
  

 

ترس :  مرداد، احمدي نژاد  با تلویزیون رژیم مصاحبه کرده و در باره اتم گفته است 7در :   انقالب اسالمی
حاجی ان هم : نها بگوئیم آت پیدا کنیم و عضو نهم باشگاه اتم دارها بشویم و به اینها از اینست که ما به اتم دس

ن را انتشار دهند آمطبوعات و سایت ها اجازه نیافتند . روز بعد،  این قسمت از مصاحبه او، سانسور شد !  شریک 
میز از انرژي آاده صلح زیرا  اعتراف صریح و رسمی بود به این که قصد رژیم تولید بمب اتمی است و نه استف. 

امریکا و انگلستان و فرانسه و روسیه و چین و هند و (  عضو دارد، باشگاه دارندگان 8زیرا  باشگاهی که . اتمی 
در قسمت اول این فصل،  خبرهائی را می یابید که از ایران دریافت .  بمب اتمی است )  اسرائیل و پاکستان 

  .  مالی مربوط است –اتمی رژیم مافیاهاي نظامی نها  به  سیاست آشده اند و یکی از 
    در فصل دوم خبرهاي و نظرهاي گویاي بحران اتمی ایران و نظر مردم ایران نسبت به امریکا  اختصاص می 

  .یابد 
    در فصل سوم خبرهاي مربوط  گفتگوهاي سفیر رژیم با سفیر امریکا و بحران سختی که حکومت مالکی در 

  .ورده شده اندآنند گرد آبازهم سخت تري  که مردم عراق درنست و وضعیت آ
، از زبان داده هاي اقتصادي، ضرباتی تشریح می شوند که از بیرون و درون بر اقتصاد کشور      در فصل چهارم 

  .وارد می شوند 
اعتراف گیري موزنده در باره رژیم زندان و سازوکارهاي آ     در فصل پنجم به گزارشی هم تکان دهنده و هم 

  .اختصاص یافته است 
  :ورده شده اند آ     در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان  

  
  

  و رفتن به راه کره شمالی و لیبی ؟»  هم شریک انحاجی «
  :زاديآ سانسور اندیشه استقالل و -؟ » خط بقاء   « - قدرت و اتحاد ؟ -

  
بمب اتمی شدن است اما  رژیم راه کره هدف ساخت بمب اتمی و عضو باشگاه صاحبان * 

  :! شمالی و عراق را پیش پاي الریجانی می گذارد ؟
  3 در صفحه

 

 
 
 
 
 
 

New  
: انقالب اسالمی     

: این فصل را در سه قسمت می خوانید 
در قسمت اول گزارشهائی که ما خود ، از 

ریاست جمهوري در یافت » انتخابات « 
کرده ایم و نیز گزارشهاي خبرگزاریها و 

در . فرستاده هاي روزنامه هاي خارجی 
» نقشه بزرگ « قسمت دوم ، تفصیل 

.  تقلبهائی که منابع دیگر ،کودتا و نیز

  ؟ !"حاجی ان هم شریک" 
  
  و رفتن به راه کره شمالی و لیبی ؟» حاجی ان هم شریک « ◄

  1ص :زاديآ سانسور اندیشه استقالل و -؟ » خط بقاء   « - قدرت و اتحاد ؟ - 
 و این واقعیت که تنها بوش می تواند احمدي نژاد را از » هم شریکانحاجی «◄

  5ص :وقت مجازات ایران است، درس تجربه کره شمالی! سقوط نجات دهد
   اختالف مالکی با ژنرال پترائوس-کمیسیون امنیت عراق ؟ ◄

   7ص : بحران رژیم در عراق– 
   8ص : اقتصاد ایران ازبرون و درون، زیر ضربات ویرانگر◄
   10صماده اعتراف  می کنند؟ آژخیمان، زندانیان را چگونه د◄
   شکنجه ها براي وادار کردن به اعتراف تلویزیونی و اعدامها ◄

 13ص :... مبارزه با اوباش ودر پوشش
 

  ابوالحسن بنی صدر
  

  واپسین تقالي مثلث زور پرست
  
  

نها  آاما این بار،  تبلیغات .      زور پرستان دست به  تعرض تبلیغاتی  زده اند 
زاد می داند که تخریب کار آعقل .  شکار می کنند آضعف روزافزونشان را 

و این عقل غافل است که هر تخریب را با تخریب . عقل قدرت مدار است 
نه در می یابد که نخست خویشتن را ویران می کند و نه . غاز می کند آخود 

اما .  شکار می کند آن را بر همگان آمی بیند که  ویرانگري و ناتوانی ناشی از 
شکار می کنند آتضعیف شتاب و شدت گیر خود را  چنان این بار،  زورپرستان  

.  ور است آکه ناتوانی شان در ندیدن روند ناتوان شدن خویش، بسی شگفت 
 که  با این جانب در میان گذاشته شده اند ، در برگیرنده نمونه ییپرسش ها

  :هاي بارز  تبلیغ هاي بیانگر روند خود ویرانگري و ناتوان و ناتوان تر شدنند 
  
یا در گذشته همه خشونت گرا بوده اند؟ و بنا بر این، همه انتقاد آ

» اصالح طلبان «  بدهکارند و در حال حاضر ، رااز خود و پوزش 
میز آموقعیت بهتري دارند براي پیش بردن جنبش تحول مسالمت 

  از استبداد به مردم ساالري ؟
  

ونت ساز توصیف می دیروز انقالب را  خشونت بار و خش» اصالح طلبان    « 
کردند و با استفاده از منطق صوري،  دو امر ، یکی انقالب و دیگري اصالح را 
که از یک مقوله نیستند تا بتوان جانشین یکدیگر کرد،  از یک قماش می 

  . باوراندند تا با نفی انقالب، اصالح و اصالح گري را به کرسی قبول بنشانند 
ن بازشناسی راست راه آیگري روبرو می بینند و  امروز اما، خود را با واقعیت د

یا از آ. زادي و رشد بر میزان عدالت از سوي جامعه جوان است آاستقالل و 
ري، پس آپیش و در جریان و پس از انقالب کسانی در  این راه بوده اند ؟  اگر 

 پس ري،آباز اگر . نها که در راه نبوده اند، در کار باز سازي استبداد بوده اند آ
اندیشه راهنمائی داشته اند که همان اندیشه راهنماي انقالب بوده است و با 

  . ن اندیشه سانسور شده است آکودتاي زورپرستان 
.   سانسور کرد  رازادي استآ یک دوره ممکن بود اندیشه راهنمائی که بیان 

طوالنی کردن جنگ و به مسلخ بردن یک نسل،  از جمله بکار سانسور بیان 
ن آیک دوره ممکن شد، با استفاده از منطق صوري این و .  مد آدي می زاآ

اما بیان هاي قدرت . زادي کردآزادي، جانشین بیان آبیان قدرت را در پوشش 
اینک نیاز به بیان .  که ماندن در رژیم را توجیه می کردند، از اعتبار افتاده اند

استبداد وابسته را میسر زاد کردن ایران از آزادیی است که جنبش همگانی و آ
  . کند 

      از این رو، گرایشهاي مختلفی که قدرت را هدف می شناسند، یک دروغ را 
  :تبلیغ می کنند 

همه دم از خشونت می زدند و . زادي در کار نبود و هنوز هم نیست آ   بیان 
  . اگر بنا بر پوزش است، همه باید پوزش بخواهند 

شکار می آ در بردارند و ناتوانی  سازندگان خود را یی     این دروغها تناقضها
  :کنند زیرا 
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  پاکنژاد-ج
   

نقش بازیگران سیاسی وابسته، در استقرار و استمرار 
  1- استبداد در ایران 

   
اد اقوام مختلف ساکن فالت ایران  پس از پیدایش ایران که از اتح   

انقراض نظام سلطنتی به جز رژیم پهلوي که نتیجه کودتاي  بوجود آمد تا 
انگلیسی بود، در تاریخ کهن ایران، هر از چندي یکی از اقوامی که در 

 و سلطنت را از آن خود یتفالت ایران میزیستند با غلبه بر دیگران، حاکم
 دفاع از وطن بر عهده ر سریر سلطنت،ش ب اما پس از استقرار.میکرد 

از ماد تا ساسانی، از سامانیان تا  قاجار .تمامی ساکنان فالت ایران بود
فرهنگ و وجدان تاریخی مشترك قوي حاکم بر ایران،حتی . چنین بود

هر مهاجمی راکه قدم به این مرز و بوم میگذاشت در خود جذب و هضم 
ل و نه حمله اعراب، نتوانست این نه حمله اسکندر، نه حمله مغو. میکرد

راز بقا و استمرار ایران این . فرهنگ غنی را تحت تاثیر خود درآورد 
ن آن وتغییر ربا تحوالت عمده در غرب و تشکیل  دولت به شکل مد.  است

نظامهاي حکومتی و نقش پیدا کردن مردم در اداره امور خویش، که 
 هم خواهان نقش بیشتر  در نهایتا به دموکراسی منجر شد، مردم ایران

پیروزي انقالب مشروطیت و . اداره امور و سرنوشت خویش شدند 
اداره کشور و حضور بمثابه سیاست علمی شدن پیدایش مجلس و 

از آنجا که حق .داد می سیاستمداران در صحنه سیاسی ایران، این نوید را 
یت،  ملت است و در انقالب مشروطن فرد فردآحقی از حاکمیت ملی 

از   لذا کسی از مبارزان ، ایران مد نظر بوداستقاللحق حاکمیت مردم و 
  .نمیپرسید  ،به قوم و قبیله اش را تعلق او 

ستار خان و باقر . حقوق ویژه براي قومی و یا ستم به قومی نیز مطرح نبود
خان و دیگر مبارزان، مشروطه را براي ایران میخواستند و آزادي مردم و 

لذا از شمال و جنوب و غرب و شرق یک . ن، مطلوبشان بوداستقالل وط
    هنگامی که حضور انگلیسیها . ندا برخاستند و جنبش مشروطیت ممکن شد

  15صفحهدر 
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  در دوران انقالب، بودند کسانی که – 
جنبش همگانی را که خودجوش 
سازمان می یافت، بی نیاز از توسل به 
خشونت دانستند و براي ناتوان کردن 
رژیم شاه از بکار بردن خشونت، 

کردند مردم با پرتاب گل  پیشنهاد
ن ها آبسوي سربازان به تیراندازي 

ند و بودند کسانی که به پاسخ گوی
قاي خمینی می خواستند  آاصرار از 

  . امر به جهاد بدهد 
   در دوران مرجع انقالب، بودند 
کسانی که با خشونت گرائی  مخالف 
بودند و خشونت زدائی را پیشنهاد می 

نکه رابطه هاي گروهها آبراي . کردند
میز آو شخصیت هاي سیاسی مسالمت 

نهاد کردند و زاد را پیشآشوند، بحث 
و نیز . این بحث ها را به راه انداختند

بودند کسانی که خشونت گرائی را 
زاد آتبلیغ می کردند و با بحث هاي 

 بودند کسانی که. مخالفت می کردند 
و نیز، بودند .  با اعدام مخالف بودند

را شعار » اعدام باید گردد « کسانی که 
بودند کسانی که جوانان را به . کردند

ادي و مسئولیت شناسی و بکار زآ
انداختن عقل خویش می خواندند و 

فرق بنی : بودندکسانی که می گفتند 
صدر با خمینی و رهبران حزب 
جمهوري اینست که او عقل جوانان را 

و » امام « مخاطب قرار می دهد و 
رهبران حزب، به بازوان  جوانان که 
بی قرار بکار افتادن هستند،  فرمان 

رداشتن موانع از سر راه دهند در ب
این » حکومت اسالمی « استقرار 

  ! بازوان بکار افتند 
 در دوران مرجع انقالب ، بودند – 2

نهادهاي انقالب « کسانی که با تأسیس 
زیرا می دانستند و . مخالف بودند » 

هشدار می دادند که با ساختن ستون 
پایه هاي قدرت، دولت استبدادي 

و وابسته به اقتصاد بیگانه از جامعه ملی 
نها، آکارنامه . مسلط بازسازي می شود

کارنامه کوشش شجاعانه در جلوگیري 
از استوار شدن این ستون پایه و استوار 
کردن ستون پایه هاي استقالل و 

زادي و حقوق انسان و حقوق ملی و آ
.  بناي دولت حقوق مدار بود و هست 

و بودندکسانی که  براي توجیه شرکت 
«  کودتا، مخالفت بنی صدر با خود در

را » رهبري امام « و » نهادهاي انقالب 
  . دلیل گرداندند 

 گانه قدرت که 12    ستون پایه هاي 
بنا بر . باز سازي شده اند  وجود دارند 

این، هرکس بخواهد بداند فرق بیان 
زادي با بیان هاي قدرت چیست، آ

 که بیان یینهاآکافی است عملکرد 
ندیشه راهنماي خود کرده زادي را اآ

 که این یا یینهاآبودند را با  عملکرد 
ن بیان قدرت را اندیشه راهنما کرده آ

بدین مقایسه که . بودند، مقایسه کند 
واقعی است، از جمله،درمی یابد چرا 
انقالب خشونت زدائی است و ضد 

   . انقالب  خشونت
  از پیش و بعد از کودتاي خرداد – 3

هاي مختلف، عملکرد ، در قلمرو1360
  :ها ثبت هستند 

 در قلمرو استقالل،  گروگان گیرها ●
نها و مخالفان گروگانگیري ،  آومدافعان

  . اند شده برهمگان شناخته 
نها که نگران تجاوز عراق بودند و    آ

به بازسازي ارتش همت گماشتند و 
نها که در متالشی کردن ارتش از آ

دیگر هیچکار فرو گذار نکردند، از یک
نها که با وجود آ. میشوندشناخته باز

ارتش متالشی، به دفاع از وطن 
پرداختند و به اعتراف سران کشورهاي 
اسالمی، نه حماسه که معجزه ساختند، 
از کسانی که شعارشان این بود که 

نست که بنی آنصف ایران برود بهتر از 
  ...و. اند  شناختهبازصدر پیروز شود، 

یزان عدالت،  در قلمرو رشد بر م●
سازندگان اقتصاد تولید مدار از 
طرفداران اقتصاد مصرف مدار سازگار 

شده شناخته بازبا بازسازي استبداد ، 
دانسته است که چه کسانی فروش . اند

 میلیون بشکه 2/1نفت را روزانه به 
ن را در بازار آکاهش دادند و بهاي 

 44به » زاد « آ و در بازار 34رسمی به 
و نیز دانسته است چه .  ند دالر رساند

خواندند » اقتصاد را مال خر « کسانی 
بنی صدر می خواهد ایران : و گفتند 

را چون سوئیس و فرانسه بگرداند حال 
! نکه مردم بخاطر اسالم انقالب کردندآ

مد خانه آدانسته است چه کسانی در.  
وارها  را بر هزینه  فزونی بخشیدند و 

ایران را چه کسانی مردم ایران و 
  ...و. گرفتار فقر فزاینده کردند 

زادي،  اسناد موجود،  آ در قلمرو ●
مخالفت کنندگان با  والیت فقیه و 

... هنگ و آحزب تراز نو و حزب پیش 
ن والیت مطلقه آرا از مدافعان این یا 

مخالفت .  را باز می شناسایند 
و ابزار » دادگاه انقالب « کنندگان با 

شدن دستگاه قضائی دست استبدادیان 
نها که قوه قضائیه را وسیله شنیع آرا  از 

ترین جنایتها کردند و مبارزه کنندگان 
با سانسور رسانه هاي گروهی و تعطیل 

.  نها را  شناخته اند آکنندگان  
زادي جریان اندیشه ها و آمدافعان  

زادي جریان اطالعات از سانسور آ
کنندگان اندیشه ها و اطالعات ، از 

قابل انتقاد . شناخته اند بازکدیگر ی
را از  غیر قابل انتقاد » رهبر « شناختن 

ن ، از یکدیگر شناخته آگردانندگان 
مدافعان حقوق انسان از منکران . اند 

مدافعان .  شناخته اند  رااین حقوق
 از راحقوق زن از مخالفان این حقوق ،

  ...و.  شناخته اند بازیکدیگر
 پیشنهاد کنندگان  در قلمرو اسالم،– 4

ن آزادي ، از بیگانه کنندگان آاسالم 
در بیان قدرت وسیله توجیه والیت 

.  شناخته اند بازمطلقه فقیه، از یکدیگر 
پیشنهاد کنندگان  اسالم ترجمان 

زادي و رشد و کرامت و آاستقالل و 
حقوق انسان و گشاینده افق بی کران 

موزنده آمعنویت به روي انسان و 
ونت زدائی ، از اسالم روشهاي خش

تقدیس کننده کینه و خشونت و نیز 
مبلغان مرامهاي خشونت طلب، از 

  ... و.   شناخته اند بازیکدیگر
   این واقعیت ها مربوط به دورانی - 5 

مربوط به زمان . در گذشته دور نیستند 
ما و زمانی هستند که  هر پندار و هر 
گفتار و هر کرداري ثبت می شود و 

  . ه ها در دسترس هستند ثبت شد
     با وجود این  مضبوط و محفوظ 
بودن پندارها و گفتارها و کردارها،  
منطق صوري را روش کردن  براي 
انکار اینهمه ، بقصد انکار وجود بیان 

زادي و روش خشونت زدائی در آ
انقالب و از انقالب بدین سو و انقالب 
را خشونت زائی و خشونت گستري 

ایده « نکران را نیازمند گرداندن،  م
تراشیدن و او را سازنده » ئولوگ 

این . ایدئولوژي کردن گردانده است 

ایدئولوگ، سازنده نظریه حزب واحد 
مستضعفان، رهبر با فره صاحب والیت 

زادي ،  روش مبارزه آمطلقه، مخالف 
  . است ...  مسلحانه و

را  هیچ حزبی ایران      اما انقالب 
ن آهور مردم در رهبري نکرد، جم

زادي آشرکت کرد، هدفش استقالل و 
. و استقرار والیت جمهور مردم بود 

جنبش . ن نبود آخشونت روش 
قاي آهمگانی، ابتکار مردم بود  و 

خمینی نه تنها مردم را به این جنبش 
نخواند که مدتها تردید داشت  به 

مقایسه تاریخ نخستین . ن برود آاستقبال
غاز جنبش آیخ  اعالمیه او  با تار

همگانی مردم ایران، جا براي تردید 
نمی گذارد که رهبر با فره انقالب 
ایران، مردم ایران بودند نه آقاي 

و نیز مقایسه نظریه والیت فقیه . خمینی 
قاي خمینی در نجف، با  تصدیق آ

والیت جمهور مردم در نوفل لوشاتو،  
مسلم می کند که این خمینی بود که 

زادي راهنماي جنبش آان خود را با بی
به سخن .  همگانی سازش می داد 

ن ایدئولوگ ساختگی نه تنها آدیگر، 
کمتر نقشی در انقالب ایران نمی 
توانسته است داشته باشد، بلکه ضد 
انقالب بوده و انقالب  بر ضد 
ایدئولوژي ساخته او، جریان یافته و به 

   .پیروزي رسیده است
 می     پرسش اساسی که محل پیدا

  :کند، اینست 
  
میز آانکار خصلت مسالمت  

ن،  آانقالب و اندیشه راهنماي 
کدام واقعیتها  را باز می گوید و 

شکار می کند آچه ضعفهائی را 
  :؟
  
شکار می کند آ ناتوانی اولی را که ●

انکارکنندگان  در اعتیاد به : اینست 
زادي آزادي و از آقدرت ،  از بیان 

چون چنین . ذاتی خویش می گریزند 
ن ، بمثابه آمی کنند، منکر وجود 

اندیشه راهنماي انقالب ایران می 
چون چنین می کنند وجود .  شوند 

این بیان را  در دوران بعد از انقالب و 
سانسور بیان . امروز نیز منکر می شوند 

زادي از سوي معتادان به قدرت،  آ
از .  شدید تر از معتادان حاکم است 

 در نوشته ها و گفته این رو است که
زادي آهاشان،  نه تنها نشانه اي از بیان 

نیست، بلکه سراسر سماجت در انکار 
  . نست آوجود 

زادي ذاتی خود و آ     بی اعتنائی به 
زادي، از این رو آانکار وجود بیان 

است که  انکار کننده  می داند  
زادي و این بیان،  او را آن آاعتراف به 

عتیاد به قدرت را ن می دارد اآبر 
ترك کند و او  خود را در این راه 

  :ناتوان می بیند 
زادي آ  ناتوانی دومی که انکار ●

زادي آذاتی خویش و وجود بیان 
شکار می کند، ناتوانی معتاد به قدرت آ

دلبستگی به قدرت بحدي است . است 
که  وقتی بنا بر توقع قدرت ، یگانگی 
،  به دوگانگی و جدائی بدل می شود

زادي خود نمی افتد و آمعتاد، به یاد 
زادي نمی آبه سراغ اندیشه راهنماي 

به جستجوي کانون قدرت . رود 
از این رو است . دیگري بر می خیزد 

که جدا شدگان از سه رأس مثلث زور 

پرست، یکی از سه رفتار زیر را در پیش 
  :می گیرند 

« و بعد »امام خمینی«  دیروز پیرو – 1
بوده اند و امروز پیرو » ه اي امام خامن

  . می شوند » امام بوش « 
 از این رأس مثلث زورپرست جدا – 2

می شوند و به رأس دیگر زور پرست 
  . می پیوندند 

ن جدا آ در حاشیه رأسی که از – 3
شده اند، در کناري به انتظار تغییر در 
سراي قدرت می مانند تا مگر از نو به 

ی در خور یند و مقامآسراي قدرت در
  .بجویند 

نها که به ترك اعتیاد آ     و متاسفانه 
زادي آهمت می گمارند و به یاد 

ذاتی خویش می افتند و به سراغ بیان 
زاد شدن  می روند، آزادي و روش آ

  .انگشت شمارند 
شکار آ که این انکار یی اما از واقعیتها●

می کند، مهمترینشان این واقعیت است 
زور پرست با که هر سه رأس مثلث 

  :ن بیمناکند آانقالب دشمن و از 
 مالی از –  رژیم مافیاهاي نظامی – 1

،   ترس 60پیش از کودتاي خرداد 
شکار کرد وقتی آخویش را از  انقالب 

به سراغ  گروگان گیري و والیت فقیه 
  25 و 6هشدارها را نشنید و در . رفت 

ملت : خرداد، از زبان خمینی گفت 
 مخالفت می کنم و موافقت کند من

.  میلیون بگویند بله من می گویم نه 35
یک دوره قربانیان خود را ضد انقالب 

نهارا آشکارا،آمی    خواند واینک، 
»  انقالب مخملی« مأموران برانگیختن

  . می نامد
  پهلوي طلبها  ضد انقالب هستند - 2

نها را از آبدین خاطر که انقالب دست 
تاه کرده قدرتی که دولت است،  کو

و نیز می دانند تحول از راه . است 
یک جنبش همگانی،  هرگونه امید به 
. بازگشت به قدرت را ناممکن می کند 

بخصوص که اینان خود را مضمحل 
می یابند  و امیدشان به مداخله امریکا 

  .  مرداد است 28و رؤیایشان کودتاي 
    کسانی که از رژیم بریده و طوق 

را بگردن » بوش امام « اطاعت از 
« به »  چپ « نها که از آانداخته اند  و 

چرخیده اند و استقرار » راست 
دموکراسی را بدون  استعانت از امریکا 

ن روز آنامیسر می بینند، به انتظار 
نشسته اند که نقش چلبی و عالوي و 

اینان . کرزاي را در ایران بازي کنند
ن آنیز با جنبش همگانی مخالفند و از 

زیرا  اندیشه راهنماي این .  ترسند می
زادي نمی تواند باشد آجنبش جز بیان 

زادي و استقالل است و  آن آو هدف 
با وجود تجربه، محلی براي قدرت 
پرستانی متلون المزاجی که هر روز بر 
یک مرام و مجذوب یک کانون قدرت 

  .هستند، نمی ماند 
  بهنگام تشکیل شوراي ملی - 3

 این شد که  خشونت، مقاومت، قرار بر
جز در مقام دفاع، بکار نرود و هدف 
برانگیختن مردم به جنبش همگانی 

بخصوص،  مبارزه محدود به . باشد 
اما  همه آن . رهبران رژیم  بگردد

گروهی که سرانجام فرقه رجوي 
شدند، فرصتهاي جنبش همگانی را  از 

بر ضد جنبش . پی هم بسوختند 
فتند تا همگانی خودجوش نوشتند و گ

بدانجا،  که دست به جنگ زدند و 
. نام نهادند » فروغ جاویدان « بدان، 

شمار بزرگی را به کشتن دادند  و در 
اگر این عملیات : ن گفتند آتوجیه 

انجام نمی شدند، لیبرالها برنده می 
  ! شدند و ما  برگ سوخته می شدیم 

نها که آ این سه رأس و پیرامونیان 
ینی حاکمان کنونی خود را نامزد جانش

ن و یا بر اثر آاز راه تحول درونی 
مداخله قدرت خارجی کرده اند،  
سالهاست که در کار نکوهش از انقالب  

  . هستند 
 واقعیت دومی که این انکار، اعتراف ●

بدان است،  محروم کردن خویش از 
شرکت در یک بدیل مردم ساالر است 

بسیارند کسانی که هرگاه  اعتیاد به . 
درت را ترك گویند  می توانند در ق

بدیلی شرکت کنند که هدف خویش 
را تغییر قطعی دولت استبدادي وابسته، 
از راه برداشتن ستون پایه هاي قدرت 
و جانشین کردنشان به ستون پایه هاي 

زادي و رشد بر میزان آاستقالل و 
عدالت و حقوق انسان و حقوق ملی 

   . قرار می دهد
تنزه : ر که می گویند      هستند و بسیا

طلبی اخالقی  سبب می شود کسانی 
که بطور طبیعی جایشان در بدیل 

زیرا . مردم ساالر است، جذب نشوند 
نها کشیده می شود آنها به رخ آگذشته 

نها به محک آو یا  هر عمل سیاسی 
زادي سنجیده می شود و آاستقالل و 

نها سرکوفت زده می شود که  چرا آبه 
  ... مت بوش رفتید ؟ چرا به سراغ حکو

    غافل از این که گذشته، حال و 
ینده است، وقتی کسی همچنان معتاد آ

این پندار و گفتار و .  قدرت است 
کردار در زمان حال است،  که می 

. ورد آتواند گذشته کسی را به یادها 
براي مثال، کسی که از لحاظ فکري 

کرده است اما » تغییر « چند بار 
زادي را سانسور می آندیشه همچنان ا

وردن به هر کانون آکند و  با روي 
ن می آقدرت ،  به فکر سازگار با 

گرود،  خود می گوید و فاش که 
  .همان قدرت پرست دیروز است 

   و نیز، اشخاص و گروههائی که به 
ن آورند و از آقدرت امریکا روي می 

استمداد می طلبند، نخست دروغگوئی 
زادي طلبی   آخویش را در باره

چرا که هر . شکار می کنند آخویش 
زادي را هدف و روش می آانسانی که 

کند، می داند  تا استقالل در تصمیم را 
که حق ذاتی هر انسان است نیابد، 

.  زادي خویشتن را باز نمی جوید آ
ن کس که به سراغ قدرت بیگانه می آ

رود، به ناتوانی خویش، به اعتیاد خود 
 غفلت از استقالل و به قدرت و به

  :زادي خود اعتراف می کند آ
  
 مرداد 28 تیر نبود  30یا اگر آ

نبود و اگر مصدق مقاومت 
یعنی » واقع بینی «کردن را با 

تسلیم جانشین کرده بود،  ایران 
نه استبداد پهلوي و نه استبداد 

  ؟!مالیان را به خود می دید 
  

    اسناد محرمانه امریکا، اسناد محرمانه 
انگلستان و تحقیقات محققان امریکایی 
و انگلیسی و نیز خاطرات دست 

 مرداد انتشار 28اندرکاران کودتاي 
دولت امریکا بطور رسمی، از . یافته اند 

 مرداد 28شرکت خود در کودتاي 
و اینک کسانی .  پوزش خواسته است 

مده و رداي آکه از کسوت چپ  بدر
راست در برکرده اند ،  مصدق را 

...  ان خواه و عامه فریب ورمآ
این واقعیت درخشان را . گردانده اند 

نمی بینند که مصدق دلیل سقوط رژیم 
زادي و استقالل آزیرا بر راه . شاه بود 

نه از جنس . استوار پیش رفت 
استبدادیان راست یا چپ شد تا که 

قدرت . بتوان او را جذب یا دفع کرد 
دست نشانده نمی توانست از این سد 

بناچار می باید می . سدید عبور کند 
   .  شکست و شکست

    تسلیم شدگانی که اینک در مقام 
  انگلیس و امریکا ستائی کودتاي رضا 

  16صفحهدر 

  لث زور پرستواپسین تقالي مث
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

مصاحبه با (  احمدي نژاد می گوید ◄ 
 مرداد قسمت 7تلویزیون رژیم که در 

مربوط به سیاست اتمی رژیم، از سوي 
 شد ، در برنامه خبر، پخش»جام جم « 

قصد ایران ) : و از روز بعد سانسور شد 
اینست که عضو نهم باشگاه اتمی بگردد 

حاجی ان „:  عضو دیگر بگوید 8و به 
  ! “هم شریک

 بنا بر اطالعی دیگرکه  از مقامهاي ◄
پیشین سازمان انرژي اتمی کسب شده 
است،  مشکل رژیم اینست که سرمایه 
گذاري سنگین بقصد تولید بمب اتمی 

و تأسیسات و تجهیزات براي این کرده 
. کار  خریداري و نصب شده اند

اگربخواهند به تصمیم شوراي امنیت 
تن دهد،  هرچه سرمایه گذاري شده 

نیروي انسانی . است هدر می رود 
ماده شده نیز بی کار می آتربیت و 

میز کاري آزیرا در قسمت صلح . شود 
اما فشار زیاد است و .  نیست که بکنند 

به ایران .  را تاب مقاومت نیست رژیم
زود تر از لیبی و کره شمالی امتیاز 

حاال به کره . دادند اما نپذیرفت 
شمالی قول نیروگاه اتمی را داده اند 
و فرانسه با لیبی قرارداد ایجاد نیروگاه 

  . اتمی از نسل سوم را بست 
     روسها می گویند در پائیز سال 

در  . ماده می شودآینده نیروگاه آ
سیبهاي بسیار به آژاپن زلزله شد و 

نیروگاه با . نیروگاه اتمی وارد کرد 
محاسبه شدت زلزله ساخته شده بود با 

. سیب دید آاین حال ، نیروگاه 
نیروگاه اتمی بوشهر در برابر زلزله 
شدید چه اندازه مقاومت دارد ؟ اگر 
نیروگاه اتمی مقاومت نکند چه بر سر 

 شوند و انسانها و لوده میآمناطقی که 
  مد ؟  آجاندارها خواهد 

 کشور تی امنی عاليشورا ◄
سالهاست که تمام تالشش حفظ 

 ی که علی زور است و از زمانتیحاکم
وب شد و صن منآ استی به ریجانیالر
 اری را گرفت بسی حسن روحانيجا

  . عمل می کند یبدتر از قبل
 78 سال ری ت23 در ،  ی روحانحسن     

 گروه طرفدار انتی با خنکهیبعد از ا
 طرفداران ي کارتیجنا  ویخاتم
 کار از گری مطمئن شدند که ديرهبر

 و مردم خارج شده انیدست دانشجو
است و کنترل کشور را با سرکوب و 
ارعاب و وحشت به دست گرفته اند به 

 ي کار :مد و گفتآ کروفونیپشت م
 ما تا به حال  . می کنتانی تکه تکه دینکن

 شما را و اگر دستور میردتحمل ک
 مردم حزب اهللا شما را نی هممیبده

 . کنند یتکه تکه م
    علی الریجانی جاي او را گرفته 

 بود که شهی اندنی در انخست . است 
 بعد .  را به مانند ژاپن رشد دهد رانیا

 در مانند يهسته اماجراي  در دیکه د
 ي گرفت که به جامی تصم، ستمانده ا

 حرکت نی غرب دکتريحرکت به سو
 استی شرق را بر جامعه و سيبه سو
 . کند کتهی درانی ایخارج

ن راه آ بعد که متوجه شد از یمدت    
 ي در برنامه ادی رسجهی توان به نتینم

 و کره یبی دو خط لانی ما م: گفت 
 را که کره ی راهمی مجبوریشمال
 کار را ان و هممی رفت دنبال کنیشمال

 ییدر مقابل فشار هاهم انجام دادند و 
 را ي وارد شد همان کاررانیکه به ا
 یمالکه کره ش و می کنند کردند
 . داد انجام

 ها و می تحر بر اثر  ی شمالکره    
 از یهائازیمد و امتآفشارها کوتاه 

 و دست از بمب اتمی  ها گرفت یغرب
 به زی نی کره شمال. ساختن برداشت 

 جهی نتنی به ارانی و اوستی پیبیخط ل
 هم ی که کره شمالیها رکه دیرس

 است اما یبیرفته است همان راه ل
  .شتری بي انهی تر و با هزری ديقدر
 ی علوقتی سیاست بلوف زنی  اما     

 ي احمدی توخاليشعارها  ويخامنه ا
 بجائی نرسیدند، علی الریجانی اد ژن

کره برود که همان راه مأمور شد از 
   .  رفتیشمال

مجبور شد بعد از ر، رژیم     بدین قرا
 یی به کشورهااری بسي هاازیدادن امت
 را ی همان راههی و روسنیمانند چ
 رفت اما با ی و کره شمالیبیبرود که ل

 ت و پرداخنی سنگاری بسیی هانهیهز
 با وجود این، الریجانی  .اری بسيباج ها

 روزنامه اروپائی ، می 6در مصاحبه با 
تعلیق در گوید غنی سازي را  به حال 

  :وریمآنمی 
 علی الریجانی ، 2007 ژوئیه 25در ◄

( ،وگو با شش خبرنگار اروپایی درگفت
ایندیپندنت  ونوول اوبسرواتوراز جمله 

تصریح کرده )  همان تاریخ وگاردین 
حتی اگر رییس جمهوري : است

هاي امنیتی  آمریکا به ایران تضمین
سازي اورانیوم را  بدهد ایران غنی

   .هد کردتعلیق نخوا
درباره اصرار غرب بر تعلیق     
: ه است گفت، او سازي توسط ایران غنی

   .افتد ایران دیگر در این دام نمی
ایران اگر چه اکنون به اندازه کافی    

سانتریفوژ براي ساختن بمب اتمی 
دارد، ولی برخالف کره شمالی هیچ 

اي براي دسترسی به جنگ افزار  انگیزه
 او  به استناد.  . .اي ندارد هسته

« اي،  علی خامنهو مخالفت خمینی 
 با ژیم ر پیشین و کنونی  » رهبران

ه اي، گفت ساخت و مصرف سالح هسته
 بمب اتمی باعث نا امنی بیشتر : است
   .شود می
سوخت بوشهر را روسها  : یجانی الر-●
 دیتعهد دادند و با.  کنندنی تامدیبا

