
  

موضع او .  دسامبر، در گفتگو با مطبوعات، اباما، رئيس جمهوري جديد امريكا، در باره ايران نيز سخن گفت7در : انقالب اسالمي
از آنجا كه امر بي سابقه اي روي داده و آن اينكه اكثريت امريكائيان، . تعبير كردند» هويج و چماق«رسانه به تهديد و تحبيب، را 

را تصويب كرده اند، در همان حال كه در ايران، اين امر مهم  توجه كسي را به خود » ايران«با رأي دادن به اوباما، روش گفتگو با 
فصل . امريكا، گفتگو با ايران، يكي از موضوع هاي روز است كه اهل سياست و مطبوعات به آن مي پردازندجلب نكرده است،  در 

  . اول را به ارزيابي ها از گفتگوي حكومت جديد امريكا با رژيم مافياها و بحران اتمي اختصاص مي دهيم
مي از اسرائيل و احتمال حمله نظامي اسرائيل به به چتر اتمي يا حمايت ات.       در فصل دوم، به بحران اتمي مي پردازيم

براي اسرائيل شده است و پيشنهاد كارشناسان در باره رفتاري كه امريكا » بمب اتمي ايران« تأسيسا اتمي ايران و كابوسي كه 
 اثر سقوط قيمت در فصل سوم به بحران اقتصادي مي پردازيم و مي نگريم كه.   مي بايد با ايران در پيش بگيرد، مي پردازيم
طرفه اين كه مدافعان حكومت احمدي نژاد به مردمي كه از سختي معيشت بجان . هاي نفت بر اقتصاد كشور چه خواهد شد

پنداري ! انتقاد كنندگان برنامه بدهند حكومت احمدي نژاد اجرا كند. در كشورهاي ديگر وضعيت بدتر است: آمده اند، مي گويند
 از جمله هفته – او نامه ننوشتند و در بيرون از كشور، مرتب در باره راه حل اقتصادي بحث نمي شود اقتصاددانان چند نوبت به

 و گوئي تنظيم سياست اقتصادي و اجراي –اي كه نوبت، بني صدر در گفتگو با راديو آزادگان به راه حلهاي اقتصادي مي پردازد 
كوششهاي رژيم براي تسلط بر !  ياست جمهوري رسيده استآن كار حكومت كسي نيست كه مدعي است با رأي مردم به ر

 آذر،  مي گويد چرا خامنه اي قرار بر رفتن به دانشگاه در 16جنبش دانشجوئي، در فرصت . دانشگاه ها يكبار ديگر شكست خورد
ون اطالع قبلي، دزدكي،  آذر، بد24مرجع شدن دانشگاه و بي اعتبار شدن واليت فقيه نيز مي گويد چرا در . اين روز را لغو كرد
در فصل چهارم، يكبار ديگر، به ترس رژيم از جنبش اعتراضي مردم مي پردازيم و خبرها را مي آوريم كه گوياي . به دانشگاه رفت

  . وضعيتي هستند كه رژيم خود را در آن قرار داده است
  5در صفحه 
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   �ص : گفتگو بر سر عراق–  امريكا بايد با ايران گفتگو كند -تطميع و تهديد ◄ 

  6ص :...  ايران و بمب اتمي؟ و- چتر حمايت اتمي؟ –ايران كابوس اسرائيل ◄ 

   7ص:   و بهاي نفت سقوط مي كنداستاقتصادي كه به نفت وابسته ◄

   9ص  نامزدها؟- جنبش دانشجوئي-  واليت فقيه؟-؟ » دولت وحدت ملي« ◄

   10ص  :جنايتكاران گرداننده واواك: مافياي حاكم بر واواك◄ 

   12ص  :جنبش دانشجوئي و سركوب دانشجويان◄ 
 

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

  

  فرهنگ آزادي
  

فرآورده فعاليتهاي انسانها، در استقالل و آزادي، با » فرهنگ آزادي«     وجود 
بكار انداختن استعداد ابتكار و ابداع و خلق، همراه با كار ديگر استعدادها است 

انسان موجودي است كه مي سازد و يا . كه در جريان رشد، نو به نو مي شود
د مي زيد و ساخته را نو مي وقتي مي سازد و در ساخته خو. ويران مي كند

كند و بدان ساخته هاي جديد مي افزايد، فرهنگ آزادي را مي سازد و در آن 
و چون ويران مي كند و ويراني بر ويراني مي افزايد، در ضد . زندگي مي كند

بدين قرار، . فرهنگ قدرت است كه، چگونه مردن خويش را تدارك مي كند
ت زندگي فردي و جمعي در استقالل و فرهنگ آزادي، هم دست آورد مديري

در . آزادي و رشد پايدار است و هم بدون آن، اين زندگي ميسر نمي شود
  :شاهنامه، فرهنگ  به جان آدمي دانش و آرايش مي بخشد 

   فرهنگ آرايش جان بودكه
   زگوهر سخن گفتن آسان بود

 مي      واقعيت اينست كه جامعه ها، مجموعه اي از فرهنگ و ضد فرهنگ
ميزان استقالل و آزادي انسان و رشد او در هر جامعه . سازند و در آن مي زيند

. ساخترا مي توان از نسبت فرهنگ به ضد فرهنگ در آن جامعه معلوم 
 استبداد در هر فضايي نيازمند ضد فرهنگ قدرت است و در برابر، پادگيري

 در اداره شركت همگان. واليت جمهور مردم به فرهنگ آزادي نياز دارد
جامعه خويش، در راست راه رشد، نياز به ابداع و ابتكار و خلق دارد و اين تنها 

زيرا چنين . فرهنگ آزادي است كه فرهنگ ابتكار و ابداع و خلق است
مديريتي براي بكار انداختن نيروهاي محركه در زندگي، نياز به ابتكار و ابداع 

ير جهت مي دهند و در ويرانگري و وگرنه، اين نيروها تغي. و خلق دائم دارد
هرگاه نيروهاي محركه يك جامعه در ويرانگري و مرگ . مرگ بكار مي افتند

بكار افتاده باشند، در واقع بايد گفت در آن جامعه تحولي فرهنگي رخ داده 
  .  است كه بدان، ضد فرهنگ قدرت، جايگزين فرهنگ آزادي گشته است

  
  2در صفحه 
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  علي شفيعي
 

   جانيان سياسي"منطق"روانشناسي و يا 
 

  . وال دهه هاي متوالي است كه روانشناسان را به خود مشغول كرده است     اين سئ
 عقيدتي خويش و يا زير فشار -     آيا انسانهاي عادي و معمولي و يا طبيعي و سالم ميتوانند تحت نفوذ رهبران سياسي

  روانشناسي گروهي، تبديل به جانيان سياسي ِ عاري از هر گونه عذاب وجداني گردند؟ 
 و يا "روانشناسي اطاعت و فرمانبري"ه ها و آزمونهاي دهه هاي شصت و هفتاد مسيحي، معروف و مربوط به آيا نظري

   هنوز از اعتباري علمي برخوردارند؟"جو زندان و فشار گروهي"
اجتماعي انسانها حاضرند بعضويت گروهها و -چرا و تحت چه شرايط و وضعيتهاي سياسي:      سئوال اصلي اينست

  عقيدتي درآيند كه به ديگران قهر و خشونت اعمال ميكنند؟-هاي سياسيسازمان
  

  14 در صفحه

  در گذشترضا ارحام صدر 
  

  
  

 بازيگر و پيشكسوت مشهور تئاتر و سينماي ايران در روز يكشنبه ارحام صدر،رضا 
  . سالگي  جهان را بدرود گفت85 در سن 1387 آذر 24

 ني عمر خود را در همشتري آمد و باي دن در اصفهان به1302 صدر در سال ارحام
 هي چون ناصر فرهمند از پايهمراه با كسان 1326در سال او . شهر گذارند

   .گذاران تئاتر اصفهان بود
 دوم متوسطه كالس: ارحام صدر در باره چگونگي فعاليت هنريش مي گويد

ما از  و آيد ي و نم بودم كه ناظم مدرسه آمد و گفت كه معلم حساب مريض شده
 جهانشاه كه ليسانس رياضيات هستند و ي خواهش كرديم كه آقايدبيرستان سعد

اند دو هفته بيايند   را خواندهييك سال هم در انگلستان تكميل تدريس حسابدار
اول معلم .  كه ايشان كاشف من بودگويم ي من اييها را برا اين .و درس بدهند

. ن آنچه كه دارم از آن مرحوم استبنابراي .من بود و بعد هم پدر خانم من شد
   . غياب كند وآمد سر كالس و دفتر حاضر غايب را برداشت تا به اصطالح حضور

 است كه ي چون اولين باركنم، ي من حضور و غياب ميها گفت وقت  بچهبه   
 از سر جايش بلند خوانم، يمن آمدم در اين كالس، هر كس را كه اسمش را م

نفر . اش را هم ببينم و اسمش را در ذهنم بسپارم من قيافهشود و بگويد حاضر كه 
 حاضر، بعد ي؟، كرباليي حاضر، تقي؟،چهارم پنجم بود كه گفت حسين خسرو

ايشان گفت .  نگفت حاضريكس. ي؟ گفت عباس پنيريرسيد به يك اسم
  ؟  ي پنيريكجا هستند اين آقا.  اين آقا غايب اند؟ نفهميدم،

  15 صفحهدر       

  
    تحبيب ؟تهديد و

 

  ن خبرآخري
 حاج ،خرين لحظه چاپ نشريه اطالع رسيد كه مبارز ديرينهآدر 

شرح  خدمات مبارزاتي  آن . محمد شانه چي برحمت ايزدي پيوست 
  .شادروان در شماره آينده درج خواهد شد
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نسبت فرهنگ آزادي به ضد 
  :فرهنگ قدرت

  
. هر هستي مندي فرهنگ مند نيز هست
چرا كه فرهنگ ره آورد فعاليتهاي 

هر . حياتي يك هستيمند است
هستيمندي وقتي به حقوق ذاتي 

 فعاليتي حياتي ،خويش عمل مي كند
بنا بر تعريف فوق، . انجام مي دهد

فعاليت، فرهنگ خويش را مي بدين 
سازد زيرا هستي او، همانا مجموعه 

بر . توانائي ها و استعدادهاي اوست
اين اساس، ميان فرهنگ آزادي كه از 
حقيقت هستي سرچشمه مي گيرد و 
ضد فرهنگ قدرت  نايكساني ها و بسا 

  :تضادهاي زير، قابل تميز هستند
  
فرهنگ آزادي ترجمان موازنه . 1

 است همانطور كه ضد عدمي و توحيد
فرهنگ قدرت بيانگر ثنويت و شرك 

به سخن ديگر، در فرهنگ ) 1.(است
آزادي، عناصر واجد زور وجود ندارند 
و در برابر، در ضد فرهنگ قدرت همه 
روابط و مناسبات باردار زورند و در 

از . آن، عناصر فاقد زور وجود ندارند
نسبت فرهنگ آزادي به ضد اين جا 

در هر جامعه، با فرهنگ قدرت 
  :شاخصهاي زير قابل اندازه گيري است

زيندگي جامعه و بسا طول حيات ) الف
  .آن
ميزان بكار رفتن نيروهاي محركه ) ب

در رشد و اندازه بكار رفتن آنها در 
  بنا بر اين،. ويرانگري

ميزان رشد جامعه و اعضاي آن و ) ج
بسا شتاب آهنگ رشد آن و در آينده 

   در نتيجه،.هاي نزديك و دور
ميزان مشاركت جمهور مردم در ) د

مديريت جامعه و وطن خويش و بسا 
ميزان مشاركت آنها در مديريت 

  .زندگي جامعه جهاني
    
برساخته ها را مطلق كردن و بدانها . 2

سنت و يا هر نام ديگر نهادن و فعاليت 
حياتي را در تكرار آنها فرو كاستن، جز 
اي از رهگذرِ ويران كردن نيروه

هر كس به خود . محركه ممكن نيست
در مي زحمت تجربه كردن را بدهد، 

يابد كه وضعيتي را ايجاد كردن و آن 
را تكرار كردن، يك زمان كوتاه از 
. زندگي را تكرار كردن بيش نيست
اين كار، عمر انسان را بسيار كوتاه مي 
كند و توانائيهاي شخص را به ناتوانائي 

دادهايش سمت بر مي گرداند و به استع
بدين .  و سوي ويرانگرانه مي بخشد

تجربه، شخص از قاعده اول زندگي 
  :در فرهنگ آزادي آگاه مي شود

فرهنگ آزادي فرهنگ زندگي در     
زيرا هر ابتكاري . نو به نو شدن است

ميل به كمال دارد و به ابتكار يا 
از اين . ابتكارهاي جديد ره مي برد
بداع ها رو، فرهنگ آزادي مجموعه ا

.  و ابتكارها و خلقهاي جديد است
همانگونه كه ما به يافته هاي جديد علم 
مي گوييم و به دانسته هاي پيشين 
معلومات، در جامعه نيز فرهنگ، در 
معناي دانش و آرايش جان، زماني 
فرهنگ آزادي است كه جامعه باردار 
ابتكارها و ابداع ها و خلقهاي جديد 

 دستاوردهاي باشد و نه مقلد و مكررِ
نسبت نوزاييها به زاييده هاي . گذشته

پيشين، باروري  يك فرهنگ  را بدست 
  . مي دهد

     در اينجا اما اين پرسش محل پيدا 
مي كند كه با اين توصيف، آيا بايد 
ابتكارها و ابداعها و خلقهاي پيشين را 
بدور انداخت؟  هر انساني كه فرهنگ 

ادي آزادي مي سازد و در فرهنگ آز
مي زيد، پاسخ اين پرسش را مي داند 
و مي داند تا كجا نوع پاسخ به اين 

فرهنگ : پرسش تعيين كننده است

آزادي فرهنگ تكامل دائمي دست 
رها كردن ساخته ها، . آوردها است

سازندگي را نا ممكن مي كند و 
فرهنگ آزادي را عقيم و ضد فرهنگ 

در .  قدرت را بارور مي گرداند
اخته اي حياتمند مي حقيقت، هر س

شود و اين بر انسان است كه آن را به 
حال خود رها نكند و رشد خود را 

از اين . تكامل ساخته هاي خود بداند
رو، در ساخته خود درجا نزدن، به 
معناي رها كردن آن نيست، به معناي 

اما آيا اگر آدمي . كامل كردن آنست
بخواهد ساخته خود را كامل كند، 

كار و خلق او در رفع نقصها ابداع و ابت
زيرا . از ساخته خود ناچيز نمي شود؟ نه

بدون ابتكارها و ابداع ها و خلقهاي 
جديد، رفع نقص از هيچيك از ساخته 

بدين سان، . هاي پيشين ميسر نمي شود
در جامعهء آزاد، ابداعها و ابتكارها و 
خلقها تكامل مي جويند وقتي ابتكارها 

يد امكان تكامل و ابداعها و خلقهاي جد
هرگاه نظام . آنها را فراهم مي آورند

اجتماعي به طور كامل باز و تحول 
پذير باشد، وطن اجتماعي انسان جامع 

بدين قرار، فرهنگ جامعه . مي شود
وقتي عقيم مي شود كه در ساخته هاي 
پيشين زندگي مي كند و يا  آنها را به 

تكرار كنيم . حال خود رها مي كند
معه اي عمر خود را بسيار كه چنين جا

كوتاه مي كند و در هريك از اين دو 
وضعيت، باروري فرهنگي خود را از 

  :دست مي دهد
 در جامعه بسته، فرهنگ آزادي عقيم 
گشته و ضد فرهنگ قدرت بارور مي 

  )2. (شود
  
پندار و گفتار و كردار تناقض آميز، . 3

گوياي اغتشاش فرهنگي است، به اين 
و ضد فرهنگ در هم معنا كه فرهنگ 

آميخته شده و سازنده هويت انسان 
براي روشن شدن اين نكته . گشته اند

اساسي نيازي نيست بحث را در عمق 
در همين كارهاي روزانه، براي . ببريم

مثال، غذا خوردن، نيز مي توان دقيق 
شد و ديد تا چه ميزان فرهنگ و ضد 

  :فرهنگ به هم آميخته شده اند
بيعت، نوع و ميزان  بنا بر قانون ط

فعاليتهاي آدمي، نوع و اندازه غذاي 
اما تغذيه مي . او را تعيين مي كنند

تواند به فعاليتي تخريبي نيز تبديل 
شده يا به خدمت چنين فعاليتهايي 
درآيد و از بداقبالي انسان، چه زود هم  

خوراكيها و آشاميدنيهاي . درمي آيد
زيان آور براي تن و روان آدمي، 

 فرآورده هاي ضد فرهنگ همگي
پس هر اندازه سودمندي . هستند

تغذيه، در معناي كمك آن به تداوم 
سالم حيات بيشتر و زيانمندي آن كمتر 

حال بر . باشد، انسان با فرهنگ تر است
اساس همين مثال ساده، مي توانيم 
مقدار زوري را اندازه بگيريم كه هر 
عضو جامعه، در خواب و بيداري، در 

 در كار، در ذهن و در پندار و خانه و
در گفتار و كردار بكار مي برد، و بر 
اين مبنا، برخورداري او از فرهنگ 
آزادي را نيز اندازه گرفته و به امري 
(= مهم پي ببريم كه؛ قدرت از تضاد 

پديد مي آيد و به ضرورت، ) رابطه قوا
چرا كه مخلوطي از . متناقض است

و، هر از اين ر. واقعيت و مجاز است
انسان بنا بر سازگاريهايش با حق و  
ناسازگاريهايش با ناحق، به موجودي 
فرهنگي تر يا ضد فرهنگي تر بدل مي 

فرهنگي تر مي شود وقتي پندار . شود
و گفتار و كردار او كمتر تناقض آميز و 
توانائي همكاريش با كساني كه 
فرهنگشان فرهنگ آزادي است، بيشتر 

 هر جامعه، هر از اين جا، در.  باشد
زمان، تضادها بر توحيدها غلبه كنند و 

بيان هاي (تناقضهاي موجود در باورها  
رو به افزايش گذارند،  غلبه ) راهنما

ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ آزادي 
قطعي گشته و ميزان تخريب نيروهاي 

از . محركه به حد اكثر رسيده است
اين ديدگاه كه بنگري، وضعيت ايران 

 بدين 58ه گروگانگيري سال را از واقع
  . سو، سخت نگراني آور مي يابي

  
كشتن يك تن، كشتن تمامي انسانها «. 4

است و زنده كردن يك تن، زنده 
معني ) 3(»كردن تمامي انسانها است

واقعي خود را وقتي پيدا مي كند كه 
از ديدگاه فرهنگ آزادي در اين 

  :گزاره سخت ارزشمند مي نگريم
هنگ انساني است  فرهنگ آزادي، فر

كه زندگي مي بخشد و ضد فرهنگ 
بدين قرار، .  قدرت، زندگي مي ستاند

فرهنگ آزادي تنها حق زندگي را بجا 
آوردن نيست، زندگي بخشيدن نيز 

زندگي بخشيدن در قلمروهاي . هست
اقتصادي و اجتماعي و سياسي و 
فرهنگي و در رابطه انسان با طبيعت، 

ي بر مي انسان را به نقش و مسئوليت
انگيزد كه در جامعه ها  از يادها رفته 

حال آنكه بدون زندگي بخشيدن، . اند
به .  زندگي ادامه دادني نيز نمي شود

اهميت اين ويژگي فرهنگ آزادي، 
انسان امروز بسا بايد بيشتر پي ببرد چرا 
كه محيط زيست او در خطر جدي 
است و زمان به زمان، بر شمار 

ه در معرض جانداران و گياهاني ك
نابودي قرار مي گيرند، افزوده مي 
شود و با اين همه نشانه، بشر گويي 
هنوز باور ندارد كه محيط زيست به 
  . همان ميزان كه مي ميرد، مي ميراند

پس  در هر جامعه، ميزان حيات      
محيط زيست گوياي  توان ادامه 
حيات آن جامعه در رشد، رشد در 

اين ديدگاه از .  استاستقالل و آزادي
به جامعه امروز كه بنگريم، وضعيت را 
بيشتر از آنچه تصوركردني باشد، 

جنگلها ويران مي : نگراني آور مي يابيم
شوند، مزرعه ها رها مي شوند، توليد، 
محور نيست بلكه مصرف، محور است،  

روش همگاني » زندگي از راه تخريب«
مي شود و در تمامي عرصه هاي 

فصل «) رزو(= زندگي، قدرت 
  :نتيجه اينست.  است» الخطاب

  
آدمي از رهگذر ابتكار و ابداع و . 5

خلق، هويت مي جويد، و فرهنگ 
آزادي چون زالل است هويتي كه به 
انسان مي بخشد، تا بخواهي شفاف 

هويتي كه اين فرهنگ به انسان . است
مي بخشد، خالي از اغتشاش است و از 
 رهگذر توان بر توان افزودن، غنا و

  )4. (شفافيت مي جويد
بدين قرار، به ميزاني كه هويت      

آدمي مبهم، تيره و گريزان از روشنائي 
است، او سازنده ضد فرهنگ قدرت و 
گرفتار اغتشاش فزاينده در هويت 

در جهان امروز، كه . خويش است
يك بحران جهاني » بحران هويت«

است، شفاف كردن فعاليتها در تمامي 
دي و جمعي را به فردا ابعاد زندگي فر

فردا بسيار دير . نمي توان بازگذاشت
اما شفاف كردن فعاليتها به قصد . است

شفاف و خالي از اغتشاش و تناقض و 
تضاد كردن هويتها، به نوبه خود نياز به 
هرچه گسترده تر كردن عرصه الاكراه 
و تنگ و تنگ تركردن قلمرو اكراه 

ل هرگاه از اين ديدگاه در اص.  دارد
بنگريم، بزرگي » در دين اكراه نيست«

خطري كه  انسان را، در هويت يابي 

: اش، تهديد مي كند، نيك در مي يابيم
)�(  
هركس و هر گروه به واسطه . ١/�

رابطه اي كه با ديگري برقرار مي كند، 
از رهگذر دوستي تا رقابت و از رقابت 

فرو . تا تضاد، به خود هويت مي بخشد
 زندگيها در تاريكي، رفتن رابطه ها و

ناشي از بيشتر شدن رابطه هاي قوا و 
كمتر شدن رابطه هاي آزاد در زندگي 
است و اين به عامل مهم اغتشاش 
هويت در جامعه هاي امروز تبديل 

در بند ششم همين مقاله، . شده است
اين واقعيت كه ضد فرهنگ قدرت 
چگونه باعث مي شود هويت يك 

توضيح شخص يا گروه عاريتي شود، 
در اين جا، خاطر نشان مي . مي يابد

شود كه چون رابطه هاي قوا در تغيير 
هستند، هويتهاي ناشي از آنها  ناگزير 

  .مبهم و مشوش مي شوند
در روابط قوا، به لحاظ ميل  .2/�

قدرت به برخود افزودن و تمركز، 
مصرف محور زندگي مي شود و اين 
و امكان كه آدمي از راه ابتكار و ابداع 
خلق هويت بجويد، روز به روز، كمتر 

اما به خود هويت دادن از . مي شود
راه مصرف، هويت جوئي از راه 

و اين هويت نمي تواند . تخريب است
  .مبهم و مشوش نباشد

  
هويت جستن از راه ابتكار و ابداع و . 6

من با شخصيت و «خلق و اين اصل كه 
حقوقمندم چون همه انسانها داراي 

برخاسته » وق مند هستندشخصيت و حق
اما . از باور به استقالل و آزادي است

اينگونه هويت جويي هاكه من آنم كه 
غير از ديگري ام، دشمن ديگري ام، 
مسلط بر ديگري ام، زير سلطه ديگري 

. برخاسته از ضدفرهنگ قدرتند... ام و
در جهان امروز، بيش از پيش، انسانها، 
ه گروههاي اجتماعي و جامعه ها، ب

خود در رابطه با ديگري، گروه 
ديگري، جامعه ديگري هويت مي 

ناسيوناليسم سلطه گر، و همه آن . دهند
بيانهاي ديني اي كه هويت جوئي از 
رهگذر بيگانگي جستن با ديگري را 
توجيه و بسا واجب مي كنند و آن 
دسته از سنتها و عرف و عادتها كه 
كاركردشان توليد حصارهاي بلند بر 

د هويت آدمي و زنداني شدن گرداگر
او در گذشته است كار را به جايي 
كشانده اند كه، در جامعه ها، راههاي 
دوستي، غناي متقابل فرهنگها از 
يكديگر يا بسته شده اند و يا تنگ و 

  . صعب العبور گشته اند
      بدين قرار، فرهنگ حاصل عمل و 
كنشگري و هويت نيز فرآورده عمل و 

و ضد فرهنگ ) 6(كنشگري است 
شيطان قياس ). 7.(حاصل قياس است

كرد و رانده شد، آدم قياس كرد و 
  .) 8(رانده شد 

 با وجود همه هشدارهاي ارزشي، در 
بسياري از جوامع نقش عمل در هويت 
جستن از راه رشد، كم و نقش قياس در 

نسبت عمل .  هويت يابي زياد مي شود
به قياس، نشانگر نسبت فرهنگ  به ضد 

هنگ در سطح يك انسان و در سطح فر
ويژگي جامعه هاي . يك جامعه است

زير سلطه اينست كه خود را با مسلط 
قياس مي كنند و گمان مي برند از راه 

مي توانند چون » تمدن فرنگي«اخذ 
، اما نتيجه اين مي )9(سلطه گر شوند 

شود كه كمتر توليد مي كنند و بيشتر 
مصرف كننده فرآورده هاي جامعه 

اين گونه جوامع، . مسلط مي شوند
گرفتار اغتشاش هويت و نازائي و سپس 

 هر ) 10.(تالشي فرهنگي مي شوند
زمان كه انسان از قياس گوياي رابطه 
قوا باز ايستاد، و دين مندي، باورمندي، 
حقوق مندي، استقالل و آزادي 
خويشتن را در ابتكار و ابداع و خلق 
 خويش، تعريف كند،  از ضد فرهنگ

آزاد گشته و فرهنگ آزادي جسته 
  .است
  
از زماني كه راه و روشي براي . 7
بر اساس جدا » گفت و شنود فرهنگها«

كردن حساب فرهنگ از ضد فرهنگ، 
(= يعني مجموعه فرآورده هاي قدرت 

، از سوي خط استقالل و آزادي )زور
تا امروز تحقيق ) 11(ايران پيشنهاد شد 

رو رابطه در باره فرهنگ و كار در قلم
. فرهنگها با يكديگر، ادامه يافته است
فشرده اين تحقيق در دو نكته زير مي 

  :آيد
فرهنگ آزادي همه مكاني و  .  7/1 

همه زماني است و سانسورها نمي 
توانند مانع از آن شوند كه جهان را 

چرا كه در توليد عناصر اين . فرا گيرد
چنانكه . فرهنگ، زور نقش ندارد

ي بدان دست مي يابد، دانشي كه آدم
خود خويشتن را بر جهانيان مي 

بيان آزادي نيز جهان را فرا . نماياند
مي گيرد به زودي، اگر حصارهاي 

و با تأخير، هرگاه اين . سانسور نباشند
ديوارها هرچه با پهناي وسيعتر و  

از اين رو است .  ارتفاع بلند تر باشند
كه بدترين نوع سانسور، از خود بيگانه 

ردن بيان آزادي در بيان قدرت ك
بنا براين، كارساز ترين روش، باز . است

جستن بيان آزادي و جستجو براي 
يافتن كارآمدترين شيوه ها براي 

  .شكستن ديوارهاي سانسور است
ضد فرهنگ قدرت، چون حاصل  .7/2

 كه در (ابتكار و ابداع و خلق نيست 
  توضيح داده مي شود چرا 8بند 

 ) ر و ابداع و خلق نيستفرآورده ابتكا
جز از راه روابط قوا و زور از يك 
.  جامعه به جامعه ديگر انتقال نمي يابد

كه نسبت فرهنگ به ضد نتيجه اين 
فرهنگ را نسبت قابل انتشارها بدون 
نياز به زور و انتشاردادني ها به زور، به 

در  حقيقت، به زور . دست مي دهد
رهنگ مي بايد مانع از انتشار عناصر ف

حال آنكه به زور مي بايد . آزادي شد
) 12. (عناصر ضد فرهنگ را انتشار داد

د رحالي كه در جوامع بسته هم هزينه 
هاي هنگفت مالي به عمل مي آيند و 
هم انواع خشونتها بكار ميروند تا 

امروز، مي . فرهنگ آزادي منتشر نشود
بينيم كه بحث از ممنوع كردن آلوده 

ست، منع تجاوزها كننده هاي محيط زي
به حقوق انسان و اعمال ناسازگار با 
كرامت انسان و مبارزه با سالحهاي 
كشتار جمعي، موضوع اجتماعهاي 
داوطلبانه مردم جهان در سطح  جهان 

  . شده اند
      
عناصر ضد فرهنگ، فرآورده ابتكار و . 8

ابداع و خلق نيستند بدين خاطر كه 
 عقل قدرتمدار نمي تواند چيزي را

عقل وقتي از آزادي . خلق كند
خويش غافل نيست استعدادهايش را 
بكار مي اندازد و بر ابتكار و ابداع و 

اما وقتي از آزادي . خلق توانا مي شود
خويش غافل است، از كار طبيعي خود 

براي مثال، هيچ .  باز مي ماند
جنايتكاري را نمي توان يافت كه 
جنايت او فرآورده عقل خالق  او 

كار او تنها محدود به اينست كه . باشد
ابتكارها و ابداع ها  و خلقها را، حتي 
اگر خود كرده باشد،  در جنايتي كه 
مي خواهد مرتكب شود، بكار مي 

توضيح اين كه ابتكار و ابداع و .  گيرد
خلق يك كار، كار عقل آزاد است و 
بكار بردن آنها به مثابه ابزار، چيز 
ل ديگري است كه از عهده عق

قدرتمدار و بنا بر اين توجيه گر، بر مي 
چنانكه اسلحه ها  فرآورده دو . آيد

 –كار يافتن دانش : نوع كار هستند
رياضي و شيمي و فيزيك و زيست 

 و كار استفاده از اين –... شناسي و
كار دوم، كار . دانش در توليد سالحها

خالقانه اي نيست، بلكه نوعي 
توجيه ابزارانگاري است كه كار عقل 

  .گر است
  3 در صفحه

  
  
  

  فرهنگ آزادي
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    جامعه هاي امروز، بخصوص در 
جامعه هاي داراي اقتصاد مصرف 

  :محور،  با دو واقعيت رو برويند
   نخستين واقعيت اينكه در جامعه هاي 
داراي موقعيت مسلط، مراكز ابتكار و 

زيرا . ابداع و خلق محدود تر مي شوند
بخش اعظم جامعه به جاي تشريك 

ر خلق و ابتكار، محصوالت آن مساعي د
مراكز را اغلب نيز كوركورانه مصرف 

محور شدن مصرف، سبب . مي كنند
مي شود كه فرآورده هاي ابتكارها و 
ابداع ها و خلقها، در مصرف، بنا بر اين، 

آلودگي . در ويرانگري،  بكار روند
محيط زيست و فزوني مصرف بر توليد 

ز ميان و تشديد نابرابريها و تبعيضها و ا
بردن امكانهاي زيست نسلهاي آينده را 
. عقلهاي قدرتمدار توجيه مي كنند
حتي در همين وضعيت بحران 
اقتصادي كه جهان را فراگرفته است، 

به اين فكر نمي افتند » رهبران جهان«
كه بحران را براي ايجاد تغييرهاي 

اين . مغتنم بشمارند)  13(اساسي 
رهبران به جاي رها شدن از ضد 
فرهنگ قدرت و بازجستن فرهنگ 
آزادي، به منظور بيرون بردن سرمايه 
داري از تنگنا، آسباب مصرف بيشتر در 

  .جامعه را فراهم مي آورند
   دومين واقعيت اين است كه در 
جامعه هاي در موقعيت زير سلطه،  
مصرف فرآورده هاي جامعه مسلط، 
جائي براي ابتكار و ابداع و خلق باقي 

زير ) 14(به قول فانون . نمي گذارد
سلطه از سلطه گر، ميمون وار تقليد مي 

حتي وقتي مي خواهد اقتصادي . كند
همتاي اقتصاد جامعه سلطه گر بجويد، 
همان راه و روش جامعه مسلط را بكار 
مي برد بي آنكه غلطهاي آن را تصحيح 

چنانكه آسيا دارد مركز ثقل . كند
 اقتصاد جهان مي شود اما  چون همان
راه و روش غرب را در پيش گرفته 
  .است، جز بر ابعاد مصرف نمي افزايد

     بدين قرار،  در جامعه اي كه 
انديشه هاي راهنمايش تنها بكار توجيه 
مي آيند، و به وسيله آنها، انواع مصرف 
ها، ولو ويرانگر ترين آنها، توجيه پيدا 
مي كنند، و در اين فضايي كه عقلها از 

افل و تنبل و توجيه آزادي خويش غ
گر مي شوند، نتيجه اين مي شود كه 
قدرت در اشكال گوناگونش 

و در چنين .  فرمانروائي مي جويد
جوامعي توجيه گري بر ابتكار و ابداع 

از اين جا، بنا . و خلق غلبه مي جويد
بر قاعده، نسبت توجيه به ابتكار و ابداع 
و خلق، نسبت ضد فرهنگ قدرت به 

. ا  معلوم مي كندفرهنگ آزادي ر
بيشتر از اين،  وجود هر يك از دو 
حالت برخود افزودن و يا از خود 
كاستن در جامعه،  حكايت از واقعيتي 

اولي حاكي از پيشي گرفتن : مي كنند
ابتكار و ابداع و خلق نزد آدميان و 
دومي از سبقت گرفتن توجيه گري 

  .حكايت مي كنند
فرهنگ آزادي، فرهنگ رابطه هاي . 9

آزاد ميان واقعيتها، رابطه هاي آزاد 
انسانها با يكديگر و پديده هاي هستي 

ضد فرهنگ قدرت  فرآورده . است
رابطه انسانها با مجاز و رابطه غير مستقيم 

بدين قرار، وجود . آنها با  واقعيت است
انواع مجازها، خرافه ها، فكرهاي 
جمعي جبار، دروغها كه در اين زمان 

نده مي شوند، خوا» ضد اطالعات«
بيانهاي قدرت كه بخش بزرگي از آنها 
را مجازها تشكيل مي دهند، نظريه 
هائي كه علم اليقين انگاشته مي شوند و 
جبار عقل انسانها مي شوند وباالخره 
همه جبرهايي كه انسان را از استقالل 
و آزادي و حقوق خويش غافل مي 
كنند، همه و همه، نشانه قوت گرفتن 

  .تندضد فرهنگ هس
بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت      

كه نسبت فرهنگ آزادي به  ضد 

فرهنگ قدرت را نسبت واقعيت گرائي 
به مجاز گرائي در هر جامعه بدست مي 

  :و . دهد
فرهنگ آزادي فرآورده رابطه ) الف

انسان . مستقيم انسان با واقعيت است
با خودشناسي فرهيخته كسي است كه 

ايجاد رابطه مستقيم با آغاز مي كند و با 
استعدادهاي خويش را ) �١(واقعيتها 

بكار مي اندازد و بر ابتكار و ابداع و 
هركس تجربه . خلق توانا مي شود

كند، به تجربه در مي يابد كه بدون 
رابطه مستقيم با واقعيتها، ابتكار و ابداع 

  . و خلق ناممكن است
ضد فرهنگ قدرت حاصل رابطه ) ب

ا قطع رابطه با واقعيتها نامستقيم و بس
براي مثال، انساني كه، در خود، . است

همچون يك اسطوره، يا يك شخصيت 
اسطوره شده، يا اين و آن نماد قدرت 
مي نگرد و يا بطور عام، در واقعيتها از 
ديد قدرت و قدرتمداري مي نگرد، 
عقل خود را به دستگاه مجاز ساز بدل 

 چنانكه عقل آن انسان نگون. مي كند
بختي كه از ديد واليت مطلقه بر جان 
و مال و ناموس مردم، در خود و مردم 
مي نگرد، دربست بنده زور  و از ابتكار 
. و ابداع و خلق ناتوان مي شود
هركس دورانهاي زندگي جباران 
خودكامه، پيش و پس از يافتن مقام 
واليت مطلقه را با يكديگر مقايسه كند، 

 مطلقه در مي يابد كه دوران واليت
آنان، خالي از هر ابتكار و ابداع و 

جالب اينجاست كه خود . خلقي است
آنان نيز در آنجاها كه فرصت درددل 
پيدا كنند به اين واقعيت اعتراف مي 

زيرا اين دوران دوران ترك . كنند
فرهنگ آزادي و فرورفتن در ظلمات 

در اثر ) 16. (ضد فرهنگ قدرت است
ا واقعيت، جباران ب قطع رابطه مستقيم

آنان به تدريج بر جباريت خود مي 
افزايند و در پايان، دنياي آنها، دنيائي 

  .مجازي محض مي گردد
دنياي مجازي سازي،  در اين عصر،  ) ج

  : دو شكل جديد جسته است
واقعيت را همان سان كه هست بايد  ●

: براي مثال مي گويند. پذيرفت
سالحها و ديگر فرآورده هاي ويرانگر 

يتها هستند و مي بايد آنها را همان واقع
پر رواج ترين . سان كه هست پذيرفت

دروغها، موضوع رمانها و فيلم ها، 
هركس را همان سان كه «: اينست

در سياست . »هست مي بايد پذيرفت
، رابطه نه بر »سياست واقع بين«نيز 

. اساس حقوقي كه بر پايه منافع است
 و لذا، با استبدادي ترين و فاسد ترين

خائن ترين رژيمها  مي توان رابطه 
بهتر » منافع«دوستانه داشت وقتي 

اما حق اينست كه .  تأمين مي شود
گرچه سالحها و ويرانگرهاي ديگر، 
بمثابه ساخته، واقعيت دارند، گرچه 
شخصيت انسان قدرتمدار كه مدعي 
ميگويد او را همانطور كه هست بايد 
پذيرفت، فرآورده آموزش و پرورشي 

اما  موضوع ت كه ديده است، اس
پذيرفتن و يا نپذيرفتن اينگونه واقعيتها 

موضوع پذيرفتن يا نپذيرفتن . نيستند
انديشه هاي راهنمائي هستند كه در 
. ساختن اين واقعيتها، راهنما هستند
بدين سان، كوشش در پيشنهاد بيان 
آزادي و راهنما گرداندن آن مي 

ها كند تواند انسانها را از قدرتمداري ر
و آنها را از توليد و مصرف ويرانگرها 

چنانكه  با تغيير بيان قدرت به . باز دارد
بيان آزادي، خود را از قدرتمداري 

  .آزاد كنند
 القاء كردن به انسانهاي عضو يك ●

جامعه كه بهترين زندگي ها را دارند و 
زندگي آنها  از زندگي همه انسانها در 

تبليغ ..  .جامعه هاي ديگر بهتر است و
در «رايج در جامعه هاي مسلط و 

مقايسه با كشورهاي هم سطح خود، ما 
تبليغ در » از همه بهتر زندگي مي كنيم
بديهي . جامعه هاي زير سلطه است

بني « است بدون از ارزش انداختن 
و بي قدر » آدم اعضاي يكديگرند

كردن ارزشهاي ديگر، بخصوص بدون 
قعيت و قطع رابطه مستقيم انسان با وا

بدون ناچيز كردن زندگي در مصرف، 
ممكن نيست براي انسان ها  از اين 
گونه دنياهاي مجازي ساخت و در آن،  

  .زندانيشان كرد
بدين سان، در هر جامعه، نسبت       

رابطه انسان با واقعيت و اينكه چه 
اندازه مستقيم است و چه اندازه 
غيرمستقيم، اندازه  استقالل وآزادي و 

كت اعضاي آن جامعه را در اداره مشار
امور آن جامعه و نسبت شكوفائي 
فرهنگ آزادي و به همان ميزان 
پژمردگي ضد فرهنگ قدرت را بدست 

  . مي دهد
استعداد ابداع و ابتكار و خلق، تنها . 10

استعداد انسان نيست، بلكه اين استعداد 
همراه با استعدادهاي ديگر فعال مي 

گ آزادي، در توضيح اينكه فرهن. شود
بردارنده بيان آزادي راهنماي سياست 
و اقتصاد در خدمت انسان مستقل و 
آزاد، و در بر گيرنده دانشها و فنون و 

