
  

 

 بردده سال از يك رشته از جنايتهاي سياسي كه مبارزان راه مردم ساالري بر اصول استقالل و آزادي و رش:انقالب اسالمي
نسان، شهيدان داريوش و پروانه فروهر و مجيد شريف و محمد مختاري و محمد جعفر پوينده ميزان عدالت اجتماعي و حقوق آ

خامنه اي رهبر است و دري نجف آبادي، دادستان كل .  جنايتكاران همچنان بر كارند.قربانيان آن شدند، گذشت... ده وو زال زا
يران مردم ساالري را برگزيده اند، اما از جنبش همگاني براي استقرار مردم ساالري فاصله گرچه مردم ا!  است  ديوان كشور

به . با وجود اين، افق روشن است و مي توان گفت شهادت اين شهيدان مقوم جنبش براي مردم ساالري گشته است.  داريم
در اين قسمت، وزيران جنايتكار واواك . فياي حاكم بر واواك اختصاص مي دهيمناسبت، فصل اول را به قسمت سوم مام

  .معرفي مي شوند
در . ورد كه جهان را در شگفتي فرو بردآ و  اوباما پيروزي را بدست      و انتخابات رياست جمهوري امريكا به انجام رسيد

ر كه لوموند گزارشي را به شكاآنقدر آ. به انواع حيل كوشيد در اين انتخابات نقش پيدا كند.  رژيم بيكار نماند،انتخابات امريكا
مك كين نيز كوشيد نظر اوباما در باره گفتگو با رژيم مافياها را دست آويز كند اما شدت بحران اقتصادي از . ن اختصاص دادآ

ا بي ا و القاعده ردر انتخابات، اقدامات رژيم مافياه... سوئي و بيزاري جامعه امريكائي از وسيله كردن ايران و القاعده و روسيه و
 در فصل دوم، خبرها و نظرهائي را گرد مي آوريم كه وضعيت رژيم را در قبال حكومت جديد امريكا روشن مي .تأثير گرداند

  .كنند
 ي      در فصل سوم خبرها و داده هاي اقتصادي را جمع مي آوريم كه وضعيت اقتصاد و معيشت مردم ايران را در بحران

در فصل چهارم گزارشي از ايران را مي خوانيد در باره جعل و تزويري .  ا فرا گرفته استاقتصادي روشن مي كنند كه جهان ر
  .و در فصل پنجم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيم. كه رژيم زاده آن و توليد كننده آنست

 4در صفحه

  

 
  
  
 
 

New   
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
رياست مجهوری در يافت » 

 کرده 

  وزيران واواك كه در جنايتهاي سياسي  ): 3(مافياي حاكم بر واواك  ◄
   4ص: نقش داشته اند 

يمهاي ايران و اسرائيل در انتخابات امريكا و پيروزي اوباما  برغم ورود رژ◄ 
   6ص : بكار گرفتن اكتبر سورپرايز نوع جديد

اثر بحران اقتصادي بر اقتصادي كه درب توليد را بر روي نيروهاي محركه ◄ 
   9ص  : بسته و درب مصرف را گشوده است

   10ص: كارنامه جعل هاي نظام جعلي كه واليت مطلقه فقيه است ◄ 
  12ص:  فياها در شمار متجاوز ترين  رژيمها به حقوق مطبوعات استرژيم ما◄ 

قرآن در ،  بني صدرپرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن
   17 بخش -انديشه موازنه عدمي

  
... به ياد شهيدان داريوش و پروانه فروهر و مختاري و پوينده و شريف و

 سال پيش از اين، 10كه بخاطر مبارزه شان براي استقرار مردم ساالري، 
  .با شقاوت بي مانندي به شهادت رسيدند

  
  ايجابات مردمساالري شورائي

  
مبحث قرآن در انديشه موازنه عدمي را با بيان ايجابات واپسين بخش از 

    :مردمساالري شورايي در قرآن پي ميگيريم
  :تا تغيير نكني تغيير نمي دهي. 1
  

    همگاني ترين فارق آزادي از جبر قدرت، روشي است كه در جامعه ها براي 
ن شعار قرآ. تغيير، چه در سطح فردي و چه در سطح جمعي، پيشنهاد مي شود

اما ما . اين است كه تا تغيير نكني، تغيير نمي يابي و سبب تغيير نمي شوي
تا « در جهاني زندگي مي كنيم كه همگاني ترين روش، در همه جا، ههمينك

در جامعه هاي كنوني، بنيادها . »تغييرت ندهند، تغيير نمي كني است
)Institutions (م انسانها شده اند و بر اين روش عمل مي كنندقي:  
كليد رستگاري . براينست كه صاحب اختيار دين انسانها است بنياد ديني ●

در ايران . انسان در دست اوست و اين اوست كه انسان را هدايت مي كند
ِگرفتارِ اعتياد به قدرت، اين بنياد دم از واليت مطلقه بر انسان نيز مي زند و 

  . ردمدعي است كه بر جان و مال و ناموس مردم بسط يد دا
ناچيز كرده است و استبداد فراگير » نيروي كار« بنياد اقتصادي انسان را در ●

سرمايه داري از تولد تا مرگ و پس از آن نيز، راه و رسم انسان را در زندگي و 
بهنگام مرگ و پس از آن،  معين مي كند، اما بهاي ويرانگريها و بحرانهايي كه 

  .  بيعت مي پردازنداز پي هم ببار مي آورد را انسان و ط
  2     در صفحه
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  جهانگير گلزار 
  ؟چرااعدام، خشونت را گسترش ميدهد

  
 فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در متن سخنراني در جلسه

   ،اروپا و آمريكا  به مناسبت روز جهاني لغو حكم اعدام
صحبت خودم . موضوع امروز در باره اعدام و خشونت است 

تصور كنيد كسي يكي . را با شما با چند سوال شروع مي كنم 
با او چه مي . رين كسان شما را به قتل مي رسانداز عزيز ت
او را مستحق چه نوع . خود را كاوش كنيد ذهن كنيد ؟

نيد شخصي همچون الجوردي مجازاتي  مي دانيد؟  تصور ك
كه دست در جنايات ... ، ري شهري و يا خامنه اي ، خلخالي

بسياري داشته اند را در فرداي آزادي مي خواهند محاكمه 
  او را مستحق چه نوع مجازاتي مي دانيد ؟. كنند 

   
  14 در صفحه

 محمد جعفري 

 ) 3(هي فقتي مؤثر در استقرار والعوامل
  

 در دو  رانيانقالب ا" چه مرحوم بازرگان در كتاب اگر
ز  اتي كنند كه حكاي را گوشزد مي نكات"حركت
 در حركت تي قدرت بدست روحاني انحصاريرهبر

 كنند و از آن ي بدانها نمي توجه چندانياول دارد  ول
اما مرحوم بازرگان به زعم خود، شروع .  گذرنديها م

 و تي بدست روحانقدرت تا انحصار كامل هايقدرت طلب
 انقالب را از حركت دوم انقالب ني خود فاتحريبه تعب

 دولت لي خود و تشكيريخست وز ننيي از زمان تعيعني
 دوره ني بازرگان در امرحوم . داننديموقت به بعد م

 تي روحان-3 سمي ماركس-2 جوانان -1:  انقالب رانيفاتح
  :سندي نوي متيو در مورد روحان)  31.( كننندي ميمعرف

 
 13در صفحه

  خبرها كه در مجموعه نخوانده ايد
  
 لوس آنجلس تايمز، از نقش شاه سابق در خدمت ، 2008 اكتبر 23در  ◄

بنا بر سند، حكومتهاي : مقاصد امريكا در پائين آوردن بهاي نفت پرده برداشت
شاه . نيكسون و فورد، شاه سابق را برآن داشته بودند كه قيمت نفت را بشكند

اما پائين آمدن . سابق به دلخواه آن دو عمل كرد و قيمت نفت پائين آمد
 و بي ثباتي 1977  سال ت موجب بدي وضعيت اقتصادي ايران درقيمت نف
  .رژيم شد

     البته حكومت عربستان نيز در پشت پرده، دستيار امريكا در پائين آوردن 
با وجود اين،  بنا بر گفتگوهاي شاه و فورد كه اينك در .  قيمت نفت بود

وري وقت   فورد، رئيس جمه1975اختيار مطبوعات است، در ماه مه سال 
   .امريكا و شاه  در باره عربستان سعودي مواضعه داشته اند

صفحه 16در

  شيوابهزاد 
  ؟!  فزود نگبين صفراه اسرك

  
از بحران اقتصادي جهانگير كنوني زياد ميگويند و از ابعاد      

 بي   ميزان كم ميگويند بدان لحاظ كه اگر .وخامت آن كم
اعتمادي مردم از سامانه اقتصادي دنيا از اينكه هست هم كمتر شود 
ممكن است وحشت عمومي سر به پانيك و عصيان زده و مردم 

 كه اين خود منجر به از هم  پولهاي خود را از بانكها مطالبه كنند
اين ) و با تاكيد بر اين كلمه (ظاهرا    .پاشيدگي اين سامانه ميگردد

بعد از . نابساماني از وامهاي  بانكي به خريداران ملك شروع گرديد
تركيدن حباب رشد بي رويه سهام شركتهاي كامپيوتري در 

ر د. ه ها به سمت بازار مستغالت هجوم بردند سرماي1990سالهاي 
 وامها توسط موسسات اين زمان ظوابط و قوانين اعطاي اعتبارات و

   وپولي و بانكي، تغييرات عمده پيدا كرد
  15 در صفحه

  پاكنژاد- ج
  حفظ قدرت و درد ميرغضب

    
     بيست و هشت سال از تصرف سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط 
امام ميگذرد، حادثه اي كه طرح آن در آمريكا ريخته و توسط عاملي كه 

 در "انقالبي،دانشجويي"مانده است در قالب يك طرح تاكنون نا شناخته 
تسخير سفارت آمريكا و به گروگان گرفتن كاركنان سفارت و . ايران اجراشد

( سپس روندي كه آزاد سازي گروگانها با روابط پنهاني بين خط امامي ها
بيت آقاي خميني،حزب جمهوري اسالمي، موتلفه، مجاهدين انقالب 

 بوش براي اخالل در آزاد كردن -تبليغاتي  ريگان و ستاد ...) اسالمي،و
گروگانها و به تاخير انداختن اين عمل تا شكست كارتر در انتخابات گرفت، 
نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران  و يكي از پايه هاي انحراف از هدف 
انقالب كه مردم ساالري و جمهوريت بود به استبداد و واليت مطلقه در ايران 

روانشناسي جامعه آمريكا به پرخاشگري و استقرار ريگانيسم و تبعات آن و تغيير 
شايد آقاي خميني با آگاهي كامل از اين تاثير بود . در آمريكا و جهان  شد

  كه اين عمل غير متعارف را كه عملي نافي استقالل و آزادي و خيانتي به 
  

  14 در صفحه

 دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي  
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 بنياد خانواده كودك را بر همين ●
پدرها و مادرها . روش بار مي آورد

بر اين باور نيستند كه رشد را كودك 
د بكند، و بنا براين، تدبير از باي

كودك و راهنمائي از پدر و مادر 
بايد باشد، بلكه بر اين باور هستند كه 
كودك را با هر اجباري شده آنگونه 
بايد ساخت كه خواست قيمهاي وي 

  . است
 بنياد تعليم و تربيت، در خدمت ●

استبداد فراگير سرمايه داري، بر همان 
ز ورود به روش، مي خواهد انسان را ا

  .بسازد» فارغ التحصيل شدن«مدرسه تا 
 بنياد هنر بر اين باور است كه ●

تشخيص هنر از غير هنر و تعيين تكليف 
بااوست، و هرآنچه را ... زيبا و زشت و
بداند، همه انسانها نيز ... او هنر و زيبا و
  .بدانند... بايد هنر و زيبا و

 بنياد سياسي سخت نخبه گرا است و ●
» مردم عادي« باور است كه از براين

كاري ساخته نيست و اين نخبه ها 
هستند كه انسانها را تغيير مي دهند و 
براي آنها اين يا آن سرنوشت را تعيين 

  .مي كنند
 بنياد انديشه و علم براينست كه اهل ●

سازندگان دانش » روشنفكران«دانش و 
و يا انديشه راهنما هستند و انسانها 

و يا ساخته آنها را موظفند يافته 
طرفه اين . راهنماي زندگي خود كنند

كه انديشه هاي ساخته شده توسط اين 
صاحبنظران، خاصيت اش اين است 
كه انسان را تابع تقدير اين و آن جبر 

  . كند
 بنياد فرهنگي كه بخشي مهم از ●

عناصر آن فرآورده هاي قدرت و بنا 
براين، ضد فرهنگ هستند، قالبي است 

ان در آن، هويت يك موجود كه انس
معتاد به اطاعت از اوامر و نواهي 

اين كجا و . قدرت را مي جويد
در آن، سنت فرهنگ آزادي كجا كه، 

معرفت بر استقالل و حقوق خويش و 
ديگران، عمل به حقوق خود و دفاع از 
حقوق ديگران و بكار انداختن 
استعدادها و هويت جستن، محيطي 

نها رشدكنان فراهم مي آورد كه انسا
  در راه آزاد شدن گام بردارند؟

آزادي انسان و هر جامعه اي از     
جامعه ها به تغيير اين روش، به روش 

تا تغيير نكني تغيير نمي يابي و سبب «
اما متاسفانه مي . است» تغيير نمي شوي

همانا خداوند در «بينيم اين روش كه 
يك قوم، چيزي را تغيير نمي دهد مگر 

 قوم خود خويشتن را تغيير اينكه آن
، هنوز در جامعه اي از جامعه )1(» دهد

بلكه در همه . ها، روش نگشته است
جامعه ها، تقدير قدرت، سازنده تدبير 

  .  انسان است
هرگاه :    مي توانيم از خود بپرسيم

انسانها از آزادي ذاتي خويش غافل 
نبودند، تاريخ چگونه جريان مي يافت 

 جهان چگونه مي و يا وضعيت امروز
بود؟ اگر نخستين جامعه مسلمان بر اين 
روش مي ماند، آيا اسالم بيان آزادي 
مي ماند و يا همچنان در بيان قدرت از 
خود بيگانه مي شد؟ آيا جامعه هاي 

رشد كنان آزاد مي شدند «مسلمان 
و ) 2(» )فَمنْ أَسلَم فَأُولَئِك تَحرَّوا رشَدا(

را پيدا مي كردند؟ يا سرنوشت امروز 
اگر قرآن در يك آيه خالصه مي شد و 
آن آيه همين يك روش را به انسان 
مي آموخت، پيام آزادي بود و يا 

؟ مي توان )ص(پيامبر » خيال«ساخته 
از كساني كه سخن از قرآن محمدي 

يعني همه آنهايي كه -مي رانند پرسيد
نظرهاشان موضوع پرسشهائي شده اند 

دهمين پاسخ به آنها كه اين نوشته هف
 بر كدام روش هستند؟ بر روش -است

و يا » تا تغييرت ندهم تغيير نمي كني«
» تا تغيير نكني تغيير نمي يابي«بر روش 

هستند؟ هرگاه خود در مدعاي خود 
بر وفق اين دو روش بنگرند، هم روش 
آزاد شدن را مي يابند و هم به انتقاد از 

مي خود،  به مثابه شرط آزادي باور 
  .كنند

      پس ايجاب نخستين مردمساالري 
تا آزاد نشوي «شورائي، گزينش روش 

آزادي نمي يابي و سبب آزاد شدن 
ايجابهاي ديگر كه . است» نمي شوي

در زير مي آيند با اين ايجاب همراه 
  :هستند

  
رابطه با خدا راه تحقق . 2

  :حقوق
   

 و حقوق يغافل نشدن از آزاد    
به حقوق و دفاع  و عمل كردن يشخو

خود و ديگران به رابطه با از حقوق 
جالب است بدانيم . خدا منوط است
، يك نوبت »حقيقت«در قرآن، كلمه 
خطاب به انسان آيه . نيز بكار نرفته است

اي  وجود ندارد كه در آن وعده 
دست يافتن به حقيقت، از رهگذر 
اسالم باوري و يا خداباوري و يا رابطه 

در تمام آيه .  شده باشدبا خداوند داده
و » همانا«ها كه در آنها، قيدهائي مانند 

بكار رفته » اينست و جز اين نيست«يا 
زيرا . سخن بميان است» حق«اند، از 

ولي حقيقت . حق از خود هستي دارد
هرگاه  يافته عقل انسان و امر ذهني 

درست از همين . باشد، نسبي است
، به عنوان )3(جاست كه حق اختالف 

يكي از حقوق انسان به رسميت شناخته 
شده و از ايجابهاي اصلي مردمساالري 

اين حق، بر . شورائي تلقي مي شود
انسان ممنوع مي كند كه آنچه را 
حقيقت مي داند، مطلق بيانگارد و 
اجبار خود يا ديگري را به عمل به آن، 

با استفاده از موقع، . واجب بشمارد
ن،  توضيح مي دهد كه، بنا بر قرآ

از اين جهت كه . خداوند حق است
هستي محض و مبري از تعين و  از 

حق و . دروغ و ديگر صور زور است
اما در آنچه به . حقيقت مطلق است

انسان مربوط مي شود نيز، عقل نخست 
: حق را اندر مي يابد و آنگاه مي گويد

زيرا تا . اندريافت من حقيقت دارد
عقل به وجود چيزي پي نبرد، نمي 

اين تصديق . واند آن را تصديق كندت
از . است كه بيانگر كامل حق نمي شود

اين رو، اندريافت عقل از حق، حقيقت 
اين با بكار . و امر ذهني و نسبي است

بردن منطق صوري است كه حق را با 
حقيقت يكي مي باورانند و مدعي 

حاصل اين . نسبي بودن حق مي شوند
فريب اينست كه عقل ها در پي حق 
نمي شوند و به يافته هاي ذهني بسنده 

و كم نيستند آنها كه حقيقت . مي كنند
را جانشين حق مي كنند و مي گويند 
حق نسبي است براي اين كه نظر خود 

» حق نسبي«را مطلق كنند و با سپر 
  .است از معرض انتقاد بيرون برند

     بدين قرار، از مهمترين ايجابهاي 
 دانستن مردمساالري شورائي، ذاتي

حقوق انسان و نسبي و ذهني و تحول 
پذير شمردن حقيقت در نزد 

ذاتي دانستن حقوق به اين . انسانهاست
معناست كه جزو ضرور حيات آدمي 
هستند به گونه اي كه در صورت نقض، 
. حيات آدمي به ورطه نابودي مي افتد

اما تنها حقوق فردي انسان نيستند كه 
معه ذاتي حيات او هستند بلكه جا

. انساني نيز داراي حقوق ذاتي است
چرا كه با بود اين حقوق، جامعه هست 
. و با نبودشان، جامعه نيست مي شود

آموزش بزرگ قرآن به انسانهاي غافل 
از اين حقوق تنها اين نيست كه جامعه 
هائي كه در آنها، اين حقوق رعايت 

بلكه اين نمي شوند، منحل مي شوند، 
بر دارد كه اين آموزه خطير را هم در 

» امرهم شوري بينهم«حقوق با حق 
همراه هستند و يكديگر را ايجاب مي 

به سخن ديگر، نقض حق . كنند
واليت جمهور «اختالف، نقض حق 

 و يا حق اطالع و دانستن است،» مردم
و حق آگاه شدن از امور كشور دو 
حقي هستند كه هرگاه رعايت نشوند، 

مي واليت جمهور مردم تحقق پيدا ن
و نيز، حق انسان بر صلح حقي . كند

اين حق و حق . جهانشمول است
به معناي نه سلطه (زيستن در استقالل 

دو حقي ) ورزيدن و نه زير سلطه رفتن

هستند كه هرگاه رعايت نشوند، حق 
نيز نقض مي » واليت جمهور مردم«

هر كس كه تجربه كند، به تجربه . شود
در مي يابد كه حقوق يكديگر را 

جاب مي كنند و رعايت نشدن حقي اي
به . با نقض حقوق ديگر همراه است

سخن ديگر، هرگونه واليتي بر جامعه، 
به معناي اختيار بر جامعه و اعضاي آن، 
ناقض حقوق جمعي انسانها مي شود و 
نقض اين حقوق جامعه را در سراشيب 

انواع . انحطاط و انحالل قرار مي دهد
شخصي يا قدرت بر «واليتها به معناي 

تا تغيير نكني «ناقض روش » چيزي
تغيير نمي يابي و سبب تغيير نمي 

و ناقض حقوق انسان و حقوق » شوي
جمعي انسانها بوده و سبب انحطاط و 

نگاه به . انحالل جامعه مي گردند
سرنوشت ايران دوران پهلوي و ايران 
دوران واليت مطلقه فقيه و روسيه 
 و دوران واليت مطلقه حزب كمونيست

امريكاي تحت واليت مطلقه سرمايه 
مي بايد انسانها را متنبه كند ... ساالري و

تغيير كن «و برآنشان دارد كه بر روش 
شوند و به حقوق خود و » تا تغيير يابي

از آنجا . حقوق جمعي خود عمل كنند
حقوق انسان در «كه اين حقوق در 

به تفصيل شرح شده اند،  به » قرآن
  )4.(كتفا مي شودهمين قدر توضيح ا

  
  :اصل الاكراه. 3
  

 اصول ترجماناصل الاكراه     
.  استي شورائي مردمساالريراهنما

اين اصل داللت بر ضرورت جانشين 
كردن روابط قوا در جامعه با روابط 

اما به . دارد) حق دوستي ( = آزاد 
ترتيبي كه در پاسخ به پرسشهاي پيشين 

پرسش در باره نسبت قرآن و : رك(
ان آزادي، انقالب اسالمي شماره بي

خاطر نشان شد، خشونت زدائي ) 698
نيز هست و قواعد خشونت زدائي را 

اگر در دين و باز، . هم در بر مي گيرد
اكراه نيست، پس جاي دين آنجا كه 

به بيان ديگر، دين . قدرت هست نيست
. آنجا ظهور دارد كه قدرت غايب است
ت دين الاكراه شامل روشهاي عقلي اس

كه مي خواهد از آزاديها و معنويت بي 
كراني كه بدون آن، جامعه نظام 
اجتماعي بسته و خفقان آوري را پيدا 

در مردمساالري . مي كند، غافل نماند
شورائي، وقتي رابطه ها يكسره خالي از 
زور مي شوند، اعضاي جامعه، به يمن 

در اداره جامعه ) 5(واليت بر يكديگر 
معي و حقوق خويش بر وفق حقوق ج
تا آن زمان، . انسان، شركت مي كنند

. دولت بناگزير وجود خواهد داشت
 Etat(اين دولت مي بايد حقوقمدار 

de Droit ( باشد، اما اصل الاكراه
ايجاب مي كند كه دين به مثابه بيان 
آزادي، در عقلهاي انسانها راهنماي 

باشد چنانكه ) 6(انديشيدن به دل 
تنها دولت را اعضاي آزاد جامعه نه 

حقوقمدار نگاه دارند، بلكه با افزودن 
مداوم بر نقش خود در اداره امور 

  .خويش، از روابط قوا بكاهند
    مردمساالري شورائي نيازمند توحيد 

بدين . بمعناي موازنه عدمي است
خاطر كه اشتراك در حقوق جمعي و 
فردي و اشتراك در وطن و اشتراك 

تراك در در واليت جمهور مردم و اش
خلق فرهنگ و پيمودن راه رشد همه 
جانبه و پايدار، نياز به اشتراك در 

از . اصول راهنماي مردمساالري دارند
اين رو، مي بايد توحيد اصل راهنما 

حقوق، تنظيم كننده . باشد و نه تضاد
  .»منافع متضاد«رابطه ها باشند و نه 

   
   :اصل شورا. 4
  

و ) 7(» امرهم شوري بينهم«    اصول 
» زنان و مردان مؤمن، ولي يكديگرند«
دين شما، شما را و دين من، من «و ) 8(

كه شفاف ترين اصلها دال بر ) 9(» مرا
آزاديِ باور و زندگي در صلح ميان 
باورمندان  به باورهاي گوناگون است 

دوستي با آنها كه زور دركار نمي «و 
، رهنمودهائي هستند ) 10(» آورند

اركت جانبداران سازگار با حق مش
باورهاي گوناگون در اداره امور 

و نيز، . جامعه و شركت در شورا
رهنمودهائي بس دقيق و رسا 
هستندكه اجازه نمي دهند دولت 

را مجوز مرام » الئيسيته«حقوق مدار، 
كردن باور ستيزي و يا تبعيض ميان 

اين رهنمودها كه با . باورها بگرداند
جز يكديگر خوانائي دارند، همگي 

ترجمان اصل موازنه عدمي نمي توانند 
  .باشند
امرشان به شوري و شور ميانشان      «

اصلي شفاف و صريح » محول است
باوجود دانستني است كه پيامبر . است

، اجازه نيافت اينكه مدير انتخابي بود
حتي در جنگ،  از اين اصل تخطي 

به همين دليل رهنمود يافت كه . كند
 چون نوبت عزم به و» با آنها شور كن«

اجرا رسيد، به خدا توكل كن و تصميم 
روشن ). 11(شوري را به اجرا گذار

تأكيد بر اصل » شاورهم«است كه 
از راه . است» امرهم شوري بينهم«

فايده تكرار، باز گوئيم كه اين ادعا كه 
خداوند به پيامبر فرموده است شور 
كن و هر تصميمي خواستي بگير، نه 

» امرهم شوراي بينهم «تنها ناقض اصل
و اصل واليت زنان و مردان مؤمن بر 
يكديگر و اصل تا تغيير نكني تغيير نمي 
يابي و اصل الاكراه و مغاير حقوق 

 يعني –جمعي و حقوق انسان است 
مغاير با اصول راهنماي دين و مخالف 

 ،  بلكه ناشدني -با تمامي قرآن است 
ز ا» امر «ناشدني است زيرا  اوال. است

آنِ جامعه است و دين ال اكراه نمي 
. جامعه را از او بستاند» داشته«تواند 

 هرگاه مردم خويشتن را حقوقمند ثانيا
و مسئول نشناسند و عمل به حقوق را 
رويه نسازند، اصل تا تغيير نكنيد 
خداوند چيزي را در شما تغيير نمي 

بالاجرا مي ماند و به جاي آن، دهد، 
 به دلخواه خود پيامبر مأمور است«

،  به عمل در »مردمان را تغيير بدهد
يعني قدرت، جانشين خدا .  مي آيد
  شورائي كه به تصميم  ثالثا.مي شود

مي رسد در برابر پيامبري قرار مي 
اما . گيرد كه به تصميم او بي اعتناست

آيا چنين پيامبري آزادانه مي تواند 
بيانديشد و به تصميمي برسد كه، در 

زيرا . رت نقش نداشته باشد؟ نهآن، قد
ممكن نيست بدين خاطر . ممكن نيست

كه پيش از آن، ميان او و شورائي كه 
از راه شور، به تصميم رسيده است، 
بخاطر نپذيرفتن تصميم جمع، رابطه 

عقلي كه در . قوا برقرار شده است
محدوده رابطه قوا مي انديشد، آزاد 
. نيست و مدار اين عقل، قدرت است

. خود عضو شوراست) ص( ، پيامبر عاراب
بر او است كه نخست شورا را از اكراه 
خالي و آزادي عقلها را به اعضاي شورا 
يادآور شود و آنگاه با آنها به شور 

بدين سان، تصميمي كه شورا  . نشيند
حال هر . مي گيرد، تصميم او نيز هست

زمان تصميم را موافق دلخواه خويش 
قابل اجرا بداند يافت آن را تصديق و 

و هر وقت ناسازگار با دلخواه خود 
گمان برد، هرچه خواست كند، او نه 
پيامبر آزادي كه جباري از نوع همه 
جباراني است كه خود را مالك جان و 

  . مال و ناموس مردم مي شناسند
     افزون بر اين ها، كل ادعا متناقض 

 پيش از هم بدين خاطر كه اوال . است
دن به تصميم و گرفتن آن،  شور و رسي

عزم . عزم، امكان وجود پيدا نمي كند
در . دنباله شور و تصميم است

مردمساالري شورائي، تصميم از عزم و 
اجرا جدا و به طور كامل در اختيار 

آن اختيار كه در مردم . شورا است
ساالريها وجود نظري دارد اما وجود 
واقعي ندارد، اختيار بر تصميم است كه 

ز در جائي از آن جمهور مردم هنو
هرگاه خداوند مي . نگشته است

خواست پيام خود را نقض كند و پيامبر 
را مستبد بگرداند، مي بايد مي ) ص(

فرمود، رأي و تصميم و عزم تو را 
است، اما مي تواني با آنها نيز شور 

امرشان : نه اين كه يكبار بفرمايد. كني
شوري ميانشان است و بار دوم نيز 

و » شاورهم في االمر«ستور دهد د
آنگاه رهنمود خود را نقض كند و 

 زمان ثانيا . هرچه خواهي كن: بفرمايد
شورا و رأي و تصميم گيري، زمان 
. اطاعت نيست، بلكه زمان آزادي است

آن آزادي اي كه آدمي با هستي 
هوشمند و عقل مطلقا آزاد رابطه 

در اين مقام، پيامبر . برقرار مي كند
بشري چون ديگر بشرها و عضو ) ص(

و چون شورا تصميم . شورا است
در . گرفت، نوبت عزم به اجرا مي رسد

اين نوبت، همه اعضاي شورا مي بايد 
  .از مجري تصميم اطاعت كنند

  
برقراري رابطه هاي آزاد از . ۵

   :طريق رابطه با خدا
      

 رابطه فرد با جامعه، بر اصل موازنه 
مول در جامعه عدمي، نه فردگرائي مع

هاي ليبرال امروز است و نه اشتراكي 
به اين معنا كه فرد و هرچه از حقوق و 
استعداد دارد از آن جمع و او مقهور 

رابطه فرد با جمع، . جبر جمع است
رابطه آزاد است، بدين سان كه حقوق 
انسان، از آن انسان هستند و جمع حق 
ندارد شرائطي را ايجاد كند كه فرد 

ندگي را عمل به حقوق نتواند ز
خويش گرداند و امكانهاي الزم براي 
بكار انداختن استعدادهاي خويش 

در برابر، حقوق جامعه از آن . نيابد
جامعه هستند و هيچ فردي و يا گروهي 
از افراد حق ندارد مانع از برخورداري 

رابطه ها . جمع از حقوق خويش گردد
اما وقتي آزاد هستند كه هر فرد آزاد 

 باشد و فرد وقتي آزاد است كه شده
پندار و گفتار و كردار او خالي از زور 

هرگاه فردها بر آزادي خويش . باشد
  عارف باشند، 

(= رابطه ها با يكديگر را از راه خدا 
نه تنها بدين . برقرار مي كنند) حقوق

خاطر كه رابطه انسان با خدا، او را از 
محدود كننده ها آزاد مي كند، بلكه 

   جهت نيز كه رابطه قوا را نا بدين
ممكن و از اينكه سود و زيان جانشين 
حقوق شده و محتواي رابطه ها را 

  . بسازد جلوگيري مي كند
   بيشتر از اين،  بعثت و پيامبري، از 
جهات گوناگون ترجمان اصل توحيد 

از لحاظ مردمساالري شورائي،  . است
پيامبري تنظيم رابطه انسان و جامعه 

پرسش . ا با زمان و مكان مي شودانسانه
اين است كه زمان جامعه باز و تحول 

  :پذير، كدام زمان است؟
جامعه هاي داراي اقتصاد مصرف ) الف

محور كه در بحران دائمي بسر مي 
  برند و گرفتار بحرانهاي سخت ادواري 

هستند، گمان مي برند زمان حال را 
غافل از اين كه خويشتن را . گزيده اند

مي دهند، زيرا حاصل كار فريب 
گذشتگان به كنار، هرآنچه متعلق به 
آيندگان است را نيز، از راه مصرف، 

به سخن ديگر، زمان . ويران مي كنند
را زمان حال گمان بردن، خود را به 
دروغ فريفتن است چرا كه بدون 
سوختن گذشته و آينده، ممكن نيست 
بتوان زمان زندگي را حال گمان برد 

  .»مت شمرددم غني«و 
جامعه هاي بسته، يعني محيطهايي ) ب

كه ويران كننده نيروهاي محركه 
جامعه هستند، چون تغيير نمي كنند تا 
تغيير بيابند، يكي از دو زمان را بر مي 
گزينند؛ گذشته اي كه استمرار دارد و 
!. يا آينده اي كه استمرار  حال است

جامعه خود ما، در دو استبداد، اين هر 
در : ن را تجربه كرده استدو زما

استبداد پهلوي ها، فرآورده هاي 
گذشتگان  و امكان هاي حال ويران 

  ولو «مي شدند تا  به قول شاه سابق، او 
  

  3 در صفحه
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به زور ايران را به دروازه هاي تمدن 
برساند، و در جامعه تحت » بزرگ

واليت مطلقه فقيه مي خواهند گذشته 
باسي و ميراث  اموي و ع(مطلوبشان 

را با خشونت هم شده به آينده ) صفوي
  . ايرانيان بدل سازند

زمان بعثت درخور جامعه باز و ) ج
تحول پذير و روشهاي چگونه زيستن، 

توضيح اين كه . از ازل تا ابد است
جامعه تا وقتي در راست راه رشد قرار 
دارد، ويرانگري را به حداقل و 

در . سازندگي را به حداكثر مي رساند
تيجه، حاصل گذشته را ويران نمي ن

كند و حال خويش را هم با پيشخور 
كردن و از پيش متعين كردن آينده، 

بلكه در جريان مداوم . تباه نمي سازد
رشد، انسانها مستقل تر و آزادتر و از 
. مالكيت بر يكديگر، رهاتر مي شوند

بدين سان، هنگامي كه در جريان 
 رشد، انسان جانشين قدرت مي شود،
زمان معناي زيستن در آزادي را مي 

از ديدگاه مردمساالري شورائي، . يابد
پيامبري يعني اين معني از زمان، زماني 
از ازل تا ابد، به ترتيبي كه نه تنها هر 
نسل خود از ميزان ويراني مي كاهد، 
بلكه ويرانيهاي نسل پيشين را ترميم مي 
كند و لحظه به لحظه بر ميزان 

استقالل و . ايدسازندگي مي افز
آزادي، انسان را محك تشخيص 

بنا بر . ماهيت هر برنامه رشد مي كند
اين معيار، تكاثر و تمركز و انباشت 
قدرت، نه رشد كه ويران سازي انسان 

  .دانسته مي شود
. مكان هر جامعه اي وطن اوست) د

رابطه ها ميان جامعه ها، بر اصل موازنه 
لطه عدمي، رابطه نه مسلط و نه زير س

اين معني از استقالل، ). 12(مي شود 
گوياي آنست كه هر جامعه در واليت 

بر اصل . بر خويشتن استقالل دارد
موازنه عدمي، تنظيم كننده رابطه ها 

» حقوق«كه » منافع«ميان جامعه ها، نه 
به ترتيبي كه در بيرون از . خواهند شد

وطن، هيچ جامعه اي در وطن ديگران 
و نيز .  شته باشددر واليت شركت ندا

در درون هر جامعه، واليت با جمهور 
نيز ) ص(پيامبر : مردم است كه فرمود

) 13(انساني است چون انسانهاي ديگر 
و  وكيل مردم و پدر مردم و وصي 

اين . نيست... مردم و نگهبان مردم و
معني از آزادي از استقالل جدائي 
ناپذير و اين دو، دو اصل راهنماي 

  . شورائي هستندمردمساالري 
     و هنوز، هر جامعه اي، عضوي از 

بني «جامعه جهاني و مشمول قاعده 
بنا بر اين، . هستند» آدم اعضاي يكديگر

جامعه جهاني و محيط زيست زيندگان 
. و آيندگان نيز صاحب حقوق هستند

اشتراك جامعه ها در اين حقوق، نياز 
به تنظيم رابطه ميان آنها بر اصل موازنه 

ي و انحالل قدرتهائي دارد كه عدم
» منافع«براي خود در سرتاسر جهان 

قائل مي شوند و از راه سلطه گري، 
نيروهاي محركه متعلق به جهانيان را 
در تكاثر و تمركز و انباشت قدرت بكار 

بدين قرار، بعثت حركت . مي گيرند
مداومي در سطح جهان و تاريخ مي 
شود براي رسيدن به جامعه اي جهاني 
داراي سامانه مردمساالري شورائي كه 
به نوبه خود برخوردار كننده جهانيان 
از حق صلح مي شود و رشد همĤهنگ 
جامعه ها و عمران طبيعت را ممكن مي 

  .  سازد
     جامعه اي كه داراي مردمساالري 
شورائي است، جامعه اي باز و تحول 

جامعه باز جامعه ايست كه . پذير است
حركه را به حد توليد نيروهاي م

مطلوب رساند و اين نيروها را در رشد 
چنين جامعه اي، . خود بكار گيرد

ارزياب و منتقد است و ارزيابي و انتقاد 
را حق و فريضه اي همگاني مي 

البته بهترين ارزيابي ها و  ) 14.(داند
نقدها از رهگذر جريان آزاد انديشه ها 
و اطالع ها انجام مي گيرد و بدين 

ست كه گذار دائمي از جريان ا
  .اختالف به توحيد ميسر مي شود

جريان آزاد انديشه ها و اطالعها، از )هـ
راه بحث آزاد است كه براي ارزيابي 
و نقد و مباحثه و دليل و رد دليل 

فرصت ) 15) (جادلهم بالتي هي احسن(

انديشه ها به كمك . پديد مي آورد
نقد، از ظن و خيال پيراسته و در حق، 

ديگر اشتراك مي جويند و جامعه با يك
وجدان جمعي شفاف و فرق بيان 
آزادي را از بيان قدرت در مي يابد و  

) 16(بيان آزادي كه بهترين قول است 
  .  انديشه راهنماي جامعه مي شود

      افزون بر اين، جريان آزاد انديشه 
ها و اطالعها و فرصت ارزيابي و نقد 

ارد، كه بحث آزاد در اختيار مي گذ
در همان حال كه خشونت را بي محل 
مي كند، مرزها در درون جامعه و 
مرزها ميان جامعه ها را بر روي دو 
جريان انديشه ها و اطالعها باز مي كند 
و جنگ بنام دين و مرام  را بي وجه 
مي گرداند و راه را بر فريب از راه 

جهان عرصه . مي بندد» ضد اطالعات«
 و فراخناي صلح فعاليتهاي عقلهاي آزاد

  . و آزادي مي شود
 زير سلطه از –رابطه هاي مسلط ) و

ميان بر مي خيزند و رشد انسان 
جهانشمول مي شود هرگاه انسانها از 
آنچه علم ندارند پيروي نكنند و در 

