
  

 

 دراين بحران، امريكائيان را. همزمان شد با بروز بحران اقتصادي بسيار سخت،انتخابات رياست جمهوري امريكا:انقالب اسالمي
  از كدام راه؟: برابر اين پرسش قرارداده است

كه » دولت يكدست«از كدام راه؟ ادامه :      در ايران نيز، رژيم بر سر همين دو راهي است و هريك از گرايشهاي آن مي پرسند
 نه براي تغيير ساختار ،»اصالح طلبان«و يا » اصول گرايان مترقي«دولت مسئله ساز و مسئله بر مسئله افزا است و يا راه دادن به 

 تحمل كردن رژيم؟  بديهي است راه حل سومي را روندگان به راست راه بلكه براي قابل) واليت مطلقه فقيهبا حذف (= دولت 
جانشين كردن دولت واليت مطلقه فقيه با دولت مردم ساالر :  پيشنهاد مي كنند،آزادي و استقالل و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي

 موضوع فصل اول است، از اين لي كه از ايران دريافت كرده ايم،يحل گزارش ت. راه شركت مردم در جنبشي همگانيدار ازو حقوقم
و دين » انتخابات رياست جمهوري«در فصل دوم، اطالعات و داده هاي دريافتي از ايران، در باره . سه راه حل، بحث مي كند

طه سپاه و ارتش و سازمان دهي سپاه براي مهار شهرهاي كشور را از نظر خوانندگان گريزي كه رژيم باني و مسبب آنست و نيز راب
  .مي گذرانيم

.  كاهش يافته است را مي آوريم خطر جنگ، با وجود اين، خبرها در باره بحران اتمي كه همچنان ادامه دارد     در فصل سوم،
 چنانكه در مناظره انتخاباتي دو نامزد معاونت ،تخاباتي امريكا استاز موضوعهاي اصلي مبارزات ان» خطر ايران«يادآور مي شود كه 

  ،رياست جمهوري امريكا
   

  4در صفحه 

 

 
  
  
 
 

New   
 انقالب     

   كارزار تبليغاتي - درصدي۵رئيس جمهوري :  تحليل از ايران–گزارش ◄ 
   4ص :ضد بني صدر ادامه دارد

   دين گريزي–احمدي نژاد و شبكه سازيش و خاتمي دو شرطش ◄
  6ص : سپاه، ارتش را از شهرها مي راند– 

   10ص :1 –» اطالعاتي«مافياهاي ◄ 
   بر اقتصاد ايران يا پي آمدهاي كاهش بهاي نفتاثر بحران اقتصادي◄ 

  13ص:  و ارزش دالر
   14ص :اعدامها و دستگيريها و انواع ديگر سركوبها همچنان فزوني مي گيرند◄ 

  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  14 بخش - قرآن در انديشه موازنه عدمي

  
   اكتبر، روز جهاني مبارزه براي لغو مجازات اعدام10و به مناسبت 

  
چرا بيان آزادي، روش زندگي است و "

    ؟"بيان قدرت، روش مرگ
 راه ويراني و  ، مي آموزد و بيان قدرت به مابيان آزادي، چگونه زيستن را     

  :با اين توضيح. پيش پا مي نهد مرگ را 
 روشهاي چگونه مردن را القاء مي كنند چراكه اين بيانها، با ،بيانهاي قدرت. 1

  :چند نمونه. گري و مرگ آغاز مي كنندويرانالقاي روش 
شيطان رابطه با آدم را با استكبار آغاز كرد و او را هم به استكبار . الف

بدين سان، هر دو، . هر دو رانده شدند. آدم نيز با استكبار آغاز كرد. برانگيخت
  .با برقراري رابطه قوا، خويشتن آزاد و حقوقمندشان را ويران كردند

در نيستي عبور مي دهد و خداي را در هستِي آفريده، از هستي را  هگل. ب
خود بيگانه مي سازد و براي انسان غربي نسبت به ديگر انسانها واليت مطلقه قائل 

  .مي شود
 فقيه شعبه مطلقه كه واليت – واليت مطلقه ، نخبه ها كه براينخبه گراياني. ج

ست استعداد و حق اطاعت را مقرر مي كنند، نخ» عوام« و براي -اي از آنست
رهبري ذاتي هر انسان را انكار مي كنند و سپس، با اعمال زور، به ويراني 

  .سامانمند انسان در استعدادها و حقوق ذاتيش مي پردازند
، مرگ يك طبقه و يا يك »ليبراليسم وحشي« و استالينيسم و نازيسم و فاشيسم. د

رآغاز استقرار جامعه نژاد  و يا حذف يك گروه از انسان هاي مزاحم  را س
  .آرماني خويش مي انگارند

 در مدار بسته ناچيز مي كند و» نيروي كار« را در سرمايه داري ليبرال، انسان. و
اي، انسان را گرفتار و محكوم به مصرف انبوه كرده و چشم اندازي از مرگ 

  .انسان و محيط زيست را جانشين افق زندگي مي كند
مغز مي شناسد و » ماده خاكستري« زير سلطه را فاقد ناسيوناليسم سلطه گر،. هـ

را منوط به محروم » مواهب زندگي«مسلط از » ناسيون«برخورداري 
  . بسا از حد اقل اسباب حيات مي داند،نگاهداشتن زير سلطه

  2در صفحه   
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   هوشنگ كشاورز صدر پيام
 

 در بروكسل دمكرات و الئيك  مهوري خواهان جنشست سراسري جنبش به 
  

 سهساعضاي محترم هيأت رئي
، ازهمه ي نع حضورم در آن مجلس محترم گرديددوستان گرامي ام از اين كه امري اجتناب ناپذير ما

باورم خواهيد كرد اگر . سالمي گرم و خالصانه. براي همه حاضران سالم دارمشما پوزش مي خواهم و 
عرض كنم كه بسيار شايق بودم تا در نشستي كه نتيجه آن برايم بسي مهم و جدي است حضور مي 

بود و نبود و فراز و نشيب اين جنبش براي من كه آفتاب لب بامم و اين روزهاي پاياني را با  . داشتم
 صاحب اهميتي اساسي است كه من به اين جنبش اميد ،هنده سياسي سپري مي كنمهويت يك پنا

 .بستم
حال اين اميد متحقق شود يا نه، من به اين جنبش اميد دارم و زندگي سياسي دوران تبعيد براي من 

تصديق مي فرماييد كه ما براي تجارت و تحصيل و از سر تفنن جالي وطن . جاي ويژه اي داشته است 
، شما خود سطر به سطر اين حديث دردناك را  ضرورتي به تشريح اين ويژگي نيسته ايم ونكرد

خوانده ايد من از همكاري با شما بسيار آموختم و براي اين همكاري و تالش كه زمان آن به نخستين 
   روزهاي آغازين اين جنبش مي رسد

  16 در صفحه   

محمد جعفري
 هي فقتي مؤثر در استقرار والعوامل

  
 در آلمان و اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا يا ده سال تالش "مقاله زير بر گرفته از كتاب 

 نوشته آقاي محمد جعفري است كه انشاءاهللا بزودي بزيور طبع آراسته "براي آزادي و استقالل
 .قمندا قرار مي گيردگرديده و در اختيار عال

  به مباحث مختلف كتاب ي ربطمي مستقهي فقتي طرح عوامل مؤثر در استقرار والگرچه
 ي هائي دركار باشد كه از مبارزات و جانفشانيتي قصد و ناي بخواهم و نكهيندارد و بدون ا

 و ي و قلمكي تئوري ناكرده از ارزش كارهاي خداايكه شده است كم بها جلوه دهم و 
 است، بكاهم، رفتهي كشور انجام پذي و بقصد رشد و تعالري ختين كه با ي پر مشقتقاتيقتح

 نقد اعمال ي درس گرفتن از تجربه و به نوعي براديفكر كردم كه طرح عنوان فوق شا
 را به كتاب ري منظر فصل زنياز ا.  واقع شوددي مفندگاني نسل حاضر و آيگذشته بتواند برا

  :لي از جمله بدلي اسالم-ي مليروهاين. افزودم
 تي  فراموش شده مشروطراثي  م-الف
  ي در استبداد سلطنتشهي ره،ي فقتي و واليني ظهور خم-ب
  . سانسور اطالعات از نقش كاشاني بمنزله رهبري نيروهاي ضد  مصدقي در كودتا-ج
  بي توجهي به نتيجه طرح حكومت اسالمي، -د
 . حكومت طبقه محروم جامعه  فشار همه جانبه نيروهاي چپ، صاحب-ه

 14در صفحه

  :خبرها كه در مجموعه نخوانده ايد
  

مك كين، نامزد حزب جمهوريخواه امريكا ايران گيتي و * 
  :هاي حاكم بر ايران استتيمطلوب ايران گي

  
، با گروههايي همكاري داشته است كه ) اكتبر7(  به گزارش آسوشيتدپرس ◄

اگوا، به كنتراها، يعني گروههاي مسلح كه سيا بر ضد رژيم ساندينيستهاي نيكار
ارتباط او با اين گروهها، بعد . سازمان داده بود، پول و اسلحه مي رسانده اند

از آن از پرده بيرون افتاد كه سارا پالين، نامزد معاونت رياست جمهوري از 
 سال 40حزب جمهوريخواه، اوباما را متهم كرد با كسي مراوده داشته است كه 

  .آميز بوده استپيش از اين، دست اندر كار عمليات خشونت 
 U.S. Conuncil for World      شوراي امريكائي براي آزادي در جهان، 

Freedom) (  بخشي از سازماني بين المللي است كه با همكاران پيشين نازيها و
گروههاي مرگ امريكاي مركزي كه راست گراهاي افراطي هستند، مرتبط 

  . ها پاك كردن بوده استهدف اين شورا، صفحه روزگار را از كمونيست. است
 Johnباني اين شورا ، سرتيپ بازنشسته ارتش و نام او جون سنگلوب 

Singlaubعضو شورا شد1980مك كين در اوائل دهه : او مي گويد.  است ، .
آن زمان، مك كين در ايالت آريزونا در تدارك موقعيت سياسي براي خود 

  . دم كه عضو كنگره شده بودمن او را در واشنگتن و زماني مالقات كر.  بود
ممنوع       دانستني است كه چون مجلس كمك مالي و نظامي به كنتراها را
مسئول . كرده بود ، اين شورا پوشش كمكهاي حكومت ريگان به كنتراها شد

اين سرهنگ ترتيب فروش .  منصوب حكومت ريگان نيز سرهنگ نورث بود
 برابر مي داد و بخشي از بهاي اسلحه غير قانوني اسلحه به ايران را به قيمت سه

اين افتضاح از پرده . را بشكل اسلحه و پول نقد در اختيار كنتراها مي گذاشت
  .بيرون افتاد و ايران گيت نام گرفت

، از 1984در سال : ، پس از افشا شدن افتضاح، مك كين گفت1986     در سال 
است نام او را از سر برگ ، از آن خواسته 1986عضويت شورا استعفا داده و در 

مك كين چنين تقاضائي نكرده : اما شورا مي گويد. هاي شورا حذف كنند
  .است

  16در صفحه    

  از كدام راه ؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
2 
 

 
 

 1387   آبان 5 مهر تا 22     از708 شماره 2008   اكتبر   26   تا   13 ا ز

 

در برابر، بيان آزادي، كارش را با       
تميز راه رشد از كجراهه زورمداري 

آغاز مي كند و همه زيندگان و نيز ) ١(
طبيعتي را كه محيط زيست آنهاست، 
هوشمند و داراي روح مشترك و 
برخوردار از خرد آزاد براي حركت 

 به و. در راست راه رشد مي شناسد
تو براي زندگي : انسان هشدار مي دهد

خلق شده اي،  با غفلت از حقوق و 
آزادي خويش و با ويرانگري، حيات 

راست راه ) ٢(خود را كوتاه مگردان، 
رشد بي پايان است و انساني كه در 
اين راه مي شود، حيات جاويد مي 

راه مي ) ٣( المنتهي ةجويد و به سدر
  ! برد

  
بيانهاي قدرت     بدين قرار، اين 

هستند كه دربند زمان و مكان تاريخي 
بيان آزادي، نه تنها تخته . خود هستند

بند زمان و مكان نيست، بلكه رها كننده 
انسان از اين بندها و ناسخ تاريخ روابط 
قدرت و گشاينده افق تاريخ  بر روي 

  . روابط آزاد است
چگونه مردن، در انديشه و تن،  . 2

 كه كسي يا وقتي آغاز مي شود
گروهي يا انديشه اي تضاد را اصل و 

تقسيم كردن . توحيد را فرع بخواند
، شيوه )زور(= انسانها بر محور قدرت 

همگاني گذار از توحيد به اختالف 
در طول قرن بيستم ميالدي، . است

جامعه هاي فراواني گرفتار برداشتي از 
زندگي، بر اصل توحيد در اختالفي، 

ي از توحيد به بعمناي گذار دائم
اختالف و تضاد شدند و هنوز نيز 

انگلس هرچند آگاه شد و . هستند
نوشت كه توحيد را نخست عربها كشف 

تضاد «كردند و ديالكتيك او، 
را قانون اول نشناخت، اما » ديالكتيكي

اين شد كه . قدرت، نيازمند تضاد بود
ديالكتيك او مطرود شد و تضاد اصل، و 

 در حقيقت، .گشت) ۴(توحيد  فرع 
همه بيانهاي قدرت از آنجا كه بنا را بر 
ثنويت مي گذارند، در رسيدن به 
اختالف است كه همگرايي و توحيد 

اما حاصل اين نوع . مي جويند
همگرايي، مرگ و ويرانگري است كه 

  . همچنان ادامه دارد
       در برابر، چگونه زيستن در انديشه 

ر بستري و تن، نياز به اقرار به اختالف د
انسانها از زن و مرد، : از توحيد دارد

نژاد و ملت و قومهاي گوناگونند براي 
آنكه هويتي از خود داشته باشند، وگر 
نه، كاستي و فزوني كرامت به تقواي 

انسانها بدين خاطر كه ). ۵(است 
فعالتيهاي گوناگون دارند و آفريده 
هاي عقلهاشان گوناگونند، حق دارند  

تالف داشته باشند، اما به با يكديگر اخ
يمن جريان آزاد انديشه ها، در فراگرد 
رشد، انسانها، بطور مداوم، از اختالف 

در همان . به اتحاد گذر مي كنند
حال، نه هم انسانها كه تمامي پديده 
ها، در حقوق اشتراك دارند و در 

بدين سان، . حيات توحيد مي جويند
بيان آزادي، ترجمان اختالف در 

 به ترتيبي است كه هر آفريده توحيد
از آزادي و حقوق خويش برخوردار 

  .باشد
بيانهاي قدرت روشهاي چگونه مردن . 3

اند چرا كه  با ساختن اسطورها و 
نمادهاي قدرت و فكرهاي جمعي جبار 
و خرافه ها، عقلها را از آزادي خود 
. غافل و گرفتار تنگناي ثنويت مي كنند

 سازند براي هر اسطوره اي كيشي مي
و عقلها را در فضاهاي ذهني بسته، 
محكوم به حبس ابد و مرگ در زندان 

  . مي كنند
       اما بيان آزادي روش چگونه 
زيستن است چرا كه اسطوره ها و 
اسطوره سازيها و همه كيشهاي اسطوره 
اي  و همه خرافه ها را منسوخ مي كند 

بر نمادهاي قدرت مهر باطل مي ). ۶(

هاي ايجاد و تحميل زند و زمينه 
فكرهاي جبري جبار را مي زدايد و 
عقل را از تمامي روشهاي تخريبي آزاد 

  ).٧(مي كند 
بيانهاي قدرت مجموعه اي از .  4

اصول و روشهاي چگونه مردن هستند 
نه تنها بينش كه دانش .  زيرا جبرگرايند

: را نيز اسير اين و آن جبر مي كنند
ندن جبر انواع نظريه سازي براي قبوال

، جبر »انتخاب اصلح«ديالكتيك، جبر 
سرشت خشونت جوي «سكس، جبر 

، و جبر روابط قوا، نمونه هاي »انسان
جديد از جبرهائي هستند كه بيانهاي 
قدرت، در طول تاريخ، ساخته اند تا 
بكار بردن زور را امري جبري بباورانند 

در ) زور(= و انسانها را به بندگي قدرت 
مروز، جهان اين جبرها جهان ا.  آورند

است و در همه جا، انسانها در بندگي 
  . قدرتند

بيان آزادي همه جبرها را منسوخ      
انسان را داراي فطرت . مي كند

و او را از مدار )  ٨(خدائي مي شناسد 
 مادي به مدار باز مادي ↔بسته مادي 

چنان كه  ) ٩(  معنوي باز مي آورد ↔
ويدان فرآورده عقل آزاد، حيات جا

   .)١٠(جويد 
در بيانهاي قدرت، تنها سنت پايدار . ۵

اما قدرت از . و اصيل، قدرت است
. تقابل مرگ آور پديد مي آيد

دانستني است كه زير سلطه ها را 
همواره فريب داده اند كه تجدد 

چرا كه شرط . بريدن از سنت است
درآمدن به فرهنگ غرب، گسستن از 

يب حال آنكه، فر. هويت خويش است
دهندگان، بدون آنكه قدرت را اصيل 
و ديرپا بباورانند، ممكن نيست بتوانند 

به . بيان قدرت بسازند و پيشنهاد كنند
سخن ديگر، تجددي كه فرآورده بيان 
قدرت باشد، كجا مي تواند از سنت 
قدرت و قدرتمداري ببرد؟ طرفه اين 
كه بنا بر بيانهاي قدرت تجدد طلب، 

ار حقوق مي اين قدرت است كه پاسد
و در همان حال، از زير ) ١١(شود 

سلطه خواسته مي شود، از هويت 
فرهنگي خويش خالي و از هويت 

امري نا ممكن كه . سلطه گر پر شود
حاصلش تبديل شدن به ميموني است 
. كه پبوسته بايد به ساز سلطه گر برقصد

جهان امروز، تماشاگه ويران گريي 
است كه اين و آن بيان قدرت، 

  . جيهش مي كنندتو
سنتهاي پايدار،      بنا بر بيان آزادي، 

حقوق و استعدادها، ذاتي حيات 
آن سنت پايدار كه . آفريده هايند

سازندگان بيانهاي قدرت، با استفاده از 
منطق صوري، با سنت قدرت و 
قدرتمداري جانشين مي كنند، اين 

اين سنت است كه همواره . سنت است
 هم كه بنام زماني. سانسور مي شود

تجدد با سنت مخالفت مي شود، منظور 
نظر، فرآورده هاي قدرت مداري 
هستند كه مي بايد با فرآورده هاي 

بخصوص در . جديد جانشين  شود
جامعه هاي زير سلطه، مراقبت مي شود 
كه از سنتي كه حقوق و استعدادها 

سنتي . ذاتي هستند، سخني بميان نيايد
 اثبات كه نفي مي شود و تجددي كه

مي شود، دو شكل قدرت و 
از اين رو . قدرتمداري بيش نيستند

است، كه تجدد از يادها مي برد كه  
نيكي، نيكي ببار آرد و بدي، بدكار را 

در ) . ١٢(گرفتار مكافات عمل مي كند 
آنچه به انسان مربوط مي شود، اين 
اوست كه هرگاه از استقالل و آزادي 

روابط و حقوق خويش غافل نشود، در 
  . قواي مرگ آور، گرفتار نمي شود

     بدين قرار، بيان آزادي تنها اصالت 
قدرت نيست كه مي زدايد بلكه انسان 
را از اين واقعيت نيز آگاه مي كند كه 

چرا كه . قدرت صالح وجود ندارد
قدرت، فرآورده روابط قوا، بنا بر اين، 
زاده تخريب و مرگ  و ويراني و 

ان را از اين انس.  مرگ آور است
حقيقت مي آگاهاند كه با غفلت از بعد 
معنوي خويش و غفلت از خدا، درجا، 

قدرت  را نيز . بنده قدرت مي شود
چرا كه زور در . خود آدمي مي سازد

بدين آموزش، در مي . كار مي آورد
يابد كه رابطه با خدا، به رها شدن از 
بند قدرت و پندار و گفتار و كردار را 

آزادي . استن تحقق مي يابداز زور پير
اتصال خرد آزاد با .  نيز همين است

   .جاويدان خرد هم همين است
بيانهاي قدرت راه و روشهاي .  6

چگونه مردن هستند زيرا در همان 
حال كه از عقل خودبنياد دم مي زنند، 
از اين امر غافل مي مانند كه عقل خود 
بنياد سخني ميان تهي و صورتي بي 

 از اين رو، مدعيان روشن .محتوا است
كيست و يا »  خود«نمي گويند اين 

چيست؟ چرا اين خود را در پرده قرار 
. مي دهند؟ زيرا اين خود، قدرت است

فيلسوفان غرب بعضاً حجاب از اين 
براي نمونه، ). ١٣(برگرفته اند » خود«

با  وجود اين كه هابرماس مي كوشد 
، فلسفه عقل را »عقل ارتباطي«با طرح 

از بن بست خارج كند، اما هنوز اين 
-عقلهاي«پرسش پاسخ نمي يابد كه 

بر چه اصل و ميزاني با » ارتباط-در
  يكديگر رابطه برقرار مي كنند؟

بيان آزادي راه و روش چگونه      اما 
زيستن و بنا بر اين پيام جاويدان خرد 
است زيرا موازنه عدمي را اصل 

سد راهنماي عقل مستقل و آزاد مي شنا
و بدين اصل، عقل را از خدمتگزاري 

اين بيان، . قدرت ويرانگر رها مي كند
. اسير زندان زمان و مكان نمي شود

چرا كه افق ديد انسان را تا بي نهايت 
  .مي گشايد

بيانهاي قدرت راه و روشهاي چگونه . 7
مردن هستند چرا كه در همان حال 

اعتباري و /كه حقوق را قراردادي
نند، تبعيضها را ذاتي موضوعه مي خوا

مرد از زن برتر است، نژاد : مي شناسند
سفيد از نژادهاي ديگر برتر است، سفيد 
پوست غربي از سفيد پوست غير غربي 

و اين برتري به او حق ... برتر است و 
مي دهد مسلط باشد و زور را با 

چرا كه او . فرودست خود بكار برد
  !زبان ديگري را در نمي يابد

ا بيان آزادي، در همان حال كه       ام
حقوق را ذاتي مي داند، تبعيضها را 
عارضي و بسان بيماري مزمن، حاصل 

بنا .  زير سلطه مي شناسد–روابط مسلط 
. بر اين، تبعيضها را يكسره نسخ مي كند

آيا قرآن تنها كتاب ديني نيست كه 
  ؟تبعيضها را يكسره نسخ مي كند

ه بيانهاي قدرت روشهاي چگون.. 8
مردن هستند زيرا بنايشان بر ترس 
است؛ گاه ترس از زندگي را مي 

ترس . گسترانند و گاه ترس از مرگ را
از زندگي به خاطر ارتكاب گناه و 
جهنمي شدن و، بنا بر اين، ارزش 
كردن مرگ زود رس، براي كم گناه 

اين نوع . يا بيگناه به آن جهان رفتن
 ساله عراق با ايران، 8ترس در جنگ 

 آن هنگام كه قرار شد دسته دسته در
نوجوانان وطن از ميدانهاي مين عبور 
. داده شوند، سخت بكار حاكمان آمد

ترس از مرگ نيز با اين استدالل القا 
مي شود كه مرگ پايان زندگي است 

اين نوع . و پس از آن هيچ چيز نيست

ترس رايج ترين ترس در جهان امروز 
. تو اساس گرايش به مصرف انبوه اس

در بطن اين دو ترس، بيانهاي قدرت، 
بنا بر موقعيت، انواع ترسهاي ديگر 

ديروز، در كشورهاي : ايجاد مي كنند
» شربزرگِ«غير كمونيست، ترس از 

كمونيسم بين الملل تبليغ مي شد و در 
كشورهاي كمونيست ترس از 

، ترس اصلي »امپرياليسم جهان خوار«
كا و امروز، براي قدرتي مثل امري. بود

تروريسم بين المللي و جنگ و قحطي 
دولتهاي تروريست «، »محورهاي شر«و 

هستند و براي آن دولتها نيز، » پرور
هرگاه . است» شيطان بزرگ«امريكا 

در جامعه هاي مختلف، ترسها را شماره 
كنيم و تأثير آنها را بر پندار و گفتار و 
كردار فردي و جمعي اندازه بگيريم، 

 رسيم كه ميزان ترس به اين نتيجه مي
در هر جامعه و در جامعه بين المللي، 
نسبت مستقيم دارد با توليد و مصرف 
خشونت در آن جامعه و در جامعه بين 

توليد و مصرف فرآورده هاي . المللي
ويرانگر و افزايش روزافزون خشونت، 
بنوبه خود ما را از شدت ترسها و تهديد 

  .حيات آگاه مي كنند
آزادي، راه و روش چگونه      اما بيان 

زيستن است چرا كه به انسانها خاطر 
  :نشان مي كند

شجاعت، صفت ذاتي حيات است و  
ترس به دنبال از خود بيگانه كردن 
نيرو در زور و بكار بردنش در 

قرآن به . ويرانگري، عارض مي شود
انسان خاطر نشان مي كند كه رابطه 
اش با خدا، رابطه قوا نيست تا ترس 

سازنده ترس، خود .  پيدا كندمحل
انسان است وقتي زور در كار مي آورد 

و صفاتي كه قرآن براي ) . ١۴(
خداوند، به عنوان هستي مطلق بر مي 
شمارد، همه، ترجمان هستي ازلي و 

صفتهايي كه براي انسان . ابدي هستند
پيش از اين كه اين يا آن باور را 
بپذيرد و نيز صفاتي كه براي باورمند 

ئل مي شود و حقوق معنوي كه انسان قا
) ١۵(را از آنها برخوردار مي داند، 

همه . هيچيك بيانگر مرگ نيستند
اينست آن مهمترين . بيانگر حياتند

شاخص بيان آزادي جهان شمول از 
  .    بيانهاي قدرت در بند زمان و مكان

بيانهاي قدرت، آئينهاي مرگ هستند . 9
 نيز فاجعه چرا كه نه آغاز كه پايان آنها

كافي است در فلسفه هاي حاكم . است
دو سده اخير نگاهي افكنيم تا به ابعاد 

  : اين فاجعه ها پي ببريم
 هگل كه در آغاز خداوند را در ●

آفريده اش، از خود بيگانه مي كرد، در 
پايان فراگردي ديالكتيكي، آزاد و 

غافل از . مي گرداند» ايده سرمدي«
ي كه اين كه فراگرد ديالكتيك

درآغازش، نيستي نقش فعال را بازي 
مي كند، در پايان آن، خدائي نمي 

. بگردد» ايده سرمدي«ماند كه بتواند 
خداوندي كه در . پايانش فاجعه است

آفريده متعين از خود بيگانه مي شود، 
زيرا، با . از بند اين تعين آزاد نمي شود

از خود بيگانه شدن خدا در هستي 
اين هستي، نيستي متعين،  بيرون از 

به فراز رفتن خدا از هستي . است
بدين . متعين، گرفتار نيستي شدن است

قرار، ديالكتيك هگل، مجازي ساخته 
لذا، فلسفه او برمجاز . فيلسوف است

از : از مجاز به علم راهي نيست. است
آنجا كه در آغاز نقش فعال را نيستي 

 ولو –بازي مي كند، پايان ديالكتيك 
بدين .   نيستي است–يت در بي نها

سان از ازل تا به ابد، اين نيستي است 
كه خدائي مي كند و گذارها از  

آزادي به جبر هستند و زنجيره اي از 
. حلقه هاي فاجعه را تشكيل مي دهند

سارتر وقتي دانست فرجام ديالكتيك 
هگلي فاجعه است، تأليف ديالكتيك را 

  .در نيمه رها كرد
نشين خداوند  ماركس انسان را جا●

در جامعه كمونيستي نخستين، . مي كند
در جامعه . تضاد ذاتي غايب است

كمونيستي واپسين، انسان جامع، آزاد و 
الجرم، تضاد ذاتي، . مستقل مي شود

هم از دوران استقرار ديكتاتوري 
از جامعه . پرولتاريا، از ميان بر مي خيزد

طبقاتي نخستين تا استقرار جامعه 
ن قهر است كه نقش كمونيستي، اي

باز اگر . ماماي تاريخ را بازي مي كند
براستي تضاد، ذات وجود هر پديده، از 
جمله جامعه ها است،  چرا در آغاز و 
پايان سير جدالي تحول، نيست مي 
شود؟ و اگر هست، بر فيلسوف است كه 
توضيح دهد آيا با وجود تضاد ذاتي، 
حيات ميسر است؟ و اگر آري، چرا 

ونيستي اوليه وجود پيدا مي جامعه كم
كند و كدام تضاد ذاتي  عامل تحولش 
به جامعه طبقاتي مي شود و چرا  همين 
تضاد جامعه كمونيستي واپسين را در 
جامعه طبقاتي از خود بيگانه نمي كند؟ 
و هرگاه تاريخ با مرگ جامعه بي طبقه 
ابتدائي آغاز و با مرگ جامعه 
ا كمونيستي واپسين ادامه يابد، آي

انسان، محكوم به مرگ تدريجي با 
  اعمال شاقه نمي شود؟

 سرمايه داري ليبرال، اسراف در بكار ●
بردن منابع طبيعت و تبذير نيروهاي 

رسيدن به جامعه «محركه را با آرمان 
، يعني ساختن بهشت برروي »وفور

اما در آنچه به . زمين، توجيه مي كند
انسان مربوط مي شود، شمار نياز ها و 

ت آنها، بنا بر بيان قدرتي كه توجيه شد
گر اين سرمايه داري است همواره 
بيشتر از كاالها و خدماتي مي شوند كه 

بنا بر اين، به جاي . عرضه مي شوند
فراواني، ندرت است كه دارد روز 

و در آنچه به طبيعت . افزون مي شود
مربوط مي شود، هر چه كمتر شدن 

.  ديممنابع و انباشت آلودگيها را شاه
به سخن ديگر، اين فاجعه ها هستند كه 

  .بزرگ تر مي شوند
 تجربه هاي استبدادهاي جوراجور ●

قرن بيستم كه با خشونت ايجاد شدند و 
در فاجعه هاي خونين مردند، نياز به 

در ايران خودمان، . شرح و بسط ندارند
تجربه واليت فقيه يكي از اين تجربه 

نظامي كه با . هاي دردناك است
قديس خشونت و به تاراج دادن ت

حاصل يكي از غير خشونت آميزترين 
انقالبهاي قرن كه پيروزي گل بر گلوله 
نام گرفت، آغاز گرديد و تا به امروز 
در بحرانهاي خشونت زا و خشونت 

واليت .  گستر ادامه حيات داده است
فقيه نمي توانست جز اين بگردد زيرا 

يه خشونتي كه دين يا مرام آن را توج
كند و بدان نقش اول را بدهد، در 
واقع زور ويرانگر و مرگ آور را قائمه 
رابطه هاي فرد با فرد و گروه با گروه 

نتيجه اين . و جامعه با دولت مي كند
مي شود كه دين از مقومهاي حيات 
خالي و از توجيه هاي خشونت و 
.  ويرانگري و مرگ پر مي شود

 بر بناگزير، مسئله بر مسئله و فاجعه
اين فراگرد پايان . فاجعه مي افزايد

نمي پذيرد مگر به استقالل دين از 
قدرت و باز آمدنش به طبيعت خويش 

  . كه بيان آزادي است
در حقيقت، بيان آزادي، هستي      

آفريده ها را از هستي مطلق مي 
شمارد و بازگشت او نيز به هستي مطلق 

بر راست راه حقوق و استقالل و . است
، زندگي سرتاسر رشد و صير به آزادي

  و مرگ، ) ١۶(هستي مطلق مي شود 
  

  3 در صفحه
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از ) : ١٧(يكسره از ميان بر مي خيزد 
جمله، انسان حيات مي جويد و جريان 
رشد را تا سدرة المنتهي ادامه مي 

چنين بياني چگونه ممكن بود در . دهد
) ع(تعبير علي (، »شوره زار زندگي«

ان عصر در توصيف صحراي عربست
جسته آيد و در بند آن مكان و ) بعثت

  آن زمان بماند؟
بيانهاي قدرت راه و روشهاي . 10

  زيرا  رابطه انسان با . چگونه مردن اند
خود بمثابه واقعيت و با پديده هاي 
هستي را ، بمنزله همبسته با خود در 
زندگي نمي كنند، بلكه رابطه زندگي 

هر زندگي در گرو : با مرگ مي كنند
در آنچه به انسان و . مرگي مي شود

جامعه هاي انساني مربوط مي شود، 
رابطه ها، رابطه هاي قوائي هستند 

چنانكه . توجيه گر جبر مرگ بر زندگي
زندگي با بهره جوئي از استعدادهاي 
خويش را به طور روزافزون با زندگي 

از . از كار ديگري جانشين مي كنند
ور آنجا كه اين بيانها به لحاظ مح

كردن قدرت نمي توانند واقعيت را 
همان سان كه هست ببينند و در هر 
واقعيتي از ديد قدرت مي نگرند، 
پيروان اين نوع بيانها در خود و در 
انسانهاي ديگر، از ديد قدرت مي 

در اين نگاه ابزاري توجه شان . نگرند
پيوسته معطوف به اين است كه هستي 

 يا آن خود را چگونه بكار گيرند تا اين
نماد قدرت را بيابند و ديگري را 
چگونه مي بايد صرف دست يافتن به 
اين يا آن مقام و يا رفع اين يا آن نياز 

اما در هستي آفريده بمثابه . كنند
ميرنده اي كه بكار قدرت مي آيد 
نگريستن، چگونه مردني بس زجر آور 

صد اسف و افسوس كه  در . است
 روز پيش، جهان امروز، هر روز بيشتر از

 انسانها  به چنين مرگي معتاد مي شوند
)١٨  .(  

     بيان آزادي منفي بيني، بمعناي 
ديگر انسانها و پديده هاي موجود و بسا 
خود را، بد سرشت، بدكار، زيان رسان 

ديدن، با مثبت بيني بمعناي همگان ... و
را ياور خويش ديدن و فطرت انسانها را 

ن نيز، سرشت نيكو دانستن و، در بدكارا
نيكشان را سراغ كردن، جانشين مي 

اين بيان  عقل انساني را آزاد مي . كند
كند تا او واقعيت را همان سان كه 

ديدن واقعيت همان ).  ١٩(هست ببيند 
سان كه هست، به يمن راهنماي عقل 
كردن موازنه عدمي ميسر مي شود و 
ديني كه به انسان بياموزد واقعيت را 

 ببيند، در بند اين و آن سان كه هست
آن دوره تاريخ نمي شود، راهبر انسان 
در زيستن در استقالل و آزادي و 

  .ساختن تاريخ آزادي مي شود
تاريخي كه انسانهاي مستقل و آزاد .  11

مي سازند، وجدانهاي  فردي را به 
وجدان جمعي و وجدانهاي قومي و 
محلي را به وجدان ملي و كشوري و 

ا به وجدان وجدانهاي كشوري ر
چنان كه انسان . جهاني مي پيوندد

حيات خود را در پيوند با حيات تمامي 
انسانها و بسا حيات تمامي پديده هاي 
هستي بداند، آزادي هر فرد، گستره 
آزاديهاي ديگر افراد را بيكران الاكراه 
بگرداند و مسابقه ها، جز مسابقه در 
دادگري و دانش پژوهي و تقوا نشود و 

ا از رقابتها بر سر قدرت كه روش انسانه
. سلطه مرگ بر زندگي هستند، برهند

اين روش را كه روش زندگي در ) ٢٠(
رشد و در استقالل و آزادي است، تنها 

  .بيان آزادي مي تواند بياموزد
      صد افسوس كه انسان امروز 
همچنان از اين بيان ناآگاه است و 
خود را به بيانهاي قدرتي سپرده است 

ه كارش جدا و منزوي كردن ك
وجدانهاست چنانكه انسان ها نه تنها در 
برابر قدرت تنها مي شوند بلكه به 
انزواي مطلق نزديك و نزديك تر مي 

  !چه رنج آور مردني. شوند
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چگونه مردنند زيرا در اداره زندگي 
فرد، زندگي خانواده، زندگي گروه 

ي جامعه ملي و نيز اجتماعي، زندگ
زندگي جامعه جهاني، مصلحت را بر 

به اين . حق مقدم و مسلط مي كنند
پرسش كه چرا مصلحت بيرون از حق، 

عين مفسدت است، در مطالعه هاي 
در اين جا، از . ديگر، پاسخ گفته ام

زاويه ديگري به رابطه مصلحت با حق 
  :      بنگريم

 مصلحت بيرون از حق مفسدت است ●
 مصلحت جانشين حقي مي شود زيرا 

عمل به حق ممد . كه ذاتي حيات است
حيات مي شود و مصلحت را جانشين 

بكار . آن كردن، ممد مرگ مي شود
بردن حق، زندگي كردن به كمال 
است و بكار بردن مصلحت، كاستن از 

  .چندي و چوني زندگي است
 امر واقعي بس آشكار كه عقول ●

از آن قدرتمدار و توجيه گر همواره 
  : غافل مي شوند، اينست

 در سطح جمع، هرچند حقوق را -
انسانها دارند اما مصلحتها را قدرت، 

در جايي . قدرتهاي حاكم مي سنجند
كه قدرت حاكم است حتا انسانها هم 
وقتي كه به مصلحت سنجي مي نشينند، 
مصالح را در رابطه با قدرت حاكم مي 

در حالي كه انسان آزاد . سنجند
د تا در برابر قدرت قرار نگيرد، حقوقمن

نه نياز به مصلحت پيدا مي كند و نه 
  . حتا آن را مي سنجد

 در سطح رابطه فرد با فرد، فرد با -
گروه و گروه با گروه، بر مدار قدرت و 
به تناسب قوا، مصلحتها سنجيده و 

جامعه هاي . جانشين حقوق مي شوند
گرفتار رژيمهاي استبدادي كه 

در جامعه هاي . ار استوضعيتشان آشك
داراي رژيم دموكراسي ليبرال نيز 
مبارزه دائمي گروه بندي ها در 
رسيدن به حقوق خويش، از رهگذر 
. سازشها بر سر حقوق بعمل مي آيند

به سخن ديگر، در اين رژيمها با ) ٢١(
وجود معرفت نسبي به حقوق و مبارزه 
براي احقاق آنها، در روابط قوا، باز اين 