 به معناي بيرون رفتن از دايره –هنرها 
ممكن و گشودن افق هاي جديد به 

اين فرهنگ شامل .   است–روي انسان 
انس اجتماعي است به اين معنا كه همه 

هاي آن در ايجاد رابطه فرآورده 
دوستي و عشق بكار مي روند؛ شامل 
آموزش و پرورش و امكانهاي اجتماعي 
و اقتصادي و سياسي و فرهنگي رشد 
است؛ در بردارنده تمام كاركردهاي 
حقوق معنوي و حقوق مادي انسان و 
حقوق جمعي انسانها و حقوق طبيعت و  
حقوق وضعي اي است كه خود آنها 

وق ذاتي اند و شامل زنده نيز بيانگر حق
كردن طبيعت و جانداران و انسانها از 
راه ابداع و ابتكار و خلق هاي نو به نو 

و اين فرهنگ، با در . شونده است
گذشته (برگرفتن وجدانهاي تاريخي 

و ) حال مشترك(و  كنوني ) مشترك
در برداشتن بيان آزادي  و دانش و فن 

 كه وجدان علمي جمعي را پديد مي –
،  زمان را بستر مي گرداند كه -ورد آ

گذشته در حال و حال در آينده 
مشترك  جريان مي يابد و بر  رشد بر 
ميزان عدالت اجتماعي شهادت مي 

اين فرهنگ به تك تك انسانها . دهد
كمك مي كند هويتهاي فردي و 
  .جمعي خويش را به دست خود بسازند
      گفتني است كه هرگاه فرهنگ، 

 از فرهنگ آزادي و ضد آميخته اي
فرهنگ قدرت نباشد و فرهنگ آزادي 
باشد، عناصر فرهنگي جامعه مانند 
ارزشها و هنرها و دانشها از سازگاري 

بدين قرار، .  كامل برخوردار مي شوند
به نسبتي كه ضد فرهنگ قدرت با 
فرهنگ آزادي آميخته مي شود، 
. ناسازگاري ميان آنها بيشتر مي شود

دازه ناسازگاري عناصر بدين قرار، ان
تركيب كننده فرهنگ، گوياي ميزان 
آميختگي ضد فرهنگ قدرت با 

  . فرهنگ آزادي است
   عامل اول ناسازگاري عناصر 
فرهنگي، تعارض در انديشه هاي 

هرگاه جامعه يك . راهنماي آنهاست
باور جمعي كه بيان آزادي است 
نداشته باشد، بيانهاي قدرت وجود 

ي را گزارش مي تضادهاي اجتماع
و از آنجا كه انديشه هاي راهنما .  كنند

كاربردهاي دانش و فن را نيز معين مي 

كنند، نارسائي در اين انديشه ها، هم 
سبب كندي كار استعداد دانشجوئي در 
انسان مي شوند، هم سبب بيشتر شدن 
رابطه قوا و كمتر شدن ميزان مشاركت 
اعضاي جامعه در مديريت جامعه مي 

 و هم سبب تغيير رابطه انسان و شوند
اقتصاد و به خدمت سرمايه درآمدن 

انديشه هاي راهنماي . انسان مي شوند
متعارض سبب قرار گرفتن تعليم و 
تربيت در خدمت سرمايه ساالري و 

در نتيجه، . ساالريهاي ديگر مي شوند
ناسازگاري عناصر فرهنگ امري دائمي 
مي شود و بحرانهاي پي در پي در 

اي مختلف اجتماعي و سياسي و بعده
  .اقتصادي و فرهنگي پديد مي آورد

   ناسازگاري ميان فرهنگ آزادي و 
. ضد فرهنگ قدرت قابل حل نيست
جامعه ها و نيز جامعه جهاني عرصه 
نزاع فرهنگ آزادي و ضد فرهنگ 

در هر جامعه، وقتي غلبه با . قدرتند
فرهنگ آزادي مي شود كه در باور 

هاي جمعي، استقالل و جمعي و يا باور
آزادي و حقوق انسان و حقوق جمعي 

از اين رو، . انسانها، پذيرفته مي شوند
در حيات فرد و در حيات جامعه، به 
انديشه راهنما و باور بيشترين اهميت را 

سير تحول جامعه چه به . مي بايد داد
معناي خالق فرهنگ آزادي شدن و 
چه در معناي زنداني ضد فرهنگ 

تن، در تحول انديشه راهنما، قدرت گش
  )17(.قابل مشاهده است

  
به ترتيبي كه شرح شد، جامعه اي . 11

كه زنده نمي كند، جامعه ايست كه، 
ميزان زاد و ولد  را از ميزان مرگ و 
مير كمتر مي كند، به جاي عمران 
طبيعت، به تخريب طبيعت مي پردازد، 
نيروهاي محركه را ويران مي كند تا 

اينك . تماعي بسته بمانددر نظام اج
: نوبت آنست كه امر مهمي تشريح شود
جامعه اي كه بيشتر از توليد مصرف مي 
كند، گرفتار يك چند از جبرهاي زير 

  : مي شود
بنا بر داده . جبر پيشخور كردن) الف

هاي اقتصادي، ميزان مصرف در جامعه 
از ميزان توليد، زمان به » پيشرفته«هاي 

بنا بر اين، نسبت . زمان، بيشتر مي شود
مصرف به توليد شدت حاكميت جبر 

  )18.(پيشخور كردن را نشان مي دهد
جبر تخريب محيط زيست كه ) ب

هرگاه با همين آهنگ ادامه پيدا كند، 
 ميالدي، تعادل 2025از حاال تا سال 

محيط زيست به طور درمان ناپذيري 
  ).19(برهم مي خورد 

 .جبر از پيش متعين كردن آينده) ج
چرا كه با از بين بردن منابع و آلودن 
محيط زيست و ايجاد ساختهاي 

 اقتصادي سازگار با اين –اجتماعي
جبرها، نسل آينده، تحت جبري چشم 
به جهان خواهد گشود كه هيچ نه 
معلوم كه بتواند از بند آن رهائي 

  .جويد
پيش فروش كردن خود به مثابه ) د

نيروي كار كه بهترين ترجمان نقش 
ه را يافتن در ايجاد ضد فرهنگ عمل

بحران اقتصادي كنوني، . قدرت است
از جمله، هم حاصل زندگي قسطي و 
هم گوياي شدت از خود بيگانگي 
انساني است كه بيش از پيش از 

  .استقالل و آزادي  خود غافل است
جبر اطاعت از اوامر و نواهي ) ه

  .  بنيادهاي اجتماعي قدرتمدار

 افزا كه در جبر خشونتهاي برهم) و
جهان امروز،  جو حيات اجتماعي را 
به طور روز افزوني سنگين ساخته 

  . است
اين جبرها كه يك رشته جبرهاي      

ديگر را ببار مي آورند، اختيار  ر از 
انسان ها مي ستانند و آنها را به  فراگرد 

، مي  )20(شتاب گير شئي شدگي 
در اين زمان، بيشتر از گذشته، . سپارند
هور انسانها، حتي در ساختن ضد جم

فرهنگ قدرت نيز نقش نمي يابند و 
بلكه مرتب ساخته هاي بنيادهاي 
اجتماعي قدرتمدار را مصرف مي 

بدين قرار،  انديشه راهنما عاملي . كنند
است كه همراه مي شود با ساخته هاي 
بنيادهاي اجتماعي ديگر و اين 
مجموعه عوامل انسان را بي اختيار و 

  . ناچيز مي كنند» روي كارني«در 
  
فرهنگ آزادي، هم ملي است و  . 12

هم جهاني و هر جامعه و بسا هر عضو 
جامعه، در فرهنگ جهاني، سهم و حق 

بنا بر اين، فرهنگ . پيدا مي كند
جهاني نيز مي بايد زمان به زمان غني 
تر، و عامل برخورداري انسانها از حق 
.  صلح و دوستي با يكديگر باشد

اي حاكم بر زندگاني فردي و جبره
جمعي، اضطراب و ترس و نااميدي 

» تمدن ديني«چنان كه . القاء مي كنند
مي ) 21(»برخورد تمدنها«توجيه گر 

شود و در درون جامعه هايي كه زماني 
فرهنگ خويش را جهان شمول مي 
خواندند و استعمارگري را با درآوردن 

، »فرهنگ مدرن غرب«جهانيان به 
شروع مي كردند، امروزه توجيه و م

گروه هاي نژادي و قومي و ديني و 
محلي، در حصار  اين و آن هويت، 
پناه مي جويند و به اصطالح جامعه 
شناسان به ساختن جوامع موازي 

در اين فرايند ديوارها كه . مشغولند
ميان گروه بندي هاي اجتماعي در 
شهرها، باال مي روند، ناظراني را متقاعد 

ه امريكا، براي مثال، با از كرده است ك
دست دادن موقعيت مسلط خويش و 
 - در پي محدود شدن قلمرو اقتصادي 

نظاميش، از درون متالشي مي 
  ) 22.(شود

     اما باز بايد هشدار داد كه اين ضد 
فرهنگهاي قدرتند كه توجيه كننده 

اين . حصارها و ديواركشيها هستند
ضدفرهنگها نه تنها از بهم پيوستن 

رهنگهاي آزادي و پديد آوردن ف
فرهنگ جهاني آزادي ممانعت مي 
كنند و از هرگونه زمينه سازي براي 
مديريت شورائي جامعه جهاني 

، بلكه در )23(جلوگيري مي كنند
درون هر جامعه، فرهنگ همگاني را به 
پاره فرهنگهائي تجزيه مي كنند كه در 
آنها، غلبه با ضد فرهنگ قدرت مي 

و است كه جهان در قهر از اين ر. شود
و فقر فزاينده فرو مي رود و ترس از 
فاجعه هاي بزرگ كه زندگي بر روي 
زمين را به  داس اجل بسپرد،  همگان 

  . را در خود فرو مي برد
   در عوض، اين فرهنگ آزادي است 
كه چون حاصل همكاري انسان و 
طبيعت است، انسان ها را در دامن 

تها را، هوي. طبيعت وطندار مي كند
هرچند گوناگون ولي، در همان حال، 
به يمن بعد جهانشمول هر فرهنگ، 

  وطنداري نه دست . همگون مي كند
  

  4 در صفحه
  

  فرهنگ آزادي
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آويز تعريف شدن در تضاد با 
وطنداران ديگر، كه گشايش عقل آزاد 

ضد فرهنگ . به روي  هستي مي شود
قدرت توجيه گر مرزهاي دشمني 

ا فرهنگ ام. است كه به آنها نياز دارد
آزادي توجيه كننده پيوندهاي دوستي 
ميان جامعه هاست كه همگي همانگونه 
كه داراي هويتهاي مخصوص خود 
هستند، با يكديگر در استقالل و آزادي 
و حقوق مندي انسان و كرامت ذاتي 
.  همه مخلوقات خدا اشتراك دارند
بدين قرار، به همان ميزان كه مرزهاي 

امعه و ميان ايجاد شده در درون يك ج
جامعه ها گوياي وجود ضد فرهنگ 
قدرتند، به همان نسبت، هر اندازه كه 
حق برخورداري از فرهنگ جهاني و 
حق صلح و حقوق مربوط به كرامت 
انسان و  طبيعت و حق بر دوست 
داشتن و دوست داشته شدن، حق بر 

و حق بر شركت در ... اميد و شادي و 
 مديريت شورائي جامعه و  مديريت
شورائي جامعه جهاني، گوياي برقراري 
فرهنگ جهاني آزادي و اضمحالل ضد 

  .فرهنگ جهاني قدرت است
    براي بيرون رفتن از وضعيت كنوني 
كه وضعيت جنگ ميان هويتهاي 
فرهنگي مغشوش است، نياز  به بسط 
آزادي در درون جامعه ها، برقرار 
كردن امنيت از رهگذر فراهم آوردن 

برخورداري انسان از امكانها براي 
حقوق خويش و فراهم آوردن اسباب 
شركت هر انسان مستقل در مديريت 
شورائي جامعه خود و  برداشتن مرزها 
براي غنا جستن فرهنگ جهاني و 
ممكن كردن مديريت شورائي جهان 

و البته همه اين هدفها منوط به . است
پايان بخشيدن به استبداد فراگير 

محور اقتصادها از سرمايه داري و تغيير 
مصرف به توليد وساالريهاي ديگر است 

.  
حل مشكل هويت در يك فرهنگ، 
در يك حوزه فرهنگي و در 

  ):24(فرهنگ جهاني 
  
حق هستي مند است اما فرآورده . 1

. هاي قدرت از خود هستي ندارند
براي مثال، دروغ، به مثابه فرآورده 
قدرت، پوشاندن حق است نه اينكه از 

و يا، .  مستقلي داشته باشدخود هستي
نيرو هست اما زور جهت تخريبي دادن 
به نيرو است؛ شادي حالت طبيعي 
موجود زنده است اما غم فرآورده زور  
است؛ سالمت حالت طبيعي موجود 
زنده است اما بيماري عارض بر تن و 
فرآورده عمل ميكروب در بدن است 

  ...و
بر ما معلوم ) �٢(    نقد منطق صوري 

 كند سفيد ضد سياهي نيست چرا مي
كه اين دو رنگ فرآورده بود و نبود 

چنانكه تندرستي و بيماري . نور هستند
ضد يكديگر نيستند چراكه تندرستي 
حالت طبيعي موجود زنده است و 
بيماري فرآورده حضور و عمل عامل و 

بدين قرار، . يا عاملهاي بيگانه است
فرهيختگي با  تميز هست ها  از نيست 
ها و هرآنچه بر هست عارض مي شود، 

آن هويت شفاف كه در . آغاز مي گيرد
عين حال، هويت يك فرهنگ، يك 
حوزه فرهنگي و فرهنگ جهاني است، 
. هويت حاصل از اين فرهيختگي است

)26(  
     بدين قرار، عاجل ترين كار براي 
رهاندن هستي مندها از خشونت 
ويرانگر، روي آوردن به بيان آزادي 

بياني كه چون جز حقوق در . تاس
برندارد، بكار جهانيان در جدا كردن 
فرهنگ از ضد فرهنگ و رها كردن 

اين . خويش از ضد فرهنگ مي آيد
بيان است كه بكار تذكار دائمي به عقل 

مي آيد كه بنا بر فطرت خويش، آزاد 
و كار طبيعي او ابتكار و ابداع و خلق 

آنگاه اين عقل مي تواند به . است
ريفتاري پي ببرد كه، پي بردن به آن، ف

كشف رابطه : به كشفي بزرگ مي ماند
حق و مصلحتي كه خارج از حق قرار 

  :توضيح اين كه. مي گيرد
حق را انسان دارد اما مصلحت را ) الف

براي مثال، هر انسان . قدرت مي سنجد
استعداد رهبري دارد و حق اينست كه 

ه نخب«اما . واليت با جمهور مردم است
مصلحت مردم را در اين مي » نخبگان

. بيند كه واليت برآنها، از آن او باشد
واليت را نيز اختيار بر جمهور مردم 

مي توان عميق تر شد و . معنا مي كند
پرسيد ميان آن حق و اين مصلحت 

  چه رابطه اي وجود دارد؟
 واليت بر يكديگر، به مثابه حق، -

شركت در مديريت جامعه بر اساس 
اما واليت بر . ي و برابري استدوست

مردم، به مثابه مصلحت دين يا امت 
، اختيار بر مردم و اختيار يعني بسط ..يا

بدين سان، هرگاه .  يد بر مردم است
سخن از حق باشد، واليت دوستي و 
برابري و همكاري در رهبري معني مي 

پس اگر .  دهد نه زورگويي و نابرابري
ر واليت در نظر كسي يا گروهي بنا ب

مطلق او يا آن گروه بر جمهور مردم 
باشد، زورگويي و نابرابري  ميل به 

  . مطلق شدن مي كند
  حق اين است كه هر كس بر خود -

معرفت دارد و خويشتن را هدايت مي 
كند، ولي مصلحت سنجان مي گويند 
جمهور مردم نادانند و توانا به هدايت 

  .خويش نيستند
ش از راه  حق اين است كه اهل دان-

انتشار دانش خويش و همگاني كردن 
آن در واليت بر يكديگر شركت مي 
كنند، اما مصلحت سنجان مي گويند 
اينها بايد به خود عنوان نخبگان را 
بدهند و دانش را دست آويز حاكميت 

  .بر جمهور مردم كنند
بدين سان، اگر استعداد و حق     

رهبري را كه ذاتي هر موجود زنده 
واليت نخبه «داريم، از نظريه است، بر
به سخن . هيچ نمي ماند» بر مردم

ديگر، هرچند مصلحت بيرون از حق 
قرار مي گيرد، اما جز پوشاندن حق 

ضد فرهنگ نيز گرچه فرآورده . نيست
. زور است اما جز پوشش فرهنگ نيست
آن كتاب كه عدالت را به مثابه جدا 
كننده هستي دار، از هستي ندار، به 

، چگونه مي )27(ا مي آموزد انسانه
  ؟تواند بيان آزادي نباشد

آيا ثنويت پوشاندن توحيد است؟ ) ب
اين آن پرسش اساسي است كه هر 
انساني مي بايد از خود بكند و بداند 
كه عرفان او بر استقالل و آزادي و 
حقوق خويش و يا غفلتش از اينها، ربط 
مستقيم دارد به اصل راهنماي عقل  در 

  . گفتار و رهبري كردار اوپندار و 
    بي شك اصل راهنما در فلسفه 

منطق صوري . قدرت، ثنويت است
آدمي را از اين واقعيت غافل مي كند 
كه دو محور در بيرون يكديگر و بدون 
رابطه با يكديگر، نه ممكن است بمثابه 
ثنويت به عقل آدمي آيند و نه  به كار  

به سخن . تبيين پديده ها مي آيند
گر، نمي توان تصور كرد كه، براي دي

مثال،  در تبيين ماهيت انسان، دو 
محور مجزاي جسم و روح يا ماده و 

زيرا به محض اين كه . معنا تصور كنيم
انسان موجود زنده ايست : مي گوئيم

كه شامل روح و جسم است در واقع 
و . گفته ايم، او يك مجموعه است

چون گوئيم ثنويت روح و جسم، 
. ز اين دو انديشيده ايمتوحيدي ا

بدين سان، بدون توحيد، ثنويت به 
بنابراين، نمي .  تصور نيز نمي آيد

توانيم بنا را بر دو محور بي رابطه با 
يكديگر بگذاريم و بر اين بنا، بگوئيم  

، هيچ ...انسان موجود زنده ايست كه 
پديده ديگري را نيز نمي توانيم تصور 

يين و كنيم  چه رسد به تعريف و تب
به سخن ديگر، براي تبيين هر . تشريح

پديده اي، ولو بر اصل ثنويت، آن را 
بايد دو محور در رابطه بايكديگر 

اما  بدون وجود ميل تركيبي . بينگاريم
و توحيد جستن، چگونه ممكن است دو 

  محور با يكديگر رابطه برقرار كنند؟
    بدين قرار، ثنويت تنها از راه جهت 

دن به نيرو به قصد متالشي ويرانگر بخشي
كردن يك مجموعه، انسانها را از 
توحيد غافل  مي كند و جانشين آن به 

به سخن . مثابه اصل راهنما مي شود
ديگر، هرگاه زور در كار نيايد، هويت 
انسان، هويتي است كه او  از فرهنگ 

پس  هر زمان . آزادي بدست مي آورد
جامعه اي بر آن شود كه كار برد زور 

ا كاهش دهد، مرزهائي را از ميان بر ر
داشته است كه زور ايجاد كرده است، 
ضد فرهنگ فرآورده قدرت را به 
فرهنگ آزادي باز گردانده است و به  
خود و اعضاي خود هويت پايداري را 

به ترتيبي كه سه هويت . بخشيده است
هر عضو جامعه، اولي هويت خود 
ساخته او  و دومي، هويت يافته از 

بتكار و ابداع و خلق در جامعه اي با ا
فرهنگ آزاد  و سومي، هويتي كه به 
عنوان عضو جامعه جهاني كسب كرده، 

  .اين هماني مي يابند
اينهماني هويتهاي سه گانه انسان . 2

آزاد حاصل فعاليتهاي استعدادهاي 
اوست زماني كه زندگي را عمل به 

از . حقوق و دفاع از حقوق مي كند
 او به بيان آزادي، به اين روست كه

بياني كه . مثابه انديشه راهنما نياز دارد
شامل حقوق و اصول راهنما و روشها و 
معرف الگوها و هدف سازگار با 
استقالل و آزادي انسان حقوقمند 

به ترتيبي كه با سرمشق .  باشد
  قراردادن آن؛ 

رابطه انسان با فرهنگ به مثابه ) الف
فرهنگ بمثابه قالب، به رابطه انسان با 

گشاينده افق رشد، به يمن جستن 
دانش و فن و ابتكارها و ابداع ها و 
خلقها،  همه ترجمان استقالل و آزادي 
و حقوقمندي انسان و همه زيندگان، 

در حقيقت، وقتي .  بدل مي شود
فرهنگ قالب نيست، هويت شكلي را 
نمي يابد كه قدرت ساخته است بلكه 
تي هويتي است باز بر روي هس

 هوشمند و در صيرورت به سوي او
)28.(  
در بخشهاي وسيعي از جهان، از ) ب

آنجا كه دانشها و فنها در سطح جامعه 
ها منتشر نمي شوند و انسانها، از رهگذر 
فرآورده ها و خدمتها، از رشد علمي و 
فني آگاه مي شوند و، در همان حال، 
دانشها و فنها را بغرنج تر و خود را از 

طالع تر مي يابند، فضائي آن بي ا
بزرگ و خالي پديد مي آيد كه آن را 
غير عقالنيها، بيشتر خرافه ها و فكرهاي 
جمعي جبار و ضد اطالعها و بخت و 
اقبال گرائي و بسا پوچ تصور كردن 
زندگي و بيشتر از همه، خشونت، پر مي 

در قلمرو سياسي، حتي  مردمي . كنند
 كه در دموكراسيهاي ليبرال زندگي
مي كنند، كار سياست را پيچيده و در 

در . تخصص اهل سياست مي انگارند
نتيجه، در امر استقالل و آزادي و 
حقوق خويش نيز چندان نمي 

در قلمرو اقتصادي، . انديشند
مي «كارگزاران سرمايه اند كه 

و ضد فرهنگ قدرت را مي » انديشند
حتي در كارفرمائيهائي كه به . سازند

 فني، شركت لحاظ رشد علمي و
كاركنان علمي و فني ناگزير است، 

در دو . سياست گذاري كار آنها نيست
قلمرو اجتماعي و فرهنگي نيز، مدار 

 مادي، عرصه ابتكار و ↔بسته مادي 
. ابداع و خلق را بسيار تنگ كرده است
 ↔از اين رو، ضرور ترين كارها، مادي 

معنوي كردن فضاي زندگي و آزاد 
 و فنها و شركت كردن جريان دانشها

انسانها در بكار بردن دانشها و فنها و 
مشاركت در اداره امور سياسي و 
اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خويش 

مديريت شورائي جامعه ها و : است
  .جامعه جهاني

گستره خرافه ها، كمبودها، فقرها، . 3
خشونتها، مخدرها، آلودگي محيط 
زيست، نابسامانيها و آسيبهاي اجتماعي 
و كيش قدرت پرستي كه دين  
جهانيان مي شود، اعالنهاي خطر هستند 
به انسانها كه دارند از موجودهاي 
فرهنگ ساز به موجودهاي ضد 

زمان به . فرهنگ ساز بدل مي شوند
زمان، اختيار خويش را بيشتر از دست 
مي دهند و كمتر دليل فرآورده ها را 

به سخن . در خود فرآورده ها مي يابند
تر، رابطه نياز طبيعي با فرآورده روشن 

يا خدمتي كه مصرف مي شود، كمتر 
بسا سهم فرآورده ها و . مي گردد

خدمتهاي ويرانگري كه انسانها مصرف 
دليل .  مي كنند، بيشتر نيز مي شود

توليد و مصرف فرآورده ها و خدمتهاي 
ويرانگر چيست؟ در خود فرآورده ها و 

. تخدمتها دليل آن را نمي توان ياف
دليل ضد . دليل در بيرون آنها است

فرهنگ قدرت است كه از انعقاد نطفه 
  .تا مرگ، قالب انسانها شده است

   هر ساخته اي كه دليل را در بيرون 
آن بايد جست، ساخته قدرت است و 
توليد و مصرف آن مرگ آور است و 

براي . به ضد فرهنگ قدرت تعلق دارد
براي مثال، دليل هر ماده غذائي ضرور 

تن، در تركيب آن ماده غذائي و تن 
بنا بر اين، . مصرف كننده آنست

فاقد تركيب مورد » غذائي«فرآورده 
نياز تن، دليل مصرف شدن را در خود 

در تن آدمي نيز دليل مصرف . ندارد
: اينك از خود بپرسيم. آن وجود ندارد

دليل مواد مخدري كه انسانها مصرف 
مند كه مي كنند، آشاميدني هاي زيان

انسانها مصرف مي كنند، خوراكي هاي 
زيانمند كه مي سازند و مصرف مي 
كنند، كجاست؟ اين پرسش، انسانها را 
مي بايد به ياد اعتياد به قدرت پرستي، 
به بت پرستي كه زود به زود، نو مي 

و به ياد شركت در ساختن ) 29(شود  
مي بايد .  ضد فرهنگ قدرت بياندازد

اقعيت آگاه كند كه آنها را از اين و
توليد و مصرف فرآورده ها و خدمتهاي 
ويرانگر، ضد فرهنگ است كه بزرگ 
مي كند و بر فرهنگ آزادي غالب و 

  . حاكم مي گرداند
    بدين سان، از ضروري ترين آموزش 
ها به دانش آموز و دانشجو و، به 

  :بزرگساالن نيز، اينست
آن ساخته اي درخور صفت )  الف

 است كه دليل ساخته فرهنگ آزادي
چنانكه دليل . شدنش در خود آن باشد

هر دست آورد علمي در خود علم 
  و . است
بكار بردن هر ساخته اي از اين ) ب

نوع،  وقتي آزادانه است كه انسان 
مستقل و آزاد را  در ابتكار و ابداع و 

مي توان تصور كرد . خلق، بكار آيد
ا بزرگي انقالب فرهنگي را  وقتي انسانه
مستقل و آزاد استعدادهاي خود را در 
توليد و مصرف فرآورده ها و 
خدمتهائي بكار اندازند كه دليل هريك 

هرگاه در هر چهار بعد . در خود آنست
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي واقعيت اجتماعي،  براي آن 
برنامه گذاري شود كه دليل فرآورده 
ان ها و خدمتها در خود آنها باشد، جه

وارد عصر استقالل و آزادي گشته و 
رشد انسان جانشين رشد قدرت شده 

  .است
در پايان بحث و براي تميز هر چه . 4

شفاف تر فرهنگ از ضد فرهنگ، يك 
: محك ملموس همگاني پيش مي كشيم
هرگاه هر انسان، در پايان روز كار آن 
روز خود را موضوع پرسش كند و از 

رهايم چند درصد از كا: خود بپرسد
خودانگيخته و چند درصد از آنها، 
دستوري، تقليدي و بنابر عرف و عادت 
بوده است، او اندازه هاي فرهنگ و 
ضد فرهنگ و نسبت آميخته شدنشان را 
با يكديگر، دست كم در مورد خود، 

در جامعه هاي . بدست آورده است
داراي موقعيت مسلط و يا زير سلطه، 
نها، بخش اعظم كارهاي روزانه انسا

به همان . دستوري و تقليدي است
نسبت كه مصرف محور مي شود، خود 
انگيختگي كمتر و فرمانبري بيشتر مي 

از اين رو، در چنين فضايي حتي . شود
استعدادها،  خود، مانع رشد فرهنگي و 
عامل بزرگ شدن ضد فرهنگ قدرت 

ضرور تر كارها اينست كه پس . هستند
ه عدمي، بنيادهاي جامعه، بر اصل موازن

تغيير سازمان يابند و از راه هرچه 
گسترده تر كردن فضاي ابتكار و ابداع 
و خلق، در خدمت انسان فرهنگ ساز  

آن انديشه راهنمائي بيان . قرار گيرند
آزادي است كه  هر انسان بدان عمل 
كرد، خودانگيختگي ا ش رو به افزايش 

به ترتيبي كه خود هدايت . گذارد
، رابطه ) 30(گيرد خويش را بر عهده 

با خدا را  گشودن بي كران الاكراه 
و ) 31(بروي عقل آزاد خود بگرداند 

عقل را از محدود كننده ها آزاد و به 
بكار انداختن استعدادها در حد 
مطلوب و خلق فرهنگ آزادي، توانا 

  . كند
      در غرب بسيارند آنها كه مي گويند 
جهان امروز به انديشه راهنماي 

سياست شناسي .  ي نياز داردجديد
امريكائي،  ايران را يكي از كشورهائي 

  مي داند - بسا واجد بيشترين شرائط–
كه در آن، اين انديشه مي تواند ساخته 

از ) 32. (و در اختيار انسانيت قرار گيرد
آنجا كه بيانهاي قدرت همه ساخته و 
تجربه شده اند، پس آن بيان كه مي 

رهنگي را در تواند انقالب بزرگ ف
سطح جهان ميسر كند، بيان آزادي 

پيامبر اين پيام كسي جز محمد . است 
امين و صادق، محمد آزاده نيست كه 

  .درود خدا بر او باد
  

  :مأخذها و توضيح ها
  
در قرآن، آيه هاي بسياري در باره  .  1

كاربردهاي شرك در . شرك هستند
قلمروهاي سياسي و اقتصادي و 

ي نيز، در قرآن، به اجتماعي و فرهنگ
از جمله، . انسان خاطر نشان شده اند

 86 و نحل، آيه  29سوره هاي زمر، آيه 
   و �٣ و يونس، آيه 137و انعام، آيه 

 و  يوسف، آيه 42  و 40روم، آيه هاي  
 و  شوري، آيه 73 و احزاب، آيه 106
  ... و1 و بينه، آيه 13
  

  16 در صفحه

  فرهنگ آزادي
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 از      در فصل پنجم، قسمت ديگري
تحقيق در باره مافياي حاكم بر واواك را 

در اين . از نظر خوانندگان مي گذرانيم
قسمت، خواننده فهرستي از جنايتكاران 
را در اختيار مي يابد كه بر واواك حاكم 

  . هستند
      و در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها 

  : به حقوق انسان را مي يابيد
  

  -تطميع و تهديد 
يران امريكا بايد با ا
 گفتگو –گفتگو كند 

  :بر سر عراق
  
سخنان اوباما پرسشهاي جديدي  

از جمله، چگونه . را بر انگيخت
تهديدي و چگونه تحبيبي را 
  :حكومت او روش خواهد كرد؟

  
، اوباما، بهنگام 2008 دسامبر 7در ◄ 

گفتگو با روزنامه نگاران، در باره ايران 
آنتي وار . نيز موضعي را اتخاذ كرد

تاريخ اين موضع را اين سان همان 
  :ارزيابي كرده است

   پرزيدنت اوباما، در ديدار با روزنامه 
نگاران كوشيد، موضع خود را در باره 

اما موضعگيري او . ايران روشن كند
او . پرسشهاي جديدي را بر انگيخت

من مي خواهم بگذارم ايران : گفت
يكي از دو راه سخت يا آسان را 

ور، ديپلماسي بدين منظ. برگزيند
در قلمرو . مستقيم را بر مي گزيند

تدارك اسباب توليد سالح اتمي و 
در مورد اسرائيل، تهديد . اسرائيل

كردنهاي اسرائيل مخالف هر آن 
در . چيزي است كه ما بدان باور داريم

باره اتم، در همان حال كه باب 
گفتگوي مستقيم با ايران را نمي بنديم، 

ت جامعه بين هر گاه ايران به خواس
المللي عمل نكند، بسا مجازاتها را 

  .تشديد خواهيم كرد
   حكومت بوش و اينك رئيس 
جمهوري منتخب، مي گويند و به 
تكرار كه ايران مي بايد غني سازي 

اما چرا ايران . اورانيوم را متوقف كند
را متهم به تدارك اسباب توليد سالح 
اتمي مي كنند؟ مگر سازمانهاي 

امريكا به اين ارزيابي اطالعاتي 
نرسيدند كه ايران به كوششهاي خود 
براي توليد بمب اتمي، پايان داده 

  است؟ 
     براي متقاعد كردن ايران به رها 
كردن غني سازي اورانيوم، امريكا  
براي تصويب و اجراي مجازاتها از 
سوي جامعه بين المللي فشار آورده 

اسرائيل نيز تهديد به حمله . است
  .مي كرده استنظا

     در طول مبارزات انتخاباتي، اوباما 
پرزيدنت بوش را بخاطر اين كه حاضر 
به گفتگوي مستقيم با ايران نيست، 

امروز نيز، ارزيابي . مورد انتقاد قرار داد
ها حاكي از اين هستند كه اوباما 
. موافق گفتگوي مستقيم با ايران است
اما در همان حال، مي خواهد سياست 

ومت بوش را كه تهديد و مجازات حك
  .است، ادامه دهد

 دسامبر، برژنسكي، مشاور 8 در ◄
امنيتي كارتر رئيس جمهوري اسبق 
امريكا، در مصاحبه با ها آرتص گفته 

اسرائيل مي بايد كار برانگيختن : است
زيرا او بر . امريكا را به ايران رها كند

اين باور نيست كه امريكا دست به 
 زند و اگر هم دست چنين كاري مي

به اين كار بزند، پي آمدهاي فاجعه 
  .آميزي ببار خواهد آورد

، نتان ياهو، 2008 دسامبر 9در ◄ 
: رهبر حزب ليكود اسرائيل، گفته است
اوباما به او گفته است، براي امريكا، 

مجهز شدن ايران به بمب اتمي غير 
  .قابل قبول است

 با توجه به موضعي كه هيالري ◄
ن، در انتخابات مقدماتي رياست كلينتو

جمهوري، در باره ايران اتخاذ كرده 
است و گفته است در صورت لزوم 
نيروي نظامي بر ضد تأسيسات اتمي 
ايران بكار خواهد برد، اوباما مي 
خواهد اطمينان حاصل كند كه او، در 
مقام وزير امور خارجه، سياست اوباما 

  :را به اجرا خواهد گذاشت
  

 ايران، « ابنويسنده كت
مي »  مقاومت ناپذير  صعود
امريكا مي بايد براي : گويد

صلح در خاورميانه، باايران 
  :گفتگو كند

  
 دسامبر، روزنامه پاريزين 2 در ◄

 Robertمصاحبه خود را با روبرت بائر 
Baerدر مقدمه او را .  انتشار داده است

  : اينطور معرفي كرده است
 او تحليل . ساله است��     روبرت بائر،

گري از نوع تحليل گرها كه در اطاق 
خود، بريده از واقعيت ها، تحليل گري 

او از كادرهاي سيا . مي كند، نيست
 سال در اين سازمان 21است و بمدت 

متخصص . خدمت كرده است
او اهل . جنبشهاي اسالمي گرا است

عمليات سري . كار بر روي زمين است
ران رهب را رهبري كرده است و شخصا 

سياسي خاورميانه را، اعم از متحد 
. امريكا و يا مخالف امريكا، مي شناسد
فيلمي كه بر اساس خاطرات جاسوسي 

، »سيريانا«استون سودربرگ، بنام 
ساخته شد و ، در آن، ژرژ كلوني نقش 
او را بازي كرد، بر جنبه افسانه اي 

امروز او خود را .  شخصيت او افزود
وان نويسنده و آفتابي كرده است و بعن

روزنامه نگار، از تجربه و تماسهاي خود 
بهره مي جويد و تحليل هاي خود را 

واشنگتن همواره : مي گويد. مي نويسد
با وجود اين، . نظرهاي مرا رد مي كند

اميدوار است حكومت اوباما به 
در واقع، نتيجه . نظرهاي او توجه كند

« گيريهاي او در آخرين كتابش بنام 
اين اقبال » عود مقامت ناپذيرايران، ص

را دارند كه مورد توجه اوباما قرار 
او كه بخاطر معرفي ترجمه . بگيرند

كتاب خود به زبان فرانسه، به پاريس 
آمده است، به پرسشهاي ما پاسخ داده 

  :است
در كتاب خود، شما ثابت :  پاريزين●

چه . مي كنيد بايد با ايران گفتگو كرد
  ع كنيد؟كسي را مي خواهيد قان

من مي توانم خوانندگان : بائر* 
خوانندگان . كارهاي من كم شمارند

من در واشنگتن و در وزارت دفاع 
امريكا و در سيا و وزارت خارجه 

كمي هم در اسرائيل و . امريكا هستند
 30اين كتاب حاصل .  عربي سعودي

سال كار و تحقيق بسيار بسيار عميق 
ه هراندازه شما مي كاويد و ب. است

عمق مي رويد، از شمار خوانندگان 
هيچ مؤسسه اي و . شما كمتر مي شود

هيچ روزنامه اي خرج تحقيق و چاپ 
اين يك اثر . اين كتاب را نداده است

است زيرا من نمي » امپرسيونيست«
توانستم از هيچيك از منابع خود نام 
ببرم بدون اين كه قوانين دولت 

اگر بگويم . فدرال را نقض كنم
ات من از كجا مي آيند، يكسر به اطالع

بنا بر اين، براي .  زندان مي روم
دانشگاهيان و روزنامه ها فايده اي 

اما اگر خوانندگان من به همان . ندارد
منابع رجوع كنند كه من رجوع كرده 
ام، به همان نتايج خواهند رسيد كه 
من رسيده ام و همه كساني كه ايران 
ن را از نزديك مي شناسند، به م

  .خواهند پيوست

وخانه « در رمان خود بنام :  پاريزين●
كه دو سال پيش انتشار » به هوا مي رود

داديد، اينطور القاء كرده بوديد 
 سپتامبر زير سر ايران بوده 11ترورهاي 

است و حاال مي گوئيد بايد با ايران 
  گفتگو كرد؟

در آن رمان، من از امرهاي : بائر* 
ستند واقعي سخن مي گويم كه م

هستند به اطالعات موثق اما مدارك 
اگر مدارك . براي اثبات آنها را ندارم

را داشتم به كميسيون تحقيق در باره 
بخشي .  سپتامبر مي رفتم11ترورهاي 

از دولت ايران، دواير اطالعاتي ايران 
بگونه اي خود مختار عمل مي كنند و 
. بسا در اين ترورها ذيمدخل بوده اند

نمي توان بحساب يك ملت كار آنها را 
  .گذاشت و آن ملت را محكوم كرد

در همين هفته نيز، :  پاريزين●
پرزيدنت احمدي نژاد سخنراني پر 

  ...حرارتي بر ضد اسرائيل كرد
هيچ . او يك دلقك است: بائر* 

او قرينه ژرژ بوش است . قدرتي ندارد
وقتي از ايران يا كره شمالي صحبت 

ز، او را جدي ايرانيها، خود ني. مي كند
در باره او از اين نوع . نمي گيرند

احمدي : جوك ها بر سر زبانها است
نژاد در برابر آئينه مي ايستد و مي 

شپش هاي نربه طرف ! خب: گويد
راست بروند و شپش هاي ماده، بطرف 

تنها اشتغال خاطر ايرانيها اينست ... چپ
روحانيان بر . كه كاري داشته باشند

ها نفوذ بسيار كمي زندگي روزانه آن
يك خط قرمز وجود دارد كه . دارند

نبايد از آن عبور كنند اما آن را هم به 
  .مسخره مي گيرند

اما پاسداران كه در قلب :  پاريزين●
رژيم قرار دارند آيا رئيس جمهوري 

  خود را جدي مي گيرند؟
اكثريتشان حامي . نه همه آنها: بائر* 

ما ا. خاتمي هستند كه ميانه رو است
آنها كه قدرت را در دست دارند، بر 

آنها پيروزي در . روش ماكياول هستند
 سالي كه 3ظرف . عراق را مي خواهند

مي آيند، امريكائيها عراق را ترك 
شيعه هاي عراق نياز به . خواهند گفت

. اسلحه و سازماندهي و انضباط دارند
ايرانيها بقدر . نياز به يك متحد دارند
مواظب خواهند كافي هوشمندند و 

بود فرهنگ خود را به شيعه هاي عراق 
عراق تابع ايران خواهد . تحميل نكنند

همانطور كه يوگسالوي در قبال . شد
وقتي قواي . روسيه شوروي  بود

امريكا عراق را ترك گفتند، امريكا 
از ديد من، . فراموش خواهد شد

قرباني كردن سربازان و هزينه كردن 
تصرف يك كشور، ميلياردها دالر براي 

بقصد حذف يك ديكتاتور، قابل توجيه 
چه حاصل بدست مي آوريم . نيست

اگر ايران عراق را تحت نفوذ خود در 
  آورد؟

كتاب شما گوياي آنست :  پاريزين●
  .كه براستي شيفته اين كشور شده ايد

بنا بر تجربه ام، مي دانم كه : بائر* 
ايرانيان ملتي فرهيخته اند، از تاريخ و 

سفه سر در مي آورند و مردمي شكيبا فل
) ؟ ( MTVامريكانيها طرز فكر . هستند
به كوتاه مدت فكر مي كنند و . دارند

