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 سپاهي تند روغاز شد، زورقهايآ، سه روز پيش از سفر بوش كه با سفر به اسرائيل 2008 ژانويه6يك شنبه:انقالب اسالمي
 بايد بدان ،وري شده در فصل اولآ نظرهاي گرد با كدام هدف ؟  اين پرسشي است كه خبرها و. پاسداران مسئله اي ساخت

  . پاسخ دهند 
، حكومت بوش نقش اول را در بحران سازي بازي كرده اين بار.  خليج فارس مي پردازيم     در فصل دوم،  به بحران سازي در

 و سپس 1 + 5 نخست به كشورهاي ،ه به خاطر سفر بوش به منطقه و زمينه سازي براي قبوالندن قطعنامه سوماز جمل. است 
  .به شوراي امنيت 

  .ن سان كه هست باز خواهند گفت آ وضعيت را ،با امريكا بر سر عراق و  نيز اتمدر فصل سوم ، خبرهاي گوياي روابط رژيم 
اين .  مي افكند مختلف  پرتو از جهات ،اسي ايرانايران مي خوانيد كه بر وضعيت سي     در فصل چهارم، گزارشي خبري از 

 ناتواني  گرايشهاي راست رژيم ،ي گيرد  مديريت مافيائي ورزش كشور، نامزدهاي جانشيني  خامنه ايگزارش از جمله در بر م
  ... تهديد مي كند و خطري كه جان حسن خميني را ،  سر نامزدهاي نمايندگي مجلس هشتماز توافق بر

  .قسمت دوم تاريخچه حزب اهللا را مي يابيد ، فصل چهارم   در 
   

  
  

  مظهر ذلت
 4صفحهدر 
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   4ص : عراق– اتم –! به ايران ...  سپردن كنترل خليج فارس و- رابطه با امريكا ؟◄
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  :پرسش اول * 

. با رژيم خمالف هستند ، مهگان    مردم ايران
هنا، يک اکثريت بزرگ خمالفت خود را در آاز 

شکل ريخنت به خياباهنا و خواستار تغيير شدن 
و يک  اقليت کوچک اين . ابراز  منی کند 

با توجه به رفتار . خمالفت را ابراز می کند 
اکثريت بزرگ، زمان، زمان پرداخنت به تشکيل 

لرتناتيو می بايد آزيرا . لرتناتيو  نيستآ
يند رسيدن مردم به تصميم و گذار از آحاصل فر

زمان ، زمان ايفای .  تصميم به عمل باشد 
کسی است که نياز به . نقش سخنگوئی مردم است 

ن آخواست مردم را اظهار کند ولو خود خمالف 
. مهان کار که مخينی در دوران انقالب کرد .باشد

زادی آ  بنی صدر بدين خاطر که بر سر عهد با 
مانده است و نيز بداجنهت که توانست بيانگر 

 در صد مردم به او رأی ٧۶خواست مردم بشود و 
  .يدآ بر  سخنگوئی ، می تواند از عهدهدادند

   :پاسخ به پرسش اول ●
  اين صحيح است كه بديل را مردم در جريان تصميم و گذار از تصميم به - 1

اما  اين نيز راست است كه جريان . عزم و عمل و در جريان عمل مي سازند 
ن مي گرود و رهبري آتصميم، جريان پيدايش انديشه راهنمائي كه جامعه به 

هرگاه مردم نخواهند خود در رهبري شركت كنند، و .  ن نيز هست آسازگار با 
در جريان تصميم و گذار به عزم و عمل،  رهبري سازگار با انديشه راهنما پديد 

اگر . نيايد، همان وضع تكرار خواهد شد كه با پيروزي انقالب ايران پيدا شد 
ن را تعيين تكليف آدر اولين انتخابات رياست جمهوري شركت كردم و دليل 

، بهاي الزم را  سوي مردم دانستم، بدين خاطر بود كه مردم در جريان انقالباز
از اين رو، در پاسخ  .  به رهبري سازگار با انديشه راهنماي انقالب نداده بودند

قاي حبيبي كنار بروم، در جلسه شوراي آكه خواسته بود به سود  قاي خمينيآ
سخن از . هوري بميان نيست سخن از انتخاب كسي به رياست جم: انقالب گفتم 

قايان روحانياني كه دركار تصرف آتوضيح اين كه شما . تعيين تكليف است 
مدند آدولت هستيد، مدعي مي شويد كه شما جلو افتاديد و مردم پشت سر شما 

مردم حركت كردند و زماني دراز از حركت مردم . واقعيت عكس اينست . 
يا آفردا بايد معلوم شود . ردم بپيونديد گذشت تا شما تصميم بگيريد به جنبش م

زادي و رشد بر ميزان عدالت و اسالمي بيانگر آچون مردم خواستار استقالل و 
ن طور آاين اصول و فضاي باز معنوي بوده اند و هستند انقالب كرده اند و يا 

  .كه شما مدعي هستيد از شما دنباله روي كرده اند 
( بانيت به خود مي پيچد و از توهين و تحقير مردم     اين امر كه مالتاريا از عص
 باز نمي ايستد به دين خاطر است كه چرا مردم )... مردم عقل و شعور ندارند و 

بني صدر را برگزيدند و اين واقعيت كه روشنفكرتاريا  اعتراف به وجدان 
جمعي غني مردم را، امضاي حكم مرگ خود مي انگارد و در اصرار بر ناداني و 

 دليلي ديگر كه انتخاب ، از مالتاريا گوي سبقت مي برد، ي شعوري مردمب
زاد و آاولين رئيس جمهوري و منتخب مردم سند زنده ايست بر عقل جمعي 

دلبستگي مردم ايران به مردم ساالري و مخالفتش با مبلغان قدرت خودكامه از 
شركت در هر قماش و باالخره، كوشش براي جبران تأخير در قبول مسئوليت 

  . زادي آرهبري و ايجاد رهبري سازگار با بيان 
     اما تا انتخاب رئيس جمهوري، ستون پايه هاي قدرت جديد ساخته و در 

شكار شدن هويت آن جنگ و آگروگانگيري و به دنبال . دست مالتاريا بودند 
ن شد، و آزمايشي كه ايران صحنه انجام آ كه به يمن ابتال و (قاي خميني آ

و نقشي كه او برعهده گرفت مانع از استوار شدن رهبري ) شكار شد آيت او هو
  .  زادي در كار خود شد آسازگار با بيان 

  : هرگاه نخواهيم تجربه را تكرار كنيم
 2صفحهدر 
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   گلزار
  آينده ايران با حكومت احمدي نژاد ؟

  
رات مسئولين رژيم واليت فقيه وابسته به  در صد بودجه رژيم طبق اظها60

رژيم نفت را مي فروشد ، بخش عمده آن را در بانك مركزي به . نفت است 
عنوان حقوق در اختيار كارمندان قرار مي دهد به به ريال عوض مي كند و 

يعني دالر را تبديل به . و بخش ديگر آن را بصورت  واردات خرج مي كند 
در واقع خرج و دخل مي شود . ر داخلي مي فروشد كاال مي كند و در بازا

  . پس نفت نقش حياتي در اقتصاد بازي مي كند . دالر 
  . وضعيت نفت ايران را با هم بررسي ميكنيم 

 هزار بشكه اعالم 200در شرايط فعلي توليد نفت ايران حدود چهار ميليون و 
فت طبيعي شده كه اگر بخواهيم كاهش ساالنهء حدود پنج تا شش درصد ا

هاي نفت را نيز در نظر بگيريم تا پنج سال آينده توليد روزانهء ايران به  چاه
 توليد تا پنج سال آينده به سه ميليون بشكه خواهد رسيد كه اين مقدار 

  . مصرف خواهد شدايران ها  عنوان خوراك پااليشگاه
ادركننده  تا پنج سال آينده ايران موقعيت خود را به عنوان صبه  اين حساب 

 10رويه و رشد   در صورت عدم مهار مصرف بيو . نفت از دست خواهد داد
خام فروشي را از دست  درصدي مصرف در كشور، ايران نه تنها موقعيت نفت

هاي پااليش شده براي رفع نياز  دهد بلكه ناچار به مصرف كل فرآورده مي
 در صورت ادامه البته برخي از كارشناسان معتقدند. داخلي خود خواهد بود

  . روند فعلي مصرف در آن زمان نيز ناچار به واردات فرآورده نيز خواهيم بود
 14صفحهدر 

   ابوالحسن بني صدر                

   سخن گوئي، انتخابات، بي تفاوتي، منزلت زن

!ديگ بحران نبايد ازجوش بيفتد   
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 مردم را دائم مي بايد به حق و – 1 /1
بنا بر حقشان . مسئوليت خويش بخوانيم 

بر رهبري جامعه خود، مسئوليت بزرگ 
. و ارزشمند عمل به اين حق را دارند 

  در حقيقت،
زادي كه بيانگر حقوق آ بيان – 2/ 1

فردي و جمعي مردم را، تشريح مي 
ستها يي كه ترجمان حقوق كند و خوا

زادي هستند و او بر آو منطبق بر بيان 
مي شمارد، مي بايد  با پيدايش و رشد 
مديران و مديريت مردم ساالر همراه 

  . باشد
نجا كه هم در انقالب آ از –3 / 1

مشروطيت و هم در نهضت ملي كردن 
 ، 57صنعت نفت و هم در انقالب بهمن 
 به كار استقرار دولت مردم ساالر

شكست انجاميد، پيشاپيش،  ستون پايه 
هاي قدرت خودكامه مي بايد به مردم  
شناسانده شوند و تدابيري كه براي 

ن ستون پايه ها و نشاندن آبرداشتن 
ستون پايه هاي دولت حقوق مدار، در 
دوران كوتاه رياست جمهوري نخستين 
منتخب مردم كشور اتخاذ و بكار برده 

