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منطقه خاورميانه با داشتن منابع عظيم انرژي و 
تحصيل دالرهاي نفتــي فراوان و قدرت خريد باال 
و وضعيت استراتژيك اســتثنايي موقعيت ويژه و 
منحصر به فردي را در جهان داراست و مورد توجه 
خــاص قدرتهاي صنعتــي و اقتصــادي جهان قرار 
دارد و كيســت كه نداند تضاد منافع و رقابت هاي 
اقتصادي و سياســي قدرتهاي بزرگ جهاني در اين 
دارد و كيســت كه نداند تضاد منافع و رقابت هاي 
اقتصادي و سياســي قدرتهاي بزرگ جهاني در اين 
دارد و كيســت كه نداند تضاد منافع و رقابت هاي 

منطقه منشاء اصلي درگيريها، تنش ها و جنگ  هاي 
اين ناحيه از جهان بوده و هســت. آمريكا و متحد 
قطعي و بال ترديد آن اسراييل طرح هاي خاص خود 
را بــراي خاورميانه دارند و گاهي هم از اشــاره به 
قطعي و بال ترديد آن اسراييل طرح هاي خاص خود 
را بــراي خاورميانه دارند و گاهي هم از اشــاره به 
قطعي و بال ترديد آن اسراييل طرح هاي خاص خود 

برنامه هــاي خود خودداري نمي كنند و بديهيســت 
كه اين طرح ها با منافع ســاير قدرتها ناســازگاري 
داشــته و خواب ديگران را آشفته نمايد. قدرتهاي 
كه اين طرح ها با منافع ســاير قدرتها ناســازگاري 
داشــته و خواب ديگران را آشفته نمايد. قدرتهاي 
كه اين طرح ها با منافع ســاير قدرتها ناســازگاري 

اســتعماري قديمي تر و ذينفوذتــر در منطقه مانند 
انگليس و فرانســه مي خواهند كــه منافع قديمي و 
قبلــي خود را پــاس بدارند و هنوز هم تقســيماتي 
را كه پــس از جنگ جهاني اول بــراي منطقه بين 
قبلــي خود را پــاس بدارند و هنوز هم تقســيماتي 
را كه پــس از جنگ جهاني اول بــراي منطقه بين 
قبلــي خود را پــاس بدارند و هنوز هم تقســيماتي 

خود انجــام دادند حفظ نماينــد و ديگر اروپاييان 
مانند آلمان و ديگران هم ســهم خود را مي خواهند 
خود انجــام دادند حفظ نماينــد و ديگر اروپاييان 
مانند آلمان و ديگران هم ســهم خود را مي خواهند 
خود انجــام دادند حفظ نماينــد و ديگر اروپاييان 

روســيه كه وارث اتحاد جماهير شــوروي يكي از 
دو ابــر قدرت بزرگ ســابق جهان اســت به دنبال 
صيانت از نفوذ سياســي و اقتصادي و نظامي خود 
در منطقه بوده و به هيچ وجه مايل به خالي گذاشتن 
صحنه براي حريفان نيســت. غول هاي اقتصادي و 
قدرتهايي مانند چين و ژاپن نيز چه از لحاظ كسب 
انرژي و چه از لحاظ به دست آوردن بازار نسبت به 
منطقه بي نظر و بي تفاوت نيستند در چنين اوضاع 
و احــوال پيچيــده اي كه همه قدرت هــاي بزرگ 
منطقه بي نظر و بي تفاوت نيستند در چنين اوضاع 
و احــوال پيچيــده اي كه همه قدرت هــاي بزرگ 
منطقه بي نظر و بي تفاوت نيستند در چنين اوضاع 

سياســي و اقتصادي جهان در منطقه خاورميانه در 
آن درگيرنــد حفظ منافع ملي ايران به عنوان يكي 
از كهــن تريــن و كليدي ترين كشــورهاي منطقه  
درايت  و ميهن دوســتي و هوشــياري و كارداني 
ويژه اي را مي طلبد كه متاســفانه چنين ويژگيهايي 
در دولت مردان جمهوري اســالمي و گردانندگان 
سياســت خارجــي آن كمتر ديده مي شــود. حفظ 

منافع ملي ايران ايجــاب مي كرد و ايجاب مي كند 
كه در اين كشمكش بين قدرتها و جنگ پنهاني بين 
منافع ملي ايران ايجــاب مي كرد و ايجاب مي كند 
كه در اين كشمكش بين قدرتها و جنگ پنهاني بين 
منافع ملي ايران ايجــاب مي كرد و ايجاب مي كند 

آنها ايران سياســت بيطرفي و برخورد يكسان و در 
پيروي از انديشه هاي بزرگ مرد تاريخ ايران دكتر 
مصدق سياســت موازنه در راستاي منافع ملي اتخاذ 
نمايــد در اين صورت بهره گيــري از فرصت ها و 
مصدق سياســت موازنه در راستاي منافع ملي اتخاذ 
نمايــد در اين صورت بهره گيــري از فرصت ها و 
مصدق سياســت موازنه در راستاي منافع ملي اتخاذ 

حســن استفاده به جا و به موقع از تضاد بين قدرتها 
مي توانست و مي تواند منافع ملي ايران را به بهترين 
شكل حفظ و تامين نمايد و ايران را در جايگاه يك 
مي توانست و مي تواند منافع ملي ايران را به بهترين 
شكل حفظ و تامين نمايد و ايران را در جايگاه يك 
مي توانست و مي تواند منافع ملي ايران را به بهترين 

ابر قدرت منطقه اي كه ســزاوار آن اســت بنشاند. 
برخورد و درگيري با هريــك از اين قدرتها خود 
به خود سبب گرايش و غلتيدن به سمت ديگران و 
بالعكس اتحاد و تفاهم صرف با هريك سبب ايجاد 
تنش و درگيري با سايرين خواهد شد. عدم رعايت 
بالعكس اتحاد و تفاهم صرف با هريك سبب ايجاد 
تنش و درگيري با سايرين خواهد شد. عدم رعايت 
بالعكس اتحاد و تفاهم صرف با هريك سبب ايجاد 

سياست مستقل و ملي از اوايل انقالب 57 صدمات 
بســياري بــر منافع ملي ايــران وارد نمود. اشــغال 
سفارت آمريكا و داستان گروگان گيري كارمندان 
بســياري بــر منافع ملي ايــران وارد نمود. اشــغال 
سفارت آمريكا و داستان گروگان گيري كارمندان 
بســياري بــر منافع ملي ايــران وارد نمود. اشــغال 

اين ســفارت خانه و اتخــاذ مواضع ضد امريكايي، 
زنجيره اي از رويدادها را به دنبال داشت كه همگي 
اين ســفارت خانه و اتخــاذ مواضع ضد امريكايي، 
زنجيره اي از رويدادها را به دنبال داشت كه همگي 
اين ســفارت خانه و اتخــاذ مواضع ضد امريكايي، 

در جهــت خــالف منافع ملي ايران بوده اســت در 
اوليــن مرحله ميلياردها دالر از اموال و دارايي هاي 
ايران توقيف و بلوكه شــد كه مبالغ بزرگي از آن 
به موجب قرارداد الجزايــر و از طريق دادگاه بين 
ايران توقيف و بلوكه شــد كه مبالغ بزرگي از آن 
به موجب قرارداد الجزايــر و از طريق دادگاه بين 
ايران توقيف و بلوكه شــد كه مبالغ بزرگي از آن 

المللي الهه به شــاكيان حقيقي و حقوقي كه اموال 
خود را در جمهوري اســالمي از دست داده بودند 
بعنــوان غرامت پرداخــت گرديــد. بالترديد اين 
خصومت و تنش با آمريكا در شــروع شدن جنگ 
عراق با ايران و تداوم 8 ساله آن و خسارات مالي و 
جاني ناشي از اين جنگ خانمانسوز بي تاثير نبوده 
عراق با ايران و تداوم 8 ساله آن و خسارات مالي و 
جاني ناشي از اين جنگ خانمانسوز بي تاثير نبوده 
عراق با ايران و تداوم 8 ساله آن و خسارات مالي و 

است. تحريم هاي اقتصادي چه در زمان جنگ و چه 
بعــد از آن در ايجاد تنگناهاي اقتصادي و گراني و 
است. تحريم هاي اقتصادي چه در زمان جنگ و چه 
بعــد از آن در ايجاد تنگناهاي اقتصادي و گراني و 
است. تحريم هاي اقتصادي چه در زمان جنگ و چه 

تورم و اختالفات معيشتي ملت ايران مسلمًا اثرگذار 
بعــد از آن در ايجاد تنگناهاي اقتصادي و گراني و 
تورم و اختالفات معيشتي ملت ايران مسلمًا اثرگذار 
بعــد از آن در ايجاد تنگناهاي اقتصادي و گراني و 

بوده اســت. مخالفت آمريكا به طور قطع از عوامل 
اصلي تغيير مســير لوله هاى حامل انرژى آســياى 
مركزى از خــاك ايران به مســيرهاى ديگر بوده 
است در حاليكه مسير ايران از هر لحاظ منطقي تر و 

امن تــر و با هزينه كمتر بوده و عبور لوله هاي نفتي 
از ايران مي توانست متضمن منافع مربوط به اجراي 
پروژه براي ايران و همچنين حق دريافت ترانزيت 
هميشــگي براي كشــور ما و عامل مهــم در ايجاد 
امنيت و يكپارچگي خاك ايران باشد. روسيه و سه 
هميشــگي براي كشــور ما و عامل مهــم در ايجاد 
امنيت و يكپارچگي خاك ايران باشد. روسيه و سه 
هميشــگي براي كشــور ما و عامل مهــم در ايجاد 

كشور ديگر شــريك با او منافع ملي ما  در درياي 
مازندران را پايمــال كرده و مي كنند در حاليكه ما 
از حمايت ســاير قدرتهاي جهاني محروميم. ادعاي 
واهي شيخ نشين هاي تشكيل دهنده امارات نسبت به 
ســه جزيره ايراني خليج فارس و توطئه براي جعل 
نامــي ديگر براي خليج فارس ناشــي از تحريكاتي 
ســه جزيره ايراني خليج فارس و توطئه براي جعل 
نامــي ديگر براي خليج فارس ناشــي از تحريكاتي 
ســه جزيره ايراني خليج فارس و توطئه براي جعل 

است كه سياست خارجي ناموفق جمهوري اسالمي 
فراهم نموده است. 

