق باشند

  . موضوع خشونت مي رسم
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روش جديد بر خورد نظام واليت مطلقه با 
 هاي جديد در راه "سكته"مخالفين، آيا 

  است؟
  

و روش جديد بر خورد نظام واليت !  ششصد نفر در ليست سياه
   هاي جديد در راه است؟ "سكته"مخالفين،  آيا مطلقه با 

نظام واليت فقيه حاكم درايران، در راستاي استقرار حاكميت 
مطلقه، براي بر خورد با دگرانديشان، آنان كه مخالفت خود با 
استبداد را نه در خلوت بلكه به شيوه هاي مختلف ابراز ميدارند 

انند و يا اقليت و صيانت از حقوق مردم را براي خود وظيفه ميد
) فرقي نميكند چه مسلمان و چه غيرآن(هاي قومي و مذهبي 

وحتا آنان كه بنا بر اعتقاد، راي فقهي حضرات را مثال اطاعت از 
امر واليت فقيه اعم از مطلقه و يا غيره و التزام به آن را دراسالم 

در دهه شصت و . جايز نميدانند شيوه هاي مختلفي را بر گزيد 
دتا عليه آقاي بني صدر، روش اين برخورد به صورت پس از كو

  محاكمات صوري و اعدامهاي سريع  و  گسترده  در   زندانهاي 
  16 صفحهرد       

  ، پژوهشگر مطالعات اسالمي در آلمانكتر حسن رضاييد
  

منطق تفكر در اسالم آزادي و نسبت آن با 
  يمنطق فقاهتي ارسطوي-فلسفه

 
  

قرآن "تاكنون چهار بخش از يك تحقيق چند بعدي در باره 
 از سوي دكتر ابوالحسن بني "از ديدگاه انديشه موازنه عدمي
در ) پرسش و پاسخ با اينجانب(صدر و در قالبي ديالوگي 

اين مقاالت تا آنجا كه من . فضاي عمومي منتشر شده است
فل دريافت كرده ام در داخل حوزه و پاره اي از محا
از . آكادميك داخل به صورت دامنه داري مطرح شده است

ميان انتقادات و پرسشهاي دريافت شده راجع به اين مطالعه، 
اين مورد نوع نگاه دكتر بني . يك مورد جلب توجه مي كند

صدر به تبارشناسي پارادايم اسالم فقاهتي و به ويژه رابطه آن 
 . است)عمدتاً ارسطويي(با فلسفه و منطق يوناني 

  15در صفحه 

  محمد جعفري
  

امور خارج از محدودة رسالت و پيامبري 
  6 –در قرآن 

  
  )ع(رسالت و نبوت از ديدگاه حضرت علي 

پيامبر و اموري نظر به اينكه در دو فصل گذشته، اختيارات 
كه از آنها نهي شده است، بوضوح روشن گرديد، جا دارد 

نيز در اين مورد آورده شود تا در ) ع(كه نظر حضرت علي
و ) ص(دو فصل آينده كه به بررسي اينكه چرا پيامبر اكرم

حضرت امير زعامت امور مسلمين را در برهه اي از زمان 
ح بيشتري بدست گرفتند، پرداخته مي گردد، مطلب وضو

  پيدا بكند
 امير مؤمنان، هدف از ارسال پيامبران را ياد آوري -1.

نعمتهاي فراموش شده و ابالغ پيمان رسالت معرفي مي 
پيمبران را برگزيد و از آنان وحي ] آدم[ و از تبار او ":كند

را و ابالغ رسالت را پيمان گرفت، همان هنگام كه بيشتر 
  دند و از حق بي خبر مانده  بوآفريدگان او پيمان او شكسته

  14در صفحه                                                         

  ؟!اكتبر سورپرايز 
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ويژگيهاي بيان : بخش نخست

 آزادي در قرآن
هر اصل مي بايد بيانگر اصلهاي   -1

  :ديگر باشد
  

 نسبت ،نجا كه موضوع پرسشآ   از 
 گوئيم  ،زادي استآقرآن با بيان 

. معناي پيامبري ابالغ بيان آزادي است
اين بيان مي بايد در برگيرنده خاصه 

زادي آايي ترجمان هاي اصول راهنم
  .باشد

در ادامه، اين ويژگي اساسي را در باره 
تك تك اصول راهنماي بيان شده در 
قرآن بررسي مي كنيم؛  عدالت، امامت 

  ، معاد و توحيد
است، » ميزان« عدالت در قرآن ●

صراط مستقيم . ميزان تميز حق از ناحق
 يك ،است و مي دانيم كه در هستي

ن آندارد و راه سرراست بيشتر وجود 
 ، زيبا،چرا كه حق، عريان. حق است

هرزمان . شفاف و بي هيچ كژي است
 اين ،حق، پوشش ديگري مي يابد

پوشش جز دروغ نيست كه 
قدرتمداري را بدان مي پوشاند تا 

ن زيبايي و ،آعقلهاي معتاد به قدرت
شفافيت ذاتي را به سادگي نتواند 

  . ببينند
ز  رها شدن ا، امامت در خلوص خود●

مالكيت تصميم بر ديگري و از مالكيت 
تصميم ديگري بر خود است، و بدين 

 از محدود كننده ها و حدها ،زاديآ
رها و صاحب پندار و گفتار و كردار 

امامت در اين . زاد و حق گشتن استآ
ابراهيم (معنا، ملّت حق شدن است 

بگاه انديشيدن  با هستي هوشمند ) .وار
 عمل اين هماني جستن است و نيز

كردن، به ترتيبي است كه انديشه و 
ينده و در اين آ در حال و ،عمل فرد

حق يا نزديك به ،نجا و همه جاآجا و 
آنگونه شدني است كه . حق باشد

دمي ناگزير نشود بسان قدرتمدارها آ
پندار و گفتار و كردار خويش را 

امروز حرفي را «: اينطور توجيه كند
 مي زنم و فردا اگر مصلحت ديدم

و چنين كسي » ن را مي گويمآخالف 
هيچ از خود نپرسيده و ديگران نيز او 

اگر ديروز حق : را مؤاخذه نكنند كه
گفتي امروز چرا خالف حق مي گوئي 
و اگر ديروز خالف حق گفتي چرا 
فريب دادي و چرا نمي كوشي به 

  !سوي حق بيايي
زادي و آزمان (= قرار گرفتن در ابد 
نديشيدن و و ا) حق بي نهايت است

عمل كردن در زمان حال، و 
درنورديدن مرزهاي ممكن و گشودن 
بي كران الاكراه  بروي عقل، اين 

 ،بر اين الگو.  زادآاست معناي رهبري 
تاريخ رشته بهم پيوسته اي مي شود و 

ينده اي آ هر اندازه در ،زادآانسان 
 ،دورتر قرار بگيرد و در حال عمل كند

زيرا .  شود زادتر ميآعقل و عمل او 
زاد آبهمان نسبت از محدود كننده ها 

  .تر گشته است
 توان ،بر صراط مستقيم حق: معاد●

رهبري خويش را با رهبري 
 به  معادي ،خداوندگار همسو كردن
 روزي است ،مي انجامد كه از جمله

مالك بر ديگري و به « كه هيچ انساني 
  . » چيزي نيست

  عقلها هستند با،غازآدر :  توحيد●
 به يمن ،راء آكثرت . دانشهاشان 

 به ،زاد دانشها و انديشه هاآجريان 
پس توحيد ناقض . توحيد مي انجامد

راء نيست بلكه نيازمند بدان آكثرت 
زاد است كه آن بيان آنيازمند . است
 حقوق، شفاف بيان شده باشند و ،نآدر 

ميزان عدل براي سنجش نظر و عمل 
در اختيار نهاده و روش و هدف 

 بر ،بدين قرار. شناسانده شده باشند
يند انساني با آاصل توحيد، هر فر

راء شروع مي شود و به يمن آكثرت 
 به ،خشونت زدائي، در جريان رشد

توحيد، به رأئي خالي تر از ظن و پر تر 
 از ميان :از حق و علم مي انجامد

برخاستن حدها و ممكن شدن رشد در 
. زادي و دوستي، بر ميزان عدل آ
 توحيد در ،زاديآ در بيان ،دين قرارب

برگيرنده اصلهاي ديگر به ترتيبي مي 
شود كه انسانها به طور مداوم از 

. زادي بجويندآ ،محدود كننده ها
  .موازنه عدمي همين است 

     سامانه اي از اصولي با اين خاصه ها 
را در هيچ بيان قدرتي نمي توان 

ن آو تنها يك قرائت از قر. جست
 اصول راهنماي ،نآارد كه در وجود د

آن داراي همه اين ويژگيها با هم 
بنا بر اين، آن تعريفهايي كه در . باشند

 اغلب بر وفق فلسفه -بيرون از قرآن، 
قدرت افالطوني وانديشه هاي 

 براي اين اصول ساخته –ارسطويي
. شده اند، همگي ناقض قرآن هستند 

هم خود پرشمار تناقض در بردارند و 
آن را مجموعه اي از آيات ضد هم قر

و نقيض مي كنند و هم دنياي مسلمانان 
را گرفتار استبدادي ديرپا مي كنند كه 

ن است كه سامانه آو تنها  قر.  كرده اند
 هريك بيانگر اصول ،اي از اصول

 در خود خالي از تناقض و خالي ،ديگر
از تضاد با يكديگر و واجد خاصه هاي 

.  گذارد در اختيار انسان مي،حق 
 جامعه ،افسوس كه از اين اصول

  .مسلمان و ديگر انسانها يكسره غافلند
  
 هر اصل مي بايد در خود واجد  -2

  :همه خاصه هاي حق باشد
  

   حق با انسان است كه بخواهد محكي 
زادي از بيان قدرت آبراي تميز بيان 

بيان آزادي . در اختيار او قرار گيرد
اي حق بايد همه اصولش واجد ويژگيه

اشاره كنم حق آن است كه . باشند
تك تك انسانها خود به جستجوي بيان 

ن را آيند و خاصه هاي آزادي برآ
با اين مقدمه، ويژگيهاي بيان . بجويند

زادي را فهرست مي كنم بدان اميد آ
كه اين انسان درپي به تجربه گذاشتن 

  .يكايك اين ويژگيها شود
م  از راه فايده تكرار، يادآور مي شو

، تشخيص و تعريف و بر اصل ثنويتكه 
زيرا . زادي ميسر نيستآبيان تشريح 

ثنويت يعني حد و با يكديگر رابطه 
حالي كه در در . قدرت  برقرار كردن
است كه ) زور(= هستي، تنها قدرت 

 با محور يحد و رابطه قوا ميان محور
 اصل پس بر. ديگر برقرار مي كند

ته شدن خاابل سي كه ق، تنها بيانثنويت
ن زمان آاز و .  بيان قدرت استاست

غاز شده  آ زندگي انسانهاكه تاريخ
است تا امروز، بر اين اصل، جز بيان 

زيرا بيان قدرت ساخته نشده است 
آزادي بر مبناي اين اصل هرگز قابل 

بر اصل موازنه  . ساخته شدن نيست
زادي آزادي و بيان آعدمي است كه 
  :تعريف مي جويند

زادي ترجمان انديشه موازنه آبيان . 1
عدمي است و سامانه اي از اصول 
 . راهنماست كه خالي از تناقض است

موازنه عدمي اينهماني  ،از اين ديدگاه
 و رهائي عقل با هستي هوشمند است

انسان در پندار و گفتار و كردار از  
بر اين اصل، .  محدود كننده ها است

زادي خويش را باز مي جويد  آ،عقل
زاد  مي آرا از هر محدود كننده اي زي

هم هدف و هم  ،زاديآدر بيان . شود

 ساسبر ا. هستندزادي  آهر دوروش 
موازنه عدمي و با اين روش، عقل 

 از ديد ي شكل مي گيرد كهزادآ
زاد خويشتن آرهبري  ،هستي هوشمند

را در انديشه و كنش مي جويد و در 
. در واقعيت مي نگرد ،مقام شناسايي

خالف نگرش بر اصل رب، گرش او نيعني
 را واقعيتمستقيم است و ، ثنويت

بدين . همان سان كه هست مي بيند
 بياني شامل :زادي اينستآقرار، بيان 

هدف و روشي كه انسان اصل راهنما و 
زادي خود، به صفت دوام، آ بر را

به ديدن واقعيت همانسان كه عارف و 
يعني به او امكان .  كندمي هست توانا 

نكه به آدهد، در واقعيت بنگرد بي  مي
صورت از محتوي و يا به جزء يا 
اجزائي از جزء يا اجزاي ديگر و يا به 

يك زبه قول في(» نآروح «ماديت از 
  .غافل شود) دانان فيزيك كوانتيك

نجا كه بنا را بر تضاد گذاشتن ، آاز . 2
تن دادن هم به جبر و هم به جبار و 

 ادشمني و خصومت را مبنهم 
ترجمان زادي آگرداندن است، بيان 

مي  به انسانها امكان و مي شود توحيد
دهد تضاد و خصومت زدائي كنند به 

 جريان زندگي انسانها گذار ترتيبي كه 
دائمي از كثرت به توحيد و بي نيازي 

  .  بگردداز برقرار كردن روابط قوا 
 ،زادآنجا كه فعاليتهاي غير آ از .3

) كردن از باالتكليف تعيين (دستوري 
زادي ترجمان حقوق آبيان هستند، 

. نها استآذاتي انسان و حقوق جمعي 
نجا كه  عمل به حقوق، خودجوش آاز 

روش عمل كردن زادي آبيان  ،است
به حقوق ) بدون اكراه(خودجوش 
دهد مي ه انسان امكان است و ب

و در  زندگي اش را به نحو خودجوش
 . پيش ببرداستعدادهايشبا همĤهنگ 

ورده فعاليتهاي آفرهنگي كه فر
خودجوش انسانها مي شود، فرهنگ 

در . دوستي و عشق مي گردد و زاديآ
زاد، رابطه خالي از آحقيقت، رابطه 

اكراه يا رابطه ايست كه حاصل 
در فعاليتهاي خودجوش استعداد انس 

   ؛در نتيجه. انسانها است
زادي بياني است كه به هر آبيان . 4

انها امكان مي دهد انسان و جمع انس
تمرين خودباشي و يعني . مستقل باشند

انسان . تن استرهبري را در خود داش
، لت قدرت نيستآخودمختاري كه 

بازهم (و روش ) زاديآ(انگيزه و هدف 
 زادي را خود برآو رشد در ) زاديآ

خالف بيان قدرت كه ه ب. گزيندمي 
ن سبب مي شود رهبري از آعمل به 

اين از . دتقل  شوانسان به قدرت من
 بيان قدرت است كه رهبري  ويژگيهاي

در بيرون از انسان قرار مي گيرد و 
(= بيرون از انسان هدف  را هم رهبري 

بديهي است . معين مي كند) قدرت
كه قدرت بر مي گزيند، جز  هدفي

 به محض اين كه .قدرت نمي شود
( =  روش نيز قدرت ،قدرت هدف شود

 بدين قرار، . ويرانگر گشته است) زور
وجود دليل در خود انديشه يا عملي 
كه انسان مي كند، به ما مي گويد كه 

 بوده است يا ي اوزادي راهنماآبيان 
اگر بيان قدرت  ،در حقيقت. خير

راهنما باشد، ممكن نيست دليل را 
 .بتوان در خود انديشه يا عمل جست

زيرا هدف و روش آن را قدرتي معين 
.  نزد خود اوستمي كند كه دليل نيز

 كسي كه امر يك مستبد را ،براي مثال
 دليل عمل او نزد مستبد ،اجرا مي كند

 از ،بدين قرار.  است نه نزد خودش
 ،تفاوتهاي عمل به حق با عمل به ناحق

عمل، به /يكي اينست كه توجيه سخن
 ،معناي مشروعيت بخشيدن به عمل

نشان مي دهد بر حق بوده است يا بر 
عمل در /دليل سخنناحق؛ هرگاه 

خود عمل قرار گيرد و شفاف بيان 
. شود، نشان مي دهد حق محور است

عمل /در حالي كه توجيه و دليل سخن
ن آمر آنزد . ن نيستآناحق در خود 

   ؛در نتيجهباز  . است
زادي از جنس نور است، و به آ بيان. 5

سامانه اي از اصول راهنما و روش 
 جمع  كه به انسان و بهگفته مي شود 
نور علي «دهد در  مي انسانها امكان 

. يا در شفافيت كامل زندگي كنند» نور
ي كه از هر در حقيقت، بيان قدرت

وجود ندارد و باشد شفاف جهت 
هر و تاريكي در بستگي به ميزان ابهام 

بيان اندازه رسوخ بيان، مي توان به 
بر همين و . پي برددر آن قدرت 
 شفاف بيانيك به ميزاني كه اساس، 

بيان همان ميزان به مي شود، به 
. زادي بي خدشه نزديك تر مي شودآ

بيان راهنمائي با اين  ها هرگاه انسان
 يد جهاننند، مي توانن را برگزيويژگي
ند كه رها از نشفاف را تصور كزالل و 
فرصت ظهور شتي آصلح و به قدرت، 

 رشد در مي بخشد و جهانيان از امكان 
   .شوندبهره مند مي زادي آ
با توجه به خصوصيات ذكر شده در . 6

زادي ، بياني مي شود كه آبيان  ،باال
انسان و جامعه انساني را از تمامي 

تبعيضهاي ديني، ملي، قومي، (تبعيضها 
نژادي، جنسي، اقتصادي، سياسي، 

يعني ( طبيعي تااجتماعي و فرهنگي  
تبعيض بسود يك شيوه زندگي به زيان 

خصوص ه  ب.كند رها مي )محيط زيست
در درون هر انسان آدميان را از آنچه ، 

تبعيض بسود به ، و در درون هر جامعه، 
اين استعداد و به زيان استعداد ديگر 

 حد ماشين، تاكاستن انسان وفريعني (
و نيز مي انجامد )  تخصصه بهانهب

 تقدم گذشته ؛زمانيچه (تمامي تقدمها 
 يا حال بر گذشته و ،يندهآبر حال و 

هاي ناسيوناليسم ؛  مكانيچهينده و آ
و چه ذهني؛ دعواي خاكي و خوني، 

بر اصل ن حق، اين آبر حق تقدم اين 
بنا بر .  زاد مي كندآ... ) ن اصل  وآ

   ؛اين
كه زادي مي شود آن بيان بيان آ. 7

هر انسان را همواره از حقوق و ) الف
گاه نگاه مي آاستعدادهاي خويش 

  دارد و 
فعاليت همĤهنگ زندگي او را ) ب

استعدادها با برخورداري از حقوق 
   مي كند و شمعنوي و مادي

 تكاليف بيرون از حقوق را الغاء مي )ج
كند و تكليف را عمل به حق مي 

هر سطح در ) گرداند و در نتيجه، د
، انسانها را مدافع حقوق  مليجامعه

جهاني ، جامعه ها را سطح يكديگر و در 
پاسدار و مدافع حقوق ملي يكديگر 

هر انسان در هرجاي جهان مي حقوق 
  در نتيجه، .  گرداند

 محلي براي ،زاديآدر بيان . 8
دوگانگي حق و مصلحت و تقدم 

بياني بيان .  مصلحت بر حق نمي ماند
هيچ آن،  بنام است كهزادي آ

تعريف  انسان وقحق خارج از مصلحتي
حقي از به نام آن هيچ و يا نشود 

ي از حقوق حقوق يك ملت و يا حق
 جهاني كنار گذاشتهجامعه انساني 

حقوق مجموعه اند و نجا كه آاز . شودن
نقض هر حقي نقض مجموع حقوق 

 بيرون زادي، مصلحت آاست، در بيان 
از حق انكار حقوق و بلكه عين مفسدت 

پس پرسيدني است در اين . مي شود
بيان، مصلحت چه كاربردي دارد؟ 

ناي مصلحت در اين بيان تنها يك مع
سرراست دارد و آن نيكو ترين روش 

اتخاذ روش خالي از عمل به حق يا 
. استخشونت در عمل كردن به حق 

حتي اگر همين تعريف در جامعه هاي 
زاد و در آيد، جهاني آامروز به اجرا در

  . رشد همĤهنگ مي يابيم 
زادي مي گوئيم كه آبياني را بيان  .9

خشونت را سرشت انسان نشمارد ) الف
-Non(به عدم خشونت) بو 

Violence ( بسنده نكند و مجموعه اي
-De(از روشهاي خشونت زدائي 

violentization (تك تك  هم براي
هم يك جامعه و هم براي  و هاانسان

در پايان . ارائه كندجامعه جهاني 
 روشهاي خشونت زدائي ،همين مبحث

ن در اختيار انسانها مي آرا كه قر
  . بيان خواهم كرد،گذارد

زادي در برگيرنده روشهائي آبيان . 10
زاد انديشه ها و آاست كه جريانهاي 

 )  الف؛دانشها و فنون و اطالعها  از راه
) الغاي تمامي انواع سانسورها و ب

) ن مجازها و اسطوره ها  و جدزدو
نسبي گرداندن اندريافت هركس از 

زاد كردن دين ، آ) بنا بر اين دو حق، 
 را  قدرت گشتن  حق از وسيله وباور

 است در جريان رشد. فراهم مي كند
ه جريان انديشه ها و دانشها و  گستركه

فنون و اطالع ها هرچه گسترده تر مي 
در زيرا بدين جريان است كه . شود

  . شودرشد، انسان جانشين قدرت مي 
خالي كردن تعريفهاي زادي آبيان . 11
زادي و استقالل و رشد و فرهنگ، از آ

و قراردادن ) زور(=  قدرت مؤلفه هاي
 است كه ميزان عدالت در جاي خود

همانگونه كه در ابتدا آورديم، ميزان 
   در نتيجه؛.تميز حق از ناحق است

زادي جدا كننده فرهنگ از آبيان . 12
) ورده هاي زورآفر(= ضد فرهنگ 

از توليد و مصرف را و انسانها بوده 
به همگان و آزاد ورده هاي ويرانگر آفر
ش شركت در مديريت جامعه رو

جهانيان از همه خويش و برخورداري 
حق صلح و شركت در مديريت جهان 

در اين .  را مي آموزدو عمران طبيعت 
 عدالت معنا، هستي، حقوقمند است و

دارهاي -ي هست«از جمله ميزان تميز 
ورده هاي زورست آفر« از »  حقوقمند

بودي به -كه از خود هستي ندارند و نا
 ورده هاآاين فر. »ه مي آورند همرا

) زور (=ي قدرتخود را از  بود و توليد 
ورده روابط قوا آدارند كه خود فر

است،  يعني در هستيِ حقوقمند جايي 
  .ندارند و بلكه ضد حق اند

زادي در برگيرنده اصل آ بيان .13
راهنما و روشها و هدفهائي است كه 
انسانها را در فطرت خويش، بمثابه 

 هاي حقوقمند و صاحب هستنده
استعدادها و رشد ياب ، نگاه مي دارد و 
به آدميان امكان مي دهد نيروهاي 
محركه خويش را در رشد هماهنگ 

با اين نگاه . اين استعدادها بكار برند
است كه در مي يابيم بسياري از 

و مناسبات كنوني كه ميان انسان  روابط
و نيروهاي محركه جامعه وجود دارند، 

ر اساس بيان آزادي بلكه بنابر انواع نه ب
بيانهاي قدرت برقرار شده اند  و تا اين 
روابط تغيير نكنند رشد انساني با مانع 

 .جدي رو  بروست
 كه درواقع  انسان   بنا بر بيان قدرت،

اي است كه   نيروي محركه خود
سازنده و نيز جوينده نيروهاي محركه 

ب توانا به تأليف و تركياست وهمچنين 
نيروهاي محركه و بكار بردنشان در 

براي مثال توليد ( وصول به هدف 
»  نيروي كار « ، در است) ورده ها آفر

  .لت مي شودآاز خود بيگانه و 
بكار » نيروي انساني « انسان را بمنزله 

رابطه اي كه بنا بربيان . مي برند 
قدرت ميان بنيادها و انسان ها برقرار 

  : مي شود، اينست 
(  نيروهاي محركه  انسان و ←دها   بنيا

  ) . قدرت  ( =   هدف ←) بعنوان وسيله 
زادي، رابطه تغيير مي آبنا بر بيان      

  :كند و ترتيب زير را مي يابد
رشد ( =    هدف ↔ بنيادها  ↔انسان   

انسان در آزادي از راه بكار بردن 
 )نيروهاي محركه 

  3در صفحه
  

 زاديآپرسش در باره نسبت قرآن و بيان 
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ن هاي در حال حاضر و بنا بر بيا* 
قدرت، رابطه انسان با نيروهاي محركه 

اين . از راه بنيادها برقرار مي شود
شامل دولت، احزاب، بنگاههاي (بنيادها 

هيچيك اسباب رشد و ....) اقتصادي و
  آزادي انسان نيستند، زيرا همه آنها 

    توضيح آنكه در رابطه نخست مسير 
يعني . بنيادها تا هدف يك سويه است

 راه تخريب  نيروي هاي بنيادها از
محركه، انسان را از خود  بيگانه مي 
كنند تا قدرت را بزرگ و متمركز 

  .كنند
   اما در رابطه دوم،  مسير انسان تا 

بدين معنا كه . هدف دو سويه است
انسان مولد نيروهاي محركه بشمار مي 
آيد و متقابال، نيروهاي محركه در رشد 

ذارند و و بارور ساختن انسان اثر مي گ
در آخر اين نيروها در هدف با انسان 

در اين رابطه، انسان . يگانه مي شوند
زادي و آرشد در خود غايت است و 

 كه در جريان  ويوردن نيازهايآبر
 هدف نو به نو مي شونددر او رشد، 

  . نيروهاي محركه جامعه است
زادي بياني است كه به هر آبيان . 14

 امكان مي انسان و به هر جامعه انساني
 كه ييدهد ، در باورهاشان، در نظرها

 كه مي ييمي سازند، در دانش ها
. علم را از ظن خالي كنند، جويند

بيان آزادي، وارونه رابطه بدين قرار، 
اي را با انسان برقرار مي كند كه بيان 

توضيح اين كه . قدرت برقرار مي كند 
دين از خود (رابطه اي كه بيان قدرت 

خود بمثابه ميان ...) ئولوژي وبيگانه، ايد
چنين  ،  انسان برقرار مي كندبامرام 
  : است

 ←    انسان←   .. .دين، مرام، و    
كه قدرت در اشكال گوناگون  ،هدف

سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
  فرهنگي است

مرام اصل است و   در اين رابطه،   
  و در خدمت مرام مرام»براي«انسان 

از راه خصومت و اين انسان است و 
... جنگ است كه به دين يا مرام يا 

راست بخواهي هدف . خدمت مي كند
« دين معين نمي كند بلكه هم خود را 

  و معين مي كنداست كه » بنياد ديني 
هدفي كه اين بنياد معين مي كند، به 

چرا كه خود . ضرورت قدرت است
  . بيان قدرت است

ب زادي، رابطه را بدين ترتيآبيان    
  :تغيير مي دهد

دين يا ( زادي آ بيان  ↔  انسان     
مرام و يا انديشه راهنما بمثابه بيان 

رشد انسان در (   هدف ↔ )زادي آ
  ).آزادي 

     در اين رابطه، دين يا مرام يا 
انسان، . انديشه راهنما براي انسان است
بر مي  را به يمن انديشه راهنما، هدف 

. ي شودن مآگزيند و در پي تحقق 
خصومت و جنگ نيز بي محل  مي 

رابطه ها بر اساس ) زيرا الف. شوند
دين ها و ) حقوق برقرار مي شوند و ب

مرامها و انديشه هاي راهنما از راه 
زاد است كه با يكديگر رابطه آبحث 

  .مي جويند و به يكديگر نقد مي شوند
با توجه به تعريفهاي باال و اين . 15

پاره ز، شخصيتي واقعيت كه انسان امرو
يافته و از ساختن هويت خويش پاره 

در جريان رشد ناتوان گشته است، بيان 
زادي ، بيش از همه، در باز سازي آ

شخصيت منسجم و بازيابي توان 
ساختن هويت از راه رشد كاربرد 

 ويژگيلذا، پانزدهمين . يافته است
مجموعه اي : زادي اينستآبيان 

ر ازاصل و روشها و هدف كه بكا
بردنشان انسان را همان مجموعه اي از 
استعدادها و حقوق و فضل ها بگرداند 
كه بنا بر فطرت خويش هست و بدو در 
. ساختن هويت خويش استقالل ببخشد

فكرهاي جمعي «انواع با توجه به 
كه مرتب ساخته مي شوند و » جبار

 و با ، از انسانها مي ستانند رااستقالل
كه يگري دتوجه به جبرهاي بيشمار 

 اسيرشان هستند و با توجه به هاانسان
برده داري جديد كه انسانها را برده  
سرمايه ساالري و دين ساالري و 

گردانده است، ... سازمان ساالري و
انسان امروز، بيش از همه، به استقالل 

 راه ،زاديآبدين قرار، بيان . نياز دارد
و روش تغيير رابطه انسان با بنيادهاي 

  كه اگربدين ترتيب. ي شود جامعه م
بنا بر بيانهاي قدرت ، ميان انسان با 

برقرار زير بنيادهاي اجتماعي رابطه 
  :است
ديني، سياسي، تربيتي، اقتصادي، ( بنياد 

) وسيله ( انسان ←) اجتماعي، فرهنگي 
   هدف ←
زادي، ميان انسان و بنياد آبنا بر بيان اما 

  :اين رابطه برقرار مي شود
ديني ، سياسي، تربيتي، ( بنياد  ↔انسان 

 كه وسيله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
  . )رشد در آزادي  (  هدف ↔ ) هستند

زادي آزادي وقتي بيان آبيان . 16
. است كه همه زماني و همه مكاني باشد
. حقوق انسان را جهان شمول مي دانيم

چرا كه حق است و خاصه اي از خاصه 
و همه هاي حق اينست كه همه مكاني 

همانطور كه علم وقتي . زماني باشد
قطعي است، حق و همه زماني و همه 

بنا بر اين ويژگي، آن . مكاني مي شود
بيان بيان آزادي است كه بتواند ميان 
انسانها و ميان آنها و طبيعت رابطه اي 
را بر قرار كند كه رابطه قوا نباشد و 
عرصه حيات را فراخناي الاكراه 

  . بگرداند
يژگي ديگر بيان آزادي اين و. 17

است كه انسان را از مدارهاي بسته و 
فكرهاي جمعي جباري كه قدرت مي 
سازد و بدان افق ديد و اميد آدمي را 

يكچند از اين .  رها مي سازد،مي بندند
مدارهاي بسته و فكرهاي جمعي جبار 
كه  به رغم هشدارهاي مكرر قرآن، در 

تند از ميان مسلمانان از همه رايج تر هس
  :اين قرار اند

 مدار بسته بد و بدتر و اين فكر ●
جمعي جباري كه دفع افسد به فاسد 

  است؛
 هدف وسيله را توجيه مي كند كه ●

خود گوياي غفلت از اين واقعيت 
است كه اصل راهنما و هدف در وسيله 

  بيان مي شوند؛
 مصلحت فوق حقيقت و حاكم بر ●

حقيقت است غافل از اين كه مصلحت 
  يرون از حقيقت عين مفسدت است؛ب

 اين فكر جمعي جبار كه قدرت، ●
هدف مبارزه سياسي است و انسانها را 
از اين واقعيت غافل نگاه داشتن كه 
آزادي و حقوق هر انسان ذاتي او 
هستند، نه مانند كاالها دادني و 

انسانها هرگاه زندگي خويش . گرفتني
را عمل به حقوق بگردانند، استبدادي 

جا نمي ماند تا نياز به مبارزه با آن بر 
  افتد؛

« بنا بر اين نيازمند » مردم نادانند   « ●
نخبه هاي عادل » استبداد صالح 

هستند، فكر جمعي جباري است كه 
فقط با غفلت از دو واقعيت مي تواند 

يكي اينكه نادان نيازمند : ساخته شود
دانائي است و نه استبداد و زور از 

ديگر آنكه استبداد صالح ناحيه ديگري، 
چرا كه زور نيروئي است . وجود ندارد

كه انسان بدان جهت ويرانگري مي 
استبداد هر آبادي را كه مي يابد . دهد

  ،ويران ميكند؛
 زن ناقص العقل و دون مرد است ●
  ؛...و
   سنجيدن حق به شخص؛●

 كيش شخصيت و خود سانسوري و ●
  ديگر سانسوري؛ 

  بر تدبير؛  تقدم و تسلط تقدير ●
   جبر تاريخ و جبرهاي ديگر؛ ●
   يك دست صدا ندارد؛●
   مشت با درفش نمي جنگد؛ ●
 خواهي نشوي رسوا همرنگ ●

  جماعت شو؛
 دوگانگي حق و تكليف و بيگانگي ●

  تكليف از حق و تقدم آن بر حق؛
   جبر فقر و غنا؛●
 و انواع دوگانگي هاي تضادمحور ●

ض كه همه توجيه گر اين يا آن تبعي
  اند؛

  ... و●
ويژگي ديگر بيان آزادي اين . 18 

 سامانه -است كه در اين بيان هر زير
اي داراي همه اصول راهنماي 
عمومي و بنابراين ترجمان آزادي 

از جمله مي توان به چند سامانه . است
مهم كه در قرآن بيان شده اند اشاره 

  كرد؛
سامانه حقوق انسان كه سامانه  1 / 18

اهنما براي غافل نشدن اي از اصول ر
انسان از آزادي خويش و عمل كردن 
به حقوق خود است و شامل اصول زير 

  مي باشد؛
اصل كرامت انسان و كرامت تمامي . 1

پديده هاي هستي به قصد تنظيم رابطه 
ها بر وفق كرامت و تقوائي كه كرامت 

  مي افزايد؛
اصول راهبر عقل در غفلت نكردن . 2

نه عدمي بمثابه مواز: از آزادي خويش
اصل راهنماي عمومي و اصل تقدم 

  تدبير بر تقدير  به مثابه ميزان؛
 حقوق انسان و تابعيت حقوق .3

از حقوق ) حقوق پوزيتيو(موضوعه 
باز گذاشتن دست انسان در . ذاتي 

دمساز كردن حقوق موضوعه در 
جريان رشد او با حقوق ذاتي  و انطباق 

قوق پذيري روز افزون اين حقوق با ح
  ذاتي؛

مسخر انسان شناختن آسمانها و . 4
زمين، به سخن ديگر،  شكستن اسطوره 
و سلب خدائي از تمامي پديده ها 

... )  انسان و ستاره و خورشيد و جن و (
به قصد ...  و الغاي كيش شخصيت و

گستراندن فضاي عقل آزاد و محدود 
به » ظن گرائي«كردن تدريجي قلمرو 

گفتارها و هدف اصالح پندارها و 
اين بخش از . كردارهاي غير عقالني

رهنمودهاي قرآن از بيشترين اهميت 
برخوردار است زيرا كه نسبت پندارها 
و گفتارها و كردارهاي عقالني به 
پندارها و گفتارها و كردارهاي 
غيرعقالني در يك جامعه است كه 
ضابطه وجودآزادي در آن جامعه و بنا 

جامعه بر اين ضابطه رشد انسان و 
جامعه هاي استبداد زده .  انساني است

آنها هستند كه، در آنها، قلمرو پندار و 
مانند (گفتار و كردار غير عقالني 

بيانهاي رايج آخرالزماني و منجي 
گسترده و ) گرايانه در ايران امروز

قلمرو پندار و گفتار و كردار عقالني 
  . محدود است

 اصل تقدم و حاكميت انسان بر .5
). Institution(دهاي اجتماعي بنيا

. انسان در خدمت بنياد اقتصاد نيست
. انسان در خدمت بنياد سياسي نيست
. در خدمت بنياد اجتماعي هم نيست

انسان در خدمت بنياد تعليم و تربيت، 
. بنياد هنر و بنياد فرهنگي هم نيست

انسان بر همه بنيادهاي جامعه رهبري 
االري و از اين ديدگاه، سرمايه س. دارد

واليت مطلقه و غير ( دين ساالري 
و نظائر آن ناقض بيان ) مطلقه فقيه 

و از اين روست كه . آزادي مي شوند
قرآن با شدت تمام خواهان الغاء آنها 

  .مي شود
از سامانه حقوق، دو اصل ديگر هنوز . 6

يكي اصل دوستي و : مانده است
برادري و برابري، بنا بر اين كه دين 

ست ميان باورمندان، و جز محبت ني
دوستي با ناباورمندان تا آنجا كه بنا را 

و ديگري اصل .  بر دشمني نگذارند
  .صلح كه حقي از حقوق انسان است

 سامانه اقتصادي؛ در قلمرو اقتصاد، 18/2
اصول راهنمايي كه بيان آزادي در 

  قرآن بازگو مي كند عبارتند از؛
اصل توحيد حقوق به جاي تضاد . 1

   منافع
در طبيعت از هرچيز به اندازه . 2 

بنا بر اين كمبودها امري . وجود دارد 
اجتماعي و ناشي از روابط قوا در 
جامعه ها و توليد فرآورده هاي 

  . ويرانگر حيات هستند
  ممنوعيت اسراف و تبذير . 3
مالكيت انسان بر سعي خويش و حق . 4 

. او بر  برخورداري از امكانها براي كار
  الضرر  اصل . 5
منع استثمار با بكار بردن انواع . 6

روشهائي كه در جامعه ها بكار مي رفته 
اند و مي روند كه در كتاب اقتصاد 

 روش را شناسائي كرده 44توحيدي 
  .ام
تحريم ربا بمثابه آزاد كردن سرمايه . 7 

و ديگر نيروهاي محركه در بكار افتادن 
براي توليدهائي كه نيازهاي انسانها را 

سامانه . ر جريان رشد بر مي آورندد
اي از اين اصول قادر است انسان را 
همواره آزاد و راهبر سمت دادن 
نيروهاي محركه در رشد نگاه مي 