 به اجرا شدند، در جريان تحول،
  . گذاشته شوند 

 مردم مي بايد اطمينان پيدا كنند – 2
كه بيانگر خواستهايشان، بدانچه مي 

در حقيقت، وقتي .  گويد باور دارد 
قاي آمد و غش آمحك تجربه بميان 

خميني عيان شد، گرچه مردم هنوز 
فرصت عمل داشتند و مي توانستند 

يند، اما ترسها، از جمله ترس از آبيرون 
 ريختگي عمومي اوضاع كشور و بهم

... استفاده دشمن متجاوز از فرصت و
مانع از برخاستن و پايان دادن    به 

  . فرعونيت براي هميشه شد 
ن تجربه كه تكرار تجربه ها آ     نتيجه 

در انقالب مشروطيت و جنبش ملي 
كاشاني و بقائي ( كردن صنعت نفت 

بود، بايد  اين شده باشد كه ... )  و
ما ( نچه گفته مي شود آم  ميان مرد

تميز قائل ) من قال( و گوينده ) قال 
ن آ، »ماقال « در قبول يا رد .  شوند 

را با ميزان حق بسنجند و در قبول يا 
، او را نخست به خاصه »من قال« رد 
  هاي

» زبان عامه پسند و عامه فريب « 
سان تر از آن خاصه ها، آاز . بسنجند 

  : اين خاصه است همه در بكار بردن،
 فريبكار دلبخواه هاي مردم را مي 

نها را در گرو آگويد اما عملي شدن 
رسيدن به هدفي قرار مي دهد كه او 

براي مثال، مي . برايشان تعيين مي كند
  :گويد 

 واليت با جمهور مردم است و يا ميزان 
  . رأي مردم است

ن آهرگاه بدين حق باور داشته باشد، 
 از تغيير رژيم نمي را موكول به بعد

كند و در دم، اصل را به اجرا مي 
از مردم مي خواهد تمامي . گذارد 

فرصتها را براي استقرار واليت جمهور 
خود نيز روشهائي . خود، مغتنم بشمارند 

را كه مردم مي توانند براي استقرار 
واليت جمهور خود بكار برند، پيشنهاد 

 در استبدادي ترين رژيم ها،. مي كند 
هنوز فرصتهاي فراواني وجود دارند 

نها، مردم مي توانند آكه با استفاده از 
. حق رهبري خويش را اعمال كنند

بديهي است مردمي كه قرنها در 
استبداد زندگي كرده اند،  از بكار 
. بردن استعداد رهبري خود مي ترسند 

حتي در محيط خانواده، تن به استقرار 
.  هند ن نمي دآواليت جمهور اعضاي 

با وجود اين، تجربه انقالب ايران كه 
بطور نسبي تبلور واليت جمهور مردم 

وري آ، مي بايد دائم به مردم يادبود
ن تجربه آنها خواسته شود آشود و از 

در هر محيط . ارزشمند را رها نكنند 
كه مي توانند، همان تجربه را از سر 

ترش آ بگيرند و از راه  نقدآن، كار
  . سازند 

   در اين جا، اين پرسش پيش مي    
  :يد آ
  
يا شركت در انتخابات يكي از آ

نهم در سطح كشور، آفرصتها، 
براي بكار بردن حق رهبري 
مردم كشور نيست ؟ اگر چنين 

ن زبان آفرصتي هست، تحريم 
عامه پسند و عامه فريب است و 

  ن؟آيا فراخواندن به شركت در 
 واليت رهبري بر اصل برادري و – 1
ابري و حق هر انسان عضو يك بر

در جامعه هائي كه از اين . جامعه است 
حق محروم بوده اند،  انتخابات را مي 
توان فرصتي براي اعمال حق واليت و 

در برابر، هرگاه . حاكميت شمرد 
پيروي از واليت « شركت در انتخابات، 

مطلقه يك تن بر جان و مال و ناموس 
نه تنها معنا دهد، ديگر » جمهور مردم 

فرصتي نيست براي بكار بردن حق 
رهبري كه فرصت اعتراف حقيرانه 
ايست به نداشتن اين حق و اطاعت از 

  . واليت مطلقه زور
واليت مطلقه فقيه محال است و در      

زيرا  .  واقع، واليت مطلقه زور است
،  به حاكميت مطلق يكي بر همه

) زور ( = ضرورت، حاكميت قدرت 
از جمله به اين . مي شود مطلق بر همه 

دليل ساده كه واليت جمهور مردم، 
نياز به برادري و برابري و در كار 

مدن ميزان عدل دارد و واليت مطلقه آ
يكي بر همه، نيازمند دادن اختيار جان 
و مال و ناموس و نيز چند و چون باور 

  . هر انسان به او 
بدين قرار، اگر اسالم دين الاكراه 

  .نستآفقيه ضد مطلق باشد، واليت 
    بنا بر اين، تحريم چنين انتخاباتي، 
اظهار اراده استوار بر مطالبه حق 
جمهور مردم بر رهبري و قيام براي به 

  . وردن اين حق است آعمل در
 بدين قرار،  وقتي شركت در – 2

انتخابات بمعناي اعتراف به سلب حق 
خود بر حاكميت است،  فراخواندن 

ن، بكار بردن زبان آر مردم به شركت د
فريب و فراخواندن  مردم  فريب  

  .  است 
    بيهوده نيست كه مردم فريبان  
هيچگاه به مردم  نمي گويند واليت با 
جمهور شما است و انتخابات وقتي معنا 

ن شما آمي دهد كه حق حاكميت از 
بنا بر اين، ولو همه شما مردم  به . باشد 

 فقيه اتفاق، رأي به واليت مطلقه
بدهيد، رأي شما ناقض حق شما و در 
حقيقت، رأي به واليت مطلقه زور است 

.  
زيرا . آنها  منطق صوري بكار مي برند 

اين حقيقت را با پوششهاي فريبنده مي 
  :اين پوششها از آن جمله اند. پوشانند 

 گفتيم اگر به نامزد به شما مردم «●
اصالح طلب رأي ندهيد، احمدي نژاد 

حاال . وري مي شود و شد رئيس جمه
هم مي گوئيم اگر در انتخابات مجلس 

ن مجلس هم آهشتم شركت نكنيد، 
  »!مثل مجلس هفتم خواهد شد 

     وقتي از آنها پرسيده ميشود كه فرق 
  » اصالح طلب « مجلس 

 » اصول گرا « و مجلس ) مجلس ششم ( 
اگر : در چه بود ؟ پاسخ مي دهند

نين مجلس ششم را نگذاشتند قوا
مطلوب مردم را تصويب كند، قوانين 

ور و ضد خواستهاي مردم را آاختناق 
  . هم تصويب نكرد 

     اما اين استدالل، جز ترساندن مردم 
.  از بدتر براي رأي دادن به بد نيست 

  : غافل از اين كه

 مدار بسته بد و بدتر، همان -1 / 2
ن آمداري است كه مردم ايران در 

نها آ بدترين ها بر .زنداني شده اند 
بدها و بدترها، . حكومت مي كنند 

مردم را از بدترين ها مي ترسانند كه 
بيائيد به ما رأي بدهيد وگرنه بدترين 

حال . ها بر شما حكومت مي كنند 
نكه، در حكومت خاتمي، بدترين ها آ

» اصالح طلبها « حكومت مي كردند و 
نها نمي آكاري جز پوشش شدن براي 

ز زماني كه پوشش دريده و ا. كردند 
شكارا در معرض ديد آماهيت رژيم 

مده آجهانيان است،  اين امكان بوجود 
است كه مردم بدانند واليت مطلقه 

بنا .  فقيه در واقع چگونه رژيمي است 
بر اين، اين فرصت بزرگ براي مردم 

 مدار  ازمده است كهآكشور بوجود 
تحريم . بسته بد و بدتر بيرون روند 

خابات، فرصتي است براي روي انت
 شركت در واليت جمهور وردن بهآ

 واقعي كه  انتخاب ي انتخابمردم و
مردم ساالري و رهبري مردم ساالر 

   . است
 اين ادعا كه اگر مردم به ما رأي –2 / 2

بدهند، دست كم خيالشان راحت است 
تصويب نمي ... ور وآكه قانون اختناق 
مطلقه زيرا واليت . كنيم، فريب است

فقيه كه خود را فوق قانون اساسي مي 
ور كردن آداند، براي اقدام به اختناق 

فضاهاي ابعاد سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي جامعه، نياز به 

عالوه بر اين كه قوانين . مجلس ندارد 
ور، تصويب شده و در اختيار آاختناق 

مجلس ششم، حتي . استبداديان هستند 
توضيح . ر را بد كندبدتنتوانست يك 

ور مطبوعات را آاين كه قانون اختناق 
. ورتر كرد آمجلس پنجم اختناق 

مجلس ششم  نتوانست اين قانون را 
همان كند كه پيش از مصوبه مجلس 

 حكم حكومتي مانع از زيرا. پنجم بود 
افزون بر اين، به سازمانهاي . ن شد آ

غير قانوني، جنبه قانوني داد و بودجه 
  .نها مقرر كرد آگفت براي هاي هن

  :  به شما مردم مي گوئيم «●
بنا . رمان طلبي استآواقع بيني غير از 

بر واقعيت گرائي، با توجه به وضعيت 
ايران و اوضاع منطقه، روش اصالح 
تدريجي رژيم را مي بايد در پيش 

شركت مردم در انتخابات، هم . گرفت 
موزش عملي بكار بردن حق آ

اقتدار «  مردم به حاكميت است و هم
ها مي گويند در صحنه حضور » گرا 

دارند و حاكميت را  حق خود مي 
تحريم انتخابات،  مردم را از .  دانند 

 10اين دو كار باز مي دارد و به اقليت 
   درصدي امكان مي دهد  15تا 
ها را بر سرنوشت كشور » اقتدارگرا « 

  ». حاكم كنند 
و بسا    اين استدالل كه بظاهر قوي 

اقوي دليل دعوت كنندگان به شركت 
در انتخابات است، در همان حال كه 
واقعيت را از ديد عقول فردي و 
جمعي مي پوشاند،  دروغهاي موجود 

  :شكار مي كند آدر استدالل را 
  اعتراف است به حق حاكميت - 1

مردم و نيز اثر حضور مردم در صحنه 
بمثابه صاحبان حق و نه كف زن براي 

اما هرگاه بنا بر اين باشد . بان حق غاص
كه مردم از راه رأي دادن حق 
حاكميت خويش را بازيابند، الجرم، 
مي بايد به نامزدهائي  رأي بدهند كه 
استقرار اين حق را موضوع كوشش 

يا چنين كساني آاما . خود مي كنند
حتي مي توانند نامزد انتخابات شوند ؟ 
اه بر فرض كه توانستند و به مجلس ر

يافتند، بنا بر همان واقع بيني، نمي بايد 
حكم « و » شوراي نگهبان « تابع 

  بمانند ؟بگردند و  » حكومتي 

  مردم براي اين كه حضور خود - 2
» اقتدارگراها « در صحنه را به رخ 

بكشند، دست كم مي بايد رأئي بدهند 
كه بطور شفاف ، رأي به نفي حاكميت 

 سال  خرداد2در . نها تلقي شودآ
ن آنتيجه . ، چنين رأيي را دادند1376

« شد كه امروز، دولت در تصرف 
چرا ؟ زيرا  يكي . ها است » اقتدار گرا 

به اين دليل كه منتخبان معرف 
خواست مردم نبودند و بقاي در رژيم، 
به هر قيمت، را ترجيح دادند و ديگري 
به اين دليل كه در محدوده رژيم 

يك نوع اصالح واليت مطلقه فقيه، تنها 
ئي آن افزايش كارآممكن است و 

پس از راه .  واليت مطلقه فقيه است 
اتفاق نبود كه در حكومت خاتمي، 
اقتدارهائي كه واليت مطلقه هنوز از 

