
  

 

در همان حال، شكست حكومت بوش در مبارزه با تروريسم، نمايان.بحران اقتصادي همچنان شدت مي گيرد:قالب اسالميان
دو بحران اقتصادي و تروريسم يكديگر را ايجاب مي . تروريسم بساط خود را در پاكستان و هند نيز مي گستراند: تر مي شود

بازار فرآورده «، بخصوص مي شود و هم اداره اقتصاد كشورها در اقتصاد بزرگ تر كنند از جمله به اين دليل كه هم نقش مافياها
  .قرار گرفتن قواي نظامي در خدمت اين اقتصاد، نمي تواند موجب گسترش تروريسم نشود. مافيائي مي شود» هاي مشتق

يعني .  در قلمرو اقتصاد، ابلهانه تر مي شوند مالي،-     در ايران، اظهار نظرها و رفتارهاي احمدي نژاد، نماينده مافياهاي نظامي 
فصل اول را به بحران . اين كه ناداني و ناتواني او و حكومتش پيشاروي بحران اقتصادي شديد، بيشتر و نمايان تر مي شود

  . يم  در فصل دوم،  خبرها و نظرها در باره بحران اقتصادي را از نظر خوانندگان مي گذران .اقتصادي اختصاص مي دهيم
     در فصل سوم، گزارشي از ايران را از نظر خوانندگان مي گذرانيم كه مربوط مي شود به هويت يكچند از جنايتكاران، 

  .ايران گشته اند و برخي از جنايتها كه مرتكب شده اند» دولتمردان«جاعالن مدرك و فاسدان بزرگ  كه 
 مالي ترتيب – خوانيد در باره چرائي مانورها كه رژيم مافياهاي نظامي  تحليلي از ايران را مي–     در فصل چهارم،  گزارش 

   .تقابل دولت مافياها با مردم، رژيم را ناگزير از ترساندن روز مره مردم، بخاطر وحشت خود از جنبش مردم كرده است. مي دهد
  

در اين قسمت كساني معرفي مي شوند .  قسمت ديگري از تحقيق در باره مافياي حاكم بر واواك را مي خوانيد،در فصل پنجم
  . وغالبا هنوز دارند مباشرت داشته اند و قتلهاي سياسي و اعدامهاكه در ترورها

  :در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان از نظر خوانندگان خواهند گذشت
 5         در صفحه

 

 
  
  
 
 

New   
 انقالب و    

  ريشه بحران را مي بايد خشكاند–امريكا ديگر تنها ابر قدرت نيست  ◄
  ۵ ص : اثر بحران بر اقتصاد ايران– بحران مالي جهاني – 

  7ص :  امريكا – قرارداد امنيتي عراق – ترور در بمبئي – جنگ –بحران اتمي ◄ 

  8ص  : دايران گشته ان» دولتمداران«جنايتكاران، جاعالن مدرك، فاسدان بزرگ، ◄ 
  خامنه اي و مافيا از چه چيز وحشت دارند كه مانورهاي مقابله با مردم◄ 

  11  ص  را ترتيب مي دهند؟
  جنايتكاراني كه مقامات واواك را تصدي كرده اند: مافياي حاكم بر واواك◄ 

  12ص  :  و مي كنند
  13 ص  :... ها وهدانشجويان قربانيان اول دستگيريها و شكنج◄ 

 ني صدرپرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن ب
 19 بخش - قرآن در انديشه موازنه عدمي

  
  

  اخالق در خور مردمساالري شورائي
    

  
در .     قدرت فساد مي آورد و به ميزاني كه مدار مي شود، بر فساد مي افزايد

خود غرب نيز نظر سازان پيرامون دموكراسي نگراني خود را از اين موضوع 
در .  از فساد  پيشنهاد كرده اندپنهان نكرده و روشهائي را هم براي پيشگيري

واقع، مبارزه اي كه ميان گرايشها بر سر قدرت شكل مي گيرد، به تدريج، تضاد 
چنانكه انسانهاي عضو يك جامعه از ياد مي . را  اصل و توحيد را فرع مي كند

اصالت بخشيدن به تضاد، نه تنها اشتراك بر سر اصول . »يك گوهرند ز«برند 
ري و اركان آن را از ميان بر مي دارد، بلكه رشته هاي راهنماي مردمساال

همبستگي را نيز مي گسلد و جامعه را به گروه بنديهاي ضد يكديگر بدل مي 
اي از ارزشهاي معنوي دارد، نياز به اخالق سامانه پس مردمساالري نياز به . كند

مل به آزادگي دارد، نياز به تذكار حقوق انسان به انسان و فراخواندنش به ع
حقوق خود و دفاع از حقوق ديگري دارد و نياز به تذكار دائمي كرامت انسان 

  )1. (اين نياز را دين بر مي آورد. و آفريده ها به آدميان دارد 
     اين نياز را دين بر مي آورد به شرط آنكه در بيان قدرت از خود بيگانه نشده 

برين نكرده و مدار باز مادي باشد و قدرت را بر جاي خداوند ننشانده و ارزش 
زيرا هرگاه .  مادي بدل نكرده باشد↔ معنوي انسان را به مدار بسته مادي ↔

، به »ترياك توده ها«تنها رت از خود بيگانه شده باشد، ديگردين در بيان قد
  .تعبير ماركس، نيست بلكه خود عاملي از عوامل اصلي فسادگستري است

دين به همان : ه تاريخ به انسان مي آموزد، اينست     بدين قرار، قاعده مهمي ك
ميزاني كه در بيان قدرت از خود بيگانه مي شود، عامل اصالت جستن و ارزش 
گشتن قدرت در ذهنيت فرد و جمع گشته و موجب مي شود در رابطه ها زور 

و مناسبات زندگي فردي و وقتي زور محور روابط . نقش اول را پيدا كند
امعه اي به وجود مي آيد كه خالي از ارزشهايي است كه  مي شود، ججمعي

يادآور استقالل و آزادي و حقوق انسان به اوست، جامعه اي  فاقد ارزشهائي 
كه ديگر يادآور استعدادهاي انسان نبوده و يادآور اين واقعيت به آدميان 
نيستند كه ممكن نيست انساني زندگي را عمل به حقوق خود كند و در همان 

 حقوق ديگري را رعايت نكند و يا نداند كه دفاع نكردن از حقوق حال
چنين جامعه اي وارونه يك جامعه حق . ديگري، غفلت از حقوق خويش است

شوره زاري مي شود محور است و به جاي آنكه مزرعه رشد فضيلت ها باشد، 
كار چنين جامعه اي به مرگ . مي رويندور  اشكال گوناگون زكه در آن،

و از آنجا كه دين كاركرد بياني فراگير دارد، معموالً . ري خواهد انجاميدويرانگ
عاملهاي مؤثر در اعتياد انسان و جامعه به اطاعت از قدرت، در دين از خود 

  :چند مثال مي آوريم.  بيگانه، تبليغ مي شوند
 وقتي در بيان ديني، پول به مثابه قدرت توجيه مي شود، هم به يك ارزش ●

ود و هم به رغم تحريم ربا، بهره گرفتن توجيه شرعي پيدا مي كند و بدل مي ش
هم  عامل دست يابي به منزلت و موقعيت اجتماعي برتر مي شود و اين موقعيت 

  . برتر نيز توجيه شرعي پيدا مي كند
 و يا سلطه جوئي از عوامل بيگانه شدن دين در بيان قدرت است و البته در ●

چنانكه دين سلطه گري باورمند به خود را بر بي . ددين بيان و توجيه مي شو
استثمار او، رعايت نكردن حقوق انساني او، بكار . باور به خود، توجيه مي كند

بردن خشونت با او، نا برابري با او و بسا خارج كردن زير سلطه را از شمار انسانها 
  .توجيه مي كند و مشروع مي سازد

،  چون الزمه سلطه گري هستند، ولو در ز جنگ و ديگر روشهاي خشونت آمي●
.  دين ممنوع باشند و دين جنگ را كار شيطان بشمارد، بسا واجب نيز مي شوند

ولو دين روشهاي خشونت زدائي را به انسان بشناساند و بكار بردنشان را بر او 
واجب كند، در جريان از خود بيگانه شدن دين در بيان قدرت، خشونت 

 يكي از روشهاي بكار بردن آنست جنگ كه –د و خشونت سرشت انسان مي شو
   ) .2( تقديس مي شود و جنگ ابتدائي نيز واجب مي گردد –

ها بدين خاطر اهميت تام ندارد كه      بدين قرار،  باور و يا انديشه راهنما تن
 آدمي قدم از قدم نمي تواند بردارد، بلكه بدين خاطر نيز كه اين بدون آن،

است راه رشد در استقالل و آزادي بردارد و يا در كج راه قدرت قدم را در ر
از اين رو، مراقبت . مداري مرگ و ويراني و فساد گستري، اهميت به تمام دارد

از دين بمثابه بيان آزادي  براي اين كه در بيان قدرت از خود بيگانه نشود، 
كار نبرد و از اين حق را انسان نمي تواند خود ب. حق و وظيفه هر انسان است

در بيان بنياد دين و يا بنياد دولت بخواهد كار مراقبت از بيگانه نشدن دين 
 رابطه انسان با بنيادها را به ترتيبي كه آنها خادم انسان .قدرت را بر عهده بگيرند

: اينك گوئيم. باشند و مسلط بر او نباشند، با رجوع به آيات قرآن، باز شناسانديم
م و بنياد خادم  نيز ايجاب مي كند هر انساني داشتن باور را رابطه انسان مخدو

حق خود بداند و در اين حق، به هيچ بنياد و يا شخص ديگري، اختياري ندهد 
در عمل .  و كار مراقبت از بيگانه نشدنش را در بيان قدرت، خود بر عهده گيرد
ا كه بيان به اين حق وظيفه، همه باورمندان به يك دين يا يك انديشه راهنم

 اشتراك در مديريت جامعه، .شد، مسئوليت مشترك نيز مي يابندآزادي با
ايجاب مي كند كه باورمندان به دين و نا باوران به آن و باورمندان به انديشه يا 

 توانا به تنظيم رابطه ،انديشه هاي راهنماي ديگر سامانه اخالقي داشته باشند
  : ق انسانهاشان بر اصل استقالل و آزادي و حقو
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  بينش
  ! حركت3نظامي كردن فضاي كشور در 

  
بر تـن   آقاي خامنه اي كه باپوشانـدن رداي رياست جمهوري نـظام " النصر بالرعب" سياست   بـودبر اهل خرد روشن    

آقاي احمدي نژاد پي گرفته شد نه تنها به دوام رژيم ديكتاتوري نمي انجامد كه پايه هاي آنرا سست تراز آن خواهد نمود 
، احمدي نژاد براه خواهند ي خاموشي كه گروه خامنه اي نـظامحاكم گمان مي كردنـد با كودتاي اما باندهاي . كه بود 

 حكومت به چند منظور خواهند به سر دسته هاي پاسدار و با يكدست كردن كامل امور مجموعه نظام  انداخت و سپردن 
   :رسيد

 و او  نـيست آن داراي پايـگاهي علمي ازكه در ميان فقهاي حوزه و بيرون  آقاي خامنه اي خود به خوبي مي داند -1   
فقهي در برابر فقيهان و   از اينرو از طرفي با ضعف.وچهارم حوزه هاي علميه مي شناسندرده هاي سوم  را درسطح 

  .برابرآقاي رفسنجاني احساس مي كندقشرروحانيت مواجه است و ازطرف ديگركمبودي است كه او در 
 15 در صفحه

 
   مافياها و بحران اقتصادي ؟
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اصول اخالقي راهنماي مردم 
  :ساالري شورائي

  
اصل اول، موازنه عدمي را راهنماي . 1

عقل كردن و  اصول و فروع دين و يا 
هر انديشه راهنمائي را به اين اصل 
سنجيدن، به ترتيبي كه انسان هيچگاه 
از استقالل و آزادي، از حقوق و 

 .د غفلت نكنداستعدادهاي ذاتي خو
انديشه راهنماي را بجويد كه ترجمان 
موازنه عدمي باشد و رفتاري را بيابد 
كه ترجمان آن اصل و اين انديشه 

  .راهنما باشد
اصل دوم، دين را راه و روش . 2

و توحيد با ديگري ) 3(محبت شناختن 
توحيد به مثابه . را ارزش دانستن است

ارزش اخالقي اول، هنگامي تحقق 
مي كند كه اميد و شادي را ذاتي پيدا 

حيات بدانيم و استعداد انس و عشق 
 از اين  وورزي را در دوستي بكار بريم

امر اساسي غفلت نكنيم كه عشق به حق 
و ميزان كردن حق در دوستي، توحيد 

رابطه ها  بدون رعايت اين . است
ميزان، دوستي نيستند، بلكه رابطه هائي 

 مي هستند كه قدرت ايجاد و قطع
بنا بر اصل توحيد، در آغاز، بر . كند

ميزان حق، دوست و همكار بايد شد و 
 اره به حق عمل كرد و  ديگرهمو

. هرگز، در قطع كردن تقدم نجست
حتي مشاهده بيرون رفتن از حق و به 
بندگي قدرت درآمدن دوست، نه تنها 
نبايد سبب قطع رابطه شود، بلكه انسان 

حق و حقمدار را بر ايستادگي بر 
.  دعوت به حق مي بايد استوار تر كند

گريز خود در  به ترتيبي كه حق
. گسستن پيوند دوستي پيشقدم شود

وقتي او چنين كرد، حق مدار همچنان 
مي بايد عمل به حق را رويه كند و 

گريز به حق،  هيچگاه از بازگشت حق
  . مأيوس نشود

 انسان مي اين اصل اخالقي به    
خود او با ذاتي  ،آموزد كه رابطه حق

ديگري، رابطه دو حق است ذاتي حق 
بدين . كه يكديگر را ايجاب مي كنند

قرار، دو تني كه رابطه شان با يكديگر، 
رابطه حقوقشان با يكديگر باشد، از 

اين . رابطه قوا با يكديگر رها هستند
اصل به هر دو مي آموزد كه گذشتن 

، دروغ يكديگراز حق خود به خاطر 
از حق خود گذشتم و شما من . است

هم از حق خود بگذريد و من اول از 
خود گذشتم و بعد از حق كس و كار و 
دوست، خود و كس و كار و دوست و 
ديگري را محكوم حكم زور كردن 

 زيرا كسي كه به حقوق ذاتي .است
خود عمل نمي كند، تابع زور است و 
چشم پوشيدن از حق، تسليم زور شدن 

از ناحيه دوست اگر اين زور . است
باشد، چشم پوشيدن از حق، دفاع 

عمل : ن از حق دوست نيز هستنكرد
 خود و دفاع از حق ديگري، دو به حق

روش از روشهاي پيروزي بر 
  .زورمداري هستند

توحيد عمل به انديشه راهنما،      
بسيارتر از بسيار . اخالق همين است

كساني هستند كه در نظر پيشرو هستند 
پس گرا، در نظر، جانبدار و كردار وا

ارزشهاي واال هستند، در عمل بنده 
توحيد بمثابه اصل اخالق . قدرت

تحقق پيدا مي كند وقتي عمل 
  .ترجمان انديشه راهنما مي شود

وفاي به عهد، عمل به     اصل توحيد 
توحيد به مثابه ارزش اخالقي اول 

اهميت وفاي بعهد بدان حد . است
ي خوانده است كه دين را عهد شناس

حقوق معنوي و ارزشهائي . )4(اند 
چون خدمتگزاري، فداكاري و دفاع 

همه ترجمان ... از حقوق ديگري و

توحيد به مثابه ارزش اخالقي اول 
  .هستند

      بكار بردن ارزش توحيد، در 
سازماندهي سياسي بر اصول استقالل و 
آزادي و نيز در روابط اجتماعي و 

نگ آزادي اقتصادي و فرهنگ را فره
كردن، سبب مي شود كه در جامعه، 
توحيد اجتماعي اصل و تضاد منافع 

به ترتيبي كه  . فرع بگردند و بمانند
همواره، اختالف منافع بر اصل توحيد 

ي حل و فصل گردند و اعضاي اجتماع
 با يكديگر و جامعه در روابط جامعه

خود با جامعه هاي ديگر، همواره از 
  . دحق صلح برخوردار باشن

رشد اصل راهنما و ارزش سوم . 3
اخالق در خور مردمساالري شورائي 

هر گاه از رشد، رشد انسان : است
مقصود باشد، تنها وقتي هر انساني از 
استقالل و آزادي و حقوق خويش 

از . برخوردار است، رشد معنا مي يابد
اين رو، نقد انديشه هاي راهنما به 

نند، ترتيبي كه همواره بيان آزادي بما
حق و وظيفه هر انسان و هر جمع 

بدين سان، ابالغ و هشدار . انساني است
و بشارت و انذار، يعني پيامبري، آن 

كه ) ۵(حق و ارزش اخالقي است 
اندازه بكار رفتنش، اندازه رشد انسانها 
در استقالل و آزادي و رشد هر جامعه 

در جامعه هائي . را به دست مي دهد
ه است و كه قدرت ارزش اول گشت

همگان در پي به دست آوردن اين و 
آن نماد قدرت هستند، رشد انسان با 
رشد قدرت جانشين مي شود و پيامبري 
به مثابه ابالغ و هشدار و بشارت و انذار، 

نمونه . به تدريج، از ميان بر مي خيزد
بارز آن، بحران سخت اقتصادي است 

، جهان را 1387كه اين زمان، پائيز 
جالب توجه است . تفراگرفته اس

بدانيم اقتصادداناني دو سال پيش از 
اين، خبر وقوعش را داده بودند، اما 
متصديان امر و جمهور مردم روي 

تنها . زمين از آن غافل ماندند
دولتمردان نيستند كه تقصير دارند، 

از ارزش . جامعه ها نيز تقصير دارند
خود برانگيزي غافل ماندن و شركت 

ابالغ حق و هشدار و  نقد و نكردن در
 و، به القيدي، انذار نسبت به ناحق

نكوشيدن در باز گرداندن ناحق به 
حق و سپاسگزاري نكردن از قيام 
كنندگان به حق و بجا آوردندگان 
وظيفه پيامبري، گرفتار آمدن به فاجعه 

  .هاي بزرگ را ناگزير مي كند
از اين رو، بي تفاوتي و القيدي و      

رزش بوده، و فعال و فعل پذيري ضد ا
و در بعثت و خود خالق بودن 

 بر يكديگر پيشي گرفتن، برانگيختن
ارزش اخالقي و مسئوليتي از 
مسئوليتهاي بزرگ انسان يا انسانهايي 
.  است كه در خور اين عنوان هستند

چرا كه فعل پذيري و بي تفاوتي، 
سرنوشت خويش را به قدرتمداران 

 قدرت ستمگستر و شيطانهاي توجيه گر
  )6. (سپردن است

در جهان امروز كه بنگريم مي بينيم . 4
كه در هيچ كجا، انسانها خويشتن را 
داراي استعداد رهبري و حق مشاركت 
در واليت جمهور مردم نمي دانند و 

» نخبه«در برابر، آنها كه خويشتن را 
مي انگارند، اين استعداد را خاص خود 
مي شمارند و اطاعت از خود را بر 

خود را . مگان واجب مي كننده
صاحب استعداد رهبري دانستن و بكار 
بردن اين استعداد در اداره زندگي 
خويش، زندگي صلح آميز و توأم با 
رشد در جامعه را حق خود دانستن و 
اين استعداد و حق را از آن هر انسان 
و هر موجود زنده شمردن، هم حاكي 

از شعور بر استعدادهاي خدادادي در 
 تك تك انسانهاست، هم حق بوده نزد

و از اين رو اصل و ارزش اخالقي در 
. خور مردمساالري شورائي است

مسئوليت اخالقي انساني كه بر اين 
استعداد و حق شعور دارد، ايجاب مي 
كند كه هم خود الگو بگردد و هم 
 مستضعفان، كساني كه از استعداد و حق

 را به استعداد و خويش غافل هستند
اسطوره ).  7(يش بخواند حق خو

ص سازي و اسطوره پرستي، به خصو
 شخصيت پرستي، ناقض همگاني بودن

بنا بر اين .  استعداد و حق رهبري است
 همگان پاسدار حقوق و كرامت ارزش

يكديگر و همگان مسئول همت 
) 8. (گماردن به امور همگاني هستند

هرگاه جمهور مردم بدين مسئوليت 
جامعه، ) 8(اني عمل كنند، رهبري همگ

تبلور اخالق درخور مردمساالري و 
استقالل و آزادي و حقوق انسان و 

  .حقوق جمعي انسانها مي شود
 ميزان عدل، به مثابه اصل و ارزش .۵

اخالقي در خور مردمساالري، بيش از 
همه، به كار سنجش پندار و گفتار و 

پندار نيك و : كردار آدميان مي آيد
ك، و حق راست گفتار نيك و كردار ني

از حقوق ) 9(گفتن و راست شنيدن 
انسان هستند و مانع مي شوند كه 
قدرت كه مجبور كننده انسانها به 
. دروغ است بر رابطه ها حاكم شود

بدين قرار، عدل به مثابه ارزش 
اخالقي، انسانها را از اين قاعده بس 

اندازه رواج دروغ : مهم آگاه مي كند
نگ و ريا  و و فريب و فريفتاري و نير

وسوسه و حسد و نفاق و بهتان و سخن 
و ... چيني و عيب جوئي و بدگوئي و 

رذائل ديگر، گزارشگر شدت و وسعت 
بنا بر  .زورگوئي در يك جامعه است

چنان كه هستيد بر شما «قاعده 
، شيوع دروغ )10(» حكومت مي كنند

در هر جامعه، اصالت و خدائي جستن 
 شدن قدرت در آن جامعه و سنگين

ميزان زور در رابطه ها را گزارش مي 
بدين خاطر، حق راست گفتن و .  كند

راست شنيدن در شمار مهمترين حقوق 
  .   و واالترين ارزشهاي اخالقي است

       جستجوي ميزان عدل و 
كاربردهاي مختلف آن در صحنه 
زندگي شرط بقاي مردمساالري 

ميزان عدل، به . شورايي است
ميز پندارها و گفتارها خصوص، به كار ت

و كردارهايِ بيانگر موازنه عدمي از 
مهمترين كاربردهاي . غير آن مي آيد

  :ميزان عدل عبارتند از
ميزان عدل به آدميان مي آموزد .  ۵/1

كه انسان عادل و جامعه عادل و جامعه 
جهاني عادل وقتي تحقق پيدا مي كند 
كه عمل آدمي بيانگراصل و انديشه 

چه سود از موازنه . باشدراهنماي او 
عدمي سخن گفتن و بر اصل ثنويت 
تك محوري عمل كردن؟ چه سود به 
داشتن مرامي تظاهر كردن و عملي 
ناقض آن داشتن؟ ميزان عدل انسانها را 
از اين قاعده بس ارجمند و كارآ آگاه 

 جامعه ،جامعه رشيد و در رشد: مي كند
 عمل فردي و عمل ، در آن،ايست كه
انديشه راهنماي فرد و جمع جمعي با 

اندازه ناسازگاري عمل با . سازگار باشد
ضعف وجدان ميزان باور گوياي 

اخالقي و اندازه حاكميت زور بر پندار 
بيانگر . و گفتار و كردار انسانها است

اندازه تخريب نيروهاي محركه و 
گوياي . واپس رفتن جامعه است

تصدي امور جامعه از سوي 
ايت و ويراني و زورمدارهاي بي كف

  .فساد گستر است

 ميزان عدل به آدميان مي . ١-۵
انسان را ) زور(= آموزد كه تنها قدرت 

در . از حقوق خود غافل مي كند
جامعه هائي كه بيشتر و بسا عموم مردم 
معتاد به اطاعت از قدرتند، عادت منت 

بخاطر شما از «گزاردن بر يكديگر كه 
ي از بخاطرديگر«يا ،»حق خود گذشتم

.  به رواج است،»حق خود گذشتم
 بنا بر ارزش اخالقي توحيد، حال آنكه

نقض حق خود و حق ،گذشتن از حق 
ميزان . گري و ستمي بزرگ استدي

 ما را از اين قاعده مهم آگاه مي عدل،
جامعه، به همان ميزان كه در هر : كند

 در رابطه ها با يكديگر، از حقوق انسانها
ام اجتماعي خود چشم مي پوشند، نظ

ظالمانه و ضد رشد و ويرانگر نيروهاي 
در چنين جامعه اي، . محركه است

از جمله، . بنيادها استبدادي هستند
دولت نه ترجمان واليت جمهور مردم 

  .كه تجسم روابط قدرت است
حق راست گفتن و راست . ۵-2

شنيدن، بدون شفاف شدن پندارها و 
گفتارها و كردارها تحقق پيدا نمي 

 از آنجا كه پندار و گفتار و كردار .كند
قدرتمداران مبهم است و ابهام دستيار 
اول آنها است، شفاف كردن پندارها و 
گفتارها و كردارها مسئوليتي همگاني 

ميزان عدل اين مسئوليت . مي شود
افزون بر . شناسي را اندازه مي گيرد

اين، اين قاعده را هم به دست مي 
رها و گفتارها ميزان ابهام در پندا: دهد

و كردارها، شاخصي براي اندازه گيري 
حاكميت استبداد بر جامعه و ميزان 
. زوري است كه بر رابطه ها  بار است

جنگها و بحرانها و ويرانگريهاي 
اقتصادي و جز آنها، از جمله، فرآورده 
ابهام در پندارها و گفتارها و كردارها 

در جامعه، به ميزاني كه قدرت . هستند
ت مي جويد و انسان را به بردگي اصال

در مي آورد، اخالق و رويه درخور 
خود را تحميل مي كند تا جايي كه 
وجود ابهام در پندار و گفتار و كردار 

در جامعه . ناگزير و بسا ارزش مي شود
ايراني، اعتياد به اطاعت از قدرت، دو 

زبان مبهم : زبان پديد آورده است
و زبان  محرم با ناي گفت و شنودبرا

 زبان .روشن براي گفتگو با محرم
نخستين، زبان رايج در جامعه اي شده 
است كه راست گفتن و راست شنيدن 

از اين روست . مجازات سنگين دارد
  .كه ابهام زدائي استبداد زدائي است

 در و) 11(گو نگشتن واكنش زور. ٣-۵
همان حال، همه راههاي نفوذ را بر او 

ئي جز بستن، چنان كه با زورگو
تخريب زورگو حاصل نشود، عدل 

بكار بردن روشهاي خشونت .  است
زدائي براي رها شدن زورگو از 
بيماري زورگوئي، كاربرد موازنه 

ميزان عدل در . عدمي در اخالق است
اينجا يعني اندازه گيري ميزاِن واكنش 
نشدن و حق و امكان ابتكار عمل 

  .خويش را از دست ندادن
حق و مقام خليفت  داراي انسان. ۵-۴

اللهي و امانتدار امانتي است كه هيچ 
آفريده ديگري توان بر عهده گرفتن 

پس  ). 12(او را در خود نديده است 
چنين موجودي به طور واقعي 
. تواناست و ناتواني عارض او مي شود

اين عارضه را هم انسان خود براي 
در حقيقت، آن را . خويشتن مي سازد

ت و حاكم كردن با ايجاد روابط قدر
از اين رو، . قدرت بر خود مي سازد

پندار و كرداري كه توانائي انسان را از 
ياد او ببرد و او را گرفتار باور دروغ به 
ناتواني خود كند، ستم و رفتاري ضد 

ميزان عدل به . اخالق آزادگان است
كار سنجش اندازه برخورداري انسان 

 اين ميزان ما. از توانائي خود مي آيد
: را از قاعده مهم ديگري آگاه مي كند

هر جامعه اي كه ميزان در 
برخورداري اعضاي آن از توانائي 
خويش باالست، آن جامعه استقالل، و 
انسانهاي عضو آن، استقالل و آزادي 
بيشتر دارند و بار زور در رابطه ها كمتر 

در جامعه استبداد زده، احساس . است
س ناتواني، يك احساس عمومي و يأ

  .ترجمان آنست
اعتماد به نفس، و در عملِ به  .۵-۵

حق به انتظار ديگري ننشستن، و نفس 
، رفتار )13(خويش را مكلف دانستن 

.  اخالقي بر اصل موازنه عدمي است
ميزان عدل به انسان و جمع انسانها مي 
گويد چسان و چه اندازه نفس خويش 
را مكلف شمرده و اعتماد به نفس داشته 

زش و پرورش، اين ارزش و در آمو
  . اخالقي عالي چه اندازه كاربرد دارد

امروز بيشتر از زمانهاي گذشته، . ۵-6
فكرهاي جمعي جبار، انسانها را از 
استقالل و آزادي خويش محروم 

با وجود اين كه در ) 14. (ساخته اند
جامعه هاي غرب، فرد اصالت جسته 
است، اما فرد نه تنها در برابر قدرت و 

دهاي قدرتمدار تنها گشته، بلكه بنيا
بيش از پيش، استقالل خود را از دست 

ميان توليد و . داده است و مي دهد
مصرف فكرهاي جمعي جبار و احساس 
. ناتواني، رابطه اي مستقيم  وجود دارد

براي مثال، اين امر كه در دو جامعه 
ضد «امريكائي و انگليسي، بر پايه 

 عنوان ، فكر جمعي جباري به»اطالعات
ضرورت جنگ فوري با عراق ساخته و 
جنگ ويرانگري را ممكن ساخت، 
حاكي از اينست كه دستگاههاي 
تبليغاتي توانستنه اند احساس ناتواني را 
جانشين احساس توانايي نزد همگان 

 رئيس جذابيت پيام اوبامابسا . كنند
جمهوري منتخب امريكا مبني بر اينكه 

كي از حا» مي توانيم اگر بخواهيم«
اين واقعيت است كه جامعه آمريكايي 
از رواج فكر ناتواني در رنج بوده 

در حقيقت، حيات هر جامعه اي . است
بستگي مستقيم به احساس توانائي 

مبارزه با . اعضاي آن جامعه دارد
احساس ناتواني و كوشش براي درمان 
اين عارضه از جمله در گرو آزاد 
 كردن جامعه از فكرهاي جمعي جبار

ميزان عدل، اندازه توليد ). 15. (است
و مصرف فكرهاي جمعي جبار، بنا 
براين، اندازه آزادي  جامعه را از اين 

  .فكرها، به دست مي دهد
جامعه رشد ياب جامعه ايست . ۵-7

شخص را به حق مي «كه، در آن، 
سنجيدن حق به شخص، ) 16.(»سنجند

با وجود اين، . روش زورپرستان است
 ميزاني كه قدرت پرستيده در جامعه، به

مي شود، سنجيدن حق به شخص، نه 
ها ضد اخالق نيست كه جبري تن

 ما ميزان عدل،. شمار است به اخالقي
: را از اين قاعده بس مهم آگاه مي كند

در جامعه هائي كه حق به شخص 
سنجيده مي شود، ميزان زور در رابطه 
ها باال و انسان بنده قدرت و تحت 

اندازه سنجيده . هاستانواع استبداد
شدن شخص به حق، اندازه  استقالل و 
آزادي و شركت انسانها در اداره امور 

  . جامعه خويش  را بدست مي دهد
     در جامعه هائي كه حق به شخص 
سنجيده مي شود، تقدم و حاكميت 
مصلحت بيرون از حق بر حق، نه تنها 

  پذيرفته است، بلكه دستوري اخالقي 
  

  3 در صفحه
  

 اخالق در خور مردمساالري شورائي
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علت نشستن اين ضد . شمرده مي شود
اخالق بجاي اخالق آنست كه حق با 
قدرت نمي سازد و مصلحت را قدرت 

جانبداري از حق، ايستادگي . مي سازد
كسي كه . در برابر قدرت مي شود

خود را توانا به اين ايستادگي نمي 
بيند، مصلحت گرايي شيوه مي كند و 
به تدريج چنان به بندگي قدرت در 

د كه ناگزير مي شود ضد اخالق مي آي
به اين معنا كه . را جايگزين اخالق كند

عمل به مصلحت را اخالقي و عمل به 
حق ناسازگار با خواست قدرت را غير 

  . اخالقي تلقي مي كند
به  ميزان ) 17(امر به قيام به حق . ۵-8

چرا كه حق هستي . عدل نياز دارد
دارد  و ناحق فرآورده زور و پوششي 

عدالت تميز . روغ بر حق استاز د
براي . هستي دار از هستي ندار است

مثال، نيرو وجود دارد و به كار زندگي 
زور جهت ويرانگري . در رشد مي آيد

بخشيدن به نيرو است و خود به خود 
رابطه اي ميان دو انسان . وجود ندارد

و يا ميان انسان و جانداري و يا ميان 
ر شود و انسان و طبيعت مي بايد برقرا

اين رابطه، رابطه تضاد باشد تا كه از 
خود بيگانه كردن نيرو در زور ميسر 

اما به محض اين كه چنين رابطه . شود
اي قطع شود، نيرو طبيعت خود را باز 

بدين قرار، عدل به مثابه يك .  مي يابد
ميزان اخالقي، ما  را از انواع از خود 
 بيگانگيها و شدت آنها در جامعه ها آگاه
: مي كند و اين قاعده را مي آموزد كه

اندازه از خود بيگانه شدن حق در 
ناحق در يك جامعه، اندازه استقالل و 
آزادي انسان در آن جامعه و نيز اندازه 
برخورداري انسان از حقوق خويش را 

اخالق آزادي ايجاب .  نشان مي دهد
مي كند كه فراواني از خود بيگانه 

ها را به قيام شدن حق در ناحق، انسان
  .به حق برانگيزد

تبعيضهائي كه به دليل سنن . ۵-9
اخالق نما ولي در واقع ضد اخالق 
. رواج يافته اند، در جامعه ها، بسيارند

چنانكه هنوز تبعيض ميان دختر و پسر، 
يك امر طبيعي و اخالقي به شمار رفته 

ي قائل شدن ميان اين دو، برابرو 
ين كه غافل از ا. زشت گمان مي رود

تبعيض را قدرت ايجاد مي كند و هر 
. تبعيض قائل شدني، زشت كاري است

 ايجاد و بكار رفتن تبعيضها ميزان عدل،
بنا براين .  در جامعه، اندازه مي گيردرا

كه تبعيضها احكام قدرت فرموده 
هستند، اندازه به كار رفتنشان اندازه 
. بندگي از قدرت را به دست مي دهد

 و اندازه بكار رفتن آنها، و شمار تبعيضها
گزارشگر انحطاط اخالقي هر جامعه 

جامعه داراي نظام مردمساالري . است
 تمامي شورائي، جامعه ايست كه در آن

در آن جامعه، .  هستندتبعيضها ملغا
قه در اخالقي رعايت مي شود كه مساب
كرامت دانش پژوهي و دادگري و  بر

، ميان انسانهاي من تقواافزودن به ي
ستقل و آزاد و حقوقمند را ارزش مي م

شناسد و جريان رشد را جريان گذار 
دائمي از نابرابري در دانش به برابري 

  ) 18(. در دانش مي گرداند
ناسازگاري نظر با واقعيت و . ۵-10

تحميل نظر بر واقعيت، ستم و به لحاظ 
اخالق آزادگي، در شمار زشت ترين 

ني چرا كه ويراني بر ويرا. كارها است
و مرگ بر مرگ مي افزايد و سرانجام 

مي » باطل شد«نيز از واقعيت حكم 
براي مثال، وجود استعداد . گيرد

رهبري در هر موجود زنده اي، يك 
زيرا اگر اين استعداد . واقعيت است

اما نظري . نبود، موجود زنده نيز نبود
كه براي يك شخص و يا يك گروه 

مي واليت مطلقه بر همه زيندگان قائل 
شود، يك نظر ناسازگار با واقعيت 

تحميل اين نظر به زورِ نزديك . است
به مطلق نياز دارد و مي دانيم چنين 

زوري ويراني و مرگ همگاني را ببار 
از اين رو، ناشدني است و . مي آورد

به ميزاني كه اعضاي جامعه استعداد 
رهبري خود را در رشد خويش بكار 

شود و مي برند، نظر بي اعتبار مي 
استبداد مستند بدان، محكوم به زوال 

ميزان عدل، اندازه . مي گردد
سازگاري نظر با واقعيت را به دست مي 
دهد و ما را از اين قاعده آگاه مي 

هر اندازه باور، مرام و انديشه : كند
راهنما با واقعيتها سازگارتر، انسانهاي 
عضو جامعه از استقالل و آزادي و رشد 

 براي مثال، بحرانها، .برخوردار تر
بحران اقتصادي امروز، از جمله، 
حاصل ناسازگاري نظرهاي رايج با 
واقعيتها و به كار بردن زور براي واقعي 
جلوه دادن نظر هايي است كه مجازي 

 آزادگي هرگاه جامعه ها  اخالق.  اند
 نظر است و بجويند و بپذيرند كه نظر

چه بسا با واقعيت فاصله بسيار دارد، 
چرا . رتمداري از ميان بر مي خيزدقد

كه بدون اين نظرها، قدرت وجود 
نمي يابد و انسان را به بندگي خود در 

  .نمي آورد
از اين جا، ابتكار و ابداع و . ۵-11

خلقِ خود انگيخته، ارزش و نقش مرده 
در دست مرده شوي را بازي كردن، 
. ضد ارزش و اخالق آزادگي است

ازه ابتكارها و ميزان عدل ما را از  اند
ابداعها و خلقهاي خود انگيخته آگاه 

مي توان تصور كرد جامعه ها . مي كند
چگونه جامعه هائي خواهند شد هرگاه، 
انسانها به جاي آنكه از يكديگر بخورند، 

) 19(از عمل خويش مي خوردند،
 مي بشمارانواع استثمارها ضداخالقي 

رفتند و اعمال قدرت فرموده زشت 
مدند و اطاعت از امر و نهي بشمار مي آ

طاغوت، به عنوان ستم به خود و 
  ) 20(ديگري تلقي مي شد؟ 

خوب آن فعلي است كه . ۵-12
سازگار با سامانه ارزشهاي اخالقي 

اين خوب براي . راهنما، حق، باشد
همه، در همه جا و همه وقت خوب 

مي دانيم كه سلطه گر، نخست .  است
بيرون مي زير سلطه را از شمار انسانها 

را از آن خود و » خوب«برد و آنگاه 
مي انگارد و » دون انسانها«بد را از آن 

براي اين رفتار تبعيض آميز خود 
. توجيه ديني و يا فلسفي نيز مي تراشد

اما كسي نپرسيده است كه آيا ممكن 
است خوبي كه حق است را بتوان  با 

 س ديگري دريغكسي روا ديد و از ك
گر، چگونه داشت؟ به سخن دي

مستكبران مي توانند خود از حق 
حق عمل كنند اما برخوردار باشند و به 
 برخورداري از حق مستضعفان در خور