  .دارند
 سامانه سياسي؛ در قلمرو سياسي ، 3 /18

  :اصول راهنما عبارتند
واليت جمهور مردم كه نزديك تر . 1

در معاد ، كسي «  است  به اصل قرآني 
  ».ر ديگري مالك به چيزي نيستب
همگاني و برابر شناختن حقوق و . 2 

  مسئوليت ها
الغاي فرعونيت و ديگر اشكال .  3 

  .استبداد
   ممنوعيت جنگ پيشگيرانه .4 
برابري زن و مرد در واليت بر . 5

يكديگر و الغاي امتيازها و تبعيض هاي 
  . سياسي ديگر

شناختن حق اختالف و كثرت آراء . 6
سيس بحث آزاد و جريان آزاد و تأ

  . انديشه ها
 حق اختالف و حق اشتراك و حق .7

صلح اجتماعي به قصد ممكن كردن 
مشاركت گروههاي قومي و نژادي كه 

در . در يك جامعه زندگي مي كنند
  نتيجه، 

موازنه عدمي بمثابه اصل راهنماي . 8
رابطه  جامعه ها با يكديگر بر وفق 

  .حقوق جمعي هريك از آنها
شناختن حقوق برابر براي جامعه . 9

هاي شركت كننده در جامعه جهاني 
بقصد ممكن كردن اداره جامعه جهاني 
با مشاركت آزاد و برابر جامعه هاي 

  . عضو
سامانه اجتماعي؛ در قلمرو  18/4

  :اجتماعي اين اصول وجود دارند
الغاي نابرابري زن با مرد و ديگر . 1 

  . نابرابري ها
دن عالقه و عشق در اصل گردان. 2

ازدواج و الغاي تمامي امتيازهاي 
اجتماعي  بنا بر اصل گذار از تضاد 

  .اجتماعي به توحيد اجتماعي
 الغاي تبعيض هاي نژادي و ملي و .3 

  و... قومي و گروهي

شناختن حق بر ساختن هويت براي . 4 
  .هر انسان و هر جامعه

پاره كردن تارعنكبوت روابط . 5 
 قصد گشودن فضاي شخصي قدرت به

جامعه بر روي انسان و باز و تحول 
  . پذير كردن نظامي اجتماعي

سامانه فرهنگي؛ در قلمرو فرهنگ  18/5
  اصول راهنما  عبارتند از  

الغاي خدائي قدرت به هر شكل كه . 1
در آيد و نفي تقدم و تفوق قدرت بر 

  .حق
تميز فرهنگ آزادي از ضد فرهنگ . 2 

معه ها به خلق قدرت و سمت دادن جا
فرهنگ آزادي از راه در اختيار 
گذاشتن روشها براي پيشگيري از 
اسطوره سازي و پذيرش فكر جمعي 

  جبار
شناختن حق داشتن فرهنگ براي . 3

  .هر قوم و هر جامعه
توحيد فرهنگي در مقياس جهان از . 4

راه جريان آزاد فرآورده هاي فرهنگ 
  .آزادي در مقياس جهان

ن دانشها و فنون و  آزادي جريا.5 
  .فرآورده هاي هنري

پيشنهاد سامانه اي از ارزشهاي . 6 
  .اجتماعي كه همه ترجمان آزادي اند

سامانه قضائي؛ اين سامانه حافظ  18/6
حقوق است و تابع اصول راهنمائي 

قضاوت و حقوق است كه در كتاب 
تبيين شده اند و به انسان در قرآن 

جازاتها هنگام پاسخ به پرسش در باره م
در اينجا فقط . بدانها باز مي پردازم

مايلم يك اصل از آنها را يادآور شوم 
زيرا مي بينيم چه اندازه دستگاه قضايي 
ايران امروز از آن دور افتاده است؛ 
اصل جبراني و ترميمي بودن قضاوت و 

  )در برابر سركوبگري(كيفر در قرآن
سرانجام در قلمرو رابطه انسان و  18/7

  : صول راهنما عبارتند از دين، ا
 اصل الاكراه  نه تنها بدين معني كه .1

انسان در پذيرفتن دين آزاد است بلكه 
 كه معني اصلي آيه است –بدين معني 

 كه در دين اكراه نيست و دين –
به . اكراهي در واقع دين حق نيست

سخن ديگر، رهنمودها هم راهبر انسان 
در زور و خشونت زدائي و هم آگاهي 
دهنده نسبت به برخورداري از آزادي 

  .و حقوق ذاتي است
 اصل تضاد حق با قدرت در .2 

  دينداري
دين شما شما را و دين من مرا «. 3 

  .يا اصل آزادي ديني» است 
   دين، آئين اخالق و محبت.4 
به يمن ) ِيسر(ايجاد گشايش . 5 

آموختن روش برخورداري از آزادي 
  و حقوق

  )غي( بيراهه تميز راه رشد از. 6 
در بردارنده خاصه هاي حق براي . 7 

  ...و. تميز حق از ناحق 
      

قواعد خشونت زدائي آن : بخش دوم
  :سان كه در قرآن آمده اند

    بيان آزادي در برگيرنده روشهايي 
. مختلف در قلمروهاي گوناگون است

اما روش عمومي آن خشونت زدائي 
ساس كه در زير با نگاهي بر ا(*) است 

موازنه عدمي مي كوشيم بحث را در 
عمق پيش برده و مهمترين قواعد 
مربوط به خشونت زدايي، آنساني كه 
. در قرآن آمده است، را بررسي كنيم

بحث را در مورد مشخصي پيش مي 
بريم و فرض مي كنيم زورگويان، عقل 
 ما را از چهارسو در محاصره قرار داده 

 ايم كه اند و ما در شرايطي قرار گرفته
بايد بين آزادي و خشونت يكي را 

  .برگزينيم 
  

 4در صفحه
  

 زاديآپرسش در باره نسبت قرآن و بيان 
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 نپذيرفتن حكم زور و مـرز       :اولآموزه  
   ؛) 1 (مشترك پيدا نكردن با زورپرست

. حق با ناحق مـرز مـشترك نـدارد              
پس بهيچ رو نبايد به زورپرست امكـان        
داد قلمرو زورمـداري را  تنهـا قلمـرو          

ه نـاگزير   روش بايـست  . فعاليت ها كنـد     
ــاروئي در   ــه روي ــت ب ــردن زورپرس ك

اما انسان چگونـه    .  فراخناي حق است    
بتواند زور متجاوز را با نيرو دفـع كنـد          
بدون اينكه از  آزادى و كرامت  خـود       
ــديم كــه روش   ــرا دي غافــل شــود؟ زي

زور را روش كردن،    . آزادى يكى است  
و  نيــرو . غافــل شــدن از آزادى اســت

فتـد كـه در     ا وقتى در تخريب بكار مى    
پس نيـرو   . زور از خود بيگانه شده باشد     

وقتــى در مقابلــه بــا زور پرســت، بكــار 
است و نيرو خوانـدن      رود، زور شده   مى

 بـا فريـب    است كه  آن، تجويز خشونت  
براى آنكـه   .  انجام مي گيرد   دادن عقل 

 و روشى   نيفتيمزبان فريب   به دام   خود  
بجوئيم كه فريبهاى زورپرستان را باطل      

  : قاعده بعد نيز بايد توجه كنيمبهكند، 
 واكــنش نــشدن از راه  : دومآمــوزه 

ت نپذيرفتن روش ناقض آزادى و كرام     
      ؛ ) 2( 

از . پندارى مـشكل مـا الينحـل شـد            
شود نيرو بكار بريم     سوئى بسا واجب مى   

كه چون بر ضد زورپرسـت اسـت، زور      
است و از سوى ديگر، اين روش انـسان    

مــت خــويش غافــل را از آزادى و كرا
اين تناقض اگر واقعـى اسـت،       . كند مى

ــى   ــدا م ــل را پي ــدام راه ح ــد؟  ك كن
فراموش نكنيم كه، بنا بـر فـرض، عقـل          
. آزاد، از چهار سو، با زور رويارو اسـت        

 اول و دوم، پيروزى     آموزهعمل به دو    
پـس  . كند زور پرستان را غير ممكن مى     

كار بعدى، خشونت زدائى بقـصد آزاد        
ـ  ت از زور و امكــان كــردن زور پرسـ

فراهم كـردن بـراى او در  بـاز يـافتن            
 . آزادى و كرامت  خويش است

ــوزه ــومآم ــردن روش : س ــشين ك  جان
 ؛ ) 3 ( قدرت با روش آزادي است

، بكار بـردن    آموزه     با رعايت اين سه     
نيرو بدون آنكـه جهـت ويرانگـر پيـدا          

در حقيقت، جهـت    . شود كند، ميسر مى  
تجـاوز بـه نيـرو    ويرانگر را زور پرست م   

كـارى كـه عقـل آزاد       . بخشيده اسـت  
كنـد، بازداشـتن زور از ويرانگـرى         مى

بنابراين جهـت عمـومى نيـرو را        . است
دارد و بـا خنثـى كـردن زور،     نگاه مـى  

از آن پس،   . ريزد چهار ديوارى فرو مى   
بكاربردن نيـرو در ويـران كـردن زور         

 و جــايز اســتاز حــق پرســت تجــاوز 
 بنابراين،.  نيست
 بـه نيـرو نبايـد جهـت         :م چهـار  زهآمو

   ؛)  4 ( ويرانگر داد
حتى وقتى از چهار سو در محاصره زور      
هستى، هدف بايد بيرون رفتن و بيرون       

 مـي بايـد     .بردن از حلقه محاصره باشد    
از روشي پيروي مي كرد كـه ابـراهيم         

ن، آبنا بر قـر   :   انجام داد  تشآدر حلقه   
ــراهيم  ــه ) ع ( اب ــرار  آدر حلق ــش ق ت

بـراي  . تش بـر او سـرد شـد       آو  گرفت  
دميـان سـرد    آدمـي يـا     آتشي بر   آنكه  آ

شود  هدف مـي بايـد بـي اثـر كـردن            
روياروئي تمام حق با تمـام      : تش باشد آ

 . زور بايد باشد
 و قواعـد    آمـوزه      رعايت اين چهـار     

ديگر انسان آزاد را از تنگنائى كـه زور         
كنـد و   دهد، رها مـى  درآن قرارش مى  
در ايـن   . برد اهش مى به فراخناى الاكر  

شود  فراخنا، عقل به ابتكارهائى توانا مى     
كه پيروزى شمارى اندك از آزادگان      
را برشمار بزرگى از زورپرسـتان ميـسر        

 . گرداند مى
 بـاال، در گـرو      آمـوزه  اما رعايت چهار    

 يديگـر تكميلـي   آمـوزه هـاي   رعايت  
 :است

 استقالل قـوه رهبـرى از       : پنجم آموزه 
 ؛ ) 5 (نرود دست 

در قـرآن معنـا          پذيرفتن حكـم زور     
از دسـت نـدادن اسـتقالل       بلكه  . ندارد

ــرى   ــوه رهب ــرآن ق ــوزه ق ــتآم .  اس
هــاى آزاد، حتــى وقتــى در    انــسان

محاصره آتش زور هستند، هريك بايـد       
اگـر در   ونفس خويش را مكلف بداننـد   

صير به خدا باشند، آتش بـر آنهـا سـرد           
ــه، هيــزم آتــش زور . شــود مــى اگــر ن

. شـوند  شوند و خاكستر مـى     مدارى مى 
ــرى،   ــوه رهب ــتقالل ق ــرار، اس ــدين ق ب

همـه  »  آزادى از «خودكامگى نيـست،    
ها است كه زور را، در شـكلى از           صفت

. كنـد  اشكال آن، در آدمـى مـؤثر مـى    
عالمــت بــارز اســتقالل رهبــرى، يكــى 

 .  جهت ويرانگر ندادن به نيرو است
  ؛)  6( ي  ابهام زدائ: ششمآموزه

 گذاشت زورپرسـت انـسان      نه تنها نبايد  
بايـد  نـد بلكـه     نآزاد را گرفتار ابهـام ك     

ابهــام هــايى را هــم كــه زور كوشــيد 
ــه بردگـــى قـــدرت در   پرســـت را بـ

 . زدود،اند آورده
مـي   يانـسان نفـر   هايى كه هر         تجربه

كنند و    انسانها مى  ي از هر جمع يا  و  كند  
گيرنـد، بـه     يا در جريان آنها قـرار مـى       

گر و بـه عقلهـائى     عقلهاى تجربه   و  عقل  
انـد،   كه در جريان تجربـه قـرار گرفتـه     

آموزند كه ممكن نيست از چهار سو        مى
 .هـا زور در كار آورد مگر به ايجاد ابهام       

ــى  ــان آزادى را نم ــان   بي ــوان در بي ت
قدرت از خود بيگانه كرد، مگر به ابهـام        

 .  سازيها
 عمل بـه حـق و دفـاع از          :ه هفتم آموز

يش و  حق تا آنجا كـه ميـان حـق خـو          
حــق متجــاوز نيــز، بــسود حــق خــود، 

  ؛ ) 7 ( تبعيض قائل نشد
يكـى از   «      آن قاعده كه، در نـزاع،       
ترجمـان  » دوطرف بايد از ميان برونـد     

قــدرت مــدارى و اصــل راهنمــاى آن 
وجـدان بـه    . ثنويت تك محورى است   

 به انسانى كه از چهار سـو        ،يگانگى حق 
اسـت، ميـدان     به محاصره زور در آمده    

اى در فطرت زور پرستان      ستردهعمل گ 
نگـام   ه بـه . دهـد  و مأموران آنهـا مـى     

، اين قاعـده را بـا        به ميهن  تجاوز عراق 
تا اين قاعده   . موفقيت كامل بكار برديم   

رفت، زمان بـه زمـان، از ميـل          بكار مى 
. شـد  قواى متجاوز، به جنگ، كاسته مى     

اگر در ششمين ماه جنگ رژيـم صـدام    
 خـشونت   تن به صلحى داد كه پيروزى     

زدائى بر خشونت بود، يـك علـت آن،         
كاهش روز افـزون ميـل بـه جنـگ در      

همــين روش را بــا . قــواى عــراق بــود
ايـم و همچنـان      استبداديان بكار بـرده   

ـ . آميز است  موفقيت خـصوص اگربـا    ه  ب
 : هشتم همراه شودآموزه
 اختيار زمـان و مكـان را،        : هشتم آموزه

 ؛ ) 8 ( داد از دستنبايد رو،  يچ هبه
    اگر آدمى خـود ايـن اختيـار را از           

توانـد از    دست ندهد، هيچ قدرتى نمى    
توضيح اينكـه مكـان و      . دست او بستاند  
، هم اينجـا و هـم       )زور(= زمان قدرت   
اما زمان عقل آزاد، زمان     . اكنون، است 

بى نهايت و مكان عقل آزاد بى كـران          
ــا  (= الاكــراه  هــر جــاى جهــان كــه ب

ونت قرارگــرفتن در آن بتــوان خــش  
) زدائى را تا انحالل قـدرت ادامـه داد        

ها، بدون اسـتثناء،   اگر، در انقالب  . است
افتد، بـدين خـاطر      به مهاجرت نياز مى   

است كه شـرط پيـروزى روش آزادى        
بر روش قدرت، يكى اينست كه انـسان        
آزاد، زمان و مكـان روش زور پرسـتان       

تن دادن به زمان    ! زنهار.  پذيرد را نمى 
بـر  . ان، پيروزى ندارد  و مكان زورپرست  

فرض كه كسى بتواند از حصار زور، بـا         
غلبه بر زور پرستان، بيرون آيد، شكست       

زيـرا بـه قـدرت اصـالت        . است خورده

ــار  ــه و بك بخــشيده و روش او راپذيرفت
 .  است برده

هـا    غفلت نكردن از واقعيت    : نهم آموزه
و سود جستن از آنها در خشونت زدائى        

 ؛ ) 9 ( است
ض كــه آدمــى در زنــدان        برفــر

زورپرستان باشد، هنوز عقـل او فـضاى        
كران انديشيدن را دارد و آن را هيچ        يب

افزون بر  . تواند از او بستاند    قدرتى نمى 
هائى وجـود    اين، در هر مكانى، پديده    

دارند كه ،بكار گـرفتن آنهـا، خـشونت         
براى مثـال، در    . كند زدائى را ميسر مى   

ـ        دهاى تجاوز عراق، نزديك بود كـه س
خوزستان را منفجر كنند تا قواى عراق       

بديهى اسـت خوزسـتان     . زير آب روند  
مجوز آن عمل، ايـن     . شد نيز پامال مى  

بود كه خوزستان در حال سقوط است       
وبا سقوط خوزستان، منابع نفت كـشور       

 كـشور از    ،آيـد  به تصرف عراق در مـى     
شود و، به فقر و      درآمد نفت محروم مى   

ـ     . آيـد  جنگ، از پا در مى     ه بـا اطـالع ب
، از ايــن  از ايــن طــرح ويرانگــرموقــع

بجـاى  . جلـوگيرى شـد   بزرگ  جنايت  
آن، اجراى طرح آبيارى و اسـتفاده از        
آب براى زمينگير كردن بخـش مهمـى        

دو روش،  . از قواى دشـمن اجـرا شـد       
يكى خشونت بر ضد خشونت و ديگرى       

متفـاوت بـه    خشونت زدائى، دو نتيجـه      
مـومى و   يكى ويرانگرى ع  : همراه دارد 

ديگر محدود كـردن عرصـه متجـاوز و         
كــاهش دادن كــار بــرد قــواى مــسلح 

تنهـا از   . دشمن همراه با عمـران زمـين      
جستيم، از پستى و     آب نبود كه بهره مى    

بلندى زمين، از آب و هواى منطقه، از        
نوع خـاك، از شـن زار و از هـوا نيـز             

ــى ــتفاده م ــرديم اس ــومى . ك روش عم
ى جانــشين اســلحه كــردن پديــده هــا

طبيعى، هم بـه قـصد صـرفه جـوئى در      
ــرايط   ــات در ش ــلحه و مهم ــصرف اس م

 نظامى، هم به قصد     -محاصره اقتصادى   
 .به حداقل رساندن تلفات از دو سو

هاى فـراوان بـه انـسان آزاد               تجربه
هاى   با پديده  اگر آدمي آموزند كه    مى

از ايـن   و  توحيد جويـد    محيط زندگى   
، بنـا  رساندرا به بي نهايت بزمان  طريق،  
سنجش دقيق زمان هـر كـار،       با  بر اين،   

كـه هـيچ    يابـد    آدمى آن توانى را مى    
بـراى  . تواند بر او غلبه كند     قدرتى نمى 

اى وارد   مثال، اگر دزد مسلحى به خانه     
شود و صاحب خانه روش عقل آزاد را        
بكــار نبــرده و اســباب ناكــامى دزد را، 
پيشاپيش، تدارك نكرده باشد، با حضور      

 تهديد او، نخست بايد عقـل را از    دزد و 
دادن ثـروت يـا     (مدار بسته بد و بـدتر       

آزاد كند و آنگاه با شناسائى كه       ) مرگ
از خانــه خــود و نقــشه آن و اشــياء    
ــه   ــدى را كـ ــاگون دارد، قواعـ گونـ

 بدين قرار،. شناختيم بكار برد
 بيرون رفتن و بيرون بردن      : دهم آموزه

 از مـدار  ) در اين مثـال، دزد    (زورمدار  
  ؛ )10 ( بسته است

دانـد كـه         در حقيقت عقل آزاد مـى     
تهديد كننده، خود، زندانى مدار بـسته       

داند كه اگر    در مثال ما، دزد مى    . است
صاحب خانه را بكشد، دزد مسلح قـاتلى     
است كه دير يا زود، گرفتار و مجـازات        

اگر مال راببرد صـاحب خانـه       . شود مى
پـس  . در پى مـال خـود خواهـد شـد         

. مــال دارد گرفتــار مجــازات شــوداحت
بنابراين، در موقعيت ضعيفى كه متجاوز      
دارد، احتمال بيـرون بـردنش از مـدار         
بسته بد وبدتر، نه تنها احتمالى بـه وزن         
. صفر نيست ، بلكه، بسيار هم زياد اسـت        

يكـى سـتيز را     : اند دو روش تجربه شده   
به مدار بسته متجاوز بردن كـه فـراوان         

يگـرى، آشـتى در   شـود و د  تكـرار مـى  
ايـن  . فضاى باز را جانشين ستيز كـردن      

 سياسـت نيـز  روش را، در قلمرو علـم و      
ــي ــايش  عمل ــت آزم ــا موفقي ــود، ب ، خ
شرط موفقيـت چنـين روشـى      . ام كرده

اينست كه به زور تسليم نـشوى و اميـد          
متجاوز را، در غلبه به زور، بدل به يأس         

وارد ستيز و زور آزمـائى نيـز        . بگردانى
ر، برابــر زور، در عمــل بــه نگــردى و د

انسان . حق، استقامت و استمرار بورزى    
هـاى گذشـتگان و      آزاد، اگر هم تجربه   

توانــد  معاصـران را نپــذيرد، خــود مــى 
تجربه كند تـا مطمـئن شـود بيـرون از           
حق و حقيقت قرار گـرفتن مـصلحت،        
ــر حــق،   مفــسدت و تقــدم  دادن آن ب
زندانى شدن در مدار بسته بـد و بـدتر          

 انسان آزاد، از    ،ابراين، هر زمان  بن. است
هر سو، به محاصـره خـشونت در آيـد،          

انـسان  : اينـست قـرآن   عمـومى   آموزه  
بايـد حـق نـاطق       آزاد و با كرامت مى    

ميزان تنزه از ناحق را به صـد         و   بگردد
  .در صد برساند

 ايجاد فرصت حر شدن     : يازدهم آموزه
  ؛) 1 1 (و كرامت باز يافتن است

نگرى با گشودن بـاب          بستن باب ويرا  
آزاد شدن و بازيافت كرامت، بـه يمـن     

 دهم و يازدهم،  ممكـن مـي         آموزهدو  
ايــن روش را همــه آنهــائى كــه . شــود

انديشه راهنمايشان بيان آزادى است، با      
در قلمروهــاى . انـد  موفقيـت بكـاربرده  

باور و سياست و جنگ، اين روش بسيار        
اما با بزهكاران نيـز ايـن       . تراست مشكل

در . ش با موفقيت بكـار رفتـه اسـت        رو
انقالب مـشروطه ايـران و در انقالبهـاى      

 انــد بزهكــارانى كــه حــرّ ديگــر، بــوده
اند و الگوهائى ماندگار  از كرامت        شده

ها نيـز، بتـدريج      جامعه. اند انساني گشته 
اند با بستن باب ويرانگرى، درب       دريافته

ي در مثـال  . ساختن و رشد را بايد گشود     
، دزد مسلح، اگر بيمار     آوردمدر باال    كه

نباشد، و صـاحب خانـه اگـر ثروتمنـد          
باشد، چرانتواند او را به كـار بخوانـد و         
دستمايه در اختيار او بگـذارد؟ فرصـت        

حر شدن و كرامـت     ايجاد كردن براي    
خويشتن را باز يـافتن، سـنت همـواره         

بجاى زندانى شدن در    . متجددى است 
ز مدار بسته ويرانگرى، گشودن افـق بـا       

هميارى، سنتى است كه نياز به حـسين        
 تسليم نشدن به زور و دعوت       :دارد) ع(

 .به حق
 بيـدار نگـاه داشـتن       : دوازدهـم  آموزه

وجدان همان آگاهى به ذاتـى بـودن        
حقــوق و عمــل بــه حقــوق و دفــاع از 

 ؛ )12( حقوق است
توانـد از        حقوق را هيچ زورى نمى    
بنـا بـر    . آدمى بستاند و كرامت را نيـز      

ــن ــف  اي ــي ال ــم آدم ــي ه در ) ، وقت
محاصــره آتــش زور اســت،  نبايــد از 
آزادي، از حقـوق و كرامـت خـويش    

بي آنكه خسته شـود،     ) غافل بماند و ب   
مــي بايــد آزادي، كرامــت و حقــوق 

در ايـن   . زورمدار را به او يادآور شود     
پهنا است كه خشونت بـي محـل مـي          
ــشونت را   ــه خ ــتي ك ــود و زورپرس ش

كرامـت  روش كرده اسـت، آزادي و       
  .خويش را باز مي يابد

ي كه ياه     بيان آزادي و سامانه 
خود سيماي كلي آنها در باال آمد 

از سامانه هستند ي ياهمجموعه 
 از اصول عمومي و اصول وسيعتري

 يزيستن در آزادبراي راهنماي انسان 
نزديك به تمام قرآن ي كه و حقوقمند

مكرر به  قرآن. مي گيردبررا در 
ي و اقتصادي و اجتماعي بعدهاي سياس
 رابطه در(زندگي انسان و فرهنگي 

با خودش، با همنوعش و با انسان 
مي پردازد و دائم قواعد  )طبيعت

. خشونت زدايي را تذكر مي دهد
افسوس كه مسلمانان بيشتر از غير 

  .مسلمانان از اين بيان غافلند
    در اين جا بيش از اين مجال باز 

ي كه قرآن كردن آزادي و سامانه ا
براي خشونت زدايي ارائه مي كند 

 براي تفصيل بيشتر، جستجوگران. نيست
بيان آزادي مي توانند از جمله به اين 

 كه نسخه هاي كتابها رجوع كنند
الكترونيكي آنها در دسترس همگان 

اصول راهنماي اسالم، موازنه : است
ها، عقل آزاد، عدالت اجتماعي ، 

آن، زن و قضاوت و حقوق انسان در قر
زناشوئي ، كيش شخصيت ، اقتصاد 

  ... توحيدي و
قواعد  خشونت زدائي در كتاب  -* 

و در مقاله كرامت انسان عقل آزاد 
   . آمده اند

(   اشداء علي الكفار و رحماء بينهم  - 1
، بنا بر اصل   )29قرآن ، سوره فتح، آيه 

ثنويت ، بكار بردن خشونت بي چون با 
اما اين  . كافران درك شده است

درك با اصول راهنما و با حق صلح و  
با  دوستي با ناباورمنداني كه دشمني 

و  )  8ممتحنه آيه ( در كار نمي آورند 
به بهترين ( روشي كه قرآن مي آموزد 

در تناقض آشكار ) شيوه بحث كردن 
حال اين كه اشداء  بهيچ رو . است 

مرز مشترك پيدا نكردن با قدرت 
 كافران در قدرت  كه همه–پرست 

در .   است -پرستي اشتراك دارند 
نيامدن به قلمرو ناحق ها و ناگزير 
كردن قدرت پرستان به مقابله تمام 
ناحق كه آنها هستند با تمام حق كه 
جانبداران حق هستند  و رحماء هرچه 
گسترده تر كردن اشتراك ها با حق 

آيه موفق ترين روش . باوران ، هستند 
اختن قدرت و خشونت از اصالت اند

  .زدائي را مي آموزد 
  آيه هاي گوياي آموزه دوم  همه - 2

تأييد كننده معناي اشداء علي الكفار و 
قرآن، سوره : رحماء بينهم نيز  هستند 

  و 8 و مائده آيه  72هاي فرقان آيه 
و آل عمران  256  و 42 بقره آيه هاي 

  ... و 71 و  مؤمنون آيه 71آيه 
 و 2 سوره هاي مائده آيه   قرآن ،- 3

   .8انفال آيه 
  و92   قرآن، سوره هاي نحل، آيه 4

   .21 و غافرآيه44 و فاطر آيه 9روم آيه 
  قرآن، سورهاي هاي نساء ، آيه - 5

   15  و  اسراء آيه 84 و 60هاي 
 قرآن، سوره هاي بقره آيه هاي - 6

 و آل عمران ، آيه 256 و 160 و 159
 4 و ابراهيم ، آيه 15 و مائده ، آيه 187

 و نور، آيه  64 و  44و  نحل، آيه هاي 
18.   
 و 135 قرآن، سوره هاي نساء ، آيه - 7

   .7اسراء ، آيه 
 218  قرآن، سوره هاي بقره ، آيه - 8

 و انفال ، آيه 100 و 97و نساء آيه هاي 
72.   
 قرآن، سوره هاي انعام ، آيه هاي - 9

   179 و اعراف ، آيه 157 و 121
  قرآن، سوره هاي اعراف ، آيه - 10
 و 127 تا 125 و نحل آيه هاي 17

   .3 و انسان ، آيه 46عنكبوت ، آيه 
 و 61 قرآن ، سوره هاي نحل، آيه – 11

 و ابراهيم، 107 تا 105نساء ، آيه هاي 
   .10آيه 
 106 قرآن، سوره هاي نحل، آيه - 12

 و در صفحات 169و آل عمران، آيه 
ب كيش شخصيت  كتا251 تا 231

نوشته ابوالحسن بني صدر ديگر مĤخذ 
قرآني ،  از جمله مستند اين آموزه از 

  .آموزه هاي خشونت زدائي گشته اند 
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زمان حمله به ايران ؟ 
 – گفتگو با ايران نه -

روياروئيها در عراق و 
  :لبنان و افغانستان

  
ايران بزرگ ترين خطر براي *

  :بايد به ايران درس داد –صلح 
  

،  در آستانه 2008 مه 12  بوش در ◄
سفرش به اسرائيل ،  در مصاحبه با 

 » 10« فرستنده تلويزيوني اسرائيلي 
ايران بزرگ ترين خطر : گفته است 

براي من « : براي صلح خاورميانه است 
، رژيم ايران بزرگ ترين خطر براي 

و اين بخاطر » صلح خاورميانه است 
وههائي برنامه اتميش و حمايتش از گر

ايرانيها از حزب . چون حزب اهللا لبنان
بنگريد . اهللا حمايت مالي مي كنند

آنچه در لبنان مي گذرد را و ببينيد 
حزب اهللا بر سر يك دموكراسي جوان 
كه براي بقاي خود مي كوشد، چه 

در سود اسرائيل است .  دارد مي آورد
كه دموكراسي لبنان ادامه حيات بدهد 

ابت ايران نگران شما مي بايد از ب. 
باشيد و نگران هستيد همانطور كه ما 

  . نگران هستيم 
وزير دفاع  مه، روبرت گيت، 13  در ◄

امريكا، فاش كرد كه حكومت بوش 
نقشه هائي براي عملياتي بر ضد ايران 

ما بسيار پرخاشگر . آماده كرده است 
خواهيم بود  با كساني كه از ايران  

اختيار حمايت مي كنند واسلحه  در 
   .  گروههاي مسلح مي گذارند

     ما  عمليات  ديگري هم داريم 
عملياتي كه  تدارك مي بينيم اما  فعال 

به اجرا مي گذاريم ، محدود به خاك 
جمهوري اسالمي ايران . عراق است 

گروههاي عراقي را مسلح مي كند و 
اين امر بر عراقيان معلوم است  و مي 

تعليم و تسليح دانند كه قصد ايران از 
گروههاي عصيان گر، جلوگيري از 

  .ثبات پذيرفتن عراق است 
     در برابر، علي الدباغ ، سخنگوي 

هنوز : حكومت عراق مي گويد 
مدركي حاكي از اين كه ايران عراقيها 
را تعليم مي دهد و پول و اسلحه در 
اختيار آنها مي گذارد، بدست نيامده 

  . است 
  

ژيم ايران گفتگو با ر: بوش * 
همچون گفتگو با رژيم هيتلر و 

  :نازيها است 
  

، نيويورك تايمز سخنان  مه16در ◄ 
بوش را انتقاد او از اوباما، نامزد رياست 
جمهوري از حزب دموكرات دانسته و 
. مقاله اي بدان اختصاص داده است 

  :نكات عمده آن عبارتند از 
 سخنان پرزيدنت بوش در پارلمان ●

 مه،  متضمن انتقاد 15اريخ اسرائيل به ت
از كساني است كه مي خواهند با 
. تروريست ها و راديكالها گفتگو كنند 

او از اوباما نام نبرد اما انتقاد او متوجه 
اين نامزد رياست جمهوري از حزب 

زيرا او گفته است كه . دموكرات است 
امريكا مي بايد با رژيمهائي چون رژيم 

.  و شود ايران و سوريه وارد گفتگ
سخنگوي كاخ سفيد مي گويد منظور 

  . بوش اوباما نبوده است 
 بوش با مراجعه به تاريخ جنگ ●

جهاني دوم و جنايات رژيم هيتلر، 

گفتگو با افراطي ها فرقي با : گفت 
گفتگو با هيتلر و نازيها به قصد كاستن 

بعضي ها مي « : از افراطي گري ندارد 
 و راديكالها پندارند ما بايد با تروريستها

اينها يكسره اشتباه مي . گفتگو كنيم 
كنند چرا كه با استدالل نيست كه مي 
شود اينگونه آدم ها را از ترور و 

پيش از اين ، . افراطي گري باز داشت 
در مورد نازيها نيز، كساني چنين مي 

بهنگام اشغال لهستان توسط . پنداشتند 
« : ارتش هيتلري، سناتوري گفته بود 

اگر من با هيتلر گفتگو كرده ! خدا اي 
بودم ، از همه اين رويدادها پيشگيري 

اما تاريخ  همواره بر اين »  . شده بود 
  . نوع نظرها خط بطالن كشيده است 

 ستاد تبليغاتي اوباما پاسخ خشم ●
سناتور . آميزي به سخنان بوش داد 

اوباما  بوش را از اين بابت  كه از 
س اسرائيل ، فرصت شصتمين سال تأسي

براي  حمله سياسي خدعه آميز استفاده 
ژرژ بوش مي . كرده است،  افشا كرد 

داند كه من هرگز از گفتگو با 
رئيس . تروريستها حمايت نكرده ام 

جمهوري نبايد از سياست خارجي در 
قلمرو داخلي، بقصد ايجاد ترس 

او بجاي آنكه امنيت . استفاده كند 
اسرائيل را امريكائيان و يا متحد ما 

  . » تأمين كند، ترس القاء مي كند 
 دموكراتهاي ديگر، نظير رام امانوئل ●

، نماينده از ايلينوا ، بوش را بخاطر اين 
كه در خارج از امريكا، در باره سياست 
داخلي چنين اظهاراتي را بعمل آورده 
.  است، درخور سرزنش دانسته اند 

سنت بر اينست كه وقتي رئيس 
ريكا از كشوري ديدن مي جمهوري ام

كند بسود تمايلي و به زيان تمايل 
او اين سنت . ديگري اظهار نظر نكند 

  .نيكو را شكست 
قدرت « محور كردن : انقالب اسالمي 

در مورد امريكا ، ايران و ( » خارجي 
رويه هر ) تروريسم بين المللي 

چنانكه زورپرستان . زورپرستي است 
مريكا را در حاكم بر ايران نيز قدرت ا

باوجود . سياست داخلي محور كرده اند 
چنين موضعگيري در مجلس نمايندگان 
اسرائيل ، او از اسرائيل در انتخاب 
فلسطيني طرف گفتگوي خود نيز 

غيرتي كه او . حمايت قاطع كرده است 
نسبت به اسرائيل ابراز مي كند از 

اين غيرت را . اسرائيلي ها بيشتر است
مجلس اسرائيل نيز  نماينده ،هندل 

اما امر مهم اين . خاطر نشان كرده است 
  تا  اوال ،كه با وجود اين اظهارات

 مذاكره ،انتخابات رياست جمهوري امريكا
 ميان ،رسمي كه به نتيجه اي بيانجامد 

 « ، يم روي نمي دهد و ثانيا ژامريكا و ر
يكي از مسائل اصلي در »  مسئله ايران 

   .  امريكا خواهد بود مبارزات انتخاباتي 
  

زمان جنگ بر ضد ايران بيش * 
از آن نزديك است كه گمان 

پيام امريكا به رژيم و ! كنيد 
  :پاسخ رژيم 

  
،  از واشنگتن 2008 مه 9  در ◄

گزارش شده است كه شوراي امنيت 
ملي امريكا نقشه حمله به پايگاه سپاه 
قدس در داخل خاك ايران را 

گاهي كه قرار پاي.  تصويب كرده است 
است بمباران شود، يكي از چند پايگاه 

روبرت .  در نزديكي تهران است 
گيتس تنها كسي است كه مي بايد 

  و. دستور حمله را بدهد 
 حمله به پايگاه سپاه قدس با  وقايع ●

در حقيقت، . لبنان ربط مستقيم دارد 

 مه، حكومت بوش از يك كانال 8در 
: م داد كرد عراق به رژيم ايران پيا

ايران بايد بپذيرد كه به گروههاي 
عراقي تعليم و پول و اسلحه مي دهد و 

اقدام نظامي . به اين كار خاتمه بدهد 
حزب اهللا در لبنان ، با حمايت ايران 
انجام گرفته است و ايران مي بايد 

  . دست از اين حمايت بردارد 
 حكومت ايران با سرعت پاسخ گفته ●

ا گروههاي تا وقتي امريك: است 
مخالف را بر ضد اين دولت بكار مي 
برد، اين دولت آماده گفتگو و بحث 

  .در اين باره نيست 
 انعطاف ناپذيري ايران در مسئله ●

لبنان ، به حكومت بوش مسلم  مي كند 
كه مي بايد عالمتي شفاف به رهبري 

اين عالمت موشكهاي .  ايران بدهد 
هدف اين موشكها . كرويز هستند 

سپاه قدس خواهد بود و از  ارا انحص
خسران وارد كردن به غير نظاميان 

تصميم در باره . پرهيز خواهد شد 
حمله موشكي به ايران هنوز قطعي 

يعني محتاج آنست كه . نشده اند 
تداركات كامل شوند و فرمان رئيس 

  .جمهوري صادر گردد 
  

اسرائيل منتظر : همه منتظرند * 
است جشن شصتمين سال 

سش به پايان رسد و آنگاه به تأسي
نوار غزه حمله برد و حكومت 
بوش منتظر است او به 
كشورهاي خاورميانه سفر كند و 
در بازگشت دستور حمله به 

جنگ با ايران . ايران را بدهد
  :اجتناب ناپذير است 

  
 آوريل، مالني فيليپس، 24در ◄

سرمقاله نويس ديلي ميل ، نوشته بود 
ان يافتن جشنهاي كه اسرائيل منتظر پاي

شصتمين سال تأسيس خود براي حمله 
به نوار غزه و حكومت بوش منتظر 
بازگشت او از سفر خاورميانه و دادن 

  :دستور حمله به ايران است 
 اسرائيل بنا دارد طوالني ترين حمله ●

. پيش گيرانه را به نوار غزه انجام دهد 
بنا بر اين مشغول تدارك اين حمله به 

   .حماس است 
 دنيا نيز منتظر است مبارزه بر سر ●

تعيين نامزد حزب دموكرات امريكا 
بسياري بر اين نظر هستند . پايان پذيرد 

فلجي كه حكومت بوش در مورد 
ايران بدان مبتلي است، پايان مي 

پس از آن، يا دستور حمله . پذيرد 
نظامي به ايران داده مي شود و دستور 

ر بطور اجرا مي شود و يا اجراي دستو
مداوم بستگي به رويدادها پيدا مي 

 .كند 
 در غرب، تمايل به اينست كه نزاع ●

هاي مختلف موجود در خاورميانه را 
در قوطي هائي قرار بدهند و بر آنها 

نزاع اسرائيل « : اين مارك ها را بزنند 
« ، » لبنان « ، » عراق « ، »  فلسطين –

ا ام. » مسئله اتم ايران « و » القاعده 
واقعيت اينست كه همه راه ها به ايران 

  .ختم مي شود 
      ايران مركز ثقل استراتژيك منطقه 
. و جنگ برضد جهان آزاد است 

اسرائيل را با حماس و در غزه و حزب 
. اهللا در لبنان محاصره كرده است 

بنايش بر اينست كه به عمر دموكراسي 
  . در لبنان نيز پايان بدهد 

 ايران بازيگر مركزي       در عراق،
ممكن است طرح ژنرال . است 

پترائوس موفق شود و ايران ناگزير از 
اما . عقب نشيني استراتژيك بگردد 

واقعيت اينست كه در عراق، ايران 
حكومت و شورشيان و رهبران مذهبي 

  . را آلت دست كرده است
      در آنچه به القاعده مربوط مي 

ه هرگز با شود، اين فكر كه ايران شيع
تروريست هاي سني متحد نمي شود، 

ايران سالها با .  خيال محض است 
. القاعده قرار و مدار كار داشته است 

همچنان كه  با گروههاي سني ديگر نيز 
بر ضد غرب همين قرار و مدارها را 

  . داشته است و دارد 
     در انگلستان و اروپا، ارتشي مركب 

ات ايران از حزب اهللا و افراد اطالع
يك ارتش خوابيده  وجود دارد كه 
سفارت خانه هاي ايران آذوقه هاي 

  .اسلحه و مواد منفجره آن هستند 
 –از اين رو، حل مسئله اسرائيل      

فلسطين و حل مشكل تروريسم اسالمي 
و مسائل ديگر، در گرو تغيير رژيم در 

  .ايران است 
 سئوالي كه مي ماند اينكه چگونه مي ●

تغيير . غيير رژيم را به انجام رساندبايد ت
رژيم هرچه زودتر انجام بگيرد بهتر 

مجازاتهاي اقتصادي و انزواي . است 
ديپلماتيك كاري است كه بايد زودتر 

شگفت اين . از اين ها انجام مي شد
كه انگلستان هنوز با ايران روابط 
ديپلماتيك دارد و در همان حال، 

وي سازمان مجاهدين خلق را كه نير
مخالف عمده رژيم است ، در فهرست 
. سازمانهاي تروريست قرار داده است 

واقعيت اينست كه ايران، با روي كار 
، به 1979آمدن آيت اهللا خميني در 

روي . غرب اعالن جنگ داده است 
كار آمدن او نيز از نتايج سياست صلح 

از آن زمان، . جهاني كارتر بود 
حمله مي مبارزان ايراني به منافع غرب 

اما غرب حاضر نيست اين .  كنند 
  .واقعيت را بپذيرد 

     مي گويند حمله به ايران 
طرفداران غرب را ضد غرب مي 

اما الزم نيست تهران را با . گرداند 
بمب فرش كرد و موجب شد مردم 

الزم است به  منافع . برضد غرب شوند 
  . عمده رژيم حمله شود 

ما ا.  جنگ آخرين راه حل است ●
 1930 همانطور كه غرب حاضر نشد در

، در برابر خطر قوت گرفتن نازيها، 
قدمهاي بايسته را بردارد،  امروز نيز 

حال اين كه .  گرفتار ترديد است 
. ديگر انتخاب ميان صلح و جنگ نيست

زيرا جنگ با ايران اجتناب ناپذير است 
انتخاب بر سر اينست كه جنگ را ما .  