د  به هم نداری ربطنیا. انجام  دهند
 است که ما در برنامه نیمسئله مهم ا

 از نظر رانی ايچشم انداز اقتصاد
 برق حدود شانزده هزار يفناور

و . می در نظر گرفته ایمگاوات برق اتم
 يرا بینی تضمکی دی بانیبنابرا

 البته نیا. سوختش وجود داشته باشد
 که همه سوخت را ستی ننی ايبه معنا
. می کننی خودمان تاممی خواهیما م
 و ي دارد به پارامتر اقتصادیبستگ
 است که نی مهم ایول. گری ديزهایچ
 کی اگر می را داشته باشتی ظرفنیا
  می کننی تاممی به ما ندادند بتوانیوقت

 يامترها دارد به پاریپس بستگ
 .مختلف
 ي که  با آقای ما در جلسات: الریجانی●

 دی نکندی شما تردمی گفتمیسوالنا داشت
 حل مسئله در ي  برا ماکردیکه رو

 نیمشکل ا. درون مذکرات مثبت است
 ی از مذاکره فرار منهایاست که ا

 مذاکره هر زیکنند، برگردند به م
 کی تا به کنند دارند بحث يشنهادیپ

بعد از چند جلسه در  . میراه حل برس
ات  نک،میدی رسی توافقکی به نیبرل
 ی ولمی کردی داشت ما همراهیخوب

 ندهیاگر واقعا نگران آ. آنها به هم زدند
 ی اتمتی مسئله هستند ما کل فعالنیا

 ی می المللنی بومی کنسرسکیرا در 
 ي راه حل بدنیبه نظر شما ا . میگذار
  ؟است
 شما میاما فرض کن:  الریجانی ●

 دهم تا ی می فرمولکیمن  . دینگران
 هی کلمیی آیما م.  شما رفع شودینگران
 میار گذی مان را مي هسته ايفناور
 که خود ی المللنی بومی کنسرسيتو

 و دی باشتهشما هم در آن مداخله داش

 یلی هم خشانیا . دینظارت داشته باش
 اما بعد دند،ی را پسندي تئورنیا

پس مسئله آنها . نگذاشتند انجام بشود 
 دیاگر از من بپرس. ستیعدم اعتماد ن

 رانی خواهند  ای آنها نممی گویمن م
 کی نیا. ه باشد داشتيدانش هسته ا
 رانی است چون اکیاشتباه استراتژ

 ی منیمثل ا.  کردهدای دانش را پنیا
 ما ندی استاد دانشگاه را بگوکیماند که 

 سواد نداشته گری تو دمی خواهیم
  .یباش
 را که به ما يشنهادی آن بسته پیحت ●
 میگفت. می کردند ، ما رد نکردشنهادیپ

 .می و بحث کنمینی مذاکره بنشيدر پا
براي اولین بار، :  انقالب اسالمی 

الریجانی نیمچه اعترافی می کند  که 
ایران منابع اورانیوم کافی براي  تأمین 

می . سوخت نیروگاههاي اتمی را ندارد 
از راه احتیاط است که اورانیوم : گوید 

غنی می کنیم  که اگر سوخت ندادند، 
اما اوال .  خود سوخت داشته باشیم 

د نیروگاه اتمی ، با نسلهاي جدی
اورانیومی که در ایران غنی می شود کار 

: خود او می گوید  ثانیا . نمی کنند
سوخت  نیروگاه اتمی بوشهر را روسها 

پس بحران اتمی را . باید تأمین کنند 
  ورده است ؟ آرژیم چرا بوجود 

    ویک باردیگر،از پیشنهاد کنسرسیوم 
رب را ورد و غآدر ایران  سخن بمیان می 

بدانخاطربا این پیشنهاد  متهم می کند
مخالف است که نمی خواهد ایران دانش 

یادش می رود به . هسته اي پیدا کند
:  روزنامه نگار گفته است 6همین 

خواست غرب که ایران غنی شدن را به 
. ورد، غیر منطقی است آحال تعلیق در

زیرا ایران دانش هسته را دارد و نمی 
 گفت سواد نداشته شود به یک استاد

اگر  ایران این دانش را دارد ربط !  باش 
کنسرسیومی از نمونه کنسرسیوم نفت 

  که ثروت ایران را به یغما برد، چیست ؟ 
ما پاکت :      و باالخره می گوید 

ن نبود را آامتیازها را که هیچ چیز در 
بیایند بر سر میز .  نیز رد نکردیم 

اما .  سیم مذاکره بنشینند به تفاهم بر
ن پیشنهاد تعلیق غنی سازي آیک سوي 

اگر رژیم عالقه اي به . اورانیوم بود 
مذاکره داشت،  می باید پاسخ را به 

    .ترتیبی می داد که مذاکره ممکن شود
 

نمی توانند » اصول گرایان « * 
وحدت کنند زیرا حاضر به 

 :تسهیم قدرت نیستند 
  
 اصولگرا ي گروههاانیاتحاد م ◄
 شروع نشده به مشکل  است که يکار

با دعوت به : برخورد کرده است 
 با متهم ،وحدت  شروع شده اما  درجا

کردن یکدیگر و سهم بیشتر خواستن 
خر آ يدر روزها.   همراه گشته است

 اصول گرا  کامل چند دسته ییبه جدا
 نی از همیکیبه قول .  رسدمی
 است یی دار اصولگراهی که داعيافراد
 انی در می حتانی اصولگرانی ازایبرخ

 و به قول دارند نيخانواده خود را
 به يها ما اصال کارنآ از گری دیکی

 و تنها گروه میگروه شش نفره ندار
 .میری پذیپنج نفره را م

 اصولگرا به تنها ي گروههانیا    
 و  که اعتقاد دارند قدرت است يزیچ

نها قدرت را براي خود می آهریک از 
 که اوضاع و يونه ابه گ. خواهند 

 است که دی بع،  دهد یاحوال نشان م
« ی که به          مدتدرنها بتوانند آ

  وحدت  به مانده است» انتخابات 
 چهار گروه باشند نکهیاحتمال ا. برسند 

 شود ی خود موجب منی است و اشتریب
  .ابدینها شدت آ انی ميریکه درگ

 نی روشن است ایلیکه خ     امري 
 ي را از گروههاتیه روحاناست ک

 از ی کنار زده اند برخيخود تا حد
 انی در میگروهها اصال به وجود روحان

 از گروهها یبرخ  وستندیخود معتقد ن
 به کی نزدي توانند گروههایهرگز نم

  خوشحهی رایعنی ي،  جمهورسییر
 از گروهها یبرخ  ونندی را ببخدمت ، 

ه  مانند دوردیبادگران باآمعتقدند که 
گذشته با چراغ خاموش وارد انتخابات 

 ي وارد گروههالی دلنید به همنشو
 معتقدند یبرخ  شوند ویهمسو نم
 از گروه دی کهنه کار باانیاصولگرا

 يروهایمردم به ن مگر خارج شوند تا 
 . بدهند يجوان را

 و ناطق ی کني مانند مهدويافراد   
 هی بلند پاونی از روحانی و برخينور

 گرفته نشده اند به شدت يکه به باز
 که ییناراحت هستند و در صحبت ها

 دور در : ، هشدار می دهند  کنند یم
 از  یمی نبای تقر،  انتخابات مجلسندهیآ

 خواهند  ها ي خودری غنمایندگان 
  .شد

  
 :؟ !خط بقا بجاي خط فقر * 
  
 رانی خط فقر در ای به تازگيمصر ◄

را حذف کرده است و اعالم کرده 
 خط فقر خط ي به جادیه ما بااست ک

 که چند میی و بگومییبقا را مشخص نما
 . در بقا مشکل دارند رانینفر از مردم ا

 است ي جمله انی تر وقیحانه نیا    
 حکومتی که قرار  ي از وزرایکیکه 

 ، بود نان را به سفره هاي مردم ببرد
 از او  ستی نیورده است کسآبه زبان 
 نیروزانه ا که ي در کشور: بپرسد 
ن آ متی و قمی فروش نفت دارقدر
، بساط  است دهی دالر رس70 يبه باالزین

فقر را چنان بر کشور گسترده اند  که 
نکنیم صحبت از خط فقر او  می گوید 

 ! حرف بزنیم  قا خط باز 
 نمردن از یعنی بقا از نظر او خط    
 و لخت نبودن و داشتن سر ینگرسگ

 دی را بانیا پس  .اتی ادامه حيپناه برا
، از  رانیمشخص کرد که چند نفر در ا

  .گرسنگی نمی میرند و سرپناه دارند
 داشتن خود رو،  نظر او داشتن به     

 خانه داشتن ،  دانشجو و محصلفرزند 
 داشتن،  تلفن داشتن، ی شخصیمسکون
 توان رفتن به داشتن،  مسافرتتوان 

  ...و ی و بهداشتیمراکز درمان
 به خط بقا ی که ربطی هستندامکانهائ
 حدود ، رانیادر نتیجه، در  .  د نندار

 ی خط بقا زندگي نفر بر روونیلی م4
 . کنند یم

 ي هاهی سرمازانی م نمی گوید  او     
 کشور نی درصد از مردم ا8حدود 

صد از مردم در  92 هیبرابر است با سرما
. 

 قرار  که  ی رفته است زمانادشی او    
 ي  جمهورسیی رنی هم، شود ریبود وز

 عکس نام او کی نداشتن يبود که برا
 او ي را به جايگریرا خط زد و فرد د

 ریاست بی تصوي برا حاال. نشاند 
 هیکل، اد ژ ني وار احمدوانهید

 پا گذاشته است و ری خود را زيباورها
 رانی خط فقر را در انکهی ايبه جا

 ی ان خط را به طور کلدیمشخص نما
 دهیه است و بر اساس احذف کرد

 .  نهاده است  خط بقا ،  یتی واليها

  
در چرائی وسعت بخشیدن با * 

دروغ  و ناسزا سازي در باره 
  :بنی صدر

  
 امام يمرکز پزوهشها «  در ، در قم ◄
متعلق به مصباح یزدي، جلسه »  ینیخم

شرکت . اي تشکیل شده است
  بنی صدر  :ن، گفته اندآکنندگان در 

 دیم فقاهت مضر است و با اساليبرا
براي .  بگیریم او را شهیاندجلو انتشار 

 این کار، چون حمله  به اندیشه او 
 تالش دیبان می شود، آکمک به بسط 

 از بین  مردم انی وجهه او را ممیکن
 .ببریم 

 گفته  شرکت کنندگان  از یکی     
 ری ما قادر به ز،شهی به لحاظ اند: است 
 ی راهدی و بامیستیوال بردن او نئس
 او را یاسی کرد تا به لحاظ سدایپ

 چاره  نکاری اي و برامیخراب کن
 به امام و انتی خاینست که او را به 

  . متهم کنیم انقالب 
اظهار نظر کرده نها آاز  دیگر  یکی     

 ي اعتقادي او پرونده هاي برا: است 
کدام : سومی به او می گوید . میبساز

 د اعتقاد بباورانیم ؟ نوشته و عمل اوراض
 می تصم نظر سومی،  نظروگفته بنا بر     

 صدا و ي با همکاره است گرفته شد
 کردن بنی صدر تهیه ه بدنامژ پرومایس

وئی از سه دهه  پروژه گ.  و اجرا شود 
از پی پروژه تهیه و اجرا کردن  هیچ 

  . پاد نگرفته اند 
 مبارزه با  شورایعالی امنیت ملی به ◄
 :  نیز می پردازد  صدر ی بنهشیاند

گستردگی دروغ و ناسزا پراکنی بر 
 و مای  در صدا و سضد بنی صدر 

 از  اتی و نشری مطبوعاتيمصاحبه ها
چه رو است و به دستور کدام مقام 

 متوجه یقاتی تحقی شورا طنی ااست ؟ 
 اندیشه بنی صدر در حال گسترش شد

 به و  با ای به نوعدیباسریع است و 
 ی برس همه بعد از  :ه بپردازد مقابل
 صدر ی بنشهی متوجه شد که اندییها
جا نآ است و از جی رای به خوبرانیدر ا

،   شورا نی ایکی از اعضايکه به قول 
زادي و دین آ اندیشه  شهی اندنی ادر
  مردم را به خود زادي است و آ

 و سالمت صداقت  وجذب می کند 
 موجب شده است که مردم بنی صدر 

  می بینند که او باور کنند و به
 یب در مآ اکثرا درست ازنظرهایش 

 و انی در دانشجوو  کالم انفوذ  ودیآ
بیش از روشنفکران موجب حضور 

پیش او در محیطهاي دانشگاهی می 
پس شورا خطر را جدي می  شود، 

 گرفت می تصماز این رو، شورا .  یابد 
 را با ي جلسه او مقابله با نفوذ ايکه برا
 - 2 ، مای صدا و سندهینما - 1 حضور
 ندهینما - 3 ،  وزارت ارشادندهینما
 تی بندهینما - 4 و  جمهورسییر

 نی جامعه مدرسندهینما - 5ي ، رهبر
واواك  ،  ندهینما - 6 ،  قمهیحوزه علم

ی و   ملتی امنی عالي شوراندهینما - 7
 دهند تا لیتشکی،  دادستانندهینما - 8
کنند و  ه او  شور سانسور اندیش يبرا

 . راه کار بیابند 
پیشنهادي   یک  هر ،  جلسهنی ادر   

 شد که در نی بر اقرارکرد و در نتیجه، 
 ضد تواند بر یمطبوعات هر کس که م

 کار را انجام نی اسدی بنویاو مطلب
 روزنامه بر عهده دهد و عمده کار 

 روزنامه نی وابسته به ااتی و نشرهانیک
   . شد

  
  4صفحهدر 
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

 با هر زمان که مای و سصداقرار شد      
 ، دهد می  انجام يمقامات مصاحبه ا

 جنگ به و انقالب  خمینی و در مورد
ي بنی صدر  شود پایهر صورت که م

 ..بمیان بکشد و حقیقت ها را قلب  کند
 در تمام مای و سصداقرار شد     باز 

تهیه و  مردم ي که براییبرنامه ها
 خاص ي هاتمناسب به پخش می کند، 

 ماه زمان انفجار ری ت–مانند خرداد 
 وری شهری ،  اسالميدفتر حزب جمهور

 ي ، ریهنگام انفجار دفتر نخست وز، 
 ، بانماهآ ،  جنگغازآ زمان ، مهرماه 

 بهمن ماه ، کایزمان تصرف سفارت امر
 انی اسفند ماه در جر ، زمان انقالب

 اسفند به 29 اسفند و 14 يروزها
 و  مصدقدرگذشت  ي هامناسبت

تصویب شدن اصل ملی کردن صنعت 
 یقی به هر طرنفت  از سوي مجلس،  

 بکشاند و انی او را به مي پامیشود، که 
ناسزایی به او بگوید، برچسب ناچسبی 

 . به او بچسباند و راستی را دروغ کند 
ش  متوجهژیم ر که  امري اما       
 یبی سراش، قرار گرفتنش درستین

مردم حاکمان مستبد را . است سقوط 
ن روز افسوس می آنسل . زموده اند آ

خورد چرا هشدارهاي بنی صدر را 
ویزه کوش نکرد و یکجا برنخاست  و آ

نسل بعدي به اندیشه راهنما نیاز دارد و 
زادي را بنی صدر در اختیار این آبیان 

از این رو ،  مردم به . نسل می گذارد 
 او راست ورند که بهآکسانی روي می 

زادي و آگفته اند و بر یک راه که راه 
استقالل است، استوار پیش رفته اند و 
هرروز به مرامی و شکلی در نیامده اند 

 رژیم  متوجه نیست که با ناسزا و  .
دروغ پراکنی بیشتر از همه براي نشر 

 .اندیشه بنی صدر  کار می کند 
 : این سئوال درهمه ذهن ها است     
 نقدریرکه بوده است که ا صدیمگربن

 ؟ همین  کندینظام به او حمله م
پرسش ، با توجه به انزجار مردم از 

ن می دارد  از آرژیم،  بسیاري را بر 
به سراغ . بنی صدر و اندیشه او بپرسند 

نسل انقالب بروند، به اینترنت روي 
ورند ، کتابی ، مقاله اي از او را بیابند آ

 مایدا و س ص بخصوص که . و بخوانند 
نقدر آ ، مقابله با او مقام  در گرانیو د

دروغشان  که فاحش دروغ می گویند 
 صدر یبه صداقت بنرا نسبت مردم 

 به عنوان نمونه . ترمی کندمطمئن 
 ی و کني غفاري که هادییمصاحبه ها

، اثري وسیع  انجام داده اند ناریگو د
و عمیق بسود بنی صدردر اذهان مردم 

  . برجاي نهاد
  

وضعیت امروز دانشگاهها مثل * 
لترناتیو نه آاوائل انقالب است و 

  ؟!شاه نه مصدق 
  
وري  آمعاون وزارت علوم و فن   ◄

نیمچه اعترافی می کند که هم تصدیق 
ن دو جلسه آصحت خبر مربوط به 

است و هم معلوم می کند جلسه سومی 
ن تحول فکري آوجود داشته و موضع 

  :دانشجویان بوده است  
 مرداد ، رجا نیوز به نقل از 6 در  ◄

دکتر : نوشته است مهر، خبرگزاري 
 وزرات یباقر خرمشاد معاون فرهنگ

  در نشست ي و فناورقاتیعلوم و تحق
 یشی هم اندنی نهمیگروه فرهنگ

 کشور، یجی بسدی اساتی و پژوهشیعلم
چون شما :  گفت یجی بسدیبه اسات

 حی ترجد،ی دانینظام را از خودتان م
 نیی از باال به پاری در مسدیه اداد

 از دی که  بایال در حدیحرکت کن
 که ی تا زماندی به باال حرکت کننییپا

 ری تاثدی بتواندیستیدر قدرت هم ن
 .دی خود را حفظ کنيگذار

 هزار 15 ي که بر رویقی تحق    بنا بر
 نیدانشجو درخصوص رابطه آنها با د

 درصد از 22: صورت گرفته ، گفت
 اری بسینیندگان از لحاظ دپرسش شو

 ی درصد متوسط و مابق75 بودند ، يقو
 افراد بعد نیاز اي  کم ، درصدیلیخ

 ی،نی شدن از لحاظ دلیاز فارغ التحص
 کم و هی متوسط و بقدرصد 57 قوي و 

 . کم شده اندیلیخ
 می شوی آمار  متوجه منیباتوجه به ا    

 انی آمار دانشجویلیبعد از فارغ التحص
 یانی کم نشد اما دانشجویلیخ نیمتد

 متوسط بوده اند از ینیکه از لحاظ د
 کم رفته یلیمتوسط به سمت کم و خ

 هی دهد ما سرمای نشان منیاند که ا
 در آموزش و دی را بای اصليگذار

 آموزش و با تا می باشاشتهپرورش د
 افراد متوسط را به سمت نیپرورش ا
 .میباال بکشان

 لیاواهمانند  کشور ی فعلطیشرا
انقالب است در آن زمان سه گروه 

 وجود تی و مارکسبرالیاسالم گرا ، ل
 ي در فضازیکه در حال حاضر نداشتند 
چه " ما شاهد تفکرات ییدانشجو
  و می هستدی و چپ جد"یستیگوار

 چرا می نرم شده اد برخوريوارد فضا
 گروه ها در حال به چالش نیکه ا
 اتشانی اسالم گراها در نشردنیکش
 برخورد نرم مقابله نرم نیستند که اه
 . طلبدیرا م
 دی اساتی اصلفی از وظایکی     
 سالم در ي را آماده کردن فضایجیبس

 انتخابات ي برگزاريدانشگاه ها برا
 دی انتخابات بانیا . است مجلس هشتم 
 منافع نظام و بر خالف يدر راستا

 و رونی که از بییجهت و چالش ها
 جادی ااهندخو یدرون کشور که م
 .کنند، برگزار شود

 بخش عمده – 1    بنا بر این اعتراف، 
اي از بسیجی و سهمیه هائی  هم که 

 می کند، وقتی رژیم وارد دانشگاه
فارغ التحصیل می شوند،  دیگر دم 
  .ازباوربه اسالم والیت فقیه نمی زنند

 در دانشگاهها، چپ از نوع قدیمی -2  
و حزب توده ، فدائی خلق ( ن آ

... ترورتسکیست ، کمونیست کارگري و
چپ جدید خط و . پیدا نشده است ) 

 مهمتر از – 3.  ربط چگوارا را دارد 
همه این که وضعیت امروز دانشگاهها، 

اما . مثل وضعیت ایام اول انقالب است 
اول انقالب، مالتاریا دانشگاه را پایگاه 

بعد از . بنی صدر  شمرد و تعطیل کرد 
نها که در بستن آ از کودتا، بخشی

دانشگاه شرکت داشتند ،  گفتند ما 
بخش . کردیم و کار خوبی هم کردیم 

دیگري عمل خویش را به پاي بنی 
نوبت شهادت به زمان . صدر نوشتند 

نها که در تعطیل آامروز ، هم. رسید
دانشگاه دست داشتند، نقش یکدیگر را 

ن خیانت به علم فاش می کنند و آدر 
ید می کنند که دانشگاه تصریح و تأک

اما شهادت .  بر ضد بنی صدر بسته شد 
دومی که زمان از زبان معاون وزارت 
علوم می دهد اینست که برغم سانسور 

زادي و استقالل،  این اندیشه آاندیشه 
چرا که . دانشگاهها را فرا گرفته است 

حتی چپ امروز به استقالل عمل 
  .معتقد است 

دق و بنی صدر       ناسزا گوئی به مص
یک دلیل مشترك دارد و یک دلیل 

دلیل . خاص داخل کشور دارد 
نها آن اینست که جمعی از آمشترك 

که یک دوره به دنبال وحدت با 
طرفداران پهلوي بودند، به این نتیجه 

لترناتوي که پهلوي آرسیدند  در هر 

ها باشند، هنوز شکل نگرفته از میان می 
و نه پهلوي اینست که نه مصدق . رود 

بدیهی است ناسزا و . را شعار کرده اند 
ردیه ها که می نویسند همه بر ضد  
مصدق و بنی صدر است زیرا با پهلوي 
چی ها از لحاظ وابستگی به امریکا 

اما مصدق و بنی صدر . مشکلی ندارند 
لترناتیو  در آاین .  سد راه هستند 

زادي و استقالل آهمان حال با خط 
حاظ تکیه به امریکا بریده و از ل

وانگلیس مشکلی ندارد،  جدید نیز می 
اما دلیل خاص داخل کشور  . نماید

اینست که  امثال طبرزدي که تا کنون 
چند فرقه شده اند، گمان می بردند 
صرف مخالف شدن با رژیم والیت 

 کافی است تا انبوه ،مطلقه فقیه 
دانشجویان و سپس تمام مردم را 

 گمان بردند اگر ، دبع. نهاکند آطرفدار
شعار وحدت همه با همه، از جمله با 
طرفداران پهلوي را بدهند، فرستنده 

نجلسی در اختیارشان قرار آهاي لوس 
نها با استفاده از این رسانه آمی گیرد و 

ها، موجهاي بزرگ را به طرفداري از 
طبرزدي به انتقاد . خود بر می انگیزند 

 از  فعال: کننده اي پاسخ نوشته بود 
امکاناتشان استفاده می کنیم و بعد هم 

سرانجام به یأس از ! کنارشان می زنیم 
طبرزدي در نوشته اي . مردم رسیدند 

  .  کرد این یأس را توصیف
اینطور افراد چون ندانستند تا تغییر     

نکنند، یعنی از قدرت مداري خالی 
زادي پر نشوند،  از قدرت آنشوند و از 

، گرفتار تلون فکري اندپرستان نبریده 
 و نتوانستند از محدوده مثلث شدند

اینست که  . زور پرست خارج شوند
امروز ، در دانشگاه ها اندك پایگاه 
خود را هم از دست داده اند و دنباله 

  .لترناتیو سازان حرفه اي شده اند آرو 
  

شوراي عالی امنیت ملی * 
دستگاه سانسوري که به 

 افزوده دستگاههاي سانسور دیگر
  :شده است 

  
 ي به جاي عالی امنیت ملی شورا ◄
 خود برسد با ی اصلي به کارهانکهیا

 از ینی مشاوران و معاونيورآجمع 
 و ونی روحانانیسپاه پاسداران و از م

 سابق کار کنترل ي هاییمایصدا وس
 به عهده گرفته است و در زیکشور را ن

 که مربوط به اطالع ي امورهیکل
 . دخالت دارد  شودی میرسان

 دستور ی امر طي شورا در ابتدانیا   
 اتی به مطبوعات و نشرییالعمل ها

 انتشار حق يدستور داد که در امور
 که دی رسجهی نتنی بعدها به ا.ندارند 

تنها ممانعت از چاپ مطالب در 
 لی دلنی به همستیمطبوعات کار ساز ن

 به یی دستور العمل هایباز هم ط
 ی مطالبدی که باددستور دامطبوعات 
باید نها آ گوید ی شورا منیرا که ا

 ي از مطبوعات برای برخ. انتشار دهند 
 نشوند يا  فلهیلی گرفتار تعطنکهیا

 .قبول کردند 
 دستور العمل ها بود که نی از ابعد
 از ی از اخبار مربوط به مسائلياریبس

 و انی و دانشجوي هسته اژيجمله انر
زنان  خورد بابرخورد با کارگران و بر
 به روزنامه  یاسیو برخورد با فعاالن س

 اجازه زیرا مطبوعات . ها راه نیافتند 
 نیاباره درج اخبار و اطالعات در 

به  ئی کهاه هی نشر. را نداشتند امور 
درج و انتشار اخبار در این باره ها 

مبادرت می کنند بسیار معدود شده اند 
 سندگانی  در واقع مطبوعات و نو. 

 شده ی وحشتناکيدچار خود سانسور
 .بودند و هستند 

وردن آ شورا با نی ابعدها    
 همان ي از جمله جعفریتکارانیجنا
 ترور قاسملو انی که در جريفرد

شرکت داشت و مجروح شده بود به 
با .  را تنگ تر کرد رهی شورا دانیا

 یجانی الری که قبل از عليوجود
 یی تالشهامایو س  و صدایدادستان

 ي خبري هاتیجهت کنترل وب سا
مدن آ کرده بودند اما با نترنتیدر ا
 بر سانسور تیری و مدالریجانی یعل
 گسترده شد اری عمل بسرهی داینترنتیا

 نی نظر اری زي کارگروههالیو با تشک
 ی و دادستانمایشورا با کمک صدا و س

 از ياری بسیلی تعطنهیو مخابرات زم
 .ورد آ ها را فراهم تیوب سا

 جادیبا ا      الریجانی و دستیارنش 
 نهی شورا زمنی در ادی جدییگروهها
 زی برخورد با ماهواره ها نيرا برا
 یندگانی کردند و با شرکت نمایطراح

 يروهای و نی و دادستانمایاز صدا و س
 و مخابرات وسپاه پاسداران یانتظام

 ي هاشی دبی تخريکار بر رو
 ي بر روتی پارازجادیماهواره و ا

 ند  نبودیرس که قابل دستیی هاشید
 د ن بتوانلهی وسنیرا شروع کردند تا با ا

به اطالعات و مردم مانع از دسترسی 
 . نظرها شوند 

 جادی ها ایی که شورایی موج هانیا    
 افتی توانست مانع دريکردند تا حد
 ی توسط مردم شود ولحیاطالعات صح

نها را آ یرکیمجددا مردم با تالش و ز
 يروهای که نیمثال زمان. ر زدند دو

و ملی  تی امني به دستور شورایانتظام
 ي به زور به خانه هایمجوز دادستان
 ي هاشی و دند شدیمردم وارد م

 ند بردی منین را با لگد ازبآ رهماهوا
 بر  مردم ند،  گرفتینها تعهد مآو از 
 ي هر چند نفرشوند و  ع جمن شدند آ
 کت به شرا ماهواره را شی دکی

 بام خانه خود نصب يبخرند و بر رو
 رژیم موجب شد  کار  نی ا.  ندینما

 مردم از  تواند مانع از یه نمدریابد ک
 . کسب اطالع و نظر شوند 

 ننگیلتری موج فجادی اانی جردر    
 نتوانند  نترنتیااز  مردم نکه  آ يبرا

 و ی با مجوز رسم -استفاده کنند 
 اجاره ي به شرکت هایدستور دادستان

نها را وادار آ داده شده بود و نترنتیا
کرده بود که بر اساس دستور العمل 

 را مسدود یی هاتی شده وب ساهیته
 نی مقابله با ايمردم برا -  ندینما

 خارج از ي شکن هالتریسانسور رو به ف
 کوتاه یکشور نمودند و بعد از مدت

 نترنتی اي رفتن بر رويهمه مردم برا
 بود و افتهی خود يبرا شکن لتری فکی

 ي کاریرانین متخصصان اآعالوه بر 
 متخصصان قوه يکردند که شرم بر رو

 نشست مای و مخابرات و صدا و سهییقضا
 ي دالرونیلی م60 از شی بنهیو هز
   .  بردندنی را از بنگیلتری فجادی ايبرا
  

اعترافات تلویزیونی یا « * 
  : شکستشینما

  
 دو جلسه به اصطالح  پخش ◄

 و  کای امری که تابعیت انیرانیاعترافات ا
کانادا را هم دارند،  این بازتاب ها را 

 : وردآبه دنبال 
 جنبش  مژی ترس و وحشت ر - 1

 طی شراگرفتار  رژیم به نظر . مردم
 حکومت ،  در واقع . است ی سختاریبس
وقوع امري  ، زمان  روز به روزینظام

ن وحشت دارد ، نزدیک تر آرا که از 
  بدین جهت،  . ی بیند م
 يروهای بر خالف سال قبل که ن - 2

 توانستند در برخورد با ی میانتظام
 در ،  کم اقدام کننديروهایمردم با ن

 گروهمی شود ،  روزها مشاهده نیا
 هائی تشکیل شده اند مرکب از 

 سی پل خودرو  ک ی●
 جهت ی ون خالخودرو ک ی●

 یاحتمالي  ها يریدستگ
 ون حامل ودرو دستگاه خدو  ●
  سرکوبگر زن و مرديروهاین
 موتور سوار از 15 تا 10حدود  ●

 ي برایچماقداران لباس شخص
 یبرخورد احتمال

، دی جدنی دکتربنا بر  ها  گروهنیا    
 شده ی برخورد با مردم طراحيبرا

 .است 
 در سطح شهر تهران و روهای ننی     ا
 ی به چشم می بزرگ به فراوانيشهرها
 در ظاهر مأموریتشان مبارزه  . د نخور
و  مبارزه با  ی و بد حجابی حجابیبا ب

 شتریبامادر واقع ، .است ... اشرار و
 است که ی احتمالي هايری درگيبرا

  .استان شنظام در انتظار
بینندگان  با نشان دادن اعترافات  - 3
 افتادند که نظام شاه ی زمانادی به گاهآ
 نشان دهد  خود را قدرتمند نکهی ايبرا

اعترافات قربانیان دستگاه سرکوب 
«  اما پخش  . خود را پخش می کرد 

 موجب شد مردم به » اعترفات 
 دست يشتری بي هایاطالعات و اگاه

، ماهیت رژیم را بشناسندودریابند  ابندی
ترس خودشان . ازچه چیزوحشت دارد

 يریاعتراف گپخش  . نیز می ریخت 
 ، نآدر کنار  و کای امرمی مقانیرانیاز ا

  جنبش بدون خشونت نشان دادن 
 تحصیل  جهت گری ديمردم کشورها

زادي،  خاطره انقالب ایران را که در آ
ن، گل بر گلوله پیروز شد در نسل آ

ن نسل و نسلهاي آبه . انقالب زنده کرد
بعدي نیز فهماند که رژیم  چه وحشتی 

 . از جنبش همگانی مردم دارد 
 سطح يوهاری نانی ميریدرگ  - 4
،  مای صدا وسواواك با  مقامات  يباال

 شده ادی برنامه ها زنیپخش ابر سر
پخش معتقدند که نها آاز یبرخ. است
 ی که مردم را با چگونگیی هالمیف

 اری بسسازد، شنا آ ی انقالب مخملییبرپا
 می شودخطرناك است و موجب 

 چنین جنبشی که  يمردم خود را برا
یگران خود معلمش بوده و به د

 . ماده کنند آموخته اند،  آ
 مضحک و شی نمانی اانی در جر - 5

،  صحنه هائی از جنبش نآ هیدر حاش
 ینشان داده م  ئیمردم کشورهاهاي 
 دست زده  ی انقالب مخملکه بهشد 
 چند نیدر همن این که ، آاثر .  اند 

  زی در سطح شهر تهران ن، روز گذشته
 دهیدنمونه هائی از این جنبش ها 

  .ند شد
  5صفحهدر 
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

ژیم مدعی بود رسالها بود که  - 6 
اعترافات «وحاال . صادر می کندانقالب 

پخش می کند که عده اي می » 
خواهند  انقالب مخملی وارد کنند 

» اعترافات « این بود که پخش !
 رژیم :موجب خنده مردم شده است

چه خوب مچ خود را باز کرد و به 
  ران بوده صراحت گفت ضد انقالب ای

ن کودتا کرده است و حاال آو برضد 
هم از جنبش مردم ایران وحشت دارد 

نهمه ادعا ، اینک کارش آپس از .  
 ي جلودی بابجائی رسیده است که 

 به لی دلنیبه هم ردیورود انقالب را بگ
 شود که نام ی مشنهادیسپاه قدس پ

 يخود را سپاه قم بگذارد و به جا
 و دیایشور بصدور انقالب به داخل ک

 ! ردی ورود انقالب را بگيجلو
اي که  مسخره شینمابا پخش   - 7

 ي همکارا بواواك  و مایصدا و س
ه ژ ای و محسني و پورمحمدیضرعام

تهیه  انینی و حسيعتمداری و شريا
 رانی بار مردم انی اولي براشده بود، 

 تواند ی نمگری درانیمتوجه شدند که ا
 را بدهد بلکه شعار مبارزه با ضد انقالب

 ونیب روزها به فکر مبارزه با انقالنیدر ا
نها در آ مانور دادن ي برانیاست و ا

 را به وجود ی و ببندها مشکالتریبگ
  .ورده است آ
 غالمحسین محسنی  مرداد، 3در  ◄
: گفته است  واواك، اي وزیر  اژه

ها و  تعدادي از افراد مرتبط با برنامه
کیان اقدامات هاله اسفندیاري و 

  . دستگیر شده اند تاجبخش
  

رایش موي سر پسران آ* 
جوان، مایه تشویش اذهان 

  :عمومی می شود 
  
  گفته انیانی سردار رو،  دای جد◄

 از پسرها موجب ی برخياست مو
  .  شود ی می اذهان عمومشیتشو

 برخورد با می که بدانست     جالب ا
 ین اذهان عموم کنندگا مشوشنیا

ار شده است  اگر  قر : چگونه است
 ي سر خود را به گونه اي مويپسر
د که موجب لرزش اش داده بشیراآ
او ناب محمدي شود،  اسالم ي هاهیپا

 محل ببرند و در يرا به کالنتر
وال ئ را سشگریراآ از او نام ییبازجو
 شگاهیراآن آ وقت در دم به سر. ندینما