و بذل علم را ) 17(طلب علم شوند 
فضل شناسند و بسا اظهار آن را واجب 

هر انساني براي رشد در . بدانند
تقالل و آزادي بر ميزان عدالت اس

اجتماعي و حقِ دوستي، از جمله 
نيازمند جريانهاي آزاد انديشه ها و 

  .دانشها و فنها و اطالعها است
هر گاه انسانها نه تنها ابالغ حق، بلكه ) ز

هشدار و انذار نسبت به ناحقيها، يعني 
هرجا كه زور دركار مي آيد و حق 

ود ناحق مي شود، را حق و وظيفه خ
شناسند، زيستن در جامعه باز داراي 
سامانه مردمساالري شورائي را ميسر 

حق اينست كه اين .  كرده اند
مردمساالري به نوع ديگري از رهبري 

انسان آزاد آفريده شده و . نياز دارد
همانگونه كه گفتيم زمان آزادي از 
ازل تا ابد و مكان آن فراخناي هستي 

ني كه است، بنا بر اين، چنين انسا
خليفه خداوند و امانتدار او بر روي 

، در حالت آزاد، )18(زمين است
تصميمي مي گيرد و به اجرا مي گذارد 

امامت، چنين رهبري اي . كه حق باشد
اما مي توان پرسيد انسان كه . مي باشد

داراي چنين استعداد رهبري است، 
چگونه بتواند در محدوده جامعه اي 

 مكان هر كه در آن مي زيد، زمان و
تصميم را بي كران و محتواي آن را 
حق بگرداند؟ پاسخ اين است كه وي 
وقتي قادر به اين كار است كه حقوق 
تنظيم كننده رابطه ها در جامعه باشند 
به ترتيبي كه انسانها قلمرو فعاليت آزاد 

براي اين . يكديگر را وسعت بخشند
منظور هر انسان الزم است، پندار و 

ر خويش را بر اصل تغيير گفتار و كردا
نزديك . كن تا تغيير يابي، تنظيم كند

ترين الگو به اين نوع رهبري، الگوي  
رهبري در مردمساالري شورائي 

  )19.(است
     در اينجا پرسشي محل پيدا مي 

هرگاه اعضاي يك جامعه در : كند
روابط قوا بودند، آيا يك گروه از اين 

ين جامعه و يا حتي عضوي از اعضاي ا
جامعه مي تواند عقل خويشتن را آزاد 
نگاه دارد و استعداد رهبري خويش را 
به اين الگو نزديك كند؟  اين پرسش 
اهميت بسيار دارد زيرا بسياري مي 

» درست بشو نيست«پندارند كه جامعه 
و آنها به اجبار بايد در جامعه اي 
زندگي كنند كه اعضايش گرفتار 

زه پس مبار. هستند» قدرت زدگي«
بخاطر اين كه جامعه و اعضاي آن 
استقالل و آزادي بيابند و اعضايش 

واليت «قابليت شركت در 
را پيدا كنند، بي فايده »  جمهورمردم

بنا بر اين، يا بايد همرنگ . است
جماعت شد و يا بي تفاوت گشت و يا 

و نيز، بسيار ديده مي . گذاشت و رفت
شود كه كس يا كساني عضو يك جمع 

 به اين عنوان كه جمع درست هستند و
. شدني نيست، از جمع جدا مي شوند

اما اينان غافلند كه انسان در رابطه با 
خداوند كه قرار گرفت، آن آزادي بي 
كران را مي جويد كه، در نظر او، از 
پيش پا برداشتن هر مانعي آسان مي 
شود و امامت يعني آن نوع رهبري كه 

 راه با بكار گرفتن استعدادها، راست
در اين راه، . رشد در پيش مي گيرد

انسان مسئله و مشكل تراش نمي شود و 
هرگاه ديگري مسئله و مشكل و مانع 
ساز شد، او مسئله و مشكل حل كن و 

انساني با . مانع از پيش پا بردار مي شود
اين رهبري، بر اصل تغيير كن تا تغيير 

يعني به خود مي . يابي عمل مي كند
ودم وقتي مي پنداشتم بر خطا ب: گويد

جامعه رفتار مرا تعيين مي كند و نيز بر 
خطا بودم وقتي گمان مي بردم جمعي 
رفتار مرا تعيين مي كند كه عضو آن 

اين من هستم كه مي بايد تغيير . بودم
. كنم تا تغيير بيابم و الگوي تغيير شوم

زيرا چون تغيير مي كنم الگو مي شوم، 
رصت مي امام مي شوم و به ديگران ف

دهم، الگو را به چشم عقل آزاد ببينند و 
به اين صرافت افتند كه تا تغيير نكنند، 
خداوند چيزي را در آنها تغيير نمي 

از ديد قرآن، قانون پيروزي حق . دهد
طلبان همين است؛ قرآن ندا در مي 

به خود و جامعه خود، ! دهد اي انسانها
به خود و جمع خود ستم نكنيد، در 

د، در جمع خود بمانيد ولي جامعه خو
دست از تغيير در خويش در جهت 
حقمدراي برنداريد و استعداد رهبري 
خويش را به الگوئي كه امامت است 

پيام نهايي قرآن خطاب ! نزديك كنيد
اين نوع : به اين گونه  انسانها اين است

و ) 20(از امامت به ستمكاران نمي رسد 
 امامت از آن مستضعفان مي شود وقتي

  )21(.خويشتن را آزاد مي كنند
     بدين قرار، انسان ديگري، انسان 
فطري، انسان حقوقمند، انسان آزاد، 
انسان امام، جانشين انسان نخبه اي مي 
شود كه بيانهاي قدرت تعريف مي 

بيانهاي قدرت به كسي كه : كنند
توانائي بكار بردن قدرت براي تغيير 
ه جامعه و بردنش از راهي را دارد ك

خود پيش پاي جامعه مي گذارد، رهبر 
  . مي گويند

      امام داراي ويژگيها و صفتهاست 
كه قرآن انسانها را از آنها آگاه مي 

  ).22(كند
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عدالت «   پاسخ قرآن به پرسش 
را در فصل عدالت از كتاب » چيست؟

، تبيين كرده ام، اصول راهنماي اسالم
، كه شامل عدالت اجتماعيدر كتاب 

نزديك به تمام تعريفها از باستان تا 
امروز، در غرب و شرق، از عدالت 

 به عدالت اجتماعي به مثابه ،است
اصلي از اصول راهنماي مردمساالري 

كه بكار » ميزاني«شورائي و به عنوان 
بردنش، جامعه را جامعه عادل مي كند 

در اينجا، خاطر نشان مي . پرداخته ام
خواهيم جامعه گرفتار كنم كه هرگاه ن

سرمايه داري ليبرال و يا استبدادهاي 
بگرديم كه گويا مي خواهند جامعه را 
به هدفي برسانند كه عدالت اجتماعي 

عدالت بمنزله «است، الجرم به 
براي جانشين كردن روابط قوا » ميزاني

با روابط آزاد، يا تنظيم رابطه ها بر 
وفق حقوق انسان و حقوق جامعه و 

طبيعت و جانداران و محيط حقوق 
به عدالتي نياز داريم . زيست، نياز داريم

كه با آزادي تضاد نجويد، به هركس 
امكان بدهد اختيار تغيير كردن و 
شركت در واليت جمهور مردم بمثابه 
امام را داشته باشد و به جامعه و هر 
عضو آن امكان بدهد رشد كنند، هر 

دين روز مستقل تر و آزاد تر گردند و ب
  . گونه توحيد جامعه كامل تر بگردد

      بدين قرار، از لحاظ مردمساالري 
شورائي، عدالت هم در چهار بعد 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

فرهنگي، بمثابه ميزان تميز حق از 
ناحق، همه روز و هم به لحاظ تنظيم 
رابطه انسان با محيط زيست و 
 جانداران و هم در تنظيم رابطه جامعه
ها بر اصل موازنه عدمي و بر وفق 

  .حقوق، كاربرد پيدا مي كند
      در خور توجه اينكه اصول 
راهنمائي چون استقالل و آزادي و 
عدالت و رشد، اصولي نيستند كه وسيله 

توضيح اين . اي جز خود داشته باشند
كه استقالل را نمي توان هدف گرداند 

 وابسته مي شوم تا به و گفت فعال 
رت برسم و چون به قدرت رسيدم،  قد

از جمله . بند وابستگي را پاره مي كنم
به اين دليل كه قدرت نيازمند وابستگي 

عدالت نيز هدفي نيست كه از . است
راه زور بتوان بدان رسيد چرا كه زور، 
حق را ناحق كردن و داد را با ستم 

همانطور كه به . جانشين كردن است
م و تجربه ديديم هدف كردن اسال

ناقض ) زور(=وسيله كردن قدرت 
! زنهار. اسالم در اصول و فروع آن شد

قدرت، هم وسيله و هم هدف خويش 
است؛ هر مرام حقي و هر اصلي و هر 
ارزشي، كه به عنوان هدف، وسيله 
توجيه قدرت شود، به ناگزير به نقيض 
آن حق و مرام و ارزش بدل و به 

و باز بايد . انسانها تحميل مي شود
شدار داد كه چنين نيست كه هرگاه ه

در بعد سياسي، عدالت ميزان شد، خود 
به خود در بعدهاي ديگر و در رابطه 
انسان با محيط زيست و جانداران نيز، 

چرا كه بسا در بعد . ميزان مي شود
اقتصادي، روابط قوا برقرار شود و به 

چنانكه . بعدهاي ديگر نيز تسري كند
قتصادي و رشد سياسي وقتي با رشد ا

اين دو با رشد اجتماعي و اين سه با 
رشد فرهنگي و اين چهار با عمران 
طبيعت همراه نشوند، رشد، رشد قدرت 
مي شود و جهان را به حال و روزي 

  .مي اندازد كه انداخته است
     بدين قرار، هرگاه ندانيم قرآن چه 
تعريفي از عدالت را بدست مي دهد، 

كدام تعريف كافيست از خود  بپرسيم، 
» امرهم شوري بينهم«از آزادي، با 

خوانائي دارد و چون بكار رود، اين 
نوع سازمان و سامان دهي اداره جامعه 

تا تغيير «ميسر مي شود؟  هرگاه  اصل 
نكني تغيير نمي يابي و الگوي تغيير 

را محك » شوري«و اصل » نمي شوي
بگردانيم و تعريفهاي عدالت را بدين 

،  به اين نتيجه دو محك بسنجيم
خواهيم رسيد كه تنها يك تعريف با 
اين دو محك خوانائي دارد و استقرار 
. مردمساالري شورائي را ميسر مي كند

پس نه اوالً، ممكن است عدالت اصل 
باشد و قرآن تعريف آن را به دست 
نداده باشد و نه ثانياً، ممكن است 
تعريفي ناقض اين دو اصل و اصول 

  .ده باشدديگر به دست دا
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  بديهي است بدون تعيين هدف، هيچ 
اصول . سازماندهي اي ميسر نيست

راهنماي مردمساالري بعمل درآوردني 
نمي شوند هرگاه اصل هدفداري، در 

استقالل و . شمار اين اصول نباشد
آزادي با آن هدف سازگار هستند كه 

ور، در بي نهايت، در پايان بس د
وجود چنين جامعه . متحقق شود

آرماني در پيش رو، الزمه اصالحگري 
آن جامعه آرماني بمثابه . مداوم است

الگو بكار نقد وضعيت موجود و حركت 
به سوي اداره بسامان جامعه كنوني مي 

كدام اصول راهنما مي توانند ما . آيد
را از ويژگيهاي آن جامعه آرماني آگاه 

به سخن روشن تر، تحقق چه كنند؟ 
اصول راهنمايي، انسانها و جامعه هاشان 
را به آن جامعه آرماني راهبر مي 
شوند؟ اين پرسش ما را بر آن مي دارد 
به سراغ اصلهاي راهنما برويم و ببينيم 
تحقق كامل آنها، انسانها را چگونه 

نخست، قاعده .  انسانهائي مي گرداند
 هدفها يا :اي بس مهم را يادآور شويم

آرمانهائي كه در كوتاه مدت تحقق 
پذير هستند، ترجمان هدفها و يا 
آرمانهائي هستند كه در ميان مدت، به 
عمل درآمدني هستند و اين دو مي 

بايد بر اساس هدفها يا آرمانهائي  
گزيده شده باشند كه در دراز مدت 

و آنگاه،  با تأمل . تحقق يافتني هستند
  :سيمدر آيات الهي، مي پر

تحقق استقالل چه وقت كامل مي . 1
شود؟ آيا وقتي كامل نمي شود كه 
انسانها نسبت به يكديگر، مالك به چيزي 

  )23(نباشند؟
تحقق آزادي چه وقت كمال مي . 2

جويد؟ آيا آن وقت كمال نمي يابد 
كه انسان از همه محدود كننده ها رها 
شده و نزديكي او به هستي هوشمند 

  )24(اني برسد؟آزاد، به اين هم
تحقق امامت چه زمان كمال مي . 3

يابد؟ آيا آن زمان كمال نمي جويد 
كه انسان، در مقام رهبري، از هستي 

  خردمند و آزاد، نمايندگي كند؟
تحقق رشد چه زمان كامل مي . 4

شود؟ آيا زماني كامل نمي شود كه 
انسان به تمامي حقوق و استعدادهاي 

  خويش تحقق بخشيده باشد؟
 عدالت چه وقت بطور كامل تنظيم . 5

كننده رابطه انسان با خود و ديگران 
مي شود؟ آيا آن زمان، زماني نيست 
كه پندارها و گفتارها و كردارها همه 

  آزاد و حق طلبانه شده باشند؟ 
آيا به تحقق اصول باال نيست كه . 6

تغيير كن تا تغيير « انسان توان كامل
  را مي يابد؟»يابي و الگو شوي 

باالخره بايد پرسيد مردمساالري .  7
؟ آيا شورائي چه زمان كمال مي جويد

آن زمان كمال نمي جويد كه شوري 
از قيد ساالري رها شده باشد و انسانها  
 جامعيت يافته و اعضاي آزاد جامعه

آرماني گشته و واليتشان بر يكديگر، از  
مالكيت بر يكديگر، ولو به «بند 
در جامعه . ، رها شده باشد»پشيزي

  :آرماني اين حالتها نمايان است
در جامعه آرماني بر اصل موازنه . 1/7

عدمي، هر كس امام خويش است، چرا 
كه كسي بر ديگري مالك به چيزي 

  .نيست
  
در جامعه آرماني رابطه قوا نيست، . 2/7

  )25(بنا بر اين داد و ستد نيز نيست 
در جامعه آرماني، ندرت نيست . 3/7
 ميزانِ ويران كردن نيروهاي زيرا) 26(

محركه و منابع طبيعت به صفر رسيده و 
توليد و مصرف فرآورده ها و خدمات 
در پرتو نيازهاي انسانها در جريان آزاد 

  .شدن رشد كنان، تعيين مي شوند
در جامعه آرماني، انسانها از روابط . 4/7

اجتماعي قدرت، بنا براين، از وظايفي 
حميل كرده رها مي شوند كه قدرت ت

  ).27(است 
در جامعه آرماني، پيوندهاي . 5/7

همسري، خويشاونديها، گروه (اجتماعي 
كه قدرت ايجاد كرده ...) بنديها و

و رابطه ها ) 28.(است، مي گسلند
  )29.(ترجمان عشق و حق مي گردند

در جامعه آرماني، تبعيض ديني . 6/7
كه تبعيضها و نا برابريها را توجيه مي 

  )30(يان بر مي خيزد كند، از م
در جامعه آرماني دروغ و نيرنگ . 7/7

و فريب و خرافه بي نقش مي شوند 
)31(  
جامعه آرماني پهناي بي كران . 8/7

زندگي در اميد و شادي و دوستي و 
در عوض، ) 32(عشق و يكرنگي است 

حاالت و صفات فرآورده قدرت، چون 
... يأس و غم و دشمني و حسد و كينه و

  )33(.مفقودند
فرهنگ جامعه آرماني، فرهنگ . 9/7

زندگي در استقالل و آزادي و رشد بر 
  )34(ميزان عدالت اجتماعي است

جامعه آرماني، جامعه كاميابي و . 10/7
كامجوئي انسانهاي جامع، به عشق و 
دانش، به فرهنگ آزادي و زيبائي 

  ) 35(است
  در جامعه آرماني، رابطه دين با . 11/7
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فياي حاكم بر ما
   :3 –واواك 

وزيران واواك كه 
در جنايتهاي سياسي 

  :نقش داشته اند
  
 ديماه 14اطالعيه واواك در *

  :1379سال 
  

انگيز اخير در  وقوع قتلهاي نفرت...    «
اي دامنگير و  تهران نشان از فتنه

. تهديدي براي امنيت ملي داشته است
وزارت اطالعات بنا به وظيفه قانوني و 

دنبال دستورات صريح مقام رهبري به 
و رياست محترم جمهوري كشف و 

كني اين پديده شوم را در  ريشه
اولويت كاري خود قرار داد و با 
همكاري كميته ويژه رئيس جمهور 
موفق گرديد شبكه مزبور را شناسايي و 
دستگير و تحت تعقيب و پيگرد قانوني 

  .قرار دهد
با كمال تأسف معدودي از      

انديش  ران مسئوليت ناشناس كجهمكا
شك آلت  و خودسر اين وزارت كه بي

عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت 
مطامع بيگانگان دست به اين اعمال 

اند در ميان آنها وجود  جنايتكارانه زده
اين اعمال جنايتكارانه نه تنها . دارند

خيانت به سربازان گمنام امام زمان 
  مهشود بلكه لط محسوب مي) عج(

بزرگي به اعتبار نظام مقدس جمهوري 
  .اسالمي ايران وارد آورده است

وزارت اطالعات ضمن محكوم     
كردن هر جنايتي عليه انسانها و هرگونه 
تهديد امنيت شهروندان و درك 

 عزم ،عميقي از ابعاد فراملي اين فاجعه
قاطع خود را در ريشه كني عوامل و 
محركان خشونت سياسي و تضمين 

نيت اعالم داشته و به امت شريف ام
دهد همانگونه كه  ايران اطمينان مي
هاي انقالب اسالمي  در فراز و نشيب

حافظ امنيت و استقالل كشور و حقوق 
 اين بار نيز با ،شهروندان بوده است

تمام توان و امكانات خود بقاياي 
باندهاي منحرف و قانون ستيز را مورد 

هاي  هجوم قرار داده و ساير سرنخ
داخلي و خارجي اين پرونده پيچيده 
را براي دستيابي به ديگر عوامل اين 

  ».فتنه دنبال خواهد كرد
  
  : معرفي اعضاي واواك*
   

   قبل از اينكه به گوشه هايي از 
جنايات اين وزارتخانه طي سالهاي بعد 
از انقالب بپردازيم، معرفي سران و 
نيروهاي اين وزارتخانه را بهتر بشناسيم 

.  
     شماري از اعضاي اين مافيا در 
بخش قوه قضاييه معرفي شده اند كه به 
دليل فايده تكرار، در اينجا نيز باز 

در ابتدا در مورد پنج . معرفي مي شوند
وزير اين وزارتخانه توضيحاتي داده 

  :مي شود
       از ابتداي تشكيل واواك،  پنج  تن 
از طلبه هائيكه در مدرسه حقاني درس 

ونت پيشگي خوانده اند،  به وزارت خش
اين افراد كه در دوره . واواك رسيدند

را ! » آموزش سريع فقاهت« هاي 
گذرانده بودند، يكي پس از ديگري به 

هر يك از . اين مقام منصوب شدند
آنها،  دوره هاي خاص جنايتكاري را 

گذرانده اند و در پرونده هر 
كدامشان،  صدور دهها حكم اعدام 

  : كشور ديده مي شودجوانان
  

 معروف به ،محمد محمدي نيك -اول
اولين وزير واواك در رژيم  ،ريشهري

در  يكي از نوابغ او. واليت فقيه بود
ري شهري . حرفه جنايت و فساد است

  :در كتاب خود چنين ميگويد
مادرم رحمةاهللا عليها برايم ...    «

تعريف مي كرد كه هنگامي كه تو را 
زي جلوي در خانه باردار بودم، رو

ايستاده بودم، شخصي را در حال عبور 
ديدم كه مرا با نام حوري خطاب كرد 

فرزندي كه در شكم داري «: و گفت
پسر است و از ناحيه يكي از پسرهايت 

 ص –خاطره ها (» خير خواهي ديد
18(   

 :او در كتاب خود مي گويد       و باز، 
من از اول نابغه بودم و از استادم « 
 با جديت، كتاب .شتر مي فهميدمبي

. جامع المقدمات را شروع كردم
استادم از پاسخگويي به برخي از 

كتاب ( » واالت من ناتوان بودئس
كتاب جامع ).  20خاطره ها ص 

. المقدمات در صرف زبان عربي است
استاد او بايد چه اندازه بي سواد مي 
بوده است كه نمي توانسته است پاسخ 

  !!را بدهد؟» نابغه«پرسشهاي اين 
 و كاشف واواكاز بنيانگذاران  وي    

به . استكودتا هاي بيشمار در ايران 
زمينه ها بود كه او »كودتا«بهانه همين 

فهرستي . وردآفراهم بسياري را اعدام 
  :اواز كارهاي 

  . بود از مفتيان قتل هاي سياسي او- 1
يت اهللا داماد آدستگيري  عامل  - ٢

بس اين مرجع در  حشريعتمداري و
خانه خود و زير تهديد، ناگزير كردن 
. او به اعتراف دروغ در باره كودتا
: خود او در اين باره مي گويد

تيرماه  18خ در تاري... كودتاي نوژه «
در فاصله شكست ...  خنثي شد1359

كودتاي «تا » نوژه كودتاي«
يعني در » شريعتمداري  -زاده قطب

دتاي  سال، سه توطئه كو5/1طول 
  ديگر نيز به سرنوشت 

االسالم  حجت.»..شد ردچا» نوژه«
 وقت دادگاه  ، رئيس»شهري ري«

انقالب ارتش، در گزارش مطبوعاتي 
ولين گروه براندازي  ا«: گفت خود

پاسداران «بود، كه مخفف » پارس«
گروه  دومين .است» رژيم سلطنتي

بود و سومين گروه » نمارا«براندازي 
چهارمين گروه كه نام داشت و » نيما«

نجات «زاده نام آن را  قطب آقاي
ارتباط . گذارده بود» انقالب ايران

واسطه يا  تمامي اين گروهها، با
و » سيا«واسطه به سازمان جاسوسي  بي

كتاب (... گردد شيطان بزرگ برمي
   ) 448ص - رضا گلپور –شنود اشباح 

 عامل اصلي اعدام قطب زاده به -٣
راي اين كه بجرم شركت در كودتا 

معلوم باشد كه اين جنايت كاران 
هيچگونه اعتقادي به واليت فقيه 
نداشته اند و ندارند و آن را وسيله مي 
دانند براي خود مختاري در جنايت، 
يادآور مي شود كه ري شهري در 
خاطرات خود مي نويسد احمد خميني 
به او تلفن مي كند و مي گويد امام 

ا اعدام دستور مي دهند قطب زاده ر
. او دستور كتبي مطالبه مي كند. نكنيد

كمي بعد احمدي خميني به او تلفن 
اما . مي كند كه دستور كتبي داده اند

او ترتيب كار را چنان مي دهد كه 
پيش از رسيدن دستور به دست او، 

اعترافي چنين . قطب زاده اعدام شود
  .صريح به جنايت

يت اهللا منتظري به آ عامل حذف - 4
تباط با سيد مهدي راشتن ادجرم 

هاشمي كه قضيه مك فارلين را افشا 
و همين افشا كردن موجب . كرد 

  . مرگ او شد
 عامل اعدام سيد مهدي هاشمي و - 5

  باديآحجت االسالم اميد نجف 
 انقالب و عامل صدها اعدام از بد- 6

 بخصوص افسران و خلبانان .تا به حال
  نيروي هوائي 

رتد شناس و  پدر معنوي حكام م- 7
 شناس در قوه قضاييه و وزارت يناصب

  .اطالعات
بنيانگذار گروه ارزشهاي انقالب  - 8

  . اسالمي
راح و برنامه ريز بسياري از  ط- 9

  . بحران ها و ترور ها
 صدها مبارز ،در زمان وزارت او - 10

اعدام شده يا به فرماندهي او ترور 
  .دشده ان

صاحب قدرتمند دخمه هاي  - 11
  .  هاي مخفي در تهران و شهرستانهاترور

 بنيانگذار بنياد فواد ري و يكي از -  2
بنياد هاي قدرتمند در امور اقتصادي و 

  تجاري 
عامل و مفتي ترور سعيد  - 13

  . حجاريان توسط مريدانش
 امير الحاج رژيم واليت فقيه و - 14

. مسئول بعثه رهبري در اماكن زيارتي
زوار حج سال گذشته در ثبت نام از 

واجب و تمتع حدود دو ميليون نفر، 
به ازاي هر نفر يك ميليون تومان، پول 

. ايشان واريز كردند به حساب مركزي
با يك حساب سر انگشتي ميزان سود 

 350اين مبلغ برابر است با حدود 
ميليارد تومان در سال كه اين مبلغ 

  . چهار ساله واريز شده است
  . العظيم  متولي آستان شاه عبد - 15
 – ام – از اعضاي هيات مديره بي -16

او بدون پرداخت ديناري، . و  در ايران
از راه تهديد، صاحب شركت را ناگزير 

  . كرد سهام عمده اي را به نام او كند
     در زير سه بخش از سخنان اين 

 :كودتا ياب آورده مي شود
 - جمهوري اسالمي  روزنامه(  

3/9/1359(   
محمدي «سالم اال حجت...  «●

 حاكم شرع دادگاههاي» شهري ري
» امام«...  «:بيان داشت... انقالب ارتش

هم اين دو شرط را پذيرفتند و 
آزاد كرديم كه  ي از آنها رادتعدا

تعدادشان از نيروهاي هوايي و زميني 
كند و  نمي  نفر هم تجاوز20مجموعاً از 

خوشبختانه امتحان خودشان را پس 
... كنند خدمت ميدادند و االن هم 

 نفر كه در 51بايد عرض كنم  متأسفانه
اين رابطه در اهواز دستگير بودند، 

بدستور آقاي  بدون مجوز قانوني
در صورتي كه . آزاد شدند» صدر بني«

و . باشيم ما بايد اين كار را انجام داده
اين انجام نشده، اين عده هنوز هم 
 بالتكليف هستند، يعني آزاد هستند و

 ) ... ليفبالتك
 -» جمهوري اسالمي« روزنامه  (●

  : ) 7/12/1359پنجشنبه 
دادگاههاي انقالب ارتش   رئيس...      «

در مورد ] »شهري ري«االسالم  حجت[
 -بجز:  گفتدستگيري كودتاچيان

پانزده نفري كه در زندان هستند، در 
مورد بقيه افراد تعيين تكليف شده 

ز همين اواخر نيز يكي ا است و در
 -رهبران سران سياسي اين كودتا 

  را دستگير-» مرزبان«مهندس 
هاي اين  ايم كه البته سرشاخه كرده

پدر (» خادم«كودتا سه نفر بودند يكي 
، )وزير كابينه بختيار خادم مهندس

و يك نفر » مرزبان«مهندس ديگري 

  ...ديگر كه هنوز دستگير نشده است
مداركي كه اخيراً در رابطه با 

بدست » مرزبان«ري مهندس دستگي
بسياري از  كند كه آمده، داللت مي

گروهها كه ضد جمهوري اسالمي 
اي كه اخيراً براي   تنها بهانه هستند؛
خود بيان كردند، اين است كار  ادامه

خواهند به بهانه طرفداري از  كه مي
را ساقط كنند و  جمهوري، رژيم رئيس

بعد از ساقط كردن رژيم، خود ايشان 
 م ساقط كنند كه اين مداركرا ه

دهد كه اينها نه  بدست آمده نشان مي
تنها موافق ايشان نيستند بلكه 

استفاده كنند و  خواهند از وقت مي
 از  راتمام كساني كه در رأس هستند

  .بين ببرند
 -»جمهوري اسالمي«روزنامه  (●

  :) 21/5/1360چهارشنبه 
بفرماييد ...  شهري ري آقاي...      «

ن افراد در كودتا چه بود و نقش اي
: شهري ري  علت تأخير مجازات آنها؟

بود كه از » ناصر ركني«و ديگري ... «
اعضاي بسيار حساس بلكه روابط 

كودتا بود و اطالعات زيادي  عمومي
در رابطه با كودتا در اختيار دادگاه 

 معاون لشكر  ايزدي  گذاشت و ديگري
بود كه ايشان هم از رهبران كودتا 

شايد  مخصوصاً ناصر ركني... دندبو
حدود صد نفر را تنها فقط ركني لو 

 يك سلسله  خادم داده بود و همچنين
  »...زيادي گفته بود مسائل

   با توجه به اعترافي كه هاشمي 
رفسنجاني در مورد تصدي فعاليتهاي 
اقتصادي توسط واواك  در زمان 
جنگ مي كند، معلوم مي شود كه اين 

مي از علي فالحيان ري شهري دست ك
در خريد اسلحه و تجهيزات نظامي و 
تاسيس شركت هاي تحت پوشش 
نداشته است و به احتمال زياد او در 
جريان كامل روابط پنهاني با حكومت 

 بوش و خريد تسليحات از –ريگان 
امريكا بوده است و به دليل افشاي آن 
افتضاح كه ايران گيت نام گرفت، از 

ي هاشمي كينه جمله توسط سيد مهد
وي و منتظري را به دل داشت و از 
عوامل اعدام  هاشمي و حذف منتظري 

  . شد
  

  : ان فالحي حجت االسالم-دوم 
 در كشتار  از دژخيم هاي طراز اول    

در وزير واواك سالهاي شصت به بعد و 
 و مسئول  رفسنجانيزمان هاشمي

مستقيم بسياري از ترورها و اعدامها از 
به حال و اينك عضو سال شصت تا 

دفتر رهبري و عضو گروه راهبردي 
 ري قوه جنايت و معاون محمدي

 در ستاد هماهنگي گروه ارزشها شهري
و شركت در هر ائتالفي براي حضور 
  . مستقيم در برنامه ريزي سركوب مردم

     فالحيان متولد نجف آباد و 
همشهري حسن آيت و دري نجف 

رسه او تحصيل كرده مد. آبادي است
اساتيدي چون تحت تربيت   حقاني و

  مصباح و – قدوسي – جنتي –بهشتي 
  . بوده است... 

  :   سوابق او چنين هستند
 حاكم شرع دادگاه هاي انقالب - 1

   باختران و خراسان،اسالمي آبادان
كميته هاي انقالب اسالمي  فرمانده - 2

درش در ا بر.نآو مسئول اطالعاتي 
ه اطالعاتي اين اين دوره نيز در گرو

   .كميته ها بود
 قائم مقام واواك در دو دوره - 3

ري شهري در باره . وزارت ري شهري
خوب در ...«: فالحيان گفته است

كوران حوادث پيچيده اي بوديم و 
وزارت اطالعات هم نهادي انقالبي و 

تازه تاسيس بود و خيلي ها هم موذيانه 
در مسير اين راه سنگ اندازي مي 

توطئه هاي داخلي و  ،ترورها .كردند
. خارجي و جنايات زيادي هم بود

طبيعي بود كه به وجود كسي احتياج 
هم اقتدار الزم را داشته داشتيم كه 

باشد و هم جسارت و هم توان كار 
اطالعاتي كه به نظر من بهترين فرد در 

را  آنزمان آقاي فالحيان بود كه ايشان
براي پست قائم مقامي وزارت كه در 
اصل ستون سازمان وزارت اطالعات 

 )1(»....بود برگزيديم
رئيس دفتر بازرسي فرماندهي كل  - 4

 قوا 
 دادستان ويژه روحانيت  - 5
 وزير اطالعات در دو دوره دولت - 6

 هاشمي رفسنجاني
عضو مجلس خبرگان رهبري از  - 7

 حوزه انتخابيه اصفهان 
راه اندازي بازداشتگاه مخوف  - 8

د براي بازداشت و شكنجه امنيتي توحي
  : مخالفان جمهوري اسالمي

 و بعد 60حاكم شرع جنايات در سال ●
  . ن آاز 
 كاشف سعيد امامي يار جدايي ناپذير ●

  .در جنايات
مفتي و فرماندهي ترورهاي سياسي  ●

  . 76تا سال 
ورنده گروه حاكمان و آبه وجود  ●

 شناس از طريق ايجاد يمفتيان ناصب
  . دفتر بررسي ها 

 جنايتهاي سياسي كه خود برنامه ريز ●
» ره ايي قتل هاي زنج«آن را 
 به كمك پور محمدي و خواندند،

  ...حسينيان و 
از ياران دبستاني پورمحمدي و  ●

محسني اژه اي و حسينيان و دري 
  ... بادي و رهبر پور و مبشري و آنجف 
 مشاور رهبري درعمليات پاكسازي ●

   .روشنفكران ناصبي و مرتد
ن و آ وي با تاسيس كانون هاي قر●

ايجاد نيروهاي تند رو مانند زمان 
 در حال واواك،حضور پر بركتش در 

تشكيل گروههاي اطالعات موازي 
جهت بيت رهبري مي باشد و از 
اعضاي اصلي اطالعات بيت رهبري 

  .است
اين عضو برجسته دستور توقيف  ●

كاري، در محاكمه جنايت سازمان 
 رستوران  درمأموران جنايت

برلين در  از سوي دادگاه ،ميكونوس
 به همين دليل جرات .  شدآلمان صادر

سفر به كشور هاي خارج را با نام اصلي 
 ميكونوس جنايتاو در . خود ندارد

مي خواست به نماينده قاضي دادگاه 
. قاشق و چنگال طال رشوه بدهد

دانستني است كه هر بار كه تروري 
دكتر بختيار و قتل (انجام مي گرفت، 

، او و )جنايت دادگاه ميكونوس
همدستانش نزد خامنه اي مي رفتند و 

   .مورد تشويق قرار مي گرفتند
 و پسر قهرمانش در برادر فالحيان و ●

بسياري از اختالس ها و مال خوري ها 
  يكي از قاچاقاودخيل هستند و برادر 

عمده مي باشد كه با ساپورت  چيان
 . مشغول استه عمد  قاچاقبه برادر

وي در زمان وزارت فالحيان مسئول 
  .اقتصادي اين وزارتخانه بود

زماني كه قرار شد فالحيان وزير 
واواك  بشود،  هاشمي رفسنجاني 

با مجموعه بررسيهايي كه با مجموعه بررسيهايي كه ......««گفت 
كرديم مناسب ترين فرد به نظرمان كرديم مناسب ترين فرد به نظرمان 

اوال به خاطر اوال به خاطر . . آقاي فالحيان آمدهآقاي فالحيان آمده
د از د از سوابق طوالني ايشان كه تقريبا بعسوابق طوالني ايشان كه تقريبا بع

انقالب تا امروز يكسره در اين كار انقالب تا امروز يكسره در اين كار 
مسئوليت داشته اند و در جاهاي مسئوليت داشته اند و در جاهاي 
مختلف به گونه هاي مختلف با مسائل مختلف به گونه هاي مختلف با مسائل 

 و  و ،،تهديدها تهديدها ،،نيازهاي كشورها نيازهاي كشورها ،،امنيتي امنيتي 
  نيروهايي كه دارند كار مي كنند نيروهايي كه دارند كار مي كنند 

  
  5 در صفحه

 دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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آشنايي كامل دارند و شايد يكي از آشنايي كامل دارند و شايد يكي از 
اركان اين وزارت در گذشته هم يعني اركان اين وزارت در گذشته هم يعني 

از از ،،يشان بوده اند يشان بوده اند مهمترين ركن امهمترين ركن ا
لحاظ صالحيت شخصي بنده خودم لحاظ صالحيت شخصي بنده خودم 

از دوران از دوران ،،ايشانرا خوب مي شناسم ايشانرا خوب مي شناسم 
عالقه اي كه ايشان عالقه اي كه ايشان ،،طلبگي تا به امروز طلبگي تا به امروز 

به انقالب دارد و حاضر است جان به انقالب دارد و حاضر است جان 
بدهد براي اينكه اين تهديدها را از بدهد براي اينكه اين تهديدها را از 

براي ما روشن است و براي ما روشن است و ،،اسالم دور بكنداسالم دور بكند
مخصوصا اين اواخر من ايشانرا مسئول مخصوصا اين اواخر من ايشانرا مسئول 

 فرماندهي كل قوا كرده  فرماندهي كل قوا كرده بازرسي ويژهبازرسي ويژه
بودم كه كار كردن ايشان براي من بودم كه كار كردن ايشان براي من 

يعني جزو زيباترين يعني جزو زيباترين ��بسيار جالب بود بسيار جالب بود 
كارها يي كه ارائه مي شد در حوزه ما كارها يي كه ارائه مي شد در حوزه ما 

  ))55 ( (»»......كارهاي ايشان بودكارهاي ايشان بود
    علي فالحيان بعد از سخنان هاشمي     علي فالحيان بعد از سخنان هاشمي 
رفسنجاني خود را به اين صورت رفسنجاني خود را به اين صورت 

  : : معرفي كردمعرفي كرد
  من به همه اين اطمينان را ميمن به همه اين اطمينان را مي......   «   «

 بنده به عنوان دهم كه در صورتي كهدهم كه در صورتي كه
وزارت اطالعات انتخاب بشوم در آنجا 

  همانگونه كه امام امت فرموده اند، 
 هيچ گروه و دسته اي نفوذ نداشته -

  باشد و
 برادران ما با كيفيتي كه در وزارت -

اطالعات هستند و سابقه كار اطالعاتي 
دارند و كساني كه انديشه هاي بلندي 

نجا اينها با بي طرفي به دارند در آ
خدمت خودشان ادامه بدهند و اساس 

  ...قضيه هم اين بوده
 بنده عرض كردم كه در مسائل -

  ....امنيتي و اجتماعي بنده توانا هستم
اگر بنده به عنوان وزارت اطالعات -

انتخاب بشوم و نمايندگان محترم به 
بنده راي اعتماد بدهند اين را بدانند 

 تاريك مي شود كه آينده اي كه
آينده ضد انقالب است كه همين االن 
هم تاريك است و آينده اش تاريكتر 

 ....خواهد شد و نه جاي ديگر
در زمينه مقابله هم اينطوري نيست -

كه فقط مسئله بگيرو ببند باشد و در 
همانجا متهمي را كه دستگير مي كنيم 

 مسائل -بيشتر در مواضع سياسي اش 
مسائل اخالقي اش  -ايدئولوژيكي اش 

اين همه مصاحبه . رويش كار مي شود
هايي را كه برادران عزيز ديده اند از 
متهمين و يا كارهايي كه وزارت 

اينها ...اطالعات در اين زمينه كرده
بيانگر اين است كه در همانجا هم 

يعني ذهنيت بگيرو  -بگيرو ببند نبوده 
 ) .6(»....ببند وجود ندارد
ر سر كار آمد در ادامه    اما وقتي او ب