نباشند؟ هرگاه اين پرسش را مستكبران 
از خود كرده بودند، اگر مستكبر و 
سلطه گر و زورگو پيدا مي شد، سخت 
كم شمار مي شد و نمي توانست بساط 

و .   را بگستراندسلطه گري و زورگوئي
نيز اگر زير سلطه در مي يافت كه حق 
ذاتي وجود و حيات اوست و خود بايد 
به آن عمل كند، تن به سلطه سلطه گر 

ميزان عدل  به كار انسان مي . نمي داد
آيد براي اين كه هرگاه برآن شد 
زورگويد، به يادش آرد كه براي 
زورگويي نخست خود را مي بايد 

زمان خواست زور ويران كند و هر 
بشنود، خاطرنشانش كند كه حق 
خويشتن و عمل كردن بدان را از ياد 

و ممكن نيست كسي آن برده است 
خوبي را  كه حق است براي خود 

  .   بخواهد و از ديگري دريغ كند
     كار برد ميزان عدل را در موارد 
ديگر بر عهده خوانندگان مي گذارم و 

 عدل خاطر نشان مي كنم كه ميزان

نخست مي بايد به كار اندازه گيري 
رعايت شدن اصول راهنماي اخالق 

  .استقالل و آزادي بيايد
ششمين اصل و ارزش اخالق . 6

آزادگي، در خور مردمساالري 
اين اصل به . شورائي، هدفداري است

ما مي آموزد كه ميان هدف و زمان، 
رابطه مستقيم است وقتي انسان از 

برخوردار و استقالل و آزادي خود 
در . عامل به حقوق خويش است

 غير مستقيم مي اين رابطه اوال استبداد 
 زمان الزم براي براي شود و ثانيا 

رسيدن به هدف، متناسب با اندازه 
محروميت انسان از استقالل و آزادي 
خويش و غفلتش از حقوق خود، كوتاه 

  :توضيح افزون تر اينكه. مي شود
ير، رابطه هدف در استبداد فراگ. 6-1

با زمان از راه اين استبداد برقرار مي 
و  هر اندازه شدت استبداد بيشتر، . شود

ناگزيري انسان به گزينش هدفي كه 
در كوتاه ترين زمان تحقق پذير باشد، 

بحران مالي كنوني . بيشتر مي شود
حاكي از آنست كه اقتصاددانها از اين 

راست . قاعده بي اطالع بوده اند
، از آنجا كه اين اقتصاددانان بخواهي

سرمايه داري ليبرال را استبداد فراگير 
بنا بر اين، نمي . نمي شناخته اند

توانسته اند ببينند كه سرمايه ها از 
فعاليتهاي توليدي منصرف و به انواع 

نمي . بورس بازيها جذب مي شوند
توانسته اند ببينند اقتصادهاي توليد 

ور محور به اقتصادهاي مصرف مح
ميزان توليدهاي . تبديل مي شوند

ويرانگر و ميزان تخريب نيروهاي 
محركه ما را از  اين واقعيت آگاه مي 
كند كه استبداد سرمايه نه تنها بر 
سرتاسر جهان حاكم گشته است، بلكه 
در كار استوار كردن حاكميت خود بر 

  . فضا و زمان، تا آينده هاي دور است
 كه رابطه       بدين قرار، به نسبتي

هدف با زمان، مستقيم و استقالل و 
آزادي انسان در گزينش هدف بيشتر 
مي شود جامعه آزاد تر و حضور قدرت 

در .  در رابطه ها كمتر مي شود
درازترين زمان، يعني وقتي زمان بي 
نهايت مي شود، هدف وصول به خدا 
مي شود كه به همين دليل استقالل و 

كمال آزادي انسان در آن نيز به 
بنابر اين قاعده، . خويش مي رسد

ارزش اخالقي اول مي بايد ايجاد 
رابطه مستقيم ميان هدف و زمان به 
يمن غافل نشدن از استقالل و آزادي 
خويش و گزينش هدف سازگار با 
. استقالل و آزادي و حقوق انسان باشد

)21 (  
ازلي و ابدي و تغيير ناپذير يكي . 6-2

ين، سنتها و جز ا. و آن نيز  حق است
عرفها و عادتهائي كه حق نيستند، حق 
بقا ندارند و جريان رشد جريان آزاد 

از بد اقبالي، ) 22.(شدن از آنها است
، »جبر اخالقي«در جامعه ها، بنا بر 

رعايت سنتها و عرفها و عادتهاي قدرت 
چه بسيار . فرموده، اجباري نيز هستند

زندگيها كه تباه مي شوند و جامعه ها 
 واپس مي مانند و بسا از ميان مي كه

روند، بخاطر نشستن ضد اخالق به جاي 
  .اخالق

خرافه ها كه ساخته هاي قدرت .6-3
هستند، زود به زود شكل عوض مي 

اما اگر استبداد ديني و استبداد . كنند
سياسي و استبداد اقتصادي و استبداد 

» فرهنگي«آموزشي و تربيتي و استبداد 
 باشند، عمر خرافه شدت و تداوم داشته

ها دراز و بسا تغيير شكل نيز  نمي 
فقدان جريانهاي آزاد انديشه .  دهند

ها و دانشها و اطالعها،  زمان و مكان را 
اين .  در اختيار خرافه سازها مي نهد

عامل همراه است با چركين شدن 
وجدان . وجدان اخالقي جامعه

اخالقي چركين ديگر نمي تواند قطع 
ان و مكان واقعي را تشخيص رابطه با زم

بريدن از . و به انسان هشدار دهد
واقعيت، زمان و مكان پندار و گفتار و 

چرا كه . كردار را مجازي مي كند
هدف در زمان و مكان مجازي گزيده 
مي شود و رابطه هدف با زمان و مكان 

براي مثال، .  واقعي قطع مي گردد
آنهم براي استقرار » جنگ پيشگيرانه«

و » خاورميانه بزرگ«ساالري در مردم
هدف گزيني هاي » النصر بالرعب«يا 

بريده از زمان و مكان واقعي يعني 
جامعه هاي قرباني و اعضاي آنها 

اين نوع هدف و روش گزينيها . هستند
كه ترجمان ثنويت تك محوري 
هستند، خرافه اند چرا كه اولي 

مي خواهد سلطه بر ) جنگ پيشگيرانه(=
ي بگرداند و دومي جهان را دائم

مي خواهد جامعه را ) النصر بالرعب(=
اين . تحت واليت مطلق زور نگاه دارد

تصور كه مي توان يك رابطه و يك 
وضعيت را دائمي كرد، خرافه سازي 
است چرا كه قدرت از ويرانسازي 
پديد مي آيد و به ويرانسازي تمركز 
مي جويد و به ويرانسازي منحل مي 

ر اندازه اندازه از اين رو، ه. شود
ويرانگري بزرگ تر، عمر قدرت كوتاه 

سازندگان اينگونه خرافه ها از . تر
تناقض فاحش در ساخته هاي خود نيز 

هر اندازه قدرت متمركزتر، : غافلند
عمرش كوتاه تر و عمر هدفي كه مي 

سلطه جوئي و . گزيند نيز كوتاه تر
ايجاد رعب با اعمال خشونت،  عمر 

هرگاه بنا بر . ي كندقدرت را كوتاه م
واقعيت گرائي و دراز كردن زمان 
زندگي باشد، اين قدرت است كه مي 

  . بايد منحل گردد
     بدين قرار، هرگاه وجدان اخالقي 
چركين باشد و اعضاي جامعه را از 
رابطه مستقيم هدف با زمان و رابطه 
طول زمان با هدف آگاه نكند و نسبت 

زمان از به پي آمدهاي رابطه هدف با 
راه قدرت هشدار ندهد، چرك زدائي 
از اين وجدان و غني كردن آن، 

  )  23. (مسئوليتي همگاني است
گزيدن بعثت و هجرت دائمي، 6-4

ارزش و كاري در خور انسان مستقل و 
بنابر اين ). 24(آزاد و خالق است 

اصل، زمان، فرآورده عمل است و نه 
از اين رو، صاحب اختيار . به عكس

گشتن و از راه رشد، زمان زمان 
خويش را ساختن، ارزش اخالقي برين 
و كاري در خور انسان مستقل و آزاد و 

چنين انساني پيشاروي . خالق است
خود را باز مي كند و، از راه توليد، 
زمان حيات خويش را دراز و دراز تر 

  . مي كند
     بدين قرار، ماندن در گذشته و 

ون تصور اقعيت كه، بدغفلت از اين و
اين آينده، عمل وجود هدف، بنا بر

دم را «. ندارد، ناقض آزادي است
، يا مطلق كردن حال» غنيمت شمردن

  زيرا اخالق شايسته مردمساالري نيست
رابطه برقرار كردن با زمان و مكان از 

 كه –راه ويران شدن و ويران كردن 
خوانده  در اصطالح اقتصادي مصرف 

اعده، مصرف بنا بر ق.  است– مي شود
گرائي، فعل پذيري و فعل پذيري، 
فعالِ مايشاء شناختنِ اسطوره قدرت و 
در اعتياد اطاعت از قدرت، ماندن و 

   .ويران شدن و ويران كردن است
در مردمساالري شورائي، كاستن  .۶-۵

از امكانهاي آيندگان ضد ارزش و 
خالف اخالق و افزودن بر امكانها و 

ش و عملي داشته هاي آيندگان ارز

در جامعه هاي توليد . اخالقي است
ما كاشتند و ديگران «محور، از دير باز، 

خورديم    ما بكاريم و ديگران بخورند 
  بنا )٢۵. (ارزش اخالقي بوده است» 

بر اين اصل اخالقي، هركس مي بايد 
همه روز از خود بپرسد او به جمع و 
كشور خود چه خدمتي مي تواند 

  بكند؟
ايراني، داراي پر شمار پند     جامعه 

نامه ها است كه، در آنها، پيشخور 
كردن منابع، ضد ارزش و افزودن بر 

)  26. (امكانهاي آيندگان، ارزش است
در اخالق راهنماي اهل فتوت و 
عياران و عارفان، پندار و گفتار و 
كردار نيك از آن رو ستوده است كه 
بيابان زندگي را بهشت زندگي مي 

هم براي معاصران و هم براي گرداند،  
اين اخالق به انسان روش . آيندگان

: دائمي كردن حيات را مي آموزد
هرگاه تمامي آرزوهاي كسي برآورده 
شود و او هر چه خواهد كند، حد 
اكثر زمان در اختيار او، يك عمر صد 

با مرگ او، داشته هايش را . ساله است
اما . خواهند برد و خواهند خورد

ار و گفتار و كردار نيك را هرگاه پند
).  27(رويه كند، عمر جاويد مي جويد 

بدين قرار، از دير باز، ربط مستقيم ميان 
عمل و زمان و رابطه هاي مستقيم و غير 
مستقيم ميان هدف و زمان، بر اهل 

  .خرد آشكار بوده اند
      در زمان ما، پيشخور كردن و 

غافل از . مصرف انبوه ارزش شده است
كه مصرف انبوه تنها با اصالت اين 

مطلق بخشيدن به قدرت و به موقع 
اجتماعي جستن از راه مصرف ميسر 

حاصل آن، نه تنها كوتاه شدن . است
عمر منابع موجود در طبيعت بلكه 
كوتاه شدن عمر طبيعت و ناسازگار 

  . شدن محيط زيست با زندگي است
در رابطه با زمان، چندين ضد . 6,6 

ند كه قدرت گرايان ارزش وجود دار
بر پندار و گفتار و كردار انسانها حاكم 

نفي گذشته، «براي مثال، . كرده اند
، و  يا، »ساختن حال و آينده است

براي دست يافتن به آينده اي بهتر، «
 و »مي بايد حال خود را قرباني كرد

فقر و رنج در اين جهان، ضامن  «يا،
 »رفتن  به بهشت در آن جهان است

چون آينده نامعلوم است، « يا  و) 28(
... و يا  ) 29 (».دم را غنيمت شمار

صورهاي نادرست و ارزش سوز ت
 پيش از تعيين هدف و چرا كه. هستند

تشخيص روش، آينده اي وجود ندارد 
تا به خاطر آن، زمان حال خود را 
 ،دوران رنج و مشقت  يا خوشي و دم

حق اين است كه . گردانيم غنيمت
)  30.(مي سازدويش را هركس معاد خ

 و، بنا بر اين، و بدون آينده، عمل
 وجود ندارد تا بتوان آن را »حالي«

و حق اينست كه نفي . غنيمت شمرد
 اين.  ناشدني استنيزگذشته 

تصوردروغ در جامعه هاي گوناگون 
تجربه شده است و ناممكن بودنش 

حاصل تجربه هاي . مسلم گشته است
تركيه و رژيمهاي حاكم بر ايران و 

وضعيت كنوني آنها ...  روسيه و چين و
اما پيش از اين تجربه ها نيز . است

. ناممكن بودن نفي گذشته مسلم بود
چرا كه رشد به نقد گذشته و سرمايه 

وگرنه، كدام . كردن آن ميسر مي شود
انسان است كه بتواند بخش بزرگي از 
خود را نفي كند؟ در جامعه هاي زير 

ز فرهنگ خود و سلطه، خالي شدن ا
پرشدن از فرهنگ جامعه مسلط، ارزش 
گشت غافل از اين كه بر فرض كه 
بتوان اين محال را ممكن كرد، 
فرهنگ جامعه مسلط نيز گذشته را در 

  .  بر مي گيرد
  

  4 در صفحه
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     اما وقتي انسان از استقالل و آزادي 
خويش برخوردار و در راست راه رشد 

آموزد كه است، اخالق رشد به او مي 
گذشته را نقد و سرمايه كند، نه ميان 

و گرسنگي و نگون روزي درد و رنج 
 و آينده كه ميان رشد هاي ديگر

  . توانمندانه و آينده  رابطه بر قرار كند
از آنجا كه انسان بر فطرت . 6-7

آفريده شده است و فطرت توحيد 
و حقوق انسان ذاتي حيات ) 31(است 

 جهانشمول او هستند، وجدان اخالقي
در همه جا و همه وقت، وجدان . است

اخالقي هر انساني و هر جامعه انساني به 
انس و دوستي و عشق : آنها مي گويد

خوب، و كينه و نفرت و دشمني بد 
نان خوردن از عمل خويش .  هستند

خوب و بار خود را بر دوش ديگري 
گذاشتن بد، زور گفتن و زور پذيرفتن 

گو را از بد و زور نگفتن و زور
داد . زورگوئي بازداشتن خوب است

وسط بازي و . خوب و ستم بداست
بدين خاطر كه . بد است منافق گري

حق و ناحق در عرض يكديگر نيستند 
هرگاه . كه آدمي يكي را انتخاب كند

او حق را انتخاب كند، ناحق را نگزيده 
پس كسي كه ميان . است و به عكس

 حق و ناحق، وسط را مي گيرد، در
را انتخاب ) زور(= حقيقت، قدرت 

بنا بر قاعده، وجدان . كرده است
اخالقي يك جامعه و نيز جامعه جهاني 
ضعيف و چركين است وقتي وسط 

  . بازي و نفاق پيشگي به رواج است
     يكي از داليل جهانشمولي وجدان 
اخالقي يا آنچه پاره اي انديشمندان از 

  تعبير مي»اخالق عام جهاني«آن به 
كنند، اين است كه حتي نظريه سازان 
قدرت نيز از  وجدان اخالقي جهان 
شمول، براي توجيه ساخته هاي خود و 

ردن اين وجدان، نيز چركين ك
 توضيح اين كه آنها .استفاده مي كنند

كلمه ها را نگاه مي دارند و معاني را 
چون افالطون و . تغيير مي دهند

ا ارسطو كه عدالت را ارزش شمردند ام
و يا ) 32(تعريف آن را تغيير دادند 

چون بيگانه كننده هاي بيان دين در 
بيان قدرت در سرزمينهايي مانند ايران 
كه توحيد و ديگر اصول راهنماي 
اسالم را اصول دين مي شناسند ولي 
تعريفهاي آنها را بر اساس اراده هاي 
. معطوف به قدرتشان، تغيير مي دهند

هستند بر اين كردارها خود برهان 
وجود وجدان اخالقي هم نزد نظريه 
سازان قدرت و بكار برندگان اين 

  .نظريه ها و هم نزد جمهور انسانها 
     بدين قرار، وجدان اخالقي جهاني 

جز اين كه اعتياد به . وجود دارد
اطاعت از قدرت، وجدان اخالقي يك 
شخص، يك جامعه و جامعه جهاني را 

كوشش براي . مخدوش مي كند
چرك زدائي و افزودن بر مشتركات 
وجدان اخالقي جهان، مسئوليتي 

چنانكه به ميزاني كه در . همگاني است
كشورهاي مختلف، براي برخورداري 
انسانها از حقوق خويش، كوشش مي 
شود، وجدان بر اين حقوق همگاني تر 
و تجاوز به اين حقوق وجدان اخالقي 

اين . جهاني را متأثر تر مي كند
قتي چرك زدائي شده و وجدان و

شفافيت و بيداري و هشياري كامل 
خويش را به دست مي آورد كه انسان 
و همه آفريده ها از كرامت و حقوق 
خويش برخوردار و اين وجدان، 
راهبر جهانيان در راست راه رشد در 

  .آزادي بگردد
  

  :شرايط بيداري وجدان اخالقي
  

وجدان اخالقي وقتي بيدار است     
 را از كرامت خويش و همه كه انسان

. آگاه نگاه مي دارد) 33(آفريده ها 

وجدان انسان بر كرامت خويش، 
وجدان بر اين واقعيت است كه 
كرامت او تحقق پيدا مي كند به عمل 
به حقوق خويش و به كار انداختن 
استعدادهاي خود در رشد و شناختن 
كرامت و حقوق همه آفريده ها و 

آنها را دفاع دفاع از كرامت و حقوق 
و ) 34.(از كرامت و حقوق خود دانستن

نيز وجدان بر كرامت خود و به تقوي 
بر اين كرامت افزودن، ايجاب مي 
كند كه آدمي پندار و گفتار و كردار 
خويش را با اصول و ارزشهاي اخالقي 

در بيان قرآني به . راهنما سازگار  كند
محصول اين مبارزه اخالقي در يك 

البته با مرور . الق مي شودكلمه تقوا اط
آيات حق و تعمق بر دستور موكد و 

، !)از خدا پرهيز كنيد(مكرر اتقواهللا 
 محك هاي اخالقي بس ارزشمند زير

  : به فهم مي آيند
پرهيز بايد كرد از كيش شخصيت، . 1

خواه خود را نماد قدرت گمان بردن 
و از خود اسطوره ساختن و خود و 

 پرستي ديگران را به كيش شخصيت
خواندن و چه از ديگري اسطوره 

و نيز  . ساختن و به پرستش او پرداختن
 از اشكال ديگر اين نپرهيز بايد كرد

كيش، پرستش نمادهاي قدرت كه نژاد 
... پرستي، ملت پرستي، قوم پرستي و

هستند، مانند طاغوت منشي و فرعون 
منشي و  جاه طلبي و خود رأيي و 

  )٣۵... (تكروي و
 بايد كرد از ديگري را موظف پرهيز. 2

 مگر ،به خدمتكاري خويش شمردن
آنگاه كه به حقوق كسي تجاوز شود و 

در عين . آن كس مستحق جبران باشد
حال، خدمتگزاري به همنوعان را 

  .  ارزش بايد دانست
پرهيز بايد كرد از  ارزش شمردن . 3

قدرت و گرفتار اعتياد اطاعت از 
ا قدرت گشتن و نمادهاي قدرت ر

  !ستودن و از آنها اطاعت كردن
پرهيز بايد كرد از انحصار طلبي  و . 4

همه چيز را براي خود خواستن و 
ارضاي خواسته هاي خود را در 
محروم كردن ديگري يا ديگران 

و پرهيز بايد كرد از ويران . دانستن
كردن ديگري يا ديگران و برتري 

  !جستن بر ديگري يا ديگران به زور
د كرد از دين و باور را  پرهيز باي.۵

دست آويز قدرت طلبي، جاه طلبي، 
  !آوازه جوئي كردن

پرهيز بايد كرد  از رياست طلبي و . 6
پيشوا و مراد و قطب گشتن از راه 

  ! نگاهداشتن ديگران در جهل
پرهيز بايد كرد از همراهي  با . 7

جمعي وقتي ابواب نعمت به روي آن 
 جمع باز است و جدائي از جمع وقتي

كمال عرفان ! آن جمع در سختي است
در اينست كه آدمي داشته هاي خود 

  )36. (را داشته هاي جمع بشناسد
پرهيز بايد كرد از  نگفتن حق از بيم . 8

پرخاشگري قدرت پرستان و ترس از 
اينكه نكند با بيان كلمه حقي حيثيتي 

بر انسان آگاه  ! براي گوينده حق نماند
اند از كرامت خويش است كه بد

هركس خود خويشتن را مي سازد و يا 
وگرنه، هيچ كس نمي . خراب مي كند

زيرا ناحق . تواند ديگري را خراب كند
  .نمي تواند حق را ويران كند

پرهيز بايد كرد  از چاپلوسي به . 9
  ! وقت نياز و طلب چاپلوسي از ديگري

پرهيز بايد كرد از بيماري شيطان . 10
)! لو در دينمانند غ(در قلمروهاي باور 

و در مقام مقايسه، خود با ديگري ) 37(
و يا مراد خود با ديگري، براي خود 
گوهر ويژه قائل شدن و در قلمرو 
سياسي، خود را نخبه انگاشتن و براي 

خود بر ديگران واليت مطلقه قائل 
  . شدن

! پرهيز بايد كرد از بيماري آدم. 11
  ) 38(يعني اغوا پذيري و وسوسه شدن 

رهيز  بايد كرد از دروغگوئي و پ. 12
دوروئي و نفاق پيشگي و  حيله و نيرنگ 

در شمار اين جماعتند آنها كه ! و فريب
قولها و فعلها را موافق دلخواه قدرت 
توجيه مي كنند، آنها كه جهل خود را 
علم مي پندارند و جانشين علم مي 
كنند، آنها كه بناي هويت و شخصيت 

 آنها كه با خود را بر دروغ مي نهند،
جعل و نشر دروغها، نفاق پيشه مي كنند 
و ترويج نفاق مي كنند، آنها كه با 
بيگانه پيوند مي جويند و عامل او در 
درون جمع  يا جامعه مي شوند، آنها 
كه چون جيوه بي قرارند و هر لحظه 

د، آنها كه در تخريب نجا عوض مي كن
باوري مي كوشند كه خود بدان 

ا كه بنا بر موقع گرويده اند، آنه
ومصلحت، مبلغ سازشكاري و يا سازش 

  ...ناپذيري مي شوند، آنها كه 
و ) 39(پرهيز بايد كرد از يأس  . 13

  !سستي و بي تفاوتي و تبليغ ناتواني
! پرهيز بايد كرد از پيمان شكني. 14

پيمان شكنان آنهايند كه با عقيده و باور 
خود عهد مي شكنند، آنهايند كه با باور 
خود، از راه تحريف آن، عهد مي 
شكنند، آنهايند كه با از خود بيگانه 
كردن دين حق در بيان قدرت، با دين 
و باور حق عهد مي شكنند، آنهايند كه 
عهد بر حق خود با ديگري را مي 
شكنند، آنهايند كه فرصت طلب و 
بندگان مقتضيات روز هستند، آنهايند 
كه با دين و باور تجارت مي كنند، 
آنهايند كه در حقانيت حق شك القا 
مي كنند و اين كار را عذر شكستن 

  ...پيمان مي كنند، آنهايند كه
پرهيز بايد كرد از جاه و تشخص . ١۵

طلبي، جلوه فروشي، تفرعن، تفاخر و 
! خودستائي با الف زني و گزافه گوئي

... در شمار جاه و تشخص طلبان و 
هستند كساني كه تخريب ديگران را 

يه تشخص خويش مي كنند، كساني ما
كه در ديگران و در امور از ديد 
موقعيت موهومي مي نگرند كه براي 
خود قائلند و يا مي خواهند به دست 
آورند، كساني كه دائم داشته ها و بسا 
نداشته هائي را كه داشته مي انگارند و 
از خود مي دانند را به رخ ديگران مي 

شي كشند، كساني كه در جلوه فرو
تبذير مي كنند، كساني كه در مقام 
سخن گفتن،  الف از سخن چو در مي 
زنند اما در  مقام عمل، از خشت زني 
نيز ناتوانند، كساني كه مدح و ثنا 
دوستند، كساني كه مي خواهند از راه 
دست انداختن ديني يا مرامي و يا 

  ...شخصي، تشخص بجويند، كساني كه
ئل اخالقي پر هيز بايد كرد  از رذا. 16

چون حسد و بخل و كينه توزي و 
از شر ... خشونت گرائي و غيظ و

حاسدان به خداوند مي بايد پناه برد 
و از شر بخيالن و كينه توزان  نيز ) 40(

كه گرفتار خشونت ورزي و غيظند و 
چون كرم به جان هر صاحب 
استعدادي مي افتند و تا او را خراب 

آنها كه از شر . نكنند، آرام نمي گيرند
از سود رساندن به ديگران، رنجور مي 

بسا چشم سود رساندن كسي به . شوند
ديگري را نيز ندارند، از شر آنها كه 
كينه شتري و غضب شيطاني و احساس 
مالكيت نسبت به ديگران را با هم 
دارند،  از شر آنها كه به نام دين، كينه 
و خشونت را ترويج مي كنند،  از شر 

  .ه خداوند پناه بايد بردب... آنها كه 
پرهيز بايد كرد از عناد و لجاجت و . 17

شهوت راني و بدگماني و بخت و اقبال 
  !گرائي

پرهيز بايد كرد از ترس، ترس از . 18
شخصيت ها، ترس از قدرتمدارها، 
ترس از مطلقهاي ذهني خود، ترس از 

اظهار باور خويش و تظاهر به داشتن 
  ...س از عقيده اي از بيم هو شدن، تر

پرهيز بايد كرد از جلوگيري از . 19
اظهار انديشه و ديگر انواع سانسورها، 
از دست انداختن و به تمسخر گرفتن 
آنان كه نان از سعي خود مي خورند 

، از افترا  به قصد از اعتبار ) 41(
انداختن انديشه و صاحب انديشه، از 
ايجاد سابقه ذهني بد نزد مردم نسبت 

ز خود يا ديگري را ناچيز به اهل حق، ا
كردن، از گم كردن صداي حق در 
ميان قيل و قال دروغ، از مترسك 
تراشي، از سخن چيني و غيبت، از مكر 
و فريب و غدر و خيانت در امانت، 

  ...از 
پرهيز بايد كرد از رياكاري و عذر . 20

و بهانه جوئي و تشويق به فحشاء  و 
  !اسراف و تبذير

  از جز عيب و پرهيز بايد كرد. 21
نقص نديدن و بسا حسنها را عيب ديدن 
و چشم بر روشنائي بستن و همه جا را 

  )42 (!تاريك تصور كردن
 بر انسان عارف بر كرامت      و هنوز

خويش است كه مقام و منزلت خليفت 
اللهي را حق خويش بشناسد و خيانت 
در امانت خداوندي را روا نبيند و 

ل حق متصف خويشتن را به صفات كما
استقالل، آزادي، دانائي، كند؛ به صفت 

توانائي، خودشناسي، پرسشگري، تعقل، 
حزم، تدبر، زيبائي، لطافت، بينائي، 
هشياري، فرزانگي، هستي 
نگري،آزمودگي، فضل پروري، 
بخشندگي، غفران، مهرباني، رأفت، 
شفقت،  دوستي، عشق ورزي، تأليف 
قلوب، مروت، راست گوئي، راست 

، اخالص، وثوق، عهد شناسي، كرداري
امانت داري، معتمد گشتن و اعتماد 
كردن، ادب، وقار، متانت، روابيني، 
شكيبائي، حق مداري، قسط، دادگري، 
دادگستري، ستم ستيزي، خشونت 
زدائي، ابتكار، ابداع، خلق، صنع، 
ارجمندي، شرف، پاك دامني، نيك 
دلي، نيكوكاري، ياري، روزي رساني، 

ازي، توانگري، انفاق، كفالت، بي ني
ايثار، پوزش، پوزش پذيري، گذشت، 

گشتن، ... شهيد  و حافظ حق و عشق و
قدرشناسي، حق شناسي، سپاسگزاري، 
ارج گزاري، رشادت، شجاعت، شاد 

روئي، خرسند زيستي، گشاده دستي،  
 پند حيا، شرم شناسي،رستگاري، 

پذيري، حساب داني، حساب رسي، 
ي، دور خشنود زيستن، موقع شناس

، بزرگي ...انديشي، عاقبت انديشي، 
جستن از رهگذر فروتني و بدين خُلقها 

  )34. (زندگي فاني را جاودانه كردن
     بديهي است كه اين صفتهاي 
ارزشمند كه در باال آمد همگي عالوه 
بر اينكه اصول و روشهاي زيست 
اخالقي اند و به مكارم اخالق معروفند 

 و رسول كه قرآن مي آموزد) 44(
اسالم پيام گزار آنها و خود اسوه و 
آموزگارشان است، اخالق آزادگي اند 
و بازدارنده عقل اند از غفلت از 
استقالل و آزادي خويش و اينكه درپي 
مجاز و خيال و وهم نگردد و آنها را 
دستمايه ساختن اين و آن بيان قدرت 

بنابراين، اين اخالق نه تنها به .  نكند
نسانهاي آزاد مي آيد كار تك تك ا

بلكه اعضاي جامعه آزاد به حيث يك 
جامعه تنها زماني مي توانند مدعي 
داشتن نظام اجتماعي باز و تحول پذير 
و سامانه مردمساالري شورائي باشند كه 

  .متصف به اين اوصاف باشند
      و جامعه اي كه راهنمايش بيان 
آزادي و دارنده اين اخالق و 

مساالري شورائي برخوردار از مرد
 »فرهنگ «است، غنا جسته است به 

استقالل و آزادي، به فرهنگي از 
رهگذر رشد كه، آن به آن، نو به نو 

 »تجدد«مي شود  و هر روزش گواه 
  .است

  
  :مأخذها و توضيحها

  
 است كه در ي آورياددر خور .  1

  kratos   مردم و demos يم، قديونان
پس .   دهدي ميمشاركت معن

 ترجمه ي را مردم ساالريراسدموك
اما از آنجا .  نابجا استيكردن بلحاظ

 ييركه فساد با نگاه داشتن كلمه و تغ
 يت آن آغاز شد، كراتس حاكميمعن
 يناز آن پس، غافل از ا. يافت يمعن
 عدم توافق ينالي، كه، به قول فيتواقع

بدون وجود توافق بر عدم توافق 
ار  كند، كثرت آراء وبكي نميداوجود پ

بردن آراء در مبارزه بر سر قدرت،  
 برد و فساد بر ي ميادهااشتراكها را از 

  به يداز جمله نگاه كن.  يد افزايفساد م
  Moses I. Finaley, Democatie 

antique et Demcratie moderne  
 و 41 ي، صفحه ها1976 يسچاپ پار-

    168 تا 163  104 تا 91 و 42
-  Alain, Idées introductin à la 

philosophie Platin , Decartes, 
Hegel, Comteتا 12 ي    صفحه ها 

16  
-  Claude Mossé, Histoire 

d’une dé,ocratie, Athènes  
 و 106 ي   صفحه هاSeuilانتشارات 

107  
-  Raymond Aron, Dèlocratie 

et Totalitarisme انتشارات  
Gallimardصفحه 1965 يس ، پار ، 

  188 تا 169 يها
- John Locke, of civil 

governmentدو فصل اول كتاب  . 
  Flamarion 1999 يس   ، پار

 Léo Strauss  Eric deانتشارات 
Dampierre  Monique 
Nathan ,Droit naturel et 

Histoire-تا 181   ي           صفحه ها 
184                               -  

Tocqueville, de la Democratie 
en Amerique انتشارات  

Flamamrionي، فصلها1981 يس، پار 
  جلد دوم16 تا 8
-   Samel Bowles et Herbert Gi 

  , la Democratie Poste – 
liberale انتشاراتDevouverte ،  

  290 تا 276 ، صفحات 1988 يسپار
  ... و-
  
جنگ و جهاد « نگاه كنيد به كتاب .  2

شته محمد تقي مصباح نو» نآدر قر
يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خميني،  چاپ اول 

 ، فصل دوم بخصوص 1382زمستان 
 و نقد اين 148 تا 139صفحه هاي 

  كتاب از ابوالحسن بني صدر
 دين جز :است) ص( قول پيامبر . 3

  .محبت نيست
دين عهد با خداوند و نيز عهد انسان .  4

از اين نظر . ري استبا خود و باد ديگ
كه دين عدل و قسط است و عهد 

.  باز دين عهد است،شكستن ستم است
 عهد با خدا و حق را دين ، نيز،نآو قر

  :مي داند
 27 قرآن، سوره هاي بقره، آيه هاي -

 ١۵٢  و انعام آيه 177 و ١٢۵ و 100و  
 و  ۵۶ و  انفال، آيه 102و اعراف، آيه 
 ،نحل و  ٧۵  و 7 و 4 و 1توبه، آيه هاي 

  ...  و60يس، آيه  و 91يه آ
كيش «نگاه كنيد به كتاب .  ۵

  ،نوشته ابوالحسن بني صدر» شخصيت
   ٣٠۵ تا 270 صفحات ،مبحث ششم

  .  
  16 در صفحه

  

 ر خور مردمساالري شورائياخالق د
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     امريكا ديگر تنها
 – نيست قدرت ربا

      ريشه بحران را 
 –مي بايد خشكاند 

 –بحران مالي جهاني 
اثر بحران بر اقتصاد 

  :ايران
  

  
 Nationalگزارش 

Intelligence Council 
: در باره ربع قرن اول

امريكا  ديگر تنها تصميم 
گيرنده نيست و مي بايد با 
قطبهاي ديگر همĤهنگي 

  :كند
  

چكيده ) 2008 نوامبر 22( لوموند ◄ 
اي از گزارشي را انتشار داده است كه 
سازمانهاي اطالعاتي امريكا تهيه كرده 

 كه اوباما همه اند و كتابي شده است
لوموند به . شب آن را مطالعه مي كند

امريكا «چكيده اي كه انتشار داده، 
روند ضعيف شدن خود را تشريح مي 

  :، داده است»كند
 سه پايه سياست حكومت بوش، يعني ●

سلطه يك جانبه و وسواس مبارزه با 
تروريسم و اراده تغيير ساخت سياسي 
خاورميانه، در تحليل استراتژيك 

زيرا . وراي ملي امنيت امريكا نيستندش
، تنها 2025بنا بر تحليل اين دستگاه، در 

يكي از بازيگران صحنه سياست جهاني 
خواهد بود و نه تنها بازيگر ولي 
همچنان قوي ترين بازيگر باقي مي 

  .ماند
      موضوع محوري گزارشي كه در 

 نوامبر انتشار يافته است، تشريح 19
كه جامعه جهاني را پارامترهائي است 

اينگونه .  توصيف مي كنند2025در 
 سال يكبار بعمل مي 5تحليل ها هر 

آيند براي اين كه چهارچوب سياست 
بنا بر اين . خارجي امريكا را روشن كند

سند، دنيا بي ثبات اما چند قطبي 
در اين وضعيت، كاسته .  خواهد شد

شدن از ظرفيت اقتصادي و نظامي 
يص رجحانهاي امريكا ، كار تشخ

داخلي و يا خارجي امريكا را مشكل 
  .خواهد كرد

 روند انتقال قدرت اقتصادي از غرب ●
به شرق،  چين را به صاحب نقش عمده 

با چين، هند و . اي بدل خواهد كرد
روسيه و برزيل، از نظر اقتصادي، هم 

 كشوري مي شوند كه اينك 7وزن 
ثروتمند ترين كشورهاي جهان 

هاي حوزه خليج فارس كشور.  بشمارند
بلحاظ افزايش بهاي نفت، قوت 

  .خواهند گرفت
بدين قرار، ارزيابي  كه : انقالب اسالمي

 بعمل آمده و تا امروز، بطور 1970در 
مستمر خاطر نشان شده است، اينك 
بطور رسمي، از سوي ارگان امنيتي 

امريكا ديگر تنها : امريكا پذيرفته مي شود
قطبي .  نيستابر قدرت و تصميم گيرنده

در شمار قطبهاي ديگر است ولو از نظر 
و نيز واقعيت دومي . نظامي قوي تر

تصديق مي شود و آن اين كه يكبار ديگر 
آسيا مركز ثقل اقتصادي و سياسي جهان 

 –اما آيا رژيم مافياهاي نظامي .  مي شود
مالي  اين دو واقعيت را تصديق مي كند؟ 

وقعيت زيرا بقاي خود را منوط به م. نه
  .زير سلطه مي داند

 نفت و نيز كمبود آب،  كاهش منابع ●
دنيا را با وضعيت جديدي روبرو 

كم شدن نفت و گاز قابل : خواهد كرد
بهره برداري سيستم انرژي جهان را 

بسا تكنولوژي . منقلب خواهد كرد
جديد براي توليد انرژي هنوز آن 
تكامل را پيدا نخواهد كرد كه توليد 

راي همه كشورها مقرون انرژي را ب
بخصوص غير ممكن . بصرفه كند

خواهد بود كه ظرفيت انرژي اتمي  
.  بتواند انرژي مورد نياز را تهيه كند

 كشور دنيا گرفتار كمبود ۵٠همزمان، 
  .آب خواهند شد

 جمعيت دنيا همچنان افزايش ●
 8 به ٢٠٢۵خواهد يافت و در سال 

اما هرم . ميليارد نفر بالغ خواهد شد
: معيتي كشورها نايكسان خواهند شدج

.  جمعيتهاي  غرب و روسيه پير مي شوند
  جمعيت هاي چين و 2015از سال 

در .  ايران شروع به پير شدن مي كنند
هند، ميزان رشد جمعيت، در جنوب 
كشور كم و در شمال كشور زياد مي 