 هستند كه همچنان بر حقوق مصلحتها
با اين .  تقدم و بر آنها سلطه دارند

تفاوت مهم كه مصلحت سنجيها در 
رابطه با حقوق و براي دست يابي به 

  . آنها، بعمل مي آيند
در جامعه ها، نسبت مصلحت هايي  ●

كه بعمل در مي آيند به حقوقي كه 
بعمل در نمي آيند، ميزان سنگيني جو 

را بدست مي خشونت و ويرانگري 
هر اندازه كاربرد مصلحت بيشتر . دهد

و عمل به حقوق كمتر، تخريب 
نيروهاي محركه فزونتر و بكار رفتن 
اين نيروها در رشد و باز و تحول پذير 

  . كردن نظامي اجتماعي ناچيز تر
     بدين سان، از شاخصهاي بيان 
آزادي از بيان قدرت يا روش زيستن 

ميزان كار از روش مردن، يكي ديگر، 
در قرآن، از . برد مجاز و مصلحت است

انسان خواسته مي شود كه حق را 
اما حتا ) ٢٢(بگويد ولو به زيان خود 

يكبار از او خواسته نمي شود مصلحت 
بيانديشد و جانشين حقي از حقوق 

  .خود كند
و مكان » هم اكنون« زمان مصلحت ●

حال اين كه .  است» همين جا«آن 
 و مكانش همه جا زمان حق همه وقت

بدين قرار، بيان قدرتي كه . است
مصلحت را جانشين حق مي كند، بنا بر 
نسبت مصلحت به حق، زمان كوتاه و 

پس مدعياني . مكان اجتماعي بسته دارد
كه قرآن را در زندان زمان و مكان به 
بند مي كشند، مي بايد به سراغ تعيين 
نسبت مصلحت بيرون از حق به حق 

هرگاه آنها .  برونددر اين كتاب
شجاعت فطري خويش را بازيابند و 
چنين كنند، از شگفتي به وجد مي 

چرا كه در مي يابند نسبت . آيند
مصلحت به حق، صفر به بي نهايت 

  . است
     بدين سان بيان آزادي، حقوق را 
در بر مي گيرد و روشهاي بكار بردن 

هدايت كننده به : حقوق را مي آموزد
  .و راه رشد استصراط مستقيم 

بيانهاي قدرت راه و روشهاي . 13
(= چگونه مردنند چرا كه خودجوشي 

نه . را از انسان مي ستانند) فعاليت آزاد
تنها به اين دليل كه انسان را جبر باور 

مي كنند، بلكه بدين خاطر نيز كه 
در . فضاي الاكراه را از عقل مي ستانند

حقيقت، ثنويتي كه اصل راهنماي اين 
انها است، عرصه پندار و گفتار و بي

. كردار را به دو محور محدود مي كند
افزون بر اين، انسان به نوبت، محور 

هر زير . فعال و محور فعل پذير است
دستي در اطاعت زبر دستي است و هر 
زبردستي زير دست زبردست تري 

و آن كس كه نقش زبردست . است
اول را بازي مي كند و مي پندارد 

مقام ( تر از او وجود ندارد باالدست
معظم در قاموس واليت مطلقه پيشه 

، زير دست قدرتي است كه او )گان
. نقش آلت اول آن را بازي مي كند

تأمل در اين واقعيت، عقل عبرت بين 
و » زبر دست«را از شدت تخريب اين 

وسعت و شدت تخريبي كه او در 
خود ببار » واليت مطلقه«جامعه تحت 
  . ه مي كندمي آورد، آگا

در هر جامعه، نسبت      بدين قرار، 
فعاليتهاي دستوري و حسب االمري  به 
فعاليتهاي خودجوش، ميزان استقالل و 
آزادي انسان  را در آن جامعه و ميزان 
رشد فردي و جمعي را بدست مي 

بيان آزادي، موانع فعاليتهاي .  دهد
موازنه : خودجوش را نسخ مي كند

ا مي كند و انسان عدمي را اصل راهنم
را از بازي كردن نقش زير دست و زبر 
دست رها مي كند، چنانكه به قول 

نه خداوند رعايت و نه «سعدي، آدمي 
بديهي است عقلي . ، باشد»غالم شهريار

كه ثنويت، اصل راهنما و توجيه گر 
روش او است، نمي تواند بيان آزادي 
و بي كران الاكراهي را كه به روي 

او جز . شايد، به تصور آوردانسان مي گ
بيان قدرت نمي بيند و صد البته، بيان 
قدرت نمي تواند در قيد زمان و مكان 

  .پيدايش خود نباشد
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مرگ هستند زيرا، دليل در اصول و 
. فروعشان نيست، در بيرون آنها است

براي مثال، دليل واليت مطلقه فقيه در 
اين ادعا تجربه . عا نيستخود اين اد

توضيح اين كه هر . كردني نيز نيست
انسان نمي تواند آن را بكار برد و 
كاستي هايش را، به تجربه، بر طرف 

اين ادعا، وقتي به عمل در مي . كند
. را حاكم مي كند) زور(= آيد، قدرت 

در نتيجه، هر انسان را از استعداد 
زيرا او مي . رهبريش محروم مي كند

اين . اطاعت كند» ولي امر«د از باي
زيرا منهاي اين . ادعا غير عقالني است

واليت ) ع(ادعا كه گويا امام صادق 
عقل «فقيه را مقرر فرموده است و يا 

، از آن، هيچ نمي ... و » حكم مي كند
و چون بمثابه دستوري چون و . ماند

چرا ناپذير به اجرا در مي آيد،  جامعه 
شركت در اداره را از مسئوليت و حق 

حيات جمعي و بسي فردي خود، 
آيا ممكن است تعطيل . محروم مي كند

كننده عقل هاي فردي و عقل جمعي و 
استعدادهاي رهبري افراد و استعداد 
رهبري اجتماع آنها، نظري عقالني 

  ؟ باشد
     بيان آزادي، راه و روش زندگي 
است زيرا هر اصل و فرع آن آزمودني 

هبر خود و شريك هركس را ر. است
در رهبري جامعه خود مي شناسد و 
دليل در اصل و فرع آنست، از جمله 
به اين دليل كه آزادي را ذاتي انسان 
مي داند و روش آزادي را آزادي مي 

عقل ها را آزاد و فعال مي كند . شناسد
و چون رابطه ها را نيز آزاد مي 
گرداند، هر عمل خالي از زور، صفت 

 هركس مي تواند آزاد مي جويد و
  .اين واقعيت و حقيقت را بيازمايد
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مرگ هستند زيرا صميمانه ترين رابطه 
ها را نيز در رابطه قوا از خود بيگانه 

براي مثال، بيان هاي قدرت . مي كنند
جديد، بخاطر نياز قدرت، 

سكس را برقرار مي » ديكتاتوري«
رابطه زن و مرد، به ترتيبي كه .  كنند

در رابطه جنسي ناچيز مي شود و اين 

و بيان .  رابطه نيز رابطه قوا مي گردد
» دون انسان«هاي قدرت قديم، زن را 

و  ) ٢٣(و رابطه جنسي را عملي پست 
. زن را اليق عشق نمي شناسند

گروندگان به اين بيانها، از آميزش 
. جنسي التذاذ كامل حاصل نمي كنند

اي قدرتمدار، حتا اين زيرا، انسانه
آميزش را رابطه قوائي مي انگارند كه، 
در آن، لذت از تخريب حاصل مي 

از اين رو است كه رابطه جنسي . شود
با مصرف فراوان فرآورده هاي ويرانگر 

نقشي كه .  همراه بوده است و هست
سكس بمثابه محور زندگي فردي و 
جمعي انسانها در نابساماني ها و 

اعي و در روابط شخصي آسيبهاي اجتم
و گروهي قدرت، پيدا كرده است، 

بيان . حاصل اين بيانهاي قدرت است
آزادي رابطه جنسي را بيانگر رابطه 
آزاد و ترجمان عشق دو انسان همسر و 
. هم مرتبت و هم منزلت مي شناسد

سكس را از نقش خود در روابط قدرت 
آزاد مي كند و به طبيعت خويش باز 

نكه همكاري زنان و چنا. مي گرداند
مردان، برابر در حقوق و منزلت و 
كرامت، در بهترين سامان بخشي به 
. اداره حيات فردي و جمعي، ميسر شود

اين بيان، با نسخ منع هاي جنسي و 
بازشناختن منزلت و كرامت زن و 
ممكن كردن عشق ميان دو همسر، 
برخورداري آن دو را از التذاذ كامل، 

از مهمترين ميسر مي كند و يكي 
عوامل موجد روابط قوا را از ميان بر 
مي دارد و  اين ريشه كه در شمار 
اصلي ترين ريشه هاي نابسامانيها و 
آسيبهاي اجتماعي است و با ريشه هاي 
ديگر، همزاد و همراه است را مي 

  .خشكاند
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چرا كه عصر )  ٢۴(فرا رسيده است 
ي ها بسر رسيده است و ايدئولوژ

دموكراسي ليبرال راه و روشي همه 
او . مكاني و همه زماني گشته است

خود طولي نكشيد از اين ادعا عدول 
زيرا واقعيتها بسيار زود نادرستي . كرد

در حقيقت، نه . نظر او را ثابت كردند
تنها در جامعه هاي بسته، بلكه در جامعه 
 هاي داراي رژيم دموكراسي ليبرال،
هركس خود خويشتن را رهبري نمي 

قدرت مدار رابطه ها و هدف . كند
لذا، روش نيز قدرت مي . فعاليتها است

شود و سلطه مرگ را بر زندگي قطعي 
  . تر مي كند

حاصل سخن اين كه اندازه      
استقالل و آزادي هر انسان در امر 
هدايت خويش در هر جامعه اي، 

ي گوياي اين است كه چه ميزان آزاد
در آن جامعه هدف و روش زيستن 
شده است و اين به نوبه خود نشان مي 
دهد در هر جامعه اي تا چه اندازه 
روش چگونه زيستن به جاي روش 

 چنين .چگونه مردن  رواج دارد
. تحولي فقط از بيان آزادي بر مي آيد

چرا كه، بنا براين بيان، هدايت 
خداوندي به همگان اعطا شده است 

 بيان رابطه انسان با خدا را، و اين) ٢۵(
مستقيم و رها كننده از محدود كننده 

به ترتيبي كه هر انسان . ها مي كند
خود هدايت كننده خويش بگردد و 

تاريخ . واليت جمهور مردم برقرار شود
روابط قوا آن روز به پايان مي رسد 
كه هيچ انساني مالك به چيزي نسبت 

  .به انسان ديگر نباشد
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Livre des Droits de l’Homme  
 77 قرآن، سوره هاي  اسري، آيه - 12

  ... و۵٩  تا ٢٩ و كهف، آيه هاي
د كه   در دوران معاصر، نيچه بو– 13

خاطر نشان كرد عقل قدرتمدار، خود 
نگاه . محور نيست، قدرت محور است

كنيد به قسمت چهارم، صفحه هاي 
 Jurgen كتاب 128 تا 102

Habermas, Le discourse 
philosophiue de la Modernité 

  1988 ، پاريس Gallimardانتشارات 
  قرآن، سوره هاي آل عمران، - 14

 و 1۵  انعام، آيه  و176 تا 174آيه هاي 
  ... و 30 و  سجده، آيه 1۵يونس آيه 

  صفات خداوند گوياي حيات - 1۵
اما . در قرآن، بي شمار هستند جاودان

آيه هاي گوياي حقوق معنوي و 
 معنوي ↔حقوق ذاتي حيات مادي 

انسان، را در كتاب انسان، حق، قضاوت 
و حقوق انسان در قرآن، گرد آورده 

  .ام
 و 18ه هاي فاطر، آيه  قرآن، سور- 16

  ... و3تغابن، آيه 
  مرگ در بطن هستي روي مي - 17

يك ) ص(دهد و به قول امام صادق 
و نيز نگاه كنيد به مرگ . تحول است

چيست؟ در كتاب رازهاي رستاخيز 
 تا 77نوشته سعيد غفارزاده، صفحات 

11۵   
   قرآن، سوره فلق - 18
 خداوندا به:  نيايش پيامبر اين بود– 19

من آن توانائي را ببخش كه واقعيت را 
براي ديدن . همان سان كه هست ببينم

واقعيت همان سان كه هست، نياز به 
براي آگاهي از . عقل آزاد است

روشهاي عقل آزاد رجوع كنيد به 
كتاب عقل آزاد نوشته ابوالحسن بني 

  .صدر
 نگاه كنيد به اصول راهنماي – 20

، فصل اسالم، نوشته ابوالحسن بني صدر
  .جهارم در عدالت

 ,Alain Tourine  نگاه كنيد به - 21
Qu’est – ce que la Démocratie  

، 1994 ، پاريس Fayardانتشارات 
    فصل اول 

  قرآن، سوره هاي بقره، آيه هاي - 22
  و نساء 71 و آل عمران، آيه 146 و  42

 و اعراف، آيه 171 و 13۵، آيه هاي 
   ... و169

از . اين باره زيادند  مأخذ در - 23
جمله، سياست از ارسطو و  تورات، 
آفرينش زن و رانده شدن از بهشت، 

 و  فصل 23 تا 2فصل دوم، آيه هاي 
در بيان  . 24 تا 1سوم، از آيه هاي 

اسالم از خود بيگانه در بيان قدرت نيز، 
  .زن ضعيفه و نماد سكس است

 Francis، فوكوياما 1989  در - 24
Fukuyamaمقاله اي زير  نخست 

نوشت و سپس، » پايان تاريخ«عنوان 
  آن را كتاب كرد با عنوان1992در 

End of History and the Last 
Man  در اين كتاب، او بر اينست كه 

دموكراسي ليبرال جهان را فرا مي 
  . گيرد و دائمي مي گردد

   3 قرآن، سوره انسان، آيه - 2۵
  
  

 ؟"چرا بيان آزادي روش زندگي است و بيان قدرت روش مرگ"
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 از حزب  نامزد معاونت، بايدن، اكتبر3در 
 توضيح مي داده است كه ،دموكرات

پاكستان يك خطر بالقوه است بلحاظ 
داشتن بمب اتمي و موشكهاي قادر به 
حمل كالهك اتمي و خطر تسلط افراطي 
ها بر دولت اين كشور و حال اين كه 

 ، پالين،در برابر. خطر ايران بالقوه است
نامزد معاونت رياست جمهوري از حزب 

رار مي ورزيده است  اص،جمهوري خواه
كه خطر اول ايران است زيرا احمدي نژاد 

 اسرائيل از صفحه روزگار محو :گفته است
طرفه اين كه احمدي نژاد . خواهد شد
 در صورتي كه مردم فلسطين :گفته است

موافقت با وجود دو دولت يكي اسرائيلي 
 ايران حرفي ،و ديگري فلسطيني بكنند

 رسانه  در،اين سخن او. نخواهد داشت
  !هاي امريكائي سانسور شد

     در فصل چهارم، قسمت اول از 
تحقيق در باره مافياهاي حاكم بر واواك 
و ديگر دستگاههاي اطالعاتي را درج مي 

  .كنيم
     درفصل پنجم، داده ها و اطالعات 
اقتصادي را از نظر خوانندگان مي 

  .گذرانيم
     و در فصل ششم، خوانندگان ما 

جاوزها به حقوق انسان را مي خبرهاي ت
  :يابند

  

گزارش و تحليل از 
جمهوری    رئيس :ايران
 کارزار - درصدی ۵

تبليغاتی ضد بنی صدر  
  ادامه دارد

  
    احمدي نژاد در سالهاي اخير به 
. بمب حذف واليت تبديل شده است

توضيح اين كه  هر زمان مرگ يك 
ديكتاتوري فرا مي رسد، زمينه اي 

در آن .  پديد مي آيدبراي انحالل
زمينه، افراد دست پرورده همان 
ديكتاتوري، بر سر كار مي آيند و آن 

  . را در سراشيب سقوط مي اندازند
      احمدي نژاد كه مي پندارد از 
سوي حضرت ولي عصر به اين مقام 
رسيده است،  در عمل نشان داده است 
و مي دهد كه از همان نوع دست 

وط رژيم را پرورده ها است كه سق
زيرا كليه كارهائي .  تصدي مي كنند

را كه طي اين مدت انجام داده است، 
تدارك كننده هاي سقوط رژيم 

  .هستند
 –     در كشوري كه  سلسله مراتب فهم 

 درك و آگاهي بر عكس سلسله –شعور 
مراتب مقام ها است،  كسي در مقام 
رهبري و نيز كسي در مقام رئيس 

 اند كه بقاي رژيم جمهوري قرار گرفته
را نيز دارند قرباني قدرتمداري خود 

مردم ايران نيزمتوجه شده . مي كنند
 –اند كه سران رژيم مافياهاي نظامي 

مالي، خط سير تحولي را در پيش 
گرفته و به جايي رسيده اندكه ديگر 
اعتقادي به خدا  وپيغمبر و دين ندارند 
و به تنها چيزي كه مي انديشند افزودن 

مردم ايران .  قدرت شخصي استبر
  مي بينند كه در ايران،  ديگر از

.خبري نيست»  نه شرقي و نه غربي «●
    

 شعار آزادي و استقالل خبري از ●
  .نيست 

    در اين زمان، ايران يك دست در 
دست شوروي ها و چيني ها دارد و 

ادامه . يك دست در دست امريكاييان
ز حكومت خامنه اي و احمدي نژاد، ا

اينطور پيدا است . عمر رژيم مي كاهد
بعد از ما، «كه اين دو و دستيارانشان، 

رژيم مي خواهد بماند، نمي خواهد 
تا جائي كه . ، پيروي مي كنند»نماند

اين اميد كه زمان آزادي مردم از 
رژيم، نه دير، فرا مي رسد، قطعي تر از 

  . هر زمان است
    اگر در  وضعيت ايران بعد از سه سال

حاكميت اصولگرايان و دولت يك 
يكدستي قواي سه گانه مجريه ( دست 

تحت حمايت )  و مقننه و قضائيه
يك دست مي گذرد، تأمل » رهبر«

شود، مالحظه مي شود كه اين دولت 
خود موانع دست يابي مردم ايران را 
به آزادي، از پيش پاي مردم برداشته 

  . اند و بر مي دارند
رژيم واليت » رهبر«     همواره دو 

فقيه، از اين مي ناليدند كه دشمن 
اما  .  داخلي در حال توطئه چيني است

خامنه اي خود دست بكار يكدست 
كردن دولت شد و با حمايت سپاه 
پاسداران و روحانيت معزز و واواك  و 
ديگر دستگاههاي سركوب و باندهاي 
وابسته به رژيم مافياها، سرانجام،  دولتي 

 شد كه در واقع همان بر ايران حاكم
.      رجايي است-كپي دولت خميني 

اين دولت به نسل بعد از انقالب نيز 
فرصت داد كه به خوبي رجايي و 

  .دستياران وي را نيز بشناسند
    در دوران حاكميت يك دست 

، حكومت احمدي »اصول گرايان«
نژاد، ديگر خبري از بحران سازي ها 

ان و بر ضد حكومتهاي  مرحوم بازرگ
در نتيجه، دولت يك . بني صدر نيست

دست به سرعت ماهيت رژيم واليت 
  .مطلقه فقيه را آشكار مي كند

 -چرا حكومت خامنه اي * 
احمدي نژاد، راه را براي 
رسيدن  انقالب ايران به 

  : هدفهاي خود هموار مي كند؟
    مردم ايران طي سه سال گذشته از 

 به واقعيتي آگاه شده اند و تحولي را
چشم ديده اند كه پيش از تصدي مقام 

رياست  جمهوري توسط احمدي نژاد،  
با آنكه  براي آنها توضيح داده مي شد، 

  .نمي توانستند باور كنند
 احمدي – در كارنامه دولت خامنه اي 

  :نژاد تأمل كنيم
 از زمان بر سر كار آمدن حكومت -1

احمدي نژاد، اعتبار و حيثيت 
 دزد اموال مردم روحانيون دغلكار و

سخنراني هاي پاليزدار (افشا شده است 
و فاطمه رجبي و عبداهللا شهبازي و 

كه همگي از عناصر ... محمد نوريزاد و
  ) رژيم هستند

 درزمان اين حكومت، اعتبار مراجع -2
تقليد دولتي و بسا غير دولتي  بر باد 
رفت و مردم متوجه خيانت هاي 
 مراجع دولتي به كشور و خورد و

نامه اقاي نوري زاد و ( بردشان شدند 
  ...) سخنراني آقاي پاليزدار و

 در اين دوره است كه مردم متوجه - 3
شده اند كه سران سپاه پاسداران، در 
كار مسلط شدن بر دولت و  با كسب 
قدرت بازهم بيشتر هستند و تنها به فكر 
پر كردن جيب هاي خود و 

تي  قراردادهاي نف(. فرزندانشان هستند
و غير نفتي سرداران سپاه و سرمايه 
هاي بيكران در حسابهاي سرداراني 
چون محصولي و رضايي  و صفوي و 

  ...) رفيقدوست و
 در اين دوره سه ساله است كه - 4

.  ديگر خبري از كفن پوشان نيست
مثل اينكه همه آنها از سوي رهبري 
جذب كار هاي دولتي و سياسي شده 

ا به مقامات اند و حتي برخي از آنه
اين كار تنها از . بااليي نيز رسيده اند

» رهبر«احمدي نژاد، البته با حمايت 
مقام وابسته نظامي به سردار . بر مي آمد

دكتر حسين اهللا كرم در منطقه بالكان 
مقام معاونت رييس . داده شد

جمهوري،  به مداحي بنام منصور 
 مقام رياست حراست  .ارضي داده شد
 بخشداري هاي وزارت شهرداري ها و

كشور به داماد پروين احمدي نژاد، 
استانداري اصفهان .  قدمي، داده شد

به بختياري رييس سازمان زندانها  داده 
  .... شد و

 در اين دوره است كه  اهرم - ۵
احمدي نژاد زير سنگ آسياب واليت 
فقيه گير كرده و ولي فقيه را به حالت 

 ادامه اين. آچمز، در آورده است
حالت فلج، سبب مي شود ميخ واليت 

  . از خاك ايران كنده شود
 تنها در اين دوره است كه صدا و - 6

سيماي رژيم،  با نشان دادن برخي از 
حجج اسالم و آيات عظام و سخنراني 
هاي آنان، در مردم چنان نفرتي را به 
وجود آورده است كه به محض 
مشاهده يك روحاني، مشاهده 

گر مي گويند گويا كنندگان به يكدي
سقوط .... دوربين فيلم برداري به 

نمايش چهره هايي چون . كرده است
 – نوري همداني –مصباح يزدي 

...  قرائتي و– آقا تهراني –سبحاني 
موجبات بيزاري بيشتري را فراهم 
آورده است به خصوص در روزهاي 

  . جمعه
 تنها در دوره احمدي نژاد است - 7

زير سئوال قرار كه كليت واليت فقيه 
نه تنها نزد مردم كه نزد . گرفته است

نهادهاي «كاركنان دولت و حتي افراد 
مردم به خوبي به ميزان  . »انقالبي

ناداني خامنه اي و  ديگر متصديان 
  . دولت يكدست، پي برده اند

 حمايت هاي خامنه اي از بي - 8
كفايتي ها و فساد گستري هاي 

موجب حكومت احمدي نژاد نه تنها 
نشد كه مانند زمان شاه گناه به گردن 
اطرافيان بيفتد بلكه اين حمايت ها به 
مردم ايران نشان داد كه هر چه پيش 
آمده و خواهد آمد به دليل بي 

» رهبر«كفايتي و زورمداري همين 
قهر كردن مجتبي بخاطر توبيخ . است

شدنش، حاكي از اندازه آلت فعل 
كه توضيح اين . شدن خامنه اي است

مجتبي كه تغيير رأيش موجب به 
رياست جمهوري رسيدن احمدي نژاد 
شد، اينك طرفدار قالي باف شده و از 
سوي مافياهاي حامي احمدي نژاد 

آيا . تحت فشار شديد قرار گرفته است
خامنه اي حتي توان حمايت از آقا 
زاده خود را نيز ديگر ندارد و يا خود 
 را ناگزير مي بيند از دولت يكدست

حمايت كند زيرا مي داند كه 
سرنوشتش به سرنوشت اين دولت گره 

  خورده است؟
 در اين دوره است كه مردم - 9

متوجه مي شوند هاشمي رفسنجاني و 
همدستان او چه خيانتها كه به ايران و 

حمالت ياران . مردم ايران نكرده اند
احمدي نژاد به روحانيت از جمله 
هاشمي به گونه اي است كه همه 

البته حق هاشمي بسيار . متوجه شده اند
بيشتر از اين است و او در زمان خود 
بايد، پاسخگوي همه جنايات خود و 

اما حمله باند . خانواده خود باشد
احمدي نژاد تابوي هاشمي رفسنجاني 

  . را در هم شكست
 تنها در اين دوره است كه مردم - 10

متوجه مي شوند طي بيست و چند سال 
ساني بر كشور حاكم بوده اند گذشته، ك

كه از اسالم و خدا و پيامبر بويي نبرده 
در دوران دولت يكدست . بوده اند

است كه مردم متوجه شده اند كه 
محمد يزدي چه دزدي هايي از بيت 

البته سكوت خامنه . المال كرده است
.  اي نيز گوياي آلت فعل بودن او است

زيرا وقتي محمد يزدي به رياست قوه 
ضاييه رسيد و آن جنايات و فسادها را ق

انجام داد و قوه قضائيه را به ويرانه 
بنا بر قول هاشمي ( بدل ساخت 

از وي » رهبر«و همين ) شاهرودي
اما زماني كه . حمايت كامل كرد

پرونده هاي دزدي هاي او از سازمان 
بازرسي كل كشور خارج و افشا مي 

  . شود، آقاي رهبر سكوت مي كند
ها در اين دوره است كه مردم  تن- 11

متوجه مي شوندكه گويا مردم 
 – سوريه – لبنان –كشورهاي عراق 

بر آنها رجحان ...  و– فلسطين –سودان 
حق اينست كه رژيم با صرف . دارند

پولهاي نفت، حافظ نظامهاي اجتماعي 
كار را . زورمحور در آن جامعه ها است

به جائي رسانده است كه دشمن 
ر منطقه ايران و دوست دموكراسي د

يعني، رژيم براي ! آن امريكا شده است
امريكا و اسرائيل دست آويز ساخته 

  . است
 با نگاهي به نوشته هاي مسئولين - 12

 عراق به خصوص –بازسازي هاي لبنان 
مشاهده مي ...  نجف و – سامره –كربال 

شود كه بدون اطالع مردم ايران و 
 سران برغم گسترش فقر در اين كشور،

رژيم تا مي توانند از درآمد نفت خود 
مي خورند و در صرف بقيه، براي 
گسترش نفوذ خود در لبنان و سوريه و 

، تقدم قائل مي ... فلسطين و عراق و
 روزه 33در لبنان بعد از حمله . شوند

اسرائيل به جنوب آن، رژيم با ارسال 
تيم هاي تخصصي و دالرهاي بي 

زسازي كاري حساب و نيروهاي ويژه با
كرد كه هنوز در آبادان و خرمشهر 

اين در حالي است كه . نكرده است
يك ماه پيش در انفجار يك مين در 
يكي از شهرهاي كرمانشاه سه كودك 
كشته شدند و در بسياري از شهرهاي 

 – كردستان –استانهاي خوزستان 
 ايالم كه مورد هجوم عراق –كرمانشاه 

د ويرانه قرار گرفته بودند، مردم شاه
هايي هستند كه دولت واليت فقيه  
هنوز در مورد آن ها اقدامي نكرده 

  . است
  در اين سه سال است كه مردم - 13

متوجه شده اند كه بهشتي و هاشمي 
رفسنجاني  و البته خامنه اي، در سالهاي 
گذشته با امريكا روابطي داشته اند كه 

  . تا به حال مخفي مانده بود
ين سه سال مردم   در مدت ا- 14

متوجه شده اند كه مسجد جمكران و 
برخي ديگر از امام زاده ها جعلي بوده 

استفاده از امام زمان براي توجيه . اند
بي كفايتي ها و تبهكاريها، مردم ايران 
را از اين واقعيت آگاه كرده است كه 
اين رژيم كارگاه توليد خرافه ها است 

يم و خرافه ها در برپا ماندن اين رژ
بخش مهمي . نقشي روز افزون يافته اند

از طرز فكر و باور گروههاي حامي اين 
  . رژيم را خرافه ها تشكيل مي دهند

 در اين مدت كوتاه است كه - 15
مردم متوجه مي شوند رژيم دستگاه 
مرجعيت را نيز خراب و بي اعتبار 

زيرا مراجع دولتي دست . كرده است
 رژيم نياز نشانده را مي بينند كه هر بار

پيدا مي كند،  فتوا جعل و صادر مي 
  .كنند

 در همين مدت است كه مردم - 16
» آيات عظامي«متوجه شده اند كه 

چون موسوي اردبيلي و بهجت و 
مكارم شيرازي،  شيخ حسين همداني، 
اسالم را خرج رژيم مي كنند و قول و 

  . فعلشان ارزش ندارد
 در همين مدت است كه مردم - 17

 مي شوند كه گويا بي سواداني متوجه
 مرجع اصلي شيعه در -چون خامنه اي 

  و مصباح يزدي و نوري -جهان 
از مراجع مسلم جهان ... همداني و

تشيع مي باشند و تقليد از ديگران جايز 
  ! نيست

  در اين دوره سه ساله و از رهگذر -18
موضعگيري هاي احمدي نژاد است 

انست كه براي اولين بار اسراييل تو
يك روز را به عنوان روز هولوكاست 

  . در تقويم سازمان ملل ايجاد كند
 در همين دوره سه ساله است كه - 19

رييس جمهور ايران با بي غيرتي مثال 
زدني زير تابلو خليج عربي نشست و 
بعد از اين بي غيرتي رييس جمهور 

بود كه معاونان وي » رهبر«محبوب 
همين . دآن را خليج دوستي نام نهادن

بي غيرتي را در مورد درياي خزر 
نشان دادند و حقوق ملي ايرانيان را به 

  . روسها بخشيدند
 در اين دوره است كه اسراييل، - 20

دشمن خوني، مردمي را پيدا كرد كه 
رحيم مشايي . دوست داشتني هستند

نماينده رييس جمهور كه كارش 
برقراري روابط با اسراييل و  امريكا 

 سازمان ميراث فرهنگي تحت پوشش
اگر الزم باشد هزار : است، مي گويد

بار ديگر هم خواهد گفت كه مردم 
چرخش . اسراييل را دوست مي داند

 درجه اي از آن حذف كردن 180
اسرائيل از صفحه روزگار، تا اين ابراز 

 كه احمدي نژاد خود نيز آن –دوستي 
، چنان فضاحتي را ببار -را تأييد كرد
: منه اي ناگزير شد بگويدآورد كه خا

اسرائيليان غاصب هستند و دوست 
نيستند و ديگر هم كسي در اين باره 

  ! سخني نگويد
 سه سال گذشته،  سه سالي بودند - 21

كه رژيم هر چه در آمد داشت خرج 
كاغذ و روزنامه و تبليغات نمود تا از 

  . اسالم آئين خشونت بسازد
 در اين سه سال است كه ملت - 22
ران متوجه شده است كه چه كساني اي

در سالهاي بعد از انقالب، كودتاي 
 و سپس سركوب بسيار 60خرداد 

.  خونين مردم ايران را سازمان دادند
امروز جنايتكاراني را مي شناسند كه 
مرتكب اعدامهاي دستجمعي و شكنجه 

زيرا از . شده اند... هاي سبعانه و
رهگذر بر سر كار آمدن احمدي نژاد، 

ن جنايتكاران، هويت خويش را آ
  . آشكار كردند و صاحب مقامات شدند

 در اين سه سال است كه مردم - 23
متوجه مي شوند كه آقايان و آقازاده 
ها در چه معامالت اقتصادي بزرگ 

پرده از .دست داشته اند و دارند 
فسادهاي فاميل هاي هاشمي رفسنجاني 

 – واعظ طبسي – مكارم شيرازي –
 – جنتي – خزعلي – يزدي –مشكيني 

  .بر افتاد... و
 در اين مدت سه سال است كه - 24

مردم  متوجه شده اند كه رييس 
جمهور قالبي، تنها  به دليل لجاجت در 
تغيير ندادن ساعت موجب خساراتي 

  دو ميليارد  دالر  به  اقتصاد  معادل
  5 در صفحه

  

 از كدام راه؟
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تازه اين خسارت، در . كشور شده است
د دادن ميلياردها دالر و مقايسه با بربا

اسراف و تبذير سرمايه ملي، رقم 
  . ناچيزي است

 در اين مدت است كه مردم - 25
متوجه مي شوند مدارك تحصيلي 
. بسياري از مسئوالن رژيم  قالبي هستند

كردان ناگزير شد اعتراف كند مدرك 
، و ثانيا» افتخاري« دكترايش اوال 

هم جعلي » دكتراي افتخاري«همين 
با وجود اين، او همچنان وزير .  است

رژيم چنان بي آبرو است . كشور است
كه اهميتي به بي آبروئي كه در سطح 
جهان براي خود ببار آورده است نيز 

طرفه اين كه گفته مي شود .  نميدهد
. مدرك احمدي نژاد نيز مسئله دارد

البته بايد اضافه كرد با توجه به حضور 
 امام – اهللا دانشگاههايي مانند بقيه

 – امام علي – تربيت مدرس –صادق 
 – امام حسين - مالك اشتر –شاهد 

علوم استراتژيك و فرماندهي سپاه 
بسياري از مدارك و دكتراهاي اين 
مقامات از آن دانشگاهها با پارتي و 

وقتي خامنه اي . دستور اعطا شده اند
خود با جعل نامه از سوي خميني به 

 عجب اگر رهبري رسيده است، چه
  . متصديان امر همانندهاي او باشند

 در اين مدت است كه مردم - 26
متوجه شده اند كه سالهاي گذشته 
چگونه مسئوالن سازمان سنجش با 
دستكاري در انتخاب رشته برخي از 
فرزندان مسئوالن را به دانشگاههاي باال 

  .و رشته هاي باال مي فرستادند
 در اين سالها است كه مردم -27

متوجه شده اند رييس جمهور قالبي 
براي واگذاري سهام به نيروهاي 
نظامي وابسته به نظام چه قراردادهايي 
با سپاه پاسداران در دوران شهردار 

  . بودن خود بسته است
 سال است كه مردم 3 در اين - 28

متوجه شده اند كليه شهرك هاي 
بخش شمالي اتوبان شهيد بابايي كه 

ه بودند، مانند غير مجاز ساخته شد
شهرك محالتي و شهرك مي ني سيتي 

تنها به دليل حضور سپاهيان از ... و 
سوي احمدي نزاد در دوران 
شهرداري گري وي مجوز به آنها داده 
شده است  و در عرض دو سال هر 
كدام از آنها به ميليونري  بي زحمت 

  . تبديل شده اند
 در اين دوره است كه  ايرانيان - 29

 اند كه خامنه اي دل خوشي پي برده
از روحانيون نزديك خود از قبيل 

 – ناطق نوري –هاشمي رفسنجاني 
ندارد و ...  صانعي و –محمد يزدي 

خود موجبات افشاي آنان را فراهم  
مي آورد و آنها هم، به نوبه خود، بي 

 مالي –كفايتي و آلت مافياهاي نظامي 
  . شدن او را  لو مي دهند

لها است كه مردم  در اين سا- 30
متوجه شده اند در صدا و سيما افرادي 
با مديريت دورغين در حال چپاول 
اموال مردم بوده اند و كسي حرفي 
. نمي زند و همه سكوت كرده اند

كردان در صدا و سيما سالها با مدرك 
دكترا حقوق مي گرفت و الريجاني 

امروز كردان . كامال در جريان بود
 دكترا مدعي است حقوقي بابت

اما دروغ او . دريافت نكرده است
زيرا با دكتراي افتخاري . شاخدار است

. نمي توان در دانشگاه تدريس كرد
پس مدرك قالبي نخست دكتراي 
آكسفورد بابت گذراندن رساله دكترا 

و او از دانشگاه حقوق . بوده است
 560عامل خورد و برد . گرفته است

او ميليارد دالري در صدا و سيما نيز 
رحيمي كه او نيز دكتراي قالبي . است

اكسفورد را دارد سالها با مدرك قالبي 
  . دكترا حقوق مي گرفته است

 در اين دوران است كه مردم - 31
متوجه شده اند رژيم از سر فاسد است 

و متخصص يافتن و بكار گماردن افراد 
. است...   دزد و – جاعل –متقلب 

ه اي، خامن»عدم موافقت«چنانكه بدون 
  .كردان وزير كشور نمي شد

    به داليل فوق است كه به نظر مي 
رسد ادامه كار احمدي نژاد موجب 
مي شود كه انقالب به اصل خود 

  در حقيقت، .  برگردد
 حضور مجدد احمدي نژاد موجب ●

مي شود كه رژيم در مقابله با مردم، 
  . تنها و عريان بگردد

 حضور مجدد اين رييس جمهور ●
 مي شود كه روحانيت دولتي موجب

بيش از آنچه بي اعتبار و بي نقش شده 
مردم . اند، بي اعتبار و بي نقش شوند

در پي آزاد كردن عقول خويش بروند 
و خود را مسئول سرنوشت خود 

  .بدانند
 حضور مجدد وي موجب مي شود ●

 مالي در همان –كه مافياهاي نظامي 
حال كه عريان تر و منزوي تر مي 

 نزاعهاي فيمابينشان شديد تر شوند،
  .  بگردد

 حضور مجدد وي موجب افشاي ●
مابقي خائنان كشور كه در لباس ميش 
هستند و هنوز بر مردم شناخته نشده 

  .اند، شناخته شوند
 ادامه كار وي موجب مي شود كه ●

روحانيان غير دولتي حساب خود را از 
دين . حساب رژيم يكسره جدا كنند

به اين واقعيت پي داران سنتي نيز 
ببرند كه ادامه حيات اين رژيم، سبب 

  . دين گريزي روز افزون مي شود
 ادامه حضور احمدي نژاد موجب ●

مي شود تا مابقي جنايتكاران قتل هاي 
سال هاي دهه شصت و هفتاد و كليه 
تروريستهاي داخلي و خارجي كشور 
  . به صحنه بيايند و خود را معرفي نمايند

پر قدرت احمدي نزاد ادامه حضور ●
در دور آينده مي تواند موجب 

 زندان و شايد – محاكمه –دستگيري 
اعدام برخي از جنايتكاراني شود كه 
سالها به مردم ايران خيانت كرده 