 پلمب  بسته وران آبروند و درب 
 اورندین پسر را بآاده  بعد خانو.  ندینما

 بدهند تا او خانواده و پسر را به دست 
 او را درست کنند يرا ببرند و سر ومو

  مطمئن شد که سیپلنکه آپس از .  
  اذهان شی موجب تشوگریدموي سر 

  .دیزاد نماآ او را ،  شودینم
 

 موجب ترس: حداد عادل * 
 : شود ینظم م

  
 اظهار نظر رئیس مجلس در باره ◄
 ایجاد ترس در برقرار کردن نظم نقش

  و انیانی رو ي و صحبتو مافیاها 
 قاضی  شبی که دی صحبتنیهمچن
  او از جمله -  دادستان يمرتضو

 «:   -  است یمسئول قتل زهرا کاظم
 نظم و جادی ام در مقادیبه ما گفته اند با

 که اوباش می چنان عمل کنتیامن
، این نتیجه بدست می دهند  بترسند 

 قول این سه و سرکوبگري گسترده که

« ن،  آیست که در  جلسه ا، حاصل 
وردن آروش به مهار باز »النصر بالرعب 

 .  جامعه مهارگسیخته ایران است 
 نی برخورد مسئولوهی اوضاع و شاز       
 ي با گروههای و انتظامیتی و امنینظام

 ، انیمختلف مردم از جمله دانشجو
 ، و معلمانانر کارگ، زنان ،جوانان 

که نظام وحشتش از می شود باط ناست
 نکهی اي برا.  شده است شتریمردم ب

 را حفظ کند از تمام تیبتواند حاکم
 .  کند ی مهدافت خود اسقواي سرکوب 

 ترس را در نی بتواند انکهی ايبرا
ویزهاي آ، دست  دهدمیجامعه تعم

مختلفی را ساخته است و از پی هم از 
براي پیروزي . د نها استفاده می کنآ

برمردم از راه ایجاد رعب ،  نوبت را 
رسانده » شرور  يدمها « آ اعدام به 
ن، نوبت به اعدام را آبه دنبال  . ستا

  چنانکه . به مبارزان سیاسی می رساند 
  دستان است که در کریم اعداماحکا

دو نفر به عنوان محارب صادر علیه 
 .کرده است 

 اعدام يه برا هم کی در احکامالبته   
  صادر کرده است،  دیشدگان جد
 ذکر شمار جرمها در زیجرم محاربه ن

 رژیم  رسد ی به نظر م. شده بود 
  گوشهاي شنا کردن مجددآدرکار 

 همچون محاربه و یمردم با کلمات
  . است...  و یارتداد و ناصب

 
جعل حدیث براي برقرار * 

   :کردن ارتباط با امام زمان
  
 نکهیرسد که با توجه به ا ی نظر مبه◄

 ساز ظهور نهی حتما زمدیاد باژ نياحمد
 ای مهطی همه شرادیامام زمان باشد با

 را ی عالمه مجلسلی دلنی به هم. شود 
 اند و به او دهی کشرونیهم از گور ب

  ثیاحاد عمر جاودانه داده اند تا 
دلخواه رژیم را بیابد و بر بحار االنوار 

 . خود بیفزاید 
 نی که در ايدی جدیجعل ثیحد

 از هواداران ی برخانیمورد در م
 پخش شده ياد و خامنه اژ نياحمد

 بیش از پیش گرفتارنها را آاست و 
 ی مری زثیاوهام نموده است حد

 :باشد 
 به نام شعیب بن صالح در شخصی   

آخرالزمان در ایران و در زیر مجموعه 
کند که تا  سپاه سید خراسانی ظهور می

ور حضرت تنها پنج سال از زمان ظه
گذرد و  شهرت وي در میان مردم می

بعد از ظهور هم به فرماندهی کل سپاه 
 . شود  برگزیده می ) عج( امام زمان 

 بن نی ها دوست دارند که ایبرخ
 رایاد بنامند زژ نيصالح را همان احمد

 خامنه ی علدی را هم سی خراساندیس
 يامنه انکه خآحال .  دانند ی ميا
  ... و است يرذآ

و بحران اتمی ادامه : انقالب اسالمی 
بر سر امنیت در عراق، میان . دارد 

نمایندگان رژیم و حکومت بوش گفتگو 
منابع عراقی خبر از . شده است 

گفتگوهاي مستقیم میان ایران و امریکا 
   :می دهند

حاجی ان هم «
و این » شریک

واقعیت که تنها بوش 
می تواند احمدي 

ز سقوط نژاد را ا
وقت ! نجات دهد

مجازات ایران است، 
درس تجربه کره 

  :شمالی
  

احمدي : مجله فارینی پالیسی * 
نژاد در سقوط شتاب گیري 
است تنها بوش می تواند او را 

  :؟ !نجات دهد 
  
 ) 2007ژوئیه ( مجله فارینی پالیسی◄

گزارش در باره افول ستاره احمدي 
ن ن با با بیاآنژاد انتشار داده است و 

  :واقعیتی به پایان برده است 
 احمدي نژاد ، رئیس سقوط  ●

جمهوري رادیکال ایران ، شتاب گیر 
گاه آاو نیز از این  واقعیت . است 
در هر جاي تهران، در ایستگاه . است 

اتوبوس ، در کیوسک نشریات ، در 
رستوران،  در باره احمدي نژاد جوك 
می گویند، دستش می اندازند و 

پس براي ناظر .  گویند ناسزایش می
مشکل نیست شتاب سقوط او را مشاهده 

  . کند 
     تنها دانشجویان عصیانگر دانشگاه 
نیستند که او را تحقیر می کنند و 

اعضاي دولت و . دست می اندازند 
حتی اعضاي حکومتش او را تحقیر و 

  . مسخره می کنند 
 نخبه هاي ایران ، وقتی با یکدیگر ●

ایه مزاحشان احمدي جمع می شوند، م
نژاد و بی هوش و حواسی  و قول و 

  ... فعل  عامه فریب او است 
 بسا بهترین سند بر افول ستاره ●

احمدي نژاد ، شکست او در انتخابات 
شکست . گذشته است ) ذر آ( دسامبر 

در این انتخابات ، شکست شخص 
او پایگاه خود را .  احمدي نژاد بود 

ز دست داده در سپاه پاسداران نیز ا
با وجود این،  اقلیتی که نخبه . است 

هاي سپاه تشکیل می دهند مخالف 
گشایش به روي غرب و تغییر سیاست 
اقتصادي رژیم هستند و همچنین 

اما . بازکردن نظام سیاسی می باشند
هم در سپاه پاسداران مخالفان با این 

از این رو،  . خط و ربط کم نیستند 
ژاد نیز قابل حمایت سپاه از احمدي ن

  .اطمینان نیست 
 در تهران ، بر روي الریجانی که ●

پرونده اتمی به او سپرده است و او 
طرف گفتگوي غرب است و نیز 
قالیباف، شهردار تهران، بعنوان نامزد 

انتخابات ماه  ، درریاست جمهوري
شرط  )  1388خرداد  ( 2009ژوئن 

ماده آالریجانی خودرا .بندي می شود 
او نیز . احمدي نژادمی کندجانشینی 

همانند احمدي نژاد اصالح طلب 
و خوشحال است که در جریان . نیست 

انتتخاب احمدي نژاد به ریاست 
جمهوري، کار اصالح طلبان نیز ساخته 

او در سطح بین المللی .  شده است 
با این .  اعتباري بهم نرسانده است 

حال، الریجانی احمدي نژاد را بی 
 رویه عقالنی در  تعامل با کفایت و فاقد
  . دنیا می داند

 پیش از ، بسا از قدرت احمدي نژاد●
زیرا .   ، سخت کاسته شود 2009سال 

 )  1386اسفند  ( 2008در مارس 
هرگاه . انتخابات مجلس در پیش است

در این انتخابات ، طرفداران حکومت 
. او اقلیت بگردنند،  کار او ساخته است

یت اهللا آگهبان، هرچند دبیر شوراي ن
احمد جنتی طرفدار او است ، اما در 
امر انتخابات او تنها تصمیم گیرنده 

بهر رو، بسیاري ناظران بر این .  نیست 
 ،  2009نظر هستند که او در انتخابات 

  . انتخاب نخواهد شد 
در واقع، تنها عاملی که می تواند   ●

احمدي نژاد را نجات بدهد، امریکا 
ز این واقعیت به هیچکس ا. است 

.  گاه نیست آاندازه احمدي نژاد 
بهمان نسبت که در ایران حامیان خود 
را از دست می دهد، بر شدت لحن 
.  خود در باره بر ضد امریکا می افزاید 

ارتشیان امریکا در علن پاسداران را 
متهم می کنند که شورشیان عراق و 

در .  حتی طالبان را مسلح می کنند 
نست،  آ احمدي نژاد در موقعیتی که

تنها از راه متحد کردن مردم کشور بر 
ضد تهدید خارجی می تواند  خود را 

نکه آبا .  از سقوط کردن نجات دهد 
حکومت بوش براي حل مشکل اتم  
ایران، دیپلماسی را رویه کرده است 
اما بخشهائی از حکومت او بر فشار خود 

وردن بوش به راه حل آبراي روي 
و این درست همان .  افزایند اتمی می 

ن آچیزي است که احمدي نژاد به 
   .نیاز دارد

و این همان نیاز است :  انقالب اسالمی 
ن می دارد که آکه احمدي نژاد را بر 

ما داریم عضو نهم باشگاه اتمی : بگوید 
نها می ترسند  که ما عضو آمی شویم و 

حاجی ان هم „باشگاه بشویم و گوئیم 
ا گفتن این جمله به دنیا و ب!   “شریک

بگوید نگرانی غرب به جا است و رژیم 
حاکم بر ایران قصد تولید بمب اتمی را 

  . دارد
ن سو، حاصل سخن گزارش آ    از 

همان واقعیتی است که انقالب نویس، 
مدن بوش ، آاسالمی از زمان روي کار 
محور شر : پیوسته تکرار می کند 

ظامی و خواندن رژیم و تهدید به حمله ن
محاصره اقتصادي و تصویب بودجه براي  

لترناتیو بدون پهلوي و با پهلوي و آایجاد 
پول دادن به قلم بدستان مزدور و 

» چپ «    سپردن تلویزیون ورادیو به 
قبول خدمت کرده، » ملی «  و يها 

دشمنی باجنبش ایرانیان براي استقرار 
زادي آمردم ساالري بر اصول استقالل و 

ا وجود این، حکومت بوش اختیار ب. است
سیاست خود در ایران را به دست 
محافظه کاران جدید و راستهاي افراطی 
در اسرائیل سپرده است و به دشمنی با 

زادي و آجنبش ایرانیان براي بازیافت 
   . استقالل ادامه می دهد

  

اعتقادي که پایه سیاست * 
حکومت بوش در ایران است و 

نیها نسبت به ایرااین واقعیت که 
امریکا خوش بین نیستند اما 
بشدت طرفدار مردم ساالري 

  :هستند 
  
◄ World Public Opinion   

سنجش افکاري را بررسی کرده است 
که گویاي دلبستگی ایرانیان به مردم 
ساالري و در همان حال، ناخوش بینی 

  :نها نسبت به امریکا است آ
 از نظام یا مردم ایران عمیقا   آ●
یا بر آلتی خود ناراضی هستند ؟ دو

خالف نظر دولت ، افکار عمومی ایران 
هوادار امریکا است ؟  این نوع پرسشها 

سیاست حکومت . کادمیک نیستند آ
بوش که خواهان تغییر رژیم در ایران 
است، بر پایه این  اعتقاد بنا شده است 
که ایرانیان خواستار دموکراسی نوع 

رژیم غربی هستند و می خواهند 
. کنونی را با دموکراسی جانشین کنند 

وزیر خارجه امریکا، کندولزا رایس از 
،  یک 2006کنگره خواست، براي سال 

 میلیون دالري  تصویب کند 75بودجه 
این بودجه صرف حمایت از  مردم . 

زادي صرف آایران در خواست 
  . خواهد شد 

 Terror    کن بالتن، رئیس سازمان  
Free Tomorrow  بتازگی در ، 

روزنامه وال استریت جورنال، 
استدالل کرده است که سنجش جدید 
سازمان او در باره افکار عمومی ایران 

دلیل « به این نتیجه رسیده است که 
قطعی که جاي چون و چرا نمی 
گذارد  حاکی است که ایرانیان 
جانبدار غرب و در واقع، جانبدار 
یر امریکا  و بطور وسیع مخالف رژیم غ

  .» انتخابی کنونی خود هستند  
 اما  سنجش ها که در ایران  انجام ●

 ، T.F.Tگرفته اند ، از جمله سنجش 
نشان نمی دهند که ایرانیان از نظام 

.  ناراضی هستند دولت خود عمیقا 
سنجش هاي افکار نشان می دهند که 

 طرفدار دموکراسی ایرانیان قویا 
 اما . ن ارج می نهند آهستند و به 

 بر این باور   صحیح،، غلط یااکثریتی
نها در یک کشور آهستند  که 

نکه آبا .  دموکراتیک زندگی می کنند 
خواستار بهبود روابط با امریکا هستند  
اما سنجش هاي افکار نشان می دهند 

   .  که نسبت به امریکا بدبین هستند
 World  ، 2006 در اواخر سال ●

Public Opinion افکاري     سنجش
این سنجش . را در ایران انجام داد 

 افکار نشان می دهد  که ایرانیان قویا 
از .  خواستار مردم ساالري هستند

: پرسش شوندگان پرسیده شد ه است
براي شما چه اندازه اهمیت دارد در 
کشوري زندگی کنید که منتخبان 

ن را اداره می کنند؟  براي  آمردم 
 براي  و10بیشترین اهمیت نمره 

کمترین اهمیت ، نمره  صفر در نظر 
  در صد ایرانیان 68.  گرفته می شود 

 یعنی بیشترین اهمیت را  10نمره 
 1/9نمره متوسط ایرانیان .  برگزیدند 

   . شد
:     و نیز از ایرانیان پرسیده می شود 

چه اندازه  کشورشان توسط منتخبان 
 درصد از 9مردم اداره می شود ؟  تنها 

نیان به رژیم کنونی ، بمثابه ایرا
منتخبانی که بر مردم حکومت می 

 درصد 61اما  .   دادند 10کنند،  نمره 
.   یا بیشتر دادند 7ن نمره آاز مردم  به 

 6 تا 4ن نمره آ درصد به  27حدود 
 3 درصد  نمره کمتر 7دادند و  حدود 

متوسط نمره اي که به کشور . دادند 
  سوي خود بمثابه کشوري که از 

  
  6صفحهدر 

  
  

  ؟ !"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

  9/6منتخبان مردم اداره می شود، 
این نمره نزدیک است به نمره .  است 

اي که مردم امریکا به نظام حکومتی 
   . 3/7: خود داده اند 

پرسش و مقایسه هر دو : انقالب اسالمی 
پرسشگر می باید می . صوري هستند 

یا آزاد است ؟ آیا نامزد شدن آ: پرسید 
ر انتخابات شرکت کنند همه می توانند د

یا احزاب و اجتماعات و روزنامه ها آ؟ 
این پرسشها هستند که  . زادند ؟ آ

تناقض میان عالقه شدید  به مردم 
منتخبان « ساالري و  اداره کشور توسط 

وگرنه، بنا بر صورت، . را رفع می کنند » 
نیز منتخب مجلس خبرگان » رهبر « 

ن مجلس نیز منتخب مردم آاست که 
اما بنا بر واقع، نامزدهاي مجلس . است 

شوراي « بواسطه » رهبر « خبرگان را  
   .بر می گزیند» نگهبان 
نکه کن بالن گفته است آ علت ●

  ایرانیان مخالف نظام  دولت خویش 
 از پرسش TFT  هستند اینست که 

نها نظام آیا آ: شوندگان پرسیده است 
سیاسی را  تحمل می کنند که یک 

ی که به رأي مستقیم مردم رهبر عال
انتخاب نمی شود و قابل تغییر نیست، 
بر وفق احکام دین کشور را اداره کند 

 درصد پاسخ داده اندبااین نظام 61؟  
 TFT اما .  سیاسی مخالف هستند 

یا  ایرانیان رژیم حاکم  آنپرسیده است 
  .را چنین نظامی سیاسی می دانند یا نه 

ر دیگري با اگر کشو:  انقالب اسالمی 
این نظام سیاسی وجود می داشت،  این 

اما در جهان، ایران تنها . ایراد وارد بود 
کشوري است که گرفتار والیت مطلقه 

وهرگاه پاسخ دهندگان می . فقیه است
توانستند با اطمینان خاطر به پرسشگر 

مخالفان با این نظام در صد ، پاسخ بدهند
.   درصد نیز فراتر می شد90از سیاسی 

  .ن این که آدلیل 
یا می خواهید آکه TFT به پرسش ●

رهبر و همه رهبران با رأي مستقیم 
 درصد پاسخ 79مردم انتخاب شوند ؟ 

  . مثبت داده اند 
، به این پرسش  2006 در اواخر سال ●

World Public Opinion که  چه    
اندازه رعایت حقوق انسان را الزم می 

 این حقوق  درصد  رعایت70دانید ؟ ،  
 20 درصد بکلی غیر الزم و  7را الزم و 

در سال .  درصد کمی الزم دانسته اند 
 ،  این مؤسسه همین پرسش را از 2000

 66ن هنگام ، آ. ایرانیان  کرده بود 
 25 درصد غیر الزم و 7درصد الزم و  

  . درصد کمی الزم دانسته بودند 
بدین قرار، در صدي از : انقالب اسالمی 

 ایران که به حقوق انسان و لزوم مردم
ن وجدان یافته اند، رو به افزایش آرعایت 

 درصدي که تغییر نکرده 7. بوده است 
برجا مانده اند ، همانها هستند که قدرت 
را اصیل می دانند و جانبدار والیت 

   .ن هستندآمطلقه فقیه و غیر 
 TFT  ، 73 بنا بر سنجش افکار اخیر ●

ین نظر هستند که درصد ایرانیان بر ا
تجارت و روابط اقتصادي با  کشورهاي 
غرب باید یکی از هدفهاي دراز مدت  

نها آ در صد از 68و . دولت ایران باشد 
می خواهند روابط رسمی میان دو 
کشور برقرار و این روابط عادي باشند 

 .  
نکه این پاسخهاي گویاي  عمل آ     با 

 گرائی  ایرانیان است اما گویاي نظر
مردم ایران نسبت به امریکا نیست و 
سازمان پرسشی در این باره از ایرانیان 

در عوض، مؤسسه  .  نکرده است 
World Public Opinion این 

بنا بر :  ورده است آپرسش را بعمل 
 درصد ایرانیان 76این سنجش افکار، 

نسبت نامساعد به امریکا دارند  که نظر 
.  ست نها سخت نامساعد اآ درصد از 65

،  درصد 2002در سنجش افکار ژوئن 

 63کسانی که نظر نامساعد داشتند 
نها که نظر سخت آدرصد بود  و 

  .  درصد بود 54نامساعد داشتند 
     در سنجش افکاري هم که بی بی 

 انجام PIPA و Globe Scanسی و 
 درصد ایرانیان  بر این باور 65دادند، 

 بر بوده اند که امریکا نفوذي بس منفی
این درصد از متوسط .  جهان دارد

 کشور  که 22درصد نظر نامساعد در 
از .   درصد است، بسیار باال تر است 41

 کشور 4درصد نظر نامساعد در 
 درصد است نیز بسیار 52خاورمیانه که 

  . باال تر است 
  2006    بنا بر سنجش افکار اواخر  
World Public Opinion، 77  

مریکا را تهدیدي  درصد ایرانیان ا
 درصد 59. براي کشورخود می دانند

مردم این تهدید را سخت جدي می 
 درصد مردم پایگاههاي 73.  شمارند 

نظامی امریکا را در منطقه تهدیدي می 
  . دانند که متوجه  ایران است 

نچه به فرهنگ امریکا و آ     اما در 
روش زندگانی امریکائی مربوط می 

 مخالفند و  درصد سخت67شود ، 
  . درصد است78ن آجمع مخالفان با 
یا حکومت بوش  این آ: انقالب اسالمی 

موزد و دست از آسنجش افکارها پند می 
تهدید ایران به جنگ و محاصره 

لترناتیو سازي بر می دارد؟ آاقتصادي و 
یا  از سپردن بوقهاي تبلیغاتی که آ

ن رأس مثلث زور آتبلیغاتچی هاي این و 
نی که حرفه خود را پرست و کسا

لترناتیوهاي وابسته ساختن قرار داده اند آ
. واقعیتها می گویند نه  ، باز می ایستد ؟

  : به این دو خبر توجه کنید
  

یا کردها و دیگر مردم آ* 
خاورمیانه خواستار حضور 
نظامی امریکا و مداخله امریکا 

نها هستند ؟  بدین آدر امور 
 30لحاظ امریکا به اسرائیل 

لیارد دالر کمک نظامی می می
 میلیارد 20کند و به عربستان 

   :دالر اسلحه می فروشد ؟
  
، معاون دبیر کل حزب  حسن شرفی◄

دموکرات کردستان ایران در مصاحبه 
از محافظه کاران ( کنت تیمرمن با 

لترناتیو سازان براي رژیم آجدید و 
کرد ها آمریکا را  ” :گفته است ) ایران 

یروئی مثبت ارزیابی می در خاورمیانه ن
کردهاي ایرانی و دیگران در .  کنند 

منطقه حضور نظامی آمریکا را نیروئی 
اگر امریکائی ها . مثبت ارزیابی میکنند

بخواهند به همکاري با گروه هاي 
اپوزیسیون بپردازند من توصیه اي 
دارم، لطفا به اینکه کی چه کاره است 
بیشتر توجه کنید و ببنید چه کسانی 

  ”.توانائی هاي بیشتري دارند
دامنه والیت مطلقه این : انقالب اسالمی 

شخص بسی گسترده از والیت مطلقه 
چرا که او  نه تنها زبان حال . فقیه است 

کردها و تمامی ایران گشته بلکه 
سخنگوي تمامی مردم منطقه گشته 

باوجود سنجشهاي افکاري که . است
 می امریکائیان خود انجام داده اند، او

مردم منطقه مصلحت خود را نمی : گوید 
نها را در این می آدانند و او  مصلحت 

داند که امریکا قواي نظامی خود را در 
منطقه نگاه دارد و در امور کشورهاي 

  !منطقه مداخله نیز بکند 

       طرفه این که 
 حسن زاده، دبیر کل  پیشین حزب ◄

دموکرات کردستان عراق که می 
 می باید دیوانه باشد که دمیآ: گوید 

با مشاهده وضعیت عراق خواستار 
   . مداخله نظامی امریکا در ایران بگردد

،  این خبر که  ژوئیه 30و در   ◄
امریکا و ترکیه توافق کرده اند عملیات 

ك بقصد پایان .ك.مشترکی بر ضد پ
ن بمثابه یک آبخشیدن به  موجودیت 

وضوع سازمان مسلح ، ترتیب دهند، م
  .یه و تحلیل استراتفور گشت تجز
 اوت ، خبرگزاریها گزارش 29 در ◄

 سال  10ظرف ، کرده اند که آمریکا 
 میلیارد دالر کمک 30ینده، معادل آ

این  . نظامی به اسرائیل خواهد داد
خبر را اولمرت نخست وزیر اسرائیل  

بنا بر این خبر، که کمکهاي .  می دهد 
ی افزایش م% 25آمریکا به اسرائیل 

اولمرت  این کمک را  براي . یابند 
  .  امنیت اسرائیل مهم  ارزیابی می کند 

ن داد که آ    او این خبر  را پس از 
  : خبر زیر انتشار پیدا کرد 
 10، در طول     آمریکا می خواهد

 میلیارد دالر اسلحه به 20 معادل سال، 
عربستان و کشورهاي حوزه خلیج 

  .فارس بفروشد
باور ندارد :  گفته است     اولمرت  

آمریکا کاري خواهد کرد که به امنیت 
کمک نظامی . اسرائیل صدمه  بخورد 

آمریکا به عربستان براي مقابله به ایران 
  .است که خطري به حساب می آید

  
درسهائی که بحران اتمی کره * 

  :موزد آشمالی می 
  
زیر عنوان )  ژوئیه 19(  لوموند  ◄

تمی کره درسهاي تجربه بحران ا
  :موزد، نوشته است آشمالی می 

کتور اتمی آ متوقف کردن کار ر●
توسط حکومت کره شمالی ، زیر نظر 

ژانس بین المللی انرژي اتمی و آ
 ژوئیه ، در محدوده 18تعهدي که در 

، چین و کره  کشور6گفتگوهاي 
شمالی و ژاپن و امریکا و روسیه و کره 

 ن، میآ پذیرفته است و بنا بر جنوبی 
اتم زدائی را ) بمب ( باید قسمت دوم  
 فوریه امضاء کرده 13اجرا کند که در 
ن است که بحران آاست، حاکی از 

اتمی کره شمالی در حال حل شدن 
  . است 

    بدیهی است اجراي موافقت نامه پر 
مشقت است اما گفتگوهاي چند جانبه 

موزد که گفتگوهاي آاین درس را می 
یک پایه براي . سیاسی کاربرد دارد 

گفتگوها در باره مسائل گوناگون، در 
  . ینده بنا شده است آ
 اگر حل این بحران به انعقاد نطفه ●

یک سامانه امنیت دستجمعی در منطقه  
. ورده است آ،  اثر مثبتی ببار بیانجامد

این : موزشهاي بسیار در بردارد آو 
بحران می توانست پدید نیاید اگر 

لوژي رجحان داده واقع بینی بر ایدئو
  راه حلی که پیدا شد  نشان .می شد 

می دهد که کافی نیست کشوري را 
تهدید و منزوي کرد تا او را به قبول 

  . واقعیت برانگیخت 
     زمینه بحران کره شمالی تحول 

سیاي شرقی آوضعیت ژئوپلیتیک در 
حاصل این تحول،  از جمله، . بود 

 است وابستگی متقابل چین و  دو کره 
کره شمالی بخاطر ادامه حیات خود .  

به کمک به چین و کره جنوبی وابسته 
است و  این دو نمی خواهند سبب بی 
ثباتی رژیم کره شمالی شوند از بیم بر 

انگیخته شدن موجهاي مهاجرت و بسا 
  . نزاع نظامی در شبه جزیره کره 

 تک محوري امریکا ، جاي خود را ●
یکا بخاطر به چند محوري داد و امر

.  منافع ملی خود بدان تن داد 
ورد یک رژیم عضو آتاکتیک به زانو در

عمل نکرد و بحران »  محور شر « 
اتمی کره شمالی امریکا را گرفتار یک 

.  ورد آشکست سخت دیپلماتیک ببار 
، در حقیقت، به وضعیت روز اول 

ن تاریخ، آدر .  بازگشتیم  2002سپتامبر 
 1994ر ، موافقت امریکاي از راه تبخت

ن، آموافقتی که بنا بر . را ملغی گرداند
، کره شمالی فعالیتهاي اتمی خود را 

ژانس بین المللی انرژي آتحت نظر 
.  ورده بود آاتمی، به حال تعلیق در

کاري که شده است همان متوقف 
کتور در ازاي آکردن فعالیت ر

با این تفاوت .  دریافت امتیازها است 
مالی از ظرفیت و که دولت کره ش

توانائی تولید بمب اتمی برخوردار 
ن تاریخ بدین سو، سامانه آاست و از 

موشکهاي دوربرد خود را کامل تر 
  .کرده است 

 قدرت تخریب  بمب اتمی که کره ●
زمایش کرده آ ، 2006شمالی در اکتبر 

ژیم کره شمالی ر.  است هرچه باشد 
ا فی نشان داد که تکنولوژي اتمی ر

خطري که کره .  ه مهار می کند الجمل
شمالی دارد هم براي منطقه و هم 

نه تنها بلحاظ . براي همه جا است
قدرت اتمی که انتقال تکنولوژي اتمی 

براین خطر، . خود به کشورهاي دیگر
افزوده می شود خطر موشکهاي کره 
شمالی که بسوي ژاپن نشانه گیري 

  . شده اند 
 براي    و باز  بازگشت به نقطه اول 

امریکا شکست سخت است بدین لحاظ 
که دلیل اختراعی براي برانگیختن و 
. طوالنی کردن بحران، اعتبار باخت

در حقیقت، امریکا با متهم کردن کره 
شمالی به غنی سازي محرمانه اورانیوم 

ورد که آواشنگتن روندي را پدید 
عواقب وخیم تري از خرید تجهیزات 

میان رفتن از : وردآاز پاکستان ببار 
ژانس بین المللی انرژي آسامانه نظارت 

با . اتمی بر فعالیتهاي اتمی کره شمالی 
از میان رفتن این نظارت، کره شمالی 
. فعالیتهاي اتمی خود را از سر گرفت 

در نتیجه، غنی سازي اورانیوم که 
گاه بود و بر آن آحکومت کلینتون از 

ن بود که در محدوده  یک توافق آ
 را تعطیل کند،  حاال دیگر نآکلی ، 

تردید است که بتوان در چنین 
  . ن را تعطیل کرد آمحدوده اي 

 واشنگتن نیز نتوانست در باره ادعاي ●
سیا دو ماکائو بسود آخود که بانکو دلتا 

کره شمالی پول سفید می کند، 
در سال . مدارك ملموس  ارائه کند

، محافظه کاران جدید  این ادعا 2005
برهم زدن توافقی دست را براي 

 6به یمن گفتگوهاي ، ویزکردندکهآ
.  مده بود آکشور، بزحمت ،  بدست 

 ماه، امضاي توافق به 8 تا 6در نتیجه، 
.  فوریه  امضاء شد13تأخیر افتاد و در 

 میلیون دالري که امریکا مدعی 25
شده بود پول کثیف بوده که توسط 
بانک تمیز شده است، به کره شمالی 

سفیر کره جنوبی در .  داده شدباز پس
:   ، می گوید 2003 تا 2000امریکا از 

  به 2002مسئولیت وضعیتی  که در 
  . وخامت امروز نبود، با امریکا است 

ن اجتناب آ    بحرانی که ممکن بود از 
کرد، کار را به این جا رساند چرا که 

گرایشی : در امریکا، دو گرایش بودند
گرایشی که که موافق گفتگو بود و 

رژیم کره شمالی را همانند رژیمهاي 
اروپاي شرقی محکوم به سقوط می 

، سیاست حکومت بوش. دانست 
کلینتون و حکومت او را که می 
خواست مشکل را در محدوده یک 
 توافق کلی حل کند، کنار گذاشت و 
بنا را بر سقوط محتوم رژیم کره 

توافقی که حکومت . شمالی گذاشت 
ن بود، شامل قرارداد آی کلینتون در پ

صلح، شناسائی متقابل دو کره و لغو 
حکومت .  مجازاتهاي اقتصادي بود 

بوش از این واقع بینی عدول کرد و 
زمانی این کار را کرد که بحران پدید 

مد و دوام یافت و سودش به چین آ
زیرا مهار کره شمالی را به  . رسید 

چین بازگذاشت و در نظر چینی ها و 
 هرگونه اعتباري را از ، الیکره شم

  .  دست داد 
 کشور  به نخستین ابتکار 6 ●

دیپلماتیک منطقه اي ، از جنگ سرد 
نند که مهار آبدین سو، دست زدند و بر

  . کار را در دست نگاه دارند 
  

 ژوئیه  15شیمون پرز که در * 
به ریاست جمهوري اسرائیل 

مجازات : رسیده است می گوید
اند نتیجه کردن ایران می تو

  :بخش باشد 
  
با  شیمون پرز )   ژوئیه 23(  فیگارو  ◄

ورده است  آمصاحبه اي به عمل 
  :داراي این نکات 

یا بنا دارید آ  به این پرسش که ●
ریاست جمهوري خود را صرف تحقق 
یک هدف بزرگ کنید؟ ، پاسخ می 

شرکت در مبارزه با : دهد 
 درصد جمعیت 2/0یهودیان .تروریسم
با وجود این،  .  تشکیل می دهنددنیا را

ماج اصلی زورگوئی هیتلر و استالین آ
وصدام حسین واینک ایران ، شده اند 

ماج حمله کردن ما، اسرائیل را آبا .  
.   هدف حمله هاي تروریستی کرده اند 

از این رو، ما مرکز جهانی مبارزه با 
از لحاظ انرژي نیز . تروریسم شده ایم 
ما . نیا کمک کنیم ما می توانیم به د

می خواهیم با انرژي همان کنیم که 
ب آبا زمین و : با کشاورزي کرده ایم 

و کاري هرچه کمتر، ما بیش از پیش 
ورده هاي کشاورزي تولید می آفر

ما در کار امضاي قراردادي با .  کنیم 
رنو و همسایه خود اردن براي تولید 
خودروهائی هستیم که تنها با باتري 

ما در کار  افزودن بر .  ند کار می ک
انرژي خورشیدي هستیم زیرا ترجیح 
می دهیم به جاي وابسته بودن به 

  . سعودیها، به خورشید وابسته باشیم 
 در پاسخ به این پرسش که درباره  ●

پیشنهاد صلح بشاراسد چه می گوئید ؟ 
سوریه نخست باید معلوم : گفته است 

.  کند می خواهد جزء کدام دنیاباشد
سوریه نمی تواند هم از حزب اهللا 

ن اسلحه بدهد و آحمایت کند و به 
درصدد ساقط کردن حکومت فواد 
سینیورا  شود که از سوي امریکا  و 
فرانسه و سعودیها حمایت می شود  و 
. در همان حال، دم از صلح بزند 

حزب اهللا یک سازمان ضد صلح است 
که می خواهد دولت لبنان را  به یک 

.  نشانده ایران بدل کنددولت دست
یک کشور را بر اساس حرفی که می 
زند  نمی سنجند بر پایه عملی که می 

سوریه نمی خواهد .  کند ، می سنجند 
با ما مستقیم گفتگو کند می خواهد به 

همانطور که . واسطه امریکا گفتگو کند 
اهود اولمرت ، نخست وزیر ، پیشنهاد 

وریه ماده گفتگو با سآکرده است ، ما 
  .هستیم 
یا آ در پاسخ این پرسش که ●

  مجازاتهاي اقتصادي کافی هستند براي 
  7صفحهدر 

  

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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این که ایران را ناگزیر کنند فعالیتهاي  
ورد؟ آاتمی خود را به حالت تعلیق در

بستگی :  ، شیمون پرز پاسخ می دهد 
قوت . به جدي بودن مجازاتها دارد 

ر اگ. ایرانیها در اختالف جهانیان است 
ایران خود را با یک جبهه متحد روبرو 

این مجازاتها . ببیند، تغییر خواهد کرد 
ورده آتا به حال  چهار موفقیت ببار 

  ، در ازاي کمک اوکراین: است 
 از داشتن کالهک اتمی اقتصادي، 

لیبی نیز سالحهاي . صرف نظرکرد
افریقاي . شیمیائی و اتمی را رها کرد 
می بسیار جنوبی که به تولید بمب ات

نزدیک شده بود، بدون مداخله نظامی 
و تنها به یمن مجازاتهاي اقتصادي ، از 

و حاال، کره . ن صرف نظر کرد آ
 میلیون دالر ، 25شمالی  در ازاي 

فعالیت اتمی خود را به حال تعلیق 
  . ورد آدر
 فیگارو از او در باره سالح هسته اي ●

اسرائیل می پرسد و شیمون پرز پاسخ 
من به این اکتفا می کنم :  د می ده

، اسرائیل کشوري نیست که: که بگویم 
 در بکار بردن سالح اتمی ، ،در منطقه

  . مقدم شود 
بدیهی است شیمون :  انقالب اسالمی 

پرز منطق صوري بکار می برد تا 
 در نظر - 1: واقعیتهاي بسیاري را نگوید 

دنیا، دولتهاي اسرائیل و ایران و امریکا  
تی هستند که بیشتري خطر را سه دول

  از زمان - 2. براي صلح جهانی دارند 
پیدایش اسرائیل تا امروز، اسرائیل انواع 
ترورهاي دولتی و غیر دولتی را اختراع و 
بکار برده است و هنوز نیز از لحاظ ترور، 

  سخنان - 3. مقام اول را در جهان دارد 
پرز در باره سوریه، تأیید اطالعی است 

ن، در ازاي قطع حمایت از آنا بر که ب
حزب اهللا لبنان و حماس و دوري گزیدن 

ماده است بلندي آاز رژیم ایران، اسرائیل 
  می - 4و . هاي جوالن را پس بدهد 

گوید این او بوده است که نخست گفته 
است اسرائیل در بکار بردن سالح اتمی 

اگر : اما نمی گوید . مقدم نخواهد شد 
ت به حمله اتمی به کشور دیگري دس

اسرائیل زد  ، اسرائیل سالح اتمی بکار 
خواهد برد و یا کافی است جنگی 
درگیرد و اسرائیل خود را در مخمصه 
ببیند تا بمب اتمی بکار برد ؟ همین امر 
است که کشورهاي منطقه را نگران 
امنیت خود می کند و در نظر رژیمهاي 
کشورهاي منطقه، مجهز شدن به سالح 

   .را ناگزیر جلوه می دهداتمی 
  

کمیسیون امنیت 
 اختالف -عراق ؟ 

مالکی با ژنرال 
 بحران –پترائوس 

  :رژیم در عراق 
  

نتیجه گفتگوهاي ایران و * 
امریکا تشکیل کمیسیون سه جانبه 

  :امنیت شد
  
خبر می دهد که )  ژوئیه 25(  تایمز ◄

سفیرامریکا در عراق، رایان کراکر، در 
نخستین دور       (دومین دورگفتگوها 

 ژوئیه 24 مه و دومین دور در 28در 
، به طرف ایرانی گفتگو، ) 2007

ازمداخله هاي ایران در امور عراق 
گفته و مدارك ارائه کرده است که 
حاکی از افزایش مداخله ها ایران از 
. تاریخ نخستین دور گفتگوها هستند 

دادن اسلحه و تعلیم نظامی دادن به  
ی ها و کمک هاي دیگر شیعه ها و سن

  از جمله در اختیار ،به عصیانگران
گذاشتن بمب هاي پیشرفته که می 
توانند از زره زره پوشها عبور کنند و 

  . نها را از کار بیاندازند آ
    در کنفرانس مطبوعاتی ، کروکر 

با وجود شرح مداخله هاي : گفت 
ایران در عراق، دو طرف بر سر تشکیل 

انبه براي برقراري یک کمیسیون سه ج
. امنیت در عراق، موافقت کرده اند 

مقامات عراق می گویند  این توافق 
واجد اهمیت است زیرا از مرحله 

اما کروکر . واردمرحله عمل می شویم 
نتیجه بخش بودن یا نبودن : می گوید 

گفتگو و توافق در عمل معلوم می شود 
 .  