.  متصل كانال تلويزيون عوض مي كنند
مشكل اينست كه اگر كسي در تل اويو 
بگويد ايران اسرائيل را تهديد مي 
كند، در امريكا هيچكس جرأت نمي 

  . كند خالف او را بگويد
حمله هاي انتحاري به : پاريزين ●

آيا ايران . اسرائيل كاهش يافته است
نقشي در كاهش اين حمله ها داشته 

  است؟
از ديد فلسطيني ها، حمله به : بائر* 

هدفهاي غير نظامي، به گذشته تعلق 
كيش كاميكاز دارد از ميان مي . دارد
آيا به اين دليل است كه ايرانيها  .  رود

 تر كرده اند و حماس را ساخت مند
سبب شده اند كه اين سازمان هدف 
دراز مدت پيدا كند؟ اين پرسش را من 

عمليات انتحاري . از خود مي كنم

نتيجه جز اين ببار نياوردند كه 
اسرائيليها را خشمگين كنند و سبب 
تشديد سركوب در ساحل غربي رود 

ايرانيها  از ترورهاي .  اردن شوند
ه كردند اما انتحاري در لبنان استفاد

اين روش را رها كردن و بكار ديگر 
قوي تر هستند و نيازي به : پرداختند

رهنمودي . بكار بردن اين روش ندارند
كه آنها به حماس مي دهند اينست كه 
حربه افزايش جمعيت در دست 
فلسطيني ها است و در همان حال كه 
به آنها اين اينگونه آموزش ها را مي 

موشك نيز در دهند، موشك انداز و 
  .اختيارشان مي گذارند

محافل واشنگتن شما را :  پاريزين●
  چگونه آدمي مي دانند؟

. مرا مخالف هر سنت مي شناسند: بائر* 
با وجود اين، همه به نظرهايم 

از سوي . عالقمندي نشان مي دهند
وزارت دادگستري و وزارت خارجه 
دعوتهائي دريافت كردم اما ردشان 

اهم با آنها ارتباط من نمي خو.  كردم
آنها طرز فكر همه رنگ . داشته باشم

جماعت شد تا نشوي رسوا را دارند،  
آنها  . بخصوص در مورد تروريسم

نخست جهت باد را مي سنجند و سيس 
از جنگ . همسو با آن عمل مي كنند
اما روزنامه . در عراق حمايت مي كنند

نگاران امريكائي نياز به واقع بيني 
ز به واقعيت را همان سان نيا. ندارند

خود را . كه هست ديدن، ندارند
نيازمند آن مي بينند كه با جريان 

همان طرز فكر را دارند .  همسو شوند
بايد بهر . كه بر هاليود حاكم است

قيمت با افكار عمومي منطبق شوند ولو 
اگر اوباما . بدانند نادرست است

بخواهد در واشنگتن خود بماند مي 
بخصوص . ن فرهنگ درگذردبايد از اي

  . كه دموكراتها نيز اين فرهنگ را دارند
...  
 وارد سيا 1976شما در :  پاريزين●

 سال در اين سازمان 21شديد و 
در چه شرائطي آن را ترك . مانديد
  گفتيد؟
من يك رانده درگاه شده : بائ* 
زيرا سعي كرده بودم صدام . بودم

فكر مي . حسين را از ميان بردارم
اما .  اين كار راه حل مشكل استكردم

وقتي شما عملياتي از اين نوع را برنامه 
گذاري مي كنيد بدون اين كه رئيس 
جمهوري اطالع داشته باشد، گرفتار 

 و وقتي .درد سرهاي بزرگ مي شويد
آن زمان كلينتون (رئيس جمهوري 

از دست شما عصباني مي شود، ) بود
من مي توانستم . كارير شما تمام است

تا بازنشستگي در سيا بمانم اما ديگر نمي 
  .توانستم ترقي كنم

آيا فكر مي كرديد بتوانيد :  پاريزين●
صدام را حذف كنيد بدون اينكه بلبشو 

  شود؟
صدام همانقدر احمق بود كه : بائر* 

بخوبي .  پسرهايش بي رحم و خشن
مي شد او را از ميان برداشت و نظام را 

آماده  ژنرال عراقي �. نگاه داشت
بودند زمام امور را در دست بگيرند و 

جلو كارم را . كشور را اداره كنند
  .گرفتند

وقتي به خاورميانه مي :  پاريزين●
  رويد، با كدام عنوان مي رويد؟

من چندين . بعنوان روزنامه نگار: بائ* 
  تلويزيون 4فيلم مستند براي كانال 
اين فيلم ها در . انگلستان تهيه كرده ام

ترورهاي انتحاري و يا ترور با باره 
استفاده از خودروهاي بمب گذاري 

دو پديده تعيين كننده در . شده
من بدون اشكال ويزا .  سياست منطقه

. ويزاي ايران را نيز داشتم. مي گيرم
. ويزا دادن به من شگفت زده ام كرد
در . فكر مي كنم مي دانستند من كيستم

فرودگاه اثرهاي انگشت هاي مرا 
يك افسر نهاد رياست . تندگرف

ايران . جمهوري  مرا همراهي كرد
پذيرفتن يك . كشور شگفتي است

مأمور سابق سيا  كه در كتاب هاي 

خود  رژيم آن را به زير سئوال برده 
من حتي ايميلي هم از خاتمي ... است 

كتاب من را خوانده . دريافت كردم
  .  بود و پيام آن را دريافته بود

...  
. شغل اول شما در هند بود:  پاريزين●

در باره ترورهاي اخير در بمبئي چه 
  فكر مي كنيد؟

اين ترورها حاكي از فروپاشي : بائر* 
شيرازه كشور از هم . پاكستان هستند

گسسته است و دواير اداره اطالعات 
هر كار مي  ارتش پاكستان تقريبا 

اما بر اين باور نيستم . خواهد مي كند
فسران ارشد پاكستان كه زرداري و يا ا

آن اندازه ديوانه باشند كه به هند 
نظاميان پاكستان مزه دالر .  حمله كنند

 10. هاي امريكائي را چشيده اند
ميليارد كمك امريكا مستقيم رفته است 
به خانه هاي شكوهمند آنها در كراچي 

با . سقوط امپراطوري روم است. 
اينهمه، من خود را به كشور نزديك 

 ساله 13بتازگي، يك دختر . مي بينم
پاكستاني را به دختر خواندگي 

اسم او را خيبر گذاشته .  پذيرفته ام
  . هم اسم تنگه خيبر. اند
  

معامله بزرگ ميان ايران و 
امريكا سر مي گيرد يا سر 
نمي گيرد؟ آيا ايران مي 
خواهد قدرت منطقه بگردد 
و اگر غرب بپذيرد، متحد 

  غرب مي شود؟
  
مبر، روبرت با ئر و برنو  دسا10 در ◄

 ، در مصاحبه اي با Tertrais ترترس
(  فرانسوا پائولي –ژرژ مالبرونوت و پل 
  :، گفته اند)روزنامه نگاران لوموند

اوباما گفته است :  دو مصاحبه گر●
آماده گفتگو بدون شرط  با ايران 

آيا انتخاب او به رياست . است
جمهوري سبب عادي شدن رابطه ميان 

  ا و ايران مي شود؟امريك
حكومت جديد امريكا بدون : بائر* 

مشورت با اسرائيل، هيچ كاري نخواهد 
اسرائيل هم كه گفته است . كرد

مخالف گفتگوي واشنگتن با تهران 
با وجود اين و با وجود اين كه . است

اسرائيل در علن از حمله نظامي به 
تأسيسات اتمي ايران دم مي زند، اما 

در ماه هائي كه مي نيك مي داند كه 
بر . آيند، چنين حمله اي ممكن نيست

اين باور نيز نيستم كه در كوتاه مدت، 
. امريكا و ايران به يكديگر نزديك شوند

در بغداد، . به استثناي پرونده عراق
تماسها ميان سفراي دو كشور بقصد 
كاستن از ميزان خشونت، ادامه 

  .خواهند يافت
توانند تاريخها مي : برونو ترترس* 

توضيح اين كه در . شگفتي ببار آورند
 ژانويه، اوباما، بعنوان رئيس 20

جمهوري امريكا، كار خود را شروع 
در اوائل فوريه، سي امين . مي كند

. سال روز انقالب اسالمي ايران است
در همين ماه، انتخابات مجلس در 

در ماه ژوئن،  ... اسرائيل است 
ان انتخابات رياست جمهوري در اير

اوباما گفت آماده گفتگو با همه .  است
او نسبت به غني . هست اما نه بهر قيمت

سازي اورانيوم در خود ايران، سخت 
اروپائيها با . گير تر از اروپائي ها است

غني سازي اورانيوم در خود ايران 
مخالفت جدي ندارند البته به شرط 
.  اين كه به توليد سالح اتمي راه نبرد

ن، هيالري كلينتون، وزير افزون بر اي
بنا . خارجه اوباما موضعي سخت دارد

بر اين، در اين باره، امريكا بر موضع 
البته تغييرهائي .  خود، استوار مي ماند
حكومت اوباما . روي خواهند داد

كاري را كه بوش در نظر داشت بكند، 
خواهد كرد و دفتر حفظ منافع در 

اين يك . تهران ايجاد خواهد كرد
حسن نيت ي است كه گوياي عمل
  .است
  

  6 در صفحه

  ؟تهديد و تحبيب
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     حكومت جديد مي تواند توسعه 
گفتگوها در باره عراق و نيز گفتگوها 
در باره ديگر مسائل منطقه را پيشنهاد 

كوتاه سخن اين كه گشايش هاي . كند
كم وسعت روي خواهند داد اما انقالب 
. در روابط دو دولت روي نخواهد داد

« ا مي خواهند يك از قرار، ايرانيه
انجام بدهند و آن را بر » معامله بزرگ

گفتگوهاي مورد به مورد، عراق بعد 
  . ترجيح مي دهند... افغانستان و بعد، 

آيا امريكائيها :  دو مصاحبه گر●
حاضرند وارد يك روند مرحله به 

  مرحله شوند؟
در ميان مدت، چشم انداز يك : بائر* 
مريكا را ميان ايران و ا» معامله بزرگ«

در دولت ايران  بر سر اين . نمي بينيم
روند . معامله، اختالف نظر وجود دارد

گفتگوها الجرم مرحله به مرحله 
مرحله اول ممكن است . خواهد شد

گفتگو بر سر بيرون بردن قواي امريكا 
از شهرهاي عراق باشد كه قرار است تا 

ايران مي .  ماه ژوئن آينده انجام بگيرد
 قواي امريكا را از تواند خروج

در عوض، . شهرهاي عراق تسهيل كند
امريكا بايد از بمباران كشورهاي 

اما زمينه . همسايه عراق خودداري كند
در افغانستان، . تفاهم افغانستان است

منافع ايران و امريكا با يكديگر خوانائي 
شكست نيروهاي ناتو شكست . دارند

براي جلوگيري از . ايران نيز هست
چنين فاجعه اي، ما مي بايد وقوع 

گفتگو كنيم و بخشي از طالبان را در 
روند آشتي ميان جناحهاي مختلف 

  ...   افغاني، شركت دهيم
را من » معامله بزرگ«يك : ترترس * 

با كره شمالي هم اين . باور ندارم
اگر با ليبي سرگرفت . معامله سر نگرفت

ما « :بدين خاطر بود كه قذافي گفت
اگر ايران تصميم . » نيمتغيير مي ك

معامله «بگيرد رويه خود را تغيير بدهد، 
چشم . ممكن است انجام شود» بزرگ

پوشيدن از سالح اتمي شرط آشتي با 
در دوران رياست . غرب است

جمهوري كلينتون، گفتگوها انجام 
شدند  اما، رهبر رژيم، علي خامنه اي  

وانگهي من . بر آن، نقطه ختم نهاد
 در صورت آشتي با غرب، مطمئن نيستم

زيرا در . رژيم بتواند ادامه حيات بدهد
AND سياسي اين رژيم مخالف با غرب 
  . هست
مقصود ايران از :  دو مصاحبه گر●

  بدست آوردن بمب اتمي چيست؟
ايران مي خواهد بمثابه قدرت : بائر* 

. بزرگ در خليج فارس پذيرفته شود
 ايرانيها از رويه غرب سر در نمي آورند

چگونه است كه غرب : و مي پرسند
حمايت خود را از رژيم سعودي  بعمل 
مي آورد كه اقليت شيعه را سركوب 

از . مي كند و بن الدن توليد مي كند
پاكستان حمايت مي كند كه دشمن 
غرب است و ترور اخير در بمبئي اين 
دشمني را ابراز كرد  اما حاضر نيست 
 ايران را بمثابه يك قدرت ثبات بخش
و متحد خود بپذيرد؟  اين سخني است 
كه ايرانيها كه مي خواهند قدرت 
مسلط بر خاورميانه شوند،  به ما مي 

مقاصد آنها دور از دسترسشان . گويند
، بيمن شهادت 2003در . نيست

ايرانيهائي كه از ايران گريخته بودند، 
سيا دانست كه ايران اجراي برنامه 
ده توليد سالح اتمي خود را رها كر

اما براي هميشه توليد بمب اتمي . است
هرچند نيازي به . را رها نكرده است

بمب اتمي براي اين كه براي اثبات 
ايران اين را نيز .  قدرت خويش ندارد

مي داند كه هرگاه بخواهد موشك با 
كالهك اتمي مورد آزمايش قرار دهد، 
تمامي دنيا، از جمله روسيه و چين بر 

گر به غني ا. سرش خواهند ريخت
سازي اورانيوم و ساختن سانتريفوژها 
ادامه مي دهند براي اينست كه از آن، 

  .در گفتگوهاي آينده استفاده كنند
گرچه . نگراني آور است: ترترس* 

ايرانيها گفتگو كننده هاي ماهري 
هستند، پارانوئيايشان نشان مي دهد كه 
غربيها ، بخصوص امريكائيها، را درست 

ن قبول دارم كه ايران م. نمي شناسند
اما مي . يك كشور متمدن بزرگ است

بله .  بايد رژيم  را از كشور تميز داد

. ملت ايران ملتي با تمدني كهن است
بله نسل جوان ايران از نسل جوان در 
تمامي دنياي عرب بهتر آموزش و 

اما رژيم ايران .  پرورش يافته است
رفتار دولت يك ملت بزرگ و متمدن 

وانگهي، اين رژيم سامانه اي . درا ندار
و . بغرنج با صاحب نقشهائي متعدد است

اين امر،  هر گونه گفتگوئي را مشكل 
و علي خامنه اي كه داور . مي كند

رژيم است و حرف آخر را او مي زند،  
همان مشروعيت را ندارد كه آيت اهللا 
خميني، بنيان گذار جمهوري اسالمي 

اي نمي توان گفت كه اجر.  داشت
 2003برنامه توليد بمب اتمي در سال 

حق با بائر است . متوقف شده است
وقتي مي گويد ايران نياز به بمب 

اما با توجه به سرمايه .  اتمي ندارد
گذاري كه كرده است، مي توان 
گفت كه ايرانيها با با بائر هم نظر 

مجازاتهاي اقتصادي زياد عمل . نيستند
  .نكرده اند

آيا مي بايد خريد :  دو مصاحبه گر●
نفت ايران را تحريم كرد تا كه اقتصاد 

  ايران ضربه سخت خورد؟
حتي اگر بهاي نفت به بشكه اي : بائر* 
 دالر برسد، ايرانيها تسليم فشار 10

 سال است كه 30مدت . نخواهند شد
همه مجازاتها در تغيير طبيعت رژيم 

  .شكست خورده اند
به اين دليل كه در گذشته : ترترس* 

مجازاتها اثرهاي مورد انتظار را ببار 
بعكس،  . نياورده اند، نبايد الغاشان كرد

جور شدن بي كفايتي احمدي نژاد در 
قلمرو اقتصادي با مجازاتهاي تشديد 
شده و درآمدهاي نفتي كه كاهش مي 
پذيرند، مي تواند شرائط الزم را، براي 
اين كه رژيم تغيير رويه بدهد،  فراهم 

  . آورد
حمله نظامي : مصاحبه كننده دو ●

امريكا يا اسرائيل به تأسيسات اتمي 
ايران سبب كند شدن و يا سرعت 
گرفتن اجراي برنامه توليد سالح اتمي 

  مي شود؟
سبب سرعت گرفتن آن مي : بائر* 
يكي : دو برنامه وجود دارند. شود

برنامه اي كه شناخته و آشكار شده 
است و ديگري، برنامه مخفي كه در يد 

حتي اگر بتوان .  سپاه پاسداران است
تأسيسات خاص برنامه مخفي كشف 
شوند، بمباران آنها نتيجه اي ببار نمي 
آورد زيرا  در عمق زمين نصب شده 
اند و بمباران قادر به از بين بردن آنها 

بدون كمترين ترديد، احمدي .  نيست
.  نژاد شاد خواهد شد و كف خواهد زد

ار او مي نهد زيرا دست آويز در اختي
دو روز حمله به .  براي غرب ستيزيش

تأسيسات نطنز، دنيا را بكام راديكالها 
خواهد كرد و امكان آشتي با غرب را، 
براي مدتي دراز، از ميان برخواهد 

با وجود اين، راه ديگري براي .  داشت
تحت تأثير قرار دادن رژيم وجود 

 موشك استينگر به افراطي 1000: دارد
بدهيد، ديگر هواپيماهاي هاي سني 

ايران در آسمان بلوچستان پيدايشان 
اگر من مسئول سيا بودم، .  نخواهد شد

بعوض اينكه پاكستان به جان اين 
جماعت بيفتد، آنها را مسلح مي كردم 
براي اين كه رژيم ايران را متزلزل 

در آن صورت بيشتر پارانوئياك . كنند
  .دمي شو

د دارند، اگر دو برنامه وجو: ترترس* 
از يكديگر جدا نيستند و ميان آنها 

يك .  ارتباطهاي متعدد وجود دارند
حمله نظامي مي تواند سبب كشف 
شدن برنامه مخفي ايرانيها شود و نشان 
دهد كه با شتابي بيش از آن پيش رفته 

براي مثال، حمله . اند كه تصور مي شد
نظامي ممكن است سبب كشف يك 

اگر .  شودتأسيسات غني سازي دومي 
امريكائيها تصميم به حمله به ايران را 
بگيرند، از آن، براي ويران كردن 
. بنيادهاي رژيم استفاده خواهند كرد
تأسيسات سپاه پاسداران را بمباران 

حمله اي وسيع و شديد .  خواهند كرد
كسي . بمدت چندين روز خواهد شد

نمي تواند خواهان چنين حمله اي 
د، پي آمدهايش بشود اما اگر روي ده

بدتر از مسلح شدن ايران به بمب اتمي 
در حالي كه ما داريم . نخواهند شد

صحبت مي كنيم، ايران به آستانه اي 
 يا 16زيرا حدود . اساسي  رسيده است

 كيلو اورانيوم غني شده توليد 17
اين مقدار حد اقل الزم . كرده است

 ماه 6.  براي توليد سالح اتمي است
  . تعيين كننده ايستپيش رو، زمان

  

نگراني اسرائيل از  معامله 
اي كه محافظه كاران واقع 

ايران ميخواهند  بين رژيم
  :با اوباما بكنند؟ 

  
، ليبراسيون، 2008 دسامبر 10در ◄ 

روزنامه فرانسوي، نوشته برنارد گتا،  
عضو شوراي نظارت بر   روزنامه 
ليبراسيون را در باره نگراني هاي 

باما و حكومت او انتشار اسرائيل از او
اينها هستند نكات عمده . داده است

  :آن
 اسرائيلي ها و فلسطيني ها مي ●

آيا او صلحي را به ما تحميل : گويند
خواهد كرد؟ رژيم ايران از خود مي 

آيا او سازشي را به ما پيشنهاد : پرسد
خواهد كرد كه نتوانيم رد كنيم؟  در 
هيچ كجاي ديگر جهان، انتظاري كه 
انتخاب اوباما به رياست جمهوري بر 
. انيگخته است، بشدت خاورميانه نيست
همان اندازه كه انتظار شديد است، 

  .اميد خفيف است
 گفتگوي تازه اي با يكي از چهره ●

هاي جمهوري اسالمي كه گرچه 
محافظه كار است اما جانبدار نزديك 

: او مي گويد. شدن به امريكا است
ي نژاد اقبال مسئله اينست كه احمد«

بزرگي دارد براي اين كه دوباره به 
باوجود . رياست جمهوري انتخاب شود

تورم شتاب گير و دو سوم روحانيان 
كه مخالف او هستند، دوباره به رياست 
جمهوري انتخاب مي شود؟  درست 

اما . است كه او تضعيف شده است
مخالفان او منشعب و با يكديگر 

ب با محافظه نه تنها اصالح طل. مخالفند
كار كه در درون، هر يك از اين دو 
جناح، به گروه بندي ها تقسيم و مقابل 

از اين رو، احمدي .  يكديگر هستند
  .نژاد جانشين خود خواهد شد

چرا كه رهبران . بسا حق با او است ●
ايران گرچه مي دانند، تحريكها و 
سازش ناپذيري و بي كفايتي احمدي 

اما . يد مي كندنژاد  دولت آنها را تهد
بر سر وسعت تغييراتي  كه بايد بدان 
. تن داد، كمتر تفاهمي وجود ندارد
مثل همه ديكتاتوريهائي كه به نفس 
نفس مي افتند، اين ديكتاتوري ديني  

در همان . به كشتي تي تانيك مي ماند
حال كه غرق مي شود، از گشودن 

مي ترسد كه . فضاي سياسي مي ترسد
.  طش بيانجامدگشودن فضا به سقو

واقع بين ترين محافظه كاران مي 
در ازاي : خواهند با امريكا معامله كنند

برسميت شناخته شدن رژيم و تحكيم 
وضعيت اقتصادي كشور، رژيم در 
. تثبيت وضعيت خاورميانه شركت كند
مشكل آنها اينست كه بر سر ميزان 
اصالحاتي كه در كشور بايد انجام 

كديگر توافق دهند، نمي توانند با ي
آنها : اصالح طلبان دو دسته اند. كنند

كه خواستار الئيك شدن دولتند و  اين 
تغيير را تنها وسيله بازيافت موقعيت 
روحانيت مي دانند و آنها خواستار 

  . تحول تدريجي هستند
اوباما چگونه مي تواند با : سئوال  ●

شما گفتگو كند اگر احمدي نژاد براي 
جمهوري انتخاب بار دوم به رياست 

  شود؟
اوباما انتخاب ديگري جز « سكوت و * 

و مخالفان با . بمباران نخواهد داشت

اين كار او، بسيار اندك شمار خواهند 
  .بود
بعد از بمباران تأسيسات :  سئوال●

  اتمي شما چه پيش خواهد آمد؟
موجي از عمليات «. از نو سكوت* 

  تروريستي در سرتاسر جهان؟ 
   و بعد؟●
  . منه اي سقوط خواهد كردخا* 
   رهبر سقوط خواهد كرد؟●
زيرا مورد اين سرزنش خواهد . بله* 

شد كه به حمايت از احمدي نژاد 
ادامه داده و امريكائيها را دست كم 

  . گرفته است
   و بعد؟ ●
هاشمي رفسنجاني جانشين او خواهد * 

. شد و كم كم رژيم متالشي مي شود
.   شدانفجار غير قابل كنترل خواهد

تاليران رژيم ايران، رئيس جمهوري 
سابق و مرد مورد اعتماد روحانيان، 
علي اكبر هاشمي رفسنجاني را مردي 
مي دانند كه آماده است پا روي سنت 

  . بگذارد و با امريكا معامله كند
 اينك گفتگو با يك مقام ارشد ◄

او نيز كسي است كه از . اسرائيل
ع هرآنچه در اسرائيل مي گذرد اطال

دارد و نه در شمار بازها كه در زمره 
  :كبوترها است

 شما فكر مي كنيد اوباما مجبور مي ●
  شود به ايران حمله كند؟ 

ايرانيها ديگر از هدف خود زياد . نه* 
آنها به هدف خود مي . دور نيستند

. رسند و تمام دنيا بدان تمكين مي كند
مي  زيرا ايرانيها اساسا . حتي ما

نياي سني روابط قواي خواهند با د
مرحله بعد، وقتي . خود را متعادل كنند

است كه منطقه از نيروگاههاي اتمي پر 
شده است، در كشورهائي استقرار 
جسته اند كه بسيار بي ثبات تر از ايران 
هستند و جنبش هاي اسالم گرا وسيله 
ترتيب دادن عمليات تروريستي اتمي 

  .را در اختيار گرفته اند
  قت؟ تا آن و●
دست راستي هاي اسرائيل انتخابات * 

باراك اوباما . مجلس را خواهند برد
همان كار را خواهد كرد كه بوش پدر 

او ليكود را . با كنفرانس مادريد كرد
مجبور خواهد كرد با فلسطيني ها 

  ... به توافقي خواهند رسيد. گفتگو كند
   به صلح خواهند رسيد؟●
. رسيدبه توافقي بر سر صلح خواهند * 

بر كاغذ نوشته و امضاء مي شود اما 
  . اجرا نمي شود

   چرا؟ ●
زيرا حماس آن را نخواهد خواست * 

ميانه «و كشورهاي عرب به اصطالح 
.  اثر پذير هستند و اثر گذار نيستند» رو

آنها به ما احتياج دارند در برابر ايران و 
اسالم گرايان اما نمي خواهند كه 

 و ما، خود نيز، . دولت اسرائيل دير پايد
هرگز جرأت آن را نداريم كه بر سر 
تخليه كلني ها كرانه غربي رود اردن، 

همه چيز .  تن به جنگ داخلي بدهيم
عرفات به ما كمك . دير فرا مي رسد

نكرد اما ما نيز گذاشتيم فرصت و شانس 
  . صلح از دست برود

 مي خواهيد بگوئيد ديگر به ادامه ●
  اريد؟حيات اسرائيل باور ند

نمي دانم آيا . ديگر نمي دانم* 
فرزندان ما كشوري بنام اسرائيل را 

  خواهند داشت؟ 
  

  –ايران كابوس اسرائيل 

  - چتر حمايت اتمي؟ 

  ايران و بمب اتمي؟ 
  

فعاليت : كوريه انترناسيونال
موشكي و اتمي تهران 

  :كابوس اسرائيليان
  
، مجله فرانسوي 2008 دسامبر 8 در ◄ 

اسيونال به نگراني شديد كوريه انترن
تهران، « اسرائيل پرداخته و زير عنوان 
نوشته » يك كابوس براي اسرائيها

  :است
      نگراني بابت گرم شدن روابط 
امريكا با ايران، بسا  اسرائيلي ها را 
برآن دارد دست به حمله پيشگيرانه به 

  . تأسيسات اتمي ايران بزنند
ام رياست       فاصله زماني تا انتقال مق
 ژانويه 20جمهوري به باراك اوباما در 

، زمان انتشار يك رشته از 2009
پيشگوئي ها و نظرها در باره مقاصد 

دو . اسرائيل در باره ايران، كشته است
اطالع تازه كه در مطبوعات اسرائيل 
بطور وسيع انتشار يافته اند، گوياي 
وجود خطر بوجود آمدن نزاع نظامي 

  :رائيل و ايران هستندميان دو دولت اس
 12ايران در :  اطالع اول مي گويد●

نوامبر موشك بالستيك جديد را مورد 
آزمايش قرار داده است كه برد آن 
متوسط است اما مي تواند هر نقطه اي 

  . را در خاورميانه هدف قرار دهد
 نوامبر انتشار 26 اطالع دوم كه در ●

ايرانها داراي : يافته است، مي گويد
سانتريفوژ غني كننده اورانيوم  �٠٠٠
  .دارند

    در امريكا و اسرائيل از موشكهاي 
. جديد ايران بسيار صحبت مي شود 
بنا بر يوزي روبين، بنيادگذار انجمن 
اسرائيلي دفاع در برابر موشكها،  
 –موشك جديد ايران كه سجيل 

عاشورا نام يافته است از همه موشكهاي 
 اهود . پيشين، پيش رفته تر است

باراك، وزير دفاع اسرائيل بر نگراني 
 نوامبر، 24اسرائيلي ها افزود وقتي، در 

: ، گفت) مجلس اسرائيل(در كنست 
 42000) متحد وفادار ايران(حزب اهللا 

 برابر 3يعني . موشك در اختيار دارد
 –آنچه كه بهنگام شروع جنگ ژوئيه 

  اسرائيل با حزب اهللا 2006اوت 
ستراتژهاي نظامي بعالوه، ا.  داشت

اسرائيل به اين ارزيابي رسيده اند كه 
 از تعقيب ايران مي تواند سريعا 

هدفهاي اتمي غير نظامي خود، باز 
 –برخي از تحليل گران غربي . ايستد

  - اغلب نزديك به جماعت عقابها 
تأكيد مي كنند كه ايران بزودي مي 

 درصد غني شده را به 5تواند اورانيوم 
 درصد غني شده تبديل 90اورانيوم 

از .  كند و بمب اتمي خود را بسازد
ديد اسرائيل، مشاهده ايران داراي 
. بمب اتمي غير قابل اغماض است
عالوه بر اين، مجهز شدن ايران به 
سالح هسته اي، كشورهاي منطقه را بر 
آن خواهد داشت كه بنوبه خود مجهز 

عربستان سعودي . به سالح اتمي بگردند
و مصر و حتي سوريه در پي و تركيه 

بديهي . توليد بمب اتمي خواهند شد
 سال طول مي كشد كه 30 تا 20است 

اين كشورها به سالح اتمي مجهز شوند 
اما از لحاظ امنيت اسرائيل، اين مدت، 

  .زمان درازي به شمار نمي رود
     دانسته نيست كه آيا ايران براستي 
تكنولوژي توليد سالح هسته اي را 

ذخيره : برخي مي گويند. د يا خيردار
معدني اورانيوم بقدري با فلزهاي 
  سنگين آميخته است كه بمب حاصل از 

اما البته .  آن، بكار بردني نيست
اطميناني از درستي اين نظر در اختيار 

  .نيست
  

  ؟تهديد و تحبيب
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     بهر رو، هنوز سالها وقت الزم كه 
ايران بتواند يك سامانه نظامي شامل 

ابل بكار بردن سالح تجهيزات الزم و ق
هيچ عالمتي . هسته اي پيدا كند

گوياي افتادن ايران در راه تدارك 
اما از ديد .  اين سامانه در دست نيست

  اسرائيلي ها،  
اين امر كه ايران داراي يك بمب 

شود، سمبلي سياسي » بي اثر«اتمي ولو 
است كه بر سياست داخلي اسرائيل و 

 قدرت نيز بر موقعيت اسرائيل بمثابه
نظامي منطقه، سخت سنگيني خواهد 

به سخن ديگر، وقوع هيچيك از  .  كرد
احتمال ها در آينده، در كوتاه مدت 
اهميتي را كه نظاميان اسرائيلي برايشان 

ترس آنها از اين است . قائلند،  ندارند
كه ايراني ها  با توسعه زير بناهاي اتمي 
غير نظامي  و ساختن نيروگاههاي اتمي 

 نيروگاه پيش 6 از بوشهر،ساختن بعد(
و ساختن رآكتورهاي ) بيني شده است

تحقيقاتي و كارخانه هاي غني سازي 
اورانيوم، دانش و فن توليد بمب اتمي 
را بجويند و هر زمان الزم ديدند، بمب 

  .را بسازند
      هرگاه احمدي نژاد انتخاب نشود و 
حكومت اوباما حاضر به گفتگو با ايران 

ران از مخمصه اقتصادي رها شود، اي
مي شود و كابوس واقعيت پيدا مي 

اما اينها همه، حمله نظامي به .  كند
مگر اين كه . ايران را توجيه نمي كند

از ديد نظاميان اسرائيل در وضعيت 
: بنگريم و دو امر را نيز لحاظ كنيم
ارتش اسرائيل برغم توانائي خود، در 

بنان ، از حزب اهللا ل2006جنگ تابستان 
از اين رو، مي خواهد . شكست خورد

موقعيت خود را بمثابه ارتش شكست 
امر دوم اين كه . ناپذير باز سازي كند

حمله هوائي اسرائيل به تأسيسات اتمي 
ايران براي آن نيست كه اين تأسيسات 

زيرا نيروي هوائي . را از ميان ببرد
هدف . اسرائيل اين توانائي را ندارد

ا به واكنش بر انگيزد اينست كه ايران ر
و ايران به اسرائيل و قواي امريكا در 
. منطقه، بخصوص در عراق، حمله كند
اين حمله سبب مي شود كه امريكا 

در نتيجه، از توان . وارد جنگ شود
نظامي ايران سخت كاسته مي شود  
تأسيسات اتمي ايران نيز از ميان 

  . برداشته مي شوند
ت نويسنده اين تحليل و وضعي* 

سنجي، پل روژرس، متخصص مسائل 
  .امنيتي و استاد دانشگاه برادفورد است

  

اوباما به اسرائيل پيشنهاد * 
در برابر خطر : مي كند

ايران، امريكا با چتر اتمي از 
  :اسرائيل محافظت مي كند

  
، روزنامه 2008 دسامبر 12 در ◄

اسرائيلي هاآرتص، از قول يك منبع 
: تامريكائي موثق خبر داده اس

حكومت اوباما مي خواهد به اسرائيل 
را در برابر حمله اتمي » چتر اتمي«

اين منبع كه به .  ايران، پيشنهاد كند
حكومت جديد امريكا نزديك است، 

حكومت جديد مي خواهد : مي گويد
اعالم كند كه حمله نظامي ايران به 
اسرائيل، سبب حمله اتمي ويرانگر 

  . امريكا به ايران خواهد شد
   اما ضمانت اتمي امريكا به اسرائيل،   

بمعناي آنست كه امريكا بر اين باور 
 سالح اتمي است كه ايران احتماال 

  .بدست مي آورد
     وزير خارجه جديد، هيالري 
كلينتون، درمبارزات انتخاباتي رياست 
جمهوري، دادن تضمين اتمي به 

در .  اسرائيل را مطرح كرده بود
ما، در ماه آوريل مناظره اش با اوبا

، اسرائيل و كشورهاي عرب مي 2008
ايران بايد . بايد در برابر حمايت شوند

بداند كه حمله به اسرائيل، پاسخ 
كلينتون .  سختي را برخواهد انگيخت

همچنين پيشنهاد كرده بود كه چتر 
اتمي  امريكا كشورهاي ديگر منطقه را 

كشورهائي  . تحت پوشش قرار دهد

سعودي و شيخ نشين چون عربستان 
هاي خليج فارس بشرط اين كه 
بپذيرند به دنبال مجهز شدن به سالح 
اتمي نروند، مي توانند از حمايت 

  . اتمي امريكا برخوردار شود
     بنا بر قول همان منبع، ضمانت اتمي 
همراه خواهد شد با دادن موشكهاي 

قدم . ضد موشك بالستيك به اسرائيل
اشت با اول را حكومت بوش برد

استقرار يك سامانه رادار در صحراي 
اين سامانه مي تواند موشكهاي . نگو

  . بالستيك ايران را رد يابي كند
    در اين هفته، اوباما گفت او مي 
خواهد با ايران گفتگو و به ايران، در 
ازاي رها كردن برنامه اتمي خود، 

او . مقومهاي اقتصادي پيشنهاد كند
ايران معامله را هشدار داد كه هرگاه 

نپذيرد، او دست بكار تشديد 
  . مجازاتهاي اقتصادي ايران خواهد شد
     معناي پيشنهاد چتر اتمي به اسرائيل 
اينست كه امريكا مي خواهد به 
ماجراي اتمي ايران نقطه پايان 

در آنچه به اسرائيل مربوط .  بگذارد
مي شود، مخالفت قاطع خود را با اين 

همين موضع را . ي كندپيشنهاد اعالم م
مقامهاي حكومت بوش اتخاذ كرده 

يك مقام امنيتي اسرائيل مي .  اند
معني چنين تضميني چيست «: گويد

وقتي كساني آن را پيشنهاد مي كنند 
كه ترديد دارند كه آيا بايد يا نبايد به 
مجهز شدن ايران به بمب اتمي تن در 
داد؟ اين تضمين چه ارزشي دارد 

جهز به سالح اتمي است؟ وقتي ايران م
اين امر : همان مقام توضيح مي دهد»  

كه در باره امكان مجهز شدن ايران به 
بمب اتمي صحبت مي شود، گوياي 
آنست كوششها براي جلوگيري از 
دست يافتن ايران به سالح اتمي، بيش 

  . از پيش، اهميت دارند
يك مقام ارشد حكومت امريكا مي      

ادن به اسرائيل تضمين اتمي د: گويد
چه كسي . مضحك و فاقد اعتبار است

مي خواهد مردم امريكا را متقاعد كند 
به اين كه امريكا مي بايد وارد جنگ 
اتمي شود زيرا بندر حيفا در اسرائيل 
بمباران شده است؟ و سود حمله اتمي 
امريكا به اسرائيل چيست بعد از آنكه 
شهرهاي اسرائيل بر اثر حمله اتمي 

  نابود مي شوند؟ ايران 
    مباحثات جاري فرآورده گزارش 
اداره اطالعات ارتش امريكا در اين 
باره است كه ايران از نقطه بازگشت 

زيرا . ناپذير، عبور كرده است
تكنولوژي غني سازي اورانيوم را دارد 

توليد سالح اتمي از . و بكار مي برد
حاال ببعد، هر زمان كه رهبران ايران 

. د، انجام شدني استتصميم بگيرن
در حال : گزارش اين اداره مي گويد

حاضر، ايران به انبار كردن اورانيوم 
بنا بر اين، . غني شده بسنده مي كند

فرصت اقدام ديپلماتيك براي 
بازداشتن ايران از توليد بمب اتمي 

  .وجود دارد
  

اما ارزيابي سازمانهاي اطالعاتي 
امريكا بر اينست كه ايران 

امه توليد سالح اتمي اجراي برن
  :را از سر نگرفته است

  
،  آنتي وار 2008 دسامبر 10 در ◄ 

گزارش سازمانهاي اطالعاتي امريكا در 
سال پيش را در آنچه به فعاليتهاي 
اتمي ايران مربوط مي شود، انتشار 

بنا بر اين گزارش، ايران  در سال . داد
، اجراي برنامه توليد سالح اتمي 2003

و تا زمان تهيه گزارش، را رها كرد 
  .،  آن را از سر نگرفته است2007

      با وجود اين گزارش، مقامات 
امريكا همچنان ايران را متهم مي كنند 
به ادامه دادن به اجراي برنامه توليد 

دكتر توماس فينگار، .  سالح اتمي
رئيس پيشين شوراي اطالعات ملي، در 

:  جمع كوچكي از خبرنگاران گفت
سازمانهاي اطالعاتي مستند و گزارش 

معتبر است و من بر اين باور نيستم كه 
ايران در كار آن نيست كه غني سازي 
اورانيوم با درجه پائين را به غني سازي 

ايران .  تا درجه باال تبديل كند
تصميمي براي از سرگرفتن برنامه توليد 

با وجود اين، .  بمب اتمي نگرفته است
ن را مي گويد پرزيدنت اوباما عكس آ

و نظاميان اسرائيل در تدارك حمله 
  .نظامي به ايرانند

، استراتفور 2008 دسامبر 5در ◄ 
گزارش جديد سازمانهاي اطالعاتي 
امريكا را در باره فعاليتهاي اتمي ايران، 

  :موضوع تحليل كرده است
 3    سازمانهاي اطالعاتي امريكا در 

 گزارش جديد خود را 2008دسامبر 
ه برنامه اتمي ايران انتشار داده در بار
داوري ما ، با درجه باالي وثوق، «: اند

، 2003اينست كه ايران در اواخر سال 
اجراي برنامه توليد سالح اتمي را رها 

تصميم تهران به رها . كرده است
كردن اجراي اين برنامه تغيير نكرده 

امروز كمتر از زمان ارزيابي . است
ل به از سر ، ماي2005پيشين ما، در 

قضاوت ما در .  گرفتن آن برنامه است
باره رها شدن اجراي برنامه توليد بمب 
اتمي از سوي ايران، نخست پاسخ به 