به روش خود بكنيم و در زمان بايسته و 
يا بگذاريم ايران به روش خود بر ما 

هراندازه انتظار را . تحميل كند 
طوالني تر كنيم ، از توان خود در 
انجام اين انتخاب كاسته و بر توان 
ايران افزوده ايم  و اين بدترين تهديد 

  .براي جهان را قطعي تر كرده ايم 
طرزفكري از اين نوع : انقالب اسالمي 

خاص ارتجاعي ترين و جنگ طلب كه 
ترين گرايش دست راستي در غرب است، 
البته گروه رجوي، گروهي را نيروي 
مخالف عمده مي خواندكه به ترتيب در 
خدمت سازمان امنيت عراق و موساد 
اسرائيل و سياي امريكا و انتليجنت 

اين . سرويس انگليس بوده است و هست
اي سازمانهاي اطالعاتي و تمايلهاي دار

اين طرز فكر مي دانند كه اين گروه 
 –همان ماهيت رژيم مافياهاي نظامي 

مالي را دارد و با وجود برخورداري از 
حمايت سازمانهاي صهيونيست و 
جاسوسي، در كمال ناتواني و در منفور 
بودن با منفورترين جناح رژيم مسابقه 

از ديد اين طرز فكر، راه حل . مي دهد 
ي و آن نيز يك مسائل خاورميانه يك
نگون بخت خائنان . جنگ عمومي است 

به ايران كه گمان مي برند از جنگ به 
   . آنها سودي مي رسد

  
جديد و » اكتبر سورپرايز « * 

رفت و : تمرين حمله به ايران 
بازگشت هواپيماهاي بمب افكن 
امريكائي از عراق به افغانستان 
بمنزله تمرين حمله هوائي به 

  :ايران 
  

اينفورميشن كليرينگ «  مه، در 8 در ◄
، ويليام آركين، مقاله اي واجد »هوس 

اطالعات درخور توجه انتشار داده 
است در باره تدارك حمله نظامي به 

  :ايران 
آنها كه بر اين نظر هستند كه  ●

اكتبر « حكومت بوش در تدارك يك 
است و پيش بيني مي كنند » سورپرايز 

 ايران كه حكومت او دست به حمله به
مي زند، مترصد عالمتهاي حاكي از 

 يك بمب :تدارك اين حمله هستند 
 كه مجهز به موشكهاي 52 -افكن ب 

كريوز حامل كالهك اتمي بود و به 
اشتباه از پايگاه هوائي داكوتاي شمالي 
به پرواز درآمد و ناوهواپيما بر دومي 
كه وارد خليج فارس شد و هواپيماي 

  . كرد  كه در قطر سقوط 1 –ب 
 به احتمال بسيار زياد، جنگ با ايران ●

بلكه حمله به . دريائي نخواهد بود
مؤسسات اتمي و هدفهائي خواهد بود 

را تشكيل » رژيم « كه ستون پايه هاي 
. مي دهند، اين عالمتها سراب هستند

حمله واقعي  به ضرورت،  بدون  
اخطار قبلي به دولت ايران، انجام 

مريكا يك سامانه و ارتش ا. خواهد شد 
براي » حمله همه جانبه « كامل، بنام 

چنين حمله پيشگيرانه اي، تدارك 
  . ديده است

براي شناسائي توان دفاعي ايران و  ●
بعنوان تمرين، در ماه اوت سال 
گذشته، هواپيماهاي بمب افكن امريكا 
از  عراق به پرواز آمده اند و پس از 
 عبور از فضاي ايران، در افغانستان
. مأموريت انجام داده و باز گشته اند

بعد از انجام آن تمرين، مسئوالن 
نظامي مي گويند هرآنچه در باره توان 
حمله خود و توان دفاع ايران الزم بود 

 فروند 4، 2007 اوت 12در  : را دانستيم
، براي انجام 16 –هواپيماي جنگي اف 

 ساعت بطول مي 11يك مأموريت كه 
ه خود در عراق بسوي انجاميد، از پايگا

. شرق افغانستان به پرواز درآمدند 
هدفهاي خود را در منطقه استقرار 
طالبان بمباران كردند و به پايگاه خود 

اين مأموريت محرمانه، .  بازگشتند 
.  پيش از آن، هرگز انجام نگرفته بود 

  .مأموريت موفقيت آميز بود 
  

محافظه كاران جديد از فكر * 
منصرف نشده اند جنگ با ايران 

و براي آن زمينه سازي مي 
  :كنند؟

  
 مه ، سناتور ليبرمن مصاحبه 12  در ◄

اي تلويزيوني بعمل آورده است و در 
  :باره حمله به ايران گفته است 

الزم است گفته :  ليبرمن مي گويد ●
شود كه گروههائي عراقي كه ايران از 
آنها حمايت مي كند، مسئول قتل 

 يكائي و هزاران سرباز صدها  سرباز امر
  .و غير سرباز عراقي هستند 

  
 6در صفحه

 ؟!اكتبر سورپرايز
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» ان بي سي «  بوكانان، مصاحبه گر ●
آيا به نظر شما ارتش : از او مي پرسد 

امريكا مي بايد به پايگاههاي سپاه قدس 
در ايران حمله هوائي كند  هرگاه اين 
سپاه به فعاليتهاي خود در عراق پايان 

: ي دهد ندهد؟  ليبرمن پاسخ م
اميدوارم كار به آنجا نكشد كه قواي ما 
به پايگاههاي سپاه قدس كه مسئول به 
قتل رسيدن امريكائيهاست ، در خاك 
ايران،  حمله كنند اما اميدوارم كه 
سپاه قدس و دولت ايران در كله خود 
فرو كند كه چنين حمله اي ممكن 

  .است روي دهد 
ر  بوكانان به بمباران كامبوج به دستو●

نيكسون رئيس جمهوري اسبق امريكا 
چرا : اشاره مي كند و مي پرسد 

پرزيدنت بوش در كاري كه بايد كرد، 
ترديد مي كند ؟ آيا مي خواهد جان 
سربازان امريكائي را حفظ كند ؟  

من مطمئنم كه : ليبرمن پاسخ مي دهد 
او اميدوار است كوششهاي ديپلماتيك 

يبرمن در اين جا ل.  به نتيجه مي رسند 
به ترديد مي افتد و با اطيمنان بيشتري 

بهترين راه براي پرهيز از : مي گويد 
يك نزاع نظامي واقعي اينست كه 

ما : عراقي ها به همسايگان خود بگويند 
مي خواهيم با شما در صلح زندگي 

اما اگر شما به تحريكات خود . كنيم 
ادامه دهيد و هزاران عراقي و 

ا دست روي امريكائي را بكشيد، م
  . دست نخواهيم گذاشت 

  
سفر بوش به اسرائيل موجب * 

تجديد مطلع جنگ با ايران 
شده است و مك كين نامزد باب 
پسند اسرائيل و سعوديها بخاطر 
  :سياستش در قبال ايران و عراق 

  
» مك كالچي نيوز پيپر«  مه، 16 در ◄

از بيت المقدس گزارش كرده است 
كه سخنراني بوش در مجلس 

مايندگان اسرائيل تاريخي تلقي شده ن
است هم بخاطر آنچه گفته است و هم 

در سخنراني . بلحاظ آنچه نگفته است 
 دقيقه اي خود، او چنان حمايتي از 22

اسرائيل كرد كه هيچ يك از رؤساي 
و اين .  جمهوري  امريكا نكرده بودند 

اميد را در اسرائيلي ها بر انگيخت كه 
 بردن تأسيسات امريكا براي از ميان

اتمي ايران به اين كشور حمله خواهد 
  .كرد 

 مه ، بنا 16     راديو ارتش اسرائيل در 
بر گفتگوهاي خصوصي بوش با سران 
اسرائيل احتمال حمله نظامي به ايران 

  . افزايش يافته است
      و مارك رگو ، سخنگوي نخست 

نخست وزير : وزير اسرائيل گفت 
وش در باره ايران اسرائيل و پرزيدنت ب
امريكا و اسرائيل . اتفاق نظر دارند 

موافق هستند كه در باره برنامه اتمي 
ايران، اقدامات ملموسي مي بايد بعمل 

ما نمي توانيم دست روي دست . آيند 
بگذاريم و نظاره گر مجهز شدن ايران 

جامعه بين المللي . به سالح اتمي باشيم 
 موظف است براي جلوگيري از مجهز
شدن ايران به سالح اتمي ، اقدامات 

  . ملموس بعمل آورد 
 –      طرفه اين كه بوش صلح اسرائيل 

فلسطين را كه خود آن را محور 
سياست خارجيش كرده بود، از ياد برد 

تحليل گران اسرائيلي اين فراموش . 
كردن را ناشي از واقع بيني بوش 
ارزيابي مي كنند و مي گويند او 

ت كه در زمان باقي متوجه شده اس
مانده از رياست جمهوري او، امر اين 

  .صلح پيشرفت نخواهد كرد 
    زوي هندل ، عضو مجلس 

بوش : نمايندگان اسرائيل گفت 

او بايد . صهيونيست تر از اولمرت است 
از رئيس جمهوري امريكا بياموزد كه 

هندل از مذهبي .  صهيونيسم چيست 
هاي محافظه كار است كه وقتي 

ولمرت صحبت از دادن زمين به ا
فلسطيني ها كرد، جلسه مجلس را ترك 

بوش زمين اسرائيل را بوسيد و . گفت 
دعا كرد كه اسرائيل هرگز از دشمنانش 

او اسرائيل را نزديك . شكست نخورد
  .ترين متحد امريكا در جهان خواند 

 مه، كاخ سفيد وجود نقشه 20در ◄ 
  .د حمله نظامي به ايران را تكذيب كر

 نخست اسرائيل بود كه مك كين را ◄
نامزد مطلوب خود در انتخابات رياست 

به دنبال . جمهوري امريكا خواند 
اسرائيل، سعوديها  جانبدار مك كين 

  :شدند 
 »  Bloomberg.com«     به گزارش 

، مك كين در مقام   ) 2008 مه 16( 
فاصله گرفتن از سياست بوش دولت 

اد قرار داده است سعوديها را مورد انتق
بخاطر حمايتش از عصيانگران عراق و . 

تجاوزهايش به حقوق بشر ، از جمله 
تنها « زنداني كردن افرادي كه 

جرمشان اينست كه آنطور كه خود مي 
.  » خواهند خداي خود را مي پرستند 
اما  . سخنان او سعوديها را خوش نيامد 

بدين خاطر او مك كين مي خواهد 
 را در عراق نگاهدارد و از قواي امريكا

نفوذ ايران در عراق جلوگيري كند، 
سعوديها مك كين را رئيس جمهوري 

  . مناسب تري  مي يابند 
 ، 2013در :      مك كين مي گويد 

وقتي عراق در يك دموكراسي  با ثبات 
و امنيت اداره مي شود،  امريكا مي 
تواند قواي خود را از عراق خارج 

نامزدهاي دموكرات ، حال آنكه . كند 
اوباما و هيالري كلينتون از خروج زود 
هنگام قواي امريكا از عراق حمايت 

  . مي كنند 
     عربستان نگران توسعه نفوذ ايران در 

از اين نظر نيز مك . منطقه نيز هست 
زيرا . كين را بر اوباما ترجيح مي دهد 

اولي ايران را به بمباران تهديد مي 
گويد در صورت كند و دومي مي 

انتخاب به رياست جمهوري وارد 
  .گفتگوي مستقيم با ايران مي شود 

مسئله « بدين ترتيب ، : انقالب اسالمي 
از مسائل اصلي و رديف اول در » ايران 

مبارزات رياست جمهوري امريكا گشته 
  .است

    
يونيون بانك سوئيس تكذيب * 

مي كند كه بانكدار گروههاي 
كه با ايران تروريستي بوده است 

مرتبط و در اسرائيل عمليات 
  :تروريستي انجام مي داده اند 

  
 ماه مه،  14 به گزارش رويتر، در ◄

يونيون بانك سوئيس اتهامات قربانيان 
امريكائي بمب گذاري و حمله هاي 

آنها اين . موشكي به اسرائيل  را كرد
بانك را متهم كرده اند كه از طريق 

اي مالي گروههاي معامله با ايران، نيازه
  . تروريست را تأمين مي كرده است 

 تن ، اعم از مجروحان اينگونه 50     
  و يا 2006 تا 1997عمليات در فاصله 

خانواده هاي كشته شدگان از بانك 
اين حمله ها توسط .  شكايت كرده اند

حزب اهللا لبنان و حماس فلسطين و 
  . جهاد اسالمي فلسطين انجام گرفته اند 

 يونيون سوئيس بانك كه بزرگ    
ترين بانك سوئيس است ، بنا بر قانون 

 كه پارلمان امريكا تصويب كرده 1996
است، مؤسسه اي بشمار مي رود كه با 

دولت حامي تروريسم همكاري مالي 
كرده و به ايران امكان داده است به 

  . سرمايه هاي غربي دسترسي پيدا كند
ويورك     وكالي شاكيان به دادگاه ني

شكايت برده اند و در شكايت خود را 
به گزارش حكومت امريكا استناد كرده 
اند كه بنا بر آن، ايران حامي اصل 

 1996حزب اهللا لبنان و حماس از 
بدين سو است و ساالنه دهها ميليون 
. دالر به اين سازمان ها پول مي دهد 

حكومت امريكا حزب اهللا و حماس را 
  .ي شناسد دو سازمان تروريستي م
رد مي كند كه       يونيون بانك قويا 

در عمليات اين سازمانها كمترين 
  . مسئوليتي داشته باشد 

، حكومت امريكا  2004     در سال 
اطالع حاصل مي كند كه يونيون بانك  

 ميليون دالر به ايران  و كوبا و 100
ديگر دولتهائي انتقال داده است كه 

ريم اقتصادي امريكا آنها را مورد تح
دو سال بعد، يونيون .  قرار داده است 

بانك گفته است روابط خود را با همه 
  . مشتريهايش در ايران قطع كرده است 

  
توافق نامه عراق و امريكا * 

 -اعتراض ايران به دولت عراق 
ايران به عراق اسلحه مي فرستد 

  :يا نمي فرستد
  

 مه ، آسوشيتدپرس گزارش 12 در ◄
 علت عصبانيت سران مي كند كه

دولت ايران از دولت عراق  قرارداد 
در حال تنظيم ميان عراق و امريكا 

روزنامه هاي ايران  مالكي . است 
نخست وزير عراق را متهم مي كنند به 
اين كه تسليم دلخواه امريكا شده است 

چرا كه حكومت مالكي و امريكا در .  
ماه مارس گفتگو بر سر همكاري دراز 

. كشور را آغاز كرده اند مدت دو
گفتگو  پايگاههاي نظامي امريكا در 
عراق و استقرار ديرپاي قواي امريكا در 
خاك اين كشور و وظايفش در عراق 

  .را  در بر مي گيرد
    مقامات دو حكومت امريكا و عراق 
مي گويند گفتگوها  تا ماه ژوئيه به 
توافق خواهند رسيد و  براي تصويب 

. ي عراق خواهد شد تقديم مجلس مل
تصويب توافق به مشكل برخواهد 
خورد هرگاه نسبت به امريكا زياد 

  .ارفاق آميز باشد 
     روزنامه جمهوري اسالمي ، در 
سرمقاله خود  اين توافق را  به انقياد 
امريكا در آمدن عراق توصيف و آن را 
تحميل امريكا به مردم تحت سركوب 

  .عراق دانسته است 
ه، جالل طالباني ، رئيس  م16 در ◄

جمهوري عراق، در مصاحبه با العربيه،  
آنها كه مي گويند ايران : گفته است 

براي شورشيان عراق اسلحه مي فرستد، 
نظر شخصي خود را ابراز مي كنند و نه 

من، بعنوان .  نظر حكومت عراق را 
رئيس جمهوري عراق، با اين نظرها 

كه معتقدم  من قويا . موافق نيستم 
روابط ميان ايران و عراق در 
قلمروهاي مختلف مي بايد تقويت 

  .شوند
 مه، رويتر از بغداد گزارش 12 در  ◄

كرده است كه ايران نقش مهمي در 
برقراري آتش بس در شهرك صدر 

علي اديب كه از . بازي كرده است
در سفر : نزديكان به مالكي است گفت 

دو هفته پيش خود به ايران، بخاطر 
ذ ايران در هواداران مقتدي صدر، نفو

از دولت ايران خواستيم در جهت 
قول اديب . برقراري صلح عمل كند 

گوياي نفوذ روز افزون ايران در شيعه 
عراق است و اين امر واشنگتن را 

  .خوش نمي آيد 
  

جنگ و صلح در لينان و انتقاد * 
  :عربستان از ايران 

  
  :   ماجرا اين سان آغاز گرفت ◄
الت حزب اهللا را دولت در  جنب●

  .دولت توصيف كرد 
 حكومت لبنان رئيس گارد امنيت ●

فرودگاه را كه حزب اهللا حمايتش مي 
كرد، بركنار كرد و تصويب كرد شبكه 
تلفني مستقلي كه حزب اهللا ايجاد 

  .كرده است، برچيده شود 
 در بيروت ، اعتصاب و تظاهرات ●

بخاطر كمي دستمزدها انجام گرفت و 
افراد .   عصيان نظامي سرباز كرد به 

مسلح حزب اهللا غرب بيروت شامل دو 
منطقه شيعه و سني نشين را تصرف كرد 
و فرستنده هاي راديوئي و تلويزيوني 

را ) مراد اكثريت مجلس ( » اكثريت « 
  . از كار باز داشت 

 شيخ حسن نصراهللا دستور نافرماني ●
  . مدني را صادر كرد 

ه فوق العاده  اتحاديه عرب جلس●
. تشكيل داد و هيأتي را به لبنان فرستاد

.  مه وارد بيروت شد14اين هيأت در 
بر اثر گفتگو با دو طرف، حكومت لبنان 
تصميم خود را به حال تعليق درآورد و 
حزب اهللا نيز افراد مسلح خود را از 
بيروت بيرون برد و در طرابلس نيز زد 
. و خوردهاي مسلحانه متوقف شدند 

  .رار بر گفتگوي دو طرف شد ق
 در طول مدت زد و خوردها ، ارتش ●

لبنان بطور نسبي بي طرف ماند  و 
موجب عصبانيت كساني چون جنبالت، 

  .رهبر دروزي هاي لبنان شد 
 نمايندگان دو طرف در دوهه ، ●

 17پايتخت قطر گفتگوهاي خود را در 
هدف توافق بر سر . مه ، آغاز كردند 
  . هوري است انتخاب رئيس جم

 به دستور بوش، ناو هواپيما بر امريكا ●
بطرف آبهاي لبنان به حركت آمد و 
بوش ايران را متهم كرد كه با آلت 
كردن حزب اهللا مي خواهد بساط 

  .دموكراسي لبنان را برچيند 
 در برابر، حزب اهللا و دو حاميش، ●

ايران و سوريه امريكا و اسرائيل و 
ا متهم مي حكومت  فئواد سينيوره ر

كنند كه قصد از ميان برداشتن حزب 
آنها حكومت لبنان را .  اهللا را دارند 

آلت فعل امريكا و اسرائيل در اجراي 
  .سياست اين دو قدرت مي دانند 

اما در اين دموكراسي ،  : انقالب اسالمي 
رابطه ها را پول و اسلحه تنظيم مي كند 

شيعه كه اكثريت مردم لبنان را تشكيل . 
ي دهد در حكومت نقش ندارد و حزب م

اهللا خواهان تغيير قانون انتخابات و سهم 
اين .  بيشتر شيعه در حكومت است 

امركه در لبنان حرف اول و آخر را پول و 
اسلحه مي زنند واقعيت است اما واقعيتي 
ساخته مداخله قدرتهاي خارجي در امور 

» دموكراسي « در واقع،  . داخلي لبنان 
بطه قوائي است ميان دولتهاي لبنان را

   . منطقه و امريكا و اروپا
شرحي در باره )  مه 12(   ليبراسيون ◄
 روز خشونت بي سابقه در لبنان از 5

زمان جنگهاي داخلي بدين سو،  انتشار 
  :داده است شامل اين اطالعات 

 تحليل گران اتفاق نظر دارند كه ●
حزب اهللا داراي چنان توان نظامي 

رگاه بخواهد، ظرف چند است كه ه
اما . ساعت بيروت را تصرف مي كند 

بيشتر آنها بر اين نظر هستند كه دست 
  . به اين كار نمي زند 

 اكثريت مجلس با چنان سرعتي به ●
زانو در آمد كه موجب شگفتي تحليل 

تا آنجا كه جنبالت كه در . گران شد 
برابر سوريه و ايران سينه سپر كرده بود 

را دولت در دولت و حزب اهللا 
توصيف مي كرد، خود را ناگزير ديد 
موضعي بگيرد كه سخت به پوزش 

  .طلبي از حزب اهللا شبيه بود 
 در بيروت ، عموم  حكومت فئواد ●

حتي . سينيوره را سرزنش مي كنند 
اينان . مخالفان نفوذ سوريه در لبنان 

وقتي توانائي به اجرا : مي گويند 
شتيد، چرا گذاشتن تصميم خود را ندا

  . اين تصميم را گرفتيد 
 ناظران بر اين نظر هستند كه، به ●

تشويق ايران،  حزب اهللا مترصد 
فرصتي بود براي نشان دادن قدرت 
خود به حكومت لبنان و اكثريت 
مجلس و دو تصويب نامه حكومت اين 
فرصت را براي او ايجاد كرد و شيخ 
حسن نصراهللا اقدام حكومت را اعالن 

حزب اهللا خواند و قواي خود جنگ به 
  .را وارد عمل كرد 

 حكومت لبنان وقتي پي برد كه از ●
حمايت ارتش برخوردار نيست كه دير 

ارتش رويه بي طرفي مثبت . شده بود 
  .بسود مخالفان حكومت اتخاذ كرد 

 گرچه حزب اهللا پيروز از معركه بدر ●
آمد اما اسطوره مقاومت در برابر 

زيرا مردم .  شكست اسرائيل كه بود نيز
بيروت ديدند كه حزب اهللا قواي مسلح 
خود را با تمام تجهيزات وارد بيروت 
كرد، چهار فرستنده طرفدار اكثريت را 

از اين پس، در نظر ... خاموش كرد و
مردم ديگر سازماني نيست كه كارش 
استقامت در برابر تجاوز طلبي اسرائيل 

بلكه سازماني است كه كارش . است
قدرت و مجبور كردن مردم تصرف 

لبنان به زندگي تحت حكومت نظامي 
  .است 

 مه، خبرگزاري آسوشيتدپرس 13در ◄
گزارش كرده است كه پرنس فيصل ، 
: وزير خارجه عربستان، گفته است 

حمايت ايران از كودتاي حزب اهللا 
لبنان به روابط ايران با كشورهاي عرب 

او از .  و مسلمان لطمه وارد مي كند 
ه كشورهاي خاورميانه خواست هم

  .استقالل لبنان را محترم شمارند 
  

توافق دوحه ميان دو طرف * 
 مه و نگراني 21نزاع لبنان در 

حزب اهللا از سوريه بخاطر 
  :گفتگوهاي صلحش با اسرائيل

  
 مه،  دو طرف نزاع لبنان در 21  در ◄

بر سر انتخاب . دوحه توافق كردند
رئيس جمهوري و تشكيل حكومت 

 11 وزير از اكثريت و 16مركب از 
حزب اهللا و ( وزير از  اقليت مجلس 

و بكار نگرفتن اسلحه در ) مؤتافانش 
  .قلمرو سياست 

 مه، اسرائيل و سوريه پرده از 21 در ◄
گفتگوهاي صلح ميان دو طرف به 

اولمرت . پادرمياني تركيه برداشتند
اسرائيل حاضر است بخاطر صلح : گفت

. ياز دادن دور برود با سوريه در امت
اسرائيل : وزير خارجه سوريه گفت 

حاضر است تمامي بلندي جوالن را 
 .تخليه كند

  7در صفحه
  
  

 ؟!پرايزاكتبر سور
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    در برابر، حزب اهللا لبنان نگران 
هش ه اآنست كه سوريه وجه المصال

  .نكند 
وضعيتي كه لبنان : انقالب اسالمي

درآنست و وضعيتي كه عراق و افغانستان 
: عيت را آشكار مي كننددرآنند، يك واق

 حاال ديگر زير پوشش جهاني –خائناني 
 به خدمت قدرت خارجي در –! شدن 

مي آيند و مردمي كه به اين خائنان 
ميدان عمل مي دهند، خود را محكوم 
مي كنند به سرنوشتي چون سرنوشت 

  .اين سه كشور و نيز فلسطين
  

بسته پيشنهادي « 
و بحران » ايران 

ه اتمي ايران ادام
  :دارد 

  
»  بسته پيشنهادي ايران « * 

 –همان پيشنهادهاي خامنه اي 
خاتمي به حكومت بوش است 
! در عبارات و قالبي غير عقالني ؟

:  
، رژيم )  مه 16(   به گزارش رويتر ◄

پس از آنكه بسته پيشنهادي خود را 
براي حل و فصل مسئله اتمي و مسائل 
جهان در اختيار دبير كل سازمان ملل 

 3 كميسر اروپا در سياست خارجي و و
 عضو دائمي شوراي امنيت و 5عضو  از 

آلمان بگذارد، آن را در اختيار روسيه 
از پيشنهادها، .  و چين گذاشته است 

  :دو پيشنهاد مشخص و ملموس هستند 
 تشكيل كنسرسيوم غني سازي – 1

  و. اورانيوم در خاك ايران 
  سپردن تضمين امنيتي به ايران  و– 2

شناختن ايران بمثابه قدرت منطقه اي 
با حق شركت در حل و فصل مسائل 

  .منطقه 
    در بسته پيشنهادي سخني از متوقف 
كردن غني سازي اورانيوم حتي در 

  .مدت گفتگوها نرفته است 
    بقيه مواد مربوط مي شوند به حل و 
فصل مسائل منطقه و مبارزه با تروريسم 

 .  
لماتهاي   رويتر واكنشهاي ديپ

كشورهاي ذيربط را اين سان نقل 
  :كرده است 

 5 يك ديپلمات انگليسي با رجوع به ●
بمحض اين : دولت ديگر، مي گويد

كه شرائط براي گفتگوي كامل آماده 
شدند، ما وارد گفتگو در باره جزء به 
. جزء پيشنهادهاي ايران خواهيم شد

آيا معني : رويتر از او پرسيده است 
ت كه گفتگو در باره سخن شما اينس

پيشنهادهاي ايران موكول به توقف 
غني سازي اورانيوم است؟ ديپلمات 

يكي از  قطعا: انگليسي پاسخ داده است 
شيوه هاي نگرش به اين پيشنهادها 

  . است 
 از يك ديپلمات اروپائي ارشد  ●

 كشور اصرار 6آيا هنوز : پرسيديم
دارند پيش از ورود در مذاكرات، 

د غني سازي اورانيوم را ايران باي
متوقف كند ؟  پيشنهادهاي ايران در 
واقع كمك مي كنند به گفتگوهاي 

بنا بر اين، وقتي گفتگوها آغاز . آينده 
مي شوند مي بايد جزء به جزء موضوع 
بحث شوند و ايران مي داند در اين 

  . باره چه بايدش كرد 
 تحليل گران بر اين نظر هستند كه ●

ه ايران اجراي برنامه اصرار بر اين ك
اتمي خود را  پيش از گفتگوها متوقف 

. كند، ديگر واقع بينانه نيست 
سياستمداران مي بايد سازشي را پيدا 
كنند شامل سپردن تضمين هاي امنيتي 
و بازرگاني و اجازه دادن به ايران 
براي داشتن فعاليتي اتمي تحت 
نظارت مفتشان آژانس بين المللي 

  .انرژي اتمي 
:  ديپلمات انگليسي به رويتر گفت ●

رئيس كميسيون سياست خارجي اروپا، 
خاوير سوالنا، منتظر دريافت دعوتي از 
 6تهران است كه همراه نمايندگان 

كشور به استثناء نماينده امريكا، به 
تهران بروند تا بسته امتيازات پييشنهادي 

.   كشور را تسليم ايران كنند 6اين 
 را دارد كه تلقي هيأت   اين اختيار

اوليه دريافت كنندگان بسته پيشنهادي 
ايران را به طرف ايراني گفتگو 

  .بازگويند 
 ديپلماتهاي ديگري كه از ●

پيشنهادهاي ايران اطالع دارند، مي 
از آنجا كه نگراني جامعه بين :  گويند 

المللي را در باره تحصيل تكنولوژي 
توليد بمب اتمي ، رفع نمي كند، در 

مشكل كاربرد چنداني پيدا نمي حل 
  . كند 

  كه حكومت احمدييي پيشنهادها◄
 دولت 6نژاد ، با تصويب خامنه اي ، به 

ارائه كرده است ، همان پيشنهادهائي 
هستند كه صادق خرازي و سفير 
سوئيس در تهران تهيه و به تصويب 
خامنه اي و خاتمي رساندند و تسليم 

از قالبي كه . حكومت بوش كردند 
براي متفاوت نشان دادن اين پيشنهادها 
با پيشنهادهاي پيشين ، براي پيشنهادها 
: ساخته اند،  بكنار، محتوي يكي است 

گفتگوهاي همه جانبه در باره اتم و 
عراق و افغانستان و حزب اهللا و صلح 
اسرائيل و فلسطين و تضمين امنيتي 
دادن به ايران و لغو مجازات ها و 

مبارزه با تروريسم و روابط بازرگاني و 
عادي شدن رابطه ايران و امريكا  و 
قبول نقش ايران بمثابه يك قدرت 
منطقه در امور منطقه و بعنوان چاشني ، 
اداره بهينه جهان و مبارزه با مواد 

  ...مخدر و نظامي گري و 
     بديهي است ترس از متهم شدن به 
تكرار كار حكومت خاتمي و بازتاب 

امت حزب « م و نيز آن در درون رژي
دليل اصلي منتشر نشدن » اهللا 

  . پيشنهادها است 
  

قول وزيرخارجه روسيه نيز * 
خبر از محتواي پيشنهادها مي 

الوروف مي گويد بايد به : دهد 
ايران تضمين امنيتي داد و 

  :امريكا مي گويد نمي دهم 
  

 مه، الوروف،  وزير خارجه 14 در ◄ 
به ايران مي بايد : روسيه، گفته است 

تضمين هاي امنيتي داد تا كه تنش ها 
  . در خاورميانه فرونشينند 

     الوروف توضيح نداده است چه 
نوع تضمين امنيتي مي بايد به ايران 

تركيبي از : او تنها گفته است . داد 
گفتگوها و امتيازها مي توانند مشكل 
گشاي  غني سازي اورانيوم و بطور 

.  رميانه باشد وسيع تر منازعات در خاو
 كشور 6من فكر مي كنم  : او افزود 

  :اين قدمها را بايد بردارند 
 پيشنهادهاي مشخصي را روي ميز ●

به ايران تضمين هاي امنيتي .  بگذارند 
بدهند  و جاي برازنده اي در گفتگوها 

  . بر سر خاورميانه به ايران بدهند 
    من متقاعدم كه اين روش تنشهاي 

طقه را فرو مي نشانند و موجود در من

موجبات حل مسئله اتمي ايران را 
  . فراهم مي آورد 

  در همان روز، سخنگوي كاخ سفيد ◄
 قدرت طرحي براي 6: گفته است

دادن تضمين هاي امنيتي به ايران 
براي اين كه غني سازي اورانيوم را 

دادن تضمين .  متوقف كند، ندارند 
هاي امنيتي در حال حاضر مطرح 

همانطور كه ما پيش از اين .  ت نيس
گفته ايم بر سر بسته امتيازها موافقت 
كرده ايم و اين بسته بزودي تسليم 

دولتي .  حكومت ايران خواهد شد 
كه نياز به دادن تضمين هاي امنيتي 

زيرا .  دارد يكي و آنهم ايران است 
اين دولت است كه اسرائيل را تهديد 
 به حذف شدن از صفحه روزگار مي

  .   كند 
  
امريكا و اسرائيل خواستار آنند * 

كه جامعه بين المللي اقدام 
برنامه اتمي « ملموس در باره 

  :بعمل آورد : ايران 
  

 به گزارش هاآرتص ، روزنامه ◄
اسرائيلي، سخنگوي نخست وزير 
اسرائيل، درپي گفتگوي  بوش با 