كارهاي ريشهري و نياز رهبر و رييس 
جمهور و رييس مجلس عمل نمود و 

  .جنايات بسياري را به وجود آورد
 ايجاد شبكه هاي ترور در كشورهاي ●

  . مختلف 
  قتل هاي بيشمار ●

  :در اين باره،  حسينيان چنين مي گويد
سعيد امامي اعتقاد داشت كه ....«

 اسالمي بايد از دم مخالفين جمهوري
تيغ گذرانده شوند و در اين زمينه ها 

به هر حال كسي بود . هم تجربه داشت
 صدها ،كه مسئول امنيت كشور بوده

 »....عمليات برون مرزي موفق داشته
   انفجار هاي بيشمار ●
  اعتراف گيري هاي بيشمار ●

    در زير سه نمونه از افرادي كه خود 
د خودزني بر اساس فرهنگ بحث آزا

كرده اند را مي آوريم البته باز هم رد 
  .پاي محسني اژه اي ديده مي شود

  :سعيدي سيرجاني مي گويد
آنچه كه باعث شد من امشب ...  « ●

خودم خواهش كنم كه بيايند اين 
برنامه را ضبط كنند صحبتي است كه 
از دو روز پيش شروع شده، ولي شايد 

وح ده دقيقه پيش يك تلنگر سفتي به ر
  )7(»......من خورد

 مهندس سحابي در مورد مصاحبه ●
 :خود چنين ميگويد

 و در 1369اظهاراتي را كه در سال «
شرايط بد و خاص زندان بيان شده 

 و تصور اوليه و .است بر خالف نيت
عالقه گوينده آن در سطح وسيع در 
معرض ديد ميليونها بيننده قرار دادن 

  )8(»به چه معناست؟
 ميرزا صالح بود كه در  يكي ديگر●

ربوده شد و بعد به  7/7/1371تاريخ 
جرم جاسوسي و بر اندازي دربرنامه 
هويت آمد و اعتراف كرد اما بعد آزاد 

 :شد او مي گويد
روندي است شوم و خطر ناك ...   «

كه به علت تكرار مكرر در اين دو دهه 
اين ....به امري عادي تبديل شده است 

امنيتي ـ قضايي ـ يا چه بساط شاه و هللا 
كمدي تراژيكي است كه به خانه 
شهروندي هجوم مي برند و پس از 
تقريبا نصف روز جستجو براي يافتن 

دست آخر .... اسلحه و بمب و اعالميه و
تنها چيز مشكوكي كه در آن مي يابند 
و همراه صاحب خانه حيرت زده و 
منگ با خود مي برند يك قطعه عكس 

فترچه تلفن و يك شاملو، پاسپورت، د
برگ دعوتنامه دانشگاه ملي براي ادامه 

مدت بازداشت من .... تدريس است 
 روز بود و در طي اين 21در انفرادي 

مدت از بازجوئيها و تهديدات و ارعاب 
 هيچ نوع محكمه و �كه بگذريم.... و

دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات 
غروب روز بيستم با !! وارده تشكيل نشد 

كشي فرد همراه به دفتر آقاي عصا 
محسني اژه اي راهنمايي شدم و ده 
پانزده دقيقه بعد ايشان گفتند كه پس 
از سپردن يك ميليون تومان وجه نقد 

و اگر هم كسي پرسيد بگو به !... آزادم
  !! خاطر مشروبخواري و مستي گرفتنت

غالمحسين ميرزا صالح ـ روزنامه صبح (
  )27/5/1378امروز ـ

 بعد از فوت سعيدي سيرجاني  دو روز-
تعدادي از نويسندگان و فعاالن كانون 
نويسندگان را ضمن احضار به يكي از 

و يا همان خانه هاي » مراكز مشاوره«
وزارت اطالعات مي برند و در !! امن 

: آنجا سعيد امامي به آنها مي گويد
هيچ نوع خبر و سخن و مراسمي نبايد «

ه يكي  هنگاميك،براي وي داشته باشي
سئوال مي ] ظاهرا صالحيار[از حاضران 

كند كه پس ما چه بايد بكنيم؟ سعيد 
روزنامه كيهان را «: امامي هم مي گويد

   .»!بخوانيد خودتان مي فهميد
افشاي مسائل شخصي بازداشت  ●

  شدگان با كتك و شكنجه  
   وادار كردن زندانيان به خودكشي  ●
 يار و دوست صميمي او روح اهللا ●

  : نيان مي گويدحسي
در وزارت [بازجوهايي هستند...   «

كه هر پرونده اي كه ] اطالعات
 زماني كه من مسئول ،دستشان بوده

رسيدگي به پرونده هاي وزارت 
 وقتي كه پرونده -اطالعات بودم 

هايي بود كه اينها باز جويي كرده 
بودند مي آوردند، مي گفتم از اول 

يعني  [اينها اول سوژه. بازجويي بكنيد
را بزرگ مي كنند ]همان متهم بد بخت

و پدر يارو را در مي آورند بعد 
دو سه . وادارش مي كنند به خودكشي

يا . نفر از متهمين خودكشي كردند
خودكشي مي كند يا آبرويش را مي 

بعد هم مي گويند مساله اخالقي .برند 
داشته يا جاسوس بوده آخر سر هم 

 ».....هيچ چيزي از آن در نمي آورند
 ايجاد مشكل در اقتصاد كشور  در ●

پي ايجاد معاونت اقتصادي اين 
وزارتخانه به تقاضاي خود و موافقت 

 هاشمي رفسنجاني 

    زماني كه قرار شد هاشمي 
رفسنجاني در مورد فعاليتهاي اقتصادي 

  :واواك  سخن بگويد، چنين گفت
اينها يك اجازه محدود داشتند ...    «

اي جاسوسي دنيا مثل بقيه سرويسه
پوششهايي براي خودشان داشته باشند 
از قبيل شركتهاي تجاري نمي توانستند 
كه به عنوان مامور اطالعات در همه جا 
باشند و در دنيا ارتباطهايي داشتند اين 

اين . هم بر مي گردد به دوره جنگ 
جنگ . در دوره من شروع نشده است 

ال بود و ما مي خواستيم از بازار سياه كا
اسلحه ارتباط  بخريم و با فروشندگان

اين هم كار هر كسي . داشته باشيم 
نبود يك شركت معمولي كه 
نميتوانست اين كارها را بكند آنها 
اطالعاتي الزم را هم داشته باشد به 
همين دليل به وزارت اطالعات اجازه 
داده شد كه از اين پوششها استفاده 
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   در عبارت باال،  هاشمي رفسنجاني دو 
  : نكته را روشن مي كند

 او مي گويد كه پرداختن به - 1
فعاليتهاي اقتصادي توسط واواك  در 

معناي اين . زمان جنگ مورد نياز بود
ادعا اينست كه در دوره رياست 
جمهوري او و وزارت فالحيان نبود 

 در . كه واواك وارد كار اقتصادي شد
دوره وزارت ريشهري و رياست 
جمهوري خامنه اي نيز واواك در 

 - رشوه - اختالس -بازي دزدي 
خريد اسلحه و تحصيل در آمدهاي 

ادعاي او تا حدي . نامشروع بوده است
زيرا خريد اسلحه در . درست است

دوره خامنه اي بود و جنگ نيز ادامه 
  . داشت 

 او خاطر نشان مي سازد كه اگر - 2
اك وارد مسائل مالي شده است واو

اشكالي ندارد همه كشورها مانند 
سرويس هاي ما عمل مي كنند اما او 
نگفت كه آنها وارد خريد ها و دزدي 

  . هاي آنچناني نمي شوند 
     به هر حال آنچه كه از سخنان 
هاشمي رفسنجاني بر مي آيد، واواك 
در زمان او ورودش به مسائل اقتصادي 

اين اجازه به واواك داده قانوني شد و 
.  شد كه در مسائل اقتصادي وارد شو

در .  اما چگونه وارد شد؟ به اين ترتيب
زير به چند  نمونه از چگونگي ورود 
اين وزارت خانه به فعاليتهاي اقتصادي 

قبل از آن بايد گفت در .  را مي آوريم
آن فعاليتها، كليه نيروهاي مافيايي در 

  : ودندكنار هم قرار گرفته ب
يكي از :   شركت ايران مارين گستر●

شركت هاي بزرگ اقتصادي و تجاري 
كه به هر دليل حاضر نبود كه منويات 

به همين دليل .  واواك را اجرا كند
توسط اين وزارتخانه ابتدا براي 
سعيدي،  رييس شركت، پاپوش درست 
كردند و او را به زندان انداختند و 

 كه سپس كليه اموال آن شركت را
رقم بسيار بااليي بود مصادره نمودند و 
با سرمايه و شركت او وارد كارهاي 

  .اقتصادي ديگر شدند 
    اما بعدها پرونده اين خيانت بزرگ 
به اقتصاد كشور رو شد و مشخص شد 
كه واواك به صورت ناجوانمردانه با 
ايجاد مشكل آن شركت  را مصادره 

در اينجا بايد گفت كه . كرده است 
اضي پرونده محكوميت و مصادره ق

اموال شركت ايران مارين گستر 
  . حجت االسالم محسني اژه اي بود 

 شركت مقاطعه كاري برادران ●
از جمله شركت هاي گردن :  افراشته

كلفت در واردات كاال و ساخت و ساز 

بود كه با ورود برخي از اعضاي 
واواك در اين شركت موجبات 

ي از اموال دستگيري و مصادره بسيار
در اين ماجرا نيز، . آن بوجودآمد 

محسني اژه اي و برخي ديگر از 
اعضاي واواك همكاري تنگاتنگي 

در جريان محاكمه برادران . داشته اند
  : افراشته تنها از دو نفر نام برده شد

 اكبر خوش كوش  رييس گروه -1
ضربت واواك  و از جمله تروريست 

  و . هاي داخل و خارج از كشور 
 مهدي خجسته  برادر همسر خامنه -2

به . رژيم واليت فقيه» رهبر معظم«اي، 
گفته هائي كه در اين محاكمه، بر زبان 

 :.ها آمده اند،  توجه كنيم
 داوود افراشته يكي از برادران -

 :افراشته در دادگاه چنين مي گويد 
 اكبر خوش كوش 1373درسال ....    «

راجعه براي ساختن ساختماني به من م
كرد و كمك خواست كه در قبال اين 
كار وي طي قراردادي كه بين شركت 

شركت {شركت فران «مخابرات و 
بسته شده ]پوششي وزارت اطالعات

 300و در آن عنوان شده بود  بود
دستگاه موبايل گرفته شود را يادآور 

 دستگاه 100شد و گفت كه مايل است 
من بفروشد كه بعد من بابت  آن را به

 ميليون تومان چك به وي 100يد، خر
دادم و قرار شد چند روز بعد هم 

 .بدهد  موبايلها را تحويل
وي براي      بعد از مدتي، در تماس با

تحويل موبايلها، وي گفت شركت كم 
كاري كرده و از من خواست تا در 
تماس با دوبي از آنجا گوشي 
خريداري و بعد از تحويل به فرودگاه 

نام مستعار {» كبرياكبر ا«به نام 
به  تهران } وزارتي اكبرخوشكوش

 3آمده و پس از ورود گوشيها در عرض
 دستگاه تلفن به 29 ماه وي فقط 4تا 

من تحويل داد و حتي تعدادي را نيز 
به شخصي به نام همايون طوسي فر 

بعدها به علت تاخير در .   تحويل داد
تحويل، ما تقاضاي پولمان را كرديم 

ي دادند و تهديد مي كه ايشان نم
كردند باالخره پس از مدتها دوندگي 
توانستيم از وي بصورت چكي بلند 

 .مدت بگيريم 
در سال :  محسني اژه اي مي پرسد-

 بين شما و خوش كوش گوشي 1373
موبايل مبادله مي شد آيا خط هم مي 
گرفتيد ؟ چگونه از شركت مخابرات 

 خط مي گرفتيد؟
گرفتم و اين من نمي :  داوود افراشته-

قرارداد بين شركت مخابرات و شركت 
 !فران بود 

به شما چگونه تلفن :  محسني اژه اي-
 همراه مي دادند؟

گوشي را به من مي :  داوود افراشته -
دادند و فتوكپي شناسنامه مي گرفتند و 
بعد بنام زده و به آدرس خريدار قبض 
صادر مي شد بدون حتي يكبار مراجعه 

خوش كوش ! اتبه شركت مخابر
همين طور به چندين نفر تلفن 
فروخت و من فقط از طريق دوبي و 

مهدي خجسته [توسط آقاي خجسته 
گوشي ] برادر زن سيد علي خامنه اي

موبايل خريداري و از طريق هواپيما 
 به تهران انتقال مي دادم 

قيمت دستگاه با خط :  محسني اژه اي-
 چه مقدار بود؟

 38/1ميليون تا  2/1:  داوود افراشته-
ميليون تومان كه مابين يك ميليون و 

 . تا دوميليون مي فروختيم 900
شما مي دانستيد كه :  محسني اژه اي-

 واردات تلفن همراه ممنوع است ؟

ولي اين كاال شايد ! بله: داوود افراشته-
تحت نام ديگري وارد مي شد چون 
تنها شركت مخابرات عهده دار وارد 

اكبر خوش {ت كردن اين كاالس
كوش گوشي ها را تحت نام كاالي 

  ...} امنيتي وارد مي كرده است
 دستگاه را در 43شما :  محسني اژه اي-

 چه ظرف زماني گرفتيد؟
 ماه طول 3حدود :  داوود افراشته-

كشيد و مي گفتند شركت فران به ما 
گوشي نمي دهد ولي خوش كوش 
گوشي تحويل مي گرفت و خودش 

  ).16(»مي فروخت
 پرونده فاضل خدا داد و رفيق ●

دوست كه اتفاقا قاضي آن دادگاه نيز 
او  نفر اول . محسني اژه اي بود 

پرونده را كه رفيق دوست بود  با نفر 
دوم كه فاضل خدا داد بود، جانشين 

و .  كرد و او را به اعدام  محكوم كرد
برادر رفيق دوست را كه در آن 

موال  ميليارد تومان از ا131اختالس، 
مردم را به يغما برده بود به حبس ابد 

در زندان او را به .  محكوم كرد
مسئوليت خريد زندان انتخاب كردند 

 سال زندان 15و بعد حكم او را به 
تقليل دادند و سپس آزادش كردند تا 
به امور دزدي و اختالس و خورد و برد 
اموال مردم  با همكاري واواك و 

 در بنياد نور برادر بزرگوار و همسر او
كه وارده كننده داروهاي ضرور مردم 

  .است  ادامه دهد
 مورد ديگر گرفتن حق الكشف بود ●

كه اين مسئله مشكالت بسياري را براي 
شركتهاي اقتصادي ايجاد كرده بود و 

هر از » سربازان گمنام امام زمان«
چندي با كشف شركتي به پولهاي باد 
ر آورده اي دست مي يافتند و چاق ت

  .مي شدند 
    از آن به بعد بود كه مانند حاال كه 
كليه قراردادها با سپاه پاسداران بسته 

از .  مي شود با واواك  بسته مي شدند
جمله جاده سازي ، تونل سازي ، 

  ...  كشتي راني و 
   بدنام كردن نيروهاي مبارز و سياسي  ●
 ... و●

   وقتي جنايات واواك افشا شدند،  
 :هاشمي گفت

شناختي كه از من هست اين ...    «
است كه نوعا با حركتهاي افراطي 

در ،(درباره باند سعيد امامي....مخالفم 
دوران من براي ما مشخص شد كه 

سياستهاي جاري كشور ازجمله تشنج  با
ينها موشك  ازدايي آنها مخالف هستند

از .... بردند به يك كشور خارجي  
داخل وزارت اطالعات قضيه را 
پيگيري كرديم و ثابت شد و من به 

اينها بايد (وزارت اطالعات گفتيم كه
  »)17...) (كيفر ببينند 

     هاشمي رفسنجاني باز هم دروغ مي 
زيرا دستور بركناري سعيد .  گفت

امامي را  خامنه اي داده بود و نه 
البته همه . هاشمي رفسنجاني

خوانندگان مي دانند كه سعيد امامي 
به مقامي ديگر منصوب شد از آن مقام 

و به جنايات خود دادمه داد تا زماني 
  .كه توسط يارانش خودكشي شد

     وقتي هاشمي رفسنجاني اين سخن 
را گفت و ماجرا به فالحيان نوشته شد، 
او دو بار سران رژيم را تهديد كرد كه 

  . مواظب خودشان باشند
باشد  وزير اگر قرار«:   بار اول گفت-

ه همراه رئيس خود بايد پاسخ دهد ب
  . »حاضر شود

:  دفعه دوم، با رازداري بسيار گفت-
معلوم مي شود كه با اينكه ديگر ما «

وزير نيستيم و مسئوليتي هم نداريم اما 
هنوز همه از سايه ما هم مي ترسند 

... )20(«. 
      با روشن شدن رد پاي فقيهان در 

  
  6 در صفحه

  دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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با فدا اين جنايات رهبر نظام سعي كرد 
كردن چند تن از مهره هاي رده پايين 
اين جنايات را از گردن ياران مفتي 

در آن زمان، خاتمي و . خود بردارد
يونسي و ديگر اصالح طلبان كه پيگير 
اين قضايا بودند بار ديگر مردم و حق 
آنان را فراموش كردند و از پيگيري 

در . جنايات انجام شده دست برداشتند
 سعيد حجاريان متوجه نهايت، با ترور

شدند كه چه خطايي كرده اند اما باز 
هم به خيانت هاي خود در قبال 
حقوق مردم ادامه دادند و آن جريان 
را نيز پيگيري نكردند تا زماني كه بار 
ديگر آن گروه اهل جنايت به سر 
كارهاي خود بازگشتند و در حال 
حاضر نيز به همان كارها ادامه مي 

  .دهند
  

ايي از پرسش و پاسخ بخش ه* 
 24فالحيان با دانشجويان  در تاريخ 

  : چنين است1380ارديبهشت سال 
  

داشتم بعد از محاكمه افراد  قصد ...   «
اين افراد . در دادگاه سخن بگويم
. موافق باشند كساني نبودند كه با من

همين كاظمي كه اين كار را انجام 
 جزو مخالفين بنده بود و از نظر داد، 
قه سياسي، چپ بود و در دوره ساب

انتخابات و بعد از آن هم سينه چاك 
بنابراين معنا ندارد كه  دوم خرداد بود

اين كساني    ...در انتخابات با من باشد
ها را مرتكب شدند بعد از  اين قتل كه

. من منصوب شدند و مخالف من بودند
اتفاق نيفتاده و من  در زمان من هم

 با وزارت درآن زمان هيچ ارتباطي
از من  كساني كه بعد. اطالعات نداشتم

 دل  بعنوان معاون سركار آمدند،
خوشي از ما نداشتند، بنابراين چگونه 

اين حوادث را به ما نسبت  توان مي
  »داد؟

وال ديگري ئفالحيان در پاسخ به س    
نوارهاي «  :سعيد امامي گفت درباره

سخنراني سعيد امامي در دانشگاه را 
سعيد امامي در آن دوره . يدگوش بده

كه معاون من بود از خيلي روشنفكران، 
 اما اينكه ايشان در. روشنفكرتر بود

جرياني بوده يا نبوده من تا به حال 
. گويند آقايان مي .ام يقين پيدا نكرده

  .ها دستگير نشده بود رابطه با قتل در
يك اتهام ديگري در اين رابطه مطرح 

قتل احمد اشاره تلويحي به (بود
دهم ولي  توضيح مي كه بعدا) خميني

كس ثابت نشده  تا به حال براي هيچ
 يعني براي ما ثابت نشده كه در آن

ها دست داشته و خودكشي كرده  قتل
 .است

ايشان دفاع  بعضي گفتند كه شما از   
بنده از هيچ كس اگر خالفي . اي كرده

كنم حتي  دفاع نمي مرتكب شده باشد، 
من اين خالف رخ داده اگر در زمان 

فردي كه در آن زمان وزارت .باشد
معاون امنيتي بوده  خانه يكي از چهار

است وقتي هم من از وزارت خانه 
  در آن رفتم، ايشان مدير كل بود،

دوران هيچ چيزي از ايشان نديديم 
حاال بعداز يك سال فرض كنيم كه 

آيا من بايد  باشد، ايشان كاري كرده
 به مديريت من اشكال پاسخگو باشم ويا

  وارد است؟
  

  :  سوم دري نجف آبادي
  
سومين وزير واواك در رژيم واليت    

مطلقه فقيه، دري نجف آبادي است 
كه از اطرافيان آيت اهللا منتظري بود و 
جاسوس هاشمي رفسنجاني و ديگر 
ايران گيتي ها نزد او شد و در حال 

 او .  استدادستان كل كشورحاضر،  

صديان جنايت هاي سياسي متيكي از 
 همين شخص بود .  است اين رژيم در

كه دستور كشتن سرافراز مرد وطن 
 بسياري از قتل وفروهر و همسرش 

   :داده استي سياسي را ها
فهرستي از جنايات دري نجف     
كل كشور و عضو »دادستان « بادي ، آ

  :ستاد حقوق بشر
 شركت و رهبري مستقيم در  - 1

ي كه داريوش و پروانه جنايتهاي سياس
فروهر و محمد مختاري و محمد جعفر 
... پوينده و مجيد شريف و زال زاده و

  .قربانيانشان بودند
 شركت در اعدامهاي بعد  - 2

  . از آن بعد و 60ازكودتاي سال 
 جاسوسي نزد منتظري براي باند - 3

   هاشمي رفسنجاني–خامنه اي 
 مسئوليت سركوب مردم در نجف - 4
يت اهللا منتظري آزماني كه به نفع باد آ

  .تحصن كرده بودند
دخالت در سركوب روزنامه  - ۵

نگاران و دانشجويان در سمت 
  دادستاني كل كشور

 گرفتن رشوه هاي چند صد -6
ميليوني و ميليارد توماني توسط خود و 

 كه سرپرست فرزند رشيدش در زماني
ديوان عدالت بود به گونه اي كه 

گرفتن رشوه دستگير پسرش را به جرم 
ن آزاد شد در آكردند ولي به سرعت 

قازاده ها را با هم در آزمان چند نفر از 
رابطه با رشوه و دخالت در احكام و 
ضربه به اقتصاد كشور دستگير كردند 

قازاده دري نجف آ ،نهاآكه يكي از 
قازاده مقتدايي آبادي بود و ديگري آ

قازاده واعظ طبسي و آو سومي 
قازاده يكي ديگر از آچهارمي 
كار اين گروه اين بود كه . روحانيون

توسط پسر دري نجف ابادي ارتباطاتي 
ند   بودكردهدر ديوان عدالت ايجاد 

 برخي از احكام كه با استفاده از آن، 
را با دريافت دهها ميليون تومان تغيير 

 اينك كسي كه براثر لو مه. مي دادند
ير از رفتن مأموران قتلهاي سياسي ناگز

استعفاء شد از بانيان حقوق بشر شده 
در زير بخشي از اعترافات صادق ! است

مهدوي از اعضاي معاونت امنيت 
وزارت اطالعات را كه در جريان قتل 
داريوش فروهر و پروانه اسكندري 

  :دست داشته است را مي خوانيم
  :بازپرس خطاب به صادق مهدوي  -

 آقاي موسوي مدعي است افراد به قتل
رسيده توسط تو به اصطالح كانديد 
شدند و به موسوي معرفي كردي آيا 
صحت دارد؟ توضيح دهيد طبق چه 
دليل و مدركي آنان را محق قتل مي 

در تعيين مصداق آيا كسي به . دانستي؟
  تو كمك مي كرد؟

ديدار (حقير درجلسه:  صادق مهدوي-
وقتي در ) من و موسوي با دري

يون مرتد خصوص  طيف الئيك ها و مل
در جلسه توضيحاتي مي دادم نام 
جمعي از سران و عناصر موثر اينان 
مانند فروهر در حزب ملت، منصور 
كوشان، گلشيري، مختاري، كردواني، 
درويشيان، چهل تن، پوينده، عبادي، 

در . ن را نام بردمدركان كار، سپانلو و
جلسه توضيح مي دادم مثال فروهر و 

ر شرايط دستگاه رهبري حزب ملت د
حاضر چه موقعيتي در بين اپوزيسيون 

 سرپل ارتباطي بين .پيدا كرده اند
فعالين داخل و خارج و بالعكس شده 
اند، به چه شكلي پس از آنكه در سال 

 عناصرجبهه ملي از سوي امام مرتد 60
فروهر و تشكيالت (آن ها . اعالم شدند

با تغيير نام جريان سياسي متبوع ) او
ند فعاليت سياسي خود را خود توانسته ا

ادامه بدهند و هم اكنون در بين 
 خط مشي مسلحانه، تندترين انمخالف

مواضع را در برخورد با نظام دارد و به 
تمامي مسئوالن و دست اندركاران با 

. . .  شديدترين لحن اهانت مي كند
يك نكته اينكه، حقير تا نيمه دوم سال 

تم  اعتقادي به اينگونه عمليات نداش74
و تشكيالت اوامري را اعالم و من 

 من به ، در هر صورت . اطاعت كردم
 فقره قتل 4دستور تشكيالت در اين 

  .شركت كردم
 چون مسئول اينجانب فالح بودند     

در منزل خود او فرمودند كارد را شما 
بزن و چگونگي تهيه و آوردنش را نيز 

 انجام دستور  . خود ايشان مي دانند
يهوش كرده، علي محسني من ب. كردم

با كارد چند ضربه به سينه وي وارد 
تك تك از منزل خارج شديم و . نمود

حتي به . به محل كار مراجعه نموديم
علت طوالني شدن كار اضافه كاري 
آن شب را براي بنده محاسبه نموده و 
به همراه حقوق به بنده توسط فيش 

  .   كردند حقوقي پرداخت
ل معاونت محمد صفائي پرسن   -

اطالعات مردمي اداره كل پشتيباني 
او از طريق روشن در . عملياتي شنود

  . جريان قرار گرفت
ايرج آموزگار پرسنل معاونت امنيت،  -

شاغل در اداره كل چپ، اداره چپ 
نو به لحاظ اداري تحت مسئوليت 
حقير قرار داشته و در جريان قتل ها 

از همان ابتدا از امر وزير و . بوده
قعيت آقاي موسوي مطلع و آماده مو

حضور در صحنه هاي عمليات بوده 
  .است

 اميد اكبري پرسنل معاونت امنيت، -
شاغل در اداره كل چپ، اداره چپ 
نو به لحاظ اداري تحت مسئوليت 

در جريان قتل ها . حقير قرار داشته
بوده و از امر وزير و موقعيت موسوي 
مطلع و آماده حضور در صحنه هاي 

توضيح آنكه آموزگار و . ات بودهعملي
احمدي نيز مانند خسرو و اصغر سياح 
از موقعيت اداري حقير به خوبي 

سوي وآگاهي داشته اند و چنانچه با م
ردند و از امر وزير كبرخورد مي 

مطمئن نبودند امكان نداشت صرفا به 
   . ندكندستور حقير اقدام به قتل 

  
چهارمين وزير واواك حجت 

   يونسي  االسالم علي
  

چهارمين وزير واواك رژيم واليت     
فقيه، دانش آموخته مدرسه حقاني،  

او از ابتداي انقالب مانند . يونسي است
ديگر حجج اسالم در سركوب نيروهاي 

وي ساليان . مبارز شركت داشت
درازي مسئوليت قضايي نيروهاي 
نظامي را عهده دار بود و در آن زمان، 

با بر سر كار .  بودبه نام ادريسي معروف 
قتل هاي «آمدن خاتمي و شروع 

، خاتمي  براي مبارزه با »زنجيره اي
باندهاي مفسد در واواك، وي را به 
مقام وزيري انتخاب كرد و او تا حدي 
كه مي توانست و اجازه داشت در 

اما به . حذف اين نيروها كوشش كرد
دليل وابستگي جنايتكاران با بيت 

ي و محاكمه رهبري امكان دستگير
جنايتكاران پيش نيامد و در نهايت از 
دست او و خاتمي نيز كاري ساخته 

  . نشد
  

حجت االسالم پنجمين وزير واواك 
   غالمحسين محسني اژه اي

يكي از جنايتكاران تاريخ    اژه اي 
انقالب ايران و همكار نزديك پور 
محمدي و يكي از مجرميني است كه 

ان جنايت پرونده اش در دادگاه مرتكب
بر ضد بشريت در حال بررسي مي 

وي به همراه پور محمدي در . باشد
 هزار زنداني همان 4جريان اعدام 

كارهايي را كردند كه در زندانهاي 
  . هيتلر و استالين انجام مي دادند

وي در دهها قتل ديگر نيز دخيل بوده 
است كه قتل پيروز دواني يكي از 

  :هاي او فهرستي از ديگر جنايت. نهاستآ
  دخالت مستقيم در قتل هاي- 1

سياسي  كه جانيان خود آنها را 
  .خواندند» زنجيره ايقتلهاي «
 دادن حكم اعدام صدها نفر - 2

  نآ و بعد از 60درسالهاي 
ادن حكم اعدام پيروز دواني و  د- 3

  شركت در قتل او
 شركت در بازجويي و سرپرستي -4

م دادگاههاي انقالب كه منجر به اعدا
  هزاران نفر در ايران شده است

 شركت مستقيم در اعدام هاي سال -5
   هزار نفر اعدام شدند4 كه بيش از 67

 شركت و همراهي در شكنجه و - 6
حمله به مبارزان روحاني و غير 

  روحاني 
 اهللا منتظري تيآ دادن حكم حصر -7

و زندان عبداهللا نوري و شهرداران 
راشته و  و برادران افتهران و كرباسچي 

 خداداد و شركت ايران فاضل
  ... مارين گستر و 

 گاز گرفتن و پرتاب قندان در يك - 8
دادگاه علني كه گفته مي شود در 
بسياري از دادگاههاي غير علني 
 ركارهاي بسيار زشت تري مانند مشت ب

دهان زدن و لگد به پهلوي زنداني 
زدن و كشيدن موي زنداني و تف به 

ختن از كارهاي صورت زنداني اندا
عادي او در حين محاكمه افراد سياسي 

  .بوده است
 دادن حكم تعطيلي دهها نشريه در - 9

  زمان رياست بر دادگاهها
اين ضد بشر متاسفانه در گروه حقوق    

بشر اسالمي به همراه ياران جنايتكارش 
قرار گرفته است كه وجود او در اين 
كميسيون يعني به سخره گرفتن حقوق 

اين .  استاين رژيم ضد بشردر بشر 
 همواره در حال واواكوزير فعلي 

 . سه چيني در مورد مبارزان استيدس
وي هم اينك در حال تهيه پروژه 
انقالب مخملي به همراه پور محمدي و 

 و باند رسانه اي باديآدري نجف 
مافياها در صدا و سيما و نشريه كيهان 

ن طريق بتوانند عده آاست تا از ...و
ادي از روشنفكران و دگر انديشان و زي

سياسيون و هنرمندان را به زندان 
  .بكشانند

شكنجه توانچه دهندگان  دستور ازاو    
 كه موجب مرگ او - و اكبر محمدي

 از بدو ورود به . است - شد
دادگاههاي انقالب و معاونت در 

 همواره از عوامل قتل ها و واواك 
   . شكنجه ها بوده است

اب به وزارت صاز انتوي پس    
 تمايل خامنه اي همانگونه كه واواك، 
را زير مجموعه واواك  ، داشت

بيت قرار داد و كليه اسناد و اطالعات 
مدارك و پرونده هاي موجود را با 

 بيت انتقال داد كه آنها، بهتكثير 
   .وردآموجب خشنودي رهبر را فراهم 

     در زير بخشي از اعترافات سعيد 
 مورد دستور قتل پيروز امامي در

دواني از سوي محسني اژه اي آورده 
مي شود تا چهره واقعي او بيشتر 

  . مشخص شود
   سعيد امامي در اعترافات خود چنين 

  : مي گويد
دتها بود كه حكم بازداشت و م    «

دستگيري پيروز دواني را از قوه قضائيه 
درخواست نموده بوديم، برابر گزارش 

ات مجامع فرهنگي اداره كل اطالع
وي فعاليتهاي تخريبي زيادي را در 
پوشش كانون نويسندگان و ديگر 
گروههاي به ظاهر فرهنگي انجام 
ميداد و ارتباط گسترده اي هم با 

 از  راديوها و عوامل ضدانقالب خارج
كشور داشت، منتها به دليل حساسيتهاي 

رايج پيرامون اين قبيل افراد و شرايط 
تا . ن موافقت نميشدعمومي كشور با آ

آنكه يك روز در ديداري كه با حاج 
آقا محسني اژه اي داشتم موضوع را 
شخصا با ايشان در ميان گذاشتم و وي 

خودتان عمل كنيد و از  پيشنهاد كرد 
وي مصاحبه تصويري بگيريد بعدا 
مستند به آن مصاحبه اعالم جرم كنيد 

قبول . تا حكم بازداشتش صادر شود
يش جريان اين توافق را كردم و فردا

به سيدصادق كه معاون عملياتي ما بود 
مدتي . وي را بازداشت كردند. گفتم

در يكي از خانه هاي امن حوزه 
مشاوران بود تا اينكه براي مصاحبه 

مصاحبه از ايشان كه گرفته . آماده شد
شد موضوع را به اطالع حاج آقا دري 
رسانديم، ايشان گفت حكمش را كه 

حويل اطالعات نيروي گرفتيد ت
انتظامي بدهيدش، بازداشتگاه خودمان 

موضوع گم شدن وي . نبريدش
جنجال به پا كرده بود و علي الظاهر 

با حاج آقا . آقا هم كمي احتياط ميكرد
محسني آمدم تماس بگيرم نتوانستم 
پيدايش كنم، به تيم گفتم ايشان را 
آماده اعزام بكنند و باالخره توانستم 

را ] محسن اژه اي[اج آقا همان شب ح
در منزلشان ببينم، موضوع را به ايشان 
گفتم كه گفتند الزم نيست تحويل 
نيروي انتظامي بدهيد، حكم افسادش 

حتي واضحتر ! صادر شده، تمامش كنيد
. هم گفتند كه با مسئوليت من بكشيدش

اينجا بود كه بنده هم به سيد صادق 
من خودم به . گفتم كه به تيم بگوييد

واسطه مشكلي كه در مقابل دفتر 
حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود 
رفتم آنجا و تيم حكم را در همان 

. . . ساختمان اجرا نموده بود آن شب 
 17 از جلد 462ـ 461  صص (» 

  . )بازجويي هاي سعيد امامي
     ادامه دارد 
رژيم كه جنايت و جعل و : انقالب اسالم

 حكومت تزويز و دروغ را روش اصلي
كرده است، كوشيد در انتخابات امريكا 

  :يعني همتا بجويد. نقش پيدا كند
  

پيروزي اوباما برغم 
ورود رژيمهاي ايران 

و اسرائيل در 
انتخابات امريكا و بكار 

گرفتن اكتبر 
  :سورپرايز نوع جديد

  
از آن زمان كه دستگاه : انقالب اسالمي

 بوش، در اكتبر -خميني با گروه ريگان 
 به تأخير –، بر سر گروگانها 1980

انداختن آزادي آنها تا بعد از انتخابات 
 معامله اي –رياست جمهوري امريكا 

پنهاني كرد، هربار، در انتخابات رياست 
اكتبر «جمهوري امريكا، سخن از 

اين بار، مك . به ميان مي آيد» سورپرايز
اكتبر «كين خود نيز گفته بود كه 

اكتبر . ستتدارك ديده ا» سورپرايزي
سورپرايز اين بار، از نوع جديد است و 
البته باز ايران وسيله ساختن اين اكتبر 

  . سورپرايز شده است
     ورود رژيم در انتخابات امريكا،  

لوموند . شكار انجام گرفتآبشيوه اي 
مقاله اي به اين ورود )  اكتبر23(

ورود در انتخابات . اختصاص داده است
 علي الريجاني خالصه امريكا به اظهارات

غني سازي اورانيوم تا درجه . نمي شود
الزم براي توليد بمب اتمي، مسلح كردن 

  گروهها در كشورهاي منطقه، با امريكا 
  

  7 در صفحه

  دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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مذاكره نمي كنيم، ايجاد پايگاه دريائي، 
،  رشته بهم ...اظهارات خامنه اي و

پيوسته اي از تقالهاي رژيم در كمك به 
نتخابات رياست جمهوري مك كين در ا

 ،شكست بسيار سخت مك كين. بوده اند
  :شكست اين روشها نيز شد

  
: اكتبر سورپرايز نوع جديد* 

وقوع حادثه اي كه هيچكس 
پيش بينش نمي كند و احتمالش 

  !را نمي دهد؟
  
،  دكتر جوديت 2008 اكتبر 27 در ◄

تدارك «يانگ مقاله اي زير عنوان 
وضيح در ت» حادثه اي غير منتظر

نوع جديد، در » اكتبر سورپرايز«
  :انتشار داده است» آنتي وار«
 اكتبر، از او باما، در باره قول 22 در ●

جو  بايدن، نامزد معاونت رياست 
جمهوري از حزب دموكرات،  پرسيده 

 ماه اول رياست 6در : او گفته بود. شد
جمهوري، امابا به محك بحران بين 

. اهد شد، سنجيده خو»فراگير«المللي 
زيرا اين بحران او را ناگزير از اتخاذ 
تصميمهائي خواهد كرد كه مردم پسند 

هركس : اوباما پاسخ داده است.  نيستند
به رياست جمهوري برگزيده شود، 
ناگزير در بوته آزمايش، آزموده 

  .خواهد شد
 كلين پاول، وزير خارجه پيشين ●

امريكا، در دنباله اظهار نظر بايدن، گفته 
يكي دو روز بعد از شروع بكار : است

رئيس جمهوري جديد، حادثه غير 
اما .  منتظره اي ممكن است روي دهد

كاري كه از رئيس جمهوري جديد 
انتظار مي رود اينست كه مردم امريكا 
و مردم دنيا را متقاعد كند كه امريكا 

امريكا به پيش . نيرومند و استوار است
 ما مشكل اقتصادي خود را. مي رود

حل مي كنيم و از عهده تعهدات خود 
  .در ماوراء بحار بر مي آئيم

 جون مك كين، نامزد رياست ●
جمهوري و مادلن آلبرايت، وزير 
خارجه امريكا در حكومت كلينتون، 
احتمال وقوع حادثه اي وحشتناك را 

  :مي دهند
بيان «  آلبرايت قول بايدن را -

خوانده است و گفته است »  واقعيت
براي مقابله با وقوع امر غير مي بايد 

  . منتظره، پيشاپيش، آماده شد
 مك كين مترسك جنگ اتمي را علم -

  .مي كند
    آلبرايت مثل پاول و بايدن، 
مسئوليت داشته و در جريان امور است 
و بسا چيزي مي داند كه اين سان ابراز 

از قرار، هرسه مي . نگراني مي كند
 القاعده اوباما را حمله: خواهند بگويند

و يا وقوع جنگي در خاورميانه با ايران 
يا برخوردي با روسيه، به بوته آزمايش 

هرگاه بخواهيم به قول . خواهد كشاند
كلين پاول و اولبرايت و بايدن باور 
كنيم، اين حادثه غير منتظر در 