  . بودند
 ادامه حضور وي موجب مي شود ●

كه روند انحالل رژيم واليت فقيه 
  . شتاب گيرد

 ادامه حضور احمدي نژاد، مردم ●
 را بيش از پيش متقاعد مي كند ايران

كه مي بايد حقوق خويش را خود به 
عمل درآورند و جانشين كردن اين 
رژيم را با دولت حقوقمدار خود 

  . تصدي كنند
 ادامه حضور احمدي نژاد و ●

گروهش  موجب مي شود كه مردم 
كشور به اين واقعيت پي ببرند كه افراد 
د وابسته به رژيم واليت فقيه نمي توانن

  . زورمدار و فاسد و خائن نباشند
 ادامه حضور احمدي نژاد و حمايت ●

خامنه اي از او، بهترين حالت براي 
مردم ايران است زيرا مخالفت هاي 
مردم در حال افزايش است و اگر اين 
دو به يكدست سازي ادامه دهند، اين 
مخالفت ها به جنبش همگاني سرباز 

  . خواهند كرد
  

ك اصالح چرا مخالف آمدن ي
طلب و موافق تحريم هرچه 

  : وسيع تر انتخابات هستيم 
  

 زيرا رژيم اينك در ضعيف ترين 
انزوايش در . وضعيت به سر مي برد

داخل و در سطح جهان رو به تشديد 
خطر وقوع جنگ كاهش يافته . دارد
در عوض، فشار اقتصادي از . است

خارج افزايش يافته و احتمال تشديد 
. ر داخل شديد استبحران اقتصادي د

بنا براين، فرصت، فرصت خرج كردن 
مردم و آراي مردم براي بيرون بردن 

فرصت، فرصت . رژيم از بن بست نيست
برانگيختن مردم به جنبش همگاني 

تحريم هرچه . براي تغيير رژيم است
وسيع تر انتخابات قالبي، قوه هاي 

 درصدي مي كند و  ۵مجريه و مقننه را 
از آنچه هست، سست تر بنياد رژيم را 

با به رياست جمهوري .  مي كند
رسيدن كسي براي بازي كردن نقش 
سوپاپ، موقعيت از دست مي رود و 

بيادها مي آوريم كه . فرصت مي سوزد
قبل از آمدن خاتمي، وضعيت خارجي 
. و اقتصادي و داخلي مساعد تحول بود

مردم . خاتمي مانند سوپاپ عمل كرد
رژيم را از انزوا . را از حركت انداخت

. واليت مطلقه بر قرار شد. خارج كرد
 مالي قوت گرفتند و –مافياهاي نظامي 

آماده تصرف دولت شدند و آن را 
حاال هم، هرگاه خاتمي . تصرف كردند

و يا كسي مانند او به رياست جمهوري 
برسد، ايرانيان مي بايد مدتي ديگر صبر 
كنند تا احمد نژاد ديگري به رياست 

ري برسد و فرصتي از نوع اين جمهو
  . فرصت بدست آيد

   احمدي نژاد نوك اهرم خود را 
او اهرم . خوب جايي گير داده است

خود را زير بنياد واليت فقيه و مراجع 
و روحانيون دولتي و مافياهاي نظامي 

 مالي و قاتالن و تروريست ها قرار –
داده است و بايد جامعه بر فشار خود 

اگر . اين بنياد بركندبيفزايد تا كه 
 8 و بسا 4اصالح طلبي بر سركار آيد، 

سال ديگر بايد شاهد مماشات و سياسي 
بازي كساني بشويم كه جرات مخالفت 

  . خود كامه را نداشتند» رهبر«با 
» نمايندگاني«     باز به مجلس، 

خواهند آمد كه در كمال قدرت تن 
به تحصن مي دهند و حكم حكومتي 

بر ديده منت مي گذارند خامنه اي را 
بار ديگر،كفن . و اطاعت مي كنند

پوشان و انصار حزب اهللا و ديگر 
. چماقداران، وارد ميدان مي شوند

بارديگر آدم كشان رژيم انسانهاي 
گرانقدري چون فروهر ها و مختاري و 

باز . خواهند كشت... پوينده و شريف و
بايد سالها خواستار شناسائي و محاكمه 

ن آنها بگرديم و سرانجام، به شدن قاتال
 – جنتي –جاي محاكمه خامنه اي 

 محسني اژه – پور محمدي –فالحيان 
اي، لو دهندگان جنايتها و جنايتكاران 

ياد . محاكمه و به زندان انداخته شوند
آور مي شود كه عماد الدين باقي هم 

 .اكنون در زندان است
 بنا بر اين داليل، از مردم عزيز مي 

رأي دادن به .  فريب نخورندخواهيم
 – الريجاني –كساني نظير خاتمي 

، فرصت را ... حسن روحاني و–قاليباف 
سوزاندن و گرفتار رژيم مافياها ماندن 

بايد . و به روز سياه تر نشستن است
بر فشار بر رژيم افزود  تا كه . برخاست

 -آسودن ايران از رژيم خامنه اي 
نها، هر احمدي نژاد و مافياهاي حامي آ

رژيم خود مي . چه زودتر بياسايد
گويد از چه كسي و از چه نوع تحولي 

  :مي ترسد
  

چرا كارزار تبليغاتي رژيم بر ضد 
بني صدر با اين شدت ادامه 

  :دارد؟
   

   امروز، مردم اغلب از يكديگر مي 
چرا رژيم هار شده و به جان : پرسند

خود پاسخ . بني صدر افتاده است
احمدي نژاد و : ندپرسش را مي دان

حكومت او، ياد آور رجائي و حكومت 
بنا بر اين، نسل بعد از انقالب . او است

نيز مي تواند مقايسه اي واقعي بعمل 
بياورد و دريابد چرا كودتاي خرداد 

  : روي داد60
 پس از انقالب، خيابانهاي تهران و ●

شهرهاي بزرگ، هر روز، شاهد 
 وقتي تصدي. تظاهرات بيكاران بود

اقتصاد با بني صدر شد، او سياست 
اقتصادي را به اجرا گذاشت كه 
بيكاري را جذب كرد، توزيع در آمدها 
را عادالنه كرد بترتيبي كه در شهر و 
روستاها، متوسط درآمدهاي خانوارها 
. از متوسط هزينه هاي آنها بيشتر شد

 دالر 34 دالر به 6/12بهاي نفت از 
ور محور اقتصاد كش. افزايش يافت

مالتاريا چون موفقيت را . توليد شد
كامل يافت، دست به دامن خميني شد 

و بني ! اقتصاد مال خر است: و او گفت
صدر مي خواهد ايران را سوئيس و 
فرانسه بكند حال آنكه مردم براي 

امروز، مردم ! اسالم انقالب كرده اند
فراوان مي گويند كه زمان بني صدر، 

او  بي .  تومان بود25گوشت كيلوئي 
خانه ها را صاحب خانه كرد و دهقانان 

و ... بي زمين را صاحب خانه كرد و
اينها هست و نيست كشور را يا مي برند 

  .و مي خورند و يا بباد مي دهند
 حكومت رجائي را تحميل كردند و 
اين حكومت همان سياست اقتصادي 
را رويه كرد كه اينك احمدي نژاد در 

 تفاوت كه بعد با اين. پيش گرفته است
، ادامه جنگ،  60از كودتاي خرداد 

انقالب ايران را در كشورهاي ديگر بي 
اعتبار كرد و به عربستان و ديگر 
كشورهاي نفت خيز فرصت داد با باال 
بردن توليد و عرضه نفت، قيمتهاي نفت 

باوجود پائين آمدن بهاي . را بشكنند
نفت، رژيم كودتا برآن نشد كه محور 

زيرا مافياها .  توليد بگردانداقتصاد را
در حال قوت گرفتن بودند و اقتصاد 
مصرف محور فرصتهاي بزرگ رانت 
  .خواري را در اختيارشان مي گذاشت

 نوبت به انتخابات رياست جمهوري ●
يا انتخابات رياست : بهشتي گفت. رسيد

جمهوري انجام نمي شود و يا بني 
سران . صدر رئيس جمهوري نمي شود

ري اسالمي از هيچ حزب جمهو
. كارشكني و تقلبي خودداري نكردند

سرانجام به خميني متوسل شدند و او، 
به استناد مراجعه مدرسين قم، از بني 

بني صدر . صدر خواست نامزد نشود
در اين انتخابات، مي : نپذيرفت و گفت

بايد روشن شود آيا مردم بوده اند كه 
بخاطر اصول راهنماي انقالب ايران، 

، استقالل و رشد و اسالمي آزادي
ترجمان اين سه اصل انقالب كرده اند 
و يا خير، دنباله روي از كساني كرده 
اند كه امروز خود را مالك انقالب و 
مردم مي شمارند و بنا بر باز سازي 

 درصد مردم 76و . استبداد دارند؟
  . ايران به او رأي دادند

خامنه .  مالتاريا ارتش را متالشي كرد●
و هاشمي رفسنجاني، به صواب ديد اي 

بهشتي، نزد خميني رفتند و از او 
خواستند فرماندهي كل قوا را به رئيس 

استداللشان .  جمهوري تفويض كند
اين بود كه بني صدر از عهده جمع و 
جور كردن ارتشي كه شيرازه اش 
گسيخته است بر نمي آيد و چاره اي 

سران (جز كنار رفتن و يا آلت فعل ما 
شدن، پيدا ) ب جمهوري اسالميحز

هنوز كار تجديد سازمان . نمي كند
ارتش به انجام نرسيده، كشف كودتاي 
نوژه، فرصت دوباره اي در اختيار 

سران حزب جمهوري اسالمي 
بهشتي و همدستانش طرح . گذاشت

انحالل ارتش را به شوراي انقالب 
دستگيري هاي وسيع، نيروي . آوردند

خت و به نيروي زميني را از كار اندا
  . هوائي صدمات جدي وارد كرد

    خائناني چون بختيار و اويسي به 
 هصدام بشارت دادند كه وقت حمله ب

. و او، به ايران حمله كرد. ايران است
با اينهمه، بني صدر،باتفاق فرماندهان 
وطن دوست موفق شد زير ضربات دو 
دشمن، يكي داخلي و ديگري ارتش 

ي را تجديد متجاوز،  قواي نظام
براي نخستين بار در . سازمان دهد

تاريخ ايران، ارتشي ملي با سازماندهي 
اين ارتش، از . مردم ساالر بوجود آورد

ماه دوم جنگ، ابتكار عمليات را بدست 
از آن پس، تا زماني كه دو . آورد

هيأت، دو پيشنهاد به ايران ارائه كردند، 
ارتش عراق بطور مداوم زير ضربات 

شوراي عالي دفاع و . يران بودارتش ا
شخص خميني، با پيشنهاد هيأت 
كشورهاي عضو كنفرانس عدم تعهد، 

كشورهاي عرب حوزه . موافقت كردند
خليج فارس آمادگي خود را براي 
پرداخت غرامت به ايران اظهار 

  . كردند
    اين بار، شعار سران حزب جمهوري 
اسالمي اين شد كه نصف ايران از 

تر از آنست كه بني صدر دست برود به
رجائي در مسجد سپهساالر . پيروز شود

ما آن پيروزي كه با اين ارتش : گفت
مالتاريا .  بدست آيد را نمي خواهيم

كار ستون پنجم دشمن را در پشت 
با اينهمه،  چون . جبهه انجام مي داد

معلوم شد كه رژيم صدام پيشنهاد را 
پذيرفته است، بهشتي و خامنه اي و 

ي رفسنجاني نزد خميني رفتند و هاشم
هرگاه بني صدر جنگ : او را ترساندند

را  با اين موفقيت تمام كند، سوار 
. تانكهايش مي شود و به تهران مي آيد

در آن صورت، ديگر شما هم حريف او 
بدين سان بود كه خميني . نمي شويد

دستور تمام كردن كار بني صدر را 
پيش . صادر كرد و كودتا به انجام رسيد

از آن، از دفتر رجائي به وزير خارجه 
كوبا تلفن شد كه چون فعل و 

 به انفعالهائي در جريان است، فعال 
  .ايران نيائيد

 در طول يك سال و نيم رياست ●
جمهوري، بني صدر در همان حال كه 
در جبهه هاي جنگ، بكار دفاع از 
وطن بود، در داخل، مدافع سرسخت 

ناء به قدرت، بي اعت.  آزادي ها بود
خميني و مالتاريا و سران حزب 
جمهوري اسالمي را به ابتال كشاند و 
ماهيت واليت فقيه و قدرت طلبان را 

هنگامي كه . بر مردم ايران آشكار كرد
سنجشهاي افكار معلوم كردند جامعه 
ماهيت قدرت پرستان را شناخته است، 
به استناد قانون اساسي، رفراندوم 

خ خميني به اين پاس. پيشنهاد كرد
 ميليون نفر 35: پيشنهاد، اين جمله شد

  !بگويند بله من مي گويم نه
 چون كودتا واقع شد، بني صدر در ●

مقام منتخب اول تاريخ ايران، خود را 
موظف ديد در صحنه اصلي مبارزه 

افشاي «اين شد كه براي . حاضر شود
روابط ارگانيك خمينيسم و ريگانيسم، 

در اين . رداز ايران مهاجرت ك
مهاجرت، در ابتالي ديگري شركت 
كرد و ماهيت  طيف ديگري از 

افشاي اكتبر . زورپرستان را آشكار كرد
سورپرايز و ايران گيت ها و نيز سازمان 

دادگاه ميكونوس، افشاي (ترور رژيم 
فاضل رسول و قادري در قتل قاسملو و 

و فسادها و خيانتهاي رژيم، ...) وين و
  . مچنان ادامه داردكوششي است كه ه

  
  6 در صفحه

  

 از كدام راه؟
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اما بخصوص اين انديشه راهنماي  ●
استقالل و آزادي است كه بني صدر، 
طي نيم قرن، به تدوين و ارائه آن 

نسل امروز كه مي بيند . مشغول است
چنته زورپرستان از انديشه راهنمائي در 
خور زمان خالي است،  به اين انديشه 

  . روي مي آورد
 ماه 14بليغاتي رژيم كه      كارزار ت

است بدون انقطاع ادامه دارد، ناشي از 
  :مقايسه باال و واقعيتهاي زير است

برخوردها در درون رژيم، بخصوص  ●
رو به »  اصول گرا«ميان باندهاي 

خامنه اي هرچه بيشتر . شدت هستند
مي كوشد كمتر موفق مي شود به اين 

زيرا نتوانسته .  برخوردها  پايان ببخشد
ست براي خود موقعيت فوق گروه ا

تا جائي كه . بندي ها را بوجود بياورد
طرفداران احمدي نژاد و ديگر نامزدها 

بيت « در ) قالي باف بخصوص( 
فشار باند . در نزاع هستند» رهبري

حامي احمدي نژاد، مجتبي خامنه اي 
  .را مجبور كرد  قهر كند

     احمدي نژاد در شهرها، شبكه هاي 
يجاد كرده است و اين شبكه خود را ا

ها، طرفداران نامزدهاي ديگر را 
در تهران نيز، به . مرعوب مي كنند

كاركنان دولت كه طرفدار نامزدهاي 
ديگر هستند، مراجعه مي شود و بيشتر با 
تهديد و مقداري هم با خريدن، سعي 
در انصراف آنها از حمايت از نامزد 

  . مطلوبشان مي شود
ن، صفها از يكديگر  در سپاه پاسدارا●

اكثريت بزرگ، با . جدا مي شوند
مشاهده با بحران سازي رژيم در بيرون 
از مرزها و ايجاد كردن خطر جنگ، 
با باندهاي مافيائي و شخص خامنه اي 

افراد سالم سپاه نيك . مخالف شده اند
در مي يابند وقتي تلويزيون رژيم 
برنامه ها در باره جنگ پخش مي كند 

 بهنگام حمله عراق، پنداري و در آنها،
ايران نه رئيس جمهوري دارد و نه 
ارتش،  هدفش تنها كردن سپاه و بيزار 
كردن جامعه از سپاه و مجبور كردن 
سپاه به بازي نقش آلت سركوب مافياها 

  .است
 در آنچه به رابطه رژيم واليت فقيه با ●

مردم مربوط مي شود، نگراني سران 
آن روز . درژيم هر روز بيشتر مي شو

هركس براي : كه خامنه اي گفت
گراني راه حل دارد، اظهار كند، مردم 

 –دانستند كه حكومت خامنه اي 
احمدي نژاد نه تنها عامل گراني هستند 
بلكه حاضر هم نيستند راه حل 
كارشناسان اقتصادي به اجرا گذاشته 

زيرا با منافع مافياها سازگار . شود
  . نيست
ليغاتي روزمره و  رژيم، حمله هاي تب●

مداوم به بني صدر، سران رژيم با 
باندهاي مافيائي هشدار مي دهند كه 
مردم راه استقالل و آزادي و رشد بر 
ميزان عدالت اجتماعي را انتخاب 

درخور يادآوري است كه . كرده اند
بدون نظارت استصوابي،  : رازيني گفت

  . گزينه مردم بني صدر است
مچنان از    هرگاه انسجام رژيم ه

. دست برود، كار رژيم ساخته است
مردم ايران حاال ديگر مي دانند تنها 
آنها برنامه جامع دارند كه همواره بر 
صراط استقالل و آزادي بوده اند و 

ترس . تجربه انقالب را رها نكرده اند
رژيم از اسالم بمثابه بيان آزادي و 
آلترناتيوي است كه مورد پسند مردم 

  .است
در فصل زير، داده ها و : اسالميانقالب 

اطالعاتي آمده اند كه از ايران دريافت 
در قسمتي، اطالعاتي را آورده . كرده ايم

و ارزيابي كرده ايم كه  مربوط مي شوند 
رياست جمهوري كه » انتخابات «به 

بخشي از آن، توسط خبرگزاريها انتشار 
  . يافته است

  

  

احمدي نژاد و شبكه 
  . سازيش

  .  دو شرطشخاتمي و 
  .  دين گريزي

سپاه، ارتش را از 
  :شهرها مي راند

  
  

تدارك احمدي نژاد و 
پيشنهاد نامزد رياست 
جمهوري شدن به حسن 
  :خميني و محمد خاتمي

  
احمدي نژاد و شبكه * 

سازيهايش در گرو سرنوشت 
انتخابات رياست جمهوري 
شدن، دور دوم رياست 

  :جمهوري او
  
نست كه   اطالع جديد حاكي از اي●

 مالي در –خامنه اي و مافياهاي نظامي 
انتظار نتيجه انتخابات رياست جمهوري 

هرگاه مك كين به رياست : نشسته اند
جمهوري برسد، ترجيح اينست كه 

اگر اوباما انتخاب . احمدي نژاد بماند
يكي : شود، دو حالت پيش مي آيند

اين كه وي بنا را بر مذاكره بگذارد و 
ا بر سخت گيري ديگري اين كه بن

در حالت اول، نياز به كسي . بگذارد
غير از احمدي نژاد مي شود و در 
حالت دوم، ترجيح به از صندوق 

در . درآوردن احمدي نژاد خواهد شد
حالت اول، از ديد خامنه اي، ترجيح با 

اما اگر نتواند مافياهاي . واليتي است
 مالي را قانع كند، پاسدار –نظامي 

و يا كسي ديگر، جاي ديگر، قاليباف 
  . احمدي نژاد را خواهد گرفت

 تحليل – همانطور كه گزارش ●
موضوع فصل اول، اطالع مي دهد، 
احمدي نژاد در شهرها شبكه هاي خود 

اين شبكه ها، از . را ايجاد كرده است
هم اكنون، به ارعاب طرفداران 

با .  نامزدهاي ديگر مشغول هستند
 پول وجود  تورم، او همچنان ريختن

تنها روش » ميان دست و پاي مردم«را 
مي داند براي برپا نگاه داشتن اين 
شبكه بندي و از صندوق به در آوردن 

  .نام خود، بعنوان رئيس جمهوري
محل كشماكش » بيت رهبري «●

طرفداران نامزدهاي مختلف شده 
 تحليل موضوع –در گزارش . است

فصل اول، آمده است كه مجتبي 
. ر قاليباف شده استخامنه اي طرفدا

در نتيجه، طرفداران احمدي نژاد به او 
سخت گرفته اند و او نيز قهر كرده 

  .است
محل » بيت رهبري«       اين امر كه 

كشماكشهاي طرفداران نامزدها شده 
از جمله . است، اطالع صحيحي است

به دليل موضعگيري هاي كساني چون 
  . واليتي و ناطق نوري

 نبوي، خاتمي را  اگر امثال بهزاد●
مي خوانند و يا » تنها ناجي ايران«

طرفداران كروبي او را نامزد مي كنند، 
هدفي جز اين ندارند كه در مردم 
عالقه به شركت در انتخابات برانگيزند 
و با وارد كردن عامل مردم در معادله، 
خامنه اي را ناگزير كنند نقش آلت 

 و.  مالي را بازي نكند–مافياهاي نظامي 
شانس پيروزي نامزد اصالح طلبان، در 
صورت شركت مردم در رأي دادن، 

  .محفوظ بماند
     اما هنوز نتوانسته اند بگويند اصالح 

 خاتمي وعده مي –طلبي يعني چه 
 و چرا مي بايد –دهد آن را تبيين كند 

مردم در انتخابات شركت كنند تا 
يكبار ديگر رژيم را از » اصالح طلبان«

اصول « رج كنند و به بن بست خا
امكان بدهند در پوشش آنها، » گرايان

اين بار براي تصرف قطعي دولت خيز 
  بردارند؟

  
سيد حسن خميني پيشنهاد * 

اصالح طلبان را به خود با 
پيشنهاد نخست وزيري به احمد 
خميني از سوي بني صدر، 
مقايسه مي كند و تمام حقيقت 

  :را نمي گويد
  
كنش به  حسن خميني در وا سيد◄

برخي از فعالين دوم خردادي كه از 
وي براي حضور در انتخابات 

جمهوري دعوت كرده بودند،  رياست
نيت شما از انتخاب من به : گفته است

جمهوري  عنوان كانديداي رياست
صدر با معرفي  همان نيتي است كه بني

پدرم به عنوان نخست وزير خود به 
   .دنبال آن بود
ز معرفي من نيت شما ا: حسن خميني
 . صدر است همان نيت بني

صدر پس از رسيدن به مقام رياست  بني
جمهوري براي فرار از برخي انتقادات 
و كسب مشروعيت امام به نفع خود، 
درصدد بود سيد احمد خميني را به 
عنوان نخست وزير خود انتخاب كند 
كه اين اقدام با مخالفت شديد امام 

 .رو شد خميني روبه
 پيشنهاد نخست – 1: ميانقالب اسال

بنظر او، . وزيري از احمد خميني بود
هرگاه او نخست وزير مي شد، سوءظن 
پدر او از بني صدر و بيم او از تكرار 
ماجراي مصدق و كاشاني، از بين مي 

  .رفت
هرچند از :  بني صدر به او گفت– 2 

شما نخست وزيري بر نمي آيد اما  كار 
  . دنخست وزيري بي متصدي نمي مان

 بني صدر كه با وجود مخالفت حزب – 3
 76به ... جمهوري اسالمي و مالتاريا و

درصد آراء به رياست جمهوري رسيده 
نياز به . بود، نياز به مشروعيت نداشت

عدم مداخله روزمره خميني در امور 
  .بخصوص حمايت از استبداديان داشت

يعني جلوگيري » برخي انتقادات «- 4 
سالمي كه در پي از  حزب جمهوري ا

استقرار استبداد ديكتاتوري تك حزبي 
افزون بر آن، عدم حمايت خميني از . بود

مراكز قدرت كه بني صدر مصمم بود آنها 
را منحل كند و در كار برداشتن ستون 
پايه هاي دولت استبدادي و جانشين 

  .كردن آنها با ستون پايه هاي حقوق بود
لش  خميني مخالفت كرد و استدال– 5 

اين بود كه بني صدر مي خواهد او و 
  . خانواده او را تشنه قدرت معرفي كند

دو پيش شرط خاتمي براي * 
  :نامزد رياست جمهوري شدن

  
، خاتمي در گفتگو با 87 مهر 13 در ◄

ايلنا، دو پيش شرط معين كرده است 
براي شركت خود در انتخابات رياست 

  :جمهوري
نم پيش شرط اول اين است كه بتوا ●

. هايشان تفاهم كنم  با ملت بر سرخواسته
به اعتقاد من خواست قلبي و تاريخي 
مردم ايران آزادي، پيشرفت و عدالت 
است و در عين سازگاري اين امور با 

 و هنگيهاي معنوي و فر  دين و ارزش
اين همان گفتمان اصيل اصالح طلبي 

كنم به   است كه در آينده تالش مي
جامعه ارائه صورت مدون آن را به 

 .نمايم
اگر بر سر اين موضوع بتوانم با     

جامعه به تفاهمي روشن دست يابم و 
ها در ميان اقشار مختلف   اين خواسته

جامعه جنبه خودآگاهي يابد، به پيش 
 .ام  شرط نخست خود دست يافته

 با ساز و كارهاي موجود تا چه حد ●
ها براي   امكان عملي كردن برنامه

ري فراهم است؟ اگر واقعاً جمهو  رئيس
ها وجود نداشته   امكان اجراي برنامه

باشد و موانعي بر سر راه قرار گيرند، 
 به  ترين برنامه  ارائه بهترين و كامل

 به منزله اغوا و فريب مردم يزمردم ن
  .است

 سال رئيس 8خاتمي : انقالب اسالمي
جمهوري بوده است و نيك مي داند كه 

رژيم، اين دو شرط آيا در محدوده اين 
تحقق يافتني هستند و يا خير؟  هرگاه 
قصد فريب مردم را نداشته باشد و 

چون دو شرط تحقق پيدا : نخواهد بگويد
كرد، مي آيم، او خوب مي داند كه اين 
دو شرط تحقق يافتني نيستند محمد 

ابطحي كه سمت معاونت او بهنگام . علي
تصدي مقام رياست جمهوري را داشت، 

ن نظر است كه خاتمي مي داند اين بر اي
اين دو . دو شرط تحقق يافتني نيستند

شرط را به ميان مي آورد براي اين كه 
او مي . نامزد رياست جمهوري نشود

  :نويسد 
 در ضمن سخنان ي خاتميآقا ◄

 از مردم استان چهار ي با جمعيمفصل
 گفته است كه  بهر حال ياريمحال بخت

 كيكه  معنا دارد يآمدن در صورت
 و اال ميگام نسبت به گذشته جلوتر برو

فرصت نكردم .  كرديگري فكر دديبا
اگر .  حرف بزنمشاني با ايحضور

 - از گذشته ي خاتميمنظور آقا
  دوران - دميهمچنانچه من ف
 ي دانم با چه منطقياصالحات باشد نم

 كنم يفكر م.  را زده استي حرفنيچن
 چند ساله اثبات ني اي هاتيواقع
 تواند توقع انقالب ي نميه كه كسكرد

 جمهور سي از رئي قانون اساسريي تغايو 
 اند كه با دهيداشته باشد و همه فهم

 قدرت موجود كه بر اساس ميتقس
 است امكان تحقق يقانون اساس

.  همان دوره هم وجود ندارديشعارها
 وچه ميخواهي كه چه مستي ننيمهم ا
 است كه نيمهم ا. مي داريآرمان
 را در داخل و نيا. ستي چتيواقع

همچنانكه در .  انددهيخارج همه فهم
 كه در يبا شخم.  همان دوره هم نشد

 كردن نيگزي سه ساله جهت جانيا
 دستگاه ر همسو دي افراطيروهاين

 سخت اري زده شده كار بسي اجرائيها
 ييرهاي از مسيليو خ. تر هم شده است

 عمال مي دانستي قابل بازگشت مريكه غ
 بازگشت هم يد ودر مواردسد ش

 تي واقعنيبا توجه به ا. صورت گرفت

 تواند در پست ي نمي خاتميها آقا
 گام كي كشور ني اي جمهوراستير

.  برودترنسبت به دوران اصالحات جلو
 ني اي هستند هم توقعنيآنها كه واقع ب

حد اكثر توقع واقع .  ندارندينيچن
 بتواند ي است كه كسني انانهيب

 و ي اقتصاديه در عرصه  كيمشكالت
 ني كه در اي و خارجي داخلاستيس

 شي هانهي و هز-سالها به وجود آمده 
  را مهار كند و -را مردم داده اند

 ي ها  فقط بتوانند از منابع غنيرانيا
 كه يمتي خود با نفت گران قيمال

 كنند و در يدارند بهره ببرند وزندگ
 ي خاتميآقا.  هم سربلند باشندايدن

 يتعداد.  دي توقعات را باال نبرگريدشما 
 اوقات شتري و بمي زنياز ماها كه قلم م

 به مي كنيبه منافع خودمان فكر م
 تي توجه به واقعي به جاياندازه  كاف

 مردم به باالبردن ازي موجود و نيها
 مي تصمنكهيمگر ا. ميتوقعات مشغول

 ي كه شعارهادي نشوداي كاندديدار
 راني مردم ا ازيلي خ د؟ي دهيسخت م
 روزي فقط اصالح طلبان دگريكه د

 وضع موجود با ريي فقط به تغستندين
 واسالم راني اي ندهي آيدغدغه برا

 اشد بني از اشتريب. نيهم.  كننديفكر م
 ي هم منظور آقاديشا.  بعدهايبرا

  كه گفته بهر حال آمدن در يخاتم
 گام نسبت به كي معنا دارد كه يصورت

 منظورش از م،يگذشته جلوتر برو
 سه ساله باشد كه البته نيگذشته  ا

 گام كيدرست گفته و در آن صورت 
  .  كم استيليخ
  

رژيم دين ساالران، مردم را 
  : از دين، رويگردان مي كند

  
     شعارهاي رژيم واليت مطلقه فقيه 
كه در باره اسالمي كردن ايران و 
سپس جهان، به فرياد سرداده مي 

  :كر كرده اند شوند، گوش فلك را 
نادان اين رژيم، به اين » رهبر «●

گمان كه از شدت بيزاري مردم از 
خود مي كاهد اگر به دروغ جهانيان 
را شيفته رژيم حاكم بر ايران كند، دم 
از جهاني كردن شيوه حكومت گري 

  .خود مي زند
 احمدي نژاد، در سازمان ملل، ●

درباره گسترش عدالت اسالمي داد 
  .سخن مي دهد

قوه قضاييه نظام  مدعي مي » رئيس «●
شود ديگر كشورها از ما خواسته اند 
نظام قضايي ايران را به آنها آموزش 

او يادش مي رود كه دستگاه ! دهيم 
قضائي را ويرانه و خود آن را ويران تر 

  .كرد
»  شوراي اسالمي رييس مجلس «●

مدعي مي شود كه ايران به لحاظ 
 را تسخير شيوه حكومتگري جهان اسالم

  .كرده است 
كه » رييس شوراي خبرگان رهبري «●
» رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام«

ايران دموكرات : نيز هست، مي گويد
  !ترين كشور جهان است 

سپاه پاسداران از فراگير » فرمانده «●
شدن نظريه واليت فقيه در كشورهاي 

  .ديگر خبر مي دهد
واليت مطلقه  » دبيرشوراي نگهبان «●

ايران معتقد ترين مردمان : گويدمي 
  .جهان اسالم را در خود دارد

راه : مي گويد» رييس بنياد الغدير «●
  .بهشت از ايران مي گذرد

رييس موسسه آموزشي و پژوهشي  «●
زمينه ظهور : مي گويد» امام خميني

  . امام عدالت گستر در حال تحقق است
  زماني كه خامنه اي فتواي النصر ... و●

  7 در صفحه
  

 از كدام راه؟
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بالرعب را با ياري مصباح يزدي در 
ميان خواص عنوان كرد و، در آن 
سخنراني كذايي، فرماندهان سپاه را 

فرق است : مخاطب قرار داد و گفت
ميان خواص و عوام و شما از خواص 
هستيد، جاي ترديد براي كسي نماند 
كه او عامل حاكم شدن مافياهاي 

 مالي بر ايران مي شود و خود –نظامي 
ز آلت فعل رژيمي مي شود كه النصر ني

اشتباه مرگبار . بالرعب را روش مي كند
خميني و جانشين او اين بود كه از 

با وجود . تاريخ، درس عبرت نگرفتند
هشدارهاي مكرر، ندانستند ستون پايه 
قدرت كردن سپاه، يعني جانشين خود 

.  مالي–كردن مافياهاي نظامي 
ردند عباسيان قشون تركان را پديد آو

و خود آلت فعل اين قشون شدند و 
راه انحطاط و انحالل را در پيش 

شاه عباس قشون شاهسون را ... گرفتند
تشكيل داد و صفويه راه انحاط و زوال 

ناصرالدين شاه . را تا به آخر رفت
قشون قزاق را ساخت و اين قشون 

  . سلسله قاجار را از ميان برداشت
ايران      سالها از انقالب شكوهمند 

گذشته است و به دليل حاكميت رژيم 
جهالت گستر واليت فقيه،  مردم ايران 
از ديني كه در واليت فقيه فروكاسته 
شده است و نيز از ديني كه در فقه 
تكليف محور خالصه است، دور مي 

جامعه  از اين  دين مي گريزد و . شوند
ديري نخواهد پاييد باقيمانده متدينان 

مين رژيم يا به ايران نيز توسط ه
زندان محكوم شوند و يا اعدام گردند 

  :و يا به خارج از كشور مهاجرت كنند 
 شعار صدور انقالب سالهاي اول به ●

  .شعار دفاع از انقالب تبديل شده است
 محبت و صداقت ابتداي انقالب ●

جاي خود را به دروغ و فريب و زور 
  .سپرده است

ل و  دين بمثابه بيان آزادي و استقال●
رشد، جاي خود را به دين بمثابه 
واليت مطلقه فقيه جنايت و فساد و 

  .خيانت گستر داده است
 ميزاني كه عدالت اجتماعي بود ●

واليت فقيه، » عدالت«جاي خود را به 
يعني ميزان شدن قدرت و غارتگري و 
  .جنايتكاري و فساد گستري سپرده است

 نماز جمعه و جماعت فرمايشي  جاي ●
ي مخلصانه ابتداي انقالب را نمازها
  .گرفت

 به جاي طالقاني، سيد احمد خاتمي ●
و احمد جنتي امام جمعه هاي تهران 

  .شدند
...  به جاي بني صدر، رجائي و●

  .واحمدي نژاد رييس جمهور شد
 به جاي فروهر، علينقي جهرمي وزير ●

  .كار شد
 به جاي آيات اهللا خويي و مرعشي و ●

وري همداني منتظري، افرادي چون ن
  .و خامنه اي مرجع تقليد شدند

  .... و●
   وقتي كار به اينجا رسيد، همان 
پوستين وارونه به تن انقالب پوشيده 
شد و رهبران رژيم واليت فقيه، در 
كمال بي خردي، خود را جانشينان 
خدا بر روي زمين خواندند و زمينه 
ساز ظهور حضرت مهدي و حاكم بر 

.  ردم شمردندجان و  مال و ناموس م
حكومت خود را همان حكومت پيامبر 

كار . و بلكه بهتر از آن تبليغ مي كند
اگر : به جايي رسيد كه مردم گفتند

پيامبر و خدا حامي اين گروه هستند 
پس اين اسالم به درد نمي خورد و از 

  :دين گريختند
آمار مقايسه اي سه دوره * 

 نمايانگر 85 و 82 و 80سالهاي 
  :ستاين گريز ا

در خور توجهي  كه اين  امر واقع ◄
آمار  بازگو مي كنند،  فزوني آگاهي و 
. شعور مردم بر معلومات مسئوالن است

پائين تر رفتن سطح معلومات حاكمان 

از سطح معلومات جامعه، يكي از 
اين شاخص . شاخص هاي مهم است

گوياي آنست كه رژيم در سراشيب 
  . انحطاط و سقوط است

  ت، در ايران امروز،       در حقيق
 رهبر رژيم كمتر از رييس جمهوري ●

چرا . از مسائل واقعي مردم اطالع دارد
     كه اگر غير از اين بود، خامنه اي

بايست پيش از وقوع، مانع از  مي 
  . مي شد... فاجعه اقتصادي و

 رييس جمهوري كمتر از وزراي ●
زيرا . خود از مسائل واقعي ناآگاه است

تر بود كسي وزير او نمي اگر آگاه 
شد كه تورم سه رقمي را نيز طبيعي 

او وزيران را  نه بخاطر ميزان . بشمارد
اطالعشان از خود كه بخاطر ميزان 
توانائيهايشان در حل و فصل مسائل 

  . مردم، نصب و عزل مي كرد
 وزرا كمتر از معاونان خود از ●

واقعيتها آگاهند به اين دليل كه اگر 
 وزارت تحت وزارت خود جز اين بود،

را به سازماني در خدمت حل مسائل و 
  .پيشبرد برنامه رشد، بدل مي كرد

 معاونان هر وزارتخانه كمتر از ●
مديران كل آن وزارتخانه و مديران 
كل كمتر از كارشناسان و كارمندان از 

چرا كه به . مسائل و واقعيتها آگاهند
تدريج كه در سلسله مراتب اداري 

 آئيم، كاركنان دولت با مردم پائين مي
عادي هم تراز مي شوند و مي دانند 
گرفتار چه مسائلي هستند و نيز مي 
دانند كه اين مسائل را رژيم مافياهاي 

 مالي براي مردم بوجود –نظامي 
  .آورده است

    چند نمونه از نظرسنجي هاي انجام 
شده توسط سازمانهاي اطالعاتي و 

 انجام امنيتي كشور طي سه دوره،
اين . گرفته اند، را نقل مي كنيم

سنجش ها نشان دهنده تمايل هاي 
  . سياسي مردم ايران مي باشند–ديني 

    بديهي است مردم نسبت به دين 
دولتي و حاكميت است كه اظهار نظر 

وگرنه بنا بر همان نظر . كرده اند
سنجي ها، باور ديني مردم همچنان 

  . برجا است
  

مي كنيد مردم در فكر : سئوال اول* 
 سال آينده مذهبي تر خواهند شد يا 5

فرقي نمي كند و يا غير مذهبي تر 
  .خواهند شد

  
  در صدهاي باال نشان مي دهند كه 
درك و فهم و آگاهي و شعور مردم 
.  بسيار باال تر از مسئوالن نظام است
: زيرا وقتي از مردم سئوال مي شود