اين دو به توافق : اولمرت ، گفته است 
اقدامي ملموس « به رسيده اند كه نياز 

براي جلوگيري از مجهز شدن ايران » 
اين دو گفته . به سالح هسته اي است 

ما هم نظر هستيم و هر دو خطر را : اند 
مي بينيم  و هر دو مي دانيم كه نياز به 
اقدامي ملموس براي جلوگيري از 
پيشروي ايران در جهت مجهز شدن  به 

  . سالح اتمي است 
نگوي اولمرت      مارك رگو، سخ

اقدامات : توضيح داده است 
ديپلماتيك براي فشار آوردن به ايران 
مفيد هستند  اما آشكار است كه كافي 
  . نيستند و نياز به اقدامات ديگري است 

     از او پرسيده شد آيا مي بايد قوه 
: نظامي بكار برد ؟  او پاسخ داده است 

رهبران بسياري از كشورها در باره 
 از گزينش ها گفتگو كرده اند بسياري

كه روي ميز هستند و اسرائيل با آنها 
اسرائيل از سفر : او گفت . موافق است 

پرزيدنت بوش به اسرائيل و توافق 
هاي دو طرف، از جمله در باره ايران ، 

در گفتگوها با . راضي است  كامال 
رئيس جمهوري امريكا ، در طول 

روشن اقامت او در اسرائيل ،  بر ما 
كرد كه اظهارات بوش در باره برنامه 

او . اتمي ايران عمل به همراه دارند 
هم در گفتگوها با مقامات اسرائيل و 
هم در سخنراني در مجلس اسرائيل، در 
. باره ايران ، قوي و قطع سخن گفت 

نه تنها در آنچه به برنامه اتمي ايران 
بلكه در باره نقش ايران در خاورميانه 

  . نيز 
در جريان گفتگوهاي بوش با اهود     

باراك، وزير دفاع اسرائيل، داده هاي 
بيشتري به رئيس جمهوري امريكا ارائه 
شدند حاكي از نادرست بودن ارزيابي 
سازمانهاي اطالعاتي امريكا در اين باره 

،  از ادامه 2003كه ايران از اواخر 
دادن به اجراي برنامه توليد بمب اتمي 

يك منبع اسرائيلي . ت منصرف شده اس
ابراز اميدواري كرد كه اطالعات 
جديد بر رويه حكومت بوش در قبال 
برنامه اتمي ايران اثر خواهند گذاشت 

اولمرت، دو هفته ديگر به واشنگتن .  
مي رود و در اين موضوع با مقامات 

   . امريكا گفتگو خواهد كرد
  

گفتگوهاي ايران با آژانس * 
 -تميبين المللي انرژي ا

گزارش البرادعي  در دست 
  :انتشار 

  
  ) 2008 مه 12(  خبرگزاري رويتر ◄

از تهران، گزارش مي كند كه، در اين 
تاريخ، گفتگوهاي هيأت اعزامي از 
سوي آژانس و ايران، در تهران ، 

از طرف ايراني علي . شروع شده است 
اصغر سلطانيه و از سوي آژانس ، هرمن 

ه، گفتگوهاي ناكرتس ، در اتاق دربست
اين گفتگوها .  خود را آغاز كرده اند 

سه روز بطول مي انجامند و در سطح 
موضوع .  كارشناسان انجام مي گيرند 

گفتگوها اطالعاتي هستند حاكي از اين 
كه ايران به اجراي برنامه توليد بمب 

  نيز ادامه 2003اتمي ، بعد از تاريخ 
يادآور مي شود كه . داده است 

ي اطالعاتي گفته اند، از آن سازمانها
ببعد اجراي اين برنامه را متوقف كرده 

ايران گفته است تا پايان ماه مه .  است
ساختگي بودن اين اطالعات را براي 

  .آژانس مدلل خواهد كرد
  
كوشش جديد آژانس بين *

المللي انرژي اتمي براي يافتن 
مدارك حاكي از اينكه رژيم 

ي ايران دركار توليد سالح اتم
  :است به جائي نرسيد 

  
 مه ، آسوشيتدپرس از وين و 20 در ◄

از قول ديپلماتها گزارش كرده است 
كه آژانس در كوشش خود براي يافتن 
مدارك حاكي از وجود برنامه توليد 
بمب اتمي در ايران ، به جائي نرسيده 

  . است 
    اين بجائي نرسيدن در گزارشي كه 

د، البرادعي به زودي منتشر مي كن
  .   تشريح مي شود 

  

 -بمب گذاري  
  -ترورشوندگان 

 -زمان عزل منتظري
سعيد امامي و نقش او 

  ...و
  

خبرهاي اين فصل را در : انقالب اسالمي 
دو قسمت از نظر خوانندگان مي 

  :گذرانيم

  

سرايت بمبگذاري به ايران 
» خوديها « يا بمب گذاري 

پيش از سفر خامنه اي به 
 نفري 600 فهرست –شيراز 

  ترور شوندگان؟
  
انفجار در شيراز و تدارك *

انفجار در نمايشگاه كتاب تهران 
  ؟!و مدرسه گلپايگاني در قم 

  

انفجار بمب در حسينيه رهپويان ◄
شيراز ، سه رفتار و در سه زمان را ببار 

  :آورد 
در اين دوره  انفجار .  دوره انكار – 1

ناشي از وجود مواد منفجره در غرفه 
قرار بر سفر خامنه اي به . ت بوده اس

» دفاع مقدس « شيراز بوده و نمايشگاه 
ترتيب مي داده اند و مواد منفجره 
منفجر شده اند و عده اي را كشته و 

  . زخمي كرده اند
امام جمعه شيراز و (   دوره انكار - 2

مسئوالن رژيم در شيراز و مسئوالن 
از جمله، ( و اعتراض ) رژيم در تهران 

و نسبت ) ي روحاني حسينيه  از انجو
دادن انفجار به وهابي ها و بهائي ها و 

  .گروه رجوي 
 دوره پذيرفتن انفجار و نسبت – 3

  :دادن آن به عوامل امريكا  و انگليس  
دستگاه )  مه 12(   به گزارش رويتر ◄

قضائي ايران اعالن كرد كه امريكا و 
انگلستان را به خاطر حمايت مالي از 

نفجار شيراز را سازمان داده كساني كه ا
اند،  تحت تعقيب قضائي قرار مي دهد 

سخنگوي قوه قضائيه، علي رضا . 
جمشيدي اين گروه را عوامل انگلستان 

  . و امريكا ناميد 
» وزير «      هفته پيش از اين تاريخ،  

 5 تروريست، 6از : واواك اعالن كرد 
اين گروه به . تن را دستگير كرده ايم 

 و انگلستان ارتباط مي داشته اند  امريكا
و مسبب انفجار شيراز شده اند كه در 

 تن زخمي 200 تن كشته و 14آن، 
اين سخنگو نگفت قوه قضائيه . شدند 

امريكا و انگلستان را چگونه تعقيب 
  . قضائي خواهد كرد 

 يك مقام ، ارديبهشت 21در ◄ 
 "جهان"خبرنگار به  رژيم "آگاه"

مب گذاري هاي طرح ب « :گفته است 
: گسترده در كشور خنثي شده است 

اخيرا اعضاى يك باند كه تصميم 
داشتند، مصالى بزرگ تهران محل 
برگزارى نمايشگاه بين المللى كتاب را 

 اخيرا    . منفجر كنند ، دستگير شده اند
اعضاى يك باند كه تصميم داشتند ، 
مصالى بزرگ تهران محل برگزارى 

 كتاب را منفجر نمايشگاه بين المللى
   . كنند ، دستگير شده اند

 درجريان اين توطئه بمب گذارى       
دو نفر تروريست تقريبا هشت كيلو گرم 
مواد منفجره را از شيراز به تهران 

  هنگام فرآورى  . انتقال داده بودند
مواد منفجره در هتل جهان تهران، 
مواد مشتعل شده و منفجر مى شود كه 

كى از تروريستها به در جريان آن ي
هالكت مى رسد و نفر دوم نيز متوارى 

 هنگام خروج از مرز در او. مي گردد
   . شمال كشور دستگير مى شود

تروريست دستگير شده اقرار كرده    
است، انفجار مدرسه فيضيه و مدرسه 
آيت اهللا العظمى گلپايگانى كه مركز 
تدريس دروس سطوح و دروس عالى 

ه اى زيادى از است و در روز عد
اساتيد و طالب در آنجا حضور دارند ، 
  . در برنامه بمب گذارى آنها بوده است

وي، دريافت پنج ميليون جايزه براى 
ترور هر شخصيت روحانى را از ديگر 

   . اقرارهاى اين تروريست عنوان كرد
 7افراد دستگير شده در اين رابطه     

نفر بوده كه بوسيله يك رابط زن با 
كي از كشورهاي مهم اروپايي ارتباط ي

 با استناد به اعترافات اين ايران. داشتند
افراد، مشخصات رابط زن را براي 
شناسايي و بازداشت در اختيار اينترپل 

  . قرار داده است
،  خبرگزاري 2008 مه 14   در ◄

: فرانسه از تهران گزارش كرده است 
  تن را  در ارتباط 12ايران مي گويد 

 8فحهدر ص

 ؟!اكتبر سورپرايز
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با بمب گذاري در حسينه اي واقع در 
اين عده . شيراز، دستگير كرده است 

اعتراف كرده اند كه توسط مأموران 
امريكائي تعليم ديده و از آنها ، پول 

علي رضا جمشيدي . دريافت كرده اند 
، سخنگوي قوه قضائيه گفته است كه 
اين عده اعتراف كرده اند عوامل 

آنها .  اند امريكا و انگلستان بوده
محاكمه و به اشد مجازات خواهند 

موجودي حسابهاي بانكي آنها . رسيد 
روشن كرد كه از  امريكا و انگليس 

  . پول دريافت كرده اند 
ايران همچنين امريكا و انگلستان را      

متهم مي كند كه پول و اسلحه به 
گروه هاي وابسته به خود مي دهند و 

ي، حادثه آنها روزمره در مناطق مرز
بمب گذاري .  هاي خونين مي سازند 

زيرا ده سالي بود . در شيراز مهم است 
كه در شهرها بمب گذاري نشده بود و 
شيراز نه در مرزي از مرزها واقع است 
  . و نه محل سكناي قومي  از اقوام است

 ارديبهشت 25 محسني اژه اي در ◄
اين تروريست قرار بود سر :  گفته است 

روسيه در ايران را منفجر كنسولگري 
با اين كار قصد داشتند رابطه . كند 

اش را به هر شكلي  بين ايران و همسايه
به هم بزنند و دستگاهايي براي نيل به 
اهدافشان و انفجار در سر كنسولگري 
وارد كرده بودند كه اين موضوع در 

  . حال بررسي است
 مه، خبرگزاري فرانسه از 14  در ◄

رده است كه محسني تهران گزارش ك
 تن 15اژه اي شمار دستگير شدگان را 

« خوانده و گفته است اين گروه 
بوده و توسط امريكائيها » سلطنت طلب 

شيوه هاي بمب . تعليم ديده اند 
گذاري و فرار بعد از انجام عمل 

.  را آموزش ديده اند ... تروريستي و
اين گروه با فرستنده تلويزيوني كه 

ات بر ضد خدا ، قرآن و همه روز تبليغ
پيامبر مي كند و اين كار را شخصي به 
نام فوالدوند و به مأموريت از سوي 

  .انگليس و امريكا  مي كند 
، به ) ارديبهشت 28(  ماه مه 17 در ◄

گزارش رويتر از تهران، محسني اژه 
: اي روزي پيش، از آن، گفته است

عوامل امريكائي كه توسط امريكا تعليم 
در حسينيه شيراز بمب گذاري ديده و 

كرده اند، قصد داشته اند لوله هاي 
  . نفت را نيز منفجر كردند 

:      پيش از او، احمدي نژاد  گفته بود 
ايران مدارك در اختيار دارد حاكي 
از اين كه امريكا و انگلستان و اسرائيل 

  .آمران انفجار شيراز بوده اند 
كار و اما چرا نخست ان:  انقالب اسالمي 

بعد كشف گروه تروريست منتسب به 
امريكا و انگليس ؟  نخست انكار به اين 
دليل كه اذعان به بمب گذاري بمعناي 
سرايت  بمب گذاري از عراق و افغانستان 
و پاكستان به ايران ، آنهم  در روزهاي 
پيش از سفر خامنه اي به شيراز بوده 

بعد اعتراف زيرا مقتوالن و .  است 
از افراد سپاه پاسدار و بستگان مجروحان 

آنها بوده اند و واقعيت بقدري آشكار بوده 
است كه انكار آن گوياي وحشت رژيم از 
توسعه ناآرامي هاي مسلحانه تلقي مي 

ناگزير، دير هنگام،  به وجود . شده است
اما هنوز يك . انفجار اعتراف مي شود 

انفجار داخلي يعني : مسئله مانده است 
ها سازمان داده شده » خودي « از سوي 

است و يا براستي گروهي تروريست 
دست نشانده امريكا و انگليس آن را 
سازمان داده است ؟ گزارش زير از ايران 
است و در آن سعي شده است به اين 

   :پرسش پاسخ دهد
    

گزارش در باره لو دادن ها و * 
لو رفتن هاي ناشي از ترس و 

  :رازچرائي بردن خامنه اي به شي
  

قبل از عيد، خبري انتشار پيدا كرد ◄
در باره  سفر پنهاني جواد الريجاني به 
قطر و مالقات او با يك گروه خارجي 

شكل و .  در يكي از هتل هاي قطر
با :  شمايل او اينگونه توصيف شده بود

كالهي مكزيكي و سيگار برگي بر لب 
وارد آن هتل شد و به محل جلسه 

حل راه نمي كسي را به آن م. رفت
  .دادند 

    همراه با اين خبر، خبر ديگري انتشار 
پيدا كرد حاكي از اين كه  در همان 
ساعت  و همان شهر شهبازي  نيز همراه 
دختر بزرگش، بدون حجاب، در 
خيابان، در حال قدم زدن و خريد 

علت آوردن اين . كردن بوده است
خبر همزمان با خبر ديدار محمد جواد 

 يك گروه خارجي، آن الريجاني با
با اين كه قيد شده . زمان دانسته نبود

  . بود او  با برخي مقامات ارتباط دارند 
چندي بعد خبري رسيد كه ◄

دانشجويان در شيراز تحصن كرده اند 
و با مسئوالن دانشگاه درگير و برخي از 

  . آنها دستگير شده اند 
  خبر بعدي اين بود كه برخي از ●

 ميانشان، برخي از دانشجويان كه در
دانشجويان هوادار احمدي نژاد هم 
بوده اند در يك درگيري در خيابان 
قصر الدشت شيراز مورد حمله نيروي 
انتظامي قرار گرفته و برخي از آنها، 
. بعد از ضرب وشتم دستگير شده اند

علت اعتراض دانشجويان و درگيري 
ها اين بوده است كه دانشجويان 

دو برج در خيابان مخالف ادامه ساخت 
از قرار، . كوچك قصر الدشت بوده اند

« اين دو برج متعلق به حداد عادل، 
دانشجويان . مجلس هستند»   رئيس 

معترض به حكم قوه قضاييه زنداني 
  . شدند

 در اين ميان، شهبازي كتاب خود را  ●
در باره زمين خواري و مافياي زمين 

در آن، رد . خواري در شيراز نوشت
برخي از فرماندهان سپاه از جمله پاي 

فرمانده سپاه استان فارس و ياران وي 
و » قاضيان « و نيز مسئوالن واواك و 

اوقاف و ديگر دست اندركاران در اين 
اختالس ها و زد و بند ها و آتش زدن 
باغ ها و تقسيم و فروش زمين هاشان 

در نتيجه،  . به ميان آمد»  مردم « به 
 فارس كه وابسته به همه مسئوالن استان

قم و تهران بودند افشا شدند و زير 
  . سئوال رفتند 

 شهر شيراز وضعيت آشفته اي يافت ●
همه مسئوالن و مديران و سران 
مافيايي استان در اين خورد و برد هاي 
كالن كه به هزار ميليارد تومان سر مي 
زند،  شركت دارند در حالي كه مردم 

 انتخابات .از فقر به جان آمده اند 
مرحله اول نشان داد كه وضعيت نظام 
. در اين استان به شدت خراب است

تحريم وسيع انتخابات از سوئي و 
 نفر از نيروهاي مستقل يا به 7انتخاب 

 نفر از 4اصطالح اصالح طلب  و 
وابستگان به مافياها از سوي ديگر، 
بيزاري شديد مردم را از مافياها آشكار 

  .كردند
، وضعيت شهر شيراز بحراني   بدين قرار

در اين .  بود و نياز به آرامش داشت 
وضعيت، رژيم مافياها ، نياز به حادثه 
داشت تا به آن را دست آويز بگير و 
ببند و فرو نشاندن حركت اعتراضي 

  :كند 

 در گذشته،  هر زمان وضع خراب ◄
مي شد، خود انفجاري را ترتيب مي 

ئي مي » صحنه كربال « دادند و 
بحران عبور مي كردند « آراستند و از 

عوامل رژيم چرا در اين استان ، .  » 
مانند ديگر استانها از همان روش هاي 
قبلي استفاده نكرده باشند و  بمبي را 
در حسينيه منفجر  نكرده باشند ؟  در 
اين جا، بسيار بعيد مي دانند كه يك 
گروه تروريست ،  عامل امريكا و 

اني كه مافياها نياز انگليس،  درست زم
به انفجاري از اين نوع داشتند، دست 

اين انفجار را از .  به اين كار زده باشد
انفجارهائي از اين نوع مي دانند كه 
: در گذشته نيز سازمان داده مي شدند 

بمب گذاري در حرم امام رضا ، بمب 
گذاري در مسجدي در زاهدان، بمب 
گذاري در ميداني در مشهد، بمب 

اداره اي در اهواز، بمب  ري درگذا
گذاري مقابل دفتري در تهران، بمب 

مقابل بنگاه مسافربري در  گذاري
  ... كرمانشاه و 

     در آن بمب گذاريها ، عده اي را 
كشتند و زخمي كردند و به استنادشان،  
شرايط و جو را به شدت امنيتي كردند 
و در جو امنيتي شروع به دستگيري 

ادي كه مي بايست مخالفان و افر
  .دستگير شوند، مي پرداختند 

      وضعيت در شيراز اگر انفجار آميز 
مافياها نياز به . نبود، سخت بحراني بود 

بمبي در حسينه . يك انفجار داشتند 
اي منفجر كه مورد عالقه كليه 

 – امنيتي – واواكي –نيروهاي سپاهي 
به بهانه آن،  . قضايي و كالن مافياها بود 

گ غيرت اين مافياها از يقه خارج ر
شد و مسئولين تامين امنيت استان به 
سرعت استان را در شرايط ويژه قرار 

  : دادند 
 بگير و ببندها شروع شد و دزدان ●

براي تامين امنيت مردمي كه تا چند 
روز پيش خود آنان را زير سئوال برده 
بودند دست به كار شدند و كساني را 

ير كنند دستگير كه قرار بود دستگ
كردند و جو را  جو وحشت و 

همراه با آن،   مراسم پر . تروركردند 
شكوهي برپا كردند و به گريه و ماتم 

  .نشستند
 زمينه را آماده كردند براي اينكه ●

رهبر مافياها به شيراز سفر كند و در 
با . محل، آنها را مورد تاييد قرار دهد 
رد ورود او همه دزدان و مافيايها مو

نيز »  آقا « سهم  .  تفقد قرار گرفتند 
جمعي قرباني شدند . پرداخت شد 

  ! »رهبر «فداي سر 
    رهبر به شيراز وارد شد و باندها را 

در نوبتي : به حضور پذيرفت 
فرماندهان سپاه و باند سركوبگر را و در 
نوبتي  روحانيان دولتي همدست 
مافياها را و در نوبتي نيروهاي قضايي 

ر نوبتي ديگر اوقافي ها را و در ود
نوبتي ديگر چماقداران و نيروهاي 

  . را ... امنيتي و 
     در شيراز هر كس كه مسئله دار بود 
به حضور رهبر رسيد و مورد تاييد قرار 

او و مافياها  به مردم نشان . گرفت 
اينهمه آوازه ها از رهبر « دادند كه 

ن  و هر چه رهبر بگويد بايد هما» بود 
  .شود 
و بالخره مانند، هميشه فردي، اينبار ◄ 

در رشت دستگير  و گفته شد سلطنت 
. طلب و عامل بمبگذاري بوده است 

مانند انفجار حرم امام رضا و قتل 
كشيشان و انفجار ميدان آب مشهد و 
انفجار مسجد زاهدان و  قتل دكتر 

  ... سامي و انفجار هاي اهواز  
 نيز مي  افيا قبال از اين حرفها  سران م●

در بمب گذاري حرم امام رضا، .  زدند

براي دستگيري بمب گذار حتي تا 
در بمب گذاري .  پاكستان نيز رفتند 

ميدان آب مشهد تا سازمان مجاهدين 
در بمب گذاري هاي اهواز .  نيز رفتند

اما بعدا مشخص .  تا انگلستان هم رفتند 
شد كه بمب گذاران از افراد واواك 

در بمب گذاري هاي ترهان . ه اند بود
در زمان انتخابات رياست جمهوري  
قبلي نيز همه متهم شدند اما كار كار 

اينست كه اگر اين . سپاه پاسداران بود 
بار ، هويت افراد گروه و خود گروه را 
آشكار كردند و محاكمه اي علني 
ترتيب دادند، ممكن است بتوان گفت 

 و گسيل كار يك گروه تروريست بوده 
كنندگان اين گروه خواسته اند مقابله 

امري كه بسيار بعيد به . به مثل كنند 
  .نظر مي رسد 

 در قتل ها نيز همه متهم بودند اما ●
كار كار واواك و سپاه و گروههاي 
« مافيايي نظام بود و اين بار نيز نياز  

به كربال عده اي را »  مقام واليت فقيه 
 آن عده اي به كشتن داد و بر اساس

دستگير شدند و در نهايت بمب گذار از 
سلطنت طلبان بود كه در رشت دستگير 
شد و شيراز به نظر مافياها آرام شد و 
رهبر جلوس فرمودند و مافياها را مورد 

  .تفقد قرار دادند 
سياست دان است و » رهبر«  اما نه ◄

درك آن را دارد و نه گروههاي 
 را كه مافيايي توان هضم اين مسئله

اگر اژدهاي خفته به حركت آيد و 
اگر مردم تصميم به بر انداختن رژيم 
بگيرند،  هيچ نيرويي و هيچ حادثه 
سازي و هيچ بگير و ببندي مانع آنها 

با وجود اين، آثار و . نخواهد شد 
عالئم ترس در گردانندگان رژيم و 
:  حتي مأموران قابل مشاهده اند 

ايشي و  تحريم گسترده انتخابات فرم
مخالفت هاي علني مردم به بهانه 

 مخالفت هاي علني برخي از وگراني 
مسئوالن به بهانه حمايت از امام زمان و 
مخالفت هاي علني برخي از مسئوالن 
با تصرف انحصاري قدرت توسط عده 

شدن » آزاديخواه « اي معدود و 
عالئم ترسي ... برخي از سركوبگران  و 

ژيم بروز مي هستند كه گردانندگان ر
  دهند 

    شتاب در زد و بندها و خورد و 
بردها و اختالس هاي كالن و خروج 
سرمايه ها از كشور و نزديك شدن 

ها به مردم  و » شخصيت « برخي از 
افشاي برخي از مطالب پوشيده و 
مخفي و سري و محرمانه از سوي 
 –برخي از مسئوالن و مقامات امنيتي 

يانگر آنند كه ب...  سياسي و –واواكي 
برخي از سران و مسئوالن نيز اوضاع را 

كه از » رهبر« اما  . نامساعد مي بينند 
كم دانش ترين افراد اين كشور است 
توان درك اين وضعيت نابسامان و 
شدت نابساماني  را ندارد و همچنان بر 
استبداد و خودمحوري خود پافشاري 

باشد كه مانند صدام و .  مي كند
 و شاه سابق زمان حركت ميالتسويچ

مردم فرا برسد و او را به اتهام جنايت 
  .عليه بشريت به محاكمه كشانند 

  
گزارش در باره انتقال اداره *

ترورها از واواك به سپاه و 
  تن كه 600وجود فهرستي از 

  :بايد ترور شوند 
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ور بني صدر و شامل اين گزارش تر
  :نكات است 

 در سالي كه گذشت و سالي كه آغاز ●
شده است، حمالت تبليغاتي بي سابقه 
اي بر ضد بني صدر انجام گرفته است 

اما آيا نقشه ترور او نيز تهيه . و مي گيرد
شده و آماده اجرا است ؟ آنچه مسلم 
است نام او در فهرستي است كه از 

 كه بايد ترور  تن تهيه شده است600
اين فهرست كه شخصيت هاي .  شوند

مقيم داخل و خارج از كشور را در بر 
در . مي گيرد، همچنان محرمانه است

گذشته، فهرست هائي از ترور 
فهرست هاي . شوندگان منتشر شده اند

اما اين فهرست .  نفري300 و 200
محرمانه است و معلوم ما نيز نيست كه 

، رژيم در چه شرائطي چون گذشته
  . دست به ترورهاي گسترده خواهد زد 

 ما اطالع داريم كه اداره ترورها از ●
و . واواك به سپاه منتقل شده است

سپاه مأموران ترور را اغلب از لبناني ها 
  . و فلسطيني ها بر مي گزيند 

  علت انتقال نيز بي خاصيت شدن 
در حال حاضر،  واواك . واواك است 

صرف تخريب  بيشتر نيروي خود را 
مهره هاي داخل رژيم از جناح مخالف 

براي مثال، . مي كند» اصول گرايان « 
واواك بسيار كوشيد حسين موسويان 
را به زندان بياندازد و يا حتي حكم 

اما . اعدام او را از قوه قضائيه بگيرد
  . ناكام شد 

 توجه بايد داشت كه رژيم براي ●
حذف شاخص هاي اپوزيسيون ملي،  

 بدين سو، از 77ص از پائيز بخصو
روشهاي ديگر غير از كشتن با سالح و 
بمب گذاري  استفاده مي كند به 
ترتيبي كه هم ترور انجام شود و هم 
به توان  آن را به ديگري نسبت داد و 

  . يا جنايت را لوث كرد 
  
اختالف احمدي نژاد و حداد * 

  :عادل و موضع خامنه اي 
  

داد عادل  اختالف احمدي نژاد با ح◄ 
احمدي . اوج تازه اي گرفته است 

 كه به رياست –نژاد به علي الريجاني 
فراكسيون اصول گرايان انتخاب شده 

در نتيجه، .  نزديك شده است–است 
مخالفان او در مجلس هشتم به حداد 
عادل رو آورده اند در اين ميان، 

موضع . خامنه اي موضعي نگرفته است
يرا به هر دو ز. علني نيز نخواهد گرفت

اما از آنجا كه وضعيت .  طرف نياز دارد
هيأت وزيران سخت خراب است و 
بدي وضعيت اقتصادي سبب تزلزل 
حكومت او شده است، احمدي نژاد 
براي تغيير وزيران خود سخت زير 

اين تيترها، آنهم با وجود . فشار است
« : سانسور مطبوعات، گويائي دارند
وانيد آقاي احمدي نژاد اگر نمي ت

احمدي نژاد بايد « و » استعفاء دهيد 
  ... و» استيضاح شود 

     وضع احمدي نژاد و حكومت او در 
با همه . مجلس جديد نيز خوب نيست

تالشي كه شد مجلس يكدست شود، 
زمان شروع بكار مجلس . يكدست نشد

انتخاب رئيس . جديد نزديك است
مجلس آرايش قوا را در مجلس 

نچه معلوم است آ. مشخص خواهد كرد
در حال افول بودن ستاره حكومت 

گرچه او در . احمدي نژاد است
انتخابات رياست جمهوري شانسي 

از تهران اميد . ندارد، اما بيكار نيست
بريده است و سعي دارد با خرج كردن 
پول دولت در شهرها براي خود شبكه 

  . اي از حاميان دست و پا كند 
جهان      وضعيت رژيم در منطقه و 

 خوب نيست و هر اتفاقي ممكن است 
  در داخل كشور نيز وضعيت بسود . بيفتد

 9در صفحه
  

 ؟!اكتبر سورپرايز
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به زيانش در . رژيم تحول نمي كند
از اين رو، حداد عادل . تحول است

بعنوان نامزد رياست جمهوري مطرح 
او سعي مي كند بيشتر از گزينه . است

هاي ديگر، خود را به خامنه اي 
 او را بدست نزديك كند و اعتماد

  .آورد
  حداد عادل مي بيند كه روش 
احمدي نژاد ضربه بي سابقه اي بر پيكر 

هم از نظر بين . رژيم وارد كرده است
المللي و هم از نظر اقتصادي و هم از 
نظر بي اعتبار شدن سران رژيم و منفور 

اينست كه . شدن هرچه بيشتر خامنه اي
زمان مناسبي را براي درگير شدن با 

ابالغ . دي نژاد انتخاب كرده استاحم
مصوبات مجلس به اين بهانه كه 
احمدي نژاد در مهلت مقرر اين كار را 
نكرده است و مكاتبات ميان او و 
احمدي نژاد كه به دنبال آورد و اينك 
كشماكش بر سر رياست مجلس و مهمتر 

حداد عادل  . از آن، مهار مجلس هشتم 
 « موقعيت علي الريجاني را، بعنوان

از دستش بدر » اصول گراي خردگرا 
نقش بزرگ تر در از . آورده است

دست رفتن موقعيت  را الريجاني خود 
اتحاد با قالي باف و : بازي كرده است

رضائي و برهم زدن اين اتحاد و 
نزديك شدن به احمدي نژاد او را 
كسي مي نماياند كه ثبات  رأي ندارد 

  . و اهل وفاي به عهد نيست 
ا توجه به دو امر، مي توان گفت      ب

چرا خامنه اي در علن دخالتي در اين 
 احمدي – 1: كشمكش ها نمي كند

 –نژاد نسبت به او و فرزندش مجتبي 
كه نقش مهمي در رساندن احمدي 
نژاد به رياست جمهوري بازي كرده 

دست .  فرمانبردار بوده است –است 
كم خيال خامنه اي از بابت ايجاد 

مقام معظم « ردن براي مزاحمت نك
 – 2.  آسوده بوده است » رهبري 

احمدي نژاد بي كفايت از كار بيرون 
آمده و وضعيت را چنان بهم ريخته 
است كه آسان قابل جمع و جور 

  . كردن نيست 
     اما اگر در علن عمل نمي كند ، بي 

او از حداد عادل . كار نيز نيست 
  . حمايت مي كند 

  

مي شود اينكه ولي فقيه ن

ناصرالدين شاه مي شود و 

ماجراي دعوت خميني از 

 منتظري -خوئي به ايران

 سعيد -چه وقت عزل شد؟

  :امامي و نقشهاي او؟
  

هاشمي رفسنجاني تكذيب مي * 
كند كه با واليت فقيه مخالف 

  :بوده است اما 
  

رجا نيوز مدعي شده است كه ◄ 
هاشمي رفسنجاني در كتابي كه حاصل 

:  كالم است، گفته است گفتگو با زيبا
 شايد خيلي ها ندانند كه وقتي در

مجلس خبرگان به بحث واليت فقيه 
كه توسط عده يي مطرح شد، رسيديم 

البته االن كساني  .من مخالفت كردم
هستند كه خيلي منتقدانه و حتي 
 مخالف با واليت فقيه برخورد مي كنند

 و در مجلس 58-59اما در سال هاي 
س امروزشان حرف خبرگان درست عك

متن همه  خوشبختانه. نددمي ز

. مذاكرات به طور كامل وجود دارد
آقاي آذري قمي وقتي اين اواخر 

بود، در جلسه گفته بود  مخالف شده
كه آقاي هاشمي در زمان تنفس يكي 

 -است از جلسات مجلس خبرگان گفته
تعبيري را از من نقل كرد و من يادم 

لي فقيه  اينكه شما مي گوييد و-نبود
در . شود، ناصرالدين شاه مي شود نمي

يا مثالً وقتي . بحث ها اين گونه بودم
بود، مي دانيد كه  بحث رهبري مطرح

قبالً در قانون اساسي ما هم شوراي 
 .رهبري و هم رهبري تكي داشتيم

وقتي كه مي خواستيم اصالح كنيم 
عده يي گفتند كه شوراي رهبري نه و 

فت كردم و مخال هم من. فقط رهبري
. هم آقاي خامنه يي مخالفت كردند

من و ايشان در جهت مخالف صحبت 
ولي خوب به رغم مخالفت ما با  كرديم

حذف شوراي رهبري، پيشنهاد حذف 
  .درأي آور

 دفتر هاشمي رفسنجاني اين قول را ●
اعتقاد : تكذيب كرد و تصريح كرد

ايشان به واليت فقيه اظهر من الشمس 
  .است 

  : مي انقالب اسال
 بهنگام تصويب پيش نويس قانون – 1

اساسي در شوراي انقالب، حتي يكبار نيز 
پيش . نامي از واليت فقيه برده نشد
يعني  . نويس به اتفاق آراء تصويب شد 

بهشتي و خامنه اي و هاشمي رفسنجاني 
و موسوي اردبيلي و مهدوي كني و با 

  .هنر به آن رأي دادند 
لف مجلس  هاشمي رفسنجاني مخا– 2

: مؤسسان بود و در حضور خميني گفت 
عده اي قشري وارد آن مجلس مي شوند 

  .مي كنند در قانون اساسي ... و
 پيش از انتخابات فرمايشي  رياست – 3

جمهوري نهم، پسر او با يو اس تو دي 
اگر پدر من به : مصاحبه كرد و گفت 

رياست جمهوري انتخاب شود  يا رهبر را 
  . گرداند ملكه انگليس مي

 خود او دست كم دو نوبت توضيح – 4
داده است كه واليت فقيه حكمي از 

مردم با آن موافقت . احكام دين نيست 
  .كرده اند

 در مجلس خبرگان نه هاشمي – 5
. رفسنجاني عضو بود و نه آذري قمي

گرچه ممكن است هاشمي رفسنجاني  
  .  آمد و شد مي كرده است

  
ئي ماجراي دعوت آيةاهللا خو*

به ايران توسط خميني و رد 
دعوت بخاطر مخالفت با واليت 

  :فقيه 
  

 كسي كه در جريان دعوت خميني ◄
از آية اهللا خوئي به ايران بوده است 

  :ماجرا را اين سان نقل مي كند 
 حاج آقا تقي قمي كه از روحانيان  ●

شاگرد آية اهللا خوئي بوده است، در 
رد قم، بهنگام تدريس، واليت فقيه را 

خميني دستور مي دهد بساط . مي كند 
در مسجدي كه امام . او را بر چينند 

جماعت آن بوده است ، چماقداران 
  .به او حمله مي كنند 

مگر شما حاج :      از خميني مي پرسند 
آقا تقي قمي را نمي شناسيد و نمي 
دانيد كه مخالفت او مخالفت سياسي 
نيست و يك نظر فقهي است ؟ خميني 

چرا او را مي شناسم و : خ مي دهد پاس
اما . در تقواي او نيز شك ندارم 

هركس بر سر راه  نظام قرار گرفت، 
  . بايد از سر راه برداشته شود 

نزد ) سفير در عراق (      و چون دعائي 
با : خوئي مي رود و به او مي گويد 

توجه به رويه دولت بعثي مصلحت 
 نيست شما در نجف بمانيد و از شما
دعوت مي كنم به ايران بيائيد ، او 

به ايشان بگوئيد شما : پاسخ مي گويد 
نظر فقهي شاگرد مرا در باب فقدان 
مبناي فقهي واليت فقيه تحمل نكرديد 
. و چماقدار به سر وقت او فرستاديد

چگونه مرا كه صاحب همان نظرم 
تحمل خواهيد كرد ؟ خير مصلحت 

  .اينست كه من در نجف بمانم 
از ( ستني است كه ميرزاي نائيني  دان●

مراجع تقليد و استادان بنام حوزه 
واليت ) نجف و از موافقان مشروطيت 

فقيه را نظريه ترس و جبن توصيف 
  . كرده است 

  
خميني منتظري را بهنگام * 

دستگيري سيد مهدي هاشمي به 
جرم انتشار خبر آمدن هيأت 
 امريكائي به رياست مك فارلين 

« از مقام  ) ان گيت افتضاح اير( 
عزل كرده » قائم مقام رهبري 

بود اما قدغن كرده بود تا دست 
دادن فرصت كلمه اي در اين 

  : باره گفته شود 
  

  مي دانيم كه  منتظري به كشتار ◄
 اعتراض مي 1367زندانيان در تابستان 

چون بركناري رسمي او همزمان . كند
شد با انتشار اعتراض نامه هاي او به 

ني در مطبوعات جهان، عده اي خمي
گفتند علت بركناري او انتشار اعتراض 

اما اينك معلوم مي . نامه ها بوده است
شود كه درپي اعتراض او به حضور 
هيأت مك فارلين به ايران و انتشار 
گزارشها در باره حضور هيأتي 

 اسرائيلي به رياست مك –امريكائي 
فارلين در ايران، در خارج از كشور و 

ز پرده بيرون افتادن آن افتضاح ا
بزرگ، سيد مهدي هاشمي و 
. همكارانش دستگير و اعدام مي شوند 

همان زمان، خميني منتظري را بركنار 
مي كند و منتظر فرصت مي شود تا او 

قائم « را ناگزير از كناره كيري از  مقام 
و چون اين . كند» مقام رهبري 

فرصت را بدست مي آورد، با برپا 
...  افتضاح و ساده انديش وكردن

  .خواندن منتظري  او را بركنار مي كند
  

صحيح و نا صحيح در معرفي * 
د امامي كه شهبازي عينامه س

  :انتشار داده است 
  

 داند ي از مسائل را مي برخشهبازي◄ 
 تا مي كند ي قاطگري ديو با برخ

  :د  كنجيخواننده را گ
ي نوشته  از بخش هاي در برخاو ●

 ي ترورها بباره را در ي امامدي سعاش، 
 ليي را به اسراآنها داند و ي مكارگناه
 اريبختترورهاي مانند .  كند يب مسمنت
 از يبرخاما  .  قاسملوي و شرفكندو 