  .شود
دولتها نيز .  تروريسم تضعيف مي شود●

يد سر خطرهاي جد. ضعيف مي شوند
تروريسم از ميان نمي : بر مي آورند

. رود اما از اهميت آن كاسته مي شود
در عوض، بر شمار دولتهاي ضعيف 

رقابتها بر سر دستيابي . افزوده مي شود
. به آب و انرژي شديد تر مي شوند

مسئله انتشار اسلحه اتمي، اهميتي به 
تمام پيدا و حواس دولتها را جمع خود 

  .مي كند
گشت ناپذيري عدم  خطر بر●

تعادلهاي محيط زيست عمده ترين 
تغيير آب و هوا موجب : خطر است

از . بيشتر شدن منابع كمياب مي شود
جمله، بر توليد كشاورزي اثري قطعي 

اثر گل خانه اي و يا گرم .  مي گذارد
شدن هواي زمين مي تواند از خط 

با عبور از اين خط، . قرمز عبور كند
 تواند تعادل ديگر محيط زيست نمي

  .خود را بازيابد
     لوموند خاطر نشان مي كند كه 
. گزارش راه حلي را ارائه نمي كند

نمي گويد كمبودها را چگونه مي بايد 
در آنچه به محيط زيست . رفع كرد

مربوط مي شود، تنها به گرم شدن 
هواي زمين بسنده مي كند و از 

ط سامانه اقيانوسها و گوناگونيهاي طاانح
به كاهش . تي سخن نمي گويدزيس

توليد كشاورزي بر اثر برهم خوردن 
.  تعادل زمين نيز در حاشيه مي پردازد

گزارش از نا برابري ها روز افزون، 
بخصوص در امريكا، سخن مي گويد 
. اما  به پي آمدهاي آن نمي پردازد

پنداري اين عامل از عوامل بروز تنش 
  .ها نيست

  
ه  دسامبر اعالن شد ك1در * 

 در 2007اقتصاد امريكا از دسامبر 
  :ركود بوده است

  
، اعالن شد كه 2008 دسامبر 1  در 

اقتصاد امريكا از يك سال پيش در 
بوش در مصاحبه با . ركود بوده است

ABC در همين تاريخ، از ركود ،
اقتصادي ابراز تأسف كرد بدون اين 
كه توضيح بدهد چرا در طول سال، تا 

ن سكوت كرده و سپتامبر، در باره آ
  اقدامي بعمل نياورده بود؟ 

اين امر كه ميزان توليد : انقالب اسالمي
ملي امريكا از دسامبر سال پيش منفي 
بوده است، نمي تواند به اطالع رئيس 

از اين رو، بسيار .  جمهوري نرسيده باشد
مهم است دانستن علت سكوت بوش و 

  حكومت او
  

اثرات بحران مالي بر 
ي مختلف اقتصاد بخشها

، بخصوص كشورهاي جهان
  :خليج فارس

  
اثرات بحران )  نوامبر25( اسراتفور ◄

مالي را بر اقتصادهاي كشورهاي 
جهان، بخصوص كشورهاي واقع در 
سواحل خليج فارس را  اينطور ارزيابي 

  :كرده است
 يكي از مهمترين اثرات بحران مالي، ●

كه در هريك از نقاط جهان شكلي به 
ينست كه خطرهاي خود گرفته، ا

سرمايه گذاري را بيشتر و وام دادن 
در . سرمايه را مشكل تر كرده است

همه جاي جهان، سرمايه گذاران 
زيانهاي سنگين تحمل كرده اند و مي 

بخشي از اين زيانها، نتيجه . كنند
وامهاي بانكهاي امريكا نه به اعتبار وام 
گيرنده كه به اعتبار باال رفتن قيمت 

نتيجه اينست كه در . است... خانه و
همه جاي دنيا، سرمايه كمياب شده 

آنها هم كه به سرمايه دسترسي . است
دارند، بطور روز افزون از خطرها كه 
در كمين سرمايه گذاري هستند، آگاه 
مي شوند و از سرمايه گذاري باز مي 

  .ايستند
 اثر اول آن كميابي و اين ●

خودداري از سرمايه گذاري اينست 
حهاي اقتصادي كه اجرا كه طر

شدنشان نياز به قرض گرفتن سرمايه 
اثر آن . دارد، نمي توانند اجرا شوند

در كوتاه مدت اينست كه طرحهاي 
بزرگ، نظير طرح بهره برداري از 
منابع نفت برزيل، ناگزير مي بايد به 

در دراز مدت، . آينده موكول شوند
نبود ميل به سرمايه گذاري، سبب كند 

رشد بخشهائي از دنيا مي شدن روند 
شود كه نياز به سرمايه گذاريهاي 

امريكاي التين و . خارجي دارند
كشورهاي اروپاي شرقي بخشي از 
جهان هستند كه روند رشدشان كند 

  .مي شود
 بخش بانكي قرباني اثرات ويرانگر ●

نقدينه مسئله اي .  كمبود سرمايه است
بخصوص . جدي براي بانكها مي شود

 كوشش مي كنند بحران مالي كه بانكها
در همه جاي دنيا، .  به آنها سرايت نكند

بانكها از اعتباراتي كه اعطا مي كردند، 
اما اثر كاستن از اعتبارات بر . كاسته اند

زيرا در . اقتصاد اروپا شديد تر است
اروپا، بخش بانكي سخت با بخش 

و بخش صنعت . صنعت در تعامل است
بنوبه . نه داردبيشترين نياز را به نقدي

خود، نظام بانكي نياز به جريان پول از 
اين . بخش صنعت به بانكها دارد

وابستگي متقابل شديد در اقتصاد 
  . امريكا  وجود ندارد

 اثر ديگر بحران مالي بر اقتصاد ●
جهان، كاسته شدن از ميزان و كند 

نتيجه آن . شدن روند رشد است
كاهش تقاضا و در نتيجه، كاهش توليد 

كاهش توليد صنعتي، . صنعتي است
موجب كاهش تقاضا براي ماشينهاي 

اين اثر بر اقتصادهاي . صنعتي مي شود
كشورهاي آسيائي، بخصوص چين 

اثر دوم بحران بر اقتصاد . عيان است
كشورهائي است كه كارهاي مصرفي 

از صادارات اين . را توليد مي كنند
بيشتر كشورهاي . كشورها  كاسته ميشود

  .اي التين از اين كشورها هستندامريك
 كشورهاي حوزه خليج فارس از اين ●

نظر كه تقاضا براي نفت كاهش مي 
پذيرد و در نتيجه قيمت نفت پائين مي 

  با وجود اين، .  آيد، زيان مي بينند
 كشورهائي كه ذخيره ارزي دارند و -

مي توانند ضربه بحران را تحمل كنند، 
رويه ناگزير هستند صرفه جوئي را 

كنند زيرا معلوم نيست بحران اقتصادي 
مي . تا چه زمان بطول مي انجامد

 ميليارد دالر 126دانيم كه عربستان 
براي سرمايه گذاري در افزايش 
ظرفيت توليد و صدور نفت خام 

كشورهاي . سرمايه گذاري مي كنند
نفت خيز عرب نيز از عربستان تقليد مي 

اين كشورها فرصت بحران را . كنند
براي افزايش ظرفيت صدور نفت و 
تسلط كامل بر بازار نفت مغتنم مي 

  .شمارند
 از كشورهاي خاورميانه ايران -

كشوري است كه سرمايه الزم براي 
سرمايه گذاري در صنعت نفت را 

ذخاير ارزي خود را نيز به . ندارد
گرفتار مجازات . مصرف رسانده است
لذا فشار بحران . اقتصادي نيز هست

بنا بر . بر اين كشور زياد استمالي 
اين، وقتي بحران پايان مي پذيرد، 
ايران موقعيت ضعيف تري در اوپك و 

  .      بازار نفت خواهد داشت
  

گروه اقتصاددانان كه بحران را 
تا تابستان : پيش بيني كرده بود

 مي بايد  با نظام 2009سال 
  :پولي جهاني بريد

  
، گروه 2008 نوامبر 16در ◄ 
ددانان پيش بيني كننده بحران اقتصا

 خود را انتشار 29كنوني، هشدار شماره 
  :داده اند

 كشور در 20 اجتماع سران ●
 نوامبر ١۵ و 14واشنگتن، در روزهاي 

، بنفسه يك جهت ياب تاريخي 2008
زيرا پايان انحصار غرب، بيش از . است

انگلستان و (همه آنگلوساكسن ها 
 مالي  ،  بر حكومت اقتصادي و)امريكا

اما از ديد گروه ما، اين .  را اعالم كرد
اجتماع به روشني نشان داد كه اين 
گونه اجتماع سران، در برابر بحران 
. اقتصادي، بي فايده و بي اثر هستند

خطاهاي (زيرا تنها به عالئم مرضي 
بانك و ديگر مؤسسات مالي و پولي، بي 

 شديد بازارهاي مالي و ارزها يثبات
دازند و به علت اصلي مي پر...) و

بحران سيستماتيك همه جانبه كنوني 
به سخن روشن، به . نمي پردازند

فروريختن نظام پولي برتون وودس 
كه بر دالر بمثابه پايه بناي پولي جهاني 

بدون باز نگري كامل . نمي پردازند
 ايجاد شده 1944نظام پولي كه در 

، 2009است، آنهم از حاال تا تابستان 
ظام كنوني و اقتصاد امريكا ورشكست ن

كه نقش قلب را در نظام اقتصادي 
جهان بازي مي كنند، تمامي دنيا را 
گرفتار بي ثباتي اقتصادي و اجتماعي و 
سياسي و استراتژيك بي سابقه اي 

  . خواهد كرد
 چهار پديده اساسي از اين پس در ●

فروپاشي نظام پولي جهاني در جريان 
  : عمل خواهند كرد2009سال 

 ضعيف شدن سريع بازيگراني كه – 1
نقش اصلي را دارند يعني امريكا و 

  .انگلستان
 سه ديدگاه در باره سلطه عمومي – 2

بر اقتصاد جهان، سبب اختالف و تقابل 
 مي 2009بازيگران اصلي از حاال تا بهار 

اين بازيگران عبارتند از اياالت . شود
متحده و اتحاديه اروپا و چين و ژاپن  

  .وسيه و برزيلو ر
 شتاب گرفتن مهار گسيخته حركت – 3

عوامل  ثبات زدائي در دهه هاي اخير 
  و. 
 متكاثر شدن وارد، شدن ضربه و – 4

  .بازگشت ضربه با شدتي به تمام
     از اين چهار عامل، گروه ما  به دو 

از . عامل اول و چهارم پرداخته است
اين رو، به توضيح دو عامل دوم و سوم 

  :دازيممي پر
 تب و بي قراري كه رهبران دنيا را ●

 بدين سو، در 2008از اواخر سپتامبر 
خود گرفته است جهانيان را در 

مسئوالن . وحشت فرو برده است
سياسي تمامي جهان نيك دريافته اند 

اما در نيافته . كه خانه آتش گرفته است
. اند كه خانه از پاي بست ويران است

بارزه با آتش با بهتر كردن تجهيزات م
. سوزي نمي توان مشكل را حل كرد

براي اين كه وضعيت را نيك دريابيم، 
دو  آسمان خراش نيويورك را مثال 

اين دو آسمان خراش :  مي آوريم
براي آن فرو نريختند كه آتش نشانها 

يزات آتش نشاني هدير رسيدند و تج
از آن رو فرو ريختند كه . كافي نبودند

 تحمل ضربه هاي به آنها ساختي براي
 همزمان برخورد دو هواپيما با تقريبا 

  . برج ها، نداده بودند
     نظام پولي جهاني كنوني ساختي 

دو آسمان : مشابه آن دو برج را دارند
خراش، برتون وودس است و 

بحران «  عبارتند از پيماهاهوا
ورشكست «، »بحران اعتبار«و » سابپيريم

» « ركود اقتصادي«، »هاي بانكها
كسر «، »انقباض اقتصادي شديد امريكا

  ... و» بودجه هاي امريكا
     رهبران كنوني، از جمله اوباما، در 
دنيائي بار آمده اند كه زير چشم ما 

اينها نمي توانند . دارد فرو مي ريزد
. راه حلهاي الزم را به انديشه آورند

همه آنها، همانند رؤساي بانكهاي 
 و 2006لهاي مركزي نتوانستند در سا

  وسعت بحران كنوني را به تصور 2007
اين دنياي آنها است كه زير .  آورند

باورها و . چشمشان ناپديد مي شود
تصورهاي آنها هستند كه اعتبار مي 

بنظر گروه ما دست كم مي بايد .  بازند
 درصد رهبران اصلي دنيا تجديد 20

شوند تا بتوانند راه حل هاي درخور 
در حقيقت، رهبران .  دبه عمل درآورن

جديدي كه مي خواهند راه حل ها را 
به اجرا بگذارند، پيش از آنكه برگزيده 
شوند، مي بايد از  طبيعت واقعي 

  . بحران آگاه شده باشند
از نظر گروه ما، هرگاه  رهبران  ●

 دانش  ماه آينده،  اين3جهان، ظرف 
 ماه آينده راه 6 نجويند و ظرف هارا

ا به اجرا نگذارند،  حلهاي بايسته ر
قرضه امريكا  در تابستان يكي از دو راه 

اعالن ورشكست : حل را خواهد جست
دولت امريكا و يا كاهش شديد ارزش 

انگلستان كه به اندازه امريكا .  دالر
  مقروض است و كشورهاي ديگري نيز 

كه وابسته به اقتصاد امريكا، يكي بعد از 
ديگري، همين سرنوشت را پيدا 

  . هند كردخوا
     در اين باره، نقش اروپائيان اساسي 

منطقه يورو بخصوص مي بايد . است 
در « : پيامي محكم به امريكا بفرستد

، امريكا مي رود تا در چاه 2009سال 
  تاريك اقتصادي و مالي بيفتد هرگاه  
  6 در صفحه

  

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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» امتيازهاي«بهر قيمت بخواهد به 
وقتي دنيا روي . گذشته خود بچسبد

الر خط كشيد، ديگر براي گفتگو د
بسيار دير خواهد بود زيرا موضوعي 

با ذخيره .  »براي گفتگو نمي ماند 
 ميليارد دالري كه منطقه ۵۵٠ارزي 

يورو دارد و بعد از چين و ژاپن، 
( سومين صاحب ذخيره دالري است 

برابر با روسيه هرچند روسيه رقم دقيق 
ن داراي وز) و شفافي را ارائه نمي كند

ديپلماتيك و اقتصادي و مالي و 
بازرگاني الزم هست براي آنكه امريكا 
را برآن دارد كه با واقعيتها رويارو 

تمامي اروپا از اقدام منطقه يورو .  شود
زيرا كشورهائي . حمايت خواهد كرد

هم كه عضو منطقه يورو نيستند، يا ارز 
و يا اقتصادشان و يا هر دو دستخوش 

 بدون منطقه .بحران شديد هستند
يورو، چشم اندازهاي كوتاه و ميان 

وانگهي، يورو .  مدتشان تاريك هستند
تنها ارزي است كه شمار روز افزوني از 
دولتها طالب  پيوستن به آن مي شوند 
حتي كشورهائي چون ايسلند و 

كه طالب پيوستن به آن ... دانمارك و
نبودند و يا چون لهستان و چك و 

اي در پيوستن عجله ... اسلواكي و
نشان نمي دادند، طالب پيوستن به 

  . منطقه يورو مي شوند
 اين امر كه فايناشال تايمز شروع ●

كرده است به تهيه فهرست دارائي 
هاي مادي دولت فدرال گوياي 
. آنست كه زمانه ديگر شده است

روزنامه  پايگاههاي نظامي، ساختمانهاي 
فهرست و ارزش ... دولتي و موزه ها و

 ميليارد دالر برآورد مي ١۵٠٠ا را آنه
 برابر كسر و اين رقم احتماال . كند

.   است2009بودجه امريكا در سال 
پس چه جاي تعجب اگر تايوان كه 
بلحاظ امنيت خويش سخت وابسته به 
امريكا است، از خريدن اوراق بهادار 

Fannie Mae  و  Freddie Mac  
اين دو يكي از سه . خودداري مي كند

ش قرضه هاي دولتي امريكا را ببار بخ
آورده اند و دولت فدرال هم از 

و يا . داده است» نجاتشان «ستگيورشك
ژاپن فروشنده اوراق خزانه داري 

  .امريكا گشته است
 آنهائي كه به رغم اندرزهاي دو سال ●

 Freddie و Fannie Maeاخير ما در  
Mac سرمايه گذاري كرده اند و يا 

را در بورس بكار سرمايه هاي خود 
انداخته اند و يا در بانكهاي بزرگ 
امريكا و يا در نظام بانكي سرمايه هاشان 
را فعال كرده اند، اين طور  تصور 
كرده اند  كه نخواهند گذاشت طوفان 

حاال كه طوفان زده . اقتصادي برخيزد
شده اند، وحشت كرده اند و چون 
آمادگي الزم را براي تن دادن به راه 

همانطور كه ما در . نيافته اندحلها 
 توضيح داديم، بحران 28هشدار شماره 

بانكي چاشني انفجار بحران بود و 
اينك مرحله چهارم بحران يا زمان 

  .بروز پي آمدهاي آنست
ورشكست رژيم مافياها : انقالب اسالمي

در همه قلمروهاي سياسي و اقتصادي و 
ديني و فرهنگي و قرار دادن جامعه 

 برابر فقر و خشونت و آسيبهاي ايراني در
اجتماعي، احمدي نژاد را گرفتار هزيان 

هزيان گوئي كه خاص . گوئي كرده است
بيماران رواني است وقتي خود را در بن 
بست مي يابند و مي كوشند با گريز به 
دنياي مجازي، واقعيت را به دست 

ما با : روزي مي گويد. فراموشي بسپرند
نيز مي )  دالر5بشكه اي ( دالري 5نفت 

روز . توانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم
ديگر، معلم اقتصاد و جامعه شناسي مي 
شود و خط بطالن بر اقتصاد و جامعه 

قتصاد روز سوم، ا. شناسي غرب مي كشد
 براي همه ايران را الگو مي كند آنهم

اما واقعيتي كه او از آن مي ! جهان

گريزد، روز به روز طاقت شكن تر مي 
  :شود

  
اقتصاد ايران گرفتار رانت 
خواري و وابستگي به نفت 
و واردات و در گير بحران 

  :جهاني
  

بزرگ ترين موج رانت * 
  :خواري در تاريخ اقتصاد ايران

  
، سرمايه نوشته سعيد 1387 آذر 9در ◄ 

 موج ني تربزرگ« ليالز را زير عنوان 
» راني اقتصاد اخي در تاريرانت خوار

  :انتشار داده است
 سي ارائه شده توسط رئي رسمآمار    

 كه رقم مطالبات يكل بانك مركز
 ارديلي هزار م31 را يمعوقه شبكه بانك

 ني بزرگ ترانگريتومان عنوان كرده، ب
 ي به منابع اقتصاديموج دست انداز

 و 1383 سال اني تا پا . استرانيا
 سال عمر شبكه كصدي از شيظرف ب

لبات  ارزش كل مطاران،ي در ايبانك
 خود كمتر اني مشتراز معوقه بانك ها

 تومان بود و اكنون ارديلي هزار م4از 
 برابر عملكرد 7 م،ي سال و نسه در مدت

به .  ماقبل شده استكصدسالي
 از رانت ي توان موجي ميدشوار
 را از راني اقتصاد اخي در تاريخوار

 . كردداي بزرگ تر پنيا
 سه نوع دادي روني علت اني ترياصل
 دولت نهم در مورد يري گميتصم
نخست آنكه .  بوده استي بانكالتيتسه

 فشار بر شبكه شيدولت نهم پس از افزا
 حداكثر وام ممكن به ي و اعطايبانك

 كبارهي به عزل ي كه حتانيمتقاض
 و وارد ي دولتي بانك هارانيمد

 ي خصوصيآوردن فشار بر بانك ها
د، نرخ بهره را چنان كاهش داد يانجام

 ندهيبرابر موج همزمان فزآكه در 
 ي و تالش براي وام بانكافتيتورم، در

.  شدي رانت ذاتيپس ندادن آن دارا
 دولت ليدر مرحله بعد و به سبب تما

 از ياري وام، بسشتري هرچه بيبه اعطا
 به ي و معتبري كافقهي وثرندگانيوام گ

 اساس ه كيافتي وام درنيعنوان تضم
 را هرندي و وام گيرابطه نظام بانك

 عهي دهد نزد بانك ودي مليتشك
 قهي بانك ها از آنان وثاينگذاشتند 

.  طلب نكردنديچندان محكم و معتبر
 جسته و ديدر وهله سوم، مطابق تاك

 مسووالن ارشد كشوربا استناد ختهيگر
 رندگاني اغلب وام گي فتاويبه برخ

 مهي جرداخت دارند بتوانند از پرديام
 نيبا ا. وند معاف ششاني وام هاركرديد

 ي بدهي ارندهيسه شرط، اگر وام گ
 مقرر دي خود را در سررسيبانك

 حركت كيبازپرداخت كند، 
 يهي مرتكب شده و بديضداقتصاد

 چشم در طي شرانياست كه تحت ا
 مطالبات معوقه زاني مدي بايبرهم زدن
  . هشت برابر شوديشبكه بانك

همان روش كه بانكهاي : انقالب اسالمي
كار برده اند، بانكهاي ايران به امريكائي ب

دستور احمدي نژاد بكار برده و فاجعه 
  .ببار آورده است

  

 بانكهاي شدن خطر ورشكست* 
سپرده : دولتي را تهديد مي كند
تي به ها را از بانكهاي دول

بانكهاي خصوصي انتقال مي 
ند اما براي وام به بانكهاي ده

 : دولتي مراجعه مي كنند
  

دنياي اقتصاد ، 1387 آذر 10در ◄ 
اين روزها عدم : گزارش كرده است

رضايت از اوضاع بازار پول به 
كنندگان سپرده  متقاضيان وام و عرضه

هاي  محدود نمانده و پس از بانك
هاي دولتي نيز  خصوصي، بانك

ناخشنودي خود را از سازوكار حاكم 
 . كنند بر بازار پول اعالم مي

علي صدقي، رييس شوراي عالي    
هاي دولتي خبر  ران عامل بانكمدي

مردم درحالي داده است كه 
هاي بانكي خود را براي  سپرده

هاي دولتي  دريافت سود بيشتر از بانك
هاي خصوصي  خارج و آن را به بانك

 براي اخذ وام به وكنند منتقل مي
 .آورند هاي دولتي هجوم مي بانك

اظهارات وي حاوي اين پيام مهم   
لتي به دليل هاي دو است كه بانك

، گيري دولت براي منابع آنها تصميم
هاي  توان رقابتي خود را با بانك

اند و همين  خصوصي از دست داده
موضوع باعث شده است كه جاده 

طرفه  هاي دولتي يك پول در بانك
شود؛ به اين صورت كه پول به صورت 
تسهيالت ارزان و يا خروج سپرده با 

هاي خصوصي در حال  مقصد بانك
ها است، درحالي كه  ك اين بانكتر

 از ورودي خبري ،در سوي ديگر جاده
 .نيست

هاي دولتي براي  راه حلي كه بانك    
اند و  رهايي از اين معضل ارايه كرده

ظاهرا تاييد بانك مركزي را نيز به 
الزام «حل  اند، راه دست آورده

هاي خصوصي به كاستن از نرخ  بانك
رساندن مدت و  هاي كوتاه سود سپرده

است كه » هاي دولتي آن به حد بانك
به اعتقاد كارشناسان نه تنها اوضاع 

كند، بلكه  هاي دولتي را بهتر نمي بانك
باعث سرايت اين اوضاع نابسامان به 

شود و  هاي خصوصي نيز مي بانك
ديري نخواهد پاييد كه اين بار شاهد 

ها به مقصد  خروج پول از اين بانك
 هدف سفته بازارهاي غيررسمي با

  .هاي ويرانگر باشيم بازي
  

ورشكستگي بسياري از * 
شركتهاي توليدي در نميه دوم 

 :سال آينده
  

گزارش كرده  ، هيسرما آذر 10در ◄ 
با توجه به ادامه روند بحران : است
 ي خارجي اقتصاد شركت هايجهان

 با كاهش ي بحران اقتصادريتحت تاث
 دي تولتي كاهش ظرفجهيتقاضا و در نت

 است كه ي در حالنيا. واجه شدندم
 و ينگي كمبود نقدزيدر كشور ما ن

 تيكاهش تقاضا موجب شده ظرف
ابد اما نه به ي كاهش ي تا حدودديتول

 كه در جهان در حال رخ يآن شدت
 عضو كانون ييبهروز شهدا .دادن است

 ريتحت تاث «: گفتيسهامداران حقوق
 به ي غربي شركت هايبحران جهان

 و با كاهش تقاضا و رفتهيذ پريشدت تاث
 مواجه شده اند دي كاهش تولجهيدر نت

 داتي كه تاكنون كاهش توليدر صورت
 ... به اندازه غرب نبوده استرانيدر ا

 ري تاخكي ما با يدي توليشركت ها«
 ...رندي پذي مرياز بحران تاثكه  يزمان
داشت عمده مصرف كننده  توجه ديبا

. ست دولت اراني در اي داخلداتيتول
 ي شركت هايدولت در نقش حام

 را در جهت حفظ ي اقداماتيديتول
به طور .  دهديمنافع صنعت انجام م
 ي جهاني هامتيمثال؛ با كاهش ق

 تمام شده فوالد ي بهاشيفوالد و افزا
 صنعت يي رهاي برادولت رانيدر ا

فوالد از معضل به وجود آمده با 
 تعرفه واردات به كمك شيافزا

فت تا آنها مجبور نشوند  ها شتايفوالد
 به نيي پامتيمحصوالت خود را با ق

 نيا. فروش رسانده و متضرر شوند
 هرچند كه به نفع صنعت است اما هيقض

  . شوديمصرف كننده از آن متضرر م
 تي وضعنيبا ادامه روند موجود ا...

 يني بشي نخواهد بود و پداريچندان پا
 از يمي موج عظي شود به زوديم

 در ميا در كشور تجربه كن ريورشكستگ
 تي وضعني از اي كه هنوز عوامليحال
  ». نشده استانينما
با «:  گفتيني بشي پني اهي در توجيو

 تا 50 دالر به 120 نفت از متيكاهش ق
 و افتهي كاهش زي دولت ندي دالر خر40

از آنجا كه دولت به عنوان مصرف 
 است با كم شدن قدرت ييكننده نها

 را يادي زي هانهيهز تواند ي نمد،يخر
 ني شارژ كند و با ادكنندگاني توليبرا

 بي آسيدي توليحساب شركت ها
 نيشتريب«:  گفتي و».ديخواهند د

 ي متحمل مييضرر را آن شركت ها
 خود را خارج از هيشوند كه سرما
 از يعني كنند ي منيسهامداران تام

 ي در حالي ارزرهي صندوق ذخقيطر
د را از  خوهي كه سرمايكه آن شركت

 كند ي مني سهامداران تاميآورده نقد
  ». تر استمني اطي شرانيدر ا
 راني مطلب كه در اني ااني با بييشهدا

 يي شركت ها به داراي هاينسبت بده
:  درصد است، گفت70 تا 65 يها باال

 مي روند موجود موج عظيداريبا پا«
 تجربه ندهي آوري را در شهريورشكستگ

شناس بازار  كارنيا» . كردميخواه
 يدر صورت«:  اظهار داشتهيسرما

 ني تواند مانع از ايدولت م
 طرح ي شود كه با اجرايكستگورش
 ي هاي گوناگون مثل بخشش بدهيها

 را به يكمك... شركت ها به بانك ها و
 نيشركت ها ارائه دهد كه در ا

 ي قرار مري بانك ها تحت تاثزيصورت ن
  ».رنديگ
  

م ايران در وارد كردن گند* 
 :مقام اول را پيدا كرد

  
:  1387 آذر 10به گزارش سرمايه ◄ 

 تن گندم ونيليامسال با واردات شش م
 دالر ونيلي م460 و ارديليبه ارزش دو م

 ني سال به بزرگ تر10 پس از رانيا
در .  شودي مليواردكننده گندم تبد

 در ي بازرگانري كه معاون وزيحال
 سال احتمال واردات شش يابتدا

 عنوان كرد نانهي تن گندم را بدبنويليم
 ونيلي قرارداد واردات شش منوناك

 محصول را به امضا رسانده نيتن از ا
  .اند

  
 ۵ معناي ما مي توانيم با نفت* 

دالري هم كشور را اداره كنيم 
  چيست؟

  
، فرارو، گفتگوي 1387 آذر 4 در ◄

خود را با سعيد ليالز در باره قول 
ري هم  دال5با نفت «: احمدي نژاد

انتشار داده » كشور را اداره مي كنيم
 :سعيد ليالز گفته است. است

 با درآمد يامكان اداره كشور حت«
 صفر در گذشته موجود بوده يارز

در دوران دولت دكتر مصدق . است
 از دو شي به مدت براني ايدرآمد نفت

 يعني 1333 و در سالديسال به صفر رس
د  پس از كودتا، كل درآممي ونكسالي

 ونيلي و چهار مي فقط سراني ايارز
 ي طور در سال هانيهم. دالر بود

 كشور را با مجموع 1377 و 1367
 دالر ارديلي كمتر از ده ميدرآمد نفت
 كار در گذشته انجام نيا. مياداره كرد

 ري امكان پذزي نندهيشده است و در آ
 .است

 منظور از اداره كشور ميني ببديما با«  
 اوال طي شرانين چراكه در چستيچ
 به شدت راني اي ناخالص داخلديتول

 ي بحران اقتصاد مي يابد و كاهش
سه سال اول - كشور را در دوينيسنگ

 واردات زاني م.ايثان. فرا خواهد گرفت
 كي ويهفت ماهه اول امسال س

 از مدت مشابه پارسال بوده شيدرصد ب
 آهنگ نياست و اگر دولت با هم

حدود هفتاد ادامه دهد تا آخر امسال 
 دالر واردات كاال و حدود ارديليوپنج م

 دالر هم واردات خدمات ارديلي مستيب
 داشت كه مجموع آن به نود ميخواه

  » . رسدي دالر مارديليو پنج م
 ني پنج دالر اي نفت بشكه ايمعنا

 به حدود راني اياست كه درآمد ارز
.  كندداي دالر كاهش پارديليچهار م
 تواند با نود و ي چگونه مشانيحاال ا
 87 دالر واردات در سال ارديليپنج م

 يالرديليخودش را با درآمد چهار م
 سئوال كيانطباق دهد خودش 

 ».بزرگ است
 متي است كه قني كار مستلزم انيا

از .  پنج هزار تومان بشودبايدالر تقر
 نژاد در ي احمدي آقاگريطرف د

 چي كند كه هي صحبت را مني ايحال
 كه دولت خودش را ستي نينشانه ا

 بلكه چي كه هي نفت پنج دالريبرا
 هم آماده ي نفت پنجاه دالريبرا

  .كرده باشد
 يدالر اداره با نفت پنج يتوانائ    
ما در سال . استاز امكان  دور يليخ

 اجي ده دالر احتي به نفت بشكه ا1377
 پنج ي رشد اقتصادكي تا به ميداشت

تر از  اما االن با نفت كممي برسيدرصد
 را نكاري شود ايهفتاد و پنج دالر نم

 ». كرد
  

با وجود وعده خود كفائي، * 
در نزديك به تمام محصوالت 
كشاورزي اساسي، كشور به 

  :خارج وابسته شده است
  

، حسن روحاني، عضو 1387 آذر 4در 
و نماينده » يمجلس خبرگان رهبر«

خامنه اي در شوراي عالي امنيت ملي، 
 دولت نيغاز كار ادر آ «:گفته است

 اعتماد ي رااني مربوطه در جرريوز
 ملت قول داد ندگاني به نما مجلس،

كه كشور در محصوالت گندم از 
، برنج و 1385، جو از سال 1384سال

 يبه خودكفائ1387ذرت و شكر تا سال 
 ات واردكهيدر حال. رسد يكامل م

 155 و ونيلي مكي 1385گندم در سال 
 6 به كي نزد1387هزار تن و در سال 

واردات جو درسال .  تن استونيليم
 ماهه اول ۵ هزار تن و در 196، 1386

. رسد يهزار تن م270، 87سال 
 و ونيلي، دوم85واردات ذرت در سال 

 ونيلي دو م86 هزار تن و در سال 909
 سال ماهه ۵هزار تن و در   683و 
 هزار تن 390 و ونيلي مكي زي نيجار

 تنها 83در سال  كه يدر حال. باشد يم
   هزار تن شكر وارد كشور شده بود 190

  
  7 در صفحه

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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 واردات شكر م،ي نداشتي كمبودچيو ه
 هزار تن 481 و ونيلي دو م٨۵درسال 

 هزار 196 و ونيلي مكي 86و درسال 
 .تن بوده است

 كي، ٨۵ در سال زيواردات برنج ن    
، 86 هزار تن و در سال 216 و ونيليم
 ماهه 5زار تن و در  ه67 و ونيلي مكي

.  هزار تن بوده است423 يسال جار
، 83 حبوبات هم كه در سال نهيدر زم

 مي هزار تن محصول صادر كردكصدي
 صادرات متاسفانه يجا ،به86درسال 

 .مي هزار تن وارد كردصد كي
 پنبه در دي كه تولدهد يآمار نشان م    

 سطح نيتر ني به پائ86 و 85 يسالها
در .  استدهي رسرياخ سال 60خود در 

 هزار تن   7/ 4، 82 در سال كه يحال
هزار 4/ 10پنبه وارد شده و در مقابل 

هزار 2/ 44، 85تن صادر شده، درسال 
 هزار تن صادر 4تن وارد شده و فقط 

 از ي كه در برخيكشور. شده است
 هزار تن پنبه صادر 90سالها حدود 

 در سال گذشته مجبور به كرده يم
 هزار تن پنبه شده 60 واردات حدود

بارتر آنكه در محصوالت  تاسف. است
 كه صادرات ما در حد وهي و ميباغ

  ، واردات ما 83واردات بوده؛ مثال در 
 264/2هزار تن و صادرات ما   1/ 288

متاسفانه واردات . هزار تن بوده است
هزار     5/ 339، 87 ماهه اول سال 5در 

  .»تن بوده است
  

رد دالري  ميليال4كاهش * 
  :»غير نفتي«صادرات 

  
 گزارش كرده اعتماد، 1387 آذر 4در 

در حالي كه رئيس دولت نهم : است
مدعي است بحران جهاني هيچ تاثيري 
بر اقتصاد ايران ندارد، رئيس سازمان 
توسعه تجارت از كاهش سه تا چهار 
ميليارد دالري صادرات غيرنفتي كشور 
در پي بروز بحران اقتصادي جهان 

مهدي غضنفري معاون .مي دهدر خب
وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه 

مي تجارت در گفت وگو با فارس 
 بحران مالي غرب و طرح : گويد

تحول اقتصادي دو موضوع مهمي 
هستند كه مي تواند روي تجارت 
خارجي كشور اثرگذار باشند لذا 
سازمان توسعه تجارت با گروهي از 

ال محققان و صاحب نظران در ح
بررسي آثار اين بحران هستند و برآيند 
اين بررسي ها نشان مي دهد بايد چه 
حمايتي از توليدكنندگان، 
صادركنندگان و واردكنندگان صورت 

  .پذيرد
  

انگلستان و فرانسه در كار * 
افزودن بر فشارهاي اقتصادي به 

 :ايران
  
، فرارو  گزارش 1387 آذر 5در  ◄

 25 (مزي تاننشالي فايسيروزنامه انگل
 :را انتشار داده است) نوامبر

 و فرانسه در صدد هستند ايتانيبر   
شركت هاي مالي و انرژي را وادار به 
. متوقف كردن معامله با ايران كنند

 كه به گفته مقامات، تالشي براي كاري
افزايش فشار بر برنامه هسته اي تهران 

 .است
 اقدام لندن و پاريس كه در قلب اين   

رد بين المللي جديد براي يك راهب
افزايش فشار بر تهران از طريق 
ابزارهاي غير رسمي قرار دارد ، بر 
شركت هايي متمركز  است كه با بخش 
كليدي اقتصاد ايران سر و كار دارند ؛ 

 نفت و شيمانند بانكداري و بيمه، پاال
 يها بخش گريگاز طبيعي مايع و د

 . حساساريبس

ه گذشته در حالي كه گزارش هفت    
 كه حاكي از آن بودسازمان ملل 

تهران در حال انباشتن اورانيوم غني 
شده است، لندن و پاريس سعي دارند 

 ، »ترغيب اخالقي«با استفاده از 
شركت ها را وادار كنند تجهيزات و 
خدمات بسيار  ضرور و مورد نياز را به 

  . نفروشنداسالميجمهوري 
:  ديپلمات ارشد اروپايي گفتيك    

 به تحريم هاي سازمان ملل يديما  ام«
 زيرا روس ها و چيني ها آن ميندار

بنابراين ما . تحريم ها را نمي خواهند
بايد با كشورهاي هم فكر همكاري 

كشورهاي اروپايي و آمريكا در . كنيم
صدد هستند در ميان وحشت فزاينده 
از اين كه ايران مي تواند تا سال 

يد كند و  يك سالح هسته اي تول2010
اميد به انجام گفت وگوهاي مستقيم 
بين ايران و دولت باراك اوباما رييس 
جمهور منتخب آمريكا، موضع 

 بهبودمذاكراتي خود را در برابر تهران 
 .بخشند

اكنون به ويژه با توجه به اهميت     
بيمه كردن كشتي هاي نفتي كه چرخ 
اقتصاد كشور را به حركت در مي 

 از بخش هاي مورد  يكيبيمه،  آورند
 .هدف است

بريتانيا مي      يك مقام حكومت 
 تعداد شركت هايي كه بيمه :گويد

شركت (اتكايي دارند و به طور مؤثر 
بيمه كننده را بيمه مي كنند ، ) هاي

اگر بتوانيد اين گروه . نسبتا كم است 
ها را در كنار خود داشته باشيد، مي 
ر توانيد قدرت زيادي براي اعمال فشا