ن واليت آن خود نكرده بود، نيز، از آ
  .مطلقه فقيه شدند

 تا 10 در ايران، نمايندگان اقليت – 3
 . درصدي نيز حكومت نمي كنند 15

زيرا واليت مطلقه فقيه يعني اين كه 
قايان خميني و آ. مردم رأي ندارند 

خامنه اي و مشكيني و مصباح و جنتي 
« تصريح كرده اند و مي كنند كه ... و

مشروعيت خود را نه از رأي » رهبر 
مردم كه از گزينش خداوند بدست مي 

 تا 10بدين قرار، حتي همان .  ورد آ
 انتخاب زاديآ درصد مردم نيز 15

، به نهاآكردن را ندارند و منتخبان 
نها، صاحب واليت نمي آنمايندگي از 

بلكه خدمتگزار ولي امر مي . شوند 
  . شوند 

     بدين قرار، زبان، زبان فريب است 
. زيرا به جاي اعتماد دادن، مي ترساند 

مهمتر از اين، كساني كه از رهگذر 
مي شوند، » انتخاب «اينگونه فريبها 

ي رهبري مردم ساالر را اشغال مي جا
كنند و مردم را از  برخاستن براي 
احقاق حق خويش و ايجاد رهبري 

  . مردم ساالر باز مي دارند 
 در فرصتهاي ديگر، به مسئله انتخابات  

  .باز  خواهم  پرداخت 
  

  :پرسش دوم * 
     مردم ايران 
اکثرَا با رژيم خمالفند 
و خمالفت خود را  بطور 

گاه،  بر آو نا گاه آ
ورند و رژيم آزبان می 

.   را انتقاد می کنند
هنا هم آهنگامی که با 

صحبت می شويم، از سير 
تا پياز رژيم را به 

. باد انتقاد می گيرند
می خواهم بگويم حبث در 

ن  آباره رژيم و نقد 
در جامعه حبد وفور است 

با وجود اين که می .  
دانند سياستهای رژيم 

ورده  آپدرشان را در
است، اما مهدلی و احتاد 

.  و جنبش وجود ندارد 
مردم در چنان بی 
تفاوتی هستند که گوئی 

می . در خواب هستند 
بينند چه باالهائی 

يد اما آبرسرشان می 
مثل اين که حس برخاسنت 
و اعرتاض کردن را 

 . ندارند 
     می توان گفت 
مردم بر دو دسته اند 

يک دسته انتقادها : 
شنوند اما راه را می 

حلی منی يابند و دسته 
ديگری که بی قيد 
هستند و امهيتی برای 

مسائل مربوط به 
جامعه و حبث در باره 

.  ن قائل نيستند آ
به نظر مشا علت اين 
بی تفاوتی چيست و چه 
بايد کرد برای اين که 

تفاوتی  مردم از بی
 خارج شوند؟ 

  
  : پاسخ پرسش دوم ●
 پرسش بعمل نآ نظري كه بر پايه  - 1
توضيح اين . مده است، متناقض است آ

كه اگر همگان ناراضي هستند و رژيم 
را  انتقاد مي كنند پس از بي تفاوتي 

به سخن ديگر، بي . خارج شده اند 
تفاوتي در برابر رژيم، جاي خود را به 

.  ن داده است آمخالفت زباني  با 
حقيقت اينست كه جامعه از بي تفاوتي 

اينك هم مي داند اين خارج شده و 
رژيم را نمي خواهد و هم مي داند 

نها آحتي . كدام رژيم را مي خواهد 
كه حاضر به بحث در باره مسئله هايي 
كه رژيم برايشان مي سازد نمي شوند، 
بگواهي رفتارشان، هم مي دانند اين 
رژيم دائم مسئله مي سازد و مسئله بر 
مسئله مي افزايد و هم مي دانند كه 

م مسئله ساز نمي تواند مسائلي را رژي
اما چون خود . كه مي سازد حل كند 

را بكاري توانا نمي بينند و يا گمان مي 
زبان سرخ سر سبز مي دهد بر « برند 
، از ورود در بحث و انتقاد »باد 

با وجود اين، . خودداري مي كنند 
  .پاي عمل مردم مي لنگد 

  مردمي كه از بي تفاوتي خارج - 2
اند، هنوز تصميم نگرفته اند به شده 

مي پرسيد چرا ؟  . ورند آجنبش روي 
شما كه در ايران هستيد مي بايد خود 
در پي يافتن پاسخ اين پرسش مي 
شديد و با پرس و جو، علتهاي روي 
نياوردن به جنبش را مي يافتيد و مي 
پرسيديد چه بايد كرد براي اين كه 

  علتها از ميان بر خيزند ؟ 
 سه دهه، بطور مداوم با بي      طي

در پي . تفاوتي مبارزه شده است 
موفقيت نسبي در خارج كردن جامعه 
از حالت بي تفاوتي،  علتهاي گريز از 

وردن به جنبش آمسئوليت و روي 
نها  آمطالعه و براي از ميان برداشتن 

در نوشته و مصاحبه ها، . كار شده است 
ن وردآباز. راه حلها پيشنهاد كرده ام 

، ن كارها در پاسخ اين پرسشآهمه 
 با وجود . خود كتابي بزرگ مي شود 

اين، از اين پس سعي خواهد شد 
موانع جنبش و چگونگي از ميان 

.  نها  را موضوع بحث كنم آبرداشتن 
در پاسخ به پرسش اول، دو مانع اصلي 
و راه از ميان برداشتنشان موضوع بحث 

تا پرداختن تفصيلي به . شده اند 
موضوع، يك مانع بزرگ ديگر، را 

  :موضوع بحث مي كنم 
  سه شب پيش، يكبار ديگر اين -1 / 2

چه عيب و : پرسش را از خود كردم 
علتي در مردم هست كه سبب مي شود 
عمر حكومتهاي انسانهاي خدمتگزار 
كوتاه و عمر حكومت زورگويان خائن 
به مردم دراز است ؟ در طول تاريخ 

ت خدمتگزاران به ايران، دوران حكوم
. ايران و مردم ايران، كوتاه بوده است 

در دوره هاي ضعف و انحطاط، عمر 
حكومتهاي اين طور كسان باز هم 

ن آداليل عمومي . كوتاه تر شده اند 
  :اينها هستند 

 مردم از دخالت در امور دولت ●
  .ممنوع بوده اند 

  15صفحهدر 
  

  سخن گوئي، انتخابات، بي تفاوتي، منزلت زن
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رسي بودجه كشور را از  بر،مدر فصل پنج
و در  . ، مطالعه مي كنيد لم ژاله وفاق

فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق 
انسان و اعتراض ها به اين تجاوزها را مي 

  :وريمآ
 

تش زير ديگ آ
 كار ،بحران گذاشتن

كيست و از چه رو 
  :است ؟

 
 ،زورقهاي سريع السير سپاه

سه ناو جنگي امريكا را 
  !:تهديد كردند ؟

  
،  ) 86 دي 16 ( 2008 ژانويه  6 در ◄
 ،ورقهاي سريع السير سپاه پاسدارانز

محمد . ئي را دور زدند ناوهاي امريكا
 سخنگوي وزارت خارجه ،علي حسيني

نچه روي داده است، يك آ: گفت 
بسيار از اين اتفاق . اتفاق عادي است 

اين بار، امريكا . ها روي مي دهند 
سپاه .  واقعه را بزرگ مي كند 

 7 : 40در ساعت : پاسداران نيز گفت 
 دي ماه، برخوردي ميان 16صبح 

 ،روي دريائي ما و ناوهاي امريكائيني
مده است اما در آبوجود حادثه اي 
 هيچ امر غير عادي وجود ،اين حادثه

نيروي دريائي سپاه در .  نداشته است 
تنگه هرمز گشت زني مي كرده اند و 
مراقب ورود و خروج كشتي ها به 

سه ناو جنگي  .  خليج فارس بوده اند
بهاي خليج فارس آامريكائي وارد 

شدند و بنا بر معمول، شناسائي و مورد 
كشتي هاي . سئوال قرار گرفتند 

امريكائي نيز، مثل گذشته، شماره 
شناسائي خود را دادند و به راه خود 
   .ادامه دادند بدون اين كه اتفاقي بيفتد

) 2008 ژانويه 10 ( 86 دي  20  در  ◄
ون رژيم نيز گفتگوي راديوئي تلويزي

، ييامريكايك افسر پاسدار را با يك ناو 
افسر پاسدار از هويت . پخش كرد

كشتي پرسيد به او جواب داده شد و 
چون از سرعت و موقعيت كشتي 

بهاي بين آپرسيد، پاسخ شنيد در 
  . المللي هستم 

     خبرگزاري فرانسه گزارش مي كند 
ي كم كه ايران اين حادثه را امر

اما وزارت .  اهميت  توصيف مي كند 
پيام سرنشينان : دفاع امريكا مي گويد 

زورقهاي سريع السير ايران را ضبط 
ن، ناوهاي امريكائي آبنا بر . كرده ايم 

 گوينده :به غرق شدن تهديد شده اند 
ايراني به سرنشينان  كشتي امريكائي 

يم و آمن  بطرف شما مي :  گفته است 
ه شما را به قعر دريا مي در دو دقيق

  .فرستم 
     مقامات وزارت دفاع امريكا مي 

هيچ تيري بسوي قايق ها : گويند 
ناوهاي امريكائي به . شليك نشد 

  و destroyer و cruiserموشكهاي 
frigate اما ترجيح .  مجهز بوده اند

  .داده اند واكنشي ابراز نكنند 
 ژانويه 8(   روزنامه ايندپندنت ◄

حادثه خليج فارس را جدي  ) 2008
ترين برخورد نظامي امريكا با ايران  در 

چرا . زمانهاي اخير توصيف مي كند 
كه  هيچ نمانده بود كه ناوهاي 
امريكائي بروي زورقهاي ايراني كه 

نها را تهديد به غرق شدن مي كرده آ
  . تش بگشايند آاند، 

 كه وزارت دفاع امريكا اي        حادثه
ستانه سفر آتشار داد، در ا انجزئياتش ر

.   بوش به خاورميانه روي داد يودبلژرژ 
 تفنگدار 15يك سال پيش كه ايرانيان 

دريائي انگلستان را دستگير كردند، 
مقامات امريكائي تهديد كردند كه 
هرگاه چنين حادثه در مورد قواي 
امريكا روي دهد، امريكا بالدرنگ 

  .  واكنش نظامي ابراز خواهد كرد 
در :         يك مقام امريكائي مي گويد 

.  متري سه ناو امريكائي بوده اند 200
فرمانده : مقامات امريكائي مي گويند 

ماده صدور دستور آيكي از ناوها 
شليك بسوي زورقهاي ايراني بود كه 

  . اين زورقها عقب كشيدند و دور شدند 
       يك سخنگوي وزارت دفاع مي 

ين عمل تحريك اين جدي تر: گويد 
.  ميزي است  كه تا به حال ديده ايم آ

كاخ سفيد به ايران هشدار داد كه 
مورد اغماض » عمل خصمانه « اينگونه 

سخنگوي .  قرار نخواهد گرفت 
وزارت خارجه امريكا، مك كوماك ، 

امريكا  با رفتار ايران وقتي : مي گويد 
نسبت به امريكا و يا دوستانش در منطقه 

  . شد، برخورد مي كند خصمانه با
 هدفهاي بوش از سفر به      يكي از
كشورهاي  اطمينان دادن به ،خاورميانه