 سال آينده ۵آيا با اين وضعيت در 
امعه مذهبي تر مي شود يا غير ج

مذهبي تر؟  پاسخهاي مردم در سال 
 ، گوياي اين ٨۵  و سپس در سال82

واقعيت  هستند كه مردم كشور واقعيت 
را همانسان كه هست و تحول مي كند 
مي بينند حال آنكه سران رژيم، آيا از 
واقعيت آگاه مي شوند و دروغ گوئي 
ن را رويه مي كنند و يا سنجش كنندگا

ترجيح مي دهند آنها را از واقعيت 
بعد افزايش يافته است و . آگاه نكنند

 سال بعد نيز اين افزايش بيشتر ۵در 
شده است و اين واقعيت در جامعه نيز 

  .به خوبي مشهود است 
  

هر چند وقت يكبار در :  سئوال دوم* 
  نماز جماعت شركت مي كنيد 

  
  

      در صدها گوياي آنند كه از در 
نماز گزاراني كه مرتب در صد 

نمازهاي جماعت شركت مي كرده 
 سال، از نصف هم كمتر 5اند، ظرف 
درصد كساني كه هيچگاه .  شده است

در نماز جماعت شركت نمي كنند، از 
 در صد افزايش يافته 2/68  به 9/48

يك معني آشكار اين درصدها . است

اينست كه مردم پيش نمازها را، بنا بر 
 باشند، عادل و قابل اين كه دولتي
  . اعتماد نمي دانند

   يادآور مي شود كه زماني مساجد جز 
پر رفت و آمد ترين مكانها در ايران 

از زماني كه مراكز بسيج و .  بودند
فروشگاهها در آن شروع به كار كرده 
اند،  تنها كساني به مسجدها مي روند 

  .كه بيشتر با آن ارتباط كاري دارند 
  

هر چند وقت يكبار در :  سئوال سوم* 
  :نماز جمعه شركت مي كنيد؟

   
    اين واقعيت كه امام جمعه ها را 

نصب مي كند، اين امر كه » رهبر«
درصد كساني كه هميشه در نمازهاي 

 تا 80جمعه شركت مي كنند، از سال 
، نزديك به يك سوم شده اند و آنها 85

كه گاهي در نماز جمعه شركت مي 

ند، گزارش شفافي از كنند، نصف شده ا
روگرادني مردم كشور از دين دولتي، 
از واليت فقيه و در همان حال، بيزاري 

رژيمي كه از . آنها از خامنه اي است
دين مشورعيت مي ستاند، مردم كشور، 
با شفافيت تمام، اين مشروعيت را از او 

هم از حاكمان مستبد و .  مي ستانند
يگانه واليت فقيه و هم از دين از خود ب

  .در بيان قدرت
سپاه، ارتش را از شهرها 
رانده و تأسيسات آن را 

  :تصرف كرده است
 

   سالهاست كه سپاه پاسداران خود را 
اين نيروي . همه كاره انقالب مي داند

نظامي كه از ابتدا در واقع چماق مسلح 
مقامات رژيم واليت بود و بعد از 
جنگ، ستون پايه رژيم شده بود و 

از سران آن، با توجه به حضور بسياري 
خود در جبهه هاي جنگ، خود را 
صاحب كشور مي دانستند و از قبل 

همين  به اصطالح شركت در جنگ به 
مقامات و سرمايه هاي بي كراني 

 ساله 8رسيده بودند، در دوران 

حكومت خاتمي احساس كردند كه در 
به . حال از دست دادن قدرت هستند

 تا با بر سر همين دليل تالش كردند
كار آوردن يكي از افراد وابسته به 
خود و تقلب گسترده در اين امر 
بتوانند بار ديگر قدرت خود را بر ايران 

  .بگسترانند
    باند مافيايي سپاه پاسداران و اعوان 
و انصار آنها از جمله بسيج و نيروي 
انتظامي سالها بود كه در كنار باندهاي 

ستقر در قوه ديگر مانند روحانيون م
 اطالعاتي و –قضاييه و نيروهاي امنيتي 

باند سياسي و رسانه اي و سركوب 
هاي خياباني مشغول به چاق كردن 

  .شكم خود بودند
    با بر سر كار آمدن احمدي نژاد به 
عنوان رييس جمهوري و حمايت بي 
دريغ خامنه اي از او و نيز شركت 
بسياري از فرماندهان اين نيرو در پست 
هاي سياسي گويا اين امر به شدت به 
مذاق رهبري و سرداران خوش آمده 
است زيرا از سه سال گذشته تالش 
نمودند تا با استفاده از قوانين و فتاوي 
صادره از سوي بزرگان مورد تاييد 
خود، سيطره خود را بر دولت، آنچنان 
بگسترانند كه سالها قبل پاكستان و 

  .ه بودندتركيه بر اين دو كشور گسترد
    طي سه سال گذشته، گردانندگان 
سپاه پاسداران و ابواب جمعي آنها،  با 
استفاده از اهرم هاي قدرت و قانون 
خود با حضور در مجلس توانستند 
امتيازات زير را به دست آورند و بر 

  : امتيازات قبلي خود بيفزايند
در دست گرفتن كليه امور سازندگي ●

 – صنعتي و كسب قراردادهاي بزرگ
با مجوزهاي ... كشاورزي و–نفتي 

  . قانوني و قدرت غير قانوني خود
 كسب مجوز براي انجام كليه ●

 وزارتخانه توسط 9امور مربوط به 
بسيج سازندگي با استفاده از قوانين 

  .  امنيتي هفتم-مجلس نظامي  
 اخراج كليه نيروهاي ارتشي از ●

درون شهرها به بهانه اينكه نيروهاي 
رتش وظيفه دفاع از كشور را دارند ا

و نيروهاي سپاه وظيفه حمايت از 
  . دستاوردهاي انقالب اسالمي را

 سران سپاه پاسداران كه متوجه ●
وخامت وضعيت رژيم واليت مافياها 
شده اند،  تالش كردند با تغيير فرمانده 
ارشد خود، استراتژي خويش را تغيير 

حفظ دست آوردهاي «اينك . دهند
به همين . را هدف كرده اند: هسپا

دليل، با آمدن سردار جعفري تشكيالت 
اين نيرو را تغيير داد تا با مأموريت در 

اعالم او . داخل كشور، سازگار تر شود
كرد كه از اين به بعد، سپاه در امور 

 انتظامي و – اطالعاتي –امنيتي 
به بهانه . فرهنگي عمل مي نمايد

ذشته، تشكيالت جديد، طي دو سال گ
كليه پادگانهاي ارتش را از ارتشيان 
گرفت و آنها را به بيرون از شهر راند و 
  . نيروهاي خود را جايگزين آنها ساخت

 فرماندهي سپاه، در پي تدوين ●
استراتژي جديد خود، نيروهاي بسيج 
را بعنوان نيروهاي زير مجموعه، به 
خود ملحق ساخت و تحت يك 

آن،  با بعد از . فرماندهي قرار داد
تشكيل سپاه امام حسين اين نيرو را 
آماده مبارزه با به اصطالح اغتشاشات 

  . درون شهري كرد
 فرماندهي سپاه بعد از الحاق بسيج به ●

اين نيرو دستور داد تا نيروهاي سپاه به 
هشت منطقه كشوري تقسيم شوند و هر 
استاني داراي يك سپاه مستقل شود تا 

وط به هر استان بتواند در كليه امور مرب

دخالت كند، بعد از ان بود كه در 
استانداري هر استاني فرمانده سپاه آن 
استان نيز جايگاهي خاص براي خود 

اين فرماندهان خود را . پيدا نمود
والي  و نماينده مقام واليت عظمي مي 

در واقع، دارند بساط خليفه . نامند
خامنه اي، بطور . گري را مي گسترانند

ن، نقش خليفه هاي عباسي روز افزو
يعني . دوران انحطاط را بازي مي كند

  .  نقش آلت فعل را
 در پي اين سياست ها بود كه به ●

دستور فرماندهي كل سپاه پاسداران 
در هر شهري،  يك پادگان از نيروهاي 

البته در شهرهاي . سپاه تاسيس گشت
 مشهد – اصفهان –بزرگي چون تهران 

...  شيراز و–مانشاه  كر– تبريز – اهواز –
تعداد اين پادگانها و ستادها به بيش از 

  .   مي رسد 10
 بر اساس همين استراتژي، سپاه ●

نيروهاي ارتش را به حاشيه راند تا آنها 
و خانواده آنها از درون شهر به بيرون 
از شهر بروند و نيروهاي سپاه و 
خانواده آنها جايگزين اين نيرو گردند 

ز در كنار چماقداران  تا در صورت نيا
  . آماده مقابله با حركات مردمي باشند 

 ارتش ايران كه بعد از كودتاي سال ●
شصت و قدرت گيري سپاه پاسداران 
به تدريج به نيروي دست چندم تغيير 
جايگاه داد، به تدريج امكانات خود را 

. يعني از آن  گرفتند. از دست داد
د ارتشيان را در پادگانها محصور كردن

و تنها برخي از فرماندهان آنها كه تابع 
نظر فرماندهان سپاهي هستند مي 
توانند از زندگي اي در حد يك 

  . فرمانده سپاه برخوردار باشند 
 نيروهاي ارتش به هيچ وجه مانند ●

 –نيروهاي سپاه از امكانات آموزشي 
 تحصيلي – اجتماعي – مالي –رفاهي 

ليغات برخوردار نيستند و بنا بر تب...و
كاذب و دروغ رژيم و سران سپاه، 
ارتش كه در جريان جنگ و تحت 
فرماندهي نخستين منتخب تاريخ ايران 
به يك ارتش ملي بدل شد و براي 
نخستين بار در تاريخ درازش، ايران 
يك ارتش ملي يافت، در جنگ با 

بنا بر قول . عراق كاره اي نبوده است
كذاب ترين ها همواره شكست مي 

و نقش مزاحم را نيز داشته خورده 
حال اين كه ارتش را مالتاريا ! است

طرح انحاللش را . متالشي كرده بود
بهشتي و رفسنجاني و خامنه اي به 

مخالفت . شوراي انقالب برده بودند
قاطع بني صدر مانع از تصويب آن 

با وجود اين، زير ضربات . شده بود
دشمن، تجديد سازمان داد و از ماه 

تا . ار عمليات را بدست آورددوم، ابتك
 طرح ارتش كه براثر –فتح خرمشهر 

  با يك سال تأخير 60كودتاي خرداد 
.   ارتش تنها مدافع كشور بود-اجرا شد

طرفه اين كه از آن پس، خميني و 
سپاه و هاشمي رفسنجاني عامالن ادامه 

زيرا مي خواستند ارتش . جنگ شدند
ن را به تحليل ببرند و سپاه را جانشي

با آنكه جنگ را در سود . ارتش كنند
 8انگلستان و امريكا و اسرائيل بمدت 

سال طوالني كردند و جام زهر را سر 
كشيدند، پيروزي را كه از آن ارتش 
بود، از آن خود مي كنند و ادامه 
جنگ و شكست خيانت كارانه خود را 

  ! به پاي ارتش مي نويسند 
 فرماندهي از  فرماندهان ارتش مي ●
گويا ما بچه هاي نا تني اين : فتگ

نظام هستيم زيرا هر امتيازي است 
ازآن سپاه است و به هيچ وجه به ما 

 .امكاناتي داده نمي شود 
 به 16بنا بر اطالع، تنها نيروهاي رده     

باالي سپاه پاسداران وابسته به نظام 
واليت هستند و نيروهاي رده هاي 

ه با پايين تر يا به طور كلي بدنه سپا
  نظام واليت نيست و اين همان 

  
  8 در صفحه

  
  

  گاهي اوقات    هميشههيچوقت   سال
  
   80        66,2           22,6         11,2  

82        78,5           15,7          5,8  
   85        85,1           10,7          4,2  

 سال   مذهبي تر خواهند شد    فرقي نمي كند   غير مذهبي تر خواهند شد
80               16,1                           29,6                                 54,3  
82              12,8                            13,5                                  73,8  
85            9,1                          13,4                              77,5 

 اكثر اوقات گاهي اوقات  سال  هيچوقت 
80      48,9                30,9              20,2  
82      59,2                22,9              13,9  
85      68,2                26,1              8,7  

 از كدام راه؟
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كه سپاه ازان وحشت دردسري است 
دارد به همين دليل گفته مي شود 
براي مقابله با به اصطالح اغتشاشات 
مردمي اين نيرو سعي نموده است 
لشكري از كليه دژخيمان خود در سپاه 
و بسيج را به نام امام علي راه اندازي 

از با كمك كند تا در صورت ني
نيروهاي عاشورا و الزهرا وحشيانه به 

  .مردم بتازند و آنها راقلع و قمع كنند
    بر اساس تازه ترين اطالع،  نيروهاي 
ويژه درگيري هاي شهري و جنبشهاي 
مردمي، در دوره هاي خاصي در 
كشورهاي ديگر شركت كرده اند و 
لوازم و امكانات جديدي براي كنترل 

 را خريداري كرده و مبارزه با مردم
 اند و خود را آماده درگيري ساخته اند

.  
شيرازه سست رژيم از : انقالب اسالمي

هم باز مي شود اگر رژيم نتواند ديگ 
بحران اتمي و تهديد به جنگ را جوشان 

هرگاه اطالع منتشره صحيح . نگاه دارد
باشد و براستي حكومت بوش مانع حمله 

ن پرسش اسرائيل به ايران شده باشد، اي
چرا حكومت بوش در : پيش مي آيد

ماههاي آخر، به اين نتيجه رسيده است 
كه حمله به ايران، زيانمند است؟ آيا 
جانشين او عبرت خواهد آموخت و 
سياست خود را با توجه به اين واقعيت 
اتخاذ خواهد كرد كه ايرانيان نيازمند 
اطمينان از خارج هستند براي اين كه 

 به مقابله با استبداد بتوانند در درون،
  :خيانت و جنايت و فساد گستر برخيزند؟

  
  

بوش با حمله به ايران 
 –موافقت نمي كند 
  :از كدام راه اتمي؟

  
  

خبرها و موضعگيريها : انقالب اسالمي
مربوط به كاسته شدن از خطر حمله 

نظامي به ايران و صدور قطعنامه و دو راه  
در متوقف كردن يا نكردن غني سازي را 

  :دو قسمت گرد مي آوريم
  

آيا در ماه مه سال 
جاري اسرائيل قصد 
حمله به ايران را داشته 
است اما بوش موافقت 
نكرده است؟ آيا رابطه 
امريكا با ايران در راه 

  :بهبود است؟
  

در ماه ):  سپتامبر25( گاردين* 
مه اسرائيل قصد داشته است به 
ايران حمله كند  اما بوش گفته 

تي در مقام رئيس است تا وق
جمهوري است از حمله به ايران 

  :حمايت نخواهد كرد
  
 گاردين از قول ديپلماتهاي ارشد ◄

اروپائي اين اطالع را انتشار داده 
اين ديپلماتها به گاردين گفته . است
اهود اولمرت، نخست وزير : اند

اسرائيل، از فرصت حضور بوش در 
اسرائيل، بمناسبت شصتمين سالگرد 

اسرائيل، استفاده مي كند و در ايجاد 
،  2008 مه 14گفتگوئي دو به دو، در 

قصد حكومت خود را به تأسيسات اتمي 
ايران، با او، در ميان مي گذارد و از او 

بوش موافقت . چراغ سبز مي خواهد
نمي كند و احتمال نيز نمي رود كه تا 
پايان رياست جمهوريش، تغيير نظر 

  .بدهد
اطالع را به گاردين      منابعي كه اين 
يك مقام كه براي : داده اند، گفته اند

يك رئيس حكومت اروپائي كار مي 
كند و كمي بعد از سفر بوش به 
اسرائيل، به اين كشور رفته و پس از 
اطالع از محتواي گفتگوي اولمرت و 
بوش، آن را به رئيس حكومت متبوع 

  . خود اطالع داده است
مخالفت      اينطور كه معلوم است، 

بوش با حمله به ايران، به دو دليل بوده 
يكي واكنش ايران شامل حمله : است

به نظاميان امريكائي در عراق و 
افغانستان و خليج فارس و ديگري، 
نگرانيش از اين بابت كه اسرائيل نتواند 
.  تأسيسات اتمي ايران را از ميان ببرد

ويران كردن اين تأسيسات، نيازمند 
له هاي هوائي متوالي چندين روز حم

است و چنين حمله هائي نمي تواند 
بنا بر . كار را به جنگ تمام عيار نكشاند

اين، خرج چنين حمله اي از دخل آن 
  .بيشتر است

    در حقيقت، در صورت حمله 
اسرائيل به ايران، رژيم ايران آن را از 
چشم آمريكا خواهد ديد ولو حكومت 

ه و آمريكا هرگونه دخالت  در حمل
، تكذيب حمايت خود را از آن،  قويا

  . كند
     در ميان گذاشتن قصد حمله به 
تأسيسات اتمي ايران با بوش، نشان مي 
دهد كه حكومت اسرائيل بقصد 
ترساندن ايران، از حمله به ايران سخن 

بلكه مقامات اين كشور . نمي گويد
نگراني جدي از مجهز شدن ايران به 

  . سالح اتمي دارند
   اين امر كه بوش با اين حمله   

مخالفت كرده و گفته است تا پايان 
رياست جمهوري خود تغيير نظر 
نخواهد داد، اين پيش گوئي را بي 
اعتبار مي كندكه، بنا بر آن،  حكومت 
بوش، در روزهاي پيش از انتخابات 

رياست جمهوري، از حمله اسرائيل به  
ايران حمله  حمايت خواهد كرد تا 

ي » اكتبر سورپرايز«ين حمله مگر ا
  .بسود مك كين بگردد

 ، سخنگوي Regev    مارك رجو 
الومرت، در اين باره به گاردين گفته 

ضرورت جلوگيري از مجهز : است
شدن ايران به سالح اتمي، در 
ديدارهاي نخست وزير با سران 
كشورها، با آنها، در ميان گذاشته شده 

يك اسرائيل موافق راه ديپلمات. است
براي اين مشكل است اما تمامي گزينه 

منبع . ها مي بايد روي ميز بمانند
اروپائي شما قولي را به نخست وزير 
اسرائيل نسبت داده است كه او در 
ديدار با هيچ ميهمان خارجي بميان 

  . نياورده است
    اما يك مقام امريكائي به گاردين 

سه هفته بعد از مخالفت : مي گويد
 2 اسرائيل به ايران، در بوش با حمله

ژوئن، اسرائيل دست به مانور بزرگ 
دهها . هوائي بر فراز مديترانه زد

 را در آن F-16s و F-15sجنگنده 
شركت داد و نيز هواپيماهاي بنزين بر 
را به پرواز درآورد تا هواپيماهاي 
. جنگي، در هوا، سوخت گيري كنند

مانور بزرگ داده شد بدين قصد كه 
ديگر ملتهاي منطقه آن را آمريكا و 

مسافت رفت و برگشت . ببينند

هواپيماها همان مسافت رفت و 
  . بازگشت به نطنز است

    چند روز بعد از آن، شائول محفاز، 
معاون وقت نخست وزيراسرائيل و 
وزير حمل و نقل به روزنامه ايديوت 

اگر ايران به اجراي : آهرونوت گفت
ب اتمي، برنامه اتمي خود، تا توليد بم

ادامه دهد، ما به ايران حمله خواهيم 
قصد از آن مانور و اين .  كرد

اظهارات، هم اين بود كه روحيه 
اعضاي حكومت و نظاميان اسرائيل باال 
برود  و بسا بوش بر آن دارد كه نظر 

در اين ميان، . خويش را تغيير دهد
اولمرت استعفاء كرد و مفاز  با اختالف 

 باخت و ليوني از كمي، به زيپي ليوني
سوي شيمون پرز، رئيس جمهوري 
اسرائيل، مأمور تشكيل هيأت وزيران 

  . خود شد
     دو هفته پيش، امريكا اعالم كرد كه 
هزار بمب قادر به عبور از ديواره هاي 
بتوني و توانا به ويران كردن تأسيسات 
در عمق زمين ، در اختيار اسرائيل قرار 

ران  اين برخي از تحليل گ. مي دهد
اعالم را نوعي دلجوئي از اسرائيل، در 
ازاي امتناع بوش از موافقت با حمله 

اما دادن .  به ايران تلقي كرده اند
چنين سالحي به اسرائيل بدين قصد 
انجام مي گيرد كه هرگاه رئيس 
جمهوري بعدي موافق با حمله ايران 
بود، اسرائيل بتواند اين حمله را به 

  . عمل آورد
  

م امريكا با حمله نظامي به مرد* 
  :  ايران موافق نيستند

  
  بنا بر سنجش افكاري كه نيويورك ◄

)  سپتامبر30(تايمز و سي بي اس نيوز 
انجام داده اند، اكثريت بزرگ مردم 
امريكا  با حمله نظامي به ايران مخالف 

  : هستند
 درصد بر اين نظر هستند كه نياز 61  ●

 توان از به جنگ با ايران نيست و مي
 20راه ديپلماسي ايران را مهار كرد و 

درصد بر اين باور هستند كه ايران 
 10تنها .  آمريكا را تهديد نمي كند

درصد  بر اين باورند كه ايران 
  .تهديدي براي امريكا بشمار است

،  2007 در مقايسه با سپتامبر سال ●
تغيير كمي در نظر امريكائيان روي 

 درصد 9، 2007 در سپتامبر: داده است
موافق عمل نظامي بر ضد ايران بودند 

 درصد با 10، 2008و اينك، در سپتامبر 
موافقان . اقدام نظامي موافق شده اند

 درصد 59، 2007ديپلماسي در سپتامبر 
 درصد 61، 2008بوده اند و در سپتامبر 

درصد كساني كه ايران را . شده اند
تهديدي براي امريكا مي دانسته اند، 

 درصد بوده اند و 24، 2007ر سپتامبر د
 درصد كاهش 20،  به 2008در سپتامبر 
آنها كه نظري ابراز نكرده . يافته اند

 و در سپتامبر 8، 2007اند، در سپتامبر 
  . درصد بوده اند9 ، 2008

  
عالمتهاي مثبت گوياي گرم * 

  :تر شدن روابط ايران و آمريكا
  
مت  مايكل تئودولو، روزنامه نگار  قس◄

 اكتبر The National ) 1خارجي 
عالمتهاي گوياي گرم ترشدن )  2008

روابط ايران و آمريكا را در گزارش 
  :خود، بازآورده است

 حكومت امريكا از امكان ايجاد ●
مجاري ارتباطي بهتر سخن مي گويد و 
به مؤسسات تحقيقاتي و توليد انديشه 

اجازه مي دهد در ايران دفتر ايجاد 
  .كنند
 ايران كه براي –وراي امريكا  ش●

بهبود روابط ايران و امريكا مي كوشد،  
از اداره كنترل دارائي هاي خارجي 
خزانه داري امريكا اجازه گرفته است 

درخور . كه در ايران دفتر تأسيس كند
يادآوري است كه اين اداره خزانه 
داري مأموريت تحريم اقتصادي 
 امريكا و برانگيختن مؤسسات كشورهاي
ديگر به تحريم ايران و سودان و كوبا 

  .را بر عهده دارد
تنها مؤسسه غير :     اين شورا مي گويد

دولتي امريكا است كه در سالهاي اخير 
چنين اجازه اي را بدست آورده است 
. و آن را فوق العاده ارزيابي مي كند

هوشنگ امير احمدي كه باني و رئيس 
از اين : اين مؤسسه است مي گويد

ازه، براي برانگيختن دو طرف به اج
گفتگو و تفاهم و نيز ايجاد حسن ظن و 
تفاهم ميان دو ملت امريكا و ايران 

  .استفاده خواهد كرد
 برغم حمله هاي زباني دو حكومت ●

امريكا و ايران به يكديگر، عالئمي از 
برقراري تماسهاي ديپلماتيك در 

در ماه : ماههاي اخير، بروز مي كنند
ريكا به ويليام برنس، مقام سوم ژوئيه، ام

وزارت خارجه اين كشور، در 
گفتگوهاي ژنو، برسر مسئله اتمي ايران 

  . شركت كند
     محمود احمدي نژاد، رئيس 

ما پيشنهاد : جمهوري ايران، نيز گفت
امريكا را براي گشودن دفتر حافظ 
منافع امريكا در ايران، با نظر مساعد، 

 در صورت اين دفتر،. بررسي مي كنيم
ايجاد شدن، نخستين ارتباط ديپلماتيك 
با ايران، از زمان قطع رابطه با ايران 

  .  سال پيش است28در 
 گاري سيك بر اين نظر است كه ●

 –اجازه تأسيس دفتر به شوراي آمريكا 
ايران حاكي از تحول سياست 

اينك . حكومت بوش در ايران است
 برآنست كه تماسها را بيشتر كند و رابطه

  .با ايران را بهبود ببخشد
 وزير خارجه پيشين آمريكا، چه 5 ●

دموكرات و خواه جمهوريخواه، بيانيه 
اي انتشار دادند و در آن، از حكومت 
بوش خواستند باب مذاكره با ايران را 

  .بگشايد
تهران نيز، :  تحليل گران مي گويند●

بنوبه خود، مي كوشد مسائل في ما بين 
روپا كه از راه را، نه به واسطگي ا

گفتگوهاي دو جانبه با آمريكا  حل و 
 . فصل كند

اينك منتظر :  امير احمدي مي گويد●
است حكومت ايران نيز با تأسيس دفتر 

او .  ايران موافقت كند-شوراي آمريكا
اطمينان دارد كه حكومت احمدي 
نژاد با تأسيس دفتر موافقت خواهد 

را كرد و تا دو ماه ديگر، دفتر كار خود 
آغاز مي كند و عامل ارتباط مستقيم 
ميان نمايندگان مجلسهاي دو كشور و 

  .خواهد شد... 
 اكتبر، خبرگزاري فرانسه 2 در ◄

گزارش كرده است كه وزارت خارجه 
شوراي « آمريكا صدور اجازه به 

اما . را تأييد مي كند»   ايران –آمريكا 
تأكيد مي كند كه سياست آمريكا در 

  . غيير نكرده استقبال ايران، ت
     سخنگوي اداره كنترل دارائيهاي 
خارجي وزارت خزانه داري به 

خبر را : خبرگزاري فرانسه گفته است
با . نه تصديق و نه تكذيب مي كند

صدور اجازه با : وجود اين، افزود
رهنمود وزارت خارجه انجام گرفته 

  .است

با وجود اين، امريكا : انقالب اسالمي
 است كه رژيم ايران عامل همچنان بر اين

  :بي ثباتي در عراق است
  

تجهيزات بكار رفته در بمب * 
هائي كه در عراق كار گذاشته 
مي شوند، از غرب به ايران 

  !:صادر شده اند
 سپتامبر 29( به گزارش ابزرور ◄

يك تاجر انگليسي پس از اتهام ، )2008
به دست داشتن در ارسال تسليحات 

بازداشت شد و كشتار جمعي به ايران 
ديگر نيز از سوي مركز تحقيقات  دو نفر 

بين المللي به قاچاق قطعات نظامي به 
   . تهران متهم شدند

فرشي گيالرديان از منطقه هند در    
شمال لندن هفته گذشته پس از آنكه 
مقامات آمريكائي وي را به تأمين 

غيرقانوني تسليحاتي براي ايران  قطعات 
 مأموران اسكاتلند متهم كردند، از سوي

   .يارد بازداشت شد
دو تاجر انگليسي ديگر نيز در معرض 
اتهام تدارك قطعات هواپيما و نيز 
باطري هائي براي تهران قرار دارند 

موشك هاي زمين به هوا  كه در 
كريستوفر تپين پس از . كاربرد دارند

خروج از شركت حمل و نقل خود در 
ناپديد شده است و  منطقه ساري، 

 ساله از منطقه 77برايان وودفورد 
درسِت نيز به سمت خاور دور فرار 

   . كرده است
 ساله مطابق مدارك 39گيالرديان 

دادگاهي در آمريكا به دست داشتن 
مخفي بين المللي متهم در يك شبكه 

قطعات الكترونيك مورد  شده كه 
استفاده در بمب هاي جاده اي در 

 كرده و عراق و افغانستان را تأمين مي
آوردن تسليحات  تهران را در بدست 

   . كشتار جمعي كمك مي كرده است
نامه هاي الكترونيكي كه بدست اف     

بي اي رسيده، نشان مي دهد 
گيالرديان با تعدادي از همدستان 

ايران تماس داشته  خود در آمريكا و 
مقامات آمريكائي مشغول انجام . است

 نيز تحقيقات درباره افراد ياد شده
   . هستند

بازرسان معتقدند اين شبكه در     
تجارت قطعات الكترونيكي دست دارد 
كه در بمب هاي جاده اي پيچيده 

 نيروهاي .مي گيرند مورد استفاده قرار 
 از جمله سربازان انگليسي در -ائتالف

 مورد هدف اين -افغانستان و عراق
  .بمب ها قرار گرفته اند

 و وودفورد اف بي آي تالش كرد تپين
را نيز كه به طور جداگانه با قاچاق 
تجهيزات نظامي به تهران، به آن كشور 

تپين . كرده اند، بازداشت كند كمك 
متهم به تالش براي بدست آوردن 
باطري هائي شده كه در موشك هاي 

او قصد . مي شوند زمين به هوا استفاده 
داشت اين تجهيزات را به ايران صادر 

   . كند
اساس شهادت يك مأمور مخفي بر    

فدرال در دادگاه ناحيه اي آمريكا، 
  مدير سابق بخش حمل و نقل در  -تپين

 قبل از انجام هماهنگي -ساري منطقه 
هاي الزم براي صدور قطعات از طريق 
انگلستان يا هلند به ايران، اين باطري 

يك شركت آمريكائي تأمين  ها را از 
اطري مشخص شده كه اين ب. كرده بود

ها براي تأمين برق سيستم موشكي 
شده اند و صادرات  هاوك طراحي 

در اين . آنها نياز به مجوز دولتي دارد
مدارك، باطري ها را تحت عنوان 

توصيف   "تجهيزات پيشرفته نظامي"
   . كرده است

معامله مورد نظر سال گذشته توسط 
  تپين در دفاتر خدمات حمل و نقل 
  9 در صفحه

 از كدام راه؟
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بروكلند در منطقه ساري در بين المللي 
تپين . جنوبي تنظيم شده بود ناتفيلد 

. مدير اين شركت بود) در آن زمان(
مدارك بدست آمده از رايانه تپين 

احتماالً تعدادي  نشان مي دهد وي 
محموله را قبالً از طريق آمستردام به 

   .ايران فرستاده است
وزارت دادگستري آمريكا سرگرم 

اني ديگر درباره انجام يك تحقيق جه
فرد ديگر بازنشسته انگليسي است كه 

كرده حجم زيادي از قطعات  تالش 
. هواپيمائي را براي ايران ارسال نمايد

برايان وودفورد كه مالك يك خانه 
 هكتار زمين 100هفدهم و  اربابي قرن 

در منطقه درست است، پس از متهم 
شدن به صادرات غيرقانوني ميليون ها 

هواپيمائي نظامي و  ات پوند تجهيز
غيرنظامي آمريكائي به ايران، اكنون 

   . فراري است
به گاردين اطالع داده شده كه     

وودفورد در سنگاپور مخفي شده و به 
اعضاي .  است"راضي و سالمت"نظر 

مي گويند وي خود را  خانواده او 
آماده مخفي شدن براي زمان 

  وكال. نامحدودي در آنجا كرده است
او گفته اند مقامات آمريكا نمي به 

توانند تازمانيكه وي جرمي مرتكب  
   . نشده، او را مسترد كنند

وودفوردبه صورت غيابي متهم شده     
 ساله 63وي از زماني كه همسر . است
 در ماه مارس پس از پرواز -لورا -اش

هنگ كنگ در فرودگاه  از 
سانفرانسيسكو بازداشت شد، وي را 

را دو بروشور متعلق به لو. نديده است
همراه خود  يك شركت چيني را 

داشت كه به گفته بازرسان آمريكائي، 
تسليحات "يك شركت پخش كننده 

  . مي باشد"كشتار جمعي
  

وزارت دفاع امريكا و كروكر * 
: سفير امريكا در عراق مي گويند

ايران بزرگ ترين تهديد براي 
ثبات عراق و مانع سرانجام 

امنيتي ميان گرفتن قرارداد 
  :امريكا و ايران است

  
، ) اكتبر1(  بنا بر گزارش بلومبرگ ◄

بهبود : وزارت دفاع امريكا گفته است
اخير وضعيت در عراق، ناپايدار است و 
بلحاظ كمك ايران به گروههاي مسلح 
شيعه در عراق، ايران بزرگ ترين 
تهديد براي ثبات عراق  در بلند مدت 

  .است
د جيش المهدي كه     ايران به  افرا

تحت رهبري مقتدا صدر است، پناه 
مي دهد، آنها را تعليم مي دهد و به 
. آنها كمك مالي و تسليحاتي مي كند

  ...و
 28(  به گزارش آسوشيتدپرس ◄

، كروكر، سفير امريكا در عراق )سپتامبر
ايران با موفقيت جلو : گفته است

سرانجام گرفتن قرار داد امنيتي ميان 
ايران .  ريكا شده استعراق و ام

همچنان در كار آنست كه مهار 
گروههاي مسلح عراقي شيعه را بدست 

هدف ايران اينست كه مانع از . آورد
  .تثبيت وضعيت عراق بگردد

     مالكي، نخست وزير عراق مي 
موانع جدي و خطرناك بر سر : گويد

راه پيشرفت گفتگوها در باره قرارداد 
اره محتواي در ب. امنيتي وجود دارند

قرارداد، عدم موافقت هاي جدي 
عمده تر از همه، . وجود دارند

  . مصونيت افراد قواي مسلح امريكا است
:     و ديگر مقامات امريكا مي گويند

استقالل روز افزوني كه مالكي پيدا مي 
كند، بخشي از علت مخالفت او با 

قرارداد و خواستار تغييرها در مواد 
  .قرار داده است

  
: وشنر، وزير خارجه فرانسهك*

اسرائيل پيش از دست يافتن 
ايران به بمب اتمي، به اين 

  :كشور حمله خواهد كرد
  
 5(  به گزارش خبر گزاري فرانسه ◄

، كوشنر، وزير خارجه فرانسه كه )اكتبر
در آن تاريخ  از اسرائيل ديدن مي 
كرد، در مصاحبه با ها آرتص، گفته 

ورم كه شرافتمندانه بر اين با: است
بمب اتمي هيچگونه مصونيتي براي 

نخست به اين . ايران بوجود نمي آورد
دليل كه اسرائيل پيش از مجهز شدن 
ايران به اين بمب،  به اين كشور حمله 

اسرائيل بارها گفته است . خواهد كرد
كه هرگاه ايران بخواهد بمب اتمي 
. بسازد، به اين كشور حمله خواهد كرد

 اسرائيل آگاه همه كس از اين قصد
ايران نيز مي بايد از آن آگاه . هستند
  . باشد

  
ايران در كار : البرادعي

دستيابي به بمب اتمي است 
 ايران غني سازي اورانيوم –

را متوقف مي كند به شرط 
 قطعنامه چهارم -... اين كه 

بدون قيد مجازاتهاي جديد 
 قطعنامه مجلس نمايندگان –

  :امريكا
  
وراي امنيت قطعنامه چهارم ش* 

  :بر ضد رژيم 
  
 و  ديگر تدپرسي گزارش آسوشبه ◄

 كي ،  )2008 سپتامبر 28(خبرگزاريها 
 گروه رمنتظرهيروز پس از توافق غ

 قطعنامه كي صدور راموني پ1+5
 ني اسينو شي پران،ي ابرضد ديجد

 شد هي اروپا اراهي اتحاديقطعنامه از سو
 بدون تي امني عضو شورا15 يو تمام

 ي حتاي مخالفت ،ي بحث جدهگون چيه
 قرار بي ممتنع آن را مورد تصويرا

 .دادند
 است و 1835قطعنامه     شماره اين 

 ي شورايمي قطعنامه تحرنيچهارم
 آن ي قطعنامه رسمني و پنجمتيامن

 تي امنيشورا.  استراني ارژيم برضد
 هياني بكي راني ايقبالً درباره برنامه اتم

، 1696 ياه قطعنامه(و چهار قطعنامه 
. ودصادر كرده ب) 1803 و 1747، 1737

 صرفاً 1696 شورا و قطعنامه ني اهيانيب
 ي و اجرايساز ي غني فورقيبر تعل

 داشت اما دي تاكيپروتكل الحاق
 و 1747، 1737 رمنصفانهي غيها قطعنامه

 يها نهي را در زمييها مي تحر1803
قطعنامه . مختلف وضع كرده است

 شد، بيتصو كه شامگاه شنبه 1835
 ي شورايمي قطعنامه تحرنيچهارم

 .شود ي محسوب مراني اهي علتيامن
 يها مي تحري حاو1835 قطعنامه    

 راني اهي عليدي جدياسي ساي ياقتصاد
 حال از تهران خواسته ني با است،ين

 مفاد »درنگ يفوراً و ب«است 

 كه تي امني شوراي قبليها قطعنامه
قرار ها   در صدر آنيساز ي غنقيتعل

اين قطعنامه . دارد را به اجرا بگذارد
 بر تعهد دي ضمن تاكي بند10كوتاه 

 ي راه حلافتني ي براتي امنيوراش
 ي در مناقشه اتميپلماسي بر ديمبتن
 و ميتحر «استي از ستي و حمارانيا

 ي اسالمي از جمهورني همچن،»قيتشو
به صورت «و » فوراً« كه خواهد يم

حكام  ي شورايها درخواست» كامل
 را به ي اتمي انرژيالملل نيآژانس ب

  .اجرا بگذارد
  

ايران در كار مجهز : البرادعي* 
  :شدن به سالح هسته ايست

  
سخنان )   سپتامبر26( رويتر ◄

البرادعي، مدير كل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را اين سان نقل كرده 

  :است
     داشتن بمب اتمي، بدبختانه، هنوز 

اينست كه . قدرت استنماد اعتبار و 
دولتها به بهانه تأمين امنيت، از راه 
فعاليتهاي ذو جنبتين، به بمب اتمي 

روزنامه زوددويچه . دست بيابند
آيا ايران نيز در : زايتونگ از او پرسيد

راه يافتن توانائي ساختن بمب اتمي 
بله در اين : است؟ البرادعي پاسخ داد

اني كه اما تا زم: اما او افزود.  راه است
مفتشان آژانس بين المللي انرژي اتمي 
بر تأسيسات اتمي ايران نظارت دارند، 