  داندي مي امامديقتل ها را به دستور سع
 ي صانعي و مختارو ندهي پومثل قتلهاي

 ...  وفي شرديمجو 
  را به دستوري امامدي سعحذف ●

  داندي ميخامنه ا
 را كار شي موشك به اترانتقال ●

 معلوم  كه ي داند در حالي مليياسرا
 بوده و ي امامديشده است كار باند سع

ي  توسط هاشملي دلنيبه هم
 . از كار بركنار شده استرفسنجاني

 دي سع: بود گفته رفسنجاني  يهاشم
 بد عمل اي كرده و ي خودسريامام

 . كرده است
 انيني روح اهللا حسهمانند يشهباز ●

 قتلهاي سياسي كه شهيدان تالش دارد 
فروهرها و پوينده و مختاري و مجيد 

قربانيان آنها شدند را  به ... شريف و 
پاي خارجي ها بنويسد تا ادعاي دروغ 

 كه خود آمر قتلها بوده –خامنه اي 
  .  راست جلوه كند-است 

 ي اي را مهره اف بي امامديسع ●
 اما به ترتيبي كه واواك  كنديمعرف

بسيار محتمل است  البته . تبرئه بشود
بلحاظ ( كه سعيد امامي از سوي سيا 

اين كه تصدي خارج از امريكا با سيا 
اما . مأمور ايران شده باشد) است 

واواك و خامنه اي چه ربطي به  ريتطه
    » سعيد جون « مهره امريكائي بودن 

ا مي خامنه اي او را سعيد جون صد( 
) كرده و به او اعتماد بسيار داشته است 

 .دارد
  و 58 در سال ي امامدي سعمدن آ●

ذي دخالت شدنش در گروگان گيري، 
اطالع . موضوعي است نيازمند تحقيق

زمان ورود سعيد امامي به  زير گوياي 
  :ايران و مأمور اطالعاتي شدن او است 

 كه او را دي گوي ماني حجاردي سع    
  كرده استنشي گز59 اي 58در سال 

 داند در چه ي كه نمدي گوي ماو.
 دي گوي اما بعد م. 59 اي 58 بود يسال

 مي نداشتكاين زمان رابطه با امرآكه در 
اگر سفارت .  و سفارت اشغال شده بود

اشغال شده بود، پس سعيد امامي در 
شده و در شمار  نشي گز59 سال

 . مأموران اطالعاتي در آمده است 
 58 سال ني فرورد19 در يواما     

به  از قرار،  شده است ورانيوارد ا
» نيروئي سياسي « به جمع محض ورود 
 را اني كه سال بعد حجارپيوسته است 

 است تا كه او را  قرار داده شارتحت ف
 . كند اطالعات دستگاه وارد 
  اني حجاريگفته ها در جالب نكته     

سعيد امامي مأمور كسب : اينست
طالعات از امريكا و دادن آنها به ا

 اما . دستگاه اطالعات رژيم شده است
 گرفت ي مياو اطالعات را از چه كسان

 اطالعات را به ني اياستيو با چه س
ي  هااطالعاتي فرستاد و ي مرانيا

 كه ي وي در قبال اطالعات ارسالرژيم
 شده بود ي بررسقاي دقادي زلبه احتما

؟ ادند دي نشان ميي واكنش هاهچ
پرسش هائي هستند كه هنوز پاسخ 

 .نجسته اند 
  

آيا سعيد امامي در * 
گروگانگيري نقشي داشته و نقش 

  :رابط را بازي كرده است 
  

  به تازگي ، عبداهللا شهبازي شرحي ◄
. در باره سعيد امامي انتشار داده است 

تحقيقي در گروگانگيري در حال 
هدف آن يافتن كس يا . انجام است

است كه طرح امريكائي كساني 
« گروگانگيري را به ايران منتقل و به 

تا به . بدل كردند »  طرحي انقالبي 
نتيجه رسيدن آن تحقيق، متن زير را 

  :بخوانيد 
 رابطه او با برخي از مقامات امنيتي و ●

اطالعاتي سبب شده است از مدارك و 
  .اطالعات بسياري آگاه باشد 

 زمان،   افشاي برخي مطالب در اين●
حاكي از آنست كه به قول معروف تق 

در . نظام واليت فقيه در آمده است
اين ايام، بسياري از افراد مورد وثوق 

  .نيز از متن به حاشيه رانده شده اند 

  مطالب منتشره توسط او  بگو مگوئي ●
در واواك و اطالعات سپاه ببار مي 

  . آورد 
 با توجه به همين اطالعات اندكي  ●

 سعيد امامي تحصيل شده است، كه از
امكان مي دهد هويت حلقه مفقوده  
يعني كس يا كساني را كه طرح 
گروگانگيري را به ايران انتقال دادند و 

انقالب دوم « از زبان خميني آن را به 
  :ملقب كردند را حدس زد» 

     روابط پدر سعيد امامي با يعقوب 
 كه واسطه خريد اسلحه –نيمرودي 
م بود و در صاحب نقش ها براي رژي

در افتضاح ايران گيت بود و نقش 
سعيد امامي و نيمرودي در ماجراي 

و حضور سعيد امامي قبل  –ايران گيت 
از گروگانگيري در تهران ماهها پيش از 
گروگانگيري، درست همزمان با تهيه 
شدن طرح توقيف پولهاي ايران و 
گزارش سيا در باره امكان قطع جريان 

ان و اعالن خطر نيوسام، معاون نفت اير
وقت وزارت خارجه امريكا در مارس 

كه  ) 58 و فروردين 57اسفند  ( 1979
در صورت آمدن شاه به امريكا، اعضاي 
سفارت ايران در تهران به گروگان 
گرفته مي شوند، و پيوستن او به 
اطالعات رژيم و اعزامش به امريكا در 
رابطه با گروگانگيري جهت كسب 

عات و  حضور برخي از اطال
دانشجويان گروگانگير در دستگاه 
اطالعاتي كه قطعا با سعيد امامي در 
ارتباط بوده اند چه قبل و چه بعد از 
گروگانگيري، تحقيق در باره نقش او و 
همانندهاي او را در انتقال طرح 

 ماه پيش از 7 كه –گروگان گيري 
وقوع آن، معاون وزارت خارجه نسبت 

 ، -عالن خطر مي كندبه وقوعش ا
  .ضرور مي كند 

 ارتباط سعيد امامي  با ساواك شاه و ●
 اي و نزديكي او و دايي او – بي –اف 

و مسئول ساواك در امريكا با سيا  
اطالعي است كه از لحاظ تحقيق در 

  . نقش او و ارتباطاتش اهميت دارد 
 نياز به مراجعه به اسناد ساواك نيز ●

راكز اسنادي اما اين روزها م. هست
ايران به شدت تحت كنترل نيروهاي 
امنيتي قرار گرفته است دليل آن 

يك ماهي است كه . معلوم نيست
  . كنترل اسناد بيشتر شده است 

 در مورد  روابط جنسي سعيد امامي ●
و جماعتي كه با او كار مي كردند،  

بهنگام . شهبازي سخن تازه اي نمي زند
« ژيم  كه ر–لودادن قتلهاي سياسي 

 ، اين -مي خواند » قتلهاي زنجيره اي 
روابط و نقش آنها در واداشتن افراد به 
ترور، گزارشي ارسال شد كه در 

اما با .  انقالب اسالمي انتشار يافت
آشكار شدن اين روابط از قلم شهبازي، 
خيلي مهم است زيرا در آن روزها از 
طرف همين گروه عباد شنيده بوديم 

نكه دست به قتل بزنند كه آنها براي اي
برخي از افرادي را كه داراي روابط 
جنسي بوده اند ، تحت فشار قرار داده 

گويا واواك همجنس  بازها را . بودند 
البته در مورد قتل . به كار گرفته است 

سيامك سنجري در آن زمان اين 
شايعات بود كه وي را بدستور فالحيان 
با به دليل داشتن روابط نا مشروع او 

سعيد امامي . پسرش،  به قتل رسانده اند
.  هم تالش كرده جلو قتل او را بگيرد 

سنجري به امامي گفته بود قصد 
ازدواج دارد و از او خواسته بود  قصد 

يعني . او را  به فالحيان تلفني بگويد
اين كه قصد دارد ديگر همجنس بازي 

اما فايده نمي كند و او را مي . نكند
  .كشند

اين سخن بر سر زبانها : اسالميانقالب 
است كه خميني براي استقرار 

سياستمداران و روشنفكران استبدادش 
 آزاده را سركوب كرد و جز مالتاريا براي
 10در صفحه

 ؟!اكتبر سورپرايز
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خود باقي نگذاشت و خامنه اي براي اين 
كه يكه تاز شود روحانيان قدرت پرست 
را طرد كرد و جز حزب سياسي مسلح، 

هر دو آلت . شتبراي خود باقي نگذا
اولي آلت مالتاريا و دومي آلت . شدند 

  :حزب سياسي مسلح 
  

ن حزب اگردانكار 
  سياسي مسلح

  
حسين صفار » سردار دكتر « - 38

   هرندي
  

محبوب خامنه اي  براي »   وزير    «
از زماني كه . وزارت ارشاد  او است 

در حكومت احمدي نژاد به وزارت 
 كرده رسيده است، سانسور را تشديد

كتابهائي را هم كه  مجوز  . است 
داشته و منتشر شده اند، سانسور و 

در . مجوزهاشان را لغو كرده است
سانسور، كار را به جائي رساند كه انتشار 

 هاشمي 1364يادداشتهاي سال 
« رفسنجاني را نخست موكول به اجازه 

پس از . كرد » مؤسسه نشر آثار امام 
 كتاب موافقت آنكه اين مؤسسه با انتشار

« كرد، اين بار خواستار اجازه دفتر 
« تنها پس از . شد » مقام معظم رهبري 

به اين كتاب اجازه » موافقت رهبر 
اين شيوه عمل او با كتاب . انتشار داد 

هاشمي رفسنجاني گوياي تضاد 
« حكومت احمدي نژاد و يكدسته از 

سپاه با هاشمي رفسنجاني » سرداران 
  . نيز هست 

وي كه سالها در كنار حسين    
شريعتمداري در كار تواب سازي و 
بازجويي از زندانيان سياسي بوده و در 
اين كار به مقامات بااليي رسيده بود، 
زماني كه حسين آقا در روزنامه كيهان 

مشغول به »  رهبر « به نمايندگي از 
كار شد،  وي در كنار او كار سردبيري 

كه به پست از زماني. را انجام مي داد
وزارت ارشاد رسيده است، بسياري از 
ياران پاسدار و سركوب گر خود را به 
پست ها و مقامات بااليي در اين 

  . وزارتخانه  رسانده است 
  

  طاليي  » سردار   « 39
  

قاليباف در »  سردار «     از معاونان 
پست فرماندهي نيروهاي انتظامي 
تهران بود كه در جريان سركوب 

يان نيز در اين نيرو خدمت مي دانشجو
ايشان بعد از رفتن قاليباف به . كرد 

شهرداري تهران تالش نمود تا به 
شوراي تهران وارد شود و بعد از 
درگيري هايي كه با رياست جديد 
نيروي انتظامي در مورد سركوب 
بروجردي، روحاني كه دستگير شده و 
تحت شكنجه است ،  داشت از اين 

 و به شوراي شهر تهران مقام استعفا داد
  .رفت 

 
  رادان » سردار   « - 40
  

     از بد عمل ترين سرداران سپاه  
است كه در نيروي انتظامي مسئوليت 

وي در . تهران را عهده دار است 
و » بد حجاب « جريان سركوب زنان 

زنان طرفدار آزادي و كارگران و 
معلمان و دانشجويان دست ديگر 

شت بسته است سركوب گران را از پ
زشت » سردار « وجود و حضور اين 

كردار موجب شده است كه نيروي 
انتظامي بار ديگر به ياد فرماندهان 
سركوب گر ايران در دوره هاي 

 .گذشته بيفتند 
رادان كه معاونت »  سردار     « 

احمدي مقدم را نيز بر عهده دارد در 
جريان طرح هاي امنيت اجتماعي 

اي خالف زد كه  آنقدر دست به كاره

هم مجلس و هم خود حكومت 
انتقاداتي را بر نيروي انتظامي وارد 

او مدعي بود كه اين طرح ها . دانستند
توسط حكومت به او و قواي تحت امر 

اما وقتي كار خراب . او ديكته شده اند 
شد حكومت گفت نيروي انتظامي 

  .خود دست به اين كارها زده است 
 ،  رادان آنقدر »تبرج «     در تشخيص 

وارد مسائل ريز شد كه فرياد اعتراض  
برخي از آخوندهاي دولتي  را نيز  

اين اعتراض ها  وي را . بلند كرد 
  .وادار به عقب نشيني كردند 

در جريان برخورد با مردم و به قول   
خودش ارازل و اوباش،  بقدري بي 
رحمانه عمل كرد كه قوه قضاييه نيز به 

موران او اعتراض كرد و اعمال او و مأ
  .مانع از ادامه كار آنها شد 

 
  معمولي »  سردار  « - 41
  

    فرمانده نيروي امنيت تهران كه در 
ماجراي برخورد با مردم، به عذر 
اجراي  طرح امنيت اجتماعي،  
نيروهاي وي با نقاب و به صورت 
وحشيانه نيمه شب از ديوار خانه ها باال 

ي مردم كه در ميرفت و وارد خانه ها
حال خواب بودند مي شد و وضعيت 
بسيار رقت باري را براي  خانواده ها 

  . به وجود مي آورد 
و افراد تحت امرش » سردار «    اين  

آنقدر وحشيانه به مردم حمله مي 
كردند كه از ترس واكنش مردم،  
مجبور شده بود به كليه نيروهايش 
دستور دهد با نقاب وارد عمل شوند تا 
شناخته نشوند و مورد حمله قرار نگيرند 

 .  
  

  صادق محصولي » سردار  « -  42
   

    نزديكترين مشاور  احمدي نژاد است 
است كه »  سرداراني « او از جمله .  

در طي بيست سال بعد از جنگ بر 
 ميليارد تومان 50سرمايه اي بالغ بر 

  .دست يافته است 
 ، از»انتخابات «      وي در جريان 

سوي  احمدي نژاد ، مسئول تشكيل 
اما اين . گروه رايحه خوش خدمت شد

گروه  در انتخابات شوراي شهر تهران 
  .به سختي شكست خورد 

مجلس  نيز ،  به »  انتخابات «      در 
عنوان نماينده رييس جمهوري در 

  شركت كرد و در 6 به اضافه 5گروه 
تهيه ليست نامزدها كه  سر از صندوق 

  . آوردند ، شركت داشت ها در
    وي از جمله كساني  است كه با 
استفاده از روابط شخصي  خود،  برخي 

سپاه  را در دستگاه » سرداران « از 
  .حكومت مشغول بكار كرده است 

 
  سردار رستم قاسمي مسئول - 43

جديد قرارگاه سازندگي خاتم 
  االنبيا
   

   وي قبال مسئول قرارگاه سازندگي 
سته به نيروي دريايي سپاه نوح واب

قرارگاه . پاسداران بوده است 
سازندگي خاتم االنبياء يكي از 
بزرگترين و مهمترين سازمانهاي 

ها طرح  ده.  اقتصادي  در كشور است 
مهم و استراتژيك در بخش نفت و گاز، 
حمل و نقل، بنادر و تونل را در دست 

 1500اجرا دارد و تاكنون بيش از 
 سراسر كشور  به اجرا پروژه  را در
فرمانده اين قرارگاه، . گذاشته است

فرمانده كل سپاه است اما مسئوليت 
اجرايي آن با جانشين وي است كه 

قاسمي اين مسئوليت » سردار « اكنون 

بدين سان است كه .  را بر عهده دارد
بخش عمده اقتصاد كشور توسط سپاه 

تكيه گاه . پاسداران قبضه شده است 
 مالي  كه –فياهاي نظامي عمده  ما

رانت هاي بزرگ در اختيار آنها مي 
گذارد ، اين بخش از اقتصاد ايران 

  . است 
  

مسئول  جاللي » سردار  « - 44
  سازمان پدافند غيرعامل كشور

  
جاللي ، يكي » سردار «     از سخنان 

شكي نيست كه يكي از « : اينست 
هاي پيروزي در جنگ نسل  شاخصه

ض نظام سياسي است و، چهارم، تعوي
در اين نسل، از جنگ ممكن است 
تصرف خاك صرفا به عنوان يك وسيله 
منظر نظر قرار گيرد اما با توجه به اينكه 
نظام هاي سياسي به مردم وابسته 
هستند، هدف نهايي نخواهد بود؛ 
بنابراين اگر تعادل اداره مردم را بر 
هم زنيم، دشمن در اين جنگ به هدف 

  . »  است خود رسيده
توان نظامي ما « :     و باز او گفته است 

ها از مفهومي به نام  در برابر آمريكايي
عدم تقارن يا عدم تعادل برخوردار 

بنابراين در اين جا دفاع . است
غيرعامل در كنار دفاع عامل مطرح 

شود يعني در برابر تهديدات از  مي
كنيم كه در آن  مدلي استفاده مي 

در اين .   تفنگ نباشداسلحه و توپ و
خواهيم نظام سياسي كشور را  مدل مي

به وسيله اقداماتي غير از اقدامات 
نظامي پايدارتر كنيم و 

هاي آن را كه در چهار  پذيري آسيب
ها،  بخش حكومت، دولت، زيرساخت

مردم و بخش دفاع با اهميت است،  
بر اين اساس مراقبت از . كاهش دهيم

ات و تاسيسات و پيگيري تجهيز
مديريت بحران ناشي از جنگ با 

هاي بسيج از جمله  استفاده از ظرفيت
در .       اهداف پدافند غيرعامل است

پدافند غيرعامل به دنبال پايدارتر 
كردن نظام سياسي كشور به وسيله 

  .» انجام اقدامات غيرنظامي هستيم 
     و او در باره عملكرد بسيج گفته 

هاي بسيج از جمله كاركرد « : است 
شناسي تخصصي و  مي توان به دشمن

ها در  شناسايي تهديدات و آسيب
هاي مختلف، مشاركت در  دستگاه

شوراي پدافند غيرعامل، مديريت در 
سازي و  شرايط بحران و نيز فرهنگ

رساني و كمك به  آموزش و اطالع
برقراري امنيت و حفاظت اطالعات 

  .»اشاره كرد 
يم عبارت      سخن او را كه روشن كن

سازمان پدافند غير عامل : مي شود از 
كارش مقابله با دشمن احتمالي نيست 

  . بلكه جلوگيري از سقوط آن است 
  

»  سردار  حجت االسالم  « -45
ذوالنور فرمانده تيپ امام صادق و 
مسئول ستاد نمايندگي رهبري در 

  سپاه 
  

    اين فرمانده سركوبگر در بسياري از 
يت و رهبري داشته اغتشاشات مسئول

از جمله در جريان حمله به بيت . است 
آيت اهللا منتظري، وي فرماندهي حمله 

او،  .  به خانه اين مرجع را داشته است 
با هماهنگي كامل با  شيخ محمد يزدي 
و جنتي و علي فالحيان و فرماندهي 
سپاه به حسينيه منتظري و خانه او حمله 

 و قصد كشتن منتظري را داشت. كرد 
اگر نبود اعتراضات آيت اهللا صانعي به 

خامنه اي،  بعيد بود منتظري اينك در 
  . قيد حيات باشد 

: ذوالنور در باره  جنگ مي گويد     
جنگ اتكاي ما به ايمان مردم بود و « 

مردم همه به امام و به مسئولين جنگ 
 همين اعتماد  اعتماد داشتند و به واسطه

ها   جبههبود كه جوانانشان را به
اين اعتماد و اعتقاد . فرستادند مي

بس را  اگر ما آتش. متقابل بود
پذيرفتيم ابتكار عمل از دست ما  مي

بس  پس با قبول آتش. شد خارج مي
. افتاد اوالً، ابتكار عمل دست دشمن مي

 دشمن از اين فرصت براي تجديد  ثانياً
اگر دشمن . كرد قوا استفاده مي

داد  انجام ميتري را  حمالت گسترده
با توجه به تقويت خودش و تجاربي 
كه كسب كرده ديگر چگونه به مردم 

وقت  آن. ها بيايند گفتيم به جبهه مي
گفتند شما اصالً صالحيت و كفايت  مي

سياسي نداريد؛ يعني ما اعتماد مردم را 
فقط در اينجا من . داديم از دست مي

هيچ كس در . كنم يك نكته عرض مي
. از صلح به ميان نياوردآن زمان حرف 

تنها كسي كه اتفاقاً گفت صلح حضرت 
اين عبارت تقريباً . بود) ره(امام 

  مضمون عبارت امام است 
گوييد صلح چرا  چرا نمي«: فرمود

بگوييد صلح و . بس گوييد آتش مي
اولين قدم صلح، تعيين و تنبيه متجاوز 

كياست و زيركي حضرت امام » .است
يعني اگر ما يك مملكت را نجات داد؛ 

شديم،  مرتكب مي) بس آتش(اشتباه مثل
اين يكي . عواقبش براي ما بسيار بد بود

از اعترافاتي است كه در مورد صلح و 
 مطرح بود زيرا 60اتش بس در سال 

بسياري از مسئولين حتي در اين مورد 
البته او  تمام . اشاره اي هم نمي كنند 
 تمام واقعيت.  واقعيت را نمي گويد 

اينست كه جنگ براي استقرار استبداد 
مالتاريا و جانشين ارتش شدن سپاه 

وگرنه ، .  سال ادامه يافت 8بمدت 
سخيف تر از اين ادعا نمي شود كه 
اگر آتش بس پذيرفته مي شد، دشمن 

زيرا از ... خود را تقويت مي كرد و
نقض هاي اين ادعا يكي اين كه جنگ 

ني را  سال ادامه يافت و يك نسل ايرا8
نفله كرد و فرصت رشد در آزادي را 
به فرصت بازسازي استبداد بدل كرد و 
سرانجام نيز به آتش بس تن داد و جام 
. زهر شكست خفت بار را سركشيد 

بقول مك فارلين، مشاور امنيتي ريگان 
كه سفر او، در رأس هيأتي به ايران، 
افتضاح ايران گيت را ببار آورد، 

ا زانو تسليم بر خميني در برابر امريك
  .زمين زد 

  
  »  دكتر سردار دريادار  « - 46

  علي اكبر احمديان
   

 در سطوح عالي سپاه عهده دار 
مسئوليتهاي مختلفي از جمله فرمانده 
نيروي دريايي سپاه و همچنين رئيس 
ستاد مشترك سپاه پاسدارن بوده است 

 نامزدهاي و همواره به عنوان يكي از ا. 
 دفاع و پشتيباني تصدي پست وزارت

نيروهاي مسلح در محافل سياسي كشور 
  . است مطرح بوده 

 رئيس ستاد ، احمديان علي اكبر    
مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در دومين روز از همايش نهمين هم 
انديشي اساتيد بسيجي كشور كه در 

به تبيين و ، فرهنگسراي بسيج مشهد  
گفته است ه و تشريح تهديد نرم پرداخت

ا در گذشته بحثي به نام قدرت نرم م: 
داشته ايم ولي تهديد نرم بحثي است 

بسيج  .كه به آن كمتر توجه شده است
اساتيد دو رسالت دارد كه يكي خود 

 ...دشمن شناسي است  و ديگري يابي 
امروز بايد اين نظريه ها و تئوري هايي 

 ابداع و ترويج شده  كه توسط غرب
اين كار بايد توسط و  شكسته شود 

رسالت بزرگ . بسيج اساتيد انجام شود 
اساتيد جريان سازي و جبهه آرايي از 
موضع انقالب اسالمي و از تفكر 

 بعد از آن بايد  .  در كشور است بسيج
به سيستم سازي و بعد كادر سازي 

 سال آينده 15بپردازيم تا بتوانيم در 
نظريه پردازاني بومي و اسالمي از 

 امروز در  .. .قالب داشته باشيم جنس ان
چنبره تهديد نرم گرفتاريم و براي رها 

 اين چنبره نياز به جهادي ازشدن 
 سال دفاع 8عظيم تر و بزرگ از 

  .» مقدس داريم 
و » سرداران «      سخنان او و ديگر 

موضوع كارشان گوياي نگراني شديد 
 مالي از –سران رژيم مافياهاي نظامي 

  .ت سقوط رژيم اس
  
  :سليماني   »  سردار  « - 47 
  

    رييس سازمان بسيج كارمندان، 
او مي گويد . كارگران و اصناف است 

بسيج حاشيه نشين شده  خيال نكنيد: 
كسي خيال نكند كه بسيج يك . است

حاشيه است و در كنار نشسته و به خود 
مشغول است، بلكه بسيج متن حركت 

د همه بايد بسيجي باشن. نظام است
همانطور كه دولت و مسئوالن هم 

  . بسيجي هستند
 

خورشيدوند » سردار   « - 48
  فرمانده نيروي انتظامي استان  قم 

  

   او قبال فرمانده نيروي انتظامي 
سنندج و در قتل يك زنداني دخيل 

سخنان او  در باره جواني .  بوده است
كه زنداني او بوده و كشته شده است ، 

  :ار او  هستندگوياي پندار و كرد
اين جوان كه  پويا ابراهيم آبادي    «

 نام دارد روز يكشنبه ماموران نيروي
انتظامي به وي و دو تن ديگر از 

شوند كه او را  دوستانش مظنون مي
 از  .گريزند مي بازداشت و دوستانش

اين جوان در حين دستگيري مقداري 
 جوان بازداشت  .حشيش كشف شد

دقيقه 15   شده در كالنتري پس از
بازداشتگاه انتقال  بازجويي مختصر به

دقيقه در 20   اين فرد بعد از  .داده شد
بازداشتگاه درخواست دستشويي 

مامور نيروي انتظامي وي  نمايد كه مي
كند و  را به دستشويي هدايت مي
خود را  نامبرده در دستشويي بند كفش

باز كرده و به دور از چشم مامور 
  .گذارد  جيب ميانتظامي آن را در

اين فرد هنگامي كه به بازداشتگاه بر 
از بند كفش، خود  گردد با استفاده مي

 اين فرد بعد از  .كند آويز مي را حلق
آويز كردن خود به مدت سه  حلق

بيمارستان بعثت  ساعت زنده بوده و به
شود كه پزشكان  سنندج انتقال داده مي

انجام  نيز نمي توانند براي وي كاري
   !!» .ندده

خود را » بند كفش «     اين يكي با 
حلق آويز مي كند و آن ديگري، زهرا 
بني يعقوبي   خود را حلق آويز مي 
كند و دست اين جنايتكاران از جنايتها  

  . كه مرتكب مي شوند پاك است 
 

  لطفيان »  سردار  « - 49
  

   او  فرمانده نيروي انتظامي در 
 و سركوب دانشجويان بوده است 

»  سردار « اينك قرار است به جاي 
نقدي و به خواست احمدي نژاد به 
رياست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

اين شخص در كودتاي خرداد . برسد 
دست اندر » سرداران «  ، از جمله 60

  . كار بود 
 11در صفحه
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  جواد كريمي » سردار  « - 50
  

 خراسان  فرمانده سپاه پاسداران     
 –لي و كانديداي شهرداري مشهد شما

او در انتخابات با كمك دكتر خواجي 
مشاور خود كه از گروه رايحه خوش 
است، نامزد  نمايندگي مجلس از مشهد 

  .شد  
  

   سعيد قاسمي  » سردار«   - 51
  

:       سخن او گوياي طرز فكر او است 
 : ه است مراسم بزرگداشت مغنيه گفتاو
رد خون هر جا كار گره مي خو« 

شهدا آن را باز مي كند و اين بار خون 
مغنيه حريم مبارزاتي گذشته را از ميان 
برداشته و ديگر ساحت جهاد محدود 

   ».به لبنان نيست 
  

  داوود احمدي نژاد » سردار  « - 52
  

      برادر محمود احمدي نژاد  و در 
حال حاضر مسئوليت بازرسي دفتر وي 

تي در او حكوم. را بر عهده دارد 
در كنار : حكومت تشكيل داده است 

اطاق هر استاندار و وزيري يك اطاق 
براي نظارت و دخالت در كارها ايجاد 

  . كرده است 
 دخالت وي در عزل و نصب برخي ●

از استانداران از وزير كشور نيز بيشتر و 
وي زماني در كار معامله . مؤثرتر است 

حال  به مقام رسيده است .  چوب بود 
  . خدا را هم بنده نيست و 
احمدي نژاد،  » انتخاب «   در جريان ●

فيروز آبادي و »  سردار « با كمك  
پسر توكلي متصدي صندوق پر كردن 
با آراي قالبي بنام محمود احمدي 

  . نژاد بودند 
 

  فتاح »  سردار  « - 53
  

 از افراد  دست چندمي بود كه به قول 
. د محسن رضايي در سپاه وجود داشتن
به .  اما از نزديكان به احمدي نژاد بود 

همين دليل بعد از بر سر كار آمدن 
احمدي نژاد،  به مقام وزيري بر 

برادر وي مسئول .  وزارت نيرو رسيد 
او .  برق در آذربايجان شرقي است 

براي اينكه بتواند تا پايان رياست 
جمهوري احمدي نژاد بر كار بماند،  

در هاشمي ثمره و از افرادي مانند برا
يوسف پور جهت مشاورت و يا معاونت 

  .استفاده كرده است 
  

حسين اهللا » سردار دكتر  « - 54
  كرم

  
سپاه »  سرداران «     از خشن ترين 
او از خامنه اي . پاسداران است 

« انگشتري ، بهنگام  تحصيل دكتري از 
دريافت »  دانشگاه علوم استرتژيك 

  .كرده است 
 گروه چماقداران حزب     وي رييس

اهللا و مسئول اين گروه از سوي خامنه 
اي و  در حال حاضر وابسته نظامي در 

  . كراوسي است 
    از آنجا كه در باره اين سر چماقدار  
بسيار نوشته شده است، نيازي به شرح 

  .جنايتها و خورد و بردهايش نيست 
  

  جانلو » سردار   « - 55
   

ي بود كه با بسيج» سرداران «    از 
افشار به وزارت »  سردار « آمدن 

كشور و گرفتن مقام رياست انتخابات 
اين وزارت خانه براي كمك به او،  به 
اين وزارت خانه آمد تا در كنار وي 
كار دخالت در سياست و حذف 

نيروهاي مخالف را به خوبي به انجام 
  .برساند  و به انجام رساند 

  
ده  فرجيان زا»  سردار  « - 56

  رئيس سازمان بسيج فرهنگيان
    

از يك ميليون فرهنگي :   او مي گويد 
 هزار نفر از آنان عضو بسيج هستند 300

اينها از هيچ تالشي در راه آموزش . 
ديگر معلمان جهت كمك و ياري به 

با توجه به . بسيج فروگذار نمي كنند 
بزرگي شمار دانش آموزان و نقش 

ادش معلمان، مأموريت او و افر
جلوگيري از جنبش ملعمان و دانش 

  . آموزان و تفتيش عقيده است 
  

 سرداران ديگر كه در ◄
مقامهاي مختلف هستند  به قرار 

  : زيراند  
  
قايم مقام فرماندهي نيروي  ربيعي - 56

  مقاومت بسيج تهران
   نماينده مجلس  الياس نادران  - 57
   نماينده مجلس   زاكاني  - 58
،  از فرماندهان ئلي احمد فضا - 59

قبلي دانشگاه امام حسين و  مشاور 
 .فرمانده سپاه 

 مجيد سليمان پور   جانشين  - 60
   امام حسين فرمانده  دانشگاه

 ميراحمدي ِ جانشينِ فرماندهيِ  - 61
  نيروي مقاومت بسيج 

  سيد علي حسيني تاش  رييس - 62
» سردار « دانشگاه امام حسين از سوي 

  جعفري 
فرمانده نيروي   مرتضي صفاري - 62

  دريايي سپاه 
جانشين   حجت االسالم طائب - 63

  فرمانده نيروي مقاومت بسيج
 جاهد معاون   عليرضا عظيمي - 64

فرهنگي نيروي زميني سپاه و دبير ستاد 
  راهيان نور 

 فرمانده ستاد راهيان  شوشتري - 65
  نور 
  مجيد مشايخي  رييس سازمان - 66

  شور بسيج ورزش ك
 فرهادي جانشين كميته محمد   - 67

  بسيج ستاد 
  محمدعلي نجفي  مدير كل - 68

  نظارت بر اماكن عمومي 
  هاشمي   رييس راهنمايي تهران  - 69

و  فرمانده سابق نيروي انتظامي 
  همدان 

ساجدي نيا  جانشين فرماندهي   - 70
  تهران بزرگ 

  علي عبداللهي سرپرست نيروي - 71
  انتظامي

جعفري،  از فرماندهان  اهللا  فتح- 72
  سپاه پاسداران

  عراقي از  فرماندهان سپاه - 73
  پاسداران 

   فيصل باقرزاده رئيس بنياد و- 72
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 

  مقدس 
  بهداد  مشاور مطبوعاتي و - 73

  فرهنگي احمدي نژاد 
  حسين افشار  از فرماندهان سپاه - 74

  پاسداران 
  زارعي  فرمانده انتظامي استان - 75

  تهران 
   ميرجاني از فرماندهان سپاه - 76

  پاسداران
  كريمي  فرمانده توپخانه و - 77

  موشكي سپاه

  يوسف عليزاده  فرمانده سابق - 78
سپاه خراسان كه كانديداي شهرداري 

  .مشهد بود 
    جعفري از فرماندهان سپاه - 79

  پاسداران
يس جديد حفاظت  ري–  رمضاني - 80

  اطالعات سپاه  
رستگارپناه فرماندهي   حسن  - 81

  قرارگاه حمزه سيد الشهدا 
   رباني از فرماندهان سپاه - 81

  پاسداران
  عليرضا تميزي از فرماندهان سپاه - 82

  پاسداران
  سليماني فرمانده لشكر امام - 83

  ) ع(حسين 
  سعيد قاسمي   از فرماندهان سپاه - 84

  ان پاسدار
 فرمانده دانشگاه نيا   دكتر  كرمي- 85

  امام حسين 
   حاج آقامير ، حمدعلي جعفري - 86

  از فرماندهان سپاه پاسداران
  كريمي  فرمانده بسيج در - 87

  ...استانهاي فارس و خراسان رضوي و 
  غياثي  فرمانده بسيج استان - 88

خراسان رضوي كه قبال در نيروي 
  . بوده است انتظامي مشغول به كار

   حسين سالمي از فرماندهان سپاه - 89
  پاسداران

 مسئول سابق قرارگاه خاتم   عابد- 90
  االنبيا  

  سليماني معاون هماهنگ كننده - 91
  نيروي مقاومت بسيج 

  سليماني  معاون بازرسي ستاد - 92
   عسگري از - 93مشترك سپاه  

  فرماندهان سپاه پاسداران
رماندهان سپاه    شعاعي از ف- 94

  پاسداران
 نماينده مجلس  از كريمي   - 95

  كرمان 
   حجت االسالم فصيحي فرمانده - 96

  سپاه منطقه قم
  كرمي  از سرداران سپاه در - 97

كرمان كه پسرش در قتل هاي كرمان 
  .دخيل بود 

  ربيعي از فرماندهان سپاه - 98 
  پاسداران

 دارايي  فرمانده نيروي انتظامي -  99
  كرمان 

  سردار اجرلواز شكنجه گران - 100
 و مسئول تيم ورزشي و معاون 60دهه 

فرهنگي شهرداري تهران در حال 
  .حاضر 

ها  » سردار«       اين صد تن، همراه با 
سرهنگهاي ديگري، دولت و اقتصاد « و 

  .را قبضه كرده اند 
طرفه اين كه احمدي :  انقالب اسالمي 

را از مافياهاي نژاد رياست جمهوري خود 
 مالي دارد و در همان حال،  از –نظامي 

او . خورد و برد مافياها سخن مي گويد 
كه به نمايندگي از مافياها هر  باليي كه 

ورده آتوانسته است بر سر اقتصاد ايران 
 مدعي است كشور را امام زمان  ،است

و چون به او اعتراض مي . اداره مي كند 
.  مسئول مي شمارد اين بار خدا را ،كنند 

سخنان او نه تنها بي اطالعي او را از 
زادي و مسئوليت انسان آن و آقر

 ،شكارتر مي كنندآحقوقمند را بازهم 
بلكه مسلم مي كنند كه در سر اينگونه 

 جز زور نيست و جز به زور ،اشخاص 
معلم او مصباح يزدي . اصالت نمي دهند 

نوشته است كه انسان بنا بر سرشت خود 
خداوند نيز اين را . ونت طلب است خش

  ! مي دانست اما چاره اي نداشت 
  

قدرت خريدي عامل 

تالشي اقتصاد داخلي و 

  :وابستگي به واردات
  
  

 ) 1387 ارديبهشت 18( دنياي اقتصادي 
 در  اديبدكترمحمدحسينمقاله اي از 

باره علت افزايش سرسام آور بهاي 
مسكن و پيش بيني قيمت مسكن در 

مقاله به .  انتشار داده است  87سال 
زباني ساده رابطه قدرت خريدي را 
كه دولت ايجاد مي كند با تورم و 
افزايش واردات و انواع بورس بازيها، 
در حال حاضر ، بورس زمين و مسكن ، 