بــاج دهي هاي ما به چين و روســيه براي جلب 
حمايت آنان در مســئله هسته اي تاكنون نتيجه قابل 
توجهي نداشته است و در هر برهه حساس و هنگام 
تصميم گيري هاي بين المللي آنان پشــت جمهوري 
توجهي نداشته است و در هر برهه حساس و هنگام 
تصميم گيري هاي بين المللي آنان پشــت جمهوري 
توجهي نداشته است و در هر برهه حساس و هنگام 

اســالمي را خالي كرده اند. دخالت هاي جمهوري 
اســالمي در درگيريهاي منطقــه چه در عراق و چه 
در لبنــان و فلســطين. بعنوان طرفــداري جمهوري 
اسالمي از برخي قدرت هاي متنازع و بر عليه برخي 
قدرت هــاي ديگر فرا منطقه اي تلفي مي شــود كه 
اسالمي از برخي قدرت هاي متنازع و بر عليه برخي 
قدرت هــاي ديگر فرا منطقه اي تلفي مي شــود كه 
اسالمي از برخي قدرت هاي متنازع و بر عليه برخي 

اين كشــاندن بي جهت ايران در مناقشاتي است كه 
ارتباطي با منافع ملي ما ندارد. 

در چنين اوضاع و احوالي دولت جديد آمريكا 
كه با شعار تغيير بر ســر كار آمده مواضعي آشتي 
جويانــه در پيش گرفته و دســت به ســوي دولت 
جمهــوري اســالمي دراز كرده اســت و موقعيت 
حساس و تازه اي پيدا شده كه گردانندگان سياست 
خارجي جمهوري اســالمي مي توانند با بهره گيري 
از فرصــت، ديپلماســي خارجي خــود را تصحيح 
نموده و در مســير بيطرفي و عدم وابستگي ببرند و 
از فرصــت، ديپلماســي خارجي خــود را تصحيح 
نموده و در مســير بيطرفي و عدم وابستگي ببرند و 
از فرصــت، ديپلماســي خارجي خــود را تصحيح 

به تعامل يكســان و همانند با قدرتهاي جهاني رقيب 
بپردازند كه اين تنها جهتي است كه مي تواند منافع 

ملي ايران را تامين و حفظ نمايد. 

موازنه سياست خارجي در راستاي منافع ملي 



نشريه داخلي    تهران دوم ارديبهشت ماه 1388 خورشيدي    شماره 174 2

آيا حضور در انتخابات به سود 
منافع و مصالح ملي است؟

از شــرايط جهان شــمول يك انتخابات آزاد، آزادي قلم و بيان و رســانه ها و همچنين وجود احزابي 
برخاسته از ميان مردم است كه آزادانه فعاليت كنند.

هنگاميكه از انتخابات در ايران ســخن گفته مي شــود مي بينيم ابتدايي ترين شرايط در جامعه ما حاكم 
برخاسته از ميان مردم است كه آزادانه فعاليت كنند.

هنگاميكه از انتخابات در ايران ســخن گفته مي شــود مي بينيم ابتدايي ترين شرايط در جامعه ما حاكم 
برخاسته از ميان مردم است كه آزادانه فعاليت كنند.

نيســت و ديگر آنكه وســايل و لوازم قانوني آنهم با برگزاري يك انتخابات مردمي هماهنگي ندارد. امروز 
هنگاميكه از انتخابات در ايران ســخن گفته مي شــود مي بينيم ابتدايي ترين شرايط در جامعه ما حاكم 
نيســت و ديگر آنكه وســايل و لوازم قانوني آنهم با برگزاري يك انتخابات مردمي هماهنگي ندارد. امروز 
هنگاميكه از انتخابات در ايران ســخن گفته مي شــود مي بينيم ابتدايي ترين شرايط در جامعه ما حاكم 

بحث از انتخابات رييس قوه مجريه به نام رييس جمهور اســت كه برابر قانون اساســي جمهوري اسالمي از 
اختيارات محدودي برخوردار اســت و شخص اول مملكت نيســت و تصميمات او نه قطعي است و نه الزم 

االجرا.
از ســوي ديگر با وضع مقررات نظارت اســتصوابي كه همه كانديداها بايــد از آن عبور كنند امكان 
حضور داوطلبان مســتقل وجود ندارد.در انتخابات فعلي كه كمتر از دو ماه به آن مانده اســت مثل هميشــه 
دگرانديشــان اجازه فعاليت نيافته اند. به نظر مي رســد اين انتخابات نيز چون انتخابات در ســه دهه گذشته 
باشــد و با نگاهي بــه صحنه انتخابات حضور دو جناح حاكميت يكــي اصولگرايان و ديگري اصالح طلبان 
مشخص است يكي از اولين كانديداهاي رياست جمهوري آقاي خاتمي بود كه به صحنه نيامد و تحت تاثير 
فشــارها و جريانات مبهم از صحنه خارج شــد و جاي خود را به آقاي مير حسين موسوي نخست وزير دهه 
60 داد. يادآوري دهه شــصت و زندانها و اعدامهاي آن نشــانگر دوران بس تاريك از زندگي مردم ماست. 
فشــارها و جريانات مبهم از صحنه خارج شــد و جاي خود را به آقاي مير حسين موسوي نخست وزير دهه 
60 داد. يادآوري دهه شــصت و زندانها و اعدامهاي آن نشــانگر دوران بس تاريك از زندگي مردم ماست. 
فشــارها و جريانات مبهم از صحنه خارج شــد و جاي خود را به آقاي مير حسين موسوي نخست وزير دهه 

از كانديداهاي ديگر آقاي كروبي اســت كه در دوران رياست مجلس خود سابقه اطاعت محض دارد و در 
60 داد. يادآوري دهه شــصت و زندانها و اعدامهاي آن نشــانگر دوران بس تاريك از زندگي مردم ماست. 
از كانديداهاي ديگر آقاي كروبي اســت كه در دوران رياست مجلس خود سابقه اطاعت محض دارد و در 
60 داد. يادآوري دهه شــصت و زندانها و اعدامهاي آن نشــانگر دوران بس تاريك از زندگي مردم ماست. 

مقابــل اين دو كانديدا رييس جمهور فعلي كه مي گويند قطعًا كانديداتوري خود را اعالم مي كندولي چون 
از كانديداهاي ديگر آقاي كروبي اســت كه در دوران رياست مجلس خود سابقه اطاعت محض دارد و در 
مقابــل اين دو كانديدا رييس جمهور فعلي كه مي گويند قطعًا كانديداتوري خود را اعالم مي كندولي چون 
از كانديداهاي ديگر آقاي كروبي اســت كه در دوران رياست مجلس خود سابقه اطاعت محض دارد و در 

از همــه امكانات دولتي و غير دولتي به ميزان بااليي بهره مي برد و اســتفاده خواهــد كرد اكنون با چراغ 
خاموش در حركت اســت. دوره چهار ســاله رياست جمهوري ايشان را هم شــاهد بوده ايم. دوراني كه در 
آن كشــور ايران به انزواي كامل سياسي در صحنه بين المللي درآمد دوراني كه تورم و نداشتن برنامه ملي 
صحيح اقتصادي مردم ايران را فقيرتر از گذشــته كرد و بســياري از قشرهاي جامعه به زير خط فقر سقوط 
آن كشــور ايران به انزواي كامل سياسي در صحنه بين المللي درآمد دوراني كه تورم و نداشتن برنامه ملي 
صحيح اقتصادي مردم ايران را فقيرتر از گذشــته كرد و بســياري از قشرهاي جامعه به زير خط فقر سقوط 
آن كشــور ايران به انزواي كامل سياسي در صحنه بين المللي درآمد دوراني كه تورم و نداشتن برنامه ملي 

كردند. در چهار ســال اخير سركوب حركتهاي صنفي و سنديكايي، كارگران و معلمين افزايش روزافزون 
صحيح اقتصادي مردم ايران را فقيرتر از گذشــته كرد و بســياري از قشرهاي جامعه به زير خط فقر سقوط 
كردند. در چهار ســال اخير سركوب حركتهاي صنفي و سنديكايي، كارگران و معلمين افزايش روزافزون 
صحيح اقتصادي مردم ايران را فقيرتر از گذشــته كرد و بســياري از قشرهاي جامعه به زير خط فقر سقوط 

داشته است. زناني كه براي تساوي حقوق خود با مردان با نوشتن نامه معترضند به خاطر يك امضا بازداشت 
و حتــي در مهماني هــاي كمتر از ده نفر هم تامين ندارند و برخورد با دانشــجويان، زنداني كردن و اخراج 