 در برابر ،خليج فارس است كه امريكا
در ماه . واهد نها حمايت خآايران، از 

 پايتخت بحرين ، ،گذشته كه در منامه
بر سر امنيت منطقه، اجتماع شد، 

ل نده كدرياساالر ويليام فالون، فرما
، گفت رفتار قواي امريكا در خاورميانه

ايران . ايران براستي يك مسئله است 
رفتاري را در پيش گرفته است كه 
هدفش توسعه بي ثباتي در منطقه است 

و دريادار كوين كوس گريف افزوه .  
 ،نگراني عمده از بابت ايران: بود 

اقدام اين كشور به بستن تنگه هرمز و  
ي بازرگاني است بستن راه بر كشتي ها

مين ها و موشكها و هواپيماهاي .  
تاكتيكي و زير دريائي و كشتي ها و 
زورق هاي جنگي را براي بستن تنگه 

  . بكار خواهد برد 
 درصد نفت كه به سوي 45      حدود 

كشورهاي دنيا حمل مي شود، از تنگه 
بعد از .  هرمز  عبور داده مي شود 

ارس، انتشار خبر برخورد در خليج ف
 سنت افزايش يافته و به 49بهاي نفت 
.   سنت رسيد 40 دالر و 98بشگه اي  
 درصد نفت مورد مصرف 20نزديك به 

دنيا، توسط نفت كش ها از طريق  تنگه 
اگر تنگه هرمز .  هرمز  حمل  مي شود 

 17مسدود شود،  تنها جزء ناچيزي از 
ميليون بشكه اي كه هر روز از راه اين 

شود، مي تواند از راه تنگه حمل مي 
ايران تهديد .  ديگري حمل شود 

كرده است هرگاه مورد حمله قرار 
  . گيرد، تنگه هرمز را خواهد بست 

 كندولزا رايس، وزير خارجه امريكا، ◄
هشدار سختي به ايران  داد و در 

ستانه سفرش به اسرائيل، به مصر نيز آ
او در مصاحبه با ژروزالم :  اخطار داد 

ميز آيس در باره عمل تحريك پست، را
ايران : ايران در خليج فارس گفت 

بايد . نبايد دست به اين تحريكات بزند 
امريكا از منافع . بدانها خاتمه بدهد 

خود و منافع متحدان خود دفاع 
او ايران را تنها تهديد .  خواهد كرد 

موجود براي خاورميانه توصيف كرد و 
و امنيت امريكا متعهد دفاع از اسرائيل 

  . نست و بدان عمل مي كند آ

      رايس همچنين  مصر را مورد انتقاد 
قرار داد كه چرا مانع از عبور اسلحه از 

مصر . مرزهايش به فلسطين نمي شود 
تونلهائي كه براي . بايد بيشتر عمل كند 

عبور اسلحه ساخته شده اند، بايد بسته 
ماده دادن كمك هستيم اما  آما . شوند 
ه بستن مرز مصر و غزه بر روي اراد

  . اسلحه بسي مهم است 
 ، خبرگزاري 2008 ژانويه 10 در ◄

فرانسه گزارش كرد كه سخنگوي 
دانستن : ناوگان پنجم امريكا مي گويد 

مده از سوي آاين امر كه تهديد بعمل 
سرنشينان زورقهاي ايراني بوده است يا 

هيچ روشي كه .  خير، نا ممكن است 
برد و منشاء تهديد را بتوان بكار 

ممكن است .  شناخت وجود ندارد 
تهديد از ساحل و يا كشتي ديگري 

با وجود اين بايد .  مده باشد آبعمل 
بگويم كه رويه زورقهاي ايراني 

  . ميز بوده است آتهاجمي و تهديد 
      از لحاظ فني ، پيام تهديد از طريق 
كانال باز ميان كشتي هاي امريكا و 

بدين خاطر .  ستاده شده استايران فر
ن را معين كرد آمشكل مي توان منشاء 

  .  
 ژانويه، امريكا، 10  با وجود اين، در ◄

از طريق سفارت سوئيس در تهران، به 
  .رژيم اعتراض رسمي كرد 

  
 نوار ساختگي است و به 
حادثه سازي امريكا در 
خليج تنكن مي ماند كه 

ويز آن را دست آامريكا 
 بر ضد ورود در جنگ

  !ويتنام شمالي كرد ؟
  
وزارت دفاع  ، 2008 ژانويه 11 در ◄

 را  نوار ويديويي جديدي امريكا 
 ،شسخنگوي بريان وايتمن، .منتشر كرد 
 دقيقه 36 تمام واقعه راكه :  مي گويد

 بدون ،نوار. ه است بطول انجاميد
.  نشان ميدهد، رويداد را دستكاري

 با ژنرال فالون در يك گفتگوي تلفني
آسوشيتد پرس گفت صدايي كه در 
نوار قبلي اضافه شده از قايق ها نبوده 

اما او تعلق . و منبع آن روشن نيست
  .اين صدا به يك طرف سوم را رد كرد

نوار جديد پنتاگون سي دقيقه اي    
بنا برگزارش اسوشيتد پرس نوار . است

كه عمدتا ناصاف و نقطه دار است 
ه پيام هاي خدمه را نشان ميدهد كه ب

راديويي پاسخ ميدهند ويك قايق 
 سرنشين را به نمايش مي 5ايراني با 

گذارد و بقيه نوار عمدتا يك يا دو 
قايق سريع السير را نشان ميدهد كه 

 .دور كشتي آمريكا حركت ميكنند
Vincent   

درياساالر مك مولن رئيس ستاد      
 من هيچ "مشترك ارتش آمريكا گفت 

ه اگر شرايط ايجاب ترديدي ندارم ك
: او اضافه كرد , ميكرد، آتش ميكرديم

حادثه بايد به ما خاطر نشان كند چقدر 
تهديد ايران جدي است و چگونه ما 
بايد در زمان وقوع آماده برخورد با 

كشتي ما بايد از خود و . اشيمآن ب
 دفاع كنيم و اگر نياز باشد با مانهاي

  نيروي مرگباري اينكار را خواهيم كرد
.  

، راو استوري 2008 ژانويه 11 در ◄
The Raw Story مقايسه اي بين  

حادثه خليج فارس و حادثه اي كه 
ن آامريكائيها در خليج تنكن ساختند و 

ويز حمله به ويتنام شمالي آرا دست 
  :ورده است آ بعمل ،كردند

    شباهتهاي زيادي ميان برخورد ميان 
كشتي هاي جنگي امريكا و قايق هاي 
سريع السير ايران و واقعه ساختگي در 

 سال پيش وجود 44خليج تنكن در 
اين شباهتها پرسش مهمي را . دارند 
يا حادثه خليج آ: و مي نهند پيش ر
حادثه خليج تنكن است كه در ، فارس
 باز سازي مي شود به قصد ورود 2008

  جنگ با ايران ؟
، دو ناو امريكائي 1964     در ماه اوت 

 USS و USS Maddoxبنامهاي 
Turner در ساحل ويتنام شمالي  

پيام هائي از . گشت زني مي كردند 
اين دو كشتي دريافت شدند حاكي از 
. اين كه مورد حمله قرار گرفته اند 

ظرف چند روز، كنگره  قطعنامه صادر 
كرد و مجوز ورود به جنگ با ويتنام 

مت امريكا قرار شمالي در اختيار حكو
 برخي از مأموران ،نماهمان ز. گرفت 

 در صحت خبر ترديد كردند اطالعاتي
ژانس امنيت ملي آ،  1995  دربعدهاو 

امريكا اعالم كرد كه نخست كشتي 
  . تش گشوده بود آجنگي امريكا 

ژانس گزارش آ    در اين هفته  همان 
ديگري را منتشر كرد حاكي از اين كه 
هرگز حمله اي به دو ناو امريكائي 

  . ته بود انجام نگرف
     محققي كه جديد ترين گزارش 

ژانس حاصل تحقيق او است به راو آ
 رويداد خليج فارس و: استوري گفت 

واكنش سريع حكومت بوش و 
 نشان ميدهد كه  تا كجا ،متحدانش

زيرا . مقامات مي بايد هوشيار باشند 
يك حادثه در جا رنگ سياسي بخود 
  . مي گيرد و مي تواند به جنگ بيانجامد

 عضو فدراسيون ،   استون افترگود
دانشمندان امريكا به راو استوري مي 

از يك حادثه ممكن است :  گويد 
يد و يا با افزودن آبرداشت غلط بعمل 

ن، انگيزه و هدف جعلي آو كاستن از 
برايش ساخته شود و اقدامي نظامي را 

بنا بر اين، پيش از هر . توجيه كند 
شترين دقت و نتيجه گيري، مي بايد  بي

  . يد آتأمل بعمل 
     اما پرزيدنت بوش درجا واكنش 

ميز آنشان داد و عمل ايران را تحريك 
نكه گزارش اول آحال .  توصيف كرد

حاكي از اين بود )   ژانويه 6( پنتاگون 
كه زورقهاي ايراني كشتي هاي جنگي 
امريكا را تهديد كرده اند كه 

  . منفجرشان خواهند كرد 
نيز نوار ا بعد از اين كه ايران      تنه

 وزارت ، ويدئوئي خود را پخش كرد
دفاع گفت نمي تواند بگويد تهديد از 

مده آسوي زورقهاي ايراني بعمل 
  . است

از عدم :      افترگود مي گويد 
اطمينان نسبت به منشاء تهديد در 

در نواري كه منتشر .  شده ام شگفت
ن قرار آخر آ جمله تهديد در ،شد
اينطور مي نمايد كه در . فته است گر

من از اين .  نوار گنجانده شده است 
كه پرزيدنت بوش، به خود اجازه داد 
بدون تشخيص صحت نوار و معرفت بر 