 تشريح مي كند 
 رشد نقدينگي به ميزان ساالنه بين - 1

درصد، در كنار ثابت بودن  40 تا 30
نگي را به سمت قيمت دالر، نقدي

قابل مبادله با خارج  كاالهاي غير
قابل مبادله با  كشاند، كاالي غير مي

منقول و خدمات  خارج، اموال غير
 .است

 تا 30 ي در صورتي كه نقدينگي سال- 2
درصد رشد كند و دالر ثابت باشد،  40

قابل مبادله  افزايش قيمت كاالهاي غير
ناپذير است و گزينه  با خارج اجتناب

 .يگري وجود نداردد
 كاهش نرخ سود سپرده بانكي، - 3

تر از نرخ بهره، عامل مشوق  پايين
ديگري بود كه عالمت داد تا خريد 

انداز در بانك  تر از پس مسكن مناسب
است، اگر جامعه به اين نتيجه برسد كه 

انداز در  تر از پس خريد مسكن مناسب
ميليارد  108000بانك است، غول 

 به اه از مردم در بانكاند  پسيتومان
 .آيد حركت در مي

 پايين بودن نرخ سود اوراق - 4
مشاركت نسبت به تورم عامل سومي 
بود كه عالمت داد خريد اموال 

تر از اوراق مشاركت  منقول مناسب غير
 .است

گذاري در توليد در وضع   سرمايه- 5
اقتصادي شده است، در  موجود غير

ركت نتيجه نقدينگي به سمت توليد ح
اقتصادي شدن  غير. كند نمي

گذاري در توليد، مشوق حركت  سرمايه
قابل  تقدينگي به سمت اموال غير

 .مبادله با خارج است
منقول در وضع   خريد اموال غير- 6

موجود به عنوان بازار رقيب دالر، 
ها و  انداز در بانك اوراق مشاركت، پس

 .كند توليد عمل مي
وبايل رو و م  خريد و فروش خود- 7

در گذشته به عنوان رقيب مسكن در 
در وضع موجود . كرد بازار عمل مي

خريد خودرو و موبايل در حد نياز 
است و نقدينگي مازادي را به سمت 

اما طال به عنوان . كند خود جذب نمي
 .منقول مطرح است رقيب اموال غير

 در صورت سقوط قيمت طال به - 8
 عنوان رقيب بازار مسكن، قيمت مسكن
. رشد چشمگير ديگري خواهد داشت

در صورت افزايش قيمت طال، به نسبت 
منقول جذابيت  افزايش، اموال غير
 . دهد خود را از دست مي

 940 تا 930 دالر در سال گذشته - 9
 يدر سال جاري دالر كم. تومان بود

سقوط دالر مشوق رشد . سقوط كرد
در . منقول است قيمت اموال غير

ي به ميزان شرايط رشد نقدينگ
درصد كاهش نرخ ارز، عامل سوق  30

ها به سمت خريد اموال  انداز دادن پس
 .منقول است غير
، مانده 85 تا اسفند 83 از اسفند - 10

ميليارد تومان به  10000وام مسكن از 
ميليارد تومان افزايش يافت  24689
برابر شد در حالي كه مانده  5/2يعني 

بر شد در  برا2وام بانكي در اين مدت 
واقع منابع بانكي در سطح بيشتري به 

تزريق . بخش مسكن تزريق شد
 به بخش نگيميليارد تومان نقدي 14686

مسكن طي سه سال به افزايش قيمت 
 .مسكن شتاب داد

ميليون خانواده  17 در كشور - 11
اگر هر خانواده در ماه . وجود دارد

 تومان در آمد داشته باشد و 500000
ان آن را بابت قبوض آب،  توم200000

برق و گاز، اقساط وام به بانكي بپردازد 
 تومان آن را از كسبه 300000و ماهانه 

كاال و خدمات خريدار كند كسبه در 
 كاال و خدمات انميليارد توم 5100ماه 
 . فروشند مي
داران اگر  تر مغازه  ـ به زبان صريحب

 تومان از آنها 300000هر خانواده 
ميليارد تومان در ماه  5100خريد كند، 

فروش دارند در اين صورت براي 
پوشش دادن اين ميزان فروش به چه 
ميزان نقدينگي احتياج هست؟ اگر 

داران به اندازه،   مغازهي كااليموجود
 آن زدو ماه فروش باشد كه بيشتر ا

ميليارد  12200 است به ياقتصاد غير
تومان تسهيالت احتياج هست، اگر 

 ماه 4 واردات نيز ي براخواب سرمايه
ليارد دالر واردات يم 48باشد با توجه به 
 يميليارد دالر برا 16 يبه معادل ريال

ميليارد تومان  15000 حدود يماه؛ يعن 4
 اين بخش نياز هست كه يتسهيالت برا

مليارد تومان  27200 هم يبر رو
خواهد بود كه در مقام مقايسه 

ميليارد تومان تسهيالت  42188با
 به نظر ي به بخش بازرگانيرداختپ

رسد بيش از نياز اين بخش به آن  مي
تسهيالت پرداخت شده كه مقدار مازاد 
احتماال وارد بخش مسكن شده است، 
آشكارا پرداخت وام به بخش بازرگاني 

 .  آنها بوده استيازو خدمات بيش از ن
 فوق بر اين فرض پايه استوار مطالب

گردش است كه بخش بازرگاني براي 
 مورد نياز را ي روزانه همه نقدينگيمال

 تامين كند؛ در ياز طريق تسهيالت بانك
حالي كه اينگونه نيست واز 

ميليارد تومان موجودي حساب  40000
ها، عمده آن به بخش  جاري بانك

شود در واقع   مربوط مييبازرگان
 ي مورد نياز براي از نقدينگيبخش

م واردات و سيستم توزيع از طريق وا
 از آن با يبانكي تامين شده و اگر بخش

 شده باشد، يامكانات كسبه خريدار
حجم بيشتري از تسهيالت دريافتي از 

 .ها وارد بخش مسكن شده است بانك
به گفته جناب آقاي جهرمي - 13
هاي  درصد وام پرداختي بابت طرح 52

زود بازده به بخش بازرگاني بوده 
تسهيالت پرداختي به بخش . است

رگاني كوتاه مدت است؛ چهار، شش باز
 زود يها ماهه اما تسهيالت طرح 12و يا 

 ميان مدت است، يبازده از نظر زمان
 زود يها يعني تحت پوشش طرح

 وام ميان مدت ي بازرگانخشبازده ب
ساله و بيشتر نيز دريافت كرده است و  4

با اطمينان اين تسهيالت را وارد بخش 
يان اعطاي وام م. مسكن كرده است

مدت به بخش بازرگاني مشوق قوي 
منقول  براي ورود به بازار اموال غير

 .است
 به 86ها در پايان   بدهي بانك- 14

ميليارد تومان  15000بانك مركزي 
ها به بانك  بوده است بدهي بانك

مركزي در زمان آغاز مديريت آقاي 
ميليارد تومان بود اين  11000مظاهري، 
ها به بانك  دهد بدهي بانك نشان مي
رغم سياست سه قفله كردن،  مركزي به

 است تهميليارد تومان افزايش ياف 4000
 از اين افزايش بهره متعلقه يالبته بخش(

  ها به  بدهي بانك)  استيدرصد 34
  12در صفحه
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بانك مركزي، گواه آن است كه 
 ها بيش از توان خود وام مي  بانك

ز درصد ا 34ها نبايد با بهره  دهند، بانك
 تا 12بانك مركزي وام بگيرند و با 

درصد وام بدهند؛ در حالي كه  16
 قبل يك ندعمده ساده شده مطالب ب

ها بيش از حد توان  بانك نكته است، 
دهند و عمده اين  خود وام مي

 . شود تسهيالت نيز وارد بخش مسكن مي
 اسكناس و مسكوك در دست - 15

مبلغ 1386ماه  مردم در دي
 يتومان، سپرده ديدارميليارد  5963

) ها حساب جاري در بانك(
ميليارد تومان، رقم چك پول  39705

ميليارد  10500 حدود 86در آخر آبان 
 مورد فوق 3تومان بوده است جمع 

 . شود ميليارد تومان مي 56168
نسبت :  وزير كار اظهار داشتند- 16

نقدينگي به توليد ناخالص ملي پايين 
 ونه است؟ گ است آيا به واقع اين

 توليد ناخالص ملي ايران را بانك 17
جمهور  ميليارد دالر، رييس 270جهاني

ميليارد دالر و وزير اقتصاد  240
 . ميليارد دالر اعالم كردند 210
ميليارد تومان  56168 مبلغ - 18

موجودي نقدي مردم است مردم 
موجودي نقدي را با توجه به تورم 

درصدي چه مدت نزد خود نگه 1/19
 روز است؟ 10دارند ؟ آيا بيشتر از  مي

اگر مردم موجودي نقدي خود را ده 
دارند با توجه به تورم  روز نگه

 ي درصد5/1درصدي در سال و 1/19
بعيد . اند  زيان كردهصددر ماه، نيم در

است مردم مجموعه اسكناس و 
مسكوك، موجودي حساب جاري و 

 روز نزد خود 10چك پول را بيشتر از 
 . ددارن نگه
 اگر فرض فوق صحيح باشد، - 20

 روز يك بار 10مردم ايران هر
 .كنند ميليارد تومان خريد مي 56168

 اگر توليد ناخالص ملي ايران بر - 21
جمهور  اساس گفته رييس

ميليارد  240ميليارد تومان و يا  223000
 روز يك 39دالر باشد، مردم ايران هر 

 يبار به اندازه همه توليد ناخالص مل
 .كنند ايران خريد مي

قدرت خريد موجودي نقدي - 22
 برابر توليد ناخالص 5/7مردم در سال 

 ايران است آيا نسبت موجودي يمل
نقدي به توليد ناخالص ملي پايين 

 است؟
 حدود 86 واردات ايران در سال - 23
ميليارد  44000ميليارد دالر يا حدود  48

مردم ايران با . تومان بوده است
 8نقدي خود در كمتر از موجودي 

روز همه واردات ايران طي يك سال 
توانند بخرند آيا با چنين قدرت  را مي

خريدي جامعه دچار كمبود پول نقد 
 است؟

 روز با 8 وقتي مردم در كمتر از - 24
 خود يعني مجموعه يموجودي نقد

اسكناس و مسكوك، موجودي حساب 
توانند همه  جاري و چك پول مي

پس . را خريداري كنندواردات كشور 
 روز 365 روز باقي مانده از 357در 

سال با موجودي نقدي خود چه 
كنند؟ پاسخ روشن است بخشي از  مي

اين موجودي نقدي به سمت خريد 
 .رود مسكن مي

 برگرفته از مطالب فوق، مهمترين - 25
عامل افزايش قيمت مسكن در ايران 
باال بودن نجومي موجودي نقدي 

  .مردم است
 ايران كمبود مشكلي،  اصلمشكل ●

موجودي نقدي و كمبود پول نيست، 
مشكل توزيع نامناسب آن در 

هاي مختلف است دو بخش  بخش
منقول با مازاد   و اموال غيريبازرگان

ها با كمبود شديد  پول نقد و بقيه بخش
 .رو است پول نقد روبه

  حل راه* 
 جلوگيري از افزايش قيمت براي

هاي  وس سياستمسكن، راه حل معك
فوق است و جز با معكوس كردن 

هاي فوق افزايش قيمت مسكن  سياست
مهار نخواهد بود اما معكوس  قابل

  : فوق به شرح ذيل استيها سياست
  بودجهكسر*

درصدي  40 تا 30 علت رشد - الف
نقدينگي، كسر بودجه دولت است و 
علت كسر بودجه دولت يك نكته است 

 هزينه دولت بيشتر از درآمد خود
بطور مشخص دولت در سال . كند مي
ميليارد تومان و در ده  6741، حدود 85

ميليارد تومان  3238، حدود 86ماهه 
بيش از در آمد خود هزينه كرده 

 دولت در سال يها اگر هزينه. است
ميليارد تومان نسبت به  5000 حدود 87

 كاهش يابد، تاثير رشد 86سال 
نقدينگي بر افزايش مسكن حذف 

 .شود مي
 نسبت به 87 بودجه مصوب سال - ب

درصد  3/35، حدود 86عملكرد بودجه 
دهد  افزايش يافته است اين نشان مي

 يبودجه تصويبي در چنين راستاي
 . كند حركت نمي

العمل اجرايي بودجه دال   دستور- ج
درصد بودجه عمراني  70بر پرداخت 

درصد بودجه جاري سال  80مصوب و 
رصد بيشتر از د 96/11 حدود 87

 باشد با اين 86عملكرد بودجه 
العمل نيز مشكل رشد نقدينگي  دستور

 .در سطح و قامت گذشته باقي ماند
 برگرفته از نكات فوق كسر بودجه - د

 افزايش يدولت به عنوان عامل اصل
 نيز يقيمت مسكن در سال جار

  . استيهمچنان به قوت خود باق
 
  دالرنرخ* 
 نرخ دالر بايد  مهار قيمت مسكن،يبرا

متناسب با اختالف تورم ايران با 
هاي عمده طرف تجاري ايران  كشوري

 يدر سال افزايش يابد در بسته پول
 اين نكته به ميزان يبانك مركز

درصد ديده شده است؛ لذا بسته از  75
اين منظر ضد افزايش قيمت مسكن 

  .كند عمل مي
 
  سپرده سود* 
رخ  مهار افزايش قيمت مسكن، نيبرا

سود سپرده بانكي بايد حداقل مساوي 
 ماه يك بار 3با نرخ تورم باشد و 

 .متناسب با نرخ تورم اصالح شود
  اوراق مشاركتسود
 از التهاب انداختن قيمت مسكن، يبرا

نرخ سود اوراق مشاركت بايد مناسب با 
  .نرخ تورم شود

 
  پولچك* 
 متوقف كردن رشد قيمت يبرا

ول ثابت مستغالت بايد مقدار چك پ
چك پول در حكم اسكناس است .باشد

و آثار تورمي ناشي از چاپ اسكناس را 
بانك مركزي ماهيانه آمار ميزان . دارد

بدون . كند چك پول را منتشر نمي
اطالع از حجم چك پول، هيچ كس 

بيني  تواند تورم در ايران را پيش نمي
 چك پول در آبان، جمكند ح
 .ميليارد تومان بوده است 10500

اكنون چه ميزان است؟ افزايش ميزان 
چك پول با شرايط موجود يعني 

  .افزايش قيمت مسكن
 
  توليديسودآور* 

 سودآوري در توليد متناسب با افزايش
بخش مسكن يا حداقل افزايش 
سودآوري در چند بخش مهم به عنوان 

رقيب بازار مسكن راهكار از نفس 
  .انداختن تورم در بخش مسكن است

 
 ال طقيمت* 

 ي قيمت طال در بازار جهانافزايش
ها را به سمت خود كشانده و در  سرمايه

 شش ماه گذشته اگر طال به شدت يط
افزايش نيافته بود قيمت مسكن در 

  . افزايش يافته بوديسطح بيشتر
 
  مسكنوام* 

درصد مانده وام بانكي،   و چهار بيست
تسهيالت بخش مسكن است، كاهش 

بخش مسكن از وزن تسهيالت بانكي در 
مانده كل تسهيالت باعث كاهش قيمت 

مانده وام مسكن در . شود مسكن مي
ميليارد تومان  24689، حدود  85اسفند 

اگر وام مسكن ده ساله . بوده است
 اردميلي 2468باشد مردم در سال جاري 

كنند به  تومان از آن را بازپرداخت مي
، 87حسب بسته بانك مركزي در سال 

سهيالت جديدي كه درصد از ت 17
شود به بخش مسكن  پرداخت مي

ميليارد تومان  60000اگر . خواهد بود
 تسهيالت جديد پرداخت 87در سال 

ميليارد تومان  10200شود امسال 
تسهيالت جديد به بخش مسكن 

ميليارد  2468 كه فقط ودش پرداخت مي
تومان آن از محل وصول اقساط 

ر به عبارت ديگر د.  قبلي استيها وام
پايان سال در صورت تحقق بسته بانك 
مركزي وزن مسكن از كل مانده 

درصد خواهد  28تسهيالت به باالي 
 .رسيد

درصد از وام بانكي به بخش  28 تزريق
مسكن به افزايش قيمت مسكن منجر 

شود و نظام بانكي در جهت كاهش  مي
وزن مسكن از كل تسهيالت حركت 

  .كند نمي
 
 ي بخش بازرگانتسهيالت* 

 از كل مانده ي وزن بازرگانكاهش
تسهيالت به كنترل قيمت مسكن منجر 

براساس بسته بانك مركزي . شود مي
درصد تسهيالت جديد  17فقط 

 به بخش 87پرداختي در سال 
درصد به بخش صادرات 9 و يبازرگان

، فقط 87خواهد بود، يعني در سال 
ميليارد تومان وام به بخش  10500
در حالي . ودش  پرداخت مييبازرگان

 و يكه مانده تسهيالت بخش بازرگان
سهم صادرات از تسهيالت در (صادرات 

 فقط نيم درصد بوده 85پايان سال 
ميليارد تومان بوده است  42188) است

اين به معناي آن است كه بخش 
بازرگاني بايد در سال جديد 

ميليارد تومان از وام دريافتي را  31688
 اينكه وام دونها باز گرداند ب به بانك
 دريافت كند مبلغ يجديد
ميليارد تومان عمدتا وارد بخش  31688

مسكن شده است اگر اين بسته در عمل 
؟ به معناي آن است كه !اجرا شود

ميليارد تومان موجودي  31688حدود 
شود اين  نقد از بخش مسكن خارج مي

مصوبه در كنترل قيمت مسكن و حتي 
 براياز جذابيت انداختن بخش مسكن 

كننده خواهد  گذاري تعيين سرمايه
بود، اما بانك مركزي سهم هر بخش از 

 ماه تاخير اعالم 14مانده تسهيالت را با 
كند بانك مركزي هنوز سهم هر  مي

 و 86بخش از مانده تسهيالت در سال 
 را اعالم 86حتي سه ماهه اول سال 

 . نكرده است
 عدم اعالم به معناي آن است كه آيا

تواند از شيوه   ماه نمي14 از در كمتر
تقسيم تسهيالت مطلع شود؟ مكانيزم 
كنترل بانك مركزي براي اينكه فقط 

 به بخش 87درصد تسهيالت در سال  17
بازرگاني تخصيص يابد كدام است ؟ 

 در عمل اعالم شود 88اگر در خرداد 
 به 87درصد تسهيالت در سال  45كه 

بخش بازرگاني پرداخت شده چه 
 د؟خواهد ش

بندي فقط وقتي   اين سهميهتحقق
ممكن است كه بانك مركزي در عمل 

بندي را بتواند ماهيانه كنترل و  سهميه
آمار آن را به صورت رسمي منتشر 

  .كند
 
  زود بازدهطرح* 

 پرداخت وام زود بازده به بخش قطع
بازرگاني در كاهش التهاب بخش 

  .مسكن موثر است
 
 ي از بانك مركزاستقراض*

روند استقراض از بانك مركزي  توقف
ترين عامل افزايش قيمت مسكن  مهم
  .كند  دو سال گذشته را حذف مييط
 
  آخر حرف* 
گانه فوق  13 اگر راهكارهاي - 1

اعمال نشود، روند حركت موجودي 
نقدي جامعه به سمت بازار مسكن 

 .همچنان ادامه خواهد داشت
 مستفاد از مطالب مطروحه در قبل، - 2

قيمت مسكن نتيجه افزايش 
هاي  ناپذير يك سري سياست اجتناب

وسيله دولت است و  پولي و مالي به
هاي فوق  بدون تغيير اساسي سياست

 در بخش يتوان از سيالب تورم نمي
  .مسكن جلوگيري كرد

ريشه مشكل را بايد : انقالب اسالمي 
  :شناخت و ريشه را بركند 

  

معناي اين جمله قدرت 
خريد در دست مردم 

ي تواند تمامي  توليد م
 روز 39ملي را  ظرف 

  بخرد چيست ؟
  
 معناي اولش اينست كه اقتصاد ●

داخلي نمي تواند كاالها و خدمات 
الزم را براي جذب قدرت خريد توليد 

(  ميليارد دالر واردات 48. كند 
افزودن بر يك پنجم توليد ناخالص 

( و واردات قاچاق  ) داخلي ادعائي 
يد ناخالص داخلي به كه هر دو در تول
نيز قادر به مهار تورم ) حساب آمده اند 

  .نيست 
 معناي دومش اينست كه محور ●

. اقتصاد ايران نه توليد كه مصرف است 
افزودن بر اين، بر محور رانت خواري 

يعني  قدرت . ساخت گرفته است 
خريد منتظر نمي ماند كه فرصت ايجاد 
شود تا وارد عمل شود بلكه فرصت ها 

تازه در اقتصادهاي . را ايجاد مي كند 
صنعتي نيز قدرت خريد متمركز و 
. متراكم اين فرصتها را ايجاد مي كنند 

براي مثال، دالر در مقايسه با پولهاي 
 درصد 70 تا 60) يورو و ين ( مرجع 

اما . ارزش خود را از دست داده است 
نتيجه . در ايران بهاي دالر ثابت است 

ننده سودي عظيم اينست كه وارد ك
اگر دالر را با يورو جانشين . مي برد 

كند، سود خود را دست كم سه برابر 
و اگر از راه قاچاق كاالها را . مي كند 

 برابر نيز بيشتر مي 4وارد كند، سود از 
و چون قيمت دالر ثابت است، . شود 

وارد كننده از راه تبديل ريال به ارز 
خارجي نيز سودي بر سودهاي خود 

با اين وضعيت، توليد . مي افزايد 
داخلي چگونه مي تواند در برابر اين 
رانت خواري دوام آورد ؟ صنعت چرا 

  در معرض از بين رفتن قرار نگيرد ؟
 معناي سومش اينست كه تورم مزمن ●

بنا بر بر : و دائم در افزايش مي شود 
صندوق بين المللي پول، در تورم، 

 دارد  و ايران در جهان مقام پنجم را
بنا بر اكونوميك، بلحاظ فضاي 
اقتصادي مناسب، مقام هشتادم  در 

  . كشور را پيدا مي كند 81ميان 
 معني چهارمش اينست كه چون ●

اقتصاد ايران توليد محور نيست،  حتي 
مشاغل كاذب نيز نمي توانند بيكاران را 

 درصد جوانان كشور 25: جذب كنند 
 آمار رسمي بيكار هستند و اين تازه بنابر

.  
 پنجمين معنايش اينست كه قدرت ●

در . خريد بسيار نابرابر توزيع مي شود 
حقيقت، افزايش ميزان رانت خواري 
گزارشگر تشديد نابرابري توزيع در 
آمدها در ايران است چرا كه تمركز و 
تراكم قدرت خريد است كه به آن 
توانائي ايجاد فرصتهاي بزرگ رانت 

 در حكومت :خواري را مي دهند 
) به دالر ( احمدي نژاد ، ميلياردرها 

  .افزايش يافته اند 
 معناي ششمش اينست كه سهم رانت ●

در : را در اقتصاد كشور باال مي برد 
حكومت هاشمي رفسنجاني، رانت 

 درصد توليد ناخالص 40خواري 
 1380در انتخابات سال . داخلي بود 

رياست جمهوري، توكلي مدعي شد 
 درصد توليد 60اري كه رانت خو

در . ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد 
حكومت احمدي نژاد بازهم ميزان 

  .رانت خواري بيشتر شده است 
 معناي هفتمش اينست كه فقر را ●

بنا بر روزنامه . افزايش مي دهد 
 ميليون 12)  ارديبهشت 30( خراسان 

 ميليون 3تن از ايرانيان زير خط فقر و 
  . لق هستند نفر گرفتار فقر مط

 هشتمين معنيش اينست كه اين ●
قدرت خريد كه از راه فروش ثروت 

و وام و كسر بودجه ) نفت و گاز ( ملي 
ايجاد مي شود، بمعناي پيشخور كردن 

نسل آينده فقير تر از نسل : آينده است 
  .امروز خواهد بود 

 نهمين معنيش اينست كه نسل آينده ●
 نمي تواند از جبر ساخت اقتصادي
وابسته بيرون برود  مگر آنكه تن به 
. كوششي عظيم و طاقت شكن بدهد 

همانطور كه ساخت اقتصادي وابسته و 
مصرف محور دوران شاه، نيز به 

در دوران . تغييرات اساسي نياز داشت 
مرجع انقالب كوشش براي توليد 
محور كردن اقتصاد آغاز شد اما 

، 60استبداديان ، با كودتاي خرداد 
  .  دوران شاه را باز ساختند اقتصاد

 دهمين معنيش اينست كه ميزان ●
صدور ثروتهاي طبيعي و ديگر نيروهاي 

)  مغزها و سرمايه ها خصوصا ( محركه 
به اقتصاد مسلط رو به افزايش خواهد 

 با وجود فشار امريكا و دست  :گذاشت 
نگاه داشتن شركتهاي نفتي از سرمايه 

نبرد « ) ه  م15(گذاري، به قول لوموند 
بر سر گاز ايران تازه شروع شده است 

 شركتهاي نفتي كه زير فشار امريكا .  » 
سرمايه گذاري نمي كنند، بر سر 
بدست آوردن امتياز بهره برداري از 
نفت و گاز ايران به زورآزمائي 

در حال حاضر تنها مي . مشغولند 
خواهند امتيازها را از آن خود كنند و 

ز بدست آوردن امتياز يا مانع يكديگر ا
شوند تا وقتي موانع از ميان برخاستند، 
امتياز خود را مورد استفاده قرار دهند 

  .و يا امتياز بدست آورند 
  

  13در صفحه

 ؟!اكتبر سورپرايز
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قربانيان سركوب ديگر : انقالب اسالمي 
تنها فعاالن سياسي و كارگران و معلمان 

اعتراض . و زنان و دانجويان نيستند 
كارگران . يز هستند كنندگان به فسادها ن

نيشكر هفت تپه قربانيان مافياي شكر 
  :هستند 

  

 سكته –سركوب ها 
شيوه جديد از ميان 
  :برداشتن مخالفان 

  
  :سركوب فعاالن سياسي * 
  

 9جلسه دادگاه  ارديبهشت، 19در ◄ 
نفر از فعالين مدني و سياسي 
آذربايجان به اتهام اقدام عليه امنيت 

ه انقالب تهران  دادگا115ملي در شعبه 
در . برياست قاضي صلواتي برگزار شد

 ساعت به 7اين جلسه غير علني كه 
طول انجاميد آقاي محمد علي 
دادخواه بعنوان وكيل مدافع عبداله 
عباسي جوان،بهروز صفري، ليال 
حيدري، عليرضا متين پور، جليل غني 
لو، يعقوب سالكي نيا، محمد نصرتي و 

فه دفاع از مير قاسم سيدين زاده وظي
 . آنها را بر عهده داشت

آقاي اسماعيل محمدي نيز بعنوان    
وكيل آقاي صالح كامراني در دادگاه 

  . حضور داشتند
دكتر مصطفي ، 87 ارديبهشت 20در ◄ 

علوي پژو هشگر زنداني  روز چهارشنبه 
 ارديبهشت ماه درهفدهمين روز 18

اعتصاب غذاي خود  توسط فردي به 
 بند به دفتر بند برده نام آخريان رئيس

شد دكتر علوي وقتي كه به دفتر 
آخريان وارد شد با يكي از معاونين 
زندان و علي محمدي معاون قضائي 

معاون زندان با  . زندان روبرو گرديد
: توهين و تهديد خطاب به علوي گفت

روت را كم مي كنيم،زنده نمي گذارم 
از اينجا بيرون بري و پس از اين  

تهديدات به گارد زندان توهينها و 
دستور داد كه علوي را به سلول 

زندانبانان دكتر . انفرادي منتقل كنند
 نعلوي را با ضرب و شتم براي چندي

. ساعت در سلول انفرادي نگهداشتند
اين در حالي است كه شرايط جسمي 
او بسيار بد بود و به سختي قادر به راه 

  .رفتن بود
از ، رژيم 87 ارديبهشت 27  در ◄

برگزاري سال روز تأسيس نهضت 
  .آزادي جلوگيري به عمل آورد 

 151 ارديبهشت، فهرستي از 28 در ◄
جداشده از گروه رجوي كه در عراق 

جز . سرگردان هستند، انتشار يافت 
 تن نيز از عراق خارج شده 35آنها،  

  . اند 
شهرستان ، 87 ارديبهشت 28در ◄ 

دويست هزار نفري لردگان در استان 
هارمحال و بختياري امروز نيز شاهد  چ

در حاليكه تا  . درگيري و آشوب بود
كنون دهها نفر در اين شهرستان كشته 
و زخمي شدند و شدت استمرار 
حوادث قابل مقايسه  با هيچ جاي 
كشور نبوده اما كمترين انعكاسي 

در ادامه حوادث اين . نداشته است
شهرستان امروز نيزمردم بخش خانميرزا 

شهر آلوني مركزاين بخش  در در 
اعتراض به شايعه ابطال انتخابات  

اين تجمع به خشونت . تجمع نمودند 
و درگيري با نيروهاي انتظامي منجر 
شد و معترضين اقدام  به  آتش زدن 
الستيك ، وتخريب بخشداري و ادرات 

 .و بانكها نمودند

كاوه عزيز ، 87 ارديبهشت 28در ◄ 
اباد، دو سال  ساله و ساكن مه25پور 

پيش به اتهام ارتباط با احزاب 
اپوزيسيون كرد از سوي اداره 
اطالعات مهاباد بازداشت و روانه زندان 

وي از مدتي پيش بر اثر . شده بود
آنچه كه از سوي اطرافيان وي سكته 

 اعالم شده "شكنجه"مغزي در نتيجه 
بود، در بيمارستان اورميه بستري و دو 

. رار گرفته بودبار تحت عمل جراحي ق
نامبرده امروز پس از اينكه نزديك به 

 روز را در حالت كما گذراند، در 20
 .بيمارستان اروميه درگذشت

  
  :سركوب دانشجويان *
  

اعتراضات ، 87 ارديبهشت 19در ◄ 
گسترده دانشجويان دانشكده هاي 
شريعتي، وليعصر و شمسي پور كه از 
روز دوشنبه آغاز شده است، با 

انشجويان دانشكده انقالب همراهي د
گسترش . وارد سومين روز خود شد

اعتراضات دانشجويان به خيابانهاي 
اطراف اين دانشكده ها باعث واكنش 
نيروهاي انتطامي شده و در مواردي از 
باتوم براي متفرق كردن دانشجويان 

  .استفاده شده است
هفت تن از  ارديبهشت، 22در ◄ 

محروميت دانشجويان دانشگاه تهران به 
از تحصيل توسط كميته انضباطي اين 

اين دانشجويان  .دانشگاه محكوم شدند
به دليل شركت در تريبون آزاد 
حمايت از دانشجويان زنداني در 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 

ماه گذشته و برگزاري مراسم  در دي
 آذر اكثراً به يك ترم محروميت از 16

وسط كميته تحصيل و يا توبيخ كتبي ت
انضباطي دانشگاه تهران محكوم 

   .اند شده
اسامي دانشجويان محكوم شده به     

اي يك   پگاه حمزه-1:اين شرح است 
 ميالد -2ترم محروميت از تحصيل 

عزيزي يك ترم محروميت از تحصيل 
 مارال لطيفي يك ترم محروميت از -3

 رضازاده يك ترم -4تحصيل 
 مرتضي -5محروميت از تحصيل 

مساكني يك ترم محروميت از تحصيل 
 -7 حسام سالمت توبيخ كتبي -6

 رضا -8نيا توبيخ كتبي   رضايي
  نوري توبيخ كتبي قاضي

 در پي ، 87 ارديبهشت 23در ◄ 
فشارهاي وارده به انجمن اسالمي 
دانشگاه هرمزگان، علي شجاعي دبير 
اين انجمن به خوابگاه ممنوع الورود 

 .شد
مان هم نمي وي حتي به عنوان مه

. تواند در خوابگاه حضور داشته باشد
 را محروميتنگهبانان دليل اين 

فعاليتهاي انجمن اسالمي دانشگاه 
  .هرمزگان بيان كردند

اعضاي هيات ، 87 ارديبهشت 26در ◄ 
موسس انجمن اسالمي دانشگاه 
مازندران به كميته انضباطي دانشگاه 

رضا عرب، مهدي . احضار شدند
د حسيني كشتان ، آرنوش داوديان، ميال

اعضاي (ازرحيمي و سياوش صفوي 
به همراه محمد فكري ) هيات موسس

مدير مسئول نشريه دانشجويي رويداد 
و عادل اسالمي دبير شوراي صنفي 
دانشكده علوم انساني به كميته 

اعضاي هيات . انضباطي احضار شدند
موسس امروز ظهر در اعتراض به اين 

 در اتاق امر به صورت دسته جمعي
رييس دانشگاه حاضر شدند و با وي به 

 .مذاكره نشستند

 1059شعبه ، 87 ارديبهشت 30در ◄ 
دادگاه عمومي تهران، علي نيكونسبتي 
مسئول روابط عمومي دفتر تحكيم 
وحدت را كه به اتهام اخالل در نظم 
عمومي بازداشت شده بود مجرم 

 ماه حبس و ده ضربه 5شناخت و به 
جالب آنكه حكم . ودشالق محكوم نم

فوق به دليل عدم سوء پيشينه مانند 
بسياري از پروندهاي ديگر تعليق نمي 
! شود و به جزاي نقدي بدل مي شود

اما بازداشت در زمان انقضاي حكم 
جلب و تداوم آن به اصرار وزارت 
اطالعات و عدم ارائه گزارش به 
پازپرس از روند بازجويي ها و اسناد 

ها در پرونده ديگر كه تمامي آن
نيكونسبتي موجود است، حكايت از 
داليل ديگري در مورد بازداشت و 
محاكمه وي و علي عزيزي ديگر عضو 

همچنين . دفتر تحكيم وحدت دارد
گفتني است دادگاه علي عزيزي، نائب 
دبير دفتر تحكيم وحدت نيز كه بدليل 
اشكال در روند دادرسي به تعويق 

  .ي شودافتاده است، بزودي برگزار م
يك عده ، 87 ارديبهشت 31در ◄ 

 افراد ناشناس با سالح سرد به سلف
 دانشگاه حمله نمودند و برخي سرويس 

از دانشجويان دانشگاه را مورد ضرب و 
در همين مكان وحيد . شتم قرار دادند

شيباني دبير سياسي سابق انجمن و 
برخي ديگر از فعالين انجمني را مورد 

ر نتيجه وي حمله قرار دادند كه د
مجبور شد شب را در بيمارستان 

 .گذراندب
به گزارش خبرنامه اميركبير، اين افراد 
با تعقيب دانشجويان تا خوابگاه آنها را 
با سالح سرد مجدداً مورد ضرب و شتم 

افرادي كه مورد ضرب و . قرار دادند
شتم قرار گرفتند اعضا يا مرتبطين با 

در انجمن اسالمي دانشجويان بودند و 
تمام طول اين مدت هيچ حمايتي 
نسبت به دانشجو از جانب حراست 
دانشگاه انجام نشد و اين افراد ناشناس 
بدون محدوديت در دانشگاه به عربده 

  .كشي و  هجوم به خوابگاه پرداختند
، اطالع رسيد 87 ارديبهشت 31در ◄ 
سه دانشجوي دختر يك دانشگاه در كه 

آذربايجان شرقي كه مورد تعرض 
اند، از  كاركنان اين دانشگاه قرار گرفته

آبرويي و اخراج، حاضر به  ترس بي
شكايت از عامالن اين حادثه ناگوار 

  .نيستند
در ادامه سلسله حوادث تلخ   

ها در زمان دولت نهم و دوران  دانشگاه
تصدي زاهدي بر وزارتخانه علوم، 
تحقيقات و فناوري، سه دانشجوي 

حصيلي در دختر از شروع سال جديد ت
 در سه مرحله و به طور 86مهرماه 

جداگانه مورد تعرض سه تن از 
اند كه به  كاركنان دانشگاه قرار گرفته

دليل تهديد مسووالن حراست دانشگاه، 
حاضر به شكايت از مسببان ابن حادثه 

  .نيستند
 86ها، از مهر سال  بر اساس شنيده 

تاكنون يك فرد مسوول در حراست 
تاد و مسوول آزمايشگاه دانشگاه، يك اس

و يك راننده سرويس دانشگاهي در 
تبريز، سه دانشجوي دختر را مورد 

در ابتداي سال . اند تجاوز قرار داده
 دانشجويان در اعتراض به اين 87

تفاوتي مسووالن  اتفاقات ناگوار و بي
ربط در برخورد با عامالن آنها،  ذي

آميز برگزار  چندين تحصن اعتراض
استار بركناري معاونت كردند و خو

دانشجويي و رييس حراست اين 
  .دانشگاه شدند

بر اساس اين گزارش، از مسببان اين 
حوادث تنها راننده سرويس دانشگاه 

كه از حمايتي برخوردار نبود، از كار 
خود اخراج شد اما با دو متعرض ديگر 
تاكنون برخوردي صورت نگرفته و آنها 
همچنان بر سر كار خود حاضر 

  .شوند مي
گفتني است مسوالن حراست اين  

دانشگاه، دانشجويان مورد تعرض قرار 
اند كه در صورت  گرفته را تهديد كرده

شكايت از عامالن اين حوادث يا انتشار 
اخبار مربوط به آن، آنها را به داليلي 
چون داشتن رابطه دوستانه با 
دانشجويان پسر از دانشگاه اخراج 

  .خواهند كرد
  
  : كارگران سركوب*
  

كارگران  ، 87 ارديبهشت 29در ◄ 
نيشكر هفت تپه در چهاردهمين روز 
اعتصاب و اعتراضات گسترده خود از 