آنان داستان روزمره شده است.
كانديداهاي اصالح طلب تقلب نشدن در انتخابات را باور ندارند و بعضي خواستار اصالحاتي در قانون 
نظارت اســتصوابي هستند و اشــاره اي هم به ناكارآمدي قانون اساسي دارند. پيشنهاد كميته اي براي نظارت 
داشــتند كه شــوراي نگهبان نپذيرفت. نقض حقوق بشر در ايران با بازداشــتهاي روزنامه نگاران، معلمان، 
نظارت اســتصوابي هستند و اشــاره اي هم به ناكارآمدي قانون اساسي دارند. پيشنهاد كميته اي براي نظارت 
داشــتند كه شــوراي نگهبان نپذيرفت. نقض حقوق بشر در ايران با بازداشــتهاي روزنامه نگاران، معلمان، 
نظارت اســتصوابي هستند و اشــاره اي هم به ناكارآمدي قانون اساسي دارند. پيشنهاد كميته اي براي نظارت 

دانشجويان و زنان از مشخصات اصول گرايان است و با توجه به سالهاي قدرت داشتن اصالح طلبان و اصول 
گرايان ملت ما مي داند كه اينان دو روي يك ســكه اند و براي مصلحت حاكميت اســت كه گروهي و يا 
دانشجويان و زنان از مشخصات اصول گرايان است و با توجه به سالهاي قدرت داشتن اصالح طلبان و اصول 
گرايان ملت ما مي داند كه اينان دو روي يك ســكه اند و براي مصلحت حاكميت اســت كه گروهي و يا 
دانشجويان و زنان از مشخصات اصول گرايان است و با توجه به سالهاي قدرت داشتن اصالح طلبان و اصول 

جناحي جاي خود را به ديگري مي دهد اصالح طلبان زمينه ســاز قدرت اصول گرايان و بالعكس است حال 
اين با مردم ايران اســت كه با آنچه به نام انتخابات جريان دارد به آينده ايران بيانديشــند كه آيا با شــرايط 
حاكم بر ايران وقوانين  موجود آيا مي توان با شركت در انتخابات در سرنوشت خود تأثير داشت يا خير؟

اين با مردم ايران اســت كه با آنچه به نام انتخابات جريان دارد به آينده ايران بيانديشــند كه آيا با شــرايط 
حاكم بر ايران وقوانين  موجود آيا مي توان با شركت در انتخابات در سرنوشت خود تأثير داشت يا خير؟

اين با مردم ايران اســت كه با آنچه به نام انتخابات جريان دارد به آينده ايران بيانديشــند كه آيا با شــرايط 

آيا حضور مردم در صحنه انتخابات به ســود  منافع ملي و مصالح ملي اســت و يا با آنچه موجود است 
تنها گرم كردن بازار است تا جناحي از حاكميت از آن بهره اي داشته باشد؟

آيا حضور مردم در صحنه انتخابات به ســود  منافع ملي و مصالح ملي اســت و يا با آنچه موجود است 
تنها گرم كردن بازار است تا جناحي از حاكميت از آن بهره اي داشته باشد؟

آيا حضور مردم در صحنه انتخابات به ســود  منافع ملي و مصالح ملي اســت و يا با آنچه موجود است 

در آينده باز هم در اين مورد با شما گفتگو خواهيم كرد.
تنها گرم كردن بازار است تا جناحي از حاكميت از آن بهره اي داشته باشد؟

در آينده باز هم در اين مورد با شما گفتگو خواهيم كرد.
تنها گرم كردن بازار است تا جناحي از حاكميت از آن بهره اي داشته باشد؟

12 فروردين سالروز درگذشت الهيار صالح 
يادي از آزاده مردي نيكنام و صالح

در هر جامعه اي با تناسب فرهنگ و معتقدات زمان، مردان و 
زناني به ســبب داشتن صفات برجسته معروف مي شوند كه پس از 
ترك صحنه زندگي جايشان براستي خالي مي ماند، شادروان الهيار 
صالح( 1360/1/12-1276 ) يكي از جمله آن افراد بود كه بيش 
از شصت سال در سمت هاي گوناگون با نيكنامى تمام در شرايطي 
نه هميشه مســاعد به جامعه خود خدمت و در قالب تفكرات ملي 
گرايي و وطن دوســتي معروفيت اســتثنايي پيدا كرد. شادروان 
صالــح در حاليكه ديپلم خود را از مدرســه امريكاييها با مديرت 
مرحــوم جردن و با درجه ممتاز اخذ كرده و شــديداً عالقمند به 
صالــح در حاليكه ديپلم خود را از مدرســه امريكاييها با مديرت 
مرحــوم جردن و با درجه ممتاز اخذ كرده و شــديداً عالقمند به 
صالــح در حاليكه ديپلم خود را از مدرســه امريكاييها با مديرت 

ادامه تحصيل و كســب درجات عالي دانشگاهي بود به سبب نياز 
مرحــوم جردن و با درجه ممتاز اخذ كرده و شــديداً عالقمند به 
ادامه تحصيل و كســب درجات عالي دانشگاهي بود به سبب نياز 
مرحــوم جردن و با درجه ممتاز اخذ كرده و شــديداً عالقمند به 

مالي در ســفارت امريكا استخدام شد و از آغاز كار با حفظ كامل 
شــخصيت ايراني و شــرافت ملي به مدت ده سال در آن سفارت 
كار كرد و در موارد بسياري از منافع وطن خود دفاع نمود (البته 
در آن تاريخ سياست آمريكا در ارتباط با ايران مانند ابرقدرتهاي 
اســتعمارگر نبود). مرحوم صالح به علت همان عالقه و احترام به 
احساســات ملي خود پس از ده ســال كار در ســفارت آمريكا و 
داشــتن مزايا و موقعيت خوب، آنگاه كه مرحوم علي اكبر داور 
مشغول سازندگي و اصالحات اساسي در دادگستري (عدليه قديم) 
داشــتن مزايا و موقعيت خوب، آنگاه كه مرحوم علي اكبر داور 
مشغول سازندگي و اصالحات اساسي در دادگستري (عدليه قديم) 
داشــتن مزايا و موقعيت خوب، آنگاه كه مرحوم علي اكبر داور 

بود و به علت آشــنايي با خصوصيات او از ايشــان براي همكاري 
دعــوت به عمل آورده بود از خدمت در ســفارت به اصرار خود 
استعفا داده و با حقوق خيلي پايين تر ولي رضايت خاطر همكاري 
بــا داور را پذيرفت بعد از خدمت در دادگســتري جديد مرحوم 
صالــح تا ايام بازنشســتگي در پســتهاي معاونت وزيــر، وزارت، 
بــا داور را پذيرفت بعد از خدمت در دادگســتري جديد مرحوم 
صالــح تا ايام بازنشســتگي در پســتهاي معاونت وزيــر، وزارت، 
بــا داور را پذيرفت بعد از خدمت در دادگســتري جديد مرحوم 

ســفارت و نمايندگي مجلس شــوراي ملي با نيكنامي و محبوبيت 
صالــح تا ايام بازنشســتگي در پســتهاي معاونت وزيــر، وزارت، 
ســفارت و نمايندگي مجلس شــوراي ملي با نيكنامي و محبوبيت 
صالــح تا ايام بازنشســتگي در پســتهاي معاونت وزيــر، وزارت، 

ويژه خدمت نمود.
اين شــخصيت ملــي و ممتاز، پس از تاســيس حــزب ايران 
در ســالهاي بعد از 1320 به وســيله تعدادي از جوانان پرشــور و 
تحصيلكــرده، چون آرمان خود را با برنامه و هدفهاي آن جوانان 
يكي ديد به حزب ايران پيوست و در واقع از مؤسسين آن حزب 
به حســاب آمد. زنده ياد صالح در تشــكيالت حزب و چندي بعد 
در ســازمان جبهه ملي غالبًا باالترين ســمت ها را داشت و به علت 
به حســاب آمد. زنده ياد صالح در تشــكيالت حزب و چندي بعد 
در ســازمان جبهه ملي غالبًا باالترين ســمت ها را داشت و به علت 
به حســاب آمد. زنده ياد صالح در تشــكيالت حزب و چندي بعد 

شيخوخيت مورد احترام همگان بود.
الهيار صالح رييــس كنگره جبهه ملي ايران در ســال 1341 

شيخوخيت مورد احترام همگان بود.
الهيار صالح رييــس كنگره جبهه ملي ايران در ســال 1341 

شيخوخيت مورد احترام همگان بود.

و همچنيــن رييس هيئت اجراييــه جبهه ملي بــود مرحوم صالح 
خاطرات روزانه خود را از بدو ورود به ســفارت آمريكا تا رفتن 
به وزارت دادگســتري با دقت تام نوشته و مسايل و وقايع مهم را 
در آن يادداشــتهاي خود آورده بود اما از آنجا كه در آن دوران 
نيز مانند امروز جو سياســي، مختنق و اعتمــادي به »بقاي بعد از 
بيــان» نبود روزي منــزل را خالي از اغيار نمــوده و دفاتر تنظيم 
گشــته طي ده ســال را در وضع روحي و نگراني خاصي آتش زد 
بيــان» نبود روزي منــزل را خالي از اغيار نمــوده و دفاتر تنظيم 
گشــته طي ده ســال را در وضع روحي و نگراني خاصي آتش زد 
بيــان» نبود روزي منــزل را خالي از اغيار نمــوده و دفاتر تنظيم 

و بر خاكســتر يادداشتها خيره ماند. خيره به واقعه اي كه فقط تيغ 
خونريز استبداد و عدم امنيت عامل اصلي آن است...