واقعيت رويداد، واكنش نشان داد نيز  
  . شگفت زده شدم 

بي كه ادعا آ     ديگران از مين هاي 
ب آي هاي ايراني  به مي شود كه كشت

گلين گرين . اند  پرسيده ،ه اندانداخت
 كه كشتيهاي اين ادعا: والد مي نويسد 

اخته ب اندآايراني جعبه هاي سفيد به 
نه  .  اند، ادعائي مشكوك مي نمايد

 كه وزارت دفاع امريكا نوار ويدئوئي
ي كه منتشر كرده است و نه ويدئوئ

 به ،حكومت ايران منتشر كرده است
نشان نمي ب انداختن اين جعبه ها را آ

نها آدهند  و كمترين اشاره اي نيز به 
  . نمي شود 

اين گفتار و :     افترگود مي گويد 
قاي بوش به گفتار و رفتار بچه آرفتار 

.  مدرسه ها مي ماند و نه يك رهبر ملي 
اين ماجرا به اعتبار حكومت بوش لطمه 

قاي بوش فرصت آزد اما مي تواند به 
ود را درس گرفتن از اشتباه هاي خ

   .  بدهد
  

يكي از دو طرف به تشديد 
بحران نياز دارند  و يا هر 

  دو ؟ 
  

  :نياز بوش به تشديد بحران * 
  
نكه راهي اسرائيل شود، آ پيش از ◄

بوش الزم ديد خود نسبت به حادثه ، 
اقدام : واكنش نشان دهد و بگويد 

ن پس،  آاز . ميز استآايران تحريك 
، سخن در هر فرصت ، از خطر ايران 

  :گفته است 
هرگاه .  اقدام ايرانيها خطرناك بود ●

به كشتي هاي ما حمله كنند، عواقب 
  .  يند آجدي برايشان ببار مي 

ايران تهديدي براي صلح جهاني  ●
  .است 
 ايران هر زمان بخواهد مي تواند ●

  . توليد بمب اتمي را از سر بگيرد 
 ايران حتي بدون بمب اتمي نيز ●

  .خطرناك است 
 تمامي انتخاب ها روي ميز قرار ●

  .دارند 
 امروز، ايران اصلي ترين دولت پدر ●

  . خوانده تروريسم در جهان است 
سوشيتدپرس در آ    در تفسيري كه 

باره روي داد خليج فارس انتشار داده، 
خاطر نشان كرده است كه حادثه 
بدون شليك گلوله يا پرتاپ موشك ، 

 در اختيار ويزيآپايان يافت اما دست 
بوش گذاشت براي قانع كردن 
متحدان امريكا به اين كه ايران، حتي 
بدون بمب اتمي ، تهديدي براي 

  . امنيت كشورهاي منطقه است 
      انگيزه ايرانيها در اقدام تحريك 

ميزشان  بر ضد سه كشتي جنگي آ
نهم به ترتيبي كه آبزرگ امريكا  ، 

تش برانگيخته آكشتي ها  به گشودن 
اما روشن .  شوند، بر ما روشن نيست 

است كه هر دو حكومت را  در 
  :موقعيت جديدي قرار داده است 

  از ديد پرزيدنت بوش كه ●
چهارشنبه سفر خود را به خاورميانه 

غاز مي كند و جبهه بندي بر ضد آ
ايران در صدر دستور كار او قرار دارد،  
حادثه اين دليل  كه ايرانيها قادرند  

ه  عمل بي باكانه اي بزنند را در دست ب
به سخن ديگر، .  اختيارش مي گذارد 

  او مي تواند به ميزبانانش 
  

  4صفحهدر 
  
  
  

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  



                                                                                                            

    
  1386 بهمن14  تا1  -689رهشما  2008  فوريه 3  ژانويه   تا   21 ا ز       4 

    
چه كسي مي تواند بگويد : بگويد 

ايرانيها چه خواهند كرد هرگاه مجهز 
  به بمب اتمي شوند؟

اين اطمينان وجود ندارد كه ايرانيها 
از اين .  در رفتار خود ، خردگرا باشند 

ن شد كه به بمب آرو، مي بايد مانع از 
  . اتمي مجهز شود 

 شارل دانبار، استاد روابط بين ●
المللي در دانشگاه بوستن كه بعنوان 

 سال 4، مدت 60ديپلمات، در سالهاي 
در ايران خدمت كرده است، مي 

محتمل بنظر نمي رسد كه :  گويد 
تصميم به تهديد كشتي هاي امريكائي 

ت باالي رژيم ايران گرفته را مقاما
روشن است كه در رژيم ايران، . باشند 

بر سر شيوه رفتار با امريكا، اختالف نظر 
احمدي نژاد در پي  . وجود دارد 

اما  عناصر . مقابله با امريكا  است 
ديگري نيز هستند كه مخالف مقابله با 

  . امريكا هستند 
  

نياز گرايشهائي از رژيم كه * 
ستند و بحران مي زاده بحران ه

   :سازند به ايجاد حادثه
  
 بنا بر قول ناظران، از راه اين اقدام ◄

ميز، رژيم ايران  اين پيام را آتحريك 
به امريكا و كشورهاي منطقه داده است 

ن شود كه در آهرگاه امريكا بر : 
منطقه، بر ضد ايران جبهه تشكيل دهد، 
بايد هم او و هم كشورهائي كه مي 

اين جبهه شركت كنند خواهند در 
بدانند كه ايران توان ضربه زدن و 

  . سيب رساني را دارد آ
 روز 4 اين امر كه سپاه پاسداران ◄

بعد از  حادثه، فيلم و گفتگوها با كشتي 
امريكائي را منتشر كرد، دست كم، 
حاكي از اينست كه، اين بار، سپاه خود 

چند نظر  . ضد بحران عمل  مي كند 
  :ده اند به ما گزارش ش

ستانه سفر آ گرايش بحران ساز، در ●
بوش به منطقه، دست به اين كار زده 
است تا هم مانع از خوابيدن بحران 
شود و هم به بوش فرصت بدهد، در 
فرصت سفرش به منطقه،  انزواي ايران 
را تشديد كند و از نو،  خطر اتمي 

ويز وارد كردن فشار آايران را دست 
ه و چين به براي جلب موافقت روسي

تصويب قطعنامه جديد بر ضد ايران 
  .كند 
 گرايشهاي ضد بحران قوت گرفته ●

تش را آاند و اينك مي توانند  جرقه 
نكه شعله به دامن بحران بزند، آپيش از 

پخش نوار و صدا . خاموش كنند 
توسط سپاه گزارشگر قوت گرفتن اين 

  . گرايشها است 
 موضعي كه خامنه اي در يزد ، در ●

باره رابطه با امريكا، گرفت و مورد 
استقبال كاخ سفيد قرار گرفت،  در 
همان حال،  با تأكيد بر ضرورت عمل 

نچه به پيشبرد آاز موضع اقتدار، در 
برنامه اتمي مربوط مي شود، خود 
گوياي رويه دوگانه و در عين حال، 

مسئله : است » اصول گرايان « توأمان  
)  يكائي تهديد كشتي هاي امر( سازي 

بقصد تشديد تنش و در همان حال،  
تا معامله بطور كامل .  معامله با امريكا 

انجام نگرفته، به احتمال زياد، رژيم به 
  . اين رويه دوگانه ادامه خواهد داد 

  
كشورهاي عرب خليج 

با ايران سخت گير : فارس
ن اندازه كه آباشيد اما نه 

  :ورد آجنگ ببار 
  

سوشيتدپرس از آ، 2008 ژانويه 10   در 
است كه به دوبي  گزارش   كرده 

 دولتهاي ،دنبال حادثه خليج فارس
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس به 

سخت گيري با : بوش پيام داده اند 
ايران صحيح اما نه به اندازه اي كه 

نها خواستار آ. ورد آجنگ ببار 
فروخوابيدن تنشها ميان امريكا و ايران 

خواهند بحران با  زيرا نمي .هستند 
 به اين كشور امكان بدهد بر ،ايران

  . نفوذ خود  بر عراق و لبنان بيفزايد 
، بوش به ) ژانويه 10(      روز جمعه 
 و مسئله اول موضوع كويت مي رود

از روز وقوع . گفتگو، ايران است 
 با لحن تند ،بدين سو، از ايرانحادثه 

  . سخن گفته اند 
ا كشورهاي عرب ب:       بوش مي گويد 

در باره استراتژي مقابله با ايران، كار 
نها با آاما  دانسته نيست . خواهد كرد 

چه اندازه فشار بر ايران و مهار ايران 
دولتهاي عرب مي . موافق هستند 

گويند ما در كنار ايران زندگي مي 
 علن، پيمان توانيم دركنيم و نمي 

  . نظامي بر ضد ايران امضاء كنيم 
دولت قدرتمند عرب حوزه خليج      

نكه آفارس، عربستان سعودي، با 
شكار است اما مي آرقابتش با ايران 

گويد مي خواهد باب گفتگو با ايران 
  .را باز نگاه دارد 

 وزير ،     شاهزاده سعود  الفيصل
ما با « : خارجه عربستان مي گويد 

نها گفتگو مي آايران روابط داريم و با 
ا احساس كنيم خطري و اگر م. كنيم 

ن، با آدر منطقه وجود دارد،  در باره 
ما با گوشهاي .  ايران گفتگو مي كنيم 

باز به سخنان پرزيدنت بوش گوش مي 
طبيعي است او نظري را ارائه . كنيم 
ن گفتگو خواهيم آما در باره . كند 
  . كرد 

      او بر اينست كه هر دو طرف 
شتن امريكائي و ايراني مي بايد خوي

داري كنند  و هشدار مي دهد كه ما 
دائم در خطر هستيم و عمل و عكس 
    العمل مي تواند كار را به جنگ

  .بكشاند 
      گلف نيوز كه در امارات عربي 
متحده منتشر مي شود و گفته مي شود 
نظرهاي نخبگان حاكم را انتشار مي 

در دنياي عرب ميل : دهند، مي نويسد 
ه اينكه بمثابه اندكي وجود دارد ب

دوست ژرژ بوش، با او پيمان بر ضد  
  . ايران   بسته شود 

ما :       كشورهاي عرب مي گويند 
صحنه برخورد نظامي امريكا و ايران 

ايران تهديد مي كند كه . خواهيم شد 
به پايگاه دريائي امريكا در خليج فارس 
حمله مي كند و مانع از صدور نفت از 

رگاه امريكا به خليج فارس مي شود ه
  . ايران حمله كند 

     ايران دست دوستي بسوي 
كشورهاي عرب دراز كرد و در ماه 
دسامبر، احمدي نژاد در اجتماع سران 
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس، 

و ديرتر، در . در قطر،  شركت كرد 
موسم حج،  به عربستان رفت و با ملك 

.  عبداهللا، پادشاه عربستان ديدار كرد 
ميز آورهاي عرب پاسخي احتياط كش

با اينهمه .  به دعوت به دوستي دادند 
  بدان معنا نيست كه كشورهاي عرب 

خواهان حمايت امريكا از خود، در 
  برابر ايران،  نيستند
 تحليل گر سياسي ،      عبداهللا الشيجي

از اين سو، : دانشگاه كويت مي گويد 
ما خواستار جنگ امريكا با ايران نيستيم 

ن سو نيز نمي خواهيم امريكا و آو از . 
كشورهاي عرب . ايران تفاهم كنند 

خواستار كوششهاي ديپلماتيك براي 
متوقف كردن برنامه اتمي ايران هستند 

ن نيستند كه از راه جنگ، آاما  موافق 
امريكا در پي متوقف كردن اين برنامه 

  . شود 
     كشورهاي عرب سني نگران نفوذ 

نها، آبنظر . ق نيز هستند ايران در عرا
بوش در مورد عراق با ايران معامله 
نخواهد كرد اما رئيس جمهوري 