 صبح امروز يكشنبه در 08:00ساعت 
مقابل درب فرمانداري شوش تجمع 

آنها پس از مدتي از . كردند 
فرمانداري به سمت بازارشهر شروع به 

 در طي مسير.  راهپيمائي  نمودند
عليرغم ممانعت نيروهاي امنيتي و 
انتظامي تعداد زيادي از جوانان و 
. مردم به صفوف كارگران پيوستند 

كارگران و مردم با شعارهاي مانند، 
معيشت و زندگي حق مسلم 

كارگر مي ميرد ذلت نمي /ماست
كارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم / پذيرد

حقوق ماهيانه حق مسلم / گرسنه 
اعدي  و  شعارهاي مرك بر س/ ماست 
 ديگر

  در همان روز، كارگران شركت ◄
لوله سازي اهواز بيانيه اي در حمايت 
از كارگران كشت و صنعت هفت تپه 

چهارده : انتشار دادند و در آن گفتند 
روز از اعتصابكارگران شركت كشت 

متاسفانه باز . ونيشكر هفت تپه مي گذرد
هم نيروهاي نظامي و امنيتي به جاي 

رد با عوامل فاسد اقتصادي و برخو
مافياي شكر، با باتون و گاز اشك آور 
به جان هموطنان عزيزمان در شهر 
شوش افتاده اند و حتي به زن 
وفرزندان بي دفاع آنان رحم نكرده 
اند و اين در شرايطي است كه 
مسئولين جمهوري اسالمي همواره از 
دولت اسراييل به بهانه هاي گوناگون 

 به فرزندان وزنان در خصوص حمله
انتقاد مي كنند و هميشه با نشان دادن 
صحنه هايي سعي در دفاع از مردم 

ولي طي . فلسطين و لبنان  مي كند
روزهاي گذشته هنگامي كه كارگران 
شركت كشت ونيشكر هفت تپه براي 
احقاق حقوق خود به همراه همسران 
وفرزندانشان به خيابان هاي شوش 

ايم گرسنه آمدند وبا شعارگرسنه 
،نيرهاي انتظامي نداي برادر نظامي 
حمايت،حمايت آنان را با شليك گاز 

شرم بر شما باد . اشك آور پاسخ داد
كه اين گونه به جان زنان وفرزنداني 
مي افتيد كه جزء دريافت حقوق 

  .قانوني خود خواسته اي ندارند 
 6جلسه محاكمه ، 87 خرداد  1در ◄ 

روز اول نفر از كارگران هفت تپه، 
 نفر از 6اين . شدخرداد ماه برگزار 

كارگران هفت تپه هستند كه چند ماه 
پيش در جريان اعتصاب كارگران اين 
كارخانه بازداشت شدند و قرار است 
به اتهام تحريك كارگران هفت تپه 

  .محاكمه شوند
، كارگران 87 ارديبهشت 30در ◄ 

نيشكر كارون و خوزستان بيانيه 
 از كارگران هفت مشتركي در حمايت
دروود بر همه : تپه انتشار دادند 

كارگران شركت نيشكر هفت تپه كه با 
بيش از دو هفته مقاومت در حال تالش 
و مبارزه براي گرفتن حق و حقوق 

ما كارگران دو مجموعه . خود هستند
بزرگ توليد كننده شكر در خوزستان 
هستيم كه بيش از  بيست و پنج 

ار داريم  و بيش هزاركارگرمشغول به ك
.  ماه است كه حقوق نگرفته ايم  5از 

حراست شركتهاي ما با تهديد و فشار 
هاي امنيتي مانع از هرگونه حركت 
اعتراضي ما مي شوند و شكر را به 

 .مي كنند كاممان تلخ 
حمايت خود را از كارگران هفت     

تپه اعالم مي كنيم واز همه ي 
 كارگران ايران و جهان در خواست
مي كنيم كه به نداي كارگران 
خوزستان گوش دهند و ما را در اين 
شرايط سخت كه شديد ترين فشار ها 

ند ه اي اقتصادي را  بر ما تحميل كرد
ما كارگران خواستار . ياري نماييد

پرداخت كامل حقوق و مطالبات 
قانوني  در هفت تپه و ساير 

  .كارخانجات هستيم 
ن كارگرا، 87 ارديبهشت 30در ◄ 

نيشكر هفت تپه در پانزدهمين روز 
اعتصاب و اعتراضات گسترده خود 

 انديمشك را –صبح امروز جاده اهواز 
 .مسدود كردند

به دنبال ، 87 ارديبهشت 29در ◄ 
 نفر از كارگران ناراضي 11اخراج 

ايران برك، تمامي كارگران اين 
كارخانه از صبح ديروز به نشانه اعتراض 

ودداري از حضور در محل كار خ
  .كردند و مقابل كارخانه تجمع كردند

 
  :سركوب روزنامه نگاران * 
  

نشريه ي ، 87 ارديبهشت 21در ◄ 
 به طور 84دانشجويي شاليز كه از سال 

مرتب در دانشگاه گيالن منتشر شده 
آخرين شماره شاليز . است توقيف شد 

 بود كه بر 1386مارس 8 ويژه نامه ي ، 
ين اردالن روي جلد آن عكسي از پرو

با مشتي گره كرده رو به آسمان به 
 .چشم مي خورد

براي دومين ، 87 ارديبهشت 22در ◄ 
بار پياپي مامورين حراست دانشگاه يزد 
مانع از پخش نشريات دانشگاه يزد 

اين مامورين كه پيش از اين از . شدند
جلوگيري كرده ” پرومته“پخش نشريه 

بار و نشريات را با خود برده بودند، اين 
انديشه “نيز با جلوگيري از پخش نشريه 

ارگان كانون انديشه سبز در ” سبز
اقدامي توهين آميز مثل گذشته 

  .نشريات را با خود بردند
 ليال مدني، 87 ارديبهشت 22در ◄ 

مدير مسوول و صاحب امتياز هفته نامه 
كرفتو به دليل انتشار گزارشي در رابطه 

 به 86با مراسم روز جهاني كارگر سال 
 .دادگاه سنندج احضار شد

جلسه ، 87 ارديبهشت 23در ◄ 
رسيدگي به پرونده خبرگزاري ايلنا در 

 دادگاه عمومي تهران به 1083شعبه 
. شدرياست قاضي حسينيان برگزار 

براساس احضاريه اي كه براي مسعود 
حيدري مديرعامل سابق خبرگزاري 

اتهامات مطرح . ايلنا ارسال شده است
نده خبرگزاري ايلنا، نشر شده در پرو

اكاذيب به قصد تشويق اذهان عمومي 
و اضرار به غيرموضوع شكايت وزارت 
علوم، دانشگاه اميركبير و يكي از 
اعضاي شوراي مركزي انجمن اسالمي 

  . اين دانشگاه عنوان شده است
 

 ؟!اكتبر سورپرايز
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 ،و �� ���� و �� او ��� ورز��
� از &%�$� #�ا" ! ��ن دور '(�)��

*�د�� و از �(�  .�,�*+ او &
 #�ا" ! ��ن ر!-.ن #-د را �/(0 12
در &��ن 0)�ن ��ا)/��3 و �2�& �ان #-د 
 ��ن $�و $�!5�د 4(6-" 0� ����8 ه$ �را �
ادا" �2:�ن $(�ت را از 0)�ن �3-اه,� و 
�" $�ا&-ش �� او را �� 0)�ن ��د '5:%(
0ور �-)� و �� ��ه�ن و �<� 4 ��=>�ن 

�ن #-د #�ا" ! ��ن ه.... ?,,�*���$0 @* �
 �5�ب &,@ل �? �� ،C!�& � &�را از �2
�ن دادن را را!� <( �� �56��� "�'(���ه

  G٧."  و رو�F &��وم ):+ *Dارد
 و -٢�,(�او �2�& �ان را ��K ده,� و �4!

�&�  :زدودن � '� از &�دم، &�,
روز*�ر �2 $5,�، &�دم « و در 0" 

 !�*�دان و !� *>�5 و )�دان و $5,� زد
را �� د�F &>'-ر و ) ص(�-د)�، &�:�

�)ۀ &PQ-ر و ?5�ب &6(-ر، و )-ر <(
 �' � ��ن $�!5�د 4��ر#>�ن و رو�,+ 4
�0�ت  ��4�<� 0ورد و �,�� �ه� را �@دا�� و �

�(�!�5� �  K�� " .G٨ ده� و �� ST-�� ه
�م اا�V'+ ه56,�Wا� X�� 4 ر-&Q& ء�  :ا) �

�م ا�V'+ را �%� از 5��$/�ن" W�5 ا� Vو ا 
�,,? +:( X�� 4 ء��ن Z@ ا) �:!0 " .G٩  

C�@,4 F�&و ا ��(�'Z ده,�ۀ K�� � &��2:  
را �� ا)/��3 4� ��K ) ص(#�ا"، &�:�" 

���� C�@,4 F�&ن و ا��(�'Z �٠. " ده,�ۀ  
�_�ت ا&�� �'�دت &��ه� ?� �%^� 
 +�S( و +�ST C�.غ دaر، ا�-b,:� � &��2
�ن #�او)� و ��K دادن &�دم C c از &�$

c�!ا �&��:  
�:�& �? Kو ) ص( و *-اه+ &+ ده �,�

5�دۀ او!�!�$ . d(�&�$ �او را $�!5�د 4
را روان !�زد و د.��ST C+ و )�S+ را ?� 
�Ke ا!� ا�aغ $�&��� و c او �^%� ��
�م را d�2 از ر!5�#�@ ��K ده�، و *�,�
 �� ?��f ?�دار �,(�ا# �ر ا�V'+ را ?� �4!

-/� d�2����56 ا!� �2>��(�� " .�١  
  
h- م��2�&i& jد ده,� و ��K ده,� و ا4: 

  :?,,�ۀ �<� ا!�
]"� &�  ر!��V #-د را ] �2

 ،�,,? +(�&�$�ا�aغ ?�د 4� &�دم ا*� )
 ���m( و ا&� را �,��DTر" )�ا��5 �
$�&-د ��K�� �? +V ده,� �-د، و &�دم را 
 �� �'>� دT-ت ?�د ��i& �? +Vد ده,�

 �-د، و از دوزخ ��K داد�,(�!�4 �? +V�� 
  �٢. " �-د

 o'( ت �_�ت ا&�� ?� از�<��&�$ 
اqa Vۀ 0ن �_�ت در &-رد ه�ف و 
��s ر!��V در ا�,<� ذ?� 0ن ر$�، tو
�0�ت ��,�ت &5%�د  �� در ا)( �ق �ًS�cد
 Cm$ را�(� در دو F0ن،ا!� ?� در ا��c
5�ره�" درر f* Fد�� وا��* w��<4 �5�D*

�� � $�&-دۀ ��ر از �5�m3+ ا!� ?� �,
 �b( و C:T دش در-# " xy�0�cن )

  ."  ا!�
� ��D* �z(0 �� �Z-4، رو�F ا!� �    

�? {& {(aST ل و داد�T ن��2�& �ان &%�: 
�V} #-د �� T 0&-زش �4� &�دم را � �,���
�),� و &�دم )�@ !�� {(aST C&�ر�� و 4|
در 4�2- �%�ع ا�F ر�� aST)} ، �5-ا),� 

�ي #-د را �� #'5�V-�6& -�} درك ):-د
�,���م و ا�cام ):�c د-# s��tو �� و  .    

 aTو و ر!-ل #�ا،ا&� ا�F آ� �2�& �ان 
�م K��%4، و�f�t ا�Zا�T {eا�V و S& ��
 �,�� دا��5 ��'T �� @�( آ>-ر داري را
�م ) -ت و S& از {e@Z �f�tو Fو ا� 

�V� s)V .  &�6-ب *�ددر!�T�c از �(
��0 +& �� s��tت ا!� و )� و )� از و- ( 
  . ا)�  &�@م �� 0ن �-در!-ل #�ا

�" ه��  �0�ت �,�ن رو�F ا!� آ�Z 
�ج ��D* +:( +cارد وZ-Tوا �!�( ���  

� و!�.   &,6-خ هK در 0)'� &,f5} ا!�)
� �� ا��b�a& F &+ �-د ?� )� از,� F5& 

�ت ) -ت �_�ت ر!-ل<�� و )� از $�&
�" �W-&� و �_�ت �T} و.��,%& �� 

���0�!+ ادارۀ ?>-ر ره �" ! {:(�� . 
��|� و.�� &(��S و �� ه� و.�� د�/� 
�م S& {'Vا �V�� �� ر!ًS�cد ،Fم د��( ��4

   .) -ت ا!�
�&%� و ��اي ادارة ز)�*} &�دمZ در�',4  ، 

 �)��وي &�دم &,>�ء �|-&� ا!� و �
آ6�)} &} 4-ا),�  ا)35�ب &�دم ا!� آ�

)��وي و !��>:� د�F . �|-&� ��ا),� 
� از �,��د ر!��V و ا&�&� !��>:� &} آ

*��د، و�f�t اش ا�aغ اوا&� و )-اه} 
   .اV'} ا!� و )� ��@ د�/�

 �V�در $Cm ا&�&� و را�(� اش را �� ر!
 �&�و �� !��ق دو $�5�D* Cm و�f�t ا&

Kار &��ه��c +!را &-رد ��ر.  
 
 ا&�&� و را�(� اش �� ر!��V و - ٣

�&�  f�tۀ ا&
  
  

  در 4�ر�� ا!aم 
�ر &%�و�� و.�� &(��S د� F�Vم اوa!ر ا

 وي در �cن اول ه<�ي آC�|<4. {6 داد
ا!� آ� ا&� ادارة ز)�*} �-را�} &�دم را 
�ه,>�ه} &(��S آ�د و � �,)�! �� C�� 4
د�F و دو�V را �|<� در ا�5cار #-د �cار 
داد و د�F را �� T,-ان و!��� اي ��اي 
&>�و��T �3>��ن �� !�(,� و ���ن 

  . -د !�#�5 در ا�5#�ر *�$��cرت #
�ه�ن و �|�م ��اي &>�و��T ��2ا آ�دن �
�ن د�,} �V-5& د از �3>} از-# �&-|�
� و ا&-ر _c �&ا �ا!5:��V آ�د و �
�ف را �� 0)�ن وا*Dار آ�د و c6 �� و او�
��C را S& ف�y �&-|� ، aً��S5& @�( �'(0
&>�و��T داد و �� &Qذون از #-د &} 

  . آ�د ا)�
�س f8-ي آ� #-د را �5}  T ��

"C&� &} دا)�6 در ��ب 4-��8 "&��� آ
 d<3� س ارد���} آ� ��اي�S&

ِ���)ِ}“: وي &} )-��6 � � *,�ه|�ري،�&  
 KV�t د در اول�& Fر�� ��ا)�، آ� ا*� ا��T
�)�z از ,� ����-د، اآ,-ن &�b-م &} ):
 �(�� ! x� �����mS4 او �/Dري �

آD/ . � 5ردو%4�V} از 2�ر ��mS4ات 4- �
 و.��، ا�:� ارد���}� ”  .�,�ة ���

�س در Z-اب )-��  T : “ {& ض�T ��
�س، #�&5} آ�  $�&-د �-د��،  T �(�ر!
 Fآ� ا� ��(��ن &,� دا�K��S4 �� �5 ر!>�
�ي #�� $�ا&-ش )|,�� T را از د j�&

�س T {�T ن�5!0 j٢.” آ5 � آ�G    
�ت &�S& F�� C��S4 @�( �yدر دوران &>�و

�T ��.و x� آ� Fف و ��ع & ,} �� ا�
� آ�ام �yف ا!� �� )�- رو�,�5ي �
 F:'� بaS(ا ���وع �� و از 0ن دوران 4

، آ� در )'��� �� ا!�S5ار و.�� ١٣�٧
 F�� C|<& و C��S4 ، ��&�&��S$ �S�) ا(<
 Kن ، آ�دو �yف &��c {Tرت �0|�ر و 2,'

�� در د)��ي . و ز��د &(�ح �-د ا!�
�ن &�6��� و �� د�V-5& ،مa!ي ا�ر د)�

�ن 'Z ي وا. و�د�F آ� #-د از ارز�'
 �� �(�/�� Fد را �-د)� �:-ل د�-#

 و &<�ي اه�اف �,��ارز�'�ي د�F و ):
�ر &} 0ورد ا)�، :� �� Kه�ف را ه Fو ا�

 x��y رت از�c j��m4 "ا �f�tو {!�ا!
�:�د)� و �� د!� 0و�@ �cار دادن &+ 

�ت -2�ر اي &-�T +ارز�Fن د�-z:ه 
،�W,& ا&� �� &%�وف و )'+ از �f6�$ 

�)� اي !�#5,� و .�Zم  ��f&ا-T رت�c
ر!��V و ا&�&� را از &%,�ي واc%} و 
�S�S} #-د 4'} آ�د و �� ��D2ش 2-!�5 
���c jرت و �|-&� m4 ي�0ن، ��ان &%,
 xS�4 ه} را ��اي�3>�� و &�� و 2�د��

� x�f�4 .  ارز�'�ي 0ن ��ور �:�د ا)��
ت و ه�ف 8-ري ) -ت و ر!��c �( �Vر

� #-د �� 4=��� ه',4� �V�ف و &�ه�� ر!
�� {'4 C|� �|�� �,5#�2دا �&�  ا"و ا&

 �&�از &f'-م و ه�ف ا�8} ر!��V و ا&
 ا&� #-اه�ن �*0�را �� &F���S و 4-دة )
���cاري �|-&� �Tل و داد �� در ا!aم 
و �� در &�6��� 4@ر�x آ�د)� و 

�ه,>�ه} را ���,-!��� و.�� &� �S�)
��/@��T �&-|� Fل و داد و 0زادي Z

  . *�دا)��)� 
�ي #:�,} در ��ب c0 ي�'(�&�$ �6��S& ��
�ي 2�پ '(�و.�� &(���S$ �S و $�&
�ن در ��ب !-�,Vس و ا��,� ، K5fار ه-/��*
�ر &} |�0 ، �ا�<�د و.�� &(��S آ��6
�ي #:�,} در 2} ا$|,�ن c0 �z(0 دد آ��*

S$ �S�)& ��.ر�@ي آ�د، �� و ���2 ، ��
2�پ  �S�)& ��.1 ��*�دان و|T {T-(

�ي . ا!�c0 ان &%,} )��6 آ��� F�5 ا� Vا
 �#:�,} 0ن را از آ��6� ا#D آ�د ا!�، ا&
 F5} ه�ف از د�cان &%,} ه�6 آ� و��

�c �� {���ت )�@ رتد!� �(���� و ا&|� 
Kن )�5<� #-اه� $�اه� *�دد، آ�ر �� ه:

��&�  . ا)<

�S�4 j6�Sت��ي &�F6 آ��-c0 �(�:V�T ر 
 ���2 �( ��S$ �S�)& ��.ري د�/� و�و��6
0�c)} و )� 2��� ��T} و )� 2��� �T$} و 
 KbTا �2��� $S'} دارد  و �5} �� �(

�ريm(4_} ا�& ��� ، �%����-* +&  :
�ي “,%& �� ��S$ ��.ت $���� و� Pا

 �<& �,(�ره �ي !��!} و آ>-رداري &
�),� د!� �� �� !,�ان آ-���ن ا!�& �� ،

�ر��ن ا!�# X�4”٢٢  .  
{cا�:� )�ا a& @Z �� ء� ،��ون ا!5^,

�)} آ� $���� ��&%�وف �� $��C آ
و.�� $��S را �� &%,�ي ره �ي !��!} و 
آ>-رداري *�$�5 و در آ5�ب T-ا�e ا.��م 
�ي c0 د �� ��ح و ��6 0ن �2دا#�5 و-#
#:�,} ه:�ن ه� را ��ون آK و ز��د  آ�دن 

�س آ�د و 0ن را ��اي $'K از ا 5cن ا�<�
 ،T:-م �� ز��ن !�د �4ي ���ن آ�د ا!�

�ي c0 از C c ��ي �yاز اول ��%� 4:�T م�:4
�#�5 و ,#:�,} 0ن را &�دود &} �
�ن 0ن را &�دود &} �:�ر)�,z:ه��,�  .ه

�ظ 4�ر�3+ �V �� و �%� از C c در ا��ان
�ن �V-5& �� F�ya! م و�|� C��S4 مa!ا

K و ز��د وZ-د دا��5 و ه� �yف د�F آ
آ-�d &} آ�د ا!� آ� �3>} از �cرت 
�ص ده� و �� �cرت �yف m5#را �� #-د ا

�زد! C��%4 را C��S&.  
   

�8�  در ��56 ا��ان &%
 C|<&�Vودو Fد�� �yاز &>�و  F�� -!

&+ �� )F& �b ��ت ��>�5" ��$�5 ا!� و 
راه+ دراز در d�2 ا��ا)��ن ه,-ز ر!� 
�&� �C ا�F . ا!�(�� F5در *�و دا� C|<&

�#5+ & 5,+ ��رو�,,�  "�mT و �&�Z +
 و  ار �� !-، د�F و ر!��V 0ناز

 آ�ر 2} *�� 4-أم ���|-&� و ر!��V 0ن 
در .  ا!�T �8�T:-&+رو�,/�ا)� در 

�yو�<&، � �%� از ��2وزي ، رو��)} ه
&�T} ��)� آ� آ�ر ا�8} و �2> �د 
� رو��)�-ن �-د وV} �%� از� �yو�<& 
��2وزي 0)'� را از 8�,� #�رج !�#5,� و 
در ا)aSب ا!T �� {&a|1 و5c} ا)aSب 
��2وز ��، رو��)�-ن ا&-ر را از &<�اي 
�د از f5!ا �8��w #-د #�رج !�#5,� و �
���� د�F، اه�اف ا�8} ا)aSب را �� 
ا)��اف آ>�)�)� و د�|5�4-ري &(�x د�,} 

 وZ-د �,�F .�� &�دم 4�C�: آ�د)�
از K'(0 ��:Z در y-ل �� !� و�5�%} 

 �Vو دو Fدن را�(� د�- ( Fرو� C�Vد ��
���  . و &�دم &} 4-ا)� �

  
�%&�Z ء )��و در�<,&  

 ���S�S 0ن ا!� آ� Z-ا&� در y-ل 4�ر�
 �Zو &-ا��( �:<��! �� دو &,>�ء و ��

  : �-د و ه56,�
١-  Fد� �:<��! ��ء د�,} و �<,&  
�ء &�د&} و �� !��>:� &�دم  -٢<,&  

 Fدوا� � ,& ��ء و �� !��>:� )��و �<,& 
�ي هd�2 K &} رو)� و ���2 �%&�Z در

�&%� را �� ر�� و 0زادي و ا!Z5 لaS
 ا*� �� ا�F دو &,>�ء �� .ه�ا�� &} آ,,�

ا&� ه� آ�ام از 0ن دو . هK روا�(} دار)�
&CS56 و �Zاي از هK ه56,� و ه� آ�ام در 
 #-د را iو� �V� و ر!�/��Z �%&�Z

  . دار)�
�cو �ا*� وا�w � آ�ام ه ��s وt:�وه

،���� �<( K�!�4 دو، در ا&-ر Fا� 
 و �د�|��/� �4ا#C آ�* �� هK در ��  +&

ه� دو �� )�5<� ا�F &+ �-د ?�  .0&�@)�
�cرت در �� &^��� 8-رت 4:�آ@ c-ا و 

&} �0,� و �� هK &5��ًا ���ن �cرت &} 
 در 8-ر4} آ� ه� آ�ام �� را و .�-)�

{%cوا �V� #-�d�2 d ��و)�، &} ر!
4-ا),� در m4��w �|��/� در 8-رت 
 �ا)��اف �|-�,� و �� در 4,�روي ه
�&%� را در Z ز)� و��|��/� را &%5�دل !
%5�دل و �2ه�@ از ه� ا$�اط و & �#

  . ��f4(} �� d�2 ��ا),� 
  

Fد� �:<��! ��ء د�,} و �<,&  
�� #�او)� آ� #�xV آ-ن و &|�ن و ا)6�ن 

 ا!� آ� را $aح و ، واjZ ا!�&53�ر
هK ر!5/�ري و !5:|�ري و *:�اه} را 

 ��� �>� ���T ��ارد آ� ا*� را از �
�ر  Zام و ا@Vا ���� و ا)6�ن � ( �3<&
�ب و P-اب، ST م ده���V} را ا)<:Tا

��! ، K,'Z س�'>� و ، {!��!� و )
�&� و �6���!} و �c… {,%& ��م ا�,':4 

 آ� و &f'-م #-د را از د!� &} ده� ��ا
�V} را از روي Z � و اV@ام ا)<�م :T5} اcو
�وت #-ب و �� _c �c��ل $:Tد 0ن ا��/�
 ،�:T��q ل�:Tا �� ��T F�:ا!� �� ه

�6�( j4�5& ب�ST . x��y او)� از�#
ار!�ل �2�& �ان را ر!5/�ري و *:�اه} 

  . را �� �>����T آ�د ا!�
s)V �T�c x��y از {&a!ا F�:�|5& �:4، 

 �&��ت &} آ,,� و در ) -ت و ا& Pرا ا
�ي آa&} #-د 0ن را �|�ر &} ��)�'^�� .

 s�V�|4 �� F�f�|& 0ن ��@ي ا!� آ� s)V
��T )@د�� &} آ,� واز y �� را {'Vا
�ه�ن دور &} !�زد و در ا�F )@د�� ,*
��T #�او)� و دور )/� داري y �� زي�!
از &%��m �� ه�F�|:4 �( �Z-z در آ�ر 

�ر Zام و ا@Vا!� و )� ا .  
�ر و اV@ام در آ�ر f5,& s)V} ا!�  Zا
 ���اي ا�F آ� �� T,-ان &^�ل ا*� $��ً
��T ا&� اV'} &< -ر و &�@م yآ6} �� ا
*�د�� �� ا*� آ�c {6رت ز)� آ�دن، دزدي 
 د�/�ي را ���� آ�دن �� ه� *,,Z ،آ�دن
)�ا��، ���'} ا!� آ� )� 0ن ا&� اV'} و 
 F|:& ��q و �)� 0ن ��&� و )'} از *,

�  . &�Sور ��اي وي 3( s)V-اه� �-د)
�,�-* {& s)V �T�c ن�: &F�:�|5 و ��ر�

 jZان ��#�او)� وا� &��2 �^%� ��T  F���
�ر  Zا!� و ا s)V ا!� �-ن در ��دار)�ة
 �و اV@ا&} )�@ در اوا&� و )-اه} 0)'

  . )��6 و ا!�
0�cن آ��K در �0�ت ��,�ت &5%�دي را�(� 

�&� را ��6�ر s��t و�} و ) -ت و ا&
�ي ه�� Z آ� �ن اaTم و 4|�ار ):-د,�
 �f�tآ� و ���� � و �4د��ي در &��ن )�
�2�& � Z@ ا�aغ �2�م و  �V�ا�8} و ر!
 �6�( {��  ا)Dار و2,� دادن و راه,:
��#�او)� واjZ ا!� آ� �2�& �ا)} $�و 
�5 4� اوا&� و )-اه} اV'} را �� &�دم !�$

 ��q. غ آ,,� وaا� .  
s)V �T�c �z(0 0&-زد و {& �'(� �� ا)6

0�cن آ��K در �0�ت &5%�دي �� 0ن *-اه} 
�ن &�&} ده�، ا�F ا!� آ� �2�& �ان و ا&
 �4 �,��� {& {(aST ل و داد�T ن�:�%&
�V} #-د �� ر�� و T 0&-زش �&�دم را �
�),� و &�دم )�@ در 4�2- !�� {(aST C&�|4
�ع ا�F ر�� aST)} ، �5-ا),� %�

�ي #-د را '5�V-�6& �� #-�} درك ):-د
�,���م و ا�cام ):�c د-# s��t٢و �� و�  .   

 �� �ن aTو&�ا&� ا�F آ� �2�& �ان و ا&
�م K��%4، و�f�t ا�Zا�T {eا�V و آ>-ر S&
 Fو ا� �,�� دا��5 ��'T �� @�( داري را
 �&��م ) -ت و �� ا&S& از {e@Z �f�tو

�د . &�6-ب *�ددf5!ا s)V �T�c از �(
��s ) -ت ا!� و )� &} �-د و )� tاز و

�0�ت �,�ن . �2�& � و ا&�م &�@م �� 0ن �-د
 Kو &,6-خ ه �!�رو�F ا!� آ� ��� )

  . در 0)'� &,f5} ا!�
�ي s!Q4 ا!� آ� &� 0�cن را آ� Z ر��6�
اC8 ا!� و �� و � '� اي در 0ن )��6 
ره� &} آ,�K و �� ا!5,�د دو ���� آ� ا*� 
�ي ه�z/-)� �� وZ و ���� w��8 Kه 
� '� اي در 0ن دو ) ��� ، دC�V �� ا&� 

_c ي��وت �|-&� )��6 و �� &%,
 .ي و داوري ا!� ا!5,�د &} K�e-Z&-رد

 {cا�:� )�ا a& ا!� آ� &��-م K�6& و
 C:T �� در!� در 0ن دو &-رد��دي )'5Zا

  . 0ورد ا!�
�ن از  �y رت�c آ� Fر�4 ا��� s!Q4
�ه�ن �� 0�cن و ) -ت و ا&�&� !-ء *0�(

f5!و ا �&��د آ�د و �� #�� & �� ا&
) -ت �� دC�V ا�F آ� �2�& � �� ا&-ر آ>-ر 

{�T ت�_� �#���f ) ع(داري �2دا#�5 و �
 �� C�V�5 0ن را د$��D2 را F�:�6& رم�'�
 {!�ا�F آ� آ>-ر داري و ره �ي !�
��s ) -ت و ا&�&� ا!� tاز و {e@Z
 �S�)& ��.ار و�S5!و �� ا �c:�اد آ�د

4�!� 0�cن و ر!��V .  ا)� $��S �2دا�5#�!
�ر و |�0 �fV��2�& � و ا&�م در &3 C:T و

�ن �,�F ��دا�5} ا!��T.  �? ر-)(�ه:
در ��ر!+ 4�ر����b( +3 دو�V د�,+ 

 Kد��� ��ي �� )��6 آ� در y-ل 4�ر�Z
�ن �V-5& مa!و �� در ا ���در &�6 ��
د�,} آ� &>�و��T �� ا&��اy-ران و 

3>�� و �� �&�� #-د و.�� ��ه�ن #-دآ

&(��S اي را �,��د )'�د ا)� د�F را 
ازر!��V و )dS ا!�!} #-د 4'} آ�د و 
 ��Tرت و &>�و�c �&�# �� 0ن را
�3>��ن �� و.�� &(��S #-د 4�� )�م 

  . ه:�ن د�F *�$�5 ا)�
 �$��2�& � آ6} ا!� آ� از �|(�ف �� در�

 {eا�# K�T){�-و #-ا!� #�ا در ) ر�
�&0 Ce�( F0وردن د� �� )f} و �� Kو ه 

�)} ��ن #-د در K�T #�او)� ، ا&-ر و $
 {V�%4 x� ��ن را از در**�,� wV�m&
 �0&-#�5 ا!� و و�f�t دا��5 آ� �

و . &Q&-ر�� و�} 0ن را �� &�دم ا�aغ آ,�
���ا�F و ���Z F'� او هK ا&�م ا!� ,�
�%,} ا�,|� در دا)�T F56-م اV'} �� ه:� 

ل ا!� �%,} &�د&�ن �2>} دارد و هK ر!-
�z(0 را آ� &} دا)� �� &�دم اayع &} 

�زد! {& � ا&� .ده� و 0)'� را از 0ن 0*
ا&�م آ6} ا!� آ� دا)�56 ه�ي 4>��%} 
اوا&� و )-اه} اV'} را &K�S56 از �yف 
#�او)� در��$� ):} آ,� ��|� �z(0 را آ� 
� K�T �_-ري و �� و�} 0&-�5# � � &��2

�1 �2�& � ا!� او )�@ از x��y ا4��د �f( 
�2�& � $�&-د)�  ��T F��� �!0&-#�5 ا :

{�Tَ َو K�%ِVَاَن َ&��,� ا    ��ب ه�  . Fا����,�
�z(0 را آ� �2�& � از x��y و�} 
&Q&-ر�� دا��5 آ� �� &�دم ��ز*- 

ا&�م �� &Q&-ر�� از !-ي �2�& � 0ن ه�  آ,�،
���ا�F . را ��اي &�دم ��ز*- &} آ,� ,�

و &�ه�� �2�& �ي ا&�&� e@Z} از &f'-م 
�م وا.ي &%,-ي S& �� � &��2 �(�ا!� و &
�م ا&�&� آ� از S& Fا!� و ا� {'Vو ا
�ر |�0 F�&ف #�وا)� �� &�دم روي ز�y
 ا!� ، �� ه�� و�Z وا��56 �� ��%� ��
 �|(�,z:ب &�دم )��6 ه�و �� ا)35
�2�& �ي وا��56 �� ��%� و ا)35�ب &�دم 
 )��6 12 &} �-د *�f آ� ه� ) } و
ر!-ل ا&�م هK ه�6، ا&� ه� ا&�&} ر!-ل 

  . و ) } )��6 
 �V��م ا&�&� ه:z-ن ر!S& در ه� 8-رت
�م و &6,� اV'} &�� ا!� S& �� و ) -ت
. و وا��56 �� ا)35�ب و ��%� &�دم )��6  

�2�& � d�2 از ��%� &�دم ��اي  Kه
 {�T Kا)� و ه ز&�&�اري ، �2�& � #�ا �-د

� T,-ان ر�� �F ا��(�C c jV از ا)35�ب �
�م وا.ي S& ، رم�'� �f��# و {!��!
 Fي د��ا&�&� را دارا �-د ا!� و راه,:
. از !-ي #�ا �� �:�ر &} ر5$,�  

�)j &�دم Z ن ��%� از�&�ه�z|�ام از ا&
ا)35�ب )>� ا)� و Z@ �_�ت �T} و ا&�م 
 ��F6 آ� در ��ه� اي #�ص از ز&�ن �
��%� &�دم ز&�ن #-د �� ز&�&�اري و 

 ره �ي�'T �� و آ>-رداري را {!��! 
*�$�5 ا)�، ه�z|�ام از 0)'� �|-&� )�ا��5 

�ي دا�F5 زو &':�5اTآ� اد Fه:� ا� 
�|-&� )�@ )|�د ا)� و �5} �� &-رد 
 �� {T�& {&�):} 4-ان !�اغ داد آ� ا&
��� �� دC�V ا&�&� ره �ي !��!} و �

���� {& ��5} ا&�م . آ>-رداري از 0ن &
F�6�)د آ� �� د) ع�!� �@�� و ا�F ز�

 ���� F& آ� ��} )|ـ�دTاد F�,� ،�� �5<آ
��K ��|� ا�5<�ج &} آ�د و � �:� �� Kآ��
 �دC�V و ��ه�ن &} 0ورد آ� �� #-ا!� �:
&�دم و )�&� ه��} آ� �� &F )-��5 ا�� ، 

�ل هK ا*� 2>�:�ن �� ا�� ،0&� ام� 
�ز ��ه�� از راه} آ� 0&� ام ��*�دم ، Zا

f/( �/zرا آ� ه� �&-|� �� آ� 0&� ام 4
ا&� . از 0ن #-د &} دا)K ، �� د!� 0ورم

 �f* : ،ن د�/� �4د�� دار���ا*� در !3,
�0� در ا�F �4د�� دار�� آ� &F �62 د�5# 

�2�4�)K؟ �� #�ا از &=�ب 4� &>�ق از � &
 �62  F& @Z �� �/م د�-c �� �c-م �:

& �ي وZ-د )�ارد، 4,'� &,K آ� �د�5# �2
��2 �62 �� ��0 ��e-/� F& �� K56ه �:� � &

 s�4 آ� {V�& �T-ض آ6} آ� آ>�5 ام �
�ص ز#:} آ� زد ام ،mc �از  آ�د ام �

 {2,& �� �,Zآ� از ��٢٧؟ Kه � و ا&�م ر�
�ر و �� ��ط ه�� د#C و  Z5@ام و اVروي ا
�m4$} )|�دن و ه�� ا&�ي را 4=��� 
�ري )|�دن و 4,'� از Z ادن و ا&�ي را�(

�رb( دور ������ و.�� T'�ي را �� �* 
�$��D2.و ره �ي   ٢٨ �&�T�5 ا)� آ� زf/(

 ��!} &�دم از �yف #�او)� �� &�!
  .وا*Dار �� ا!�

  ادا&� دارد 
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 ي بني آقاي عبارت در استدالل هاكي
غفلت از ":  شوديصدر مداوم ذكر م

 ها با كاربرد منطق تيحقوق و واقع
 از خوانندگان ي پاره ايبرا. "يصور

 پرسش ني بحث، به خصوص، انيا
 اني ميمطرح شده است كه چه ربط

 اي دولت اي ما از قرآن يطرز تلق
 ي، برا... شدن وي جهاناي يدموكراس

 يي ارسطوينمونه،  با منطق صور
وجود دارد؟ از آنجا كه به نظرم طرح 

 ي اقاتي به رواي موازنه عدمشهياند
 و راني اي كنونطي صدر در شرايبن

 و انواع ي فكرديبا خالء شداسالم، كه 
 ي مم،ي مواجهي نظريبن بست ها
 در مسأله دي جدي افقيتواند راهگشا