موضوع آزادمنشــي و اعتراف و اقرار به اشتباهي كه احتماالً 
خونريز استبداد و عدم امنيت عامل اصلي آن است...

موضوع آزادمنشــي و اعتراف و اقرار به اشتباهي كه احتماالً 
خونريز استبداد و عدم امنيت عامل اصلي آن است...

صورت گرفته از صفات بارز آن انســان نجيب به شــمار مي رود 
زيرا قبول مســئوليت و اقرار به اشــتباه شهامت خاصي الزم دارد 
كه نزد مشــايخ شهر اين نشان را كمتر سراغ داريم. روانش شاد و 

يادش گرامي باد.
كه نزد مشــايخ شهر اين نشان را كمتر سراغ داريم. روانش شاد و 

يادش گرامي باد.
كه نزد مشــايخ شهر اين نشان را كمتر سراغ داريم. روانش شاد و 

درگذشت زنده نام نصرت اهللا اميني
جبهه ملي ايران درگذشــت زنده ياد نصرت اهللا اميني، يكي از چهره هاي برجسته نهضت ملي 
ايران و از ياران نزديك و مورد اعتماد مصدق بزرگ را به ملت ايران و خانواده گرانقدر ايشــان 

تسليت مي گويد.
زنده ياد نصرت اهللا اميني در دولت مصدق، نخســت به ســمت بازرسي نخست وزيري و سپس 
به عنوان شــهردار تهران برگزيده شد و هنوز به علت خدمات ارزنده و ماندگارش بهترين شهردار 
تاريخ معاصر ايران به شمار مي آيد. وي همچنين وكيل خصوصي دكتر مصدق و يكي از وصي هاي   
او بود. نصرت اهللا اميني عضو شــوراي مركزي جبهه ملي ايران بود و در كنگره 1341 جبهه ملي 
تاريخ معاصر ايران به شمار مي آيد. وي همچنين وكيل خصوصي دكتر مصدق و يكي از وصي هاي   
او بود. نصرت اهللا اميني عضو شــوراي مركزي جبهه ملي ايران بود و در كنگره 1341 جبهه ملي 
تاريخ معاصر ايران به شمار مي آيد. وي همچنين وكيل خصوصي دكتر مصدق و يكي از وصي هاي   

ايران نيز به عضويت شــوراي مركزي جبهه ملي انتخاب شــد.پس از انقالب 57 در دولت موقت 
اســتاندار فارس شــد و در همان زمان بود كه در برابر خلخالي كه قصد داشــت با بولدوزر تخت 
جمشــيد را ويران كند، ايستاد و به نيروهاي نظامي فارس آماده باش داد تا از اين اقدام ضد بشري 

جلوگيري كند. يادش گرامي و روانش شاد باد.
جمشــيد را ويران كند، ايستاد و به نيروهاي نظامي فارس آماده باش داد تا از اين اقدام ضد بشري 

جلوگيري كند. يادش گرامي و روانش شاد باد.
جمشــيد را ويران كند، ايستاد و به نيروهاي نظامي فارس آماده باش داد تا از اين اقدام ضد بشري 

تهران 1388/2/1 -  شوراي مركزي جبهه ملي ايران
اديــب برومند، دكتر لقا اردالن، بانو فرشــيد افشــار، مهندس عباس اميــر انتظام، دكتر داود 
هرميداس      باوند، مهندس مرتضي بديعي، دكتر جهانشــاه برومند، عيســي خان حاتمي، مهندس 
اســماعيل حاج قاســمعلي، دكتر پرويز دبيري، جمال درودي، غالمرضا رحيم، دكتر علي رشيدي، 
حســين راضي، مهندس كورش زعيم، دكتر خســرو ســعيدي، حسين شاه حســيني، حسن شهيدي، 
مهندس حسين عزت زاده، اصغر فني پور، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، دكتر محسن فرشاد، حسن 
حســين راضي، مهندس كورش زعيم، دكتر خســرو ســعيدي، حسين شاه حســيني، حسن شهيدي، 
مهندس حسين عزت زاده، اصغر فني پور، سرلشگر بازنشسته ناصر فربد، دكتر محسن فرشاد، حسن 
حســين راضي، مهندس كورش زعيم، دكتر خســرو ســعيدي، حسين شاه حســيني، حسن شهيدي، 

قدياني، دكتر باقر قديري اصلي، پريچهر مبشري، هرمز مميزي، منوچهر ملك قاسمي، دكتر سيد 
حسين موسويان، دكتر مهدي مويد زاده، دكتر علي اكبر نقي پور، ابوالفضل نيماوري 
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صرف نظر از بســياري از افــراد بي تفاوت كه 
تنها به زندگي شــخصي خود مي انديشند برخي از 
انســانها براي جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند 
فكر و انديشــه و نظــرات و پيشــنهادات مختلف 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارند و تالش مي كنند 
تا محله و شــهر و در ســطح كالن تر كشورشان در 
مسيرها و روشــهايي كه آنها را بيشــتر مي پسندند 
و بهتــر مي دانند قــرار بگيرد. در جوامــع تكامل 
يافتــه و پيشــرفته كه دموكراســي در آنها نهادينه 
شــده افراد هم فكر و هم انديــش در جمعيت ها و 
احزاب متشكل شده و با استفاده از مطبوعات آزاد 
و تريبون ها و وســايل ارتباط جمعي كه در اختيار 
دارند افكار و عقايد خود را براي ســاير شهروندان 
تشــريح نموده و نظر آنها را بــه عقايد خود جلب 
ميكنند آنگاه در يك انتخابات آزاد و بدون مانع و 
تشــريح نموده و نظر آنها را بــه عقايد خود جلب 
ميكنند آنگاه در يك انتخابات آزاد و بدون مانع و 
تشــريح نموده و نظر آنها را بــه عقايد خود جلب 

رادع مردم به كانديداهاي احزاب و گروه هايي كه 
ميكنند آنگاه در يك انتخابات آزاد و بدون مانع و 
رادع مردم به كانديداهاي احزاب و گروه هايي كه 
ميكنند آنگاه در يك انتخابات آزاد و بدون مانع و 

برنامه هاي آنها را تاييد مي كنند راي مي دهند و نظر 
اكثريت مردم، اداره جامعه را در دســت مي گيرد. 
اقليت همچنان به تبليغ و ترويج خواســته هاي خود 
مي پــردازد و بــراي انتخابات بعد آماده مي شــود 
در اين جوامع مردم ســاالر داشــتن عقيده و بيان و 
تبليغ آن بــراي همه افراد آزاد و باالمانع اســت و 
بنابراين هيچكس به لحاظ بيان عقيده و انتشار افكار 
خود نه تنها تحــت تعقيب قرار نمي گيرد و زنداني 
نمي شــود كه حتي مورد تذكر و اعتراض نيز واقع 
نمي شــود و بنابراين پديده اي به نام زنداني سياسي 
معنــي و مفهومي ندارد و مصداقــي پيدا نمي كند. 
اما در جوامع غيــر دمكراتيك كه در آنها به جاي 
دموكراســي اقتدارگرايي و ديكتاتــوري نهادينه 
اما در جوامع غيــر دمكراتيك كه در آنها به جاي 
دموكراســي اقتدارگرايي و ديكتاتــوري نهادينه 
اما در جوامع غيــر دمكراتيك كه در آنها به جاي 

گشــته قضيه متفاوت اســت آزادي عقيده محترم 
شمرده نمي شود و ابراز عقيده اي كه با نظر حكومت 
مطابقت نداشته باشــد ممنوع است و ارتكاب بدان 
جــرم تلقي مي گردد. مطبوعــات آزاد براي تبيين 
مطابقت نداشته باشــد ممنوع است و ارتكاب بدان 
جــرم تلقي مي گردد. مطبوعــات آزاد براي تبيين 
مطابقت نداشته باشــد ممنوع است و ارتكاب بدان 

نظريات مردم وجود ندارد. وســايل ارتباط جمعي 
عمومي در اختيار هيئــت حاكمه و تك صدايي و 
يك جهته اســت احــزاب و اجتماعاتى كه مخالف 
با رفتارها و روش هاي حاكميت باشــند ممنوع اند 
در اين شــرايط اختناق آميز و سلطه حاكميت هاي 
استبدادي است كه اگر افراد متعهد و دلسوز نسبت 

به جامعه خود صداي اعتراضي بلند نمايند اگر دچار 
مصيبت هاي بزرگتري نشوند حداقل به بند كشيده 
مي شوند و پشــت ميله هاي زندان قرار مي گيرند و 
بدينگونه پديده زنداني سياســي و زندان سياســي 
در جوامع بســته و غير دمكراتيك شكل مي گيرد. 
غالبًا اين زندانيان سياســي افراد مسئول و با وجدان 
در جوامع بســته و غير دمكراتيك شكل مي گيرد. 
غالبًا اين زندانيان سياســي افراد مسئول و با وجدان 
در جوامع بســته و غير دمكراتيك شكل مي گيرد. 