، روي 2009روزهاي پاياني ژانويه 
  .خواهد داد

اكتبر «بدين سان، : انقالب اسالمي
ي كه جمهوريخواه ها، بر پايه »پرايزسور

اظهارات بايدن و پاول و آلبرايت ساخته 
اند، قطعي بودن وقوع حادثه اي بزرگ 
در صورت انتخاب اوباما به رياست 

اين اكتبر سورپرايز جديد . جمهوري است
است زيرا از احتمال وقوع حادثه اي غير 
منتظر، براي ترساندن رأي دهندگان از 

  .اوباما استفاده مي شودرأي دادن به 
» اكتبر سورپرايز« بطور وسيع از ●

القاعده دست ايجاد : سخن بميان است
تروري غافلگيرانه خواهد زد براي اين 

در . كه بر انتخابات امريكا اثر بگذارد
واقع، دو سناريو براي پيش از انتخابات 
و يك سناريو براي بعد از شروع بكار 

ده رئيس جمهوري جديد، ساخته ش
  . اند

     از ديد من، حادثه غير منتظره پيش 
از انتخابات، اگر روي دهد، يا در 
ايالتي مي بايد روي دهد كه اوباما 
سناتور آنست و يا يك ترور شهري 
بزرگي باشد كه توجه همگان را از 

  . اوباما برگرداند
     اما حادثه غير منتظره بعد از شروع 

د از دي: بكار رئيس جمهوري جديد
من، نقشه نهائي  طرفداران جهاني 
: شدن براي تسلط بر جهان اينست

فروپاشي اقتصادي كه اينان خود آن 
را مهندسي كرده اند را براي كنترل 
مالي و اقتصادي جهان بكار خواهند 

بديهي است بحرانهاي ديگر نيز . برد
خواهند ساخت تا جهان را حكومت 
نظامي كنند و ارتش امريكا  را پليس 

  . نيا بگردانندد
     من بر اين باور نيستم كه طرفداران 
جهاني شدن در خود امريكا عصياني را 
بر ضد رئيس جمهوري جديد تدارك 

زيرا وجود اسلحه در دست عامه . كنند
مردم و عدم اطمينان از اين امر كه 
قواي طرفدارشان حاضر شوند با مردم 
امريكا وارد جنگ شوند، آنان را از اين 

بنا بر اين، حادثه .   باز مي داردكار
هائي در خارج از امريكا تدارك 

  :از اين انواع. خواهند ديد
بياد بياوريم :  ايجاد جنگ با ايران– 1

، سيمور هرش فاش 2008كه در ژوئيه 
كرد كه مقامات كاخ سفيد در دفتر 
ديگ چني، معاون رئيس جمهوري، 
اجتماع كردند تا ترتيب بر انگيختن 

گفتگوها به . ايران را بدهندجنگ با 
اين فكر انجاميدند كه زورقهاي سريع 
سير را به رنگ و آرم زورقهاي ايران 
در آورند و با آنها  حمله هائي ساختگي 
به ناوگان امريكا بكنند و به بهانه آن 

اين سناريو را مي . جنگ به راه اندازند
  .توانند تكرار كنند

الي   نسبت به حمله تروريستي احتم- 2
القاعده، هم دواير اطالعاتي امريكا و 

 24در . هم القاعده هشدار داده اند
اكتبر، سناريو اين سان تشريح شده 

همگان منتظر ظهور بن الدن در : است
ساعات پيش از رأي دادن مردم 

اين ظهور . امريكا و يا بعد از آن هستند
به چه شكل انجام خواهد گرفت؟ 

را براي دواير پليس و اطالعات خود 
مقابله با شورش شهري و يا ترور آماده 

يعني  وقوع يك حادثه . مي كنند
  .وحشتناك قطعي است

، در »اكتبر سورپرايز« اصطالح ●
انتخابات رياست جمهوري امريكا، در 

آن زمان، ريگان و . ، بكار رفت1980
كارتر، بر سر رياست جمهوري، با 
. يكديگر، مبارزه انتخاباتي مي كردند

ه غافلگير كننده اگر آزادي حادث
گروگانها مي شد، كارتر برنده مي 
گشت و اگر كارتر در آزاد كردن 
گروگانها شكست مي خورد، ريگان به 
. رياست جمهوري مي رسيد كه رسيد

در انتخابات رياست جمهوري سال 
،  در تعطيالت آخر هفته پيش از 2004

روز رأي گيري، جون كري، نامزد 
. ل پيروزي داشتحزب دموكرات اقبا

با پخش سخنان بن الدن، بوش برنده 
هر دو نامزد، پيروزي بوش را .  شد

نتيجه پخش ويدئوئي دانستند كه بن 
الدن در حال سخن گفتن بر آن ضبط 

  .شده بود
  
ايران آماده : آسوشيتدپرس*

غني سازي اورانيوم تا درجه 
الزم براي توليد بمب اتمي 

  :      است
  

خبري را ) اكتبر 30(آسوشيتدپرس ◄
انتشار داده است كه سخت بكار مك 
كين، نامزد حزب جمهوريخواه مي 

  :آمد
 ايران به تازگي، شيوه غني سازي ●

. اورانيوم با درجه باال را آزموده است
خبرگزاري اين خبر را به استناد قول 

  .يك مقام اطالعاتي انتشار داده است
     خبر از يك عضو سازمان بين المللي 

بنا بر آن، مسئوالن . رژي اتمي استان
برنامه به زودي گزارش كار در اختيار 
رهبري ايران قرار مي دهند و در باره 
به پيش بردن كار خود، كسب تكليف 

  . مي كنند
اورانيوم :       كارشناسان مي گويند

 كيلو الزم براي 30غني شده هنوز 
بنظر آنها .  توليد بمب اتمي نشده است

. آزمايشي محتمل استوقوع چنين 
گرچه اين آزمايش بمعناي  آن نيست 
كه ايران توانائي توليد بمب اتمي را 
يافته است اما بمعناي برداشت قدم 

فعاليتهاي .  مهمي در اين راه هست
اتمي ايران تحت كنترل آژانس بين 
المللي انرژي اتمي است و هرگاه 

 5 تا 4بخواهد اورانيوم را بيشتر از 
ند، دستگاههاي كنترل درجه غني ك

  . اعالن خطر خواهند كرد
 درجه غني شدن الزم براي توليد ●

گزارش سه .   است90بمب اتمي، 
صفحه اي كه دستگاه اطالعاتي، به 
استناد اطالعاتي كه از داخل ايران 
دريافت كرده است،  بنا بر اطالعي، از 

 درجه و بنا بر اطالع 90غني شدن تا 
 درجه 20 ديگري، از غني شدن تا

  . صحبت مي كند
داده :  مقام اطالعاتي به ما مي گويد●

هاي كافي دريافت كرده ايم براي 
اين كه نقشه كار ايران را در غني 
سازي اورانيوم تا درجه باال، دقيق 

  . ترسيم كنيم
 مقامات سازمان انرژي اتمي ايران ●

در آخرين مرحله تهيه گزارش خود 
تكليف براي رهبري ايران بقصد كسب 

  . هستند
 داويد آلبرايت، عضو مؤسسه دانش و ●

هرگاه : امنيت بين المللي، مي گويد
اطالع صحيح باشد، ايران در كار تهيه 

  . كالهك اتمي است
 سخنگوي آژانس بين المللي انرژي ●

.  اكتبر، در دسترس نبود30اتمي، در 
: اما يك مقام از اين آژانس گفت

او . كندآژانس اين خبر را تفسير نمي 
خواست اسمي از او برده نشود زيرا او 

  . مجاز نيست
 از ديد امريكا و ديگران، نگراني از ●

بابت برنامه ايران براي توليد بمب 
ايران بمدت دو . اتمي جدي است

دهه فعاليتهاي اتمي مخفي داشته 
  ...است

موضعي كه البرادعي در : انقالب اسالمي
 به سازمان ملل متحد اتخاذ كرده است،

احتمال صحت گزارش آسوشيتدپرس 
قوت بخشيد و بهره برداري 

  :جمهوريخواهان را از آن، آسان كرد
  

البرادعي در سازمان ملل * 
ماهيت فعاليت : متحد گفته است

اتمي ايران را نمي توانم تعيين 
  :كنم

 
 اكتبر رويتر گزارش كرد كه 27   در 

هفته پيش از آن، البرادعي در  مجمع 
: زمان ملل متحد گفته استعمومي سا

با توجه به فعاليتهاي اظهار نشده و 
تجهيزات بازهم اظهار نشده، به روشني، 

نمي توانم ماهيت فعاليتهاي اتمي 
او از دولت ايران .  ايران را تعيين كنم

خواست فعاليتهاي خود را شفاف كند و 
 صلح آميز بودن نسبت به منحصرا

يد فعاليتهاي اتمي خود، اعتماد پد
ايران هرگاه بخواهد مي تواند .  آورد

  . بمب اتمي بسازد
  

، هيچ 2009 تابستان -تا بهار * 
اقدام ديپلماتيك جدي در باره 
پرونده اتمي ايران، به عمل 

  :نخواهد آمد
  
 نوامبر، لموند گزارشي را در 1  در ◄

. باره پرونده اتمي ايران انتشار داد
  :داراي اين نكات

ب شدن رئيس  در آستانه انتخا●
جمهوري جديد امريكا، كوششهاي 
ديپلماتيك پيرامون پرونده اتمي 

يكچند از . ايران، از قرار، متوقفند
ديپلماتها و كارشناسان از يك 

، از »خو كردن«،  از يك »خستگي«
يك تسليم تقدير پيش رفتن ايران 
بسوي مجهز شدن سالح اتمي صحبت 

  .مي كنند
ت  روبرت اينهورن، كه در حكوم●

تا : كلينتون صاحب مقام بود، مي گويد
 كه حكومت 2009 تابستان -بهار 

جديد امريكا معلوم خواهد كرد بر چه 
خط و ربطي است و در ايران، رئيس 
جمهوري جديد انتخاب خواهد شد، 
هيچ اقدام ديپلماتيك جدي به عمل 

  . نخواهد آمد
 بنا بر قول يك عضو وزارت خارجه ●

گزارشي در باره امريكا كه مأمور است 
وضعيت عمومي شامل توصيه هائي به 
حكومت جديد، تهيه كند، ديپلماسي 
امكان موفقيت دارد هرگاه ائتالفي از 
دولتهاي داوطلب براي تشديد 
فشارهاي اقتصادي و مالي به ايران، 

با آنكه كشورهاي اروپائي .  بوجود آيد
در ماه ژوئن، بانك ملي را مجازات 

داز پايان رياست كردند، اما چشم ان
جمهوري بوش،  جريان كار را كند 

  .كرده است
 اما بنا بر قول برخي از ديپلماتها، ●

هرگاه پيش از آنكه احمدي نژاد كنار 
گذاشته شود، دست به تشديد مجازاتها 
زده شود، آب به آسياب راديكالها 
ريخته مي شود و چشم انداز حل 
مشكل اتمي ايران، از راه گفتگو، را 

اما در باره دادن .  يك مي كندتار
امتياز گفتگوي مستقيم امريكا با ايران، 
به اين دولت، مي بايد صبر كرد و ديد 
آيا طرف غرب احمدي نژاد خواهد 

  . شد يا ديگري
 چه در آينده گفتگوهاي مستقيم ●

امريكا با ايران بعمل در آيد و خواه نه،  
يك امر مهم همچنان برجا و استمرار 

و آن توقف غني سازي مي يابد 
اورانيوم توسط ايران، بنا بر قطعنامه 

غني . هاي سازمان ملل متحد است
زيرا . سازي اورانيوم قلب بحران است

به ايران امكان توليد سالح اتمي را مي 
  .دهد
 سال بعد از افشا شدن فعاليتهاي 6 ●

اتمي ايران، اين كشور از عمل به 
 قطعنامه هاي شوراي امنيت طفره مي

 كشور را 6رود و نيز پيشنهاد همكاري 
بالتعقيب گردانده و به پرسشهاي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره 
بعد نظامي فعاليتهاي اتمي خود، پاسخ 

  .نمي دهد
 تهران به حمله نظامي به تأسيسات ●

اتمي ايران باور ندارد و با زمان بازي 

مي كند در اين انتظار كه امتيازهائي 
 از آن كه پيشنهاد شده است، بيشتر

  Einhornروبرت اينهرن . بدست آورد
اكيپ اوباما بر اين باور : مي گويد

است كه بيشتر از حكومت بوش در 
بدست آوردن حمايت چند جانبه 
كشورهاي خليج فارس و اروپا و روسيه 
. و چين، موفقيت بدست مي آورد

اوباما همانند مك كين خواستار توقف 
رانيوم از سوي ايران غني سازي او

  .خواهد شد
هرگاه برغم همكاري :      او مي افزايد

چين و روسيه، ايران همچنان حاضر 
نشد غني سازي اورانيوم را به حال 
تعليق درآورد، حكومت آينده امريكا 
در برابر انتخاب سختي قرار خواهد 

قبول امر انجا شده و اميد بستن : گرفت
توان توليد به اين كه ايران به داشتن 

بمب اتمي بسنده كند و سالح اتمي 
اما هرگاه اين به اين گزينش . نسازد

تن بدهد، كدام مكانيسم كنترل بين 
المللي و چه خط قرمزها  مي توانند در 
جلوگيري از توليد بمب اتمي توسط 
ايران، ابداع شوند؟ مي دانيم كه توان 
تفتيش و كنترل آژانس بين المللي 

سالهاي اخير، بسيار انرژي اتمي در 
  .كاهش يافته اند

 جورج پركويچ، عضو بنياد كارنژي، ●
بر اين نظر است كه پيشنهاد بين المللي 
به ايران مي بايد مسترد شود زيرا ايران 

بجاي آن، . ديگر شايستگي آن را ندارد
. موضع عقب نشيني را بايد اتخاذ كرد

بدين معني كه اجازه داد ايران به غني 
مه بدهد اما اگر در حين سازي ادا

غني سازي اورانيوم بيش (ارتكاب جرم 
از درجه الزم براي سوخت در نيروگاه 

مچ ايران گرفته شد، مجازاتها و ) اتمي
يا عمليات نظامي بسيار سخت بكار 

  .  روند
 گاري سامور، كارشناس نزديك به ●

دموكراتها و وابسته به شوراي روابط 
عامل : خارجي در نيويورك، مي گويد

روسيه  وضعيت را بسيار بغرنج كرده 
روسيه براي برنامه اتمي ايران . است

از نظر .  تقدم استراتژيك قائل نيست
روسيه، برنامه اتمي ايران وسيله ايست 

روسها در . براي ايستادن در برابر امريكا
ايران : گفتگوهاي خصوصي مي گويند

در آستانه توليد سالح اتمي متوقف 
  .خواهد شد

بدون ترديد، :      سمور مي افزايد
حكومت آينده امريكا پيشنهاد بهتري به 
ايران خواهد داد اما با روسيه نيز شرط 
خواهد كرد هرگاه اقدامش به نتيجه 
نيانجاميد، روسيه متعهد شود در شوراي 

  اما نسبت . امنيت جانب ايران را نگيرد
به شانسهاي موفقيت اين گزينه، ترديد 

 ايران خود را در موضع زيرا. دارم
يك ديپلمات اروپائي . قدرت مي بيند

: نيز نظر او را تأييد مي كند و مي گويد
حتي اگر امريكائيها به تهران بروند، 
اطميناني وجود ندارد كه چيزي 

ايراني سود خود را در . بدست آورند
سياست . اين مي بيند منتظر بمانند

تصميم نگرفتن، تا به حال بسود آنها 
  .مام شده استت

  
 كيلوگرم 2ايران روزانه *

اورانيوم غني شده توليد مي 
زماني كه اين اورانيوم به . كند
 كيلو برسد، مي 800 تا 700

  :تواند بمب اتمي بسازد
  

به استناد ) 2008 نوامبر 1( لوموند 
واپسين گزارش آژانس بين المللي 

 30اتمي، خبر داده است كه ايران، تا 
يلو اورانيوم غني  ك480، 2008اوت 

و از قول .  شده را توليد كرده است
داويد آلبرايت، كارشناس، آورده است 

 كيلو اورانيوم غني 2كه  ايران روزانه 
  از زماني كه ميزان اورانيوم . مي كند

  
  8 در صفحه

  سياسيدهمين سالگرد جنايتهاي 
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 كيلو برسد، 800 تا 700غني شده به 
.  ايران مي توان بمب اتمي توليد كند

يران مي تواند با بكار بنا بر ارزيابي او، ا
 25 تا 20انداختن سانتريفوژهاي خود، 

.  درجه توليد كند90كيلو اورانيوم 
اين اندازه اورانيوم غني شده براي 

بنا بر .  توليد يك بمب اتمي كافيست
ارزيابي هاي ديگر، ايران مي بايد 

 كيلو اورانيوم غني شده 1700 تا 1000
.  كندتوليد كند تا اين توانائي را پيدا

 سال زمان الزم 5 تا 2بنا بر اين، ميان 
است كه ايران بتواند بمب اتمي توليد 

  .كند
انتشار اين گزارشها در : انقالب اسالمي

روزهاي پيش از انتخابات امريكا، نه از راه 
سخنان خامنه اي و تفسير . اتفاق است

آن توسط خبرگزاريها، نيز، جز تكميل 
  :بوداقدامات رژيم بسود مك كين ن

  
نفرت ملت ايران از : خامنه اي* 

  :امريكا عميق است
  
 اكتبر، رويتر، برداشت 29  در ◄

كارشناسان را از سخنان خامنه اي،  
  :گزارش كرده است

 29     اظهارات رهبر عالي ايران در 
اكتبر و تصريح او بر عميق بودن نفرت 
ملت ايران از امريكا، بمعناي آنست كه 

ره نزديك شدن به او به گفتگو در با
پيش از . امريكا، نقطه پايان مي نهد

انتخابات رياست جمهوري امريكا 
سخني از نزديكي ميان دو كشور نبايد 

گفتگوها در اين باره، پس از . زده شود
آن برانگيخته شدند كه واشنگتن گفت 
مي خواهد دفتر ديپلماتيك در ايران 

  .ايجاد كند 
  

ايجاد پايگاه دريائي براي * 
ستن تنگه هرمز در صورت ب

  :تجاوز به ايران
  

، به گزارش 2008 اكتبر 28در ◄ 
 اعالم كرده است رانيا: يس يب يب
 را در بندر يدي جديياي درگاهيپا

 كرده سي عمان تاسيايجاسك در در
 ي به كمك آن مدي گوياست كه م

ورود « از ازيتواند در صورت ن
 دشمن به يياي دريها گاني

 . كنديري جلوگ»فارس جيخل
 فرمانده ،ياري اهللا سبي حباداريدر    
 تي موقعران،ي ارتش ايياي دريروين

 اريبس« گاهي پاني ايبندر جاسك را برا
 كرده و گفته است كه فيتوص» مناسب
 خط ،يياي درگاهي پاني اسيبا تاس
 در شرق تنگه هرمز يدي جديدفاع

با توجه به وجود  . شده استجاديا
 اطراف ي در آبهايا  فرا منطقهيروهاين
 دي جديگاههاي پاجادي به اازي نران،يا

 عمان احساس يايارتش در سواحل در
 ني حاضر در ايياي دريگانهاي تا شد يم

 برخوردار يمنطقه از عقبه مناسب
 ».باشند

 ارتش روز يياي دوم درگاهيپا     
 پيدوشنبه ششم آبان با حضور سرت

 فرمانده ني جانش،ي موسوميعبدالرح
 گاهي پان اي.تش افتتاح شده استكل ار

 گاهي پاني نام دارد، دوم»تيوال«كه 
 عمان ياي ارتش در دريياي دريروين

 فرمانده كل ارتش نيجانش. است
 گاهي پاني افتتاح ااني در جرران،يا

 ارتش يياي دريرويگفت كه استقرار ن
 راني جنوب ايها و سپاه فراتر از آب

  هند همانوسي اقيها بوده و به آب
 . استدهيكش

زمان   « :ي گفته است موسو    سرتيپ
 تمام بر ماي هواپيحركت ناوها

 و هدف را به وحشت ري مسيكشورها
 ناوها مثل ني امروز اي ولانداخت يم

 در اشراف يا ارانهي يها يعناصر باز
 ». هستندراني مسلح ايروين

از )  اكتبر30(  خبرگزاري رويتر ◄
 سياري تهران تايمز نقل كرده است كه

اگر دشمن دست به « : گفته است
اقدام نا بخردانه اي بزند، ما در 
اقيانوس هند و پيش از ورود به تنگه 

  . هرمز غرقش مي كنيم
  

علي الريجاني مدعي است * 
ايران بخود مي بالد كه به 
حماس و حزب اهللا كمك مي 
كند و سردار حسين همداني مي 

ايران تسليحات مورد نياز : گويد
اي آزاديخواه خاورميانه جنبشه

  :را تهيه مي كند
  
 27 (به گزارش آسوشيتدپرس  ◄

، سردار حسين همداني، جانشين )اكتبر
گفته فرمانده نيروي مقاومت بسيج 

نيروهاي مسلح ما، نه تنها به : است
هاي  اند، بلكه ارتش خودكفايي رسيده

آزاديخواه منطقه هم بخشي از 
ين تسليحات خود را به وسيله ما تأم

 .كنند مي
     خبرگزاري ياد آور شده است كه
ايران در گذشته حمايت تسليحاتي از 

 تنها از و مي گفت اهللا را تكذيب  حزب
نظر سياسي و مالي از آنها حمايت 

دولت ايران همچنين تأمين . كند مي
تسليحات يا حمايت مالي از نظاميان 
شيعه عراق را كه عليه نيروهاي 

كنند، تكذيب  آمريكايي مبارزه مي
 .كردمي

 علي  اي پيش از آن،هفته     
الريجاني، رئيس مجلس ايران نيز اعالم 
كرد كه ايران به حمايت از حماس و 

كند و نسبت دادن  اهللا افتخار مي حزب
حمايت از تروريسم به اين اقدام را 
حركتي نامناسب خوانده و با آن 

 .مخالفت كرد
  

برخي از : لوس آنجلس تايمز* 
ائيلي ها براي حمله به ايران اسر

  :فوريت قائلند
  
 نوامبر، لوس آنجلس تايمز 2 در ◄

گزارشي را در اين باره انتشار داده 
است كه اسرائيلياني فكر مي كنند بايد 

  : بالدرنگ به ايران حمله كرد
ملتهاي :  مقامات اسرائيل مي گويند●

ديگر مي خواهند اسرائيل به تأسيسات 
اما يك حمله . كنداتمي ايران حمله 

موفق بسيار مشكل است و بسا جنگي 
  .وسيع را به دنبال مي آورد

 كوشش بين با توجه به اين امر كه ●
المللي براي افزودن بر مجازات 
اقتصادي ايران، معطل مانده است، 
بسياري از اسرائيلي ها بر اين باورند كه 
اسرائيل به تنهائي مي بايد مانع از آن 

  .بمب اتمي بسازدشود كه ايران 
اما حمله :     همين مقامات مي گويند

اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران ممكن 
است موفق نشود و در عوض، موجب 

شود كه ايران به توليد بمب اتمي  
بسيار از ملتها مي .  سرعت ببخشد

خواهند اسرائيل هرچه زودتر تأسيسات 
اما حمله . اتمي ايران را ويران بسازد

 صورتي بايسته است از نظامي در
  . موفقيت آن، اطمينان حاصل باشد

    افرايم اينبار، مدير مركز مطالعات 
 سادات در دانشگاه –استراتژيك بگين 

بسياري از كشورها : بار ايالن، مي گويد
مي خواهند ما كار كثيف را انجام 
دهيم كه آنها  خود مي بايد انجام 

، در اين باره«دنيا دارد بسوي . دهند
از .  مي رود» چه كار مي توانيم بكنيم

اين رو، در اسرائيل، يك فكري قوي 
مي گويد ما خود مي بايد دست بكار 

در اسرائيل، بسياري وضعيت . شويم
امروز ايران را با وضعيت عراق در 

در آن تاريخ، . ، مقايسه مي كنند1981
اسرائيل به تنهائي نيروگاه اتمي عراق 

 طور، در سال همين. را بمباران كرد
گذشته، تأسيسات اتمي سوريه را 

مشكل بر سر راه، وضعيت .  بمباران كرد
تا انتخابات . سياسي اسرائيل است

مجلس، حكومت نمي تواند به ايران 
  .حمله نظامي كند

 پاتريك كالوسون كه در مؤسسه ●
سياست خاورميانه در واشنگتن، 
مدتهاي دراز است كه تحليل گر امور 

حمله نظامي :  مي گويدايران است،
اسرائيل به ايران يكچند از پايتخت ها 

از جمله پايتختهاي . را خشنود مي كند
بسياري از اين .  كشورهاي عرب را

كشورها، از جمله كشورهاي حوزه 
خليج فارس از آن نگرانند كه ايران 
شيعه به بمب اتمي مسلح شود و دامنه 

  ...نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد
  

اسم نويسي در ايران از * 
داوطلبان عضويت در حزب اهللا 

  :»عمليات استشهادي«و 
  
خبر  سرمايه، سايت 87 آبان 11در  ◄

 يدر روزها و ماه ها: داده است
 استان يگذشته در استان تهران و برخ

 يتي عضوي بزرگ كشور، فرم هايها
و »  در حزب اهللا لبنانتيعضو«با نام 

 ي هااتيثبت نام جهت عمل«
 پخش شده و از عموم به »ياستشهاد

 لي جوانان خواسته شده با تكمژهيو
 فرم ها و درج آدرس و شماره نيا

 تماس خود به جمع رزمندگان يها
 ي مقابله با استكبار جهانيجبهه جهان

 در حزب اهللا تي فرم عضودر. وندنديبپ
 ي هااباني از خيكي از يلبنان، آدرس

تهران درج شده كه در مراجعه 
 نشده، اما در ديي آن تأي درستيرحضو

 ستاد كي نام ،ي استشهاداتيفرم عمل
 به همراه شماره نهي زمنيفعال در ا

 درج شده شتري تماس بي برايتلفن
 .است

اينهمه بكار آن آمدند : انقالب اسالمي
كه مك كين درمانده از ارائه راه كار، به 
مترسك پناه برد، مترسكي كه رژيم 

  :خته و آماده كردندمافياها براي او سا
  

دولت و حاميان : امين زاده* 
اقتدارگرايش چهار دليل براي 
ترجيح مك كين بر اوباما مي 

  :آورند
● 
ولي به نظر مي رسد كه  : 3سوال 

دولت ايران پيروزي جمهوريخواهان 
  را ترجيح مي دهد؟

معاون وزارت خارجه در (امين زاده * 
. كامال درست است): حكومت خاتمي

 و حاميان اقتدارگراي دولت در دولت
مجلس و حوزه هاي ديگر نه تنها 
عالقمند به پيروزي جمهوريخواهان 
هستند بلكه نمي توانند نگراني خود را 
از پيروزي محتمل تر اوباما نامزد 

اين تمايل و . دموكرات ها پنهان كنند
نگراني را مي توان در مواضع آشكار 

 كه تمايل و نگراني. آنان مشاهده كرد
در محافل و جلسات غيرعلني آنان به 
شكل صريح تر و شفاف تري ابراز مي 

  . شود
داليل آنان براي اين  : 4والئس ●

  تمايل و نگراني چيست؟ 
طبعا نگراني آنان با : امين زاده* 

تصوير مطلوبشان از رياست جمهوري و 
دولت آينده، يعني تداوم وضع كنوني 

گراني دليل ن. در ايران هم مرتبط است
آنان شرايط خطرناك تري است كه 
به باور آنان مي تواند در تداوم دوره 

 اوباما -رياست جمهوري احمدي نژاد
داليلي كه . براي ايران شكل بگيرد

  :ابراز مي شود به اين شرح است
دليل اول آنان به سياست هاي 

با . تحريمي دموكرات ها مربوط است
تحليل عملكرد دولت كلينتون در 

 كلينتون نسبت به – هاشمي دوره
مشكالت چنين وضعيتي كامال نگران 

آنان فكر مي كنند كه فشارهاي . هستند
اقتصادي و تحريم ها در دوره رياست 
جمهوري اوباما به حداكثر ممكن 

آنان طبعا وضعيت دوره خاتمي . برسد
 كلينتون را مورد توجه قرار نمي –

دهند و به نتايج سخت دوره اول 
. وري كلينتون توجه دارندرياست جمه

آنان براين باورند كه فشارهايي از نوع 
تحريم اقتصادي در دوره اوباما مي 

  . تواند بسيار تشديد شود
دليل دوم آنان افزايش مشروعيت 
عملكرد آمريكا در سطح بين المللي در 

بهرحال . صورت پيروزي اوباماست
مشكل مهم كنوني آمريكا در سطح 

بوليت اين جهان كاهش شديد مق
دولت نزد افكار عمومي جهان به خاطر 
عملكرد افراطي نومحافظه كاران و 

پيروزي . بوش در سطح جهان است
اوباما به داليل متعددي مي تواند 
مقبوليت آمريكا را تا حدي در ميان 
كشورهاي در حال توسعه در آفريقا، 
آسيا و از جمله جهان اسالم افزايش 

افراط گرايان داده و آثار سوء عملكرد 
. در دولت آمريكا را بسيار كاهش دهد

به باور اقتدار گرايان در ايران، 
مقبوليت بيشتر اوباما نسبت به بوش نزد 
افكار عمومي جهان ، مي تواند در 
شرايط مشابه، در بسيج كشورهاي ديگر 
عليه ايران در سطح بين المللي موفق 

  .تر از دولت بوش باشد
  

ا به رياست اگر اوبام: مك كين* 
جمهوري امريكا انتخاب شود، 
ايران بمب اتمي خود را خواهد 
ساخت و جهان را با خطر جنگ 

  :اتمي روبرو خواهد كرد
  
 اكتبر،  مك 31 و  30  در روزهاي ◄

هرگاه اوباما «كين با تكرار اين جمله 

به رياست جمهوري انتخاب شود، 
ايران بمب اتمي خود را مي سازد و 

جهان را تهديد مي خطر جنگ اتمي 
كه ايران » بمب اتمي«،  مترسك »كند

در حال ساختن آنست و خطر جنگ 
اتمي را دستمايه كرد تا با ايجاد ترس 
در امريكائيان، آنان از رأي دادن به 
. اوباما منصرف شوند و به او رأي دهند

مطبوعات غرب جملگي روش مك 
كين را با روشي مقايسه كردند كه 

البته بن الدن . ودبوش بكار برده ب
بموقع به ياري او آمد و ترسي كه 
بوش القاء مي كرد را در نظر 

اما اظهار . امريكائيان واقعي جلوه داد
ترديد كرده اند كه مك كين بتواند 
ترسي را ايجاد كند بزرگ تر از ترس 

  .از بحران شديد اقتصادي
  

 اكتبر، به گزارش 30 در ◄ 
 در :يس يب يبخبرگزاريها، از جمله 

 يها  عكسن،يك  جان مكدي جدتبليغ
 نژاد در كنار عبارت يمحمود احمد

 اظهارات و»  محو شوددي بالياسرائ«
 يا  كلهر مشاور رسانهي مهدرياخ

 يروهايخروج ن «:نژاد ياحمد
 تي حمااني و پاانهي از خاورمييكايآمر

 مذاكره با ي شروط ما برالياز اسرائ
  .، دست مايه شده اند»كاستيآمر

در فيلم تبليغاتي، سپس، به اين     
آيا شما : پرسش از اوباما مي آيد

حاضريد با رهبران كشورهائي مثل 
ايران، بدون پيش شرط، گفتگو كنيد؟ 

  . بله حاضرم:  و پاسخ اوباما
     و باالخره، در فيلم، اين جمله بر 

ممكن است اوباما پيش : زبان مي آيد
ط شرط نداشته باشد اما ايران پيش شر

 )قول مهدي كلهر(دارد 
اگر رژيم بقاي خود را در : انقالب اسالمي

تشديد بحران اقتصادي و سياسي نمي 
ديد، چرا مي بايد غيرتي بيشتر از 
جمهوريخواههاي امريكائي به انتخاب 
شدن مك كين نشان مي داد؟   پيش از 

 ، با معامله بر 1980آن، در انتخابات 
و در ) اكتبر سورپرايز(سرگروگانها 

، با سركشيدن جام زهر ودر  1988
فالحيان ( رياست جمهوري امريكا 1992

وزير واواك بود و اطمينان مي داد بوش 
صد در صد، پيروز مي شود و ) پدر (

 و 2000و باز در انتخابات سال ) نشد
 و اينك در انتخابات كنوني، رژيم، 2004

همواره بسود نامزد جمهوريخواه ها در 
  . كا وارد شده استانتخابات امري

    با وجود اين، بر هر ايراني است كه از 
انتخابات امريكا درس بگيرد و بداند اگر 

 سفيد پوست  در امريكا مي –يك سياه 
تواند با چنان اكثريت بزرگي به رياست 
جمهوري انتخاب شود، در ايران، يك 

ايرانيان .  ملت مي تواند خود را آزاد كند
يچ نه معلوم اوباما ه: بايد بهوش باشند

روش سخت تري را در قبال رژيم در 
پيش نگيرد و بهاي آن را مردم ايران 

بنا براين، بر ايرانيان است كه . نپردازند
بنا را بر استقالل، از جمله، در معناي بي 
نقش كردن قدرت خارجي در ايران و 
آزادي، از جمله، در معناي حقوقمندي و 

. اني، بگذارندمنزلت و امنيت يابي هر اير
تحقق ايران مستقل و ايراني آزاد و 
تضمين امنيت ملي و امنيت هر ايراني به 
از ميان برداشتن رژيم استبدادي و بيگانه 
از جامعه ملي و استقرار مردم ساالري 

  . است
  9 در صفحه

  
  

  دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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اثر بحران اقتصادي 
بر اقتصادي كه درب 

توليد را بر روي 
نيروهاي محركه بسته 

ف را و درب مصر
  :گشوده است

  
وابستگي درآمدهاي عمومي * 

 درصد 50دولت به درآمد نفت 
و وابستگي توليد ناخالص ملي 

 50به در آمد نفت بيشتر از 
درصد و اثر كاهش درآمد نفت 

 :بر اقتصاد ملي
  
 آبان، مهندس بيژن زنگنه، 4  در ◄

نفت در حكومت خاتمي گفته » وزير«
    :است

 و همچنان از  متاسفانهراني اقتصاد ا-1
 سهم يكي:  مجرا وابسته به نفت است4

 ي كه باالي ناخالص داخلدينفت از تول
 ي درصد است و دولت جمهور50

 با ري رانتي را در زمره دولتهاياسالم
 . دهديهمه تبعاتش قرار م

 پرداخت ي نفت بر طرازهاري تاثدوم
 در صد 80 معنا كه ني به اي خارجيها

 ي نفتيهاواردات كشور از محل ارز
 ي وابستگزاني مسوم .دي آيبدست م
 دولت به پول نفت ي عموميدرآمدها

 و. درصد است 85است كه بالغ بر 
 ارانهي ژهي ها بوارانهي زانيچهارم م
 است كه كامال به ي انرژيحامل ها

 .پول نفت وابسته است 
 دولت از ي كردهانهي سقف هز-2

 نفت در برنامه سوم يمحل درآمدها
 ساالنه يعني دالر بود ارديليم 56توسعه 

 دولتها به ي دالر ولارديليم11حدود 
 . نبودندبنديآن پا

 81 ي در سالهاي خاتمي دولت آقا-3
 5,7 و 4,5 ؛ 5,4 بي به ترت83 يال
 ي ارزرهي دالر از حساب ذخارديليم

برداشت كرد و در دولت نهم و 
 رقم ها به ني ا86تا 84 يدرسالها

 ارديلي م8,16و  8,17 ؛ 8,11 به بيترت
 .ديدالر رس

 دولت از ي درآمدهاسهي در مقا-4
 سال دوره 8 توان گفت در ينفت م

 تا 1368 از سال يعني ي هاشميآقا
 دالر ارديلي م126 دولت مجموعا ١٣٧۵

 ي داشت در دوره آقايدرآمد نفت
 173 دولت 1383 تا 1376 از يخاتم

 داشت و ي دالر درآمد نفتارديليم
مد آ دالر درارديلي م198دولت نهم 

 . است تهداش
 براساس برنامه توسعه كشور و مجوز -5
 صادر شده در حال حاضر ي قانونيها
 دالر در حساب ارديلي م96 حدود ديبا

 ي باشد ولي موجودي ارزرهيذخ
 سابق اقتصاد ري وزيبراساس اعالم رسم

 16 رقم ني ا1386 سال انيدر پا
 روزها ني دالر است هرچند اارديليم
 مبلغ حداكثر ني شود اي مدهينش
 نهي هزجهي دالر است در نتارديليم8

 دالر مابه التفاوت ارديلي م80 ن كرد
 .وال و اشكال است ئمحل س

 آمار وارقام و ني باتوجه به ا-6
 دولت با ندهيمحاسبات ساده سال آ

 بودجه مواجه خواهد شد دي شديكسر
 به نفت ي كاهش وابستگيو اگر برا

 مشكالت مضاعف ني نشود ايفكر
 .خواهد شد 

 راي مصلحت نظام اخصي مجمع تشخ-7
 حق نكهي براي داشته مبنيمصوبه ا

 اي ي ارزرهيبرداشت از حساب ذخ
 خارج از برنامه يصندوق توسعه مل

توسعه از دولت و مجلس گرفته شود و 
 نظام ي كلياستهاي مصوبه بعنوان سنيا

 ارسال شده بي تصوي براي رهبريبرا
 رفع هاي از نگرانيليابالغ خودرصورت 
  .خواهد شد 

وابستگي بودجه دولت : انقالب اسالمي
زيرا . به درآمد نفت بسيار بيشتر است

درآمدهاي مالياتي و گمركي نيز از درآمد 
در حقيقت، با پول نفت، . نفت هستند

واردات انجام مي گيرد و دولت از واردات، 
با . حقوق و عوارض گمركي مي دهد

 به كاركنان خود حقوق مي درآمد نفت
دهد و از آن مبلغي را بعنوان ماليات كم 

بودجه واقعي دولت درآمد نفت . مي كند
بعالوه كسر بودجه است كه از راه وامهاي 
از نظام بانكي و وامهاي خارجي تأمين 