فشار بخاطر آن . فشار بين المللي بود
بود كه جامعه بين المللي بر اين باور 
بود كه ايران برنامه اتمي صلح آميز را 
پوشش برنامه توليد سالح اتمي كرده 

  . تاس
     با اين اعالن، ديناميكهاي منطقه 
 –خاورميانه، عراق و روابط امريكا 

احتمال : ايران سخت ضربه مي خورد
حمله نظامي يك جانبه به تأسيسات 

زيرا وقتي . اتمي ايران از ميان مي رود
برنامه توليد بمب اتمي وجود ندارد، 
دليلي براي حمله به تأسيسات اتمي 

اگر رژيم ايران در و . ايران نمي ماند
كار توليد بمب اتمي نيست، دليلي نيز 
براي بي ثبات كردن آن باقي نمي 

  . ماند
    گزارش سازمانهاي اطالعاتي بيانگر 
. تغيير سياست امريكا در ايران است
حكومت بوش برنامه اتمي ايران را 
دست آويز ايجاد ائتالفي بين المللي بر 

 اين مبناي اين سياست. ضد ايران كرد
بود كه مجهز شدن ايران به سالح 

حال اگر .  اتمي غير قابل قبول است
ايران برنامه توليد سالح اتمي ندارد، 
دليلي نيز براي ائتالف بين المللي بر 

و اين پرسش پيش . ضد ايران نمي ماند
چرا بجاي مقابله با ايران بر : مي آيد

سر عراق، با اين كشور همكاري رويه 
  نشود؟
ارش جديد سازمانهاي اطالعاتي،      گز

: پرسشهاي چندي را بر مي انگيزد
پرسش اول اين كه چه سبب شد كه 

، به 2005سازمانهاي اطالعاتي در سال 
ارزيابي و داوري غلط برسند؟ در سال 

 چه روي داد و يا كدام مدرك 2007
و اطالع موثق بدست آمد كه سبب 
: داوري اخير شد؟  پرسش دوم اينست

ال بعد از اين كه ايران برنامه  س3چرا 
توليد بمب اتمي را رها كرد، امريكا به 
نتيجه گيريها و داوري غلط رسيد؟  

دو نوع پاسخها : استراتفور مي گويد
يا .  براي اين پرسش وجود دارند

ارزيابي و داوري سازمانهاي اطالعاتي،  
بازتعريف سياسي بعمل آمده است و يا 

نبوده اطالعات تحصيل شده صحيح 
  ...اند
  

روسيه هنوز قادر به توليد * 
  :بمب اتمي نيست

  
، ورونكف، 2008 دسامبر 9  در ◄

رئيس اداره همكاري با اروپا، در 
وزارت خارجه روسيه، به خبرگزاري 

امروز كسي نمي تواند : تاس گفته است
بگويد  ايران مي تواند اسلحه اتمي 

توليد كند و وسائل توليد و بكار بردن 
تمامي دواير مسئول اين .  داردآن را

او به استناد . امر را تصديق مي كنند
گزارش اطالعاتي دستگاه اطالعاتي 
  .روسيه اين ارزيابي را بعمل مي آورد

     كشورهاي غربي كه بر اين باور 
هستند كه ايران برنامه صلح آميز اتمي 
را پوشش توليد سالح اتمي كرده 

ردند است، شوراي امنيت را متقاعد ك
  . عليه ايران مجازاتهائي را وضع كند

      اينك روسيه كه دسترس بيشتري به 
اطالعات صحيح در باره برنامه اتمي 
ايران دارد و يكي از شركتهايش، اتم 

 Atomstroyexportاستروي اكسپرت 
نيروگاه اتمي را مي سازد و مهندسان و 
فن دانان روسي در تماس مستقيم با 

نان ايران هستند، به مهندسان و فن دا
اين نتيجه رسيده است كه ايران در 

  .كار ساختن بمب اتمي نيست
  
برنامه اتمي ايران : البرادعي* 
  :است» قانوني«
  
 دسامبر، البرادعي در مصاحبه 9  در ◄

تلفني با الحيات، چاپ لندن، گفته 
فعاليتهاي اتمي ايران قانوني : است
ايران به آژانس اجازه مي دهد . است

ابزار و موادي را كه وارد مي كند، 
  .بازرسي كند

با وجود قرارداد :     الحيات مي نويسد
منع انتشار سالح اتمي كه به كشورهاي 
امضاء كننده اجازه مي دهد اورانيوم 
را براي تهيه سوخت اتمي غني كنند، 

 قطعنامه بر ضد ايران 3شوراي امنيت 
  . صادر كرده است

  
ملي كميسيون خارجي مجلس * 

 2010ايران تا سال :فرانسه
نخستين بمب اتمي خويش را 

  :خواهد ساخت
  
  به گزارش ،2008 دسامبر 17 در ◄

  كميسيون خارجي ،خبرگزاري فرانسه
ان ژ به رياست ،مجلس ملي فرانسه

 نماينده عضو حزب ،لوئي بيانكو
 به دنبال يك سال ،سوسياليست فرانسه

 به اين نتيجه رسيده است كه ،تحقيق
يران بطور قطع در كار توليد بمب ا

و بسا اين بمب را در فاصله . اتمي است
  .  توليد كند2010 تا 2009

     هيأت تحقيق كميسيون كه با 
كارشناسان بسياري در خود ايران و 

 بر ،خارج از ايران مصاحبه كرده است
 كيلو گرم 1600اينست كه ايرانيان 

اورانيوم غني كرده اند اما  از دادن 
اسخ به اين پرسش كه پيشرفت شما در پ

 ،ميز از اتم چيستآقلمرو استفاده صلح 
چرا از پاسخ ناتوانند؟ زيرا . ناتوانند

ميز پوششي بيش آبرنامه اتمي صلح 
  . نيست

    اطالع ديگر اين كه ايران طرح 
هاي توليد بمب اتمي را در اختيار 

ن را از پاكستان آدارد و بدون ترديد 
يرانيها همچنين برنامه ا.  گرفته است

مينياتوريزه كردن بمب اتمي را نيز 
  .تكميل كرده اند

 مجهز به كالهك ،3   موشكهاي شهاب 
 از اين پس اسرائيل و اروپا را ،جديد

  .در تير رس ايران قرار مي دهند
 : لوئي بيانكو مي گويد–ان ژ    

نقدر ديوانه آاد ژاميدوارم احمدي ن
با . ه كندنباشد كه به اسرائيل حمل

 من اين نظر را كه بمب ،وجود اين
يم ايران را عاقل مي ژاتمي مسئوالن ر

  .  قبول ندارم،كند
    او وضعيت را وخيم توصيف مي كند 
و راه حل را مذاكرات فوري مي داند 
و بر اينست كه مي بايد به ايران اجازه 

داد اورانيوم غني كند در عوض مانع 
ن كشور از ساختن بمب اتمي توسط اي

  .شد
 كشور نيز با نمايندگان 6نمايندگان ◄ 

كشورهاي عرب، در باره برنامه اتمي 
  .ايران گفتگو كردند

  
كارشناسان اسلحه به دولتهاي *

غرب فشار مي آورند رويه ميانه 
روانه تري با ايران در پيش 

  :بگيرند
  
، لوس آنجلس 2008 دسامبر 9  در ◄

تايمز گزارش كارشناس كنترل اسلحه 
را موضوع ارزيابي و تحليل قرار داده 

  :است 
 اين گزارش از كشورهاي غرب مي ●

خواهد در قبال ايران، ميانه روي را 
وارك فيتزپاتريك، مدير . رويه كنند

برنامه عدم انتشار اسلحه، در مؤسسه بين 
المللي  مطالعات استراتژيك لندن، در 

 صفحه اي، پيش بيني مي 100گزارشي 
اندازه كافي اورانيوم كند ايران به 

غني شده با درجه پائين توليد مي كند 
و در سال آينده، توانائي ساختن بمب 

اما براي اين . اتمي را بدست مي آورد
كه بمب را توليد كند، مي بايد مفتشان 
آژانس بين المللي انرژي اتمي را 

تا زماني كه اين كار را نكند، . براند
  . بمب اتمي نيز نمي سازد

تزپاتريك حاصل سخن كارشناسان  في●
مي بايد غني : را اينطور بيان مي كند

امر انجام «سازي اورانيوم را بمثابه 
البته بدون اين كه . پذيرفت» يافته

بطور رسمي بدان مشروعيت داده 
محل ترديد جدي است كه .  شود

غرب بتواند وضعيت را به وضعت صفر 
سئوال اينست .  سانتريفوژ بازگرداند

جلوگيري از عبور ايران از خط راه 
قرمز و روي آوردنش به توليد بمب 
اتمي چيست؟  كارشناسان كره شمالي 

اين كشورمفتشان . را مثال مي آورند
آژانس را بيرون كرد و بدون اعتناء به 
واكنش بين المللي، دست بكار توليد 

، بمب 2006سالح اتمي شد و در سال 
ران حال آنكه اي.  خود را آزمايش كرد

به مفتشان آژانس اجازه بازديد از 
به آژانس . مؤسسات خود را داده است

اجازه داده است دوربين كار بگذارد و 
فعاليتهاي اتمي ايران را تحت نظر 

بنا بر اين، منصرف .  مستمر خود بگيرد
كردن ايران از توليد سالح اتمي، راه 

  :حل ديگري را مي طلبد
من شك :  فيتزپاتريك مي گويد●

ندارم كه هدف برنامه اتمي ايران 
غير اقتصادي . توليد سالح اتمي است

بودن توليد سوخت اتمي در ايران، 
آنهم با وجود نبودن نيروگاه اتمي، 
نقش دواير نظامي در پيشبرد برنامه 
اتمي و مخفي كردن فعاليت هاي 
اتمي داليل كافي براي اثبات هدف 

با .  نظامي برنامه اتمي ايران است
د اين، براي اين كه ايران از وجو

توليد بمب اتمي منصرف شود، 
ديپلماسي و مجازاتهاي اقتصادي اكتفا 

از راه حل نظامي يكسره مي .  بايد كرد
زيرا بسا سبب مي .  بايد اجتناب كرد

شود ايران در صدد توليد بمب اتمي 
 .  شود

باتوجه به بحران : انقالب اسالمي
اي مجازاته«اقتصادي، بديهي است 

براي مردم گرفتار فقر و » اقتصادي
  :خشونت استبداد، مصيبت بارتر هستند

  
  8 در صفحه

  

  ؟تهديد و تحبيب
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اقتصادي كه به نفت 
وابسته است و بهاي 
  :نفت سقوط مي كند

  
  
 اقتصاد ايران در حال سقوط *

آزاد است اما اگر احمدي نژاد 
دوباره رئيس جمهور نشود و 
حكومت اوباما حاضر به گفتگو با 

شود، از ديد نظاميان خامنه اي 
اسرائيل، كابوس واقعيت خواهد 

  :جست 
  

، كوريه 2008  دسامبر 8در ◄ 
در طول : انترناسيونال خبر داده است

سالهاي اخير، قدرت متمركز شده است 
در دستهاي آيت اهللا علي خامنه اي، 
رهبر عالي رژيم جمهوري اسالمي 

احمدي نژاد، به رغم . ايران
يست خود، سخنرانيهاي ضد صهيون

. عروسك خيمه شب بازي بيش نيست
اما او رئيس جمهوري كشوري است 
كه اقتصادش در حال سقوط آزاد 

تورم عنان گسيخته و بحران كسر . است
بودجه كه سقوط قيمتهاي نفت آن را 

او در انتخابات . تشديد كرده است
 نيز مي 2009رياست جمهوري ژوئن 

و هيچ نه معلوم . خواهد شركت كند
خامنه . خامنه اي از او حمايت كندكه 

ديگري » جوان قهرمان«اي مي تواند 
اگر محمود احمدي .  را ترجيح دهد

نژاد براي بار دوم انتخاب نشود، و اگر 
حكومت اوباما آماده گفتگو با خامنه 
اي بشود،  از ديد نظاميان اسرائيل، 
كابوس وحشتناكي است كه واقعيت 

 دندان زيرا حزب اهللا تا. خواهد جست
مسلح و نزديكي امريكا با ايران، رژيم 
اين كشور را از تنگناها رها مي كند و 

» همه چيز را بهم ريختن« به او فرصت 
و اين امر . در كوتاه مدت، مي دهد

اسرائيل را در موقعيت سختي قرار مي 
لذا، نظاميان اسرائيل مي .  دهد

پندارند حمله به ايران و واكنش ايران 
ه، سبب ورود امريكا در به اين حمل

جنگ مي شود و كار رژيم ايران و 
  .تأسيسات اتميش تمام مي شود

  
با سقوط بهاي نفت، ايام * 

خوش ايران به پايان رسيده 
  :است

  
 گزارشگر مك 2008 دسامبر 11در ◄ 

 McClatchyكالچي واشنگتن بيورو 
Washington Bureau گزارشي از 

ان تهران در باره وضعيت اقتصادي اير
بعد از سقوط بهاي نفت انتشار داده 

  :است
 در يكي از روزهاي اخير، از يك ●

مغازه فروش فرآورده هاي الكترونيك 
صاحب . در تهران بازد ديد كردم

: او مي گويد. مغازه محمد ترابي است
او امريكا را . خدا پدر چين را بيامرزد

بدين خاطر كه ايران را تحت مجازات 
است تا از اجراي اقتصادي قرار داده 

برنامه اتمي خود منصرف شود، ريشخند 
  . مي كرد

 150     باال رفتن بهاي نفت تا بشكه اي 
 ميليارد دالري، به 75دالر و در آمد 

ايران امكان مي داد كه اعتناي 
اما قطع . چنداني به مجازاتها نكند

رابطه با بانكها زير فشار امريكا و انزوا 
اي نفت، ايران بين المللي و كاهش  به

را در وضعيت اقتصادي بدي قرار داده 
هم اكنون، آخرين مدل هاي . است

تلويزيون ژاپني در ويترين هاي مغازه 
هاي شمال شهر موجود و خودروهاي 

ب ام و و مرسدس بنز در خيابانهاي 
.  اين قسمت از شهر  در رفت و آمدند
و نيز، برخي از كاالهاي اروپائي و 

 جا ارزان تر از اروپا و امريكائي در اين
  . امريكا هستند

 ميليون 70     با اينهمه، براي ترابي و 
مردم ايران، روزهاي خوش دارند بسر 

  . مي رسند
 بنا بر ارزيابي اقتصاددانان و ●

كارفرمايان و ديپلماتي هاي اروپائي، 
سقوط بهاي نفت اقتصاد كشور را در 

 دچار ركود و تورمي سخت 2009سال 
با توجه به اين امر كه بهاي .  مي كند

 دالر است 40نفت در حدود بشكه اي 
و نفت ايران بخاطر كيفيت پست ترش 
ارزان تر نيز هست، واردات كاهش 
خواهند پذيرفت و درآمدها پائين 
خواهند آمد و تورم شديد تر خواهد 

پول خرج كردنهاي احمدي . گشت
نژاد،  رئيس جمهوري عامه فريب،  كه 

دچار كسري بزرگ كرده اما بودجه را 
نزد ايرانيان فقير براي او وجهه بوجود 
آورده است، ديگر قابل ادامه نخواهند 

مهدي فاخري، رئيس امور بين .  شد
المللي اتاق بازرگاني و صنعت ايران 

 ماه آينده، اثرات 4 تا 3در : مي گويد
ضربه اقتصادي وارده را احساس 

دم ما با عدم رضايت مر.  خواهيم كرد
روبرو خواهيم شد و اگر بحران 
عمومي ادامه بيابد و بهاي نفت پائين 
بماند، خطر عصيان مردم بوجود مي 

  .آيد
 روكي انصاري  كه در سيروس ●

عمران انترناشينال، سمت مشاور بين 
المللي و شركتهاي ايراني را دارد، مي 

دولت ايران مي بايد هم اكنون : گويد
زيرا فردا . ودبمقابله بحران اقتصادي بر

  . دير است
 آينده اقتصاد ايران مورد توجه ●

كامل حكومت اوباما و حكومتهاي 
واشنگتن مجازاتهاي . اروپائي است

اقتصادي مقرر كرده است تا كه ايران 
. به غني سازي اورانيوم پايان دهد
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز 
مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران مقرر 

  ...كرده است
از زمان بر سر كار آمدن : انقالب اسالمي

احمدي نژاد و حكومت او و تشكيل 
دولت يكدست تحت مديريت خامنه اي، 
دست نشانده مافيا، بطور مستمر خاطر 
نشان كرده ايم كه رژيم مافيا در كار 
افزايش توانهاي مقاومت نيست بلكه در 
. كار كاستن از توانهاي مقاومت است

دي است كه بهر بخصوص توان اقتصا
قيمت مي خواهد از ميان ببرد و از ميان 

  :  برد
  
 ميليارد دالر در 108مي بايد * 

حساب ذخيره پول باشد و 
زيرا وابسته ترين دولتها . نيست

به درآمد نفت، همه را خرج 
  :كرده است

  
، به گزارش خبرنگار 87 آذر 23 در ◄

فر رئيس سابق   ايلنا، دكتر محمد ستاري
يريت و برنامه ريزي كشور سازمان مد

در ميزگرد همايش نفت، توسعه و 
  :دمكراسي  گفته است 

بندي كرديم      در برنامه چهارم جمع
كه يك بار براي هميشه ساختار دولت 

متاسفانه تشكيل دولتي كه . اصالح شود
محتاج به درآمد مردم باشد امروز 
دغدغه هيچ كس نيست اگر چنين 

ت كنيم ساختاري را بتوانيم درس
توان در اقتصاد كارهاي   مي

  .تري كرد  اساسي
 ميليون بشكه استخراج 4      اگرروزانه 

 ميليون بشكه 6/2شده كه از اين ميزان
  ميليون بشكه را مصرف 6/1را صادر و 

 ميليون بشكه كه 6/2ايم ،ارزش   كرده

در اين سه سال و نيم صادر كرديم 
 255براساس آمارهاي بانك مركزي 

 4حال اگر ارزش . يارد دالر استميل
ميليون بشكه را بخواهيم محاسبه كنيم، 

بايد توجه . شود   ميليارد دالر مي420
داشت براي اينكه تركيه يا چين بتوانند 

 ميليارد دالر درآمد داشته 420سالي 
 ميليارد دالر 4200باشند بايد حداقل 
  .صادرات داشته باشند

داده كه     يعني خداوند به ما نعمتي 
 ميليارد دالر بدون نياز به كار 420

داشته باشيم در حالي كه كشورهاي 
كشند تا   بغل دستي ما چه زحمتي مي
 ميليارد 420يك دالر كسب كنند؛ ما 

دالر ارزش خدادادي داشتيم كه در 
يك فرآيند غير كارآمد آن را به تاراج 

  .داديم
    بنا بود در برنامه چهارم دولت كمتر 

اگر آقاي . آمد نفت برداشت كنداز در
 قانون 3توكلي و ديگران در ماده 

شدند، كه مهمترين   برنامه وارد نمي
راهبرد توسعه كشور در اين ماده 
تعريف شده بود، امروز ما دولتي 
داشتيم كه كمترين نياز را به 

اما با طرح . درآمدهاي نفتي داشت
اساسنامه شركت ملي نفت كه 

ود، اين ماده موضوعي غير مرتبط ب
كليدي حذف شد در حالي كه اگر 

 ميليارد 420شد   اين ماده تصويب مي
دالر درآمد نفت در سه سال و نيم 

  .شد  گذشته براي كشور حفظ مي
    اگر نيمي از اين پول تحت عنوان 
بهره مالكانه در خدمت حساب ذخيره 

 ميليارد 210گرفت يعني   ارزي قرار مي
رفت و   ساب ميدالر از اين پول به ح
خصوصي و اعطاي   هزينه بازار و بخش
شد   خصوصي مي  تسهيالت به بخش

امروز فرصتي بود كه در سايه بحران 
اقتصاد جهاني هزار ميليارد دالر كاال با 

  .هاي پايين بخريم  قيمت
    بنا بود بقيه درآمدهاي حساب 
ذخيره ارزي در مالكيت دولت باشد 

فت و كه بخشي مربوط به شركت ن
 5الباقي در اختيار دولت، به شرط آنكه 

سال از اين پول براي بودجه جاري 
دولت قرار بود از . استفاده نكند؛ باشد

بخش دوم اين درآمدها در زيرساختها 
و تأمين اجتماعي استفاده كند كه اين 
ماده هم هوا شد و االن ببينيد عملكرد 

  چگونه بوده است؟
 برنامه  قانون8     در جدول شماره 

 84چهارم بنابراين بود كه در سه سال 
 ميليارد دالر از حساب 81 حدود 86تا 

ذخيره ارزي براي بودجه برداشت 
هاي رسمي   براساس گزارش. شود

 596 ميليارد و 197بانك مركزي 
 86 تا 84هاي   ميليون دالر در بين سال

هاي بانك مركزي شده   وارد حساب
رد دالر  ميليا47است كه بايد حدود 
 87 در بودجه 8طبق جدول شماره 

 ميليارد دالر بايد 55كرديم و   هزينه مي
  .شد  به حساب ذخيره ارزي واريز مي

    جناب آقاي رئيس جمهور در اليحه 
بودجه سال گذشته عنوان كردند كه 

 90، اگر اين بودجه بسيار انقباضي است
ميليارد دالر در اين سه سال كه بايد 

د را از سرجمع درآمدهاي ش  هزينه مي
دولت در اين سه سال كم كنيم امروز 

 ميليارد دالر در حساب 108بايد 
ذخيره، پول داشته باشيم كه وجود 

حتي اگر بر مبناي آنچه كه . ندارد
مجلس هم تصويب كرده، محاسبه 
كنيم بايد درحال حاضر در حساب 

 ميليارد دالر پول باشد 51ذخيره ارزي 
  .يستكه اين پول هم ن

    آقاي وزير اقتصاد گفتند كه در حال 
حاضر موجودي حساب ذخيره ارزي 

.  ميليارد دالر است25به صورت رسمي 
 ميليارد دالر از اين رقم 6/14در واقع 

كه از دولت آقاي خاتمي باقي مانده 
بود با حساب تعهدات دولت االن 

 600.  حساب ذخيره ارزي منفي است
 نفت بعد ميليارد دالر كل درآمد

 255.  ازپيروزي انقالب بوده است
ميليارد دالر از اين درآمد در اين سه 

اگر دولت . سال بدست آمده است
هاي بودجه   بخواهد بخشي از كسري

جاري را نپردازد، كسري بودجه امسال 
را پنهان كند و بخواهد همان روابط 

 85 را داشته باشد، الزم است 82سال 
ل آينده تنها در ميليارد دالر براي سا

در . بخش بودجه جاري در نظر بگيرد
حالي كه قرار بود بستگي به نفت هر 

يابد اما در سال در بودجه كاهش 
انداز به جاي   سومين سال سند چشم

آنكه پول نفت صرف سرمايه مولد شود 
متأسفانه بايد هزينه جاري شود از 

ترين بودجه   همين رو اين دولت وابسته
 را دارد و دولتي كه به درآمد نفت

متكي به نفت است، صالحيت توسعه را 
  .ندارد

  
بودجه بر اساس هر بشكه نفت * 
 دالر تنظيم  اما برپايه بشكه 39
 دالر هزينه شده است و 80اي 
 درصد بودجه عمراني بيشتر 33

جذب نشده و بقيه هم كفاف 
  :كسر بودجه جاري را نمي دهد

  
يت سا (صبا آذرپيك، 87 آذر 16در ◄ 

 : گزارش كرده است) اعتماد 
نمايندگان مجلس خبر دادند بر اساس 
گزارشي كه دولت به كميسيون برنامه 
و بودجه ارائه كرد هزينه هاي دولت 
در نيمه اول سال بر پايه فروش نفت با 

 دالر بوده است، 80قيمت بشكه يي 
حال آنكه طبق مجوز مجلس قرار بوده 

 به ر دال39هر رقمي باالتر از بشكه يي 
چهره هاي . حساب ذخيره ارزي برود

اقتصادي مجلس كه در يك هفته 
گذشته مشغول بررسي گزارش عملكرد 
بودجه دولت در نيمه اول سال بودند 
به تخلفاتي برخورد كرده اند كه به 
گفته آنها سبب خواهد شد اقتصاد 
كشور در نيمه دوم سال و حتي سال 

 به. آينده با مشكل جدي مواجه شود
 رضا عبداللهي رئيس كميسيون تهگف

برنامه و بودجه مجلس گزارش يك 
صفحه يي كه معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رياست جمهوري 
هفته پيش ارائه كرد حكايت از آن 
دارد كه دولت تقريباً دو برابر آنچه 
مجلس مجوز داد مصرف ارزي داشته 

ميانگين قيمت نفت در نيمه اول . است
 بوده و اين بدين معني الر د112سال 

است كه با خرجي كه دولت از پول 
نفت مي كند از صادرات هر بشكه نفت 

 دالر به حساب ذخيره ارزي 30تنها 
اين در حالي است كه . رفته است

 دالر 39مجلسي ها انتظار داشتند مازاد 
جيب بودجه «در هر بشكه نه به 

» حساب ذخيره ارزي«كه به » دولتي
 با بيان اينكه آنچه لهيدالعب. برود

نگراني جدي را در اين گزارش به 
 80همراه دارد مصرف ارز با هر بشكه 

دالر است اعالم كرد وضعيت نيمه اول 
سال در هزينه كرد درآمدهاي نفتي 
به گونه يي بوده است كه در حال 
حاضر نگرانيم رئيس جمهور چگونه مي 
 40تواند نيمه دوم سال را با نفت 

نمايندگان مجلس .  كنديسپردالري 

دولتي كه در نيمه اول سال «معتقدند؛ 
 دالري خرج كرده است 80با نفت 

 دالر رسيده 40حال كه نفت به زير 
يعني به نصف رقم مصرفي در نيمه 
اول، چگونه مي خواهد كشور را اداره 

  ».كند
محمدرضا خباز مخبر كميسيون     

ي اقتصادي با اشاره به افزايش هزينه ها
 وابستگي بودجه به نفت ودولت 

توصيف جالبي از اين وضعيت دارد؛ 
معده بودجه دولت آنقدر فربه شده 
كه نبايد توقع داشته باشيم در نيمه دوم 

 دالري كه هر روز 40سال با نفت 
پايين تر هم مي آيد، اصالً دالري 

وي . نصيب حساب ذخيره ارزي شود
در چنين وضعيتي آن وقت «ادامه داد؛ 

 مي پرسيم چرا حساب نز خودماا
ذخيره ارزي خالي است؟ وقتي 
مسووالن دولتي اذعان مي كنند چطور 
در نيمه اول سال با دو برابر رقمي كه 
ما به آنها مجوز داده بوديم از پول 
نفت در شكم بودجه ريختند معلوم 
است كه با وجود افزايش بهاي نفت در 
شش ماهه اول چرا موجودي حساب 

» . پايين استميزانزي اين ذخيره ار
رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم 
پيش بيني كرد؛ دولتي كه نيمه اول 
سالش را با چنين شرايطي سپري كرده 

 دالري كنوني يا بايد 40باشد با نفت 
نيمي از كشور را تعطيل كند يا از ته 
مانده ارزي كه در حساب ذخيره ارزي 

 .مانده برداشت كند
ك سوم بودجه  تنها يتخصيص ●

 عمراني
 كنار درآمدهاي نفتي وضعيت در   

بودجه عمراني دولت نيز از مواردي 
است كه نگراني نمايندگان را 

دولت نهم در سه سال . برانگيخته است
گذشته در گزارش هاي مختلف يكي 
از افتخارات خود را افزايش بودجه 
عمراني معرفي مي كرد حال آنكه در 

ص شده گزارش هاي نظارتي مشخ
دولت توجه چنداني به برنامه هاي 

به گفته . عمراني كشور نداشته است
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
 33دولت در نيمه اول سال جاري تنها 

درصد از بودجه عمراني را تخصيص 
داده، اين در حالي است كه در اين 

 درصد از بودجه جاري 97مدت 
  . تخصيص يافته است

داللهي با اين نحوكه به گفته عب    
دولت بودجه جاري را خرج كرده به 
يقين در يكي دو ماه آينده با كسري 

كسري . بودجه جاري مواجه مي شود
 به گفته خباز نماينده ديگر مجلس هك

معادل تورم مجدد است، چون دولت 
به يقين از مجلس خواهد خواست از 
بودجه عمراني كشور كم و به بودجه 

 كند تا به نوعي با جاري كشور اضافه
جابه جايي اعتبارات الزم نباشد بيش از 
اين از حساب ذخيره ارزي برداشت 

 دلاما اين جابه جايي هم معا. شود
افزايش پول در بازار كشور و افزايش 

  نقدينگي و تورم است
  
تا شش سال ديگر صادرات *

 درصد 25نفت خام ايران 
   كاهش مي يابد 

  
رد مؤسسه  برآواعتماد آذر، 22در ◄

فاكت را در باره كاهش صادرات نفت 
ايران تا چند : ايران انتشار داده است

سال ديگر قادر است نفت صادر 
بسته -وال ئكند؟طيف جواب به اين س

 بسيار متفاوت - به پاسخ دهنده آن
 درجه 180است و در برخي از مواقع 

برخي از پاسخ . با يكديگر اختالف دارد
ت معتقدند دهندگان مانند وزير نف

 سال ديگر نفت صادراتي 100ايران تا 
  . دارد

  9 در صفحه
  

  ؟تهديد و تحبيب
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 

 

 
 

    1387  دي  15تا   2     از  713شماره 2009  ژانويه 4  تا   2008  دسامبر 22 ا ز

  

 

   

البته منظور ايشان به ذخاير موجود 
و بعضي . است نه قدرت صادراتي
 نويسنده -ديگر مانند دانيل يرگين 

» فاكت«يا موسسه - كتاب مشهور جايزه 
توان بالقوه صادرات نفت ايران را با 

ال  س100توجه به وضعيت موجود نه تا 
 سال ديگر مي 11ديگر بلكه نهايتاً تا 

 .دانند
كه يك منبع ثانويه » فاكت«موسسه    

براي سازمان اوپك هم محسوب مي 
شود، در گزارش ديروز خود پيش 
بيني كرد توليد نفت ايران تا سال 

 درصد كاهش مي �٢ حدود 2015
اين كاهش توليد بدون شك با . يابد

ن توجه به نياز داخلي كشور، ميزا
 .صادرات را به شدت كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، اين    
موسسه كه دفتر مركزي آن در سنگاپور 
است برآورد كرده است توليد نفت 

 هزار 20خام ايران از چهار ميليون و 
  بشكه در روز سال گذشته ميالدي به سه 

 كاهش �٢٠١ميليون بشكه در سال 
 ايران كاهش توليد نفت. خواهد يافت

كه بنابر گزارش موسسه فاكت ناشي از 
فقدان سرمايه گذاري، فناوري قديمي 
و كهنه و تحريم نفتي است، روي 
صادرات نفتي ايران موثر واقع خواهد 

ميزان . شد و آن را كاهش خواهد داد
كاهش صادرات نفت خام ايران به 
. تقاضاي مورد نياز داخلي برمي گردد

ام مورد در حال حاضر ميزان نفت خ
نياز كشور براي پااليشگاه ها حدود يك 
و نيم ميليون بشكه در روز است كه در 
صورت ثابت ماندن اين نياز تا سال 

، صادرات نفت خام ايران از دو 2015
 هزار بشكه در روز به 200ميليون و 
 ميليون بشكه كاهش خواهد 5/1روزانه 

يافت، تازه اين هم در صورتي است 
 ميادين نفتي ايران كه نرخ بازيافت

تنزل نيابد و ايران قادر باشد نرخ 
از نگاه . بازيافت را ثابت نگه دارد

كارشناسان با توجه به مشكالت موجود 
و با توجه به پيري ميادين نفتي ايران 
در صورتي كه ساالنه سرمايه گذاري 
مناسبي در اين ميادين صورت نگيرد، 

  هزار200توليد نفت خام ايران ساالنه 
با توجه به اين . بشكه كاهش مي يابد

موارد و همچنين توسعه پااليشگاه هاي 
 هزار تا 800كشور كه پيش بيني شده 

يك ميليون بشكه به ظرفيت پااليشگاه 
ها افزوده شود، خبرگزاري بلومبرگ 
پيش بيني كرد صادرات نفت خام 

 به يك ميليون 2015ايران در سال 
 .بشكه در روز خواهد رسيد

  
عاوني كه از عملكرد م* 

پتروشيمي خبر ندارد و بدهي 
هاي خارجي را دليل جذب 

  !:سرمايه مي داند
  
 گزارش اعتماد، 87 آذر 16 در ◄

نخستين نشست مطبوعاتي : كرده است
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي 
روز گذشته در حالي برگزار شد كه 
آمار و ارقام كه مهم ترين فاكتورهاي 

در پاسخگويي معاون اقتصاد هستند 
عادل . وزير نفت جايي نداشت

نژادسليم در آنجا كه نمايندگان رسانه 
ها خواستار آمار و ارقام بودند، اظهار 
بي اطالعي كرد تا به عقيده بسياري از 
خبرنگاران نژادسليم عالقه يي به ارائه 

او پس از . آمار پتروشيمي نداشته باشد
سخنان كوتاه ابتدايي پاسخگوي 

او در پاسخ به . االت خبرنگاران بودسو
درباره اينكه با توجه به » اعتماد«سوال 

نزديك شدن به بازپرداخت برخي از 
پروژه ها كه عمالً توليد آنها به تاخير 
افتاده، چه برنامه يي براي بازپرداخت 
اين وام ها داريد، اظهار كرد؛ از منابع 
داخلي واحدهاي ديگر پتروشيمي 

 .پرداخت مي شود
وقتي خبرنگاري از او در مورد    

كمبود گاز در مجتمع هاي پتروشيمي 
پرسيد، او گفت؛ اميدواريم با قطع گاز 

او سپس به سوالي در . مواجه نشويم
مورد بدهي خارجي شركت ملي 
صنايع پتروشيمي اين گونه پاسخ 
گفت؛ در حال حاضر بدهي خارجي 

.  ميليارد دالر است10اين شركت 
 ادامه اين پاسخ استدالل نژادسليم در

از افزايش «جالبي را عنوان كرد؛ 
بدهي خارجي استقبال مي كنيم چون 
نشانگر جذب سرمايه باال در كشور 

  ».است
  
گزارش سازمان جهاني مبارزه *

ايران در : با فساد مالي و اداري
رده فاسدترين كشورها قرار 

 دارد
  

 گزارش دويجه وله آذر، 20در ◄ 
ان جهاني مبارزه با سازم: كرده است

ن يفساد مالي و اداري، جديدتر
گونه فسادها  گزارش خود پيرامون اين

. ه استرا در سطح جهان منتشر كرد
هاي اين سازمان،  به گفته يكي از مقام

ايران در رده كشورهايي است كه در 
آنها فساد مالي افزايش چشمگيري 

 .داشته است
 و سازمان جهاني مبارزه با فساد مالي   

 Transparency(اداري 
International ( هر سال پيرامون

وضعيت فساد مالي و اداري در مناطق 
اين . دهد مختلف جهان گزارش مي

بار موضوع گزارش  سازمان جهاني اين
 كشور 22فساد مالي در "خود را به 

 اختصاص "ي دنيا بزرگ صادركننده
ميكولوش مارشال، مسئول . داده است

امور اروپا و آسيا، در اين سازمان در 
وگو با بخش فارسي دويچه وله به  گفت

كند كه در مقايسه  اين مسئله اشاره مي
با ديگر كشورهاي جهان، ايران در 

ي كشورهايي است كه در آنها  رده
فساد مالي افزايش چشمگيري داشته 

 .است
هاي روسي و چيني،  شركت ●

مسئولين :  هستندها فاسدترين شركت
ي مبارزه با فساد مالي سازمان جهان

)Transparency International (
گويند، تاكنون اين نهاد پيرامون  مي

خواري كشورهاي جهان  وضعيت رشوه
  سوم بيشتر تحقيق كرده است، ولي اين

هاي بزرگ  بار اين سازمان شركت
ي دنيا را از  كشورهاي صادركننده

خواري مد نظر قرار  لحاظ فساد و رشوه
 .داده است

ميكولوش مارشال در خصوص    
: گويد ي اين تحقيقات، چنين مي نتيجه

ي دنيا،   كشور صادركننده22در ميان "
هاي بزرگ اروپاي غربي و  شركت

كانادا از لحاظ رشوه، در مقايسه با 
هاي روسي، چيني، مكزيكي،  شركت

برزيلي و حتي ايتاليايي، وضعيت بهتري 
ها كمتر  يعني اين شركت. اند داشته

 ".اند خواري بوده  مسايل رشوه لودهآ
ميكولوش مارشال،  : وضعيت ايران ●

 در "پرنسي ترانس "مسئول سازمان 
 بر اساس «: مي گويدامور اروپا و آسيا، 

آماري كه سازمان ما توانست به دست 
آورد، جمهوري اسالمي ايران از لحاظ 
ي  فساد اداري و مالي در رده
 .داردفاسدترين كشورهاي دنيا قرار 

ميزان رواج فساد در كشورها با نمره 
 است 10بهترين نمره . شود مشخص مى

ترين ميزان فساد  كه به كشورى با پايين
كارشناس اين سازمان . شود داده مي

جمهوري اسالمي ايران در ": گويد مي
 دارد، 2ي گسترش فساد مالي نمره  رده

ي  يعني به اين ترتيب در رده

خواري  ظر رشوهفاسدترين كشورها از ن
  ».گيرد قرار مي

هاي  ميكولوش مارشال به سخنراني    
خواري  نژاد عليه رشوه محمود احمدي
صحبت ": گويد كند و مي نيز اشاره مي

كردن  كردن يك چيز است، ولي عمل
بسياري از حاكمان مستبد . چيز ديگر

خواري در كشورشان  دنيا عليه رشوه
ن كنند، ولي اي هاي زيادي مي صحبت

ادعاهاي آقاي . يك ترفند سياسي است
 نژاد پيرامون مبارزه عليه  احمدي
برانگيز است و من   خواري پرسش  رشوه

كنم اقدام مشخصي عليه  فكر نمي
به نظر . خواري انجام داده باشد رشوه

، »پرنسي اينترنشنال ترانس«سازمان 
يكي از مشكالت اساسي ايران 

خواري است و اين معضل نيز  رشوه
 ».چنان به قوت خود باقي است مه
  

  ؟»لي مدولت وحدت«

 - واليت فقيه؟ -

  -نامزدها؟
  :جنبش دانشجوئي 

  
  

 -؟شاه سلطان حسين كيست
 هر كس نامزد شود :كروبي

  !نامزد است 
  

احمدي نژاد را : خامنه اي* 
شجاع و كارآمد و متعهد 
توصيف مي كند اما چه كسي را 
  :شاه سلطان حسين مي خواند؟

  
، خامنه اي در 87 آذر 24  در◄

دانشگاه علم صنعت حاضر شد و در 
غير «جلسه اي خالي از دانشجوو استاد 

اگر روزى در : ، از جمله گفت»خودي
جرئت  ميان مسئوالن كشور مسئوالن بي

و ضعيفى همچون شاه سلطان حسين 
پيدا شوند، حتى اگر در ميان مردم نيز 
شجاعت و آمادگى وجود داشته باشد، 

مملكت و جمهورى اسالمى تمام كار 
است چرا كه مسئوالن ترسو و مقهور، 

هاى  هاى شجاع را نيز به ملت ملت
سردار بزرگ .. .ضعيف تبديل مى كنند

 دفاع مقدس حاج "جاويد نشانِ"و 
و نيز رئيس جمهور احمد متوسليان 

انقالبي، متعهد، كارآمد، فعال و شجاع 
 از نمونه هاى بزرگ تربيت كنونى
اى برجسته در دانشگاه علم و نيروه

  .صنعت به شمار مى روند
  
خاتمي قرار بود نامزدي خود * 

را اعالم كند و حاال دو دلي 
به او فشار . خود را ابراز مي كند

مي آورند نامزد شود و بگويد 
 ...:شاه سلطان حسين نيست اما

  
غير . نياز به رمل و اسطرالب نيست  ◄

» اناصالح طلب«از احمدي نژاد، از 
كروبي نامزد رياست جمهوري است و 
مي گويد هركس ديگري از خاتمي و 
غير او نامزد شود، او كنار نمي رود و 
شب شمارش آراء نيز تا صبح نمي 

غير از او، خاتمي است كه پيش ! خوابد

 آذر، گفته مي شد كه او، در اين �٢از 
روز، در دانشگاه، خود را نامزد رياست 

  .جمهوري خواهد كرد
    رفتن خامنه اي به دانشگاه و اينگونه  

سخن گفتن او،  آنهم يك روز پيش از 
سخنراني خاتمي در دانشگاه، مجبور 
كردن خاتمي به انصراف از نامزد شدن 