و تحصيل كرده و آگاهنــد كه توان فراهم كردن 
زندگي بهتر براي خود و خانواده هايشــان را دارند 
و تحصيل كرده و آگاهنــد كه توان فراهم كردن 
زندگي بهتر براي خود و خانواده هايشــان را دارند 
و تحصيل كرده و آگاهنــد كه توان فراهم كردن 

و بنابراين نهيب وجدان و نداي شــرافت انساني و 
غــم و مضايق ديگران آنها را به بند انداخته اســت 
و به اين جهت آنان را تحت عنوان اســيران وجدان 
مي شناســند نگاهي گــذرا به تاريخ گذشــته ايران 
پديده زندانيان سياســي يا اســيران وجــدان را در 
ميهن ما در دوران هاي مختلف نشــان مي دهد. قبل 
از انقالب مشــروطيت كه هموطنان ما با اســتبداد 
مطلــق و ديكتاتوري عريان و بي پرده ســر و كار 
داشــتند در دوران اســتبداد مطلــق نه تنهــا امكان 
ابــراز عقيده و اظهار نظــري از طرف مردم وجود 
نداشــت كه جان و مال و ناموس مردم زير سلطه و 
تحت اختيار حكومت اســتبدادي و حكام و واليان 
منصوب شــده آنان بود. به همين دليل درخواست 
عدالتخانــه در كنــار خواســتن آزادي و حكومت 
منبعث از ملت از اولين شعارهاي انقالب مشروطيت 
بود. انقالب نوپاي مشــروطيت هنوز تثبيت نشــده 
بود كه اســتبداد صغيــر آن را در هم نورديد ملت 
با جان فشــاني ها و فداكاريهاي بسيار مشروطيت را 
اعاده كــرد ولي هنوز ملت ايران نســيم آزادي را 
روي گونه هاي خود به خوبي احســاس نكرده بود 
اعاده كــرد ولي هنوز ملت ايران نســيم آزادي را 
روي گونه هاي خود به خوبي احســاس نكرده بود 
اعاده كــرد ولي هنوز ملت ايران نســيم آزادي را 

كه با كودتاي ســوم اســفند 1299 روبرو گرديد 
و بســاط ديكتاتوري 20 ســاله رضاخاني با داغ و 
درفش و ســياه چال و كشتار مخالفين با آمپول هوا 
و خفه كردن در زندانها تا دهان دوختن ها و ترورها 
پهــن گرديد. با تهاجم نيروهاي متفقين به ايران در 
شهريور 1320 ديكتاتوري رضاخان سقوط كرد و 
قدرت هــاي بيگانه اينطور صالح خود را ديدند كه 
پســرش محمدرضا را بر تخت ســلطنت بنشانند در 
دوران پــس از جنگ دوم و قبل از آنكه محمدرضا 
شــاه جاي پاي خود را محكم نمايــد چند صباحي 
ملت ايــران تنفس در فضاي نيمه آزاد سياســي را 

تجربه نمود كه همين فضاي غير آزاد زمينه شــكل 
گرفتــن نهضت ملــي ايران و تشــكيل دولت ملي 
دكتر مصدق را فراهم ســاخت دولتي كه نمونه اي 
كم نظير از دمكراســي و رعايت حقوق بشر را در 
طــول تاريخ ايران براي ملت مــا به ارمغان آورد و 
در عين حال الگويي از اســتقالل طلبي و قطع نفوذ 
طــول تاريخ ايران براي ملت مــا به ارمغان آورد و 
در عين حال الگويي از اســتقالل طلبي و قطع نفوذ 
طــول تاريخ ايران براي ملت مــا به ارمغان آورد و 

اجانب را به مردم منطقه و جهانيان نشان داد. دولتي 
كــه مخالفان اندك و اكثراً مزدور خود را تا حدي 
اجانب را به مردم منطقه و جهانيان نشان داد. دولتي 
كــه مخالفان اندك و اكثراً مزدور خود را تا حدي 
اجانب را به مردم منطقه و جهانيان نشان داد. دولتي 

بسيار تحســين برانگيز تحمل مي كرد و بنابراين در 
دوران حكومــت او هيچكس به جــرم بيان عقيده 
و انتشــار افكار سياســي و اجتماعي خــود زنداني 
نگرديد. كودتــاي نفرت انگيز 28 مــرداد 32 به 
دمكراســي كوتاه مدت ايران پايــان داد و باز هم 
زندانها از صاحبان انديشــه و مخالفان رژيم كودتا 
انباشته گرديد و به تدريج زندانهاي تازه براي به بند 
زندانها از صاحبان انديشــه و مخالفان رژيم كودتا 
انباشته گرديد و به تدريج زندانهاي تازه براي به بند 
زندانها از صاحبان انديشــه و مخالفان رژيم كودتا 

كشــيدن تعداد زيادتري از اسيران وجدان بنا نهاده 
شد در جريان انقالب 57 دربهاى زندانها گشوده شد 
و زندانيان سياســي و حتي در برخي از موارد ساير 
زندانيان از بند آزاد شدند ولي با تأسف بسيار ديري 
نپاييد كه رژيم برخاســته از انقالب نيــز به اقتدار 
گرايي و عدم تحمل مخالفان و دگرانديشــان آنهم 
نپاييد كه رژيم برخاســته از انقالب نيــز به اقتدار 
گرايي و عدم تحمل مخالفان و دگرانديشــان آنهم 
نپاييد كه رژيم برخاســته از انقالب نيــز به اقتدار 

به گونه اي بسيار خشــن تر و گسترده تر پرداخت و 
گرايي و عدم تحمل مخالفان و دگرانديشــان آنهم 
به گونه اي بسيار خشــن تر و گسترده تر پرداخت و 
گرايي و عدم تحمل مخالفان و دگرانديشــان آنهم 

عالوه بر كشتارهاي دسته جمعي دهه اول انقالب و 
قتل هاي زنجيره اي زندانها را نيز از زندانيان سياسي 
انباشته كرد و هزاران نفر را در سراسر كشور روانه 
زندانها نمود كه اين روند تاكنون نيز به محو رو به 
تزايدي ادامه دارد. بســيار اسفبار تر و تاثر انگيزتر 
مرگ اين اســيران وجدان در زندانهاســت كه در 
دوران اخير تعداد اين مرگ ها به گونه اي شــگفت 
انگيز قوس صعودي را مي پيمايد مرگ آقاي اكبر 
محمدي، خانم زهــرا كاظمي، خانم دكتر زهرا بني 
يعقوب، آقاي حشــمت ساران و آقاي اميررضا مير 
صيافي نمونه هايي از درگذشت اسيران وجدان در 
زندانها اســت. جبهه ملي ايران نسبت به مرگ اين 
هموطنان در زندانهاي حاكميت جمهوري اســالمي 
به مســئولين نظام هشدار مي دهد و خواهان متوقف 

شدن اين رويدادهاي دلخراش در زندانهاست.

مرگ دلخراش زندانيان سياسي

نمايندگان مجلس از توضيحات وزير نفت كه براي پاســخ به سوال نماينده 
مرندو جلفا در مجلس حاضر شــده بود قانع نشدند به گزارش خبرگزاري مهر، 
نمايندگان مجلس از توضيحات وزير نفت كه براي پاســخ به سوال نماينده 
مرندو جلفا در مجلس حاضر شــده بود قانع نشدند به گزارش خبرگزاري مهر، 
نمايندگان مجلس از توضيحات وزير نفت كه براي پاســخ به سوال نماينده 

غالمحســين نوذري وزير نفت ديروز براي پاســخ به ســئوال سيروس سازدار 
نماينده مرندو جلفا در جلسه علني مجلس حضور يافت. سئوال اين نماينده در 
خصوص خريد يك قطعه زمين به وســيله شركت گاز استان آذربايجان شرقي 
توسط فردي به نام محمد حسين روشني (برادر سرپرست معاونت بهره برداري 
شركت گاز استان آذربايجان شرقي) از تعاوني مسكن كميته امداد امام خميني 
توسط فردي به نام محمد حسين روشني (برادر سرپرست معاونت بهره برداري 
شركت گاز استان آذربايجان شرقي) از تعاوني مسكن كميته امداد امام خميني 
توسط فردي به نام محمد حسين روشني (برادر سرپرست معاونت بهره برداري 

در تاريخ 86/1/31 به مبلغ هفتصد و بيست و دو ميليون و سيصد و شصت هزار 
تومان خريده اســت و در همان روز به شــركت گاز آذربايجان شرقي به مبلغ 
در تاريخ 86/1/31 به مبلغ هفتصد و بيست و دو ميليون و سيصد و شصت هزار 
تومان خريده اســت و در همان روز به شــركت گاز آذربايجان شرقي به مبلغ 
در تاريخ 86/1/31 به مبلغ هفتصد و بيست و دو ميليون و سيصد و شصت هزار 

يك ميليارد و 548 ميليون و 720 هزار تومان فروخته است طرح شد. سازدار 

در طرح اين ســئوال از وزير نفت خواســت تا در مابه التفاوت 825 ميليون و 
984 هزار تومان قيمت دو معامله در يك روز پاســخ دهد. نوذري در پاسخ به 
اين ســئوال گفت: بنا بر نظر كارشناســان معامله انجام شده بر اساس قوانين و 
984 هزار تومان قيمت دو معامله در يك روز پاســخ دهد. نوذري در پاسخ به 
اين ســئوال گفت: بنا بر نظر كارشناســان معامله انجام شده بر اساس قوانين و 
984 هزار تومان قيمت دو معامله در يك روز پاســخ دهد. نوذري در پاسخ به 

به صالح شركت بوده اســت. وي افزود: بر اساس نظر كارشناسي بازرسي كه 
از رياســت جمهوري به تبريز اعزام شدند قيمت خريد زمين متناسب با قيمت 
واقعي بوده اما اگر قبل از اين معامله مشكلي با كميته امداد وجود داشته باشد 
از رياســت جمهوري به تبريز اعزام شدند قيمت خريد زمين متناسب با قيمت 
واقعي بوده اما اگر قبل از اين معامله مشكلي با كميته امداد وجود داشته باشد 
از رياســت جمهوري به تبريز اعزام شدند قيمت خريد زمين متناسب با قيمت 

آنها بايد پاسخگو باشند. با توجه به قانع نشدن نماينده مرندو جلفا از پاسخ وزير 
نفت بررسي موضوع به رأي گيري گذاشته شد. نمايندگان با 106 راي موافق، 
آنها بايد پاسخگو باشند. با توجه به قانع نشدن نماينده مرندو جلفا از پاسخ وزير 
نفت بررسي موضوع به رأي گيري گذاشته شد. نمايندگان با 106 راي موافق، 
آنها بايد پاسخگو باشند. با توجه به قانع نشدن نماينده مرندو جلفا از پاسخ وزير 

81 راي مخالف اعالم كردند كه از توضيحات وزير نفت قانع نشدند. 