اما سهم نفت از توليد ناخالص . مي شود
زيرا نه تنها . ملي بمراتب بيشتر است

ن اقتصاد مصرف محور را بعنوان انرژي اي
مي چرخاند، بلكه بعنوان درآمد، رشد 

چنانكه . منفي بخش توليد را مي پوشاند
بدين . نبودش فقر سياه ببار مي آورد

قرار، نصف شدن درآمد نفت، موجب 
كاهش تقاضا نمي شود اما عرضه را از 

از نصف كمتر . نصف نيز كمتر مي كند
 مي كند زيرا دولت هزينه ارزي بسيار

دارد و نمي تواند تمامي ارز حاصل از 
هرگاه . فروش نفت را صرف واردات كند

مجازاتهاي اقتصادي نيز تشديد شوند، اثر 
كاهش نفت بر اقتصاد كشور بازهم شديد 

  .تر خواند شد
  

در سال جاري، برغم درآمد * 
هنگفت نفت، دولت با كسر 

 :بودجه ارزي روبرو مي شود
  
بش عضو  محمدرضا تا آبان، 6در  ◄
 :گفته است برنامه و بودجه ونيسيكم

 بود ني ارهي حساب ذخيفلسفه وجود«
كه منابع مازاد بر مصرف دولت و منابع 

 ني در اي نفتيحاصل از درآمدها
: ديگو يم»  شوديآور حساب جمع

 را ي ارزرهيدولت گذشته حساب ذخ
 لي دالر تحوارديلي م30 يبا موجود

تمم  م4 دولت با نيداد و سال اول ا
 دالر مجوز ارديلي م36 بودجه يبرا

استفاده از منابع حاصل از فروش نفت 
 19 دالر رساند و ارديلي م55را به حدود 

 ي ارزرهي دالر را از صندوق ذخارديليم
 يبه گفته تابش در ابتدا. برداشت كرد

 دالر در صندوق ارديلي م11، 85سال 
 86 و 85 يها سال. مي داشتيموجود

 رهي صندوق ذخي بر موجوديزيچ
 يها ي افزوده نشد بلكه اگر بدهيارز
 را هم مدنظر قرار روني شده بطيتقس
 دالر از ارديلي م4 تا 3 حدود ميده

تابش .  كم شدي ارزرهيصندوق ذخ
 يامسال با توجه به چسبندگ: افزود

 ي بار كسرني اولي برادي و شاها نهيهز
 ني و از همميش داشته بايبودجه ارز

 داتيلس و دولت تمه مجديحاال با
  : اتفاق رخ ندهدني تا اشندينديب

  

 ميليارد دالر موجودي 52* 
 ميليارد دالر 50حساب ذخيره و 

  :تعهد
  
، )87 آبان 6(به گزارش اعتماد ملي  ◄

موجودي حساب ذخيره ارزي به يك 
اين حساب در . معما تبديل شده است

-83  (قالب قانون برنامه سوم توسعه
هاي نفتي  ا درآمدتاسيس شد ت) 1379

نه به آن  مازاد بر سقف بودجه ساال
اين تاسيس با نگاهي بين . واريز شود

نسلي عملي شد و بر اين اساس نسل 
العنان  حاضر بايد خود را مالك مطلق

. شده نداند انداز اين درآمدهاي پس
 درصد از موجودي اين 60مقرر شد 

ن بخش  حساب به صورت وام به فعاال
اي توليدي و ه خصوصي حوزه

كشاورزي اعطا شود و دولت در 
صورت كاهش شديد قيمت نفت با 

مانده   درصد باقي40مجوز مجلس از 
  . حساب استفاده كند

 14اين حساب با موجودي بالغ بر    
ر به دولت نهم تحويل داده  ميليارد دال

انتظار اين بود كه با افزايش شديد . شد
 سال اخير موجودي 3قيمت نفت در 

كارشناسان . ين حساب نيز افزايش يابدا
گويند اگر  اقتصادي كشور مي

كاران دولت نهم به قانون  محافظه
وفادار ) 1384- 88(برنامه چهارم توسعه 

ن  ماندند موجودي اين حساب اال مي
اما . ر بود  ميليارد دال150حداقل 

هاي  ها با تاكيد بر سياست دولت نهمي
انبساطي مبتني بر خرج كردن 

هاي  رآمدهاي نفتي و باز كردن گرهد
خواستند  رهاي نفتي، مي اقتصادي با دال

هاي پيشرفت  ايران را به سرعت به قله
 34اما حاصل كار تورم . برسانند

م خوراكي و آشاميدني و  درصدي اقال
مصرف كردن درآمدهاي نفتي و به 
حداقل رساندن موجودي حساب 

مطابق گفته ثروتي . مذكور است
 مجلس در اواخر شهريورماه نماينده

سال جاري نماينده بانك مركزي در 
مجلس حضور يافت و موجودي اين 

  . م كرد ر اعال  ميليارد دال7حساب را 
م كرد  وزير صنايع دولت نهم هم اعال   

ر از موجودي اين   ميليارد دال5كه 
ن توليد در كشور به  حساب به فعاال

با كاهش . شود صورت وام اعطا مي
ر به زير   دال137يمت نفت ايران از ق

هاي خطر براي اقتصاد  ر زنگ  دال60
. ايراني متكي به نفت به صدا در آمد

ها ظاهرا از هيجان  اما دولت نهمي
برخي از آنها . اند نفتي خارج نشده

موجودي اين حساب را براي اداره 
نژاد  دانند و احمدي كشور كافي مي

دي اين كه قاعدتا از ناچيز بودن موجو
حساب باخبر شده با محرمانه خواندن 

م مانده آن سر باز  موجودي آن از اعال
 در حالي كه حساب ذخيره ارزي  . زد

ايران موجودي ناچيزي دارد 
هاي مشابه عربستان و كويت و  حساب

 دنروژ هر يك بالغ بر چند صد ميليار
خره موجودي  اما باال. ر شده است دال

 در است؟اين حساب استراتژيك چق
    محمود بهمن پور، رئيس كل بانك 
مركزي، در كميسيون برنامه و بودجه، 
گزارش محرمانه اي از موجودي 

  اما .  حساب ذخيره ارزي داده است
رئيس   نايب،پور اصغر گرانمايه     

 ،كميسيون برنامه و بودجه مجلس
م معاون ارزي  طبق اعال: گفت
كل بانك مركزي موجودي  رئيس

ر   ميليارد دال25ذخيره ارزي حساب 
   . است

حسن ونايي يك عضو ديگر      
كميسيون برنامه و بودجه مجلس با 

ري   ميليارد دال25اشاره به موجودي 
دولت : حساب ذخيره ارزي گفت

ر   ميليارد دال۵٠تاكنون اقدام به ايجاد 
    .تعهد ارزي كرده است

  
رابطه بهاي نفت و موازنه *

ش ارزش دالر ارزي و اثر افزاي
بر كاهش درآمدهاي ارزي 

   :ايران
  
 ي معاون اقتصاد، فامي گفته پاشايبه ●

 اگر قيمت نفت در حد ي،بانك مركز
 سنت باشد مانده حساب 60 دالر 85

 ميليارد 23 به بيشتر از يذخيره ارز
 .دالر خواهد رسيد

 اگر قيمت نفت ي اساس اين پيش بينبر
ساب  دالر باشد مانده اين ح60در حد 
 . رسديبه صفر م

 فام محاسبات بانك ي گفته پاشايبه ●
 دهد كه افزايش ده ي نشان ميمركز
 ارزش دالر در پنج ماه اول يدرصد

 200ميليارد و  4 حدود يسال جار
 ي ارزيميليون دالر از ارزش داراييها

 ايران كاسته شده است
  

از خودكفائي در گندم تا * 
وارد كردن ماهانه يك ميليون 

گندم در شرائط بحران تن 
 :اقتصادي

  
آبان، سايت ابتكار اطالع  ۵  در◄

مجيد پارسانيا مديرعامل : داده است
گفته شركت بازرگاني دولتي ايران 

 ميليون تن 5قرارداد خريد : است
گندم را منعقد كرده ايم و طبق برنامه 
ماهيانه يك ميليون تن را به كشور وارد 

والي ئه س پارسانيا در پاسخ ب. مي كنيم
 درصد واردات 80در خصوص اينكه 

گندم ايران از آمريكاست اظهار 
ما كار تجاري انجام مي دهيم : داشت

و در اين كار هم كيفيت گندم زمان 
  . تحويل آن و قيمت رقابتي مهم است

  گزارش كرده رنايا آبان، ۵در  ◄
ارزش واردات محصوالت  است

 در شش ماهه اول سال يكشاورز
 به مدت مشابه سال قبل  نسبتيجار
 . دهدي نشان مشي درصد افزا21
 در ي واردات محصوالت كشاورززانيم
 با سهي در مقاي مدت به لحاظ وزننيا

زمان مشابه سال گذشته شش درصد 
 درصد 21كاهش و از نظر ارزش 

 نخست هدر شش ماه. افتي شيافزا
 928 هزار و 261 و ونيليامسال پنج م

 به يرزتن انواع محصوالت كشاو
 512 و ونيلي م445 و ارديليارزش دو م

  . دالر به كشور وارد شد674هزار و 
  

مرگ تدريجي كشت و * 
  :صنعت نيشكر و چغندر

  
، تابناك گزارش 87 آبان 7در ◄ 

اين بخش كشاورزي با : كرده است
شصت هزار نفر اشتغال دايم و صنعت 
چغندر و نيشكر با هشتاد هزار اشتغال 

رو  چالش شديد روبهدائم و موقت با 
شد تا جايي كه بسياري معتقدند اين 

هاي كشاورزي و صنعتي با حدود  بخش

 سال سابقه، دچار مرگ تدريجي 110
  .شده است

 نسبت به ١٣٨۵دولت از سال     
كاهش شديد تعرفه واردات شكر به 

اي كه تعرفه  كشور اقدام كرد، به گونه
 درصدي واردات شكر را به صفر 150

اي دولت   اين سياست تعرفه.رسانيد
سبب شده تا كشت و توليد شكر در 
كشور اقتصادي نباشد و ميزان 

 نسبت به سال 87قراردادها در سال 
 55، 86 درصد و نسبت به سال 68، 85

 .درصد كاهش يابد
بنا بر آمارهاي موجود، سطح كشت    

 به ميزان 85سبز چغندر قند در سال 
 به 86ال  هزار هكتار بوده كه در س184
 54 به 87 هزار هكتار و در سال 131

هزار هكتار كاهش يافته و به عبارتي 
 نسبت به سال 87سطح سبز در سال 

 بالغ 86 و نسبت به سال 70، بالغ بر 85
 .دهد  درصد كاهش نشان مي58بر 
 كه فعال در ايران حاكم سيستمي    

است اقتصاد برپايه بازرگاني است و 
عالوه بر . داردتوليد خيلي اهميت ن

چغندر به زودي شاهد زوال توليد 
 بود چرا كه دولت مگندم هم خواهي

دست به واردات گسترده گندم زده و 
گندم توليدي كشاورزان داخلي را 

 .خريداري نمي كند
  

ايران سومين وارد كننده * 
منطقه است و وارداتش در سال 

 ميليارد دالر سر 97آينده به 
  :خواهد زد

  
صندوق ، )87 آبان 12 (سنايابه گزارش 

 راني پول اعالم كرد كه ايالملل نيب
 واردكننده بزرگ كاال در نيسوم

 ي مركزياي و آسانهيمنطقه خاورم
 گزارش صندوق نيتر تازه. است

 كه دهد ي پول نشان ميالملل نيب
 به ي در سال جاررانيارزش واردات ا

 دالر خواهد ونيلي م400 و ارديلي م86
 به سال گذشته با  كه نسبتديرس

 ونيلي م900 و ارديلي م71واردات 
 500 و ارديلي م14 شي افزا،يدالر

صندوق . دهد ي نشان مي دالرونيليم
 پول اعتقاد دارد كه در سال يلملل ا نيب
 97 به راني ارزش واردات اندهيآ
 نيبنابر ا. ابدي شي دالر افزاارديليم

 ارديلي م192گزارش عربستان با واردات 
 در صدر جدول ي دالرونيلي م500و 

و پس از آن امارات در مكان دوم قرار 
 يواردات امارات در سال جار. دارد
 دالر ونيلي م300 و ارديلي م185

  شده اسينيب شيپ
بديهي است وقتي ايران : انقالب اسالمي

 ميليارد دالر واردات داشته 97مي تواند 
. باشد كه درآمد نفت اين امكان را بدهد

 يا بايد بر قرضه خارجي افزود و يا اگرنه،
از ميزان واردات كاست و به پي آمدهاي 
آن در اقتصاد مصرف محور كه تورم يكي 

 .از آنها است، تن داد
حكومت احمدي نژاد دست نشانده       

از اين رو، .  مالي است–مافياهاي نظامي 
رشوه صد : روش كارش نيز مافيائي است

 نماينده –نده ميليون توماني به هر نماي
اي كه اين فساد را فاش كرده، تحت 

 و رشوه –تعقيب قضائي قرار گرفته است 
 ميليوني بعنوان كمك به مساجد و 5

گرفتن امضاء از نمايندگاني كه ورقه 
كشور را امضاء كرده » وزير«استيضاح از 

اند، زير ورقه انصراف از استيضاح ، بدون 
اطالع آنها و تهديد نمايندگان به تعقيب 
قضائي از سوي علي اكبر جوان فكر، 
مشاور مطبوعاتي، احمدي نژاد و شكايت 

  » وزير«ز پورمحمدي، جالد اسبق و ا
  

  10 در صفحه

  دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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سابق كشور در حكومت احمدي نژاد و 
رئيس كنوني سازمان بازرسي كل كشور، 
به خاطر تسليم گزارش محرمانه به 
مجلس در باره تخلفات مالي حكومت 
احمدي نژاد، نمونه هاي جديد از 
فسادگستري اين حكومت مافيائي 

ز مرزهاي دامنه فساد و جعل، ا. هستند
كشور فراتر رفته و جنبه بين المللي 

دو نمونه، يكي جعل دكتري . گرفته است
  از سوي كردان و ديگري جعل مقاله از 

  
سوي معصومه ابتكار، نمونه هاي جديد از 
افتضاحي هستند كه جنبه بين المللي 

  .يافته است
     گزارش زير خواننده را از  كارنامه 

آغاز تا امروز، جعل و تزوير رژيم را از 
    :آگاه مي كند

كارنامه جعل هاي 
نظام جعلي كه واليت 

  :مطلقه فقيه است
  

   نظام جعلي است زيرا با جعل واليت 
فقيه در اسالم كه آن را با نظارت فقيه 
شروع و با يك رشته جعل ها به واليت 

و . مطلقه رساند، شكل گرفته است
 – حزبي – گروهي –جاعل به فردي 

ه مي شود كه براي حفظ نظامي گفت
 – فريب – غلو –خود عالوه بر دروغ 

...  اعدام مخالفين و– ترور –جنايت 
  .دست به جعل نيز بزند 

از .     نظام واليت فقيه جعلي است
جمله به دليل  گفته ها و نوشته هاي 
علماي صالح ديني و سياسي مانند 

اهللا خوانساري، آيت اهللا حسن  آيت
اهللا محمد  ي، آيتاهللا خوئ قمي، آيت

اهللا  اهللا طالقاني، آيت شيرازي، آيت
محمد روحاني، آيت اهللا كاظم 

اهللا كمپاني،  شريعتمداري، آيت
اهللا صادق روحاني، آيت اهللا  آيت

اهللا اراكي  سيدرضا صدر، آيت
از جمله روحانيون .. ومطهري و 

ارشدي بودند كه واليت فقيه و باور به 
 مي ان را جعل در اسالم و شيعه

دانستند و عالوه بر ان بزرگان انديشه  
 –و قرآن شناس، مانند بني صدر 

نيز اين ...  مهدي حائري و–بازرگان 
به برخي از . نظام را جعلي مي دانستند 

  :گفته ها توجه بفرماييد 
  
جعل در  اعتقادات ديني مردم *
:  
واليت در زمان «:  آيت اهللا خويي ●

ان اثبات غيبت با هيچ دليلي براي فقيه
واليت تنها اختصاص به پيامبر . شود نمي

فقها نه تنها در امور عامه . وائمه دارد
واليت ندارند، بلكه در امور حسبيه هم 

التنقيح في ( » .واليت شرعي ندارند
شرح العروه الوثقي، االجتهاد والتقليد، 

اهللا خويي، تقريرات از ميرزا علي  آيت
   )424غروي تبريزي؛ قم، ص 

كسي تعريف  «:كند صدر نقل مي يبن ●
مي كرد كه به آقاي خويي گفته بودند 
آقاي خميني در نجف واليت فقيه 
: تدريس كردند او در جواب گفته بود

ايشان مجتهد . اسالم واليت فقيه ندارد
 (» ؟نيست چه كار دارد به اين كارها

او در مجلس ). 17 ص ،درس تجربه
 9 دو دليل از – دليل 9خبرگان، به 

 با -دليل از آيت اهللا طالقاني بودند
  .واليت فقيه مخالفت كرد

 آيت اهللا خميني خود نيز، از جمله،  ●
) ؟ ( بنا بر خاطرات آيت اهللا منتظري 

در سالهاي . مخالف واليت فقيه بود
پيش از انقالب، واليت فقيه را در 

معناي اجراي قانون اسالم تدريس 
پس از آنكه واكنش منفي كار . كرد

خود را ديد، از علما و روشنفكران 
مسلمان خواست طرحي براي دولت 

در نفل لوشاتو، بر . اسالمي تهيه كنند
« و » واليت با جمهور مردم است«

. تصريح كرد» ميزان رأي مردم است
پيش نويس قانون اساسي نيز بر اساس 

، تنظيم »واليت با جمهور مردم است«
و با تشكيل مجلس خبرگان، دبه زد . شد

واليت فقيه در . طرفدار واليت فقيه شد
دبه بزرگ . حد نظارت تصويب شد

تري زد وقتي دم از واليت مطلقه فقيه 
  .زد و جعل خود را كامل كرد

تصور مردم از واليت «:   مطهري ●
فقيه اين نبوده و نيست كه فقها 
حكومت كنند واداره مملكت را بدست 

اين مفهوم اختصاص به جهان ... گيرند
گاه چنين  در شيعه هيچ. نن داردتس

پيرامون  (».مفهومي وجود نداشته است
انقالب اسالمي،مرتضي مطهري، دفتر 
انتشارات اسالمي،وابسته به جامعه 

   67تا، ص مدرسين حوزه علميه قم، بي
هاي اسالمي در  بررسي اجمالي نهضت

صد سال اخير،مرتضي 
  . )29تا،ص مطهري،انتشارات صدرا، بي

روحانيت نه بايد به طور «:  مطهري●
مجموعه و دستگاه روحانيت وابسته به 
دولت شود و نه افرادي از روحانيون 

هاي دولتي را به جاي  بيايند پست
ديگران اشغال كنند، بلكه روحانيت 
بايد همان پست خودش را كه ارشاد و 
هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات 

ها است حفظ  ها و دولت حكومت
 پيرامون جمهوري اسالمي، (» .كند

 26مرتضي مطهري،انتشارات صدرا، ص
(  
شان فقيه «: اهللا اراكي   آيت●

الشرايط اجراي حدود و قضاوت  جامع
اين كجا و . و واليت بر قاصران است

تصدي حفظ مرزهاي مسلمانان از 
تجاوز فاسقان و رفع سلطه كافران از 

المكاسب ( » ايشان كجا؟
. 94ي،صاهللا اراك المحرمه،آيت

هاي مربوط به نقض اصل واليت  تكه
اهللا  فقيه در چاپ جديد كتاب آيت

  )اراكي حذف شده است 
در رابطه با «:  آيت اهللا منتظري●

گنجاندن اصل واليت فقيه در قانون 
اساسي من و آقاي بهشتي و رباني 
. شيرازي و حسن آيت اصرار داشتيم

مثل . ها هم مخالف بودند البته بعضي
خاطرات ( » .صدر قاني و بنيآقاي طال

، 79 چاپ اول، بهار اهللا منتظري آيت
آقاي منتظري اين ). 456ص ،1ج

روزها مرتب مي گويد قصد او از 
واليت فقيه، نظارت بوده است و نه 

حسن آيت كه مشخص است از . بيشتر
انگيسي ها . كجا دستور مي گرفته است

كه نمي خواستند دموكراسي در ايران 
 از طريق باند بقائي، واليت برقرار شود،

رباني . مطلقه فقيه را مطرح كردند 
شيرازي، در همان روزهاي اول با 

بهشتي .  واليت فقيه مخالف و ترور شد
هم كه در شوراي انقالب به پيش 
نويس قانون اساسي رأي داده بود، در 
مجلس خبرگان، رأي و عهد شكست و 

گمانش اين . طرفدار واليت فقيه شد
صب واليت فقيه را سرانجام از بود من

  . آن خود مي كند
روشنتر «:  آيت اهللا شريعتمداري●

بگويم وقتي نظر اكثريت ملت را 
اعتبار كرديم، بدان توجهي  بي

ننموديم، يعني به جمهوري اسالمي 
ايم و اين جمهور  توجهي كرده بي

لذا وقتي كه . ايم واكثريت را نپذيرفته
، مسلماً اعتبار شد جمهوري اسالمي بي

قانوني كه در دست تصويب 
اعتبار  تماماً بي] قانون اساسي[است
يعني از اعتبار عمومي و . شود مي

نبايد ... حاكميت ملي برخوردار نيست 
 اعتبار كنند وبگويند لت را بيرأي م

خير ملت كسي نيست و هر چه هست 
فقيه است و او بايد كار كند و او 

اين اين طرز تفكر و . كاره است همه
طرز قانونگذاري و اين طرز عمل به 
نظر ما درست نيست و به اساس لطمه 
مي زند وهمه چيز را بي اعتبار 

سازد و مسلماً نتيجه خوبي هم در  مي
 مصاحبه با . (»آينده نخواهد داشت

بعدها 1358)  مهرماه 26روزنامه بامداد، 
آيت اهللا شريعتمداري به دليل مخالفت 

شده در اسالم، با قانون جعلي ايجاد 
مجبور از مصاحبه تلويزيوني شد و تا 
پايان عمر در خانه خود محبوس 
زيست و پس از مرگ نيز اجازه اجراي 
وصيتنامه او را حتي در باره روحاني 

كه بر او نماز ) آيت اهللا رضا صدر(
  . بگزارد و محل دفن، ندادند

بناي كار گوييد  شما مي": صدر بني ●
 بي اعتمادي بر اين است كه ما يك

. مطلق به مردم و نمايندگان آنها داريم
اگر فقط كساني ...اين كار صحيح نيست

حق دارند در انتخابات شركت بكنند 
 معناي اين ،كند كه رهبر معرفي مي

وقتي من . نتخاباتا يعني انتخابات بي
بگويم اي مردم شما آزاديد آن كسي 

كنم انتخاب كنيد،  را كه من معرفي مي
 اسمش نه آزادي است ونه اين امر
 مشروح مذاكرات مجلس (» جمهوري

بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري 
  ) 1152صفحه جلد دوم، اسالمي ايران،

به مجلس خبرگان وصيت «: بازرگان ●
 بعضي موارد تغييراتي  دركنم مي

 (» .بدهند تا حكومت انحصاري نباشد
  )58 آبان 17 ،اطالعات

ا اين آنطوري كه م «:صدر بني ●
اصول رامي نويسيم قدم به قدم يك 
نوع استبداد را در قانون اساسي پيش 

  ) 58 مهر 1 ، انقالب اسالمي(» .مي بريم
 پس از دادن راي يت اهللا طالقاني آ●

 كه متضمن اصل واليت 5منفي به اصل 
مي ترسم با اين وضع «: ، گفتفقيه بود

سطح قانون اساسي جديد از قانون 
تر  ش به مراتب پايين سال پي70اساسي 

از -  58 شهريور19اطالعات ( ».باشد
آزادي تا شهادت، مجموعه كامل 

ها،  ها، مصاحبه ها، پيام اعالميه
هاي نماز جمعه و  ها،خطبه سخنراني

اهللا طالقاني،  تفاسير تلويزيوني آيت
   )488انتشارات رسا، چاپ دوم،ص

جمهور  اينكه رئيس «:مكارم شيرازي●
باشد و هم مورد هم منتخب مردم 

قبول فقيه ورهبر باشد باز هم كار 
 اين اصل.دست او نباشد، معني ندارد

درست فكر ...اصال قابل اجرا نيست
كنيد دشمن در داخل و خارج مارا 
متهم به استبداد ميكند و مارا مخالف 

اين ماده ...حاكميت ملي معرفي ميكند
از قانون ميگويد همه سر نخ ها بدست 

. ا را بخدا اينكار را نكنيدشم...ما است 
بخدا بصالح اسالم نيست، ما حاكميت 
ملت را در اصول گذشته تصويب 
كرده ايم كاري نكنيم كه حاكميت 
مردم يك شير بي دم و سر و اشكم 

ملت ايران به جمهوري اسالمي ... شود 
نود وهشت در صد راي داده و 
براساس آن رئيس جمهورانتخاب 

 به او راي خواهد كرد و با اكثريت
خواهد داد اما معلوم نيست اين 

جمهور با توجه به اين اصل كه  رئيس
اين ....  چكاره است؟،نوشته شده است

درست نيست كه فقها بخواهند ديگري 
ينند وهم زرياست جمهوري برگه را ب

  »خود همه اختيارات را داشته باشند
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي (

اسالمي ايران قانون اساسي جمهوري 
   ).  1115-1116 صفحه،جلد دوم

،  نيستواليت فقيهاين  «:صدر بني ●
نقل از مصاحبه با ( » .خدايى فقيه است

نشريه رشيديان، عضو مجلس خبرگان، 
حكومت اسالمي،ارگان دبيرخانه 

سال يازدهم، شماره  مجلس خبرگان،
جالب اين كه . 198ص، 85، بهار 39

ترين  رشيديان نيز كه از سرسخت
مدافعان اصل واليت فقيه به شمار 

رفت، عضو حزب زحمتكشان  مي
  .آبادان، به رهبري دكتر بقائي بود

در يكي از اين روزها ... «:  بني صدر ●
رفتم اطاق آقاي منتظري كه اطاق 
رئيس مجلس سابق سنا را به ايشان 

. خورد داشت خربزه مي. داده بودند
يك كم با هم شوخي .تعارف كرد

  . كرديم
  ايد؟  آقا شما اينجا چه كاره: گفتم
  . رئيس مجلس خبرگان. من: گفت
  كنه؟  كي اين مجلس را اداره مي: گفتم
  . كنه آقاي بهشتي داره اداره مي: گفت

گفتم شما فرض كنيد كه اين واليت 
فقيه، با اين اختيارات كه آقاي آيت 

حاال شما با .  اختيار16امضا كرده و با 
شما .  ولي فقيهاين اختيارات شدي

  ببينيد اآلن توي اين مجلس شما رئيس
هستيد و كس ديگري دارد آن را اداره 

شما ببينيد بعد، واليت فقيه شما . كند مي
كند ؟  را در اين كشور كي اعمال مي

  ايد؟  فكر اين را كرده
كوره ايران هر ژاندارمي  در هر ده

هر . شود وهر پاسداري يك مطلقه مي
اينها . شود مطلقه ميخواني يك  روضه

. دمار از روزگار مردم درخواهند آورد
  . پدر شما را هم درخواهند آورد
  آورند؟  گفت پدر مرا ديگر چرا در مي

گفتم همين جور مثل اين مجلس مي 
زني  نق هم مي. شه شما رهبر بشو نيستي

ياد روي  واين چماق واليت مي
   )83درس تجربه،ص( » .ات كله

وشن مي كنند كه اصل    قولهاي باال ر
. نظام واليت فقيه جعل در اسالم است 

حال دولتي كه از جعل پديد آمده 
است چگونه مي تواند با جعل و تزوير 
و فريب و دروغ حكومت نكند؟   يك 
چند از جعلهاي رژيم كه در تاريخ مي 

  :مانند
  

جعل در  باره تاريخ انقالب و * 
  : پيروزي انقالب

  
ي كه به مناسبت  در كليه صحنه هائ●

پيروزي انقالب، از تلويزيون، پخش 
مي شوند، كمتر صحنه اي ديده مي 
شود كه زنان بدون روسري و چادر 

زيرا حاكمان جعال . نشان داده شوند
مي كوشند بباورانند كه در انقالب به 
جز افراد ريشو و روحانيون و زنان 

  .چادري كسي  شركت نداشته است 
غن خميني كه  در انقالب، برغم قذ●

غير از تصوير او نباشد، تصاوير مصدق و 
صحنه . طالقاني و شريعتي نيز بودند

هائي كه در آنها اينگونه تصاوير وجود 
  .دارند، سانسور شده اند

 در كليه صحنه هاي پخش شده از ●
سيماي واليت مجعول و جاعل،  فيلم 

به . ها ي اول انقالب سانسور شده اند
ورود خميني به عنوان مثال، فيلم 

 –تهران، به دليل حضور بني صدر 
قطب زاده  در هواپيما و مسعود 

در فرودگاه، سانسور مي ... رجوي و
در اين فيلمي كه از سيما پخش .  شود

مي شود،  تنها هواپيما را نشان مي دهد 
كه خميني در آن است و بعد، نشان 
مي دهد كه او  سوار خود رو و در 

  .مسير بهشت زهرا است
 صدا و سيما بخش هائي از اين فيلم ●

تاريخي را، حتي بخش هايي از فيلم 
سخنراني خميني در بهشت زهرا، را 

زيرا خميني را جو  .  حذف نموده است
جمعيت گرفته و او حرفهايي زده بود 

  . كه با نظام واليت همخواني ندارند 
 جعل در تصاوير ابتداي انقالب در ●

: ستنشريات به خوبي مشهود ا
تصاويري كه از تظاهرات مردم در قبل 
از انقالب در نشريات منتشر مي شوند، 
صحنه هايي را نشان مي دهند كه تنها 
مورد تاييد جاعالن رژيم واليت مافياها 

در اين تصاوير از هيچ گروه . هستند
سياسي كه در آن زمان دخيل در 

  . انقالب بودند، اثري نيست 
ي مردمي  جعل در سرود هاي انقالب●

كه در ابتداي انقالب در صحنه ها 
حضور داشتند سرودهايي را مي 
شنيدند كه نشان دهنده حركت 
عمومي مردم از هر گروه و سازمان و 

اما صدا و سيما و نهاد جعل .  حزبي بود
در سالهاي بعد از انقالب به تدريج و با 
حاكم شدن افرادي مانند مهدي كلهر 

ن  حسي– معاون رييس جمهور –
 – ايرج شگرف نخعي –شريعتمداري 

 محمد حسن –موسوي خوئيني ها 
پخش سرودهايي كه در ... زورق و 

 – شريعتي – طالقاني –مورد مصدق 
گروههاي چپ و مجاهدين بود را به 
كلي سانسور نمودند و عالوه بر آن، 
سرودهايي را جانشين كردند كه ما در 

  . زمان انقالب  نشنيده بوديم 
مصاحبه ها با افراد دخيل و  جعل در ●

كاراي انقالب در بسياري از خاطرات و 
نوشته ها ديده مي شود كه افرادي 
خود را انقالبي نشان داده اند در حالي 
كه در انقالب هرگز شركت نداشته اند 
و اگر هم حضور داشته اند در رده 
هاي بسيار پاييني بوده اند و  اصال 

 افراد و اما از معرفي.  ديده نمي شدند
خانواده ها و گروههايي كه سالها در 
امر انقالب فداكاري كرده اند خبري 
نيست به عنوان مثال در خاطرات مي 
خوانيم كه آيت اهللا مصباح يزدي 
نشريه انتقام را منتشر مي ساخت و در 
كل نه نامه به سران نظام را امضا كرده 
است و اين شخص شده است انقالبي 

  .  خبري نيستاما از حنيف نژاد
 آيت اهللا محمد يزدي در خاطرات ●

در جلسات برخي از : خود مي نويسد
انقالبيون قم شركت مي كرده است و 
در امر سه راهي سازي انفجاري نيز 
تالش داشته است اما صحبتي از سعيد 

آيت اهللا خزعلي مي . محسن نيست
قبل از انقالب به برخي از : گويد

 كه سينماي مبارزان پيشنهاد داده است
شهري دور افتاده را به آتش بكشانند 

حاال او انقالبي . كه جنايت بوده است
بوده است اما صحبتي از مبارزات 

  ... گلسرخي و دانشور نيست و
 از همه مهمتر، صحبت از مبارزات ●

هاشمي رفسنجاني و كتابهاي او است 
در حالي كه همه ايرانيان مي دانند 

 – سحابي – بني صدر –كه بازرگان 
چه مبارزاتي با نظام شاه كردند و ... و

  . دهها كتاب در همان زمان نوشتند
  جعل در  زندگي مبارزان تحت ●

نظام واليت خاطرات بسيار : شكنجه
زيادي از افرادي را مطرح مي كند 
كه در زندان تنها چند روزي كتك 
خورده اند و برخي نيز فحش خورده 

 آن كتك و فحش خوردن را. اند
مبارزه و جانفشاني در زندانهاي نظام 

گاهي نيز از حجت . شاه  مي خواند
در . االسالم حسين غفاري نام مي برد

سرش :  اين دروغ را ساخته اندباره او، 
را با مته سوراخ كرده اند و پايش را در 

  .ديگي از روغن جوشان فرو برده اند
  

  11 در صفحه

  دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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حال آنكه مي دانستند دروغ مي 
دروغ را ساختند و هنوز نيز . سازند

و يا . حاضر نيستند آن را تكذيب كنند
گفتند كه آيت اهللا سعيدي را با عمامه 
اش در زندان به قتل رساندند اما بعد 

اما ... معلوم شد كه سكته كرده است و 
هيچ صحبتي از شكنجه هاي 
ناجوانمردانه اي كه جالدان شاه در 

ي باره مبارزان چپ و مجاهدين بكار م
بردند و آزارهايي  كه به  آيات اهللا 
طالقاني و منتظري،  مي دادند، سخني 

 .در ميان نيست
 جعل در مورد تعداد شهداي دوران ●

پيروزي انقالب از جمله دروغ ترين 
گفته ها و نوشته هاي مورخان جعال 

گاهي انسان از .  نظام واليت فقيه است
خميني چرا در اين : خود مي پرسد

كرد؟ چه نيازي داشت؟ جعل شركت 
زماني خميني تعداد كشته شده هاي 
دوران انقالب را دهها هزار نفر و زماني 
شصت هزار نفر و زماني سي هزار نفر 

بر اساس همان گفته ها بود .  اعالم كرد
كه ميشل فوكوي فرانسوي نيز در باره 
تعداد كشته هاي دوران انقالب، دچار 

 تعداد در جايي، خلخالي از. اشتباه شد
هزاران كشته در ميدان شهدا ياد كرد 
در حالي كه تعداد كشته هاي آن روز 

 نفر بوده است و نيز ديگر مورخان 85
از كشته شدن بيش از سه هزار نفر در 

حال .  خرداد يادكرده اند15جريان 
اين كه حدود سي و دو كشته داشته 

گاهي نيز كشته هاي مدرسه . است
ر نفر تا ده هزار فيضيه قم را بين دو هزا

حال آنكه تنها يك . نفر ياد گفته اند
نفر از طلبه ها از ترس نرفتن به دكتر به 

  .خاطر مجروح شدنش در رودبار مرد
      دانستني است كه تعداد تمام كشته 

 تا 42شده هاي دوران انقالب از سال 
 هزار نفر هم نمي رسد از 4 حتي به 57

هد كليه گروههاي چپ و راست و مجا
  ... و روحاني و 

  
  : جعل هاي  بعد از انقالب* 
       

 با حاكم شدن روحانيان قدرت پرست 
و افراد جنايتكار بر كشور و نيز انجام 

، بر ضد رئيس 1360كودتاي خرداد 
جمهوري منتخب مردم، كار جعاالن 

زيرا . دستگاه واليت بسيار سخت شد
مأموريت يافتند بني صدر را از تاريخ 

دستگاه جعل و .  حذف كنندانقالب 
سانسور، با تالشي بي وقفه و استفاده از 
سانسور چي ها،  دست به كاري 

  گسترده زد از جمله، 
 – جعل در فيلم هاي ابتداي انقالب ●

سانسور چي هاي نظام جاعل واليت 
كه نيازمند نشان دادن و حضور مردم و 
مقامات در راهپيمايي ها و جلسات 

ي اينكه نشان دهند انقالبي بودند برا
كه فردي به عنوان بني صدر در ميان 
رجال سياسي و انقالبي كشور وجود 
نداشته است، همه تالش خود را به كار 
بردند تا با استفاده از قيچي هاي 
واليتي، صحنه هائي را كه  بني صدر 

  . در آنها هست را حذف كنند
      البته در بسياري از مواقع تصاوير 

 ابراهيم – شريعتي –طالقاني  –بازرگان 
ديگران نيز ..  قطب زاده و –يزدي 

  . دچار همين سانسور واليت شده اند 
از بعد از كودتاي :   جعل در كتابها●

،  به ناگاه سانسورچيان نظام 60خرداد 
جاعل واليت دست به كار شدند تا 
كتابهاي درسي دانش اموزان را به 
سرعت هر چه بيشتر به دست تيغ 

حان سانسور بسپارند و به جاي جرا
افرادي مانند بني صدر كه اولين رييس 
جمهوري بود و بازرگان كه اولين 
نخست وزير بود افرادي مانند ري 

 – مصباح يزدي – بهشتي –شهري 
 هاشمي – رجايي –خامنه اي 

رفسنجاني به عنوان بزرگان انقالب 
  . معرفي شوند 

اده     اين شيوه سانسور به حدي با استف
از فراموشي مردم به پيش رفت كه در 
برخي از كتابها تنها در مورد بني صدر 
چند خط نوشته اند كه رييس جمهور 
ايران بود و با تصويب عدم كفايت 
سياسي او از سوي مجلس فرار كرد و 

  . ديگر هيچ 
    البته دروغگوي بزرگ انقالب يعني 
فردي كه پدر و مادرش سلطنت طلب 

 وعمه اش عضو حزب بودند و دايي
زحمتكشان بودند و خود او نيز هم 
توده اي بود و هم مجاهد و دست 
آخر به عضويت واواك رژيم واليت 
فقيه در آمد، به دروغ گفت بني صدر 
با لباس زنانه فرار كرد تا براي هميشه 
نام خود را به عنوان يك دروغگوي 
بزرگ و جاعل عمده در تاريخ به 

  . يادگار بگذارد 
جعل در مسائل سياسي چند سال  ●

نظام جاعل چون نادان :  اول انقالب
است نمي داند كه از ابتداي انقالب 
نشريات بسياري به چاپ مي رسيد و 
بسياري از مردم از وجود و محتواهاي 

چون نادان هستند .  آنها مطلع بوده اند
مي پندارند كه اگر خط يا گروه يا 

 از فردي را سانسور كنند ديگر اثري
دست به نابودي .  وي  برجا نمي ماند

بسياري از نشريات ابتداي انقالب زدند 
اما فراموش كردند كه در همان سالها 
برخي از نشريات روزنامه ها و مجالت 
خود را به صورت مجلد در اختيار 

هيچ راهي . مردم قرار داده بودند
براي ممانعت از انتشار آنها وجود 

ردند اين بود تنها كاري كه ك. نداشت
كه از ادامه كار بازمانند مثال روزنامه 
كيهان در همان ابتداي سالهاي بعد از 
كودتا تالش نمود تا نشريات خود را به 