.  جانشين او اين كار را خواهد كرد 
همه اين امور  كشورهاي عرب را در 
پيوستن به يك اتحاد بر ضد ايران، 

  . مردد مي كنند 
  

تش بياري آواكنش سرد به * 
  :بوش 

  
ابوذبي، ، در 2008 ژانويه 13 در ◄

ن، ايران را آبوش  سخنراني كرد و در 
اصلي ترين پدر خوانده تروريسم بين 

اعمال ايران امنيت .  المللي خواند 
كشورهاي جهان را به خطر مي اندازد 

از اين رو، امريكا تعهد ديرين خود .  
را  بر حفظ امنيت كشورهاي دوست 

  خود در خليج 
قوت مي بخشد و كشورهاي  ) فارس ( 
ست دولت خود را در جهان گرد دو

ن كه دير شود، آورد تا پيش از آمي 
  . اقدام كنند 

دولت :      او خطاب به ايرانيان گفت 
شما صلح و ثبات همسايه هاي شما را 

و خطاب به حاكمان .  تهديد مي كند 
به اراده مردم ايران : ايران گفت 

تمكين كنيد و به اين مردم حساب پس 
و، خطاب به مردم ايران و از ن. بدهيد 
شما حق داريد تحت رژيمي : گفت 

زندگي كنيد كه گوش به  خواستهاي 
به استعدادهاي شما .  شما  داشته باشد 

احترام بگذارد و بگذارد شما زندگي 
بهتري را براي خانواده هاي خود 

بدبختانه، دولت شما  فرصت .  بسازيد 
ساختن زندگي بهتر را مي سوزاند و 

  . سايه ها را به خطر مي اندازد ثبات هم
نگاه از كشورهاي عرب خواست آ     و 

از  كوششها كه براي برقرار كردن صلح 

ني ها و اسرائيلي ها بعمل ميان فلسطي
  . حمايت كنند ،يدآمي 
 McClatchy ژانويه، 13 در ◄

Newspapers گزارش كرد كه 
واكنش كشور هاي عرب به دعوت 

ن ، سرد بوده بوش به اتحاد بر ضد ايرا
  .      است 

در فصل نخست ، دروغ :  انقالب اسالمي 
ن را از زبان واقعيت ها آسازي و هدفهاي 

ورديم  با چنان آو نيز حادثه پردازها  
شكيبائي و دقت كه پوشش دروغ بدرد و 

شكار شدن آ. شكار شود آحقيقت 
واقعيت، كمك مي كند به دريدن پرده 

يغاتچي هاي پر نقش و نگار مجاز كه تبل
   :رژيم ساخته اند

  

 -رابطه با امريكا ؟
سپردن كنترل خليج 

! به ايران ... فارس و
   عراق – اتم –

  
  

در قسمت اول اين : انقالب اسالمي 
را مي خوانيد كه سايت » خبري « فصل، 

انتخاب انتشار داده است حاكي از اين كه 
، ن احمدي نژاد و وزير دفاع امريكاميا

ار بوده است و قرار بر تماسهائي برقر
ه به ايران تحويل كشورهائي از خاورميان

در باره  خبرها ،و در قسمت دوم!  است 
 رابطه رژيم م،مسئله اتم و در قسمت سو

. با  امريكا  در باره عراق را مي خوانيد 
اما نخست موضعگيري خامنه اي و خبر 

ن كشور آنماينده فرستادنش را  به اين و 
   :بخوانيد 

  
در موضوع اتم : منه اي خا

از موضع اقتدار عمل بايد 
كرد و وقتش كه شد اقدام 

  :به رابطه با امريكا مي كنيم 
  
،  در يزد، خطاب به 86 دي 13 در  ◄
 ا،شجويان، در باره رابطه با امريكدان

  :خامنه اي گفته است 
قطع رابطه با امريكا از سياست هاي «

ته البته ما هيچ گاه نگف. اساسي ما است
د ايم اين رابطه تا ابد قطع خواهد بو

 ي اگونهاما شرايط دولت امريكا به 
است كه ايجاد اين رابطه اكنون به 
ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال 

  » .نمي كنيم
:     و در باره اجراي برنامه اتمي گفت 

مسئوالن  از موضع اقتدار عمل  مي 
غني سازي اورانيوم متوقف . كنند 

و قول امريكا و روسيه كه با . نمي شود 
وجود تحويل سوخت اتمي از طرف 
روسيه، ايران مي بايد غني سازي 
اورانيوم را متوقف كند را رد كرد و 

اين مثل آن است كه به يك « : گفت 
كشور داراي ذخاير عظيم نفت گفته 
شود بايد نيازهاي نفتي خود را از 

  » . خارج تامين كند

 رجه امريكا كاخ سفيد و وزارت خا◄
  . از اظهارات او استقبال كردند  

 زمينه سخنان خامنه اي در يزد  اين ◄
امل سياست خارجي بود كه اختيار ك
  فرستادن مأموران  .كشور با او است

ن كشور نيز نوعي خاطر آبه اين و 
نشان كردن به كشورهاي منطقه و 

  نها شخص خامنهآغرب است كه طرف 
  :ايست 

  .اني به مصر و سوريه  فرستادن الريج●
  . فرستادن واليتي به فرانسه ●
  .  فرستادن  مأمور به بغداد ●
  .  مالقات با البرادعي ●
 و سكوت در برابر اظهارات خائنانه ●

متكي كه سهم ايران را از درياي خزر ،  
مجلس مافياها از .  درصد خواند3/11

او سئوال كرد و او همان موضع 
عده اي از . خائنانه را باز گفت 

مجلسيان بنا را بر استيضاح او گذاشتند 
اما هيج نه معلوم كه به سرنوشت 

.  پيشين گرفتار نشود استيضاح هاي
ن را در سبد اوراق آ هيأت رئيس يعني 

  . باطله نياندازد 
 در باره رسوائي كار احمدي نژاد و ◄

وزير خارجه او و هر دو مأمور خامنه 
وري آداي در سياست خارجي،  اين يا

  :را  از زبان رمضان زاده بخوانيد 
وقتي آقاي پوتين در نشست    « 

قزاقستان به رئيس جمهور ايران توهين 
پذيرد و در  كند و حتي وي رانمي مي

گيرد، با  تهران با تمام امتيازاتي كه مي
 در مورد زمان ،تمسخر مردم ايران
 من  :گويد  مي،افتتاح نيروگاه بوشهر

دادم  مادرم قول ميفقط در بچگي به 
كند، او  و جامعه ايراني سكوت مي

كند در تهران و در حضور  جرأت مي
 1921دادهاي رئيس جمهور ايران قرار

 نمايد و البته باز ي را رسماً ملغ1940و 
هم نه از طرف جامعه و نه از طرف 
رئيس جمهوري اعتراض صورت 

وقتي رئيس جمهوري ايران . گيرد نمي
عربي جعول خليج در قطر زير نام م

كنيم، وقتي در  نشيند و ما سكوت مي مي
همان نشست امارات ايران را متجاوز 

خواند و ادعاهاي خود را نسبت به  مي
كند و جامعه  جزاير ايراني تكرار مي

 رئيس جمهور  وكند ايراني سكوت مي
نيز در حالي كه چند روز مانده به 

 نفر از غواصان 10سفرش نزديك به 
سط امارات ربوده ميشوند به ايراني تو

كند و باز هم  اين كشور سفر مي
بايد منتظر . گيرد اعتراضي صورت نمي

باشيم كسي كه بر صندلي وزارت 
خارجه ايران تكيه داده است، جرات 

كند بگويد هيچ وقت سهم ايران بيش  
  و باز جامعه. درصد نبوده است 3/11از 

  ». شكند سكوت خود را نمي
نظير اين اندازه زبوني  : انقالب اسالمي

و خواري و وطن فروشي را در سالهاي  
امتياز فروشي در دوران قاجار و بهنگام 
تجديد امتياز نفت  جنوب از سوي 
رضا شاه و بستن قرارداد كنسرسيوم و 
واگذاري منطقه فيروزه به روسها و 
بحرين به انگليس ها از سوي محمد 

       .رضا پهلوي  قابل مشاهده است
      5صفحه در

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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سپردن كنترل عراق، 
سوريه، لبنان، بحرين و 
كل خليج فارس به 

 در ازاي حفظ ايران
  ؟!منافع امريكا 

  
:  انتخاب ، روزنامه86 دي  18 در ◄

مجيد روشن زاده ؛ بر سر استراتژي 
سياسي آمريكا در قبال ايران ميان 
وزارت امورخارجه آمريكا و پنتاگون 

.  استاختالف نظر شديدي بروز كرده
از طرف ديگر رسانه هاي سوئيسي به 
نقل از منابع روسي و منابع عربي به 
نقل از عوامل امنيتي آمريكا گزارش 
مي دهند كه ميان محمود احمدي 
نژاد و رابرت گيتس مذاكرات محرمانه 

   .اي انجام گرفته است
نويه " به نوشته روزنامه سويسي    

 ، وزارت دفاع "تسوريش تسايتونگ
ريكا نسبت به سياست هاي ايران در آم

. عراق به ديده شك و ترديد مي نگرد
در اين رابطه رابرت گيتس، وزير دفاع 
آمريكا، معتقد است كه مذاكره همه 
جانبه و رسمي با ايران در حال حاضر 

زيرا به اعتقاد وي . عملي عجوالنه است
هنوز نمي توان چرخش جدي در 

تس گي. استراتژي ايران تشخيص داد
بسياري از فرماندهان : مي گويد 

نظامي، ضمن پذيرش كاهش حمالت 
موشكي به سربازان آمريكايي اعتقاد 
راسخ دارند كه صدور اسلحه به شبه 
نظاميان عراق هنوز از طرف ايران به 
طوركامل قطع نشده و در سطح بسيار 

به اعتقاد اين . محدودي ادامه دارد
ل فرماندهان، اگرچه اين سالح در حا

حاضر مورد استفاده قرار نمي گيرد و 
لي در انبارهاي مخفي ذخيره مي 

  . شود
اما در حالي كه روزنامه سوئيسي    
 هسته اصلي "نويه تسوريش نسايتونگ"

مخالفت با نزديك شدن به ايران را در 
وزرات دفاع مي داند، يكي ديگر از 
پايگاه هاي تحليلي ـ خبري سويسي 

 استناد به  با"تسايت فراگن"بنام 
منابعي روسي كه به نوشته نويسنده 
گزارش موثق هستند فاش مي كند كه 
در حاشيه اجالس كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس در قطر بين رابرت 
گيتس و محمود احمدي نژاد مالقات 

طبق . مخفيانه اي انجام گرفته است
اين گزارش، در اين اجالس محرمانه 

پاه پيمان عدم حمله متقابل بين س
پاسداران و نيروهاي نظامي آمريكا 

تحت تاثير اين پيمان و چند . بسته شد
ساعت پس از امضاي آن، دولت 
آمريكا اقدام به انتشار گزارش 