     سخنگوي وزارت خارجه ایران می 
وارد کردن اتهامات نادرست و  :گوید

کارزار تبلیغاتی کمکی به نتیجه رسیدن 
  . گفتگوها نمی کند 

زباري ، وزیر خارجه عراق ، می گوید 
دو طرف دیدار خواهند کرد تا : 

ترتیب همکاري در محدوده کمیسیون 
ن را معین آامنیت را بدهند و طرز کار 

  . کنند 
ن      سفیر امریکا  خوش بین نیست با ای

امیدوارم کمیسیون : حال می گوید
  . غاز کند آهرچه زودتر کار خود را 

     کاظمی قمی که طرف گفتگو با 
او : کروکر است، به خبرنگاران گفت 

 ایرانی است که 5زاد شده آخواستار 
. امریکا  در اربیل دستگیر کرده است 
.  زباري نیز از خواست او حمایت کرد 

ه تابعیت امریکا  ایرانی را ک4تهران نیز 
نها آرا نیز دارند توقیف کرده است و 

را متهم می کند از سوي امریکا مأمور 
. سرنگون کردن رژیم ایران بوده اند 

  .اما واشنگتن تکذیب می کند 
     گفتگوها زمانی انجام شدند که 
حکومت بوش و حکومت مالکی زیر 
فشار سخت هستند براي این که نشان 

 هاي قومی و بدهند در حل نزاع
مذهبی و کاهش میزان خشونت در 

  . ورده اند آعراق موفقیت بدست 
  

ایران خواستار ارتقاي سطح * 
گفتگوها شد اما امریکا موافقت 

  :چرا ؟. نکرد 
  
:  می نویسد)  ژوئیه 25(  استراتفور ◄

نکه ایران و امریکا آیک روز بعد از  
توافق کردند  کمیسیون امنیت تشکیل 

ماده است سطح آ: ان گفت دهند ، تهر
.  تماس میان دو کشور را ارتقاء دهد 

 ژوئیه 25متکی وزیر خارجه ایران ، در 
ماده است  گفتگو ها با آتهران : گفت 

امریکا را بر سر عراق، به سطح معاونان 
.  وزارت خارجه دو کشور ارتقاء دهد 

اما حکومت بوش گفت در حال حاضر 
  . عالقه اي به این کار ندارد 
ماده شده آ     افزون بر این ، ایران 

ژانس بین المللی انرژي اتمی آاست با 
  . همکاري کند 

      بدون تردید در جبهه ایران و 
با .  امریکا ، پیشرفت مشاهده می شود 

وجود این، هرگونه کوشش امریکا 
براي  بهبود رابطه با شیعه،  به 
گفتگوهاي امریکا با سنی ها صدمه می 

سنی ها معامله امریکا با .   بعکس زند و
.  ایران را به دیده سوء ظن می نگرند 

از راه اتفاق نیست که مهمترین گروه 
سنی در مجلس عراق این زمان را 
انتخاب کرد براي تهدید حکومت 

مالکی به ترك این  حکومت از سوي 
  . اعضاي این گروه

     مشکل عمده واشنگتن اینست که 
ثبیت وضعیت عراق استراتژیش براي ت

. به معامله باایران بستگی دارد منحصرا 
ونتیجه این معامله اینست که نفوذ 
با . ایران در شیعه عراق بیشتر می شود

نکه عربستان و مصر و بتازگی سوریه آ
تالشها می کنند که از سنی هاي عراق 
نمایندگی کنند، گفتگوها میان تهران و 

   . واشنگتن است که انجام می گیرند
:       این امر داراي چند دلیل است 

دلیل نخست این که امریکا بر این نظر 
است که تثبیت وضع در عراق در گرو 

در اکثریت . تفاهم با شیعه عراق است 
بودن شیعه در عراق و این امرکه متحد 

 ، دربرانداختن رژیم صدام، امریکا
شیعه ها بوده اند  و هستند، دلیل این 

راي عالی انقالب شو. نظر است 
اسالمی عراق به رهبري 
عبدالعزیزحکیم که طرفدارایران  ترین 
سازمان شیعه عراقی است ، متحد 
امریکا است و ایران نیز این اتحاد را 

  .عالی می داند 
   دلیل دوم  منطق شورش در عراق و 
. نزاع هاي مذهبی و قومی است 

امریکا می باید عصیانی را مهار کند که 
غاز آسقوط رژیم صدام ، در پی 

اما همزمان، .  گرفته و ادامه یافته است 
میان شیعه که تازه به قدرت می رسد و 
سنی هائی که قدرت از دست می 

جهاد «دهند ، با حمله هاي          
کار به تخاصم کشید و امریکا »  گرایان 

.  را از دست یابی به هدف بازداشت 
ا ما اسلحه خود ر: سنی ها گفتند 

خاموش می کنیم اگر عملیات 
میلیشیاهاي شیعه  بر ضد سنی ها 

دولت هاي سنی نیز .  متوقف شوند 
از این رو، .  همین تقاضا را می کردند

امریکا  خود را ناگزیر می بیند نخست 
میز شیعه ها بر ضد آبه رفتار خشونت 

  .سنی ها  پایان بدهد 
مده بهره آ     ایران از وضعیت بوجود 

و معامله امریکا با .  می کندبرداري
ایران ،  براي تثبیت وضعیت عراق،  

  .نقشی تعیین کننده یافته است
     مشکل این جاست که تنها یک 
کشور نیست که در سنی هاي عراق 

اما نزد شیعه هاي . نفوذ داشته باشد 
. عراق، تنها ایران است که  نفوذ دارد

بتازگی ، عربستان و سوریه ، هریک، 
دند این نقش را بازي کنند اما کوشی

  . موافقیتی بدست نیاوردند 
    سوریه سعی کرده است نشان بدهد 
که می تواند دیگرگرایشهاي سنی را به 

بر انیگزد و »  جهاد گرایان « جنگ با 
ن بخش از شورشیان که بعثی ها  آ

تشکیل می دهند ،  در مهار سوریه 
بدیهی است که بسود امریکا .  است 
با سوریه بر سر عراق  معامله کند است 
 میان تهران و دمشق جدائی ، بدان،و

چنین معامله اي کمکی بزرگ . اندازد 
 اسرائیل –به امریکا در  مسئله فلسطین 

و بحران لبنان است و متحدان عرب 
  .امریکا را بسیار شاد می کند 

)   مرداد 4( به گزارش سایت امروز◄
فتگوها ندادن امریکا به گیت علت رضا

سوزان در سطحی باالتر ، از دید 
 در »نگزیبروک«کارشناس موسسه ی،ملون

: اینست  )  BBCگفتگو با(  ، واشنگتن
 ي که موضوع گفتگوها یاز هنگام

 مطرح شده، واشنگتن کای و آمررانیا
 به عنوان دی نبانیداشته که ادیتاک
 فاده استگری طرح مسائل دي برایمحفل

 به مسئله عراق  گفتگوها تنهانیا. شود
 موضوعات به ری و ساشود یمحدود م

درچهارچوب دی بایخصوص مسئله اتم
 سازمان ملل متحد و تی امنيشورا
 . اروپا مطرح شودهیاتحاد

 شی پي که تا چندی ملونسوزان   
 در وزارت رانیپژوهشگر ارشد امور ا

 بوده، اضافه کرد که کایخارجه آمر
ا  گفتگوهنیا دهد ی محیواشنگتن ترج
 .ابدی رسانه ها ادامه ياهویبه دور از ه

 گفتگوها قرار نیاگر ا:  گفتيو   
 ای عراق و ي برای ملموسجیاست نتا
 دی داشته باشند باکای و آمررانیروابط ا

 و ملموس ی تخصص،يدر سطح کار
در سطح  گفتگو ها نکهیباشد نه ا

 ری ارشد باشد و ناگزاری بسيها مقام
ا جلب  ری افکار عمومعیتوجه وس

 .کند
 که در یفرصت:  گفتی ملونخانم    

 رانی خوب ايها يآن ما شاهد همکار
 دو کشور ي گفتگوهام،ی بودکایو آمر

 بر سر 2003 تا 2001 ي سالهانیب
 نی اری کراکر درگانیرا. افغانستان بود
 جیها نتا  نشستنیا. مذاکرات بود

 حکومت با کی جادی انهی در زمیخوب
پس از طالبان به بار ثبات در افغانستان 

 .ندآورد
 ی درباره مخالفت برخنی همچنيو   

 یکی با نزدی قدرتمند عربيکشورها
 ییها یناراحت: تهران و واشنگتن گفت

 یکه شما ممکن است در برخ
 ي درباره گفتگوهای عربيها تختیپا
 داده نی تسکد،ینی ببکای و آمررانیا

 احتماال ی عربيکشورها. نخواهد شد
 تی تقوي براکای آمرشتریبا فشار ب
 ی عربي کشورهانی هميها يهمکار

  .شوند یدر عراق روبرو م
  
 با خروج ژیم مافیاها یا رآ

نیروهاي امریکا از عراق موافق 
است ؟ متکی در پاسخ به پرسش 

، به این )  ژوئیه 24( لوموند 
  :پرسش اینطور پاسخ می دهد 

  
یا قواي امریکا آ:  لوموند می پرسد ◄

د عراق را ترك کنند ؟ و متکی می بای
خارج رژیم مافیاها می » وزیر « ، 

نظرگاه هاي کشورهاي منطقه : گوید 
بحث سنگین و گسترده . روشن هستند 

اي نیز در جامعه امریکائی در جریان 
بسا به اتخاذ یک تصمیم عاقالنه . است 

می انجامد، وقتی یک تصمیم عاقالنه 
سود ن آگرفته شد ، تمامی منطقه از 

، امنیت در تمامی منطقه . خواهد برد
 امنیت در از جمله ایران، بستگی به 

چنانکه امنیت در این . عراق دارد 
کشور  موجب امنیت در دیگر کشورها 

ن ، موجب آو نا امنی و بی ثباتی در 
  . ناامنی در ایران می شود 

به زبان دیپلماتیک : انقالب اسالمی 
خ نه به صریح تر از این نمی شد  پاس

   .پرسش لوموند داد
مصاحبه ( هم متکی و هم الریجانی ◄
 روزنامه نگار اروپائی  به نقل از 6با 

بر این نظر هستند )   ژوئیه 25لوموند  
که فروماندن امریکا در عراق ، امریکا 
  . را ازحمله نظامی به ایران باز می دارد

     الریجانی امریکا را نا توان از  اداره 
ن می داند و آعراق و حل بحران 

نکه آ بی –کشورهاي عرب منطقه را 
  متهم می کند سعی در -اسم ببرد 

. سرنگون کردن حکومت مالکی دارند 
به گروه هاي سنی افراطی عراق پول 

رؤساي سازمانهاي . و اسلحه می دهند 
امنیت کشورهاي عرب در یک کشور 
همجوار عراق جلسه کردند و تصمیم 

وخامت بار تر . د هاي بدي گرفتن
شدن وضعیت در عراق نتیجه این 

کشورهاي امریکا .تصمیم ها است 
ایران را به نادرست متهم می کند اما 
نسبت به کشورهاي عرب که عاملی 
اصلی بی ثباتی در عراق هستند ، 

  . سکوت می کنند 
 ژوئیه خبر از 29     خبرگزاریها در 

اعتراض حکومت بوش به دولت 
اره نقش این دولت در عربستان در ب

  :عراق ، می دهند 
، که  زادلی خليزلما ژوئبه، 29 در ◄

اینک نماینده امریکا در سازمان ملل 
 : گفته است مزی تاوركیویناست، به 

سبب اقدامات عربستان در عراق 
 . شودی ماین کشور در ی نا امنشیافزا

 موجود ي های از ناآرامیبخش  
 نیر ادرعراق از اقدامات عربستان د

 ی شود؛ عربستان و برخی میکشورناش
 را که يزی از کشورها تمام آن چگرید

 ي توانند در کمک به ما برایواقعا م
 آرامش در عراق انجام دهند يبرقرار
 . دهندینمانجام 

  CNN     و هم او  در مصاحبه به  
 از یدر حال حاضر برخ: گفته است 

 ي برقراري ما نه تنها برانیمتحد
 کنند، یدر عراق کمک نمآرامش 

بلکه اقدامات آنها سبب شکست 
 ي برقراري شود که برای میاقدامات

 . شوندی مام کشور انجنیثبات در ا
  

حکومت انگلیس قصد بیرون * 
بردن قواي خود را از عراق 
ندارد و امریکا به انگلستان 
پیشنهاد کرده بود بمناسبت 
دستیگري ملوانان انگلیسی بر 

ات نظامی انجام ضد ایران عملی
  :گیرد 

  
اطالع می دهد )  ژوئیه 30(  لوموند ◄

که گردون براون ، نخست وزیر جدید 
انگلستان که به امریکا سفر کرده است ، 
به بوش اطمینان داده است که تا 
استقرار امنیت در عراق ، قواي خود را 

  .در این کشور نگاه می دارد 
 از قول روزنامه)  ژوئیه 30(  لوموند ◄

بهنگام : انگلیسی گاردین، می نویسد 
دستگیري ملوانان و تفنگداران انگلیسی 
توسط سپاه پاسداران ایران،  امریکا به 
انگلستان پیش نهاد می کند یک رشته 
عملیات نظامی، ازجمله 
پروازهواپیماهاي جنگی بر فراز 

حکومت . پایگاههاي سپاه انجام بگیرد
د و از بلر با این پیشنهاد مخالفت می کن

امریکا می خواهد به هیچ اقدام دست 
  .نزند و خود را وارد این ماجرا نکند 

     دستگیري ملوانان و تفنگداران به 
دستور فرمانده سپاه در محل انجام 
گرفته و دولت ایران برنامه گذاري 

  . نشده بوده است 
نها، سوریه و آزاد کردن آ    براي 

 اند و وردهآعراق به ایران بسیار فشار 
پاپ بنواي شانزدهم نیز به خامنه اي 

  .نامه نوشته است 
  8صفحهدر 

  

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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حکومت المالکی در بحرانی *  
عمیق است و میان  مالکی و 
ژنرال  پترائوس اختالف شدید 
است و مالکی از بوش خواسته 

اما او تا . است او را تغییر دهد 
  : در عراق می ماند 2009نیمه 

  
 ژوئیه 27 (  کریستین ساینس مونیتور◄
گزارشی درباره بحران عمیقی انتشار ) 

داده است که حکومت المالکی گرفتار 
  :نست آ
 عراق گرفتار بدترین بحران سیاسی ●

از زمان سقوط رژیم صدام بدین سو 
اساس نظام دموکراتیک عراق . است

براجماع میان قوم ها و صاحبان 
اما بسیاري از .  مذاهب مختلف است 

 گویند این اجماع تحلیل گران می
  .درحال تالشی خطرناکی است 

     بحران دستگاه دولتی را فلج ساخته 
از . و مجلس را  از کار باز داشته است 

جمله کارها که در دستور مجلس 
مد آاست،  قوانین در باره تسهیم در

ئی قواي نظامی و آنفت و بهبود کار
  .  انتظامی عراق است 

 واشنگتن   قطع ارتباط میان بغدادو●
این در حالی است که . بیشتر می شود 

.  مسائل راه حلهاي فوري می طلبند 
برغم وجود الیحه هاي مهم در دستور، 
مجلس عراق ماه اوت را تعطیل کرده 

نکه حکومت بوش در ماه آاست حال 
سپتامبر می باید گزارشی در باره 
پیشرفتها در کار تثبیت وضعیت در 

قدیم کنگره عراق و استقرار امنیت ت
  . کند 
 در حال حاضر، سیاستمداران عراق ●

کارشان اینست که از پاشیده شدن 
در . حکومت المالکی جلوگیري کنند 

 ژوئیه، مقامات اول عراق در 26
سلیمانیه اجتماع کردند بدان امید که 
بیرون از جو مسموم بغداد، راه حلی 

جالل طالبانی، رئیس .  پیدا کنند 
ون او و المالکی و جمهوري و دو معا

مسعود بارزانی در اجتماع سلیمانیه 
  . حضور یافتند 

ن، جبهه اتفاق آ    دو روز پیش از 
عراق گفته بود از حکومت المالکی 

هرگاه نخست . بیرون خواهد رفت 
نها را اجابت آوزیر فهرست تقاضاهاي 

  عضو خود را در حکومت 6کند، 
از جمله . بیرون نخواهند برد 

نها عفو کسانی است  متهم آي خواستها
  .به جنایت خاصی نیستند 

و نیزمی خواهندبه همه عصیان گرانی 
که حاضرند اسلحه خود را زمین 

  .بگذارند، عفو داده شود 
 فخري کریم که مشاور نزدیک ●

: طالبانی و بارزانی است می گوید 
حقیقت اینست که ما در وسط بدترین 

ردید ت: او می گوید .  بحرانها هستیم
دارم که اجتماع روز جمعه به یافتن 

زیرا  جبهه اتفاق . راه حلی بیانجامد 
  .ید آعراق کنار نمی 

      بسیاري از گروه بندي هاي سیاسی  
قادر نیستند در محدوده اجماع ملی 

حتی نمی توانند مواضع و . عمل کنند 
پیشنهادهاي خود را به بیان روشنی 

  . ورند آدر
گر نیز بحران را  سیاستمداران دی●

از جمله،  .  حاد توصیف می کنند
هوشیار زباري، وزیر خارجه عراق می 

. دولت ما گرفتار بحران است : گوید 
ئی بیشتري آمردم  از ما انتظار کار

  .داشتند 
 ژوئیه، رایان کراکر، 21 از روز شنبه ●

سفیر امریکا در عراق،  از دیدار این 
ی ن رهبر مآرهبر سیاسی به دیدار 

. رود و می کوشد میانه را بگیرد 
سخنگوي سفارت امریکا می گوید این 
دوندگی بضرورت گویاي وجود 

  . بحران نیست 
     برخی از فرماندهان ارتش امریکا، 
: در گفتگوهاي خصوصی می گویند 

رهبران عراق نتوانسته اند از مجال 
تنفسی استفاده کنند که کوشش قواي 

نیت بوجود امریکا براي استقرار ام
  .ورده است آ
خبر می )  ژوئیه 28(  دیلی تلگراف  ◄

دهد  مالکی نخست وزیر عراق با 
پترائوس،  فرمانده قواي امریکا ژنرال 

در عراق، اختالف سخت پیدا کرده و 
مالکی از بوش خواسته است او را تغییر 

بوش درخواست مالکی را رد .  دهد 
اختالف عمده بر سر . کرده است 

ردن سنی ها براي جنگ با مسلح ک
  . القاعده است 

      یک منبع عراقی در گفتگو با بوش 
تهدید کرده است اگر پترائوس به 
مسلح کردن سنی ها ادامه دهد او نیز 

بوش .  شیعه ها را مسلح خواهد کرد 
رامش خود را آاز مالکی خواسته است 

  . حفظ کند 
     مالکی در دیدار با پترائوس به او 

 است من با شما معامله ام نمی گفته
من خواهم خواست دیگري را . شود 

  . جانشین شما  کنند 
می )  ژوئیه 27( نیویورك تایمز  ◄

نویسد در حکومت بوش بر سر حمایت 
. ازالمالکی اختالف نظر وجود دارد 

دولت سعودي نیز به حکومت بوش 
گفته است  حاضر نیست با المالکی 

مریکا ارائه اواسنادي رابه ا.کارکند
نها، المالکی آکرده است که بنا بر 

البته .  دست نشانده ایران است 
مقامهاي حکومت بوش هر روز بیشتر از 
روز پیش، خشم خود را از رویه دولت 

  . سعودي در عراق ابراز می کنند 
    المالکی از حمایت خلیل زاد ، سفیر 
سابق امریکا در بغداد و کراکر 

در این کشور سفیرکنونی امریکا 
کراکر که باتفاق  . برخوردار است

ژنرال پترائوس هفته یک بار با المالکی 
المالکی : دیدار می کند، می گوید 

در دنیا هیچ . یک رهبر قوي است
رئیس حکومتی به اندازه المالکی تحت 

این همه فشار گاه در او . فشار نیست 
احساس حرمان بر می انگیزد اما بدین 

  .سرزنش نیست خاطر در خور 
فول )  ژوئیه 30(  دیلی تلگراف ◄

: پترائوس را انتشار داده است ژنرال 
روابط من با المالکی صادقانه و خوب 
است و من نمی دانیم خبر اختالف 
شدید او با من از  کجا سرچشمه گرفته 

  .است
گزارش می کند )  ژوئیه 30(  رویتر ◄

که ژنرال پترائوس ابراز امیدواري 
 ، 2009ت که تا اواسط سال کرده اس

امریکا قواي کافی در عراق نگاه دارد 
تا بتواند امنیت را در این کشور برقرار 

اجراي نقشه هاي : او می گوید . کند 
ن آما  این امید را می دهند  که تا 

 ژانویه 20تا . تاریخ، امنیت برقرار شود 
، بوش رئیس جمهوري امریکا 2009

یز  بر مقام است  و ژنرال پترائوس ن
  . خود می ماند 

  

 میلیون عراقی که یک سوم 8* 
جمعیت کشور را تشکیل می 

 نیازمند کمکهاي بشر ،دهند
  :دوستانه شده اند

  
  ژوئیه ، بی بی سی گزارش 29 در  ◄

کرده است که براثر  محاصره 
اقتصادي عراق در دوران صدام، مردم 

اما فقر فزاینده . عراق فقیر شده بودند 
ردم بعد از اشغال این کشور این م

توسط قواي امریکا و متحدانش، علت 
دومی را پیدا کرده است که ناامنی 
. شدید و فقدان فعالیت اقتصادي است 

 2 میلیون نفر از عراق و  4مهاجرت 
میلیون نفر در درون عراق ، در حال 

 میلیون عراقی را نیازمند 8حاضر، 
کمکهاي انسان دوستانه فوري کرده 

  .است
مردم ایران گرفتار : انقالب اسالمی 

ن نوع که مردم آمحاصره اقتصادي از 
عراق در دوران صدام گرفتارش شدند، 

و انگلیس  به اشغال قواي امریکا.نشده اند
اما گرفتار رژیم مافیا . نیزدرنیامده اند

شده اند که هم بهانه الزم را براي تشدید 
فشار مالی به ایران فراهم می کند و هم 

  :  ن را فقیر تر می کندآکشور و مردم 
   

  

اقتصاد ایران ازبرون 
و درون زیر ضربات 

  :ویرانگر
  
  

در قسمت اول این : انقالب اسالمی 
فصل خبرهائی را می خوانید که تنگ تر 
شدن حلقه محاصره اقتصادي ایران را 

و در قسمت دوم، . گزارش می کنند 
خبرهاي و داده هاي گزارش کننده 

  :صاد کشور را می یابید وضعت اقت
  

تنگ ترشدن حلقه محاصره   
 شرکتهاي   :اقتصادي ایران
براي قطع ... نفتی وبانکها و 

  :معامله با ایران زیر فشارند
  

فشار به شرکتهاي نفتی براي * 
خودداري از سرمایه گذاري در 

  :ایران و گاز نفت 
  
 ژوئیه ، روزنامه تایمز  خبر 25 در ◄

شل،  از سوي داد که شرکت نفتی 
امریکا زیر فشار قرار گرفته است که 

 میلیارد لیره اي   خود را در 5طرح 
 7این شرکت و .  ایران اجرا نکند 

شرکت نفتی بین المللی دیگر تحت 
فشار قرار گرفته اند تا که از سرمایه 
گذاري در نفت و گاز ایران 

سازمانهاي سرمایه . خودداري کنند 
 صندوق 5گذار دولتی ، از جمله 

بازنشستگی عمده نیویورك و سامانه 
بازنشستگی کالیفرنیا نیز در وارد کردن 

فشار به این شرکتها ، شرکت جسته اند 
در نامه اي دو صفحه که به مدیر .  

 7عامل شرکت شل و مدیران عامل 
شرکت دیگر نوشته شده ،  رژیم ایران  

خوانده » دولت حامی تروریسم « 
، شرکتهاي نفتی در نامه . شده است 

تهدید شده اند که مجازاتهاي 
نها را نیز خواهد آاقتصادي دامن 

  . گرفت 
     شل و شرکت نفتی رپسول که 
اسپانیولی است توافق اولیه اي براي  
بهره برداري از منابع گاز پارس 

. ورده اند  آجنوبی با ایران بعمل 
واندر ویر ، مدیر عامل شرکت شل  

دن قصد شرکت همچنان از روشن کر
تصمیم : تنها می گوید . امتناع می کند 

نهائی یک سال دیگر گرفته خواهد شد 
 .  

    لرد براون ، رئیس سابق شرکت ب 
پ  با سرمایه گذاري این شرکت در .

ایران مخالفت می کند زیرا  دولت 
ایران را از لحاظ سیاسی در بند قرار و 

  . قاعده اي نمی یابد 
  

اي دیگر ایران بانکها و شرکته* 
نیز در لیست سیاه خزانه داري 

  :امریکا قرار می گیرند
)  ژوئیه 29(  خبرگزاري فرانسه ◄

  گزارش می کند که 
 بانک دولتی 5خزانه داري امریکا  ●

بزرگ ایران را  در لیست سیاه قرار 
نها، بانک سپه، بنا بر آاز . داده است

قطعنامه شوراي امنیت از ماه ژانویه 
  . معامله شده است ممنوع ال
 چندین بانک ژاپنی معامالت خود ●

را با بانک صادرات ایران قطع کرده 
  . اند 
 بنیاد مستضعفان نیز در لیست سیاه ●

ن بر شرکتها و آقرار گرفته و معامله با 
  .بانکهاي امریکائی ممنوع شده است 

  
دویچه بانک نیز معامله با * 

ایران را به دالیل سیاسی قطع 
  :کرد 
فتاب اطالع آ مرداد، سایت 7 در ◄

 بانک، بزرگترین چهیدوداده است که 
 از ی آلمان و یکیبانک خصوص
 اروپا، به مناسبات يها بزرگترین بانک

به . دهد ی پایان مرانی خود با ايتجار
گزارش اشپیگل آنالین دویچه بانک به 

 خود در ایران اطالع داده انیمشتر
ران به  با ایی بازرگانيها که فعالیت
 يوسخنگ! شود ی قطع میدالیل سیاس

دویچه بانک اعالم کرده است که این 
تصمیم، فقط شامل ایرانیان ساکن 

 و ایرانیان مقیم خارج از شود یایران م
 با این بانک توانند یکشور همچنان م

 .  داشته باشندیرابطه مال
 گفته این سخنگو، در مقایسه با هشت به

ه بانک،  دویچی خصوصيمیلیون مشتر
 تاثیر یاین تصمیم، بر تعداد اندک

 چهی دويسخنگو. خواهد گذاشت
هزینه سنگین «بانک دلیل این اقدام را 

اعالم »  انجام معامالت با ایرانيادار
مشکالت «کرد که به گفته او از 

  . شده استی ناش»یسیاس
 در ي بسیاری بین الملليها بانک   
  از بستهی اخیر، به علت نگرانيها ماه

 آنها در خاك آمریکا، يها شدن شعبه
  : اند از معامله با ایران دست کشیده

» Commerzbank - کومرزبانک«
 يآلمان، از ماه فوریه سال جار

 ي انجام هرگونه معامالت دالر،يمیالد
 یمقامات رسم. با ایران را ممنوع کرد

این بانک گفتند که این تصمیم را 
 . اند  آمریکا، گرفتهيتحت فشارها

، HSBC بریتنزبارکلیزپ، ي هابانک    
 ه و کردیت لیونSATسوشیت جنرال 

 UBSفرانسه، کردیت سوسیس گروپ، 
AG و ABN Amro هلند، از جمله 
 همه ای ی هستند که از بخشییها بانک

 دست رانیمعامالت خود با ا
 . اند دهیکش
وال استریت ژورنال  ژوئیه ، 27 در ◄

ن  که نمایندگاه است خبر داد
 بانک  امریکا دموکرات و جمهوریخواه

 تحت فشار گذاشته اند تا که جهانی را 
قطع کند  با ایران خود راارتباط مالی 

.  
  