بر شركت هاي انرژي كه با ايران 
.  داشته باشيدمعامله مي كنند، 

 شيتجهيزات پاالجلوگيري از فروش 
 فشار بزرگي  عاملنفت به ايران نيز 

ايران داراي ذخاير نفتي . است
هنگفتي است ولي توانايي آن براي 

 و كم يار بنزين، بسدي نفت و تولشيپاال
 .وارد كننده اساسي بنزين است

 همچنين داراي ذخاير گازي راناي   
ولي براي تبديل آن به گاز . بسيار است

 به كشتي ها به و پمپاژ آنطبيعي مايع 
  .فن آوري نياز دارد

در همان حال كه : انقالب اسالمي
نهاونديان، رئيس اطاق بازرگاني و صنعت 
هشدار مي دهد كه بايد اسباب لغو 
مجازاتهاي اقتصادي را فراهم آورد تا 

اد كشور از پا در نيايد، رژيم مافياها اقتص
همچنان در كار ادامه دادن به بحران 

  :اتمي است
  

 جنگ –بحران اتمي 
 – ترور در بمبئي –

قرارداد امنيتي عراق 
  : امريكا-

  
  

ذخيره كردن اورانيوم غني 
شده و خطر توليد بمب 

  :اتمي توسط ايران
  

، فينانشال تايمز 2008 نوامبر 19در ◄ 
است كه به گزارش آژانس خبر داده 

بين المللي انرژي اتمي، ايران به 

ذخيره كردن اورانيوم غني سازي شده 
مشغول است و اين امر، اوباما را با 

گزارش مي . مشكل روبرو مي كند
گويد كه ايران بسرعت بر ذخيره 
اورانيوم غني شده مي افزايد و  بديهي 
است كه اين اورانيوم را مي تواند در 

آژانس مي .  مب اتمي  بكار بردتوليد ب
 كيلو  اورانيوم غني 630ايران : گويد

)  درصد۵ تا 4(شده در سطح پايين 
.  كيلو داشت480در ماه اوت، . دارد

كارشناسات مي گويند با اين آهنگ، 
ايران تا سال آينده مقدار اورانيوم 
الزم را براي توليد بمب اتمي خواهد 

ي تنها كافي است ميزان غن. داشت
  .شدن را باال ببرد

     كليف كوپچان، تحليل گري از 
ايرانيها كار : گروه اروآسيا، مي گويد

خود را پيش مي برند، فتح باب 
اورانيوم با ميزان . ديپلماتيك نمي كنند

اينها . پائين غني شده انبار مي كنند
. برنامه اتمي خود را به پيش مي برند

يگر اگر هم ما هنوز نمي دانستيم، بار د
به ما حالي مي كنند كه ما مشغول كار 

  .خود هستيم
، سفير امريكا در گرگوري شولتز◄ 

 27آژانس بين المللي انرژي اتمي، در 
با توجه به گزارش :  نوامبر، گفته است

اخير آژانس، كامال محتمل است كه 
ايران در آينده اي كه هنوز نمي دانيم 
كدام تاريخ خواهد بود، بمب اتمي 

  . خواهد كردتوليد 
، هاآرتص  نظر 2008 نوامبر 23در ◄ 

كارشناسان را در باره زمان الزم براي 
يافتن توانائي توليد بمب اتمي را انتشار 

  :داده است
 حاكي از آنند كه ايران گزارشها ●

 سانتريفوژي در نطنز بكار 3800
 رژيم اعالم كرد شماره –انداخته است 

  و - ا. رسانده است ا۵٠٠٠آنها را به 
 درصد 80 تا 70اين سانتريفوژها با 

 3000ايران .  ظرفيت كار مي كنند
سانتريفوژ ديگر نيز نصب كرده است اما 

تا .  هنوز آنها را بكار نيانداخته است
 سانتريفوژ 9000پايان سال، ايران 

آژانس بين . آماده كار خواهد داشت
المللي انرژي اتمي مي گويد 

 630 كنند،  كه كار مييسانتريفوژهاي
  . كيلو اورانيوم توليد كرده اند

  اين اورانيوم را نمي توان در توليد ●
اما برخي از . بمب اتمي بكار برد

كارشناسان بر اين نظر هستند كه از 
لحاظ نظري، اين مقدار اورانيوم براي 
توليد بمب اتمي كافي است هرگاه 

  .درجه غني سازي آن را باال ببرند
ن كه ايران بتواند      اما براي اي

توانائي فني و غير آن را براي باال بردن 
غني سازي اورانيوم  پيدا كند، مي بايد 

  . يك رشته عوامل را خنثي كند
    يك مقام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي ايران تا اين زمان تكنولوژي 

با وجود .  خود را ارتقاء نبخشيده است
ر اين، اگر ايران با همين آهنگ بكا

 سال و نيم 1 تا 1ادامه دهد، ظرف 
ديگر مي تواند بمب اتمي خود را 

  . بسازد
     مك كومارك سخنگوي وزارت 
امور خارجه امريكا از آژانس بين 
المللي انرژي اتمي خواست تدابير 

ما .  سخت تري عليه ايران اتخاذ كند
از شوراي حكام خواهيم خواست كه 

از پيام محكمي به ايران بدهد حاكي 
اين كه مي بايد از خواستهاي جامعه 

  .بين المللي تمكين كند
 رژيم خبر ، 2008 نوامبر 21در  ◄

. نيويورك تايمز را تكذيب كرد
نيويورك تايمز خبر داده بود كه بنا بر 
گزارش آژانس بين المللي انرژي 

 كيلو اورانيوم غني 630اتمي، ايران 
ميزان غني . شده ذخيره كرده است

.  اورانيوم پائين استشدن اين 
نيويورك تايمز نظر كارشناسان را در 

باره گزارش آژانس پرسيده و آنها  
گفته بودند اين مقدار اورانيوم براي 

البته آنها .  توليد بمب اتمي كافي است
توضيح داده بودند كه بايد ميزان غني 
سازي اورانيوم را باال ببرند اما 

در تكنولوژي الزم براي اين كار را 
عالوه بر اين، مي بايد به . اختيار ندارد

نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  .نيز پايان ببخشند

  
 فرستادن -حمله اسرائيل به ايران

قرار دادن قمر  موشك توانا به
 اعدام -مصنوعي در مدار زمين 

تمركز قواي امريكا -جاسوس؟
  :در مرزهاي ايران 

  
رائيلي ،  منابع اس2008 نوامبر 21در ◄ 

به تايمز گفته اند احتمال حمله نظامي 
:  اسرائيل به ايران قوي تر شده است

منابع اطالعاتي اسرائيل مي گويند 
احتمال حمله نظامي اسرائيل به ايران 
بطور قابل مالحظه اي قوي تر شده 

ژنرال نهوشتان، فرمانده نيروي . است
هوائي اسرائيل، در مصاحبه با اشپيگل، 

واي تحت فرمان او آماده ق: گفته است
. اند تجهيزات اتمي ايران را نابود كنند

قواي هوائي اسرائيل قوي و توانا به 
انطباق با هر شرائطي را دارد و آماده 
است آنچه را از او بخواهند، عملي 

  .كند
     موشه يألون، فرمانده نظامي سابق 

اسرائيل :  اسرانيل نيز گفته است
م را براي حمله توانائي هاي نظامي الز

موفقيت آميز به تأسيسات اتمي ايران را 
. حمله هوائي پايان كار نيست.  دارد

به دنبال آن، ما مي بايد آن را با 
عمليات نظامي كارساز  ضد تجهيزات 
اتمي  و منافع رژيم ايران ادامه دهيم 
و امكان بازسازي ويران شده ها را به 

  . او ندهيم
عات ارتش      اما رئيس اداره اطال

: اسرائيل، آموس يادلين مي گويد
بحران اتمي دنيا و انتخاب اوباما به 
رياست جمهوري امريكا، امكانهاي 
حمله نظامي به تأسيسات اتمي را از بين 

  .برده اند
وي پرس . ،  تي2008 نوامبر 28  ◄

اسرائيل براي : گزارش كرده است
حمله به تأسيسات اتمي ايران، از حريم 

.  كيه استفاده خواهد كردهوائي تر
نخست گفته مي شود از حريم هوائي 
عراق استفاده خواهد كرد اما  اينك، 

اسرائيل از : شارل كروتامر مي گويد
فضاي تركيه براي حمله به تأسيسات 
اتمي ايران استفاده خواهد كرد و 
همان روش را بكار خواهد برد كه در 
  . حمله به تأسيسات اتمي سوريه بكار برد

    ساندي تايمز گزارش مي دهد كه 
اسكاداران هاي نيروي هوائي اسرائيل، 
در بيابان نگو، براي پيدا كردن 
آمادگي حمله به تأسيسات اتمي ايران 

با اينهمه، مقامات .  تمرين مي كنند
اسرائيل معترفند كه حكومت بوش به 
اسرائيل گفته است نبايد پيش از آنكه 

آغاز كند حكومت اوباما كار خود را 
اما اهود اولمرت، .  به ايران حمله كند

نخست وزير اسرائيل تكذيب مي كند 
امريكا اخطاري به اسرائيل كرده باشد 
و يا با حمله نظامي اسرائيل به ايران 

  .مخالفت كرده باشد

، دبكا نيوز از 2008 نوامبر ٢۵ در ◄
واشنگتن گزارش كرده است كه در 
ديدار اولمرت با بوش،  رئيس 
جمهوري امريكا يكبار ديگر به اولمرت 
هشدار داد  در مدتي كه از رياست 
جمهوري او مانده است، نبايد در 
.  خاورميانه به عمليات نظامي دست زند

اولمرت نيز حكومت بوش را متهم 
كرده است كه شليك راكتها از غزه به 
اسرائيل را وسيله و پادشاه اردن را 

دن واسطه كرده است براي نزديك ش
با حماس با وجود اين كه اين سازمان 
را در فهرست سازمانهاي تروريست 

  . قرار داده است
     حكومت بوش از پادشاه اردن 
خواسته است از سوريه و رهبر حماس، 
خالد مشعل كه در سوريه بسر مي برد 
بخواهد كه حماس از شليك راكتها به 

  .اسرائيل خودداري كند
وشيتد پرس ، آس2008 نوامبر 27در ◄ 

از تل اويب گزارش كرده است كه 
تحليل گران اسرائيل به هاآرتص گفته 
اند با وجود اينكه ايران ادعا مي كند 
پرتاب موشك توانا به قرار دادن قمر 
مصنوعي در مدار زمين موفق بوده 
است، اما حقيقت اينست كه ناموفق 

  . بوده است 
 نوامبر، تلويزيون ايران اعالن 26     در 

كرد كه ايران با موفقيت موشك دومي 
اوزي . را به فضا پرتاب كرده است

روبين كه در گذشته بر اجراي برنامه 
دفاع موشكي اسرائيل نظارت داشته 

تحليل : است، به هاآرتص گفته است
گزارش خبري و عكسهاي در اختيار 
نشان مي دهند كه ايرانيها يك راكت و 
د نه يك موشك به فضا پرتاب كرده ان
از . و اين راكت به فضا نرسيده است

ديد من، اين عمل ايران جنبه تبليغاتي 
ندارد اما نمي دانم هدف از آن 

 » 2كاوش گر «نام راكت . چيست
  .است
، 2008) 87 آبان 27(  نوامبر 17 در ◄

:  خبرگزاري فرانسه گزارش كرده است
رژيم مهندس علي اشتري را به جرم 

. ام كردجاسوسي براي اسرائيل، اعد
مدير كل اداره ضد جاسوسي واواك  

با اعالم اعدام اين جاسوس : گفته است
ما خواستيم نشان بدهيم كه جنگ 
اطالعاتي جديد با دشمن آغاز شده 
  . است و اين جنگ بسيار جدي تر است

     مقام واواكي كه خبرگزاري فارس 
علي : نامش را نبرده است گفته است

ا كسب و در اشتري اطالعات محرمانه ر
تقال مي . اختيار اسرائيل مي گذاشت

كرد در مراكز حساس كشور نفوذ كند 
وي . و بنفع اسرائيل جاسوسي كند

تجهيزات معيوب به مؤسسات تحقيقاتي 
برابر اعترافات اشتري .  مي فروخت

كه خبرگزاري فارس انتشار داده است، 
او قطعات الكترونيك دستكاري شده را 

 و به مراكز نظامي از موساد مي گرفته
  .ايران مي فروخته است

،  سي ان ان از 2008 نوامبر 26در ◄ 
قول خبرگزاري فارس اطالع داده 

 جاسوس 3است كه اطالعات سپاه 
قاضي .  اسرائيل را دستگير كرده است

اين عده در : مرتضوي گفته است
سازمان (تماس مستقيم با موساد 

اينها در . بوده اند) جاسوسي اسرائيل
هرزليا و كائزارا، واقع در اسرائيل، 
تعليم بمب گذاري و آدم كشي ديده 

  .  اند 
جعفري، فرمانده كل سپاه گفته است 
كه دستگير شدگان در باره مراكز 
نظامي و اتمي ايران اطالعات كسب و 

  . در اختيار موساد قرار مي داده اند
     يك هفته بعد از اعدام علي اشتري 

اي اسرائيل، به جرم جاسوسي بر
دستگيري اين عده از سوي سپاه و 

  .قاضي مرتضوي اعالن شد
  8 در صفحه

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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 RIA، 2008 نوامبر 27در ◄ 
Novosti از مسكو  از قول يك مقام 

بلند پايه اطالعاتي روس، گزارش 
كرده است  كه دواير اطالعاتي روسيه 
گزارش كرده اند قواي امريكا در 
 عراق در مرزهاي ايران متمركز شده

اين مقام مي گويد معني اينطور . اند
تمركز قوا آمادگي پيدا كردن براي 
عمليات زميني و هوائي عليه ايران 

اما از قرار، پنتاگون هنوز تماس .  است
نگرفته است چه وقت دست به حمله به 

  . ايران بزند
تمركز قواي :      همين مقام مي گويد

دريائي امريكا در خليج فارس، براي 
بار، به حدي رسيده است كه تنها اولين 

بهنگام حمله به عراق به اين حد رسيده 
استنيس و . ناوهواپيما بر جون سي.  بود

ناوگان همراهش عازم خليج فارس 
  . شده اند

     سرهنگ لئونيد ايواشو، نايب رئيس 
آكادمي علوم ژئوپليتيك روسيه، هفته 
: اي پيش از اين تاريخ، گفته بود

طرح مي كند براي حمله پنتاگون نقشه 
هوائي وسيع به زير بناهاي نظامي 

  . ايران در آينده نزديك
  

بوش از خطاي استراتژيك 
 –خود سخن مي گويد 

قرار داد امنيتي عراق و 
 رژيم –موضع موافق رژيم 

از گفتگو با اوباما استقبال 
  :مي كند

  
، آسوشيتدپرس 2008 دسامبر 2در ◄ 

ش، رئيس اظهار تأسفهاي ژرژ دبل يو بو
جمهوري امريكا را، در مصاحبه با 

ABC مخابره 2008 دسامبر 1 ، در ،
  :كرده است

 اينكه اقتصاد امريكا از دسامبر  از ●
منفي شدن ميزان (  گرفتار ركود 2007

شده است، البته غمگين ) رشد اقتصاد
از اينكه بحران مالي جهاني . هستم

سبب بي كاري مي شود، متأسفم و 
ن از بحران، هر كار براي خارج شد

  . ديگري الزم باشد، خواهم كرد
    من خود را مسئول ركود اقتصادي 
مي شناسم زيرا در دوران رياست 

با . جمهوري من روي داده است
وجود اين، فكر مي كنم وقتي تاريخ 
اين دوران نوشته خواهد شد، مردم 
درخواهند يافت شمار بزرگي از 
، تصميمهاي مربوط به وال استريت

پيش از آنكه من رياست جمهوري 
  .خود را آغاز كنم، اتخاذ شده بودند

من فكر مي كنم براي جنگ آماده  ●
بزرگ ترين تأسف من . نشده بودم

مربوط مي شود به اشتباه استراتژيكم 
در موضوع خطري كه صدام حسين و 

  . رژيم او براي امريكا داشت
 من مطمئنم برخي اشخاص به لحاظ ●

  .ا من به اوباما رأي داده اندمخالفتشان ب
  مجلس عراق قرار داد امنيتي با ◄

قرار بر اينست . امريكا را تصويب كرد
 ماه ديگر، مردم عراق در يك 6كه 

همه پرسي، نسبت موافقت با مخالفت 
  . خود را با آن اظهار كنند

، يونايتدپرس از 2008 نوامبر 24     در 
 كه تهران، به نقل از ايرنا، گزارش كرد

ايران از موضع دولت عراق در امضاي 
سعيد . قرارداد امنيتي، حمايت كرد

جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي  
نظرات پارلمان عراق و : گفته است

مقامات عالي روحاني در باره قرارداد 
امنيتي امريكا و عراق كه بر اساس حق 
حاكميت  و وحدت ملي عراق تنظيم 

هوري شده است، مورد تأييد جم
  . اسالمي ايران است

، رويتر گزارش 2008 نوامبر 27در  ◄
اسفنديار رحيم مشائي، : كرده است

معاون اول احمدي نژاد، در مصاحبه 
با خبرگزاري ژاپني كيودو ، گفته 

ايران از گفتگوي احمدي نژاد : است
ديدار و . با اوباما استقبال مي كند

گفتگوي اين دو رئيس جمهوري مي 
رئيس جمهوري ايران .  باشدبايد علني 
ديپلماسي  مستقيم بهترين : گفته است

  . راه به صلح است
، علي الريجاني، 2008 دسامبر 1 در ◄

: رئيس مجلس مافياها، گفته است
تقاضاي رسمي امريكا براي گفتگو با 
نمايندگان مجلس مورد توجه قرار مي 

احساس عمومي اينست كه زمان . گيرد
ه دو كشور شدمساعد گفتگوها ميان 

 بنا بر گزارش رسانه دولتي ايران، .است
بتازگي نماينده مجلس نمايندگان 
امريكا خواستار ديدار با نمايندگان زن 

  . مجلس ايران شده است
  

ترور در بمبئي فرآورده 
سياستهاي دولت هند و 

» مبارزه با تروريسم امريكا«
و يا سازمان يافته توسط 
اداره اطالعات ارتش 

  : و يا القاعده؟پاكستان
  

در باره عمليات : انقالب اسالمي
تروريستي در بمبئي، اظهار نظرهاي 

  :بسياري شده اند كه فهرست مي كنيم
، استراتفور اين 2008 نوامبر 27در ◄ 

  :ارزيابي را به عمل آورده است
 هند نمي داند سازمان دهنده اين ●

در حال حاضر، چاره . عمليات كيست
ه گردن پاكستان جز اين كه آن را ب

در مجلس هند، گفتگو . بياندازد، ندارد
از متمركز كردن قوا در مرزهاي 

  .پاكستان نيز شده است
 كيفيت عمليات حاكي از آنست ●

سازمان دهندگان آن از خارج كمك 
احتمال بيشتر . دريافت كرده اند

اينست كه از سوي القاعده اين كمك 
زيرا گروههائي كه . بعمل آمده باشد

 داخل هند عمليات انجام مي دهند، در
بخصوص لشگر طيبه با القاعده پيوند 

  .دارند
     گروه هائي چون لشگر طيبه و 
حركت الجهاد االسالميه و جنبش 
دانشجويان مسلمان هند در كشمير و بر 
سر كشمير با يكديگر همكاري كرده 

 Deccanدكن مجاهدين «گروه .  اند
Mujahideenعهده   كه عمليات را بر 

 شعبه اي از يكي گرفته است، احتماال 
  . از اين گروه ها است

 اما آيا گروه تصدي كننده عمليات ●
ربطي با اداره اطالعات ارتش پاكستان 
داشته است؟  با توجه به ان امر كه 
شركت كنندگان در عمليات تعليم 
كافي ديده و برابر نقشه دقيقي عمليات 

گفت كار را انجام داده اند، مي توان 
كساني كه در خود هند ظرف چند 
سال اخير عمليات انجام داده اند، 

هرگاه اداره اطالعات . نبوده است
ارتش پاكستان باني باشد، اين اندازه 
مي توان گفت كه در وضعيت كنوني، 
فرماندهي و كنترل ارتش بسيار آشفته 

  .است
 عمليات مي تواند توسط مافياي ●

ج فارس قلمرو جنايت كه از هند تا خلي

آنست نيز سازمان يافته و يا دست كم 
اين مافيا در بمبئي و . كمك شده باشد

بنادر و صنعت سينماي هند نفوذ جدي 
اعضاي آن مسلمان و از هند . دارد

بيزار هستند و در ترورهاي سالهاي 
  . بمبئي دست داشته اند2001 و 1993
، طارق علي 2008 نوامبر 28 در ◄

ه هند در امريكا، زير كارشناس شبه قار
رهبران هند مي بايد در «عنوان 

، »وضعيت كشور خود نيك نظر كنند
  :توضيح هاي زير را مي دهد

 ستاره ۵ حمله تروريستي به هتلهاي ●
بمبئي، طراحي شده بود اما طراحي 
. آن نيازمند كسب اطالعات بسيار نبود

هدفي كه سازماندهندگان برگزيده 
ند، جلب توجه بودند و بدان دست يافت

جهانيان به مسائل واقعي هند بويژه 
. مسئله اقليت بزرگ و مسلمان هند بود

  عامل اين حمله كدام سازمان بود؟
 دولت هند خيال خود را واقعيت -1

. مي انگارد و پاكستان را متهم مي كند
اما ارتش پاكستان در شمال اين كشور 

  .در گير است
 سيا  القاعده، همانطور كه ارزيابي– 2

نشان مي دهد در انحطاط است و ديگر 
توانائي سازمان دادن اينگونه عمليات 

. بن الدن نيز بسا مرده باشد. را ندارد
در انتخابات رياست جمهوري امريكا از 

  .او خبري نشد
  چرا سازمان دهندگان و مجريان - 3

مسلمانان هندي نباشند؟ اين واقعيت 
 و كه در هند، مسلمانان قرباني تبعيض

اجحاف هستند، سري نيست كه كسي 
فقير ترين . از آن اطالع نداشته باشد

قشرهاي مسلمان هند كه قرباني تبعيض 
سامان يافته و عمليات خشونت آميز، از 
زمان به اجرا گذاشته شدن طرح ضد 

 ، مي تواند اين 2002مسلمان از سال 
مسلمانان را به مقابله مسلحانه برانگيخته 

  . باشد
رفتار تبعيض آميز و ظالمانه با     بر 

اقليت هند افزوده مي شود رفتار 
اين دولت : دولت هند با مردم كشمير

كشمير را مستعمره تلقي مي كند و 
قواي هندي از توقيف و شكنجه و قتل 
و ويران سازي خانه ها، هيچ دريغ نمي 

شرائط كشمير تحت اشغال هند .  كنند
بمراتب بدتر از تبت تحت اشغال 

اسباب دست كردن . تش چين استار
اينهمه سر و صدا ! حقوق بشر را ببين

  !بخاطر تبت و سكوت در باره كشمير
 1    واقعيت اينست كه از جمعيت 

 درصد هندو و 80ميليارد نفري هند، 
رفتار تبعيض .   درصد مسلمان هستند14

آميز با اين اقليت نمي تواند بدون 
  . واكنش وسيع باشد

 اين واقعيتها تروريسم را      هيچيك از
اما رهبران هند مي . توجيه نمي كند

بايد علت در خود هند، در تبعيض 
  . هاي اقتصادي و غير آن بجويند

 همكاري دواير اطالعاتي اسرائيل با ◄
دواير اطالعاتي هند بخصوص در 
روشهائي كه ارتش و اين دواير در 
كشمير بكار مي برند، مورد توجه 

 نظران قرار گرفته بسياري از صاحب
  .است
  شاباد هاوس كه متعلق به يهوديان ◄

ارتدوكس و مخالف اسرائيل است، 
حال آنكه . مورد حمله قرار گرفت

نشاني سر راستي نيز نداشت اما به مركز 
يهوديان پشتيبان اسرائيل، نزديك به 
هتل تاج محل، مورد تعرض قرار 

تصديق )  نوامبر27(استراتفور . نگرفت
 كه اين هدف قابل توجيهي مي كند

ديگران حمله به اين مركز را . نيست
  .بودار تلقي مي كنند

 دسامبر، فرستاده هاي تايمز به 1 در ◄
بمبئي، گزارشي را در اين روزنامه 

هدف از اين عمليات : انتشار داده اند
قرار دادن  دو دولت در برابر يكديگر 
و دچار شكست كردن طرح اوباما براي 

  .ردن القاعده بوده استمنزوي ك
، ژيالد آتزمون، در 2008 نوامبر 29 در 

كليرينگ هاوس مقاله اي انتشار داده و 
به استناد اين واقعيت كه  عرصه ترور 
افغانستان و پاكستان و هند را در 
برگرفته است و اين گسترش عرصه 

  .  حاصل سياست حكومت بوش است
با وجود بحران اقتصادي : انقالب اسالمي

جهاني و انزواي رژيم و گسترش قلمرو 
، نياز »دولت يك دست«شكست ترور و و

لت جنايتكاران از دو. به تغيير رژيم است
نايت و فساد ساخته جز ج... و فاسدان و

  :نيست
  

جنايتكاران، جاعالن 
مدرك، فاسدان 

» دولتمداران«بزرگ 
  :ايران گشته اند

  
   

 سال از 20بعد از گذشت 
امي شهادت دكتر كاظم س

پرده از راز آن جنايت 
  : اندكي كنار زده مي شود

  
 نخست قسمتي از نوشته مهدي ◄
را ) به نقل از سايت او( علي خز

، دكتر كاظم 1367 آذر 4در : بخوانيد
 در خبرها آمده بود .سامي كشته شد

به » غالم همتي«فردي با نام مستعار 
عنوان بيمار به مطب دكتر سامي 

نه بر فرق سامي مراجعه و با ضربات دش
فرداي آن !   ، او را به قتل مي رساند

 در گرمابه " قاتل"روز  محمد جليليان
برليان اهواز خود را با كمربند از دوش 
حمام آويزان مي كند، همراه او چند 
 !پاسپورت و شناسنامه جعلي بوده است

  
بيست روز بعد محمد جليليان به   

عنوان قاتل سامي معرفي مي شود و 
خص نيست كدام سرنخ منجر به مش

شناسايي مقتول دوم به عنوان قاتل 
شده است، رسم است در پرونده هاي 
جنايي جزئيات عمليات تجسس را به 
اطالع مردم يا حداقل مسئولين قضايي 

 انتظامي و خانواده مقتول مي -
 !رسانند

 پزشكي دكتر سامي كه بود؟   
متخصص با سوابق فعاليت و مبارزه 

 اولين وزير ، بعد از انقالببل وسياسي ق
 ه، نماينده دوربهداشت پس از انقالب

، كانديداي اول مجلس شوراي اسالمي
و دور اول رياست جمهوري اسالمي 

 در .احتماالً مقلد آيت اهللا منتظري
تحقيق از كساني كه سامي را مي 
شناختند، اورا فردي بي آزار و تقريباً 

 .بدون دشمن جدي معرفي ميكنند
آقاي اكبر اعلمي مدير كل امور    

:  انتظامي وزارت كشور وقت مي گويد 
 سعي كردم به هر طريق ممكن از "

،  و كيف اين حادثه تلخ با خبر شومكم

اما متاسفانه اطالعات موجود در اداره 
كل نيروي انتظامي در حدي نبود كه 
بتوان از جزئيات حادثه سردرآورد و 

و نقيض  حتي آكنده از ابهامات و ضد
 موضوعي كه بر .گويي هايي بود

پيچيدگي و ابهام اين واقعه مي افزود، 
رگ مشكوك قاتل و نحوه كشف آن م

 مقامات قضايي و مسئوالن امنيتي و .بود
انتظامي در اواخر آذر ماه اعالم كردند 

) قاتل دكتر سامي( كه محمد جليليان
بيماري رواني داشته و يك روز پس از 

 گرمابه برليان اهواز با ارتكاب قتل، در
كمربند خود را از دوش حمام حلق 
آويز كرده است و پزشكي قانوني 
!   خالف اين ادعا را گزارش كرده بود

اعلمي در نامه اي خطاب به دكتر صدر 
معاون سياسي امنيتي وزارت كشور به 
ضد و نقيض گويي ها و ابهامات پرونده 

 ابهام جدي 6اشاره مي كند و حداقل 
براي جلوگيري از ( مطرح مي كند را 

تكرار، ابهامات و سئواالت آقاي اعلمي 
 )را با ساير ابهامات طرح مي نمايم

 
قتل سامي به روايت ميرعماد   ●
 ):دادستان وقت(

     
 همسر محمد جليليان :ميرعماد ميگويد

اظهار داشته است كه ما ) قاتل سامي(
در منزل تلفن نداشتيم، خانم همسايه 

ه نام الف ، شخصي ب آمد و گفتنيپايي
 همسرم با آقاي .با همسر شما كار دارد

 قرار »شين«  در دفتر آقاي»الف«
مالقات گذاشت، همسرم رفت و پس از 
بازگشت، مقداري پول آورد و تحويل 
من داد و اين آخرين باري بود كه از 
خانه رفت و آن جنايت را انجام داد و 

سر هم. بعد با جنازه او روبرو شدم
 اعتقادي به خودكشي شوهرش جليليان
الف   به واسطه شكايت او آقايان .ندارد

دند، البته خيلي زود و شين بازداشت ش
:  آقاي ميرعماد مي گويد.!آزاد شدند

به درخواست همسر قاتل سامي، نبش 
قبر كرديم و جنازه به پزشكي قانوني 

نظريه پزشكي قانوني نيز .  فرستاده شد
و تاييد كرد كه خودكشي را نفي 

جليليان كشته و سپس حلق آويز شده 
ميرعماد نظريه پزشكي قانوني را (است 

ونده به اما سير پر!). در اختيار دارد
 به نحوي .گونه اي ديگر پيش مي رود
از پيگيري كه همسران قاتل و مقتول 
 چون مي .ماجرا صرف نظر مي كنند

دانند همسرانشان ديگر زنده نمي شوند 
است خودشان نيز به و ممكن 

 .همسرانشان بپيوندند
     

اطالعات واصل به انقالب * 
اسالمي در باره قتل دكتر كاظم 

  :يزدي
◄ 

 اما پيش از اين، مهدي خزعلي از 
در . محمود احمدي نژاد نام برده بود

 كه مي بايد –واقع، بنا بر اطالع حاصل 
يك دستگاه قضائي مستقل آن را 

 و درجه موضوع تحقيق قضائي كند
صحت آن را معلوم و تمام حقيقت را 

   :-آشكار كند 
 باندي كه با حسن آيت و  – 1

اسرافيليان كار مي كردند، احمدي 
نژاد و شيخ عطار در شمار آنها بودند و 

و تعطيل » انقالب فرهنگي«كارشان  
دانشگاه ها به قصد محروم كردن بني 
صدر، رئيس جمهوري منتخب، از 

بسيج مردم «و توانائي » پايگاه مردمي«
كار خود را . ، بود»توسط دانشجويان

بنا بر . شكار مخالفان رژيم قرار دادند
  محمود احمدي نژاد و » الف«اين، 

  
  9 در صفحه

 ؟مافياها و بحران اقتصادي
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هر دو در . شيخ عطار است» ش«
  .ترورهاي بسيار دست داشته اند

 اين باند مأمور آذربايجان غربي – 2
شدند و در آن استان صاحب مقامات 

يك زمان، احمدي نژاد تحت . ندشد
. ر شيخ عطار كار مي كردظن

آذربايجان غربي نيز معبر مخالفان رژيم 
كار اين باند،  . به خارج از كشور بود

ترور مخالفاني بود كه جان خود را در 
خطر مي ديدند و در صدد فرار از 

اگر جليليان چند . كشور بر مي آمدند
ه گذرنامه داشته است، بخاطر آن بود

است كه به مأموريت خارج از كشور 
وقتي همسر . فرستاده مي شده است
يد اكثر اعضاي حميد باكري مي گو
جان غربي بر كار باندي كه در آذرباي

بوده اند، اينك مقامهاي كشور را قبضه 
كرده اند،  بر وجود اين باند تصريح 

  .مي كند
 آن زمان، آيت اهللا منتظري و – 3

قرار گرفتن در ايران گيتيها در حال 
به ترتيبي كه به . برابر يكديگر بوده اند

دنبال سركشيدن جام زهر شكست در 
جنگ، توسط خميني، ترتيب عزل 

پيش از آن، قطع . منتظري داده شد
رشته هاي ارتباطي منتظري هدف 

كشتن سامي يكي . ايران گيتي ها بود
از جنايتها بود كه بخاطر قطع رابطه 

ياسي انجام منتظري با تمايلهاي س
  .گرفت

ل احمر در دست هال  زماني كه - 4
( سامي بود، باند وابسته به بقائي چي ها 

يورشي به ...)  آيت و اسرافيليان و
الل احمر، بقصد مجبور كردن او به ه

  .الل احمر انجام دادندهرها كردن 
    جليليان بيمار رواني بود و نزد دكتر 

بخاطر اين . سامي معالجه مي كرد
ماري، دكتر سامي روا نديد او در بي

بعد از خاتمه دادن . بيمارستان كار كند
به كار او، اين باند او را به خدمت 
گرفت و به مأموريت هاي تروريستي 

  .مي فرستاد
 به ترتيبي كه همسر او گفته است، – ۵

» الف«پيش از انجام جنايت، از سوي 
احضار مي شود و در مراجعت، » ش«و 

يعني او . پول مي دهدبه همسر خود 
را آماده انجام جنايت مي كنند و به او 

  .پول مي دهند
  پس از انجام جنايت، اداره - 6

. آگاهي كار دقيقي را انجام مي دهد
از جمله اثر انگشت را ثبت و هويت 

  . قاتل را تعيين مي كند
 اما او چرا به منطقه تحت اداره - 7

 باند جنايت نرفت و به اهواز گريخت و
در آنجا كشته شد؟ زيرا آمران جنايت، 
پس از آنكه دانستند هويت قاتل لو 
رفته است،  در پي كشتن او برآمدند و 
او از دست آنها به اهواز گريخت تا 
مگر از طريق خوزستان از ايران خارج 

اما او را در اهواز كشتند و صحنه . شود
رسواي خود كشي او را در حمام 

  .آراستند
دكتر سامي و هم همسر  هم همسر – 8

همسر دكتر سامي . جليالن تهديد شدند
كه نگران جان فرزندان خود شده بود، 

  .سكوت را ترجيح داد
 بنا بر اطالعي كه در جلد دوم – 9

» جامعه شناسي زنداني و زندان«كتاب 
 آمده 113نوشته محمد جعفري، صفحه 

است، سرهنگ دلشاد تهراني مأمور 
و چون .  شودتحقيق درباره جنايت مي

هويت سازمان دهندگان جنايت را 
معلوم مي كند، در دفتر كار خود، به 

قتل او را . ضرب گلوله كشته مي شود
  .مي خوانند» خودكشي«

 باند جنايت، حكم شرعي قتلها را – 10
در . از پدر  مهدي خزعلي مي گرفتند

حال حاضر، پسر سخت مخالف پدر 
  .گشته است

هاي بسيار، از  شيخ عطار در جنايت– 11
جمله در قتل دكتر بختيار دست 

آن زمان، غرضي وزير پست و . داشت
تلگراف و تلفن و شيخ عطار معاون او 

  . بود
كسي كه همه را به ياد 

 مي اندازد» اسي تيغ كش«
  كيست ؟

  
شايد يكي از بهترين چهره هاي    

تربيت يافته در واليت مافياها را كه 
ف مي حرسالهاست همه در مورد او 

 اين :بهتر بشود شناختزنند، امروزه 
هزار چهره كه انسان را ياد شخص 

اسماعيل افتخاري يا اسي تيغ كش مي 
اندازد كسي نيست به جز وزير كشور 

  ،  احمدي نژاد»دكتر«مردود حكومت 
  .عوض علي كردان

زماني كه احمدي نژاد دست پرورده 
 ، مدآنظام واليت مافياها بر سر كار 

 چهره هاي سايه و مي رفت كه انتظار 
مخفي نظام جنايتكار هر چه زودتر 

هويت خود را بر مردم و آفتابي شوند 
   . آشكار كنند

زماني كه احمدي نژاد رييس     
جمهور شد بر اساس توانايي هاي 

  فقيه واليترژيمموجود و كاركردي 
چهره هايي را به نمايش گذارد كه 

غول  مشجنايات پرده به سالها در پس 
 نياز از سايه بيرون ر ولي بنا ببودند 

يك دست  دولت تا بتوانند آمدند 
  .را كامل كنند» معظمرهبري «

چهره هاي فريبكار و تروريستي     
 مصطفي پور وچون محسني اژه اي 

 صفار و علينقي جهرمي ومحمدي 
نها سالها در آكه هركدام از... هرندي و

و بسياري از قتلها و ترورهاي داخلي 
 به صحنه مباشرت داشته اند،خارجي 

عمر دوران پاياني مدند تا بتوانند در آ
 انداز واليت مافياها براي خود پس

  .قابل توجهي را كسب نمايند
دن اين چهره هاي سايه ش يفتابآ    با

 انتظار مي رفت كه بيشتر ،نشين
تا  .ديگر نيز آفتابي شوندجنايتكاران 

ز سفاك  يكي ا،  در اين روزهااين كه
 رژيمترين چهره هاي دست پرورده 

فتاب نزديكتر آ خود را به  فقيهواليت
ماهيت رژيم آشكار كرد و موجب شد 

  :تر شود
 نام خامنه اي وقتي ،چندي پيش    

اسماعيل افتخاري مرد هزار چهره 
كميته هاي انقالب اسالمي در دوران 

را كه در بر كميته مهدوي كني رياست 
ي خاتمي به دليل دوره رياست جمهور

ارتكاب به دهها فقره قتل و تجاوز 
 و همه از اين كار ا،مورد عفو قرار داد

از خود نپرسيد  اما كسي .متعجب شدند
 دستياران او و »رهبر فرزانه« همين مگر

به كمك افرادي چون اسي تيغ كش و 
قاتلهاي نظير او و دستگير كنندگان 

ه ماندن بر قدرت باقي ،هزاران مبارز
سعيد امامي و محمد رضا مگر  ؟ دنا

در راه و همانندهاشان تا وقتي نقدي 
 جنايات بسياري »رهبر«پيشبرد مقاصد 

او  تحت الحمايه ،دادندمي را انجام 
   نبودند؟

وض يامروز به دليل درگيري ميان ع    
حيدر زاده با فردي به نام عباسي كه 

 ميليوني ۵چك دادن قرار بود با 
ندگان استيضاح كاري كند كه نماي

 خود را پس ، استيضاحكننده كردان
آيا فساد : ، همه از خود پرسيدندبگيرند

 با همه  مقام داران اندازه مي شناسد؟
سابقه كه جنايتكاران و فاسدان دارند، 

محمد رضا عباسي و كار كردان و باز 
 بسياري را رحيمي و مسعود پور 

: همه از خود مي پرسند .متعجب كرد

 فاسدل و ذرادي  تا اين حد رچگونه اف
قرار است مسئول برگزاري انتخابات 

  ؟رياست جمهوري شوند
خامنه ه كسي است ك كردان همان     

اي عدم مخالفت خود را نسبت به 
 وزارت او اظهار كرده و احمدي نژاد 

:  گفته بود»نمايندگان«نيز در پيامي به  
و به مقام وزارت قا خواهان انتخاب اآ

  .ندكشور هست
      بار اول كه به كردان رأي اعتماد 

مي دانستند او » نمايندگان«داده شد، 
مرتكب جرائم شده و با مدرك قالبي، 

 »رهبر«اما نياز ... استاد دانشگاه گشته و
در  به تقلب او» رئيس جمهور«و 

به » نمايندگان « موجب شدانتخابات، 
استيضاح و رأي . او رأي اعتماد بدهند

د به كردان بخاطر مدارك عدم اعتما
و رأي عدم اعتماد به او، ... قالبي و

را » مقام معظم رهبري«ضعف مفرط 
اصول «زيرا معلوم كرد . آشكار كرد

چند دسته اند و در مهار » گرايان
وقتي رأي عدم اعتماد . نيستند» رهبر«

داده شد، خامنه اي فغان بر آورد كه 
!  اين چه مجلس اصول گرا است

 فاسد و رأي ساز ديگري جانشين او
، »رأي اعتماد مشكوك«است كه با 
  .وزير كشور شد

علي كردان متولد ساري از جمله      
 كه در سالهاي قبل از استافرادي 
 .، به ارتكاب جرايم حريص بودانقالب