 10صورت مجلد منتشر سازد و حدود 
جلد از آنها را كه تا آخر سال شصت 
بود را به بيرون فرستاد اما بعد متوجه 
شدند كه اشتباه بزرگي صورت گرفته 

ست زيرا تاريخ سالهاي اول انقالب را ا
 –با حضور افرادي چون بني صدر 

 ابراهيم – شريعتي – طالقاني –بازرگان 
را ...  سحابي و – قطب زاده –يزدي 

منتشر نموده بودند كه ديگر قابل انكار 
اشتباه دوم آنها انتشار اسامي .  نبود

اعدام شدگان  كودتاي سال شصت  و 
زماني . ن دوره بودمعرفي جنايتكاران آ

كه متوجه اشتباه خود شدند تالش 
به طور . نمودند كه آنها را جمع كنند

آن . كامل به اين كار  موفق نشدند
نشريات به دست مردم رسيده بودند و 
مانع از سانسور كامل سالهاي بعد از 

  .انقالب شدند 
نظام :  جعل در اخبار و گزارشات●

 هايي واليت فقيه با توجه به افشاگري
كه بني صدر در مورد صحبت هاي 
خميني قبل از انقالب مي كرد و نيز 

... افشاگري هاي بازرگان و طالقاني و 
با مشكل بزرگي روبرو شده بود و آن 
هم ممانعت از ادامه صحبت هاي آنان 

به همين دليل با حضور . بود
وفراخواني نيروهاي وابسته به واليت به 

هاي مجلس و نيز فراخواني نيرو
دانشجويي و نظامي جهت تسخير 
سفارت امريكا و نيز هجوم نيروهاي 
چماقدار به نام دانشجو و انجام انقالب 
فرهنگي موجبات ايجاد سانسور و 
حذف حكومت بازرگان و كودتا  
برضد رييس جمهوري را فراهم 
آوردند تا مانع ادامه سخنراني ها و 

اما در .  افشاگري هاي آنان شوند
ون آمدن و درز همان گفته نهايت بير

ها و انتشارشان مانع از استبداد كامل 

در سالهاي . واليت فقيه در ايران گشت
اخير مطرح شدن آن جريانات و افشاي 
آن اخبار و گزارشات از سوي برخي از 
مبارزان در داخل و خارج از كشور و 
رجوع مردم به تاريخ سالهاي اول 
انقالب موجب افشاي جنايات آن 

  .هاي نظام واليت  فقيه شده است سال
  
   :جعل در باره جنگ*  

  
 نظام واليت فقيه در دوران جنگ و ●

بعد از آن با استفاده از نيروهاي جاعل 
و سانسور چي خود تالش كرد و مي 
كند كه نقش ارتش و رييس جمهوري 

 كشور مسلمان كه به 8را كه رؤساي 
نمايندگي از كنفرانس اسالمي به ايران 

 بودند، معجزه توصيف كردند،  نه آمده
و . تنها ناچيز كه شكست جلوه دهند

البته نقش خود را در پاشاندن شيرازه 
ارتش و اجراي برنامه انحالل تدريجي 
آن، با وجود گزارش ستاد ارتش و 
اطالعات خريداري شده توسط قطب 
زاده با تصويب شوراي امنيت، حاكي 
از آماده شدن ارتش عراق براي حمله 
به ايران، از ديد مردم كشور مخفي 

 600بتازگي نيز جعل نامه اي در . كنند
برخي از . صفحه انتشار داده اند

پاسداران، اين روزها، با استفاده از جو 
سانسور، ارتش را عامل شكست و سپاه 

با چاپ . را عامل پيروزي مي خوانند
كتابهايي با سرمايه مردم و توسط 

شان دادند نيروهاي سپاه پاسداران ن
كه ارتش در جنگ كاري نتوانسته 
است انجام دهد و اگر نبود نيروهاي 
سپاهي ايران توسط عراق اشغال مي 

حال آنكه فرماندهان منصف تر ! شد 
سپاه اعتراف مي كنند كه آن زمان، 

 هزار عضو داشت كه 20سپاه حداكثر 
  . تير اندازي نيز بلد نبودند

ور  سانسور تصاوير حضور رييس جمه●
در جبهه ها چه از سوي نشريات رژيم  

  و چه از سوي صدا و سيما 
 در ماه گذشته كه به مناسبت سالروز ●

شروع جنگ بار ديگر صدا و سيماي 
جعال سعي كرد نشان دهد كه ارتش 
ايران در جنگ با عراق هيچ كاري 
نكرده است، سئواالت بسياري را به 

به گونه اي كه حتي در .  وجود آورد
ت رژيم واليت فقيه از كم رنگ نشريا

كردن حضور ارتش در جبهه هاي 
جالب تر اينكه از .  جنگ انتقاداتي شد

ابتداي جنگ بين ايران و عراق از 
فرماندهي كل قوا صحبتي به عمل 
نيامد و تنها در چند مورد از اينكه بني 
صدر سالح به نيروهاي سپاهي نمي داد 
گله مند بودند و در جايي ديگر 

اض خامنه اي و ثمره هاشمي را اعتر
نشان مي دادند كه عليه رييس جمهور 

  ... مشغول به صحبت بودند و 
  

  : جعل بزرگ تاريخ انقالب* 
  

و اما جعل بزرگ در تاريخ ايران 
چگونه جعلي است؟ اينگونه جعلي 

  : است
رژيم :   جعل در تعداد حكومت ها●

واليت فقيه سالهاست كه مي كوشد  با 
بني صدر، مدعي شود حذف حكومت 

در ايران تا به حال نه حكومت بوده 
از يك نظر، رژيم با سانسور خود، . اند 

به اين واقعيت اعتراف مي كند كه بني 
صدر منتخب مردم و نماد استقالل و 
آزادي و رشد بر ميزان عدالت 
اجتماعي، حسابش از حكومتهاي 
استبداد ساخته و بيگانه با مردم جدا 

ال گمان مي كند با رژيم جع. است
حذف نام بني صدر از تاريخي كه 
خود مي سازد، نسل بعد از انقالب را 
نيز آگاه مي كند از نقش تاريخي بني 
صدر و تقابل آزادي و استبداد از 

مردم روز به روز . انقالب بدين سو

آگاه تر مي شوند كه  بني صدر 
بزرگترين افشاگر رژيم واليت فقيه و 

است كه در رأس ايران گيتي هائي 
اينك ديگر مردم مي . رژيم هستند

دانند استبداديان  چه كينه و نفرتي از 
بني صدر، وجودشان را چون خوره 

  . مي خورد
 عبور –   نمايش شوهايي مانند محرمانه 

 نمايش فيلم هاي دوران –از بحران 
جنگ بدون حضور رييس جمهوري، 
همه و همه نشان از عمق كينه سران 

به راستي . افياها از او دارند رژيم و م
  : مايه اين كينه چيست؟  توجه بفرماييد

  بني صدر كسي بود كه در مقابل -1
قانون شكني ها و امر و نهي ها و 

اين . زورگوئي هاي خميني مي ايستاد
او بود كه زورمداري خميني را آشكار 
كرد و كار او را به جائي رساند كه، در 

دوم بني صدر واكنش به پيشنهاد رفران
ملت : بنابر قانون اساسي، سه بار گفت

 35موافقت كند، من مخالفت مي كنم، 
. ميليون بگويند بله من مي گويم نه

امروز اگر ببينم تمام مردم ايران مرگ 
بر خميني مي گويند، من تكليف خود 

  . مي دانم بني صدر را عزل كنم
  بني صدر كسي بود كه با حضور - 2

 حزب – چماقداران –گروههاي فشار 
اهللا و حمله آنها به مردم و گروههاي 
سياسي مخالف بود و دست به افشاگري 
در مورد رهبران آنها ميزد و هر نوبت، 
مردم را به مقابله با چماقداران بر مي 
انگيخت و استبداديان را رسوا تر مي 

  . ساخت 
 بني صدر با هر گونه شكنجه در - 3

مين دليل زندانها مخالف بود و به ه
تصاوير شكنجه شده ها را به سازمان 

و در . عفو بين الملل و حقوق بشر داد
سال روز انقالب، در ميدان آزادي، از 

 نوع زندان و گسترده بودن 6وجود 
  . بساط شكنجه در آنها، پرده برداشت

  بني صدر از حق مردم در مقابل - 4
استبداد روحانيان قدرت طلب و اسلحه 

دمت آنها، حمايت بدستهاي در خ
  .ميكرد 

 بني صدر توانسته بود با استفاده از - 5
فرماندهان برجسته ارتش مانع از ادامه 
تجاوز ارتش قدرتمند عراق به داخل 
كشور شود در حالي كه سران كودتا از 
اينكه ارتش عراق بيشتر وارد كشور 
شود خوشحال بودند و كار ستون 
د پنجم قواي مهاجم را انجام مي دادن

. با از پشت ضربه زدن، آنهم همه روز 
نصف ايران : آنها حتي گفته بودند

ازدست برود بهتر از آنست كه بني 
اين بود كه . صدر در جنگ پيروز شود

از هيچ كارشكني فروگذار نمي 
اين حرص لجام گسيخته به .  كردند

دستيابي به قدرت و كينه از كسي كه 
مانع راهشان بود و آنها را به راه 
استقالل و آزادي مي خواند، از همان 
ابتدا در وجود خائنان به ايران وجود 
داشت زيرا آنها مطمئن بودند پيروزي 
بني صدر در جنگ، شكست كودتاي 
خزنده براي بازسازي استبداد، اين بار 

به قول (» سلسله روحانيت«با سلطنت 
از اين رو، وقتي . ، است)مشگيني

شنهاد معلومشان شد كه عراق نيز پي
هيأت كنفرانس كشورهاي عضو جنبش 
عدم تعهد را پذيرفته است، نزد خميني 

اگر صلح بشود، : رفتند و به او گفتند
بني صدر پيروز سوار تانكهاي خود مي 
شود و به تهران مي آيد آن وقت شما 

از اين رو، . نيز حريف او نخواهيد شد
به دستور خميني، به هيأت گفتند نيايد 

  . ا كردندوشتابان كودت
 بني صدر در هنگام جنگ با عراق - 5

همواره در خط اول جبهه ها بود و 
اين براي روحانيون قدرت پرست و 

پيروزي او . ترسو بسيار ناخوشايند بود
را در جنگ، به گور بردن آرزوي 
دولت مدار شدن خود مي دانستند و 

  . از آن، سخت وحشت داشتند 
اه  بني صدر موافق شركت قواي سپ- 6

پاسداران در جنگ  بود اما مخالف آن 

بود كه جنگ وسيله تبديل شدن سپاه 
  . به ستون فقرات استبداد مالتاريا شود

  مخالف روابط پنهاني با گروه - 7
 بوش و حكومت تاچر در –ريگان 

انگلستان و حكومت بگين در اسرائيل 
 مأمور –وقتي ماجراي حيدري . بود

 –اسرائيل بهشتي براي خريد اسلحه از 
بر مالء شد، بني صدر دستور داد در 
فرانسه به دادگاه شكايت شود و در 

اگر : جلسه شوراي عالي دفاع، پرسيد
شما  از : جامعه اسالمي از  ما بپرسد

اسرائيل اسلحه مي خريد با عرب 
بجنگيد؟ چه پاسخي داريم  به اين 

گفتند  امام تجويز كرده . پرسش بدهيم
من اجازه نمي : دو او پاسخ دا!  است
از عوامل بسيار مؤثر در كودتا، .  دهم

اكتبر «يكي معامله پنهاني بود كه 
  .نام گرفت» سورپرايز

 بني صدر با تعطيلي نشريات -8
گروههاي مختلف مخالفت ميكرد در 
حالي كه امثال بهشتي و موسوي 
اردبيلي و قدوسي و املشي و خميني 
خواهان تعطيلي و توقيف نشريات 

در روزهاي پيش از كودتا، . بودند
بهشتي، الزم نديده بود كه به 

از قول . الجوردي اطالع بدهد
 نشريه 7دادستان انقالب دستور توقيف 

قرباني اصلي روزنامه انقالب !  را داد
اسالمي بود كه مردم براي خريدنش 

  . صف مي بستند
 بني صدر، روزانه، گزارش – 8

 اين .فعاليتهاي خود را به مردم مي داد
گزارشهاي روزانه بودند كه موجب 
شدند طشت اعتبار خميني و همدستان 

  . روحاني نمايش از بام بيفتد و بشكند
 بني صدر با سانسور حاكم بر صدا و - 9

سيما مخالف بود ولي كودتاچيان  
براي استقرار استبداد خود، به سانسور 

اين بود كه برخالف قانون . نياز داشتند
.  يما  را تصرف كردنداساسي، صدا و س

بني صدر همواره خميني را به تعهد بر 
قول هايي كه قبل از انقالب به مردم 
داده  فرا مي خواند و او در كار 

  . كودتا بود
 بني صدر  در پي انتخاب، به - 10

»  نهادهاي موقت انقالب«انحالل 
: خميني مداخله كرد و گفت. پرداخت

 بايد كميته بايد باشد، دادگاه انقالب
با وجود اين، ديگر به خميني . باشد

تا كودتا، . اجازه نداد، نهاد بسازد
خميني تنها هيأتي را براي تصدي 

بني صدر . انقالب فرهنگي تشكيل داد
به اعضاي آن ابالغ كرد هيأت غير 
قانوني است زيرا قانون اساسي چنين 
اجازه اي را به آقاي خميني نمي 

هيچ كاري اين هيأت تا كودتا به . دهد
حال بعد از سي سال مردم . توانا نشد

ايران متوجه مي شوند چرا آن روز، 
بني صدر با اين نهادها مخالفت مي 

زيرا ديده اند و مي بينند اين . كرد
نهادها چه باليي بر سر آنها آورده است 

  . و مي آورد
 بني صدر  با تسخير  سفارت امريكا - 11

فت و گروگانگيري مخالف بود و مي گ
  كه با اين عمل ايران به گروگان امريكا 

  . در ميايد و همينطور هم شد 
 بني صدر با قرار داد الجزاير - 12

مخالف بود ولي سران كودتا، بلحاظ 
 بوش، در -زد و بند محرمانه با ريگان 

 گفتگو با حكومت كارتر، در موضع 
ضعف بودند و قرارداد خائنانه اي را 

 ميلياردها امضاء كردند كه سبب شد
. دالر ثروت كشور به جيب امريكا برود

بهزاد نبوي، اين عمل خود و رجائي را 
كه به دستور خميني انجام گرفت، 
قرارداد خائنانه اي چون قرار داد 

بني .   وثوق دوله توصيف كرد1919
صدر نسبت به  رجائي و بهزاد نبوي، 
بخاطر امضاي اين قرار داد اعالم جرم 

  . كرد 
ي صدر با  دست آويز كردن  بن- 13

اسناد سفارت امريكا براي ايجاد جو 
  رعب و انداختن دادگاه انقالب به جان 

از اين . شخصيتهاي سياسي مخالف بود
  مخالفت كرد ... رو، با توقيف ميناچي و 

  
  12 در صفحه

  
  

  دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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بكار . و زير فشار او، ميناچي آزاد شد
بردن گزارش يك جاسوسي امريكائي 

ر، بعد از كودتا و در جو بر ضد بني صد
سانسور، يكي از رسوائي هاي ماندگار 

. او است» روحاني«خميني و دستياران 
چرا كه آن جاسوس گزارش كرده 
است بني صدر و دوستانش را نمي شود 
خريد و پيش بيني كرده بود كه بهنگام 
تبعيد شدن از ايران، ممكن است به 

چه رابطه اي با . پول نياز پيدا كند
عت كودتاچي داشت كه مي جما

دانست كار بني صدر به تبعيد مي 
  كشد؟ 

 بني صدر   مصمم بود جنگ را - 14
در اعالن .  به پايان برساند60در خرداد 

 خرداد، خطاب به مردم ايران، 22خطر 
از هدفهاي كودتا، يكي ادامه : گفت

دادن به جنگ است و هدفهاي امريكا 
ني و انگلستان و اسرائيل را از طوال

كردن جنگ، در آن اعالن خطر و در 
همه آن . خيانت به اميد، بر شمرد

  . هدفها به زيان ايران، تحقق يافتند
اگر :    محسن رضايي خوب گفته است

نبود شش سال ادامه جنگ ديگر نظام 
  ) . نقل به مضمون ( نبود 

 بني صدر خود را به استبداديان - 15
در واپسين ارتباط، خميني . نفروخت

وسط برادر زاده خود، رضا پسنديده، ت
 گروه سياسي 8هرگاه : به او پيغام داد

را محكوم و منحل كند و حاضر به 
همكاري شود، رئيس جمهور و فرمانده 
كل قوا مي ماند و حكومت را بدلخواه 

اگر نپذيرد، تا آخر . او عوض مي كند
اما او عهد با استقالل ايران و . مي رود

با آنكه مي . نشكستآزادي ايرانيان را 
دانست اين گروه ها اغلب قدرت 
طلب و با او مخالفند، از حق آنها، دفاع 

مي دانست كه اين گروهها به . كرد
جاي قدرشناسي ناسزا خواهند گفت 
به اين تصور ابلهانه كه با رژيم تنها در 
صحنه مي مانند و آلترناتيوش مي 
شوند، اما او نه از آن گروهها كه حق 

  .  آزادي فعاليت دفاع كردآنها بر
  ... و

  ادامه دارد
  
  

رژيم مافياها در شمار 
متجاوز ترين  رژيمها 
به حقوق مطبوعات 

  :است
  
 دادگاه 15، شعبه 87 مهر 30 در ◄

انقالب محمدعلي منصوري، از شركت 
كنندگان و برگزاركنندگان مراسم 
نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان 

كت در ، به دليل شر67سياسي سال 
سال زندان و تبعيد به 17اين مراسم به 

  . زندان گوهردشت كرج محكوم كرد
،  جمعي از 87 آبان 1 در ◄

دانشجويان داروسازي دانشگاه تهران 
به همراه جمعي از كميته مادران 
كمپين يك ميليون امضا ، مادران صلح 
و نمايندگاني از كانون زنان ايراني 
ار توماري را با امضاي بيش از هز

دانشجوي پزشكي ، دندانپزشكي و 
داروسازي به دفتر هاشمي شاهرودي، 

آنها نسبت به .رييس قوه قضاييه بردند 
آنچه كه بر دكتر زهرا بني يعقوب رفته 
معترض بودند و با اعتراض به طوالني 
شدن روند رسيدگي به پرونده 
خواستار تشكيل هيات نظارت و بازرسي 

  . پرونده شدند
، جمال رحماني 87 آبان 1 در ◄

دانشجوي رشته صنايع دانشگاه اصفهان 
به همراه دانشجويي ديگر به نام راشد 
عبدالهي دانشجوي علوم سياسي 
دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان در 

 خردادماه سال جاري توسط 23تاريخ 

نيروهاي امنيتي بازداشت و ابتدا به 
واواك شهر كرمانشاه و سپس به 

  . نتقل شدندواواك  شهر سنندج م
    نامبردگان در هفته جاري توسط 
شعبه اول دادگاه انقالب شهر سنندج به 
رياست قاضي تياري مورد محاكمه 
قرار گرفتند و دادگاه مذكور به اتهام 
ارتباط با احزاب كردي اين 
دانشجويان را محكوم نمود ، در احكام 

 سال حبس 6صادره جمال رحماني به 
د به زندان ايذه و تعزيري توام با تبعي

 سال حبس 3راشد عبداللهي به 
تعزيري توام با تبعيد به زندان مسجد 

 . سليمان محكوم شده اند
، بنا بر  از گزارش 87 آبان 1 در ◄

خبرنگاران بدون مرز در باره رده 
بندي كشورهاي جهان از لحاظ 

  :آزادي مطبوعات
بندي  جدول رده:  جنگ و صلح ●

محدوده جهاني آزادي مطبوعات 
 تا اول 2007زماني از اول سپتامبر 

اين . گيرد  را در بر مي2008سپتامبر 
جدول نه تنها جايگاه واالي اشغال 
شده توسط كشورهاي اروپايي را در 

به ( معرض ديد همگان قرار مي دهد 
 رده اول 20استثناي زالند نو و كانادا، 

جدول كشورهاي اروپايي تشكيل مي 
ر جايگاهي آبرومند گ كه نمايان.) دهند

براي برخي از كشورهاي امريكاي 
جامائيكا . مركزي و كارائيب نيز هست

 و 22 و 21و كستاريكا در رده هاي 
 23 و مجارستان در رده 20اسلواكي 
) 26(كمي باالتر از سورينام. قرار دارند

اين ) 27(و ترينداد يا توباگو 
كشورهاي كوچك كارائيب حتا در 

قرار دارند  ) 35(انسه مكاني بهتر از فر
كه امسال نيز چهار رده نزول كرده 

دو ) 44(و ايتاليا ) 39(و يا اسپانيا . است
كشوري كه همچنان درگير خشونت 

با تكيه . هاي مافيايي و سياسي هستند
) 24(بندي، براي نامبيا  بر معيارهاي رده

فقط يك امتياز كافي بود تا پس از 
به صدر نشيني كشورهاي آفريقايي 

گروه بيست كشور اول جدول صعود 
نقطه مشترك كشورهاي صدر . كند

هاي فاحش  نشين جدول با تفاوت
تفاوت درآمد سرانه ( اقتصادي 

و ) 1(برحسب جمعيت ميان ايسلند 
اين است )  است 10 به 1) 21(جامائيكا 

كه اين كشورها داراي نظام دمكراسي 
پارلماني هستند و به ويژه وارد جنگ 

 .دان نشده
رده (     امري كه شامل حال امريكا 

 در خارج 119 در كشور خود و رده 40
رده ( و يا اسرائيل ) از حيطه سرزميني 

 در خارج 149 در كشور خود و رده 46
در . شود نمي) از حيطه سرزميني 

اسرائيل براي اولين بار پس از سال 
 يك روزنامه نگار فلسطيني 2003

شده بدست ارتش اين كشور كشته 
از سر گيري درگيري مسلحانه . است

و يا ) 120رده ( گريبانگير گرجستان 
نيجر نيز بود كه سقوطي سنگين داشت 

 130 به رده 2007 در سال 95از رده ( 
اين كشورها عليرغم ). 2008در سال 

دارا بودن نظامي دمكراتيك اما در 
 تنش كم و يا "اي نظامي با  منازعه
ين عمل با ا.  شركت دارند"زياد

ترين  عنوان آسان روزنامه نگاران به
هدف در معرض خطر درگيري يا 

آزادي موسي . گيرند سركوب قرار مي
المللي فرانسه  كاكا خبرنگار راديو بين

 روز بازداشت و 384در نيامه پس از 
آزادي سامي الحج از جهنم گوانتانمو 

ست  پس از شش سال زندان يادآوري
ستان   جانبر اين امر كه جنگ هميشه

 .ستان نيز هست است اما آزادي

گران و دولتي همه   زير آتش منازعه●
در نبود راه حلي سياسي :جا حاضر

براي حل معضالت مبرم خود 
كشورهاي درگير در منازعات پر 

) 158رده ( خشونت، چون عراق 
و يا ) 156( افغانستان ) 153(پاكستان 

 "مناطق سياه") 152(سومالي 
قتل، گرونگيري، . مطبوعات هستند

دستگيري خودسرانه، تهديد به مرگ، 
نگاران است، كه  ي روزنامه امر روزمره

گران  عالوه بر آنكه زير آتش منازعه
هستند در اغلب موارد به طرفداري از 

هر . شوند طرفين درگير هم متهم مي
 "اي براي خالص شدن از دست  بهانه

.  خوب است"جاسوسان" و "مزاحمان
مين هاي خود مختار فلسطين مانند سرز

ويژه در غزه كه از زمان  كه به) 163(
قدرت يابي حماس وضعيت به وضوح 

در همين زمان در . تر شده است وخيم
عليرغم آنكه دولت ) 165(سريالنكا 

انتخابي بر سركار است اما مطبوعات با 
خشونتي سازمان داده شده از سوي 

 .اند دولت مواجه
آخر اين    كشورهاي كه در صف 

هايي  بندي قرار دارند نطام رده
اي  ديكتاتوري كما بيش با چهره

آرايش شده هستند كه در آنها مخالفان 
توانند با شكاف در  نگاران مي و روزنامه

 تحميل  چال  ي ديوارهاي سياه  روزنه
سال المپيك . شده بر آنها زندگي كنند

سال دستيگيري ) 167رده (در چين 
گري از منتقدان و هوجيا و تعداد دي

روزنامه نگاران بود اما در عين حال 
فرصتي بود براي رسانه هاي آزاد كه 
تدريجا از كنترل پليسي تحميل شده بر 
شهروندان قدرت بزرگ آسيا عبور 

نگار بودن در پكن و يا  روزنامه. كنند
) 166(در شانگهاي و همچنين در ايران 

) 151(در زيمبايوه ) 162(در ازبكستان 
هاي  اي با خطر باال، محروميت رفهح

. بسيار و آزارهاي قضايي مداوم است
تحت  ) 170(از سالها پيش در بيرماني 

رهبري ديكتاتورهاي نظامي نژادپرست 
نگاران و  و انعطاف ناپذير حتا روزنامه

روشنفكران خارجي نيز دشمن 
هاي در قدرت محسوب  ژِنرال
 .شوند مي
ين  در تونس ز:هاي ايستا  جهنم●

ليبي معمر ) 143(علي  العابدين بن
و روسيه سفيد الكساندر ) 160(قذافي 
سوريه بشار اسد ) 154(كو  لوكاشن

يا گينه اكوادرو نيدو اوبينا نگوما ) 159(
ها  ي خيابان تصوير رهبر در همه) 157(

ها، براي قانع  و در صفحه اول روزنامه
ها به عدم وجود  ترين كردن بدبين

 اين كشورها كافي آزادي بيان در
ديگر ديكتاتورها كيش شخصيت . است

كنند اما مثل  را ترويج نمي
هاي خود خفقان ايجاد مي  پالكي هم

يا در عربستان ) 164(در الئوس . كنند
نگاران  براي روزنامه) 161(سعودي 

هيچ امكاني جز حركت در خط رسمي 
كره شمالي و . قدرت وجود ندارد

ا هستند كه تركمنستان مركز جهنم ايست
 فريب سازي -رابطه مردم آنها با خبر

در . دولت از بقيه دنيا قطع شده است
آخرين ) 173(حالي كه در اريتره 

كشور رده بندي براي دومين سال 
متمادي هنوز رئيس جمهور اساياس 
آفوركي و قبيله كوچك ناسيونالسيت و 
پارانويايش بر جوان ترين كشور آفريقا 

معه جهاني و از جا. حمكراني مي كند
جمله اتحاديه اروپا فقط به تكرار تنها 

 است، بدون در بر "گفتگو"راه حل 
كند،  اي بسنده مي داشتن هيچ نتيجه

هاي  ظاهرا تا زماني كه دولت
توانند اعتراضات را بي  اقتدارگرا مي

هيچ خطري جز نارضايتي بدون 
. عواقب چند ديپلمات ناديده انگارند

  ندمصون از مجازات هست
، از سفر 87 آبان 2 در ◄

نگاران ايراني كه قرار بود به  روزنامه
براي  WPR ميزباني نهاد ضدجنگ

جمهوري  پوشش انتخابات رياست
رغم  به آمريكا به اين كشور سفر كنند، 

هماهنگي قبلي با وزارت ارشاد، در 
فرودگاه از سفر منع شدند و ضمن 

هايشان، در روزهاي  توقيف گذرنامه
ه نهادهاي مسوول احضار اخير ب

   .اند شده
،  به گزارش 87 آبان 2 در ◄

كارگزاران، اعتراضات گسترده 
دانشجويان بسيجي، اصولگرا و 

خصوص اعضاي جنبش عدالتخواه  به
دانشجويي در نهايت نتيجه داد و حكم 

» عدالتخانه«اوليه مديرمسوول سايت 
) پايگاه جمعي عدالتخواهي اسالمي(

مدير سايت » ر تفرشيامي«. تغيير يافت
عدالتخانه، اواسط مهرماه از سوي شعبه 

 دادگاه عمومي تهران به شش 1083
ضربه شالق 20ماه حبس تعزيري و 

 15اين خبر دوشنبه . محكوم شده بود
هاي  مهرماه در خروجي خبرگزاري
هاي  رسمي كشور مانند فارس و سايت

. متعدد اينترنتي و مطبوعات منتشر شد
سوول سايت محكوميت مديرم

حسين «عدالتخانه به دنبال شكايت 
سخنگوي تيم سابق » موسويان

اي ايران و معاون  مذاكرات هسته
الملل مركز تحقيقات استراتژيك  بين

مجمع تشخيص مصلحت نظام، صورت 
موسويان از اين سايت به علت . گرفت

نشر «و » افترا«واردكردن اتهام 
و انتشار برخي مطالب » اكاذيب

خوند انگليسي شاخ و دم آ«همچون 
موسويان به اتهام جاسوسي «، »ندارد

و چندين مطلب » تحت تعقيب است
 .ديگر، شكايت كرده بود

، خليل فاتحي ، ستار 87 آبان 3 در ◄
پرويزي ، خبات يوسفي و هوشيار 
پشابادي اهل روستاي الك كامياران 
در آبان ماه سال گذشته بازداشت و در 

وعاً محكوم مردادماه سال جاري مجم
 سال حبس تعزيري گشته 63به تحمل 

اعتراض اين افراد به احكام . بودند 
صادره، در هفته جاري از سوي دادگاه 
تجديد نظر استان كرمانشاه مورد 
بررسي قرار گرفت و احكام ذيل صادر 

 : شدند
 ستار پرويزي  دانشجوي دانشكده - 1

 سال حبس تعزيري 16فني كرمانشاه ، 
 عيد به زندان كرمانتوام با تب

 خبات يوسفي دانشجوي رشته برق - 2
 سال حبس 13دانشگاه كرمانشاه ، 

 تعزيري توام با تبعيد به زندان رشت
 سال حبس 18 خليل فاتحي ، - 3

 تعزيري توام با تبعيد به زندان سمنان
 سال حبس 10 هوشيار پشابادي ، - 4

 تعزيري توام با تبعيد به زندان قم
، عباسعلي عليزاده 87 آبان 3 در ◄

معاون اداري و مالي قوه قضائيه گفته 
 9در حال حاضر بين هشت تا : است

ميليون پرونده قضايي در كشور وجود 
  . دارد
، دادگاه تجديدنظر 87 آبان 4 در ◄

انقالب اسالمي تهران، سرانجام با تائيد 
 دادگاه انقالب محكوميت 15راي شعبه 

ده سال حبس آقاي محمدصديق 
بودوند موسس سازمان حقوق بشر ك

  .كردستان را قطعي نمود
، محمود احمدي 87 آبان 5 در ◄

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفته 
 سالگي 40متوسط سن جرم از : است

 سال كاهش يافته است و يكي از 15به 
علل آن در نحوه برخورد دستگاههاي 

  . ذيربط با مجرمان است 

ه ، اطالع رسيد ك87 آبان 7در ◄
تعداد زيادي از بازاريان تهران و 
احتماال بازاريان شهرستانها كه در 
اعتصابات و اعتراضات اخير شركت 

 209داشتند در سلولهاي انفرادي بند 
  . زندان اوين  زندان هستند 

، بنابه گزارش از بند 87 آبان 7 در ◄
 زندان اوين، حميده نبوي روز 209

الب  آبان ماه به دادگاه انق6دوشنبه 
شهر ري برده شد و حكم سنگين و غير 

او .  سال زندان به او اعالم شد1انساني 
به اتهام قصد شركت در مراسم بيستمين 
سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال 

  .  محكوم شده است 1367
، اميررضا اردالن، 87 آبان 7 در ◄

دانشجوي ترم شش رشته روابط 
هرضا الملل دانشگاه آزاد اسالمي ش  بين

 خردادماه سال جاري 26در تاريخ 
توسط نيروهاي امنيتي در شهرضا 
اصفهان بازداشت و به واواك  شهر 

نامبرده به اتهام . اصفهان منتقل شد 
فعاليت تبليغي عليه نظام مورد محاكمه 

در دادگاه بدوي محكوم به يكسال . شد
حبس تعزيري و در  دادگاه تجديد 

اه حبس نظر استان اصفهان ً به شش م
تعزيري و شش ماه حبس تعليقي  

   . محكوم شد
، مهران عباس زاده 87 آبان 9 در ◄

دانشجوي دانشگاه تربيت معلم و دبير 
انجمن اسالمي دانشجويان  دانشگاه 
تربيت معلم و عضو شوراي عمومي 
دفتر تحكيم وحدت در منزل پدريش 

  . توسط مأموران واواك  بازداشت شد 
نواده رجبي پس ، خا87 آبان 9 در ◄

از اطالع از گزارشات نگران كننده 
پيرامون فوت رجبي، با زندان اوين 

مسولين زندان ضمن .  تماس گرفته اند
اعالم تبعيد اين زنداني به زندان 
رجايي شهر خواستار پيگيري خانواده 

سپس . از زندان كرج شده اند 
خانواده رجبي با زندان مذكور 

اين زندان، مسئوالن . مراجعه مي كنند
به بهانه روز تعطيل است،  از پاسخ 
سرباز ميزنند ، سرانجام خانواده نگران 
رجبي به مقابل درب زندان مراجعه و 
پس از ساعتها انتظار مسئوالن زندان 
خبر فوت اين زنداني سياسي را به 

  . خانواده ابالغ مي كنند
، محمد صالح ايومن 87 آبان 9 در ◄

نشگاه تهران دانشجوي علوم سياسي دا
از جمله چهار دانشجوي كرد بازداشت 

 دانشگاه تهران 18/9/1386شده مورخ 
بود كه در جريان برپايي مراسم روز 
دانشجو توسط واواكي ها  دستگير و 

او، پس از .  روانه زندان اوين شدند
 روز بازداشتي با قرار اوليه 92تحمل 

 80 مليون توماني كه بعدا به 150
قليل يافت از زندان مليون تومان ت

و بر اساس حكم صادره . آزاد شد 
 دادگاه انقالب اسالمي 28توسط شعبه 

ايران محمد صالح ايومن دانشجوي 
 سال زندان محكوم 4فعال كرد به 

  . گشت 
، مجيد توكلي، آرمان 87 آبان 9 در ◄

صداقتي و پدرام رفعتي از فعاالن 
  در دانشجويي و اعضاي انجمن اسالمي 

ان با دريافت احضاريه به شعبه دانشجوي
 تهران 6سوم دادياري دادسراي ناحيه 

  . احضار شدند 
، مهندس عليرضا 87 آبان 10 در ◄

صرافي، نويسنده، روزنامه نگار و فعال 
 آبان ماه 4ملي آذربايجاني از روز شنبه 

در آن . در اعتصاب غذا به سر مي برد
تاريخ، او در چهارمين روز اعتصاب 

  .بوده استغذاي خود 
 آبان، در اولين جلسه شوراي 11 در ◄

ناظر بر نشريات دانشگاه سيستان و 
 نشريه اعم از 16بلوچستان تعداد 

 . سياسي و علمي لغو امتياز شده اند 
 12، بدنبال احضار 87 آبان 11 در ◄

نفر از فعاالن كارگري در شركت 
 ستارخان 118الستيك البرز به كالنتري 

به علت شكايت در چند هفته قبل 
سهامدار عمده شركت مبني بر تصرف 

 7دفتر مركزي ، افراد فوق به شعبه 
  بازپرسي دادسراي انقالب سعادت آباد 

  
  13 صفحه

 دهمين سالگرد جنايتهاي سياسي
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 مؤثر در استقرار عوامل
 )3(هي فقتيوال

  
 قهرمان سوم مبارزه، برنده مسابقه و ":

فاتح اصلي انقالب در حركت دوم، 
بدون ترديد روحانيت ايران مي 

در دوران حركت دوم )32( ".شدبا
انقالب كه از تشكيل دولت موقت 
شروع مي شود، مرحوم بازرگان بطور 
خيلي محترمانه تمام كسان و يا 

ي كه نقشه بد نام كردن .گروههائ
دولت موقت را كشيده و چوب الي 
چرخ دولت موقت گذاشته اند را 

بدون اينكه ) 33(معرفي كرده اند
 برجسته  بخواهم ذره اي از خدمات

مرحوم مهندس بازرگان كه پرچمدار 
  مذهبي عصر –نهضت روشنفكري ملي 

معاصر هستند و به تعبير خودشان كه 
 "تعبير به حقي است و عمرشان با 

 همراه "شصت سال خدمت و مقاومت 
است، بكاهم و يا كم بها دهم وگرچه 
كتاب ايشان به نكات بسيار ارزنده اي 

آن تجربه اشاره مي كند، اما فاقد 
ملموسي است كه پيشتر توضيح داده 

در كتاب هيچ نقدي از اعمال . شد
گروه خود و نهضت آزادي در آن 

مرحوم بازرگان بحق . ديده نمي شود
گفته اند كه رو حانيت همه چيز را در 
انحصار خود در آوردند اما جاي اين 

آيا در دوراني كه : سئوال خالي  است
 تشكيل شوراي انقالب و دولت موقت

 ماهي در تصدي شما 9شد و حدود 
بود، آيا در آن دوران هيچ اشتباهي، 
سهل انگاري، ندانم كاري، كمبودي، و 
يا انتقادي چه بلحاظ نظري و چه 
بلحاظ عملي دراعمال دولت موقت و 
شما و نهضت آزادي به رهبري شما 
وجود نداشت كه موجب و يا كمكي 

ب باشد براي به انحصار در آمدن انقال
در دست روحانيت و استقرار 
ديكتاتوري واليت فقيه؟ به نظر من 

در اينكه . مسئله دو طرفه است
ديكتاتوري واليت فقيه بدست 
روحانيت ساخته و پرداخته شد شكي 
نيست اما بايد ديگران هم جوري عمل 
كرده باشند كه آنها توانسته باشند 
دست به چنين عملي بزنند و يا حد 

 آن بوسيله ديگران اقل بايد زمينه
   .آماده شده باشد

به نظر اينجانب بدون اينكه بخواهم  
يكي را حاكم و ديگري را محكوم 

اگر مرحوم بازرگان، بني صدر، : بكنم
قطب زاده و يزدي با هم در ابتداي 
كار، يكدل و يك رأي بودند و با هم 
يكنوع وحدتي داشتند غير ممكن بود 

يشاء بشوند كه روحانيت بتوانند فعال ما
 .و خدا داناتر است

فقدان سنت بازنگري و انتقاد به اعمال 
خود در حافظه تاريخي كشور ما 
موجب شده است كه آقاي دكتر 

 من به نسل جوان ": يزدي بگويد
ايران مي گويم كه اشتباه ما را تكرار 

نگوئيد اگر اينها بروند همه چيز . نكنيد
خوب خواهد شد؛ اين طور نخواهد 

 )34.(بود
 1387آقاي دكتر يزدي در  فروردين 

در انستيتوي خاور ميانه در واشنگتن در 
 شانس انقالب ":مورد انقالب مي گويد

هيچكس به . در ايران وجود ندارد
من به ... دنبال انقالب ديگري نيست

نسل جوان ايران مي گويم كه اشتباه 
نگوئيد اگر اينها . ما را تكرار نكنيد
اين . ب خواهد شدبروند، همه چيز خو
 )35 ( ". طور نخواهد بود