 ژوئیه مجلس 31تصمیم * 
نمایندگان امریکا  بر تشدید فشار 

  :اقتصادي به ایران 
 ژوئیه ، مجلس نمایندگان 31 در ◄

امریکا تصمیمی قانونی گرفت که بنا بر 
حکومت امریکا موظف شد ن،  آ

فهرستی از شرکتهائی تهیه کند که 
 میلیون دالر در نفت و گاز 20بیشتر از 

.  ایران سرمایه گذاري می کنند 
مؤسسات مالی دولتی و خصوصی 
موظفند به شرکتهائی که بیشتر از این 

اعتبار  ، مبلغ سرمایه گذاري کرده اند 
  . ندهند 

  
به یغما دادن ثروت ملی * 

  : جلب حمایت هند بخاطر
 مرداد ، محمد هادي 9 در ◄

نژادحسینیان  معاون سابق بین الملل 
پروژه  وزرات نفت و مسؤول سابق

انتقال گاز به پاکستان و هند،  در 
وگو با خبرگزاري ایسنا  گفته  گفت

عامل شتاب گرفتن روند «:  است 
 32 ارائه تخفیفگفتگوها  با هند ، 

ی ایران درصدي در قیمت گاز صادرات
معتقدم اگر   وبه هند و پاکستان است
دادند، شتاب  تخفیف بیشتري می

اگر . شد می مذاکرات بیش از این هم
 سال 30قرارداد منعقد شود، بمدت 

ایران می باید گاز خود را با تخفیف 
  . درصد به هند و پاکستان بفروشد 22

این امر که گاز را به :  انقالب اسالمی 
بع نفت و جلوگیري از جاي تزریق به منا

هدر شدن ثروتی عظیم ، رژیم صادر می 
ن آاما این امر که . کند یک خیانت است 

 درصد زیر قیمت بین المللی به 23را 
هند و پاکستان می فروشد ، خیانتی 

رژیمی که این سان ثروت . دیگر است 
ملی را بر باد می دهد، مدعی است 

 و بخاطر این که بعد از پایان منابع نفت
گاز ، ایران بدون برق نماند، بحران اتمی 

  .را ساخته است 
  

گسترش نابرابري و فقر 
و فساد  و فرو رفتن 

  اقتصاد ایران در ابهام 
  

کینه ورزي بجاي مهر ورزي * 
از راه ویرانگرترین فسادها که 

  :جلوگیري از نقد مسئوالنه است 
فتاب گزارش آ مرداد ، سایت 2 در ◄

ومت احمدي خشم حک: کرده است 
   استاد دانشگاه ،يدریدکتر احمد منژاد 

  9صفحهدر 
  

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

   
 57 از امضاکنندگان نامه یکیو 

ي را فرو  جمهورسییاقتصاددان به ر
 تی از عضو مرداد، او 1در   : گرفت 
 دانا برکنار ی دولتمهی برهی مداتیدر ه
 تنها دو سال از دوره چهار يدریم. شد

 رهی مداتی خود در هتیساله مامور
به گفته .  کرده بودي دانا را سپرمهیب

 نا لی به دلمی تصمنی آگاهان ایبرخ
 نامه سندگانی از نوحکومت يخرسند

احمدي نژاد  اقتصاددانان به ریاخ
 استاد 57 نامه نیدر ا. اتخاذ شده است

 کشور از يها اقتصاد برجسته دانشگاه
   دولت به شدت انتقاد يعملکرد اقتصاد
  .کرده بودند

  
ف ثروت دهک هاي باال اختال* 

  : است 1 به 200و پائین 
  
 مرداد ، سرمایه  قول پرویز 7 در ◄

رئیس » معاون اول « داوودي ، 
: جمهوري را این سان نقل کرده است 

در حال حاضر، سرانهء مصرف «
 برابر 17هاي باالي جامعه  دهک
هاي پایین است و درآمد  دهک
 برابر 70 تا 30هاي باالي جامعه  دهک
هاي پایین و اختالف  کده

 برابر 200هاي باال حدود  دهک ثروت
هاي پایین جامعه گزارش شده  دهک
 ».است

      او  مدعی شده است که سیاست 
اقتصادي حکومت احمدي نژاد چون 

افزایش عدالت طلبانه است از راه 
پلکانی معکوس حقوق و دستمزدها، 

هاي زودبازده، توزیع  پروژهء بنگاه
 اعطاي تسهیالت به سهام عدالت،

کشاورزان، اعطاي تسهیالت مسکن 
قیمت، ارایهء خدمات ویژه به  ارزان

مد ، آ قشرهاي کم در...معلوالن و
مد بیشتر می یابند و از اختالف آدر

اما واقعیت . طبقاتی کاسته می شود 
اینست که نابرابري رو به افزایش است 

 درصد مردم ایران برابر 8چنانکه 
ران ثروت پیدا کرده تمامی مردم ای

  .اند 
به گفتهء محسن ایزدخواه،  ◄

 درصد به 13 ;کارشناس اقتصادي
جمعیت زیرخط فقر اضافه شده است و 

 10براساس گزارش سازمان مدیریت 
 تا 20درصد افراد زیرخط فقر مطلق و 

 . درصد زیر خط فقر نسبی هستند25
 60 به گفتهء وزیر تعاون نیز زندگی 

 درحد معیشت درصد افراد جامعه
الرضا ثروتی، عضو  موسی.است

کمیسیون اجتماعی نیز اعالم کرده 
است که دو میلیون نفر زیرخط فقر 

 میلیون نفر در 12خشن و گرسنگی و 
 درصد به 13فقر مطلق هستند و 

 .جمعیت فقر نسبی اضافه شده است
توان دریافت  ها می از این گزارش   

که با وجود افزایش تولید و درآمد 
سرانه در کشور و بهبود ضریب جینی، 

هاي کم درآمد جامعه  ها و دهک گروه
و چهار دهک پایینی از وضعیت 
نامناسب و توزیع ناعادالنهء ثروت و 

 .درآمد برخوردارند
هاي متوسط و باالي جامعه از  اما دهک

تر درآمد و ثروت باالتر  مصرف بیش
طوري که  مند هستند به بهره

 کم درآمدها از  برابر15پردرآمدها 
یارانهء انرژي و برق و بنزین استفاده 

کنند زیرا وسایل پرمصرف برقی و  می
تري  بنزین دارند و چون مصرف بیش

 .برند تر بهره می دارند از یارانه نیز بیش
ور می شود که آیاد : انقالب اسالمی 

مد سرانه ، بنا بر قول آافزایش تولید و در
مد نفت آ درسرمایه نیز، ناشی از افزایش

است  که در واقع افزایش فقر کشور 
  . است 
 سرمایه قول صاحب نظران را این ◄

نظران  برخی از صاحب: وردآسان می 
 اعالم این اختالف درآمد و ;معتقدند

خطري است که  ثروت در جامعه، زنگ
باید مسووالن را به ضرورت تدبیریابی 

زیرا .  برانگیزدو تصحیح روند کنونی، 
 این صورت به وجود آمدن  در غیر

فجایع اجتماعی و به وجود آمدن 
یافته از نتایج حتمی این  جرایم سازمان

هاست و در نتیجه کنترل این  اختالف
 اقتصادي -هاي اجتماعی  نابسامانی

حسین راغفر، .تر است بسیار پرهزینه
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و 
کارشناس اقتصادي در مورد نابرابر 

هاي پایینی و  ثروت در دهکتوزیع 
 برابر 200اختالف «: باالیی جامعه گفت
هاي پایینی و باالیی  ثروت در دهک
دهد که امکانات در  جامعه نشان می

ها  هاي آن اختیار این گروه و دارایی
...) مانند ملک، خانه، زمین، ماشین و(

هاي پایینی  تر از دهک بسیار بیش
ار چه از این آم جامعه است اما آن

که شود به آن معناست  استنباط می
ساختارهاي توزیعی اجتماعی و 

نابرابر حد اقتصادي در کشور تا چه 
کنند و نابرابري تا جایی  عمل می

هاي باالیی جامعه  رسیده که دهک
هاي پایینی ثروت   برابر دهک200

تواند آثار تخریبی  دارند و این امر می
اقتصادي و اجتماعی هولناکی داشته 

  ».شدبا
  

 سال 5اگر اینطور پیش برویم * 
دیگر نصف ایرانیها زیر خط فقر 

  :می روند 
  
رمان را در آ عصر ایران نظر دکتر ◄

باره جهت یابی اقتصاد ایران و فرجام  
بدي که پیدا می کند، گزارش کرده 

  :است 
سرانه گذاري صنعتی  میزان سرمایه    

 به یک 1356هر ایرانی نسبت به سال 
برآوردها . ش یافته استسوم کاه

 درصد مردم 40گویند حدود  می
ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و 
اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، تا 
کمتر از پنج سال دیگر از هر دو 

 زیر خط فقر خواهد رایرانی، یک نف
 .بود
از طرفی بررسی ها نشان می دهد     

 سال دیگر از هر چهار 20که تا کمتر از
انی یک نفر بیکار خواهد بود و ایر

بیکار بودن یعنی افزوده شدن به 
 .جمعیت تهیدستان

این در حالی است که اقتصاد تنها از     
طریق فروش نفت یا دارایی اداره 

 درصد منابع 50قبل از انقالب  .شود می
گذاري اختصاص  نفت به سرمایه

یافت اما در حال حاضر این سهم به  می
 . کاهش یافته است درصد20کمتر از 

طبق آمار، میزان سودآوري     
هاي دولتی در حد یک درصد  شرکت

 درصد 30هاي خصوصی تا  و شرکت
 درصد از 70 . افزایش داشته است

هاي   کل کشور از سوي شرکت بودجه
شود که این  دولتی بلعیده می

ها  گذاري ها نه تنها سود سرمایه شرکت
 با  بلکهنند،گردا را به دولت برنمی

 اقتصادي  تداوم نقش خود توسعه
کشور را به مخاطره انداخته و کشور را 

 .دارند از رشد اقتصادي باز می

هاي  اقتصاد بخش دولتی و رانت    
گوناگون در آن، به عنوان یک عامل 
مستقیم تأثیرگذار بر روي ساختار 
اقتصادي کشور، زمینه فساد را در ابعاد 

ا باید این کنند ام اي فراهم می گسترده
را متذکر شد که فساد در بخش 
خصوصی به دلیل سودآوري بیشتر 

 .شود کمتر مشاهده می
در ایران تخلفات مالی در بخش     

تولید معموال بسیار کم است و بیشترین 
موضوعی که مطرح است وجود 

هاي اجرایی،  تخلفات مالی در دستگاه
بخش بازرگانی، داللی و واردات 

 . اولیه استکاالهاي مصرفی و
در اقتصادي که سهم خدمات در     

 درصد 50تولید ناخالص داخلی باالي 
هاي تجاري، داللی و  است، فعالیت

  بازرگانی و واردات کاالهاي اولیه
 .دهند خطاها و تخلفات را افزایش می

قاچاق از نتایج رشوه و فساد مالی     
است و ایجاد فساد مالی قاچاق کاالها 

ود که در نهایت این ش را سبب می
عوامل موجب کند شدن اقتصاد 

  .خواهند شد
  

 هزار میلیارد 10کسري * 
  :تومانی بودجه دولت 

  
 جوایز ، ایسنا، بگزارش  تیر 30 در ◄

صادراتی از چند سال گذشته پرداخت 
 برابر 2، رقم 85نشده و تا پایان سال 

 میلیارد تومان 700شده است و به مرز 
 شناس عضو هادي حق.رسیده است

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمی در رابطه با علل 
پرداخت نشدن جوایز صادراتی 
صادرکنندگان ابراز عقیده کرد و 
گفت؛ در الیحه بودجه نزدیک به چهار 
هزار میلیارد تومان از محل فروش 
شرکت هاي دولتی پیش بینی شد تا 
 دولت آن را دریافت کرده و صرف
بودجه هاي عمومی و عمرانی کشور 

وي افزود؛ طبق گزارشی که . کند
سازمان مدیریت و برنامه ریزي ارائه 
کرده است، دولت در چند ماه اخیر 
برخی از این منابع را دریافت نکرده و 

تا پیش بینی ها حاکی از آن است که 
 ممکن است که کسري 86پایان سال 

 مان هزار میلیارد تو10بودجه دولت به 
 .برسد

عدم شفافیت اقتصاد ایران و  * 
  :گسترش فساد 

  
اطالع داده   سرمایه تیر، 18 در ◄

نمرهء شفافیت اقتصاد ایران : است 
المللی  براساس شاخص سازمان بین

 به 2003شفافیت از امتیاز سه در سال 
 کاهش یافته 2006 در سال 7/2امتیاز 

است و این تحول رتبهء ایران را در 
 به 78 کشور جهان از رتبهء 158بین 

براساس .  تنزل داده است106رتبهء 
این گزارش وضعیت فساد در ایران 

 : بدتر شده است
المللی  سازمان بین« گزارش براساس  

، 2003هاي  ایران در سال» شفافیت
 با به دست 2006 و 2005، 2004

 به 7/2، 9/2، 9/2، 3آوردن امتیازهاي 
 106 و 88، 88، 78هاي  ترتیب در رتبه

 .جهانی قرار گرفته است
هاي   این سازمان در سالگزارشات    

متوالی حکایت از نزول جایگاه ایران 
از نظر شاخص و رتبهء شفافیت بین 

این به آن . کشورهاي جهان دارد

معناست که ایران نه تنها در مقایسه با 
سایر کشورهاي جهان در بهبود فساد 

ودي خود موفقیتی نداشته بلکه به خ
تري میل  نیز هر ساله به وضعیت ناشفاف

این در حالی است که . کرده است
مبارزه با فساد و از بین بردن «

ترین شعار انتخاباتی  مهم» خواري رانت
اي  این مساله. دولت نهم بوده است

است که گزارش اصلی این سازمان 
. دربارهء ایران نیز به آن اشاره دارد

افیت با شعار المللی شف سازمان بین
 را رشیمبارزه با فساد هر ساله گزا

کند که وضعیت کشورها از  منتشر می
گستردگی «و » میزان شفافیت«نظر 
 .شود در آن بررسی می» فساد
 :  تیر، سعید لیالز گفته است 18 در ◄

درجه شفافیت اقتصادي، از جمله 
هاي معتبري است که میزان  شاخص
اد  مسیر مبارزه با فس بودنهموار

هرقدر، . کند اقتصادي را مشخص می
تر  اي فزون شفافیت اقتصادي در جامعه

باشد، به همان مقدار، مبارزه با فساد 
هاي اصلی رشد و  اقتصادي که از آفت

پذیرتر  توسعهء اقتصادي است، امکان
 .است
ها و نمرات شفافیت اقتصادي  از رتبه

المللی  ایران که توسط سازمان بین
آید که  ده، چنین برمیشفافیت اعالم ش

رسانی و  ایران از لحاظ شفافیت اطالع
شفافیت اقتصادي در حد کشورهایی 

 .شمالی و زیمبابوه است مانند کرهء
یابی این وضعیت ناخوشایند  در ریشه   

باید پذیرفت که با توجه به تمهیدات 
رسانی درست، اگر  دولت براي اطالع
رسانی بدهیم حدود  صد نمره به اطالع

 نمرهء آن در دست دولت است و 99
هاي دولتی، قادر و مایل نیستند  رسانه

سازي  مددکار تحقق هدف مهم شفاف
 .اقتصادي باشند

زمانی که رادیو، تلویزیون و    
هاي بسیاري در اختیار دولت  روزنامه

هاي مستقل  است و تیراژ کل روزنامه
رسد و   هزار می200نیز به زحمت به 

شبکهء اینترنت نیز محدود و کنترل 
توان از  شود، در مبارزه با فساد نمی  می

ها در  قدرت نهادهاي مدنی و رسانه
 .حد مورد انتظار استفاده کرد

 از قول ایسنا،  تیر ، 17 در ◄
از :  گزارش کرده است اکونومیست 

 فضاي تجاري ، پذیري ریسکلحاظ 
،  رتبه هاي جهان  در میان کشور ،ایران

پذیري فضاي   ریسک.  را دارد 81
 2007هاي   در فاصله سالایرانتجاري 

 است که بهبود 4,35 معادل 2011تا 
نزل  ت79این امتیاز رتبه ایران را به 

  . خواهد داد
طبق آمارهاي موجود رتبه ما در  ◄

زمینه کسب و کار در دو سال گذشته 
 بوده که 119و در سال گذشته 113

. است امسال نیز وضعیت بدتر شده
همین وضعیت در شروع یک فعالیت 

در . شود کسب و کار مشاهده می
 را در 167ي اخذ مجوز رتبه  زمینه
که این باشیم   کشور دارا می175میان 
ي کشوري عظیم و داراي  شایسته

درزمینه . فرهنگ و تمدن کهن نیست
مشکالت مربوط به امور کارگران رتبه 

 ، گرفتن 143، ثبت دارایی ها 141
 حمایت از سرمایه  ،65اعتبارات 

، 96، پرداخت مالیات 156گذاري 
 33 ،اجراي قراردادها 87امورگمرکی 

 را دارا می 109و بستن کسب و کار 
  . اشیم ب

 درصد از طرحهاي 55* 
عمرانی در زمانی که می باید 
پایان می پذیرفتند پایان 
نپذیرفته اند و تفاوت اعتبارات 

،فساد گسترده را تخصیص یافته
  :گزارش می کند 

  
از قول دکتر )  تیر 17(  سرمایه ◄

عبدالحسین ساسان ، کارشناس 
  :اقتصادي گفته است 

رش  و ارقام خالصهء گزاآمار    
منتشر شده (هاي عمرانی  ه نظارتی پروژ

) ریزي توسط سازمان مدیریت و برنامه
دهد که بیش از   نشان می85در سال 

ها از  پروژه)  درصد55/55درصد 50
بندي عقب هستند و نکتهء دیگري  زمان

نیز که قابل توجه است، مقدار 
اعتبارات تخصیص یافته و پیشرفت 

 .هاست  پروژه
 درصد 82 تا 80دود  ح84 سال در    

 در ;اعتبارات عمرانی اختصاص یافته
 درصد 3/71ها حدود  حالی که پروژه

 85پیشرفت نشان داد اما در سال 
 درصد اعتبارات عمرانی 80حدود 

ها حدود  تخصیص یافته اما پروژه
 .درصد پیشرفت داشته است41
 فعلی، به چند دلیل ایجاد شرایط   

 تغییر و  یکی از این دالیل،;شده است
هاي  دستکاري در ارزیابی پروژه

براي مثال در دولت . عمرانی است
هاي عمرانی در سیستم  گذشته پروژه

 یعنی به ;شد انقباضی مالی سنجیده می
هاي عمرانی کنترل  شدت پروژه

شد تا از طریق تزریق پول به این  می
 حجم نقدینگی افزایش پیدا ها هپروژ

 نکند، به همین جهت بسیاري از
هایی که داراي توجیه کم یا  پروژه

بدون توجیه اقتصادي بودند متوقف یا 
جا شده و جاي خود را به  جابه
تر دادند، اما در  هاي با اولویت پروژه

ها به هم  دولت نهم این اولویت
ها  خورده و از نو سیستم ارزیابی پروژه

در حقیقت بسیاري از .  شدریزي نامهبر
 مردم و ها بنا به درخواست پروژه

مسووالن محلی یا حتی از طریق 
در . نمایندگان در اولویت قرار گرفت

بدون » هاي مردمی پروژه«حقیقت 
که از طریق کارشناسان اقتصادي  آن

تجزیه و تحلیل شوند در دستور کار و 
این امر، موجب . اولویت قرار گرفتند

هاي عمرانی مغشوش    سیاستدش
  .شوند
کل به  دیگر از دالیل این مشیکی

گردد، چرا  نحوهء اجراي آن بازمی
هاي  که بسیاري از پیمانکاران پروژه

عمرانی لزوماً با تشریفات مناقصه 
زیرا پیمانکاران یا . شوند انتخاب نمی

هایی هستند که   دولتی هستند یا شرکت
سهام عمدهء آنها در اختیار دولت 

 .است
نتوانسته است بطور : انقالب اسالمی 

راردادها با سپاه بسته می شفاف بگوید ق
شوند و سپاه به دولت حساب پس نمی 

  .دهد 
واردات بی اندازه مایه * 

 تولیدي دهايحوا ورشکستگی
  :شده اند

  
زین ، قول ایسنا تیر ماه، 17 در ◄

مجلس » نماینده« ، العابدین طهماسبی
: مافیاها را این سان نقل کرده است 

واردات بی رویه محصوالت کشاورزي 
  مله مشکالت عمده و زیان بار در از ج

  10صفحهدر 

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

کشور است که بارها از سوي  
وال و ئنمایندگان مجلس مورد س

تذکر قرار گرفته و هیچ گاه اقدام 
مثبتی براي جلوگیري از آن صورت 

اگر ارز و منابعی را که . نگرفته است
سال ها براي واردات محصوالت 
کشاورزي یا بنزین اختصاص داده ایم 

ایجاد و ساخت پاالیشگاه یا براي 
سدسازي و اموري از این دست به کار 
می بردیم اکنون از اضافه مصرف ها و 
ورشکستگی واحدهاي تولیدي خبري 

  .  نبود
ي قند و شکر بقیمت از مافیاها* 

میان بردن کشت نیشکر و چقندر 
و خواباندن کارخانه هاي قند، 

  :شکر وارد کشور کرده اند 
  
خبر می )  مرداد 4(  سایت اعتماد ◄

یعنی طی یک سال گذشته : دهد 
همزمان با افزایش درآمدهاي نفتی و 

 3رشد افسار گسیخته نقدینگی بیش از 
   میلیون تن شکر وارد کشور شده است،

  
در حالی که در بد ترین شرایط نیاز 

 تن فرا تر نمی  میلیون4/2داخلی از 
این ارقام به خوبی نشان می دهد . رود

 اندرکاران تولید شکر باید که دست
در پی ظهور یک بحران باشند، بحرانی 
که می تواند جریان اقتصادي آنها را 

در همین رابطه . دچار گسست کند
وزیر بازرگانی نیز به تازگی به مجلس 

عباس رجایی . فرا خوانده شده است
عضو کمیسیون کشاورزي مجلس می 

 بحث واردات شکر را با وزیر : گوید
نی مطرح کردیم و تعدادي از بازرگا

وال جمعی از ئنمایندگان به صورت س
وزیر پرسیدند و حتی خواهان حضور 
ایشان در کمیسیون کشاورزي مجلس و 

عضو پاسخ . کمیسیون صنایع شدند
هاي وزیر بازرگانی در مورد واردات 

 . شکر قانع کننده نبود
وزیر بازرگانی در توجیه واردات      

ارخانه هاي  چون ک:  گفتشکر 
داخلی براي تامین شکر به تعهد خود 
عمل نکردند مجبور به واردات از 
خارج شدیم، لذا نمایندگان قانع 

وال از وزیر بازرگانی ئنشدند و س
کاهش تعرفه . همچنان مفتوح است

واردات بی رویه و قاچاق شکر باعث 
شد جایگاه مناسبی که در تولید چغندر 

دچار و نیشکر به دست آمده بود، 
 . داختالل شو

سطح کشت چغندر در سال جاري      
بر اثر واردات بی رویه شکر در سال 
گذشته کاهش یافته است که یکی از 
دالیل اصلی آن عدم پرداخت به 

در . موقع بهاي چغندر کشاورزان است
قضیه واردات شکر چند مساله همزمان 
انجام شده که به نفع کشور نیست، 

چغندر کم شد، یکی اینکه سطح کشت 
سوم دوم کشاورزان متضرر شدند و 

اینکه واردکنندگان و قاچاقچیان شکر 
محصول شکر خارجی به قیمت 

را وارد ) ارزان شده(دامپینگ شده 
کردند و به قیمت باال در بازار داخل 

 . فروختند
 300قیمت متوسط واردات شکر     

تومان در هر کیلوگرم است، ولی در 
 تومان 900قند و شکر بازار آزاد قیمت 

حذف تعرفه واردات شکر، .  می باشد
آسیب پذیري کشور در تولید قند و 

 . شکر را باال می برد
 و هاي تعدیل میراث سیاست* 

سازندگی دوران هاشمی 
 :فقر و فساد فزاینده: رفسنجانی 

(      دکتر یوسفی در گفتگو با ایسنا ◄
  سیاست: گفته است  )  86 خرداد 22

 بیشتر معطوف به تحریک بخش تعدیل
تقاضا بود و تاثیر ناچیزي بر طرف 

 اقتصاد و  وزارت. عرضه اقتصاد داشت
دارایی در کتابی که منتشر کرده به 
مشکالت سیاست تعدیل در ایران 

ها،  ي این سیاست نتیجه. پرداخته است
 درصد، تشکیل 5/0نرخ رشد اقتصادي 

 ثابت ناخالص داخلی با کاهشی  سرمایه
 درصد، رشد نقدینگی 2/14ر حدود د
 درصد و 2/35 درصد، نرخ تورم 8/35

 درصدي نرخ ارز در 6/58افزایش 
. بازار غیر رسمی بوده است

ي مذکور موجب تقویت  ها سیاست
پایه پولی، رشد نقدینگی و به تبع آن 

 شد که شرح آن  تورم لجام گسیخته
شاخص قیمت کاالهاي . رفت

 در سال 5/23صادراتی نیز از حدود 
 84/52 ، 1372 در سال 98/36 به 1370

 در سال 3/195 و به 1373در سال 
این ) 1376=100( افزایش یافت 1378

هاي بعد نیز ادامه یافت  روند در سال
. که تاثیر نامناسبی بر صادرات داشت

که علیرغم بکارگیري تمام  بطوري
هاي صادراتی،بکارگیري منابع  سیاست

رات، دادن وامکانات در جهت صاد
جایزه و بسیج نهادها براي صادرات و 
ایجاد چندین مرکز تحقیقاتی و 

 براي صادرات،  اي برهزینه توسعه
 میلیارد 2/1ارزش صادرات غیر نفتی از 

 میلیارد 8/1 تنها به 1374دالر در سال 
دالر افزایش یافت که بسیار ناچیز بوده 

با گران شدن نرخ ارز واردات . است
اي  و کاالهاي سرمایهماشین آالت 

 میلیون 9911کاهش یافت بطوریکه از 
 میلیون دالر در 5085 و 1370در سال 

 میلیون در سال 2771 به 1372سال 
 میلیون دالر در سال 1860و 1373
 کاهش یافت و سهم واردات 1374

اي در کل واردات نیز  کاالهاي سرمایه
 درصد در سال 5/24 درصد به 4/33از 

، 1372 درصد در سال 2/25 و به 1370
 درصد 15 و 1373 درصد در سال 5/23

کاالهاي .  کاهش یافت1374در سال 
 میلیون به 16325اي نیز از  واسطه
 میلیون دالر کاهش یافت که 12567

تاثیر منفی بر تولید و اشتغال داخلی 
گذارد و سطح درآمد مردم را به 

مشکل مضاعف تورم . شدت کاهش داد
د تورمی را به کشور و بیکاري یا رکو

  . تحمیل شد که تا به امروز ادامه دارد
هاي ما  متاسفانه بسیاري از تکنوکرات    

ي جهانی و  ي تجربه به جاي مشاهده
ي  ي آن با وضعیت ایران و ارائه مقایسه

ها را  هاي آن طرح و ایده، سیاست
کردند و باعث وارد آمدن  اجرا می

  لطمات فراوان به اقتصاد ایران 
در حالی که عملکرد . شدند می   

نامناسب سیاست تعدیل در کشورهاي 
دیگر موجب گردید که کارشناسان 
ارشد اقتصادي بانک جهانی و صندوق 

هاي خود  بین المللی پول در سیاست
تجدید نظر کنند، کارشناسان ما این 

ها را قبول داشتند و اجرا می  سیاست
کردند و برخالف اکثر کشورها، ایران 

هاي  کی از حامیان سرسخت سیاستی
ها منجر به  تعدیل بود و این حمایت

. هایی در کشور شد بروز نابسامانی
اقتصاد ایران در حال تبدیل به سیستم 
دالري بود، همه چیز به دالر محاسبه 

شد و حتی برخی از مسئولین قصد  می
بودجه ریزي به دالر را داشتند که در 

ي از این ا عده. اي بود حد خود فاجعه
کار نفع بسیار و سودهاي بسیار کالن 

بردند که این سودها هم اکنون در 
گذاري شده  خارج از کشور سرمایه

 . است
اقتصاد ایران به شکاري : انقالب اسالمی 

می ماند که شیران می گیرند ، تا سیر 
نها نصیب آشوند می خورند و بازمانده 

شیري . الشخوارها و کفتارها می شود 
زرگ ترین بخش اقتصاد ایران را می که ب

خورد ،  اقتصاد مسلط غرب و کفتارها 
بدیهی .  مالی هستند –مافیاهاي نظامی 

زادگان هستند که آاست  سخت نگران 
. وردند آنها بدر آمبادا کشور را از دست 

ور و هم آگزارش زیر هم سخت تأثر 
نها که در آموزنده است براي آبسیار 

ه با رژیم مافیاهاي درون کشور به مبارز
  : مالی بر می خیزند –نظامی 

  

 ،دژخیمان چگونه
ماده آزندانیان را

  :؟می کنند اعتراف
  

 بنا به مسئله اي 85در سال       
  209گذرمان به زندان اوین و بند 

 دردوره خاتمی که می دانستیم. افتاد
  و زندان معروف توحید بسته شده بود

 بر ه ايژسنی اح موزارتدر زمان 
 به  است  تبدیل شده209بندواواك، 

که   شکنجه گرانی وهمه.زندان توحید
ن دوران معلق شده بودنددراین آدر

  .روزها به کار بازگردانده شده اند 
درمورد ، ی کتب تاریخخدر بر   

در زندانها و اعتراف گیري هاي 
یک مانند چین و ژایدئولوزندانهاي 

لمان و به خصوص دوران طالیی آ
 . میاف گیري استالین خوانده بوداعتر

 ها عضیاما برخی از بالهایی که سر ب
ورده بودند را آدر زندانهاي ایران 
 تا  . میم باور کنیهرگز نمی توانست

 209 بند اینکه خود روزهایی را در 
 تقصیرينجا که آاما از . م یگذراند
م یم و اشتباهی دستگیر شده بودینداشت

م به خاطر ینابت ک ثهانآم به یمدآتا 
 حدود دو ، گرفته ایداسمی ما راتشابه 

  .ماه گذشت و چه دوماهی بود 
بخشی از خاطرات روزهاي سخت 
زندان را در اینجا بازگو می کنیم شاید 
مشخص شود که چرا هر کس که به 
زندان می رود اگر تجربه نداشته باشد 

  .ن می شود او  داغ بعد از مدتی درب
 به خصوص در ،    وضعیتی که در اوین

به شرح زیر مشاهده کردیم   209بند 
  :است 

  
 زندان اوین  چگونه 209بند * 

   :جائی است ؟ 
  
شرایط نگهداري در زندان به  - 1 

خصوص در اطاق هاي انفرادي بسیار 
در این بند که توسط . سخت است 

 ساواكزندانیان لی ها براي یاسرائ
زندانی  ، دوران شاه ساخته شده است

ضعیت غیر قابل تحملی قرار می در و
  : گیرد 

.  متر است 2متر در2اطاق حدود  - 2
لومینیومی   آداراي یک توالت فرنگی

لمینیومی و یک آو یک دستشویی 
موکت پهن شده بر روي زمین و دو 

   . است عدد پتو 
 در زندانیاین کل دارایی یک  - 3

   .این سلول انفرادي است 

 و قطر وار سلول سیمانی استید - 4
 ،نآ بر .ن بیش از نیم متر می باشد آ

زندانیان با وسیله اي نوك تیز 
ادگاري هایی نوشته اند که در برخی ی

نها زمان بودن در زندان و برخی آاز 
 و اندرا که تحمل کرده  شکنجه هایی

 شده زندانی بی حرمتهایی که به یا
دیوارهاي  سلول  . قید شده اند است،

. هستند گرانبها خود کتابی بسیارها 
 حتما زندانی ن، آمنتها براي خواندن 

ت خاص نوري قرار گیرد باید در حال
   .یند آوگرنه  به چشم نمی 

روشن است  چراغ اطاق شبانه روز - 5
و براي افرادي که بد خواب هستند 

 تابش نور . ور است آبسیار شکنجه 
معموال ذهن را از کار می اندازد و مغز 

 همواره در فشار ،لتن حاآانسان در 
رامش و آاحساس زندانی است و 

   .استراحت نمی کند 
 دمی آ در سلول این بند است که - 6

چرا خداوند شب را  می کند احساس 
فریده است و چرا گفته است  شب آ

این در . سایش است آرامش و آبراي 
 انسان همواره در حال بیداري سلولها، 

   .است حتی اگر خواب باشد 
 زمونهايآزندانبانها بر اساس  - 7

ورده اند آبا زندانیان بعمل   که روانی
ا همواره روشن می گذارند رچراغ ، 

تازندانی همواره احساس کند که روز 
   .رامشی وجود ندارد آاست و 

تنها  راه ارتباط با بیرون از سلول  - 8
یک پنجره مشبک شیشه اي است که 

 االي  ورودي سلول در ارتفاع حدودب
این پنجره .  متري قرار دارد  5/2

 سانتی متر 150ر سانتی متر د20حدود 
یا کمی کمتر یا بیشتر است که از 

 شب را از ن می توان روز آطریق 
   .تشخیص داد 

در سلول انفرادي دري است  - 9
ن آهنی و ضخیم و تنها منفذ آ

سوراخی است که باید همواره باز 
را کنترل  زندانی باشد تا نگهبان بتواند 

 راه به راهرویی سوراخ این  . کند
دارد که محل گذر نگهبان و عبور 
دادن زندانیان براي رسیدن به سلول 
انفرادي موجود در راهرو می باشد 

گاهی هم براي اینکه فشار را بر .
 را هم می سوراخ زندانی زیادتر کنند 

 .دم می گیرد آقلب طوري که . بندند 
راه سوراخ در  جز از ن سلول آدر    

وچند نوبت بازبسته شدن توسط 
. هوایی در جریان نیستمأمورزندان،

براي اینکه زندانیان قدري هوا 
نها را در هرهفته یک بار به آبخورند 

مدت نیم ساعت به سلولی به همین 
ن دستشویی و آاندازه می برند که در 

ن آ. وجود ندارد .. توالت و موکت و
 جاي سقف  به.  است سقفسلول فاقد 

رده هایی وجوددارد که فاصله میان ن
 سانت است و 20 سانت در 10نها آ

سمان را نگاه کند آانسان تنها می تواند 
ن محوطه قدم بزند و هوا آو در 
  .بخورد

والیت و مقام البته شاید از نظر     
نی را هم یژمسئول زندان همین اکس

 می کند زیاد باشد و تنفسکه زندانی 
یل بیش از نیم ساعت به همین دل

  .درهفته اجازه هواخوري نمی دهند
  
   .قطع ارتباط انسان با جهان *
  
زمانی که فرد وارد این انفرادي  - 1

 قرار می گیرد  انزوا می شود کامال در 
   .و با دنیاي بیرون هیچ ارتباطی ندارد 

در این سلول تنها نگهبان را می  - 2
ا و بیند که در روز چند نوبت براي غذ

البته یک . ید آسرکشی به زندانی می 
وسیله ارتباطی وحشتناك هم 

 افرادي هاين سخنرانیآوجوددارد و 
مانند جنتی و خزعلی و مصباح یزدي 
است که در برخی از روزها با صداي 

 در روزهایی . دنبلندبه گوش می رس
مانند جمعه کل نماز جمعه و خطبه 

د با صداي بلن ، نیانان براي زندآهاي 
  ! د شاید که متنبه شوند نپخش می شو

 هیچ وسیله اي  انفراديدر سلول - 3
 حتی . براي  نیرو گرفتن وجود ندارد 

این مسلمانان متعهد از دادن کتاب و 
خودداري به زندانی ن آحتی قر
روزي یکی از بازجو ها می . میکنند
 نآقر کردن،  اگرقبل از اعتراف:گفت
ست که او ممکن ا، بدهد  به زندانی را

 را مقاومت حس را قوي کند ودراو 
   .برانگیزد

وري آحرف بسیار جالب اما گریه      
 به ، نها آ.  که  از بازجو شنیدیم بود 

زندانی را به ،  خدا ، بخاطراصطالح
 و براي این که مبادا دکننشکنجه می 

ن، حس مقاومتش آبا خواندن قر
!  ن نمی دهندآبرانگیخته شود، به او قر

ا چه کسی مسلمان و کدام کس نا ام
ن کس که  شکنجه آمسلمان است ؟  

که با کسی  یا است ود مسلمان می ده
ن، احساس آ و خواندن قریاد خدا 

  قوت می کند ؟ 
 ما خدا :  بودند مدعی بازجویان  - 4

را در عمل ستایش می کنیم و حتی 
این شکنجه ها و برخوردها هم براي 

ه قران را نها کآرضاي خدا است ولی 
می خوانند و مقاومت می کنند براي 
خودشان این کار را می کنند نه براي 

  !  یاللعجب. خدا 
 گذر زمان نا  این سلول ها در - 5

 جز نوري که از زندانی معلوم است و 
د، وسیله ن پنجره می بینآطریق 

 تشخیص دراختیارنداردبراي این که 
  .چه ساعتی از شبانه وروز است بدهد
خی اززندانیان که مدتهاي طوالنی بر

در انفرادي می مانند بر اساس مشبک 
ساعات  هاي پنجره براي خود

حدودي را بر اثر حرکت نور خورشید 
 ولی در شب این .  می کنندمشخص 

   . انجام دهند ندکار را نمی توان
همواره بر زندانی چشم بندي که  - 6

  جز زمانی که در سلول د، چشم دار
 مشکل  او تشخیص را براي، تنها است

تر می سازد و حرکات را کند تر و در 
 کند ،  بعد از مدتیاو، نتیجه واکنش 

می شود و ذهن مانند سابق نمی تواند 
   .حضوري سریع داشته باشد 

روانشناسان این حالت را تنبلی  - 7
ذهن می گویند و معتقدند به خاطر 
اینکه ذهن و مغز نمی تواند جوانب را 

د در هر حرکتی تامل می کند و بسنج
کند عمل می نماید و بعد از مدتی که 

 مغزش در این حالت انسان قرار بگیرد 
   .دچار تنبلی می شود 

در ، زندانی  هنگام بازداشت- 8
 د که یک شرایطی قرار می گیر

و ا. قرار می دهند  ن آرا در جذامی 
 نیز  و کسید نباید  به کسی نزدیک شو

 رفتار . زدیک  شود ننباید به او 
، احساس تنهائی را تشدید نگهبانان هم 
نها نمی آاز بعضی : می کند

. نها بخوردآ به زندانی خواهنددست 
  !  است  نجس یعنی این که زندانی 

، در جا،  209 به محض ورود به بند - 9
شخصیت انسان را که در بیرون با 

 از او می گیرند و ، اندیشه و لباسش بود
می سلول و محتوایی جدید به با شکل 
   هنگام دستگیري یکی دو مورد . برند