نقل از روزنامه دنياي اقتصاد 88/1/26مجادله 800 ميليون توماني وزير نفت و نماينده مجلس
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وسطايي تبديل نكنيد.

29 ارديبهشت سالروز تولد 
مصدق بزرگ را در احمد 
آباد گرامي خواهيم داشت.

29 ارديبهشت سالروز تولد 

در خبرهاي آخر سال گذشته آمده بود كه 
«شــركت كنندگان در جشن چهارشنبه سوري 
و افروختن آتش بازداشــت و حداقل تا پايان 
تعطيالت نــوروزي در بازداشــتگاه ها زنداني 
مي شــوند» متعاقب آن خبر دستگيري هفتصد 
نفر كه بــه جرم ارتــكاب خطاهــاي مذكور 
تحويل زندان گرديده اند منتشر شد.  همزمان 
نفر كه بــه جرم ارتــكاب خطاهــاي مذكور 
تحويل زندان گرديده اند منتشر شد.  همزمان 
نفر كه بــه جرم ارتــكاب خطاهــاي مذكور 

با اين تهديد گفته شــد كه اســتفاده از فضاي 
باغات كرج براي برگزاري مراســم عروسي و 
عزا نيز ممنوع و اعالم مي گردد: آب حسرت 
باغات كرج براي برگزاري مراســم عروسي و 
عزا نيز ممنوع و اعالم مي گردد: آب حسرت 
باغات كرج براي برگزاري مراســم عروسي و 

در دل خواننده خبرها مي جوشــيد و همچنان 
مي جوشد كه اي كاش زمام داران مملكت يك 
بار هم كه شده با ملت از سر مهرباني و محبت 
ســخن مي گفتند و همه مكالمات و دستورات 
بار هم كه شده با ملت از سر مهرباني و محبت 
ســخن مي گفتند و همه مكالمات و دستورات 
بار هم كه شده با ملت از سر مهرباني و محبت 

در كلمات ترساندن و بستن و شكستن خالصه 
نمي شــد، چرا همواره خيال مي كنيــم النصر 
بالرعب هميشــه نشان از واقعيت دارد در حالي 
كه مطالعات تاريخي نشان مي دهد هنگامي كه 
فســاد و عدم عدالت و زورگويــي در جامعه 
آتش هاي خشــم را شعله ور ســاخته و كار از 
تهديد و وعده زندان گذشته، حاكمان و مردم 
آتش هاي خشــم را شعله ور ســاخته و كار از 
تهديد و وعده زندان گذشته، حاكمان و مردم 
آتش هاي خشــم را شعله ور ســاخته و كار از 

ســينه در ســينه هم قرار گرفتند و ترســاندن 
تهديد و وعده زندان گذشته، حاكمان و مردم 
ســينه در ســينه هم قرار گرفتند و ترســاندن 
تهديد و وعده زندان گذشته، حاكمان و مردم 

هرگــز كمبودها و نقص ها را مرتفع نســاخته 
ســينه در ســينه هم قرار گرفتند و ترســاندن 
هرگــز كمبودها و نقص ها را مرتفع نســاخته 
ســينه در ســينه هم قرار گرفتند و ترســاندن 

است و آگاهان به خوبي دريافته اند كه ايجاد 
هرگــز كمبودها و نقص ها را مرتفع نســاخته 
است و آگاهان به خوبي دريافته اند كه ايجاد 
هرگــز كمبودها و نقص ها را مرتفع نســاخته 

محدوديت ها و نوشــتن مقررات خلق الســاعه 
و ســالب آزادي يك دليــل دارد و بس و آن 
عبارت از اين است كه هيئت حاكمه در تبديل 
گريه مردم به خنــده و پايكوبي آنان به جاي 
عزاداري افراطي نوعي حركت و رفتار مغاير 
خواستهاي زمام داران را مي بينند و مي خوانند 
و ايــن توهم آنها را رها نمي كند كه مردم رنج 
ديده و از هســتي ساقط شده در صدد كشيدن 
تخــت قدرت از زير پــاي آنانند، لذا وضعيت 
را طوري مالحظــه مي كنند كه گويي عده اي 
مســلح با هدف يا بي هدف از هر سو به جانب 
آنها شــليك مي كنند و آنها ناچار هستند براي 
دفاع و مصون ماندن خود از خطر اقدام و في 
المثل از دادن جواز انتشار روزنامه، باز كردن 
محلي براي تجمع و تحزب و در نهايت از جمع 
شدن بخاطر عروســي يا عزاداري هم ممانعت 
بعمل آورند تا عدم صــدور اجازه براي اظهار 
نظر و تشكيل كنفرانسها و سمينار در مورد امر 
بزرگي مانند انتخابــات نيز موجه به نظر آيد. 
متاسفانه در جريان وقوع انقالب هاي اجتماعي 
كه به طور ســريع به پيروزي رسيده و افرادي 
كامــال دور از انتظار خود و بــدون اعتقاد به 
كه به طور ســريع به پيروزي رسيده و افرادي 
كامــال دور از انتظار خود و بــدون اعتقاد به 
كه به طور ســريع به پيروزي رسيده و افرادي 

برنامه اي مدون به مقامات كليدي دســت يافته 
اند، اين حالت مشــاهده مي گردد كه در چهره 
خوشــحال عروســي رفتگان يا قيافــه غمگين 

عزاداران عاليم موصوف به ضد انقالبي گري 
را ببيننــد و بالفاصله در صــدد وضع قانون و 

اجراي مقررات محدود كننده برآيند!
را ببيننــد و بالفاصله در صــدد وضع قانون و 

اجراي مقررات محدود كننده برآيند!
را ببيننــد و بالفاصله در صــدد وضع قانون و 

با هر – با هر – با هر  – شايد جاي انكاري نباشد كه انقالبها – شايد جاي انكاري نباشد كه انقالبها 
وصفي و انگيــزه اي كه از موجبات آن ها نقل        
بشود وسيله اي شناخته شــده است براي رد و 
شكست دادن هيأت حاكمه اى كه فساد و سوء 
مديريت آن به حد نهايت رســيده و اســتقرار 
حكومتــي مبتني بر قانــون، عدالت و امنيت، 
به طور خالصه حاكميت ملي ضروريســت لذا 
پس از شــكل گرفتن نظامي قانونمند و نشستن 
هــر كس و هــر چيز در جاي خــود، وظايف 
و اهــداف انقالب انجام و تامين شــده فرض 
مي گردد و اگر پس از ســي ســال ما همچنان 
و اهــداف انقالب انجام و تامين شــده فرض 
مي گردد و اگر پس از ســي ســال ما همچنان 
و اهــداف انقالب انجام و تامين شــده فرض 

مي خواهيم بر اســاس قواعد و رسوم نا نوشته 
خشم انقالب حكومت و مشكالت مردم را حل 
و فصل نماييم در واقع اعتراف به آن مي كنيم 
كه انقالبيون در تامين آزادي و تاسيس دولتي 
و فصل نماييم در واقع اعتراف به آن مي كنيم 
كه انقالبيون در تامين آزادي و تاسيس دولتي 
و فصل نماييم در واقع اعتراف به آن مي كنيم 

بر موازين قانون موفق نبوده يا نمي خواهند با 
خصوصيات دموكراسي رفتار نمايند، چرا كه 
اگر غير از اين بود و زمامداران كشور به جاي 
دادن آزادي به مردم براي شركت در انتخابات 
در معناى جهاني، آزادي جشن و شادماني آنها 
را نيز كنترل و اجراي مراسم سنتي را محدود 
نمي كردند به راستي از شركت مردم در مراسم 
آتش افروزي ســالي يكبار و رفتن به مراســم 
عروسي دوســت و فاميل و شــنيدن موسيقي 
كــدام منفعــت و مصلحــت حكومتــي افراد 
صدمه مي بينــد؟ آيا با وجود اظهارات زعماي 
حكومــت داير بــر اينكه جمهوري اســالمي 
از آزادترين كشــورها بوده و ســلب حقي از 
شهروندان نمي كنند، موضوع انتخابات مجلس 
و انتخابات رياست جمهوري آيينه ي صاف و 
تمام نمايي نيســت؟ و مردم عامي حق ندارند 
بگويند به جــاي انجام انتخاباتــي الاقل هفتاد 
تمام نمايي نيســت؟ و مردم عامي حق ندارند 
بگويند به جــاي انجام انتخاباتــي الاقل هفتاد 
تمام نمايي نيســت؟ و مردم عامي حق ندارند 