  . ايران نمي تواند بمب اتمي بسازد
     ايران با تفتيش مرتب مفتشان 
آژانس موافقت كرده است اما اين 
نفتيش محدود است به يكچند از 

  .تأسيسات اعالن شده
 ايرانيها  از:      البرادعي توضيح داد

دستور العمل ساخت بمب اتمي اطالع 
دارند اما اجزاي الزم براي ساختن 

اگر . بمب اتمي را در اختيار ندارند
آنها را به دست آورند، يك روزه بمب 

  . اتمي را مي سازند
  

ايران حاضر است : سلطانيه* 
غني سازي اورانيوم را متوقف 
كند بشرط اينكه تحويل سوخت 

اما اتمي به ايران تضمين شود 
  !:متكي توي دهن او مي زند

  
، )  اكتبر2(  به گزارش خبرگزاريها  ◄

برغم : ايران بطور مداوم مي گويد
صدور قطعنامه ها از سوي شوراي 
امنيت، به غني سازي اورانيوم ادامه 

با وجود اين، عالمت نيز مي . مي دهد
. دهد كه ممكن است تغيير رويه بدهد

نده چنانكه علي اصغر سلطانيه، نماي
ايران در آژانس بين المللي انرژي 

بسا ايران در موضع : اتمي، مي گويد
خود تجديد نظر بدهد بشرط اين كه 
يك تضمين قانوني بين المللي تحويل 
  .سوخت اتمي به ايران را تضمين كند

     دال كلين، رئيس كميسيون 
عرضه : تنظيمات اتمي امريكا، مي گويد

ن سوخت اتمي فراوان است و ايرا
آسان مي تواند از بازار بخرد و نياز 

  . ندارد كه خود آن را توليد كند
      اما دادن تضمين بين المللي روبرو 
است با چندين مانع در سازمان ملل 
متحد روبرو است و احتمال نمي رود 

  .در آينده نزديك ميسر باشد
 5(  به گزارش خبرگزاري فرانسه ◄

ي،  اكتبر، متك4، در )2008اكتبر 
حتي اگر : خارجه، گفته است» وزير«

هم دادن سوخت اتمي به ايران 

تضمين شود، ايران به غني سازي 
هدف . اورانيوم ادامه خواهد داد

ايران رسيدن به خودكافي از لحاظ 
بنا بر اين، تا . سوخت اتمي است

رسيدن به اين هدف، برنامه اتمي صلح 
ايران . آميز خود را ادامه خواهيم داد

تواند به تضمين هاي قدرتهاي نمي 
  جهاني، بخصوص امريكا، دل بسپرد، 

  
شكست البي اسرائيل در * 

گذراندان قطعنامه دلخواه از 
  :مجلس نمايندگان امريكا

  
 شكست البي اسرائيل در به تصويب ◄

مجلس نمايندگان امريكا رساندن 
قطعنامه دلخواه خود، موضوع مقاله 

 27( در آنتي وار Jim Lobeجيم لب 
  : شده است) سپتامبر 

   شكست غير منتظره كساني كه خود ●
مي خوانند، مهم »  البي اسرائيل«را 

  كه مؤسسه 362قطعنامه . است
كميته امريكائي اسرائيلي «قدرتمند 

به تصويب ) AIPAC(» امور عمومي
مجلس نمايندگان امريكا  رساندن آن 
را در رأس برنامه خود در سال جاري 

  .ود، به تصويب نرسيدقرار داده ب
    يك كوشش غير منتظره و سخت 

توسط يكچند از جمعيت هاي محلي  
 امريكائي – امريكائي و يهودي –ايراني 

و گروههاي طرفدار صلح و مذهبي 
حاال .  مانع از تصويب قطعنامه شدند

 اسرائيلي امور –كميته امريكائي 
كار به تصويب : عمومي مي گويد
 بعد از انتخابات رساندن قطعنامه را،

 نوامبر و يا سال 4رياست جمهوري در 
  . آينده، از سر خواهد گرفت

 گاري آكرمن، نماينده مجلس كه ●
مبتكر قطعنامه است، به واشنگتن تايمز 

پس از آنكه كنگره كار : گفته است
خود را از سرگرفت، ما قطعنامه را، با 
امضاهاي بيشتري تقديم مجلس 

 270ه است او افزود. خواهيم كرد
  .نماينده از قطعنامه حمايت مي كنند

 قطعنامه جلوگيري از مجهز شدن ●
براي منافع « ايران به اسلحه اتمي را 

» ملي اياالت متحده امريكا، حياتي
گنجاندن اين عبارت . توصيف مي كند

در قطعنامه بمعناي توجيه اقدام نظامي 
قطعنامه از رئيس . بر ضد ايران است
هد بالدرنگ، به جمهوري مي خوا

كوشش بين المللي برخيزد و 
مجازاتهاي اقتصادي را سخت افزايش 
دهد و بر فشارهاي سياسي و 
ديپلماتيك به ايران بيفزايد به ترتيبي 
كه ايران ناگزير شود غني سازي 

  .اورانيوم را متوقف كند
     از جمله تحريم ها كه قطعنامه 
خواستار اعملشان است، تحريم صدور 

ده هاي نفتي به ايران و تفتيش فرآور
همه مسافران و هواپيماها و كشتي ها و 
خودروهاي ايراني و بارهائي است كه 
بسوي ايران حمل مي شوند و يا از 

  . ايران حمل مي شوند
 تهيه كنندگان قطعنامه تكذيب مي ●

كنند كه قطعنامه كه در آن، هيچ ماده 
اي كه اجازه جنگ با ايران را بدهد، 

اما قطعنامه محاصره .  داردوجود ن
ايران را مقرر مي كند كه بنا بر قانون 

  .بين المللي، اقدام به جنگ است
 Deborah    بنا بر قول دبورا دلي 

Delee صلح هم « ، رئيس سازمان
كه سازماني صيونيست است،  » اكنون

ابهام قطعنامه، خواه عمدي بوده باشد 
و چه سهوي،  از ديد صاحب نظران، 

ن اجازه محاصره زميني و دريائي متضم

و هوائي ايران، يعني اجازه جنگ با 
اين سازمان اصرار مي . ايران است

ورزد كه حكومت امريكا وارد گفتگوي 
  .مستقيم با ايران شود

 در ماه ژوئيه، دو نماينده از حزب ●
دموكرات، يكي روبرت وكسلر و 
ديگري بارني فرانك كه در آغاز از 

 بودند، تغيير نظر حاميان عمده طرح
دادند و خواستند كه متن تغيير كنند و 
هرگونه عبارتي كه بكار توجيه جنگ 
بر ضد ايران آيد، حذف شود و در آن 
ماده اي گنجانده شود خواستار ورود 

  .امريكا به گفتگوي مستقيم با ايران
 قطعنامه، در ماه مه،  كمي بعد از ●

 –اجتماع ساالنه  كميته امريكائي 
ئيلي امور عمومي، با حضور اهود اسرا

اولمرت، نخست وزير اسرائيل، تقديم 
در آن اجتماع، اولمرت، . مجلس شد

خطاب به نانسي پلوزي، رئيس مجلس و 
: نمايندگان تهيه كننده قطعنامه گفت

مجازاتهاي اقتصادي بر ضد ايران وضع 
شده اند اينك نوبت اقدام به عملي 

م به مي بايد اقدا. قاطعانه تري است
محاصره دريائي ايران كرد تا كه ايران 
از اجراي برنامه اتمي خود دست 

  .بردارد
 درست يك هفته پيش از  طرح ●

كميته «قطعنامه در مجلس نمايندگان، 
نامه »  اسرائيلي امور عمومي–امريكائي 

اي را ميان نمايندگاني توزيع كرد كه 
در اين . از قطعنامه حمايت نمي كردند

برداشت را كه قطعنامه توجيه نامه  اين 
» سخت بي معني«گر جنك است را 

و نيز، در نامه، تأكيد شده . توصيف كرد
بود كه ايران در كار توليد بمب اتمي 
و سلطه بر منطقه است و تهديدهاي 
روزافزوني براي امنيت ملي و منافع 

  . حياتي امريكا است
 شكست اين كميته در به تصويب ●

ميت ويژه دارد چرا رساندن قطعنامه اه
كه هفته تشكيل اجالس عمومي سازمان 
ملل با شركت رؤساي دولتها بود و 
احمدي نژاد نيز در نيويورك بود و به 
سخنان تحريك آميز خود برضد 
اسرائيل و در باره پايان كار 

يعني .  امپراطوري امريكا ادامه مي داد
همان حرفهائي را مي زد كه اين 

 بر نمايندگان كميته دست آويز فشار
  .براي تصويب قطعنامه كرده بود

  
كه گويا، در آن، » لب تاب«*

ساخت سالح اتمي ثبت بوده 
است را اسرائيل ، با توجه به بي 
اعتباري كامل مجاهدين خلق 
در ايران، ترجيح داده اند از 

» مدرك«طريق سلطنت طلبها، 
  !:بر ضد ايران كنند

  
 Information Clearingسايت ◄

House  )8 مقاله مفصلي ) 2008 اكتبر
حاكي از وجود برنامه » مدارك«به 

توليد بمب اتمي ايران، به قلم محمد 
در شماره . سهيمي انتشار داده است

  آينده، نكات عمده آن را در شماره 
. آينده از نظر خوانندگان مي گذرانيم

در خور توجه اين كه بنا بر اين مقاله، 
ري سازمان اسرائيل با مشاهده بي اعتبا

مجاهدين خلق به رهبري مسعود 
رجوي در ايران، ترجيح داده است 

» سلطنت طلبها«را توسط » لب تاب«
  ! مطرح كند

  
  10 در صفحه

  

 از كدام راه؟
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وزيرخارجه روسيه به اولمرت * 
روسيه موافق : گفته است

جلوگيري از مجهز شدن ايران 
  :به سالح اتمي است

  
، ) اكتبر6( به گزارش آسوشيتدپرس ◄

، نخست وزير اسرائيل به مسكو اولمرت
در روز ورود، از وزير . رفته است

خارجه روسيه خواسته است روسيه به 
كوشش بين المللي براي جلوگيري از 
مجهز شدن ايران به سالح هسته اي 

سرگي الوروف، وزير خارجه . بپيوندد
روسيه موافق : روسيه، به او گفته است

جلوگيري از مجهز شدن ايران به 
  .هسته ايستسالح 

هرگاه براستي دوران : انقالب اسالمي
تحريك و تحريك متقابل به سر رسيده 
باشد، انقالب مهمي در روابط بين المللي 

بدين انقالب، مافياهاي . روي داده است
 مالي حاكم بر ايران،  خلع –نظامي 

سالح مي شوند و در معرض انحالل قرار 
  :مي گيرند

  
  

مافياهاي 
  1 –» اطالعاتي«

  
  

فالحيان با وجود آنكه خود حاكم ...«
 و در موارد "شرع بود، اما معموال

خاص، احكام حذف محاربان را 
او اين احكام . كرد  صادر نمي"شخصا

اهللا  اهللا خوشوقت، آيت را از آيت
اهللا  اهللا خزعلي، آيت مصباح، آيت
االسالم   نيز از حجت"جنتي و گاها
كرد و  اي دريافت مي محسني اژه

ما فقط به آقايان . داد  ما ميبدست
رسانديم و بعد هم  اخبار و اطالعات مي

 وقتي "مثال. مانديم دستور ميمنتظر 
باخبر شديم كه حاج احمد آقا در 
جلسات خصوصي به مسئوالن نظام و 

آن . كند حتي به واليت امر اهانت مي
را ارجاع داديم و بالفاصله دستور آمد 

ا زير كه همه رفت و آمدهاي ايشان ر
نظر بگيريد و از مكالمات و مالقاتهاي 

ما هم بمدت . ايشان نوار تهيه كنيد
متأسفانه . يكسال همين كار را كرديم

حاج احمد آقا به راه يك طرفه بدي 
. وارد شده بود كه برگشت نداشت

وقتي دستور حذف حاج احمد آقا را 
آقاي فالحيان به من ابالغ كرد 
مضطرب شدم و حتي به ترديد فرو 

دو روز بعد همراه با آقاي . رفتم
اهللا مصباح  فالحيان به ديدار آيت

اي و  رفتيم، آقايان محسني اژه
 "البته بعدا.  بادامچيان هم آنجا بودند

حاج آقا خوشبخت هم از بيت آمدند 
 آنجا و نظر جمع بر اين بود كه نبايد به
كساني كه با ولي امر مسلمين خصومت 

بخشي از (» ...كنند، رحم كرد  مي
   )اعترافات سعيد امامي

) واواك(   وزارت اطالعات ايران 
ازبدو تاسيس  محل گردهمايي افراد 
جنايتكاري شد كه خميني آنها را 

گمنامي اين . سربازان گمنام خواند
افراد به اين دليل بود كه به علت  

ال غير قانوني و غير انساني  كارها و اعم
دوست نداشتند كسي نام اصلي آنها را 
بداند  و به همين دليل بود كه معموال 
. از چند نام مستعار استفاده مي كردند

اين امر كار محقق را در شناسايي اين 
  . جنايتكاران سخت تر مي كند

 اين وزارت خانه  متشكل از افراد و
گروههائي است كه به باندهاي 

مافيايي ديگر وابستگي تام و 
نمايندگان باندهاي . كامل دارد

ديگر در بسياري از اوقات در 
اين وزارت خانه جمع مي شوند 
و كاربردي يكسان  در سركوب 
حركتهاي ملي و آزادي 

 . خواهانه دارند
  برخي از نيروهاي سپاه پاسداران و 
همچنين نيروهاي باند مافيايي قوه 

اي باند مافيايي قضاييه و نيز نيروه
رسانه اي و سياسي وسركوبگر هاي 
خياباني با اين وزارتخانه ارتباط 

 :به عنوان مثال. تنگاتنگ دارن 
 علي –باند مافياي قضايي و واواك * 

 – مصطفي پور محمدي –فالحيان 
 – روح اهللا حسينيان –علي رازيني 

شهري   محمد ري–دري نجف آبادي
 –  محسني اژه اي– علي يونسي –

 حسن زارعي دهنوي –سعيد مرتضوي 
با واواك  ...   و– قاضي حداد –

البته عموم اعضاي . همكاري مي كنند
مافيايي قوه قضاييه كه در بخش قوه 
قضاييه معرفي شدند با واواك در رابطه 

 . هستند
:  باند مافياي نظامي و  واواك*

 – محسن رضايي –مرتضي رضايي 
حيدي  و– رمضاني –محمد رضا نقدي 

 – محمد حسين زاده حجازي –
 ... حسين اهللا كرم و–غالمعلي رشيد 

حبيب : باند مافياي سياسي و واواك* 
  اسداهللا بادمچيان -اهللا عسگر اوالدي 

 – مرتضي نبوي – محمد رضا باهنر –
 واعظ –محمد غرضي –بهزاد نبوي 

 صفار – مرتضي بختياري –طبسي 
ه تحت نظر بيت علي خامن... هرندي و 

اي و بنا بر موقع و وضعيت سياسي، با 
  .مشورت با  اكبر هاشمي رفسنجاني

:  باند مافياي رسانه اي و واواك* 
 – صفار هرندي –حسين شريعتمداري 

 – عباس سليمي نمين –حسن شايانفر 
 – مرتضي نبوي –علي حسين پناه 
 – حسين انتظامي –محمد رضا باهنر 

ت  عز– حسين فدايي –علي الريجاني 
 ...  سرافراز و –اهللا ضرغامي 

باند مافياي سركوب هاي خياباني و * 
 حسين اهللا –عبداهللا محتشم :  واواك

 محمد رضا – مسعود ده نمكي –كرم 
 محمد پناهيان – كميل كاوه –نقدي 

 محمدي – مير حجازي – سلطاني –
 ... ابوالمعالي و–گلپايگاني 

: باند مافيايي ترورها و واواك* 
 جواد وعيدي –پور محمدي مصطفي 

 – محمد حجازي – محمد جعفري –
 مرتضي – قاسم سليماني –وحيدي 

 – پور قناد – علي فالحيان –رضايي 
 – روح اهللا حسينيان –علي معصومي 

 ...  و–خوش كوش 
: باند مافياي اقتصادي و واواك* 

 حبيب اهللا عسكر –مرتضي نبوي 
 – فروزنده – واعظ طبسي –اوالدي 

 محسن رفيق –مير حجازي اصغر 
 احمد – محمد ريشهري –دوست 
 ... جنتي و 

    بطوري كه  مشاهده مي شود روابط 
ميان هشت گروه مافيايي به چه صورت 
برقرار است كه در بخش قوه قضاييه 
نيز به آن اشاره شد و در بخش هاي 
. ديگر نيز اشاراتي  به آن خواهد شد

برخي افراد در چند گروه هستند و 
 .ارتباط چندگانه اي با واواك دارند

    در مقدمه گفته شد كه اين نيروها به 
صورت افقي و عمودي در ميان 
گروههاي خود و ديگر گروهها در 

مد هستند و با اين جابجايي ها آرفت و 
مي توانند در برنامه ريزي ها و 
هماهنگي ها شركت كنند  كه در اين 

مورد تنها به چند مورد جهت ياد 
 :  وري اشاره مي شود آ
 محمود احمدي نزاد عضو سپاه ●

 عضو –پاسداران در باند مافياي نظامي 
ول گروههاي ئشوراي نگهبان و مس

  عضو –نظارتي در باند مافياي سياسي 
و ياور در حمله به اجتماعات 
دانشجويي و مردمي در باند مافيايي 

 عضو در –سركوب هاي خياباني 
ختي به همراه سرقت و قاچاق مواد سو

سردار صادق محصولي در اورميه كه 
  عضو  -پرونده آنان هنوز باز است 

باند مافياي اقتصادي و نيز عضو باند 
مافيايي ترورها در خارج و داخل 

 .... كشور و
 مصطفي پور محمدي  عضو باند ●

مافيايي قوه قضاييه و نيز عضو باند 
 عضو باند مافيايي –مافيايي واواك 

 عضو – داخلي و خارجي ترورهاي
باند مافيايي سياسي با پست وزارت 

 –كشوري در حكومت احمدي نژاد 
عضو باند سركوب هاي خياباني در 
جريان حمله به اجتماعات مردمي و 
كارگري و دانشجويي و زنان و معلمان 

و عضو باند مافياي اقتصادي كه در ... و 
چندين مؤسسه و شركت و نهاد از 

 .رجسته استاعضاي مهم و ب
     با بررسي هايي كه انجام شده و نياز 
به تحقيق بيشتري نيز دارد   به نظر مي 
رسد كه نيروهاي اين وزارتخانه 

 : متشكل شده اند از
 نيروهاي سازماني خود وزارتخانه – 1

كه به گروههاي مختلفي تقسيم مي 
 شوند

 ۵٧ي كه در انقالب  سال ي نيروها- 2
ها  عمدتا در حال اين. شركت كرده اند

پاكسازي و بازنشسته شدن هستند و طي 
سالهاي گذشته نيز به انحاء مختلف 

تعدادي از . مورد تصفيه قرار گرفته اند
آنها به خارج از كشور مهاجرت نموده 
و برخي در اتفاقات ساختگي كشته 

 .شده اند 
 نيروهاي خشن و جنايتكار وابسته به -3

 :نظام واليت كه عبارتند از 
 نيروهاي مرتبط با هيات موتلفه -

  نيروهاي اين جمعيت بعد -اسالمي 
از انقالب در اكثر جنايت هاي رژيم 
واليت فقيه شريك بوده اند و مقامات 

 نظامي و اطالعاتي را تصدي -امنيتي 
از آن جمله هستند  . كرده اند

بادامچيان و مرتضي نبوي و عسگر 
  ...اوالدي و  باهنر و الجوردي و 

 نيروهاي مرتبط با سازمان مجاهدين  -
اين نيروها نيز از بدو : انقالب اسالمي

انقالب در كليه امور مرتبط با سركوب 
و دستگيري و شكنجه و بازجويي و 

در حال . اعدام ها  شركت داشته اند
كساني . حاضر اصالح طلب شده اند

چون  سعيد حجاريان و مصطفي تاج 
بوي  و زاده و محسن آرمين و بهزاد ن

خسرو قنبري تهراني و نعيمي پور و 
امروز ... علوي تبار و عطريان فر و

برخي براستي خواستار . اصالح طلبند
شده اند و برخي » اصالح ساختاري«

ديگر مي خواهند در محدوده رژيم، 
  . متصدي امور باشند

:   نيروهاي مرتبط با انجمن حجتيه-
اين نيروها نيز از ابتداي انقالب با 

 امنيتي -ود به بخش هاي اطالعاتي ور
توانستند بخشي از اين وزارت خانه را 

از جمله .  در اختيار خود بگيرند
محمد رضوي و سرهنگ اقارب 

  ...پرست و سرهنگ كتيبه و  
 نيروهاي مرتبط با مدرسه حقاني و -

با پيروزي : حوزه هاي علميه قم
انقالب، نيروهاي تازه به دوران رسيده 

ر اساس نقشه قبلي براي روحانيت ب

كسب تمامي قدرت، بخشي از 
نيروهاي خود را كه در خشونت و 
كينه و دشمني با مبارزان سياسي 
بيشتر از همه آماده بودند را وارد اين 

اين افراد تا به حال . بخش ها كردند
نيز در اين وزارت و نيز در  مافياهاي 
ديگر، از جمله در باندهاي قوه قضاييه 

اي سياسي به كار مشغول و باند ه
از مهمترين آنها مي توان .  هستند

مصطفي پور محمدي و علي فالحيان 
و علي رازيني و ابراهيم رازيني و 

را نام ... محسني اژه اي و  ريشهري و
  . برد

مأمور  نيروهاي وابسته به سازمانهاي - 3
 از افراد :جاسوسي خارج از كشور

همه نام برد ولي از مي توان بيشماري 
 مصطفي پور و سعيد امامي ،مهمتر

 هستند كه باني محمدي و عاليخاني
ينده در آدر . باندهاي مافيائي شده اند

و كارهاشان توضيحات الزم نها  آمورد 
 .د شدنخواهداده 

فرقه افراد مشكوك  به عضويت در  -4
با توجه به نفوذ نيروهاي اين . بهاييت

 فرقه قبل از انقالب در ميان نيروهاي
امنيتي و اطالعاتي بعد از انقالب نيز 
برخي از اعضاي خشونت طلب اين 
فرقه كه مانند خود واليتيون در پي 

 وارد اين باند ،كسب قدرت هستند
 كه مي توان از خود سعيد ه اندشد

امامي و روح اهللا حسينيان و قوام نام 
 .برد
 نيروهاي مرتبط باسلطنت طلبان و -۵

انقالب و ايجاد  با پيروزي : ساواكي ها 
تغييرات گسترده در ميان نيروهاي 

 برخي از افراد ،امنيتي و اطالعاتي
 نيز توانستند  هاوابسته به اين گروه

وارد اين وزارتخانه شوند و به كارهاي 
نها آاز ميان . مخرب خود ادامه دهند

مي توان باز هم به سعيد امامي اشاره 
كرد كه چند جانبه كار مي كرد و نيز 

كه پست هاي مهم اين ... يخاني و عال
 .وزارتخانه را در اختيار داشتند

 نيروهاي موجود در سازمانهاي -6
ديگر كه خود به تنهايي باندهايي را 
ايجاد كرده اند ولي با اين وزارتخانه 
ارتباط كامل دارند و در مجموع كليه 
نيروهاي امنيتي و اطالعاتي تحت 

 از نظارت بيت رهبري قرار گرفته است
 :جمله 
اين :  اطالعات سپاه پاسدارانافراد ●

، يك گروه  از بدو انقالبافراد
اطالعاتي را تشكيل مي دادند كه با 
احمد خميني كار مي كردند و تنها او 

با تشكيل سپاه، . از هويتشان آگاه بود
 هم . اطالعات سپاه را بوجود آوردند

اطالعات سپاه واواك اكنون نيز 
 تحت نظر رود و موازي بشمار مي 
 از جمله سران .خامنه اي است

 محسن ازمي توان اطالعات سپاه 
و   وحيديومرتضي رضايي  ورضايي 

 .  خسرو تهراني  نام بردسليماني و قاسم
 اين :نيروي انتظامي  اطالعات افراد●

 موازي نيز پس از ادغام اطالعات
و نيروهاي كميته انقالب اسالمي 

مد و آ وجود شهرباني و ژاندارمري به
تا به حال به كار خود به عنوان 

 از . داده استموازي ادامه اطالعات 
 از مي توان اطالعات سران اين 

 صدر و رمضاني وغالمرضا نقدي 
 .نام برد لطفيان واالسالم 

اين قوه : اطالعات قوه قضاييه افراد ●
نيز براي خود واواك ايجاد كرده 

احساس قوه قضائيه زماني كه . است
 ،  در دوران خاتميواواك،كرد كه 

خود دست باب طبع عمل نمي كند، 
واواك .  زدايجاد واواك موازيبه 

مافياهاي حاكم بر قوه قضائيه نيز به 

مرتبط  » بيت رهبري«اطالعات بخش 
نوع واواكي ها، ن ي از سران ا. است

  .نام برد الياس محمودي ازمي توان 
 نيروهاي اطالعات بسيج سپاه ●

 نيز از بدو انقالب افراد  اين :رانپاسدا
در كليه امور امنيتي و اطالعاتي 

جمع بكار بوده اند و كارشان مشغول 
 مبارزان و در بارهوري اطالعات آ

 ابتدا تحت افراد اين .استمخالفان 
 و بعدها به ندنظارت هيات موتلفه بود

با وجود  .شدندسپاه پاسداران وصل 
 اين، بعنوان اعضاي يك سازمان

د و نبه كار خود ادامه مي دهاطالعاتي 
اطالعات مربوط به مخالفان سياسي در 
شهرها را از طريق مخبران خود جمع 

وري و در اختيار سپاه پاسداران قرار آ
 .دنمي ده

 مركز اصلي :» بيت رهبري واواك «●
اطالعات و امنيت كشور در واقع در 

هر چند كه . اين بيت قرار گرفته است
اي به اين نام وجود دارد اما وزارتخانه 

همواره همه كارهاي اين وزارتخانه 
تحت نظارت و فرماندهي اين بيت 

» واليت«بوده است كه از دوران 
 اين كار به اصغر مير ، خامنه ايمداري

 هنوز هم . شده استحجازي واگذار 
اين واواك و واواكهاي » وزير«او 

 و بر كليه نيروهاي امنيتي و ديگر است 
عاتي و حتي وزارت اطالعات اطال

نها را با فعاليتهاي آنظارت كامل دارد و 
 .، تهيه و ابالغ مي كندنظر رهبري

اين :  سازمان اطالعات ارتش●
امروزه، . سازمان چند نوبت تصفيه شد

به كمك نيروهاي امنيتي و اطالعاتي 
حافظ رژيم واليت فقيه، در كار 
شناسائي نظاميان مبارز و كمك كار 

 قواي امنيتي و اطالعاتي و ديگر
از رؤساي اين سازمان، . قضايي است

مي توان از  سرهنگ كتيبه و سرهنگ 
  . نظران نام برد

 افراد  مرتبط با گروههاي مخالف -7
  :كه در واواك  نفوذ دارند مانند

افراد .  افراد وابسته به حزب توده●
اين گروه سياسي از ابتداي انقالب 

ي و اطالعاتي درميان نيروهاي امنيت
» توبه«بعضي از آنها . نفوذ كرده اند

كرده اند و شناخته اند مثل شهبازي و 
برخي ديگر، بسا هنوز در رده پايين  

  . اين  وزارتخانه مشغول بكارند
 افراد وابسته به حزب زحمتكشان ●

اين افراد از آنجا كه : دكتر بقائي
خيلي به افكار واليتيون نزديك 

ابتداي انقالب وارد بودند،  از همان 
اين گروههاي اطالعاتي شده اند و 

  .همچنان در واواك مشغول بكارند
 افراد وابسته به سازمان مجاهدين ●

افراد اين سازمان نيز از ابتداي :  خلق
انقالب در ميان نيروهاي امنيتي و 

بعد از . اطالعاتي نفوذ كرده بودند
تصفيه هاي مكرر در ميان اين نيروها 

از آنها تصفيه شدند و تعدادي بسياري 
.  نيز توبه كردند و در خدمت ماندند

اما به نظر مي رسد كه هنوز تعداد 
اندكي افراد هوادار  اين سازمان در 

بديهي . رده پايين  وجود داشته باشند
است واواك نيز در اين سازمان نفوذ 

  . كرده و افراد خود را دارد
 در:  نيروهاي وابسته به كمونيستها●

ابتداي انقالب برخي از افراد اين 
گروهها نيز در واواك نفوذ كرده 

ضربات سختي به مبارزان از . بودند
سوي افراد اين گروه ها و حزب 
. توده و حزب زحمتكشان وارد شدند

به نظر مي رسد هنوز هم اندك 
نيرويي از اين گروهها در ميان افراد 

  .رده پايين اين وزارتخانه باشند
  

  11 در صفحه
  

  از كدام راه؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
11 
 

 
 

 1387   آبان 5 مهر تا 22     از708 شماره 2008   اكتبر   26   تا   13 ا ز

 

واواك به چه نوع فعاليتها * 
  :مشغول بوده است و هست

  
    واواك و نيروهاي وابسته  به آن،  
از ابتداي انقالب در قلمرو هاي زير 

  : فعاليت مي كرده است
 خبرگيري و تهيه اطالعات از - 1

  . مبارزان 
 برنامه ريزي دستگيري مبارزان و - 2

  . مردم عادي
مديران  برنامه ريزي دستگيري - 3

شركتهاي بازرگاني و صنعتي و 
  ... مؤسسات انتشاراتي و

  دستگيري و بازجوئي با استفاده - 4
از شكنجه به قصد گرفتن اعتراف 

 در حال .دلبخواه خود از مبارزان
حاضر از دانشجويان و كارگران و 
زنان و معلمان و پزشكان و وكال و 
بازاريان و استادان و بسا بيشتر از همه، 

  . وحانياناز ر
:   شركت در ترورها و قتل– ۵

. ترورهاي سياسي در خارج از كشور
 مورد از 500فهرستي شامل حدود 

اين ترورها و قتلهاي سازمان داده 
  . شده، در دست است

 ايجاد حادثه هاي خونين بقصد – 6
بهره برداري از آنها در ايجاد جو 

بيش از صد . خفقان و يا تشديد آن
ري در مراكز مورد از بمب گذا

مذهبي و فرهنگي در داخل و خارج 
از جمله . از كشور، فهرست شده اند

بمب گذاري در حرم امام رضا در :
مشهد و بمب گذاري در فلكه آب 
مشهد و بمب گذاري در خيابانهاي 
تهران به هنگام انتخابات رياست 
جمهوري احمدي نژاد و تهديد هاي 
آن زمان و بمب گذاري در 

 فراوان در شهر تهران و اتوموبيلهاي
بمب گذاري در مساجد شيعيان و 
اهل سنت در زاهدان و بمب گذاري 
در مركز يهوديان در آرژانتين و بمب 

گذاري در مقر امريكاييان در لبنان و  
بمب گذاريها در فرانسه و بمب 

گذاري در مقر فرانسويان در بيروت و  
بمب گذاري هاي مكرر در عراق و 

شهر اهواز و بمب بمب گذاري در 
گذاري در شهر شيراز  و بمب گذاري 

  ... در شهر زاهدان و 
 ترور مبارزان و مخالفان داخلي از - 7

  :جمله 
 از كشيشهاي كشيش ميكائيليان●

  . مسيحي مقيم ايران
 منوچهر صانعي و همسرش فيروزه ●

   كالنتري
 دبير حزب ملت – داريوش فروهر ●

  . ايران
ر و همرزم  پروانه اسكندري همس●

 .داريوش فروهر
 سعيدي سيرجاني نويسنده معروف ●

  . كتاب ضحاك مار دوش
 خسرو بشارتي كه به وسيله گلوله در ●

  .شهر كن به قتل رسيد
 حسين سرشار خواننده ايران اي مرز ●

  .پر گهر كه در آبادان به قتل رسيد
 فاطمه قائم مقامي سرمهماندار ●

  . هواپيما
ك آقاي  دكتر فالح يزدي پزش●

  . منتظري
 محمد تقي زهتا بي مورخ و زبان ●

  .شناس
 شيخ محمد ضيائي امام جمعه ●

  . بندرعباس
 و پسرش   حميد حاجي زاده●

 بخاطر اينكه اشعار ملي مي  كارون
  . سرود
   معصومه مصدق، نوه دكتر مصدق ●
 مهندس كريم جلي و همسرش ●

  . فاطمه امامي
 متخصص   دكتر جمشيد پرتوي●

هاي قلب كه پزشك احمد بيماري

خميني بود و در خانه خود بطور 
  . مشكوكي كشته شد

 جواد امامي كارشناس داد گستري و ●
همسرش سونيا ال ياسين كه در خانه 

  . خود كشته شدند
 سعيد قيدي از پرسنل نيروي هوائي ●

كه جنازه او  با ضربات چاقو كشته شده 
  . بود در سعادت آباد پيدا شد

  ني نويسنده و فعال سياسي  پيروز دوا●
 فرزينه مقصود لو و خواهرزاده اش ●

  . شبنم حسيني
 ابراهيم زال زاده نويسنده و روزنامه ●

  . نگار
روان (  كشيش محمد باقر يوسفي ●

  ).بخش 
 دكترعبدالعزيز مجد استاد دانشگاه ●

       .زاهدان از پيروان مذهب تسنن
 دكتراحمد صياد از متفكران اهل ●

  . سنت
 سيامك سنجري كه توسط همين ●

  .باند با چاقو به قتل رسيد
 فاروق فرساد اهل سنت كه با آمپول ●

  .هوا كشته شد
 محمد ربيعي امام جمعه كرمانشاه ●

  .كه با آمپول هوا كشته شد
  . اشرف السادات برقعي در قم●
 احمد مير عاليي نويسنده و مترجم ●

  .در اصفهان
  . هد مهندس  حسين برازنده در مش●
 كه يك مسلمان   حسين شاه جمالي●

    .مسيحي شده بود
  .  كشيش ديباج●
 و كشيش هاپيك   ميكائيليان●

  . هوسپيان در كرج
 شمس الدين امير عالئي نخستين ●

سفير جمهوري اسالمي در فرانسه 
همكار زنده ياد دكتر مصدق و از 

  . رهبران جبهه ملي
 دكتر تقي تفتي و همسر و دو ●

   .فرزندشان
  . جواد سنا●
  .  زهرا افتخاري●
   سيد محمودميداني، ،  جالل متين●
   محمد مختاري، ●
   جعفر پوينده، ●
   مجيد شريف نويسنده،●
  .. و بسيار ديگران ●
 آدم ربائي و طرح ريزي قتل هاي – 8

  ...: دستجمعي و ارسال اسلحه و
  ربودن فرج سركوهي و پيروز ●

دواني كه اولي بدين خاطر كه در 
همان روز ربودنش افشا شد، جان سالم 

  . بدر برد و دومي به قتل رسيد
 طرح قتل نويسندگان عازم ارمنستان ●

  . كه اجرا هم شد اما شكست خورد
ارسال اسلحه به سوي فلسطين و ●

زماني . دادن گزارش آن به اسراييل
كه قرار بود روابط اسراييل و 
فلسطينيان بهبود يابد و در نتيجه ايران 

 ارسال يك كشتي مهمات از سكوهاي با
مخفي خود به سوي درياي مديترانه و 
كشف آن از سوي اسراييل موجب 
تشديد تنش ميان ايران و اسرائيل و 

  . شد... اسرائيل و فلسطين و
 ارسال مواد منفجره و موشك به ●

اطريش جهت حمله به مركز ناتو كه لو 
   .رفت
:  شركت در سركوب هاي خياباني●

 كه حضور واواكي ها در آنها مواردي
سركوب : عيان بود، عبارتند از

اعتراضات مردمي مشهد و سركوب 
دانشجويان در خوابگاه دانشگاه تهران 
و سركوب اجتماع زنان در ميدان 
هفت تير و  حمله به مردم در جريان 

  . راهپيمايي هاي اعتراض آميز تهران
 شركت در به قتل رساندن زندانيان ●

در انجام . اپديد كردن آنهاسياسي و ن

اين گونه جنايتها، واواكي ها، از  
كمك و ياري مأموران دژخيم صفت 

تعداد . قوه قضاييه برخوردار مي شوند
افرادي كه در زندانهاي كشور به قتل 

تنها . رسانده اند، از صدها متجاوز است
چند مورد بر افكار عمومي معلوم شده 

 و اكبر محمدي و زهرا كاظمي: اند
  . زهرا بني يعقوب 

  
  :تأسيس واواك* 
  

    تاريخچه تاسيس واواك  به سال 
  بر مي 60بعد از كودتاي خرداد 

اين امر نشان مي دهد كه قبل .  گردد
از آن كه واواك تاسيس شود كليه 
كارهايي كه مربوط به اين وزارتخانه 
مي شد توسط برخي از گروههاي 
خود سر و غير متمركز انجام مي 

  .ندشد
    در سالهاي اول انقالب، هر گروه و 
دسته و مركز قدرتي، بدون هماهنگي 
با ديگر مراكز، گروه اطالعاتي داشت 

به گونه اي .  و خود سر عمل مي كرد
كه گاهي اوقات پيش مي آمد كه 
فردي توسط گروهي دستگير ميشد و 
بعد از بازجويي آزاد مي شد ولي 
 فرداي آن روز، توسط گروه ديگري

  .دستگير و به زندان فرستاده مي شد
   درگيري هاي اول انقالب به دليل 
عدم هماهنگي اين نيروها مشكالت 

از جمله  . بسياري را به بار آورد
مهمترين موارد، مورد دستگيري 

او توسط . فرزند آيت اهللا طالقاني بود
يكي از  افراد كميته، به نام محمد 

غرضي .  غرضي دستگير شده بود
 بود كه فعاليت سياسي خود را كسي

از عضويت در سازمان مجاهدين 
خلق شروع كرده و بعد از آنها جدا و 

شكستن «به پاداش . ضد آنها شده بود
، به استانداري »اسطوره طالقاني

خوزستان رسيد و عامل متالشي شدن 
لشگر خوزستان، در ايام پيش از تجاوز 

بعدها، وزير نفت شد و . عراق شد
ردهاي بسيار كرد و اينك، خورد و ب

  . كاخ او، مركز ارتباط با انگليسها است
     بهر رو، از وي مي خواستند كه 
فرزند طالقاني و كساني را آزاد كند 
كه با او دستگير كرده بود و او از اين 