در . از راه خراب كردن او تلقي شد
همين روز، تهديد نامه اي در سطح 

با اين . وسيع در دانشگاهها انتشار يافت
گاه حاضر شد اما حال خاتمي در دانش

نامزدي خود را اعالن نكرد و گفت 
در . دارد فكر مي كند! نمي گويد نه

عوض، بسيار در باره اهميت اطمينان از 
خوانده شدن آرآي مردم بدون تقلب 
و اين كه كساني مسئول باشند كه به 

باور داشته » ميزان رآي مردم است«
 �٢(شهاب نيوز . باشند، سخن گفت

است كه هفته اي پيش خبر داده ) آذر
چهره هاي «از آن، خاتمي به يكي از 

قول داده بود كه خود » شاخص نظام
آيا . را نامزد رياست جمهوري مي كند

بعد از سخنان روز پيش خامنه اي، دو 
آنها كه : دل نشد؟ او دو شرط دارد

قدرت را در اختيار دارند حمايت 
كنند و يا الاقل كارشكني نكنند و مردم 

آياوقتي ميگويد .ع باشندكم توق
قدرتمندان رژيم بگذارند رئيس 
جمهوري كارش را بكند، در حقيقت 
مي گويد رئيس جمهوري هر كس 
باشد، تا قدرت دارها نخواهند 

به سخن . تداركاتچي هم نخواهد شد
ديگر، مردم مي بايد از قدرت د ارها 

  .خلع يد كنند
      اما خامنه اي با فعال و شجاع و 

 انقالبي و كارآمد خواندن متعهد و
: احمدي نژاد  دو امر را مسلم كرد
بريدگي از واقعيت و درك او از 
كارآمدي و شجاعت و تعهد و انقالبي 
و بنا بر اين، اعترافش به بي كفايتي و 

هرگاه بنا . بزدلي و عهد ناشناسي خود
بر اين بود كه مردم رأي بدهند و آراء 
ي مردم با امانت و صداقت قرائت م

شود،  با وجود شدت مغضوبيت خامنه 
اي، سخنان او موجب شكست قطعي 
احمدي نژاد و پيروزي رقيب او، هر 

  .كس كه باشد، مي گشت
  گروهي از دانشجويان نزد خاتمي ◄

. رفته اند و از او خواسته اند، نامزد شود
 آذر خامنه اي محلي براي 24سخنان 

ورود در مبارزات انتخابات رياست 
از اين . باقي نگذاشته استجمهوري 

رو، خاتمي به دانشجويان گفته است 
. كس ديگري را بيابند و وارد كار كنند
از جمله سخنان او كه گوياي وضعيت 
واقعي است و انتقاد از خويش است، 

من نبايد زير بار آن انتخابات : اينست
انتخابات مجلس و رياست جمهوري (

كه در آن، احمدي نژاد به رياست 
اين كار . مي رفتم) وري رسيدجمه

  . اشتباه بود
  
آيا حوزه هاي ديني نيز دارند * 

از دروغي مي آسايند كه واليت 
  :فقيه است؟

  
  كتابي از آيت اهللا منتظري انتشار ◄

حكومت ديني و «يافته است با عنوان 
در اين كتاب كه پرسش . »حقوق انسان

 واليت را  -1و پاسخ است، او بصراحت 
  - 2ور مردم مي شناسد و از آن جمه

مردم را مجبور به رأي دادن به فقيه 
 الزم مي بيند كه فقيه – 3نمي داند و 

آيا . در حوزه اجرائيات دخالت نكند
تجربه معلوم كرده است كه دين و 
قدرت هرگاه با يكديگر در آميزند، 

  :فساد بزرگ ببار مي آيد؟
بايد دانسته شود كه نظارت :  منتظري●

 قوانين كشور و اسالمي بودن فقيه بر
 كه يكي از شكلهاي پيشنهادي –آنها 

اين جانب براي نظريه حكومت ديني 
 همچون ساير مدل هائي كه –است 

پيشنهاد كرده ام، بياني كلي است كه 

در صورت پذيرش آن توسط اكثريت 
مردم، بايد توسط كارشناسان مربوطه 
بطور كامل تعريف و حدود و ثغور آن 

و اين گونه نباشد كه . ددمشخص گر
، )يا شوراي فقهاي ناظر(فقيه ناظر 

هرچند واجد شرائط و عادل، قادر 
باشد در قوانيني كه با تخصص او و 

 با شرع بي ارتباط است، دخالت اساسا 
كرده و رأي و خواست خود را اعمال 

در اين زمينه، بايد با قراردادن . كند
 و عدم اتكاي –كنترل هاي بيروني 

ف به كنترلهاي دروني نظير عدالت صر
 مانع از هرگونه سوء استفاده –

  .احتمالي از اين منصب شد
چنان كه قبال نيز بيان كرده :  منتظري●

ام، شكل نظارت فقيه يا ساير اشكال 
پيشنهادي اين جانب براي حكومت 

. ندارديني، با نظريه انتخاب سازگ
هرچند محدوده واليت و اختيارات 

 و انتخاب. فقيه در آنها متفاوت است
فقيه از سوي مردم كه در صحبت ها و 
 به نوشته ها برآن تأكيد مي كنم، الزاما 

معناي حكومت فقيه و دخالت او در 
بلكه اصل . حوزه اجرائيات نيست

مقصود از آن، نظارت بر اسالمي بودن 
ه آن نيز در قوانين مصوب مي باشد ك

صورتي است كه مردم خواهان برپائي 
حكومت ديني و تصويب و اجراي 

در غير . قوانين اسالمي در كشور باشند
اين صورت، فقيه غير منتخب وظيفه اي 
بيش از ارشاد و بيان و ابالغ نظريات 
خود به مردم ندارد و نمي تواند 

 هرچند با كمك –ديدگاه خود را 
  .يل كند بر اكثريت تحم–اقليت 

و بطور كلي هدف اصلي و :  منتظري●
اساسي از واليت فقيه در جامعه اي كه 
مردم آن خواستار پياده شدن احكام 
اسالم هستند، همان واليت فقيه يعني 
اسالمي بودن قوانين كشور همراه با 
جريان كلي امور آن با رضايت مردم 

و اين هدف با هر شكل و مدلي . است
، كفايت مي از حكومت تأمين شود

 گفته ام، و همان گونه كه قبال . كند
واليت فرد يا افراد فقيه در اين زمينه 

 و طرح آن در .موضوعيت ندارد
نظريات علمي پيش از اين، با در نظر 
گرفتن شرائط و ساختار جامعه و 
مقبوليت و حاكميت فردي در انظار 

بنا بر اين،  اگر فرض . مردم بوده است
معه اسالمي به چنان شود در زماني جا

تكامل و رشد مذهبي و سياسي نائل 
آيد كه توسط نخبگان و كارشناسان 
اسالمي و احزاب مستقل و متعهد يا راه 
هاي ديگر بتواند حاكميت را در 

 كه مردم - چارچوب دستورات شرع 
 –خواهان پياده شدن آن هستند 

محدود كند، هدف از واليت فقيه 
  .تأمين شده است

 از آنچه بيان شد به دست : منتظري●
مي آيد كه حق واليت و فرمان دادن 
از آن خداوند است كه مالك تار و 

و در . پود هستي همه انسان ها است
مواردي كه خداوند شخص يا 
اشخاصي را براي اين امر تعيين و 

، اين حق را به منصوب نفرموده باشد
 –مردم تفويض كرده و انتخاب آنان را 

 با شرائطي كه بيان مشروط بر آن كه
 تنفيذ فرموده –نموده مطابق باشد 

  . است
آيا در نظريه نصب، : پرسش دوم* 

واليت از سوي خداوند و از طريق 
مردم اعطا مي شود، يا منبع مشروعيت 
مردم هستند و خداوند تنها صفات 
حاكم را مشخص كرده است؟  در 

نظام الحكم « كتاب 177 و 176پاورقي 
 شما چنين نسبت داده به» في االسالم

شده است كه به دليل انتقادات وارده، 
. كرده ايد: اصالح«نظريه قبلي خود را 

. هرچند به نظريه انتخاب وفاداريد
سئوال مشخص اينست كه اگر منبع 
مشروعيت را مردم مي دانيد و دامنه 
واليت را از قوه مجريه استثناء مي 
كنيد، آيا نمي توان گفت از نظريه 

نظارت «به نظريه »  انتخابيواليت«
  ؟ تغيير نظر داده ايد» فقها
  

  10 در صفحه
  
  

  ؟تهديد و تحبيب
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در نظريه نصب، خداوند : منتظري●
حق را به مردم داده است كه شخص 
واجد شرائط را براي تصدي امور خود 

پس حق انتخاب از . انتخاب كنند
طرف خداوند به مردم داده شده اما 

و در . انتخاب از سوي مردم مي باشد
ن نظريه منبع مشروعيت واليت در اي

زمان غيبت براي شخص غير معصوم، 
انتخاب مردم است نه نصب و جعل  

بر خالف نظريه نصب كه در آن . الهي
 مشروعيت واليت براي فقها مستقيما 

  .توسط جعل و نصب شارع است
» نظام الحكم«     و آنچه در پاورقي 

آمده، اشاره به همان نظريه تفكيك قوا 
 مطرح كرده ام و اخيرا  كه است

اساس آن نيز همان انتخاب مردم مي 
منتهي طبق نظريه تفكيك قوا، . باشد

متولي قوه مجريه الزم نيست فقيه 
هرچند در هر حال بايد با . باشد

  .انتخاب مردم باشد
هرگاه آقاي منتظري : انقالب اسالمي

توجه مي كرد كه حقوق انسانها را خود 
جرا كنند و نيايش ها را انسانها مي بايد ا

نيز، باز مردم خود مي بايد بجا آورند،  بنا 
بر اين، قانون اساسي، حقوق انسان و 
حقوق جامعه ملي و نيز اصول راهنماي 

استقالل و آزادي و (واليت جمهور مردم 
و اصول ) رشد بر ميزان عدالت اجتماعي

راهنماي قضاوت سازگار به حقوق انسان 
هيأت . بر مي گيردو حقوق ملي را در 

نظارتي كه در قانون اساسي پيش بيني 
مي شود، كارش اينست كه مطمئن شود 
قوانين موضوعه مخالف اصول قانون 

تحول بس مهمي كه در .  اساسي نباشند
انديشه نظريه پرداز واليت فقيه مشاهده 
مي شود، گوياي آنست كه كوششهاي 
نظري و نيز تجربه عملي واليت مطلقه 

زديك است كه دين را از واليت فقيه، ن
فقيهي برهد كه نه آموزش قرآن كه 

رفتن . آموزش افالطون و ارسطو است
خامنه اي به دانشگاه اعتراف است بر بي 
اعتبار شدن واليت فقيه و مرجع فكري 

ترس او از دانشگاه و . گشتن دانشگاه
دانشجو را ن نيز بازگو مي كند وگرنه 

ه علم و رفتن بدون اطالع به دانشگا
صنعت و در تاريك و روشن، سالن را از  
سر سپرده ها پر كردن و پيش از حضور 
دانشجويان در دانشگاه، دربهاي سالن را 
بستن، جز خفت و ترس چه در بر دارد؟  
او نيز مي داند زمان واليت فقيه سرآمده 

  .است
  
خطري كه احمدي نژاد براي *

 دولت وحدت ملي -نظام است 
  ...في و دولت ائتال–
  
 به دنبال هشدار خامنه اي به ◄

از تحوالت اجتماعي «فرمانده سپاه كه 
طرح «و مانورها، نوبت به » غافل نباشيد
نخست بخوانيد . رسيد» وحدت ملي

هرآنچه را كه در باره اين طرح گفته 
  :اند
، شهاب نيوز گزارش 87 آذر 20 در ●

 ي مرعشني حسديس: كرده است
 يسازندگ حزب كارگزاران يسخنگو

 اني آقاداري از ديادداشتيبا انتشار 
 با سران يبي باهنر و حب،يعسگراوالد

 مبارز درباره محمود تيجامعه روحان
 خبر داد و اعالم كرد كه نژاد ياحمد

 سه چهره شاخص اصولگرا هشدار نيا
 جمهور سي رئنينه كشور با ا«اند  داده
 آن قابل اداره كردن يها استيو س

 !» قابل اصالحنژاد ياست و نه احمد
 كه با يادداشت ني در ايمرعش     

ظهور و افول طرح دولت «عنوان 
ده، با اشاره به كر منتشر »يوحدت مل

 هواداران معدود سابقه يهجوم ب«
 به طرح وحدت نژاد ي احمديآقا
 شاخص يها  چهرهيها تي و حما»يمل

در : اصولگرا از دولت نهم نوشته است
 از انياصولگرا يها تيمقابل همه حما
 و دولت نژاد ي احمديشخص آقا

 همواره به نژاد ي احمدي آقاشان،يا
 داشته و ي ابزاريجناح اصولگرا، نگاه

 و ي واقعي به همكاريا  عالقهگاه چيه

 نشان نداده اني با اصولگراافتهي سازمان
 . است
... آذر، بعد از آنكه كيهان و 20 در ●

 به اصالح طلبان تاخت بردند كه چرا
طرح وحدت ملي را پيش مي كشيد، 

 زيچ «:هاشمي رفسنجاني گفته است
 طرح به صورت ني است كه ايجالب

 طرح را نيا. شود يعوامانه مطرح م
 مطرح كردند ينور  ناطقياول آقا

بعد هم . ستنديطلبان ن كه جزء اصالح
 او هم ه مطرح كردند كيجاني الريآقا

  بعد هم جامعه. ستيطلبان ن جزء اصالح
 مبارز با خواست تيوحانر

 داني به ميبي باهنر و حب،يعسگراوالد
 آن را ي كرباسچي آقاي فقط وقت. آمد

قبول كرد، موج برگشت و گفتند 
 .اند  را مطرح كردهنيطلبان ا اصالح
 طرح نيطلبان با ا  كه اصالحيدر حال
 ني اشي طرح معناني اراي ز.مخالفند

 اصولگرا و يجمهور سياست كه رئ
 ي طرح آقانيمشترك باشد، ا نهيكاب

  . ديناطق است و آن را وارونه نكن
 صي مجمع تشخري دب،ييمحسن رضا ●

 يمصلحت نظام و از نامزدها
 انتخابات نيشي دوره پياصولگرا

 در روزي كه دزي نيجمهور استير
، موانع و راهكارها 44 اصل شيهما

 ني اهيشركت كرده بود در حاش
 از موافقت خود با طرح شيهما
من :  خبر داد و گفتيحدت ملو

 كارآمد و متعهد يمعتقد به دولت ائتالف
 .هستم
 ي را آقايطرح دولت وحدت مل   
اند كه هم   طرح كردهينور ناطق 

طلبان تا به   و هم اصالحانياصولگرا
. اند حال با آن مخالفت كرده

 دولت از آنجا كه ي حامانياصولگرا
 وحدت ي دولت ائتالفليطرح تشك

عبور از  «گري ديرو را يمل
 در انتخابات »نژاد ياحمد

 دانند، ي مندهي سال آيجمهور استير
 ي مرزبنددهي اني به شدت با اكسوياز 

 دهند ي محي ترجگري ديدارند و از سو
  .  نشودي تلقيجناح  درونيا كه پروژه

 گزارش خبرنگار به، 87 آذر 21در 
 دولت لي طرح تشكوز،ين شهاب

 ي از سوبار ني كه نخست»يوحدت مل«
 مطرح شد و ياالسالم ناطق نور حجت
عبور از « از طرح يگري ديرو

 ي طشود؛ ي محسوب م»نژاد ياحمد
 ني آتش حمالت سنگري زري اخيروزها
 به دولت قرار داشته كي نزديها رسانه
 و هاني كرنا،ي اري نظييها رسانه. است

 ي فارس كه به خوبيخبرگزار
ت  قدري طرح به معناني ادانند يم

 و معتدل لي اصيها هيگرفتن ال
 يها هي شدن النينش هياصولگرا و حاش

 و نوظهور كشور است؛ در يافراط
 طرح تا آن ني خود به اياسيحمالت س

 ي رفتند كه آن را طراحشيجا پ
دشمنان « و »لياسرائ «،»كايآمر«
 به كيمحافل نزد! اندند خو»رانيا

 دروغ كي در نيدولت همچن
 دولت ليك طرح تشز،يآم مصلحت

طلبان   اصالحشنهادي را پ»يوحدت مل«
 كردند ي معرف»ييكايطرح آمر «كيو 

تا هرگونه تالش جهت اجماع 
 از ري به غييداي حول كاندانياصولگرا

اكنون با   را از همنژاد يمحمود احمد
 .شكست مواجه سازند

 ني سنگي فضاني كه در ايطي شرادر   
 دولت لي طرح تشكشد يتصور م

 به شهي همي برا»يوحدت مل«
 ني ااني سپرده شده و بانيفراموش
 را به نفع محمود دانيطرح م
 ي خالي واني و حامنژاد ياحمد
 اهللا تي آرمنتظرهياند؛ ورود غ كرده

االسالم   و حجتي رفسنجانياكبر هاشم
 به يا  تازهن جاي اكبر ناطق نوريعل
 .دي طرح بخشنيا
حجت االسالم ) شنبه سه( گذشته روز   
 دفاع كي در ي ناطق نورنيالمسلمو 
 كرد كه دي طرح تاكني از ارمنتظرهيغ

 تنها راه ،»يدولت وحدت مل «ليتشك
 كشور است و دولت يحل مشكالت فعل

 موجود و يروهاي از تمام ندي باندهيآ
 و دغدغه ني كه درد ديهمه كسان

 . دارند، استفاده كندرانيا
 كه به سرعت در حي دفاع صرنيا   

 يها قرار گرفت و حت ر رسانهصدر اخبا
 آن را به زي نيس يب ي مانند بييها رسانه

 بود يتمام جهان مخابره كردند در حال
 امروز چهارشنبه، يعني روز بعد كيكه 
 سي رئي رفسنجاني اكبر هاشماهللا تيآ

 به بار ني نخستي برازيمجلس خبرگان ن
ن طرح پرداخت و ي از ايدفاع علن
برخورد  « طرح را بهنيمخالفان ا
 متهم »قيوارونه كردن حقا«و » عوامانه
 .ساخت

عضو  آذر، سيد رشا اكرمي، 23در  ●
، شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز

 ايده دولت وحدت :به ايلنا گفته است
ملي مربوط به ناطق نوري،محسن 

 جزييات . استرضايي و علي الريجاني 
ايده دولت وحدت ملي را بايد خود 

 .ضيح دهنداين آقايان تو
تجربيات گذشته به ما آموخته است     

كه براي اداره مملكت بايد از همه 
استعدادهاي افراد مجرب در بدنه 
اجرايي كشور استفاده كرد در غير اين 

هاي سنگيني بر كشور   صورت هزينه
 .شود  وارد مي

 آذر، دكتر يزدي در مصاحبه 23 در ●
در ايران اگر همه : با ايلنا گفته است

ها بپذيرند كه جامعه با يك سري   گروه
 سابقه ملي رو به رو است،  مشكالت بي

تصميم سازان كشور بايد به ضرورت 
 . پاسخ مثبت بدهند"وفاق ملي"
  
گزارش كوتاه در باره چرائي * 
و كاستي » طرح وحدت ملي«

  :هاي آن
  
 دفاع خامنه اي از احمدي نژاد دو -1

معني اول اينست : معني در بردارد
خامنه اي خواسته است زمينه را بسنجد 

دولت «و به ترتيبي خود را از شر 
چون ديده است . بياسايد» يكدست

زمينه وجود ندارد، به دفاع قاطع از 
معني دوم . احمدي نژاد پرداخته است

آن اينست كه خامنه اي را توانا به 
كاري نمي يابند و بر آنند كه خود 

ژيم ائتالفي ميان گرايشهاي مختلف ر
.  ايجاد كند و شر احمدي نژاد را بكنند
بهر يك از دو معني، شكست خامنه اي 

  .قطعي است
  توان سركوب رژيم به انتها رسيده - 2

 سال، هرچه توان داشته، 30طي . است
. بسيج كرده و بكار گرفته است
جنبشهاي گوناگون، بخصوص جنبش 
دانشجوئي، اعالن شكست سياست 

 رژيم خود را حاال ديگر. سركوب است
براي روياروئي با جنبش عمومي مردم 

  .آماده مي كند
  تخريب مرتب اقتصاد كشور و - 3

گراني افسار گسيخته و بيكاري و فساد و 
رانت خواري كه رژيم و متصديان 
اقتصاد را در زمره فاسدترين دولتها و 
مديران اقتصادي جهان قرار داده 
است،  نه چشم انداز ماه هاي آينده، 
كه چشم انداز هفته ها و بسا روزهائي 
را تيره و تاريك كرده است كه از پي 
يكديگر مي آيند و جز تورم و بيكاري 

براي . و يأس و خشونت نمي آورند
مقابله با اين وضعيت، نياز به فضاي باز 

هرگاه طراحان طرح . سياسي است
وحدت ملي آن را رها كنند، معناي 

امنه  آذر خ24آن اينست كه سخنان 
 مالي به –اي، اخطار مافياهاي نظامي 

طراحان طرح است كه مي بايد دم 
و اگر ادامه بدهند، دليل . فرو بندند

ضعف روز افزون خامنه اي و مافياهاي 
  . مالي است–نظامي 

 اما كاستي اول و بزرگ طرح – 4
آن صوري » ملي«اينست كه صفت 

زيرا ملت غايب است و . است
ر طرح، مي بايد در گرايشهائي كه بنا ب

دولت ائتالفي شركت كنند، پايگاه 
يعني اين كه . اجتماعي واقعي ندارند

اگر آزادي باشد و مردم بتوانند كساني 
را انتخاب كنند كه خود مي خواهند، 
. به اين گروهها  رأي نخواهند داد
وحدت ملي يعني حضور تمامي ملت 
در دولت نه يعني حضور تمامي 

  .در دولتگرايشهاي ضد ملت 
حتي اگر قرار باشد گرايشهاي  – �

موجود در رژيم در تشكيل حكومت 
شركت كنند، بدون برقراري امنيت 
هاي قضائي و سياسي، يعني فضائي كم 
و بيش باز،  ممكن نيست بكاري توانا 

و فضاي باز سياسي همان . شود
كابوسي است كه خامنه اي و مافياهاي 

 مالي بشدت از آن وحشت –نظامي 
  . دارند

 اجراي چنين طرحي نياز به كوتاه – 6
و ) سه قوه (كردن دست سپاه از دولت 

اقتصاد و سياست هاي داخلي و 
سخنان فيروز آبادي، در . خارجي دارد

حمايت شديد از احمدي نژاد و حمله 
شديد به اصالح طلبان، وحشت سران 
مافياها را از باز شدن فضاي سياسي 

  .كشور، آشكار مي كند
 در رژيمي كه حرف آخر را خامنه – 7

اي مي زند، حكومت ائتالفي بي معني 
مجموع سه ( است چه رسد به دولت 

براي اين كه دولت .  وحدت ملي) قوه
اتحاد ملي معني پيدا كند، مي بايد از 

واليت «خالي و از » واليت فقيه«
  . پر شود» جمهور مردم

  

جنبش دانشجوئي در مرحله 
  :مرگ بر ديكتاتور

  
گزارش مفصلي در باره : نقالب اسالميا

جنبش دانشجوئي واصل شد و در سايت 
انقالب اسالمي در دسترس مطالعه قرار 

در اين مجموعه رفتن خامنه . داده شد
اي و خاتمي به دانشگاه و نيز جنبشهاي 

 از نظر خوانندگان ،اعتراضي دانشجويان
 بحثي ، به كوتاهي،در اين جا. مي گذرد
ه در محيط هاي وريم كآرا مي 

  :دانشجوئي جريان دارد
دانشجويان بسياري بر اين نظر  ◄

هستند كه مي بايد خاتمي را راضي 
. كرد نامزد رياست جمهوري شود
استدالل آنها اينست كه اگر احمدي 

 سال ديگر رياست جمهوري 4نژاد 
كند، ايراني را باقي نخواهد گذاشت تا 
  . كه ما از استقالل و آزادي آن دم زنيم
    صداي امريكا نيز زمينه و مايه 
تبليغش اينست كه بيچارگي ايران از 

اگر . تقدم استقالل بر آزادي است
آزادي را مقدم بداند مي تواند از 
قدرت امريكا در بدست آوردن آزادي 

تبليغ كنندگان نادان .  استفاده كند
نمي دانند كه، در ايران، استقالل از 

و القاي آزادي جدائي ناپذير است 
تقدم يكي بر ديگري، توجيه محروم 

چنانكه . كردن مردم از هر دو است
معناي اين تبليغ اينست كه ايرانيها 
سلطه امريكا را بپذيرد تا آزادي بدست 

لنگه كفش روزنامه نگار عراق !  بياوريد
كه بسوي بوش پرتاب شد، فرياد تحقير 
شده اي بود كه آزادي نيست و 

 و موشك و داغ دموكراسي كه با بمب
ارزاني شده «و درفش، به مردم عراق 

  . ، قالبي است»است
     بهر رو، در محاصره دستگاههاي 
تبليغاتي، دانشجوياني به حداقل 
آزادي قانع شده اند و به اين نظر 
رسيده اند كه با بازگشت خاتمي به 
رياست جمهوري، اين حد اقل را پيدا 

 مي توانند نشريات داشته. مي كنند
باشند، تحرك داشته باشند، كشورشان 

  ...را حفظ كنند و
     دانشجويان ديگري بر اين باورند 
كه وقتي مركز قدرتي وجود دارد كه 
تصميم گيرنده واقعي است، نامزد شدن 
خاتمي، نخست تعهد در برابر آن مركز 

معني مي دهد و جز اين نيز متصور 
، با وجود بي 76در سال . نيست

و محكوميت » رهبر«ل اعتباري كام
، خاتمي ...رژيم در دادگاه ميكونوس و

با استقبال جوانان و زنان و ديگر قشرها 
به رياست جمهوري رسيد اما وظايف 
خود را در رابطه با مركز قدرت، 
تعريف كرد و هدف خويش را حفظ 

  . نظام شناخت
     در حال حاضر، در همان حال كه 

تر از آن خامنه اي در ايران، بي اعتبار 
روز است، اما بگمان او، امريكا ناتوان 
گشته است و دنيا در بحران اقتصادي 

سخن او در . است و دست او باز است
 آذر، جز اين معني نمي داد كه 24

رئيس جمهوري را من معين مي كنم و 
رئيس جمهوري  احمدي نژاد و يا 

او . كسي در قد و قواره او است
خواند خاتمي را شاه سلطان حسين 

  .يعني نيا
    اما حرفهاي خاتمي نيز بوي شديد 
يأس و جا خوردن را مي دادند و 
حاكي از اين بودند كه تا مركز قدرت 
همراه نشود و يا دست كم كارشكني 
نكند، از رئيس جمهوري كاري ساخته 

هرگاه قرار باشد به استدالل . نمي شود
او عمل شود،  نبايد از شعار مرگ بر 

س نشست بلكه مي بايد از ديكتاتور پ
آن عبور كرد و واليت مطلقه فقيه را 
الغا و واليت جمهور مردم را برقرار 

عالوه بر اين، اختيار آزادي .  كرد
محدود در دست قدرتي است كه آن 
را اعطا مي كند و نه در دست استفاده 

بنا بر اين، حتي وقتي . كننده از آن
 مراد از آزادي، فضاي آزاد است،  اين
مردم هستند كه مي بايد آن را ايجاد 

  .كنند و گسترش دهند
  

مافياي حاكم بر 
جنايتكاران : واواك

  :گرداننده واواك
  
  

     باز گرديم به دنباله نوشته شهبازي 
قتلهاي «در باره مهرداد عليخاني و 

  :» زنجيره اي
آقاي حسينيان در ميان متهمان ...    «
 را اي يك چهره اصلي هاي زنجيره قتل

» جناحي«گذارد تا تصوير  مسكوت مي
. را كه از پرونده ساخته فرونريزد

يكي از سه ) صادق(مهرداد عاليخاني 
چهره مؤثر، و مؤثرترين فرد در اجراي 

اي، بود و تمامي  هاي زنجيره قتل
ها با مشاركت و هدايت و حضور  قتل

. مستقيم فيزيكي او انجام شد
» دقصا«هاي ارائه شده از سوي  تحليل

هاي  نقش اصلي در انتخاب سوژه
ها داشت و رهبري و هدايت  قتل

  . عمليات نيز با شخص او بود
  : سابقه خانوادگي

صادق به خانواده عاليخاني تعلق      
اصغر عاليخاني،  پدرش، علي. داشت

پسرعمه دكتر علينقي اميرعاليخاني 
دولتمرد و ) معروف به دكتر عاليخاني(

 هلوي دوموزير سرشناس حكومت پ
دوست و معاون امير اسداهللا او  .بود

وزير و وزير دربار و نفر  علم، نخست
  . دوم حكومت پهلوي دوم، بود

علينقي عاليخاني و برادرانش،      
ترين روابط  مسعود و محمدباقر، نزديك

هاي اطالعاتي بريتانيا و  را با سرويس
برادر كوچك، مسعود . اسرائيل داشتند
  ، تحصيالت )عاليخاني(اميرعاليخاني 

خود را در رشته كشاورزي در اسرائيل 
به پايان برد و از آن پس چهره اصلي 

 سرويس اطالعاتي اسرائيل در  شبكه
درباره ارتباطات مسعود . ايران بود
) موساد(» سرويس زيتون«عاليخاني با 

  . اسناد متعددي موجود است
آقاي حسين شريعتمداري در     

 روزنامه كيهان 1381 بهمن 8سرمقاله 
  به خويشاوندي نزديك مهرداد 

  11 در صفحه

  ؟تهديد و تحبيب
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  با مسعود عاليخاني، ) صادق(عاليخاني 
) موساد(» زيتون«عضو برجسته شبكه 

  . در ايران، اشاره كرده است
   سيد مصطفي كاظمي معاون امنيت 
دوران دري نجف ابادي و از مسئولين 
اطالعات دوران فالحيان و فرد نزديك 

د امامي كه در جريان كليه قتل به سعي
. ها و ترورهاي وزارت اطالعات بود
وي از بچه هاي اطالعات شيراز بود كه 
در قتل آيت اهللا رباني شيرازي و يكي 
از سران ايل بختياري خود شخصا 

وي در . فرمانده عمليات بوده است
كل اطالعات دراستان ابتدا مدير 
 درزمان وزارت  بعدا.فارس شد

ي دري نجف آبادي درجايگاه قربانعل
نيت وزارت اطالعات  امجانشين معاون
موسوي وقتي خطر را . قرار گرفت

خيابان استاد در  نزديك مي بيند 
 تعدادي ، كوچه شيرين-اللهي  نجات

از معاونان از جمله مسئول حفاظت را 
خواند و پس از نماز جماعت  فرا مي

ظهر و عصر به امامت عاليخاني اظهار 
دانيد ما  همانطوريكه همه مي«: رددا مي

ها  به دستور مستقيم آقاي دري اين قتل
را انجام داديم و مشكلي متوجه ما 
اي  نيست و نظام بايد خود چاره
اش  بينديشد نه اينكه ما چند نفر هزينه

   »  .را بپردازيم
از ) رضا اصفهاني (  مرتضي قبه ●

در آخرين .  مسئولين دفتر واواك بود
ئوليت دفتر سعيد امامي را بر روزها مس

عهده داشت و بعد دستگير و اخراج 
او از بازجويي و شكنجه و . شد

سربازجويي به نزديكي با سعيد امامي 
وي . رسيد و فرد مورد اعتماد وي بود

برادر قبه، مسئول دفتر شهردار تهران 
  . كرباسچي بود

 حجت االسالم خزاعي  رييس دفتر ●
 در زمان كواواو مسئول انتشارات 

وي قبل از .علي فالحيان كه اخراج شد
او نيز .  قم بود واواكن مسئول آ

سوابق گسترده اي درصدور احكام 
   .سركوب مردم دارد 

 حاج حسين معصومي شوهر خواهر ●
علي فالحيان و از مسئولين اقتصادي 

وي در برخي از . اين وزارت خانه بود
ترورهاي خارج از كشور دست داشت 

 ماموريت درخارج از كشور و در يك
  . مجروح شد و به ايران باز گشت 

 حاج حسين فالحيان، برادر حاج ●
علي فالحيان، وزير واواك و رييس 
. دفتر وي بود و سالها در اين مقام ماند 
وي عالوه بر آن مسئول گروه 
اقتصادي را عهده دار بود و همراه با 
وي در يگان ويزه اطالعات كميته هاي 

و در كليه .  اسالمي همراه بود انقالب
  .فعاليتهاي واواك شركت داشت 

  
اسامي مؤسسان و اداره كنندگان ●

 :واواك
در پايان اين بخش بار ديگر اسامي 
وابستگان به اين وزارتخانه را مي 

  آوريم 
 حجت االسالم محمد محمدي نيك -1
  . ريشهري  اولين وزير واواك–
 حجت االسالم علي فالحيان  -2

  .ين وزير واواكدوم
 حجت االسالم علي يونسي ادريسي -3

  .سومين  وزير واواك
 حجت االسالم قربانعلي دري نجف -4

  .ابادي  چهارمين وزير واواك
 حجت االسالم غالمحسين محسني -�

  .اژه اي  پنجمين  وزير واواك
 اصغر - حجت االسالم محمد صادق -6

 نماينده خامنه اي در –مير حجازي 
  .واواك

 حجت االسالم محمد شفيعي  معاون -7
  .اطالعات مردمي واواك

 حجت االسالم محمدي گلپايگاني  -8
  .نماينده رهبري در واواك

 حجت االسالم مصطفي پور -9
  .محمدي  معاون خارجي واواك

 حجت االسالم روح اهللا حسينيان -10
 نماينده قوه قضاييه – حاجي حسيني –

  .در واواك

 معاون  حجت االسالم آشنا-11
  .واواك

 حجت االسالم خزايي مدير دفتر -12
  .وزير واواك

 حجت االسالم پور قناد  معاون -13
پور محمدي در بخش خارجي 

  .واواك
 حجت االسالم حسين فالحيان  -14

برادر علي فالحيان از معاونين سابق 
  .واواك

 حجت االسالم علي معصومي  -15
شوهر خواهر علي فالحيان، عضو بخش 

  .دي واواكاقتصا
حجت االسالم مجيد انصاري از -16

 اطالعاتي در دهه -نيروهاي قضايي
  . شصت
حجت االسالم سيد كاظم اكرمي -17
 اطالعاتي در -  از نيروهاي قضايي –

  . دهه شصت
حجت االسالم  سيد هادي خامنه -18

  اطالعاتي در - اي  از نيروهاي قضايي 
   .دهه شصت

 حجت االسالم  محمد موسوي -19
 –وئيني ها از نيروهاي اطالعاتي خ

  .  شصتقضايي در دهه 
 حجت االسالم دعاگو  از نيروهاي -20

   . اطالعاتي در دهه شصت–قضايي 
 – حجت االسالم ابراهيم رازيني  - 21

   .از نيروهاي رده باالي واواك
 حجت االسالم عليخاني از -22

  .نيروهاي اطالعاتي در دهه شصت
از نيروهاي  حجت االسالم نواب -23

  .اطالعاتي در دهه شصت
 حجت االسالم حميد روحاني از -24

  .نيروهاي اطالعاتي در دهه شصت
 حجت االسالم حسن روحاني از -25

  .نيروهاي اطالعاتي در دهه شصت
 حجت االسالم علي رازيني از -26

  .معاونين وزارت واواك
 حجت االسالم مرادي از نيروهاي -27

  .وابسته به واواك
حجت االسالم مهاجري از  -28

  .نيروهاي وابسته به واواك
 حجت االسالم زرندي  از -29

   .نيروهاي وابسته به واواك
 حجت االسالم  موحدي كرماني – 30
 از نيروهاي مرتبط با وزارت –

 .اطالعات
اسالمي معاون – سعيد امامي - 31

  .امنيت واواك
) صادق مهدوي( مهرداد عاليخاني - 32

  .نيت واواكقائم مقام ام
قائم )   موسوي ( مصطفي كاظمي -  33

  .مقام امنيت واواك
  . علي ربيعي از معاونان واواك-  34
  . سعيد حجاريان  از بانيان واواك-�3
حسين شريعتمداري با نام مستعار  -36

 مدير كل امور ،حسين معصومي
  . واواكاجتماعي و مشاور

نمين با نام مستعار  مهدي سليمي -37
 معاون طرح ،فقاريمهدي ذوال

  .واواكوعمليات داخلي 
 حسين صفار هرندي از مقامهاي - 38

  .بخش رسانه اي واواك
  حسن رحيم پور ازغدي از بخش -39

  .رسانه اي واواك
 محمد نوريزاد  از بخش رسانه اي -40

  .واواك
 علي حسين پناه از بخش رسانه اي -41

  .واواك
 مرتضي نبوي از بخش رسانه اي -42

  .واواك
 مرتضي انبارلويي از بخش رسانه -43

  .اي واواك
 علي الريجاني  از بخش رسانه اي -44

  .واواك

 عزت اهللا ضرغامي از بخش رسانه - �4
  .اي واواك

 سرافراز  از بخش رسانه اي -46
  .واواك

 مهدي نصيري  از بخش رسانه اي -47
  .واواك

 محمد مهاجري  از بخش رسانه -48
  .اي واواك

رامين  از بخش رسانه  محمد علي -49
  .اي واواك

 – گودرزي – عبدالحميد محتشم - �0
  .از بخش رسانه اي واواك

 حسين انتظامي  از بخش رسانه - �١
  .اي واواك 

 شهريار زرشناس  از بخش رسانه - �٢
  .اي واواك

 حسن شايانفر از بخش رسانه اي - �٣
  .واواك

  داوود رحماني  از مديران رده - ��
  .باالي واواك

 هاشم ناصريان  از نيروهاي رده - ��
  .باالي واواك

 محمد محسني  از مديران كل -  �
  .واواك

 مرتضي فيروزي  از نيروهاي - �٧
 .واواك

 �جيم دال با نام مستعار جوانشير - �٨
عامل ترور  �عضو ارشد معاونت عمليات

  .مصطفي چمران
كاظم الهوتي با نام مستعار احمد - �٩

 ه اروپاي كارگر مدير كل عملياتي حوز
  .واواكمركزي 

اكبر خوش كوش با نام مستعار  -60
عضو ارشد معاونت  �اكبر اكبري

از جمله، .  واواكعمليات برون مرزي
  . ترور بختيارمجري طرح

 با نام مستعار �مهدي روشن - 61
مسعود  مدير كل عمليات استان تهران 

  عامل قتل پروانه اسكندري و  واواك
 مستعار اكبر  با نام�اكبر محسني -62

 سرويس معاونت عمليات �گودرزي
عامل قتل محمد جعفر  و  واواك
  .پوينده

سرويس معاونت  �مهدي رياحي -63
عامل ترور صياد  واواك وعمليات
  .شيرازي

 مدير كل عملياتي �مسعود توانا -64
عضو  و   واواك�حوزه اروپاي غربي

  .»محفل قتلهاي زنجيره اي«
س  سروي�موسي محمدي نسب - � 

 عامل � واواكعملياتي اداره كل چپ
  .قتل بانو اشرف السادات برقعي

سرويس  ) سيامك (�خسرو براتي-66
 عامل قتلهاي  واواك و معاونت امنيت

 فاطمه قائم مقاميو سيامك سنجري 
  ... و
 در شـعبه  واواك اسالمي  بازجوي   -67
  . زندان اوين7
 در  واواك دكتر فاضـل  بـازجوي        -68

  . اوينشعبه هفت زندان
 واواك مجتبي حلـوايي بـازجوي    -69

  . در زندان اوين
 جمـــال اصـــفهاني  ســـربازجوي -70

  .209 در زندان اوين بند واواك
 محمد منتظري كه باتفـاق مهـدي        -71

هاشمي دستگاه اطالعاتي جداگانـه اي      
  . داشت
 محمـــد عطريـــانفر از نيروهـــاي -72