 شانزده گانه امنيتي كه تا آن هايسازمان
زمان بسيار سري نگه داشته شده بود، 

  .مي كند
 رابرت بير، مامور سابق سازمان    
يي با هفته نامه  در گفت وگو"سيا"

 با اشاره به سفر "الوطن العربي"لبناني 
 حضور رييس :احمدي نژاد مي گويد 

 ايران در واقع اولين گام يجمهور
اساسي در راستاي اجراي معامله 
فراگير و بزرگي است كه از مدت ها 
پيش بين ايران و آمريكا و با هدف 

مقام .كنترل خاورميانه آغاز شده بود
يك مقام مهم : كندسيا اضافه مي 

امنيتي وابسته به يكي از كشورهاي 
حاشيه خليج فارس از مدت ها پيش 
دوهفته اي يكبار براي هماهنگي امور 

  .امنيتي با تهران در رفت و آمد بود
 در چارچوب اين "رابرت بير"به گفته 

معامله بزرگ، آمريكا در ازاي حفظ 

منافع خود توسط ايران آماده سپردن 
ق، سوريه، لبنان، بحرين و كنترل عرا

. كل خليج فارس به ايران شده است
 به "بير"اجراي اين طرح به گفته 

سيطره امپراطوري جديد و وسيع 
ايران كه بسي فراتر از امپراطوري 

  صفوي است، خواهد انجاميد
با وجود اين،غلبه هريك از اين دو     

برداشت و ديدگاه از نقش و فعاليت 
ر عراق مي تواند هاي سياسي ايران د

تاثيري بالواسطه بر رويكرد سياسي 
واشنگتن در ماههاي آينده در قبال 
ايران و به طبع آن بر كل اوضاع 

  .خاورميانه بگذارد
بدين سان، مصالحي كه : انقالب اسالمي 

مجازي بزرگ تر در ساختن امپراطوري 
  يك روزنامه بي ،از امپراطوري صفوي

 قول  يك نام نشان سوئيسي و يك نقل
دو . مأمور سيا به الواطن العربي است 

نشريه نيز تاريخ ندارند و  هيچ نه معلوم 
.  در چه تاريخي اين دروغها را نوشته اند 

روزنامه انتخاب نيز الزم نديده است 
كمتر توجهي به واقعيت بكند و از خود 

هرگاه امريكا با داشتن ارتش در : بپرسد 
هاي نظامي در عراق و افغانستان و پايگاه

سياي ميانه آكشورهاي مختلف منطقه و 
 ميليارد دالر    نتوانسته 2000و خرج 

باشد عراق را كنترل كند، ايران با كدام 
 نظامي مي خواهد كل –امكان مالي 

خليج فارس و عراق و سوريه و لبنان را 
مهار كند ؟  روزنامه انتخاب حتي از خود 

از نمي پرسد رژيمي كه در شرق كشور 
پس گروهي بلوچ كه امريكا مسلحشان 

يد و در غرب كشور، آكرده است بر نمي 
... ك و.ك.براي جلوگيري از نفوذ افراد پ
 به مهار كلديوار مي كشد،  چگونه قادر 

  خليج فارس تا درياي مديترانه مي شود؟ 
نقدر آروغ را بايد د(       پيروي از گوبلز 

بزرگ گفت كه كسي در حقيقت 
 دستگاه تبليغاتي ،)شك نكند داشتنش 
ن داشته است كه فقر سياه و آرژيم را بر 

بي كفايتي و ناتواني مفرط را  با 
   .  مجازهائي از اين گونه ، بپوشانند

  
 ميليارد 2000با وجود 

 151الر هزينه و كشتن د
امريكا ، هزار عراقي

همچنان در كار عراق 
 رفتن –فرومانده است 

؟ فرمانده سپاه به عراق 
  : دور چهارم گفتگوها -
  

 ميليارد خرج و كشتار 2000* 
 هزار عراقي، هنوز بوش 151

 سال 10مي گويد قواي امريكا 
  ! :ديگر در عراق مي مانند 

  
، ميزان هزينه 2008 ژانويه 10 در ◄

 ميليارد 2000امريكا در جنگ عراق 
با وجود اين هزينه .  دالر اعالن شد

قواي سنگين ، بوش سخن از ماندن  
 سال ديگر سخن مي 10عراق بمدت 

  :گويد 
، بوش در 2008 ژانويه 11 در ◄

قواي امريكا مدتي : كويت گفته است 

ينده، را در آطوالني، دست كم دهه 
البته اگر دولت .  عراق  خواهند ماند 

  ! عراق بخواهد 
     NBC ر باره سخنان اخير  از او د

 نامزد رياست ،سناتور مك كين
 حزب جمهوريخواه پرسيد جمهوري از

هرگاه الزم باشد قواي : او گفته است . 
 سال در عراق نگاه مي 100امريكا را 

اين مدت طوالني : بوش گفت . دارد 
اما بسا الزم باشد امريكا قواي . است 

خود را در عراق براي مدت طوالني 
البته هرگاه دولت عراق . نگاه دارد 

: سيد روزنامه نگار از او پر. بخواهد 
 سال است ؟ و او 10اين مدت طوالني 

  . سال 10دست كم  : پاسخ داد 
   

در سه : تحد سازمان ملل م* 
 151، سال اول جنگ در عراق
  :هزار عراقي كشته شده اند 

  
 ژانويه ، سازمان ملل متحد 10 در ◄

گزارش خود را در باره كشتار جنگ 
  :در عراق منتشر كرد 

زار   ه151 در سومين سال جنگ، ●
  . عراقي كشته شده اند 

 128 در سال اول جنگ، روزانه ●
در سال دوم .  عراقي كشته شده اند 

 هزار 115جنگ، بطور متوسط، روزانه 
و در سومين . عراقي كشته شده اند 

سال جنگ متوسط كشته ها در روز، 
مار از تاريخ آاين .   تن شده اند 126

  تا ژوئن 2003اشغال عراق در مارس 
  .  است 2006

 :     نماينده سازمان ملل مي گويد 
 بسته بودن راه ،بعلت مشكالت بر سر راه

 سوءظن خانواده ،ها، حكومت نظامي
ها كه مانع از دادن پاسخ به پرسش 

مار گيري سازمان ملل مي آمأموران 
مار تمامي كشته ها را در بر آ... شود و

  . نمي گيرد 
 ژانس متلعق به سازمان ملل كه    آ

:  اقامتگاهش در ژنو است مي گويد 
 در  بغداد روي داده ، كشته هانيمي از

  . اند 
،     با توجه به مشكالت بر سر راه  
مارگيران سازمان ملل كه باتفاق آ

دولت عراق عمل مي كنند، ميزان 
 هزار تن 223 تا 104كشته ها را ميان 

خانه هاي نا امن .  ورد مي كنند آبر
وزير . ده اند بازديد و پرسش نش

بهداري عراق مي گويد  اين امر در 
  اما . مار لحاظ شده است آ

، النست، روزنامه 2006 در اكتبر ◄
گزارش دو مؤسسه ، ، پزشكي انگلستان

يكي جون هابكينس بلومبرگ اسكول 
ف مدسين  دانشگاه آو ديگري اسكول 

بنا بر . مستنصريه بغداد را انتشار داد 
 اشغال عراق تا اين گزارش ،  از زمان

 هزار عراقي كشته شده 600ن تاريخ، آ
  . بودند 

  ارتشي 3912 ،مار رسميآ و بنا بر ◄
نها آامريكائي در عراق مرده اند كه از 

 نفرشان در زد و خوردها كشته 3183
  . شده اند 

 تن كشته 174     و از قواي انگلستان، 
  . شده اند 

  

رفتن محرمانه جعفري، * 
 به بغداد و فرمانده سپاه

گفتگوهاي سري سپاه با امريكا 
  : بر سر عراق ؟

  
خبر از  ) 2008 ژانويه 13(  تايمز ◄

سفر محرمانه جعفري، فرمانده سپاه به 
در ماه گذشته،  : بغداد مي دهد 

فرمانده سپاه پاسداران محرمانه به 
او براي تدارك . بغداد رفته است 

زمينه و اسباب گفتگوها بر سر عراق  با 
  . مقامات امريكائي، به بغداد رفته بود 

ت عراق مي گويند       منابع حكوم
 فرمانده سپاه ،محمد علي جعفري

مده آپاسداران بطور محرمانه به عراق 
سال پيش، امريكا سپاه پاسداران . است 

را يك سازمان تروريستي اعالن  و 
.   پاه مقرر كرد مجازاتهائي را بر ضد س

توجه سپاه اينست كه  مهاييكي از اتهام
سپاه قدس بخشي از سپاه است و 
كارش اين است كه به شورشيان عراق 
موشك و خمپاره انداز و خمپاره و 
بمبهائي مي دهد كه در جاده ها بكار 

  . گذاشته مي شوند 
    در روزهاي اخير،  از نو، بكار بردن 
اين بمب ها بر ضد ارتشيان امريكائي 

مين امر سبب ه. بسيار زياد شده است 
شد كه پرزيدنت بوش در كويت 

نقش ايران در بر افروختن « : بگويد 
» شكار است آتش خشونت بر جهانيان آ

او، به ايران، بخاطر مداخالتش در .  
  . عراق ، اخطار كرد 

 بنا بر اطالع حاصل از ايران نيز، ◄
دستگاه تبليغاتي رژيم، از نو، به حمله 

 افغانستان و دمورتبليغاتي به امريكا در 
عراق و لبنان و فلسطين شدت بخشيده 

  . است 
  

موضوعات مورد گفتگوي * 
ايران و امريكا از قول  وزير 

  :خارجه عراق 
  
، هوشيار 2008 ژانويه 10ر د ◄

به شرق  ،زيرخارجه عراق و،زيباري
  كنترل شبه « :االوسط  گفته است 

همكارى در مبارزه با « و  » نظاميان
جلوگيرى از «  و » ريستىهاى ترو شبكه

قاچاق اسلحه، پول و افراد از مرزهاى 
  »نظارت بر مرزها «  و » عراق

محورهاي چهارگانه مذاكرات جديد 
  .  هستند ايران و آمريكا

  
فرانسه نيز در خليج فارس * 

پايگاه نظامي دائمي ايجاد مي 
  :كند 

  
 سفر ساركوزي به با همزمان ◄

خ كشورهاي حوزه خليج فارس، كا
اليزه اعالم كرد يك پايگاه نظامي 

 در ابوظبي ايجاد مي ،دائمي فرانسه
 ژانويه 15( لوموند و ليبراسيون . كند 
اين پايگاه در : مي نويسند  ) 2008

جوار تنگه هرمز و روبروي ايران ايجاد 
  . مي شود 

  

سفر البرادعي به تهران و 
توافق در باره شفاف سازي 
فعاليتهاي اتمي ايران كه 
حاصل ديدار او با خامنه اي 