كار به جايي . كار خودداري ميكرد
رسيد كه طالقاني از تهران به صورت 

يني به قهر خارج شد و با دلجويي خم
  .تهران بازگشت

    در ابتداي انقالب كه واواك 
وجود نداشت، جمع آوري اطالعات 
و دستگيري ها و شكنجه و بازجويي 

برعهده چند گروه و مركز بود  ... ها و
  :به شرح زير 

   اطالعات سپاه پاسداران-1
   )2ركن (  اطالعات ارتش -2
 اطالعات كميته هاي انقالب -3

  اسالمي
   دفتر نخست وزيري  اطالعات-4
   اطالعات دادستاني انقالب  -5

        در زير به هر كدام از آنها مي 
  .پردازيم

 در رابطه با اطالعات سپاه پاسداران 
نوشته حميد ذاكري را مي آوريم كه 

  .دقيق نوشته شده است
  
   اطالعات سپاه پاسداران  -  1
   

نظام فرماندهي در دروه اول تاسيس    
مانند   مشخصات سازمانيسپاه فاقد

. ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي است
فرماندهي و ساختار سپاه فاقد درجه 

نظامي است و انتصابات آن بر  بندي
اساس روابط سازماني قبل از انقالب و 

هاي فردي و  توانايي نيز تا حدودي
نزديكي به مراكز قدرت انجام 

پذيرش نيروهاي ستاد مركز . گيرد مي
وري بصورت مجزا و با سپاه كش و

. گيرد فرايند متفاوتي صورت مي
مركز سپاه  نيروهايي كه براي ستاد

شوند بصورت مستقيم وارد  پذيرش مي
 شوند بلكه معموال با مراحل گزينش نمي

معرفي ديگر اعضاي ستاد، وارد پروسه 
شوند اين پروسه بسيار  عضو گيري مي

در طي اين . است كند و نيز سخت
هاي  ت وسيع و مصاحبهدوره تحقيقا

 هاي گيرد تا گرايش طوالني صورت مي
فكري و عقيدتي فرد داوطلب كامال 

خاستگاه طبقاتي . مشخص شود
متوسط و فقير  نيروهاي سپاه نيز طبقات

است كه در پي دفاع از آرمانهاي 
انقالب و دفاع از وضعيت موجود به 

در تهران بيشتر . پيوندند مي آن
 جذب سپاه ٢٥ا ت 18جوانان در سنين 

يك محمل  اند چرا كه سپاه شده
هاي  آرماني براي زدودن تمام نمايه

رژيمي است كه مايه اصلي 
اجتماعي و فقر آنان بوده  هاي نابرابري

در اين دوره سپاه داراي دو . است
مركزي كه در  ستاد: بخش اصلي است

مركز ساواك در تهران مستقر شده و 
  وزارتبعدها با انتقال اين مركز به

شود  اطالعات به قصر فيروزه منتقل مي
و نيز سپاه كشوري كه بتدريج در 

گانه و چند ناحيه ويژه  مناطق يازده
 .شود تقسيم بندي مي

ستاد مركزي سپاه در اين دوره     
بندي  بصورت واحدهاي مجزا تقسيم

شود مانند واحد پرسنلي، واحد  مي
سمعي بصري، واحد مخابرات، واحد 

عمليات، واحد   واحداطالعات،
حفاظت اطالعات، واحد تداركات، 
واحد آموزش و بعدها با فرمان تشكيل 

اهللا  بيست ميليوني توسط آيت ارتش
خميني واحد بسيج نيز به آن اضافه 

  سپاه كشوري نيز تقسيم بندي .شود مي
مناطق  خود را بر همين اساس دارد و

تهران و اصفهان قويترين سازمانهاي 
. شوند طح كشور محسوب ميسپاه در س

 تهران منطقه ده كشوري ،دوره در اين
است و سپاه آن قويترين واحد 

تا . دارد اطالعات در سطح كشور را
مقطع تشكيل وزارت اطالعات سپاه دو 
مركز موازي اطالعات را در خود جمع 

كه يكي از درون سپاه كنترل  دارد
  .سپاه شود و ديگري از خارج مي

  
آزاديبخش  ايه نهضت واحد* 
  :سپاه

  
هاي آزادي بخش سپاه  واحد نهضت    

سپاه  بوسيله محمد منتظري در داخل
 اما سپاه تنها محملي براي .تشكيل شد

پوشش رسمي فعاليتهاي برون مرزي 
سالها قبل از انقالب روابط  وي بود كه

اي با نهضتهاي آزادبخش  بسيار گسترده
اين . كرده بود منطقه و جهان برقرار

حد را هر چند شايد بتوان به نوعي وا
 اطالعات خارجي سپاه در اين دوره

دانست، اما به علت شخصيت با نفوذ 
هاي  محمد منتظري كه اصوال در قالب

فرماندهي و كنترل  گنجيد، سپاه نمي
آن نيز در بيرون از سپاه بود و همين 

ميان  هاي بسيار مسئله موجب تنش
ارت فرماندهي سپاه و نيز سپاه با وز

واقعه اشغال فرودگاه . خارجه شده بود
در دوره دولت موقت توسط  تهران

محمد منتظري و نيروهاي وي اوج 

منتظري  از نظر محمد. ها بود اين تنش
هاشمي وظيفه اين  و بعدها سيد مهدي

هاي  واحد حمايت از نهضت
توجه به ماهيت آنها  آزاديبخش بدون

و نيز سياستهاي رسمي كشور در عرصه 
اما نهايتا فعاليتهاي خارج .  بود رجيخا

شديد  از قاعده اين واحد و نيز تزاحم
آن با سياست خارجي دولت موقت و 
بعدها با دولت رجايي منجر به انحالل 

  .آن شد
بخشي از نيروهاي اين واحد از سپاه     

خارج شدند و جريان نهضت جهاني 
هاشمي  سيد مهدي اسالم را به رهبري

گروه ديگري نيز جذب ايجاد كردند و 
 انحالل اين. واحد اطالعات شدند

واحد از طريق مصوبه مجلس و نيز 
هاشمي رفسنجاني كه در  دخالت صريح

را برعهده  آن زمان رياست مجلس
بنا به داليلي كه . داشت، انجام گرفت

بعدها در تاسيس وزارت اطالعات نيز 
هاشمي رفسنجاني    نظر گرفته شد، در

 قدرت گرفتن اعتقاد داشت كه
اين  اطالعات سپاه موجب كودتاي

  . نيرو خواهد شد
  
  سپاه اطالعات واحد* 
    
واحد اطالعات سپاه با انگيزه جمع  

مخالف  آوري اطالعات از گروهاي
اولين . انقالب و معارض تاسيس شد

فرمانده واحد اطالعات ستاد مركزي 
رضايي است كه بعدها  سپاه، محسن

مانده كل پس از مرتضي رضايي فر
اين  كادر اين واحد در. شود سپاه مي

دوره عمدتا از نيروهاي بسيار جوان 
تشكيل شده اما هدايت آنها زير نظر 

كه قبل از انقالب تجربه  كساني است
فعاليتهاي مخفي و نيز برخورد با 

رو تقسيم  از اين.  اند داشته ساواك را
 كار نيز بسيار ابتدايي بوده و ساختار

 نيز هنوز شكل نهايي خود سازماني آن
 نيروهاي آن فاقد تجربه .را نيافته است

بوده و تنها منبع آموزشي  اطالعاتي
آنها نيز جزوات برجاي مانده از 

بيشتر  در اين مقطع. ساواك است
اسناد ساواك تا زمان تحويل به وزارت 
اطالعات در دست واحد اطالعات 

واحد اطالعات سپاه در اين . است
 كانات ساواك و اموالمقطع از ام

مصادره شده از وابستگان رژيم سابق 
كند و از نظر فني در سطح  استفاده مي
روحيه آزمون و خطا . دارد پائيني قرار

كامال در ساختار آن مشهود بوده و 
اساس روابط  نحوه گزينش آن نيز بر

در اين . دوستانه افراد با يكديگر است
 دوره هسته اصلي واحد اطالعات را

هاي  وانان انقالبي شهر ري و محلهج
باد و جوانمرد آاطراف آن مانند نازي 

دهند و اين  تشكيل مي قصاب و خزانه
انحصار در ساختار اطالعاتي سپاه براي 

  .ماند مي ساليان متمادي برجاي
حزب توده و فرقان،  متالشي كردن   

دو  در اين( برخورد با كودتاي نوژه 
اي از  مورد اطالعات تائيد نشده

هاي اطالعاتي  همكاري سازمان
و نيز ) دارد شوروي سابق وجود

هاي سياسي  برخورد با آندسته از گروه
كارنامه  كه وارد فاز نظامي شده اند،

. واحد اطالعات در اين دوره است
واحد اطالعات سپاه در اين دوره 

نزديكي با دادستاني  همكاري بسيار
انقالب و بخش اطالعات آن دارد و 

 ريبا بصورت ضابط اين نهاد عملتق
 .كند مي
سپاه در طي اين سالها به دو بخش    

كشور تقسيم  اصلي ستاد مركزي و سپاه
  نبايد فراموش كرد كه اين . شود مي

  
  12 در صفحه

  از كدام راه؟
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 به نوعي تقسيم ، واقع، درتقسيم بندي
سپاه به دو بخش صف و ستاد  ابتدايي

نيروهاي ستادي در يك . ( بوده است
حالت برنامه  ت نظامي عمدتاتشكيال

ريزي و كنترل اجرا را برعهده دارند 
 در حاليكه نيروهاي صف معموال به

نيروهاي عملياتي كه وظيفه اجراي 
دستورات ستاد مركزي را دارند اطالق 

دوره سپاه كشوري  در اين). شود مي
خصوصا سپاه تهران در زمينه اطالعات 

موثر يافته و  و نيز عمليات بسيار سازمان
گشتهاي اطالعاتي . كند عمل مي

 القارعه در اين دوره از ابتكارات بسيار
موثر سپاه در برخوردهاي خياباني 

  . رود بشمار مي
   

اطالعات سپاه و تشكيل  واحد* 
  :وزارت اطالعات

   
تا زمان تشكيل وزارت اطالعات در    

، اطالعات سپاه در كنار 1362سال 
 حراست نخست وزيري حرف اول را

در زمينه اطالعات خارجي و داخلي 
 خصوصا كه در اين دوره سپاه . ميزند

به نوعي متولي جنگ نيز شده و 
حضوري موثر در عرصه جنگ با 

در سال . نيروهاي اشغالگر عراقي دارد
 تالشي از سوي نيروهاي چپ 1362

اسالمي صورت ميگيرد كه اين انحصار 
 بارها از ،ظاهرا قبل از اين. شكسته شود

يت اهللا خميني خواسته شده بود تا آ
يك سازمان اطالعات مركزي مانند 
ساواك در ايران بوجود آيد كه 
مستقيما زير نظر ايشان باشد اما مورد 

اما نهايتا، . قبول قرار نگرفته بود
مقدمات و طرح تفضيلي تشكيل وزارت 

 يه هحجاريان ت اطالعات توسط سعيد
، از اشمي رفسنجانيه حمايتبا 
با تشكيل . ب مجلس مي گذردتصوي

وزارت اطالعات، اطالعات سپاه موظف 
مي شود كليه امكانات و اسناد و مراكز 
خود را تحويل اين وزارت خانه داده 
و در امور اطالعاتي با اين وزارت خانه 

مسئله تحويل در اين . هماهنگ باشد
زمان به يكي از بزرگترين مشكالت اين 

ا براي دو سازمان كه از همان ابتد
يكديگر رقيب محسوب ميشوند، تبديل 

حتي اين امر درگيرهايي را نيز . ميشود
ميان مقامات اين دو سازمان ايجاد 

 اما انتصاب شخصيت قدرتمندي .ميكند
مانند محمدي ري شهري كه قبل از 
اين رئيس دادسراي نظامي ارتش بوده 

تا موجب برتري يبه وزارت اطالعات نها
امكانات سپاه به وزارت شده و بيشتر 

البته . اين وزارت خانه منتقل ميشود
رقابت واحد اطالعات سپاه و وزارت 
اطالعات در همين جا تمام نميشود بلكه 

اي را ايجاد  در واقع تمامي اينها زمينه
ميكند كه اين دو سازمان رقيب بعدها 

هاي داخلي و  در بسياري از عرصه
خارجي اطالعات و امنيت با يكديگر 

 . و ميشوندرودر
 اين جراحي ضربه شديدي به واحد  

زند كه بصورت  اطالعات سپاه مي
هاي اطالعاتي  ناگهاني از بيشتر عرصه

و تالش عمده نيز  شود كشور حذف مي
نها در زمينه اطالعات  كه تبر اين است

ايد اشاره ب. دنظامي فعاليت داشته باش
كرد كه بخش قابل توجهي از نيروهاي 

واحد نهضت  نيز سپاه وواحد اطالعات 
با تشكيل وزارت اطالعات جذب  ها

اين سازمان شده وبتدريج با تقويت 
اطالعات،  هويت سازماني وزارت

هاي قبلي سازماني رنگ  هويت
  .دباز مي
  
  :جنگ واحد اطالعات در دوره*
   

در اين دوره با تثبيت سپاه به عنوان    
تالش  صحنه گردان اصلي جنگ،

هاي اطالعاتي  زمينهشود تا تمامي  مي
در سازمان . نيز به جنگ مرتبط شوند

جديد، سپاه از حالت واحدي  دهي
خارج شده و تمامي واحدها به معاونت 

رو واحد  اين از. شوند تبديل مي

اطالعات سپاه نيز به معاونت اطالعات 
  .دهد سپاه تغيير نام مي

با انتصاب محسن رضايي به فرماندهي    
 گري به رياستكل سپاه، افراد دي

رسند كه از آن جمله  اطالعات سپاه مي
اند، رضا سيف اللهي، سيد كاظم 

يكي از ديدارهاي  كه در( كاظمي 
اي از مناطق جنگي به شهادت  دوره
 اين. و نيز احمد وحيدي) رسد مي

آخري از همان زمان تشكيل واحد 
اطالعات سپاه به فرماندهي محسن 

هي به فرماند رضايي تا زمان رسيدن
اطالعات سپاه همواره نقش جانشين 
 اطالعات سپاه را داشته و بعدها نيز با

شهادت سيد كاظم كاظمي به رياست 
  .شود اين ساختار منصوب مي

معاونت اطالعات در اين دوره     
 داراي ساختار بخش اطالعات عراق،

اطالعات خليج و كشورهاي عربي، 
امنيت، بخش لبنان، بخش افريقا، بخش 

تشكيالت اداري خاص  ت ويژه وعمليا
هر چند از نظر سازماني، . خود است

 ساماندهي مجدد معاونت اطالعات
سپاه پس از تشكيل وزارت اطالعات و 
گرفته شدن بيشتر وظايف اطالعاتي آن 

گيرد اما  آساني صورت نمي چندان به
هاي جديدي  شود تا حوزه تالش مي

 براي فعاليت اين معاونت در
  .عاتي تعريف شودهاي اطال عرصه

  
معاونت  رويكردهاي جديد در*

  :اطالعات سپاه
  

همانگونه كه گفته شد تشكيل وزارت     
را در  هاي وسيعي اطالعات، محدوديت

دو عرصه داخلي و خارجي براي 
با سپرده . اطالعات سپاه ايجاد كرد

امنيتي در داخل و نيز  شدن اطالعات
اطالعات خارجي به وزارت اطالعات و 

امكانات و   سوي ديگر گرفته شدناز
انتقال افراد با تجربه سپاه به اين 
 وزارت خانه، جريان اطالعات در سپاه

  . عمال به ركود كشيده شد
بنابراين تشكيالت اطالعات در سپاه     

 هاي جديد بدنبال تعريف ماموريت
بود تا مجددا فضاي الزم براي تاثير 
گزاري در جامعه اطالعاتي را داشته 

زمينه دو رويكرد جديد  در اين. باشد
در اطالعات سپاه تا حدودي ركود 

 اول. ايجاد شده را جبران كرد
هاي  پيگيري حمايت از نهضتها و جنبش

آزاديبخش اسالمي و دوم ايجاد 
  . م نامنظ هاي جريان جنگ

در خصوص رويكرد اول، معاونت     
اطالعات سپاه بسرعت به تقويت 

ن و سوريه خود در لبنا نيروهاي
پرداخت و تالش كرد تا در كشورهاي 

نهضتهاي  همجوار جاي خالي واحد
سابق را كه قبال حوزه فعاليت گروه 

با توجه . محمد منتظري بود را پر كند
درگيريهاي وسيع اسرائيل در جنوب  به

 تقويت حزب اهللا با موفقيت ،لبنان
در اين مرحله  . دچشمگيري روبرو بو

طالعات سپاه بخش لبنان معاونت ا
 هاي آموزش موفق شد تا اولين پايگاه

نظامي خود را در لبنان داير كرده و 
هاي محكمي را در سوريه ايجاد  پايگاه
  . كند

از سوي ديگر باال رفتن ميزان تاثير    
دروني  گزاري حزب اهللا در مناقشه

لبنان و نيز استقامت آنان در جنوب 
لبنان در برابر اسرائيل مشروعيت 

. براي اين جريان ايجاد كرد ي راخاص
حزب اهللا از اين پس با حمايتهاي 

معاونت  مالي، نظامي واطالعاتي

اطالعات سپاه جاي خود را درعرصه 
. مناقشات سياسي ونظامي لبنان باز كرد

گروگانگيري چند تن از اتباع  جريان
آمريكايي توسط حزب اهللا و نيز منافعي 

ياسي و ميان از نظر س كه ايران در اين
اي را   بدست آورد، الويت ويژهي نظام

اطالعات  براي حزب اهللا و معاونت
  .سپاه موجب شد

با نهايي شدن سازماندهي حزب اهللا     
 ( لبنان، شورايي بنام شوراي قرار

در آن ايجاد ) شوراي تصميم گيري
شد كه يكي از اعضاي آن فرمانده سپاه 

توسط معاونت اطالعات  لبنان بود كه
وظيفه اين فرد . شد ه منصوب ميسپا

لبنان و نيز  فرماندهي نيروهاي سپاه در
هاي متخذه در  نظارت بر تصميم گيري

   .حزب اهللا لبنان بود
دومين رويكرد جديد اطالعاتي     

 معاونت اطالعات سپاه، ايجاد جريان
هاي نامنظم اطالعاتي است كه  جنگ

با توجه به شدت گرفتن جنگ، هيچ 
سازماندهي شده متولي  نهادي بصورت

در چنين شرايطي . آن نبوده است
بكارگيري  فرماندهي اطالعات سپاه با

برخي از فرماندهان لشگرهاي عملياتي 
 سپاه مانند علي فضلي در اواخر سال

تالش كرد تا يك قرارگاه 1363
هاي نامنظم با گرايش اطالعات و  جنگ

آوري اطالعات  هاي جمع ايجاد حلقه
  . عراق تاسيس كنددر درون خاك 

هر چند در همان ابتداي كار به      
 علت اختالف ديدگاه ميان فرماندهان

اطالعات و نيروهاي رزمي در مورد 
ساختار، ماموريت و كيفيت اين 

بروز كرده و  قرارگاه اختالفاتي
موجب خروج فضلي و ديگر اطرافيان 

شود اما  وي از معاونت اطالعات مي
گاه رمضان است اين تالش، قرار نتيجه

هاي نامنظم  كه مركزيت جنگ
و  شود اطالعاتي سپاه محسوب مي

هاي  بعدها به يكي از مهمترين قرارگاه
اطالعاتي و عملياتي سپاه در كل جنگ 

   .شود مي تبديل
اين قرارگاه در شهر كرمانشاه      

 بتدريج جاي خود را به عنوان اولين
هاي نامنظم باز  تجربه موفق جنگ

با گسترش آن بتدريج معاونت كرده و 
نفوذ خود را بر  اطالعات بخش اعظم
بعدها اين . دهد آن از دست مي

 هاي قرارگاه نيز مانند ديگر قرارگاه
سپاه تحت امر مستقيم فرماندهي كل 

از فرماندهان اصلي . گيرد سپاه قرار مي
توان به محمد باقر  مي اين قرارگاه

) شمس(ذوالقدر و نيز محمد نقدي 
متشكل از  لشگر ده بدر كه. ره كرداشا

معاودين عراقي است نيز تحت امر 
   .همين قرارگاه قرار دارد

بنابراين در اين دوره اطالعات سپاه     
 تمام توان خود را صرف اطالعات

عراق، قرارگاه رمضان و نهضتهاي 
. كند اسالمي در بيرون از ايران مي

عراق با شدت گرفتن  مسئله اطالعات
ميان وزارت اطالعات و اختالف 

معاونت اطالعات سپاه بصورت 
اي در آمده و  جداگانه فرماندهي

محمدي  اقمسئوليت آن بدست علي آ
فعلي  نماينده سابق مجلس و قائم مقام

صدا و سيماي جمهوري اسالمي سپرده 
  . شود مي
 يك واقعه بصورت ،در اين دوره     

 مجرد نقش اطالعات سپاه را برجسته
.  آن مسئله مك فارلين استكند و مي

هاشمي رفسنجاني  بداليلي با تمايل
آمريكا از موضع  براي خارج كردن

) جنگ بدون برنده ميان ايران و عراق(
 باب مذاكرات با آمريكا از طريق

اما . شود فر گشوده مي منوچهر قرباني

اينبار ماموريت رسيدگي اين پرونده به 
اطالعات كه باني  جاي وزارت

 خارجي است به اطالعات اطالعات
  .شود سپاه سپرده مي

قائم مقام معاونت اطالعات در اين     
 زمان فريدون وردي نژاد است كه

بعدها به علت خدماتش در جريان 
ماجراي مك فارلين به رياست 

نيز  خبرگزاري جمهوري اسالمي و
كنترل . رسد سفارت ايران در چين مي

ير عملياتي ورود مك فارلين به ايران ز
و در حوزه عمل بخش ويژه  نظر وي

گيرد  معاونت اطالعات سپاه صورت مي
شدن وسيع  كه مدتها به دليل فعال

وزارت اطالعات در خارج، فعاليت 
  .چنداني نداشت

  
  :جنگ اطالعات سپاه و پايان* 
  

رسد كه  جنگ در زماني به پايان مي    
ترين  اصلي وزارت اطالعات تبديل به

گرديده و سپاه نيز ساختار اطالعاتي 
 تقريبا بزرگترين تشكيالت نظامي در

جنگ موهبتي . كند كشور را كنترل مي
براي ساختارهاي امنيتي و نظامي 

سايه آن دست به  كشور بود تا در
گسترش سازماني خود زده و نيز مبالغ 

بودجه  بسياري را به عنوان هزينه و
اما در . دفاعي و امنيتي دريافت كنند

چنين چشم اندازي ديگر پايان جنگ 
يكي از داليل قبول . نداشت وجود

 توسط ايران گزارش 598قطعنامه 
بحراني  مسئوالن اقتصادي مبني بر

از . بودن وضعيت اقتصاد كشور بود
همين رو پايان گرفتن جنگ به نوعي 

مطالبات مردمي بود كه در  افزايش
تمامي اين هشت سال وضعيت بحراني 

پايان . بودند اقتصاد را تحمل كرده
جنگ از سويي آغاز تعديل سازمانهاي 

رويه  بي نظامي نيز بود كه بعضا بصورت
رشد كرده بودند و بودجه عظيمي را 

. كردند بر خزانه دولت تحميل مي
تجديد سازمان در تمامي  بنابراين
ها از جمله اطالعات امري  زمينه

  .ضروري بود
   

  :نيروي قدس تشكيل* 
  

ساختارهاي  ي درضرورت بازنگر     
دوران جنگ و نيز تعريف 

هاي جديد تحوالت وسيعي  ماموريت
اطالعات سپاه  را در درون معاونت

با انتخاب رهبريت جديد . ايجاد كرد
 هاي جديد نيز براي نظام، خط مشي

براي سپاه وضع شد كه يكي از آنها 
ايجاد نيروي مقاومت و ديگري ايجاد 

حمايت از نهضتهاي  نيرويي براي
بنابراين . اسالمي در سرتاسر جهان شد
 26فرمان  سپاه كه تا اين زمان براساس

 آيت اهللا خميني 1364شهريور سال 
داراي سه نيروي زميني، دريايي و 

بود، دو نيروي ديگر را نيز با  هوايي
تغييراتي كه در بسيج و معاونت 

ساختار كلي  اطالعات بوجود آورد به
پاه نيروي قدس س. خود اضافه كرد

پاسداران حاصل تغييرات بنيادي 
اطالعات سپاه بود اما تبديل  معاونت

معاونت به نيرو هر چند مزيتهاي 
سابق سپاه  بيشتري براي اطالعات

داشت اما موجب يك جراحي ديگر 
 1368در سال . در اين ساختار گرديد

سپاه پاسداران به ستاد  ستاد كل
در پي اين . مشترك سپاه تغيير نام داد

ارتش، ادارات  ول بر مبناي ساختارتح
. مختلف ستاد مشترك نيز شكل گرفت
 يكي از اين ادارات، اداره اطالعات

ستاد مشترك سپاه بود، با تشكيل اين 
اداره بسياري از نيروهاي كيفي نيروي 

اين . اداره شدند قدس جذب اين
دومين زايش اطالعاتي از ساختار 

نيروي قدس  .بود اصلي اطالعات سپاه
بحران بوسني اسير  عمال تا زمان

بحراني بود كه در واقع كل كشور 
 جريان اعطاي درجات. دچار آن بود

نظامي و نيز بحران در بودجه بندي 
نيروهاي نظامي كشور گريبان اين 

  . را نيز گرفته بود نيروي تازه تاسيس
رئيس  هاشمي رفسنجاني به عنوان     

 جمهور به نيروهاي نظامي كشور اعالم
كرده بود كه اقتصاد كشور مانند زمان 

هاي آنان را  تواند هزينه نمي جنگ
تامين كند اما دست نيروهاي نظامي را 

اقتصادي با استفاده از  براي فعاليتهاي
رانتهاي دولتي به منظور خودكفايي باز 

همين سياست  به دنبال. گذاشته بود
است كه در تمامي نيروهاي نظامي 

 وارد ساختار معاونتهاي خودكفايي
شوند و نيروي قدس نيز از  مي سازماني

جريان اعطاي . اين مسئله مستثني نيست
هاي  نظامي و نيز برنامه هاي درجه

خودكفايي اقتصادي، طبقه خاصي را 
ايجاد  در نيروهاي نظامي و امنيتي

كند كه سرمنشا بسياري از مفاسد  مي
هاي بعد  اقتصادي و امنيتي در سال

بالتكليفي پس از جنگ دوره  .شود مي
  سپاهشايعات وسيعي را مبني بر انحالل

مسئله تا  كند و اين قدس را شايع مي
زمان بحران بالكان و شروع جنگ در 

  . يابد بوسني ادامه مي
   

  :بوسني و نيروي قدس جنگ* 
   

سابق  جنگ و بحران در يوگسالوي   
نقطه عطفي بر فعاليتهاي برون مرزي 

ساس تبليغاتي كه برا. نيروي قدس بود
مسلمانان در كشور تازه  از كشتار

استقالل يافته بوسني و هرزگوين در 
صورت  جهان اسالم و نيز ايران

گرفت، افكار عمومي به نوعي  مي
خواهان كمك به مسلمانان اين كشور 

شواهدي كه موجود  براساس. بود
است فرماندهي كل سپاه و نيز 

هاشمي از درگير شدن در  شخص
نيز اعزام نيرو به اين  سني وجنگ بو

كشور پرهيز داشتند اما نيروي قدس 
 در تالش براي كسب فضاي جديد

تنفسي، نيروهايي را براي ارزيابي 
. كند وضعيت به اين كشور اعزام مي

نيروها در اين زمان محمد  فرمانده اين
نقدي است و معاونت وي نيز بر عهده 

   . حسين اهللا كرم است
و  حران در بوسنيشدت گرفتن ب    

كشتار مسلمانان اين كشور و نيز 
برانگيخته شدن گسترده افكار عمومي 

اسالم و از سوي  جهان و نيز جهان
ديگر تالش ايران براي خروج از 
انزواي سياسي آن دوره موجب 

گسترده نيروي قدس در اين  فعاليت
الويت يافتن سياسي و . شود منطقه مي

ش گستر امنيتي بوسني به معناي
سازمان نيروي قدس و نيز كسب 

بحران بوسني، به . امكانات بيشتر است
قدس را از گرداب  نوعي نيروي

دهد و اين نيرو نيز  انحالل نجات مي
 با درك اين وضعيت بوسني را به

عنوان منطقه جنگي و حوزه فعاليتهاي 
نهضتي بصورت انحصاري در آورده و 

اطالعات نيز با توجه  حتي وزارت
ي سپاه در منطقه تا قبل از فرمانده

 1995 قرارداد صلح ديتون در سال
عمال تحت الشعاع سپاه در بوسني قرار 

   . گيرد مي
نظر  قرارداد صلح ديتون كه زير     

ها به امضا رسيده در اولين  آمريكايي
شود كه تمامي  بندهاي خود متذكرمي

بايد ظرف  خارجي مسلح مي نيروهاي
  ارج شوند مدت شصت روز از بوسني خ

هم  و اين شامل نيروهاي ايراني
با توجه به اينكه بوسني هنوز . شود مي

الويت خود را در صحنه سياست 
نداده، سپاه تشكالت  خارجي از دست

اي را در بوسني در اشكال  گسترده
 مختلف فرهنگي و اقتصادي و حتي

  كند تا به حضور  بازسازي ايجاد مي
  13 در صفحه

  

 از كدام راه؟
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از نظر . ادامه دهدخود در اين منطقه 
به عنوان كشوري  امنيتي بوسني

مسلمان و در داخل اروپا اهميت 
 هاي بسياري را براي برخي از جناح

  .دداخلي درون ايران دار
توجه   شخص رهبري،در اين دوره    

يت آاي به بوسني داشته و انتصاب  ويژه
 اهللا احمد جنتي دبير شوراي نگهبان به

ور بالكان و عنوان نماينده وي در ام
بوسني نشان دهنده اين توجه ويژه 

  اندكي قبل از پايان رياست.است
هاشمي رفسنجاني، احمد  جمهوري

وحيدي جاي خود را به قاسم سليماني 
دهد تا  ثاراهللا سپاه مي 41فرمانده لشگر 

خود در شوراي تشخيص مصلحت نظام 
تشكيل  و نيز بيت رهبري در امر
طالعاتي نهادهاي موازي امنيتي و ا

هاي وسيع آيت  با حمايت. فعال شود
اي از نيروي قدس خصوصا  خامنه اهللا

در دوره پس از دوم خرداد كه به 
چنداني وجود  وزارت اطالعات اعتماد

ندارد، نيروي قدس در عرصه اطالعات 
خارجي خصوصا در كشورهاي بوسني، 

خليج، فلسطين، لبنان، افغانستان،  حاشيه
بسياري پيدا تركيه و عراق گسترش 

كه اهميت اين نيرو  گفته شده. كند مي
در سالهاي اخير براي آمريكا به 

 اي بوده كه انجام هرگونه گونه
مذاكره با ايران را منوط به انحالل 

  . اين نيرو كرده است
گسترش  از سوي ديگر به موازات     

هاي واحدهاي صنعتي نظامي  توانايي
ي ارتش و سپاه در جهت توليد موشكها

نيروي قدس ماموريت داشته  دور برد،
تا در بسياري از كشورها از جمله اروپا 

از طريق  اهداف موشكي خاصي را
جمع آوري پنهان و اطالعات 

اينكه اخيرا . اي تعريف كند ماهواره
هاي نظامي جناح  تئوريسن يكي از

راست از سيماي جمهوري اسالمي، 
موشكي  آمريكا را تهديد به ضربات

ت ناشي از  همين ماموريت كرده اس
  .است

  ادامه دارد 
  

رژيم مافياها، اداره : انقالب اسالمي
اقتصاد كشور را نيز به روش مافياها اداره 
مي كند و فساد و فقر و خشونت مي 

  :گسترد
  

اثر بحران اقتصادي 
بر اقتصاد ايران يا پي 
آمدهاي كاهش بهاي 

  :نفت و ارزش دالر
  

وابستگي هر واحد توليد * 
  تا۵خالص داخلي به واردات نا
 برابر شده و در برابركاهش ۵

بهاي نفت سخت آسيب پذير 
  :است

  
سايت (، سعيد ليالز 87 مهر 13در 

به طاهره كاظمي، گزارشگر، ) آفتاب 
 ني اثرات اديبا: از جمله گفته است

) اقتصادي امريكا و غرب (بحران 
با .  شودي بررسراني اقتصاد ايبررو

 در صحنه راني كه ايتيتوجه به وضع
 كه ي وابستگني دارد و همچنيالملل نيب

 داي نفت پي به درآمدهارانياقتصاد ا
 متي بحران، قنيكرده است، اگر ا

 نفت خام را كاهش دهد شاهد يجهان
 ي در طراني اقتصاد اشدن ريپذ بيآس

 . شدمي خواهريچند سال اخ
 ازدهي نسبت به راني واردات ازانيم    

گر ا.  استبرابر شدهسال گذشته شش 
 مدت ني را در همراني ايرشد اقتصاد

 ني آن اي معنامي درصد بدان0۵حدود 

 هر واحد ي براراني اياست كه وابستگ
 چهار تا پنج برابر ي ناخالص داخلديتول

   .شده است
 است يا ندهي فزااري بسي نگراننيا     

 ي اجتماع،ياسي كه ساختار سيدر حال
 كيدئولوژيحاظ ا به لراني ايو اقتصاد

 ي جهاني وجه با ساختارهاچيبه ه
 و كيپلماتي ديادغام نشده، بلكه انزوا

 به زي نري در چند سال اخراني اياسيس
 . استافتهي شيشدت افزا

 دي بااي:  ضرور است تناقضنيحل ا   
 همانند نظام راني اياسينظام س
 ي به سمت ادغام در بازارهاياقتصاد
 نظام نكهي ااي برود و شي پيجهان

 و بدنبال نظام ي در پراني اياقتصاد
 اي خود را به دني كشور، وابستگياسيس

 . »كم كند
  

كاهش بهاي نفت با وجود * 
افزايش وابستگي بودجه و 

  :اقتصاد كشور به درآمد نفت
  

، )87 مهر 13 (هيسرما به گزارش ◄ 
 حد خود ني ترنيي نفت به پامتيق

 متي و قدهيظرف دو هفته گذشته رس
 وركيويآن در روز پنجشنبه در بازار ن

 نفت متي دالر در هر بشكه و ق94به 
 نيا.  استدهي دالر رس89 به زياوپك ن
 بخش ري است كه مديدرحال
 صندوق ي مركزياي و آسانهيخاورم

 ه پول اعالم كرده چنانچي المللنيب
 ري زمتي به طور متوسط با قرانينفت ا

 ي دالر مواجه شود بودجه عموم90
.  مواجه خواهد شدي كشور با كسرنيا
 را تي حساسنيشتري بعد از عراق برانيا

 متي در مقابل كاهش قانهيدر خاورم
 آمدن نفت شك نييعلت پا. نفت دارد

 نسبت به موثر بودن طرح ديو ترد
 ي براكاي دولت آمرينجات مال

 در آن ي از ركود اقتصاديريجلوگ
 نفت ي آمدن تقاضا برانييكشور و پا

 . شودي ذكر مكايردر آم
 در سه دهه گذشته نيهمچن    

 دولت ي بودجه عموممي مستقيوابستگ
 درصد بوده اما در 60 تا 40 ني برانيا

 بودجه به نفت يدو سال گذشته وابستگ
 34 و تنها دهي درصد رس60به حدود 

 ها وابسته و اتيدرصد بودجه به مال
 به نفت و زي نمي مستقري غاتي ماليحت

 صل حايسته به درآمد ارزواردات واب
از فروش نفت وابسته است و تنها سهم 

 از مي مستقي هااتي مالي درصد18
 ني است كه كمتريبودجه عموم

 رو نياز ا.  به نفت را دارديوابستگ
 و سانيكارشناسان با هشدار به برنامه نو

 معتقدند در راني اسانيبودجه نو
 از رشد دي نفت بامتي نوسان قطيشرا
 ه بودجي و كسريجه عموم بودديشد
 و متمم ي تومانارديلي هزار م30 تا 15

 ي تومانارديلي هزار م30بودجه 
 نحوه مخارج ني اراي شود زيريجلوگ

 به نفت يو رشد بودجه دولت و وابستگ
 و ي پولهي بودجه، رشد پايجز كسر
 به دنبال نخواهد يگري دجهيتورم نت
  .داشت

  
 ميليارد دالر 45بودجه كشور * 

  :؟!ي داردكسر
  
 ، )87 مهر 17 (هيسرمابه گزارش  ◄
 ونيسي عضو كمي، الرضا ثروتيموس

: ه استبرنامه و بودجه مجلس گفت
 ۴۵( هزار ۴۵ يدولت در سال جار«

 ي تومان كسرارديليم) ميليارد دالر
  » .بودجه دارد

در ارزيابي ديگري، : انقالب اسالمي
 ميليارد دالر  50ميزان كسر بودجه، 

  . است
  

كسر بودجه ارزي ايران در * 
صورت كاهش بهاي نفت تا زير 

  : دالر90بشكه اي 
  
 و انهي بخش خاورمريهمانطور كه مد◄
 ي المللني صندوق بي مركزيايآس

 به راني نفت اچنانچهپول اعالم كرده 
 دالر 90 ري زمتيطور متوسط با ق

 كشور ني ايمواجه شود بودجه عموم
 يبرخ.  شودي مواجه ميبا كسر

 اعالم كرده اند كه در زيشناسان نكار
 90 با واردات راني اقتصاد ايسال جار

 كاال و خدمات، بودجه ي دالرارديليم
 ي كسر،ي تومانارديلي هزار م94 يعموم

 ارديلي هزار م15 تا 10 قلبودجه حدا
 روبه روست و از آنجا كه يتومان

 زي ني ارزرهي حساب ذخيموجود
ست،  دالر اارديلي م10حدود هفت تا 

 احتمال مواجه شدن اقتصاد جهيدرنت
 وجود زي ني بودجه ارزي با كسررانيا

 .دارد
 دهد با صادرات ي نشان مبرآوردها

 بشكه نفت در روز ونيلي م4/2روزانه 
 راني روزانه فروش نفت ايدرآمد ارز

 دالر به 84 تا 83 هر بشكه متيبا ق
 دالر ونيلي م200  امروز معادلمتيق

 365 يه آن به ازااست كه رقم ساالن
 ارديلي م73روز صادرات نفت معادل 

اگر رقم صادرات . دالر خواهد شد
 دالر ارديلي م15 معادل زي را نيرنفتيغ

 88  هم رفتهي روميريدر نظر بگ
 مي خواهي دالر درآمد ارزارديليم

 ارديلي م90 يني بشيداشت كه از پ
 بابت راني اي مخارج ارزيدالر

از . متر استواردات كاال و خدمات ك
 تا 83 نفت متي رو در مهرماه و با قنيا

 طي در شراراني نفت اي براي دالر84
 ي بودجه ارزي كاهش كسرياحتمال
  .ميهست

  
آيا نظام بانكي ايران نيز * 

گرفتار بحران ناتواني از تأمين 
 :اعتبار است؟

  
 در نامه مظاهري، رئيس مستعفي ◄

بانك مركزي به احمدي نژاد از جمله 
  :ه استآمد

 تا اواسط سال 1385از اوايل سال    
 با تغيير ذهنيت دولت براي 1386

هاي مورد  ها و فعاليت تامين مالي طرح
نظر و توجه دولت به موانع سياسي 
گسترش بودجه سنواتي توجه همه به 
سوي منابع بانكي جلب شد و با 
طراحي سازوكارهاي مختلف و با 