از جمله جواناني بود كه دست به هر 
منكري ميزد و از هر معروفي دوري 

،  ۵٧    تا جايي كه در سال.مي گزيد
به دليل تجاوز به دختري بيگناه به نام 
طيبه خوشكنانه از سوي دادگاه دستگير 
و به زندان رفت و مجبور به ازدواج با 

جرم وي ازاله . شتن دختر بيگناه گآ
بكارت به زور بود و به همين دليل 
  .دادگاه وي را مجبور به ازدواج نمود

زادي زندانيان بهنگام آعلي كردان     
 بر اثر اشتباه مردم به عنوان سياسي

انقالبي سوار بر دوش مردم از زندان 
 كردند وي  همه فكر مي.شتزاد گآ

در اين . زنداني سياسي بوده است
 ولي علي .كودكي نيز زاده شدميان، 

كردان كه مانند برخي ديگر از چهره 
 ،هاي بعد از انقالب انقالبي شده بود

همسرش را طالق داد و وارد سپاه 
 و به دليل همان خوي شدسداران پا

 را مدارج ترقيبه سرعت متجاوز خود، 
د و به مقام دادستاني در شهر كرطي 

،  در پرونده علي كردان.آمل رسيد
 در سردشت و برخي ديگر از نقش او

مناطق جنگي كردستان و كرمانشاه 
  . مظبوط است

با از جمله نكات پنهان ازدواج     
ه عنف او دختري كه قرباني تجاوز ب

 كودك بيگناهشده بود، يكي اين كه 
سالها بعد به داليل نامعلومي در دريا 

پيدا و علت مرگ  جنازه وي . دشغرق 
   . اعالم شدخفگي 

در سالهايي كه علي كردان مدارج     
 ترقي را در رژيم واليت مطلقه فقيه

 طي مي كرد، يكي پس از ديگري 
يعني سالهايي كه او دست به جنايت و 
 ،ترور در خارج و داخل از كشور ميزد

به قول خودش بارها مورد حمله قرار 
نماينده اي را به  وي .مي گرفت

 يك سفر به خارج در كه شهادت طلبيد
از كشور مورد حمله تروريستي قرار 

  .ه استگرفته بود
، بر اساس اسناد و مدارك موجود     

 حال طي در دوره اي كه او در
 ، بارها و بارهاست، مدارج ترقي بوده ا

از سوي طيبه خوشكنانه نامه هايي به 
مقامات مسئول و حراست برخي از 

در آن نامه ها، . شته اندنهادها ارسال گ

 اين مرد هزار چهره را افشا خوشكنانه
 رژيمنجاكه آ اما از .كرده استمي 

فقيه به افرادي چون كردان واليت 
ن آ شكايات ارسالي  و دارد، نياز داشت

  . به جائي نرسيدندن بيگناه ز
علي كردان به دليل نزديكي و      

 به  آمل از ، علي الريجانيباهمفكري 
مد و در مقام معاونت مالي و آتهران 

اداري سازمان صدا و سيما جا خوش 
  از مدرك دكتراجعل و با .كرد

 ماهيانه مداخلي بيش ،دانشگاه اكسفورد
 در همان . ميليون تومان داشت۵از 
الها بود كه دست به اختالس هاي س

 تا .عجيب و غريبي در اين سازمان زد
هاي مدآجايي كه در پرونده در

 ، وي و سازمان مطبوع وينامشروع
 ميليارد تومان از سوي ۵٢۵مبلغ 

 اما به دليل .شددرج كميسيون اصل 
 مورد تاييد علي الريجاني بود اواينكه 

در رژيم اينطور كسان گردانندگي و 
هيچ مقام قضايي جرات نكرد نند، مي ك

  .شخص شودكه پيگير پرونده اين 
، در سال در دوران حكومت خاتمي    
زاد اسالمي آاز دانشگاه ، او 79

درخواست كرد با توجه به دارا بودن 
 در يكي از ،دكتراي حقوق

 سدانشگاههاي تهران مشغول به تدري
از قضا در همان دانشكده اي . شود

ن آ كه رييس شدمشغول به تدريس 
. محمد رضا رحيمي بود، دانشكده
كي  كه مدر است همان كسيرحيمي 

. مانند كردان خريداري كرده است
ن دانشكده مشغول به آ در كردان

تدريس شد و حقوق اساسي را به 
موزش مي داد در آفرزندان اين ملت 

 .حالي كه حتي ليسانس هم نداشت
 رحيمي كه او نيز مجالب است بداني

وران خاتمي به دليل تقلبات در د
گسترده در مناصب مختلف اخراج 
شده بود نيز با دارا بودن مدرك 
دكتراي حقوق از دانشگاه اكسفورد به 

زاد آكده حقوق دانشگاه شرياست دان
رحيمي در زماني كه . ران رسيدته

رياست دانشكده را بر عهده داشت 
ازاطاق خود بيرون ميامد و در خيابانها 

 هاي پارك شده مخفي پشت ماشين
مي شد و دختران همان دانشكده را 

يا در بيرون از آمي پاييد كه ببيند 
رايش مي كنند يا نه و بر اساس آ كالس

 دختر 100 بود كه بيش از وگزارشات ا
 تنبيهات مشمولن زمان آدانشجو در 

 .ندشتانتظامي شده و برخي اخراج گ
اينك مي بينند برخي از دانشجويان كه 

داشته  قالبي مدرك» استاد« اين 
 در حين درس او مي گويند كه است، 

دادن به ما توهين مي كرد و مي 
 ما زماني كه در دانشگاه :گفت

مي خوانديم هميشه  اكسفورد درس
 را داشتيم و بسيار پرتالش رتبه اول

  !بوديم
مدن احمدي نژاد بر سر كار و آبا       

، رفتن علي الريجاني از صدا و سيما
هاي  ييس جمهور براي افشاي پرونده ر

باندهاي مافيايي در وزارت نفت بهتر 
ديد كه از دزدي استفاده كند كه خود 

  به. شنا استآبه همه شيوه هاي دزدي 
را به همين دليل فوق ديپلمه دكتر نما 

ن وزارتخانه گسيل داشت و تالش آ
  . وزير نفت نمايدد او را معاونكر
 نفت شروع درگيري ها در وزارت    

 شد تا جايي كه احمدي نژاد براي
گماشتن كردان به مقام معاونت وزارت 

 مجبور شد هامانه را از وزارت نفت،
 به معاونت كردان .كندنفت بركنار 

وزارت نفت رسيد و شروع به بازخواني 

ده د و توانست پرونكرپرونده ها 
  .فروش گاز به قطر را كليد بزند

ه قطر كه از پرونده فروش گاز ب      
پرونده هاي دزدي باندهاي اقتصادي 

 دست آويز ،دولت هاي پيشين بود
او  مي خواست با . شداحمدي نژاد 

 به مردم پرونده،ن يمطرح كردن ا
بگويد من مي خواهم جلوي مافياهاي 

 نشد توانااين كار به  اما . نفتي را بگيرم
نقدر آو اخود  يارانو  اطرافيانزيرا 

اه خالف كردند كه در اين مدت كوت
 .كردندروي دزدهاي پيشين را سفيد 

از جمله دوست نزديك خود وي كه 
در جريان حذف گمرك واردات 
موبايل و برقراري مجدد گمرك 

 ميليارد تومان سود 200موبايل حدود 
برد و يا اينكه قراردادهاي واردات و 
صادرات عمده را به برخي ديگر از 

نند هزينه نها بتواآياران خود داد تا 
  .تهيه كنندينده وي  را آهاي انتخابات 

     علي كردان تصميم گرفته بود، در 
پاسخ به ايرادها و اتهام هاي استيضاح 

. كندبه تنهايي از خود دفاع كنندگان، 
 ربنا ببه گفته خود او در مجلس،  زيرا

احمدي نژاد از رفتن به ، دستور رهبر
در . ه بودمجلس خودداري كرد

 با زبان كرد تالش ، اواستيضاحجريان 
 را به سوي خود »نمايندگان«بازي 
اما از انجا كه نمايندگان . كندجلب 

تحت فشار فريب وي و زباندرازي 
احمدي نژاد و خود كردان و رحيمي 

ن ي تصميمشان بر ا،قرار گرفته بودند
بود  دماغ رييس جمهور و وزير متقلب 

  .و ماليدندوي را بر خاك بمالند 
 خامنه اي و  اما چرا احمدي نژاد   
 را فداي حفظ وي »نظامحيثيت «

 احمدي ،در شرايط فعلي؟ زيرا نمودند
مغضوب ترين هاي  خامنه اينژاد و 

 به همين دليل .رژيم نزد مردم هستند
احتمال مي دهند در انتخابات رياست 

، مردم بيزاري شديد خود را جمهوري
. ندبا تحريم انتخابات از آنها نشان ده

ترتيبي پيش آيد كه اقليت رأي دهنده 
لذا  . نيز، به احمدي نژاد رأي ندهد

نياز به تقلب بازهم بيشتر در انتخابات 
بر آن شدند با  همين دليل به. است

مقدمات كردان وزير كشور كردن 
را در انتخابات تقلبات گسترده ترين 

  . رياست جمهوري فراهم كنند
 او هوربراي ولي فقيه و رييس جم    

فرقي ندارد كه اين مقام با چه اندازه 
از اين رو، وقتي . يدآبه دست از تقلب 

هم كردان رأي عدم اعتماد گرفت، 
محصولي را وزير كشور كردند كه 

   .همتاي كردان است
مدرك براي همه روشن بود كه     

 ۵٢۵تحصيلي ساز و حساب سازي كه 
  ميليارد تومان را از حساب بيت المال 

 و به حسابهاي شخصي ريخته رجخا
 اين توانايي را دارد كه در است،

انتخابات نيز با توليد و افزايش راي به 
ميزان مورد نياز موجب انتخاب مجدد 

 به همين دليل بود .احمدي نژاد شود
اد و باند فريب كار وي ژكه احمدي ن

از جمله رحيمي و رحيم مشاعي و 
ر ر هم قرادر كنا... كردان و الهام و 

اد ژد احمدي نگرفتند تا جايي كه داو
دند تا مانعي بر كررا نيز از كار بركنار 

  .نباشد كردان سر راه 
  

  10 در صفحه
  
  
  

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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در رژيم واليت فقيه، مجلس * 
جانشين دانشگاه شده است و 

  :مدرك تحصيلي مي دهد
   

نظام واليت مافياها زماني كه احساس    
 افرادي كه همه چيز خود را از كرد 

 »متخصص« دارند، الزم است نظام ينا
 شرايط كسب كرد تالش ، شوند

نها فرام آ را براي تخصصمدرك 
ن مدرك ي با ابه ترتيبي كه. وردآ

بتوانند عناويني مانند دكتر و مهندس 
در اين  .قرار دهند نام خود پيش از را 

و نكته اي كه علي كردان و مورد به د
يار و حامي او جوانفكر مشاور احمدي 
نژاد گفته اند، اشاره مي شود تا 

و مهندس خوانندگان بتوانند دكترها 
علي كردان . هاي اين نظام را بشناسند

بر : در جريان استيضاح خود گفت
اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
هر كس سه سال در دادسراي انقالب 

غول به كار باشد به او اسالمي مش
ي يا معادل ليسانس مدرك كارشناس
 موارد  ديگري از اين .داده مي شود

نوع مصوبه را  مجلس مافياها گذرانده 
از اين رو، جوانفكر در پاسخ . است

در مجلس : حداد عادل مي گويد
هفتم مصوبه اي گذرانده شد كه 

 4بموجب آن، به نمايندگان، بعد از 
ي، مدرك فوق سال دوره نمايندگ

ليسانس معادل داده مي شود تا بتوانند 
تر يعني دكترا وارد در مقاطع باال
البته او يادش رفته بود . دانشگاه شوند

بگويد كه در مجلس دوم نيز چنين 
مصوبه اي در حمايت از نمايندگان 
مستضعف و عدالت پرور از تصويب 

نمايندگان بعد از يك . گذشته بود
نند در مقاطع  ساله مي توا4دوره 

تخصصي باالتر از فوق ليسانس به 
تحصيل خود ادامه دهند و از ان سال 
به بعد بود  كه ناگهان خيل عظيمي از 
دكترها و مهندس ها وارد مديريت 

تا جايي كه افرادي مانند . كشور شدند
حسين اهللا كرم و صفار هرندي و 

نيز ... احمدي نژاد و محسن رضايي و 
   ستندبه جمع دكترها پيو

  
صادق محصولي كه از » سردار« 

زمان استانداري احمدي نژاد با 
كشور » وزير«او همپالگي بود، 

  :شد
   

در شماره گذشته شيوه  :انقالب اسالمي
شدن پاسدار صادق محصولي را » وزير«

او به . به اطالع خوانندگان رسانديم
» وزير«  رأي، 275 رأي از 138اكثريت 

باره سوابق دو اطالع در .  كشور شد
كسي كه قرار است احمدي نژاد را 
بعنوان رئيس جمهوري، از صندوقهاي 

  :رأي بيرون آورد
  محصولي زماني كه در اردبيل بود ◄

و احمدي نژاد نيز استاندار اردبيل بود، 
به علت دوستي با احمدي نژاد، براي 
تعويض پنبه با گازوئيل با كشور 
تركمنستان قراردادي با استانداري 

ندد كه بر اساس آن در ردبيل مي با
 درصد سود سهم 80اين معامله
 درصد سهم 20 بشود و استانداري

درحين اين معامله با . شركت محصولي
تركمنستان قيمت جهاني پنبه بسيار باال 

محصولي با تباني با  احمدي . دمي رو
نژاد، براي بدست آوردن سهم شير از 

 80سود،  سهم شركت محصولي را 
كنند و سهم استانداري را مي درصد 

به اين ماجرا يكي از .  درصد20
كاركنان استانداري پي مي برد و به 

وي وزير وقت موس( وزارت كشور 

. گزارش مي دهد) الري بوده است 
الري نمي تواند احمدي نژاد استاندار 

رهايي كه به را تنبيه كند  به علت فشا
ولي زماني كه . وي وارد مي كرده اند

ي نژاد مي خواست شهردار احمد
تهران شود موسوي الري حكم او را 

 كند و از اين كار سر باز مي امضا نمي
رهاي وارده ولي باز به علت فشا. زند

  .مجبور به امضا مي شود
  رنا، كارگز1387آبان  28در ◄ 

گفتگوي خود با فاطمه اميراني همسر 
حميد باكري را در باره محصولي 

دمه و چند پرسش مق. انتشار داده است
  :و پاسخ

 به ي دوباره صادق محصولشنهادي پ   
 پست وزارت كشور، يمجلس برا

 اري ني ايارديلياگرچه بحث ثروت م
 را در كانون توجه نژاد ي احمدكينزد
 بار عالوه ني قرارداد، اما اندگانينما

 بحث ،ي محصوليارديليبر ثروت م
 سپاه ي در زمان فرماندهي ويتيريمد

 يراني فاطمه امدي شداعتراض  وهياروم
   از فرماندهاني باكردي حمديهمسر شه

 مجلس را ندگاني جنگ توجه نماديشه
 مطرح بود، يبه آنچه تاكنون درباره و

 از جلسات دهياخبار رس. جلب كرد
 از مباحث تي در مجلس حكايمحصول

 يرانيمختلف بر سر اعتراض فاطمه ام
 عملكرد اتي از جزئي آگاهيبرا. دارد

 سپاه؛ ۵ در منطقه ي محصولادقص
 دي حمدي همسر شهيرانيفاطمه ام

 كارگزاران پاسخ يها  به پرسشيباكر
  .ميخوان يگفت كه با هم م

 كه مجلس در يزمان! يراني امخانم* 
 ي آقاتي مجدد صالحيحال بررس

 پست وزارت ي برايصادق محصول
 ي روندگانيكشور بود، ذهن نما

. ركز شد متمشاني ايها يي دارازانيم
 ماجرا اكنون نياما با ورود شما به ا

 يتيري به دنبال سوابق مدندگانينما
 از آنكه شيپ.  هستندي محصوليآقا

 ي آقايتيري عملكرد مداتيوارد جزئ
 از لمي مام،ي بشوهي در اروميمحصول

 يشنهادي پري با وزتان ييسابقه آشنا
  كشور بدانم؟

 دي بادادهاي به خاطر آوردن رويبرا ●
، ۵٩ سال م؛ي برگردشي سال پ26به 

 شدند و هي وارد اروميآن سال گروه
. مناصب مختلف را به دست گرفتند

 نژاد ي احمدي آقانهياكنون كه به كاب
ها را   از هماني برخكنم، ينگاه م

  . نميب يم
  د؟ي اسم ببرديتوان يم* 
 ني اسم نبرم فقط به ادي بدهاجازه ●

 پس از مي تنينكته اشاره كنم كه ا
 ي براييها  گزارشه،يورود به اروم

  .كردند يتهران رد م
  دادند؟ ي گزارش مي چه منظوربه* 
 را هي سپاه اروميها  بچهكه براي اين●

 اتفاق در نيجالب است ا.  كنندهيتصف
  ... هم افتادزيسپاه تبر

  
 هي درباره بقي فعال بحثهي در سپاه اروم

.  بوداتي فرمانده عمل»ديحم«ندارم اما 
 كه در تمام دانند يهمه م يعني

 حضور دي كردستان حميها يريدرگ
 كي يرازيادشي صدي شهيحت. داشت

 از شتري كه بي كسگفتندبار به خود من 
 كرد ي منطقه به ما كمك منيهمه در ا

 بود ديچون اول حم.  بودندها يباكر
 ي پاكسازي براي مهديبعد هم آقا

جنگ كه . كردستان به آنجا رفت
 شهردار بود اما با يشروع شد، مهد

ماه سال  آبان. شروع جنگ رفت جبهه
 خواست ي او ميوقت.  رفت آبادان59

 ي رفت جاي باكرديمازدواج كند، ح
 و بعد جي بسليچون مسوول تشك. شانيا

 به بعد نجاياز ا.  شدجيهم مسوول بس
  . كردداي پشي دو افزانيفشارها بر ا

   فشارها چه بود؟نيا* 
 ي سخنراندند،كر ي مغي تبلمرتبا ●
منحرفند ) ها يباكر (نهاي كه اكردند يم
.  

   شروع فشارها چه بود؟علت* 
 كه وسط ماجرا از دو ي از كسانيك ي●

 اطالع داشت به من يطرف به خوب
 فشارها حس حسادت نيگفت، علت ا

 چون در ديحم. به دو برادر است
 خارج ي و دانشجودهي دوره دهيسور

 يند توانمكياز كشور بود اساسا 
در شهر مشهور بود و . خاص داشت

 يادي احترام زها يمردم به باكر
 يها  بچهادردو بر. گذاشتند يم

 از يكس.  بودندييالعاده با تقوا فوق
 بود كه بد دهي دو برادر بد ندنيا

 كه مرتب به تهران يمي تنيا. ديبگو
 هدفشان حذف داد، يگزارش م

 كار را هم ني بود كه همها يباكر
 كردند ي مغي مرتب تبلمي تنيا. كردند
 ها يليحاال خ.  منحرف هستندنهايكه ا

 توانند يم. حاضر و ياند؛ ح هم زنده
 كنند كه به چه يبروند بپرسند و بررس

 دو برادر متهم ني اياتهامات واه
  .شدند يم
   چه بود؟كردند ي كه وارد مياتهامات*
 ي برادر بزرگ برادران باكريمثالعل ●

 خلق نيازمان مجاهد سانگذارنياز بن
 50كه قبل از انقالب و در سال . بود

 بعد از نهاي شد اديتوسط ساواك شه
 و ي كه مهدكردند ي مغيانقالب تبل

  . دارندشي هم به سازمان گراديحم
   چكاره بود؟نجاي اي محصوليآقا*
 يفكر كنم آقا. ستي نادمي قايدق ●

 هي سال بعد فرماندار اروميمحصول
  .شدند

 به سازمان را وارد شيم گرا اتهافقط* 
  كردند؟ يم
 غي تبلي كه براي از مسائلگري ديك ي●
 تي ضد والگفتند، ي مها ي باكرهيعل
 ضد ها ي باكرگفتند يم.  بودهيفق
  . .. هستندهي فقتيوال

، محصولي در باره 87 آبان 25در ◄ 
 دانيشه: برادران باكري گفته است

 يها  از چهرهي باكري و مهدديحم
 هي فقتي والبانيو همواره پشتانقالب 

 يها يبودند كه بارها نسبت به التقاط
 اعالم برائت و هي در سپاه ارومينفوذ

 در راه زاني عزنيا. كردند ي ميزاريب
 به جبهه ها رفتند و جان هنيخدا و م

 . راه مقدس فدا كردندنيخود را در ا
محصولي امروز كه آن : انقالب اسالمي

د، شهيدشان دو در جنگ كشته شده ان
يعني اعتراف مي كند كه . مي خواند

ديروز، پاي رقابت در ميان بوده است، 
بناحق، اين دو و بسياري ديگر را از سپاه 

و اين شخص با . كرده است» پاكسازي«
كساني دسته و گروه شده است كه 

اين دسته . هدفشان قدرت بوده است
اينك مقامهاي حساس رژيم در اختيار 

ئي در كنار مافياهاي ديگر را دارند و مافيا
  .ساخته اند

  
احمدي نژاد و فيلم حضرت 

لطيفه ها كه ساخته : يوسف
مي شوند گوياي موقعيت 
دست نشانده مافياها در 

  :جامعه است
  
مدتي است كه از شبكه صدا و     

 فيلمي به نام  فقيه،  واليترژيمسيماي 

يوسف كه در مورد حضرت يوسف 
 نظام واليت است توسط گروه حاميان

به تهيه كنندگي وكارگرداني سلحشور 
 ، ميليارد تومان10با هزينه اي بيش از 

 از تحريف .مده استآبه نمايش در 
 ،ن فيلم اگر بگذريميا موجود در هاي 

مي رسيم به ابراز انزجار مردم از 
   .احمدي نژاد، با استفاده از فيلم يوسف

 رامردم ايران كه احمدي نژاد     
 فريب كار و زشت رو و و دروغگو

 مي دانند و از روز اول زشت خو 
رياست جمهوريش، با ساخت و پخش 
لطيفه، در بي اعتبار كردنش كوشيده 

 نمايش فيلم حضرت يوسف و اند، 
ن فيلم و آمقايسه چهره زيباي هنرپيشه 

احمدي نژاد از  قيافه ن با آمقايسه 
 در هفته موضوعهاي لطيفه هاجمله 

 هر روز شنبه .وده است بهاي گذشته
  ،مردم بعد از ديدن قسمتي از اين فيلم

طنزها و لطيفه هاي جديد در باره 
. احمدي نژاد ساخته و منتشر مي شوند

در زير برخي از پيام هاي كوتاه كه 
ميان مردم رد و بدل مي شوند را نقل 

    :مي كنيم
احمدي نژاد در سفر استاني خود به  ●

ز يكي از  هنگامي كه ا،مازندران
 ، دكرشاليزارهاي برنج بازديد مي 

 با ديدن چهره ،زنان مشغول به كار
احمدي نژاد دست خود را با داس 

  ! بريدند 
 از احمدي نژاد درخواست كرده ●

بودند در اين فيلم نقش حضرت يوسف 
 به دليل بود اما او گفته .را بازي كند

داشتن قرار داد با چي توز قادر به 
  . نيستانجام اين نقش

 الزم به ذكر است كه تصويري كه بر    
توز نقش دارد روي پفك نمكي چي 
   .تصوير يك ميمون است

 در سفر ، مي گويند كه احمدي نژاد ●
 مورد حمله جنيفر لوپس ،به نيويورك

قرار گرفته و وي اوركت احمدي نژاد 
 به دليل . را از پشت پاره كرده است

يدن شباهت حمله زليخا به يوسف و در
  ! پيراهن وي از پشت سر 

 سردار – مي گويند كه بوتيفار ●
 براي تنبيه –مصري و شوهر زليخا 

زليخا از كارگردان خواسته است كه 
احمدي نژاد را از اين پس به جاي 

  !   شركت دهدحضرت يوسف در فيلم 
 بخاطر  گفته مي شود  احمدي نژاد ●

 نقش حضرت يوسف را به وي اين كه 
رابطه اش را با سلحشور قطع نداده اند 
  ! كرده است

 گفته مي شود احمدي نژاد از رهبر ●
خواسته است به دليل اينكه احتمال 
دارد در نقش حضرت يوسف در فيلم 

 استعفاي او را از رياست ،بازي كند
 !جمهوري بپذيرد

  
ي يچند چهره از چهره ها

كه در نظام واليت فقيه، 
بسا   وااستحقاق دكتر

از در جنايت را استادي ممت
  :يافته اند

  
به  زنداني تو–اسداهللا الجوردي  ●

 – كرده و ندامت نامه نوشته دوره شاه
به شدت با نيروهاي شاه، در زندان 

 گفته مي شود به . چپ درگير بود
دليل حساسيت شديد وي بر نجس و 

 برخي اوقات برخي از ش،پاكي وسايل
بچه هاي چپ از جمله سعيد سلطانپور 

نش را با انگشت بر روي پتوي ب دهاآ
وي مي ماليد و اسداهللا ناچار مي شد 
. برود و پتويش را بشويد تا پاك شود

 ،  بار ديگرپتو كه خشك مي شد،
تكرار ن كار را ازندانيان چپ هم

  و  شايع است كه دستگيري.كردندمي
  در شب عروسي ،اعدام سعيد سلطانپور

، از جمله،  به دليل چپ افتادن اش
  .ردي با او در زندان بوده استالجو

او از شغل پارچه فروشي و روسري     
فروشي به دليل حاكميت هيات موتلفه 
بردادسراها از بازار براي بازجويي از 
گروه فرقان به زندان رفت و در زندان 

  كشتندست به هر جنايتي زد از جمله 
 كشتن.  مانند الهوتي،زندانيان با سم

 ،ن ضربات سنگينزندانيان با وارد كرد
 . مانند قتل پسر الهوتي در زندان

او به . زندانيانو تخفيف تحقير 
 هر كس كه مرا :گفتزندانيان مي 

ن سوي زندان ببرد او آكول كند و به 
 . زاد مي كنم براي خنده بازجويانآرا 

قط ادويدن بر شكم زنان حامله براي س
ب آنها و نيز انداختن آجنين كردن 

هيدان مبارز براي دهان بر جسد ش
 باز كردن لوله .تحقير ديگر زندانيان

هوا در مقعد زندانيان كه موجب 
لگد زدن بر . نان مي شدآانفجار  روده 

دادن صورت شهيدان مجاهد و دستور 
صورت آنها  بر به زندانيان كه تف 

قصاب اوين از جمله كارهاي .. .اندازند
   . بود

او بيماري رواني      گفته مي شود 
اما اگر هم اين بيماري را . داشته است

نمي داشت، زيادت جنايت او را به اين 
  .بيماري دچار مي كرد و كرد

 معروف به اسي –اسماعيل  افتخاري  ●
 از باجگيران منطقه شهر نو –تيغ كش 

تهران بود كه بعد از انقالب وارد كميته 
ها شد و در دستگيري و شكنجه 

 . ودسخت سر و سخت كوش بمبارزان 
او دست به سرقت هاي مسلحانه 

زد و دختران بسياري را در مي بسياري 
آنها تجاوز مي خيابانها مي ربود و به 

  .كرد
 او يك معاود –محمد رضا نقدي  ●

عراقي بود كه وارد سپاه شد و تا 
فرماندهي نيروهاي قدس مستقر در 

ارتقاي درجه بوسني هرزه گوين 
   چهره اي به شدت متضاد از.يافت

 و جنتي بود و خامنه اييك سو امين 
از سوي ديگر نماينده رازيني در 

 شد ودستگيري شهردارهاي تهران 
نان در زندان خيابان آخود در شكنجه 

 زنان منشي او. شركت كردوصال 
شهرداران را وادار به اعترافات جنسي 

   .مي كرد
 ضرب و شتم بهنگامهمين شخص    

كنار عبداهللا نوري و مهاجراني در 
 . شتنيروهاي انصار حزب اهللا قرار دا

او بعد ها وارد سرقت هاي مسلحانه شد 
رد دست به قتل و و در چندين مو
وي در ترورهاي . تجاوز به عنف زد

داخلي و خارجي نيز دخيل بود و در 
دوران احمدي نژاد به پست معاونت 
مبارزه با قاچاق ارز و كاال رسيد و خود 

   ها دست داشت نيز در برخي از قاچاق
  .تا بركنار شد 

 فردي روستايي از –حسين اهللا كرم  ●
غرب كه در جريان جنگ  گيالن

تحميلي به دليل انجام قتل  دو اسير 
ا مقامهاي باالتري شد تعراقي، صاحب 

او . كه به فرماندهي چماقداران رسيد
نيز در كنار سردار نقدي به بوسني 
هرزه گوين رفت و در جنگ شركت 

و به دليل اعتماد رهبري به وي داشت 
عالي را تا دريافت دكترا پيش مدارج 

وي در تجاوزهاي بسياري نيز . رفت
دخيل بود و نيز در قتل هاي سياسي به 
  خصوص بعد از دوم خرداد او در حال 

  
  11 در صفحه

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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اردار نظامي ايران حاضر نماينده و ك
به لحاظ مالي داراي . در بالكان است

بي است و عالوه بر وضعيت بسيار خو
دارا بودن يك دفتر هواپيمايي شركت 
هاي بسياري را توسط خود و خانواده 

  ...اش اداره مي كند و
 فردي بي لياقت و –محسني اژه اي  ●

رواني كه از رياست دادگاهها كار 
 كرد و به فرماندهي عخود را شرو

برخي قتل هاي سياسي در كشور 
 ،خيز او در جريان محاكمه سحر . رسيد

 با او در دادگاه نويسنده و روزنامه نگار،
درگير شد و شانه وي را با دندان گاز 

دان قند را به صورت وي گرفت و قن
وي دستور قتل پيروز . پرتاب كرد

دواني را شخصا صادر كرد و گفته مي 
ود كه وي را در مخزن اسيد ش

  .انداخت
 بي شخصيت و ،فردي بسيار دروغگو    

بارز و غير مبارزي دشمن نيروهاي م
ه در خارج از كشور زندگي است ك

عشق او گرفتن اعتراف از . مي كنند
دستگير شدگان مبني بر داشتن رابطه 
با نيروهاي خارج از كشور است و همه 

   .چيز را با خارجيان مرتبط مي سازد
او از دوستان  –اكبر خوشكوش  ●

نزديك سعيد امامي بود كه به گفته 
ن نظام مفعول بوده بسياري از مسئوال

است جالب اينجاست كه خانه خوش 
كوش و امامي و يك نفر ديگر در يك 

وده است كه با هم خانه سه طبقه ب
او جنايتكاري به . زندگي مي كردند

نام بوده است كه شايع است در قتل 
نيز شركت داشته بختيار و فرخزاد 

  .است
سعيد امامي كيس جالبي است پدر  ●

يل بوده است و مادر اياو جاسوس اسر
دايي وي وابسته به . وي توده اي

موساد و پسردايي هاي وي در ارتباط 
با سازمانهاي اطالعاتي و جاسوسي 

 –ايران و اسراييل و انگلستان و امريكا 
 اي – بي –خود وي  در ارتباط با اف 

او در شماره . در امريكا بوده است
گذشته انقالب اسالمي، در فصل 

كم بر واواك، به تفصيل مافياهاي حا
  .معرفي شده است
رژيمي با اين ماهيت : انقالب اسالمي

نمي تواند در وحشت از مردم خود روز را 
  :به شب و شب را به روز نياورد

  
  

خامنه اي و مافيا از 
چه چيز وحشت 

دارند كه مانورهاي 
مقابله با مردم را 
  ترتيب مي دهند؟

  
   

الن ابتداي همين سال بود كه مسئو    
سياسي نظام  نظامي  و سران –امنيتي 

 ايران در واليت معتقد بودند كه
شرايط ويژه اي قرار دارد و ما بايد تا 

بانماه امسال با دقت كليه حركات آ
امريكا را زير نظر داشته باشيم و به 

ط ويژه اي را همين دليل بود كه شراي
در همين سال . بر كشور حاكم كردند
 نظامي حاكم بر –بود كه سران سياسي 

ايران با توجه به انتخابات امريكا و 
خرين ماههاي آحضور بوش در 

رياست جمهوري خود  اعالم كردند 
كه براي حفظ امنيت كشور در شرايط 

 امنيتي و –بحراني مقامات  نظامي 

سياسي تصميم گرفته اند تا نيروهاي 
ماده سازند آويژه اي را جهت اين كار 

.  
ها بود كه بحث بر سر در همان زمان    

سازماندهي جديد  سازمان پدافند غير 
عامل و نيز ايجاد فرماندهي مشترك 
ميان نيروهاي زميني سپاه و بسيج و 

  .د شنيروي انتظامي مطرح 
ماهها گذشت و نظام حاكم بر ايران     

،  خطرناكبحران سازيهاي كه بر اثر 
شرايط در كشور و در منطقه، با 

مشغول   است،جديدي روبرو شده
و .  شدنيروهاي خود آماده سازي 

رژيم . اجرا ساختماده را آطرح هايي 
كرد و در همه » يك دست«خود را 

لذا احساس . عرصه ها شكست خورد
خطر شديد مي كند و از پي هم، مانور 

مانورها  متوجه داخل . ترتيب مي دهد
آماده سازي براي حمله . كشور هستند

ماده سازي براي به اجتماعات مردم تا آ
حمله به خانه هاي مردم، زير عنوان 

مانور آزاد كردن گروگانهائي از يك «
، مانورهائي هستند كه يكي پس »خانه

   .از ديگري به اجرا گذاشته مي شوند
مد و انتخابات امريكا آبانماه      آ

با .  برگزار شد و اوباما انتخاب شد
مي بايست فقيه  واليت انتخاب او، رژيم

ساس امنيت بيشتري بكند زيرا به اح
جنگ طلب خودش، حكومت قول 

نظامي بوش ديگر قادر به انجام عمليات 
  .بر ضد ايران نيست

 ناگهان برنامه ،اما با انتخاب اوباما    
نظامي كردن شهرهاي بزرگ كشور به 

 اجراي اين برنامه. اجرا گذاشته شد
متصديان دولت واليت گفته هاي قبلي 

 اگر براي شما :ئوال بردزير س را به فقيه
ت بوش خطرناك و حكوموجود 

 حمله نظامي به ايران قوي احتمال 
حال كه به قول خود شما خطر تا بود، 

 اين همه نظامي ،حدي رفع شده است
  ؟كردن كشور به چه دليل است 

 تحليل يك سال پيش –     گزارش 
در انقالب اسالمي (كه واقعيت جست 

 و توضيح مي داد اطالع) انتشار يافت
استفاده نياز به فقيه واليت چرا رژيم 

 نيروهاي نظامي جهت بازهم بيشتر از 
 با رژيم رهبر همين . حفظ خود دارد

تغيير در مديريت ارشد نيروهاي نظامي 
، قرار گرفتن رژيم در سپاه و بسيج

 زيرا . را آشكار كردشرايط خطرناك 
فرمانده جديد سپاه پاسداران در 

 كه از كرد هاي خود اعالم سخنراني
 سپاه براي حفظ پس، اين 

دستاوردهاي نظام و انقالب وارد كار 
خواهد شد و سياست هاي خود را 
تغيير خواهد داد و از اين به بعد كار 
حفاظت از مرزهاي كشور را به ارتش 
واگذار مي نمايد و دست به كارهاي 
حفاظت از انقالب كه همانا حضور در 