وقتي آقاتي دكتر يزدي اعتراف مي 
كند و معتقد است كه اشتباه كرده 
است، نبايد به نسل حاضر و نسلهاي 

چه چيزهائي را : آينده واضح بگويد

اشتباه كرده اند؟ آيا اصل شركت در 
انقالب را باطل و اشتباه تلقي مي 

 نوشته خود كنند؟ يا شركت و ائتالف نا
را بدون اطالع غالب مبارزين مورد 
قبول آن دوران، در تشكيل شوراي 
انقالب؟ وياتشكيل دولت موقت بوسيله 
مهندس بازرگان را؟ ويا ايجاد ستون 

سپاه پاسداران، : پايه هاي استبداد نظير
دادگاههاي انقالب ، جهاد سازندگي 
كه بدست دولت موقت تشكيل شده 

نند؟ از گفته آقاي است را اشتباه ميدا
يزدي به نسل جوان كشور، روشن 

 اشتباه ما را "است كه منظور ايشان كه
نگوئيد اگر اينها بروند همه . تكرار نكنيد

اصل )36("چيز خوب خواهد شد
در اين . انقالب را مد نظر دارند

صورت بر آقاي يزدي كه مرتكب 
چنين اشتباه عظيمي شده است كه 

اد واليت فقيه را نسلها بايد تاوان استبد
بپردازد، نيست كه از سياست كناره 
گيري كنند و موجب اشتباه ديگري 

؟ آيا بيان چنين مطلبي و .نگردند
توصيه به جوانان كه بدنبال تغيير وضع 
خود و آينده خود نباشند و بدانند كه 
اگر اين رژيم هم برود، چيزي تغيير 
نخواهد كرد، اوالً آب به آسياب 

ت مطلقه ريختن نيست؟ استبداد والي
ثانياً به زبان بي زباني به اين مطلب 
اذعان نمي كنيد كه دست شما با 
استبداد فقيه در يك كاسه است و هر 
دو از هم سند و مدرك داريد؟ و ثالثاً 
صحه بر اينهه كشتار و جنايت كه 
بدست زعماي جمهوري اسالمي و 
كارگزاران شان واقع شده است نمي 

اً به ملت ايران نمي گذاريد؟ و رابع
گوئيد كه بميريد و بسوزيد و با اين 
رژيم كشور بر باد ده بسازيد و صدايتان 
بلند نشود و بدنبال استيفاي حقوق 
خدادي و از جمله حق آزادي و 
استقالل وحق اختيار و بدست گرفتن 

 سرنوشت خود بدست خود نباشيد؟
مالحظه مي كنيد كه هنوز كه هنوز 

زدي حاضر نيست است آقاي دكتر ي
كه بدرستي اشتباهات و ندانم كاريها و 
انحصار طلبيها كه يا خود در آن 

شركت داشته ويا در دوراني كه  
شوراي انقالب و دولت موقت را 
تشكيل داده اند و نطفه همه قدرت 
طلبي ها، انحصار گريها، حذف كردن 
ها، حاكميت انحصاري روحانيت 

 ا ختيار بسته شده را بيان كند و در...و
آيا . حافظه تاريخي كشور قرار دهد

جامعه و نسل جوان حق ندارد بداند 
كه چه عوامل و اشتباهاتي و بدست 
چه كساني، دست بدست هم داد تا 
انقالب از اهداف اصلي خود، آزادي و 
استقالل و جمهوري مردمي منحرف 
شده و به استبداد و ديكتاتوري 

ت گرائيده است؟ اين آن تجربه اي اس
كه در صورتي كه در حافظه تاريخي 
كشور وجود داشته باشد، نسل حاضر و 
نسلهاي آينده ميتواند از آن  بعنوان 
تجربه ملموس درس بگيرند و اين آن 
تجربه ايست كه مي گويم ملت ما 
بدرستي فاقد آنست چون سنت 
بازنگري و انتقاد از اعمال عملي و 
نظري خود، در كشور ما وجود ندارد و 

 نظر شخصيتها و متفكرين، عمل در
نظر به .  مذمومي تلقي شده و مي شود

اينكه كشور ما هميشه در ديكتاتوري و 
استبداد زندگي كرده است، انتقاد از 
خود براي شخص، ضعف او محسوب 

شود ولي در حقيقت آن مقياسى از  مى
اعتماد به نفس و نقطه قوت و اعتبار هر 

ال شخص و يا سازمانى است كه در ح
حاضر دركشورسرمايه گذاري ميكند و 
در آينده بهره خودش را به آنها 

فقدان چنين تجربه . خواهد پرداخت
اي عامل ديگري است در استقرار 

  .استبداد
 

 فقدان سازمان يا تشكيالت و فكر -ي
    :  راهنما 

اگر از اغراق و خود گنده كردن ها 
بگذريم و بخواهيم با خود راست و 

 ، گمان نمي كنميگانه باشيم
كس و يا كساني معتقد باشند در سه  

انقالب مشروطيت، نفت و انقالب 
اسالمي، نيرو هاي ملي آزاديخواه و 
استقالل طلب مبارز حاضر در صحنه از 
سازمان و يا تشكيالت و فكر راهنمائي 
كه در خور به ثمر رسيدن انقالب 
وپاسداري از اهداف آن باشد، برخور 

از جمله مهمترين كمبود . دار بوده اند
ها كه منجر به برگشت انقالب ها به 
استبداد شده است، فقدان سازمان يا 
تشكيالت و انديشه راهنماي  متناسب با 

 .نياز هر دوره از مبارزه است
باز حربه تكفير بلند نشود كه چطور من 
اين همه احزاب و دسته ها كه در 
كشور ما پا بعرصه وجود گذاشته اند را 

از دوران مشروطه . ديده مي انگارمنا
 حزب و 200بدينسو بگمان من حدود 

يا سازمان، كمتر و يا بيشتر، كوچك و 
بزرگ تشكيل شده است كه تعدادي از 
آن ها منشاء خدماتي مهم در كشور 
شده اند و بسياري هم براي هدف 
معيني تأ سيس شده و با رسيدن به 
مشروطه خود، حزب و دسته يا منحل 

و فيتيله اش پائين كشيده شده و شده 
يا خود به خود از بين رفته و به جز 
اسم بي مسمائي كه چند نفري آن را 
يدك مي كشند، چيزي از آن باقي 

 .نمانده است
هر حزب و دسته اي كه نتواند نيروي 
جوان كشور را در هر برهه از زمان به 
خود جذب كند و به پرورش استعداد 

ين تودة مردم جا آن ها بپردازد و در ب
و مكان خود را پيدا بكند وپاسخگوي 
نيازهاي اساسي فكري و عملي، جامعه 
خودش باشد، دير يا زود خواهد مرد و 
غالب احزاب و سازمانهاي ما چنين 

 .سرنوشتي داشته اند
ما بايد در نوع نگرش و بينش خود 
نسبت به مسائل كه هر ظلم و ستم، 
قدرت طلبي و انحصارگري، سلب 

زاديها و اختيار بدست نگرفتن آ
سرنوشت خود بدست خود و استقرار 
استبداد و طاغوت را از هر نوع آن، از 
چشم مستبد ان و ديكتاتوران حاكم مي 

ما خود . بينيم، تجدبد نظر كلي بكنيم
در ساخت ديكتاتور و استقرار استبداد 
شركت مي كنيم و اين مصيبتي 
بزرگتر از مصيبت ديكتاتوران و 

 .بدان حاكم استمست
در اينكه كودتاي رضاخان، مشروطيت 
و ميراث آن را از بين برد و استبداد را 
بر كشور حاكم گرداند، جاي بحث 

سخن اينجاست كه اگر . نيست
آزاديخواهان و استقالل طلبان به 
نيروهاي خود سازمان در خور را  
براي حفاظت از دستĤورد انقالب 

ادگي مشروطه داده بودند، آيا به س
ممكن بود كه با كودتاي رضاخان همه 
چبز از دست برود و يا مسئوليت امور 
بعد از پيروزي، بدست عين الدوله ها 
كه جرقه انقالب به خاطر ظلم و ستم 

   آنان زده شد، بيفتد؟
كاري كه مصدق در آن دوران انجام 

بي جهت . داد در حد معجزه است
 Fracois)نيست كه فرانسوا كوله

Coulet)  سفير فرانسه در ايران به سفير
 مصدق ":انگلستان در پاريس مي گويد

مخلوطي از گاندي و روسو است و از 
همين رو كنار آمدن با او مشكل 

به نظر سفير فرانسه در ")37(است
 مصدق، با معيارهاي ايراني "ايران

فساد نا پذير بود و اين مهمترين منبع 
بعد )38(".قدرت او به حساب مي آمد

ز طرح و تصويب اليحه ملي شدن ا
صنعت نفت در مجلس، مصدق چنين 
وانمود كرده بود كه مسئوليت نخست 

درباريان و . وزيري را نمي پذيرد
انگليسيان كه هدفشان سمبل كردن آن 
بود و سيد ضياء در دربار منتظر بود كه 
از مجلس تلفن شود و حكم نخست 
وزيري بگيرد، با زيركي و درايت 

ق، تيرشان بسنگ مخصوص مصد
  .خورد

در مجلس براي اينكه وجهه قانوني 
نخست وزيري سيد ضياء درست بشود 
و بگويند شخص ديگري آماده پذيرش 
اجراي اليحه ملي شدن صنعت نفت 
نيست و با خاطر جمعي كه مصدق آن 
را نمي پذيرد، جمال امامي خطاب به 
مصدق گفت، حال كه اليحه را به 

اي اجراي آن تصويب رسانديد، پس بر
خود نخست وزيري را قبول كنيد، نا 
گهان در كمال تعجب و شگفتي 
نمايندگان مجلس، كه مصدق گفت 
مي پذيرم، مجلس را در عمل انجام 
شده قرار داد و باتفاق مجلس به نخست 

با شنيدن اين . وزيري مصدق رأي داد
خبر، شاه گفته بود كه ما چنين قراري 

گذشته و ولي كار از كار . نداشتيم
   .تيرشان بسنگ خورده بود

در دوران حكومت دكتر مصدق اگر 
سازماني متناسب و يا حتي نيمه متناسب 
با مبارزه سنگين آن دوران وجود 
داشت، چگونه ممكن بود كودتاي 

 مرداد 28 مرداد، در 25شكست خورده 
به پيروزي برسد؟ فقدان چنين سازمان 
در خور، بمعناديده گرفتن زحمات 

ني كه تا آخر در جبهه و با مصدق كسا
ماندند و بهاي آن را پرداخت كردند 
نيست اما به معناي كمبود سازماني كه 
با توده در ارتباط باشد و دربين توده 
ريشه ارگانيك داشته و در بحران ها 

 .بتواند از آنها مدد بگيرد هست
از فقدان سازمان و يا تشكيالت از 

طلبان جانب آزاديخواهان واستقالل 
مصدقي، در داخل و خارج از كشور 
سخن به ميان نمي آورم  چرا كه  در 
همين كتاب و عالوه بر آن عالوه بر 

 پاريس "آن در  فصل نهم و دهم كتاب
 –و تحول انقالب از آزادي به استبداد 

به سازمان دهي انقالب و مردم و "1
وضعيت انقالب از نظر كادر رهبري، در 

ان چه از جانب مورد كم و كيف سازم
آزاديخواهان واستقالل طلبان مصدقي 
و چه از جانب ديگران و طرف مقابل، 

عالقمندان . گفتني ها گفته شده است
به . مي توانند به آن كتابها مراجعه كنند

اعتقاد من، اين آخري از جمله 
مهمترين كمبودي است كه غالب 
حركتها را در اهدافشان به شكست 

 ساخت و حتي مواجه ساخته و خواهد
كساني كه معتقد به خود جوشي مردم 

 كه در جاي خود صحيح و به -هستند
 تجربه بارها نشان داده -حق است 

است كه بدون وجود سازمان و يا 
تشكيالتي كه قادر باشد، براي رسيدن 
به هدف و هم حفظ و نگهداري 
پيروزي بدست آمده ازدستبرد قدرت 
طلبان و ديكتاتوران، خود جوشي 

ردم را در جهت اهداف مورد نظر م
سامان و سازمان دهد، امكان بهره 
گيري از اين نيروي خود خودجوش 
مردمي در مواقع بحراني و سخت، 

در هر سه . وجود نخواهد داشت
انقالب به نظر من خود جوشي مناسب 

فقدان . آن زمان وجود داشته است
سازمان و سامانه مناسب موجب شكست 

اينكه ايستادگي و عالوه بر .شده است
مقاومت در خط صحيح و مردمي الزم 
است كه در طول زمان ادامه پيدا بكند 
تا در بين جامعه و مردم، شرايط خود 
جوشي بوجود آيد و مردم بيدار شده 
و به وجود خود جوشي در خود پي 
ببرند و اين مرحله نيز به سازمان و 
تشكيالت مناسب خود در زمان و مكان 

و خدا دانا تر و عالم به همه .  داردازين
  . استزيچ

دهمين سالگرد 
 جنايتهاي سياسي

  
به اتهام تشويش اذهان عمومي و 
تصرف دفتر مركزي احضار شدند و در 

  .شعبه فوق به دفاع از خود پرداختند
، دادگاه محبوبه 87 آبان 11 در ◄

 دادگاه انقالب 15كرمي در شعبه 
 24محبوبه كرمي روز . برگزار شد 

داد ماه سال جاري در ميدان ونك خر
 روز در 70تهران بازداشت و مدت 

اتهام وي اقدام عليه . زندان اوين بود
 .امنيت داخلي كشور عنوان شده است

، به دنبال اعتراضات 87 آبان 12 در ◄
دانشجويي در جريان جلسه سخنراني 
حسن رحيم پور ازغدي در دانشگاه 

  تن از دانشجويان اين5خواجه نصير 
دانشگاه كه به عنوان منتقد در اين 
سخنراني حاضر شده بودند به كميته 

  .انضباطي احضار شدند
، اسامي طرفداران 87 آبان 13در  ◄

زنداني آيت اهللا بروجردي انتشار يافته 
  :است

 ساله، 47مسعود سماواتي؛  - 1
كارشناس ادبيات، متاهل و صاحب دو 

حال حاضر در حال  فرزند است و در
 سال زندان در تبعيد 5دن حكم گذران

 .در خرم آباد است
 ساله ،متاهل و 37رضا منتظر؛ يعل - 2 

ايشان در . صاحب يك فرزند است
 4حال حاضر در حال گذراندن حكم 

سال زندان در تبعيد در كرمانشاه 
 .است

 ساله و كارشناس 30بيب قوتي؛  ح- 3 
ايشان متاهل . ارشد حسابداري است

ر در حال حال حاض است و در
 سال زندان در تبعيد 4گذراندن حكم 
 .در همدان است

 ساله و كارشناس 35مجيد الستي؛  - 4 
ارشد عمران است و در حال حاضر در 

 سال زندان در 4حال گذراندن حكم 
 .تبعيد در زنجان است

 ساله و تكنسين 35مهرداد سوري؛  - 5 
برق است كه حكم دو سال زندان 

ل حاضر در دريافت كرده و در حا
 .زندان اوين بسر مي برد

 ساله و 36محمد رضا صديق؛  - 6
 سال 2مهندس كامپيوتر است و به 

زندان محكوم شده است كه در حال 
 .حاضر در زندان اوين مي باشد

 ساله، متاهل و 35حسن هريسچيان؛  - 7
هريسچيان . صاحب يك فرزند است

است و به دو سال  مهندس عمران
 است و در حال زندان محكوم شده

 .حاضر در زندان اوين است
 2 ساله است كه به 38ي اربابي؛  عل- 8

سال زندان محكوم شده است و در 
 .حال حاضر در زندان اوين است

 ساله است كه 28كامبيز حسيني؛  - 9
 ماه زندان محكوم شده است و 18به 

در حال حاضر در زندان اوين 
  .نگهداري مي شود

عليرضا صادقي  دسمهنآبان،  13 در ◄
كه از هواداران آيت اهللا بروجردي 

  طي يورش1385در مهرماه سال 
نيروهاي امنيتي به منزل شخصي 
بروجردي بازداشت و پس از تحمل 

 سال 2زندان و سلول انفرادي به  ماهها
 پس و شده بودحبس تعزيري محكوم 

از بروز بيماري قلبي در زندان و به 
به و اوخامت گرائيدن حال جسمي 

زنداني   بود، رفتهمرخصي استعالجي 
  .شد
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چرا اعدام خشونت را 
  گسترش ميدهد ؟

  
حال در ذهن خود سوال كنيد كه 
چرا براي او چنين مجازاتي را قائل 
شده ايد  ؟ شما خود را تصميم گيرنده 
مي دانيد ؟ و يا اينكه فكر مي كنيد 
ديگران بايد از مجازات  آنها درس 

ديگر كسي دست به عبرت بگيرند و 
جنايت نزند ؟ چه روش و وسيله اي را 
براي جبران خسارات در نظر گرفته 

  ايد ؟ 
اگر ما  اعدام را تنها وسيله و امكان 
بدانيم  ، همان وسيله اي را انتخاب 

. كرده ايم كه قاتل انتخاب كرده است 
اين وسيله بي حقوق كردن انسان است 

ن اي. اين وسيله زور عريان است . 
نمي شود . وسيله تحقير انسانيت است 

با وسيله بد و يا با وسيله اي كه قاتل 
با . بكار برده جبران خسارت كرد 

. اعدام  نمي شود جبران قتل را كرد 
 و اين روش قداست دادن به زور

عمل قاتل و تصميم . خشونت  است 
آنهم  اصالت دادن .قاضي يكي است 

نيم فراموش نك. به زور و قدرت است 
كه قتل يعني يك خسارت بزرگ و 
قتل قاتل خسارت مجدد است و 

فراموش نكيم .  جبراني در كار نيست 
كه جاني در جامعه است كه جاني مي 

نقش جامعه و ابزارهاي حقوق . شود
. مدار كردن جامعه را فراموش نكنيم 

دولت با كشتن قاتل مي خواهد 
صورت مسئله را پاك كند و با 

 مردم فضايي بوجود احساساتي كردن
بياورد كه مردم ديگر از دولت نپرسند 

  .چرا بر حقوق عمل نكرده و نمي كند
نقش دولت در رشد خشونت تا چه 

  ميزان است ؟ 
در آلمان ساالنه بسيار در مورد اعتياد به 

تعداد .هروئين صحبت مي شود 
معتادين به مواد مخدر سخت بنا بر 

زار  ه161 تا 76آمار پليس آلمان بين 
 1,6و معتادين به الكل . نفر ميباشند
معتادان به هروئين ساالنه . ميليون نفر 
 نفر جان خود را از 2000كمتر از  

در صورتي كه .  دست مي دهند 
 هزار نفرو 110معتادان به سيگار بيش از 

مصرف بيش از حد الكل كه منجر به 
 هزار نفر در سال 16مرگ شده است 

د افرادي كه قرباني داده است تعدا
بخاطر مصرف الكل جان خود را از 

 هزار نفر 100دست داده اند بيش از 
دولت چون از سيگار و . است  

مشروبات الكلي  ماليات مي گيرد 
زبانش كوتاه است و مخالفتي ندارد و 

در . اين نوع اعتياد را مشروع مي داند 
كشورمان  ايران نيز به همين ترتيب 

 نفر 12 روزانه گفته مي شود كه. است 
. بخاطر مصرف مواد مخدر مي ميرند 

چنانچه بين .  نفر در سال 4380يعني 
تعداد معتادين به مواد مخدر سخت در 
ايران و آلمان مقايسه اي بعمل آوريم 
و همچنين آمار رسمي تعداد افرادي 
كه بر اثر مصرف اين مواد مخدر جان 
خود را از دست ميدهند در نظر 

ميشود كه آمار ارئه  بگيريم مبرهن 
داده شده در ايران توسط مقامات 

و .  رسمي نميتواند بيانگر حقيقت باشد
تعداد افرادي كه جان خود را  بر اثر 
مصرف مواد مخدر از دست ميدهند با 
. اين احتساب بايستي بسيار بيشتر باشند

همچنين تعداد افرادي كه بخاطر 
اعتياد ، دچار بيماريهاي مختلف مي 

 و جان خود را از دست مي شوند
دهند بسيار بيشتر از  آمار ارائه داده 

  . شده ميباشند
به ميزان بعضي از جرايم و نوع ديد 

 با وجود اين :رژيم را در ايران بنگريم 
كه توليد و مصرف مشروبات الكلي از 

 سال پيش و به دنبال روي كار 30
آمدن نظام جمهوري اسالمي ممنوع 

قات اجتماعي نشان شده است، اما تحقي
» قوانين بازدارنده«دهد كه اين  مي

هاي  سبب كاهش مصرف نوشيدني
الكلي در كشور نشده و ساالنه مقدار 
زيادي از آن به شكل قاچاق وارد 

قواي مقننه و قضائيه  .شود ايران مي
نظام واليت فقيه تصور مي كنند كه  
هر اندازه ميزان خشونت باالتر باشد 

براي .!متر مي شود ارتكاب به جرم ك
مثال  در مورد مصرف و توليد 
مشروبات الكلي قانون تغييركرده است 
و سعي كرده اند با شدت دادن به 
مجازات معضل مصرف الكل را حل 

در قانون كنوني مجازات اسالمي . كنند
 توليد و مصرف مشروبات الكلي براي 

 ضربه 74از سه ماه تا يك سال حبس، 
 هزارتومان تا شالق و يكصدو پنجاه

ششصد هزارتومان جزاي نقدي در نظر 
 .گرفته شده است

حسين رحيمي مخبر كميسيون  امين
 نهم نظام واليت فقيه در قضايي مجلس

 اعالم كرد كه 87 شهريور 26تاريخ 
مجلس مقدمات تشديد مجازات جرايم 

م مي مربوط به مشروبات الكلي را فراه
مصوبه تشديد مجازات عامل كند و  

 .اي براي مجرمان است دارندهباز
ر اساس مصوبه كميسيون قضايي ب

مجلس، هر فردي مشروبات الكلي را 
بسازد، بخرد، بفروشد يا در معرض 
فروش قرار دهد، حمل و نگهداري 
كند يا در اختيار ديگران قرار دهد، به 

 74شش ماه تا يك سال حبس و تا 
ضربه شالق و پرداخت جريمه نقدي 

رابر ارزش عرفي كاالي به ميزان پنج ب
  .شود ياد شده محكوم مي

مجازات فروش مشروبات الكلي 
خارجي نيز تشديد شده و مجازات آن 

 ضربه 74شش ماه تا سه سال حبس، 
شالق و ده برابر ارزش عرفي مشروبات 

 . جريمه نقدي است
در اصالحيه جديد قانون مجازات 
اسالمي، وسايلي كه براي حمل 

فاده مي شود به نفع مشروبات الكلي است
   . دولت ضبط خواهد شد

امروز قوه خشونت پرور قضاييه با 
تعداد . مشكل ديگري روبرو شده است 

 150 تا 140زندانيان  در ايران بين 
اين تعداد زنداني  از . هزار نفرميباشند

تعداد ميانگين زندانيان  جهان كه به 
 185 هزار نفرجمعيت ، 100ازاي هر 

باشند بيشتر است، چرا كه نفر زنداني مي
 هزار نفر 100در  ايران به ازاي هر 

آمار .  نفر زنداني وجود دارد 200
زندانيان چنان سير صعودي يافته است 

كه  قوه قضائيه اكنون سعي ميكند  
مثال . بخشي از جرايم را  ناديده بگيرد 

در مسئله زنا نيز چنانچه قوه قضائيه 
ظام بخواهد بر اساس قانون مصوب ن

واليت فقيه عمل نمايد ،نميتواند همه 
مرتكبين را به زندان بيندازد و براي 

در مورد . آنها حكم اعدام صادر كند 
مسئله جرايم مواد مخدر هم قضيه به 

حكم اعدام براي . همين ترتيب ميباشد
قاچاق مواد مخدر و مخصوصا هروئين 
بدل به   يك معضل براي قوه قضاييه 

نشان داده است كه تجربه . شده است 
شدت خشونت در قضاوت هيچگاه 
چاره مشكالت اجتماعي نيست ، بلكه 

من باب مثال در . نتيجه عكس ميدهد
مورد  مصرف مواد مخدر حاصل 
اعمال  فشار به فروشندگان و مصرف 
كنندگان مواد مخدر  چنين گشته 

غالمحسين اسماعيلي  دادستان : است 
ر  تنها د":است  همشهد اعالم كرد

 متهم موادمخدر 500زندان مشهد 
وي   .محكوم به اعدام وجود دارد

 اين  : همچنين تصريح كرده است  
 محكوم به اعدام غير از ساير 500

جرايم  محكومان به اعدام هستند كه به 

غير از مواد مخدر محكوم به مرگ 
 4نيمه مرداد سال جاريدر . شده اند
نها  نفر به اتهام موادمخدر ت400هزار و 

در خراسان  87 ماه اول سال 4در 
 ". روانه زندان شده اند 
غالمرضا كشتكار در همين رابطه 

فرمانده نيروي انتظامي دشتستان 
مردم اين ": نيز اعالم نموده است شهر

 نفر قاتل در 150شهرستان نزديك به 
منتظر حكمشان  زندان دارند كه 

 قابل توجه اينكه جمعيت اين ".هستند
ميزان  . هزار نفر است  250شهر 

خشونت را در ابعاد ديگر جامعه نيز مي 
وابسته . توان به خوبي رويت نمود  

كردن اقتصاد و در واقع معتاد كردن 
 60اقتصاد به اقتصاد مسلط و حجم 

ميلياردي واردات، بيماري است كه 
دولت ناكار آمد با اعتياد به زوري كه 
رايج كرده و مي كند به مردم ما 

  . ل كرده است تحمي
 دولتهاي استبدادي نياز مبرم به جو نا 

در فضاي نا امن است كه . امني  دارند
خشونتها را مي توانند مشروع جلوه 

در اين فضا استعدادي نمي . دهند 
تواند رشد كند  و اگر ميل به رشد پيدا 
كرد الجرم به مكاني مي رود كه در 

 120آمار . آن فضا، رشد موجود باشد 
 هزار نفر از تحصيل كردگان 160تا 

كه ساالنه  از ايران مي گريزند گوياي 
  . اين واقعيت است 

جو خشونت را آقاي خميني از 
روزهاي اول بر سر قدرت آمدن ايجاد 

او  مي خواست فراموش كند كه . كرد
به صرف : حتي در مورد شاه گفته بود 

اينكه شاه است نمي شود او را اعدام 
به قدرت رسيدن آن  در فرداي "كرد 

نظرات ابراز شده خود را  در پاريس 
مصلحت روز خواند و با حكمي كه  به 
خلخالي  داد ، اجازه اعدامهاي بسياري 
داد و  بطوري كه خود خلخالي در 

 نفر را از 550: خاطراتش مي نويسد
وي مي . صحنه روزگار پاك كردم 

گويد اگر كسي را به اشتباه اعدام 
اين نظر . بهشت مي رود كرده باشيم به 

اول بار از طرف قدرت كليسا و فقيهان 
و . يهوديت ابراز و به اجرا در آمد 

طرفداران نظريه واليت فقيه در فرداي 
  . آزادي ايران نيز به اجرايش گذاشتند 

رژيم حاكم بر ايران مي گويد كه اگر 
شخصي به اشتباه اعدام شد ، در آن 

اما .ود  دنيا جبران شده به بهشت مي ر
در كجاي جهان  قاضي اين اجازه را 
بخود ميدهد كه بر اثر قضاوت اشتباه 
خود  كسي را به اشتباها اعدام كند و 
خسارتي جبران ناپذير  وارد كند  كه 
از دست دادن حق حيات يك شخص  
است و براي توجيه خود  بگويد كه در 

!! جهان ديگر خداوند جبران مي كند  
ين است كه مستبدين اين نظر بيانگر ا

حاكم بر ايران براي خود  حق خطا 
آنهم به كرات در مورد اعطاي حكم 
اعدام قائلند و از طرف ديگر به خود 
حق ميدهند  براي خداوند هم قانون 

فراموش نكنيم كه بر !! وضع كنند 
اساس همين نظر بود كه آقاي خميني 

 67حكم داد كه زندانياني كه در سال 
قيده اي مخالف و يا بخاطر داشتن ع

مغاير واليت فقيه در زندان بودند  به 
اصل . جوخه هاي اعدام سپرده شوند 

 در تمام موارد ":حكم چنين است 
فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر 

سريعا . نفاق باشد حكمش اعدام است 
در مورد . دشمنان اسالم را نابود كنيد 

رسيدگي به وضع پرونده ها در هر 
 حكم سريعتر انجام گردد صورت كه

 سرعت ". همان مورد نظر است 
اجراي اين حكم تا آن حد بود كه 

 روز به 3 نفر را در مدت 3700حدود  
آقاي . جوخه هاي اعدام سپردند 

خميني كه موافق نظريه خشونت بود 
فراموش كرده بود كه در قرآن 
هركس اجازه دارد نظر ها را بخواند و 

و كسي مي . كند بهترين آن را انتخاب 
تواند از دين خارج شود و دوباره اگر 

خواست بدان  وارد شود بدون اينكه  
در زندگي مجازاتي حتي از طرف 

  . خداوند براي وي تعيين شده باشد 

نبايد فراموش كرد كه جنايت در بستر 
يكي از . جامعه روي مي دهد 

ابزارهاي سنجش عادالنه بودن جوامع 
نابسامانيهاي آن ، ميزان آسيب ها و 

در جامعه اي كه . جامعه مي باشد 
عدالت ميزان رابطه ها نيست و 
خشونت ابزار رسيدن به اهداف است ، 
اين جو خشونت باعث نابرابريها مي 

در اين جامعه  انسان  حقوق و . گردد 
. آزادي خود را فراموش كرده است   

در چنين جامعه اي جرمها بر جرمها 
 مجازاتها خشن تر  و افزوده مي شوند و

. از حقوق انسانها فاصله بيشتر  مي گيرند
هر زمان بنا شود كه مجازات بر اصل 
عدالت انجام شود ، بايد مجرم و جامعه 
هر دو مورد عدالت قرار گيرند و 

  . مجازات شوند 
آقاي احمدي نژاد با طرح امنيت 
اجتماعي كه خواب را  از چشم بسياري 

 كسي مي ربايد در مقابل چه
جوابگوست ؟ كدامين حقوق را رعايت 
مي كند ؟ درحكومت وي   اين ظالم 
است كه صاحب حق است  و مظلوم 

ميزان .بي حق و  اكثرا محكوم است 
ترسها ، بي عدالتيها ، گروههاي گشت و 
نيروهاي سركوب نشانگر ميزان 
خشونتي هستند كه جامعه را از حقوق 

. و منزلتهايش روزانه دور مي كند 
مجازات جامعه برقرار كردن عدالت 
است و رعايت كرامت انسان و منزلت 

و در مجازات جاني نيز اصل . او 
بايستي بر جبران و ترميم  گذاشته شود 

 .  
فراموش نكنيم كه در نظام واليت فقيه 
زنداني از حقوق خود برخوردار نيست 

زندان دانشگاه آموزش خالف كاري . 
ندان بايد در صورتي كه ز. شده است  

محيطي باشد  كه مجرم بتواند در آن با 
آموزشهاي مختلف واقف به عمل خود 
گردد و سعي كند اين زمان را براي 
ترميم خشونتها و اخالقهاي ناپسند خود 
جهت تغيير در ذهنيت خويش در 
احترام به حقوق خود و ديگران 

زندانهاي ايران خانه . استفاده كند 
زندان  . ترس و وحشت مجرم هستند 

محل تجاوز به تن ها و روح انسانهاست 
. محل بكار بردن بدترين خشونتهاست . 

محيط ياد گيري بدترين انحرافات 
. است و دانشگاه خالف آموزي است 

در اين محيط انسانهايي از زندان 
بيرون مي آيند كه جسم و روحي 

اين افراد بنا بر . بيمارتر پيدا مي كنند 
 شده است طول تحقيقي كه در هلند

بدين . عمر كمتري پيدا مي كنند 
سبب  انسانهايي كه بخاطر رشد نكردن 
، خطايي انجام مي دهند و   سقوط 
انساني  مي كنند ، نياز به آموزش و 

اين افراد . پرورش پيدا مي كنند 
احتياج به فضاي معنوي و خالي از زور 

مجازات افراد ي كه قتل كرده . دارند 
مقابله با خشونتها در . ت اند ، مرگ نيس

كشور و دفاع كردن از حقوق همگان 
و گوشزد كردن حقوق به مردم امكان 
بازگشت به زيست در آزادي را فراهم 

هر اندازه در جامعه اي . مي كند 
مدافعان از آزادي و حقوق بيشتر باشند 

هر اندازه مردم درجه  حساسيتشان  . 
به جو خشونت در اطراف خود بيشتر 

هر اندازه از حق خود و .  ،شود
همسايه خود دفاع كنند ، جامعه به 
طرف فطرت خود كه زيست بر ارزشها 

  . و حقوق است نزديكتر مي شود 
در حقيقت، مبارزه موفق با خشونت 

نياز به . زادي دارد آزدائي، نياز به بيان 
زادي دارد زيرا افق آدين بمثابه بيان 

 مي معنويت بي كران را به روي انسان
گشايد و مشاركت همگان را در 
. خشونت زدائي ميسر مي گرداند

جامعه بايد هر لحظه بيدار باشد و 
: فراموش نكند كه بر اساس بيان قرآن 

كشتن يك انسان ،كشتن تمامي انسانيت  
است و نجات يك انسان نيز همسنگ 

در رابطه با . نجات همه بشريت است
 انسان طرز تفكر انسانها و رابطه انسان با

 جزو "دين تو، تو را و دين من، مرا": 
دين :  و فراموش نكنيم. اصول است 

:  جز محبت نيست و آگاه باشيم كه 
  . حيات  حق هر انسان است 

  

حفظ قدرت و درد 
  ميرغضب

  
آرمان مردم بود و توسط عده اي كه 
آلت و وسيله قدرتمداري بودند انجام 

را انقالب دوم و حتي بزرگ تر گرفت 
 خواند كه تمامي ملتي ۵7ز انقالب ا

براي استقرار استقالل و آزادي در 
او انقالب و . وطن خويش كردند

حقوق مردم را توسط ميرغضبان پيرو 
خطش  به پاي قدرت و خود كامگي 

  .قرباني كرد
    آقاي خميني براي استقرار واليت 

اوسوداي ( استبداديش بر جامعه ايران
سلمين را در واليت برجهان تشيع و برم

به هر كار، از دروغ و تزوير ) سر داشت
تا جنايت دست زد و خط امامي ها كه، 
اينك بعضي لباس  اصول گرا و بعضي 
اصالح طلب به بر دارند، بازوان او 
دراين عمل شدند و هنوز نيز حاضر 
نيستند در اين خطاي خود بازنگري 

آقاي . كرده و در جبران آن بكوشند
ر از قرباني كردن خميني در اين كا

چه او راه . نزديكان خود نيز ابا نداشت
. قدرت و قدرتمداري را برگزيده بود

درتاريخ است كه روزي شاه عباس به 
جالد و مير . فرزند خود مشكوك شد

غضب دربار را فراخواند و به او فرمان 
داد كه هم پسرشاه و هم فرزند خويش 

ر دوباره او را به حضو. را به قتل برساند
خواند و پرسيد قتل فرزند بر تو سخت 

من فقط اين يك . بود؟ او گفت آري
شاه عباس گفت بر من . پسر را داشتم

هم به همان اندازه سخت بود، اما 
براي حفظ قدرت و سلطنت اگر الزم 
باشد تمامي فرزندان خود را قرباني 
خواهم كرد و البته راست گفت و در 

. ردكشتن عده اي از نزديكان ابا نك
حكايت آقاي خميني و آنچه بر 
نزديكان او كه دم ازمخالفت ميزدند 
كه هيچ، حتي انتقادي داشتند همان 
حكايت شاه عباس است و حفظ قدرت 
بود وهست اما اينبار در پوشش حفظ 

  :اسالم عزيز و واليت مطلقه فقيه
    بياد بياوريم روزي را كه آقاي 
خميني شهيد الهوتي را قلب خويش 

د و گفت آزردن الهوتي به منزله خوان
اما چندي نگذشت . آزردن قلب اوست

كه همين الهوتي در زندان واليت 
  :گناه او چه بود؟. فقيه به شهادت رسيد

او از هواداران آقاي بني صدر، نه به 
عنوان شخص بلكه به عنوان نماينده 
راي مردم بود و به راي مردم احترام 

 و روش ميگذاشت و در اين راه با راه
استبداد خو و استبداد جوي آقاي 
خميني و اعوان و انصارش بخصوص 
سران حزب جمهوري اسالمي، 
مخالفت ميكرد و ازمخالفان سرسخت 
طرح عدم كفايت سياسي آقاي بني 
صدر در مجلس بود واين امراز ديدگاه 
. آقاي خميني قابل قبول نبود

رفسنجاني در خاطرات خود در اين 
شب آقاي الهوتي  ... «:باره مي نويسد

آمد و بحث زيادي در باره موضع 
ايشان از موضع امام، ما، . ايشان داشتيم

مردم، صدا و سيما و مجلس انتقاد 
و » )1۵1عبور از بحران ص .( داشت

سه بعد از ظهر، خبر دادند كه از ... «
طرف دادستاني انقالب به خانه آقاي 
حسن الهوتي ريخته اند و خانه را 

به آقاي اسداهللا . ي كنندتفتيش م
الجوردي گفتم با توجه به سوابق 
مبارزاتي آقاي الهوتي به او بي 

گفت، دنبال مدارك . حرمتي نشود
اول شب اطالع . وحيد الهوتي هستند

دادند كه آقاي الهوتي را به زندان 
برده اند و احمد آقا هم تماس گرفت 

  قرار شد بگوئيم ايشان . و ناراحت بود
  

  15 صفحه
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حفظ قدرت و درد 
  ميرغضب

  
  

آقاي الجوردي پيدا . را آزاد كنند
به آقاي سيد حسين موسوي . نشد

. تبريزي، دادستان كل انقالب گفتم
احمد آقا . قرار شد فورا آزاد كنند

امام از شنيدن خبر ناراحت شده : گفت
اول وقت بعد از نماز و كمي ... اند

مطالعه، عفت تلفني اطالع داد كه 
وتي را ديشب به بيمارستان آقاي اله

بالفاصله تلفن زد و . قلب برده اند
جلسه علني تشكيل ... گفت از دنيا رفته

شد من خبر فوت ايشان را دادم و 
ساعت ... ضمن اعالن خبر گريه كردم

سه و نيم بعد از ظهر، تشييع جنازه آقاي 
سعيد و . الهوتي را اعالم كرده بودم
گفتند . فاطي در مجلس بودند