  11صفحهدر 
  

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

اتهام از جمله جاسوسی و خیانت به  
 انسان می بار کشور و مرتد و محارب 

  که اینها می شود گیج زندانی. کنند
این تهمت را چرا به او می زنند؟ 

د که نثابت ک نهاآبه دچگونه می توان
  ؟  او جاسوس نیست 

 ، می شودبندوارد  زندانی که – 10
لباس هایش را که نشانی از شخصیت 

 و پیراهن و می کنند ، فردي او است
شلواري متحد الشکل بر او می پوشانند 
 . و شخصیت او را عوض می کنند

عینک و سمعک و هر چه را که از نظر 
نها خطرناك است از او می گیرند و آ

    .او را به سلول انفرادي می برند 
 سکوت ممتد درون سلول و - 11

روشنی چراغ و افکار درهم و برهم 
 انسان احساس ضعف شوندموجب می 

می سلول در روز اولی که وارد . کند 
 ایجاد براي او مشکالت زیادي د شو

 کور اواشتهاي  ،  از جمله .دنمی شو
نمی می شود و قادر به خوردن غذا 

ی خوابی وکم خوابی به سراغ  ب.شود
   بودن  چراغ هم روشن. ید آ  میوا

بی  .اثر بی خوابی را تشدید می کند
اشتهایی موجب سردي تن و کرختی و 

عدم تغذیه مناسب و  .سستی می شود
 زندانیفشار فکري موجب می شود که 

 خالی شدن از انگیزه احساس ضعف و
 بی خبري ازاطرافیان و خانواده  .کند

 سیل . بیشتر می کند فشار روانی بر او 
شده نها متهم آانواع اتهاماتی که به 

 خود را او  اجازه نمی دهد که ست ا
تالش می  زندانی  .کندجمع و جور 

 اما وفق دهد کند خود را با شرایط 
 اطالعات  وقت،  در این. مشکل است 

د و اعتقاد و نو تجربه باید به کمک بیای
به توان باور به راهی که رفته است 

 به خاطر قلعوگرنه مقاومت دهند 
 تشخیص وجود شرائط سخت،  توان 

رفتار صحیح را از رفتار  غلط را از 
  .  دست می دهد 

که لباسش را عوض  از زمانی    زندانی 
 می نهد ، و چشم بند بر چشم می کند 

زمان و فضا را گم می کند و در نتیجه 
توان تشخیص موقعیت را از دست می 
دهد و در این شرایط عدم تناسب 

ري و روحی و جسمی و عدم فک
 وارد او تشخیص زمان فشار زیادي بر 

   .د نمی ساز
مادگی پیدا کردن و یا آ براي – 12

براي درکی وضعیتی که یک زندانی 
در چنین زندان انفرادي پیدا می کند، 
گاهی اوقات بد نیست که انسان خود 

ن وضعیت قرار دهد و با چشم آرا در 
و ببیند بندي دو چشم خود را ببندد 

 چه اندازه از قوه در حالت عادي 
. داشته باشدخود را می تواند شناخت 

می ، این وضعیتخود را قراردادن در
دمی می فهماندزندانیانی را آبه تواند 
ماده مصاحبه می کنند، در چه آکه  

  .وضعیتی قرار می دهند 
 زندانی را براي باز جوئی می  -13 

 ولی . دیندراطاق به انتظار می نش. برند
 او خبري ازبازجو و مسئول پرونده 

 را و  ساعتها می گذرد و ا . نیست
 شرایط بالتکلیفی نگاه می همچنان در

نها آ ددراین حالت فکر می کن. دارند
می خواهد  .  همه  چیز می دانند

  ولیبدهد قدري استراحت ذهن را 
 .  اجازه نمی دهدهجوم خیالهاي سیاه
ر خستگی به خواب بسا می شود از  بر اث

، زمان پیدا شدن زماناین .  می رود 
به .  پیدا می شود بازجو سر و کله 

 انگار زلزله ن و به شیوه اي که ناگها
و را از ،  اشده و یا اتفاقی افتاده است

 ست، رفته ان آ در خوابی که تازه 
 باید به بازجویی بروي : بیدار می کنند

ها که براي برخی از انسانروش ، این  .
 تحمل بد از خواب بیدار می شوند 

 براي زندانی که . است ناکردنی
گرفتار بی خوابی و بد خوابی در 

نهم غیر قابل تحمل آسلول است، از 
 گفته اند که وقتی می . تر است 

خواهی فردي را از خواب بیدار کنید 
با نوازش و محبت او را بیدار کنید 
 مبادا که در شرایطی تحت فشار دچار

  . سکته شود 

 با شرایط بسیار سخت و خسته - 14
 زندانی کننده در حالی که تمام افکار

 . د بلند می شوشده اند،  هم درهم و بر
 و اگر د را می زن خود و اول چشم بند

بر سرش داد  ،قدري ایراد داشته باشد
می کشند و او را مجبور می کنند چشم 

 او فردي دست. بند را خوب بگذارد 
تنومندي کسی که مرد .  گیردا میر

را ش  را گرفته است ترس اودست
بیشترمی کند که نکند قرار است این 

به حرف زدن زیر مشت ولگد، فرد مرا 
را که تازه  او زندانی .وادارکند 

 کشان کشان می پرانده اند، ازخواب 
 از درون راهرو به سالن اصلی  .برد 
ر  وارد اطاقی دیگ. می برند،  او را بند 

. ن نیستآ که هیچ کس در می کنند
. بر روي یک صندلی می نشانندرا و ا

کسی . منتظر می مانددراین حالت 
و در حالی که ا. نمی شود اطاق وارد 
 در د  نمی دان،  بسته استشچشمان

پاي  به ناگاه صداي . دکجا قرار دار
خودرا جمع زندانی .  یدآکسی می 

    .دماده می شوآ و دمی کن
،  در زندان ا باید دانست که       م

 بسر می تقریبا همیشه در خال زندانی 
و نمی ا همه چیز تاریک است و . برد 
هر  رویاروئی با ماده آ خود را دتوان

  برخورد  باید با او  .بنمایدبرخوردي 
 برخورد  او  باد تا متوجه شوبشود تا او 
   .شده است 

 او . می شود اطاق  فردي وارد - 15
روضه  زندانی  می کند برايشروع

خواندن و از مضرات جاسوسی و 
ارتداد و ضد انقالب بودن و هزینه 

  زندانین حرف می زندو از آسنگین 
می خواهد با توجه به اینکه همه 

 یمو را از قبل زیر نظر داشته ااکارهاي 
  و کلیهیمرا کنترل می کرده ا و تو

 و همه یاران یمارتباطات تو را می دان
به .   صحبت کن یم ، را گرفته اتو 

قول معروف بازجو می خواهد در 
 دل زندانی را خالی و او اولین دیدار 

 زندانی  اگر .ورد آرا به مهار خود در
گاهی از این نوع آتاب و توان و

 ترس د ،  به نداشته باشرا برخوردها 
   .دمی افت

  
   :انواع سه گانه بازجو ها * 
  

ن آ و  هستند نوع سه  باز جو ها     
  دو طور که بعضی گمان برده اند ، 

  :نوع 
  . بازجوي مهربان-1
 زندانی را تحت  بازجوي اخمو و -2 

   . گذارفشار
  . بازجوي کتک زن و شکنجه گر-3 
اول وقتی به سراغ نوع بازجوي  ●

از در مهربانی وارد ، ید آمی زندانی 
 بابا این :و می گویدابه . می شود 

نی خوب نیست و تو کارها که می ک
البته .  می شدي هانباید وارد این کار

می دانم که گناه تو نبوده است و این 
دوستانت بوده اند که تو را فریب 

حال اگر ما بخواهیم به تو  .داده اند
کمک کنیم باید این کار را بکنی و 
خودت را نجات بدهی در غیر این 
صورت من نمی توانم به تو کمک کنم 

 ازدمهاي بدي دارد که من آ گروه ما .
نها متوجه بشوند که آنها نیستم و اگر آ

من با تو صحبت می کنم تالش می 
. از بازجویی تو بردارند کنند من را

 حتی ممکن بازجوئی از این نوع، 
 بگوید چشم بندت به زندانیاست که 

و ازاد باش تا شاید اعتماد آرا بردار و 

 او ، در حین صحبت .ورد آرا به دست 
می گوید من تالش می کنم زندانی به 

در اولین فرصت تماس تو را با 
خانواده ات برقرار کنم و شاید در 
همان زمان هم شماره منزل تورا 

 شوباخانواده ا ابگیردوموجب ارتباط
 اگر :می گوید به زندانی البته  . شودب

ازت پرسیدند با خانواداه ات تماس 
   .گرفته اي  بگو نه 

مام تالش خود را به کار می برد او ت    
را جلب کند و  زندانی تا اعتماد 

هرگاه زندانی  . و را بشکند امقاومت 
خام شود و اعتراف دلخواه را بکند، 

بازجو از گردونه خارج نوع ن یدیگر ا
 و انجام زیرا کار خود را . می شود 
ماده ارسال به دادگاه آرا پرونده 
 ن پس، اگر همآاز . ه است کرد

درخواست مالقات با او را زندانی 
  . د،  بسا با تقاضاي او موافقت نشود بکن

 با زندانی بی ین بازجو که      هم
 ممکن است با ،  مهربان استتجربه 

 در چهره بازجوي نامهربان همبند او، 
زیرا .  ، نمایان شودو یا شکنجه  گر

 میان براساس تقسیم کار بازجوها 
با زندانی ها خود، نوع رفتارخودرا 

    .معین می کنند
دوم در صورتی وارد نوع بازجوي  ●

 ،  می شود که در بازجوییعمل
. بازجوي مهربان نتیجه اي نگرفته باشد

 بازجوي اخمو می ، ن صورتیدر ا
 گفته اند  :می گویدبه زندانی ید و آ

تو حرف نمی زنی به نفع تو است که با 
ما همکاري کنی و اگر این کار را 

 .ی از دست من کاري ساخته نیست نکن
را تهدید می کند و زندانی این بازجو 

اتهاماتی را که می زند پررنگ تر می 
 قربانیکند و موجب می شود که 

احساس کند گناه بسیار بزرگی انجام 
داده است و اگر نتواند در این مرحله 
خود را نجات بدهد وضع بدتر می 

   .شود 
 خواهد که  میزندانی او مرتب از     
 و هر چه دنجات خود تالش کن براي

 تا قبل از اینکه نظرش درا می دان
 د و کاري نکندعوض شود به او بگوی

در ضمن او . بدتر شود  وضعیتش که
این زندانی هم وعده می دهد که اگر 

او را  جرم د و اعتراف کندکار را بکن
د و حتی قول می دهد دهتخفیف می 

  .  کند  کوشش وزادي اآکه براي 
 دو بازجوي قبلی نتوانستند  هرگاه●

 بازجوي ، نوبت بهکاري از پیش ببرند
 معموال او که .  می رسد سوم نوع 

تنومند است وارد می شود و در اولین 
 به برخورد یکی دو تا تو گوشی 

 : زندانی می زند و ناسزا می گوید 
فالن فالن شده جاسوس فهمیده ایم 

 می کنی ولی که در بیرون خیلی بلبلی
مده اي گزارش داده اند آاینجا که 

حاال ببینیم . که سکوت کرده اي 
چقدر توان داري و می توانی طاقت 

   .بیاوري 
البته این برخوردها در همان روز     

اما  بسا می . اول صورت نمی گیرد
 ، زندانی  روز اول و یا دومشود که در 

  .می شو شنا آر سه نوع بازجو با ه
 به سلول ازجوئی اول، بعد از بی زندان

 تا صبح  او.برگردانده می شود 
خوابش نمی برد و همه اش در فکر 
است که اینها که اینقدر به من اتهام 

یا واقعا همه چیزي را که می آزده اند 
گویند می دانند و اگر این چنین است 

 از من حرف پس  چرا تالش می کنند 
لت در حازندانی اگر در بیاورند؟  
 می تواند متوجه شود که ، تعادل باشد

 زیرا اگر .  ندارندنها از او اطالعاتی آ
اطالعات داشتند و می دانستند که چه 

 دیگر الزم نبود براي ست کار کرده ا
. و فشار بیاورند اعات به گرفتن اطال
نها کم اطالعات بودن یا آدلیل فشار 

. فعالیت زندانیبی اطالعات بودن از 
گر این واقعیت را بداند و نیز زندانی ا

بداند اگر هم اطالع داشته باشند، تا 
لب نگشاید،  نه می توانند شخصیت او 
را خورد کنند و نه پرونده او را با  

تحویل دادگاه  دلیل محکمه پسند 
 از گاه می شود که بازجوها. بدهند
 اطالعات دارند اما اطالعاتشان زندانی

و اطریق کامل نیست و می خواهند از 
دیگران هم دست در باره به اطالعات 

باید صورت، زندانی در این . یابند 
بازجو  و هراطالعی را از دمواظب باش

 پس می گیرد، به بیانی دیگر به او 
وقتی  تا دو باید مواظب باشا . دبده

 چه اطالعاتی دارند نهاآندانسته است 
 اطالعی زیرا . دنها اطالعات ندهآبه 

ممکن است هم براي  که می دهد 
 مشکل ساز  او و هم براي یاران اوخود

ن اطالعات آباشد و احتمال دارد 
نها براي آکه را چارتی  کنند تکمیل 

ن آش هایی از خخود ساخته اند و ب
  . است خالی

  
  : نچه زندانی باید بداند آ* 
  
خواب زندانی  اگر ، صبح زود - 1
 .  می کنندشبراي صبحانه بیدارد،باش

 بیشتر و ضعف و سستی ادغذا نخوراگر 
 هر طور شده   بهتر است پس . می شود
    .دغذا بخور

ترس موجب کم اشتهایی و  - 2
کم خوراکی و . یبوست می شود

. دنورآبه انسان فشار می یبوست 
بخصوص که باید خود را در حال 

 . نگاه دارد بازجویی ماده باشدبراي آ
ممکن است معموال تا شب همچنان در 

پس .  احضار به بازجوئی بماند نتظار ا
می باید  خود را به ترس و کم اشتهائی 
و بی خوابی نسپرد و نگذارد گرفتار 
یبوست شود که بنوبه خود موجب 
تشدید ترس و کم اشتهائی و کم 

تا شب خبري  اگر  . خوابی می شود 
 از احضار به بازجوئی نشد،  زندانی باید 

ا گذشت  زیرا ب. کند  بخوابدتالش 
روشی که در  دیک شب متوجه می شو

 بکار می برند براي  بازجوییاحضار به
تشدید ترس و از بین بردن مقاومت در 

پس می باید استراحت کند و . او است 
. دغدغه واصطراب را از دست بدهد 

  . تا اثر انتظار  از میان برود 
 را زندانیبازجویان با چه مسائلی    

    :؟ کم مقاومت می کنند
دمهایی هستند آعموما بازجویان    

خالی بند و فحاش و دوره هاي 
 در .  خوب گذرانده اند موزشی را آ

 یاد گرفته اند که به ، این دوره ها
از زندانی  باید باشدممکن ترتیب که 

و با استفاده از ورند آبه دست برگه اي 
  . بیاورند  زندانی  به، نآ
ه  باید هر گون پس، زندانی – 3

حساسیتی را به هر کس و هر گفته و 
 هیچ هر عملی از خود دور سازد و
زیرا . حساسیتی از خود بروز ندهد 

 نسبت به شود اواگر بازجو متوجه 
از این در  است ،  حساساش خانواده 

، وارد می شوند که فردا دخترت
وریم آ را می  …همسرت، خواهرت، و

 تا و اینجا او را شکنجه می کنیم 
 . شودمدن آی  وادار به کوتاه زندان

وردند آبرسرعباس عبدي همین کاررا 
مرتضوي به عباس عبدي گفته  قاضی : 

اگر اعتراف نکنی دخترت را می بود 
کاري میکنیم که  با او وریم اینجا و آ

  . اعتراف کنی  مجبور شوي خود
 حساسیت استفاده از  برخی ها را با  - 4

 قرار  فساد اخالقی تحت فشارنسبت به
کی دو ی   معموال به هر فرد :می دهند 

 براي مثال، . تا خالف را می بندند 
که روزي از  - را بادي آامید نجف 

گاه آ و بخاطر نها بود آیاران خود 
یۀ اهللا منتظري از ماجراي آکردن 

روابط پنهانی با حکومت ریگان و 
اعدام کردند )  ایران گیت ( اسرائیل 

گفتند سی کردند و   متهم  به فساد جن-
که فیلم هاي ضد اخالقی از  خانه اش 

 مورد   در.مده است آبه دست 
سعیدي سیرجانی گفته بودند که او 

 و معتاد مشکل اخالقی دارد و الواط
در مورد فرج سرکوهی . بوده است 

گفته بودند او را در فرودگاه با خانمی 
که مشهور به فساد بوده است دیده اند 

فرزندان فروهرها  وکیل ؟ در مورد . 
در دفتر کارش گفتند بطري مشروب 

 خالصه به هر کسی انگی .  اندیافته
به هر زندانی اتهامی از این زدند و 

نوع می زنند تا به او حالی کنند 
دستشان باز است و هرکار را الزم 

به هر حال ببینند با او خواهند کرد 
بازجویان زندانیان را با یکی از انواع 

  :تحت فشار قرار می دهندزیر ياهماتها
 که اتهامیولین ا : فساد اخالقی -1 

 به زندانی وارد می کنند بازجویان 
 براي .  است اوفاسد االخالق بودن 

اینکه به نتیجه برسند هر مسئله اي را 
 ارتباط با دانشجویان –مطرح می کنند 

 دختر براي مردان و پسر براي زنان
 جمعاتارتباط با دختران در ت:

ارتباط . ارتباط باهمکاران .وبرعکس
زن . مشروب خواري . حتی با محارم 

  ... وبازي 
 مانند لمپن هاي حزب نها آ     رفتار 

. ي خیابانی استاللهی در درگیري ها
پاي بند  اخالقی  ارزش  هیچبه 

 ، هر اتهامی را  براي هر کس. نیستند
  .اتهامی درست کنند 

که سالها در این بازجویان :  ارتداد - 5
 در اولین ، امور تجربه کسب کرده اند

القاء به متهم می کنند برخورد تالش 
براي . ارتداد است اتهامش که کنند
واالت زیر را از متهم می ئ س، همین
   :کنند 
   یا روزه میگیري؟ آیا نماز می خوانی؟آ

 باشد بله واالت باال ئاگر جواب به س     
ا به والیت یآوال بعدي این است ئس

   فقیه اعتقاد داري ؟
اینجا متهم نمی داند چه باید بگوید      

زیرا اگر بگوید بله که خود را زیر 
وال برده است و اگر بگوید نه به او ئس

می گویند که نماز و روزه ات نیز 
   !ي قبول نیست و بی دین هستی  مرتد

 ویز کردن آبا دست بازجویان      
 مقاومت ند تهام ارتداد، می کوشا

جدید ترین نوع .  بشکنند زندانی را 
 ماجراي  در وارد کردن این اتهام را 

 دو روزنامه نگار  خواندن مرتد 
البته از . ، مشاهده می کنیم کردستانی 

زمانی که مصباح یزدي حکم داده 
است که تشخیص مرتد توسط هر 

مرتد ید ، آ بعمل شخصی ممکن است 
ساده ترین  از مبارزان سیاسی کردن 
  . شده است کارها 

یکی از :  اتهام جاسوسی - 6
متداولترین اتهاماتی که به فرد دستگیر 
شده می زنند اتهام جاسوسی است و 
براي اینکه سرنخی از باورهاي خود را 

  نزد متهم بیابند دارایی ها او و 
  

  12صفحهدر 

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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حسابهاي بانکی او و بالخره وضعیت  
 می گیرند و مالی خانواده او را در نظر

به تو می گویند که ازخارج پول 
ماده آاو باید از پیش ، . رسانده اند

 مقابله با  این اتهام زنی ضد انسانی 
 نها از کوچکترین ارتباطآ. باشد 

نها آشخص با کسانی که بنحوي بتوان 
را به امریکا منسوب کرد، استفاده می 

ن را پیراهن عثمان می کنند آ.   کنند
  که به خارج هم حال زندانی  واي به . 

جرم ارتباط با خارجیان و .رفته باشد 
ایرانی ها مقیم خارج از این گونه 

کشور نزد بازجویان از مخالفان باشد 
  : بسیار سنگین است 

 برگه ها خارج رفتن از بزرگترین     
ن را دست  آنزد بازجویان است و 

ویز می کنند و از زندانی می آ
 است و هرچه خواهند هرکار کرده

  . شنیده یا دیده است باز گوید 
براي :  ارتباط با دگر اندیشان - 7

متهم هاي  ارتباطاطالع بر بازجویان 
براي تحصیل این بسیار مهم است و 

 نمی کنند دریغ از هیچ کاري اطالع، 
وردن یک سرنخ کافی آزیرا به دست . 

هم براي خود و هم زندانی است که 
نها ارتباط آه با کس یا کسانی کبراي 

  . ایجاد کند  مشکل داشته است، 
ی جرم« دنیا، اگر، دربرعکس تمام     

 شرکت کننده در   تعداد ، »سیاسی 
میزان  زیادتر باشند نآارتکاب 

محکومیت شرکت کنندگان کاهش 
  اگر تعداد ،  در ایرانمی پذیرد، 

جرم « شرکت کنندگان در ارتکاب 
رند  که هرگز نمی پذی-» سیاسی 

میزان  باال رود  -سیاسی است 
هر یک از شرکت کنندگان محکومیت 

 خاطر،  به همین . می شودبیشتر 
می کنند ، در رابطه با بازجویان تالش 

 افراد تا ممکن است  ، » جرم « یک 
ه ژ تا محسنی ا. دکننرا دستگیر بیشتري 

اي بیاید و در مطبوعات و رادیو 
ا در  گروهی ر:تلویزیون اعالم کند 

ماجرا و یا بهمدان جرم رابطه با فالن 
و این گروه . دستگیر کرده است 

جاسوس با خارج ارتباط داشته اند و 
قرار بوده است که مثال انقالب مخملی 

 .کنند 
  
چگونگی بازجویی منجر به *

  : تخریب روحیه زندانی می شود
  
بازجویی ها بیشتر در ساعات بعد از    

 وقتی . د ن می گیرانجامنیمه شب 
  د، وارد اطاق بازجویی می شوزندانی 

 مانند  دار، بر یک صندلی دسته
 ،  هنگام امتحان دادن، صندلی مدارس

 را  خود  قدري از چشم بند. د می نشین
 یک برگه که روي ان . دباید باال بیاور

نوشته است وزارت اطالعات و امنیت 
حدیث  .می دهند او کشور به دست 

 .فی الصدق است  ت اان النج: اول 
  .یعنی نجات در راستگویی است 

 به ترتیب است که زندانی نشستن     
 که در يدر فاصله نیم متري از دیوار

 و بیشتر ستنشسته ا،  قرار دارد  اومقابل
ن بازجو و یا آفضاي اطاق از 

و قرار ااست که در پشت سر  بازجویان
  .گرفته اند 

ندانی  زد و نواالت شروع می شوئس    
بازجو در پشت   .د باید جواب بنویس

 او قرار گرفته است و به جوابهاي اوسر 
 به محض اینکه جوابی . نگاه می کند 
 خود  ست را به دلخواه که داده ا

به زندانی   از پشت ضربه اي را نیابد، 
اگر در روز اول   .وارد می کند 

باید در ، زندانی بازجویی خوب نبود 
   .د ار بیشتري باشفشتحمل انتظار 

 می از سر گرفتهروزبعد بازجویی      
 بازجویان می دانند که باید در  . شود

زندانی همان مراحل اول قبل از اینکه 
د، از  خود را با شرایط وقف دهد بتوان
  زندانی با وگرنه . بگیرند اعتراف او 

 ممکن است که د و شنا شوآمحیط 
  . باال برود ش مقاومت

.  یی بعدي دو نفره می شودبازجو    
در کنار بازجوي قبلی   جدید کهفرد

 . ید آقرار می گیرد به کمک او می 
زندانی  فشار بر ،در هنگام پاسخگویی

 زندانی جا که نآ از . می کنند بیشتررا 
 هر لحظه منتظر د، اطراف را نمی بین

است ضربه اي به خود مدن آفرود 
 بدون این که بدان از کدام سو این

معلوم  چون  . ضربه وارد می شود 
نیست بازجوئی چه وقت پایان می 

هنگام ضربه خوردن فشار زیادي یابد، 
  . وارد می شود زندانی به روان و مغز 

، اگر در این بازجویی به نتیجه برسند   
 . قدري کار راحت تر می شودزندانی 

باز هم وگرنه فشار در روزهاي بعد 
 که در 85در سال  .بیشتر می شود
  :می گفت  بازجویی، زندان بودم

 روز به حرف 5زندانی را باید تا قبل از
وگرنه همه کارها و تالش هاي . وردآ

فعالیت بستگان او ما از بین می رود و 
و فعالیتهاي ایرانیهاي خارج بیرون در 

از کشور، کار را بر بازجو سخت می 
   .کنند 

وضع بدتر ، روز بعد بازجویی     
به زندانی  نیمه شب که  :  شدخواهد

 صندلیدیگر می رود، محل بازجویی 
می  او از. براي نشستن وجود ندارد 

و هر د خواهند رو به دیوارسرپا بایست
و ااز چند گاهی ضربه اي از پشت به 

 به شکه سرچنان شدید می خورد به 
  . دیوار کوبیده می شود 

تحمل ایستادن را داشته زندانی گر   ا
و می ا از ، بعد از چند ساعت د، باش

 و د را باال بیاور خود خواهند یک پاي
فشار به کمر و   . د بایستحالت ن آدر 

به . شانه ها طاقت فرسا می شود 
خصوص اگر چند ساعت در همین 

 را ش پایاو اگر  .  نگاهش دارندحال 
  به زانوان،  از پشتد، بر زمین بگذار

 در .  وارد می شوداي شدید  ضربه او، 
برخی اوقات با چوبی مربع شکل با لبه 
تیز ان به تاندول هاي پشت زانوي 

 که کنندانسان ضربه اي وارد می 
  .ور است آ درد سخت 

. بازجویان مرتب عوض می شوند     
  نفري، 7 تا 5 معموال گروه بازجویی

 براي بازجویی نوع، هر سه مرکب از
 ، باز جوئی را عهده دار می از یک نفر

 بر روي زندانی که در مدتی  . وند ش
 بازجویان مرتب ست، یک پا ایستاده ا

پست عوض می کنند به گونه اي که 
بازجوي  هیچ زمان بدون زندانی 

   .شکنجه گر نیست
تحمل ایستادن در ساعات اولیه     

ولی هرچه زمان . سان تراستآقدري 
. بیشتر می گذرد فشار زیادتر می شود

وقت نماز است اگر زندانی بگوید 
ومی خواهد نماز بگزارد، بازجوها  

جاي نقدر بی دین هستند که به آ
ه و  خنداجازه نماز دادن، می زنند زیر 

 تو که دین نداري  :گویندبه او می 
  ! ه می خوانی نماز براي چ

انسان باید ، در اینگونه بازجویی ها    
ن حالت را تا دو آتوان ایستادن در 

باشد وگرنه به شدت شبانه روز داشته 
   .خواهد دید سیب آ

کم کم فشار ، از ساعت دهم به بعد    
ناشی از ایستادن بر روي یک پا و 

گرسنگی و بی خوابی بدن را مرتعش 
می سازد و انسان احساس می کند که 

 تازه .حالتخیلی سخت است ادامه 
اینجاست که انسان باید مقاومتش را 

 نیادزنشروع کند ساعتها می گذرد و 
 شکنجه –بازجو .   دباید مقاومت کن

وقتی .  هستند او منتظر سقوط گرها 
 20 به بیش از او ساعات ایستادن 
 کاهش خون ، زندانیساعت می رسد

 درا درمغز و قلب به خوبی می توان
   .د احساس کن

که بازجویان هستنداینها روش هایی   
کره شمالی و موزش  آدر کالسهاي 

بدون .  گرفته اندچین و روسیه  فرا
دستبند قپانی اینکه مانند سالهاي قبل 

 ابتدا سعی می ، ویزان کنندآیا بزنند و 
 پزشکان از که روشهائی کنند با 

موخته اند، زندانی آمتخصص شکنجه 
 ایستادن  زمان.ورند آبه زانو در را 

او  ، از یک روز می گذردکه  زندانی
احساس ضعف و کمی خون در باالي 

 لرزه می کند و این احساس بدنبدن 
 هر .لحظه به لحظه شدید تر می شود 

برخی . د دچار رعشه می شوياز چند
اگر دست از از زندانیان فکر می کنند 

مقاومت بردارند بازجویان ممکن است 
 نیست  طور ولی این. نها را رها سازندآ
.   

 ،  ساعت می گذرد36که از      زمان 
 را از کم کم بدن توانایی ایستادن

 پاي ، گاهآدست می دهد و ناخود 
بر  تمام ضرباتی که  با وجود دوم را 

می پاها وارد می شوند،  بر زمین 
 لرزش هاي بدن بیشتر شده و . دگذار

  .انسان دیگر توان ایستادن را ندارد 
قسمت پایین پا ها به خصوص در مچ 

 می  زیاد خون جمع شدن ها احساس
بدن به ر باالي د و سردي را د کن

   .دخوبی احساس می کن
کاهش گرماي بدن و ضعف مفرط    

مغز کارایی خود را در سبب می شوند 
 بازجویان . حد زیادي از دست بدهد
شکست انتظارکه سرحال هستند و به 

 از نداماده آزندانی هستند، مقاومت 
 هر چه شما : زبان زندانی بشنود 

اگر اینکار را اما . بگویی می نویسم 
  . تمام است ش کاردم بدهانجا

 40 ایستادن وقتی به بیش از      زمان 
 ، گاهآ به طور ناخود ، ساعت می رسد

انسان احساس می کند که دیگر تاب 
ایستادن را ندارد و روي زمین می 

 بعد از یکی دو ساعت بر روي . نشیند
احساس زمین به خواب میرود ولی 

اجازه  به او سرماي بیش ازحد
اما در همان . ی دهدخوابیدن نم

حالت گرم می شود به خصوص وقتی 
احساس می کند که شکست نخورده 

دراین وضع  بازجویان .است
ندارند زیرا می زندانی دیگرکاري به 

دانند ادامه این فشارها ممکن است 
 به همین دلیل .  شوداوموجب مرگ 

 تالش  اندازه شد،  وقتی مقاومت تا 
  .ه دارند زنده نگا می کنند که او را

ید و دست او را می آ     نگهبانی می 
و او .  گیرد و به درون سلول می برد 

بدون اینکه بداند چه ساعتی از روز یا 
شب است،  سر خود را می گذار د به 

و چه خواب لذت .  زمین بخوابد 
بخشی است  این خواب ، به خصوص 

  .اگر مقاومت کرده باشد 
ن و به گفته بسیاري از پزشکا    

روانشناسان این شکنجه حتی از شالق 
  . خوردن و قپانی شدن بدتر است

ی که بنا را بر زیرا در این وضعیت انسان
 فشار شدیدي را مقاومت می گذارد، 

 برخی اوقات ممکن . تحمل می کند 
است که موجب پارگی هایی در مغز 

ن زمان آانسان شود که البته در 
به گفته پزشکان . مشخص نیست 

زماشهاي بعدي می تواند میزان آ
را ن شکنجه آبر اثر سیب مغزي آ

زندانیان در  بسیاري از . کند مشخص 
همان موقع در صدد مراجعه براي 

 بعد ها  سال. معاینه پزشک نمی شوند 
  .سیب می شوند آن آمتوجه 

از سر  بازجویی ، بعد از چند ساعت   
ولی این باز وضع . گرفته می شود 

 بازجو بار دیگر از در . فرق می کند 
ن آبازجو،   . مهربانی وارد می شود

 بازجویی دیگر . بازجوي قبلی نیست 
زندانی نمی دیده و صداي او است که 

او شروع می  .  است را نمی شنیده 
 وگرنه کند بیا با من همکاري کن 

 همان شکنجه ها را مجبور هستی که 
   .تحمل کنی 

 زندانیگر  افقیه،  والیت ئینآدر     
 را به خود اطالعات مربوط به دوستان 

 شده گوئی  مرتکب دروغدبازجو نگوی
 کسی :می گویند  بازجوها  و ست ا

که دروغ می گوید باید بر اساس 
 ضربه شالق 70قانون مجازات اسالمی 

  !بخورد 
در زیر زمین جایی ،  209در بند     

 اگر کسی . براي تعزیرات وجود دارد 
دیگران را مربوط به عات نخواهد اطال

ن زیر آبه بازجو بدهد باید برود و در 
ن آاگر کسی در  .شالق بخورد زمین 

  ، ساعات وحشتناك نتواند مقاومت کند
 بازجو هر چه می گویداو می باید 

  .بایدبنویسد و بگوید 
  

چگونه بعضی از زندانیان را * 
ماده اعترافات تلویزیونی می آ

  .کنند 
  
  سبب می شود قاومت شکست در م   

 دیگر براي خود ارزشی قایل زندانی 
 در این حالت است که هر چه . نباشد 

او  می خواهد  شکنجه گر -بازجو 
بسا خود دستیار او .  انجام می دهد 

  .می شود در اعتراف سازي 
به گفته روانشناسان دراین وضعیت     

 حقارت  احساس زندانیممکن است 
سیب آنکه به خود شدید کند و براي ای
 کند،  خود را  تنبیه  وبیشتري وارد کند

 متهم نهاآنچه  به آاتهاماتی را بیشتر از 
شده است را اقرار می کند تا زجر 

 گاهی . بیشتري از زندان نصیبش شود 
اوقات براي اینکه خود را به بازجو ها 

نچه که از او آ بیش از ، نزدیک نماید
   .نویسد می گویدو می خواسته اند را

  
   : شکستعوامل 

  
فشار بیش از حد و تاب نیاوردن در -1

  .ن آبرابر 
  .زادي در ازاي مصاحبه آ وعده -2 
 تهدید  انجام گرفتن  جلوگیري از-3 

  .خانواده  اعضاي  دستگیري  به بازجو 
 براي نجات اعضاي خانواده که -4 

 و بازجو به دروغ می گوید در زندان
   . هستند شکنجهزیر

 جلوگیري از دسترسی بازجویان به -5 
اطالعات بیشترکه منجربه دستگیري 

  و ربط ن خطآافراد دیگر و منتسب به 
زادي و آ احساس نیاز به -6 .می شود 

برخی اوقات انسان . دیدن فضاي باز
می بعد از مدتی که در زندان 

نسبت به اگر نتواند خود را گذراند، 
 ی  یعنکندن، القید آشرائط حاکم بر 

 انجام از درون مبارزه اي سخت را 
 در هم می  بدون فشار هم ندهد، 

 به زندان، زندانی  بدو ورود از . شکند 
رمانها و آ ه یمن خود را ب روحیه باید 

 .  تقویت کند اهدافی که داشته است 
در خود احساس غرور از ورود در 

با این . مبارزه را روز به روز بیشتر کند 
زي است که انسان زادي چیآهمه، 

  .ن احساس می کند آهمواره نیاز به 
با خود می  ،  در تنهاییزندنی،  بسا

 اگر اینجا نبودم خیلی خوب گوید 
 کنم زودتر کاري  بهتر است . می شد 

   .بیرون بروم 
 خود را به ، زندانی بعضی اوقات - 7

با خود . لحاظ فکري فریب می دهد 
ه یابد  اگر این وضعیت ادام: می گوید

پس بهتر . ممکن است  من کشته شوم 
است کاري کنم که زودتر از این 
وضعیت نجات پیدا کنم و البته به خود 
هم قول می دهد که وقتی از زندان 
خارج شد دوباره مبارزه را شروع می 