 اطالعاتي – امنيتي –امور فرهنگي 
  .خواهد بود مي زند 

 : تحليل مي گفت–اطالع ن    آ
 ، سپاهتجديد سازمان و دستور كارهاي

خامنه اي بيشتر به اين دليل است كه 
كه غير از سران سپاه و گروه هاي 

 و مشاوران مسلح ويژه كسي را ندارد
خطر او بلند پايه نظامي و امنيتي 

ان درگيري ها ميان مردم و حاكم
ن را به خوبي جدي تلقي كرده اند و آ

  .مي كننداحساس 
بود كه نيروي انتظامي نيز ايام همان     

براي ورود و برخورد با مردم و نشان 
دادن قدرت خود طرح هايي را به 

، اين طرح هااجراي اجرا گذارد و در 
نقدر شنائت از خود نشان داد كه آ

 قوه تحت نظارت –فرياد قوه قضاييه 
ن آ بعد از . را هم برانگيخت  - يرهبر

بود كه معاون نيروي انتظامي يعني 
 . رادان نيز از پست خود بركنار شد

البته ناديده نبايد گرفت كه در همان 
زمانها كه نظام واليت ادعاي مبارزه با 

مي ارازل و اوباش و مفاسد اخالقي  را 
 فرمانده نيروي انتظامي تهران كرد، 

 در خانه اي بزرگ به دليل حضور
 اما . شدويژه با زناني ويژه دستگير 

فرمانده نيروي انتظامي اعالم كرد كه 
اينها شايعاتي بيش نبوده است تا اينكه 

 ، »فرمانده انقالبي«ن آبرخي از تصاوير 
 زماني كه برخي از . مد آبيرون 

فرماندهان پاك نهاد سپاه اعالم كردند 
كه اگر فرمانده نيروي انتظامي به 

روغ هاي خود ادامه دهد فيلم اين د
سردار خاطي را نيز پخش خواهند 

 ديگر صداي فرمانده نيروي ،نمود
  .د شانتظامي قطع 

ن آبرنامه هاي امنيتي نظام در     
سركوب با . روزها كاري از پيش نبرد
 نيروي ، چند هزار جوان بيگناه

فقيه خود انتظامي و سران نظام واليت 
 قدرت اندانسته  تورا قانع كردند كه

ن بود كه آچندي بعد از . نمايي كنند 
نيروي انتظامي براي حفظ كنترل 
درون شهري تصميم به ايجاد 
كانتينرهايي در چهار راههاي بزرگ 

 تا به قول خودش بتواند در هر گرفت 
محلي پاسگاهي براي برخورد با 

ن كار آخاطيان ايجاد نمايد اما گويا 
ن مي كه حاكمان گمانچنان آهم 

  .د شموثر نبردند، 
 مردم رفتاراز فقيه نظام واليت     

زيرا اعتراضهاي . وحشت دارد
گروههاي مختلف كارگران و 
دانشجويان و معلمان و زنان و بازاريان، 

اما اين .  همه روزه شده اندتقريبا 
اعتراضها با سكوت جمهور مردم همراه 

سكوتي كه رژيم مي داند . است
حمايت از اعتراضها گوياي موافقت و 

علت وحشت . و مخالفت با رژيم است
نيز اينست كه نمي داند جمهور مردم 
چه وقت و چگونه سكوت خود را 

   .خواهند شكست
متعلق به رژيم برخي از سياسيون      

معتقدند كه ايران به زودي وارد 
بحراني خواهد شد كه ناداني مسئوالن 

خاتمي و هاشمي : عامل و باني آنست
... سنجاني و روحاني و ابطحي ورف

. آشكارا مي گويند كشور در خطر است
كشور مثل سال : ابطحي مي نويسد

 در خطر است و خاتمي مي بايد 1376
خاتمي . نامزد رياست جمهوري شود

براي نجات وطن از تن : مي گويد
. دادن به مسئوليت دريغ نمي كند

كشور : هاشمي رفسنجاني مي گويد
اصول «اما .  را داردمديريت  بدترين 
تا قبل نيز در پي آنند كه » گرايان

 كاري كنند تا شكسته شدن سكوت،
 ي را تعبيه كنند و شايد سوپاپ

 مردم را به نوعي نارضائيهاي متراكم 
  .كنندتخليه 

 مافياها كه مدتهاست به     رژيم
اعتراضات مردم و فشار گراني وقعي 

برغم همه فشارها كه به نمي نهد و 
 از احمدي نژاد دم وارد مي شود،مر

 متوجه شده است كه ،حمايت مي كند
شدن اعتراضات مردمي در حال فراگير

 نياز به ايجاد ها، نآاست و براي كنترل 
 اين اما.  است در مردموحشتي بزرگ 

 سپاه به جز سازمانيكار از دست هيچ 
رهبر . انتظامي بر نميايد و نيروي و 

بر هجوم روز  مي داند كه در برارژيم 
اعتراضها كه مردم با افزون مردم و 

 ارسال پيام يكديگر در ميان مي نهند، 
هاي كوتاه تلفني كه كليت نظام را به 

  مي گيرند و لطيفه ها و طنزها، تمسخر 
  :ه دو شيوه مي تواند مقابله نمايدب

  
  :ايجاد فضاي باز سياسي-1 

  
اري بود  فضاي باز سياسي همان ك   

 رژيم گذشته، وقتي كار از كه شاه در
مجبور به تن دادن به كارش گذشت، 

 همان فضاي باز سياسي .شدن آ
سرانجامي ناخوشايند را براي وي به 

نيز يكبار  فقيه  واليت رژيم. ببار آورد
به دليل فشار وارده به خود تن به اين 
كار داد و با انتخاب خاتمي مجبور به 

حكومت . شت گ سياسي فضايگشودن
مي نتوانست آن فرصت را براي خات

غير قابل بازگشت كردن وضعيت 
به عكس، براي . پيشين مغتنم شمارد

فرصت ايجاد كرد كه » اصول گرايان«
بازگرداندن وضعيت پيشين را تدارك 

 حكومت خرآدر سالهاي . كنند
با كنترل شديد و بگير و خاتمي، 

را يكدست كرد و   دولت ، ببندها
ينك شكست ا. فضاي سياسي را بست

دولت يك دست راه پس و پيش را 
بحران سازيها هم دارند اثر . بسته است

 هر  و رژيم. خود را از دست مي دهند
و تر ف يضعروز بيشتر از روز پيش، 

كنوني، يا در شرايط . تر مي شودتحقير 
 يك فضاي باز سياسي را رژيم مي بايد 

 دوم   حل يا راه بار ديگر تجربه كند و 
  :را بگذاردرا به اج

  
 ايجاد فضاي شديد امنيتي و - 2 

  :نظامي
  

 شيوه دومي كه احتمال دارد نظام     
براي حفظ خود اختيار كند تشكيل 

 انتظامي و –نيروهاي نظامي 
 يكديگر در بانها سازماندهي همكاري آ

رابطه با مردم است تا شايد بتواند با 
استفاده از كل توان نيروهاي سركوبگر 

با . ا از جنبش منصرف كندمردم رخود 
توجه به وضعيت اقتصادي كه دولت 
يك دست بوجود آورده است، تنها با 
قواي سركوب نمي توان كشور را 

ضعف داخلي رژيم ضعفش .  اداره كرد
در منطقه و در برابر فشار غرب را ببار 
مي آورد و شكنندگيش را بيشتر مي 

  .كند
به خوبي مي داند فقيه واليت  رژيم    
ه اگر قدري زمينه را وا بدهد ك

زادي فشار آحركت مردم رو به 
. نها تحميل خواهد كردآبيشتري را بر 

به همين دليل است كه مشاوران 
امنيتي و نظامي پيشنهاد كرده اند براي 

 برخورد مي بايد آماده حفظ نظام 
براي اين  و شدهاي شديد با مردم 

 بايد نيروهاي سپاه را از پادگانها كار، 
خارج نموده و در هماهنگي كامل با 

وهاي بسيج و نيروهاي انتظامي نير
  اجرا  آمادههاي سركوبگرانه را طرح
  .كرد

     طرح عمليات و مانورهاي موزاييكي 
در برخورد هاي درون شهري با مردم  

نكه آم بيش از رژينشان داده است كه 
نها آاز نيروهاي خارجي و حمله 

مردم ياروئي ، از رووحشت داشته باشد
 زيرا روش و . وحشت داردبا خود 

شيوه حكومت مسئوالن كشور به سويي 
حركت مي كند كه در نهايت به 
برخورد مردم با حكومت خواهد 

  . انجاميد 
    هر چند سران سياسي و نظامي 
حكومت تالش دارند مانورهاي انجام 
شده در سراسر كشور را به برخورد 

رجي نيروهاي نظامي با دشمن خا
 دهند اما گفته هاي مسئوالن اين جلوه

د ن  نشان مي ده،نانآمانورها و اهداف 
كه تنها به برخورد هاي با مردم مي 

 در زير به دو مانور جديد .انديشند
 نظرات و ونيروهاي انتظامي و بسيج 

 :مي پردازيم هانآاهداف فرماندهان 
 نمي دانند  مي پندارد مردم رژيم      

مشاوران . انورها چيستهدف از اين م
 به او القا مي كنند كه بايد  خامنه اي

در تالش اداره كشور را نظامي كرد و 
هستند بدون اينكه مردم متوجه شوند 

سيطره نيروهاي   وكنندكشور را نظامي 
 اما .ر قرار كنندنظامي را بر كشور ب

ن هستند كه مردم به آخود غافل از 
خوبي متوجه نظامي شدن كشور 

، تدابيري را نآند و براي مقابله با هست
اين تنها  رژيم واليت . انديشيده اند

.  فقيه است كه شكست خواهد خورد
همانگونه كه نيروهاي گارد جاويدان 
محمد رضا شاه و نيروهاي قدرتمند 
ساواك و شهرباني او نتوانستند در برابر 

د قطعا  مردم مقاومت كننجنبش
د  گار–نيروهاي سپاه پاسداران 

جاويدان  و نيروهاي انتظامي و 
نيروهاي واواك نيز نخواهند توانست 
رژيم واليت فقيه را از سقوط نجات 

  .  دهند
    طرح هايي كه طي دوهفته اخير از 
سوي نيروهاي بسيج و نيروي انتظامي 
به اجرا درآمده اند را در زير مياوريم 

تا معلوم شود وحشت نظام نه از امريكا  
 در مورد هر.  ايران استكه از مردم 

  :يك از آنها توضيحاتي خواهيم داد
 توضيحات سردار آخوند حسين ●

 فرمانده مقاومت بسيج و معاون طائب،
  :فرماندهي سپاه پاسداران

اين طرح به صورت آزمايشي در ...    «
برخي نقاط كشور انجام شده بود اما از 

هاي بسيج با  اين پس در كليه پايگاه
منيت اجتماعي اجرا هدف تامين ا

ها   حضور بسيجيان در پايگاه...شود مي
زني امنيت پايدار ايجاد  و گشت

كند، چون هر جا نيروهاي انقالب  مي
حضور پيدا كنند، اشرار از آنجا فرار 

 متناسب با وضعيت هر ...خواهند كرد
شهر و منطقه تجهيزات مناسب در 

هاي عملياتي قرار خواهد  اختيار گشت
اي كه با نيروي  ا هماهنگي ب...گرفت

انتظامي و قوه قضائيه انجام شده است، 
برخوردهاي الزم از سوي نيروي 

هاي  گشت. انتظامي انجام خواهد شد
ها و كوي و برزن با  بسيج در محله

اي فراهم  حضور خود فضا را به گونه
كنند كه اتفاقي نيفتد، ولي اگر بنا  مي

  از سويباشد با متخلفي برخورد شود،
نجام  اهاي نيروي انتظامي يگان
  ».شود مي

    جمالت فوق آخوند سردار نشان مي 
دهد كه اين مانور اصال هدفش 
برخورد با نيروهاي خارجي و متجاوز 

ارازل و «نيست و تنها براي مقابله 
،  در كليه شهرهاي ايران، »اوباش
از نظر مافياهاي حاكم،  ارازل و .  است

در كليه محل كليه مردم  اوباش يعني 
روزي هم  ...  ها و كوي ها و برزن ها و

در تهران :  رادان گفته بود» سردار«
 تن از اراذل و اوباش هستند كه 7تنها 

هنوز دستگير نشده اند و ما كل انها را 
 دستگير 7براي . دستگير كرده ايم 

. نشده اين مانور را ترتيب نمي دهند
براي ترساندن مردم و آماده كردن 

ي سركوب براي مقابله با مردم قوا
  .است كه اين مانور را ترتيب مي دهند

 حسين صحبت هاي سردار      مخاطب 
گرنه و.  مردم ايران هستندطائب،

 با برخي مقابلهچگونه ممكن است براي 
از ارازل و اوباش كل نيروهاي بسيجي 

  و نيروي انتظامي و قوه قضاييه را به 
  

  12 در صفحه

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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ه نيروهاي نظامي سپاه  البت؟كار گرفت
ن نيز در عمليات شركت پاسدارا

مگر ممكن است كه . خواهند كرد
ل و اوباش در يك ذبراي برخورد با ارا

كشور كليه نيروهاي نظامي و قوه 
 عمل شوند؟ وارد كشور ن آقضاي 

 و معلمان و كارگران ودانشجويان 
و كارمندان و موزان آدانش و زنان 

همه ، يعني ...و بازنشستگان بازاريان و
  .هستندارازل و اوباش مردم ايران 

اين خوند سردار طائب اهداف    آ
 :طرح را اينگونه ادامه مي دهد

 افزايش و  سپاه استاني 31تشكيل ...
حمايت بيشتر افزايي توان سپاه در  هم

اتصال و  هاي بسيج از ماموريت
اسامي ... هاي رزمي بسيجيان به يگان

الزهراي بسيج با هاي عاشورا و  گردان
هاي پياده و گردان ادوات و  گردان

زرهي نيروي زميني سپاه پيوند 
هاي هفته بسيج   برنامه...خورند مي

 ماموريت بسيج اجرا 5متناسب با 
: ها عبارتند از شود كه اين ماموريت مي

كمك به مقابله با تهديدات نظامي 
توليد قدرت  و دشمنان انقالب اسالمي 

  :بازدارندگي
 مقابله با تهديدات امنيتي در برابر  -

  اشرار و اراذل و اوباش، 
 سياسي  و مقابله با تهديدات فرهنگي  -

  دشمن يعني تهديدات نرم 
بخشي انقالب اسالمي  كمك به عمق -

هاي انقالب و دفاع  و تعميق ارزش
  مقدس 

 ميليوني و بسيج 20شكيل ارتش  ت-
  ها ميليوني ده

امه بيانات  طائب در اد»سردار     «
خود اهداف طرح فوق را اينگونه 

 هدف از اين مانور :توضيح داده است
مادگي مقابله با تهديدات فرهنگي و آ

مقابله با اوباش و عمق بخشيدن به 
انقالب اسالمي و هماهنگي ميان 
نيروهاي سپاه و بسيج و گردانهاي 
مخصوص مبارزه با اغتشاشات داخلي با 

ات زرهي  استفاده از گردانهاي ادو
 سپاه 31 ، در براي اين كار. است

استاني امادگي ايجاد نموده اند تا ميان 
نها و بسيج هماهنگي هاي الزم آ

  .صورت گيرد 
 برخي از ادعايكشوري كه به     

 امن ترين كشور جهان رژيم، سران 
 برخي ، به ادعاياست و در عين حال

زاد ترين كشور جهان است و آديگر 
 قطعنامه ها دي نژادبه ادعاي  احم

و هرچه مي ورق پاره اي بيش نيستند 
خواهند قطعنامه صادر كنند تا قطعنامه 

 چه احساس خطري دانشان پاره شود، 
مي كند كه اين گونه نيروهاي نظامي 

 انتظامي و امنيتي خود را براي مقابله و
 مگر قرار است در ؟ بسيج نموده است

ونه اين كشور چه اتفاقي بيفتد كه اينگ
 مي كنندبه وحشت افتاده اند و تالش 

   ؟قدرت خود را به نمايش بگذارند 
اهداف طرح نيروي انتظامي از      اما 

  :رجب زاده عزيز اهللا  »سردار«زبان 
مانور ضد شورش شش روزه ...     « 

 شهري  جهت اجراي طرح هاي امنيتي
نيروي انتظامي   هزار مامور30... است 

بيل در مانور شركت با چهار هزار اتوم
 مسير و 10خواهند داشت و در

اصلي شهر  هاي ها و اتوبان خيابان
 .تهران تمرين عمليات خواهند كرد

  هدفهاي اين مانور عبارتند از
   نمايش قدرت -
   امداد و نجات -
  امنيتي   مقابله با اقدامات-
  هاي احتمالي   مقابله با بحران-
   تشديد حراست از مراكز استراتژيك-
   حفاظت از اموال مردم -
ها به   انتقال سريع نيرو از ساير استان-

  »تهران
بر اهدافي كه سردار رجب زاده      

كليه زيرا. شمرده است، گويا تر است

 بال ، مطرح مي كندوهدفهايي كه ا
 درگيري هاي مربوط هستند به  ،استثنا
كه اين درگيري ها هستند. شهري

يجاب مي  را ااين نيرو و عمل حضور 
 البته همانگونه كه سردار طائب .كنند

 بسيج اطالعات را گرد است، گفته 
وري مي كند و به نيروي انتظامي آ

د و نيروي انتظامي كنگزارش مي 
 اگر .مي شود عمل براي مقابله وارد 

الزم شد از استانهاي ديگر نيز نيرو وارد 
مي كند تا جلوي هر گونه اغتشاشي 

  . گرفته شود 
انور سومي طراحي مي شود براي     م

حمله به خانه هاي مردم در پوشش 
نجات گروگانها وقتي گروگان گيرها 
آنها را در خانه يا خانه هائي به 

  !گروگان گرفته اند
دولتي در دست : انقالب اسالمي
 مالي نياز به باندهاي –مافياهاي نظامي 

متصدي جنايت و فساد دارد و اين باندها 
عامل انزواي روز افزونش در همان حال، 

و سست شدن ستون پايه هايش مي 
  :شود

  

مافياي حاكم بر 
جنايتكاراني : واواك

كه مقامات واواك را 
تصدي كرده اند و 

  :مي كنند
  

مدتها بود كه حكم بازداشت و    «
دستگيري پيروز دواني را از قوه قضائيه 
درخواست نموده بوديم، برابر گزارش 

امع فرهنگي اداره كل اطالعات مج
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 . فقت نميشدعمومي كشور با آن موا
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 
 بعدا .وي مصاحبه تصويري بگيريد

مستند به آن مصاحبه اعالم جرم كنيد 
قبول . تا حكم بازداشتش صادر شود

ريان اين توافق را كردم و فردايش ج
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 

 اطالعات نيروي گرفتيد تحويل
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[قا همان شب حاج آ
در منزلشان ببينم، موضوع را به ايشان 
گفتم كه گفتند الزم نيست تحويل 
نيروي انتظامي بدهيد، حكم افسادش 

ر حتي واضحت! صادر شده، تمامش كنيد
. دشيهم گفتند كه با مسئوليت من بكش

اينجا بود كه بنده هم به سيد صادق 

من خودم به . گفتم كه به تيم بگوييد
ه مشكلي كه در مقابل دفتر واسط

حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود 
رفتم آنجا و تيم حكم را در همان 

. . . ساختمان اجرا نموده بود آن شب 
  )بخشي از اعترافات سعيد امامي   ("
  
  :حجت االسالم اصغرحجازي ●  

  
) خامنه اي( مسئول اداره بيت رهبري  

.  استواواكورابط سازمان ترور با 
 ابتداء قاضي شرع درخوزستان وي
اصغر حجازي در بسياري از . بود
ت هاي داخلي و خارجي سمرترو

در . فرماندهي را بر عهده داشته است
 امامي از زماني گفته اعترافات سعيد
نها بعد از ترور داريوش مي شود كه آ

جلسه اي تشكيل فروهر و همسرش 
ن جلسه اقاي داده بودند كه در آ

ونگي انجام عمليات ميرحجازي به چگ
 :ه بودنها گفتآگوش فرا داده و به 

  . مؤيد باشيد و كارها را ادامه دهيد
سعيدامامي در اعترافات خود در مورد 

  :ه با مير حجازي چنين مي گويدجلس
     

روز به گمانم دوشنبه   فرداي آن...«
بود و طبق روال هر دوشنبه در 

الي وزارت وزارتخانه ما شوراي ع
 اتفاقا يا طبق ...ه از طرف داشتيم ك

آمده ) من اطالعي ندارم(هماهنگي 
بودند كه در آنجا من و آقا مصطفي و 
سيد صادق رفتيم و مشروح عمليات را 
شرح داديم منتها طبيعي بود كه چون 
چند نيروي غير وزارتي در آن جلسه 

هم آنجا بود ما مواردي را ... بودند و 
جلسه ذكر نكرديم كه عصر همانروز در 

اي كه با حضور حاج آقا دري و حاج 
آقا فالحيان در دفتر آقاي حجازي 
تشكيل شده بود تمام موارد و حتي 
كشفيات از منزل را ذكر كرديم كه 
آقاي حجازي عنوان كردند مويد 

  ».باشيد و براي مابقي كار آماده شويد 
  
  :حجت االسالم شفيعي ●
  
. واواك استمعاون اطالعات مردمي   

 و خامنه اي وفادار به افراد از شفيعي
 در بسياري از وفالحيان بوده است 

 دخيل بوده واواكجنايات مافياي 
 جنايات اين بارهاو در . است 

ن كمافي السابق ارتخانه و نيروهاي آوز
تكاران مهر سكوت بر مانند ديگر جناي
او در جريان دستگيري  .لب نهاده است

رم و بازجويي از محمد رضا نقدي به ج
دهها سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف 
گزارش خود را تنها به اصغر مير 
. حجازي از بيت رهبري داده بود

مأمور بايگاني كردن پرونده شد و آن 
 اين افراد تحت امر . را بايگاني كرد

 در ترور پوينده و واواكمعاون 
مختاري دخالت مستقيم داشتند كه در 

   :ند زير تعدادي از انها معرفي مي شو
حقاني پرسنل معاونت اطالعات  - 1

مردمي و مديركل پشتيباني عملياتي 
به لحاظ اداري تحت . آن معاونت

معاونت وقت (مسئوليت محمد شفيعي 
قرار داشته، در انجام ) اطالعات مردمي

 به ،پويندهو فقره قتل مختاري  دو
. ستدرخواست موسوي عمل كرده ا

ي او انجام دوقتل ياد شده را به عل
ناظري مسئول اداره عمليات معاونت 
اطالعات مردمي كه تحت مسئوليت 

  . استحقاني بوده دستور داده
 محمد عزيزپور پرسنل معاونت - 2

امنيت و مسئول اداره عمليات امنيت به 
لحاظ اداري تحت مسئوليت حميد 
رسولي بوده و امر به انجام دو قتل 

و ديگري پروانه فروهر يكي داريوش 
 را از رسولي گرفته و به زير اسكندري

  . استكردهابالغ مجموعه خود 
 علي ناظري پرسنل معاونت - 3

اطالعات مردمي و مسئوليت اداره 
عمليات آن معاونت بوده و تحت 

مسئوليت حقاني قرار داشته و به دستور 
پوينده و  در دو فقره قتل مختاري وا

 .  استشركت كرده
قرار بر بعد از قتل ها و زماني كه     

معاون كه  شفيعي ،دستگيري متهمان شد
 بوده است در خيابان واواكوقت 

 در سالن واواك،دبستان در مقر اصلي 
تئاتر پرسنل ستادي وزارت را  آمفي

آقاي «: گويد آورد و مي گرد مي
ها  گويد دري دستور قتل موسوي مي

را داده است و آقاي دري هم امروز 
اهللا . ام گويد من نگفته صبح به من مي

  » !اعلم
  
 خسرو - حجت االسالم روح اهللا  ●
  : حسينيان- 
  

صادق ترين  معاون قضايي واواك و 
 از ، بدون ترس،عضو گروه اعدامها كه

سعيد امامي دوست و همكارش دفاع 
كرد و بي محابا اعالم كرد كه ما 

 قاتل بوده ايم و يك پاخودمان 
زندانيان را در زندانها مجبور به خود 

ي در گروه مخفي ي كرديم وكشي م
بان و مرتدان از حكم اعدامهاي ناص

نيروهاي برجسته است و در مراكز 
مختلف قوه قضاييه قدرت زيادي دارد 

از كارهاي اين جنايت كار برخي 
  :صادق

ور دهها حكم اعدام مخالفان  صد-
  .سياسي

 فرماندهي ترورهاي  همكاري در-
  . سياسي مخالفان

در  واواك ينده  معاونت قضايي و نما-
  . قوه قضاييه و بر عكس

  .  شكنجه برخي از زندانيان-
به خودكشي  وادار كردن زندانيان -

  . كه از افتخارات او است
 همكاري مستقيم با سعيد امامي فردي -

كه به دستور او و ياران او دست به 
  . دمكشي مي زد آ
فتواي  يكي از سه قاضي صادر كننده -

  . سياسيونقتل دگر انديشان و 
 يار دبستاني پور محمدي و فالحيان و -

  ...  حميد روحاني ومحسني اژه اي و 
 شركت مستقيم در طراحي برنامه -

  . ان ساز مانند هويت و چراغهاي بحر
شش از قتل  حمايت بي پرده و پو- 

  . سياسيون و دگر انديشان
 رياست سازمان اسناد انقالب اسالمي -

يه افراد ن مركز كلآايران كه در 
وابسته به باند بحران ساز و ناصبي ساز و 
مرتد ساز هفته اي يكبار جمع مي 
شوند و براي فعاليتهاي خود برنامه 

يسه اين ئدر هيات ر. ي ميكنندريز
، افرادي چون پور محمدي و مركز

بادي و مرادي آفالحيان و دري نجف 
.  دارندعضويت... و محسني اژه اي و

دي به وزارت بعد از اينكه پور محم
كشور رفت حسينيان با فرستادن معاون 

دي به وزارت كشور، به كمك خود مرا
او در كليه وزارتخانه ها و به . او رفت

 و كشور و دفاع واواكخصوص 
نظرات او . جاسوس هاي خود را دارد

ن شوراي نگهبان براي بازرسان و بررسا
   .همواره مقبول است

ر  هم اينك دحسينيانروح اهللا     
 عنوان نماينده  بهمافياها مجلس 

 .مشغول به كار است
 –وي عضو گروه سـه نفـره رازينـي              

 حسينيان در اعدام هاي     –پور محمدي   
 .  در مشهد بوده اسـت     60گسترده سال   

ن زمان به نام حـاجي حـسيني        آاو در   
معروف بود و معاونت پور محمـدي را        

ن زمـان دادسـتان بـود را بـر          آكه در   
ينـي  روزگـار راز   نآدر  عهده داشـت    

 .حاكم شرع جنايات در مشهد بود
از نكات جالب در پرونـده وي مـي             

ــودن وي در     ــي بـ ــه قاضـ ــوان بـ تـ
 او. دادگاههاي مطبوعات اشـاره كـرد     

موزش بـسياري از قـضات      آخود عامل   
اين دادگاهها بوده است و جرم هـاي        

هت تعطيلي مطبوعات    جبسيار جالبي را    

 »روحـاني «ن    اي  .طراحي نموده است  
مشكوك به بهاييت و حمايـت از خـط         

ــران و  ــاد بح ــوبآايج ــ،ش ن ا از حامي
 جنايتهـاي سياسـي بـود كـه         سرسخت

  .ناميد قتل هاي زنجيره رژيم آنها را
عبـــداهللا شـــهبازي در مـــورد وي      

  :اينگونه مي نويسد 
ــه اول   «  ــام  : نكتـ ــن نـ اهللا  روح«ايـ

براي برخي از فعالين سياسي     » حسينيان
نـامي اسـت   . برانگيز بوده اسـت     السئو

و منطبق با ايستارهاي    » آنكادره«كامالً  
ــي   ــام خمين ــضت ام ــالب ) ره(نه و انق

آقـاي حـسينيان متولـد سـال        . اسالمي
 است و گويا در پـنج سـالگي بـه           1334

ــغاد   ــتاي ص ــه روس ــانواده ب ــراه خ هم
آقـاي حـسينيان متولـد      . مهاجرت كرد 

كجاست؟ علت مهاجرت اين خـانواده      
ها، در    ستاي صغاد، كه در آن سال     به رو 

كنار روستاهايي چون ادريـس آبـاد و        
همت آباد و خرمي و غيـره، از مراكـز          

شــمار  نــشين در فــارس بــه مهــم بهــائي
اي  رفــت، چــه بــود؟ چــه انگيــزه مــي
اي را به مهـاجرت       توانست خانواده   مي

به چنين روستايي ترغيب كند؟ نام اين       
 طنز  خانواده در آغاز چه بود؟ برخي به      

اين . نامند  مي» خسرو خوبان «ايشان را   
نام چنان شيوع يافته كه براي من نيـز،         
كه اين شيوه تخريب ديگران مطلـوبم       

پـرس و   . هـايي برانگيختـه     نيست، ابهام 
برخي افراد مطلع، نام    . جوهايي كردم 
ذكـر  » خسرو خوشـخو  «اوليه ايشان را    

ــرده ــد ك ــانواده . ان ــن خ ــتار «از اي س
اسـيم كـه در سـال       شن  را مي » خوشخو

 ناپديـــد شـــد و منـــابع بهـــائي 1360
آبـاد شـيراز،     اند در زندان عادل     مدعي

به دليل تعلق به فرقـه بهـائي، بـه قتـل            
دانم اين ادعـا تـا چـه حـد            نمي. رسيد

صحت دارد ولي برايم روشن شده كه       
ــسينيان   ــاي ح ــه آق ــام اولي اهللا  روح«ن

  » حسينيان
هر چنـد نـامي     » اهللا  روح«. نبوده است 

مرسوم در ميان مـسلمانان اسـت، ولـي         
ويـژه در     رواج آن در ميان مـردم، بـه       

 اســت و 1340روســتاها، از نيمــه دهــه 
اسـطوره شــدن حماســه امــام خمينــي  

توانـست در سـال       اين نـام نمـي    ). ره(
، كه امام خميني را جـز خـواص         1334

شـناخت، كـاربرد گـسترده        كسي نمـي  
آقـاي حـسينيان در سـال       . داشته باشد 

 ســالگي، بــه قــم رفــت و 15ر ، د1349
ــه    ــاني ب ــه حق ــد در مدرس ــدكي بع ان

در اين مدرسـه نـام      . تحصيل پرداخت 
گــشا بــود و   راه» اهللا حــسينيان روح«

توانست عالقمندان به امام خمينـي        مي
هـا    را به ايـشان جلـب كنـد يـا در آن           

شناسم  كساني را مي  . ايجاد اعتماد نمايد  
اند و پس از انقـالب        كه در مناصب مهم   

ام كوچك يا نام خـانوادگي خـود را         ن
گونه   اين. اند  در شناسنامه تعويض كرده   

ـ       اره وپنهان كردن هويت و گذشته هم
  .برانگيز بوده است براي من پرسش

خود ياد » برادر شهيد«ايشان مكرر از ...
پدر من نيز شهيد است و . كنند مي

نحوه شهادت و اسم و رسم و مشخصات 
وب، تا خاندان من، طبق اسناد مكت

. دوره فتحعلي شاه قاجار روشن است
  ها نيز  دين و آئين و تعلقات سياسي آن

تمامي ادوار زندگي من . مشخص است
طور مستند روشن است و بخش  نيز به

مهمي از آن در منابع گوناگون منتشر 
مفيد است آقاي حسينيان نيز . شده

تصوير و مشخصات كامل برادر شهيد 
م خانوادگي، از جمله نام و نا(خود 

تاريخ اعزام به جبهه، يگان اعزام كننده 
در عمليات بستان را در سايت ...) و

. مركز اسناد انقالب اسالمي اعالم كنند
اره به ومن در حيرتم كه چرا ايشان هم

  ». گذرند اجمال از اين مسئله مهم مي
روح اهللا حــسينيان از جملــه قــضاتي    

ي بود كه خود افتخار مي كند كه زمان       
قاتل بوده است او در حمايت از سعيد        

ينـده مـي    آامامي كه در مـورد او در        
  :وريم چنين مي گويد آ

ــش  «    ــه خودك ــع ب ــؤال  يراج اش س
كردم كـه سـعيد اسـالمى توسـط چـه           
چيزى خودكشى كرد؟ ايشان فرمودند     

   نفر از 70 گفتم ببينيد،  .»دارو«
  

  13 در صفحه

  مافياها و بحران اقتصادي؟
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ــه ــل    بچ ــد داخ ــات رفتن ــاى اطالع ه
. ه و جنـازه ايـشان را ديدنـد        خان غسال

گويند دارو هم    خواهم، مى  معذرت مى 
استفاده كرده و خـودش را هـم تميـز          

چنـد بـسته شـما بـه ايـشان          . كرده بود 
  داديد؟ 

  .»يك بسته«گويند  مى -
گويم خب يك بسته چقدر بـاقى         مى -

  ماند كه خورده باشد و مرده باشد؟  مى
انـد كـه     گوينـد، دكترهـا گفتـه      مى  -

  .  يك استكانمحلول
  گفتم آخه باباجون، -
آخه ما خودمان يـك زمـان قاضـى          -

. بـان بـوديم     يك زمانى زندان    بوديم،
تاكنون صدها نفـر واجبـى خوردنـد و       

آخه چه طور با يـك اسـتكان        . نمردند
گوييد كه بالفاصـله     آن هم كه شما مى    

برديد به بيمارسـتان و شستـشو داديـد،         
  اين خورد و مرد؟

 روز زنده ماند و     4نمرد،  گويد نه     مى -
حتــى تمــاس هــم . خــوب شــده بــود

گرفتند با ما كه بياييـد و ببريـدش كـه           
يك مرتبه اعالم كردند كه ايست قلبى       
پيدا كرده و بياييـد و ببريـد كـه تمـام            

  .كرد
اوالً .  گفتم آخـه جـاى تحقيـق دارد        -

گـويم نخـورده، شـايد، شـايد         من نمى 
خط بهش دادند همان بازجوهايى كـه       

ــده  چــپ  ــه پرون ــسانى ك ــد و ك بودن
دستشان اسـت، ايـن كـار را بكـن، بيـا            

ديم، چـون خـودش      بيرون نجاتت مى  
كـرد و    هم  گفت آنجا داد و بيداد مى       

گفت آقا به داد من برسيد، پدرم را         مى
. كننـد  ام مى  درآوردند، كشتنم، شكنجه  

. كـرد  توى بيمارستان داد و فرياد مـى      
ند و  ا شايد واقعا همين خطى به او داده      

اند بيمارستان، آمپـول هـوا       بعد آورده 
تحقيق كنيـد،   . بهش زدند، سكته كرده   

  . بررسى كنيد
آخه سعيد اسالمى آدمـى نبـود كـه            

شـناختيم سـعيد     ما مـى  . خودكشى كند 
ــالمى را ــال جــواب    . اس ــه هــر ح ب

اى آقاى نيازى واقعـا بـراى        كننده قانع
همين هم  . اين مسأله نداشتند و ندارند    

يكى از عواملى هم كه     . شدهبينى   پيش
باعث شد بنده به خـتم سـعيد اسـالمى          
بروم همين هست كه همان وقتـى كـه         
اين جريان اتفاق افتاد به دوستان گفتم       

گوينـد سـعيد اسـالمى از        كه اينها مـى   
جناح راست بود، متهم شماره يك هـم        

ها هم زير سر ايشان بود       بود و همه قتل   
 و خودشان كشتنش كـه قـضيه را تمـام     

همين جور . كنند و سرنخ را قطع بكنند   
هاى  دانم اهل روزنامه   ما نمى ش. هم شد 

خوانيد يا نه،     خردادى هستيد، مى   م  دو
از روز خودكشى تا آخر شروع كردند       
اين را القاء كردن كه سعيد اسـالمى را         

بر عكس ما بايد مـدعى باشـيم،        ! كشتند
ــده در دســت دوىِ   ــا پرون ــوييم آق بگ

كـشتند، همـان دو     خرداد بـوده، اگـر      
ها كشتند، چرا كشتند؟ اما آنها       خردادى

واقعا عين اين جريان دانشگاه خودشان      
گوينـد و    به وجود آوردنـد حـاال مـى       

ــدند  ــدعى ش ــى. م ــروز   نم ــم پري دان
ــه   ــه در روزنام ــا ن ــد ي صــبح «خواندي

گويد اين جريـان دانـشگاه       مى. »امروز
به وجود آمد كه جناح راسـت، جنـاح         

. به يك كودتا بزنـد    كار، دست    محافظه
شرافتى، هر چيزى از     واقعا پررويى، بى  

ايــن قبيــل آخــر تــا چــه حــدى، كــه 
خودشان يـك مـاجرايى را بـه وجـود        

شوند  بياورند و خودشان هم مدعى مى     
و همه اينها واقعا پيـرو و دنبـال همـان           

  .قضايا هست
داند به كى درد دل       برادران آدم نمى  

عـا  آقاى سعيد حجاريان، مـن واق     . بكند
چند وقت پيش شك    . در جريان نبودم  

كردم و گفتم اين سعيد حجاريـان كـه        
خط و خطوط اصلى را داده ببينيم كى    

 به بعضى از دوستان گفتم و بـه         ؟  هست
اش نگاه كرديم، سعيد حجاريان      پرونده

خانمش هشت سال به خـاطر عـضويت        
در ســازمان مجاهــدين خلــق قبــل از 

ر بـراد . انقالب محكوميت زنـدان دارد    
حاال . خانمش ده سال محكوميت دارد     

آيـد مـشاور     جورى مـى   يك كسى اين  
شود، همـه خـط و       رئيس جمهورى مى  

دهد، كميته شـايعه و      خطوط را آن مى   
كنـد و    كميته اجرايى را او هدايت مى     

كنـد و آن ماجراهـا و ايـن          درست مى 
اتفاقات را دارد بـراى كـشور هـر روز          

كس هم   هيچ. آورد بحران به وجود مى   
نيست كه به داد اين ملت برسد، به داد         
اين حكومت برسد، به داد اين انقـالب        
برسد كه بابا بياييد اقالً سابقه اين سـعيد         