مبني (گيري از يك محاسبه اشتباه  بهره
هزار 280توانند  ها مي بر اينكه بانك

ميليارد تومان اعتبار در هر سال 
هزار 75رقمي بيش از ) پرداخت كنند

ميليارد تومان طرح جديد به سيستم 
حاصل كار، اضافه . بانكي بار شد
ها از بانك مركزي و  برداشت بانك

پس . پيامدهاي تورمي ناشي از آن بود
كند شد و از آنكه روند اضافه برداشت 

ها از تامين منابع از طريق اضافه  بانك
برداشت منع شدند، مشكل تراز منابع و 

ها براي انجام تعهدات  مصارف بانك
گر شد و مسائلي پيش آمد  خود جلوه

اي  كه تفصيل آن در گزارش جداگانه
  .حضورتان ارسال شده است

اكنون با اثبات عدم كفايت ارقام    
و كسري مصوب بودجه عمومي دولت 

روز افزون بودجه دولت يا اثبات 
اشتباهي كه در برآورد توان 

ها انجام شد و اكنون  دهي بانك اعتبار

مبني » اشتباه كوچك بزرگ«تاثير آن 
ها به  بر محاسبه توان اعتباردهي بانك

هزار ميليارد تومان، نمايان 280ميزان 
شده، سياستي جديد در خصوص 

شور نضج برداري از ذخاير ارزي ك بهره
گرفته، به ارز رو آورده شده و اين 

 كه همه هنگراني را به وجود آورد
كمبودها و اشتباهات قبلي را 

خواهيم با ارز جبران كنيم و نگران   مي
تر اين كه آن خطاها در بازار  كننده

  .ارز تكرار شود
معني هشدار مظاهري : انقالب اسالمي

به احمدي نژاد اينست كه در صورت 
اي نفت و ادامه رويه كنوني كاهش به

حكومت او، بانكهاي ايران در وضعيتي 
بسيار بدتر و خطرناك تر از بانكهاي 

  .امريكا قرار مي گيرند
  

سرمايه الزم براي سرمايه * 
گذاري در بخش نفت و گاز نيز 

 :وجود ندارد
  
 : )87 مهر 2 ( سرمايهه گزارش  ب ◄

دولت نهم طي سه سال فعاليت خود 
 و گاز كشور موفق به در بخش نفت

 800 ميليون و 678 ميليارد و 46جذب 
هزار دالر سرمايه شده كه از اين ميزان 

 هزار 200 ميليون و 868 ميليارد و 14
دالر آن از منابع خارجي جذب شده 

اين در حالي است كه طبق .است
 88برنامه چهارم توسعه تا پايان سال 

 ميليارد دالر سرمايه در حوزه 121بايد 
نفت و گاز جذب شود كه با اين 
حساب وزارت نفت تا پايان سال آينده 

 ميليارد دالر ديگر 74بايد حدود 
رار ق درصد كل سرمايه ايكه 61(سرمايه 

جذب ) بود در اين دوره جذب شود
در اين بين با توجه به كاهش . كند

چشمگير سرمايه گذاري خارجي در 
بخش نفت و گاز كشور و ادامه اين 

اهشي در سال هاي اخير جذب روند ك
اين سرمايه در اين بخش بعيد به نظر 

  .مي رسد
  

باال رفتن قيمت دالر موقتي * 
است و تا پايان سال جاري 

  :مسيحي، از نو سقوط مي كند
  
گروه اقتصادداناني كه از دو سال ◄

بدين سو، نسبت به بحران شديد در 
 سپتامبر، 15راه، هشدار مي دادند، در 

بهاي دالر را وقتي دانسته و باال رفتن 
هشدار داده اند كه تا پايان سال 
جاري، سقوط خواهد كرد به ترتيبي 

 دالر ارزش خواهد 75/1كه هر يورو 
  :يافت

، ارزش دالر 2008 از آخر ماه ژوئيه ●
در برابر تمامي پولها مهم باال رفت و 
اين باور را القاء كرد كه ارزش برابري 

ما دليلي نمي بينيم اما . آن باال مي ماند
همچنان . پيش بيني خود را تغيير دهيم

بر اين نظر هستيم كه تا پايان سال 
.  جاري، بهاي دالر پائين خواهد آمد

اين باال رفتن ارزش دالر حاصل  دست 
چرخاني هاي وزارت خزانه داري 
امريكا و فدرال رزرو و بانكهاي مركزي 
. چين و احتماال ژاپن و اروپا بوده است

اما اين دست چراخاني نه تنها ارزش 
دالر را باال نگاه نمي دارد بلكه به 
. سقوط ارزش آن شتاب نيز مي بخشد

 برپا و 1945سامانه دالر كه از سال 
برجاست، اينك در حال فروپاشي 

دو دليل براي باال رفتن ارزش . است
دالر تراشيده اند كه هر دو خطا 

  :هستند
اد دنيا گرفتار   بنا بر دليل اول، اقتص●

بحران گشته و اين امر فرار بسوي 

كيفيت . كيفيت را ناگزير مي كند
اقتصاد امريكا بهتر و داراي پايه هاي 

اين استدالل، . مستحكم تري است
دست به دست همكاري بانكهاي 
مركزي امريكا و چين، صاحبان پس 
اندازها را برآن داشت كه پولهاي 

طبوعات م. خود را به دالر تبديل كنند
بزرگ دنيا نيز اين ارزيابي ابلهانه را 

حال آنكه واقعيتها وارونه . تبليغ كردند
توضيح . اين استدالل را ثابت كردند

اين كه بطور مسلم، اكثريت سرمايه 
گذاران و عامالن مالي و پولي جهان 
تنها در تابستان امسال بود كه متوجه 
شدند بحران دامن اروپا و آسيا و 

. وبرخاسته را فرا مي گيردبازارهاي ن
آنها مرتكب اين اشتباه شدند كه به 
اعالميه هاي رهبران اين كشورها باور 

: اين اعالميه ها مي گفتند. كردند
خاطر آسوده داريد كه همه چيز بر 

اما ! وفق مراد است و يا مي شود
واقعيت بحران مجبورشان كرد به 

خبرهاي بسيار . وجودش اعتراف كنند
پي از امريكا آمدند و معلوم بد، پي در

كردند كه اين اقتصاد كيفيت بهتر را 
براي . ندارد و پناه گاه بشمار نمي رود

 Lehmanمثال، ورشكست مؤسسه 
Brothers اين واقعيت را ثابت كرد 

: كه خالف استدالل واقعيت دارد
. اقتصاد امريكا كيفيت بدتر را دارد

بخصوص كه اليحه مصوب قرضه 
هم اكنون، . ايش مي دهددولتي را افز

  . تريليون دالر است70اين قرضه 
 استدالل دوم كه بسا ابلهانه تر از ●

استدالل اول است اينست كه اقتصاد 
امريكا زودتر از اقتصادهاي ديگر 

بنا براين، . گرفتار بحران شده است
زودتر از اقتصادهاي ديگر نيز از بحران 

اين استدالل را نيز . خارج مي شود
ه هاي بزرگ ساخته اند و خالف رسان

حقيقت . حقيقت را تبليغ كرده اند
اينست كه آنچه از ديد اكثريت بزرگ 
دست اندركاران در امور مالي و 
اقتصادي مسلم است، اينست كه اقتصاد 
امريكا وارد ركود سختي شده وسامانه 
ماليش، بر اثر وام دادنهاي بي حساب و 

بي كتاب و خريد و فروش وامها بازهم 
حساب و كتاب و عوامل ديگرو پي 
.  آمدهايشان، از درون، فرو مي ريزد

آنچه از ديد بسياري از اهل نظر بيشتر 
محتمل است اينست كه اقتصادهاي 
اروپا و آسيا و بقيت دنيا، به درجات 
. مختلف، گرفتار ركود مي شوند

واقعيت ديگر اين كه به استثناء 
ري انگلستان و اسپانيا كه بميزان كمت

گرفتار عوامل متعدد ركود هستند، 
اقتصادهاي بقيه كشورها، همچون 
اقتصاد امريكا، گرفتار عوامل متعدد 
ركود، نظير بحرانهاي مسكن، مالي، 
... بانكي، اقتصادي، پولي، نظامي و

البته، هيچكس نمي داند چه . هستند
اندازه بطول مي انجامد و پايان آن 

  . چيست
ل دروغ و      بر اساس اين استدال

القاي اين باور دروغ كه گويا شدت 
بحران امريكا كمتر است و بحران 
صدمه اي جدي به اقتصاد امريكا وارد 
نمي كند، بسياري پولهاي خود را به 

در موقعيت .  دالر تبديل كرده اند
  كنوني، تبديل كردن پولها به دالر ، نه 

يك حماقت كه يك جنون است و اين 
 را وخيم تر از آنچه رفتار مشكالت دالر
  . هستند، خواهد كرد

  
  15 در صفحه

 از كدام راه؟
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فقدان سنت  بازنگری و انتقاد به اعمال 
 خود،   

  فقدان سازمان يا تشکيالت فکر راهنما-ی
  
 :  ميراث  فراموش شده مشروطيت-الف 

   
مدرس و مصدق که اساس سياست خود 
را بر پايه موازنه منفی که از اسالم 

ر داده بودند و از منشاء گرفته است قرا
اين نگاه بحق بنيان گذاران تز موازنۀ 
منفی در اداره امور داخلی و خارجی 

عمل کردن بر اساس اين تز . کشورهستند
که آزادی و استقالل کشور را تأمين 
ميکرد، بيگانگان و مستبدان داخلی آنرا 
برنتافتند واولی را شهيد و با کودتا 

در حکومت دومی را ساقط و خودش را 
 .آحمد آباد ابدی زندانی  کردند

مدرس و مصدق بطور نسبی  از ميراث به 
يادگار مانده دوره مشروطيت که  جدائی 
بنياد دينی و مذهبی از بنياد حکومت بود 
پاسداری و حفاظت کردند  و با تبيين 
موازنه عدمی بعنوان بينش راهنمای 
سياست عملی خود، آن را تعميق و غنا 

در مجلس تجربه مدرس . بخشيدند
مشروطيت را بکار بست و مصدق هم در 
مجلس و هم در دولت و اداره کشور آن را 

  .راهنمای عمل خود قرار داد
مدرس با وجوديکه مجتهد جامع 
الشرايطی که هم دين شناس و عامل به 
دين و هم آگاه به مسائل چگونگی اداره 
زندگی مردم بدست مردم بود، بر اساس 

 مجلس شورای ملی عمل موازنۀ عدمی در
می کرد، روزی يکی از نمايندگان روحانی 
مجلس ضمن بحث خود در پشت تريبون 
مجلس به مسائل مذهبی می پردازد که 
مدرس کالم او را قطع کرده و به او می 

 :گويد
، سپهساالر دو ساختمان ايجاد !مؤمن "

کرده است يکی مدرسه و مسجد 
سپهساالر و ديگری همين ساختمان 

. لس است و وصل به يکديگر می باشدمج
اگر می خواهی در بارۀ مسائل دينی 

 )١."(صحبت کنی برو به آن ساختمان
سخن و عمل مدرس در باره سياست 

 :موازنه منفی روشن است
ما با . منشاء سياست ما ديانت ماست "

تمام دنيا دوستيم، مادامی که متعرض ما 
هر کس متعرض ما بشود، . نشده اند
همين مذاکره را . او خواهيم شدمتعرض 

. با مرحوم صدر اعظم شهيد عثمانی کردم
گفتم اگر کسی بدون اجازۀ ما وارد سر حد 
ايران شود و قدرت داشته باشيم او را با 
تير می زنيم، خواه کالهی باشد خواه 
عمامه ای، خواه شاپو بسر داشته باشد، 
بعد که گلوله خورد و زمين خورد، دست 

ينيم ختنه کرده است يا نه؟ می کنيم بب
اگر ختنه کرده بود، بر او ) خنده حضار(

نماز می خوانيم و اگر ختنه نکرده بود او 
ديانت ما عين سياست . را دفن می کنيم

ماست و سياست ما عين ديانت ما، ما با 
همه دوست هستيم و همينطور هم دستور 

 )٢." ( داده شده است
الت در من از هر دولتی که بخواهد دخ  

امور ما بکند می ترسم و بايد توازن 
عدمی را نسبت به همه مراعات کرد نه 
توازن وجودی را، يعنی شما برای 

اگر ) ... ٣.(خودتان، ما هم برای خودمان
من نسبت به بسياری اسرار آزادانه اظهار 
عقيده می کنم و هر حرف حقی را بی پروا 
می زنم برای آنست که چيزی ندارم و از 

اگر شما بار خود را . ی هم نمی خواهمکس
سبک کنيد و توقع را کم نمائيد آزاد می 

هيچ رئيس الوزراء و )... ۴(  شويد 
وزيری نيست که در اين مجلس بگويد 
. مدرس يک تقاضائی از من کرده است

يک کاغذ در هيچ وزارتخانه ندارم و هيچ 
." ( تقاضائی از کسی نکردم و نمی کنم

۵( 
 به اين سئوال که چرا در مدرس در پاسخ

سرکوبی استبداد از فالن قشر و گروه 
:" استفاده نشده است، بدرستی می گويد

من اگر از نيروی ارتجاع در سرکوبی 
استبداد استفاده نکردم، برای اين بود که 
من ارتجاع را خطرناکتر از استبداد می 

 )۶." ( دانستم
 

مصدق که مرد دين و عمل بود و  بدرستی 
ص داده بود که دخالت دو بنياد دين تشخي

و دولت در امور يکديگر هم دولت را به 

فساد می کشاند و هم دين مردم را، با دقت 
هر چه تمام هم در دوران نمايندگی مجلس 
و هم در دوران حکومت خود سعی می 
کرد که هر دو بنياد دين و دولت را در 
جايگاه ويژه خودش قرار دهد و اجازه 

ن دو بنياد در امور يکدگير بی ندهد که اي
مورد دخالت کنند و موجب فساد دين و 

بر همين اساس بود که می .دولت شوند
. از نظر ما اجنبی، اجنبی است: " گفت

شمال و جنوب فرق نمی کند و موازنه بين 
آن ها يگانه راه نجات ماست و در سايه 
اين سياست ما می توانيم تمام نعمتهای 

که مانند يک ملت معنوی و مادی را 
مستقل حق داريم تحصيل نمائيم و فقط با 
اين سياست ما می توانيم از آزادی ها به 
معنای حقيقی در تمام شئون بهره مند 
شويم و بر مال و نفس خود مسلط باشيم، 
واضح تر بگويم ما بايد خود را بآن درجه 
از استقالل برسانيم که هيچ چيز جز 

 خودمان مصلحت ايران و دين و تمدن
هر چه که ايرانيت و .... محرک ما نباشد 

اسالميت را بخطر اندازد تا جان در بدن 
 ) ٧."( دارم بر عليه اش مبارزه می کنم

و از جمله يکی از داليلی که کاشانی را به 
هسته مرکزی مخالفان مصدق در آورد، 
اين بود که با درايت و تدبير مخصوص به 

هللا کاشانی خود اجازه نمی داد که آيت ا
بنام دين و رهبر مسلمين در اموريکه 

  .مربوط به او نمی شود دخالت کند
 که مخالفان مصدق کم ١٣٣١از مهر ماه 

کم بدور کاشانی جمع شدند و ايشان نقش 
رهبريت مخالفين را بعهده داشت، نهايت 
سعی و کوشش خود را بکار برد تا هر 
طور که شده از آقای بروجردی رهبر 

جهان چيزی کتبی و يا شفاهی و شيعيان 
عليه حکومت مصدق بگيرد، اما با ... يا

هوشياری و درايت بروجردی که هم 
قطاران خود را خوب می شناخت وتوجه 
مصدق به حفظ و حمايت به موقع رهبر 
شيعيان  از خواسته های درست و 
مشروعش، کاشانی از ناحيه بروجردی 

 .طرفی برنبست
اری علنی و بروجردی هيچگونه جانب د

 مرداد ٢٨يا غير علنی  تا بعد از کودتای 
از تز مخالفين مصدق از جمله کاشانی و 
بهبهانی در مورد خطرات مصدق و بويژه 
که او  جاده صاف کن کمونيزم است بعمل 
در نياورد و در مواقعی که کوچکترين 
اشاره او می توانست مخالفين سياسی 
ين مصدق را بشدت تقويت کند، به مخالف

مصدق نپيوست و بعکس به نوع 
مخصوص به خودش، که بمنزله تو دهنی 
به مخالفين مصدق بود، رضايت خودش 
 .را از مصدق و حکومتش اعالن می کرد

بروجردی در آنچه که مربوط به مذهب و 
شئونات مذهبی بود و آن را حق خودش 
ميدانست به هيئت حاکمه دستور می داد يا 

انجام دهند اما در فشار می آورد که آن را 
. مسائل غير مذهبی اصًال دخالت نمی کرد

هنگامی که بر اثر روابط کاشانی و دکتر 
شروين مدير کل اوقاف بدون اطالع 
بروجردی ايوالفضل توليت را از مقام 
توليت آستانه مقدسه قم عزل و اقای 
مشکات را بجای وی نصب کرد و قم را 
ا آشوب و بلوا فرا گرفت، دکتر مصدق ب

اختيارات تام مکی را برای حل مشکل به 
قم فرستاد مکی پس از ورود به قم و 
کسب اطالع از وضعيت، به مصدق اطالع 
می دهد که شروين را از مدير کلی اوقاف 
برکنار کرده و آن را از راديو اعالن 

 )٨". ( کنيد
مکی وقتی به بيت بروجردی وارد می  

 آيت اهللا بروجردی يک:" شود می نويسد
کوه آتش فشان بود،  بالفاصله اظهار 
داشت دکتر مصدق و آيت اهللا کاشانی 
تصميم گرفته اند که حوزه علميه را بر هم 
بزنند و من ديگر در اين مملکت نخواهم 
ماند، همين امروز به من گذرنامه بدهيد 
از ايران خواهم رفت آيا بايد در خانه من 

مکی بعرض می رساند . مرده باد بگويند
نه نخست وزير از اين ماجرا اطالع  " که

دارد نه چنين قصدی آيت اهللا کاشانی  دارد 
که حوزه علميه قم مرکز و مرجع مذهب 

او به آيت االه " شيعه را از بين ببرند
اطمينان می دهد که دکتر شروين از کار 

در حين توضيحات . بر کنار خواهد شد
مکی ، حاج احمد، پيشکار بروجردی خبر 

د که راديو برکناری شروين به می آور
. دستور نخست وزير را اعالم کرده است

سکون و آرامشی در " به دنبال اين خبر،
و با " آيت اهللا بروجردی پديدار گرديد

به آقای نخست " ماليمت اظهار داشت، 
وزير بگوئيد توليت آستانه قم سی صد 
سال است که در خانه ابوالفضل توليت 

انگليسی ها تمام شد است، هر وقت کار با 
پس از . آن وقت به اين کارها بپردازيد
" ، )٩(  اينکه سوء تفاهم کامًال رفع شد 

آيت اهللا بروجردی دعای خير کرد و 
توفيق دکتر مصدق را از خدا مسئلت 

  )١٠." ( نمود
مصدق  کوششش می کرد که رابطه دولت 
را با مقام مرجعيت مشخص و آن را از 

رد و به همين علت تعرض مصون نگاه دا
هنگامی که بروجردی از جانب بعضی 
مطبوعات و يا اشخاص و دسته ها، مورد 
اسائه ادب قرار گرفت، نخست وزير از 
اختيارات خود استفاده کرده و سه ماده به 
. عنوان متمم بر اليحه مطبوعات افزود

هرگاه در " بموجب ماده اول اين متمم، 
شريات روزنامه يا مجله و يا هرگونه ن

ديگر، مقاالت و يا مطالب توهين آميز و 
يا افترا و يا بر خالف واقع، خواه به نحو 
انشاء يا بطور نقل نسبت به شخص اول 
روحانيت که مرجع تقليد عمومی است 
درج شود، مدير روزنامه و نويسنده، هر 
دو مسئول و هر يک به سه ماه تا يکسال 

رسيدگی . حبس تأديبی محکوم خواهند شد
به اين اتهام تابع شکايات مدعی 

 )١١." ( خصوصی نيست
مصدق با پاسخ سريع به اسائه ادب نسبت 
به ساحت آيت اهللا بروجردی، حساب مقام 
مرجعيت را از حساب علمای سياسی نظير 

از ديدگاه . کاشانی و بهيهانی جدا کرد
موازنه عدمی مصدق، کاشانی 
سياستمداری بود که در صحنه سياسی با 

ه رقابت برخاسته بود و بدرستی آقای او ب
علی رهنما می نويسد که اين عمل مصدق 

پيامی روشن و واضح به مخالفين "  
مصدق . مذهبی خود بروجردی فرستاد

را از ) ١٢"( نهم اسفندی" حساب علمای
در شرايطی . حساب مقام مرجعيت جدا کرد

که آيت اهللا کاشانی از بی احترامی که 
مطبوعات می شد، گله نسبت به ايشان در 

داشت و مصدق قدمی برای جلوگيری از 
آن برنمی داشت، کوچکترين اشاره ای که 
ممکن بود حمل بر اسائه ادب نسبت به 
بروجردی شود را بر نمی تافت و شديدًا 
. در مقابل آن عکس العمل نشان می دا د

چنين به نظر می رسد که از ديدگاه مصدق 
عه ای ورود به حوزه سياست در جام

دموکراتيک، تابع يک سلسله قوانين و 
ضوابطی بود که انتقاد تند و بی 
پرده،بخشی قابل قبول از آن به حساب می 

اما، بروجردی مرجع تقليد مطلق . آمد
مردم و زعيمی روحانی و معنوی بود که 
مظهر باور دينی مردم به حساب می آمد و 
می بايست از ناماليمات سياسی مصون 

 تنشهای مرسوم در آن حفاظت مانده و از
" بی شک قانون جديد مصدق که به. شود

مرجع تقليد " و" شخص اول روحانيت
منزلتی اجتماعی، فراخور مقام " عمومی

و موقعيت مذهبی او می داد و وی را در 
مقامی فراتر از انتقاد ها و نيش و کنايه 
ها ی معمول حوزه سياسی می گذاشت، 

دعای رهبری برای کاشانی که همواره ا
 )١٣." ( مذهبی داشت گران می آمد

دکتر مهدی حائری يزدی، فرزند آيت اهللا 
عبد الکريم حائری، مؤسس حوزه علميه 
قم، مجتهد و فيلسوف در فلسفه اسالمی، 

:" در مورد فوق بدرستی ياد آور می شود
در زمان مصدق هم خود بنده چند 

از طرف آقای ] که[بارعرض کردم 
 بودم برای رابطه با بروجردی واسطه

و دکتر مصدق هم خيلی از ايشان . ايشان
که از قانون ] تا آنجا[احترام می کرد 

اختيارات خودش استفاده کرد و يک قانون 
خاص برای آقای بروجردی وضع کرد که 
هر روزنامه ای که اهانت به مرجع تقليد 
بکند، بدون محاکمه روزنامه اش تعطيل 

 ايشان فقط به اين قانون را. خواهد شد

که حتی ]آقای بروجردی وضع کرد[خاطر
يکی . آقای کاشانی از اين جريان بدش آمد

از جهاتی که آقای کاشانی رابطه اش با 
دکتر مصدق به هم خورد همين مسئله بود 
که دکتر مصدق جانبداری آقای بروجردی 
را کرد و او احساس می کرد که آقای 

دقت . بروجردی رقيب خودش است
 )١۴" (  ؟.دکردي

آيت اهللا بروجردی هم متقابًال اينگونه 
اعمال دکتر مصدق را نسبت به خود ارج 

 ١٣٣٢حتی در اواسط تير ماه . می نهاد
که موضوع رفراندوم از جانب مصدق 
مطرح گرديد و بهبهانی و کاشانی در 
مخالفت با رفراندوم اعالميه تحريم صادر 
ت کردند، تنها فتوای بروجردی می توانس
. بر تصميم گيری بسياری اثر گذار باشد

اما او سکوت اختيار کرد و هر چه به او 
فشار آوردند که به اعالميه تحريم کاشانی 
و بهبهانی بپيوندد، با ايستادگی حاضر 

و در رد پيشنهاد . نشد چنين فتوائی بدهد
من " اعالميه عليه رفراندوم گفته بود، 
ر من کا. وارد در امور سياسی نبوده ام

بحث و اظهار نظر در مسائل  شرعی 
اگر در اين زمينه از من سئوالی . است

شود، حاضرم در حدود وظايف شرعی به 
  )١۵." ( آن جواب بگويم

 
هر گاه دو بنياد دين و دولت، در امور 
يكديگر تداخل آرده و يا  با هم در می 
آميزند،  هر دو به صورت تمرآز قوا  و 

رت شده و هر دو به با هم متحدًا بيان قد
در صورتي آه هر . فساد گرائيده می شوند

آدام به راه و رسالت واقعي خويش پيش 
بروند، مي توانند در تصحيح يكديگر در 
صورت انحراف بكوشند و يا در تندروي 
ها يكديگر را متعادل سازند و جامعه را در 
خط متعادل و پرهيز از هر افراط و 

ق و مصد.تفريطي به پيش برانند
بروجردی نهايت کوشش خود را بکار 
بردند که  از تداخل امور دو بنياد دين و 
دولت در يکديگر، جلوگيری بعمل آورند و 

 که آيت اهللا بروجردی در ١٣۴٠تاسال 
 سال زعيم ١۴قيد حيات بود، با وجوديکه 

مطلق شيعيان جهان بودو عليرغم اينکه 
در همان دوران نواب صفوی و کاشانی 

کومت اسالمی بودند، او به اين مدعی ح
جدائی پايبند و بدان عمل می کردو بجد 
حکومت و دخالت در بنياد سياست  را از 
وظايف بنياد روحانيت نمی دانست و آن 
را در غيبت امام زمان نظير شيخ اعظم 
شيعه، شيخ مرتضی انصاری آن را باطل 

  )١۶( می شمرد 
 
 ظهور خمينی و واليت فقيه، ريشه در -ب

 :استبداد سلطنتی
 و ٣٩باز شدن فضای نسبی در سال  

فقدان سازمان و يا تشکيالت سياسی که 
پاسخگوی نيازمردم و نيروهای مبارز و 
مخالف بمنظور رسيدن به آزادی، استقالل 

و حقوق خودشان را، در جهت صحيح  
همسو و همآهنگ گرداند از يکطرف و 
وارد شدن آقای خمينی بعنوان يک مرجع 

، در ميدان سياست،  دستآورد به دينی
يادگار مانده از گذشته به بوته فراموشی 
سپرده  شد و يا آنکه توجه الزم بدان 
مبذول  نگرديد و يا اينکه به بخشی از 
گفته ها و نوشته های آقای خمينی که با 
ميراث به يادگار مانده، بطور صوری 
همآهنگی و همخوانی داشت توجه  و نيم 

انگاشته شد و بدين سان نسل ديگر ناديده 
 .ما به چنين فراموشی گرفتار آمد

 رضاخان با حمايت و ١٢٩٩آودتاى 
پشتيبانى همه جانبه انگليس و سپس 

 پسرش محمد ١٣٣٢ مرداد ٢٨آودتاى 
رضاشاه نسبت به حكومت قانونى دآتر 

اى سخت بر پيكر  محمد مصدق، ضربه
همه مليون ونظام مشروطه وارد آورد و 

اين آودتاى .  از او جدا ساختبخشى را
 انگليسى، مليون، احزاب -آمريكايى 

سياسى، روشنفكران، بخشى از مذهبيون 
و بازار را رو در روى شاه قرار داد و 
سياستى را آه شاه بعدًا نسبت به آنها در 
پى گرفت، آنها را نسبت به خود بيشتر 
جرى آرد و بجاى سياست تحبيب و 

شونت و خفقان نزديكى با مليون، روش خ

داد آه  را در پيش گرفت و اجازه نمى
جامعه، اشخاص و شخصيتها خودى نشان 

سعى بر اين بود . دهند و ابراز وجود آنند
آه از شخصيتها و وطن پرستان، 

انسانها نسبت به . شخصيت زدايى شود
توانايى و استعداد خويش مايلند آه در 
جامعه خودى نشان دهند و ابراز وجود 

 به خصوص شايق هستند در مسايل آنند و
. اجتماعى و سياسى شرآت داشته باشند
 -هنگامى آه از اين خواسته و حق طبيعى 

يعنى شرآت فعال در تعيين سرنوشت 
 بدور نگه -محيط اجتماعى آشور خويش 

آنند به هر طريقى  داشته شوند، سعى مى
آه شده براى رسيدن به اين خواسته 

 و بنابراين، .مشروع خود، راهى بيابند
نسبت به شخص و يا رژيمى آه جلو اين 
حق طبيعى آنها را سد آرده است، آينه و 

آنند و در اين گونه موارد بر  تنفر پيدا مى
فعاليت و آوشش خود عليه رژيم 

افزايند و تمام هم و غم خود را بكار  مى
هاى رژيم را بزير  برند تا مشروعيت مى

ين نتيجه سئوال ببرند و براى رسيدن به ا
از وسايل مختلفی که در اختيار دارند سود 

جويند و از هر چه آه مشروعيت رژيم  مى
 .آنند را لكه دار آند استفاده مى

زندانى و تبعيد و نگهدارى دآتر محمد 
مصدق رهبر نهضت ملى ايران که پای بند 
به نظام مشروطه و شخصيتی ملى آه از 
محبوبيت وااليى در بين اقشار مختلف 

امعه برخوردار بود،  تا آخرين لحظه ج
حيات عمرش در  احمدآباد،  بر جدايى و 
تنفر مليون نسبت به شاه و دارودسته 
آودتاچى افزود و فاصله بين مليون و 
ميهن پرستان را با شاه چنان عميق  آرد 
آه به آينه و تنفر تبديل گرديد، تا جائی که  

زد و فحش و  هر آسى عليه او حرف مى
داد، از هر طيف  يى به شاه مىناسزا

سياسى چپ و يا راست آه بود آدمى 
 .شد موجه و مورد تاييد محسوب مى

اگر انسان از خود بيگانه نشده باشد، هر  
کس، با سلب استقالل و آزادی وی، هر 
بهشتى آه برايش بسازد و يا مدعی 
ساختنش باشد، از ديد او جهنمى بيش 

 .برايش متصور نيست
قلم و بيان و ايجاد جو حذف آزادى  

سانسور و خفقان باعث شده بود آه قريب 
به تمامى روشنفكران و صاحبان قلم 
نسبت به شاه و رژيم او موضع 

ايجاد جو سانسور . اى اتخاذ آنند خصمانه
ها، همه را از رژيم منزجر  در تمام زمينه

آزادى قلم و بيان فقط در زمينه . آرد مى
ى و چاپلوسى هايى آزاد بود آه به مداح

هر آسى در اين راه قدم بر . رژيم بپردازد
داشت آزاد بود و حق داشت بنويسد و  مى

فكر آند و آنرا منتشر سازد و اگر آسى با 
ديد انتقادى نسبت به رژيم و اعمالش 

نگريست و يا حاضر نبود آه دعا و ثنا  مى
خوان شاهنشاه آريامهر باشد بايد قلمش 

 .شد شكسته مى
زيادى از جمله کتابهای آقای آتابهاى  

... خمينی و سازمان مجاهدين خلق و
شدند و چنان با بى تجربگى  سانسور مى

آردند آه  نسبت به اين آار عمل مى
شد و در  آتابهايى آه حتى اگر منتشر مى

گرفت مآًال به نفع  دسترس همگان قرار مى
شد، رژيم سانسور، با بى  رژيم تمام مى

 ذهن و فكر و مغز اطالعى از ساز و آار
انسان، آنها را نيز از دم تيغ سانسور 

 .گذراند مى
هم اآنون قادريد آه در ذهن خود مجسم  

آنيد، همين سانسور آردن رساله عمليه 
آقاى خمينى و يا ساير آتابهاى او از قبيل 
آشف اسرار و واليت فقيه چقدر احمقانه 
و از روى بى سياستى سانسور شده  

بود و به حد وفور  آزاد مىزيرا اگر . است
گرفت و مردم  در دسترس همگان قرار مى

از روى فرصت و با فراغ بال و خيالى 
پرداختند، قطعًا به  آرام به مطالعه آنها مى
بردند و انتشار خود  آنه افكار او پى مى
  شد آه مردم پى به  اين آتابها باعث مى

ماهيت و افكار او ببرند و پنبه خود اين 
وسيله خود همين مليون و آتابها 

شد واو را از صحنه  روشنفكران زده مى
تنها اثرى آه جو . ساختند خارج مى

سانسور داشت اين بود، آه اين آتابها 
شد و دست به دست  مخفيانه چاپ مى

  گشت و مشروعيت آنها فقط به خاطر  مى
  

  15در صفحه
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 مؤثر در عوامل
  هي فقتياستقرار وال

  
 بودن آنها بود و مخالفت با شاه و مخفى

مخالفين، آنها را به عنوان آتابهايى عليه 
گرفتند و خود اين عمل  شاه در نظر مى

ها را باال  محبوبيت و نيز حقانيت آتاب
 .برد مى
ايجاد جو سانسور و گسترش جو مداحى   

اش اين است آه  و چاپلوسى، اولين ثمره
شخص مدح شونده را از حقيقت وقايع و 

دارد و  بدور نگه مىاوضاع و احوال 
شود آه  زمانى چشمش به حقايق باز مى

جو سانسورى آه خود ايجاد آرده بود، 
خودش را به قتلگاه آشانده و برگشت در 

 .آن زمان ديگر بسيار دير است
تمامی امور فوق باعث هر چه عميق تر 
شدن کينه و تنفر مليون و اقشار مختلف 
. مردم نسبت به شاه و رژيمش گرديد

د چنين حالتی در کشور و فقدان وجو
سازمان و يا تشکيالتی که قادر باشد که 
نيروهای مبارز و مخالف را در جهت 
صحيح خودش همسو و همآهنگ گرداند، 
تا  بخواسته بحق و مشروع آنها جامۀ 
عمل بپوشاند، نتيجه اجتماعی آن 

هر کسی که در مقابل چنين جّو : اينستکه
به زبان گويای و ديکتاتوری قد علم کرد و 

آن ها تبديل شد، بدون توجه به ساير 
جهات، از يک طرف بعنوان منجی و 
دستی  که از غيب برای نجاتشان آمده 
است تلقی شده و از طرف ديگر در جهت 
موفقيت و پيروزی وی در مقابل 
ديکتاتور، دستآورد به يادگار مانده از 
گذشته به بوته فراموشی سپرده می شود 

توجه الزم بدان مبذول نمی گردد و يا آنکه 
و يا ممکن است به بخشی از گفته ها و 
نوشته هايش که با ميراث به يادگار مانده 
صوری همآهنگی دارد توجه شود و نيم 

و نسل ما به . ديگر ناديده انگاشته شود
 چنين فراموشی گرفتار آمد

به نظر من آقای خمينی به هنگامی که در 
خنرانی خود  در س١٣۴٢روز عاشورای 

در سازمان امنيت  گفته اند شما : "..گفت
سه چيز را کار نداشته باشيد، ديگر هر 
چيزی می خواهيد بگوئيد، يکی شاه را 
کار نداشته باشيد، اسرائيل را کار نداشته 
باشيد، يکی هم نگوئيد دين در خطر است، 
اين سه تا امر را کار نداشته باشيد، هر 

ب اگر اين سه تا خو. چه ميخواهيد بگوئيد
امر را ما کنار بگذاريم، ديگر چه بگوئيم؟ 
ما هر چه گرفتاری داريم از اين سه تا 

آقا اينها خودشان می گويند من . هست
به هر که مراجعه می کنی می . نمی گويم

گويد شاه گفته، شاه گفته مدرسه فيضيه 
. را خراب کنيد، شاه گفته اين ها را بکشيد

حاال ( درسه فيضيهآن مرد که آمد در م
از ايشان می )...اسمش را نمی برم،  

پرسی، آقا چرا اين کار را کرديد؟ می گويد 
اينها دشمن ! اعليحضرت فرموده
اسرائيل دوست ! اعليحضرت هستند؟

اعليحضرت است؟ اينها دشمن 
اعليحضرت هستند؟ اسرائيل مملکت را 
بباد می برد؛ اسرائيل سلطنت را می 

ی در کار است، شما يک حقايق... برد؛
آقايان در تقويم دو سال پيش از اين يا سه 
سال پيش از اين بهائی ها مراجعه کنيد، 

تساوی حقوق زن و : در آنجا می نويسد
مرد رأی عبد البهاء، آقايان هم از او 
تبعيت می کنند، آقای شاه نفهميده می رود 
باالی آنجا می گويد تساوی حقوق زن و 