  . بودواواكبازجويي 
ي رده  محمد رضا نقدي  از نيروها-73

  .واواكباالي 
از ) محمد حيدري(  محمد غرضي -74

كميته چي ها در سال اول انقالب كه 
فرزند آيت اهللا طالقاني را دستگير 

  .كردند
 صدر االسالم  از نيروهاي بلند پايه - �7

  .  در نيروي انتظاميواواك

از )  مطهري ( عزت شاهي -76
  .نيروهاي اطالعاتي در دهه شصت

 اسي تيغ (خاري  اسماعيل افت-77
از نيروهاي اطالعاتي كميته در ) كش

  .دهه شصت
 يوسفي از نيروهاي اطالعات در -78

  .شمال كشور
 رحيمي  از نيروهاي اطالعات در -79

  .زندان اوين
  در واواك رضايي از بازجويان -80

  .زندان اوين
 در واواك رضا غالمي بازجوي -81

  .زندان مشهد
بازجويان  مرتضي شاه مرادي  از -82

  . در زندانواواك
  در واواك بوذري  از بازجويان -83

  .زندان
 طباطبايي از بازجويان  زندان -84

  .اوين
 سعيد مظفري از نيروهاي - �٨

  .اطالعات در دهه شصت
 حبيب داداشي از نيروهاي -86

  .اطالعات در دهه شصت
تقي محمدي  از نيروهاي -87

  .اطالعات در دهه شصت
ن  از نيروهاي نظامي  الياس نادرا-88
  . اطالعاتي در دهه شصت–
 محمد باقر ذوالقدر  از نيروهاي -89

 اطالعاتي از سال اول انقالب –نظامي 
  .بدين سو

 عباس يزدان پناه  از نيروهاي -90
  .اطالعات در دهه شصت

 خليل اشجعي  از نيروهاي -91
  .اطالعات در دهه شصت

 مهندس خالدي  از نيروهاي -92
  .در دهه شصتاطالعات 

 دكتر گالب بخش  از نيروهاي -93
  . اطالعات در دهه شصت

 محسن ميردامادي از نيروهاي -94
  .اطالعات در دهه شصت

رئيس اطالعات   محسن رضايي -95
سپاه و فرمانده كل سپاه بعد از 

   .60كودتاي خرداد 
 مرتضي الويري  از نيروهاي -96

  .اطالعات در دهه شصت
ز نيروهاي  حسين فدايي  ا-97

  .اطالعات در دهه شصت
 مرتضي رضايي  از نيروهاي -98

  . نظامي در دهه شصت-اطالعاتي 
 رضا سيف اللهي  از نيروهاي - 99

  .اطالعاتي نظامي در دهه شصت
هدايت اهللا لطفيان از نيروهاي - 100

  .اطالعاتي نظامي در دهه شصت
 علوي تبار  از نيروهاي اطالعات - 101

  . در دهه شصت
 محمد سالمتي  از نيروهاي - 102

  . سياسي  در دهه شصت–اطالعاتي 
 بهزاد نبوي  از نيروهاي - 103

او .  سياسي در دهه شصت-اطالعاتي 
  . در سالهاي اول، در كميته انقالب بود

 محمد بروجردي  از نيروهاي - 104
  . نظامي در دهه شصت–اطالعاتي 

 سيد جواد حجازي از نيروهاي - �10
  .اناطالعات در همد

 چهار دولي  از نيروهاي اطالعات - 106
  .در همدان

 محسن آرمين  از نيروهاي - 107
  .  نظامي در دهه شصت–اطالعاتي 

حسين اهللا كرم از اعضاي سپاه - 108
مأمور سركوب در تهران با عنوان 

  . »حزب اهللا«گرداننده 
 مسعود ده نمكي  از گردانندگان - 109

  .انصار حزب اهللا در  دهه هفتاد
 صادق اشك تلخ  از مأموران - 110

  واواك مأمور سركوب در كرمانشاه 
كميل كاوه  از مأموران واواك - 111

  .مأمور سركوب در اصفهان

 اصغر نوجوان از نيروهاي - 112
  . نظامي در دهه هفتاد–اطالعاتي 

ابوالفضل قدياني  از نيروهاي - 113
  .اطالعات در دهه شصت

 –پاهي  عليرضا افشار  از افراد س- 114
  .واواكي از دهه شصت تا به حال

 عليرضا صداقت  از  مأموران - �11
  .واواك در بازجويي و روانگرداني

ميد رسولي پرسنل امنيت  ح- 116
و مدير كل پشتيباني عملياتي   واواك

  .آن معاونت
 حقاني پرسنل معاونت اطالعات  - 117

و مديركل پشتيباني   واواكمردمي 
  .عملياتي آن معاونت

 محمد عزيزپور پرسنل معاونت  - 118
 و مسئول اداره عمليات واواكامنيت 
   .امنيت
 علي ناظري پرسنل معاونت  -119

 و مسئول واواك اطالعات مردمي
   .اداره عمليات آن معاونت

فالح پرسنل معاونت امنيت  - 120
و در اداره عمليات آن معاونت   واواك

اسكندري شركت -در قتل فروهر
  . داشته
ايرج آموزگار پرسنل معاونت    - 121
 شاغل در اداره كل  و واواك امنيت

   .چپ، اداره چپ نو
 جعفرزاده پرسنل معاونت امنيت  - 122

 شاغل در اداره عمليات آن واواك و
   .معاونت
  هاشمي پرسنل معاونت امنيت - 123

 شاغل در اداره عمليات آن و واواك
  معاونت 
  صفائي پرسنل معاونت امنيت - 124
 شاغل در اداره عمليات آن اواك وو

   .معاونت
  مسلم پرسنل معاونت امنيت- 125

 شاغل در اداره عمليات آن وواواك 
   .معاونت
 محمد اثني عشري پرسنل - 126

 شاغل در واواك ومعاونت امنيت 
   .اداره عمليات آن معاونت

 اميد اكبري پرسنل معاونت  - 127
 شاغل در اداره كل  و  واواكامنيت
  .اداره چپ نوچپ، 
اسماعيلي  مدير كل التقاط - 128

  .واواك
كاميار  مدير پديده هاي التقاط -129

  .واواك
  اصغر سياح پرسنل معاونت امنيت- 130

 - شاغل در اداره كل چپ واواك و
  .اداره چپ نو

 خسرو قنبري تهراني از اعضاي - 131
   در دهه شصت واواكاطالعات سپاه و 

 معاونين  محمد شريعتمداري  از- 132
  .واواك
 رضا عاصف  از نيروهاي - 133

  . نظامي در دهه شصت–اطالعاتي 
 جواد قديري  از نيروهاي - 134

  .اطالعاتي در دهه شصت
 محمد رضوي از نيروهاي - �13

  .اطالعات در دهه شصت
 سرهنگ كتيبه رئيس اداره - 136

   .60اطالعاتي ارتش در دهه 
 علي اكبر تهراني  از نيروهاي - 137
  .عات در دهه شصتاطال
 بيژن تاجيك  از نيروهاي - 138

  .اطالعات در دهه شصت
 قنادان  از نيروهاي اطالعات در -139

  .دهه شصت
   محسن كنگر لو  از نيروهاي - 140

  . نظامي در دهه شصت–اطالعاتي 
 محمد رضا تاجيك  از معاونين - 141

  .واواك
 محسن امين زاده  از نيروهاي - 142

  .صتاطالعات در دهه ش
 محمد نعيمي پور  از نيروهاي - 143

  .اطالعات در دهه شصت
 مهدي نژاد ( فريدون وردي نژاد - 144
 اطالعاتي در –از نيروهاي نظامي ) 

  .دهه شصت
 )حاجي زماني (  موسي واعظي - ��1

  .از نيروهاي اطالعات در دهه شصت
  12 در صفحه

  ؟تهديد و تحبيب
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 فاتحي از نيروهاي اطالعات - 146
  .مستقر در كرج

يد جاللي جعفري  از معاونين  رش- 147
  .، عضو كميسيون امنيت مجلسواواك
  واواك هاشم علوي  از معاونين - 148

  .همكار سعيد امامي
 -  بحريني از نيروهاي نظامي -149

  .اطالعاتي دهه شصت
 رضا فروزان  از نيروهاي - 1�0

  .اطالعات مسئول سوناي زعفرانيه
علي اكبر باوند معروف به   -  1�1
  » اميري« مشهور به "اباييمجتبي ب"

جواد عباسي كنگوري معروف  -  1�2
  »آملي« مشهور به "آزاده"به 
احمد " معروف به  احمد شيخها  - 1�3
  »تفتازاني« مشهور به "نياكان
 مصطفي منتظري معروف به - 1�4
  »شربياني«مشهور به » فرقاني«

مهدي قوامي هنر معروف به  - ��1
  »قوام«

عضاي كاظم دارابي  از ا - 1�6
  در ترورهاي خارج از كشورواواك 

از گروه ترور، مأمور ترور سران حزب 
دموكرات كردستان ايران در 
  .رستوران ميكونوس در برلين

 محمد جعفري  از اعضاي - 1�7
واواك مأمور ترورهاي خارج از 

  .كشور
   واواك  آزاد از معاونين - 1�٨
 با نام دكتر – فرهاد  رهبر - 1�٩

  .واواكونين  از معا-فرهادي 
 حميد سرمدي  معاون امنيت - 160

  .او قبال در بخش خارجي بود . واواك
 نظر علي كريمي از اعضاي - 161

  . واواك گرگان
  مظفر حسيني  از اعضاي -   162

  .  و مجري قتل هاي گرگانواواك
رضاايئجي درقتل فرزين  - 163

 درگرگان يوشبنم حسينو مقصودل
 .داشتدست 
 معروف به –  مرتضي قبه - 164

 رييس دفتر سعيد امامي –اصفهاني 
 .  بود
اسمعلي نصيري پورمعروف به  ق- �16

  .قاسم مرشدي
محمد رضا سليمي معروف به  - 166

 .محمد صداقت
مهدي پرورده موسوم به  - 167

  .مجيدي
 ريم اسد زاده معروف به امين ك-  168
 حسين صفاري  از نيروهاي -169

اي بازجو و شركت كننده در تروره
 . خارج از كشور

  حسين محمدي  از مديران كل - 170
 .واواك
 حاج حسين معصومي  شوهر - 171

خواهر فالحيان كه در ترورهاي خارج 
 .از كشور دست داشت

 مهندس كالنتري از معاونان - 172
  . مستقردر  نيروي انتظامي واواك
  حاج حبيب -  بهمن طاهريان -   173
ي و  معاون  واواك آذربايجان غرب–

  سفير ايران در برزيل و نيجريه- تهران 
 صادق محصولي  از افراد سپاه و - 174

  .وابسته به واواك
   محسن سازگارا  -  �17
 سعيد عسگر  از نيروهاي - 176

او مسول ترور سعيد . اطالعاتي 
 .حجاريان بود

 محمد صداقت  مدير كل اداره - 177
  .كل چپ واواك

  فخرالدين حجازي از مأموران- 178
 .تبليغ دستگاه خميني

 سرحدي زاده از نيروهاي -179
 .  قضايي در دهه شصت-اطالعاتي 

 عليرضا معيري از نيروهاي - 180
 .اطالعات در دهه شصت

 محسن راشد از مديران رده - 181
 .واواكباالي 
 جواد وعيدي از نيروهاي - 182

 . در بخش خارجيواواك

 – واقفي از نيروهاي اطالعاتي - 183
  .نظامي
 جواد الريجاني از عوامل - 184

  . ارتباط جناح راست رژيم با انگلستان
  رمضاني  از نيروهاي اطالعاتي - 185
  . نظامي–

 وحيدي از نيروهاي برجسته -  186
  .واواكاطالعات نظامي و مرتبط با 

 محمد حسين زاده حجازي از - 187
  . اطالعاتي- نيروهاي نظامي 

   محمد علي صحرارودي - 188
  ر درجزي  غفو-189
  محسني پرسنل معاونت امنيت-190

اداره كل طرح و بررسي . واواك
  )مسئول سابق كارگزيني امنيت(

 سيد موسوي پرسنل معاونت -191
اداره كل طرح و . واواك امنيت

مسئول سابق كارگزيني (بررسي 
  )امنيت
 حميد جاللي پرسنل معاونت -192
اداره كل طرح و . واواك امنيت

ابق كارگزيني مسئول س(بررسي 
  )امنيت
  اخوان پرسنل معاونت امنيت-193

اداره كل طرح و بررسي . واواك
  ) مسئول سابق كارگزيني امنيت(

 مصطفي تهراني پرسنل اداره كل -194
مسئول امنيت .  استان خراسانواواك

  . آن اداره كل
 احمد عبادي پرسنل معاونت -�19

شاغل در اداره كل  و  واواكامنيت 
  . التقاط 
 محمد صفائي پرسنل معاونت -196

 اداره كل –  واواكاطالعات مردمي 
  . پشتيباني عملياتي شنود

 حجت االسالم محسن رباني از -197
عوامل انفجار  مركز فرهنگي يهوديان 

  .در بوينس آيرس پايتخت آرژانتين 
 عباسعلي فراتيان از مسئولين -198

  .واواك
محمدي رئيس كميته آقا لي  ع-199
غات و اطالع رساني شوراي عالي تبلي

  امنيت ملي
   .واواك از نيروهاي يوري  غ- 200
 از نيروهاي سين صفاري ح- 201

 اطالعاتي مرتبط با بخش –نظامي 
   .واواكخارجي 

 واواكحسن محمدي مدير كل  - 202
  .درزمان فالحيان بود

حسين موسويان سفيروقت ايران  - 203
  .ر درآلمان درشبكه ترورخارج ازكشو

 منوچهر متكي  از مسئولين - 204
 اطالعاتي در ترورهاي خارج -سياسي 
  .از كشور 

 از معاونان وزارت – علي اكبري - �20
  .اطالعات در دوره فالحيان

  . اصفهانواواك شهيدي مسئول - 206
 محمد ايماني از بخش رسانه اي - 207

  .واواك
 در واواك خطيب از مسئولين – 209
  .قم 
ز نيروهاي نظامي  غالمعلي رشيد ا- 210
  . اطالعاتي در بخش خارج از كشور –

 محمود احمدي نژاد وابسته به - 211
  . بخش خارجيواواك در

  مجتبي ثمره هاشمي وابسته به - 212
  .  بخش داخلي و خارجيواواك
 حسين شيخ عطار از اعضاي - 213

  . در ترورهاي خارجيواواك
  اسداهللا بادمچيان از نيروهاي - 214

 ترورهاي داخلي و اطالعات در
  .خارجي
 قاسم سليماني از نيروهاي - �21

  . سپاهي–اطالعاتي 
  احمد رضا اصغري  از نيروهاي - 216

  .  در ترورهاي خارجي واواك

  صادق تهراني  از نيروهاي ويژه - 217
  .واواكدر 
 – نديمي از نيروهاي آموزشي - 218

  .واواكرسانه اي 
 سيد محمد جهرمي  وزير كار و -219
  .واواكو عض
 پور محمدي  از مديران صدا و – 220

   .واواكسيما و از اعضاي 
  دكتر تخشيد  رييس دانشكده - 221

حقوق دانشگاه تهران،  داماد آيت اهللا 
  .يزدي 
 مير كياني  از نيروهاي اطالعاتي - 222

  .مأمور سركوب خياباني 
  رضا مقدم  از نيروهاي اطالعاتي - 223

  .مأمور سركوب خياباني 
 عبدالحميد جواليي از اعضاي - 224

   .واواك
 هاشم عباسي  از نيروهاي ترور - 225
  .واواكدر 
  .واواك رضا تهراني  از نيروهاي - 226
 ميثم گودرزي از نيروهاي - 227

  .واواك
 فواد كلهر  از نيروهاي اطالعاتي – 228
  . نظامي –

 سيد عطا فرات از نيروهاي -229
  . نظامي–اطالعاتي 

الريجاني از اعضاي  حسين - 230
   .واواك
  عباس بيجارچيان از نيروهاي - 231

  . نظامي–اطالعاتي 
 سيد رضا جليلي از نيروهاي - 232

  . نظامي –اطالعاتي 
 الياس محمودي از نيروهاي - 233

  . در اطالعات قوه قضاييهواواك
  .واواك موسي خاني  از مديران - 234
 محسن نريمان مدير كل در - 235

  .واواك 
  .واواك كارگر  از مديران - 236
 علي آهني  از نيروهاي ترور در - 237

  .خارج از كشور 
  عالء الدين بروجردي  نماينده -239

 – عضو نيروهاي اطالعاتي –مجلس 
  .سياسي 
 محمد نبي رودكي  از نيروهاي - 240

  . اطالعاتي –نظامي 
  محمد اشوري تازياني از - 241

  . امنيتي –نيروهاي اطالعاتي 
 سيد احمد اوايي  نماينده مجلس - 242

  .واواكو از نيروهاي خارجي 
 حسن كامران از نيروهاي - 243

  . در دهه شصت واواك
 ابوالفضل زهره وند از نيروهاي - 244

  واواكخارجي 
 عباس عراقچي از نيروهاي بخش - 245

  .واواكخارجي 
 ارتشبد حسين فردوست  كه - 246
مخفي بود و معروف بود كه با  مدتها 

او كسي . بيت خميني ارتباط دارد
شاه : است كه به سفارت امريكا گفت

او در .  چاره اي جز رفتن ندارد
دوران شاه، بر سازمانهاي اطالعاتي 

  .اشراف داشت
 سپهبد ولي اهللا قره ني  رئيس - 247

ستاد ارتش در حكومت مهندس 
او . بازرگان كه استعفاء كرد و ترور شد

ه به جرم در دوران شاه، پيش از آنك
تدارك كودتا دستگير شود، رئيس 

  .اداره اطالعات ستاد ارتش بود
حسين جوادي  از نيروهاي بخش - 248

  خارجي واواك 
 بهمن برنجيان  از نيروهاي بخش -249

  .واواكخارجي 
 فرهاد اماني فراهاني  از نيروهاي - 250

  .واواكبخش خارجي 
 حسين دعي  از نيروهاي رسانه - 251
  .واواكاي 

 عباس بيجارچيان از نيروهاي - 252
   .واواك نظامي –اطالعاتي 

 سهيل كريمي از نيروهاي رسانه - 253
   .واواكاي وزارت 

 فرج اهللا مراديان  از نيروهاي - 254
  . نظامي –اطالعاتي 

 حكيم سوري از نيروهاي - 255
  . نظامي –اطالعاتي 

 احمد بوراني  از نيروهاي بخش - 256
  .واواكخارجي 

 محمد متولي از نيروهاي  سيد- 257
  .واواكبخش خارجي 

   اسامي برخي ديگر از اعضاي ارشد 
واواك در بخش هاي مربوط به خود 

اما در همانجا نيز . آورده مي شوند
اشاراتي به حضور آنها در اين باند نيز 

  .خواهد رفت 
  ادامه دارد 

كار دولت مافياها جز : انقالب اسالمي
فسادهاي تجاوزها به حقوق انسان و 

بزرگ و خيانت به كشور چه مي تواند 
  :باشد
  

جنبش دانشجوئي و 
  سركوب دانشجويان

  
  

ا*(	) ا'&%$ ، ٨٧ #ذر �١در ◄ 
دا*3(�56ن دا*��23 -0,1/.، -,ا� -,+� 

 #ذر ا<.ام -> د;6ت   9١,دن %,ا'8 روز 
-> اA0	�ع و 
/1.ن '?/,ا*$ '?/,ا*�ن، 

ا5) . در ا5) دا*C-  ��23	B #ورد� -6د
 DE$ -,ا� ا	ر' F'6اEد;6ت 9> در
%(6ز #ن  �J.85 ه�G* FH1رت دا*��23 

 #ذر %�� -�  ١
.� -6د در #'�A*> روز 
 ,A9دا*��23 د F'�5$ ر	1, ر'K FLM�?%

F3N <01,� %6ا%. 
، ONار
2, دا*3(56$ ٨٧ #ذر  ١در ◄ 

 $% ,PE ان,Q� ��23*ات از دا,R%م د&'
 <- $)1S- دا*3(�56ن T	)� �- <9 .ده

	U B-�JA% T	)� <- ،F%6RU از F5�
 F'رز ا*(�%1.� ا�P% اد . دا*3(�56ن.C�

٣٠٠ �� ٢٠٠ $)1S- از دا*3(�56ن ,L* 
 <- ,Q
9> از �	�%$ دا*��23 ه�� 
 B-�J% ان #%.� -6د*.، در,Q� ��23*دا
دا*)� $/V �.R3	T 9,د� و -> دادن 

�Cره�F%6RU TL* <- $5 اU	W* �.اد و 

./AE6م +,داX; ,5ز دا*3(�56ن در . وز�K#
دا*Q� ��23,ان -$ ��Lوت از �(	T #*�ن 

./A3N $% اد� از . دور.C� <AVر <AVا%�، ر
 Y�- �- د� و�AS5ا �
دا*3(�56ن -> �	�

	�ر �U],ان، دا*3(�56ن -6Zرت  (AVر
 $*�AS-6ا*.ن ',ود �5ر دE <- ،6د60شE

./AEدا,+ . 
، در #'�A*> روز ٨٧ #ذر  ١در ◄ 

دا*3(56$ و در دا*3(6 و �(	O- Tرگ 
 ��^V .5.3� 9$ از�U ه� ,PE <R1M�U
ا%/A1$ در دا*Q� ��23,ان ا'F، -1_ از 

 *L, از دا*3(�56ن ا5) دا*��23 ١٨٠٠
 ,Pه�د ره,V <- $[ا,A;ا� ا <%�* $`

.ن  �.1a,- ر�A'6اE ��23*ا5) دا b1cر

 $A1/%ه�� ا F1N - ده�� «9> #ن را�	*
» �6هE <- (1,د و 
?F1Z دا*3(�56ن

1%�* .*.- f1g% دا*��23 و (gh از  
.*.
 �B1Zg و ز*.6E $Nد 

، -� د'12A,ي i5 اSV, ٨٧ #ذر  ١در ◄ 
F'�5رد ر�N .
 0	6Qري  ار

<
6N،ام در  ;,اق.h اي د25, از �5�/0ت
 .
-> . آ�A3ر ا',اي ا5,ا*�V lش 

ONارش اS5/�، دآA, اW+ ،l-�/)Mوه23, 
FLN ,PE (5ا;&م ا �- l>ا,; : n/ه,'

.1
,Mا.P; از 0&دان loC- ,SVا ،(`�PMا 

h l2/0 F5�/0 (1.ام ;1X> %,دم �%
;,اق و ا5,ان ا'F آ> در +,و*.� 6Eد 

 او  .اوراق '�1S- ��1ر ز�5دي دارد

F'�5رد ر�N �W56ري ;,اق  -�ز+,س وQ	0
 F'ا5,ان -6د� ا FX% .[,- n/0 ا5) . در

<- loC- n/و  ',ه l'ر�V ز-�ن <- l-6E 
%fXS ا'F و <V BP,ه/n و ��رq5 ا5,ان 

از 
,وع g� n/0	lX1 -, ]. ا5,ان، 
�f'6 ا'�P?Aرات و�W5 ;,اق و h.ام 
-,اي �B1Zg ز-�ن �Vر'Q� <- l,ان ا;Oام 

l%  6د
 . 
l% .1
,Mا.P;    .56N : 6رA'د <-

 و�N �W5رد  V,%�*.ه�ن ار
. ار�_ و ->
ر0 F'�5	6Qري آ> از h.ام د'6Aر 

ا5,ا*1JAS% l	� دا
A/. -1_ از هOار ا'1, 
<A3ام را آ.  

   ا�rA5�/0 (5ر l2/0 در �5,0ن 
l560ز�- l% اف,A;6د اE آ/. آ>  ه�ي

ا',اي ا5,ا*l را <BP از 
�Qدت 
<)/r
 l% .5.
 `6ر  داد� ا'F -> ه�ي 

%�oل وي در 6ZEص i5 ا'1, ا5,ا*l آ> 
-,اv, اF-�h %1)، +�5_ را از د'F داد� 

l% ،56. -6دN : آ> ا5) ا'1, را l*�%ز

,وع  آ,دم -> l% l560-�ز _A%و�J% FX;

-> <Tw ا*�A32ن د'�A*_ آ,دم +b از 
 <J1>ه, دو د <Xh�V <- و F32*ه, ا Tw>

Tw> Bg% ،Tw> از b+  ك./V �- را �.

l% (5را  '6زا*.م �� ا _*�A32*م ا�	آ> �

#ور او آ> -�1Sر  -,5.م ا%� %�Jو%1U F,ت
60ان ه8 -6د %,ا 3E	FE�' (12 و -� 

را *Tw> O1 آ,دم ا%� ا5) ا'1, ار� +�ي او 
  . ا5,ا*l هy1 ا`&;��l *.اد 

.56N $% از ا',اي :    او lE,- روي ,-
 �5 l5�1	1
�1,-�ران 
.� #هi �5 %6اد 

l% .1'ا .*�	* l>�- �Q*# ي از,v1.م �� ا
�+ .
l% z5,Z� ر�rA5�/0 loC- (5آ/. آ> ��  ا

 (1
�% F'آ> در �5,0ن -6د� ا �)*#
.h �5�/0ت l2/0 ارOه _
ام %C.وم 

�Qدت  ا'1, ا5,ا*l را -> <- lC1)V Br


F'ر'�*.� ا . 
، ',ه/n *�در ٨٧ #ذر  ١در ◄ 

 l%6	; F1/%ا b1X+ b1c�9ري ر,'
 <ALN ان,Q� ن�A'ا l%�GA*ا lه.*�%,V

 F'�1ت 5} روز� :  اX	; {5 l`�٠٣ 
وا5�a .U?�*> در %/�`{ %?XA| ا'�Aن 
�Q,ان را %6رد -�زر'l <,ار داد� و 


.*. ٣ درا0,اي ا5) `,ح  ,12A'د ,L* 
 *L,%,د و -1J> زن 9�٣> ازاC� (5.اد 

./ASه.  
، *1,وه�� ا%/b+ $A1 ٨٧ #ذر  ١در ◄ 

از 
FSR در +,وژ� ار;�ب دا*3(�56ن 
9> از U.ود 5} ه�K# _1+ <ALز 
.� -6د 
 �,L* ارانO5$ ه�	ده,N �-  <w-و در را
دا*3(�56ن در دا*6X; �.R3م +�5> 

X;6$ '1/� 9> -,ا� 
,F9 در دا*��23 -
%,ا'8 روز دا*3(6 ا*(	) ا'&%$ 
دا*3(�56ن ه	.ان 6hرت AV,N> -6د -� 
 <AS- f1g% ور در# {
ا'�LAد� از �Nز ا
دا*R3.� دا*3(�56ن را وادار -> E,وج از 

 .دا*��23 9,د*. 
، د-1, ا0,ا�E l5*> ٨٧ #-�ن  ١در ◄ 

آ�رN, ا'�Aن <Oو5) -� -�1ن ا5) آ> 

 %�� 6JUق �" ز�5ران",آF آ�رN,ان 

<AV,2*  ودOVان : ا*. ،ا,Nآ�ر B1M1) د	ه <-
 <*�Eآ�ر B-�J% را در lC	)�  

ا*(�م داد*. آ> در *F5�Q -> در1N,ي 
.
 ,)/% �%,Vان -� آ�ر,Nآ�ر lr5O1V. (5ا 

 <*�Eدارد �9٣٠٠ر ,N�9ر   . <*�Eا5) آ�ر
 '�ل +1_ ٢ ا%� U.ود . � ا'F دوlAM -6د

_ lh6ZE د�aر -� واDNاري -> -?
Br3% F'ا <A3N  .  

?� ، ٨٧ #ذر  ١در ◄  <C>در ا5) وا

%�Cو*V F,ه/2$ دا*��23 8��9 +6ر در 
اردو5$ -> ;/6ان ',+,'F -> ه	,ا� +/� 
�) از دAE,ان دا*��23 +�1م *6ر <8 9> از 
%.Y6HS% ,5ن و ',د-1,ان *�5,3ت -,�, 

,F9 در 6/30ار�  FQ0 .Q3% <- .*6د-

در 1U) اردو و .  
6د639ر� ا;Oام %$
6/30ار� اV (5,د -� اه�*F ر�AVر� و 
ه	�/6E,- (1رده�� 
.5. -,ا� ا*(�م 

<9 ،F'ش 9,د� ا&� FL; $V�/% ل�	ا;  
  13در صفحه

  ؟تهديد و تحبيب
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5) ا<.ا%�ت %�06 راه$ -1	�ر'�Aن 
.ن ا
 �.
 .Q3% ,Q
R5$ از دا*3(�56ن در 
ا'FX; <9 ،F ا�U (5د�3V <vره�� 


.� ;C- $PZ	B #%.� -> و� ;/6ان 
F'ا. 
+b از +��5ن اردو 
?� 8��9 +6ر -�     

 �Q*# $/LX� س�	اد -� �,V5. 9,دن ا5) ا.Q�
را -> -,6Eرد 
.5. در 6hرت `,ح 
%M�S> و -�ز6N 9,دن �5,0*�ت -> ار;�ب 

F'ا <AEن +,دا�*#. 
*AR> د25, اFS/5 9> اV (5,د دارا�     

'6ء +131/> اE&<$ -6د� و 9	��9ن -> 
 . ا%> %1.ه.6E F1M�CVد اد

 #ذر، ده	2M�' (1,د  <BA �١ در روز ◄ 
+56/.� و %?�Aر� �f'6 رِژ0 85	6Qر� 

 -> اFP'�/% (5، %,ا'	$ در .ا'&%$ -6د
.
  . ا%�م زاد� `�ه, -, +� 

در ا5) %,ا'0 8	O* $A1Cد5} ->     
دوL* FS5, در ا%�%Oاد� `�ه, 9,ج -, 
.*.
 T	0 .1Q
 �./S56* ار ا5) دوO% .


?Z$ ه� و *1,وه�� U^6ر �PMس 
#*�Q دور �� .ا%/�1S- $A1ر %6Sgس -6د

. دور 0	F1C را %h�g,� 9,د� -6د*.
-,E$ از #*�ن %.ام -$ '81 %$ زد*. و 

  .ONارش او]�ع را %$ داد*. 
 �CVل �9رN,� �  ، ٨٧ #ذر �١در ◄ 


6ش   <�� FLه ,R31*��Q%�* <- $X; 
ر%^�ن ;V ،$��)*  lX,5.ون *V 6R1,د،

 �  1U.ر� %Q, و B1X0 اU	g%.	.  +6ر،
.*.
 .-> داد��N ا*J&ب دز6Vل اU^�ر 

ا*(	) ا'&%$ ، ٨٧ #ذر  ١در ◄ 
 .Z> دا*3(�56ن دا*��23 %�ز*.ران ./A
 دا

 ،<P/3R5 6ن ١٧روزP5,� و T	)� ،ذر# 
#زاد� را -> %/�'FP روز دا*ON,- 6)3ار 

+b از #ن ��1XP� <9ت ا5) %,ا'8 5} . ./9/
0 ��23	T #ور� -�ر �U f'6,ا'F دا*


.، ا5) ا*(	) ���1XPت -,*�%> 6Eد را در 
<��M *�5,3ت دا*3(56$ در 'zw دا*��23 

 .+?_ 9,د
-> ONارش PE,*�%> ا1P9,1%, در a/. روز 

�E <A*6اد� ا;^�� ا*(	) ا'&%$ و DN
1M�CV) *�5,3ت دا*3(56$ دا*��23 
 .5.Q� $/LX� 6رتh <- ز*.ران -�ره��%


.� ا*. .�/
س از �E*6اد� ا5) اV,اد *�
دا*3(�56ن 6Eا'A> ا*. %�*ON,- Tار� 
�(	T و �,6P5ن #زاد �V f'6,ز*.ان 6Eد 

.*6
ا5) *1,وه� �Q.5. 9,د� ا*. در . 
6hرت -,ONار� �(	T ا5) دا*3(�56ن 

.
 .-�زدا
6E Fاه/. 
دا*3(�56ن دا*��23 ، ٨٧ #ذر  ١در ◄ 

 �/1' $X;6-).ان	�5د '> دا*3(�6 )  ه
�، </.a$ و 
,FC5 #زاد�، -Oرگ *1

./A
دا*3(�56ن . ر]�6 را +�س دا
  ١دا*X;6- ��23$ '1/� در M�U$ %,ا'8 

#ذر ا%�Sل را +, 
6ر�, از ه	31> 
 <A
DN <ALار9,د*. 9> در `6ل 5} هON,-

.�3V (5,�.5ره� از `,ف *�Qده��  Fg�

از . ا%/A1$ و %Y6HSن دا*��23 -6د*.
ا-A.ا5$ �,5) '�;�ت ا%,وز درب ه�� 

د� دا*A/9 Fg� ��23,ل 
.5. ورو
%Y6HSن U,ا'F دا*��23 -6د -> 6N*> ا� 
 � �.R3*9> از ورود دا*3(�56ن -> دا
 �.
 �	X+ ه��,AV6م دا*��23 9> دX;
ا*(	) ا'&%$ دا*X;6- ��23$ '1/� در #ن 

.%# B	; <- �,1N6X0 F'ا T>م . وا�	� �-
%�Jو%F ه�� U,ا'F دا*��23 9> در 

*3(�56ن ا*(	) -,ا-, ;Oم و اراد� دا
ا'&%$ دا*X;6- ��23$ '1/� �6ان 

 F
  ١ا�AS5دN$ *.ا
F، %,ا'O- 8رN.ا
 F;�' 1/� در' $X;6- ��23*١٢#ذر دا 

در دا*6X; �.R3م و در %B-�J درب ه�� 

.� ا*(	) ا'&%$ دا*3(�56ن  �	X+

.

,وع  �/1' $X;6- ��23*ن . داY6HS%
U,ا'1N6X0 .Z> <9 F,� از ورود 


O1%6ه� و دا*3(�56ن ر �- ./A
ا دا
.*.

.� رو-,و  �Z* $�6h 8AS1' . در

اGgM (5> ا*0 �6P	F1C ه	,ا� -� ا*(	) 
ا'&%$ دا*3(�56ن دا*��23 -6د 9> در 
دا*6X; � �.R3م �(	T 9,د� و -� 6Eا*.ن 

<8S -> ا'8 "و " �5ر د-�AS*$"',ود 
  .-> ا'�PJAل %,ا'8 رAV/." #زاد�
A$ *1,وه�� ا%/1، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

-,ا� -,ه8 زدن %,ا'8 
�*Oده8 #ذر 
دا*3(�56ن دا*X;6- ��23$ ه	.ان، از �Nز 

 .ا
} #ور ا'�LAد� 9,د*.
ON <- ، <%�*,PEارش ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

,1P9,1%از دا*3(�56ن دا*��23 ، ا $C	0
راز� 9,%�*��3 در %Bg دا*6X; �.R3م 

در ا)� (5	)�.  T	T ا;A,ا]$ -,+� 9,د*.

 F'ه�5$ دا*3(�56ن -� در د <A
6* (A
دا
 #ذر U{  ١%,ا'8 ”ه	�6ن -,ONار� 

F'�% 8XS%! “ ،”١ F'�% و “  #ذر روز
”F5�	U F5�	U 6)3*دا*3(6 دا “ <-

 (1M6HS% ,1Eا<.ا%�ت ا <- FPS* اض,A;ا
 �61
دا*��23 راز� +,داAE/. و ا5) 
�O1%# �1CP %�1ن دا*3(�56ن را %6Rgم 

  .9,د*.
 ON <- ،<%�*,PEارش ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

,1P9,1%ا ، FPS* ر,R% 5.ات.Q� 8Kر $X; 
-> F1M�CV ا;^�� ا*(	) ا'&%$ دا*��23 
 �.R3*ا]$ در دا,A;ا $C	)� ،ز*.ران�%
;6Xم ا*�S*$ -> ه	F ا*(	) ا'&%$ 
.
    .دا*3(�56ن ا5) دا*ON,- ��23ار 

 F;�' 5$ دا*3(�56ن در�	١١:١راه�1� 
د<J1> از %B-�J دAV, ا*(	) ا'&%$ 
,وع 

.
 %B-�J دا*6X; �.R3م ا*�S*$ و  ��.
FV�5 <%ادا $*�AS-6ا*.ن ',ود �5ردE .  

دا*3(�56ن ه6ادار ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

/P> در  د81Rg� ,AV وU.ت �Q, روز 5}

دا*Q� ��23,ان �(	T 9,د*. و 
�Cره�$5 
%1,د،  دا*3(6 %$«، »ا��gد، ا��gد«6aن 

$	* FM5,د ذD+« ،»6ر��AR5و » %,گ -, د
»�.	U6د ا	g% * 5. و.Q� B%�; ،ادW

  .', داد*.» �3Vر

, F9� �5 U٣.ود  T	)� (5در ا ,L*ارOه 

�(	�Q*# T -.ون دا
C'  ./A$ دا
A/. و 
.
 .ا�3AKش و #
6ب -�

*�h .56دق �h-,� ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 
 (1M�CV 6ر، از+ $AC/h (Sg% و
 <- .Q3% $'دو,V ��23*دا*3(56$ دا

.*.
�h-,� و  .داد��N ا*J&ب اU^�ر 
C/h 6لHS%,5.% 6ر، ',د-1, و+ $A

 ./
*5,3> دا*3(56$ �19ن ا%,وز %$ -�
 9٩٠١> -> داد',ا� ;	6%$ و ا*J&ب 

 .Q3%. اU^�ر 
.� ا*.
دو �(	T از '6ي ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

 bX)% lXhدرب ا B-�J% دا*3(�56ن در
-,ONار 
. �(	�N.//9 Tن در ا;A,اض -> 
 l%&'رف ا�C% د�A'ي `�1 ا.Q% اج,Eا

��23 9> از '6ي 
,lAC5 رb1c ا5) دا*
دا*��23 ;&%> در ��-�ASن ا%�Sل اE,اج 
 bX)% lXhدرب ا B-�J% 6د، در- �.


  .�(	T 9,د*.
 -� واوا� %�%6ر5) ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

 (1M�CV از ,L* ./a 65رش -> %/�زل
 _1AL� <- ان ا<.ام,Q� ��23*دا*3(56$ دا
%/�زل #ن ه� 9,د� و -�1Sر� از و'�B5 ا5) 

  .�56ن را ]fP 9,د*.دا*3(
در ا;A,اض -> ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

 <- <AS-ه�� وا BR3� f'6� <9 $	'ا,%
 <C%�0 ،$56)3*�1 داS- 6ن�<.رت ه	

در … ا'&%$، ا*(	) ا'&%$ %BJAS و 
، دا*��23 
1,از �,��1 داد� 
.� -6د

دا*3(�56ن دا*��23 
1,از ��Gه,ات 
   . ا;A,اض �O1%# -,+� 9,د*.

 %,ا'8 دا*3(�56ن `$ در #�Kز  ا5)   
F9,U {5 *	�د)� �- (5	T در %1.ان 
%,�O9 دا*��23 و زدن %�'} ه�$5 9> 
 �.
 {U ه�� ],-.ر F%&; رو� #ن ,-
-6د -> *6Pد #زاد� -�1ن، ',69ب 
دا*3(�56ن، �&ش در �Z% FQ0در� روز 
دا*ON,- ،6)3ار� %,ا'8 دوAM$ و 
 ��^V در روز دا*3(6 و و60د $A%6RU

 دا*��23 و C%�0> ا;A,اض �} h.ا5$ در
-> ONارش PE,*�%> ا1P9,1%, . 9,د*.

دا*3(�56ن %AC,ض +&�9رده�6E �- $5د 

�Cر ه�$5  �Q*# 9> -, رو� ./A
ه	,ا� دا

« ، » دا*��23 ز*.� ا'F « : ه	�6ن 
 8XGMا T% $JP5Y و ,LRMا T% $JP5 {X	Mا «

 ،» FSه (% $
6%�E <9 6 %�/.ار�
(% $
 #ذر *L$  ١« ، » -,ه�ن V,ا6%

N, �1, « و » دL* ،<*�21- FM�E$ ا'PA.اد 
6
A> »  و AV/> -�رد P/0_ ادا%> دارد *


.� -6د.  
 �C.اد ز�5د� از ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

دا*3(�56ن '�9) �69 دا*Q� ��23,ان -� 
 ��^V <- �69 درب ورود� B-�J% T	)�
ا%/A1$ دا*Q� ��23,ان و �69 دا*��23 

ا*��23 دا*3(�56ن د .ا;A,اض 9,د*.
�Q,ان *F1N �Z ه�� ا%/A1$ را �6ه1/$ 
-> دا*��23 و دا*3(6 %$ دا*/. و -� 
',دادن 
�Cر ه�6E $5ا'�Aر -,9/�ر� 

.ن F1N ه��  �.1a,- و ,Pه�د ره,V

.*.
  .ا%/A1$ دا*��23 و 6Eا-��2 

 در دا*��23 ارا� ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄
%,ا'8 روز دا*b+ 6)3 از '> '�ل در 

در ا-A.ا� ا5)  .
.ا5) دا*ON,- ��23ار 
%,ا'8 '1.'�%�ن 1SU/$ د-1, ا*(	) 
ا'&%$ دا*��23 ارا� -�1*1> ا5) ا*(	) را 

 FP'�/% <-١  b�' 9,د و Fcذر <,ا# 
',ود �5ر د-f'6� $*�AS دا*3(�56ن 

.
در ادا%> دP; ,A9.ا� ر%^�ن . 6Eا*.� 
FEا5) . زاد� -> ا5,اد '?/,ا*$ +,دا

 ,1G* 89 ل�PJA'دا*3(�56ن %,ا'8 9> -� ا
دا*��23 ارا� رو-,و 
.� -6د و -1_ از 

�٠٠ (M�' در ,L* ٣�٠ �,L* ٨ 

Q,65ر U^6ر دا
SX0 �- ./A> +,'_ و 

در ا5) %�1ن %,q'�+ . 85 -> +��5ن ر'1.
;�P'$ د-9 ,1	V <A1,ه/2$ ا*(	) ا'&%$ 
%6E <M�Jد -> %/�'FP روز دا*3(6 را 
<,اFc 9,د 9> -�ره� %6رد �563{ 

 . �UFV,N],5) <,ار
ا*(	) ا'&%$ ، ٨٧ ١٧در ◄ 

دا*3(�56ن دا*��23 ز*(�ن �(	C$ در 
اO- . (5رN.ا
F روز دا*3(6 �,��1 داد*.