  ». حجاريان را به مردم بگويند
سينيان در   ( خنرانی روح اهللا ح س

  ) مدرسه حقانی
  
ــاني ● ــرداد عاليخ ــام  :  مه ــائم مق ق

  . معاونت امنيت
  
عـاونين    از م   : كـاظمي    سيد مصطفي   ●

 خـود در    خرين دوره   آ كه در    واواك
معاون عمليـات ايـن     عضويت واواك،   
وي در دههــا قتــل و . وزارتخانــه بــود 

ترور داخل و خـارج از كـشور دسـت          
داشته است و در جريان قتل فروهر ها        

 .مسئول اصلي اين جنايت بوده است 
 در خامنه اي، او همان كسي است كه 

 ،)1378اول تير (جلسه سران سه قوه 
وي را عنصر مهم در كشف ارتباطات 

  :خواند ها مي خارجي پرونده قتل
، پس از اقامه 1378شنبه اول تير ...   « 

 تا 21:30نماز جماعت، از ساعت 
آقايان (، جلسه سران سه قوه 24:15

) خاتمي و ناطق نوري و محمد يزدي
رئيس (اهللا هاشمي رفسنجاني  و آيت

با ، )مجمع تشخيص مصلحت نظام
و ) وزير اطالعات(حضور آقايان يونسي 

رئيس سازمان قضايي نيروهاي (نيازي 
و سه تن مسئوالن پرونده، در ) مسلح

  .حضور مقام معظم رهبري تشكيل شد
در اين جلسه رهبري برخي     

رهنمودهاي مهم در زمينه رسيدگي به 
بخشي از . اين پرونده ارائه دادند

بيانات ايشان و آقاي خاتمي، 
  : جمهور، به شرح زير است يسرئ

من يك : مقام معظم رهبري* 
االن از لحاظ . اي عرض كنم مقدمه

اطالعاتي و فعاليت و جهاد اطالعاتي 
كشور در يك وضعيت بسيار حساسي 

اگر آن را تشبيه به يك مسئله . است
محسوس كنيم بايد گفت قطار 
اطالعات كه خيلي هم مهم است از 

ي در حال پيچ و گردنه سخت و حساس
اگر انشاءاهللا به فضل الهي، . عبور است
كه شواهد و قرائن تأييد  همچنان

كند، با مهارت و خوبي از اين  مي
گردنه عبور كنيم توفيقات خوبي 

مسئولين . كند خداوند متعال نصيب مي
كشور، رؤساي محترم قوا و آقايان كه 
هستند خوب است كه در جريان مسائل 

حل اين . يرندالزم اين قضيه قرار گ
قضيه را فراتر از يك مسئله اطالعاتي 

مسئله . دانم ايم مي كه به آن مبتال شده
دشمنان ما براي ما . تر است خيلي مهم

زودتر و تهاجمي . اند ريزي كرده برنامه
. موضع ما تدافعي است. اند وارد شده

پيچيده و عميق . مسئله بسيار مهم است
 كه به فضل اما اين. و وسيع است

پروردگار و هدايت اطالعاتي دستگاه 
اطالعات توفيق پيدا كرد كه وارد آن 
بشود جزو مصاديقي است كه امام 

: فرمودند رضوان اهللا تعالي عليه مي
بينم در  من دست قدرت الهي را مي«

به آقاي خاتمي گفتم شما ... مسائل

امروز به دلم . آقايان را دعوت كنيد
 چون .شور افتاد كه نكند دير بشود

ببينيد، قباي دشمن ...قضيه مهم است
اي از دزد در  الي در گير كرده، گوشه

كند  دست ماست و او دارد جنجال مي
 هنر اطالعاتي اين  .تا ما رهايش كنيم

است كه نگذاريد و مسئله را ثابت 
شبهه آقاي هاشمي كه چطور . كنيد

ممكن است سه چهار نفر بتوانند  
ل فرض براندازي كنند دو جور قاب

  : است
كه چند نفر در اطالعات  يكي اين -

  . اند تا اطالعات را سرنگون كنند نشسته
يك فرض ديگر اين است كه يك  -

سرويس اطالعاتي و مغز متفكري دارد 
  .كند براي براندازي طراحي مي

 سه عنصر را پيدا كرده يا دوانده -
ها قابل  اگر اين باشد همه اين. است

  . فهم است
البته . ايم مسئله حل شده استمن بر  -

چيزهايي هست كه ممكن است 
  . پسند نباشد محكمه

يك محكمه داخل دل آدم است   -
  . كند كه آدم استفتا مي

اين يك قضيه كوچك و عادي  -
شما كشف كنيد يا نكنيد، كسي . نيست

را دستگير كنيد يا نكنيد، مسئله براي 
  .من قطعي است

ي اين مهم  لكن، براي دستگاه اطالعات-
  .  كه اين بخش را در بياورد است

رسد تمام نيرو را بايد  نظرم مي به...     
متمركز ] مهرداد عاليخاني[روي صادق 

] سيد مصطفي كاظمي[موسوي . كنيم
اما صادق نفوذ . اند را جذب كرده

يكي از . اين نفوذي است. كرده است
توانيد جلو برويد  هايي كه مي سررشته

اين . خيلي مهم استاين آقاست و 
آوري  تيپ كار كه انجام داده، جمع

كرده، خانه امن و تشكيل نيرو در 
آلمان داده، اين كار يك سرويس 

. براي ما كه اين كارها را نكرده. است
پس براي يك سرويس كرده كه بايد 

  »... بگرديد دنبال آن
طور كه  همان«: آقاي خاتمي* 

فيه جنابعالي فرموديد، اين از الطاف خ
اگر عنايت خود رهبري هم . الهي بود

رسيد و  نبود اين پيگيري به نتيجه نمي
جديت شما حاصل اصرار و پيگيري 

من هم . بايد قدردان بود. شماست
مطمئن هستم كه به نتيجه خوبي 

توان زود  ها را مي پرونده قتل. رسد مي
به نتيجه رساند و پرونده اطالعاتي را 

العات دنبال تر است وزارت اط كه مهم
اند و  هم بذرهايي كه پاشيده. كند

. ها شناسايي شوند شبكه مرتبطين اين
البته يك پيشنهاد فوري براي افكار 
عمومي دارم چون همه دوستان و 

گويند  كنند، مي آقايان سئواالتي مي
   ».نكند او را كشته باشند

احتمال دارد «: مقام معظم رهبري* 
شي كن به او برسانند كه خودت خودك

تا تو را به بيمارستان برسانند و ما 
دهيم بعد آنجا  ترتيب نجات تو را مي

اين احتمال را اگر ضعيف . او را بكشند
  ». هم باشد نبايد ناديده بگيرند

افكار عمومي مهم «: آقاي خاتمي* 
. زنند اي دامن مي است و عده

كنند  ها هم روي مسئله كار مي خارجي
. گويند يها هم م و بعضي روزنامه

من نگرانم كه نظام .  هست ترديد هم
مقام (خط قرمز ما شما . آسيب ببيند
هستيد از افكار عمومي ) معظم رهبري

  » ...كه بايد مصون بماند
  

ادامه اين مطلب را در شماره آينده  
  .خواهيد خواند

  
  

دانشجويان قربانيان 
اول دستگيريها و 

  ..شكنجه ها و
  

»  تابناك«رش ، به گزا٨٧ آبان ٢۶در ◄ 
، خواننده رپ  »تتلو«، معروف به »ا ـ م«

به اتهام  توهين ها و هتاآي،  در ترانه 
هاي خود، پس از بازگشت به ايران 

  .بازداشت شد
، طه آزادي فعال ٨٧ آبان ٢٧در ◄ 

کارگري اهل سقز که به همراه 
مرادي اهل کرمانشاه در ) جوانمير(نامق

جاري تاريخ يازدهم ارديبهشت ماه سال 
به علت برگزاري روز کارگر در منطقه 

 روز را در ۴٧عسلويه بازداشت و مدت 
اداره واواک و زندان شهر بوشهر به سر 

  .برده بود، به دادگاه احضار گرديد 
، قاضي دادگاه مجتمع ٨٧ آبان ٢٧در ◄ 

قضايي قدس شخصی به نام محمد رضا را 
 بار به جرم ٢٠با توجه به اينکه  تاکنون 

دستگير شده اما مجددًا به کارهايش دزدي 
ادامه داده است او را به قطع چهار 

  . انگشت دست راست محکوم کرد 
، جمعی از کارگران ٨٧ آبان ٢٨در ◄ 

سازی لوشان که چندين ماه  شرکت لوله
گذاری در بندر  است که در پروژه لوله

 آبان ٢١انزلی مشغول به کار هستند، از 
پرداخت دستمزد، ماه  در اعتراض به عدم 

حق بيمه و عدم ارسال ليست بيمه به 
سازمان تأمين اجتماعی دست به اعتصاب 

  . اند  زده
، دانشجويان دانشگاه ٨٧ آبان ٢٨در ◄ 

های سيستان و بلوچستان و نوشيروانی 
بابل برای چندمين بار طی هفته اخير 

اين . تجمع اعتراضی برگزار کردند 
ل امنيتی دانشجويان در اعتراض به مسائ

و صنفی خود همچنان در تحصن بوده و 
خواستار تامين امنيت دانشجويان در 

اين اعتراضات که با . محيط دانشگاه شدند
حمله افرادی ناشناس به دانشگاه و ضرب 

 .و شتم چند تن از دانشجويان آغاز شد 
بان  ، به گزارش  ديده٨٧ آبان ٢٨در ◄ 

حقوق بشر آردستان، صبح امروز 
 با مراجعه به منزل بهمن   امنيتیمأموران

توتونچی در سنندج ضمن بازرسی و 
 تفتيش منزل اقدام به بازداشت وی 

  .نمودند 
" جهان"، به گزارش ٨٧ آبان ٢٨در ◄ 

به نقل از منابع معتبر، حسين درخشان 
وبالگ نويس مطرح ايرانی که از او به 
عنوان پدر وبالگ نويسی نام برده می 

   .شود بازداشت شد 
، ايلنا از قول ٨٧ آبان ٢٩در ◄ 

سيداحمد قاسمي دبير ستاد سياستگذاري 
کاهش جمعيت کيفري   ريزي و برنامه

برابر آخرين آمار و : ها اطالع داد  زندان
گزارش منتشر شده از سوي مرکز 

ها در دانشگاه   المللي تحقيقات زندان بين
کينگ لندن آمار زندانيان کشورهاي جهان 

 جمع آوري شده، ٢٠٠۶سال که تا پايان 
 ميليون نفر زنداني درجهان ٢۵/٩بيش از 

آمريکا به نسبت جمعيت : وجود دارد
اين کشور به . کشور،  بيشتر زندانی دارد

 نفر زنداني ٧٣٨ هزار نفر ١٠٠ازاء هر 
کشورهاي روسيه،   دارد و بعداز آن، 

ترکمنستان و کوبا هستند که به ترتيب به 
 ۶١١فر جمعيت  هزار ن١٠٠ازاء هر 

 نفر زنداني دارند و در ۴٨٧ و۴٨٩،
ترين رده نيز بعضي از کشورهاي  پايين

 ۶٠اروپايي، آفريقايي و آسيايي، کمتر از 
 هزار نفر ١٠٠نفر زنداني به ازاء هر 

  . جمعيت است 
جمهوري اسالمي ايران نيز : وی گفت 

 ١۵٨متأسفانه در اين آمار و در بين 
 ۵٠٠ باالي کشور جهان که جمعيت آن

 باالي جدول را ٢٨هزار نفر است رده 
  .دارد

 هزار نفر ١٠٠به ازاء هر : قاسمي گفت
 زنداني دارد که اين آمار براي ٢١۵

کشوري با تمدن ديرينه و يک کشور 
  .اسالمي اصًال آمار و جايگاه خوبي نيست

آقای دبير فراموش : انقالب اسالمی
 ميليون جمعيت ٧٠کرده است بگويد 

  .ن در زندان استبداد هستندايرا
، دانشجويان دانشگاه ٨٧ آبان ٢٩در ◄ 

صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در 
 تن از فعالين دانشجويی اين ۵حمايت از 

دانشگاه که پس از شرکت اعتراضی در 
سخنرانی آقای رحيم پور ازغدی به احکام 
سنگين محروميت از تحصيل محکوم شده 

تصاب غذا اند، روز دوشنبه دست به اع
زده و به ادامه برخوردهای سرکوب گرانه 

 . با فعالين دانشجويی اعتراض کردند
با اينکه دانشکده های دانشگاه خواجه 
نصير پراکنده ميباشند، اما اين اعتصاب 
با استقبال بی نظير دانشجويان به طور 
همزمان در دانشکده های مختلف اين 

  . دانشگاه صورت گرفت
 گارد ويژه زندان ،٨٧ آبان ٢٩در ◄ 

گوهردشت يورش وحشيانه خود را  در 
 ٢٨ صبح روز سه شنبه ١٠حدود ساعت 

 ادامه ١١آبان ماه آغاز کرد و تا ساعت 
گارد ويژه که به فرماندهی شخصی به .داد

نام آقايی بود با توهين و بد رفتاری قصد 
داشت که زندانيان سياسی را از سلولهای 

 زندان منتقل خود خارج نمايد و به محوطه
کند که با اعتراض و مقاومت زندانيان 

زندانيان نسبت به . سياسی روبرو گشت
رفتار وحشيانه و غير انسانی آنها 

گارد ويژه به طرز .اعتراض کرددند 
وحشيانه ای به زندانيان سياسی حمله ور 

آنها وسائل ناچيز زندانی سياسی را .شد 
در سلولها پخش نمودند و دست به 

  . آنها زدندتخريب 
 آبان، خبرنامه امير کبير، ٣٠در ◄ 

شکنجه هائی را ، به نقل از نامه خانواده 
ها به هاشمی شاهرودی،  فهرست کرده 
است که دژخيمان رژيم بر روان و تن 
دانشجويان، احسان منصوری و مجيد 

 زندان ٢٠٩توکلی و احمد قصابان، در بند 
 :اوين، در سال گذشته، اعمال کرده اند

 : آزارهای روانی ●
 ساعت ٢۴( بازجويی طوالنی مدت - ١

 نفره و نيز ٧توسط يک تيم ) مداوم
بازجويی های گاه و بيگاه شامل نيمه های 

 شب
 ارائه اخبار کذب بر دستگيری ،ضرب - ٢

و شتم و آزار اعضای خانواده و همچنين 
و ) سکته قلبی(اخباری مبتنی بر بيماری
 مارستانانتقال اعضای خانواده به بي

 پخش صداهای آزار دهنده در سلول - ٣
در زمان استراحت به طوری که مانع 

 . خوابيدن دانشجويان می شده است 
 توهين های شديد و سخيف به فرد و - ۴

 اعضای خانواده
 اهانت به دانشجويان و رفتار نا - ۵

 ٢٠٩مناسب توسط نگهبانان بند 
 تهديد های مختلف اعم از تهديد به - ۶
 و ضرب و جرح شديد و تهديد به آزار قتل

  رساندن به اعضای خانواده
 ارائه احکام مجعول مانند حکم اخراج - ٧

( والدين از محل کار ، حکم قطعی شالق 
 برای فرد)  ضربه ٨٠
 فرستادن دانشجويان به سلول افراد - ٨

 خطرناک
 دادن وعده ی آزادی و تحويل کليه - ٩

 وسايل دانشجويان دربند و سپس
  بازگرداندن آنها به سلول انفرادی

 : آزار های جسمی ●
  ضرب و شتم شديد توسط هفت  - ١

بازجو به صورت هم زمان که به بيهوشی 
 ٢٠٩بهداری بند  و انتقال فرزندانمان به

  . منجر شده است
ضربه با پا به بازوها ، سينه ، پشت  - ٢
 ضرب و شتم با مشت و لگد به سر …و 

  ه صورتی که در اثر و صورت و پا ها ب
ضربه دانشجويان از روی صندلی سقوط 
 کرده يا به شدت به ديوار برخورد می

   . کردند
ضربه زدن روی دستبند به صورتی  - ٣

که آثار کبودی و تورم تا هفته ها روی 
  دست آنها بوده است

نگهداری در سلول هايی با اندازه  - ۴
های کوچک بطوريکه امکان راه رفتن 

  . ردن پا در آن نبوده استدراز ک
نگهداری در سلول هايی بدون زير  -۵

  انداز و هيچگونه وسيله ديگری
  14 در صفحه

 مافياها و بحران اقتصادي؟
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اجبار به ايستادن متوالی طوالنی مدت  - ۶
  )  ساعت۴٨(
استفاده از کابل و شالق برای ضرب  - ٧

 و شتم
خواباندن دانشجويان روی زمين و  - ٨

ز اذيت و آزار توسط تيم هفت نفره با
جويی از جمله فشار بر سر و صورت با پا 
، ايستادن روی پا ها و کمر و نشستن 

 . روی پشت و کمر
اجبار به ايستادن روی يک پا  - ٩

 ١٨( بصورت متوالی به مدت طوالنی 
  ) ساعت
پرتاب کردن و هل دادن به صورتی  - ١٠

 که به ديوار برخورد کنند
   ساعت۴٨ندادن غذا به مدت  - ١١
ب و شتم شديد حين انتقال به ضر - ١٢

 ٢٠٩زندان به صورتی که مسئولين بند 
  از تحويل گرفتن فرد اجتناب می کردند

اجبار دانشجويان به خواندن مقاالت  - ١٣
موهن با صدای بلند به طور مداوم و پس 
از آن اجبار به نوشتن آن مطالب و مقاالت 

 از حفظ
ممانعت از ويزيت دانشجويان توسط  - ١۴
ک بند و استفاده از دارو های مورد پزش
 نياز
اجبار به انجام حرکات طاقت فرسا  - ١۵

به مدت طوالنی از قبيل نشستن و بلند 
و شدن متوالی ، خم شدن و گرفتن مچ پا 

 ... 
در آبان ماه گزارش کاملی از شکنجه  ●

ها با تائيد دانشجويان بازداشتی منتشر 
 که در آن شکنجه و فشارهای روحی شتگ

و روانی در پروسه بازجويی به اين شرح 
 :اعالم شده بود

استفاده از چشم بند به استثنای   - ١
لحظات حضور در سلول انفرادی حتی 
برای رفتن به حمام و دستشويی نيز می 

در . بايست از چشم بند استفاده می کرديم 
تمام طول بازجويی ها نيز چشم بند روی 

ه اندازه چشم بود و در حين نوشتن تنها ب
يکی دو انگشت اجازه داده ميشد چشم بند 
را به طرف باال بکشيم و از زير چشم بند 

 .صفحات بازجويی را پاسخ دهيم
نگهداری در سلول چهار پنج متر  - ٢

مکعبی که نور کافی در آن وجود نداشت 
اين سلول به دليل کوچکی ، امکان 
هيچگونه تحرکی در آن وجود نداشت و 

مپ کم نور به صورت شبانه فقط با يک ال
روزی روشنايی اندکی ايجاد می کرد که 
به علت دراز مدت حضور در سلول 

 موجب کاهش بينای شده است
عدم تماس با خانواده و يا هر گونه  - ٣

ارتباط ديگر و ممانعت از اطالع بازداشت 
 روز ٢۵ تا ٢٠٩و حضور در بند امنيتی 

 ) مجيد توکلی( 
تباط به پرونده و طرح موارد بی ار - ۴

ايجاد ترس و هراس و بيان تهديد ديگران 
و تهديد به اعدام و فضا سازی های 

 مرتبط برای باور پذيری اين تهديدات
آزاد کردن و مشايعت تا بيرون درب  - ۵

 و بازگرداندن مجدد به سلول ٢٠٩
 )احمد قصابان( انفرادی 

قرار دادن فرد بين اعتراف و آزادی  - ۶ 
 برابر پايداری و شکنجه دوستان در

 دوستان
عدم رسيدگی مناسب پزشکی و يا بی  - ٧

توجهی نسبت به برخی موارد پزشکی از 
زندانی در مورد اعتصابات نيز چنان بی 
توجهی صورت گرفت که وضعيت و 

و ) مجيد توکلی ( شرايط بحرانی ايجاد شد 
اين در حالی است که در شرايط اعتصاب 

  بيشتری وجود داردغذا احتياج به مراقبت
. 
تلقين اتفاقات ناگوار يا تعريف  - ٨

تهديدات بيان مکرر از زبان نگهبانان با 
 تحريک برنامه ريزی بازجو

حرکت به صورت نشسته بر روی  - ٩
زمين در مسافت های طوالنی و يا باال و 

 )اصطالحا پا مرغی( پائين رفتن از پله ها 
پدر و بيان تهديداتی شامل بر اخراج  - ١٠

برادر از محل کار و يا برادر و خواهر از 
 محل تحصيل با ارائه مدارک اخراج

نگهداشتن به مدت طوالنی در اتاق  - ١١
بازجويی و در وضعيت انتظار و اضطراب 

 شديد بدون مراجعه بازجو
ايستادن مستمر و طوالنی بيش از  - ١٢
 ساعت  حين بازجويی بويژه بمنظور ٨

بازجويی های جلوگيری از خواب و 

 مجيد توکلی و احسان منصوری( طوالنی 
( 

فضا سازی در مورد بروز حوادث  - ١٣
ناگوار برای اعضای خانواده و پخش 
صدای ضربان قلب در طول شب در سلول 

و ايجاد زوزه های ممتد ) احمد قصابان ( 
 و ناله های خاص در طول شب

انجام تنبهاتی چون نشستن و  - ١۴
پی ، ايستادن بر يک پا برخواستن پی در 

و نگهداشتن دست در باالی سر جهت 
خالصی از بازجويی های فنی و ضرب و 

 شتم شديد
بيان حضور مادر و وابستگان  - ١۵

نزديک و دوستان در زندان و شنيده شدن 
صدای گريستن يک زن از محلی در اتاق 
بازجويی به شکلی که ادعای حضور مادر 

 . را تائيد نمايد
ام بازجويی های خاص و ويژه انج - ١۶

ی به نام بازجويی های فنی که در آن چند 
معموال بيش ( بازجو به صورت همزمان 

با کشيدن ، هول دادن ، فرياد ) از سه نفر 
زدن در گوش، ضربات مشت و لگد و 

واالت متعدد و متنوع به منظور آزار و ئس
اين بازجويی نتيجه ای جز از حال . اذيت 

 احتماال قصد اخذ مطلب در رفتن نداشت و
اين مورد بازجويی وجود نداشته است و 
فقط جهت همکاری در بازجويی عادی از 

مجيد ( اين روش استفاده ميشده است 
 )توکلی
شکنجه دوستان در نزديکی محل  - ١٧

بازجويی به طوری که صدای ضرب و 
شتم به وضوح شنيده ميشد و حتی 

از مواردی معدود حضور در شکنجه يکی 
دوستان و پذيرش اتهامات به منظور 

حضور احمد ( جلوگيری از ادامه شکنجه 
) قصابان در صحنه شکنجه مجيد توکلی 

در برخی از موارد چون شنيدن صدای 
کوبيده شدن سر دوستان به ديوار بسيار 

 . سخت بود
تهديد و بازداشت اعضای خانواده و  - ١٨

دوستان به منظور اخذ اطالع و ايجاد 
 رفشا
تحقير و توهين و گفتن ناسزا به  - ١٩

 طوری که روال عادی بازجوها شده بود
بيان الفاظ رکيک و توهين های  - ٢٠

در ( مکرر بويژه نسبت به پدر و مادر  
 ( مورد مجيد توکلی بيشتر بوده

تهديد به استفاده از ابزار و آالت  - ٢١
غير معمول بمنظور شکنجه از جمله 

مرغ آب پز و يا شيشه نوشابه و تخم 
تهديد به تجاوز چه توسط بازجو ها و چه 
از طريق قرار دادن در بند های خاص که 

 . بازجو عنوان می کرد
ضرب و شتم شديد در هنکام  - ٢٢

بازداشت و شديدترن برخورد های ممکن 
احسان ( در حين انتقال به زندان 

 ( منصوری
ضرب و شتم شديد ، ضربات سيلی  - ٢٣

شت گردن و فرق سر به به صورت و پ
تعداد زياد طوری که آثار کبودی به 
وضوح در اين موضع های بدن کامال 
مشهود بود همچنين ضربات مشت ، فرق 
سر و پيشانی ، بازوها و لگد به پاها ، 
سينه و شکم به طوری که گاه در حين 
بازجويی زندانی از حال رفته و بر زمين 
ت می افتاد کوبيدن سر به ديوار و پر

کردن زندانی که در اوج اعصبانيت بازجو 
 .صورت می گيرد

گرفتن مو و بلند کردن از روی  - ٢۴
زمين و زدن مشت و سيلی های متوالی به 
صورت و پرت کردن روز زمين و تکرار 

 ( مجيد توکلی( اين کار 
قرار دادن پا بر روی انگشتان دست  - ٢۵

و پا و يا قرار دادن زانو بر روی کمر و 
ر شديد بر روی زندانی و همچنين فشا

قرار دادن ابزاری چون خودکار در بين 
انگشتان دست و فشار به دست که گاه به 
علت زخمهای ايجاد شده در دست عفونت 
شديد در انگشت ايجاد ميشد که عامل آن 

( بيشتر قرار گرفتن کفش کثيف بوده است 
 ) احمد قصابان عفونت انگشت دست

بر روی سر و صورت قرار دادن پا  - ٢۶
پس از اينکه به واسطه شدت ضربات بر 
روی زمين افتاده و گاه در حين اين عمل 

چنان رفتارهای زننده ای صورت ميگرفت 
که مثال کفش کثيف روی صورت کشيده 
ميشد که ادامه بازجويی ممکن نبود و 
برای تميز کردن سر و صورت به 
دستشويی رفته تا سر و صورت شسته 

 ) يد توکلیمج( شود 
بيدار کردن ناگهانی از خواب و  - ٢٧

همراه با ) دويدن ( انتقال ب حالت دو 
بازجويی و ضرب و شتم شديد که گاه 
منجر به بروز رعشه های ممتد و طوالنی 
، لرزش و عدم تکلم می گرديد که با 
خوابانيدن و خوراندن آب ، چايی ، 
شکالت ، عسل سعی در کنترل اين 

 ) مجيد توکلی( وضعيت ميشدند 
در طول بازجويی گاه شدت ضربات  - ٢٨

و ضرب و شتم به حدی ميرسيد که به 
طور مکرر فرد از حال رفته و با آب و 
مواد شيرين به هوش می آمد و اين امر 
گاه در طول يک بازجويی چند بار تکرار 

 . ميشد
طوالنی شدن بازجويی و ممانعت از  - ٢٩

 های طوالنی خوابيدن که گاه اين بازجويی
) مجيد توکلی (  ساعت  ٣۶و بدون وقفه 

) احسان منصوری (  ساعت ۴٨و حتی 
 ١۴ تا ١٢نيز ميرسيد ولی بازجويی ها 
 . ساعت بيشتر طول نميکشيد

بی توجهی به زخم های ايجاد شده  - ٣٠
موجب عفونت ميشد که در اين موارد 

( توسط بهداری جراحی صورت ميگرفت 
 اين بی توجهی ها و يا) احمد قصابان 

نسبت به آسيب ديدگی های مفاصل و 
عضالت بود که مهم نشستن و ايستادن 
طوالنی بود با اين وجود فرد مجبور به 

( نشستن و يا ايستادن طوالنی می کردند 
 ) مجيد توکلی

پس از ضرب و شتم های صورت  - ٣١
گرفته هميشه حداقل يک ساعت و گاه تا 

رد نگه داشته  ساعت در اتاق بازجويی ف۴
ميشد و برخی آثار مشهود تر از بين برود 
و يا در مقابل خونريزی های دهان و لب 
نيز سريعا در هر مقطع از بازجويی که 
بود سريعا به دستشويی و کامال دهان 

در ) مجيد توکلی ( شستشو داده ميشد 
مورد لباس نيز تالش برای تميز کردن آن 

 . گرفتقبل از مراجعه به سلول صورت مي
استفاده از صندلی برای ايجاد  - ٣٢

  )مجيد توکلی( ضربات شديد 
استفاده از ابزار نوک تيز چون کليد  - ٣٣

 برای فشار به بدن بويژه سر
)  احمد قصابان( استفاده از شالق  - ٣۴

از ) شالق ( و تهديد به اخذ حکم تعزير 
 قاضی
نبود شرايط مناسب بهداشتی از  - ٣۵

ن موکت کف اتاق و عدم جمله کثيف بود
وجود آب شرب و اجبار در استفاده از آب 

 .  که آب چاه می باشد٢٠٩لوله کشی 
قطع تلفن و مالقات پس از اجازه آن  - ٣۶

پس از دو ماه از بازداشت ( توسط قاضی 
در هر برهه ای که ) اين اجازه داده شد 

 بازجوها می خواستند به منظور فشار
نفرادی پس از انتقال به سلول ا - ٣٧

انتقال به سوئيت جهت فشار و اخذ مطالب 
 جديد
همچنين حضور اين افراد در مالقات  - ٣٨

 دقيقه ای که هفتگی بود البته در ٢٠های 
 اجازه تلفن و ٢٠٩نيمه دوم حضور در 

مالقات داده شد که به داليل مختلف نيز از 
انجام آنها  در برهه هايی ممانعت به عمل 

 ».می آمد
محمود فضلي ، ، ٨٧ آبان ٣٠ در◄ 

وحيد شيخ باغلو و جمشيد زارعي سه تن 
 آبان ماه ٧از فعاالن شهر تبريز در تاريخ 

سال جاري در پي شرکت در مراسم 
استقبال از آزادي دانشجويان زنداني تبريز 

 تن ديگر ۵در مقابل اين زندان به همراه 
از حاضرين مورد ضرب و شتم و 

وهاي انتظامي بازداشت کوتاه مدت نير
  . قرار گرفتند

آقايان محمود فضلي و وحيد شيخ باغلو 
از بين بازداشت شدگان مذکور ، در 
روزجاري از سوي نيروهاي امنيتي به 

 واقع در منطقه باغ واواک، ستاد خبري 
ند و همچنين شد احضار ،شمال تبريز

نيروهاي امنيتي با حضور در محل کار 

بازداشت و آقاي جمشيد زارعي ايشان را 
  . به نقطه نامعلومي منتقل نمودند

ی   محاکمه جلسه، ٨٧ آبان ٣٠در ◄ 
 گفتاری عضو انجمن زنان آذر مهر  فاطمه

کردستان و مادر دانشجوی زندانی کرد 
   آبان، به٢٧  روز دوشنبه” ياسر گلی“

 نظام از طريق اعالم  ضدتبليغ بر “اتهام 
  دوم دادگاه  در شعبه” اعتصاب غذا

  .قالب سنندج برگزار شدان
 ١٠٠٠بيش از ، ٨٧ آبان ٣٠در ◄ 

دانشجوی دانشگاه زنجان در نامه ای به 
احمدی نژاد خواستار پاسخگويی وی و 
باز پس دادن انجمن اسالمی به 

  دانشجويان شدند
نيروهای انتظامی و ، ٨٧ آذر ١در ◄ 

امنيتی ايران روز جمعه مانع برگزاری 
هيدان شمراسم دهمين سالگرد قتل 

 داريوش و پروانه فروهر در تهران شدند
 . 

نيروهای انتظامی «: پرستو فروهر گفت
از ساعات نخستين صبح امروز در دو 

نرده گذاشتند و با حضور ] کوچه[طرف 
های اطراف، از  در اين کوچه و کوچه

.  آمدن افراد به خانه ما جلوگيری کردند
حتی از ورود نزديکترين افراد و اقوام ما 

  ».ه خانه جلوگيری شدب
)  ٢٠٠٨ نوامبر ٢١ (٨٧ آذر ١ در ◄

سازمان ملل متحد، تجاوزهای رژيم به 
 . حقوق بشر را محکوم کرد

مدير مسوول روزنامه ، ٨٧ آذر ١در ◄ 
اعتماد ملی محمدجواد حق شناس با 
شکايت فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران 

 .     بازداشت و روانه زندان شد
به : الن شده است  آذر  اع١در ◄ 

 درصد ٩٧گزارش يونيسف، در ايران 
. برند کودکان از حق تحصيل بهره می

نسبت شرکت در مراکز پيش دبستانی در 
 ١۵ايران بسيار پايين يعنی کمتر از 

  .درصد است
بر اساس ارقام مرکز آمار ايران، تنها در 

 ٢۵٠ ميليون و ١٣ از ميان ٨۵سال 
 ٣٫۵از  سال، بيش ١٨ -١٠هزار کودک 

ميليون نفر از چرخه تحصيل خارج و 
 هزار تن از ٧٠٠بيش از يک ميليون و 

اين کودکان به داليل مختلف مجبور به کار 
  .بودند

بر اساس آمار سازمان بهزيستی هر ساله 
 هزار نفر به جمعيت  کودکان ١٠حدود 

در ايران مشکل . شود خيابانی اضافه می
رصد  د۴۵. کودک آزاری نيز وجود دارد

 ۵۵ها در ايران جسمی و  کودک آزاری
  .است درصد عاطفی بوده

نيروهای پليس امنيت ، ٨٧ آذر ٢در ◄ 
 ١٣٨٧ ماه ذر تهران صبح امروز، دوم آ

جمعيت دفاع از "با حضور در دفتر 
افدام به پلمب دفتر " کودکان کار و خيابان

از جمله . اين مؤسسه غيردولتی نمودند
ی پليس امنيت ايرادات مطرح شده از سو

بر عملکرد اين جمعيت، وجود کالسهای 
آموزشی مختلط و ثبت نام کودکان مهاجر 

  ها بوده است در کالس
اين جمعيت، عالوه بر آموزش کودکان، 
دارای کميته های مددکاری، بهداشت، 
روابط عمومی و ورزش و هنر نيز هست 
که وضعيت کودکان در صورت لزوم در 

ورد رسيدگی قرار هر يک از اين واحدها م
کميته آموزش هم اکنون با . گيرد می

تشکيل کالسهايی تا مقطع دوم راهنمايی، 
 سال را ١٨ تا ٧ کودک از ١۶٠حدود 

بطور . تحت پوشش خود قرار داده است
 مددجو، تحت پوشش اين ۵٠٠کلی، حدود 

  جمعيت قرار دارند
حكم تبعيد علي رضا  ،٨٧ذر آ ٢در ◄ 

معلمان ايران به هاشمي دبير آل سازمان 
 اعتراضات سال  از شهرستان ري آه پس

قبل از (  فرشيدي ، و توسط وزير وقت٨۵
  به و ماه انفصال موقت در مورد ا٣آن 

 ، بودشته صادر گ،)اجراء درآمده بود 
مجيد ، ٨٧ آذر ٢در ◄  . اجرايي شد

دری، مهديه گلرو، صادق شجاعی و سعيد 
م از فيض اهللا زاده، چهار دانشجوی محرو

تحصيل دانشگاه عالمه طباطبايی، در 
دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه تحصن 

 که شدتحصن در حالی برگزار . کردند
ماموران حراست دانشگاه به طور کامل 

  . بودند دانشکده را تحت کنترل خود گرفته 
حکم قصاص نوجوان  ،٨٧ آذر ٢ در ◄
 ساله يي که مدعي است در دفاع از ١٧

گري را با ضربه چاقو به خودش جوان دي
قتل رسانده از سوي قضات ديوان عالي 

  .کشور تاييد شد
 زندان ١بند ، در ٨٧ آذر ٣در ◄ 

 زندانی جهت اجرای ۴، گوهردشت کرج

حکم اعدام به سلولهای انفرادی انتقال 
 : يافتند

 زندان ١، بند  ٣عباس چکاب ،ازسالن 
 گوهردشت

 زندان ١، بند ١جواد طهوری،از سالن 
 گوهردشت

 ١، بند ١سيد محسن حسينی، از سالن 
 زندان گوهرداشت

 زندان ١، بند ١علی عطاری، از سالن 
 گوهردشت کرج

گزارش رسيده سنين زندانيان     بنا بر
و هر   سال می باشد٣۵ تا ٢۵فوق بين 

کدام از آنها چندين سال است که در زندان 
 . بسر می برند

ه دانشجويان دانشگا، ٨٧ آذر ٣در ◄ 
جندی شاپور دست به تجمع زده و کليه 

اين . کالس های درس را تعطيل کردند
تجمع در اعتراض به کمبود امکانات 
پزشکی در اين دانشگاه و عدم تحقق 

  . وعده های مسئولين می باشد
تحصن صادق ، ٨٧ آذر ٣در ◄ 

شجاعی،مهديه گلرو،سعيد فيض اهللا زاده 
 دانشجوی محروم از ۴و مجيد دری 

ل دانشگاه عالمه که از ظهر شنبه تحصي
در برابر درب دانشکده ادبيات اين 

غاز شده بود در اولين ساعات آدانشگاه 
بامداد يکشنبه با هجوم نيروهای انتظامات 

.  دانشجو به پايان رسيد۴و ضرب و شتم 
ماموران حراست که توسط فردی به نام 
دهقان رهبری می شده اند با هماهنگی 

 ۴حراست اين دانشگاه سجادی رييس کل 
دانشجورا با ضرب و شتم و کشان کشان 

  .از دانشگاه خارج کرده اند
ابوالفضل عابديني ، ٨٧ آذر ۴در ◄ 

خبرنگار و دبير واحد کارگري مجموعه 
فعالن حقوق بشر در ايران از سوي دادگاه 

دليل . انقالب شهرستان دزفول احضار شد
احضار عابديني ادامه رسيدگي به 

تش در جريان  اعتصابات کارگري اتهاما
شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه  

  .مي باشد
چند روز پس از اجرای ، ٨٧ آذر ۴در ◄ 

طرح تفکيک جنسيتی در کتابخانه 
 )بهشتی(ملی دانشکده مديريت دانشگاه 

که با واکنش دانشجويان اين دانشکده 
روبه رو شد، تعدادی از نيروهای 

کده اقتصاد اين انتظامات با ورود به دانش
دانشگاه به منظور برخورد انظباطی با 
دانشجويان، اقدام به گرفتن کارت 