توتزريق کردند، تو مگر مرد، آقا اين را ب
بهائی هستی  که من بگويم کافر است 

نکن اينطور، نکن . بيرونت کنند
واهللا من شنيده ام که سازمان ....ااينطور

امنيت در نظر دارد شاه را از نظر مردم 
بيندازد تا بيرونش کنند و لهذا مطالب را 

 )١٧...." (  معلوم نيست به او برسانند
 

ا هر چه گرفتاری م"؟: وقتی خمينی گفت
تو مگر " و" داريم از اين سه تا هست

بهائی هستی  که من بگويم کافر است 
در آن روز هيچکس به ." بيرونت کنند

: " قسمتهای ديگر سخنرانی از جمله
آنوقت که دستور دادم گوشهايش را ببرند، 

واهللا "و يا " آن وقت اسمش را می برم

من شنيده ام که سازمان امنيت در نظر 
دارد شاه را از نظر مردم بيندازد تا 

تساوی " و يا مخالفت با " بيرونش کنند
سئوالی برايش پيش " حقوق زن و مرد

نيامد که مسئله چيست؟  حتی مليون و 
طرفداران مصدق در حد پرسش نظر دکتر 

 ۴٢ خرداد ١۵مصدق را در مورد جريان 
و آقای خمينی نپرسيدند، سهل است بلکه 

تجربه ما اين است  : وقتی او می گويد
آقايان  روحانيون تا به  آخر نمی آيند " که

و اگر هم بيايند در آخر سر خراب می کنند 
اين مطلب آغاز روشنی دارد "و يا )١٨( 

 و پايان تاريکی
به چيزی گرفته نشد و حتی تا چند  (19  )

سالی بعد از پيروزی انقال ب از نظر ها 
ر فوق جمع شدن همه آنچه د. مکتوم ماند

گفته شد در آقای خمينی و بدليل خالی 
بودن کشور از رهبری و يا جمع رهبری 
سياسی فعال مشروع، رهبريت سياسی و 
دينی يکجا در وجود آقای خمينی يک 
کاسه گرديد و اگر هم کم و زيادی داشت 
در طول زمان ترميم شد و آقای خمينی 
بعنوان رهبری مذهبی و سياسی بر 

. نيت جا انداخته شدسلسله مراتب روحا
حرف حقی است که  کودتای رضاخان  و  

 مرداد و بويژه هنگامی که ٢٨پسرش در 
شاه فعال مايشائی را بجائی رساند که گفت 

(  امر ما و شهبانو ما فوق قانون است" 
و اسد اهللا علم هم بدرستی می نويسد )٢٠
عصری هم به مجلس سنا، بمناسبت " 

شروطيت شروع شصت و چهارمين سال م
!"( اگر غلط نکنم مجلس فاتحه. رفتم
، آخرين ميخ  را به تابوت مشروطه )٢١

زد اما مهمترين و تنها ميراث بيادگار 
مانده از انقالب مشروطيت نيز که جدائی 
نسبی بنياد مذهبی از بنياد سياسی بود و 
مصدق در دوران حکومتش بطور نسبی 
آن را تحقق عينی بخشيده بود، با بوجود 

دن آن شرايط و رهبريت آقای خمينی به آم
  .بوته فراموشی سپرده شد

با وجود آنچه در باال گفته شد، طرح 
مسئله حکومت اسالمی و اينکه متوليان 
حکومت اسالمی در صورت تحقق يافتن، 
چه کسانی خواهند بود، برای سياسيون 
روشنفکران دينی و ملی ملموس و قابل 

 .درک نبوده است
وشن و بدون اعوجاج سخن اگر بخواهم ر

بگويم، بی جا نيست اگر بگويم، سياسيون 
 اسالمی به عقب برگشتند و حال بعد -ملی

 ٢٨از گذشت پنجاه سال که از کودتای 
 می گذرد، هنوز رابطه دين و ٣٢مرداد 

دولت بدرستی تدوين نگرديده و در بين 
توده مردم مبهم و نامعلوم است و تازه 

ئی متحمل شوند تا  بايد زحمات طاقت فرسا
به لحاظ تفکر رابطه دين و دولت، وضع 

 . مرداد برگردد٢٨به  قبل از 
اگر ما بخواهيم از تاريخ و تجربه تاريخی 
درس بگيريم، ريشه اصلی استبداد واليت 

 مرداد و ٢٨فقيه را بايد در کودتای 
ديکتاتوری عنان گسيخته رژيم 

در دوران . شاهنشاهی جستجو کنيم
ق و قبل از کودتا همانطور حکومت مصد

که پيشتر آمد تا حدودی تشکيالت و 
ساختار بنياد دينی از بنياد سياسی جدا بود 
و تشکيالت مذهبی و دينی به امور مذهبی 
و ارشادی مردم مشغول بود و تدبير ادارۀ 
امور زندگی مردم و سياست نيز در اختيار 
دولت قرار داشت بويژه آنکه بروجردی 

وشش خود را بکار برد تا در تمام هم و ک
امور سياسی که مربوط به شئونات مذهبی 

البته در جاهائی که . نمی شد دخالت نکند
الزم می ديد  به زعم خود از اندرز و 

   .راهنمائی به دولت کوتاهی نمی کرد
 که دارو دسته ١٣٣١از اواخر سال 

بهبهانی و کاشانی تمام سعی خود را بکار 
وی که شده، دستخطی و بردند تا به هر نح

يا مطلبی لفظی و شفاهی از او عليه دکتر 
مصدق بگيرند، بروجردی تا استقرار 
دولت کودتا از آن امتناع ورزيد و از 
طرف ديگر مصدق با وجودی که درگير 
مبارزه با بزرگترين امپراطوری آن زمان 
بود، از اين مسئله غافل نبود که احترام 

 از ناماليمات مقام مرجعيت دينی مردم را
سياسی و از تنشهای مرسوم در آن   
حفاظت کند و جايگاه ويژه اش را را از 

   .تعرض مصون نگاه دارد
 سانسور اطالعات از نقش کاشانی -ج 

بمنزله رهبری نيروهای ضد  مصدق در 
 :کودتا

عامل مهم ديگری که  در طرح حکومت 
اسالمی و استقرار واليت فقيه مؤثر بود، 

دن روابط کاشانی و مصدق و مشخص نبو
 مرداد ٢٨بويژه نقش کاشانی در کودتای 

نسل امروز با انيوهی از کتابها و . است
اطالعات در اين زمينه مواجه است اما 

 تا پيروزی انقالب ١٣٣٠نسلهای دوران 
و حتی ساليان بعد از پيروزی دستشان از 

کشور .  وجود منبع آن دوران کوتاه بود
نی تا بحال بابت ما چه بهای سنگي

سانسور اطالعات و آگاه نبودن از تجربه 
البته اطالعات . گذشته پرداخت کرده است

 :و تجربه گذشته دو قسمت دارد
از اطالعات آن دوران، آنچه مربوط   - ١

به اسناد کودتا است، آن قسمت  که در 
اختيار خارجی ها و بويژه آمريکا و 

  سال١۵انگليس بوده است به مرور از 
گذشته به اينطرف از قيد سانسور آزاد 
گشته و اما قسمت ديگر که مربوط به 
عوامل داخلی کودتا و افرادی است که 
خود در تدارک کودتا و دستيار خارجيان 
عليه کشورشان بوده اند، اينان يا  از بيان 
حقايق طفره رفته و يا سعی کرده اند که 

با آزاد شدن اسناد . حقايق را تحريف کنند
خارجی ها در رابطه با کودتا، نقش داخلی 
ها هم روشنتر گرديده است و معلوم شده 
که داخلی ها در انجام کودتا، از صاحبان 

بنا بر .  عمله خارجی ها داغتر بوده اند
اين در اين قسمت نميتوان بر کسی خرده 
گرفت چرا که اسنادی در اختيار نبوده 

 .است
که  بخش مهمی از اسناد و مدارک - ٢

 در ٣٢ و ٣١ و٣٠مربوط به سالهای 
دوران حکومت مصدق است که حکايت از 
همکاری ها، برخوردها، تقابلها، چوب 
الی چرخ گذاشتن ها و خالصه که کاشانی 
نقش محوری تمامی مخالفين حکومت 
ملی مصدق را بازی کرده  و همه آنها  در 
جرايد مختلف آن دوران منتشر گرديده 

ی و ياآن قسمت که از است نزديک به تمام
نظر تجربه برای نسلهائی که آن دوران را 
درک نکرده بوده است می توانست نقش 
. بازی کند،، مستور و مکتوم مانده است

عالوه بر اين سياستمداران، وطن 
دوستان،آزادی خواهان و استقالل طلبان، 
و روشنفکرانی که ملی و مصدقی بوده اند 

 مسائل آن و خود مستقم به نحوی درگير
دوران بوده و يا آن دوران را درک کرده 

اينان نيز به هر دليلی تجربه خود را . اند
. در اختيار نسلهای بعدی قرار نداده اند

پاک بودن حافظه تاريخی کشور و فقدان 
تجربه آن دوران به توجه نکردن به 
اعمال آقای خمينی در طرح حکومت 

  .اسالمی مؤثر بوده است
عضی گمان کنند که آنچه در ممکن است، ب

. فوق آمد، مسئله ای ذهنی و تخيلی است
شايد بيان مختصری از تجربه شخصی 
اينجانب بتواند به روشن کردن مسئله 

 :کمک کند
اينجانب از دورا ن طفوليت به مسائل 
دينی، اجتماعی، سياسی و خالصه مبارزه 

از . با ظلم و ستم کم و زياد عالقه داشتم
بعد در دبيرستان کو شش  به ١٣٣٨سال 

می کردم که از اوضاع و احوال سر در 
 يکی دو سه بار اسم ۴٢تا سال .بياورم

بوسيله . جبهه ملی بگوشم خورده بود
يکی از همکالسی هايم از ميتينگ جبهه 

 مطلع ٣٩ملی در ميدان جالليه در سال 
بعد از آن تا آمدن به آلمان در سال .شدم
قل چيزی به ، از فعاليت مليون حد ا۴٨

 ۴٣تنها گويا در سال .گوشم نخورده بود
بود که به ميتينگ مانندی در مسجد سيد 

در . عزيز اهللا در بازار تهران شرکت کردم
آنجا روحانی جوانی قطعنامه ای را برای 
حضار قرائت کرد که گفته شد اين قطعنامه 

 .را جبهه ملی تهيه کرده بوده است
ل وجود آزادی بعد از آمدن به آلمان به دلي

تا حدودی کوشش بعمل آمده بود که 
جريان نهضت ملی نفت و مصدق و کودتا 
روشن شود و در اين رابطه کارهای 
مهمی انجام گرفته بود و از اينکه کاشانی 
در نهايت پشت به مصدق و نهضت کرده 
و درکنار دربار و کودتاچيان قرار گرفته و 
تا مرحله خيانت به جنبش سقوط کرده 

اما کم و . ت سخن به ميان آمده بوداس
کيف آن از نظر ها پنهان بود و کمتر به 
اين مسئله دامن زده می شد بخصوص جو 
غالب اين بود که تقابل مصدق و کاشانی 

نبايد .کار را به پيروزی کودتا کشانده است
سعی کرد که اين تقابل تکرار شود و 
خالصه از ترس بوجود آمدن اين تقابل 

    .ل افتادندبدام تقاب
  ادامه دارد

  از كدام راه؟
  

رژيمي كه هشدارهاي : انقالب اسالمي 
متوالي را در باره سياستهاي اقتصاديش 
ناشنيده گرفته است و بطور نظام مند، 
مقاومت اقتصاد كشور را از ميان برده 
است، اينك، پيشاروي، بحران اقتصاد، از 
واقعيت ها پند نمي آموزد و بر شدت 

  : مي افزايدسركوب 
  

اعدامها و دستگيريها و 
انواع ديگر سركوبها 
همچنان فزوني مي 

  :گيرند
  

، اطالع رسيد که  ٨٧ مهر ماه ١در ◄ 
سيد ظهور نبوی مقاله نويس مجله توقيف 

 ١٠شده سرزمين آريايی  در تاريخ 
 ٣۵٠ دستگير و به بند ١٣٨٧فروردين 

نبوی . زندان اوين منتقل گرديد
ه هايی در مجله بخاطرنوشتن مقال
 سال زندان محکوم ۴سرزمين آريايی به 

 آقای نبوی از ناراحتيهای حاد .شده است
گوارشی  رنج می برد ولی تا به حال از 

تقاضای او .درمان او خوداری کرده اند
برای بازبينی پرونده اش تا به حال به 
نتيجه نرسيده و هرگونه رسيدگی منوط به 

  .ب است تقاضای عفو از دادگاه انقال
، منزل هستی خضروی ٨٧ مهر ١در ◄ 

دانشجوی رشته عمران دانشگاه خواجه 
نصير که روز شنبه پس از حضور در 
دادگاه انقالب، بازداشت شده بود،  از 

 ساعت ٢سوی نيروهای امنيتی به مدت 
 . مورد تفتيش قرار گرفت

، اطالع رسيد که ٨٧ مهرماه ٢در ◄ 
 ماه ٩شمس اهللا شادي در اعتراض به 

بالتکليفي و تمديد مکرر قرار بازداشت 
خود از سوي دادگاه انقالب شهرستان 
سنندج از روز پنج شنبه مورخه 

 براي دومين مرتبه دست به ٨٧/۶/٢٩
  .اعتصاب غذا زد 

، نشريه بانو که در ٨٧ مهرماه ٢در ◄ 
دانشگاه علوم پزشکی شيراز منتشر می 
شد، پس از انتشار دومين شماره خود با 

کم کميته ناظر بر نشريات اين دانشگاه ح
 . به مدت سه ماه توقيف شد 

اين نشريه که در زمينه حقوق زنان 
طرح مطالب «فعاليت می کرد به اتهام 

موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق 
مطابق » دفاع غير شرعی از حقوق آنان

 قانون مطبوعات محکوم ۶ ماده ١٠بند 
    . گرديده است 

، فريدون نيکو فر و ٨٧ه  مهرما٢در ◄ 
بهروز نيکو فر دوتن از فعاالن کارگري 
در هفت تپه به اطالعات نيروي انتظامي 

فريدون  .شهرستان شوش احضار شدند
نيکو فر نيز از جمله افرادي بود که در 
جريان اعتصابات کارگري در شرکت کشت 
و صنعت نيشکر هفت تپه بازداشت و با 

 شده و منتظر وثيقه از زندان دزفول آزاد
صدور حکم توسط دادگاه انقالب دزفول 

  .مي باشد 
نعمت  ، اطالع رسيد که٨٧ مهر ٢در ◄ 

 ١۶صفوي نوجوان اردبيلي در سن 
سالگي به دليل همجنسگرايي بازداشت و 
پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي 
. دادگستري اردبيل به اعدام محکوم گشت 

در  ماه است که ٣٠وي اکنون مدت 
بازداشت به سر مي برد ، وی متولد سال 

 مي باشند ، اين نوجوان مدتي را ١٣۶٨
در کانون اصالح و تربيت ، سپس بندهاي 
اطفال به سر برده است و اکنون در بند 

   .جوانان زندان اردبيل نگهداري ميشود
، حكم نسرين افضلی از ٨٧ مهر ٢در ◄ 

 ٢١فعالين حقوق زنان،  از طرف شعبه 
. ه تجديدنظر استان تهران تاييد شد دادگا

دادگاه تجديد نظرحكم به شش ماه حبس و 
 ضربه شالق تعليقی صادره از شعبه ١٠
 . دادگاه انقالب را تاييد آرد ١٣

، مسئول دفتر رييس ٨٧ مهر ٢در ◄ 
دانشکده خبر، مهران فرجی را که با 
تماس قبلی از سوی معاونت آموزشی، به 

ود، بدون هيچ اين بخش مراجعه کرده ب
و شتم قرار داد و با  دليلی، مورد ضرب

اين اقدام . فحاشی او را بيرون انداخت
دنبال درج يادداشتی از سوی اين  به

ها آه در آن  دانشجو در يكی از رسانه
فرجی نسبت به اقدامات رييس تندرو و 
حامی دولت دانشكده خبر انتقاد آرده بود، 

 . صورت گرفت
ون مدافعان حقوق ، کان٨٧ مهر ٣در ◄ 

بشر، در بيانيه خود، نسبت به پی آمدهای 
موج روزافزون دستگيريها و ديگر 
:  سرکوبگريهای رژيم هشدار داده است

موج رو به فزونی دستگيريهای اخير که 
مقارن با بازگشايی مدارس و دانشگاهها 
اتفاق افتاده موجب نگرانی شديد فعالين 

ا و آماردستگيريه. حقوق بشر شده است
نقض حقوق بشر ومحدود کردن آزاديهای 
مردم بويژه در مورد اقليت های مذهبی ، 
قومی و عقيدتی در دولت نهم افزايش 

اين . چشم گير و قابل توجهی داشته است 
دستگيريها که ظاهرًا برای ايجاد رعب و 
وحشت در ميان هموطنان ترک، کرد، لر، 
بلوچ وعرب و طبقات مختلف مردم از 

... رگران، دانشجويان و معلمان و جمله کا
انجام می پذيرد نقض فاحش حقوق بشر و 
تضييع حقوق بنيادين ملت ايران ارزيابی 

   .می شود
 نفر از ٨٠٠، حدود ٨٧ مهرماه ٣در ◄ 

کارگران شرکت کاغذ سازي پارس هفت 
تپه در اعتراض به  اعالم تعطيلي اين 
شرکت به مدت دوماه و عدم پرداخت 

ه ي  معقوقه خود در جلوي  حقوق سه ماه
فرمانداري شهرستان شوش تجمع کردند 

.. 
، بيش از هزار تن ٨٧ مهر ماه ٣در ◄ 

از کارگران شرکت کشت وصنعت نيشکر 
هفت تپه در اعتراض به عدم تحقق 
. خواسته هاي خود دست از کار کشيدند

حمايت از دو کارگر فعال، فريدون و 
ر  مه۴بهروز نيکوفر که دستگير و در 

محاکمه شده اند و پرداخت نشدن کليه 
حقوق و مزايای معوقه و پرداخت  هزينه 
هايي همچون  غذا ،حق مسکن،رفت و 
آمد،حق همسر و فرزندان،و ايجاد و 
برقراري طرح طبقه بندي مشاغل در اين 
 .شرکت هستند، داليل اين اعتصاب هستند

، اطالع رسيد که تعداي ٨٧ مهر ٣در ◄ 
حزب پان "ين از اعضا و مسئول

از سوي ستادهاي خبري " ايرانيست
واواک در تهران و شهرستانهاي مختلف 

دکتر . احضار و مورد تهديد قرار گرفته اند
دبيرکل حزب (سهراب اعظم زنگنه 

قائم مقام (، قدرت اهللا جعفري ) مذکور
، مهندس رضا کرماني، ) حزب مذکور

از (فرهاد باغباني ، منوچهر يزدي 
منجمله ) لس در رژيم سابقنمايندگان مج

افرادي هستند که مورد بازجويي و تهديد 
گفته ميشود اين احضارها . قرار گرفته اند 

در پي تدارک اين حزب براي برگزاري 
  . کنگره خود مي باشد

پليس  ، جانشين رئيس٨٧ مهر ٣در ◄ 
 نفر از سوی ماموران گشت ٩:گفته است

. ارشاد در ميدان صادقيه دستگير شده اند
و چون دختری مقاومت کرده است، آقای 

حتی بر فرض «جانشين برآشفته است که 
ها  اينكه اقدام مامور پليس فاقد ارزش

باشد، آن دختر نبايد مقاومت آند و دليلی 
به . بر مقاومت در مقابل پليس وجود ندارد

خواهری درخصوص نحوه پوشش تذآر 
داده شده اما اين خواهر با ايجاد سر و 

اومت و در حين انتقال به صدا مق
خودروی گشت ارشاد، از همكاری 

آه با ايجاد  طوری به. ممانعت آرده است
سر و صدا، افرادی در محوطه تحت تاثير 
اين فرد قرار گرفته و با نيروهای پليس 
حاضر در محل درگير شدند و در نهايت با 
حضور تعدادی از نيروهای پليس، افرادی 

ده بودند، دستگير آه با ماموران درگير ش
  . شدند
، جمعي از دانشجويان ٨٧ مهر ٨در ◄ 

دانشگاه عالمه طباطبايي با حضور در 
راهروهاي مجلس از تصميم دوباره رئيس 
دانشگاه تهران مبني بر اخراج برخي 

  استادان خبر دادند و حکم اخراج يکي از 
  

  16در صفحه
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 هوشنگ كشاورز  پيام
  صدر

  
د انتظارم از احترام واال قائلم ،هر چن

نتايج كوشش مان چنان كه بايد وشايد 
جامه عمل نپوشيد، با اين همه از راه 
رفته نه تنها پشيمان نيستم،كه خرسندم 
زيرا مشكل را در آواز نمي دانم، زيرا 
به احتمال زياد ما خارج خوانده ايم و 
اين نيز به علت عدم تجربه از كار 
سترگ ناشي شد، زيرا قطعا مد نظر 

يم كه بدعت همكاري طيف هاي دار
گوناگون با مشتر ك هاي متفاوت و 
بركشيدن مشتركي از ميان آن ها براي 

 از كشور كه  نخستين بار در خارج
 الئيك –جمهوري خواهان دمكرات 

بر عهده گرفته اند البته تصميم و كاري 
خرد نبود من از همكاري با شما بسيار 
خرسندم دوستان نه بر خرد سياسي كه 
البته من فاقد آنم، بل به تجربه راه و 
هدف هاي جنبش جمهوري خواهان 

 الئيك را پاسخ مناسب و –دمكرات 
راستين به معضل بزرگ جامعه ي 
آسيب ديده و خسته ايران مي دانم و 
رهروان اين جنبش را به صفت 
پاكيزگي و تقواي اجتماعي مي شناسم 
و بدين روزگار كه انديشيدن و توجه 

ها سكه بازار نيست، آن ها را به ارزش 
انسان هايي عاري از كج روي هاي 

 . سياسي و دلسوز مردم ايران مي دانم
دوستان گرامي ام شناخت و برداشت 
من به عنوان عضوي از جامعه 
جمهوري خواهان دمكرات و الئيك از 
شما و از اين مجموعه چنان است كه 
عرض كردم، اكنون بر اساس آگاهي 

بم اين جنبش اين سئوال ام از زير و 
را پيش روي خود دارم كه با همه اين 
مقتضيات مناسب و مطلوب، از چه 
روست و كاستي در چيست،كه ما 
نتوانسته ايم براي اين جنبش كه به 
گمان من از ظرفيت بزرگي چه در 
داخل و چه در خارج از كشور 

 ساماني در خور و  برخوردار است
 .متناسب پيدا كنيم 

اجازه بدهيد با تاكيد مؤكد بر دوستان 
 از اصول اساسي  حفظ و حراست

 الئيك، –جمهوري خواهان دمكرات 
تجربه عملكرد نظام اجرايي آن را 
ارزيابي كنيم و به دور از هر تعصب و 
در فضايي آميخته از تساهل و سعه 

تجربياتمان بپردازيم تا  صدر به تبادل
از اين رهگذر در راهي كه توسعه و 

رد اهداف واالي جمهوري پيش ب
 الئيك را در بر –خواهان دمكرات 

من هاي  دوستان، من و. گيرد، برسيم
 چشم به راه تصميمات شما  بسيار ديگر

كه قطعا متضمن زدودن كاستي ها و 
جستجوي عوامل و اهرم هايي است 

 توانايي فعاليت  كه بيش از گذشته
بخشيدن به ظرفيت هاي بزرگ اين 

. ، هستيم همين و بسجنبش را داراست
كسي كه با تمام احساس و ادراك 
چشم به آينده جمهوري خواهان 

 .دمكرات و الئيك ايران دوخته است
 2008 سپتامبر 18پاريس 

  هوشنگ كشاورز صدر
  

  از كدام راه؟
  
  

اين استادان را که در هفته گذشته صادر 
دانشجويان . شده به نمايندگان نشان دادند

ستي از استادان از با در دست داشتن لي
کار برکنارشده عالمه در سه سال گذشته 
خواهان رسيدگي نمايندگان به اين قضيه 
شده و هشدار دادند در صورت عدم 

  . رسيدگي هفته آتي تحصن خواهند کرد
، بازپرس توکلي  از ٨٧ مهر ٨در ◄ 

 ١٧تا ١۶کاهش سن وقوع جرم به حدود 
متاسفانه گروه سني :سال خبر داد و گفت

وان و نوجوان که تا چند سال گذشته ج
جزو گروه بزه ديده محسوب مي شدند 
متاسفانه اکنون به گروه مجرم تبديل شده 

  . اند
وي خانواده را مهمترين و اصلي ترين 
گروه جلوگيري از وقوع جرم دانست و 
جامعه و آموزش پرورش را در رتبه هاي 

  . بعدي قرار داد 
، مسائل     بنا بر نظربازپرس توکلي

داخلي خانواده ها ،فقر شديد، مشکالت 
فرهنگي اقتصادي، بيکاري و اعتياد از 
اصلي ترين عوامل ايجاد انگيزه براي 

 .ارتکاب جرم است 
، به سورنا هاشمي، ٨٧ مهر ٣در ◄ 

بهرام واحدي و عليرضا فيروزي 
دانشجويان دانشگاه زنجان اجازه انتخاب 

ورنا پيش از اين نيز س. واحد داده نشد
هاشمي و بهرام واحدي مدتي را در 
بازداشت به سر بردند و عليرضا فيروزي 

 . نيز به دادگاه زنجان احضار شده بود 
، بنا برگزارش پايگاه ٨٧ مهر ٣در ◄ 
رسانی پليس، نيروی انتظامی تهران  اطالع

ای اعالم آرد  بزرگ با صدور اطالعيه
طرح برخورد با بدپوششی و بدحجابی تا «

شدن سيمای جامعه از هرگونه  منزه
 .يابد  های اخالقی ادامه می ناهنجاری

، بدخواهی معاون اداره ٨٧ مهر ۵در ◄ 
واواک گلپايگان همراه با تعدادی از 
مامورين واواک به منزل نيکبخت يورش 

 ساله مادر ۵٠بردند و خانم منيژه شفاعت 
 ٢خانواده، خانم نسرين نيکبخت همراه با 

گير و به واواک منتقل برادر او را دست
  .نمودند

 نفر از ١۴٢٠، ٨٧ مهر ماه ٨در ◄ 
فعاالن سياسی، فرهنگی و اجتماعی با 
توجه به تشديد صدور و اجرای احكام 

های سراسر آشوردر  اعدام توسط دادگاه
ای به آيت اهللا سيد محمود هاشمی  نامه

شاهرودی رئيس قوه قضاييه از او 
وقف احکام خواستند تا اقدام عاجل برای ت

اعدام همه متهمان به خصوص زندانيان 
آنها در نامه خود به . سياسی به عمل آورد
قوه قضائيه، » رئيس«هاشمی شاهرودی، 

 خاطر نشان کرده اند که
     عالوه بر تعداد زياد موارد اجرای 
حکم اعدام در مورد کسانی که در زمان 

اند و نيز  وقوع جرم در سنين کودکی بوده
 زندانيان عادی که متناسب با در مورد

جرم آنان نبوده، تعداد قابل توجهی از 
زندانيان سياسی نيز هم اکنون زير حکم 

برند که هر لحظه خطر  اعدام به سر می
کند؛  اجرای حکم جانشان را تهديد می
 :اسامی برخی از آنان به قرار زير است

 فرهاد وکيلی و -٢فرزاد کمانگر و   -١
 ارسالن اوليايي و - ۴و  علی حيدريان -٣
اهللا   حبيب- ۶ پناهی و   انور حسين- ۵

 لطيفی
، بنا بر گزارش ها،  ٨٧ مهر ٨در ◄ 

 ساله که محکوم به ٣۵مقتدا حاج هاشمی 
 سال بود که در ٣ سال زندان بوده و ١٠

 مهر ۴زندان بسر می برد روز پنجشنبه 
 اين زندان اقدام به خودکشی ٣ماه در بند 

ز، نوروز بالحی محکوم به و ني . کرد 
 سال است  که ٢٫۵حبس ابد که بيش از 

   مهرماه در ٢در زندان بسر می برد، در 
اثر فشارها و اذيت آزارها اقدام به 

   .خودکشی کرد

، دانشجويان ٨٧ مهر ماه ٨در ◄ 
دانشگاه تبريز به همراه اعضای انجمن 
اسالمی اين دانشگاه در اعتراض به 

 هويت طلب تبريز در بازداشت دانشجويان
تابستان و عدم آزادی آنها، در صحن 

  . دانشگاه تحصن کردند 
،  بر اثر شدت يافتن ٨٧ مهر ١٠در ◄ 

فشارهای امنيتی بر اعضای حزب پان 
ايرانيست، کنگره ساالنه اين حزب که 

 مهرماه در تهران ١٢قرار بود در روز 
 .برگزار شود، لغو شد

ی زندانی ، خالد هردان٨٧  مهر ١٣در ◄ 
گوهر  (امنيتی که در زندان رجائی شهر 

به سر می برد پس از حضور ) دشت کرج
در شعبه شش دادگاه اجرای احکام دادگاه 
انقالب مطلع شد که در دادگاه اهواز به 
صورت غيابی به هفت سال زندان و تبعيد 

  ! به شهرستان خاش محکوم شده است
ر ١٣در ◄  ا  ٨٧ مه أموران واواک ب ، م

انم شيخ االسالمی در مراجع زل خ ه من ه ب
ی از   ت وی و يك ه بازداش دام ب ران اق ته
شان      ان اي ب را ميهم ه آن ش ستگانش آ ب

وده  وده نم د ب ك     . ان س از ي ه پ د آ ر چن ه
ن   ساعت فرد ميهمان آزاد می    شود اما دو ت

ت و  رل رف رای آنت ی ب أموران امنيت از م
اس دها و تم ی آم ای تلفن د در  ه ا روز بع  ت
  .اند يخ االسالمی باقی ماندهمنزل خانم ش

، دانشجويان ستاره ٨٧ مهر ١۴در ◄ 
دار و محروم از تحصيل که برای پيگيری 
حقوق خود به مجلس مراجعه کرده بودند، 
دقايقی پس از حضور مقابل مجلس 
بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 

در ميان بازداشت شدگان مهدی . شدند
کيم عربشاهی، دبير تشکيالت دفتر تح

 . وحدت، نيز بود 
اسامی بازداشت شدگان که به دست 
خبرنامه اميرکبير رسيده به اين شرح 

مهدی عربشاهی، صادق شجاعی، : است
علی تقی پور، مهديه گلرو، زهرا 
توحيدی، ضيا نبوی، مرتضی حسين زاده، 
ناصر پويافر، يادگار صالحی، اصغر 
قنبری، علی خوشبخت، مازيار معصومی، 

 . وودی، سعيد فيض اهللا زادهعليرضا دا
، در پی بازنشسته ٨٧ مهر ١۴در ◄ 

 استاد برجسته رشته های علوم ٢١شدن 
انسانی دانشگاه تهران، دانشجويان اين 
دانشگاه روز گذشته از ساعت يک 
بعدازظهر در صحن اصلی دانشکده حقوق 

در اين تجمع حدود . به تجمع پرداختند
 به  نفر از دانشجويان در اعتراض٢٠٠

بازنشسته کردن استادان دانشگاه تهران 
دور هم جمع شدند و بيانيه ای هم در 

  . اعتراض به اين اقدام صادر کردند 
، اسماعيل ٨٧ مهر ١٣در ◄ 
مقدم، فرمانده نيروی انتظامی  احمدی

تعدادی از گروگان :  ايران، گفته است
های نيروی انتظامی که در اختيار گروه 

 . به قتل رسيده اندجنداهللا قرار دارند،
سربازی که از سوی گروگانگيرها آزاد 

 نفر از گروگان ها ٧شده است، از سالمت 
بر اساس شواهد، ما فکر . خبر داده است 

می کنيم تعدادی از گروگان ها به قتل 
  .رسيده باشند

    اما جنداهللا به عنوان گروهی که 
مسئوليت اين گروگان گيری را برعهده 

الم کرده بود  هشت تن از گرفته است، اع
 پيشتر، .گروگان ها را به قتل رسانده است

مقام های جمهوری اسالمی هر بار که با 
پرسشی در خصوص سرنوشت گروگان 
های حادثه سراوان روبرو شدند، گفته 
بودند که نمی توانند خبر به قتل رسيدن 
هشت سرباز را تاييد يا تکذيب کنند و اين 

ک مقام رسمی، نخستين بار است که ي
احتمال قتل تعدادی از سربازان به گروگان 

 .گرفته شده را مطرح می کند
   يادآور می شود که در فاصله نيمه شب 

 خرداد ماه، ٢۴پنجشنبه تا بامداد جمعه 
 نفر از پرسنل يک پاسگاه نيروی ١۶

انتظامی در بخش سراوان استان سيستان 
و بلوچستان ايران که در نزديکی مرز 

 .پاکستان قرار دارد، ربوده شدند
  

  
خبرها كه در مجموعه 

  :نخوانده ايد
  

عباس ملكي از عوامل رژيم مافياها ◄
كه براي سياست خارجي رژيم راه و 
رسم تهيه مي كند، در مصاحبه با مجله 

انتخاب مك : شهروند امروز، گفته است
  .كين به سود ايران است

 و بسود ايران، استقالل: انقالب اسالمي
وگرنه، رژيم امريكا را محور . آزادي است

سياست داخلي و خارجي كشور  و بحران 
لذا، هر كس به . سازيها كرده است

رياست جمهوري امريكا برسد، بسود 
جور ايران گيتي هاي ايران . ايران نيست

با ايران گيتي هاي امريكائي جور است 
زيرا هريك ديگري را علت سياست خود 

اق بحران مي سازند و مي كنند و باتف
هزينه هاي اين بحران را مردم ايران مي 

  .  بايد بپردازند
  

سفير انگلستان در افغانستان و * 
 سازمان اطالعاتي امريكا مي 16

افغانستان راه حل نظامي :گويند
دارد و چاره آن يك رژيم 

  :ديكتاتوري است
  
 اكتبر، گزارش شرارد كوپر، 1 در ◄

 9نستان و در سفير انگلستان در افغا
مفاد گزارش ) نيويورك تايمز(اكتبر 

 سازمان اطالعاتي امريكا در باره 16
  :افغانستان انتشار يافتند 

 اكتبر، كانارآنشنه، هفته نامه 1در  ●
فرانسوي فاش ساخت كه سفير 
انگلستان در افغانستان به وزارت خارجه 
اين كشور گزارش كرده است كه ناتو 

. وز نمي شوددر جنگ افغانستان پير
ناامني روز افزون و سرطان فساد، همه 
جا، از جمله حكومت كرزي را 

دموكراسي بكار . فراگرفته است
افغانستان نمي آيد و الزم است كه يك 
ديكتاتوري قابل قبول براي يك دوره 

اين چشم .   ساله برقرار شود10 تا 5
انداز تنها  چشم انداز واقع بينانه است 

ومي خود را براي و بايد افكار عم
  . پذيرفتن آن مساعد كنيم

     با فرستادن قواي بيشتر مشكل حل 
نمي شود زيرا قواي خارجي در 
افغانستان، قواي اشغالگر تلقي مي شوند 

  .و خود بخشي از مشكل هستند
مفاد )  اكتبر9(نيويورك تايمز ●

 سازمان اطالعاتي امريكا را 16گزارش 
قرار است . اددر باره افغانستان انتشار د

اين گزارش بعد از انتخابات رياست 
بنا بر .  جمهوري امريكا انتشار پيدا كند

اين گزرش، افغانستان راه حل نظامي 
ندارد و حكومت كرزي خود از عوامل 

زيرا . وضعيت موجود افغانستان است
فساد اين حكومت را  اسم بي مسمي 

حمله هاي طالبان بر . گردانده است
   شوند و سرچشمه هم افزوده مي

  
  

بسياري از مسائل افغانستان در حكومت 
  . اين كشور است

    درز كردن اين گزارش در زماني 
انجام گرفته است كه وزيران دفاع ناتو 
در بوخارست جلسه دارند و، در آن، 
وزير دفاع امريكا از وزيران دفاع 
كشورهاي عضو ناتو مي خواهد نيروي 

  .رستندبيشتري به افغانستان بف
گزارش نبايد پيش از : انقالب اسالمي

انتخابات رياست جمهوري امريكا منتشر 
بشود زيرا نه تنها بيانگر شكست 
مفتضحانه بوش و حكومت او است، بلكه 
كمتر اعتباري نيز براي جمهوريخواه ها 

امريكا و انگلستاني كه : بر جا نمي گذارد
به بهانه برقراري دموكراسي به افغانستان 

ون كشيدند، كار را به جائي رسانده قش
اند كه اينك فرمانده امريكائي، ژنرال 
پترائوس با طالبان گفتگو مي كند و 
سفير انگلستان راه حل را ديكتاتوري مي 

بدتر اين كه پاكستان را نيز گرفتار . داند
  .تروريسم كرده اند

  
 براي گفتگو در 1+5كشورهاي *

باره پرونده اتمي ايران، در 
اي آينده، جلسه تشكيل مي روزه
  :دهند

  
)  اكتبر8( خبرگزاري فرانسه ◄

گزارش كرده است كه نمايندگان 
شش كشور، در روزهاي آينده، در باره 
پرونده اتمي ايران، از طريق تلفون، 

طرف .  با يكديگر گفتگو خواهند كرد
امريكائي اين گفتگوها ويليام برنس، 
شخص سوم وزارت خارجه امريكا، 

او با هم ترازهاي خود در . بودخواهد 
 كشور ۵وزارت خانه هاي خارجه 

  .ديگر گفتگو خواهد كرد
  

ملت : تاريخ دان اسرائيلي* 
. يهود وجود نداشته است

اسطورهء ملت يهود يك قرن 
  :است كه ساخته شده است

  
 اكتبر، گزارش شد كه كتاب 9 در ◄

، تاريخ Shlomo Sandشلومو سند 
 است كه  هفته19دان اسرائيلي، 

همچنان پر فروش ترين كتاب در 
او در اين كتاب، ثابت .  اسرائيل است

كه » ملت يهود«مي كند كه مفهوم 
مجوز تشكيل دولت اسرائيل شده، 
اسطوره ايست كه يك قرن پيش 
ساخته شده و بضرب تكرار، بمثابه يك 
واقعيت، باورانده شده است وگرنه 

او . ملت يهودي وجود نداشته است
تاد دانشگاه تل اويو است، كه اس

تحقيقات تاريخي و باستان شناسي 
گسترده انجام داده  و به استناد آنها 
ثابت مي كند كه ملت يهودي در كار 

  . نبوده است
   ترجمه اين كتاب به زبان فرانسوي، 
سه بار تجديد چاپ شده و بسرعت نيز 

  .  ناياب گشته است
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