 F;�' از T	)وع و �� �١١,
 zPh � 
F
 .-C. از �Q, ادا%> دا

در ا)� (5	T *	��235ه$ از ;bR ه�� 
P/0_ دا*F1M�CV ،$56)3 ه�� ا*(	) 
ا'&%$ دا*3(�56ن دا*��23 ز*(�ن `$ 

O- (Zg� ،<Aرگ DN <M�' {5
دا*3(�56ن در E,داد %�� '�ل �0ر� و 

-,ONار 
. 9> -� ا'�PJAل دا*3(�56ن … 
.
  .رو-,و 

�(	O- Tرگ ، ٨٧ #ذر ١٨در ◄ 
 �M�- $A1C	0 �- 1,از
دا*3(�56ن دا*��23 

 ,-٢�٠٠.
-/� -> V,ا6Eان : *ON,- ,Lار 
Y�CVن دا*3(56$ دا*��23 
1,از، 


6ر دا*3(�56ن �(	T)  #ذر١٨(ا%,وز,+ 
 ,- �M�- $A1C	0 �- ��23*٢�٠٠ا5) دا 
در . .
*L, و در +,دb5 ارم -,ONار 

 �- F'ا,U 1,وه��* T	)� (5ا� ا.A-ا
 8AS1' ،./A
U	X> -> دا*3(�56ن <Z. دا

��2A'�6$ و دh  5, را�V $X�%# ه��
 .5.
%�Zدر� 9//. 9> -� وا9/_ 

.*.
*1,وه�� . دا*3(�56ن %6ا0> 
3% <9 F'ا,U 6د از -1,ون- �?

دا*��23 #ورد� 
.� -6د*.، a/. �) از 
دا*3(�56ن را %^,وب 9,د*. و R5$ از 

ه�� '�6h 8AS1$ را  ه�� -�*. '> +�5>
در ا5) ه/�2م دا*3(�56ن ZR5.ا . دزد5.*.
6/1
>؛ ا5,ان «زد*. V  <9,�5د %$+ ،<
6/1+

 ،<31	* $X1
»  �1, %31>١٨ #ذر %�، ١٨
. » UFM�)E,ا'U ،F,ا'FM�)E ،F«و 

 {5 ,Nاز دا*3(�56ن ا;&م 9,د 9> ا $R5
%6 از ', R5$ از دا*3(�56ن دا*��23 89 

<vد�U ،6د
  ,1G* 1, -> و60د ١٨ا�� 
  .6Eاه/. #ورد

    }V6% F'ا,U از ا5) 9> *1,وه�� b+
*�6h 8AS1' ،.*.3$ دا*3(�56ن را از 

دا*3(�56ن در %1.ان +,دb5 . �9ر -1/.از*.
و » �5رد-JXU»(% $*�AS> زد*. و ',ود 

 O1*».1/9 ن�-�A
را » F9,U از ا1- (5_ 
+&�9رده�5$ در د'F دا*3(�56ن . 6Eا*.*.


.� -6د -6د 9> رو� #ن <A
: ه� *6
»FS1* ن�Nاز «، »دا*��23 +�د (
رو

<-6a ،�5,K $;6X` <- ن�	ا;.ام  ا5 �
*> -> a« ،» <- <* ،n/0,ا�Kن 1/9.

#زاد� دا*��23، #زاد� «، »ا'PA.اد
�0<C%« ،» _P/0 ،رد�- </AV 1, و� ,N

، «Live free or die»، «ادا%> دارد
، »دا*E# ��23,5) '/2, #زاد�»
»F'و» دا*��23 ز*.� ا...  

دا*3(�6 ز*.ا*$ ، ٨٧ #ذر ١٩در ◄ 
 <P/3R5 6 روزMذر%�� -.ون ١٧ه6د �5زر# 

هy1 دX1M$ و -.ون ا`&ع <R5 <- $XP$ از 
٢٠٩JA/%  B'��QM6X ا*L,اد� -/. %?6ف 

  . N,د5.
دا*3(�56ن دا*��23 ، ٨٧ #ذر ١٩در ◄ 

6
1,وا*$ -�-B  ا<.ام -> -,ONار� * $AC/h
ا5) %,ا')�.  8	C$ ا;A,اض O1%# 9,د*.

 دا*3(6 و U �- <9١٠٠٠^6ر -1_ از 
%g	6د اU	.� ”', دادن 
�Cره�$5 %�*/. 

 _P/0  F'5) +�1م ا,E# (5اد اW*
F'6د ”و  “ دا*3(56$ #%�د� <�1م ا	g%

�.	Uدا�SV �1 وCP� B%�; ادW*  “ و
”�5,V دم,% FMا5) دو ,- n/* “ و
”F'ر ا�?AVر� دا*3(6 %.ال ا�A' “ ,ا�	ه

  .-6د

   F'ا,U وع %,ا'8 *1,وه��,
<BP از 
دا*��23 -> 
.ت اOVا5_ +1.ا 9,د� -6د*. 
 O1* دا*��23 %�ز*.ران F'ا,U (5و %�%6ر
در دا*U ��23^6ر دا
A/. و ا<.ام -> 

  .اف دا*��23 *	6د*.F3N ز*$ در ا`,
   F;�' 9> ١١:٣٠ در $M�U در ,Q� 

دا*3(�56ن در �Uل ورود -> دا*��23 
-6د*. *1,وه�� U,ا'F -,ا� %	�*FC از 
ورود #%�5�V $X, و -6N./Xه�� %,ا'8 -� 
 �,1N9> ا5) در .*.
 ,1Nدا*3(�56ن در

.ن a/. دا*3(6 
. ا%�  $	Eز <- ,)/%
 .*.
 }V6% دا*3(�56ن F5�Q* در ,-

*1,وه�� U,ا'PXK F> 9,د� و -6N./Xه� را 
  .-> داBE دا*��23 -�1ور*.

ا'	�;LC0 B1,�، ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 
  ,Q
;�Rس و روز*�%> *�2ر %6Pw;�ت -6

 <- ,Q
 %�� bPU �در داد��N ا5) 
N 6مRg% �O5OC�F3  .  �,LC0 B1;�	'ا


f'6� <A *1,وه�� DN ��% (5ورد,V در

 F
. و  -� وJ1v> ا%/A1$ در -6
Q, -�زدا

در�5,0ن . .
 61X1%ن �6%�*$ #زاد ٢٠
 ��N9> در داد <A
DN ��%,1� > و� در	9�g%
  �1XP� م�Qا� <- .
ا*J&ب -6
ON,- ,Qار 
 �,5OC� bPU ��% �/+ <-  م�G* <1X;

.
  . %6Rgم 
ا*(	) د�Vع از #زاد� ، ٨٧ #ذر ١٧در ◄ 

 <P/
%6Pw;�ت در *FS3 روز �Qaر
 ONارش ه��  6Eد ا�PEر و١٣/٩/١٢٨٧

 <1X; در��h 8RU در %6رد �.
 ,3A/%
%(LwM $PA$، روز*�%> *�2ر و %6HSل 
ا`&ع ر'�*$ دF5# ,AV ا� %/GA,� را 
%6رد -,ر'$ <,ار داد و ا�RUم �hدر� 
;1X> و� از 0	g% <X,وم 9,دن از 

را -> 
.ت %6Rgم " F1M�CV ر'�*> ا�"
   .9,د
    $LwM $PA)% ،�,PE T-�/% ارشON <-

 روز -�زدا
F در ادار� �٠ز +b ا
 ./a � <	9�g% {5 $` ،8> ا`&;�ت
'�;Q- (1SU f'6� <A,ا%$، <�]$ 
داد��N و�W5 روF1*�U، -> ا��Qم *3, ا�RVر 
 <1X; $�1XP� F1M�CV و �,GA/% ا� F5#
 <- <AS-وا �,PE (AM6- ر�PEم و *3, ا�G*

�1C1ن، در %(	6ع  .1XJ� T0,% (5ا F1-

 <-��,5OC� bPU 1. � و  '�لCP� ل�' 
F'ا �.
. +b از �g	6Rg% bPU Bم 
 y1ه }U ،.1CP� B	g� د� در %.ت,P%�*
V F1M�CV <*6N,ه/2$ و ��1XP$ *.ارد و در 

   .ا'F" %	/6ع ا8XJM"ا5) %.ت 
  آ	�ل 
,L5$، ٨٧ #ذر ١٨در ◄ 

 %.ت -1_ از   -> *�2ر �CVل آ,د آ> روز*�%>
و    'OJ  ا'F در ز*.ان 
Q,ه�� %��) �(

.//'<- F
 P1%,د، در 
Q,   ', ج در -�زدا
<SX0 OJ'  $N.1'ار   +,و*.�  ->  رON,- اش

.
.   
*6A' (5,Sد� ، ، ٨٧ #ذر ٢٠در ◄ 

6JU<.ان و �CVل ز*�ن، در M�U$ 9> -,ا� 
 $XX	M1) ا- �O5�0 FV�5در %,ا'8 در F9,

6JUق -3, ا�1M�A5 -> ه	,ا� �E*6اد� � 
6Eد ;�زم 'L, -6د %	/6ع اM?,وج 
. و 
 $A1/%6ران ا%�% f'6� O1* 6رت و��'�+
 ��Nود,V در ,JAS% 6ر�Q	0 F'�5د ر�Q*

.
 |1>6� $/1	E ا%�م.  
داود ر]�6 ;^6 ، ٨٧ #ذر ٢١در ◄ 

 F9,
ه��R5./' �,5.% FH1 �9رN,ان 
واU. ا�6-6',ا*$ �Q,ان و 6U%> 9> در 

,F9 واU. در  �,Nا]�ت �9ر,A;�5,0ن ا

 د'12A, و +b از �g	B ١٣٨٤'�ل 
ن -� <FM�L9 .1 #زاد 
.� -6د -C. از ز*.ا

  -,ONار� داد��N در 
 <PC
 ا%,وز �h 8RUدر� �f'6 ا5) ١٤

.
 *�%P,د� -� ا��Qم . 
PC> -> ا�35ن ا-&غ 
 <- $%6	; F1/%1> اX; ١٢ا<.ام ��% 

'�ل -> 1XC� FM�U{ %$ ٣ز*.ان 9> در 
F'ا �.

. %6Rgم �- .  


�Qa Fر ، ٨٧ #ذر ٢١در ◄ DN از b+
+,داr* FE,دن 6JUق آ�رآ/�ن و %�� از 


	�ر  ،,Q3%,E داري,Q
آ�رN,ان 
 �- ،,Q
ز�5دي از آ�رN,ان 
Q,داري ا5) 
د'F آ13.ن از آ�ر و *)� O1	T  در -,ا-, 
 F1C[و <- lN.1'ر ر�A'6اE ،داري,Q


.*.
  .6Eد 
ONار
l از -�زدا
F  ، ٨٧ #ذر ٢٢در ◄ 

 ,AVزه,ا و د F3Q- T	)� ن دو�N.

X% ز%�ن�'B . <- ي�Qوه,N د;6ت

ا+6ز61S5ن ')� <XSX	l��C ا;A,ا]l در 

 <- |XA?% ط�J* وت و�LA% ي�Q5./- ز%�ن
%/(	)� <X	�Cت %69Dر ، . ا0,ا در #%. 

�(	T در <�Cwت 
Q.ا در 6Nر'�Q*�Aي 
 |XA?%)ذر١# ( B-�J% در T	)� (1/�و ه	

 BX% ز%�ن�' ,AVان ) #ذر�١(د,Q� ,Q
در 
  .-6د
  �ً%�	� ,9DM6ق اV ت�C	)� FM�Eد �- 

 �/3� <- lA1/%و ا l%�GA*1,وه�ي ا*

. و �C.اد *�%l%6XC در ا5) �.139  

.*.
 ,12A'ت د�C	)�. 

.�Nن �(	�Cت در دو %�Rن  F
-�زدا
-�زدا
��2A %1.ان U, و ز*.ان او5) 

 و در'�QM6Xي ٠�٢-?6Zص -/. 
.*6
 l% اري.Q2* ./- ن# �,L*./a. 

.�Nن ->  F
ا'�%C� l.ادي از -�زدا


,ح.
�- l% B5ذ  :  
 ) او5)٠�٢(ر]� ه	���  -  ١
 ) او5)٠�٢(%(�LK .1ر�  -  ٢
٣  -  l;دق زار�h) ��2 %1.انA
-�زدا
,U( 
-�زدا
��2A %1.ان ('�'�ن ره�-?_  -  �
,U( 
 )-�زدا
��2A %1.ان U,(اg% .1%	.ي  -  �
  ) او5)٨ا*.رز��N (ارد
1, داودي  -   
٧ -  l5�/-6ر+ (1SU .	g%) ��N٨ا*.رز 

 )او5)
٨  -  <31+ FU&V �	1
 ) او5)٠�٢(
٩  -  <31+ FU&V �	1*)٢�٠(5او ( 

١٠ -  l>د�h �[ر .	U��2 (اA
-�زدا
,U 1.ان%( 

١١ -  lM�	9 ./	
 ) او5)٠�٢(ه6
١٢ -  l*�gP' <*�	')٢�٠(5او ( 
١٣ -  ,Q% .5٢(�1,داد �0و�او5)٠ ( 
 ) او5)٠�٢(1V6h> ؟؟؟  - �١
ن -�زدا
��2A %1.ا(%g	�1PU . زاد�  -  �١
,U( 
١   6M (SU زاد,V)٢�٠(5او ( 
�C.ادي از -�زدا
F ، ٨٧ #ذر ٢٢در ◄ 


.�Nن %,ا'8 روز دا*3(6 9> ا%�Sل از 
 q5در ��ر .JA/% ١٧'6ي دا*3(�56ن 

 <- <A
DN د5.� -6د روز,N ارON,- ��%ذر#
 BJA/% (5ز*.ان او l%6	; ه�ي./-

از '6ي داد��N ا*J&ب -,اي   .N,د5.*.
vاد و,Vزادي ا5) ا# <J1�٠ l*�%6� 61نX1% 
F'ا �.
 (11C� . 


	$ ز*.ا*$ ◄ �a �6P* �.1	U 8*�E
 F9,
 .Z> <R/5ا B1M�1'$ 9> -> د'
 BA> 2,دM�' (1	1AS1- 8'9,دن در %,ا

 را ٧ ١٣;�م ز*.ا*�1ن '�1'$ '�ل 
دا
F د'12A, و -> 5} '�ل ز*.ان 

N 6مRg%F3 <PC
 ،%.�$ +1_ او را -> 
) (.G* .5,داد��N  �(  داد��N ا*J&ب ٣

6E#,Vا*.� 
. و ���SR5 8RU .15ل ز*.ان 
  .را -> و� ا-&غ 9,د*.

زاه. zM�h #-�د� ، ٨٧ #ذر ٢٣در ◄ 
 '�ل در ا5) ز*.ان � '�M> ، -1_ از �٣

 .1c�� از b+ ز*.ا*$ -6د و BA> م�Qا� <-
 �X0 در F1JV6% 639ر و ;.م $M�; د65ان
ر]�F5 او�1Mء دم zPh روز �0ر� در 

%g	. ا%1)   ..ان ا;.ام 
.%6g`> ا5) ز*
 $c6د25, ز*.ا*$ ا;.ا%$ ٢٨-,اه <M�' 

ا%,وز -6د 9> -> ا��Qم U	B و *Q2.ار� 
%6اد %?.ر �f'6 داد��N ا*J&ب -> ا;.ام 
%6Rgم 
.� -6د و +b از رد V,�0م 
6Eاه$ و� و ��1c. د65ان ;�M$ 639ر در 

.
  .ا5) ز*.ان ا;.ام 
%g	. ه�
	$، ;^6 ، ٨٧ #ذر ٢٣در ◄ 
ا� %,�O9 د81Rg� ,AV وU.ت، -> 
6ر


,F9 در �Zg) ا;^�� 
6را�  FX;
  ٨ �1,%�� ١٨%,�O9 د81Rg� ,AV در 

 bPU 1, -> دو '�لP9,1%دا*��23 ا B-�J%
.
  .�6Rg% $J1XCم 

اA0	�ع و «دادFX; <- ��N #ن a> #ن را 
» �Z> <- $*�P. -, ه8 زدن ا%/F1 639ر

 <�*6ن ١٠ *�%1.� -> ا'A/�د %�د� � 
 ا'&%$ #<�� %g	. ه�
	$ را -> %(�زات

 '�ل -> FM�U ٣دو '�ل bPU 9> -> %.ت 
F'6م 9,د� اRg% �.%#1{ درXC� . (A% در

 81Rg� ,AVد f'6� در��h � <1*�1- ،8RU
وU.ت در ه	�ن ا�5م R5$ از %�Zد5{ 

F'ر #%.� ا�	
  .اU,از 0,م -> 
'U  .1C	.اM> *�%(6،، ٨٧ #ذر �٢در ◄ 

�د� اPACXE  $M 8M,� ،#رش رو'5�A$ و ه
 FP'�/% <- 6ن #زادP5,� ار�ON,- $+ در

 #ذر -> 9	A1> ١٨روز دا*3(6 در 
.*.
ا5) .ا*^�P`$ دا*��23 
1,از اU^�ر 

 <9 <AV,N 6رتh $M�U ر ه� در�^Uا
U,ا'F دا*��23  
�61 ه�� %?LXA$ را 

 ١٨-,ا� 1N6X0,� از -,ONار� %,ا'8 
FV,N ذر -> �9ر#.  
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اي در پاسخ به پرسش فوق دهه ه
متوالي ميان روانشناسان توافق وجود 

: آنها همگي معتقد بودند. ميداشت
متأسفانه در وجود انسانها گرايشي 
وجود دارد بر اين مبني كه از احكام و 
اوامر شخصيتهاي صاحب امر و رهبران 
خويش اطاعت ميكنند و دستورات آنها 
. را بي چون و چرا اجراء مي گذارند

اي خاص و عالوه بر آن در وضعيته
فوق العاده نيز انسانها اجازه ميدهند، از 
آنان بمثابه ابزار و آلتهاي بي اراده، 

در واقع بدون . سوءاستفاده شود
داشتن فكر و انديشه اي از خود، و يا 
دارا بودن موضع شخصي خاصي، از 
قوائد و قوانين و احكام رهبري مستبد 

  . و خونريز، اطاعت محض ميكنند
 در روانشناسي اجتماعي از      دو متخصص

 S. Alexanderانگلستان بنامهاي 
Haslam استاد در دانشگاه ، Exeter 
 رئيس Stephan D. Reicherانگلستان و 
„School of Psychologie  از دانشگاه ”
St. Andrews جديداً نظر فوق را بطور 

آنها با . كامل رد كرده و باطل ميشمارند
ش از وقايع و ارزيابيهاي نو و تازهء خوي

اتفاقات تاريخي، همچنين آزمونهاي 
 مثل آزمايش -اختصاصي مربوط به ديد باال

 و آزمايشهاي "زندان استاندفورد"معروف به 
 ، پيش Milgram-Experimensميلگرام 
فرض و اصطالح مشهور هانا آرنت، 
Banalität des Bösen بي پايه و " ، يعني 

.  ميشمارند را باطل"شرور) آدمهاي(مايه بودن 
اين دو روانشناس انگليسي ثابت ميكنند كه 
حاميان و عاملين جنايتهاي بزرگ تاريخي مثل 
نگهبانان بازداشتگاههاي هيتلري در آلمان و 
سراسر اروپا و يا بازداشتگاه هاي استاليني در 

ميتوان به آنها اضافه كرد، زندانبانان و ( روسيه 
جالدان شاه و خميني و خامنه اي در ميهن ما 
ايران)، در حقيقت تنها خيلي راحت و ساده، 
طوري كه خود غالباً ادعاء ميكنند، از "اوامر و 
دستورات رهبر عظيم و الشأن" خويش پيروي 
و اطاعت نميكردند و نميكنند. بلكه كامالً 
برعكس،  در امر جنايات سياسي شديداً فعال، 
 و حتي خالق نيز بوده اند و هستند.

آدمهاي درست "ن غلط كه     اين گما
، تنها تحت شرايط و "و سربراه

مثالً براي مثال (وضعيتهاي خاصي 
دوران جوشش و خروش انقالب و يا 

قادرند دست به ) جنگ و بحران
جنايات و خشونتهاي وحشتناكي زنند، 
به داليل گوناگون از جذابيت حساس 

چرا كه اوالً اين : باالئي برخوردار است
 وحشت را بخصوص گمان، جو ترس و

در جامعه هاي استبدادي بطور مدام  
ثانياً سبب . زنده و تازه نگاه ميدارد

اگر : پيدايش اين ايده و سئوال ميشود
استبداد، جباريت و ستمگري نتيجهء 

 اطاعت كوركورانهء مشتي "طبيعي"
يعني . آدم ساده و احمق است

آدمهائي كه در هر وضعيت و شرايطي، 
ضاع و شرايط انطباق خود را با آن او

ميدهند و باصطالح عملهء استبداد 
در اينصورت آيا اصالً ميتوان . ميشوند

از جانيان سياسي هر دوره و زماني، از 
جنبه حقوقي، حق و حساب جناياتي را 
  كه مرتكب شده اند، باز خواست نمود؟
     انسان هرزمان به كشتارها، ترورها و 

ع گشته جنايات سياسي كه در ايران واق
و ميگردد، مي انديشد، جناياتي كه 
براي هيچ عقل سليمي نه قابل فهم، نه 
قابل درك و نه اصالً قابل توضيح 

اين جانيان : است، قادر نيست بفهمد
مخالفين خود را ميكشند، زيرا از كشتن 
انسانهاي ديگر لذت ميبرند؟ يا اينكه از 
آنان شديداً متنفرند؟ يا نه، تنفري در 

جانيان سياسي حاكم بر . تكار نيس
ايران طي سه دهه در اثر كشتن و نابود 
كردن ديگر انسانهاي همنوع و 
هموطن خويش، ارتقاء مقام و شغل مي 

، "وزير"، "رئيس جمهور"يابند و 
آيت "ّ و حتي "رئيس كل"، "وكيل"
رهبر " و اصالً "مرجع تقليد" و "اهللا

  ؟ ميشوند"مسلمين جهان
قتل و جنايت  در نظام اجتماعي كه 

سياسي نه تنها ممكن ميشود، بلكه دولت 
نظام واليت مطلقه فقيه  آنها را مشروع 

در يك . كرده و سازماندهي ميكند
چنين  جامعه اي، جنايت حالت 

  .  روزمره گي پيدا ميكند

    جستجو و رديابي ريشه هاي 
باصطالح علمي اين فرضيه شايع و 
گستردهء غلط، يعني حماقت و ساده 

ي و اطاعت كوركورانه حاميان و گ
عاملين جنايات سياسي، ما را به چندي 
از مطالعات و آزمونهاي معروف و مهم 

 كه در گذشته -در علم روانشناسي 
  . راهبر ميكند-صورت گرفته اند

     اولين آزمايش روانشناسي در مورد 
 را روانشناس "اطاعت و فرمانبرداري"

ر سال آمريكائي، استانلي ميلگرام، د
  . مسيحي انجام داد1962

     در اين آزمايش مرداني با سنين 
متوسط بصورت داوطلب جهت 

 "آزمون توان حافظه"باصطالح 
شركت كنندگان بمثابه .شركت كردند

همكاران متصدي آزمون ميبايستي به 
 "شاگردي"شخص ديگري، يعني 

شوك برقي تا حد ايجاد خطر مرگ 
رد هنرپيشه البته آن شاگ. وارد ميكردند

اي بود كه نقش درد و رنج و تحمل 
عالوه بر . شوك برقي را بازي ميكرد

ولي داوطلبين . آن برقي در كار نبود
شركت كننده در آزمايش از اين 

هدف از . موضوع اطالعي نداشتند
آزمون اين بود كه ببينند مردان 
داوطلب شركت كننده در آزمايش تا 
مر چه حد و حدودي  دستورات و اوا

رئيس خود، يعني متصدي آزمون را 
بدون آنكه نسبت به . اطاعت ميكنند

 كه درد و رنج شوك "شاگردي"
برقي را تحمل ميكند، احساس و عاطفه 

  .اي داشته باشند
     در آزمايش ديگري معروف به 

 كه توسط "زندان استانفورد"
روانشناس آمريكائي، فيليپ 

Zimbardo ،صورت گرفت 
طلب در آزمون از دانشجويان داو

طريق قرعه كشي در يك بازي بنام 
 "زنداني" به دو دسته "بازي زندان"
پس از .  تقسيم شدند"زندانبان"و 

گذشت زماني كوتاه آزمايش نشان 
داد، دانشجوياني كه به آنها نقش 

 محول شده بود، با چنان "زندانبان"
بي رحمي و شقاوت و خشونتي از خود 

، كه پس از قدرت عمل نشان ميدهند
چندي آزمايش مزبور ميبايستي قطع 

با وجوديكه هنوز بيش از نيمي . ميشد
از زمان مورد نظر گرفته شده، باقي 

  .مانده بود
     نتايج بدست آمده در هر دوي اين 
: آزمايشها بر مبناي اين فرضيه بود
انسانهاي كامالً معمولي و عادي و 

 تحت شرايط و وضعيتهاي "سالم"
ژه اي به آدمهاي وحشي خاص و وي

درنده خوئي، غير قابل پيش بيني و 
 البته فرضيه .تصور، تبديل خواهند شد

مذكور تنها بر اساس دليل و برهان 
در همان . روانشناختي مدلّل نشده بود

زمان كه ميلگرام در آمريكا تحقيقات 
خويش را انجام ميداد، دانشمند معروف 
ر در دانش سياست، خانم هانا آرنت، د
يك دادگاه در اورشليم محاكمه عليه 
آدولف آيشمن، يكي از رؤساي معمار 
در امحاء قوم يهود در دوران نازيهاي 

  .آلمان را از نزديك مشاهده ميكرد
    آيشمن در دوران حاكميت نازيها، 
بخاطر شغلش بعنوان رئيس و مسئول 
سازماندهي، توقيف و انتقال يهوديان 

، جزء يكي از به بازداشتگاههاي هيتلري
مسئولين اصلي كشتار بيش از شش 

او از جنبه هاي . ميليون انسان بود
شرورترين "مختلف و بيشماري، بمثابه 

  . فرد بشمار ميĤمد"و جاني ترين
    هانا آرنت بهنگام مشاهده محاكمه 
دادگاه اورشليم، بيكباره متوجه اين امر 

مردي كه مسئول كشتار توده هاي : شد
سانها است، نه بمثابه عظيمي از ان

 بلكه بر "جانور وحشي درنده خوئي"
عكس، بعنوان آدمي فوق العاده عادي 

آيشمن در ديد . و معمولي بنظر ميĤيد
تماشاچيان دادگاه بيشتر شبيه به انساني 
بدون حس و احساس، و كامالً ساده و 

 جلوه "بي آزار". ابله نمايان گرديد

راي كردن اين يكي از بزرگان نازيها ب
زيرا . هانا آرنت شناختي هراسناك بود

از ديد او، آيشمن را نه ميتوان خيلي 
 خواند، و يا دستكم "ديوانه"ساده 

كامالً طور ديگري "آدمي دانست كه 
  .  است"از ديگران

     هانا آرنت از طريق مشاهدات 
خويش در جريان محاكمهء دادگاه 
آيشمن، جملهء معروف و بقول دو 

ماعي از انگلستان، روانشناس اجت
كلمات و افكار هنوز هراس انگيز ِ،  "

بي پايه و مايه بودن آدمهاي شرور، را 
  ".ساخت

    آرنت رفتار مسئولين كشتار توده 
هاي بزرگي از انسانها را در آن زمان 

  :اينگونه براي خويش توضيح ميداد
 آيشمن و همكاران ديوانساالر او 
ي مجذوب و مفتون ريزه كاريهاي فن

بدين صورت . اين قتل عام شده بودند
كه آنها خيلي دقيق و حساب شده 
برنامه هاي حركت قطارهاي حامل 
انسانها بسوي بازداشتگاههاي هيتلري را 

در حاليكه آنها خود را . تنظيم ميكردند
غرق در ريزه كاريها و جزئيات اين 
برنامه ها كرده  و در آنها عميق 

ا بر ميشدند، نگاه و تصور خويش ر
بزرگي و وحشتناكي جنايتي كه 
صورت ميگرفت، و در واقع آنها را 
خود مرتكب ميشدند، از دست 

آنها نسبت به اعمال ناحقي . ميدادند
كه انجام ميدادند، هيچگونه مالحظه، 

در . فهم و يا اصالً بصيرتي نداشتند
حقيقت اين جانيان سياسي خيلي 
ساده، بصورت مكانيكي و ماشيني و 

ن و چرا كردن، حتي با بدون چو
خود، از دستورات و اوامري كه از باال 

در واقع خود . ميĤمد، پيروي ميكردند
  .  "معذور" ميدانستند و "مأمور"را 

    توضيح و در واقع توجيه فوق را در 
، جاني سياسي "اعترافات سعيد امامي"

معروف و سر شناس واليت مطلقه حاكم 
اهده بر ايران نيز ميتوان بخوبي مش

  :او ميگويد. كرد
سرباز من از آغاز انقالب تا امروز " 

گوش به فرمان نظام مقدس اسالمي و 
مقام واليت بوده و هستم، بدون كسب 

ا بدون دستورات مقامات  و ياجازه
هر .  كاري انجام نداده امعالي نظام

چه را كه به صالح نظام و اسالم دانسته 
رائه ام به عنوان پيشنهاد به مسئوالنم ا

من خود را گناهكار نمي . كرده ام
كسانيكه حذف شده اند، مرتد، . دانم

حكم . ناصبي و محارب بوده اند
مجازات آنها مثل هميشه به ما تكليف 

ما آنچه كرده ايم اجراي . شده است
تكاليف شرعي بوده است نه قتل و 

خط كشي زير جمله ها ( "....جنايت 
  .)همه از من است
 با نوشتهء 1963در سال      هانا آرنت 

. آيشمن در اورشليم"خود تحت نام 
گزارشي از بي پايگي و بي مايگي 

 بحث و جدلي سخت ".آدمهاي شرور
زيرا او مدافع . و طوالني را ايجاد نمود

فهم و تفاهم اساسي با آدمهاي شرور و 
با وجوديكه آرنت . جانيان سياسي بود

در آن زمان موافق با محاكمه و حتي 
م آيشمن بود، ولي بخاطر بيان اعدا

تفاهم آميز خود با جانيان سياسي و 
سعي در قابل درك و فهم كردن 
انگيزه هاي دروني آنان، شديداً مورد 

  .انتقاد قرار گرفت
Theo R. Payk در كتاب خود كه  

 " با عنوان 2008بتارگي، در سال 
شرحي پيرامون . شرارت در وجود ما

 و علتهاي قتل و جنايت، ترور
 انتشار داده، به بحث و جدل "خشونت

روشنفكران و فيلسوفان در مورد 
انسانهاي جاني و شرور از دوران 
: روشنگري تا كنون پرداخته و مينويسد
نظرات مربوط به انگيزه هاي دست 
زدن به جنايت نزد جانيان و آدمهاي 
شرور در نظر فيلسوفان در دو پايگاه 

در . ضد يكديگر صورت گرفته است
يك پايگاه فيلسوفاني چون ولتر، نيچه 

اينها مخالف تفهيم . و سارتر قرار دارند
زيرا . و تفاهم با جانيان بوده اند

در امر درك و فهم انگيزه : معتقدند
هاي دروني جانيان، ما آنها را از جنبه 
اخالقي بخاطر جناياتي كه مرتكب 

 دسته .شده اند، معذور خواهيم كرد
ر خالف دسته فوق، ديگر از فيلسوفان ب

بخصوص از جنبه اخالقي، مدافع اين 
امرند كه انگيزه هاي دروني جانيان و 
آدمهاي شرور بايستي درك و فهميده 

روسو، هانا آرنت و ژان امري . شوند
: اينها معتقدند. جانبدار نظر فوق اند

ممانعت از درك و فهم انگيزه هاي 
دروني جانيان سياسي، هر گونه اساس 

ه ء برخورد صحيح با اين پديده و زمين
را، چه از جنبه نظري و خواه از وجه 

  .عملي، ازميان خواهد برد
    حال دو روانشناس اجتماعي از 
انگلستان ثابت ميكنند، زمانيكه 
روانشناس اجتماعي، ميلگرام، نتايج 

روانشناسي "تحقيقات خود در زمينه 
 را سعي داشت توضيح دهد، "اطاعت

 مبني بر بي پايه و مايع نظر هانا آرنت
بودن جانيان سياسي را قبول كرده و 

او در . شديداً تحت تأثير اين ايده بود
توضيحي كه در مورد آزمون خويش 

  :نوشته، اينگونه توصيف ميكند
     افرادي كه در آزمون شركت 
داشتند و رفتارشان با ديگران مملو از 

عمل سنگدالنه را . سنگدلي خاصي بود
الت و وضعيت خاصي انجام در يك ح
اين حالت رواني را او . ميدادند

agentic state يعني چيزي شبيه به ، 
 ناميده "شيوه رفتار عاري از وجدان"

در : محقق فوق بر اين گمان بود. است
اين وضعيت، توان انسان در قضاوت 
اخالقي عمل خويش، بطور موقت از 

و انسانها مسئوليت عمل و . كار مي افتد
ار خودشان را به گردن رؤسا و رفت

در اين . رهبران خويش مي اندازند
شيوه رفتاري رها از "باصطالح 

، انسانها فقط به فقط خود را به "اخالق
اين امر مشغول ميكنند كه از دستورات 
و اوامر شخصيتهاي صاحب امر و 

مهم نيست . آمريت، پيروي كنند
اجراي اين دستورات و اوامر چه 

كي براي ديگر انسانها عواقب وحشتنا
  .در بر خواهد داشت

جنايت "   اين فرمول توضيحي براي 
 بعدها از طرف همكار "و شرارت

ميلگرام، يعني، فيليپ زيمباردو، هنوز 
او معتقد . بيشتر و بدتر تشديد يافت

  :است
    اراده پيروي كوركورانه از وظايف 
را كردن و يا اطاعت از دستورات 

ود و حضور قوي صاحبان امر، به وج
انسانها در . شخصيتهاي آمر وابسته نيست

روانشناسي گروهي حتي ميتوانند به 
قبيح ترين و نفرت انگيزترين اعمال 

زيرا آنها حاضرميشوند، . راغب گردند
بعنوان عضو گروه، بدون چون و چرا 
كردن، دست بهر عمل زشت و شنيعي 

براي . كه از آنان انتظارميرود، بزنند
زندان "مورد آزمايش مثال در 
 زيمباردو و همكارانش "استانفورد
  :معتقدند

    تجاوزات دانشجويانيكه از راه قرعه 
كشي به آنها نقش نگهبان زندان محول 
شده بود، نسبت به دانشجويان زنداني 

 "طبيعي"را بايستي بمثابه نتيجهء 
پوشيدن اونيفورم نگهبان زندان، 

  .نگريست
 هراسناك تحقيق     در اين بيان، پيام
نرمترين، صالح ترين : فوق، اين ميشود

و مسا لمت آميزترين انسانها بهنگام 
عضويت در يك گروه زورمدار، مثل 
نگهبان زندان شدن، تبديل به آدمهائي 

عالوه بر . خشن و بيرحم خواهند شد
: آن معني تفسير مذكور اين ميشود
شكنجه و آزار، تحقير و تخريب و 

ران چيزي نيست كه ما استبداد بر ديگ
انسانها بر آن كنترل و مراقبتي داشته 
باشيم و يا براي دست زدن به اين 

بكار . اعمال مسئوليتي بر گردنمان باشد

بردن قهر و خشونت در بسياري از 
وضعيتهاي خاص، نه تنها امري 

 است، بلكه غير قابل اجتناب "طبيعي"
  .نيز ميياشد

وق را     ايرانيان هموطني كه سطور ف
ميخوانند، به احتمال بسيار قوي به ياد 

 موجود در "اصالح طلبان"گفته هاي 
آنان نيز با . رژيم مالتاريا خواهند افتاد

گفتن و تكرار وقيحانهء اين جمله كه 
، مسئوليت "انقالب خشونت است"

تمامي جنايات سياسي كه در ابتداي 
انقالب، يا خود مرتكب شده اند و يا 

جانبدار آنها بوده اند، دستكم حامي و 
.  مي اندازند"انقالب"را يكجا بگردن 

انقالب "معناي اصلي اين بيان، كه 
 ما ": ، اين ميشود"خشونت است

تقصيري نداريم كه دست به خشونت 
زديم و وحشتناكترين جنايات سياسي 
را مرتكب شديم، مقصر و مسئول اين 

  ".جنايتها، انقالب بود
اليت مطلقه،  رژيم و"اصالحطلبان"   

به قصد و عمد فراموش ميكنند كه 
 انقالبي بود كه در  57انقالب سال 

منظر جهانيان گل را بر گلوله پيروز 
متأسفانه اين انقالب با انديشه و . كرد

عمل جانيان سياسي و حاميان آنان 
مبدل به آنچيزي شد كه امروز در 

  .ايران حاكم است
ح اصال"     طرفه اينكه رئيس و الگوي 

، يعني محمد خاتمي، چند سال "طلبان
قصاب "پيش وقتيكه الجوردي، اين 

، يعني جاني ترين و شرورترين "اوين
 "سرباز اسالم"فرد در آن رژيم را 

براي من معلوم شد كه جنايات . ناميد
سياسي دهه شصت رژيم هنوز در ذهن 

 "اسالمي"و مغز خاتمي ارزش 
  .محسوب ميشوند

همانطور : وضوع    برگرديم به اصل م
كه قبالً آمد، تا چندي پيش در اين 
مورد اجماع وجود ميداشت كه همهء 
انسانها تحت سلطهء قدرت گروهي 

و هيچ . ميباشند كه عضو آن هستند
كس قادر نخواهد بود، وقتي در جمع 
و اجتماعي ادغام گشت، عليه قوائد و 
معيارهاي حاكم بر آن جمع، عمل 

دست آمده از ولي بتازگي نتايج ب. كند
تحقيقات و مطالعات جديد، اين 
ديدگاه كهنه و قديمي را به زير سئوال 

از جمله در تحقيقات . برده است
تاريخي، كارهاي جديدي پيرامون 

براي مثال . اين موضوع وجود دارند
پژوهشي دقيق و با ريزه كاريهاي 
خاص و بسيار جالب در مورد زندگي و 

وسط اعمال و رفتار آدولف آيشمن ت
 در سال  Cesaraniديويد كزاراني 

اين محقق .  انتشار يافته است2004
تاريخ، تحليل و تفسير خانم هانا آرنت 

در بهترين "كه قبالً به آن اشاره شد را 
او .  ارزيابي ميكند"حالت، ساده لوحانه

  :مينويسد
به اين دليل ساده لوحانه است كه " 

خانم آرنت تنها در ابتداي شروع 
ء آيشمن در آنجا حضور محاكمه
در آن ابتدا آيشمن سعي . داشت

وافري داشت كه خود را كارمند ساده 
و به اصطالح عامل پشت ميز نشين ِ بي 

در اين . اراده و بي آزاري نشان دهد
مرحله از محاكمه بود كه هانا آرنت 
صحنه دادگاه را ترك كرد و تا پايان 