و این توجیه است براي تن دادن کند 
  .به تسلیم

  
مصاحبه ها چگونه انجام می * 

  .شوند
  

 ماده شرکت درآندانی زوقتی     
  گروه تواب ساز که قبال، مصاحبه  شد 

تحت مدیریت حسین شریعتمداري 
او اداره دستیاران بود و امروزه تحت 

 مصاحبه را است وارد بازي میشوند و
 مصاحبه، البته قبل از  .ماده می کنندآ

   :انجام دهند باید کارهاي دیگري را 
  زیرا. ماده سازي جسمی زندانی آ- 1

تا این زمان زندانی تحت فشار بوده و 
 فشارها موجب . نیازاست بازسازي شود

 باید .ندضعف و کاهش وزن او شده ا
  . وزن بیشتر پیدا  کند

 زندانی را  :ماده سازي روحی  آ - 2
ماده آ به لحاظ روحی ، با دادن وعده 

زیرا می دانند اگر زندانی . می کنند 
وانند  ببینندگان می تماده نباشد، آ

در تشخیص دهند که مصاحبه شونده 
 پس از سه البته .  است چه  وضعیتی 

هر کاري هم دهه تجربه ، حاال دیگر، 
، ماده ساز انجام می دهند آکه گروه 

 را می چون مردم ایران این شیوه ها 
شناسند، مصاحبه هاي تلویزیونی اثر 

چه .  ورند آدلخواه رژیم را ببار نمی 
 بیشتر مردم از رژیم بسا موجب انزجار

   .نیز می شوند 
: زندانیبردن از زندان بیرون به  – 3

 ، مصاحبه انجام  بهماندهچند روز 
زاد می برند تا او آزندانی را به فضاي 

 داده است نچهآاحساس کند در ازاي 
 . ورد آچیزهاي مهمتري به دست می 

ن آزادي و نیاز به آ احساس این کار، 
   .می کند رام آمتهم را قدري 

 :اعتراف  براي ماده سازي آ - 4
 بر  ، به سه شیوه باید خود رازندانی 
 مردم ویران ، در برابر تلویزیونصفحه
  .سازد 

  
  :   مصاحبه به صورت کتبی-  1/4
  

 تواب سازان که ، در این نوع مصاحبه
با دقت بازجویی هاي زندانی را 

ي  گروههااز مطالعه کرده اند و 
اطالع ت سیاسیون  و نظریاسیاسی

سئوال و جواب ها را چنان  دارند، 
  که هر کس را تنظیم می کنند 

، اسم و رسمش  خراب کنندمأمورند 
    ، ویراستار و نویسنده توبه نامه.  بیاید 

  13صفحهدر 
  

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

 تالش می کند از ، با دقت کامل 
ورد و آ نکاتی را در قربانی، حرفهاي 

 را   نوشتهوقت  نآ. به دیگران بچسباند
 برابر باید در و او می دهد او به 

   .دوربین بخواند
بارها فیلم اعترافات خواندن      

  برداري می شود و ناظر و بیننده اي 
که در تخصص او روانشناسی وجود 
دارد بارها فیلم را نگاه می کند و 

ن را تغییر می آبرخی ازقسمت هاي 
، مصاحبه  را دهد تا به نظر خودش 

  .باور کنند» زادانه «آفات  اعترامردم 
   :   مصاحبه بدون رو خوانی-2

 ست که  اینمصاحبه     نوع دیگر 
براي .  خوانداز رو نمی اعتراف کننده 

 بازجو  و تواب ماده کردن زندانی، آ
ساز مرتب متهم را نزد خود می 
خوانند و براي او تعریف می کنند که 

 . بگویدچه مطالبی را باید در مصاحبه 
د بهترین حالت را در ناي اینکه بتوانبر

د بارها مصاحبه را نمصاحبه ضبط کن
را  ضعف مصاحبه می بینند و نقاط

ش ماده پخشآ و بعد می کنندمرتفع 
   .می کنند

:   مصاحبه با جمالت خود شخص -3 
 باید به ، زندانی  مصاحبه  نوع ایندر 

نکاتی  تکیه کند که بازجو از او 
و اجازه می دهد خواسته است و   بازج

 بر اساس توانایی هاي ، مصاحبه کننده
، اعترافات به ترتیبی بر زبان خود 

بیاورد که هم اینطور بنظر رسد که فکر 
خود را باز می گوید و هم  حرفهائی 

 شکنجه گر از او –را بزند که بازجو 
 تواب ساز  نقش  .خواسته است بزند 

  چند نکته کلیدي را برايکه اینست 
بنا خواهد بروشن سازد و از او نی زندا

بر ترتیبی که معین شده است ، سخن 
 .. غاز به پایان برساند آرا 
  

  :نقش صداو سیما * 
  
از زمانی که سازمان صدا و سیما در    

به ،  قرار گرفته است » رهبر  « ید 
و پخش  شایعه پراکنی  دروغ و بنگاه

اعترافات وتهیه فیلمهاي مبتذل         
گماشتگان . بدل شده است » سیسیا«

 و تمام مقاماتی که در راس یا » رهبر« 
ن سازمان قرار گرفته یمدیریت میانی ا

 یا خود بازجو بوده اند و یا در ، اند
شرکت کارهاي امنیتی و انتظامی 

 به همین دلیل براي حفظ . داشته اند 
موقعیت رهبري و خود و ادامه 

ه  هر زمان ک مستبدان فاسد حاکمیت
نیاز باشد نیروهاي یاور تواب ساز را به 
 زندان اوین می فرستند و از بابت تهیه 

 پولهاي خوبی هم فیلم هاي اعتراف ، 
زیرا تهیه این . نها می دهند آبه 

 می  وقت گزارشات ساعتهاي زیادي 
ارش گر و تهیه زفیلم بردار و گ. طلبد 

کننده هم حتما باید از نیروهاي امنیتی 
  .ی باشد و اطالعات

   بعد از تهیه فیلم و بازبینی توسط 
گروه بازبین صدا و سیما ، اجازه انتشار 

ن از بیت رهبري گرفته می آو پخش 
ن می آشود و سپس اقدام به پخش 

براي پخش فیلم هویت،  علی .  کنند 
الریجانی و حسین شریعتمداري 

« دوندگی هاي بسیاري کردند  تا از 
   . فتندن را  گرآمجور » رهبر 

  
  تواب سازها * 
  
گروههاي تواب ساز از ابتداي    

مربیان روسی  که از درسهائی انقالب با 
فریب ، براي  موخته بودندآو چینی 

  که ، روشی را بر گزیدند مردم 
 اعتراف  به ترتیبی به دید و گوش 

  شخص فکر کنند نها آبرسد که مردم 

 با توجه به ،  در زندان، سیاسی
وضع خود را  خود، مايموخته هآ

  .تغییر داده است 
 مردم فکرمی  انقالب در  ابتداي    

بدون اعمال کردند که این مصاحبه ها 
فشار و در پی اقدام داوطلبانه مصاحبه 

 برخی تحت . ند تهیه شده اکننده ها 
تاثیر این اعترافات با خود درگیر می 

 ولی بعد ها که مردم متوجه . شدند
 روحانی  و رژیم دژخیمان سبعیت 

 به این ،  شدند نماهاي زور پرست 
  .اي تلویزیونی  بدبین گشتند  هوهیش

بزرگترین گروه تواب ساز در     
ابتداي انقالب گروه تواب ساز حسین 
شریعتمداري و حسن شایانفر و حسین 

 در . بود ... صفار هرندي و ذوالقدر و 
اسداهللا   با همکاري، ن زمانآ

 به انواع ،ندان اوینالجوردي قصاب ز
مختلف سیاسیون را مجبور به  اعتراف 

 سر  البته نباید از . می کردند
 و افرادي چون سعید حجاریان تقصیر

عباس عبدي و محسن سازگارا و تاج 
 محمد سالمتی سیف اللهی و و زاده 

 علی و رمین و برادر عماد آمحسن 
  .به سادگی  گذشت ...  ربیعی و 

 ، 60 بعد از سال ، ز باند تواب سا    
 که تمام تالش خود را بر این گذاشت 

اعتراف . بگیرد سیاسیون اعتراف از 
 خود را نیروهاي صادق و گیران 

  . می کردند انقالبی معرفی 
کار این گروه که از زمان ریشهري و 
الجوردي با کمک شریعتمداري شروع 
 .شد همراه با فریب کاري خمینی بود

فاده از خمینی و سید نها با استآزیرا 
 خمینی احمد و جعل دست خط 
اعتراف برخی از زندانیان را وادار 

 و مصاحبه می کردند از یتلویزیون
  :جمله 
 قطب زاده –یت اهللا شریعتمداري  آ●
   مهدي هاشمی –

ریشهري بر هاي  تهدیدنفر اول با 
نفر دوم با . صفحه تلویزیون ظاهر شد 

 سوم با نفر و فریب خمینی و نامه او 
 شکنجه هایی که از سوي باند ریشهري 

بر صفحه تلویزیون نمایان . به خود ید 
  . شدند 
ن اشاره می آاز دیگر نیروها که به  ●

  :کنیم 
 - کیانوري  -احسان طبري     

   دریادار افضلی -هوشنگ عطاران 
 ، بر اثر عمومانیز  دیگر نیروهاي چپ    

ه تحمل کردند،  تن بشکنجه هایی که 
   .اعتراف تلویزیونی دادند 

بعدها که باند فالحیان و سعید امامی     
حسین بر واواك مسبط شد و 

. شریعتمداري قدرت بیشتري گرفت 
از این دست براي نابودي  برنامه هایی

روشنفکران و اندیشمندان ایرانی تحت 
کل برنامه . ندشد تهیه عنوان هویت 

زیر مدیریت حسین شریعتمداري و 
 امامی و حسینیان و علی سعید

ن بی آهدف . بود ... الریجانی و 
ارزش کردن اندیشه و اهل اندیشه بود 

 مغرورانه خود را ها، نآ بعد از پخش . 
خداي انقالب بر روي زمین فرض 
کردند کلیه اعترافات فوق در برنامه 
هویت تحت فشارهاي گروه تواب ساز 

   .. مده بودند آبعمل 
ي سیرجانی را به  که سعید    زمانی

 نهایت دد ، وردندآپاي تلویزیون 
منشی سعید امامی و حسین 

شکار آشریعتمداري و صفار هرندي 
زادي آ و وعده او را با فریب . کردند 

در تلویزیون حاضر کردند و پس از 
  . رساندند شتاسیم به قتلپ با شیاف ن، آ

  این،مدن خاتمیآبعد از روي کار     
 .  کمی تعدیل شد هرفتار جنایتکاران

 به روي برخی از واواك تنها بخشی از 
 این گروه  . پرونده ها کار می کردند

 را به رسمیت حکومتخود سر که 
نمی شناختند با کمک بیت رهبري و 

ماده آعلی الریجانی برنامه هایی را 
می کردند و از طریق صدا و سیما 

 برنامه هایی از  قبیل  . انتشار می دادند
... ر محمدي و مریم شانسی و منوچه

ازجمله کارهاي این گروه تواب ساز 
بود که باز هم رد پاي حسین صفار 
هرندي و شریعتمداري و ذوالقدر و 

  .ن دیده می شد آسپاه در 
تحت شدیدترین        این بار، قربانیان 

 و همراه با وعده گرفتندفشارها قرار 
بر صفحه  نها را مجبور کردندآ ، زاديآ
 و اعتراف کنند ویزیون ظاهر شوند تل

ه دانشجویان از خارج ا خوابگماجراي
  .خط گرفته بود 

    سرانجام ، نوبت به یک چند از 
 ستانی از  اعتراف: جنایتکاران رسید 

 سعید امامی و قبه و دیگر یاران همسر 
 و بازجوئی خود و کشتنش سعید امامی 

افرادي بودند از این جماعت، بعضی .  
ود در اعتراف گیري هاي قبلی که خ

شرکت کرده بودند و این بار خود به 
... زاده وآدام سفاکانی مانند نیازي و 

نها و  آاعترافاتسی دي . افتادند 
چگونگی شکنجه شدنشان، در ایران و 

هایت فیلم ن. خارج از ایران پخش شد 
 شکنجه گران تحت – بازجو ددمنشی 

ی نشان م بخوبی بیت رهبري را امر 
  .دهد 

 در  ستانیاین تواب سازي و اعترافا    
سالهاي قبل به این دلیل که مردم 
کامال متوجه شده بودند این اعترافات 

 اخذ شده اند، تحت چه شرایطی 
دیگر هیچ بردي نداشت و تنها موجب 

  . ضایع شدن بیشتر حکومت می شد 
خرین پروژه این آ     تا این زمان، 

برنامه ی،  تلویزیونی ستاناعتراف 
اسفندیاري و اعتراف ستانی از  هاله 

 از بود که تاج بخش جهانبگلو و رامین 
زیانش براي . تلویزیون پخش شد 

رژیم بدانحد بود که سبب نزاع 
واواك و صدا و سیما شد و بازتاب نیز 

  . ن اعتراض کرد آبه 
 اطالعات الزم به ذکر است که      

 از  تواب سازي بسیار بیشترپیرامون 
دیگر به در نوشته اي . ها هستند این 

  .ن پرداخته خواهد شد آطور کامل به 
گروه تواب ساز در این روزها قرار     

است با دانشجویان نیز همین کار را 
انجام دهند البته برخی از اعترافاتی 
د نکه از دیگران گرفته می شو

 د تا نرشیوي قرار داده می شوآدر
 . د  کننتفاده  اسهانآ از بموقع خود 

اگر فرد توبه کننده دست از کارهاي 
قبلی بردارد و به گروه تواب ساز 

نان هرگز منتشر آپیوندد فیلم هاي ب
 اعترافات هايد مانند فیلمننمی شو

 محمد – شهریار زرشناس –حسین پناه 
  .... و–رضا شریفی 

  
برنامه اي که براي دانشجویان * 

  :در دست اجرا دارند 
  
زها دانشجویان تحت این رو   

شدیدترین فشارها قرار گرفته اند 
گروه تواب ساز و گروه شکنجه کننده 

 به جان همه بار دیگر در کنار هم 
برنامه . دانشجویان زندانی افتاده اند 

  : شان اینست 

نها را  آ امیدوارند که بتوانند  - 1
 همچون مصاحبهوادارکنند در 

.  شرکت دهند علی افشاري مصاحبه با
 دستگیر خرین گروهآین بنا براینست ا

 از دانشجویان دفتر تحکیم شده
بنا . وحدت را به اعتراف وادار سازند 

محسنی  براي این کار گروه،  اطالعرب
اژه اي دست نیاز خود را به سوي 
تمامی شکنجه گرانی که در واحد 

 درازهاي اطالعاتی موازي هستند 
ده از کرده است تا شاید بتواند با استفا

   .ورد آنها دانشجویان را به زانو در آ
همه مردم ایران می دانند که دفتر  - 2

تحکیم وحدت از زمانی که استقالل 
خود را از حاکمیت اعالم کرده است 
همواره زیر شدیدترین فشارها از سوي 

تحت فشار . مسئولین قرار گرفته است 
زیر سایه به که یا بوده است براي این

 پروزه . د یا حذف شود رحاکمان بازگ
 براي اینکه نتواند این دفتر حذف 

میان گروههاي زنان و کارگران و 
معلمان ارتباط ایجاد کنند کلید 

   .خورده است 
خرین جلسه امنیتی که آ  رژیم  در - 3

برپا داشته تصمیم گرفته است به هر 
صورت که امکان داشته باشد ضربات  

 وارد شدید به پیکر دفتر تحکیم وحدت
به همین دلیل مؤمنی و علی . نماید 

هاشمی و دیگر دانشجویان ادوار 
تحکیم و اعضاي شوراي مرکزي دفتر 
تحکیم را زیر بدترین شکنجه هاي 

  . روحی و جسمی قرار داده اند 
نمونه هائی از شکنجه :  انقالب اسالمی 

ها براي وادار کردن به اعتراف تلویزیونی 
وزها به حقوق را در خبرهاي گویاي تجا

   :انسان باز می یابید
  
  

شکنجه ها براي وادار 
کردن به اعتراف 

تلویزیونی و اعدامها 
در پوشش مبارزه با 

  ...اوباش و
  
روزنامه نگار و  سیگارچی ،  رش آ◄

سال  نویسنده گیالنی به مدت پنج
سردبیر روزنامه گیالن امروز بوده 

احضار و بازداشت  وي بعد از. است
 1383 دیماه 27، در هاي پیاپی 
در بهمن همان سال . زندانی شد

استان  توسط  شعبه سوم دادگاه انقالب
 گیالن ،  به اتهاماتی چون همکاري با

توهین به امام  دولت متخاصم آمریکا ، 
فعالیت تبلیغی علیه نظام و   و رهبري ،

سال زندان  14نشر اکاذیب مجموعا به 
 ، شعبه 1384در دیماه . محکوم کرد

گیالن ،  اول دادگاه تجدید نظر استان
آرش سیگارچی را به دو اتهام توهین 

 سال زندان 3تبلیغی به  و فعالیت
از  محکوم کرد و دستگاه قضایی او را

 بهمن براي اجراي حکم به زندان 6
  .فرستاد
اشکان « بهمن همین سال 22    در 

در   برادر هنرمندش ،» سیگارچی

و بود ، در حالیکه پیگیر وضع حقوقی ا
تهران طی یک سانحه  راه رشت به

  .رانندگی ، جان خود را از دست داد
اینک ، پس از گذشت یکسال از 

و به  ا زندانی شدن آرش سیگارچی ،
دلیل وجود یک توده بدخیم سرطانی 

است و وضعیت  به مرخصی آمده
  .درمانی اش را پیگیري می کند

 سه نفر از ، 86  تیر29  در ◄
 آزاد -1: ي به نامهاییوانشهروندان مر
 -3 ی سانانی کریم کان-2خوانچه زر
 مریوان واواك  توسط یساسان عراق

 . بازداشت شدند
 ی کارونبهروز  ،1386 ری ت29در ◄

 منصور اسانلو، رییس وکیل مدافع
 کارگران يهیات مدیره سندیکا

 تهران، یشرکت واحد اتوبوس ران
اقدام علیه «گفت که موکلش به اتهام 

  .بازداشت شده است»  کشورتینام
 اطالع رسید که  ، 1386 ری ت30  در ◄

 18هشت تن از یازداشت شدگان 
 دفتر تحکیم و سازمان  که از تیرماه 

 و در 209دانش آموختگان در بند 
 ی مي نگهداري انفراديسلول ها

 ي سخنگو،ی مومنعبداهللا .شوند
 بیات یسازمان دانش آموختگان، مجتب

 تحکیم، ي مرکزيعضو سابق شورا
 ی بهاره هدایت، عل،یمحمد هاشم

 ي مهد،ی حنیف یزدان،ینیکونسبت
 شش عضو ی وفقی و علیعربشاه
 دفتر تحکیم وحدت ي مرکزيشورا

 . هستنديدر سلول انفراد
 240 افراد بازداشت شده در بند دیگر

 يزندان اوین بسر برده و در سلول ها
بهرام .  شوندی مي نفره نگهدار4

 حبیب ،ی اصالح چیرتض م،یفیاض
 ،سعیدی حبیب،مسعوديحاج حیدر

حسین نیا، آرش خاندل، اشکان 
غیاثوند و محمدحسین مهرزاد 

 هستند که در بند یبازداشت شدگان
 . برندی بسر م240
 گزارش رسیده بازداشت شدگان طبق

 شده در بند يو به ویزه افراد نگهدار
.  قرار دارندی زیر فشار شدید روح209

 از ضرب و شتم عبداهللا گزارش ها
.  کندی بیات حکایت می و مجتبیمومن

 بیش از یدر این میان عبداهللا مومن
 جهت يسایرین تحت فشار و بدرفتار
 رار قیتن دادن به اعتراف تلویزیون

 .دارد
 شدگان از مالقات با خانواده بازداشت

 يخود محروم بوده و حق برخوردار
  .از وکیل را ندارند

 انقالب دادگاه  ، 1386 ری ت30    در ◄
 به نام يشهر سقز یک شهروند بانه ا

یک سال  را به یعبدالواحد کریم
 .حبس محکوم کرد

، حزب سبزهاي  1386  ری ت30  در ◄
سیمین بلژیک در نامه اي خطاب 

 و همه مدافعین ي شیرین عباد،یبهبهان
حقوق بشر و مبارزین سندیکاها در 

 تجاوز  به توقیف منصور اسانلو وایران
به حقوق بشر در ایران که به حدي 
رسیده است که قابل تحمل نیست،  

  .اعتراض کرد 
 ماشاءاهللا  ، 1386 ری ت30   در◄
 انجمن دفاع يسخنگوالواعظین  شمس
  انجمن دفاع : ي اظهارداشت از آزاد

  14صفحهدر 

  ؟  !"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

 مطبوعات ایجاد محدودیت ياز آزاد 
 در قالب  را ،  مطبوعاتی برخيبرا

 درج یا عدم ي که برایهای هنام بخش
ها داده   مطالب به آنيا درج پاره

 خالف قانون مطبوعات و ،  شود یم 
این .  دانسته استیقانون اساس

 ي قابل پیگیریاقدامات به لحاظ قانون
 مطبوعات، حق قانون چراکه در .است

 ي بر مطبوعات برايهیچ اعمال فشار
  . وجود نداردیدرج یا عدم درج مطلب

 تیر قاضی مرتضوي گفته 31 در ◄
 نفر از اراذل و اوباش 16: است 

دستگیر شده مشهور تهران که مرتکب، 
 یتجاوز به عنف، شرارت و آدم ربای

 نفر 17 يبرا .شده بودند، اعدام شدند
  دیگر از اراذل و اوباش نیز درخواست 

  
  .صدور حکم اعدام شده است

  
 بر خانواده فشار:  1386 ری ت31  در ◄

ویان بازداشت شده، شدت دانشج
تنها »  هدایتبهاره«گرفته است، 

دختر بازداشت شده در تحصن صلح 
 تیر، همچنان 18آمیز شش نفره در روز 

.  بردی بسر م209در زندان اوین بند 
 بر خانواده بهاره باعث یفشار روح

شده است که خواهر بهاره هدایت که 
 یباردار بود و منتظر تولد فرزندش، ط

گذشته حالش به شدت وخیم  وزدو ر
 شود و متاسفانه کودك در شکم یم

بهاره پیش از رفتن .  کندیمادر فوت م
به زندان همواره شوق خاله شدن اش 

 یاکنون او در حال.  کردیرا بیان م
که در زندان است بچه خواهرش به 
دنیا نیامده، فوت کرده است و بهاره 

 دیدار دخترخواهرش را از يآرزو
  .ست اهدست داد

 مسوول و مدیر ، 1386  ری ت31 در ◄
 دانشگاه "تریا"ى  صاحب امتیاز نشریه

علم و صنعت از صدورحکم منع انتشار 
 . این نشریه خبر داد

 انصاري، کیوان ، 1386 ری ت31  در ◄
 و ابوالفضل جهاندار يسعید درخشند

در اعتراض به وضعیت نامشخص 
 شان، نامشخص بودن يپرونده ها

 ی پليیان دانشجووضعیت زندان
 يتکنیک و بازداشت شدگان دانشجو

 تیر و شکنجه آنان دست به 18روز 
دادگاه اولیه این . اعتصاب غذا زدند

 تا 3,5 ي حبس تعزیریسه فعال سیاس
اما پس . آنان صادر نمودي ساله برا4,5

 ماه از صدور این حکم و 5از گذشت 
درخواست تجدید نظر هنوز دادگاه 

 نشده است و این تجدید نظر تشکیل
 دارند ی وضعیت مبهمیسه فعال سیاس

 ی یک زندانيو از حقوق عاد
  . برخوردار نیستند

 دادگاه 6ي  شعبه ، 1386 ری ت31  در ◄
تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، 
حکم دو سال حبس عباس لسانی متهم 
به تبلیغ علیه نظام را به یک سال حبس 

  . تقلیل داد
 محمدعلى  ، 1386 مرداد  2 در ◄

هاى   دادگاهسرپرستخانى  ابراهیم
تجدیدنظر و کیفرى استان تهران 

ى رسیدگى به  دربارهاظهار داشت 
ى اراذل و اوباش که دادسرا  پرونده

تقاضاى اعدام تعدادى از آنها را 
در : مطرح کرده است، اظهار داشت

صورتى که اعتقاد به اعدام این 
 تمجرمان وجود دارد، باید کیفرخواس
هاى  همراه پرونده باشد اما در پرونده

. ارسالی، کیفرخواستى وجود نداشت
 متهم به ما 14هیچ کدام از :  افزودوي 

ها  اند و در برخى پرونده تحویل نشده
 8ى  قرارهاى بسیار سبک از قبیل وثیقه

میلیون تومانى صادر شده که به نظر 
رسد براى جرایم مندرج در  می

 . تها نامناسب اس پرونده
 خرداد، مادران زندانیانی که 3 در ◄

اراذل و « متهمند به بودن در عداد 
 به نامه سرگشاده ايدر ،  »اوباش 

خامنه اي و شاهرودي و احمدي نژاد 
  : از جمله خاطر نشان کرده اند

 هم مرتکب ی ما اگر جرمفرزندان
 و یشده باشند تمام مسئوالن انتظام

 ی اسالمي طبق قوانین جمهوریقضای
ایران مکلف هستند با آنها برابر قانون 

متاسفانه اما در رابطه با آنها . رفتار کنند
 از ابتدا تا یهیچ یک از موازین قانون

 اجازه یانتها رعایت نشده است و حت
ها   شده خانوادهی معرفيحضور وکال

این متهمان . را در پرونده نداده اند
 دانستیم در ی که ما نميدر محاکمه ا

 بوده و یا بنابر اطالع یایطچه شر
 از خانواده ها يا دقیق و مستند عده

که موفق به دیدار با متهمان شده اند 
در شرایط سخت شکنجه بوده است 
موم شده اند یا در آستانه دریافت 

اگر فرزندان .  هستندیتحکم محکوم
 کرده باشند، آیا این یما قانون شکن

شیوه بازداشت و محاکمه و محکومیت 
 نیست؟ ی دیگر از قانون شکنینوعهم 
 که باشد ی هرکسي از سویشکن قانون

جرم و غیرقابل دفاع است، چه 
فرزندان ما باشند چه مجریان و درست 

 با کمال تاسف .اندر کاران امور
 متهمان با چنین ین از هميا عده
 به اعدام نیز محکوم شده اند و یوضع

 .  از آنان اجرا شده استيحکم تعداد
کمیته  ، 1386 مرداد 4 در ◄

  گزارشگران حقوق بشریدانشجوی
 بازداشت ی پدراطالع داده است که 

 ی گسترده صورت گرفته در طيها
 ي اخیر و عدم وجود فضايهفته ها

 ی افراد بازداشتي نگهداري برایکاف
 ی تن از زندانیان سیاس6، 209در بند 
 زندان اوین انتقال یافته 350به بند 

 افراد به شرح زیر  اینیاسام .اند
 :است

 ابراهیم افشار، که به اتهام دکتر   
 6 شعبه ي از سو"ي هسته ایجاسوس"

 سال حبس محکوم 5دادگاه انقالب به 
 ماه در بند 11 به مدت يو. شده است

 . به سر برد209
 حسن فالحیه، خبرنگار شبکه محمد  

 " ارتباط با خلف عرب"العالم به اتهام 
 3گاه انقالب به  داد6 شعبه ياز سو

 به يو. سال حبس محکوم گردید
 . شدي نگهدار209 ماه در بند 8مدت 

 ي برای جاسوس" به اتهام ی جبلعباس
 دادگاه انقالب 6 شعبه ي از سو"عراق

.  سال حبس محکوم گردیده است4به 
 ی باشد در پی که ساکن سوئد ميو

مراجعت به ایران بازداشت و به مدت 
 . شديهدار نگ209 ماه در بند 7
 به ی فرحبخش، روزنامه نگار زندانیعل

 ي از سو"ارتباط با بیگانگان"اتهام 
 سال حبس 3 دادگاه انقالب به 6شعبه 

 8 نیز به مدت يو. محکوم شده است
 . شدي نگهدار209ماه در بند 

 دیگر ی سیاسی است دو زندانیگفتن
 ی سازمان مجاهدین خلق ميازاعضا
  .باشند
 گزارش  فعاالن  مرداد ، به4 در ◄

حقوق بشر در ایران ، آقاي مجید 
توکلی یکی از دانشجویان بازداشتی 

می ) امیر کبیر ( دانشگاه پلی تکنیک 
باشد که بیش از دو ماه است در بند 

 زندان اوین در بازداشت به سر 209
 1/5/86می برد وي طی روز دوشنبه 

در یازدهمین روز اعتصاب غذاي خود 
داري و سناریو سازي ، به قصد فیلم بر

ها به اتاق مصطفی کریمی رئیس 
 که در حال حاضر در 209بازداشتگاه 

اختیار مظفر تهرانی می باشد منتقل 
محل فیلم برداري از هاله ( نمودند 

اسفندیاري و کیان تاجبخش نیز همین 
سپس تعدادي ) اتاق بوده است 

مکتوبات در اختیار نامبرده گذارده و 
دند این مکتوبات از وي خواسته بو

وزارت ( تهیه شده توسط خودشان 
را که مرتبط با موضوع ) اطالعات 

انقالب هاي مخملی و نقش جنبش 
دانشجویی در آن بوده است را 
همچون سایرین در مقابل دوربین 

این موضوع و فشار در . قرائت نماید
 4طی بازجویی و مقاومت زندانی 

ساعت به طول انجامید و طبق 
این زندانی علی رغم وعده گزارشات 

هاي آنها همچون آزادي ، که به وي 
داده شده بود به این عمل مبادرت 
ننموده و اکنون نیز تحت فشار روحی 

 209 بازداشتگاه 10و روانی در اتاق 
  . بسر می برد

 ي اسدمیالد  ، 1386 مرداد 4 در ◄
 تهران تحکیم يعضو هیئت رییسه شورا

وریت وزارت علوم مام: ه استگفت
 دانشجویان بازداشت شده استیافته 

.  تیر را از دانشگاه اخراج کند 18در 
 زاده و پیمان عارف، ی امینيمهد

دانشجویان در حال تحصیل در مقطع 
 تن 3و . ، اخراج شده اند فوق لیسانس

از بازداشت شدگان از جمله آقایان 
 دو عضو ی وفقی و علی عربشاهيمهد

 ی مجتب تحکیم وي مرکزيدیگر شورا
 ارشد مشغول یبیات در مقطع کارشناس

   . به تحصیل هستند
 توکلی مجید  ،1386 مرداد 7در ◄

دانشجوي دانشگاه امیرکبیر که در 
اعتراض به ادامه بازداشت خود و 
اعمال شکنجه هاي قرون وسطایی 
بازجویان وزارت اطالعات دست به 

اعتصاب غذا زده است در پی گذشت 
اي خود و ادامه  روز از اعتصاب غذ15

فشارهاي ناجوانمردانه وزارت 
اطالعات براي اخذ اعترافات 
تلویزیونی دروغین دچار ضعف شدید 
جسمانی شده و وضعیت سالمتی وي به 

  .حد بحرانی رسیده است
 خبرنامه :،  1386 مرداد  7  در◄

امیرکبیر جزئیات تکان دهنده اي را از 
شکنجه دانشجویان بازداشت شده 

 يمیرکبیر جهت اعتراف گیردانشگاه ا
 انیدانشجو : از آنها فاش کرد

بازداشت شده مورد انواع و اقسام 
.  قرار گرفته اندی جنسيآزارها
 وزارت اطالعات در طول يبازجوها

 وهی را به شانی دانشجو،ییمدت بازجو
 ي و آزارهاتی مختلف مورد اذيها
به عنوان نمونه .  دادندی قرار میجنس

 ی منی زمي پشت رو را بهانیدانشجو
 از تنشان ا رشانیخواباندند و لباس ها
 مختلف ي هاوهیخارج کرده و به ش

 … نوشابه، تخم مرغ داغ ويمانند بطر
.  دادندی قرار مدیآن ها را مورد تهد

 يشدت ضرب و شتم و شکنجه ها
 بوده که ي به حدانی دانشجویروان
 از اتاق شانی اي و ناله هاهی گريصدا
 ي انفراديو سلول ها یی بازجويها

 ي در اتاق هاهبه گوش دوستانشان ک
 مجاور قرار ي سلول هاای ییبازجو

در اثر آزار و .  استدهی رسیداشتند م
 یی بازجومی توسط تانی دانشجوتیاذ

 زندان 209 بند ي از نگهبان هایو برخ
 در طول انی چند نفر دانشجونیاو

 یمدت بازداشت دست به خودکش
 ي عمل هنوز رونیازده اند که آثار 

  .بدن آن ها قرار دارد
دادگاه انقالب  :،  1386 مرداد 8 در◄

نامه سازمان دانش  از پذیرش وکالت
 امتناع یآموختگان و عبداهللا مومن

 دکتر محمد شریف . ه است کرد
وکیل سازمان دانش آموختگان ایران 
با اعالم خبر مراجعه خود به دادگاه 

لتنامه انقالب نسبت به عدم ثبت وکا
 این یخود توسط شعبه دوم بازپرس

 . ه است دادگاه انتقاد کرد
 يروسا  ، 1386 مرداد 8در  ◄
 عی و صنای خارجي هاونیسیکم

 ي سراسريکای سند و ایتالیپارلمان ا
 و ی فرهنگتیمطبوعات و صدها شخص

 تی حمایی کشور اروپانی ايرسانه ا
 عدنان یی رهايخود را از کارزار برا

 . اعالم کردندماری بوتوای ه پور ونیحس
 وای پور، روزنامه نگار و هنی حسعدنان
 دو شهروند کرد ،ی فعال مدنمار،یبوت
 هستند که به اعدام محکوم شده یرانیا

  . اند
 کلیه ي برا  ، 1386 مرداد  9 در ◄

 تیرماه قرار 18بازداشت شدگان 
 ماهه صادر شده 2بازداشت موقت 

  . است
علیرضا   ، 1386 مرداد  9  در◄

  قضاییه ي  قوهي سخنگو،يجمشید
 حکم هفت نفر ياز اجرا: گفته است 

 به اتهام تجاوز به عنف ، در خراسان 
: ه و گفته است  خبر داد مرداد10 در 

چهار نفر از این افراد دانشجو و دو نفر 
کارمند و غیر دانشجوند که از امروز 

 با توانند ی این افراد مي خانواده
محمود .  آنها را آزاد کنندتودیع وثیقه

صالحی به یک سال حبس محکوم 
پور و هیوا بوتیمار   عدنان حسن و شده

نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم 
 . اند شده
 ماموران،   1386 مرداد  9 در ◄