تشخيص دانشجويان دختری نمودند که به 
آن ها پوششان طبق قوانين دانشگاه نمی 

 . باشد
 ۵٠٠تعداد نزديک به ، ٨٧ آذر ۶ در ◄

نفر از کارگران شرکت الستيک سازی 
ديک البرز در مقابل دفتر اين شرکت نز

ميدان ونک تهران تجمع اعتراض اميز 
 .کردند

 شتند اين افراد که پالکاردهايی در دست دا
سعی در استيفای حق خود داشته و 

 ماه است که بدون دريافت ٧ميگويند 
حقوق و هيچ مزايايی از اين شرکت کار 
کرده اند و اکنون بسياری از انها با 
مشکالت عديده اجاره خانه های معوقه ، 

نه های سنگين تحصيل فرزندان و هزي
  امرار معاش دست و پنجه نرم ميکنند

نشريه گام نو که به ، ٨٧ آذر ۶در ◄ 
صاحب امتيازی انجمن اسالمی 
دانشجويان دانشگاه اراک و به مدير 
مسوولی حميدمشايخی توسط کميته تاظر 

  بر نشريات اين دانشگاه توقيف شد
حکم اعدام فاطمه ، ٨٧ آذر ۶در ◄ 
ت پژوه به جرم قتل شوهر صيغه ای حقيق

اش که با اعتراض گسترده فعاالن حقوق 
  . بشر روبرو شده بود به اجرا گذاشته شد

پس از آنکه در ، ٨٧ آذر ٧در ◄ 
روزهای دوشنبه و سه شنبه بيش از صد 
نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز در اثر 
استفاده از غذای دانشگاه مسموم شدند 

دانشجويان )چهارشنبه(عصر روز گذشته 
دانشگاه شيراز در اعتراض به اين مساله 
و ساير مشکالت دانشگاه، در سلف 

  مرکزی دانشگاه تجمع کردند
 ديوان ٢٧شعبه ، ٨٧ آذر ٢٧در ◄ 

عالي کشور حکم سنگسار يک زن 
. را تاييد کرد. شيرازي به نام افسانه ر

بدوي او  حکم سنگسار اين زن که حکم 
اه کيفري استان فارس  دادگ۵توسط شعبه 

 ديوان عالي ٢٧صادر شده بود، در شعبه 
، تاييد ۵٨٨  کشور، طي حکمي به شماره 

  .شد
 عضو ، داود قادري، ٨٧ آذر ١٠در ◄ 

کانون عالي شوراي اسالمي کار استان 
 درصد از ۶٠: گفته استتهران 

. قراردادهاي موقت به بن بست مي رسند
ت  درصد قراردادهاي موق۶٠متاسفانه 

  اختالف و  بين کارگر و کارفرما منجر به
  

  16 در صفحه

  مافياها و بحران اقتصادي؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
15 
 

 
 

 1387  دي 1  آذر  تا 18       از  712 شماره 2008سامبر    د21  تا 8  ا ز

 

 بود كه با ي رفسنجانيچون آقا
 را به ي وي سيد احمد خمينيهمكار
  از ي رهايـيپس برا.   نشاند يرهبر

ايـن احساس ضعف پيوسته مترصدباز 
نشسته كردن محترمانه او بوده است 

  ي كار آمـدن بانـدهايبنابراين با رو.
 تحت امرش ميتواندبه هدف يسپاه

وحانيت عمده كوتاه كردن  دست ر
   ي  هاشمو   نيز   حذف   تازقدر

  دست  يابد و خيال خود يرفسنجانـ
 .  را راحت نمايد

 ها ي سپاهيبا حكومت نـظام -2 
 نـژاد و يتـحت پـوشش دولت احمد

 سركوبگرانـه او در ياعمـال روشهـا
 مخالف ، يبرابر  مطبوعات و گروهها
 ي مدتهاياز شر اصالح طلبان برا

  .  آسايندي ميمديد
 مالي - با تقويت بانـدهاي نظامي– 3  

و بازگذاشتن دست آنـها در چپاول 
- منابع ملي ، آنها را به غول هاي مالي 

تبديل كرده و بكلي دست  نظامي   
گروههاي رقيب را ازبيت المال و 
منـابع نفت كشوركوتـاه مي كنند 

قـدرت ،  وآنـها را ضعيف مي كند تا 
يكپارچه در اختيار رهبري و همين 

 مالـي بـه -بانـدهاي نظامي 
رش مجتبي خامنه اي پـسسركردگي 

  .گيرد  قرار 
 با تشديد سركوب هاي عمومي -4  

مردم را ازهر حركتي باز داشته و آنـها 
نمايند  را از هر تغييري بكلي نااميد مي 

، بخصوص آمريكا  دول غربي   به -5. 
م را برسانند كه حكومت ايـران اين پيا

يكدست شده و قدرت يكپارچه در يد 
بنابرايـن هر معامـله اي بايد با . اوست 

او انجام شـود و پيش شرط آن نيز 
پذيرش استمرار حضور وي در قـدرت 

 " 4"اما امروز و بعد از حدود . است 
سال حكومت يكدست نه تنها به 
اهداف فوق نائل نشده اند كه ازحل 

وچكترين مشكالت روزمره جامعه ك
اين روزها سه حركت .نيزناتوانند 

اساسي از رژيم مشاهده شده كه 
كنارهم گذاشتن اين حركات 
درماههاي اخيرفضاي پيش رو را 

  .روشن تر مي سازد 
تعويض فرمانده سپاه :حركت اول ●

پاسداران وتغييرات استراتژيكي است 
كه با اين تغيير در ساختار سپاه به 

سپاه پاسداران در . ود آورده اندوج
دوره جنگ با عراق ماموريت جنگ با 

پس از خاتمه . دشمن را عهده دار بود 
جنگ به درون مرزها آمده وبه 
اصطالح به سازندگي در پروژه هاي 

قرار گاه خاتم . عمراني مشغول شد
االنبياء از جمله ستادهايي بود كه 
ماموريت بكارگيري تجهيزات ونيرو ها 

 امر مداخله درپروژه هاي عمراني در
با تغييراتي كه . كشور به وي سپرده شد 

در ساختار سپاه انجام شد ماموريت 
دفاع از دستاوردهاي انقالب در داخل 
شهرها هم به سپاه واگذار شد و درست 
همانند نيروهاي اشغالگر كه براي 
سركوب مردم سرزمين هاي تحت 

 را اشغال هر روزه به صحنه آمده آنان
با ترس و وحشت به تمكين وا مي 
دارند ؛ سپاه نيز ماموريت خود را دفاع 

در داخل عنوان نموده و  از انقالب 
برنامه ريزي گسترده اي را در گرفتن 

 و از  مسئوليت امنيت شهري انجام داد
جمله به دادن اختيار عمل به 

استاني تشكيل شده   سپاه 31فرماندهان 
ضروري و حساس در مواقع  در استانها 

بنابراين سپاه استانها مي . انجام داد 
توانند بطور خودكار وارد عمل شده 

 به سركوب مردم "ودر هرموردي راسا
  . بپردازند 

 مانور امنيت شهري :حركت دوم  ●
پليس ( بود كه به وسيله نيروي انتظامي 

 نفر از نيروها در 30000با شركت ) 
ري تهران برگزار شد و هدف از برگزا

 امنيت شهر بيان  آن آمادگي در حفظ
جالب اينكه بسياري از فرماندهان . شد 

نظامي و انتظامي و مسئولين با 
برگزاري آن با اين وسعت وبا اين نام 

مخالف بوده اند اما كسي ) رزمايش (
به نظر آنها توجهي نكرده و مانور 

  . برگزار شد
 دادن مسئوليت هاي :حركت سوم  ●

به . است  به بسيج بزرگ و داخلي 
سخن ديگر بسيجيان در امرحفاظت از 
نظم و امنيت شهري وارد عمل شده اند 

ناگفته پيداست با اين كار سازماندهي . 
تازه اي براي بسيج الزم مي آمد كه 
باز سازي ساختار بسيج براي مقابله با 

 ممكن  تهديدات شهري را بطور عام
حسين طائب فرمانده بسيج در . سازد 

احبه اي كه با شبكه خبر تلويزيون مص
 انجام داد اعالم " 87/ 29/8"در تاريخ 

 134000000كرد بسيج اكنون داراي 
 2000000عضو است و بزودي آنرا تا 

وي همچنين در .نفر خواهيم رسانيد 
يكي از مانورها كه در هفته بسيج 
برگزار شد گفته است اين نيروها به 

ور مشاركت با نهادهاي امنيتي وحض
 " نا آرامي هاي اجتماعي"موثر در

 ماموريت تازه  .خواهند پرداخت 
بسيج هم مانند سپاه حفاظت از شهر ها 

   . در مواقع بحراني خوانده شده است 
 حركت و  با كنار هم گذاشتن اين سه
 كه آقاي  حمايت هاي بي حسابي

خامنه اي از احمدي نژاد مي 
ساخته مي شود كه   تصويري  كند

 نظامي كردن فضاي شهرها و  گوياي
. ايجاد ترس بيشتر در مردم است 

 اين سوال اساسي مطرح است چرا   اما
باند خامنه اي ، احمدي نژاد بعد از 
گذشت يكدوره رياست جمهوري 
احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده كه 

نظامي كرد ؟   -فضا را بايد امنيتي 
اقتصادي  پاسخ را بايـد در اوضاع 

. يشت مـردم جستجو كرد كشور و مع
رقم رسمي (  % 20تورم ساليانه باالي 

 واال رقم واقعي بيش از  اعالم شده
، ريخت و پاشهاي دولت ) اينهاست 

احمدي نژاد از محل افزايش بهاي 
 براي  نفت و تعهداتي كه به اين ترتيب

افزايش  دولت ايجاد شده است ، 
قيمتها ناشي از نبود توليد و تزريق 

ي به بازار ، سطح مخارج دولت نقدينگ
به ميزان  روي دوش ملت را  و فشار 

اما اكنون ودر . بسياري باال برده است 
 خورشيدي به دليل 1388طليعه سال

ركود اقتصادي جهان ، سطح قيمت 
نفت به يكباره شكسته شد و از بشكه اي 

 دالر براي هر بشكه 42   دالر تا126
در اين تنزل بهاي نفت . سقوط كرد 

حاليكه دولت بشدت نفتي احمدي نژاد 
هيچ حركت درست اقتصادي را 
صورت نداده است باعث ايجاد فشار 
مضاعف روي مردم شده و آشوبهاي 

پراكنده اي در جامعه قابل  گسترده و 
اينها همه در شرايطي . پيش بيني است 

رخ مي دهد كه با شكست آقاي مك 
كين در انتخابات رياست جمهوري 

حكومت  اميد مسند نشينان آمريكا 
واليت فقيه بر امكان ادامه بحران در 
بحران سازي هاي متقابل جناحهاي 

 به ياس تبديل  حاكم ايران و آمريكا
بنابراين براي ادامه . شده است

حكومت چاره اي جز آمادگي در 
سركوب مردم نمانده است واين 
آمادگي را باتجهيز و بسيج مجموعه 

نيروي   سپاه، نيروهاي سربه فرمان
به قول .انتظامي وبسيج ممكن مي دانند

 گردان بايد براي 6000فرمانده بسيج 
عمليات شهري در سرتاسر كشور آماده 

 گرداني 1500اين عالوه بر . شوند
است كه با نيروهاي سپاه ادغام 

همان مصاحبه با شبكه ( خواهند شد 
در ) . 29/8/87خبر تلويزيون در تاريخ 

 دم از وجوب آمادگي حاليكه همگان
در برابر توطئه هاي خارجي مي زنند 
دم خروس حركت ها از سخنان 

. جعفري فرمانده كل سپاه بيرون آمد 
آنجا كه به صراحت گفت آقاي خامنه 

گفته مراقب باشيد ،  اي به فرماندهان 
. تحوالت اجتماعي غافلگيرتان نكند 

پرسش اساسي اينست كه اين 
 است كه مي تحوالت اجتماعي كدام 

تواند آنان را غافلگير كند ؟ امري كه 
 به صراحت آنرا به  سردار رشيد نيز

 تشبيه 1379 تير 18امكان تكرار وقايع 
  .كرد 

پاسخ در تحوالتي است كه تحت تاثير 
فشار بيش از حد اقتصادي مردم را 
عاصي كرده و به اعتراض وا مي دارد 
و براي جلوگيري از غافلگيري نخست 

را در شهرها وارد عمل نموده وبا سپاه 
 سپاه در استانها به امر تامين 31تشكيل 
. واداشتند ) به قول خودشان ( امنيت 

سپس نيروي انتظامي با مانور بزرگ 
 نفري در تهران به قدرت نمايي 30000

پرداخت و بالفاصله بسيج هم وارد 
هر چند خبر گزاري . ميدان شد 

 ":د كه  تير ماه خبر دا30انتخاب در 
هدف استفاده بهتر از توان رزمي و 

 گردان 600قابليتهاي بسيجيان، بيش از 
بسيج در سال جاري ) ع(امام حسين 

در نيروي زميني سپاه تشكيل مي 
 حسين طائب فرمانده نيروي ".شود

 3050:  مقاومت بسيج اظهار داشت 
گردان عاشورا الزهرا و گروه هاي 

در هر پياده و گروه هاي رزمي كربال 
 31استان با توجه به تشكيل سپاه هاي 

و در روز .گانه برنامه ريزي كرده اند 
تعداد  مانورسرلشكر فيروز آبادي 

ردان  600گردانهاي تشكيل شده را   گ
 600و بدينسان با تشكيل  . .اعالم نمود

گردان عاشورا و الزهرا براي كمك در 
سركوب حركت ها و تحوالت 

اما آيا روز  . اجتماعي آماده مي شوند
نبرد و در ميانه ميدان اينها كارايي الزم 
را خواهند داشت ودر صورت خيزش 
هاي عمومي خواهند توانست به 
كنترل اوضاع به نفع رژيم و سركوبي 

  يكپارچه مردم بپردازند ؟ 
همواره و در هر نظام ديكتاتوري هسته 
هاي مركزي قدرت صلب ترين عناصر 

در نظام هاي . د پايدار كننده آن نظامن
استبدادي هرچه ميزان مطلق شدن 
استبداد بيشتر مي شود دايره هاي 
وابستگي قدرت در اين هسته ها نيز 

به تعريف . كوچك و كوچكتر مي شود 
ديگر حلقه دوستان رژيم با ميزان خود 

هر . رايي و استبداد رابطه عكس دارد
چه ميزان و گستردگي استبداد بيشتر 

 رژيم كوچكتر مي شود حلقه ياران
شود وهر چه از ميزان استبداد كاسته 
شود ، حلقه ياران افزوده شده و دايره 
دوستداران رژيم بزرگتر مي شود تا 
جائيكه اگر رژيمي استبـدادي اصالح 
پـذير باشـد كم كم بر تعداد ياران و 
حلقه هاي مياني قدرت افزوده مي 
شود تا جائيكه اين حلقه ها به 

ت جامعه باز ميشود و آن گستردگي كلي
نظام از استبداد به دموكراسي تحول 

همچنانكه گفته شد عكس . مي كند 
اين رابطه نيز برقرار است يعني زماني 
كه رژيمي چون واليت مطلقه فقيه به 
استبداد مطلق ميل پيدا مي كند همان 

چرا . لحظه نيز فرو پاشي آغاز مي شود 
ايش كه با گذشت زمان و متناسب با افز

ميزان استبداد حلقه ياران كوچك و 
كوچكتر ميشود تا جائيكه همانند رژيم 
حاكم بر ايران به مافياهايي تبديل مي 

 به دنبال حذف  شود كه هر كدام

ديگري است و آنكه تنها مي ماند مقام 
كه امروز چنين (عظماي واليت است 

اما خود نمي بيند چرا كه در ). است
ران كه به حصار تني چند از طرفدا

خاطر حفظ منافع قدرت باقيمانده اند 
در اينحالت هسته . محصور است 

مركزي قدرت براي حفظ خود به 
اقداماتي رعب آور دست مي زند كه 
جامعه را بر مدار ترس از هر تحولي باز 

به همين منظور رهبري نظام . دارد 
واليت فقيه با نظامي كردن فضا و 

 سپاه ، دخالت دادن نيروهاي سه گانه
پليس و بسيج سه هدف عمده را مد 

  . نظر دارد 
ترساندن مردم از هر  : هدف اول

حركتي و باز داشتن آنها از جنبش 
  . هاي اعتراضي 

   
 كنترل نيروها توسط  :هدف دوم

دخالت نيروهاي موازي ، يعني با 
پليس و  درگير شدن نيروهاي سپاه ، 

 در امور شهري هر كدام از آنها  بسيج
! كنترل ديگري نيز خواهد پرداخت به 

و از اين راه خيال فرماندهي معظم 
 كوتاهي "كل قوا از سرپيچي و احيانا

  . آنها در مواقع سركوب آسوده ميشود 
   

 با نظامي كردن فضا زمينه :هدف سوم 
براي تقلبي سراسري به نفع احمدي 

 آماده 88نژاد در انتخابات خرداد 
و حركت در هفته هاي اخير د. ميشود

در نيروها صورت گرفته يكي 
بنابر اطالع نويسنده تعدادي از  اينكه 

( فرماندهان قابل اعتماد پليس 
 توجيه شده "كامال) نيروهاي انتظامي 

اند كه نظر آقاي خامنه اي بر انتخاب 
 او "مجدد احمدي نژاد است و حتما

همانطور كه نماينده . بايد انتخاب شود
 ودر استانها به رهبري نظام راه افتاده

توجيه سپاهيان در مناطق مختلف 
  .كشور و همچنين بسيجيان مي پردازد 

 واقعا در اوضاع كنوني به چنين  اما آيا
  اهدافي خواهند رسيد ؟

 واقعيت اينست كه نيروهاي متفكر 
رژيم در تشخيص موضوع دچار اشتباه 

 شده اند چرا كه آنها " استراتژيك "
ترل هاي كنترل درون مرزها و كن

را همانند كنترل هاي مرزي  شهري 
در مواجهه با دشمن خارجي پنداشته 

   ! اند 
در حاليكه تفاوتي اساسي و بنيادي 
ميان چگونگي مواجهه با دشمن 
خارجي كشور وشهروندان داخلي يك 
كشوركه به اعتراض به پا خاسته اند 

در آنجا چون هدف يكي . وجود دارد
 شرف وهمانا حفظ تماميت ارضي و

يك ملت است همدلي و جانفشاني در 
نيروهاي مدافع ايجاد شده و هر چه 
تعداد اين نيروها بيشتر باشد، نيروي 

 تماميت ارضي كشور نيز  ملي مدافع
همانطور كه در .  يابد افزايش مي

جريان دفاع در برابر نيروهاي متجاوز 
عراق شاهد بوديم و ديديم كه 

رتش و نيروهاي مختلف ايران اعم از ا
مردم خيال خام صدام حسين را در 
فتح سه روزه خوزستان و فرو پاشي 
نظام نوپاي انقالبي ايران نقش بر آب 
كرد و توانست ارتش تا بن دندان 

صدام حسين را در همان  مسلح 
جنگ زمين گير كرده  روزهاي اوليه 

اما در سركوب جنبش . و به عقب براند 
گي هاي مردمي اينچنين يكدلي و يكرن

و هدف يكساني در نيروهاي سركوبگر 
در اينجـا آن هسته . وجود ندارد

قدرت است كه عمل  مركزي صلب 
ميكند هسته مياني متمركزي كه در 
حال و روز اكنون رژيم شايد بيش 
ازچند نفري متشكل از بعضي از 

.  نباشند  فرماندهان رده اول نيروها
ساير نيروهاي اقدام كننده يعني 

رده هاي بعدي و بخصوص فرماندهان 
افسران مياني وساير نيروها به هيچ وجه 
با آن هسته مركزي قدرت همسو و 

همدل نبوده بلكه اينها خود جزء 
 مگر بسيجي ها ، نيروهاي  .مردمند 

عملياتي سپاه و پليس در اين جامعه 
زندگي نمي كنند ؟ مگر شاهد فجايع 
رژيم نيستند ؟ چگونه ممكن است اينها 

 تعيين كننده نهايي رو به مردم در روز
آتش بگشايند؟ افزايش تعداد اينها در 
آنروز نه تنها به نفع جريان عمومي 
سركوب نيست كه به عكس ميتواند به 

چرا . سود خيزش عمومي ايران باشد 
كه كافي است سرپيچي از فرمان 
سركوب تنها در يكي ازحوزه هاي 
عملياتي صورت گيرد تا خبـر آن به 

در ميان نـيروهاي سركوب گر سرعت 
و مردم بپيچد و در آنـان ترس و 

اميد به ) مردم(سرخوردگي و در اينان 
  .وجود آورد

 اين ،آن اشتباه استراتژيكي است كه 
هسته مركزي قدرت به سركردگي 

ئوري آقاي خامنه اي و بر مبناي ت
يعني . النصر بالرعب مرتكب شده است

بقول ( درشرايط تحول اجتماعي 
عدد نيروها به كمك ) قاي خامنه اي آ

هر چند اين عدد را ( او نخواهد آمد 
با دادن وام هاي بدون بهره از صندوق 
قوامين متعلق به نيروي انتظامي و 
همچنين موسسه اعتباري سينا 

وامدار خويش كرده )  به بنياد متعلق(
بلكه روز نبرد كارايي نيروها  ) باشد 

و  د كارگشاست و با افزايش تعدا
درگير كردن نيروهاي سه گانه سپاه ، 
پليس وبسيج كارايي آنها در روز تعيين 

. سرنوشت به شدت كم خواهد شد 
آنروز آن حلقه هاي متمركزي كه 
ميتوانستند در شرايط عادي بكار رژيم 
آيند به دليل شركت نيروها و عدم 
همدلي آنان از عمل ساقط خواهند 

 تكيه بر تجربه اي كه رژيم شاه با. شد 
نيروهاي گارد كرد اينك توسط رژيم 
آقاي خامنه اي و باندهاي نظامي مالي 

  .در حال تكرار است 
 اما ايشان براي آنكه سرنوشت رژيم 
مشابه سرنوشت رژيم شاه نشود چاره 

 وآن در گيري هر سه  اي انديشيده
نيرو به طور همزمان در مسائل شهري 
 است كه به خيال خود آنها را مامور

 (  كنترل يكديگر هم نموده است
اما ) . هدف دوم ياد شده در باال 

( چنانكه گفته شد بسياري از اين نيروها 
جزآن فرماندهان رده اول كه جزء 

با )  خواران وابسته به قدرتند -جيره 
درك اوضاع نابسامان كشور و جامعه 
به جاي سركوب مردم، با آنان همدلي 

ند و چه كرده از هر عملي وا مي مان
بسي در شرايط دشوار در برابر ساير 
نيروها ي سركوبگر صف آرايي 

 تير 18 همانند تجربه اي كه در  .كنند
 در حال وقوع بود و عده 1379سال 

اي از فرماندهان سپاه در درون 
پادگان ها آماده شده بودند كه در 
صورت خروج نيروها از پادگان ها 
براي سركوب مردم از درون پادگان 
ها عليه نيروهاي سركوبگر برخيزند و به 

كودتا را به حمايت از خاتمي و مردم ،
  .ضد كودتا تبديل كنند

 حضور همزمان نيروهاي سپاه ، پليس 
 وبنابراين افزايش تعداد و  و بسيج

عمومي تر شدن نيروهاي كنترل 
كننده حركت هاي مردمي جدا از 
حركت هاي ايذايي كه بطور مستمر 

 و نقشي كه در سركوب داشته ودارند
 ايفا خواهند  حركت هاي محدود

نمود ، عالوه بر آنكه حضور و ديده 
براي مردم عادي  شدنشان در سطح 

خواهد شد، در تحليل نهايي ودر 
حاليكه گستره حركت ها فراگير شده و 
به يك خيزش عمومي براي رهايي 
كشور بينجامد چه بسا بتواند به سود 

ه آزادي مردم تمام شده ودر را
    .  مبارك باشد وطن

 ! حركت3نظامي كردن فضاي كشور در
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اخالق در خور 
  مردمساالري شورائي

  
 پرستش ، سوره نحل36يه آن در آقر

خداوند را اجتناب از طاغوت مي 
خواند و هدف بعثت پيامبران مي 

 راه ، سوره بقره٢۵۶يه آشناسد و در 
و . رشد را از راه غي مشخص مي كند

 صراط مستقيم را ،بنا بر سوره حمد
 پيش مي گيرند كه نعمت كساني در

هدايت خداوندي را جسته اند و در 
 تنها يك راه راست ،فريدهآهستي 

  .ن عمل به حق استآوجود دارد و 
 و 36يه هاي آ سوره زخرف ،نآقر.  6

  ... و 37
ن روز كه برابر وعده خداوند  آ.  7

قرآن سوره قصص، آيه  (تحقق پذيرد
 مستضعفان وارثان زمين و امامان ،)۵

گردند و استقرار مردم ساالري مي 
  .شورائي تحقق مي پذيرد

 كلكم :)ص(دو حديث از پيامبر .  8
راع و كلكم مسئول و  من اصبح و لم 

 فليس بمسلم و  ،يهتم بامور المسلمين
ن كه امانت گزاران و آيه هاي قرآ

 :عهد شناسان را بهشتيان مي شمارد
 ، و معارج8يه آ ، سوره مؤمنون،نآقر
   32يه آ
پندار نيك و گفتار نيك و كردار .  9

موزش زردشت است و حق آنيك 
  راست ،نآراست گفتن و بنابر قر

.  حقي از حقوق انسان است،شنيدن
چرا كه دروغ پوشاندن حق است و 

كسي هم . پوشاننده حق ستمكار است
ن نمي شود آكه دروغ مي شوند و بر

.  ستمكار است،كه حقيقت را بداند
ست گفتن و راست  را،افزون بر اين

شنيدن عمل به حقوق است و دروغ 
گفتن و دروغ شنيدن غفلت از حقوق 

حق راست گفتن و «نگاه كنيد به 
 ،از ابوالحسن بني صدر»  راست شنيدن
   649 شماره ،انقالب اسالمي

يه آكه بازگوئي از ) ع(قول علي . 10
 ،نآ قر،از جمله. ني  استآهاي قر

   .34 تا 31يه هاي آ ،سوره سباء
 و 30يه آ ، سوره هاي حج،نآقر. 11

يه آ ، و  مجادله72 و 4يه هاي آ ،فرقان
2   

   72يه آ ،  سوره احزاب،نآقر. 12
از درسهائي كه بكاربردنشان سبب . 13

 يكي نفس خويش را ،موفقيت مي شود
 ،نآ قر،از اين رو. مكلف دانستن است

 مي خواهد نفس نيز) ص(از پيامبر 
 سوره نساء، آيه :خويش را مكلف بداند 

84   
 نگاه كنيد به تحقيق . ١۵ و 14 

فكر «ابوالحسن بني صدر در باره 
در انقالب اسالمي شماره » جمعي جبار

    619 و 618هاي 
عمل به آموزش كه ) ع(قول علي . 16

چون حق : قرآن و اين اصل است
است خداوند مي فرمايد و نه چون 

  .خداوند مي فرمايد حق است
 و ١٣۵ه هاي نساء، آيه قرآن، سور. 17

 حديد، 9 و رحمن، آيه 76نحل، آيه 
 2 و طالق، آيه 33 و معارج، آيه ٢۵آيه 

  ...  و2و مدثر، آيه 
نگاه كنيد به فصل چهارم كتاب . 18

نوشته » اصول راهنماي اسالم«
  .ابوالحسن بني صدر

بنا بر قرآن، براي انسان، جز سعي . 19
   39او نيست سوره نجم، آيه 

 تا 31رآن، سوره سباء آيه هاي ق.  20
34  
ايجابات مردم ساالري «در .  21

، خاطر نشان شد كه كمال »شورائي
اين سامانه وقتي است كه شركت مردم 

» ساالري«در اداره جامعه خويش از 
نيز رها باشد و كسي نسبت به ديگر، 

بنابر اين، ستم . مالك به چيزي نباشد
كردن و ستم ديدن از ميان بر 

 تو ۵۴قرآن، سوره يس، آيه )خيزد 
اين كمال ...   و19سوره انفطار، آيه 

مديري شورائي را هرگاه الگو كنيم، 
هدف مي بايد زماني را بطلبد كه با 
استقالل و آزادي انسان و رشد او در 

  .آزادي و استقالل سازگار باشد
غير از اين كه قرآن همه سنتهائي .  22

ي را الغاء مي كند كه با حقوق ذات
انسان و حقوق جمعي انسانها و حقوق 
جانداران و طبيعت سازگار نيستند، 
اخالق نامه هاي ايراني كه بازگو 
كننده اصل موازنه عدمي هستند، 
پايبندي به سنتها و عرفها و رسمها و 
عادتهاي قدرت ساخته را زشت مي 

جاويدان خرد كه دستورهاي . شمارند
ز اخالقي دوران پيش از اسالم و بعد ا

اسالم تا قرن چهارم را در بر مي گيرد، 
خود گواه است بر تميز دو نوع سنت، 
سنتي كه حق است و سنتي كه 

وجدان اخالقي . فرآورده قدرت است
حتي .  حكم مي كند، دومي رها شود

اگر آن طور كه رنه گنون گفته است و 
جستجوي امر «سيد حسين نصر در 

، ١٣٨۵انتشارات ني، تهران (» قدسي
گفته او را  ) ٢٧۵ تا ٢۵٨ه هاي صفح

تصديق و توضيح داده است،  سنت 
بمعناي حقايق داراي خاستگاه قدسي «

تعريف شود، برداشت » و منشاء وحياني
از حق كه حقيقت انگاشته شود، نمي 

از اتفاق، ضرور . تواند بي تغيير بماند
است كه به يمن جريان آزاد انديشه ها 

  .شودو اطالع ها و دانش ها، نقد 
با توجه به چركين شدن وجدان .  23

اخالقي جامعه به بدآموزي هاي از 
ما نه «، »انتخاب ميان بد و بدتر«نوع 

هركه شد خر، «، »سر پيازيم و نه ته پياز
تقدم و تسلط «، »ما مي شويم پاالن آن

خواهي نشوي «، »مصلحت بر حق
، چرك ...و» رسوا همرنگ جماعت شو

مسئوليتي زدائي از وجدان اخالقي 
همگاني است و هر انساني كه برآن 
شود، استقالل و آزادي و توانائي 
خويش را باز يابد، مي بايد به آن قيام 

  .كند
تغيير كن تا تغيير يابي و الگوي . 24

. تغيير شوي، بسا نيازمند هجرت است
اگر همه انقالبها، در پي هجرت ميسر 
شده اند و مبدء تاريخ مسلمانان 

است، از اين رو ) ص (بر مهاجرت پيام
قرآن، هجرت را ارزش كرده . است

است، بدين خاطر كه انسان آزاده نمي 
قرآن، : بايد ستم ببيند و سكوت كند

 و آل عمران، 218سوره هاي بقره، آيه 
 و 97 و  89 و نساء، آيه هاي  ١٩۵آيه 
  ٧۵ و 74 و 72 و انفال، آيه هاي  100

  ...  و20و توبه، آيه 
باغبان پيري كه درخت  پاسخ .٢۵

گردو مي كاشت به انوشيروان، 
ترجمان فرهنگ رشد و اين اصل 

آدمي مي : اخالقي بس ارجمند است
او براي : بايد همواره از خود بپرسد

  .جمع و جامعه خود چه مي كند
  :حكيم فردوسي مي سرايد

زبهر بر و بيم و فرزند خويش،       زن و 
  كودك و خرد و پيوند خويش

ر به سر تن به كشتن دهيم     از همه س
  .آن به كشور به دشمن دهيم

بحران كنوني اقتصاد و آلودگي . 26
محيط زيست، در بخشي بزرگ نتيجه 
پيشخور كردن و از پيش متعين كردن 

در اين باره، از جمله . آينده است
رجوع كنيد به كتاب اقتصاد توحيدي 

  نوشته ابوالحسن بني صدر
. مهر حكيم استسخن از  بوذرج.  27

نگاه كنيد به جاويدان خرد، چاپ دو، 
   ۵۴ و ۵٣ ،  صفحه هاي1374تهران  

آموزش ديني وقتي دين در بيان . 28
قدرت از خود بيگانه مي شود، خالف 

خداوند : قول قرآن مي شود كه فرمود
براي انسان يسر خواسته است و نه عسر، 

   ١٨۵قرآن، سوره بقره، آيه 
 بر اين نظر هستند جبري ها اغلب.  29

كه گذشته گذشته و آينده نيامده و 
نمي دانيم  بر ما چه خواهد رفت، پس 

نوعي ديالكتيكي . »دم را غنيمت شمار«
جبر وقوع آينده معيني را قطعي مي 
شمارد و انسان را محكوم به سرنوشتي 

ولو بر همسو شدن با . محتوم مي كند
جريان تاريخ  تأكيد مي كند، اما غافل 

» دم را غنيمت شمار«ت كه مبلغ اس
چرا كه وقتي جبر تاريخ . مي شود

اختياري براي انسان نمي گذارد، چرا 
مي بايد بفكر آينده بود و دم را غنيمت 
نشمرد؟ اثر اين جبر آموزي در نپائيدن 
رژيمهاي كمونيستي چه اندازه بوده 

  است؟
قول پيامبر است كه بهشت زميني .  30

ردار نيكوي بيش نيست كه با هر ك
  . امروز، درختي در آن كاشته مي شود

،  30بنابر قرآن، سوره روم، آيه . 31
انسان بر فطرت خدائي آفريده شده 

) ع(است و قول نيكوي امام حسين 
  .فطرت توحيد است: است اين قول

نگاه كنيد به كتاب جامعه باز و . 32
پوپر، ترجمه . ر.دشمنانش، نوشته ك

شركت سهامي علي اصغر مهاجر، نشر 
 ،  جلد اول،  فصل 1364انتشار، تهران 

  ششم، عدالت استعبادي 
سوره هاي اسراء آيه بنا بر قرآن، . 33
 همه  10 و لقمان آيه 7 و شعرا  آيه 70

. آفريده ها را كرامتمند آفريده است
وجدان اخالقي كارش اينست كه 
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 . کارگر مي شوددر نهايت اخراج مشکل و 

 آذر، سعيد فيض اهللا زاده به ١٠در ◄ 
علوم و آموزش عالی، » وزير«زاهدی، 

من سعيد فيض اهللا زاده : نوشته است
دانشجوي رشته فلسفه دانشگاه عالمه 
طباطبايي هستم و اين نامه را از 

  . بازداشتگاه اوين براي شما مينويسم
قطعًا از آنچه بر ما گذشت استحضار داريد 

 اما بگذاريد دردنامه خود را دوباره .
برايتان بگويم ، من و سه دانشجوي ديگر 
دانشگاه عالمه در پي تحمل دو سال 
محروميت از تحصيل و ممنوعيت از ورود 
به دانشگاه از حاج آقاي شريعتي رئيس 
دانشگاه عالمه برگه اي را طلب کرديم که 

 ١٣٨٧اعالم کند ثبت نام ما در بهمن 
ايشان هم دهها اتهام بي . ت بالمانع اس

اساس کذب بر ما وارد کرد و حاال اينجائيم 
ما بارها شما را از آنچه که  . که مي بينيد

در دانشگاه عالمه اتفاق مي افتد مطلع 
کرديم و جوابي نشنيديم و حاال که کارد به 
استخوانم رسيده اعالم ميکنم که از اين 

 تا رسيدن به ١١/٩/٨٧تاريخ دوشنبه 
 مسلم خود ، ثبت نام بي قيد و شرط حق

در دانشگاه اعتصاب غذاي خود را به 
شما اعالم و مسئولين مربوطه اعالم مي 

باشد که اين موضوع وجدان . نمايم
  . خوابيده شما را بيدار کند

 سعيد فيض اهللا/ دانشجوي زنداني 
  زندان اوين٣۵٠بند 

 معاون آموزش، ، ٨٧ آذر ١٢در ◄ 
ن الملل وزارت ارتباطات پژوهش و اموربي

پروژه بزرگی در زمينه « اعالم کرد 
مسائل مربوط به فيلترينگ در مرکز 
تحقيقات مخابرات ايران تعريف شده و در 

پروژه جديد فيلترينگ  . حال اجرا است
سايت ها و وبالگ ها در ايران با بودجه 

«  ميليارد تومانی اجرا می شود، و ۵
ن پروژه مقرر شده است تا درقالب اي

تمامی جنبه های موضوع فيلترينگ از 
مراحل تحقيقات تا توليد نرم افزارها، 
سخت افزارهايی که بتوانند اين بحث را 
تحت پوشش قرار دهند مورد مطالعه و 

  بررسی قرار گيرند
،  مجموعه فعاالن حقوق ٨٧ آذر ١٣  در 

ا گذشت ب: بشر در ايران گزارش داده است
يد آيت اهللا بيش از ده روز از تبع

شرايط  بروجردي به زندان شهر يزد
محيطي و نگهداري ايشان به عاملي جهت 
وخامت جسمي اين زنداني عقيدتي تبديل 

 ده استش
تالش مسئوالن زندان براي قطع و    

محدود کردن نامتعارف تماسهاي آقاي 
با محيط بيرون بر نگراني ها  بروجردي

افزوده است بطوريکه مالقات هفته اي 
روز يکبار تقليل يافته و  ۴۵ ايشان به

تماسهاي چندين باره و روزانه ايشان به 
دقيقه کاهش يافته است که  ١۵روزي 

 روز است که تماسهاي ٢البته اکنون 
   .ايشان نيز قطع شده است دقيقه اي١۵

ها به حدي است که حتي  محدوديت
فروشگاه زندان بعنوان تنها منبع تامين 

دانيان از ارائه کارت تماس زن کارت تلفن
   تلفن به ايشان خودداري مي نمايد

گزارش گرديده است مسئولين  همچنين
ارشد و متفاوتي به صورت مکرر به 

د و مسئوالن زندان ننماي زندان تردد مي
نيز آقاي بروجردي را به آنان بصورت 

آقاي . نشان ميدهند  تمسخر آميزي
بروجردي به اين عمل معترض و آن را 

 .انساني ميدانند ر اصول اخالقي ومغاي
الزم به ذکر است ايشان در زندان نظاميان 

محکوميت ده  شهر يزد بصورت تبعيد ايام
  .ساله خود را سپري مي نمايند
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