درصــد قابل قبول چه نيازي بــه انتصاباتي پر 
خرج و به شدت تشريفاتي وجود دارد؟ آقايان 
زمامدارن از ما بپذيريد كه جامعه آگاه نه زير 
خرج و به شدت تشريفاتي وجود دارد؟ آقايان 
زمامدارن از ما بپذيريد كه جامعه آگاه نه زير 
خرج و به شدت تشريفاتي وجود دارد؟ آقايان 

بار قيد و بندهاي اهانت آور از قبيل دستورات 
منع سنت هايي مانند چهارشنبه سوري مي روند 
و نه راه انداختن «انتخاباتي» رسوا  به نام ملت 
ايران را قبول دارند. آري نتيجه چشــم دوختن 
بــه كالم «توفيــق در ايجــاد تــرس و واهمه 
مي باشد» در همه حال مثبت نخواهد بود  بلكه 
ايجاد بن بســت ها و افزودن به نفرت ها  سبب 
خواهد شد گفته هاي بزرگان را زمزمه كنند و 
بگويند كه: نبيني كه چون گربه عاجز شود بر 

آرد به چنگال چشم پلنگ؟

مخالفت بيهوده رژيم با سنت هاي ملي 
ملت ايران كه سالهاي متمادي عليه استبداد و استعمار مبارزه مي كرد 
سرانجام در حدود سي ســال پيش خسته از بيداد حاكميت به پا خاست و 
براي به دســت آوردن آزاديهاي سياســي و انساني رژيم گذشته را در هم 
سرانجام در حدود سي ســال پيش خسته از بيداد حاكميت به پا خاست و 
براي به دســت آوردن آزاديهاي سياســي و انساني رژيم گذشته را در هم 
سرانجام در حدود سي ســال پيش خسته از بيداد حاكميت به پا خاست و 

كوبيد و به مرحله اي نوين گام نهاد ولي از همان ابتدا مذهب ساالران كه 
براي به دســت آوردن آزاديهاي سياســي و انساني رژيم گذشته را در هم 
كوبيد و به مرحله اي نوين گام نهاد ولي از همان ابتدا مذهب ساالران كه 
براي به دســت آوردن آزاديهاي سياســي و انساني رژيم گذشته را در هم 

آزاديهاي سياسي و دموكراسي را باور نداشتند قدرت را به دست گرفتند 
كوبيد و به مرحله اي نوين گام نهاد ولي از همان ابتدا مذهب ساالران كه 
آزاديهاي سياسي و دموكراسي را باور نداشتند قدرت را به دست گرفتند 
كوبيد و به مرحله اي نوين گام نهاد ولي از همان ابتدا مذهب ساالران كه 

و شــروع به هموار كردن راه براي وصول به هدفهاي خود نمودند. براي 
ايجاد اين تغيير ابتدا به نام انقالب فرهنگي برنامه هاي مدارس و دانشگاهها 
و شــروع به هموار كردن راه براي وصول به هدفهاي خود نمودند. براي 
ايجاد اين تغيير ابتدا به نام انقالب فرهنگي برنامه هاي مدارس و دانشگاهها 
و شــروع به هموار كردن راه براي وصول به هدفهاي خود نمودند. براي 

را برآمده از فرهنگ غرب دانستند و براي آنكه رنگ و شكل ديگر پيدا 
ايجاد اين تغيير ابتدا به نام انقالب فرهنگي برنامه هاي مدارس و دانشگاهها 
را برآمده از فرهنگ غرب دانستند و براي آنكه رنگ و شكل ديگر پيدا 
ايجاد اين تغيير ابتدا به نام انقالب فرهنگي برنامه هاي مدارس و دانشگاهها 

كند گفتند علوم بايد در خدمت دين باشــد و اگر چنين شد بماند وگرنه 
را برآمده از فرهنگ غرب دانستند و براي آنكه رنگ و شكل ديگر پيدا 
كند گفتند علوم بايد در خدمت دين باشــد و اگر چنين شد بماند وگرنه 
را برآمده از فرهنگ غرب دانستند و براي آنكه رنگ و شكل ديگر پيدا 

از برنامه هاي آموزشــي حذف گردد، تعدادي از رشــته هاي آموزشي از 
كند گفتند علوم بايد در خدمت دين باشــد و اگر چنين شد بماند وگرنه 
از برنامه هاي آموزشــي حذف گردد، تعدادي از رشــته هاي آموزشي از 
كند گفتند علوم بايد در خدمت دين باشــد و اگر چنين شد بماند وگرنه 

برنامه هاي دانشــگاهي برداشــته شــد.حركتي ارتجاعي با تغيير كتابهاي 
از برنامه هاي آموزشــي حذف گردد، تعدادي از رشــته هاي آموزشي از 
برنامه هاي دانشــگاهي برداشــته شــد.حركتي ارتجاعي با تغيير كتابهاي 
از برنامه هاي آموزشــي حذف گردد، تعدادي از رشــته هاي آموزشي از 

درســي در همه زمينه هاي علمي تاريخي و فرهنگي آغاز شــد. بسياري از 
برنامه هاي دانشــگاهي برداشــته شــد.حركتي ارتجاعي با تغيير كتابهاي 
درســي در همه زمينه هاي علمي تاريخي و فرهنگي آغاز شــد. بسياري از 
برنامه هاي دانشــگاهي برداشــته شــد.حركتي ارتجاعي با تغيير كتابهاي 

معلمين كارآزموده در پاكسازي هاي سالهاي اول انقالب خانه نشين شدند 
و با مقرراتي كه به نام «گزينش» شــهرت يافت به انتخاب معلمين دست 
معلمين كارآزموده در پاكسازي هاي سالهاي اول انقالب خانه نشين شدند 
و با مقرراتي كه به نام «گزينش» شــهرت يافت به انتخاب معلمين دست 
معلمين كارآزموده در پاكسازي هاي سالهاي اول انقالب خانه نشين شدند 

زدند كه سئواالت مطرح شده در اين گزينش ها يادآور انگيزيسيون قرون 
و با مقرراتي كه به نام «گزينش» شــهرت يافت به انتخاب معلمين دست 
زدند كه سئواالت مطرح شده در اين گزينش ها يادآور انگيزيسيون قرون 
و با مقرراتي كه به نام «گزينش» شــهرت يافت به انتخاب معلمين دست 

وســطي بود. دانشگاه ها مدتي تعطيل شدند تا برنامه هايش را صاحبنظران 
زدند كه سئواالت مطرح شده در اين گزينش ها يادآور انگيزيسيون قرون 
وســطي بود. دانشگاه ها مدتي تعطيل شدند تا برنامه هايش را صاحبنظران 
زدند كه سئواالت مطرح شده در اين گزينش ها يادآور انگيزيسيون قرون 

حوزه هاي علميه تنظيم كنند. از وحدت حوزه و دانشــگاه بسيار گفتند و 
وســطي بود. دانشگاه ها مدتي تعطيل شدند تا برنامه هايش را صاحبنظران 
حوزه هاي علميه تنظيم كنند. از وحدت حوزه و دانشــگاه بسيار گفتند و 
وســطي بود. دانشگاه ها مدتي تعطيل شدند تا برنامه هايش را صاحبنظران 

كوشــيدند اين دو را در هم ادغام كنند كه ميســر نشــد و معتقدان به آن 
حوزه هاي علميه تنظيم كنند. از وحدت حوزه و دانشــگاه بسيار گفتند و 
كوشــيدند اين دو را در هم ادغام كنند كه ميســر نشــد و معتقدان به آن 
حوزه هاي علميه تنظيم كنند. از وحدت حوزه و دانشــگاه بسيار گفتند و 

بــه عدم موفقيت اذعان داشــتند. انقالب فرهنگي كــه با تصرف خونين 
كوشــيدند اين دو را در هم ادغام كنند كه ميســر نشــد و معتقدان به آن 
بــه عدم موفقيت اذعان داشــتند. انقالب فرهنگي كــه با تصرف خونين 
كوشــيدند اين دو را در هم ادغام كنند كه ميســر نشــد و معتقدان به آن 

دانشــگاه ها آغاز شد نيز ناكام ماند. از سه سال قبل كه اصول گرايان قوه 
بــه عدم موفقيت اذعان داشــتند. انقالب فرهنگي كــه با تصرف خونين 
دانشــگاه ها آغاز شد نيز ناكام ماند. از سه سال قبل كه اصول گرايان قوه 
بــه عدم موفقيت اذعان داشــتند. انقالب فرهنگي كــه با تصرف خونين 

اجراييه را به دســت آوردند دگر بــار فكر انقالب فرهنگي ديگري طرح 
دانشــگاه ها آغاز شد نيز ناكام ماند. از سه سال قبل كه اصول گرايان قوه 
اجراييه را به دســت آوردند دگر بــار فكر انقالب فرهنگي ديگري طرح 
دانشــگاه ها آغاز شد نيز ناكام ماند. از سه سال قبل كه اصول گرايان قوه 

شد تا آن عدم موفقيت جبران شود. غافل از آنكه انسان حركتي به سوي 
اجراييه را به دســت آوردند دگر بــار فكر انقالب فرهنگي ديگري طرح 
شد تا آن عدم موفقيت جبران شود. غافل از آنكه انسان حركتي به سوي 
اجراييه را به دســت آوردند دگر بــار فكر انقالب فرهنگي ديگري طرح 