 تهران با یورش به منزل یدادستان
 ، روزنامه نگار ی سهیل آصفیمسکون

م به جوان با ابالغ حکم تفتیش ، اقدا
 و ضبط کامپیوتر، لوازم کار ، یبازرس

دفترچه تلفن ها،آرشیو مجالت ،نوارها 
 ی ،پاسپورت و برخی خصوصي،نامه ها

 .  کردندي ویلوازم شخص
 6 ي شعبه  ، 1386 مرداد  9 در  ◄

 ی حکمیدادگاه انقالب تهران ط
 ی را به اتهام اجتماع و تبانعمادالدین

یت به منظور انجام جرایم بر ضد امن
کشور به دو سال حبس و به اتهام تبلیغ 

 ایران به ی اسالميعلیه نظام جمهور
 بیگانه و مخالف نظام به يها  گروهنفع

 . یک سال حبس محکوم کرد
سعید  :، قاضی 1386 مرداد  9  در◄

دو جوان که : گفته است  يمرتضو
سرپرست دادسراى ارشاد تهران را 
ترور کردند پنجشنبه هفته جارى 

ن با سالروز این قتل در مالعام همزما
 این دو مجید . اعدام مى شوند

کاووسی فر و بردار زاده او حسین 
کاووسی فر هستند که قاضی حسن 

  .مقدس مقدس را ترور کرده اند 
پس از هفته ها  : 1386 مرداد  9 ◄

که از مطالبه پرونده مکرمه ابراهیمی، 
زنى که تا پاى اجراى حکم سنگسار 

، پنچشنبه گذشته رفت مى گذرد
پرونده وى از تاکستان به تهران ارسال 

  . شده است
محمد » یۀ اهللا « آطرفه این که 

امام خمینی : بجنوردي گفته است 
دستور داد بخشنامه شود قضات حکم 

 .رجم صادر نکنند 
،  کمیته دانشجوئی 86 مرداد 9 در ◄

گزارشگران حقوق بشر گزارش کرده 
 15 یتگاه قضای دسبنا بر اعالم :  است 

 اراذل و "تن از متهمان با عنوان 
 صحرگاه فردا در زندان اوین "اوباش

 از ی، میثم لطفبر .   اعدام خواهند شد
 دانشگاه تهران نیز بنا بر يمتهمان کو

 در میان لیست یاعالم دستگاه قضای
اعدام شدگان قرار داشت که با 

 و فعاالن ي خانواده وي هايپیگیر
 و افتاد او به تعویق حقوق بشر، حکم

 در ي رود که ویهم اکنون بیم آن م
 فردا قرار ي هایمیان لیست اعدام

 از متهمان ی لطفمیثم .داشته باشد
 در ی سالگ19 دانشگاه که در يکو

 تیرماه 18 یجریان قیام دانشجوی
   . بازداشت شد

  
  16صفحهدر 

  
  
  

  ؟!"حاجی ان هم شریک"
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 2007   اوت    19  تا 6  ا ز
 

  1386  امرداد   28  تا 15  از  677ره شما
  

جنوب، استقالل ایران را به خطر در 
هدف مبارزه انداخت، این بار نیز 

مردم ایران، استقالل وآزادي شد 
وجنبشهاي بیشماري براي بیرون راندن 

داستان . اشغالگران برخاستند 
دالوریهاي شرکت کنندگان در این 

 سینه به سینه نقل می ،جنبشها، هنوز
مشهور ترین آنها نبرد استقالل .  شود

طلبانه تنگستانی ها ودالوري هاي 
 تمامی در. رئیس علی دلواري است

مبارزات استقالل طلبانه و 
آزادیخواهانه ایرانیان،چه در دوران 
 باستان چه در تاریخ معاصر، خون مردم

ایران،از آذري و فارس،کرد و ترك، 
بلوچ، ترکمن،لر و گیلک،مسلمان، 

به هم آمیخت تا ... ارمنی و یهودي و
ظلم . سرزمینی به نام ایران بر جا بماند

و استبداد ناشی از حمله مهاجمین 
نظامهاي حاکم بر ایران، جمله مردمان 

در . این مرزو بوم را در بر میگرفت
متون تاریخی و حتی داستانهاي بجا 
مانده از گذشتگان، از ظلم وبیداد 
شاهان سخن بسیار به میان است و 
هرگز از ستم قومی خاص بر سایرین، 
متنی یافت نمیشود که مثال جنایات آقا 

ز جمله در کرمان محمد خان را که ا
مرتکب شد، چون از قبایل ترك زبان 
بود به ترکان نسبت دهد و علت قتل 
عام را فارس دانستن مردم منطقه 

علت، مقاومت و پایداري ... . بشمارد و
آنان ذکر شده است، کما اینکه ترکان 
به  بسیاري نیز به دست دژخیمان او

همین امر در مورد . کام مرگ رفتند
 سالطین صادق است که سایر شاهان و

در . حفظ قدرت براي آنها تقدم داشت
این راه حتی به فرزندان و نزدیکان 
خویش رحم نمیکردند چه رسد به 

تا قبل از انقالب روسیه و !. مردم بی نوا
پیدایش کمونیسم در ایران، مشکلی به 
تا . عنوان مشکل خلقها و یا ملیتها نبود
می این تاریخ بحثی از سلطه و ستم قو
 هر  .از اقوام ایران بر دیگران نیست

  .ستمی بر تمامی ایرانیان رفته است 
کودتاي رضاخان  با   

واستقراردیکتاتوري توسط او، تجربه 
مشروطیت و استقرار حاکمیت مردم 

در حالیکه خشونت ناشی از . ناتمام ماند
استبداد رضا شاه سراسر ایران را فرا 

ز ایلها گرفته بود، او بخاطر ترسی که ا
و طوایف بزرگ داشت، در شمال و 
جنوب و غرب به سرکوب خشن آنها 

لذا کرد و آذري،لر و . پرداخت
 الطاف "قشقایی،فارس و ترکمن از 

با .  او به یکسان نصیب بردند"پدرانه
پایان جنگ جهانی دوم و دوقطبی 
شدن جهان، ایران در شمال از سوي 

در و ) استالینیسم(قطب سوسیالیسم
از سوي جهان سرمایه داري جنوب 
  .اشغال شد

 علم سیاست و ،از این تاریخ    
سیاستمداران که قاعدتا باید به خدمت 
اداره مردمساالر جامعه در می آمدند، 
عاملی براي کسب قدرت و امتیازات 

در این میان بخشی از  .وتبعیضات شدند
 "نیروهاي سیاسی جانب جهان 

 و بخشی جانب سرمایه "سوسالیسم
اري را گرفتند اما با اینکه بنا بر د

تجربه و و جدان تاریخی ،فکر غالب بر 
 استقالل و آزادي ي ازجامعه جانبدار

کسانی که دغدغه استقالل و ، بود 

آزادي و حق حاکمیت مردم را 
  در میان سیاستمداران، داشتند،

  . متاسفانه در اقلیت بودند
با شکل گیري احزاب سیاسی در    

 "سوسیالیسم"ه جانبداران ایران، عمد
را حزب توده و خط آن وجانبداران 
سرمایه داري را فراماسونها و احزاب 

  .وابسته به خط آنها تشکیل میدادند
در این دوره، واژه خلق و حق    

تعیین سرنوشت خلقها که از برنامه 
حزب کمونیست شوروي اخذ شده 
بود، برنامه اي که هرگز توسط خود 

د، وارد مباحثات و روسها عملی  نش
. قدرت در ایران گشتبر سر منازعات 

این حق،  هیچگاه تعریف روشن و 
شفافی  از سوي مدعیان نیافت و بنا بر 
 موقعیت و نیاز گروه هاي وابسته و
دولت مرکزي و توازن قوا بین دولت 
مرکزي و ابر قدرتها، از خود مختاري 
تا جدایی طلبی انبساط می یافت 

یج زیانباري براي مردم ومتاسفانه نتا
ایران، بخصوص مناطق محروم و 

با تبعید رضا . احقاق حقوق آنها داشت
 شدناو  شاه از ایران و جانشین

فرزندش محمد رضا، دور جدیدي از 
انگلیس و ( سیاست استعماري غرب 

در ایران آغاز ) قدرت جدید،آمریکا
شد، اینبار موقعیت استراتژیک ایران و 

 آن و نقشی را که به ذخائر عظیم نفتی
هنگام جنگ جهانی در پیروزي متفقین 

، در منازعات یافتبر قواي آلمان 
پیدا جهانی و توازن قوا جایگاه خاصی 

ایران پل پیروزي لقب گرفت و . کرد 
در عین حال محل بر خورد دو ابر 

شوروي تفاوت هاي . قدرت نیز شد
قومی وفرهنگی مردم ایران و ستمی را 

اکمیت استبدادي بر آنها که از سوي ح
را عاملی ) استبداد فراگیر( میرفت 

براي فشار به دولت استبدادي ایران 
براي کسب امتیاز میدانست و گاه از 
سوي احزاب وابسته به خود به آن 

دو جمهوري کردستان و . دامن میزد
آذربایجان که با حمایتهاي شوروي 
شکل گرفتند و سپس در معامالت 

انی شدند از آن جمله توازن قوا، قرب
  .اند
نهضت مردم به رهبري مصدق، براي    

ملی کردن صنعت نفت و پیروزي آنان 
و تالش دکتر محمد مصدق براي 
استقرار حق حاکمیت مردم بر 
سرنوشت خویش، نا رضایتی دو ابر 

استقرار . قدرت را به همراه داشت
مردمساالري در ایران که با اتکا به 

ري از  سیاست ثروت نفت و برخوردا
موازنه منفی نوید ایرانی آباد و آزاد را 
میداد، میتوانست خطري براي شوروي 
و رقیب او یعنی جهان سرمایه داري 

لذا حزب توده که وابسته به . باشد
شوروي بود، علیرغم تمامی شعار هاي 

 درضدیت با ،ضد امپریالیستی اش
مصدق با فراماسونها و دارو دسته 

ی هم آواز شد  تا بهبهانی و کاشان
کودتاي آمریکایی انگلیسی علیه 
ال . حاکمیت ملی ایرانیان ممکن گردد

اقل در تاریخ معاصر ایران، ما شاهد 
این امریم که هرگاه مردم خود وارد 
صحنه شدند، مرزهاي قومی و زبانی و 
فرهنگی را در نوردیده و به کارهاي 
  بزرگی نه تنها در ایران، بلکه در سطح 

در نهضت ملی . ه اندشتقادر گجهان 
شدن صنعت نفت نیز همراهی تمامی 
ایرانیان، بیانگر وجدان تاریخی و 
جمعی آنان در دفاع از استقالل و 

  . آزادي شد
 میالدي و دراوج جنگ 70 در دهه    

سرد بین دوقطب قدرت حاکم بر 
سرنوشت جهان، در ادبیات سیاسی و 
مبارزاتی گروه هایی که در کشورهاي 
استبداد زده که نظامشان بطور 
دیکتاتوري و اغلب از نوع نظامی آن 
بود  کلمه خلق، کلمه کلیدي و 
مبارزات خلقها براي آزادي و رهایی 
از ستم، علت وجودي بسیاري از گروه 
هاي سیاسی و فرهنگ غالب نیروهاي 
چپ در مبارزات رهایی بخش آنان 

ایران نیز که کشوري است با . بود
ی ناشی از گوناگونی هاي غناي فرهنگ

با . قومی ازاین امر بی نصیب نماند
به ( مسدود شدن تمامی فضاي سیاسی 

قول مرحوم مهندس بازرگان در 
دفاعیاتش در بیدادگاه شاه فعالیت آنها 
) آخرین تالشهاي مسالمت آمیز بود

مبارزه مسلحانه به عنوان راهی براي 
 با  بی.  مقابله با رژیم شاه به میان آمد

اعتباري حزب توده، سازمانهاي مسلح 
که اغلب طرز فکري با مبناي 
استبدادي داشتند تا آزادي، پا به 

چریکهاي .عرصه مبارزه گذاشتند 
فدایی خلق با ایدئولوژي مارکسیست 
لنینیستی و سازمانهاي مارکسیست 
کوچکتر معتقد به دیکتاتوري پرولتاریا 
بودند و مذهبیون از روحانی و غیر 

ی آن، تحت تاثیر مبارزات روحان
مسلحانه نیز از فکر راهنماي مبتنی بر 

تبلیغات . آزادي بر خوردار نبودند
وسیع از یک سو و سانسور شدید از 
دیگر سو، مانع از آن شده بود تا 

مردم کشور هاي تحت واقعی وضعیت 
. دشوآشکار  بر همگان سیطره شوروي 

لذا مدینه فاضله وبهشتی از جامعه 
ستی از این کشورها، در ذهن سوسیالی

جوانان آرمانخواه و مبارزي بود که 
مبارزه خود را در این چهار چوب 
سازماندهی کرده بودند ورهایی و 
آزادي خلق را در این اندیشه ممکن 
میدانستند و چه بسیاراز آنها که جان 
خود را یا در عملیات مسلحانه و یا در 
زندانهاي شاهی و محاکمات فرمایشی 

.   اي رهایی از استبداد شاه کردندفد
محمدرضا شاه از آنجا که پایگاه 
مردمی نداشت و نظامش بر استبداد بر 
پا بود براي حفظ رژیم نا چار به پیروي 
از سیاست موازنه مثبت بود، گاهی به 
این قدرت و گاهی به آن قدرت باج 

هر وقت او زیاده از حد به . میداد
وق حقه سرمایه داري نزدیک میشد حق

خلقها و ستمی که به ناحق بر آنها روا 
یاد آور میشوم که درتقابل با ( میرفت

استبداد حق تمامی آزادیخواهان 
بهانه ) ضایع میشد و بر آنها ستم میرفت

اي میگشت تا به خود آید و همین امر 
از سوي دیگر بهانه اي میگشت تا 
تمامیت ارضی را بهانه قرار دهد و 

ادیبخش را دفع سرکوب جنبشهاي آز
او که کردهاي . تجزیه طلبان بخواند

ایران را به بهانه تجزیه طلبی سرکوب 
میکرد، هر زمان الزم میشد براي 
مزاحمت ایجاد کردن براي کشور 
همسایه، عراق و حکومتش به جنبش 
کردهاي عراقی نزدیک میشد و به آنها 
تا اندازه اي که براي خودش 

د و هر مزاحمت نشود، اسلحه هم میدا
گاه الزم میشد، سلطان را سیاستی دیگر 

رفتار او با جنبش مردم . می آمد
کردستان عراق و معامله اي که با 

که در آن زمان از ( صدام حسین
کرد و در نتیجه ) دوستان روسها نیز بود

مال مصطفی بارزانی  و مبارزات خلق 
کرد وجه المصالحه اش شد و برخورد 

گواهی میدهد روسها با این امر، خود 
که شعار دفاع از حقوق خلقها از سوي 
برخی نیروهاي جانبدار شوروي در 
آن زمان ترفندي بیش نبود و تنها 
قربانی این معامالت،  حقوق ملی مردم 
ایران از کرد و آذري وترکمن وبلوچ 

 "خلقی "و بیشتر از آن ... و عرب و
بود که حقوقش بهانه و سپس در 

  .و فدا میشدمعادالت قدرت معامله 
 اتحاد تمامی ،، بار دیگر57 در سال 

مردم، ایران به صورت یک پارچه بر 
دیکتاتوري شورید وملت آزادي و 
حق حاکمیت خویش و استقالل وطن 

 ( -نا ممکن، ممکن شد . را خواستار شد
از نظر بسیاري از نیرو هاي سیاسی از 
جمله سازمانهایی که شعارشان مبارزه 

یم شاه استحکام داشت مسلحانه بود، رژ
ه رهایی را در نبردهاي چریکی به ار

 و -)میدانستند... و سبک و سیاق کوبا 
نظام تا دندان مسلح پهلوي با جنبش 
عمومی و بدور از خشونت مردم ایران 
سر نگون گشت نه با مبارزه مسلحانه و 

شوریدن بر . جنگ چریکی به تنهایی
حاکم جبار از حقوق انسان است و 

 ایرانی بر این حق خود عمل انسان
این حق به مانند تمامی حقوق . کرد

در انقالب ایران، چون . فرا گیراست 

آزادي و استقالل هدف بود، جایی 
حاال با گذشت . براي اختالف نبود 

بیش از ربع قرن از آن انقالب بزرگ، 
آنانی که در آن روزها حاضر بودند 

نی لیویانصافا و باال غیرتا در تظاهرات م
مردم، تفاوت و گوناگونی فرهنگی و 
زبانی حتی مذهبی مردم و حقوق 

حق حاکمیت (خلقها مطرح بود یا 
یعنی استقالل وآزادي؟ مردم ) ملی

باور داشتند که با  به دست آوردن 
آزادي واستقرار حق حاکمیت ملی، 
این حق همه است که استقرار می 
یابد و دیگر جایی براي ستم باقی 

کما اینکه . قومی چه ملینمیماند چه 
دیدند و با پوست و گوشت و استخوان 
خویش دیدند و میبینند که با استقرار 
دیکتاتوري و نظام والیی، مجددا این 
حق و تمامی حق مردم است که نقض 
شده و تا این نظام باقی است خواهد 

با سقوط پهلوي و استقرار نظام .  شد
جمهوري اسالمی، آقاي خمینی در 

 باز به  شد و ت مطلقه  سلطنسوداي
 از مردم .  پرداختسازي استبداد 

برید و به ناچار محتاج  سرکوب 
. شدبا خارج  زد و بند داخلی و 

مداخله خارجی تنها به مداخله نظامی 
چنانچه امروز در . خالصه نمیشود

ایران، گرچه آمریکا حضور فیزیکی 
ندارد، ولی به طور روزمره در سیاست 

 است و کوچکترین ایران حاضر
اعتراضی به وضعیت موجود اعم از 
صنفی و غیره به آمریکا نسبت داده 

از گروگانگیري بدین سو،    . میشود
حضور امریکا دستیار اول جمهوري 
اسالمی در سیاست داخلی و خارجی 

  .است 
دو ابر قدرت، انقالب ایران را براي    

خود خطري در منطقه بلکه در سطح 
ند و باید به هر ترتیب جهان میدانست

که شده مانع از استقرار یک رژیم 
همکاري . مردمساالر در ایران میشدند

پنهان آنان براي سد کردن جنبش 
گروه هاي وابسته . مردم شکل گرفت
در ماه هاي اول . وارد عمل شدند 

انقالب از یک سو مجددا شاهد در 
گیري هاي مسلحانه در کردستان و 

یم  شد... تان و ترکمن صحرا و بلوچس
واز سوي دیگر، مال تاریا که در 
تدارك استبداد خویش بود، از این 
در گیري ها استقبال و بعضا به آنها 
دامن زد تا به خطر افتادن  تمامیت 
ارضی ایران و استقالل آن را بهانه 
تقویت سپاه پاسداران و کمیته ها و 

تالش نیروهاي . بسیج بگرداند 
 از چپ وراست دموکرات مستقل، اعم

و مذهبی، براي پایان دادن به وضعیت 
دعوت ها به بحث . موجود عقیم ماند

هاي آزاد حول موارد مورد اختالف 
. بی جواب ماند، جزدرمواردي چند

طرح خود مختاري که به توافق 
نمایندگان حزب دموکرات کردستان 
و دولت مرکزي رسیده بود، از سوي 
نیروهاي جنگ طلب در دو طرف 

وا، که محیط آرام را براي خود دع
مناسب نمیدانستند با کارشکنی مواجه 

  . و در نتیجه عملی نشد
  .دنباله دارد

   در استقرار و استمرار،ن سیاسی وابستهنقش بازیگرا
  1- استبداد در ایران 
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سازش با بیرون و 
  سرکوب در درون؟

  
   مرداد را منکر می 28خانی و کودتاي 

شوند و یا توجیه می کنند ، مدعیند 
نست که آمصدقی که همچنان دلیل 

خواهد زادي را باز آایران استقالل و 
نکه آن روز،  می باید بجاي  آجست،  

بگوید مرغ یک پا دارد و براي امریکا 
و انگلستان چاره اي جز کودتا باقی 

رویه می کرد و » واقع بینی «نگذارد،  
  !به سازشی مطلوب ، تن می داد 
یا این آ     از این جانب  پرسیده اند 

ادعا صحیح است ؟ پاسخ می دهم  این 
ده از منطق صوري براي ادعا با استفا

غافل کردن ایرانیان از واقعیتهاي بسیار  
قصد ، از جمله، .  ساخته شده است

  :پوشاندن این واقعیتها است 
واقعیت اولی که با چنین جعل   - 1

می خواهد ایرانیان را ،گستاخانه تاریخ 
ن غافل کند ، رابطه مقاومت از آاز 

زادي با قدرت آموضع استقالل و 
هدف اینست که مقاومت را بی .  است 

مدن آارزش و تحت حمایت بیگانه در 
بسا اعتیاد به  .  بباوراند» واقع بینی « را 

قدرت نمی گذارد جاعالن بدانند، 
قدرت سلطه جو را تنها مقاومت، 

در .  محکوم به انحالل می کند 
زاد است،  آحقیقت، کسی که مستقل و 

نه مجذوب قدرت مسلط می شود و نه 
سدي سدید می شود در . ن آوب مرع

اما قدرت هرگاه نتواند . برابر قدرت 
مقاومت را بشکند و ویران کند، نمی 
تواند برخود بیفزاید و اگر نتواند بر 

  . خود بیفزاید، منحل می شود 
    اما بهوش باید بود که مقاومت در 
برابر قدرت، تنها از موضع استقالل و 

قاومت زیرا این م . زادي میسر استآ
ن آاست  که اوال  قدرت  نمی تواند 

را بشکند و ثانیا  جامعه را براي بازیافت 
. ورد آحقوق خویش به جنبش در می 

از این رو است که هر قدرت حاکمی ، 
کار اولش اینست که مخالفان خود را 

از زمانی که .  از جنس خود کند 
مخالف از جنس قدرت حاکم شد، 

، خیال یعنی قدرت را هدف گرداند
ن آزیرا یا .  سوده است آقدرت حاکم 

را  از خود می کند، یا آنرا ویران می 
کند و یا میان خود و دشمن قدرت 
طلب، مدار بسته بد و بدتر بوجود می 

ورد  و وضعیتی می شود که مثلث آ
  :ورده اند آزور پرست بوجود 

 در مدار بسته بد و بدتر، هریک علت 
ی وجودي خود را رقیب خویش م

  . شناساند 
راهنماي      به این دلیل مسلم، اندیشه 

زادي آانقالب ایران نمی توانست بیان 
چرا که اگر این بیان نبود، . نباشد 

مقاومتی که رژیم شاه را از میان 
اگر اندیشه راهنماي . بردارد نبود

( = انقالب ایران، والیت مطلقه فقیه 
بود،  با ) » روحانیان« قدرت مطلقه 

د دستگاه تبلیغاتی که در انحصار وجو
شاه بود و با وجود دستگاه تبلیغاتی 
غرب  که به معرفی این بیان بر می 

سان می توانست آن رژیم آخاست، 
مردم ایران و جهان را متقاعد کند که 
جانشین او استبدادي بمراتب سیاه تر 

  . است 
     اگر موازنه منفی که اصل راهنماي 

زادي سانسور آن مصدق بود و اگر بیا
می شوند، بدین خاطر است که می 

ن اصل و این بیان  مقاومتی را آدانند 
میسر می کند که قدرت نمی توان 

چون  چنین مقاومتی را نمی . بشکند 
بدین . تواند بشکند، خود می شکند 

خاطر است که رژیم مافیاها از بسط 
زادي وحشت می کند و آاندیشه 

  روشی جلسه ها تشکیل می دهد تا
براي کامل کردن سانسور این اندیشه 

  . بیابد 
  واقعیت دومی که جاعالن،  با بکار - 2

بردن منطق صوري ،  پنهان می کنند، 
ناتوانی خویش و ناتوان انگاري مردم 

« این امر که واقع بینی را .  است
از قدرت امریکا و » استمداد طلبیدن 

دیگر انیران می شمارند ، اعتراف به 
چرا که اگر خویشتن را . وانی است نات

توانا می دیدند، نیازي به استمدادي 
که، در واقع، به خدمت امریکا در 

  . مدن است،  نداشتند آ
 اما دیروز می گفتند بدون استمداد 

سوسیالیسم »  اتحاد جماهیر شوروي«از
در ایران پیروز نمی شود و امروز می 
گویند بدون استمداد از امریکا، 

.  سی در ایران برقرار نمی شود دموکرا
به سخن دیگر، خود می گویند همان 

جز این که . هستند که دیروز بودند 
قدرت حامی، براي دسته اي، دیروز 

دیروز . روسیه بود و امروز امریکا است 
بنا را بر ناتوانی خود و مردم می 
گذاشتند و  امروز نیز بنا را بر ناتوانی 

غافل .  رند خود و مردم ایران می گذا
از این که توانائی در اندیشه راهنماي 

زادي ، در عرفان به حقوق و آ
استعدادهاي خویش و ناتوانائی ، در 
راهنما کردن بیان قدرت و در غفلت 
.  از حقوق و استعدادهاي خویش است 

ناتوانائی را با مراجعه به قدرت امریکا 
با . نمی توان به توانائی بدل کرد 

زادي، در آصمیم در استقالل در ت
پندار و گفتار و کردار، در برخورداري 
از حقوق  و در بکار بردن استعدادهاي 
خویش است که از ناتوانائی به توانائی 

یکبار دیگر واقعیتی .  گذر توان کرد 
را باز می یابیم که سانسورکنندگان 

زادي و جعل کنندگان تاریخ  آبیان 
فل ن غاآخود و هر کس را بتوانند از 

ن این که  جامعه تحت آو . می کنند
سلطه استبداد وابسته ، خویشتن را 

اعتیاد به اطاعت از . ناتوان می انگارد 
قدرت  او را از توانائی خویش غافل 

هیچ بیان قدرتی وجود .  می کند 
ندارد که ملتی را  بر توانائی خویش 

پس براي .  ورد آعارف و به جنبش در 
زد، خود این که ملتی خود برخی

جوش برخیزد و خودجوش به جنبش 
خویشتن سازمان بدهد، نیاز به بیان 

نیاز . زادي بمثابه اندیشه راهنما دارد آ
به رهبري دارد که مروج این بیان 
باشد و مردم در جنبش را پیوسته در 
یاد حقوق و استعدادهاي خویش نگاه 

ن بیان و این رهبري آاگر .  دارد 
است، مثل همه نبود، اگر هم بر می خ

جنبشهاي خودجوش که این دو را 
مقایسه  .   نداشته اند، فرو می خوابید

سه خمینی، یکی خمینی نجف و 
دیگري خمینی نوفل لوشاتو و سومی 
خمینی تهران،  هر ایرانی را از دو 

  :گاه می کند آواقعیت 
زادیی که بر آ  واقعیت اول اینکه، بیان 

 قاي خمینی جاري شد از اوآزبان 
  نبود و

 که به  واقعیت دوم این که،  ولو دین
 و کسی در مقام  است عهدمعناي

مرجع تقلید می باید وفا به عهدي می 
کرد که در برابر دنیا ، با مردم ایران و 
اصول و اندیشه راهنماي انقالب ایران 
می بست،  اما هرگاه عقل قدرتمدار و 
معتاد به قدرت باشد،  تغییرش پایدار 

هرچند که او در تهران .  نمی شود 
نچه را آگفت تغییر نیز نکرده بود زیرا 

در نوفل لوشاتو گفته است، از راه 
مصلحت بوده است و خود را بدان 

  !متعهد نمی داند
 واقعیت سومی که سازندگان – 3

تاریخ جعلی پنهان می کنند، هویت 
توضیح این که مدعی . خویش است 

اند دموکراسی در ایران نیاز به 
نکه آحال . حمایت امریکا دارد 

. دموکراسی پوشش قدرت طلبی است 
چرا که اساس دموکراسی ، حق 

تحقق این . تصمیم یک ملت است 
حق، به تحقق دو اصل استقالل  و 

استقالل در این معنا که . زادي است آ
هیچ قدرت خارجی شریک حاکمیت 

زادي در این آبا مردم ایران نیست و 
 مقامی در درون معنا که هیچ شخص و

کشور، شریک حاکمیت جمهور مردم 
استمداد از قدرت خارجی نفی . نیست 

این دو اصل و در نتیجه ، نفی حق 
  . تصمیم یا والیت جمهور مردم است 

یا مصدق سخنی یا عملی خالف      آ
یا آ. این اصل گفته و کرده است ؟ نه 

ن روز موافق استقرار مردم آامریکاي 
چرا . ن بوده است ؟ نهساالري در ایرا
ن بود، باتفاق انگلستان آکه اگر موافق 

که از امریکا » ایرانی « و گروههاي 
. استمداد کردند، کودتا نمی کردند

ن استبداد فساد و آبعد از کودتا، حامی 
یا آ.  جنایت و خیانت گستر نمی شدند 

امروز براستی جانبدار دموکراسی 
 هستند ؟ وضعیت عراق و افغانستان

در حقیقت، .  پاسخ این پرسش است 
بر فرض هم که مساعد مردم ساالري 

  . باشد
 واقعیت چهارمی که پنهان می – 4

کنند اینست که مردم ساالري یک 
فرهنگ است و  مردم کشور خود می 

این . ورند آباید این فرهنگ را پدید 
یرانیان هستند که باید دریابند حق 
ابل تصمیم، ذاتی هر انسان و غیر ق

نقض و غیر قابل انتقال به غیر است و 
هرگاه  امریکا . این حق را بکار برند 

جانبدار دموکراسی در ایران بود، از 
هرگونه مداخله در امور کشور 

دوران مصدق، . خودداري می کرد
دوران پیدایش و بسط فرهنگ مردم 

ن واقعیت که سازندگان آ. ساالري بود
 تاریخ جعلی پنهان می کنند این
واقعیت است که نامزدهاي امریکایی و 
انگلیسی که می خواستند جانشین 

زادي آمصدق شوند، ضد فرهنگ 
بودند و این روند دموکراسی بود که با 

بدین .   مرداد متوقف شد 28کودتاي 
نها که به دست نشاندگی امریکا آقرار،  

رفته اند و می روند و کاسه داغ تر از 
ش رسمی ش شده اند و با وجود پوزآ

دولت امریکا از کودتا بر ضد مصدق،  
قربانی کودتا را مقصر می کنند تا 

را تبرئه » ایرانی « امریکا و کودتاچیان 
کنند و بیگانگی خود و بسا ضدیت 

شکار می آخویش را با دموکراسی  
  :کنند 

 واقعیت پنجمی که پنهان می کنند – 5
و با کوشش جاعالن براي بی فایده و 

وراندن  مقاومت در برابر بسا مضر با
قدرت  سلطه گر ،   ربط مستقیم دارد، 

زادي و آمقصرکردن نماد استقالل و 
مقاومت در برابر قدرت سلطه گر و 
طلبکارکردن فرومایگانی است که به 
خدمت قدرت سلطه جو رفته و 

  .  دستیارش در کودتا شده اند 
» روشنفکران «       در سرزنش 

به درست ،  » عقب مانده« کشورهاي 
اگر غرب مردم ساالري : گفته اند 

دارد ، از جمله بدین خاطر است که 
در یک دوره ، روشنفکران بهاي 

رمان مردم ساالري را آاستقامت بر سر 
پرداخته اند تا که مردم به حق خویش 

« اما در کشورهاي .  عارف گشته اند 
مردم را » روشنفکران « ، » عقب مانده 

 به قدرت کرده اند لت دست رسیدنآ
. اما این سخن تمام حقیقت نیست.  

  تا کسانی ،تمام حقیقت اینست که اوال 
براي رسیدن به قدرت و یا ماندن بر 
اریکه قدرت، به سراغ قدرت خارجی 
نروند، کشوري موقعیت زیر سلطه نمی 

چنانکه  این شاه ایران بود که .  جوید 
 به سفیر امریکا  راه حل کودتاي نظامی
بر ضد مصدق را پیشنهاد کرد و این 

قاي خمینی و دستیاران او بودند که آ
براي  استقرار استبداد خویش ، به 
سازش پنهانی با ریگان و بوش دست 

 سال در سود 8زدند و جنگی را بمدت 
امریکا و انگلستان و اسرائیل، ادامه 

 بهائی که  روشنفکران ،و ثانیا . دادند 
 استقالل و راستین و روندگان راه

زادي در کشورهاي زیر سلطه آ
پرداخته بودند و می پردازند، بسی 

بنگرید . سنگین تر بوده است و هست 
به بهائی که مصدق هنوز دارد بابت 
استقامت بی غش خویش بر پایه 

  . زادي می پردازد آاستقالل و 
      با وجود این ، اقبال او بسیار بلند 

.  است زیرا  به محک بدل گشته. است
توضیح این که هرکس به خدمت 

ید،  با دروغ آقدرت بیگانه در می 
سازي در باره او و نهضت ملی ایران 
شروع می کند و زحمت شناسائی 
هویت خویش را بر مردم کشور بسیار 

  . کم می کند 

اجی ان هم ح"
  ؟"!شریک

  
ي دادگاه  لسه، ج86 مرداد 10 در ◄

کیوان انصاري دبیر اسبق انجمن 
دانشگاه امیرکبیر  المی دانشجویاناس

تهران   دادگاه عمومی1059ي  در شعبه
  .دشبرگزار 

نعمت احمدي، وکیل مدافع انصاري    
موکلم پیش از این از  :ه استگفت

 دادگاه انقالب به اتهام 6ي  سوي شعبه
امنیت ملی و توهین به  اقدام علیه
 سال و نیم حبس تعزیري 4مقامات به 

  .محکوم شده بود
 مرداد، یوسف موالئی ، 10 در ◄
کیل مدافع مریم ضیاء، یکی از و

 85خرداد 22ي تجمع  متهمان پرونده
 ماه حبس و 6موکلش به  از محکومیت

 سال 2 ضربه شالق تعلیقی به مدت 10
ه انقالب خبر داد از سوي دادگاه

   .است
فعاالن حقوق بشر در  مرداد ، 10 در ◄

بطه با را در : داده اندایران گزارش 
 16طرح موسوم به امنیت اجتماعی و 

دو تن از  ،اعدام دو مرحله اي اخیر 
اعدام شدگان به نام هاي فاضل 

و حاجت مراد محمدي از  رمضانی
اعضاي ایل بختیاري بودند که در 

با نیروهاي  گذشته در پی درگیرشدن
سپاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم 

در   سال10این دو حدود . شدند
ندان گوهر دشت کرج بسر می ز

 .بردند
 تن دیگر از 5همچنین مطلع شدیم     

شدگان بر پایه مستندات سالها  اعدام
در زندان بسر می بردند و اساسا در 

بازداشت و یا محکوم نشده  طرح مزبور
حسین روح زاده، ابوالفضل . اند

حسینی ، سرور  صادقی ، بابک دوست
 2 از سارانی و سیامک دوستی به ترتیب

زندان قزل حصار   سال بود که در8تا 
 .زندانی بودند

، به گزارش فعاالن 86 مرداد   11 در   ◄
ــور محمــد  ــشر در ایــران ،  ن حقــوق ب
اسماعیل بهـی ، حلـیم شـه افـشین در           
زاهدان ، مجید کاووسی فـر ، حـسین         
کاووسی فر در تهران طی روز گذشته       

  . اعدام شدند
م این افراد به جـرم محاربـه بـه اعـدا        

ــن    ــن از ای ــد دو ت ــده ان ــوم ش محک
زندانیان که در زاهدان به دار آویخته     
شدند جهت ایجاد رعب و وحشت در        
آن منطقه و جلوگیري از خیزش هاي       

  .عمومی  در ملع عام اعدام شدند
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