دستاني ساعت سه بعد از ظهر، قبل از دا
. آمدن مشايعين، جنازه را حركت داده

گفت .به الجوردي اعتراض كردم
و 348صص(» ...كميته خود سري كرده

349(   
 سال بعد، فائزه و 28      اما 

دختران رفسنجاني و ) فاطي(فاطمه
سعيد پسر شهيد الهوتي در مصاحبه با 
شهروند امروز شرح مسموم كردن و 
كشتن او را توسط الجوردي، جالد 
اوين از مير غضبان دربار واليت فقيه، 

وبالگ تورجان با استناد به . مي دهند
در خبر است كه ( نشريه شهروند امروز

) اين نشريه را اكنون توقيف كرده اند
  :در اين باره چنين آورده است

 حميد الهوتي و همسرش فائزه «
 و) دختر جنجالي هاشمي رفسنجاني(

براي  ) دختر ارشد هاشمي(نيز فاطمه 
نخستين بار دليل مرگ آيت اهللا 
الهوتي را مسموميت با سم استركنين 
در زندان اوين اعالم كرده و بدين 
ترتيب گزارش هاي تاريخي موجود 
درباره سكته قلبي الهوتي را زير سؤال 

به گفته حميد الهوتي و . برده اند
فاطمه هاشمي، مرحوم سيد احمد 

يني احتمال مي داده كه الهوتي خم
. با اين سم خودكشي كرده است

احتمالي كه به گفته فاطمه هاشمي 
در اين گفتگو . بسيار بعيد مي نمايد

فائزه هاشمي نيز از مرحوم سيد احمد 
خميني به دليل عدم پيگيري شايسته 
مرگ مشكوك پدر همسرش انتقاد 

نكته ديگري كه در اين . كرده است
د داشت، زير سؤال رفتن گفتگوها وجو

فرزند آيت (خودكشي وحيد الهوتي 
فائزه هاشمي معتقد . است) اهللا الهوتي

است كه برادر شوهرش خودكشي 
نكرده و احتماالً ضربه اي به سرش وارد 
شده و در زندان اوين فوت كرده 

فاطمه هاشمي نيز گفته كساني . است
كه الهوتي را دستگير كرده و به اوين 

 مرحوم الجوردي دستور بردند، از
داشته اند كه در صورت تمرد، الهوتي 

به گفته دختران هاشمي، . را بكشند
همسرانشان ترجيح دادند كه براي 

هاشمي . پدرشان هيچ مراسمي نگيرند
نيز از دو داماد و دو دخترش خواسته 

  ».بود كه به خاطر انقالب سكوت كنند
 چگونه ميشود باوركرد كه الجوردي 

س نبوده و عليرغم دستور در دستر
باصطالح دادستان كل، خود سرانه 
دست به قتل قلب مراد خود زده باشد 
و باز كميته خود سرانه جنازه او را به 

آقاي رفسنجاني .خاك سپرده باشد؟
كه در آن موقع رئيس مجلس و از 
مردان توطئه گر دربار خالفت ولي 
فقيه بود و خود معترف است كه 

ه، دست كم اگر از پرونده را خواند
  قبل اطالع نداشته، بنا بر گفته دو دختر 

سركه انگبين صفرا  
    ؟!فزود

. از محدوديتهاي موجود كاسته شد
قيمت مستغالت با شتاب كم سابقه باال 
ميرفت و اين خود به باال رفتن تب 

مردم .  خريد خانه و ملك ميافزود
صاحب خانه هم ميتوانسنتد يا ملك 

ت بفروشند و با گرفتن خود را با منفع
وام، ملك بزرگتر و گرانتري بخرند و يا  
به راحتي ملك خود را گرو گذاشته و 

طبق .   بگيرند"قسط دوم"روي آن 
گفتار مردم كوچه و بازار امريكا، ملك 

 "ماشين پول ستاني مجاني"به يك 
  .تبديل گشت

    بايستي بياد آورد كه اساس و پايه 
ي غرب و هاي اقتصاد سرمايه دار

خصوصا امريكا بر مصرف و مصرف 
به زور .  هرچه بيشتر استوار است

تبليغات هرروز به ليست بلند باالي 
از لوازم .  افزون ميشود"مايحتاج"

آرايش وكيف و كفش و لباس بگير تا 
تلفن واتوموبيل و وسايل الكترونيك و 

دانستني است كه قريب به نصف . غيره
، مستقيما ويا  "مايحتاج"تا دو سيم اين 

غير مستقيم در تخريب خود، ديگران 
در نسل فعلي ودر نسلهاي بعدي و (

و محيط !) حتي هنوز به دنيا نيامده
با جا . زيست و طبيعت بكار ميرود

افتادن و عمومي شدن فرهنگ مصرف 
كور و هرچه بيشتر، تعريفي كه  

 پيدا ميكند تعريفي است "مايحتاج"
ولوژي كه واجب است به مذاق ايدئ

پرستش خدايگان زور ونماد امروزي 
دامنه . آن پول و سرمايه خوش بيايد

 اوليه و روزمره، هر "احتياجات"
رجوع به تفكر . ساعت وسيعتر ميگردد

يك امريكايي و مقايسه آن با فكر 
شهروندي از كشورهاي جنوب و 
مقايسه تعريفي كه اين دو انسان، كه 

از داراي فيزيولژيهاي يكسان هستند،  
 ميدهند، اثر فرهنگ "مايحتاج اوليه"

اسراف نظام سرمايه داري را عريان 
شنيدنيست كه مصرف در .  مينماياند

  فرهنگ سرمايه داري از چه اهميتي 
  
  

و دامادش كه او را به استركنين مسموم 
كرده و كشته اند، از چگونگي به قتل 

اما مصالح . رساندن او مطلع شده است
حفظ قدرت، ايجاب نظام و در واقع 

كرده كه فرزند آن شهيد و دختران 
اما . خود  را نيز به سكوت وادارد

. حقيقت را نميشود هميشه پنهان كرد
هر روز كه ميگذرد، برگي از جنايات 
آقاي خميني بنيانگذار نظام واليت فقيه 

گزاران او در اين جنايات، رو و رو كا
امروز آقاي رفسنجاني . آشكار ميشود

د رياست بر مجلس خبرگان در مسن
رهبري و تشخيص مصلحت نظام، با 
اينكه مطبوعات را موعضه ميكند تا 
سانسور و خود سانسوري نكنند، چون 
به خلوت ميرود آن كار ديگر ميكند و 
روزي نيست كه مصلحت نظام و 
قدرت، روزنامه نگار و وبالگ نويس و 

او و امثال . هر معترضي را به بند نكشد
د آگاهي و دانايي و معرفت او ميدانن

بر حقوق خويش از سوي مردم كار 
استبداد را در حكومت كردن بر جامعه 

بدين سبب است كه .  دشوار ميكند
دروغ گويان و مفتريان در دروغ 
پردازي و افترا، آزاد و حق گويان در 
بند سانسور و زندان گرفتارند و او و 
امثال او تا بتوانند از آشكار شدن 

اما . ممانعت به عمل مي آورندحقيقت 
دير نمي پايد  كه آگاهي مردم 
برحقوق  و توانائيهاي خويش  به 
برخاستن و خاتمه بخشيدن به عمر 

  .استبداد، صبح آزادي خواهد دميد

بعد از .  مسخره اي برخوردار است
 سپتامبر، كه وضعيت اقتصادي 11اتفاق 

  كعبه پول دنيا،  نيويورك،  متزلزل
ز جمله بياد دارم كه شده بود، ا

فرماندار ايالت نيويورك در مصاحبه 
مطبوعاتي خود از مردم ميخواست كه 

 خود عمل "وظيفه وطن پرستانه"به 
كرده و بجاي در منزل غذا خوردن، 

  .و پول خرج كنند! به رستورانها بروند
     اكثريت مردم امريكا حقوق بگير 
هستند و از يك حقوق تا حقوق ديگر 

با اين تفصيل كه وقتي . يكنندزندگي م
يا اكثرا هر دو هفته (حقوق ماهانه 

خود را دريافت ميكنند بايد ) يكبار
. براي هر خرجي بودجه معين كنند

مثال مقداري براي بنزين، مقداري 
براي خريد خوراك، مقداري جهت 

به رغم اين، در ...  آب و برق و
روزهاي قبل از دريافت حقوق بعدي، 

ساني كه حتي براي كم نيستند ك
در اين .  خرجهاي الزم پولي ندارند

فرهنگ، پس انداز كردن، نه تنها جايي 
پيدا نميكند بلكه عمل به عكس آن 

فشار به  افراد جامعه . ترغيب ميشود
خيلي از . براي مصرف بينهايت است

امريكاييان  نه تنها به پس انداز كردن 
نمي انديشند بلكه حتي اگر الزم هم 

ه باشند، وام گرفته و خرج نداشت
 اول بايد پول را "ميگويند . ميكنند

گرفت و بعد براي خرج كردن آن 
  "!فكر كرد

    بدين ترتيب،  با افزايش نقدينگي در 
اختيار مردم، سهل تر شدن قوانين 
بانكي براي دادن وام،  كمتر شدن 
محدوديتهاي دريافت وام  و اعتبار 

م توانايي براي افراد با ريسك باالي عد
افزايش قدرت خريد ... بازپرداخت، 

شب و روز قرار گرفتن مردم  ... مردم،
در معرض تبليغات كور تلوزيوني و 
ساير رسانه هاي جمعي،  تشويق به 
مصرف هرچه بيشتر، ترغيب و توسعه 

خوشي و راحت طلبي و "فرهنگ 
  و شتاب در پيش خور "لذت آني

و خالي بودن كامل ... كردن آينده
رصه افكار عمومي كه هيچ  بلكه حتي ع

خالي بودن كامل عرصه تفكر و تعقل و 
بحث آزاد در محافل دانشگاهي از 

و اين ...   مباحثات فكري و اكادميك
همه در نظامي مصرفي و سامانه اي 
سرمايه داري،  منجر به راديكاليسم 
سرمايه داري و پول پرستي گشته 

بدين ترتيب بوده است كه در .  است
سالهاي اخير نرخ رشد اعتبارات بانكي 
به ميزان سه برابر رشد اقتصادي باال 

  . رفته است
    در اين كارزار، گرده تك تك افراد 

كه از مقام انسان آزاده (اين سيستم،  
هبوط و در موقعيت  پيچ ومهره هاي 
اين چرخه عظيم توليد بي رويه و 
منطق، و مصرف بي رويه تر و ديوانه 

،  )ز شده و هرچه بيشتر ميشوندوار ناچي
تحت فشارهاي زياد از جهتهاي فراوان 

كارفرما، رييس، همكار، رغيب، دوست (
و رفيق و همسايه، همسر، فرزندان، 

 و يا "توليد بيشتر"جهت ...)   اجتماع،
 توليد بيشتر "واضحتر بگوييم  جهت

.  ،  همه روزه خميده تر ميشود"پول
رد در فرق زيادي نميكند كه اين ف

كدام محل و موقعيت، در چه شغل و 
حرفه، و در كدامين پست و مقامي قرار 

  .  گرفته است
    در اين گردونه معيوب، كارمند جزء 
بانكي كه مسئول دادن وام واعتبار 

او . است از اين قاعده مستثناء نيست
تحت فشار رئيس خود مجبور است 

.  بيشتر و بيشتري داشته باشد"توليد"
هاي بزرگ و بزرگتر شدن طي سال

حباب بازار مستغالت، اين كارمندان كه 
وظيفه شان بررسي و گرفتن اطالعات 
دقيق از متقاضيان اعتبار و وام، و 
حاصل نمودن اطمينان از توانايي 
ايشان جهت بازپرداخت پولها، و 
تخمين صحيح و واقع بينانه بهاي ملك، 

 بيشتر، چاره "توليد"ميباشند  براي ... 
. ي جز تطبيق خود با محيط  نداشتندا

اين كارمندان،  در گزارش خود عالئم 
خطر و ريسكهاي متقاضيان را مخفي 
كرده و يا الاقل  كم جلوه مي داده 

اند و قيمت ملك را بيشتر از بهاي 
.  واقعي روز آن گزارش مي كرده اند

بدين ترتيب،  افرادي كه حتي سابقه 
خراب اعتباري و مالي شان به وضوح 

بوده ويا در مشاغل پائين و يا متزلزلي 
قرار داشته اند، توانسته اند به راحتي 

 در 100اعتبارات و وامهايي در مقابل  
 درصد قيمت 150صد و تا بيشتر از 

واقعي ملك خود از بانكها دريافت 
  . نمايند

     متقاضي وام، پول را گرفته و در 
 خود بسرعت هدر "مايحتاج"خريد 
كارمند جزء  بانك، ...  ميدهد،

كميسيون بيشتري گرفته و در صف 
 با وام گيرندة "مايحتاج"خريد 

مافوق اين ... ، !خوشحال مسابقه ميدهد
كارمند جزء  و مافوق ِ مافوق وي و 

و رئيس كل ... رئيس اينها در بانك، و 
بانك از اين قاعده مستثناء نبوده ولي 
هركدام بسته به موقعيتشان در اين 

 بيشتر و "مايحتاج"ام، بيشتر محتاج نظ
  !هستند... بزرگتر و گرانتر

    در سياست كالن بانك و موسسة 
مالي، اين وامها و اعتباراتِ كم و يا 
حتي بدون پشتوانه، بصورت 

 جديد به ساير مؤسسات "توليدات"
با بينهايت . مالي دنيا فروخته ميشوند

شدن ابعاد قمارخانة جهاني بازار سهام، 
  دزدي سرمايه هاي حال و آينده كه

اشخاص حقيقي و حقوقي را در اين 
كازينو كامال قانوني كرده است و از 
بين رفتن مرزهاي تجاري و چه بسا با 
عقدة خودكم بيني كشورهاي ديگر 
نسبت به ابر قدرت اقتصادي جهان، 
امريكا و سياستهاي آن را ميمون وار 

 جديد "توليدات"تقليد كردن، اين 
ط موسسات مالي در سراسر جهان توس

تخمين ميزنند .  خريد و فروش ميشوند
 ميليون ملك در بازار 10كه بيش از 

در ! بانكي امريكا بهاي منفي دارند
نتيجه ميبينيم كه مثال پشتوانة مالي يك 
بانك در گوشه اي از دنيا و هزاران 
كيلومتر دورتر، امالكي و اشخاص و 

ازي موسساتي ميگردد كه ارزش مج
و با توجه به ريسكي (آنها برروي كاغذ، 

كه سامانة استوار بر روابط قوا و موازنة 
حتي ) وجودي در آنها گنجانده است

گاهي تا چندين برابر قيمت واقعي 
ابعاد اين ماجرا بزرگ و .  آنهاست

بزرگتر گشت و در كشورهاي مختلف 
درگيري موسسات دولتي و ملي به اين 

به .   بيشتر شدبازار مجازي بيشتر و
اعتباري -قسمي كه نظامهاي مالي

  .كشورهايي ازجمله ايسلند ورشكستند
  

  !  دارو و درمان بيماري
  

 مليارد يورو در 500   اتحاديه اروپا 
  .اختيار نظام بانكي پولي اروپا ميگذارد

وزير دارايي امريكا، كه قبل از تصدي 
اين مقام، از بزرگان قوم و از 

 سهام بوده، از هاي  بازار"خودي"
 ميليارد دالر پول 700كنگر ة امريكا 

مردم . مطالبه مي كند و مي گيرد
امريكا مسئول واقعي اين بحران را 

اعتباري و -گردانندگان شركتهاي مالي
مردم بياد . طمع كاري آنها ميدانند

از جمله (دارند كه در معضالت مشابه، 
كاله برداري قانوني چند سال پيش 

ده و وام،  كه روشي شركتهاي سپر
چون موسسات قرض الحسنه مالتاريا را 

اين ) با موفقيت به اجرا گذاشتند،
بزرگان نه تنها تنبيه نشده اند، بلكه 
توانسته اند در اين سقوط همگاني با 

  خود  در "چتر نجاتهاي طاليي"
محلي امن فرود بيايند و با دريافت 
پولها و مزاياي باورنكردني از مخمصه 

در روز تقديم اين تقاضا .    بروندكنار
به كنگره، سيل فريادهاي اعتراضي 

شهروندان تلفنها و سايتهاي كامپيوتري 
اعضا كنگره را عمال فلج كرده و از كار 

و بدين ترتيب اين بذل و ! انداخت
.  ميلياردي راي نياورد700بخشش 

بدنبال اين خبر، بازار سهام سقوطي بي 
گي را دچار سابقه را شاهد شد كه هم

با تغييرات ناچيز . ترس و وحشت كرد
در آن، براي اين قانون دوباره راي 
گيري شد و اين بار راي مثبت بدست 

بازار سهام  افزايش قيمتي باور . آمد
نكردني پيدا كرد ولي جشن و سرور 

 كه نسخة اين "عالمان علم اقتصاد"
 ملياردي را نوشته بودند، 700داروي 

ار ديگر ارزش سهام دير پا نبود و ب
 جاي بس .سقوطي باور نكردني تر كرد

تعمق است كه هر كدام از اين عالمان 
، چه در "علم اقتصاد"و متخصصان 

بخش خصوصي و چه در مقامات 
دولتي و چه در مراكز اكادميك با اسم 
و رسم، در مورد داليل بحران فعلي 
ودرمان آن، هر كدام يك حرفي 

بسياري نقيض نظر ميزنند و جالبتر اينكه 
  .چند روز خود را ابراز مينمايند

    وزير دارايي در مورد برنامه اش در 
 700مورد تزريق كردن داروي

ملياردي در بدن بيمار اقتصاد امريكا  
در كنگره داد سخن داد و از جمله 
خريدن سهام شركتهاي ملي و بانكها را 

چندي . روشي غلط دانست
يم، كه بعد،تعدادي موسسة مالي عظ

بعضا از اركان اصلي سيستم اقتصادي 
بوده و سوابقي بيش ازيك قرن 
داشتند، و در اموال خود از مقادير 
بيشتري از بسته ها و مجموعه هاي 
وامهاي بدون پشتوانه برخوردار بودند،  

آقاي وزير بزرگترين كشور . ورشكستند
سرمايه داري دنيا مجبور به چرخشي 

سسات بزرگ كامل شده و قسمتي از مو
كتاب .  كرد"نيمه ملي"امريكا را 

فرهنگ لغات اقتصاد غرب عموما و 
امريكاخصوصا، از ثبت واژه هاي 
جديدي چون ملي شدن، سوسيالزه 
شدن،  ورشكستگي موسسات اسطوره 
اي و در ابعادي نجومي، كثر بودجه 

  !بخود ميلرزد... اي به اين اندازه، و 
 كه    خوب كه بنگري آسان در مييابي

غرق شدن در روابط قوا، پرستيدن بت 
خود ساختة پول و سرمايه  و ايجاد 

 انبوه آن، "توليد"نيازي حياتي به 
انسان امروز را، در هر موقعيت و 

 باشد،  به   دون "نظام"سطحي از 
اين دون .  انسان تنزل داده است

انسان با آن انديشه راهنمايش نه تنها از 
لكه بعد از پيش بيني درد قاصر است ب

وقوع آن هم از تشخيص صحيح 
و البته بدين قرار، . بيماري عاجز ميماند

دارو و درمان بر بيماري و درد 
با سياستهاي فوق در واقع . ميافزايد

كه (ضرر و زيانها، نسيب بخش دولتي 
در نهايت از جيب مردم برداشت 

و منفعت و سود اين خوان يغما ) ميشود
ود كه محد(نصيب بخش خصوصي 

ميشود به قليلي از شاغلين رده هاي 
) باالي شركتها و موسسات بزرگ

  . ميگردد
  /گفت آن دارو كه ايشان كرده ند

  !خود عمارت نيست، ويران كرده اند
   

  با سياستهاي اقتصادي قديم و متداول 
ومبتني بر راديكاليسم سرمايه داري 
مشكالت بر بحران كنوني افزوده 

يرات عمده در حتي با تغيي. خواهد شد
اين نظام، به نظر نميرسد كه در آينده 
نزديك، بحران اقتصادي دنيا فرو 

راه حل اين بحران عظيم، يك . بخوابد
راه حل اقتصادي نبوده و بلكه راه 
حلي فلسفي، فرهنگي و بينش انسانهاي 
قرار گرفته در تمام سطوح و اقشار 

 .ميباشد
 bs4ir@yahoo.com 



                                                                                                                                                                                       

 

 
16 
 

 
 

 1387  آذر 3  آبان  تا  20         از  710 شماره 2008   نوامبر   23  تا  10  ا ز

 

  
يجابات مردمساالري ا

  شورائي
  

دين : قدرت، يكسره قطع مي شود
وقتي از آن خدا نيست، به ضرورت، از 

مي بايد مبارزه كرد .  آن قدرت است
   ).36. (تا دين از آنِ خدا شود

در جامعه آرماني، هر انسان، در . 12/7
پندار و گفتار و كردار، خود را 
ترجمان هستي مي كند، بنا بر اين، 

ست در رابطه او با جمع، رابطه اي
او در لقاي خداست . استقالل و آزادي

و رابطه هايش با ديگري، ترجمان 
رابطه با خداست و مقامي مي جويد 

  ) 37(جست )  ع(كه ابراهيم 
     و تحقق اينهمه، يعني تحقق موازنه 

  . عدمي
     هرچند زمان تحقق اين جامعه 
آرماني در چشم انداز اين جهاني 

 ارزشمند نيست، اما الگوئي است سخت
در سمت يابي جامعه به مردمساالري 

هر خردمند منصفي انصاف . شورائي
مي دهد كه انديشيدن در باره آن 
مردمساالري و اين سمت يابي، عقلي 

). عقل خداوندي(تمام آزاد مي طلبد 
بي كرانِ آزادي فضاي خالي نمي 
گذارد تا كه ظن و گمان آن را پر 

 بند گرفتارآنِ ظن و گمان و در. كنند
اين يا آن بيان قدرت،  آنانند كه اين 

  .آيات بينات را در قرآن نمي بينند
      تشريح مردمساالري شورائي به نيمه 

نيمه ديگر را نوبتي ديگر . رسيده است
  . پي مي گيريم

  
  :مĤخذها و توضيح ها

  
   11 قرآن، سوره رعد، آيه -1
   14 قرآن، سوره جن، آيه -2
 قولها و  غير از آزادي ابراز-3

قرآن، سوره ( گزينش بهترين آنها 
، به سوره كافرون و  )17زمر، آيه 

اصل شورا كه استقالل نظر اعضاي 
و قول ... آن را ايجاب مي كند و 

پيامبر كه اختالف نظر در امت من 
  .رحمت است رجوع شود

 بخش هاي سوم و چهارم كتاب - 4
انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان «

  ه ابوالحسن بني صدر نوشت» در قرآن
  71 در قرآن،  سوره توبه، آيه -5

زنان و مردان مؤمن را ولي ِيكديگر 
براي صاحبان باورهاي . مي شناسد

ديگر نيز تا زماني كه دشمني در كار 
نياورند و به راه ستم نروند و در 
اصول راهنماي مردمساالري شورائي 
اشتراك بجويند، منعي براي شركت 

قرآن .  ر مردم نيستدر واليت جمهو
رابطه دوستي با آنها را مجاز مي 

قرآن، سوره ممتحنه، آيه هاي (داند
   )9 و 8
 عقل وقتي به دل مي انديشد، در –6

رابطه با خدا مي انديشد، آزاد مي 
انديشد، بر روي دانش باز مي 

ولي اگر ) 46سوره حج، آيه ( شود
درب دل بسته باشد، عقل بردانش 

 هاي توبه، آيه سوره(كور مي شود 
 و 108 و نحل، آيه 93 و 87هاي 

در باب انديشيدن ...)  و57كهف، آيه 

عقل به دل، رجوع كنيد به كتاب    . نوشته ابوالحسن بني صدرآزاد
   38 قرآن، سوره شوري، آيه -7
   71 قرآن، سوره توبه، آيه -8
   قرآن، سوره كافرون -9

 8 قرآن، سوره ممتحنه، آيه هاي –10
   9و 
   159قرآن، سوره آل عمران، آيه  -11
استقالل معاني اي دارد كه در -12

مطالعه ديگري برشمرده و 
در آنچه به . تشريحشان كرده ام

رابطه جامعه مسلمان با غير مسلمان 
مربوط مي شود، بنا بر قرآن، حق 
سلطه اي براي مسلمانان شناخته 

قرآن، سوره هاي نساء، آيه : نيست
 و 51 تا 45 و نحل، آيه هاي 90

   152شعراء، آيه 
   110 قرآن، سوره كهف، آيه -13
 آيه 40 قرآن در نزديك به -14

مي خواند و » معروف« انسان را به 
حق و وظيفه او را در عمل به معروف 
و دعوت به معروف خاطر نشان مي 

  .كند
   125 قرآن، سوره نحل، آيه -15
 ويژگيهاي بيان آزادي و ديگر -16

ا كه مجموعه پاسخها به پرسشه
پاسخها و پرسشها را تشكيل مي 
دهند، بيان آزادي را تشكيل مي 

اين بيان، بكار هر انساني، دين . دهند
باور و يا ناباور به دين مي آيد كه 
بخواهد آزاد و در جامعه اي آزاد 

  .زندگي كند
طلب كنيد علم ): ص( قول پيامبر–17

  .را ولو در چين
   72  قرآن، سوره احزاب، آيه -18
اصول   در فصل امامت از كتاب -19  نوشته ابوالحسن بني راهنماي اسالم

صدر اين الگو تشريح شده است و 
 رهبري در مردمساالرينيز در كتاب 

كه در انقالب اسالمي در هجرت 
انتشار يافته است و منتظر چاپ به 
شكل كتاب است، انواع رهبريها، به 
خصوص رهبري در دموكراسي 

  .شده اندشورائي تشريح 
  124  قرآن، سوره بقره، آيه -20
   5 قرآن، سوره قصص، آيه -21
 نگاه كنيد به فصل امامت در -22

  اصول راهنماي اسالم
   19 قرآن، سوره انفطار، آيه -23
سوره نجم، آيه ( سدرة المنتهي، -24
، آن قرب با آزادي مطلق كه )14

خداست، قربي مي شود كه عقل 
نديشه، مي آزاد، در مقام خلق يك ا

  .جويد
   31  قرآن، سوره ابراهيم، آيه -25
 در اين جهان نيز هر چيز به –26

اين انسانها هستند .اندازه وجود دارد
كه در روابط قوا، ويرانگري بر 
ويرانگري مي افزايند و كمبود و 

نگاه كنيد به . ندرت پديد مي آوردند  نوشته ابوالحسن اقتصاد توحيدي
  . بني صدر

سوره هاي آل عمران،  قرآن، -27
 34 و ق، آيه 55 و يس، آيه 170آيه 

   25 و 25و واقعه، آيه هاي 
 قرآن، سوره هاي صافات، آيه -28
 و مؤمنون، آيه 40 و دخان، آيه 21

 و دخان، آيه 33 و لقمان، آيه 101
 تا 10 و معارج، يه هاي 41 و 40هاي 

14   
   12 قرآن، سوره حديد، آيه -29
 و 11قره، آيه هاي  قرآن،  سوره ب-30

112   
 27 قرآن، سوره هاي فرقان، آيه -31

 و 35  و34و مرسالت، آيه هاي 
  ... و 18مجادله، آيه 

  
خبرها كه در مجموعه 

  نخوانده ايد
  

مالقاتي ميان فورد و شاه و كيسينجر، 
وزير خارجه وقت امريكا انجام مي 

فورد ديرتر به جلسه مي آيد و به . شود
 كيسينجر اينست كه نظر: شاه مي گويد

در صورت بروز بحران، امريكا مي بايد 
مناطق نفت خيز عربستان را اشغال 

: هانري كيسينجر به من مي گويد. كند
هرگاه كودتائي از نوع كودتاي ليبي 
روي دهد و كسي چون سرهنگ 
قذافي زمامدار عربستان شود، بايد 
. عربستان را به اشغال نظامي درآورد

رد از طرح كيسينجر شاه از حمايت فو
خوشحال مي شود و نظر مي دهد كه 
مي بايد مصر نيز در جريان قرار داده 
شود و قواي مصر هم در تصرف 

  . عربستان شركت كنند
ياد آور مي شود كه : انقالب اسالمي

بهنگام سقوط رژيم شاه، بهاي نفت كه 
 سنت 75 دالر و 12به بشكه است 

. درسيده بود، در حال پائين آمدن بو
برابر اسنادي كه بدست آمدند، هرگاه 
انقالب روي نمي داد، بهاي نفت تا بشكه 

افشاگري .  دالر پائين آورده مي شد8اي 
لوس آنجلس تايمز دروغ رسواي پهلوي 
طلب ها را بر مالء مي كند كه، بنا بر آن، 
چون شاه سابق قيمت نفت را باال برده 

  !بود، امريكا رژيم او را بر انداخت
اتفاقا  اخيرا  دوتن از  افراد    ◄

،  32 مرداد 28انگليسي كه، در كودتاي 
  :شركت فعال داشتند در گذشتند

 Ann) يكي از آنها خانم آن لمبتون  ●
Lambton)  شناس بريتانيايي و  ايران 

 19متخصص تاريخ ايران است كه در  
درسن ) 1387 تير ماه 28(2008ژوئيه 

تون خانم لمب.  سالگي در گذشت96
زماني كه وابسته مطبوعاتى سفارت 
انگليس در تهران بود، نقش نسبتاً مهمى 

  حكومت 1951ر سال  د . ايفا مي كرد
انگلستان در باره رويه اي كه بايد در 
قبال حكومت مصدق در پيش بگيرد، با 

شدت  به« آن لمبتون . او مشورت كرد
با مصالحه  با حكومت مصدق مخالف 

و [اتيك بود و تضعيف سيستم
مصدق را پيشنهاد ] شده ريزي برنامه
  خارجه گزارش داد وزارت. »كرد مي

  
  

 قرآن، سوره هاي عنكبوت، آيه -32
 15  و محمد، آيه 71 و زخرف، آيه 62

  ... و 55و يس، آيه 
 يأس از خداوند كار كافر است -33

  و 87سوره هاي يوسف آيه (
در  جامعه آرماني ) 13ممتحنه، آيه 

... ر برد ندارد و يأس و غم وچون كا
  پديد نمي آيد

 نگاه كنيد به دو فصل پاياني -34
 نوشته عدالت اجتماعيكتاب 

ابوالحسن بني صدر و نيز فصلهاي 
اصول عدالت و معاد از كتاب    .راهنماي اسالم

 قرآن، سوره هاي آل عمران، -35
 و 49  ص، آيه هاي 15 و 14آيه هاي 

 15 آيه  و محمد،71  و زخرف، آيه 50
  ... و55و يس، آيه 

 قرآن، سوره هاي بقره، آيه   -36
   3  و زمر، آيه 193
 120 قرآن، سوره هاي نحل،آيه -37

 و جن، آيه 16 تا 13و  نجم، آيه هاي 
 و يونس، 71 و توبه، آيه 15 تا 1هاي 
  ...  و2آيه 

  

  
آيا بايد « كه وي در پاسخ به پرسش 

» !نه«: با تأكيد گفته است» سازش كنيم
او اصرار داشت كه اگر انگلستان .  

قاطعيت نشان دهد، مصدق سقوط 
خواهد كرد و توصيه كرد كه بايد 
امريكا را قانع ساخت تا از فكر مصالحه 

وي . با حكومت مصدق منصرف شود
ها براي درك  امريكايي": اضافه كرد

مسائل ايران، از تجربه و بينش 
 » .دروانشناسانة الزم برخوردار نيستن

 از اعالم ملي   و بعد1951ر سال       د
 كه  ر ايران،  لمبتون بود ن نفت د شد

ق را به  ازي حكومت مصد طرح براند
وي پرفسور .  اد حكومت انگليس د

 ايران شناس  رابرت چارلز زاهنر،  استاد
 و افسر اطالعاتي  انشگاه آكسفورد د

انگليس را براي انجام اين ماموريت 
زاهنر به توصيه هاي .   كرد نامزد

ر   و نقش مهمي د لمبتون به تهران آمد
 دو  .  ايفا كرد1332  اد  مرد28تاي  كود

اصالحات «و » دار و رعيت زمين«كتاب 
 از كتابهاي   »ارضي در ايران

اين مختصر از نوشته .  هستند لمپتون
 ) 2008 آوگوست 15(  گاردين  رونامه

  . اخذ شده است
 Sir) ر فرنكس دومي  سر آرتو●

Arthur Franks)  است كه به سن 
وي در .  سالگي در لندن درگذشت88

ام «خدمت  سرويس جاسوسي انگلستان
 58بود و در   (MI6)    » آي سيكس

  گاردين .سالگي به رياست آن رسيد
« : در باره وي نوشت ) 2008اكتبر ( 28

فرنكس در زماني كه مأموران ... 
،  در سال انتليجنت سرويس  و سيا 

)  حكومت (  ،  براي سرگوني ٌ 1952
محمد مصدق، طرح عمليات 

(Operation Boot)  به اجرا 
رهبر . گذاشتند، به تهران عزيمت كرد

به  گناه ملي كردن ) مصدق ( ايران 
صنعت نفت قرباني كودتايي شد كه 
مخارجش را امريكا برعهده گرفت و 
محمد رضا شاه را دوباره بر تخت 

  . شاندطاووس ن
 اين همان كودتا است كه كلينتون، ●

رئيس جمهوري پيشين و آلبرايت، 
وزير خارجه آن، از شركت امريكا در 

 ريچارد ". آن، پوزش خواستند
   سفير پيشين انگلستان در "دالتون

اينك، . ايران نيز پوزش خواسته بود
 در "جفري آدامز"سفير كنوني، 

بان  آ6(گفتگو با روزنامه اعتماد ملي 
، بنوبه خود، از شركت انگلستان ) 87

  .  در آن پوزش مي خواهد
در هفتادمين  نشريه شهروند امروز ◄

شماره اش براي نخستين بار سخنان 
پسر ارشد شهيد الهوتي و دو عروس 

) فاطمه و فائزه هاشمي رفسنجاني(او 
حميد الهوتي و همسرش . انتشار داد

دختر جنجالي هاشمي (فائزه 
دختر ارشد (و نيز فاطمه ) رفسنجاني
براي نخستين بار دليل مرگ ) هاشمي

آيت اهللا الهوتي را مسموميت با سم 
استركنين در زندان اوين اعالم كرده 

فاطمه هاشمي نيز گفته است . اند
كساني كه الهوتي را دستگير كرده و 

 از الجوردي دستور به اوين بردند،
داشته اند در صورت تمرد، الهوتي را 

به گفته دختران هاشمي، . بكشند
همسرانشان ترجيح دادند كه براي 

هاشمي . پدرشان هيچ مراسمي نگيرند
نيز از دو داماد و دو دخترش خواسته 

  .بود كه به خاطر انقالب سكوت كنند
  

دانستني است كه فكر : انقالب اسالمي
اسالم بود و اسالم الب ايران راهنماي انق

قتل يك انسان را برابر قتل تمامي 

» مصلحت انقالب«.  بشريت مي داند
ايجاب مي كرده است نسبت به جنايت 
قتل يك روحاني كه نماينده در مجلس 

باز بنا بر . نيز بوده است، سكوت نشود
اسالم، سكوت در مقام شهادت، شركت 

ق را جرم است چرا كه بنا بر قرآن، ح در
اما تحميل . بايد گفت ولو به زيان خود

سكوت به فرزند شهيد الهوتي كه پدر و 
برادر او را كشته بوده اند و او و هاشمي 
رفسنجاني مي دانسته اند كشته شده اند، 
با وجود اين كه جنايت برضد بشريت 
بوده است، اما به مصلحت استقرار 
استبدادي بوده است كه، در آن،  هاشمي 

اني نقش دستيار اصلي خميني را رفسنج
  .داشته است

، مجلس مافياها، 1387 آبان 14 در ◄
پس از اظهارات  موافقان استيضاح و 
دفاعيات كردان، به او رأي عدم اعتماد 

 188حاضر، » نماينده  «256از  :  داد
 45. تن به استيضاح رأي موافق دادند

 تن راي ممتنع ، 14تن راي مخالف و 
  .دادند
، سايت امروز خبر 87 آبان 13 در ◄

واشنگتن پست را در باره جلوگيري از 
حمل يك محموله مشكوك از كره 

اين .  شمالي به ايران، انتشار داده است
هواپيما مي بايد از حريم هوائي هند 
عبور مي كرده و به تقاضاي امريكا، 
هند با عبور آن از اين حريم موافقت 

 از  هفته پيش9اين امر . نكرده است
آن روي داده است كه  رژيم كره 
شمالي را از فهرست رژيم هاي 

  .تروريست پرور حذف كرده است
    يك مقام رسمي آمريكايي كه 

دليل ارتياط اين مساله با امور امنيتي   به
آمريكا خواستار فاش نشدن نامش شد، 

اين مساله بسيار «: باره گفته است  در اين
پيروزي اين حقيقتا . بسيار مهم است

بزرگي است كه مانع از آن شديم كه 
كره شمالي اين محموله را به ايران 

تكنولوژي پيشرفته  محموله . بفرستد 
هاي بالستيك بوده   مانند قطعات موشك

  .است
 

ه انقالب اسالمی درهجرت نيست و تنها بعنوان بحث آزاد تلقی ودرج مقاالت، الزامًا ديدگاه نشري!:توجه
صرفًا بيانگر نظرات نويسندگان و منابع مندرج بوده، اين نشريه در قبال آنها، هيچگونه مسؤليت محتوايی 

  !.وحقوقی را ندارد

  هم ميهنان گرامی
  

رهروان نهضت ملي ايرانيان و 
 پيروان آزادي انديشه و قلم امسال
نيز چون سالهاي پيشين در تدارك 
بزرگداشت شهيدان راه آزادي و 

پروانه اسكندري، (دمكراسي 
داريوش فروهر، محمد مختاري، 
) محمد جعفر پويند و مجيد شريف

بود كه اطالع حاصل شد نشست 
ديگري درهمين رابطه ازسوي 
جامعه دفاع ازحقوق بشر در ايران 
بمناسبت دهمين سالگرد اين حادثه 

  .  گداز در دست اجرا استجان
مابرگزاركنندگان  ازآنجاكه هدف

يادآوري خاطره تلخ اين فاجعه 
جان گداز بود، لذا اين بار، از 
برپايي نشست همه ساله صرفنظر 
نموده و با آرزوي توفيق در اين 
مهم براي جامعه دفاع از حقوق بشر 

 دعوت در ايران، از شما عزيزان نيز
ور مي كنيم كه در نشست مذب

حضور يافته و در افشاي جنايات 
رژيم ضد مردمي جمهوري 
  .اسالمي با يكديگر هم صدا شويم

  
رهروان نهضت ملي ايرانيان و 

  پيروان آزادي انديشه و قلم
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