ترقي و زندگي بهتر دارد و توســعه عظيم ارتباطات و رسانه هاي گروهي 
شد تا آن عدم موفقيت جبران شود. غافل از آنكه انسان حركتي به سوي 
ترقي و زندگي بهتر دارد و توســعه عظيم ارتباطات و رسانه هاي گروهي 
شد تا آن عدم موفقيت جبران شود. غافل از آنكه انسان حركتي به سوي 

بازگشت را مقدور نمي ســازد. اما بازنشسته كردن دهها استاد به بهانه هاي 
ترقي و زندگي بهتر دارد و توســعه عظيم ارتباطات و رسانه هاي گروهي 
بازگشت را مقدور نمي ســازد. اما بازنشسته كردن دهها استاد به بهانه هاي 
ترقي و زندگي بهتر دارد و توســعه عظيم ارتباطات و رسانه هاي گروهي 

مختلف و بگير و ببندهاي دانشجويان حتي اگر سخن فقط در زمينه مسايل 
بازگشت را مقدور نمي ســازد. اما بازنشسته كردن دهها استاد به بهانه هاي 
مختلف و بگير و ببندهاي دانشجويان حتي اگر سخن فقط در زمينه مسايل 
بازگشت را مقدور نمي ســازد. اما بازنشسته كردن دهها استاد به بهانه هاي 

صنفي بود و تفتيش بيش از پيش عقايد در محيط هاي دانشــگاهي افزايش 
مختلف و بگير و ببندهاي دانشجويان حتي اگر سخن فقط در زمينه مسايل 
صنفي بود و تفتيش بيش از پيش عقايد در محيط هاي دانشــگاهي افزايش 
مختلف و بگير و ببندهاي دانشجويان حتي اگر سخن فقط در زمينه مسايل 

يافت ليكن آنچه كه پيداست نه آنست كه خواستاران بازگشت به گذشته 
صنفي بود و تفتيش بيش از پيش عقايد در محيط هاي دانشــگاهي افزايش 
يافت ليكن آنچه كه پيداست نه آنست كه خواستاران بازگشت به گذشته 
صنفي بود و تفتيش بيش از پيش عقايد در محيط هاي دانشــگاهي افزايش 

دارند. مدتيســت خبري از سوي وزارت آموزش و پرورش نقل مي كنند 
كــه ايــن وزارت خانه (4500) مدرســه ابتدايي را بــه حوزه هاي علميه 
واگذار مي كند. خبر حيرت آور است وزارتخانه اي كه بايد با برنامه هاي 
كــه ايــن وزارت خانه (4500) مدرســه ابتدايي را بــه حوزه هاي علميه 
واگذار مي كند. خبر حيرت آور است وزارتخانه اي كه بايد با برنامه هاي 
كــه ايــن وزارت خانه (4500) مدرســه ابتدايي را بــه حوزه هاي علميه 

كالن همه كودكان را با آموزشــهاي مورد نياز امروز جهان پرورش دهد 
بخشــي از كار خود را به حوزه هــا وا  مي گذارد. اين خبــر عدم توفيق 
كالن همه كودكان را با آموزشــهاي مورد نياز امروز جهان پرورش دهد 
بخشــي از كار خود را به حوزه هــا وا  مي گذارد. اين خبــر عدم توفيق 
كالن همه كودكان را با آموزشــهاي مورد نياز امروز جهان پرورش دهد 

مذهب ســاالران  را درسي سال گذشته اعالم مي كند، صاحبان قدرت سه 
بخشــي از كار خود را به حوزه هــا وا  مي گذارد. اين خبــر عدم توفيق 
مذهب ســاالران  را درسي سال گذشته اعالم مي كند، صاحبان قدرت سه 
بخشــي از كار خود را به حوزه هــا وا  مي گذارد. اين خبــر عدم توفيق 

دهه اســت كه در همه مدارس كه برنامه هايش را روحانيون تنظيم كرده 
مذهب ســاالران  را درسي سال گذشته اعالم مي كند، صاحبان قدرت سه 
دهه اســت كه در همه مدارس كه برنامه هايش را روحانيون تنظيم كرده 
مذهب ســاالران  را درسي سال گذشته اعالم مي كند، صاحبان قدرت سه 

و بر آن نظارت و در آن دخالت تام دارند شاگردان را پرورش مي دهند، 
دهه اســت كه در همه مدارس كه برنامه هايش را روحانيون تنظيم كرده 
و بر آن نظارت و در آن دخالت تام دارند شاگردان را پرورش مي دهند، 
دهه اســت كه در همه مدارس كه برنامه هايش را روحانيون تنظيم كرده 

مدرســه هايي كه معلمان، مديران و همه كادر آنها را گروهي به نام مربي 
و بر آن نظارت و در آن دخالت تام دارند شاگردان را پرورش مي دهند، 
مدرســه هايي كه معلمان، مديران و همه كادر آنها را گروهي به نام مربي 
و بر آن نظارت و در آن دخالت تام دارند شاگردان را پرورش مي دهند، 

تربيتي كه پرورش يافته مســتقيم براي هماهنگي در امور مذهبي و علمي 
مدرســه هايي كه معلمان، مديران و همه كادر آنها را گروهي به نام مربي 
تربيتي كه پرورش يافته مســتقيم براي هماهنگي در امور مذهبي و علمي 
مدرســه هايي كه معلمان، مديران و همه كادر آنها را گروهي به نام مربي 

اســت هنوز نتوانسته اســت در هدف خود موفق باشد. نسلهاي رشد يافته 
در سالهاي بعد از انقالب مراكز تربيت معلم كه معلمان را براي اهداف به 
ويژه ديني پرورش و آموزش داده امروزه با واگذاري مدرسه ها به حوزه 
در سالهاي بعد از انقالب مراكز تربيت معلم كه معلمان را براي اهداف به 
ويژه ديني پرورش و آموزش داده امروزه با واگذاري مدرسه ها به حوزه 
در سالهاي بعد از انقالب مراكز تربيت معلم كه معلمان را براي اهداف به 

ناكارآمديشان اعالم مي شود.
به جاي آنكه علت اين امر بررســي شود بازگشت بيشتر به گذشته ها 

ناكارآمديشان اعالم مي شود.
به جاي آنكه علت اين امر بررســي شود بازگشت بيشتر به گذشته ها 

ناكارآمديشان اعالم مي شود.

مشــكل حاكمان را حــل نمي كند حوزه هاي علميه از قديــم با پول مردم 
مدرسه هاي محدودى داشتند و تالش مي كردند در قالب قوانين آموزشي 
مشــكل حاكمان را حــل نمي كند حوزه هاي علميه از قديــم با پول مردم 
مدرسه هاي محدودى داشتند و تالش مي كردند در قالب قوانين آموزشي 
مشــكل حاكمان را حــل نمي كند حوزه هاي علميه از قديــم با پول مردم 

خــود را هماهنگ كننــد ولي امروز وزارت آموزش پرورش بخشــي از 
مدرسه هاي محدودى داشتند و تالش مي كردند در قالب قوانين آموزشي 
خــود را هماهنگ كننــد ولي امروز وزارت آموزش پرورش بخشــي از 
مدرسه هاي محدودى داشتند و تالش مي كردند در قالب قوانين آموزشي 

مســئوليت خود را به حوزه ها واگذار كرده اســت. واگذاري دبستانها به 
خــود را هماهنگ كننــد ولي امروز وزارت آموزش پرورش بخشــي از 
مســئوليت خود را به حوزه ها واگذار كرده اســت. واگذاري دبستانها به 
خــود را هماهنگ كننــد ولي امروز وزارت آموزش پرورش بخشــي از 

حوزه ها تجديد حيات سيســتم ارتجاعي و غيــر علمي مكتب خانه ها را به 
خاطر مي آورد: مكتب خانه ها اگر يكصد سال پيش اندك كارايي داشتند 
حوزه ها تجديد حيات سيســتم ارتجاعي و غيــر علمي مكتب خانه ها را به 
خاطر مي آورد: مكتب خانه ها اگر يكصد سال پيش اندك كارايي داشتند 
حوزه ها تجديد حيات سيســتم ارتجاعي و غيــر علمي مكتب خانه ها را به 

با تحوالت علمي و فرهنگي امروز با پيشرفتهاي جهان تطابق ندارند، برابر 
خاطر مي آورد: مكتب خانه ها اگر يكصد سال پيش اندك كارايي داشتند 
با تحوالت علمي و فرهنگي امروز با پيشرفتهاي جهان تطابق ندارند، برابر 
خاطر مي آورد: مكتب خانه ها اگر يكصد سال پيش اندك كارايي داشتند 

مفاد اعالميه جهاني حقوق بشــر همه كودكان بايد از آموزش يكســان و 
رايگان برخوردار شــوند، هرگونه حركت ارتجاعي مانعي اســت در راه 
مفاد اعالميه جهاني حقوق بشــر همه كودكان بايد از آموزش يكســان و 
رايگان برخوردار شــوند، هرگونه حركت ارتجاعي مانعي اســت در راه 
مفاد اعالميه جهاني حقوق بشــر همه كودكان بايد از آموزش يكســان و 

پيشرفت كودكان و با موفقيت همراه نخواهد شد.

دبستان هاي ما را به 
مكتب خانه تبديل نكنيد!