اگر . محاكمه ديگر آنجا حضور نداشت
 و همراه با او، - آنجا مي ماند، او آرنت 

 يك آيشمن كامالً –ما و تمام جهانيان 
يعني : ديگري را كشف ميكردند

شخصي كامالً باورمند طرفدار ضد 
يهوديان و پيرو ايده ئولوژي نازيها، 
مردي كه خيلي ساده و راحت تنها از 
اوامر و دستورات پيروي نميكرد، بلكه  

 جنايت مغزي خالق در امر خشونت و
 ميدانست، بود، مردي كه كامالً و دقيقا 

چكار دارد ميكند و حتي نسبت به توان 
تخريبي خويش بمثابه جاده صاف كن 
قتل عام سازمان داده شده، احساس 

   ".غرور و افتخار ميكرد
    امر فوق در مورد جانيان سياسي كه 
در رژيم مالتاريا نيز مدام تكرار ميكنند 

  در امر (داشتيم وما تكليف شرعي "
  
  

  15 در صفحه

   جانيان سياسي"طقمن"روانشناسي و يا 
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 "منطق"روانشناسي و يا 
  جانيان سياسي

  
تنها از اوامر رهبر انقالب، ) جنايات 

خميني، و امروز خامنه اي، پيروي 
  . نيز صادق است"ميكرديم و ميكنيم

    عالوه بر اينها، تحقيقات روانشناختي 
متعددي در مورد روانشناسي سران 

ه اند كه به اين نازيها  نيز انجام گرفت
تعداد قليلي از نازيها : نتايج رسيده اند
فقط از دستورات پيروي "بوده اند كه

 تنها به اين دليل ساده كه ".ميكردند
دستورات و اوامر صادر شده در سلسله 
مراتب نازيها همگي اين مشخصه را 
داشتند كه بسيار مبهم و پر ازابهام 

 بهمين خاطر اين دستورات نياز. بودند
به آدمهائي داشت  پر از تخيالت و 
ابتكارات در جنايتكاري ، تا بتوانند به 
دلخواه خود دستورات و اوامر را 

 Ianآنطور كه . تفسير و اجراء كنند
Kershaw تاريخدان انگليسي بدرستي 
  :مينويسد

نازيها از هيتلر اطاعت نميكردند، بلكه " 
با او همكاري و در اصل به او كمك 

 در اينكار تالش آنها اين و. ميكردند
بود كه در فعاليتهاي جنايتكارانه 
. خويش متقابالً از هم پيشي گيرند
همزمان نيز طوري عمل ميكردند كه 
در فسادها و جنايتها، رازدار و 

  ".رازنگهدار يكديگر هم باشند
   كسانيكه جنايات و فسادهاي عظيم 
خميني و رژيم او را افشاء كرده اند و 

ز عين مطلب فوق را در مورد ميكنند ني
امر به فساد و جنايت، و تخيالت و 
ابتكارات جانيان سياسي در رژيم 
. ماليان تصديق خواهند كرد
جنايتكاران رژيم واليت نيز تنها از 

  اوامر و دستورات "
  
  

 اطاعت نميكردند و "رهبر عظيم الشأن
نميكنند، همكار و حامي و مشوق او در 

آنها در . ندامر جنايات سياسي هست
كاسهء "حقيقت، به اصطالح معروف، 

.  نيز بوده اند و هستند"داغتر از آش
بهترين مثال را در كشتاروسيع زندانيان 
سياسي در ماه مرداد و شهريور سال 

در .  ميتوان مشاهده كرد1376
خاطرات آيت اللّه منتظري، جلد اول، 

  : چنين آمده است635 و ص 628ص 
وي اردبيلي كه آن  به آيت اللّه موس"

زمان رئيس شوراي عالي قضائي بودند 
مگر قاضي هاي شما اينها را : پيغام دادم

به پنج يا ده سال زندان محكوم نكرده 
طرف ....اند؟ مگر شما مسئول نبودي؟

را مي آوردند به او مي گفتند ) زنداني(
او هم به شخصيتش بر : بگو غلط كردم

مي گفتند پس . مي خورد نمي گفت
و سر موضع هستي و او را اعدام مي ت

در همين قم يكي از مسئولين . كردند
قضائي آمد پيش من و از مسئول 

ي گويد اطالعات قم گله مي كرد كه م
تند تند اينها را بكشيم از شرشان راحت 

من مي گويم آخر پرونده هاي . شويم
اينها را بررسي كنيم يك تجديد نظري 

 حكم مي گويد. در حكم اينها بكنيم
اينها را امام صادر كرده ما فقط بايد 

به بعضي افراد . تشخيص موضع بدهيم
مي گويند تو سر موضعي؟ او هم 
نميداند قضيه از چه قرار است مي 

فوري او را مي برند اعدام . گويد بله
من آقاي .  اول محرم شد....مي كنند

نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي 
ي رئيسي اشراقي كه دادستان بود و آقا

معاون دادستان و آقاي پور محمدي 
كه نماينده اطالعات بود را خواستم و 
گفتم االن محرم است حداقل در 
. محرم از اعدامها دست نگه داريد

ما تا االن هفتصد و ": آقاي نيري گفت
پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده ايم، 
دويست نفر را هم به عنوان سر موضع 

كلك اينها را . ايماز بقيه جدا كرده 
خط (_ "هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد
  .) كشي زير جمله ها ازمن است

    امر كامالً ثابت شده در علم 
حتي در بدترين : روانشناسي اين است

شرايط و وضعيتها، انسانها هرگز مجبور 
نخواهند شد، انسان ديگري را بقتل 

  در حقيقت هميشه و در همهء . برسانند
جنايتكار، تنها تعداد معدودي رژيمهاي 

از افراد حاضرند انسانهاي ديگر را 
آنان دروغ ميگويند، . بهالكت برسانند

كه خود را در وضعيتي خاص و يا 
گروهي خشونتگر دچار و مجبور 

قاتلين سياسي در هر رژيم و . ديدند
تحت پوشش هر ايده ئولژي و عقيده و 
مرامي، در امر جنايت بطور كامالً  فعال 

آنها اين وضعيت غير . شركت ميكنند
انساني را با خالقيت و ابتكارات خويش 
. نيز شديدتر و شنيع تر هم ميكنند
عالوه بر آن از جنبه روانشناسي خود را 

بقول ( در مركز حوادث سياسي و
 مي بينند و "عمل انقالبي"، )خودشان

  .احساس فخر و غرور هم ميكنند
،     آنچه را جامعه شناس آلماني

Wolfgang Sofsky - كه سالهاي 
زيادي جامعه شناسي بازداشتگاههاي 
  - هيتلري را مطالعه و تحقيق كرده 

پيرامون جو حاكم بر بازداشتگاههاي 
نازيها مينويسد، در تمامي زندانها و 
قتلگاههاي رژيمهاي استبدادي و 
جنايتكار در همه جا و هر زماني، حاكم 

 در سال او. بوده وهنوز نيز حاكم است
  : اين طورمينوسد1993

رژيم (تك تك افراد "
وفاداري و از خود ) جنايتكارهيتلري

) نسبت به نظام نازيها(گذشتگي خود را 
اين طور بنمايش مي گذاشتند كه به 
ابتكار خويش، خيلي بيشتر و شديدتر از 
آنچه در دستور كارشان آمده بود، 
. خشونت و بيرحمي بكار مي بردند

عمال قهر و خشونت، آنهم براي مثال ا
بطور شديد و افراطي، هرگز از طريق 
اطاعت و گوش بفرمان بودن مكانيكي 

بلكه برعكس سرمشق . بوجود نمي آمد
و الگوي همهء آنها ساختار گروهي بود 
كه در آن، اين انتظار وجود ميداشت، 

قاضي، بازپرس، شكنجه گر، (اعضاء 
مرزهاي عادي و ...) زندانبان و 

 قهر و خشونت را در نوردند و معمولي
پا را از هر گونه حد و حدودي فراتر 

  ".نهند
حقيقت :     خيلي كوتا و خالصه

دهشتناك اعمال و رفتار جانيان سياسي 
در اين نيست كه آنها دستورات مافوق 
خود را، طوريكه خود ادعاء ميكنند، 

بلكه .  اطاعت ميكنند"كوركورانه"
فتار آنها بر اعمال و ر: برعكس

جنايتكارانه خويش معرفت كامل 
و بدتر از آن اينكه، گمان . دارند

ميكنند، كاري درست و صحيح و بسيار 
  .مهمي را انجام ميدهند

     حتي زيمباردو، متصدي آزمون 
 نيز در نوشته هاي "زندان استانفورد"

بعضي از افراد  : تفسيري خود مينويسد
در نقش زندانبان طرف زندانيان را 

بعضي . گرفتند و جانبدار آنان ميشدندمي
ديگر، البته با تعصبي خاص، ولي 

واقعيت اين بود . منصفانه عمل ميكردند
تنها تعداد قليلي از دانشجويان، در : كه

نقش نگهبانان زندان، بطرزي 
وحشتناك با سنگدلي بي مانند، قهر و 

  . خشونت بكار ميبردند
 در حقيقت بگفته دو روانشناس    

  :عي از انگلستاناجتما
 و " زندان استانفورد" نه از آزمون "

 از "روانشناسي اطاعت"نه از آزمايش 
ميلگرام، ميتوان اين استنباط را كرد 

ميشود انسانها را بي فكر و بي اراده : كه
به اعمال قهر و خشونت، به قساوت 

  ". قلب و جنايات سياسي راغب نمود
    در نوشته بعدي به اين امر مهم 

چرا و چگونه انسانها : واهم پرداختخ
حاضر ميشوند، خويشتن خويش را با 
انديشه هاي استبدادي و رهبران و 
مبلغان خشونت و خشونتگري هم 
هويت كنند و در قهر آميزترين و 
خشونت بارترين رژيمها و يا گروههاي 

عقيدتي، دست به جنايات -سياسي
 سياسي زنند؟  
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 ،FMآ,دم، '/�ر65 `6ر� -6د 9> در #ن دو
% _rA	Uاد ز,Vرا از ا �Q��1M�% و FV,N $
-�ور « . v,و�	/.ان را %�Cف %$ 9,د

-L,%�15. و<8ALN $A در ا5) آ63ر %��1Mت 
را از اV,اد زU	rA_ و آ�S*$ آ> د'�3Aن 

</1+ $% ،F'دار ا  <V�[/. ا	ه,V ،.*,1N
ه� آ> آ�ر�E*> دار*. و 61X1%ن  +b #ن: آ,د


�ن %$,1N 61ن +6لX1% ر  #5.، #ن.Ja ه�

 8ALN #ن. ده/.؟ %$ i5 6ر ه�' i5 �
$% $r5 ،./1) #ب ده	ه�  زرد� اش ه8 از ه

�م %$) %3,وب( i5 و  .C- ،./ده

ه� اJ/5.ر  اS56* !(5/. آ> %,دم -,ا�35ن %$
$M�% T[15�1. -,ا�35ن  و- F'اب ا,E ن�


i	آ/1. و آ T	0 ن آ/1. +6ل�
 .! $Mو
دوز و *(�ر و #ه/2, و آ�Lش آ>  +1/>

ز ده/.، ا ده/. و وrS5$ *	$ '6ر� *	$

�ن +6ل %$ .*,1N . </gh (5اول آ> ا �


.
 <M6Mو (M�' را %� -�ز� آ,د85، در .
C5/$ %,دم ]	) د'F زدن %	V ،.A,�5د 

%ALN . Bo/. آ13.*. و -,اوو %$ %$
AS1M�P�6V$ آ> �6پ ��6 درواز� زد� 

F و دو 
� -C.ش DN _5�	* �
 ،.
�-

</gh (1	ه� را ا0,ا آ,د85 ه8 ه . �
از 
دم �XJX> ,��H> ا'F و -,ا� '6م د5.م آ> 

$% F1X- ,25د <ALه i5 ./
  .V,و
از ه	1) �0 -6د آ> %� ا*�JAد را در *	�5_ 
 F?' �.	د� آ�JA*5_ ا�	81 و *A
DNا

FV,N دم . %6رد �06> %,دم <,ار,%

�ن *��H� <- FPS,  ا�QLhن N,ا5_

a.h/.ان 
. و %,6Uم V,ه	/. ه8 ه	�ن 
 *�م ز%�ن، FLN آ> -�5. اiP' (5 را ->

81*�',- FPv <- ر.h م�Uر]� ار.» 
و� در ادا%>  
,ح �E`,ا�_  -> ا5)  

i5 روز در «  :*AR> ا
�ر� %$ 9/. 9>
زدم آ> #QN$ ا'A?.ام  �Qaر-�غ <.م %$


,آ�Q' F%$ -1	> ا5,ان را د5.م آ> -> 
F
-� r5$ از . دو *L, دX�5	> ا�1AUج دا

دو'�A*8 ر8AV و ا%�gAن دادم و <6Pل 
.م 
 آ�ر دوAM$ را در #ن �0 ١٣٢٤ �ل و از '

'�ل اول آ�ر#%6ز -6دم و . 
,وع آ,دم
 ر'	� 8rU ١٣٢٦ 6JUق *.ا
8A از E,داد 

 �6%�ن 6JUق F-�v ١٥٠ 8AV,N و -� %�ه$ 
. ا�CMد� %6�3ل 
.م  �6%�ن 6Vق٦٠ و 

 <AS3*6ق را -> +.رم آ> -�زJU (5ا |Z*
<*�E 6اه,  *13) -6د %$ وE $N.*دادم �� ز

*LZ_ را ه8 . 85 را ادار� آ/.و -,ادره�
8A
آ> E,ج ادا%> �r- B1Zg/8 و  <Z. دا


�P*> دا*r3.� اد-�1ت ا�QLhن  F	S> در

.� -6د، b1'�� آ> ��ز�  $S56* 8'ا 

 ,L* ن ورود��gA%از دادن ا .C- آ,دم و
 ,A6م دآU,% <م و �� ز%�*$ آ.
 8A3ه
�Vرو<$ %.5, #*(� -6د، -C.از�Q,ه� در 

1Zg� اد-�1ت <A
آ,دم �� -C. از  B %$ر
�Qaر '�ل V6%{ -> اb*�S1M DE اد-�1ت 
در ر
LSXV <A> و ا%6ر �,-C% �- $A1.ل 


.م٥/١٤  .  
 

، ار�Uم ٣٢ %,داد ٢٨+1_ از 69د���  
h.ر 56N/.� و �9رN,دان راد65 ا�QLhن 

 %,داد �� #56N <GgM (5,E/.� ٢٨در . -6د
 ,Aدآ $X% F%6rU ن از�QLhراد65 ا

% l*�P1A3+ ق.Z% 5) '/2,ي,E# د و,r1
. را آ> آ6د���1aن �S?1, آ,د*. راد65 -6د
و<lA آ6د���1aن -> راد65 رA?5/.، ز*.� �5د 
ار�Uم h.ر -� ه	,اه�ن �6ا*AS/. -> -�غ 
  n/a 6د را ازE 6ن را� �5-/. وA' BQa

   .69د��N,ان *(�ت -.ه/.
در دوران �(.X% <QP0 F1M�CV .5$، او    

-> <6ل (» %Z.<$ ه�«-> U	�F5 از 
-�gXظ ',*6
U . $A	�F5 %$ 9,د) 6Eدش

 ,Qa6/% ، ,وه,V 1.ان دار65شQ
 <9
 $c&; ,1%ا .	U6د�  و اCS%) �9رد  $Mاو

.*.
) #10) و دو%$ ا;.ام و '6%$ �,ور 

6د  6Nز�- $c1.ا 9,د*.، �0 دارد %�0,ا+
��56N <9 رو1U> و ر�AVر #ن ه/,%/. ا5,ان 
دو'F و اv,� ا'F -, دا*3(�56*$ 

N رز� را�P% �- .Q; ،9> �� %,گ F
Dا
./ASR3* : 6^; وه$ از دا*3(�56ن,N


1Q. دار65ش  �,Pا5,ان -> ره FX% بOU
#*V . �Q,وه,، <Z. رAV) -> ا�QLhن 9,د*.

%$ 6Eا'��H� <- ./A, ار�Uم h.ر ه8 
<6E .Zد را ->  اU	. ر*�'$ . -,و*.
./ALN . و F
او -� ه/,%/. %� دو'A$ دا

ار�Uم : و در %�1ن DNا
�Q*# .Z>F را -� ا
ا5) دا*3(�56ن V,وه,� و : h.ر +,'1.

. #ر�: %Z.<$ هAS/.؟ ر*�'$ +�'q داد
-> *�3ن .  �0 در ا�1AEر DNا
١�Fار�Uم 

;&<> -> دا*3(�56ن %Z.<$ 9> -,ا� 
.  ا'JA&ل و #زاد� ا5,ان %�Pرز� %$ 9,د*.
 O1* $*�2	6 9//.� و0.ان هNه/,%/. -�ز

) و0.ان در هFS و 6aن -�1*2, ا5
;&<	/.� -> %�Pرز� و %�Pرز %$ 
6د، 
./9 $% .QCA% رز��P% <- رزان را�P% .
%/6CS% ,Qa6د� ، اU	c&;,1% .$ و 
 ,��H� <- <9 .*6د- $*�S9 ز� از,%&V ,1%ا

./AVر ر.h م�Uار . ./AE�- ن دو  9> �0ن#
 (1S+ز� �� وا,%&V ,1%6ن اa <9 �Q*# و

-�P% bL* ,2*�1رز� 9,د*.، -/6E <-6د 
و0.ان 0	C$ و ا62Mه�� %�Pرز� -,ا� 

.*.
   .ا'JA&ل و #زاد� 
 

 ه	,ا� -� ;.� ٤٤ ار�Uم h.ر در  '�ل      
ا� از 60ا*�ن در N,و� ه/,� ار�Uم در 
��LX0 ا�QLhن، 
,وع -> آ�ر آ,د و 

<%�*,-  F1JV6% �- �,25از د b+ $r5 ه�
.
  .�	�م و ا'�PJAل 
.5. %,دم %6ا0> 

 .56N $% 35/�%>« : و��	ه��  '> �� از *
. دا
F" ه�"%� در #ن ز%�ن، #E,ش 

 81A
C5/$ ". ه� -X>6	6ن"اوDN _Mا
 i5 $N.*ران زDN روز ./a آ> -,ا� $*�Sآ

 در6E <0د
�ن ١٨٠ %,�P> در ه, %6رد 
آ//. آ> %,دم X1E$ ا'�PJAل  را ;6ض %$

ا'8 دو%1_ را DNا
81A . 9,د*.
-> آ//.  آ�S*$ آ> ��Gه, %$". ر'6اه�"

E.ا
/�'$ و از ا5) را� در ه, �Uل ه, 
�6ا*/. در اA0	�ع -> اwh&ح  ر<8 آ> %$

 TV�/% ا�,- fJV ،دم,% TV�/% F5�;ون ر.-
ه� ر'6اه��  آ//. و ا5) 
�ن آ�ر %$ �10

./ASع ه�	A0ا ..
. ا5) ه8 ا'�PJAل 
 81A
ه, '> �� ". ه� دiJM"'6%1_ را DNا

,AQ- $r5 از $r5 و .
 }V6% 8ه» 
R5$ از FLN و6N ه�� 6Eد ALN> او در 


�� و V,ح -> : -6د $P
�5دم %$ 9 .5#> 
�56N . د5.ن R5$ از ���H,ه�� %� #%.� -6د*.

9> ر0 b1c	5,1E F1C> -�*6ان *V) O1,ح 
-,ا� 0	T #ور� ا*�Cم و h.<�ت، -> ) -6د

%) رو� gh/> -> . ا�QLhن #%.� -6د
8ALN انO1	% 6مU,% : (5ار از ا.J% {5

�.- 6�Y6+6انS* <5,1E (	)*ا <-  ...
./ALN �9ر : ا�35ن $a <9 6ر -3>؟wa <9
8ALN ؟(/R- :$�
� �� zPh ز*.� . ه1

 �E ،�>ه8 ر .C- ر و�R
دار�، -C. ه8 
%,دم �� a/. د<J1> . ه	> اE �Q/5,ج دار�

در #*A,اF9 %�1ن دو . د'F %$ زد*.
gh/>، ه	> -> %) ALN/. 9> اU (5,ف ه� 

: 8ALN.  %$ 9/>را *62، '�وا� د'12A,ت

 </gh 1> �9رم -�<$ %�*.�، درJ- ز��� <*
-C. -> -�زC� _J* <9 �,25	�9,1ر 

8ALN ،F
ا5) د'65O56X� : ��2Aن را دا
 Y�- ا-> از,E <9 $�2هA'ا-> ا%� ه, د,E

ا5) -�ر دh ,25.ا� ... E,ا-> �� +�15)
.
 $	* Tw> زدن %,دم F'ل . د�P>ا ��>#

 �Q*# ,' F3+ <9)ح,V و ��
 ( (M�' در
 <- ��
 <9 FLN (% <- ًا.C- ،6د- <AS3*

F'ا <ALN وز5,ش FS?* : <a م�Uار �-
%$ �6ا*R- 81/81 9> رو� gh/> از %) 
 ا*�JAد %$ 9/. و %,دم ه8 د'F %$ ز*/.؟

  %�*/.  �٧+b از ا*J&ب  -Q	)   او 
د25, ه/,%/.ان -/�م ا5,ان  6aن ز*.� �5د 

�Sآ  (SU و l*�QLh5) ��ج ا.M0&ل ا  ،lc
FV,N ف <,ار�g08 و اX� م . %6رد�Uار

h.ر ا
�ر� ا� -6Zرت ���69 -> #ن 
#*J.ر . ا*J&ب +1,وز 
.: دوران %$ 9/.

در ا�QLhن 
1Q. دا
81A آ> ه	> ;Oادار 
.
 B1wC� 8ه ,��H� �AC1P` از . -6د85 و .C-


F و ١٢ ، ١٠ DN ب&J*ل آ> از ا�' 
او]�ع %J.ار� #را%_ +1.ا آ,د، ه,Ja.ر 

 <- 81ALN ،.1/وع آ,
%� ALN/. دو-�ر� 
#5. در 
Q,� آ> ا5) ه	> 
1Q.  دM	�ن *	$

و ;Oادار دا
��H� <A, آ�ر آ/81 و ادا%> 
ALN/. آ>  -,ا� آ�ر در '1/	� ه8 %$. *.اد85

�O0 6� �,Qء %	/6عMا  $A>و $Mو $ASه� ه
 n*,V ن از�E ,LC0 F'6اE $	��U $X;
 -,A3N> را -�Sزد -> %) ا�0ز� داد*. ��

-C. از #ن ه8 در 8X1V ا�SV*> . -�ز� آ/8
 $L)* $X; .	g% <AE�' 60رد�Y ,Q

 ,`�E <- <6ل را -�ز� آ,دم آXQ- _J*
gh/> ر<� '	�ع آ> از Y6%*� 0&ل 
اM.5) رو%$ AV,N> و در DN 8X1Vا
A> -6د، 

.
 |1>6�.  
ار�Uم h.ر از %.5,ان ;�lM -1	> ا5,ان  

ه�� -6د در 
Q, ا�QLhن و در ا*(�م �9ر
 ,E# ن ز%�ن 60ا*$ �� روزه���	1, از هE
;	,ش OS- F1M�CVاc$ دا
F و او -6د آ> 

�� ;�Pس آ> -,اي  BAه (AE�' در

Q, ا�QLhن  l*.5ر د�v# از lr5 <31	ه

F
    . ا'J* F_ +, ر*n دا
;Oت ا� ا*�GA%$ -�ز25,و +6SR31ت    

-/�م  ���H, و '1/	�� ا5,ان   در -�ر� 
56N $% ر.h م�Uاز «: . ار $r5  و�

-Oرگ �,5) آ	.5) ه�� ا5,ان -6د آ> 
F
+b از ار�Uم . آ�رش -� ه	> ��Lوت دا

آ6A* $Sا*FS 5�0_ را -12,د، و<A$ آ> 
از آ�ر آ/�ر آX1E ،.13$ از ا�QLh*$ ه� 
#%.*. �� آ�ر او را ا*(�م -.ه/. ا%� *3. و 

او -�'6اد . هy1 آb آ&س #ن را +1.ا *r,د
<)QM ,- و -6د و ;&و� i1/r� ،$*�QLhا 

'h�E iP$ در ا0,ا دا
F و ه	31> 
   «.%B5�S *56$ از 6Eد ارا5> %$ آ,د

FLN O1* ,��H� <*�E B%�;,5.% ،ا5,ج راد :

R, +�ر� ا�QLh*$ (ار�Uم h.ر ( ��

 ,G* 8 ازA
#*(�l5 آ> -� ا�35ن #
/�l5 دا

?F1Z ه/,ي V i5,د ا'l5�/oA -6د .

ي -6د l/C5 *6ع آ�ر ار�Uم h.ر، *6ع آ�ر
l	* bآ y1وا*.از�  آ> ه .U در FS*6ا�

#ن <,ار -12,د و -6Aا*. -� #ن �lwXS آ> 
او روي gh/> دا
F و *6ع آ�ري آ> در 

<Q5.- <Q5.- و l56N  lV زي و آ�ر�'
  .اPM.اه> روي gh/> دا
F، -�زي آ/.

.
ار�Uم h.ر ا*l*�S : وي �5د#ور 
<MD- 5,1) و
  ,��H� �1ر ازS- 6 -6د وN


/�FE داF
.l% 62*> -�  ويa FS*دا

�6E ,Nد ار��Pط -,<,ار آ/. و -, �	�
fXS� </gh دا
F و ��1v, -, *	�5_ و 

F
وي -� ه/,%/.ي . %?�`� DNا
l% |C[ ده� و�JA*ا FS*ه� را در  �6ا

.562- l-6E <- </gh در <C%�0.  
,��H6ز��U  �Xhا $M�CV F1 ر.h م�Uار 
 '�ل ٧� �Bh�U  ,��H  ١٧در B9  . -6د
CVM�F1G* ,1" V1{ر  b/0�*" ،
E,وس "، "ه� دJM}"، "ه� -X>6	6ن"
-$ Bg% "و ......<X	0 از �	او ه�� 5_ * 

  .-6د
٢١
�دروان ر]� ار�Uم h.ر در U.ود     

 l*65O56X� <;6	)% و دو l5�	/1' 8X1V
 V �- 8X1 ١٣٣ در '�ل .  9,د�-�ز
"�
 3*$/18/Q0 وارد '"  در�	1/.
  .

V از #ن در b+8X1 56ن $ه�a "X;$ 
S9ر�"، "$وا�A' } زد�ا	3a " ،
"(3E دان,%" ،" n*,V ن از�E,LC0

<A3N,-" ،"ن�Q0 |Z* " و" <*�SVا

,Q60ردY � "9,د�-�ز . 
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  تهديد و تحبيب؟
  فرهنگ آزادي

  
خالي » تجربه«اين واقعيت حاصل  . 2

شدن از فرهنگ خويش و پر شدن از 
قرن بيستم . سلطه گر است» فرهنگ«

نگريهاي فرهنگي بزرگ قرن ويرا
تحقيق ها كه در اين باره انتشار . گشت

خود نيز زير . يافته اند، فراوان هستند
بدان پرداخته » بعثت فرهنگي«عنوان 

در قرآن، هم خطرهاي ماندن در . ام
خاطر نشان شده است و » دين آباء«

هم گم كردن راه رشد و در بيراهه 
  از جمله نگاه كنيد به . غي شدن
 و بقره، 23سوره هاي توبه، آيه قرآن، 
 و اعراف، 104 و مائده، آيه 170آيه 
 24 و توبه، آيه 74 و شعراء، آيه 28آيه 

و ...  و 36 و قصص، آيه 43و سبا، آيه 
 و سوره فاتحه و جن، آيه 36بقره آيه 

  ... و14
   32قرآن، سوره مائده، آيه  . 3
 و نيز نگاه 29قرآن، سوره فتح، آيه  .  4

ه بعثت فرهنگي نوشته ابوالحسن كنيد ب
  بني صدر

      256قرآن، سوره بقره، آيه  .  5
قرآن نيك به انسان يادآور مي  .  6

شود كه عمل مي گويد دين او كدام 
است و عمل صالح است كه موضوع 

 62سوره بقره، آيه : ارزيابي مي شود 
  ...و
 و حجر، 34قرآن، سوره بقره، آيه  .  7

  ... و31آيه 
  ... و36قرآن، سوره بقره، آيه  .  8
فراماسونها، چون ملكم خان و غرب  .  9

زده هاي ترك، اينطور تبليغ مي 
كردند كه هرگاه از فرهنگ خود 
خالي و از فرهنگ غرب پر شوند، 

 fanonفانون . چون غرب مي شوند
frantz  در Peau noire, masques 

blancs  و امه سزر در استعمارگر و 
 محققان بسيار ديگر اين استعمارزده و

امر واقع را موضوع ارزيابي قرار داده 
  .اند
قرآن رفتار استبداد فراگير  .  10

فرعون را در تجزيه جامعه زير سلطه 
نيك توضيح مي دهد و همان واقعيتي 
را باز مي گويد كه جامعه هاي زير 
سلطه و نيز گروههاي زير سلطه در 

  . جامعه هاي مسلط يافته اند
 و 4ن، سوره هاي قصص، آيه  قرآ-

 51  و بقره، آيه هاي 39عنكبوت، آيه 
   64تا 
 و نگاه كنيد به سلطه فرهنگي و بعثت -

  فرهنگي از ابوالحسن بني صدر 
 Les Peuples  فصل نامه  -

Méditerranéens خود 24 شماره 
را به اغتشاش و  ) 1983 سپتامبر –ژوئيه (

پاره پاره شدن هويت اختصاص داده 
 Déchiréeبا اين عنوان . تاس

L’Identité 
در كنگره موليانو ونتو، در ايتاليا،  . 11

، طرح ابوالحسن بني 1998دسامبر 
حقوق و فرهنگ و «صدر، زير عنوان 

مندرج  در » مردم ساالري و هويت
انسان، حق، قضاوت و حقوق «كتاب 

  .»انسان در قرآن

به بيان رساي قرآن، قول زور، بي  . 12
زبان آوردني نيست و انسان زور بر 

آزاده مي بايد به كرامت از آن 
قول حق نيز در گفتن و . درگذرد

شنيدن نياز به زور ندارد و مي بايد به 
  :زور مانع انتشارش شد

 و 30قرآن، سوره هاي حج، آيه 
 و مجادله، آيه 72 و  4فرقان، آيه هاي 

 و 82 و يونس، آيه 8  و انفال، آيه 2
 و 146 و 109 و 61 و 42بقره، آيه هاي 

..13   . GEAB N°29 نوامبر 16 مورخ 
 از سوي گروه اقتصادداناني كه 2008
 بحران اقتصادي را پيش بيني 2006در 

 چون آتش 2008كردند كه در سپتامبر 
به نقل از . فشان فوران كرد

GlobalEurope Anticipation 
Bulletin14  .  ،فرانتس فانون

مه ابوالحسن دوزخيان روي زمين، ترج
  بني صدر 

خود را بشناس تا خداي خود را  .  15
و خداوندا به من ) س (بشناسي از  علي 

آن توانائي ده كه واقعيت را همان 
و ).  ص (سان كه هست ببينم از پيامبر 

در باره رابطه مستقيم و غير مستقيم با 
واقعيت، نگاه كنيد به كتاب عقل آزاد 

 189هاي از ابوالحسن بني صدر صفحه 
   .210تا 
قرآن، سوره هاي بقره، آيه هاي  .  16
 و  نحل، آيه 51 و نساء آيه 257 و  256
  ... و17 و زمر، آيه 36
نگرش در فقه از اين ديدگاه بسي  .  17

غير از انعكاس ضد : آموزنده است
فرهنگ قدرت در فقه، در جريان 
تاريخ، دو بيان، يكي بيان آزادي كه 

در برابر جهانيان، در دوران انقالب، 
اظهار شد و ديگري بيان قدرت كه با 
واليت فقيه آغاز شد و به واليت مطلقه 
فقيه انجاميد، با شفافيت تمام  تحول از 
آزادي به استبداد فراگير را  بيان مي 

  .كنند
، در اقتصاد 1970در اوائل دهه  .  18

توحيدي، دو امر پيشخور كردن و از 
ا  موضوع پيش متعين كردن آينده ر

بحث قرار دادم و توضيح دادم چرا به 
جاي وفوري كه وعده داده مي شود، 
كمبودها هستند كه بر هم افزوده 

آن زمان، دو اقتصاد . خواهند شد
سرمايه داري و ماركسيستي وعده وفور 
مي دادند و با يكديگر مسابقه مي 

خروشف، دبير اول حزب . دادند
يه روس«كمونيست روسيه و نخست وزير 

 سال، 15وعده مي داد ظرف » شوروي
اما اين . روسيه از امريكا جلو بزند

مسابقه نخست امپراطوري روسيه را از 
پا در آورد و اينك دارد امريكا را از پا 

در اين سالها، نسبت .  در مي آورد
مصرف به توليد را مي سنجند تا اندازه 

  .پيشخور كردن را معلوم كنند
ي اطالعاتي گزارش سازمانها .  19

 Global Trendsامريكا زير عنوان  
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   2008مورخ نوامبر 
در باره فراگرد شئي شدن انسان،  .  20

گرايشهاي فلسفي مختلف در غرب 
  :چند نمونه. هشدار داده اند

- Marx et la Marchandise. 
Aliénation, chosification et 

fétichisme24اريخ   كنفرانس به ت 
  توسط  2006 فوريه 9ژانويه و 

Hendrik Patroons 

  امه سزر  استعمار را شئي شدن مي -
  : دانست

Discours sur le colonialisme, 
Présence africaine (texte de 

l’édition 1955). تعريف او وارد  
  .  فرهنگ لغات فرانسه شده است

- Philosophie et Spritualité 
درك و فهم ديگري  : درس دوازدهم

ضد شئي شدن و شئي انگاري ديگري 
  .است
پناه بر   «5  قرآن، سوره فلق، آيه -

خدا از شر حاسد وقتي حسد مي 
و  امروز، حسد ورزيدن به » ورزد

ديگري را شئي كردن ديگري ارزيابي 
  .مي كنند

 34  قرآن، سوره هاي نمل، آيه هاي -
  نقش قدرت در هرچه ناچيز 37و 

نسان خاطر نشان اهل خرد مي كردن ا
واقعيتي كه امروز، در نظر . كند

پذيرفته مي شود و در عمل، جريان 
شئي شدن انسان شتابان به پيش مي 

  .رود
از » برخورد تمدنها«نظريه  . 21

در ايران، نخست . هانتينگتون است
انقالب اسالمي بود كه نظر او را انتشار 

نام كتاب او . داد و موضوع بحث كرد
  :ينستا
  and ShusterSamuel P. 

Huntington, The Clash of 
civilisations and the of world 
order, Edi. Simon remarking   

   
اين نظر از پرفسور روسي اگور  .  22 

او در .  استIgor Panarinپانارين  
،  در يك كنفرانس بين 1998سپتامبر 

. المللي، در استراليا اظهار كرده است
مصاحبه ) 2008 نوامبر 26(يتر رو

 سال 10ايزوستيا با او را در باره نظر 
  .پيش او، انتشار داده است

مديريت شورائي جامعه جهاني را  .  23
. در دوران انقالب ايران، پيشنهاد كردم
سپس در سيمناري در پاريس كه در 
آن، در باره رشد بحث مي شد، تجربه 
شدن راه رشد جديد را در دوران 

جع انقالب، يادآور شدم و مديريت مر
شورائي جهان را بار ديگر پيشنهاد 

  :مباحث آن سمينار انتشار يافتند. كردم
 Les Peuples فصل نامه -

Méditerranéens و 35 شماره هاي 
، خود را با 1986 ، آوريل سپتامبر 36

 به ?Fin du Nationalاين عنوان  
مباحث اين سمينار اختصاص داد و 

  . اي صاحب نظران را درج كردمقاله ه
 سير انديشه سياسي در سه قاره، سه -

 138 تا 100راه حل رشد، از صفحه 
بازخواندن راه حلهاي رشد، با توجه به 
بحران اقتصادي كنوني، بس عبرت 

  .آموز است
در سمينار مونتو موليانو، به اين  .  24

در اينجا، آن نوشته را . مشكل پرداختم 
، كامل مي كنم با تكرار نمي كنم

افزودن حاصل مطالعه از آن تاريخ تا 
  . اين تاريخ

نگاه كنيد به نقد منطق صوري  .  25
  نوشته ابوالحسن بني صدر و نيز تضاد و 

بوالحسن بني صدر اتوحيد نوشته 
  موجود در سايت بني صدر

هويتهاي  نژادي و قومي و ملي  . 26
مقبول هستند  وقتي رابطه ها، رابطه 

اي قوا نيستند،  و هويتهاي  سه گانه ه
را بر اصل موازنه عدمي باهم مي توان 

انسان در خور . داشت و بايد داشت

اين عنوان، در همان حال كه هويت 
فرهنگي جامعه اي را دارد كه عضو 
آنست، هويت فرهنگي حوزه فرهنگي 
را نيز كه عضو آنست دارد و با داشتن 
اين دو هويت، هويت سومي دارد 
. حاصل عضويت او در جامعه جهاني

 سوره 13اينست رهنمود قرآن، در آيه 
به مالك ) ع(حجرات و رهنمود علي 

  .اشتر
قرآن كتابي است كه به انسان اين  . 27

نگاه كنيد به فصل . آموزش را مي دهد
عدالت در اصول راهنماي اسالم نوشته 

  ابوالحسن بني صدر
  و42قرآن، سوره هاي نور، آيه  .  28

 و 18 و فاطر، آيه 14لقمان، آيه 
   3، آيه  و تغابن4ممتحنه، آيه 

شخصيت پرستي، زمان به زمان،   .  29
بنا بر فكرهاي جمعي جبار روز، نو مي 

اما اشكال ديگر و جديد بت . شود
از آن : پرستي نيز همچنان برجا هستند

روز كه ابراهيم بت را شكست، قرآن، 
،  تا ٥٨ �� ٥٢سوره انبياء، آيه هاي 

روزي كه پيامبر به كعبه درآمد و بت 
ها را شكست و از آن روز تا امروز، 
با . مبارزه با بت پرستي ادامه دارد

وجود اين، اشكال جديد بت پرستي 
: برجا هستند  

 هشدار مدير قسمت اطالعات و -
 Philippeانفورماتيك در  يونسكو 
Quéau و» بت پرستي مدرن«در باره    

ونسان ترنوار   مصاحبه - Terrenoir با  
 نويسنده Poupardكاردينال پوپارد 
كتاب مسيحيت در آغاز هزاره سوم در 
اين باره خود بت گرداني و پرستي 
 بمثابه نفي خدا  

-       Jean _François Stoffel, 
Cosmologie versus Idolatrie  

-  Nietzsche et l’avenir de la 
religion    نوشتهPaul Valadier 

sj   
 108قرآن، سوره هاي يونس، آيه  .  30

  ... و�١و اسراء، آيه 
خواننده اي كه بخواهد روشهاي  . 31

عقل قدرت مدار و عقل آزاد  را 
بشناسد و روشهاي عقل آزاد را بكار 
برد، ميتواند  به كتاب عقل آزاد نوشته 

  .جوع كندابوالحسن بني صدر ر
، GrahamFullerگراهام فولر  .  32

سياست شناس امريكائي، در مجله 
Foreign Policy با �١٩٩ ، بهار ،

 » The Next Ideology «عنوان 
 Die Zeit) 19مجله آلماني . انتشار داد

ترجمه آن را با  ) �١٩٩ مه 26تا 
مباررزه بر سر ايدئولوژي ها « عنوان 

انقالب اسالمي . انتشار داد» ادامه دارد
 1374 خرداد 28 تا �١ از ٣�٠شماره (

وي . ترجمه آن را به فارسي منتشر كرد
شرائطي براي جامعه اي قائل شده 
است كه در آن، انديشه راهنماي 
جديد مي تواند انديشيده و پيشنهاد 

كشورهاي ايران و مصر و چين و . شود
هند، كشورهائي هستند كه اين انديشه 

. د در آنها جسته آيدراهنما مي توان
تأمل در شرائط، بر تأمل كننده معلوم 
مي كند كه ايران واجد بيشترين 

  .شرائط است
     گرباچف نيز ميهمان روشنفكران 

ما به : اينان به او گفتند. فرانسوي شد
بن بست رسيده ايم، مگر شما در آن 
سو، انديشه نوئي را بجوئيد و پيشنهاد 

  . كنيد
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