 و اسالم باشد، در راني اوستهيبه هم پ
 ني را در باره اي چند نكته المي مانجايا

 يي كه بر روشناديام. اورميموضوع ب
    .ديفزايبحث ب

 
 :كمي

 شهي كالم، اندكي صدر، در ي بنشهياند
  و استقالل بر اساس يآزاد يبرا

همانگونه كه از .  استيموازنه عدم
 د،ي آي جمله هم بر مكي نيخود هم
 در ،يشگي نظام اندني با ايريارتباط گ

 ي آن، و با همه اضالعش، براتيتمام
 ي موضوع جانيا.  دشوار استياريبس

 است؟ نه گونياما چرا ا. انكار ندارد
 ي علت به ذهن من مايچهار دليل 

 ييكي به سبك نوشتاري خاص و: درس
 از ي فراواني هاهيباز مي گردد كه ما

 در ي نثر خودجوش و شبه حماسكي
دوم به استفاده از مفاهيم .  آن هست

 بازمي گردد كه درك آنها براي ينو
كساني كه اهل مطالعه و نظر هستند در 

 راي دهد، زيوهله اول دشوار نشان م
 بر حسب ،يكه هر اهل مطالعه ا

پرورش و ديدگاههاي -موزشآ
 كه ييعمومي و اجتماعي و روشنفكر

 فرض شيكسب كرده است، داراي پ
مانند ( شود ي ميي دانسته هاشيها و پ

 حد دارد، ياينكه گفته مي شود آزاد
قدرت به خوب و بد تقسيم مي شود، 

 يي معناي جهان بدون قدرت حرف باي
، كه جدا شدن از )است و نظائر آن

 كه عموماً هم به ير نظياين مبان
 ذهن رسوب ي بس مستحكم رويشكل

 جهاد بزرگ كي به ازي كنند نيم
 ن،ينشتايبه قول ا.  داردي و عملينظر

 زيشكستن آنها از شكستن هسته اتم ن
دليل سوم، به . سخت تر است

 ني بودن ايخودجوش بودن و درون
 از شهي اندنيا.  گرددي بر مشهياند

 نوع شتريب (يرانيدرون اعماق فرهنگ ا
 يبر م) ينوع قرآن (يو اسالم) يعرفان

 رو به خدا دارد، از شهي اندنيا. رديخ
 كند و به ي شروع ماني مطلق بيآزاد

 ي پروراند، به نفي را مدنيشيدل اند
 رسد و مرامش يهرگونه سانسور م

.  استييعمل به حق و خشونت زدا
 ني است و از ازي آن لذا ناچيسابقه غرب

 از ماها كه در علوم ياري بسيرو برا
 مصرف كننده و گاه هم واقعاً يانسان

 ي ميبي و غربي عجزي چميمرعوب غرب
 چهارم به شخصيت و سابقه و ليدل. ديآ

 بني صدر باز مي يالحقه خود آقا
 در يگردد، كه شامل حضور فعال و
 استيدوران انقالب و سپس دوران ر

 با شي و كشمكش هاشاني ايورجمه
 ي و گروه هايني اهللا خمتيآ
 زي ونستي و ماركسي مذهبيادگرايبن

 ي حاكم  بر حزب جمهورتيروحان
 از روشنفكران ي بخشني همچن،ياسالم

 يقدرت پرست،  به عالوه حبس طوالن
 كه به تعامل اجتماعي و يمدت خانگ
 ضربه ي با جامعه ملي ويرو در رو
 را هم اضافه كنيد لهاين مسئ. زده است

 و كيستماتيسبه تبليغات وحشتناك، 
 از ي اسالميپرحجمي كه در جمهور

 انجام ي وهي سو علني به ا60سال  
اضافه كنم رژيم در . گرفته است

 در حال 60 دهه ني آغازيسالها
تكوين و تكامل در مسير يك 

 نيتوتاليتاريسم تمام عيار بود و به هم
 ي و مليني ديو با هر گونه آلترناتليدل

 يمع در وجدان جي استوارشهيكه ر

 داشته باشد به شدت رانيملت ا
 ي بنشهيسانسور اند.  كرديمخالفت م

 ني دوران عموماً با انيصدر در ا
 صدر خودمحور ي بنيتوجيه كه آقا

بوده است صورت گرفته است،  كه از 
 ساخته لي دلني بدهي توجنيديد من ا
 اش زه صدر در طول مباريشد كه بن

 يبه طور جدي  در برابر اسطوره ساز
 لي كه در حال تبديني خميز آقاا

 هر چه توتاليتر بود، يميرژيم به رژ
توجه داشته باشيم .  كردي ميستادگيا

كه بني صدر تنها كسي بود كه در برابر 
 خميني به صراحت مي يآراء آقا

 ي را هم بنيگفت من هم نظر دارم و ا
 و روراست ي به نحو علني تعارفچيه

. كرد يدر مجالس و رسانه ها اعالم م
حال اين حرف را بگذاريم در كنار 
حجم عظيمي از سوژه زدايي و 
استحاله در رهبر، و دامن زدن به 
تئوري اطاعت كوركورانه كه در آن 
ايام بدون هيچ قبحي در تبليغات بي 
امان جمهوري اسالمي باب شده بود، 

 وبآنگاه در خواهيم يافت كه مطل
  دستگاه تبليغاتي چه بود؟

 
 :دوم

 بني صدر، شهيكليد ورود به اند افتني
 ميلي كه ما مايگري دشمنديمانند هر اند

 ازي مسأله است كه نني اولم،ياو را بفهم
 زي دست كم در دو چي با ويبه همدل

 به نقد ي كه ويعي توجه وس،يكي: دارد
 ي قدرت مي انواع گفتمان هايو نف

 يستادگي باز بودن و ايگريدوزد و د
 استقالل و شهي اندبه  در عمل يخيتار

 دانم ي اما مي همدلنيا.  استيآزاد
 ي غالب ما كه در نظام هايبرا

 دشوار مي بزرگ شده اياستبداد
 توان نه ي بدون آن هم نمياست، ول

 حتا از او اي دي به نقد كشياو را به درست
 نيبد.  كردي معنادارلي و تجلفيتعر

 دريافت كامل ي از راه هايكيسان، 
صدر، درك معرفت  بني يدستگاه فكر

 دياز د.  اوستي و انسان شناسيشناس
 صدر، شخصيت انسان داراي يك يبن

جداره و يك پوسته سرسخت بيروني 
است كه از شخصيت حفاظت مي كند 

.  توان آن را هويت ناميديو م
همچنين داراي يك هسته سخت 
عقالني دروني است كه هدايت دروني 

 ياو را بر عهده دارد و در زبان بن
.  راهنما معروف استشهي به انديدرص

در اين ميان هم هسته عقالني شخصيت 
و هم هويت، به شدت مانع برخورد 

اما اين مسئله . انسان با واقعيت هستند
هم واقعيت است كه انسان بدون 
هويت و بدون اصول راهنماي انديشه 

واقعيت ها . اصال وجود خارجي ندارد
،  هاستههمواره از خالل عالئق، خوا

تمنيات، تجربه ها، خاطرات و تعلقات و 
نظريات و باورهاي ما به عقل و ذهن 

وقتي من به يك . راه پيدا مي كنند
شئي نظر مي اندازم، تصور شئي در 
ذهن من با هجوم و احاطه انبوهي از 
همين اطالعات، خاطرات، تعلقات و 
تجربه ها روبرو، و بعد از تركيب و 

 معرفتي ذهن دستگاهامتزاج با آنها، در 
در اين حال شيئي . جذب مي شود

 شده در ذهن، با آنچه در ميترس
به . واقعيت هست به كلي متفاوت است

عبارتي رابطه ما همواره با جهان واقعي 
غير مستقيم و از خالل جهان هاي 

يكي از . مجازي صورت مي گيرد
مهمترين كوشش هاي بني صدر، پرده 

ي  مجازيبرداشتن از همين جهان ها
پرسش اينجاست كه چگونه به . است

واقعيت مي توان دست يافت؟ به 
عبارتي چرا پيامبر دعا مي كند كه 
خداوندا اشياء را آن چنان كه هستند 

يا ربي ارني االشياء كما (بر من بنما 
، چگونه مي توان از اين تناقض )هي
 جست؟ بخش مهمي از كوشش ييرها

 يهاي بني صدر، نشان دادن راهها
به .  از مهلكه اين تناقض استخروج

 ي و روش هايعبارتي، دستگاه زبان
 همواره پوششي بر دن،ياستدالل ورز

هر عقيده و . دستگاه رواني ما است
نظري كه بر مي تابيم، از خالل عالئق، 
تمنيات، خواسته ها و آرزوي هاي ما 

بيرون از خواسته و . ايجاد مي شوند
 نمي  برسانعالئق، هيچ عقيده اي را ان

اگر عقايدي را فقط بنا به برخي . تابد
قرار گرفتن در يك (از مالحظات 

) حزب، يك گروه و يا در يك فرهنگ
مي پذيريم، يا هرگز به عقايد ما  تبديل 
نخواهند شد و يا اگر به عقايد ما تبديل 
شوند، به رنگ آرزوها و خواسته هاي 

تضاد . ما تغيير ماهيت خواهند داد
يا تضاد عالئق با عقايد  و عملعقيده و 

و يا تضاد احساس و عقل، از بيهوده 
. ترين سخن هاست كه ابزار مي شود

كوتاه اينكه، كدام فرد را مي شناسيد 
كه بيرون از عالئق و خواهش هاي 

او در . خود به عقيده اي رسيده باشد؟
اولين قدم، هسته عقالني عقيده را از 

 ندر عي. جنس عالئق خود مي سازد
مي دانيم كه همين دستگاه رواني حال 

بزرگترين مانع كشف حقيقت و 
بزرگترين مانع خالص كردن واقعيت 

اين دستگاه رواني همواره رشته . است
اي از نظريات توجيهي خلق مي كند 
كه ديوار سرسختي به گرد خود 
كشيده و روح و روان انسان را از 

اين رشته از . آسيب صيانت مي كند
 همان پيش فرض قليات،نظريات وع

هاي قطعي و مسلم هر فرد محسوب 
اگر واقعيت را :  حاصل آنكه. مي شوند

بگذاريم بدون دخالت اين پيش فرض 
ها به ذهن وارد شوند، عقل منفعل و 

و اگر بگذاريم با . تعقل محال است
دخالت اين پيش فرض ها در دستگاه 
ذهن وارد شوند، پيش فرض ها به 

 برخورد شفاف  مانعيمثابه دنياي مجاز
. و مستقيم انسان با واقعيت مي شوند

آنچه كه بني صدر از منطق صوري ياد 
مي كند، آنگونه كه من از مجموع 

 ام، در واقع نقد مدهيآثارش فه
دستگاهي است كه عقل و چشم انسان 
. را از محتواي واقعيت غافل مي كند

 توسط ي دستگاه به لحاظ تبارشناسنيا
س وارد جهان  و سپد شنيارسطو تدو
   . قرون وسطا شدتيحياسالم و مس

 
 :سوم
 صدر بر منطق صوري ي نقد بنن،يبنابرا

) شهياند (كيزيدر واقع نقد فلسفه و متاف
آنچه . است) روش (ييمنطق ارسطو+ 

 يكه برخاسته از درك و تجربه شخص
 خود من در مورد نظام فقه و يقيو تحق

 است كه فقه ني است اياصول اسالم
 و اصول ي تابع مباد،يعيشموجود 

 ل است كه در آن عقي خاصيفكر
 يآزاد از روابط قدرت نقش اساس

 توان ي را مي مبادني از ايكي. ندارد
 دانست كه در عرف به آن ي اهينظر

 نيهم.  شودي اطالق ميمنطق صور
 منكر فوائد منطق ي كه كسميجا بگو

 سد ري  اما به نظز مستي نيصور
 ي بسينيتفكر د منطق بر ني ايبهايآس
 صدر، يدر نگرش بن.  بوده استشتريب

 كي است نه هي نظركي ي صورطقمن
 ري تأثشه،ي اندنيبنابر ا.  صرفلهيوس

 و هاني بر ذهن فقييمنطق ارسطو
 ديكاربرد آن در فقه و اصول را با

 آن دي بايعني. دي دويسكورسي ديامر
 گفتمان فهم كرد تا به كيرا در 

منطق . د بري مختلف آن پيايزوا
 خاص يي افق معناي داراييارسطو

 ي راهنماشهي اندزخودش است و ا
 شهي اندنيا.  كندي ميروي پيخاص

 خي با متاتاريراهنما در ارتباط قو
.  استيي  ارسطوكيزي و متافيافالطون
 كي جز يري دو را از آن بگنياگر ا

 امدي پچي محتوا هي بيدسته گزاره ها
بر  در ي اصولاي هي فقي برايخاص

 ي كه ادعا ميي اصولاي هيهر فق. ندارد
 ي اش از منطق صورهكند استفاد

 ي صرف است، خطا مياستفاده ابزار
 اي ماده و ميي فرق است بگويليخ. كند

آنگونه كه در   (ي قاعده قانوناياصل و 
 ميي بگواي) ميي گويحقوق مدرن م

 نيا.....  وهي شرعه،ي خارجه،يقي حقهيقض
نه .  متفاوت دارندييدو، دو عالم معنا

 لكه به هم ندارند، بي ربطچي كه هنيا
 زاتي تماي است كه دارانيمنظور ا

 يعني هم  ي علمقيآشكارند و تحق
 ي سنتهانيفق.  هايزگزاري تمانيهم

 ي محض به منطق صورينگاه ابزار
 شاني ادي رسد از ديبه نظر م. دارند

 ها، مثالً مي ها و تقسيانواع مقوله بند
 به نوع و جنس و فصل و زيچ هر ميتقس
 ي صورمنطق هي نظريكه از مبناها....

در .  استي ساده زباني بازكياست 
 و يي كه فهم منطق ارسطويحال

كاربرد آن آنگونه كه هست بدون 
 يي ارسطوكيزي تحمل متافايقبول 

 اي هيفق.  در بر نداردي اجهي نتچيه
 كند نگاهش به ي كه ادعا ميياصول

 صرف ي ابزاري نگاهيمنطق صور
 ي نگاه ابزارراي كند زياست خطا م

 كننده اني بي منطق صورهمحض ب
 بي بلكه فرستي كه نقتيهمه حق

 جا نقطه افتراق نيهم. دهنده است
 اني و اصولهاني درك فقاني ميمهم
 از منطق ي و حقوق دانان امروزيسنت

 در ذهن يعني.  وجود دارديحقوق
 در ي تفكر انتقاديي گوي سنتهيفق
 ساكت ي به نام منطق حقوقيوضوعم
 معمول در في ماند و همان تعريم

 كه  ندي گوي را باز ميكتب منطق
اما در برداشت  ..."آلة"المنطق 

 مثل هر مقوله ،ي منطق صور،يامروز
 خاص يونهاي فونكسي دارا،يگريد

آلة در ( تواند ابزار يم. خودش است
 ي شود وليتلق)  آنياصطالح سنت

 انيبه ب. خش هم هستهمزمان ابزار ب
 كه ستي از محتوا ني خالي ظرفگر،يد

 و ختي بتوان در آن ريزيهرچ
 اي آورد رونيمطلوب خود را از آن ب

. مي پسندي داد كه ما ميبه آن هر شكل
 خودش از خودش شكل يمنطق صور

 يدارد و اگر در برابرش موضع انتقاد
 ابزار به آن دي و صرفاً به دينداشته باش

 ير عوض به شما شكل م او ديبنگر
 منطق ني ترش السوفانهيبه قول ف. دهد
 است كه توام ي لوازم و اقتضائاتيدارا

 آن را بكار برد ياگر كس..با آن است
 دي اقتضائات هم بانيخواه ناخواه به ا

 كه هواداران ينگاه ابزار.  باشدبنديپا
 ي منطق صورتي به ماهياسالم فقاهت

ه نظران حوز دارد به قول صاحب
 نگري شناسي، دچار تحويلي روش

(Reductionism) است كه يديشد 
ترين معضالت   از مهمياري بسدياز د

شناختي دوران مدرن هم قلمداد شده 
 .است

 يري تفسمي اگر بخواهب،ي ترتنيبد
 صدر ارائه ي بنشهي از اندكيستماتيس

 صدر بر ي نقد بنميي بگودي بام،يده
 تي تمامي بر مبنا،يمنطق صور

رش، نقد دستگاهي است كه عقل و آثا
چشم انسان را از محتواي واقعيت غافل 

 مهم اين نيست ي ودياز د. مي كند
 ي آقااي يرازي مكارم شيكه آقا

 به يدخراساني وحي آقااي يرمنتظ
منطق صوري باور دارند و يا خير؟ مهم 
اين نيست كه با منطق صوري دو فقيه 
و يا دو مرجع يكي با واليت فقيه 

لف مي شود و يكي طرفدار مخا
در يك مثال . سرسخت آن مي شود

ديگر، مهم نيست كه جامعه و اقشار 
و به (مختلف جامعه، عقالنيت ابزاري 

را )  عقالنيت صوريمرقول هوركهاي
در فلسفه و جامعه شناختي از مطالعه 

گذرانده اند و يا خير؟ مهم اين است 
كه جامعه با آلوده شدن به روحيه 

ه، محاسبه دو دو تا چهار تا در كاسبكاران
تمام امور زندگي، تعميم سود و زيان 
كردن چيزها در تمام وجوه زندگي، 

 فتهبه شدت از عقالنيت ابزاري تأثير گر
و آن را در عمل و در زندگي به كار 

بنابراين، تفكر ارسطويي از . مي گيرد
راه فلسفه، فقه و كالم و از آنجا از راه 

ديشه و رفتار فرهنگ و ادب در ان
ايرانيان و به ويژه در انديشه و رفتار 
. حوزويان نقش مهم و اساسي دارد

اينكه به هر ايراني بگوييد عدالت 
 يعني عدالت د دهيچيست، پاسخ م

 خودش ي جاي و هر كسيزيهر چ
 دهد كه در تعريف يباشد نشان م

عدالت عامه مردم كه هم شامل مردم 
كرات  و هم مراجع تقليد و تكنويعاد

ها و بسياري از روشنفكران است به 
تعريف واحد مي رسند، تا جايي كه 
اين تعريف را هم به امام علي نيز نسبت 

 اين ه كمي دانياما م. مي دهند
 خود ي در جازيهرچ«مضمونها كه 

 قول اي) قول افالطون (»رديقرار بگ
 يعني كه عدالت ني بر ايارسطو مبن

»  ابرابرها  ني برابرها و نابرابريبرابر«
اثر مهم انتقال فلسفه و منطق ارسطويي 

 نيحال اين كه ا. بر فرهنگ ما است
» جاي خود«چيست؟ اين » هر چيز«

 و جاي خود، يزكجاست؟ آيا اين هر چ
كه (برابر با امور واقع تعريف مي شوند 

من در اغلب نوشته هاي خود، امور 
واقع را همان دنياهاي مجازي و 

يا ) توصيف كرده اممتفاوت با واقعيت 
كه باز آن را برابر با (برابر با واقعيت 

حقيقت، برابر هستي و روشنايي و 
؟ روشن )آزادي تعريف كرده ام

 است، زيرا مراد شننيست؟ البته رو
. ارسطو امور واقع است نه واقعيت

همچنين اين مسئله كه ارسطو را ما 
فارابي را . مسلمانان معلم اول مي ناميم 

يث كه عينا ارسطويي بود از اين ح
معلم ثاني مي ناميم، از كجا آمده 

 است؟
 بني صدر از منطق صوري و نقد مراد

آن، در واقع نقد روش هايي است كه 
چيزها ) آزادي= واقعيت ( = هسته ناب 

را گرفته و به قول پست مدرن ها آن 
به . مي كنند) شكلوارانه(را فيگورال 

ن عبارتي منطق صوري و تربيت شدگا
منطق صوري با قياس دو صورت، حكم 

 مي دريكسان براي دو امر متفاوت صا
اين مسئله هم به شدت هم در . كنند

تبليغات رژيم جمهوري اسالمي رواج 
به عنوان . دارد و هم نزد روشنفكران

 بنا به صور  ،يمثال، در تبليغات داخل
ظاهري كه در جامعه وجود دارد، 

 ن،ي قوانمانند چسباندن لفظ اسالمي به
به مجلس به انجمن ها، به پوشاك، به 

 زي آن و نائرروسري بانوان و نظ
چسباندن اسم اهللا به پرچم و بر سر 
درب هر كوي و برزن، جامعه را و 

در . معرفي مي كنند» اسالمي«نظام را 
 مناسبات ي به محتوايحالي كه وقت
 اجتماعي، طبقاتي و ،يموجود حقوق

 م،ي اندازيه م نگاينيحتا د.  وياقتصاد
 ي بزرگي هابي چه فرميابي يدر م

 يا همين مثالي و. صورت گرفته است
 اصالح طلبان درباره مقايسه يكه برخ

انقالب يا اصالح ارائه مي دهند، نمونه 
 كردن انقالب يآشكار ديگري از صور

 ري چند ساله اخنيا. و اصالح است
 ي آقفاراموني از  اصالح طلبان پاريبس

 شود كه با مقايسه ي مهدي شنيخاتم
صوري انقالب و اصالحات، حكم به 
خشونت زا بودن انقالب مي دهند و از 
. آنجا حكم به نفي و نامطلوب بودن آن

 چه نوع ني استي ني كه كسيدر حال
 از انقالب و اصالح است يصورت ساز

  به سبك شما يطلب» اصالح «جهيكه نت
  16در صفحه

منطق فقاهتي ارسطويي-منطق تفكر در اسالم آزادي و نسبت آن با فلسفه  
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منطق تفكر در اسالم 
سبت آن با آزادي و ن

منطق فقاهتي  -فلسفه
 ارسطويي

 
 از انقالب شتريخشونت اش دهها برابر ب

 به ذهن، به بي تقريفقط برا.  است57
 سركوب يساخته شدن انواع نهادها

 و زندان ها و بازداشتگاه يگر مواز
 ي خاتمي در دوران آقادي جديها

از . مي ببري پتي تا به واقعميتوجه كن
 ي هاهيما از سلب سريخشونت ناش

 ،يي و دروغگوي رواج دوروئ،ياجتماع
 بي و دهها آسادي و فساد و اعتيكاريب

 است شي كه روبه افزاگري دياجتماع
  .مي گوي سخن نمگريد

 منطق صوري اگر واقعاً فقط خالصه،
اما منطق .  نداشتي ابزار بود مشكلكي

ارسطويي تنها صورت بندي از يك 
دسته گزاره نيست، بلكه اين منطق 

 بر روش شناخت و به يرانگريتاثير و
 يويژه روش شناخت در حوزه ها

يعني منطق .  گذاشته استينيد
صوري ديگر نه قواعد كاركرد ذهن 

 معنا ني قصد رد آن به اسيكه تقريبا ك(
بلكه به منزله چيزي است كه ) را ندارد

هم اكنون به صورت يك روش 
شناختي و از آن مهمتر يك جهان بيني 

  .استدر آمده 
بدين معنا كه تمام تالش اين روش 
شناختي اين است كه با مشابهتي  كه 
در باره صورت قضايا مالحظه مي كند، 

مثال . حكم در باره ماده آنها صادر كند
 درصد مردم به نظام 99بگوييم 

جمهوري اسالمي راي داده اند و يا به 
اسالميت نظام راي داده اند، اما با اين 

 ي هر قانون ناحقيراتفسير بخواهيم ب
 ي و آن را مشروع تلقميمجوز بساز

 .ميكن
 از آثار و تاثيرات ديگر و بد يكي

فرجام منطق ارسطويي، محدود كردن 
و بستن مدار فكر انديشه ورزان ديني و 
اسالمي در محدوده قياس و تعريفات 

منطق صوري هم سه بخش بيش . است
يك بخش مربوط به قضاياست و . نيست

مربوط به تعريفات است و بخش دوم 
بخش سوم مربوط به روش هاي 

اما بخش تعريفات . استداللي است
مهمترين بخش منطق است به طوري 
كه اين بخش در هر دو بخش ديگر 

اگر بخواهم در . جاري و ساري است
يك تقسيم بندي سير انديشه هاي 

پس از گذار از انديشه (علمي و فلسفي 
ه تبع آن و ب) هاي كنايي و سوفسطايي

.  فاز ترسيم كنم5سير عقالنيت را در 
 . مي كنمشارهبدين ترتيب ا

انديشه هايي كه به تعريف و ) الف 
. تقسيم بندي چيزها مي پردازند

عقالنيتي كه از اين نوع انديشه بر مي 
 –تعريفي «آيد، من آن را عقالنيت 

 .ناميده ام» تقسيمي

انديشه هايي كه به توصيف چيزها ) ب 
در اينجا با عقالنيت مدرن . دازندمي پر

يكي . يا عقالنيت ابزاري روبرو هستيم
از انتقادهاي مهمي كه انديشه مدرن 
بر حكمت قديم و ارسطويي وارد مي 
كند اين است كه حكمت قديم به 
جاي توصيف پديده ها تنها به تعريف 

  .آنها بسنده مي كند
 عقالنيت فوق در ادوار مختلف، دو

ه هاي خود را به وجود فرهنگ و انديش
آورند و در سطح مناسبات زندگي تاثير 

دو انديشه و به تبع آن . به سزا گذاشتند
دو عقالنيت ديگر نيز در همين دوران 
مدرن به وجود آمدند، اما به فرهنگ 

  .تبديل نشدند
يكي انديشه انتقادي بود كه به ) ج

جاي توصيف رويدادها، به نقد 
يتي كه از اين عقالن. رويدادها پرداخت

نوع انديشه بر آمد، عقالنيت  انتقادي 
بود كه متاسفانه وقتي توسط بعضي از 

) مكتب فرانكفورت(روشنفكران چپ 
مطرح شد، تنها در سطح روشنفكران 
فرهنگ خود را يافت و به سطح 

  . زندگي راه نيافتسباتمنا
ديگري انديشه تفاهمي بود كه اين ) د

د توجه قرار بار فهم رويداد ها را مور
عقالنيتي كه از اين نوع انديشه . داد

ورزي پديد آمد، به عقالنيت تفاهمي 
موسوم شد كه اين نيز تنها در شعار، در 
سطح برخورد يا تفاهم فرهنگ ها 
مطرح شد و هنوز نتوانسته است مانند 

 در سطح مدرن،دو عقالنيت كهنه و 
  .مناسبات زندگي مطرح شود

اي است كه فاز پنجم، انديشه ) ه
آزادي را در عرصه انديشه و عمل 

معتقد است، انسان از . جستجو مي كند
ايام قديم تا دوران حاضر، در اشكال 
مختلف قدرت و مناسبات قدرت، 

تا انسان و جامعه ها . زنداني شده است
از روابط و مناسبات قدرت آزاد نشوند، 

 لنيروهاي محركه آنها به طور كام
نوع عقالنيت كه به اين . آزاد نمي شود

عقالنيت آزاد موسوم است، به لحاظ 
نظري و عملي كوشش هايي است كه 
توسط بني صدر و دوستان ايشان آغاز 

  .شده است
برخالف .  مي گردم به منطق صوريباز

 توان از ي مندي گوي كه مينظر كسان
 به اسالم ييفلسفه و منطق ارسطو

 خي گفت نه تاردي نظر كرد بايآزاد
والت معارف در جهان اسالم گواه تح
 تجربه ي امكان است و نه حتنيا

 منطق و ني كه اي قرون وسطياروپا
 مثال، چگونه يبرا. فلسفه فراگپر بود

 توان انديشه هاي ارسطو را در باره يم
برده داري، از منطق او جدا كرد؟ بنا 
به همان فاز پنجمي كه شرح دادم و 

تضاد خود من بدان معتقدم، ثنويت و 
نه تنها در امور واقع وجود ندارد، بلكه 
در سطح انديشه و عمل نيز غير ممكن 

هم انديشه و عمل انسان و هم . است
 انتخاب مي كند، نتمام آرائي كه انسا

دو پارگي و . همه از يك جنس هستند
چند پارگي انديشه وعمل همه در 

وقتي از صورت به . صورت قضاست
م عناصر واقعيت باز مي گرديم، تما

چند پاره و متضاد اوال، بنا به طبيعت 
يكپارچه سازي انسان و بنا به طبيعت 
انديشه، با تهي كردن محتوا، محتوا را 

به عنوان مثال، . از يك جنس مي سازد
 معتقد است، يكسي كه به برده دار

كسي كه به حقوق برابر و آزادي انسان 
معتقد نيست؛ با تقسيم بندي و تعريف 

چيزها و ) ي منطق صوريدو ويژگ(
رويدادها، بيان خود را از عدالت از 

در يك مثال . جنس قدرت مي سازد
ديگر، طرفداران همين منطق وقتي به 

»  علي الكفار و رحماء بينهمءاشدا«آيه 
مي رسند، بدون توجه و ارجاع به 
محتوا و ماده اصلي آيه، حكم به شدت 

آنها ديگر توجه .  صادر مي كنند
ه اين آيه اوال، ناظر به يك ندارند ك

شرايط جنگي بود و ثانيا، ناظر به زماني 
بود كه كفار بارها و بارها در مواجه با 

 مي بخششطلب آمرزش و ) ص(پيامبر 
كردند و هر بار كه پيامبر با سينه باز 
آنها را مي پذيرفت، باز هم به فتنه و 
جنگ و رويارويي با آن حضرت مي 

ن شد كه آيه سرانجام اي. پرداختند
مفسرين . شدت با آنها نازل شد

ارسطويي با همان تعريف ها و تقسيم 
بندي هايي كه از پيش توي ذهن 

 نوع هرخود دارند، اين آيه را به 
مخالفت خواني با دين و مخالفان، 
. حتي در شرايط صلح تعميم مي دهند

 مي كه فكر كنستيبنابراين، درست ن
ري از نظريات ارسطو در باره برده دا

زيرا روش استداللي . منطق او جداست
ارسطو بر همان تعريف و تقسيم بندي 

بر اساس . نوع انسان باز مي گردد
همين تعريف و تقسيم بندي ها بود كه 
ارسطو مي گفت، عده اي براي بندگي 
خلق مي شوند و عده اي براي 

  بازوان جامعه يسروري و يا، عده ا
 و بر .هستند و عده اي مغزهاي جامعه

اساس همين تعريف و تقسيم بندي 
است كه منطقيون واليتي به انواع 
تقسيم بندي ها در حوزه محرم و 
نامحرم و خودي و غير خودي مي 

 و بر اساس همين تقسيم بندي ازندپرد
ها و تعريفات است كه تعريف آنها از 

هر چيز را جاي خود ( = عدالت 
به همان تعريف ارسطويي ) گذاشتن
زيرا وقتي برده ها به . ي شودارجاع م

بردگي پرداختند و هر طبقه اي 
سرجايش قرار گرفت و روحانيت نيز به 

عين اين (منزله طبيبان روح جامعه 
جمله جمله ارسطوست در كتاب 
سياست و عين اين جمله را در كتاب 

دقيقا يادم نمي آيد  –آقاي خميني 
، به چوپاني ) خواندم-كدام كتاب او
و از همين .  مي شوندجامعه مشغول

روست كه آقاي آذري قمي نوشت، 
 را خوب يفقها بايد هندسه رمه دار

 ي از نظر او جامعه شناسييعن. بدانند
 . نيستيچيزي جز علم رمه دار
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��� را d�-2 ��ه�,Z Fدن ا�-� . "�� ا$>�

��� در #�رج از ,Z Fا� F��&0 و F��&�T
�4:+ &< -ر �� # "�c0 �&-W� ،ر-<?
�م b( ت�Tayوزارت ا �? ���ا�5Tاف ):
� د#�C �-د ا!� '�5c Fدر ا� �S�)& ��.و
 �q Fل داد ?� ا�-c دم�& �� �W,ا� �و �

�م �Dف b( �(�� از F�?�� �#-اه� �� ا&
در ا�F را )� #-ا!� و )� 4-ا)�6 

در .ا�cا&+ ����56 و ����56 ا)<�م ده�
�ه,�&� و دا!5�ن ���� و &��Zا" �
�ره�" ?s5 او ?� #-را?>�ن &=@ &
 K�W� Fن ا��ان �-د، $�دو!+ ا��Z-ا)
 ،���@رگ ا��ا)+ �� !: �c Cار دادن ��

 "�'&�b( �� K?�� �Tا-c از �T�c Fا�
را �� �'F��5 و ز� � F��4 و�Z ا!5 �اد" 

�ز &�/-�� ?� ا!5 �ا د، 4�C: ا!5%�اد را �
)�ارد DVا �� ه� D� x��yف 0)'� را در 

�4:+ و�� . د!5-ر ?�ر #-�d دارد# "�c0
 Fا� �� �رز & +T�& �? "�/ه� $�د د�
 Fر�>� ا� �� � ه�" ��?�F ا!� 4�q ع-(
�در )3-اه,� �-د �� 0ن c �(5@ام دارVا �q

�S& �(-/,ر�>� ا� �,,? d,? �<و ر� ���
�ت و &=@ #-ر" ه� در ا!5 �اد ا!� ��,Z
 F? �<ر�  +T�& 5@ام �� 0ن ):�5-انVا �و �

ه,-ز )�@ �� &�دم ا��ان و . ?�دن 0ن  �-د
�ن �(���c ن�*�(��" ز)<�� ا""��ز&'�5c "

 �� F��&0 و F��&�T �? �6�( م-�%&
�6,��ن ?� . ?6�)+ �-د)�� "�c0 ا&�وز

,� C4�c +(��#-د �� ز&& �f* d�2 ل�! �
 Fاز ا� +Wر��4 "��-د�T�& ،K+ ا!� زوا�

� وZ-د دارد ?� او �� 0ن واsc ا!�'�5c. 
 K��$ �? +&�از �y$+ )�@ ه:�6 !%�� ا&
�W,<� ه� " روا �� ��او و د�/� 
�ن، �3>+ از روش &%:-ل در :'5&
�م و.�� &(��S را )>�ن b( "�ز)�ا)'

��,�*+ از Z:'-ر" &��ه�، �� ه��5+ �:( �
�,W�& �f! �ودر" )<s .! ا!a&+ �� ارو2

 �cت و�Tayد" وز�� ا� �W+ از و�0
�$�5 ا!�� +(�ا&� ! F��&0، �62 داد!5

�ن &:,-ع  &�>-د�(���c د �-د�� K!ا�& .
�ت در Tayوزارت ا dS( "�12 ازا$>
� و �� 4=���ا4+ ?� ا)<�م *�$� '�5c Fا�

�( F�fV�@ در د!5-ر 4=��� روش �Dف &3
 C� c از +���ر �cار *�$� و ��- ه?

زه�ا ( �� !�&5S-ل " ��¤" ��#-رد 
+:t�از ( و �� #-د ?>+ در !�-ل ) ?

&%:-ل �� و ) Z:�� زه�ا �,+ �%S-ب
*@ارش 2@�� ا�:�" ه� را C�W<4 داد و 
 ا�5:�. #-اه� داد ا&� �z(0 ?� ا&�وز
 ��>�5 از d�2 )/�ا)+ 0ور و ه>�ار ده,�

�" د$�ع از �S-ق �>� و ا!� '(�و !�ز&
�&+ 0زاد�3-اه�ن ���� �� 0ن د�c و :4
 & a5 ?�دن $�د در �,� -�� �,��:( �Z-4
�ر" و �� !�5W دادن ا!� ?� :�� ��
 C5c �� 0ن �� �5#�,� "�4�?,-ن ):-)� ه
ر!�)�ن ا? � &�:�" و ا#��ا �,� &-رد 
)/�ان ?,,� &�گ &>W-� ا!� ?� �� 

�?K �-دن � ��T ه+ از��)6-ر، 0*! -Z
 �� د�-ار &+ ���� و �'(0 KS! و ��8
�ن ��c+ و ? -د ��c0 �? +f�f# "�!�5W ه

& "�&F @و)� ��ان د��ر ��)� و ��:�ر" ه
��� در �,�ان و و &:�)%� از &�اZ%� و !

  .�Tم د!�5!+ 0)'� �� 2@�� ا!�
 �0� !�5W ه�" ���Z در را ا!�؟  �,�� 

<� C&�� +56�V �? �!ا �f( �m در ��
دا#C و #�رج ?>-ر ?� �Dف 0)'� در 
د!5-ر ?�ر &�&-ران ذوب �� در و.�� 

از 0)<� ?� . &(��c �Sار *�$�5 وZ-د دارد
�م �� b( Fدر ا� ��ن 0)'Z و +(�?�ا&� ا)6
ه�� ا)/���5 &�>-د و ��c ¥fرت �� ه� 
�زان � Fا!5 �اد" د� �&-W� �&ز. ،�:�c
 �وFy $�وش  و �-ن ��c ¥fرت �

�jT�V ه:�ا ا!� DVا ا�F ا&� ��K ا��m,V
�ن دا)><-��ن، Z �� � 6( +(و )/�ا
�ر*�" و ز)�ن، د*� ? "�'< ,Z ن.�%$
�ن ?� 0زاد" و (0 +&�ا)��>�ن در�,� و 4:
ره��+ از ا!5 �اد را در د!5-ر ?�ر دار)� 
دو �,�ان &�W,� ��ه:� ا)6�ن دو!5�ن و 
 �(-* Fن ا!� ?� )6 � �� ا��0زاد�3-اه

�:Tلا x� F� 8�c "-! از �ر" ��Z 
�?:�� &�دم در ا��ان ه>�ار ده,� و �
 +Tayو ه� *-)� ا �,��#-د )�@ ه>��ر �
در ا�F را�(� را &,5>� ?,,� و در ا�5#�ر 
�" د$�ع از �S-ق �>� �cار ده,�'(��ز&! .  
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