    :و احمدي نژاد است
  

ژانس بين المللي آرژيم و * 
تنها راه اينست كه : انرژي اتمي 

ايران هرچه زودتر فعاليتهاي 
  :اتمي خود را شفاف سازد 

  
ژانس آ ژانويه ،  كارشناسان 8 در ◄

بين المللي انرژي اتمي ، در  تهران، 
ف گفتگوهاشان را در باره شفاواپسين 

 مقامات اتمي رژيم به پايان با يساز
 ژانويه به وين باز 9رساندند و در 

  . گشتند 
ن، البرادعي به تهران رفت آ    در پي 

:   
 ژانويه البرادعي، رئيس 11 در ◄
ژانس بين المللي انرژي اتمي به آ

او براي حل مسائل هنوز .  تهران رفت 
بهنگام سفر به . حل نشده به تهران رفت

سود ايران در اينست : يز گفت تهران ن
كه هرچه زود تر تمامي فعاليتهاي 
اتمي خود را شفاف كند و اعتماد 

  . همگان را جلب كند 
 ژانويه، رويتر از تهران 12 در ◄

گزارش كرد كه البرادعي با خامنه اي 
ديدار كرده و خامنه اي خطاب به او 

  :گفته است 
    پرونده اتمي ايران را مي بايد 

 انرژي اتمي تصدي كند و نه ژانسآ
 امريكا نمي تواند از .شوراي امنيت 

راه وارد كردن فشار،  ملت ايران را به 
ايران قصد ساختن .  ورد آزانو در 

ما بارها گفته ايم، . بمب اتمي ندارد 
بلحاظ شرعي با ساختن بمب اتمي 

ما پيمان منع گسترش . مخالف هستيم 
ن سالح اتمي را امضاء كرده و بدا

پرونده اتمي ايران از .  پايبنديم 
ژانس آشوراي امنيت بايد به 

  . بازگردانده شود 
  

توافق بر سر دريافت * 
پاسخهاي پرسشهاي باقي مانده 

  :  هفته 4ظرف 
  
 ژانويه ، پس ديدارهاي 13 در ◄

البرادعي با خامنه اي و احمدي نژاد ،  
ژانس و آژانس اعالن كرد كه ميان آ

 4مد كه ظرف آمل ايران  توافق بع
هفته، ايران پاسخ پرسشهاي پاسخ 
نداده را نيز بدهد و تمامي مسائل حل 

به گزارش . ناشده را حل كند 
خبرگزاري فرانسه، در جريان ديدار 
البرادعي با خامنه اي و احمدي نژاد 

كه براي » سند كار « توافق شد كه 
شفاف سازي فعاليتهاي اتمي ايران تهيه 

 هفته مي بايد به 4شده است ، ظرف 
  با وجود اين،.  يد آاجرا در 

لمان و فرانسه آ ژانويه ببعد، 14 در ◄
و امريكا  در پي تهيه كردن و به 
تصويب رساندن قطعنامه سوم بر ضد 

  و.ايران شدند 
 سخت گيري در باره دانشجويان ◄

دانشگاه هلند . ايراني بيشتر شده است 
  دانشجوي ايراني شد3مانع از تحصيل 

موخته هاي آبه اين دليل كه ممكن از 
خود را در پيشبرد برنامه اتمي ايران 

  .بكار گيرند 
  

  6صفحهدر 

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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اولمرت نخست وزير اسرائيل * 
ايران را تهديدبه جنگ مي 

  :كند
  
، اهود اولمرت، 2008 ژانويه 14 در ◄

نخست وزير اسرائيل، در مجلس ، گفت 
غير ممكن است اسرائيل بگذارد : 

از . سالح هسته اي مجهز شود ايران به 
اين رو، تمامي گزينه ها، از جمله 

  .گزينه نظامي روي ميز هستند 
اين ادعا را نخست :  انقالب اسالمي

وزيري دولتي مي كند كه خود به سالح 
در جنگ اتمي مجهز است و بنا بر اسناد، 

   ن نيز بوده آماده بكار بردن  آ1967
   : است

  
ن سند محرمانه اي پيرامو

بمب اتمي اسرائيل كه سيا 
، بهنگام 2008 ژانويه 11در 

سفر بوش به اسرائيل و 
كشورهاي عرب انتشارداد و 

  :سئوال بر انگيخت 
  
 ژانويه 13( رتص آ ايسنا گزارش ها ◄

در باره سند  با كاستن و افزودن انتشار )
عنواني كه ايسنا  داده .  داده است 

ا شاه با اطالع امريك« :  است اينست 
، چنين » دنبال سالح هسته اي بود 

رتص وجود آعنواني نه در گزارش ها
متني كه ايسنا .  دارد و نه در سند 

 : انتشار داده است ، اينست 
شاه با اطالع امريكا دنبال سالح     « 

  هسته اي بود 
آژانس اطالعات مركزى آمريكا با    

حمايت برخى نهادها از جمله بخش 
 وزارت خارجه و اطالعات و تحقيقات

آژانس اطالعات دفاعى آمريكا در اوت 
 تشخيص داد كه رژيم 1974سال 

يى  صهيونيستى داراى تسليحات هسته
توليد "است كه تعداد كمى از آنها را 

عالوه بر آن .  كرده است"و ذخيره
رژيم صهيونيستى متهم به در اختيار 
گذاشتن مواد، تجهيزات و فناورى 

فريقاى جنوبى و يى به ايران، آ هسته
ساير كشورهايى كه در آن زمان با آنها 

 . باشد روابط دوستانه داشت مي
اين مدرك فوق محرمانه كه به    

 سال به گاوصندوق آژانس 32مدت 
سپرده ) سيا(اطالعات مركزى آمريكا 

شده بود به طور ناگهانى اين هفته، در 
طول سفر جورج بوش، رييس جمهور 

ى اشغالى و در ها آمريكا به سرزمين
آستانه سفر وى به كشورهاى حاشيه 

  .فارس، منتشر شد خليج
اين روزنامه صهيونيستى در ادامه اين    

روز پنجشنبه : گزارش آورده است
توسط پست الكترونيكى از سيا درباره 
تصادف عجيب انتشار اين سه اسناد تنها 
يك ماه پس از انتشار برآورد اطالعات 

 درباره برنامه جاسوسى ملى آمريكا
اما . يى ايران سواالتى پرسيده شد هسته

سيا تا پايان زمان مربوطه پاسخى به 
  .اين سواالت نداد

،  خوانيم در ادامه اين گزارش مي   
 1974طبق اين سند مربوط به سال 

كل جامعه اطالعات جاسوسى ملى 
رژيم "آمريكا تشخيص داد كه 

يى توليد  صهيونيستى تسليحات هسته
اين تحليل بر اساس . "ده استكر
دستيابى رژيم صهيونيستى به مقادير "

 كه تا حدودى به "بااليى از اورانيوم

هاى  طور مخفيانه انجام گرفت، تالش
سازى  مبهم رژيم صهيونيستى براى غني

هاى بزرگ  گذاري اورانيوم و سرمايه
هاى زمين به زمين  در توليد موشك

هاى  حمل كالهك"كه براى 
 طراح شده بودند قرار گرفته "ىي هسته
  .است

رفت رژيم  طبق اسناد سيا انتظار نمي   
مگر در صورتى كه (صهيونيستى 

) موجوديت مليش در خطر قرار بگيرد
يى يا تهديد به  با انجام آزمايشات هسته

يى خود شك  استفاده از تسليحات هسته
و ترديدها نسبت به دارا بودن توانايى 

   .ييد كنديى خود را تا هسته
در اين اسناد ذكر شده است كه 
اگرچه دستيابى رژيم صهيونيستى به 

تواند بدون  نمي"يى  تسليحات هسته
 "اى شك و ترديد اثبات شود ذره

بسيارى از اطالعات به دست آمده 
اى هستند كه به  حاكى از وجود برنامه

  .چندين سال پيش باز مى گردد
، در ادامه اين گزارش آمده است     

در برآورد اطالعات جاسوسى ملى 
:  آمده است1974آمريكا در سال 

شكى وجود ندارد كه شاه ايران قصد 
دارد اين كشور را به قدرتى بزرگ 

 اگر وى در اوايل دهه .تبديل كند
 زنده باشد، اگر ايران داراى 1980

يى باشد  يك صنعت كامل انرژى هسته
و همه تجهيزات الزم براى توليد 

يى را در دست داشته  هستهتسليحات 
باشد، و اگر ساير كشورها توليد 

يى را ادامه داده باشند  تسليحات هسته
شكى وجود ندارد كه ايران از آنها 

  .پيروى خواهد كرد
جمله هائي كه ما زير : انقالب اسالمي 

نها خط كشيده ايم ،را ايسنا با آ
رتص  نقل كرده آدستكاري از قول ها

   :است
فرق بسيار ( جود دارد  اين ظن و ●

كه ) مي كند با اسرائيل متهم است 
اسرائيل مواد اتمي و تجهيزات و 
تكنولوژي اتمي در اختيار ايران ، 
افريقاي جنوبي و كشورهاي ديگري 

  .نها دوستي دارد قرار دهد آكه با 
شكي وجود ندارد كه شاه اين بلند  ●

پروازي را دارد كه ايران را يك 
  . .ند قدرت اتمي بگردا

اما چرا از سند جعل قول مي كند ؟       
زيرا مي خواهد در خواننده ايراني القاء 
كند داشتن بمب اتمي ايران را قدرتي 

عقل قدرت مدار نمي .  بزرگ مي كند 
هرگاه : غاز نكند آتواند با تخريب خود 

شاه بنا داشته است ايران را تا اواسط 
، به يك قدرت بزرگ بدل كند، 80دهه 

پس مالتاريا خائن به ايران بوده است در 
   !  جلوگيري از تحقق اين هدف

 اما سند حاكي از اطالع سيا از مجهز ●
شدن اسرائيل به سالح هسته اي نيست ، 

. ن است آبلكه حاكي از ارزيابي سيا از 
از اين رو، بنا بر سند ديگري متعلق به 

،  نمايندگان مجلس امريكا 1975سال 
اهند نه ارزيابي كه از سيا مي خو

تقلب .  نها بگذارد آاطالع در اختيار 
بسيار اهميت پيدا مي كند وقتي اينسا 

 كه –بدانيم كه بنا بر اطالعات موثق  
سالها پيش توسط انقالب اسالمي نيز 

 ، سرمايه ايجاد تأسيسات -انتشار يافت 
اتمي اسرائيل را رژيم شاه تأمين كرده 

ار و مدارشان قرار بر اين بود قر. بود 
از امريكا محرمانه بماند و پس از 

دستيابي اسرائيل به تكنولوژي اتمي، 
ن را در اختيار رژيم شاه نيز قرار آ

   . دهد
 بنا بر اسناد محرمانه اي كه از قيد ●

  :محرمانه رها شده اند 
، شيمون پرز با فرانسه 1957 در سال -

ايجاد ( قرارداد همكاري اتمي را 
را  ) Dimona ديمونا تأسيسات اتمي

امضاء مي كند و بن گورين ، نخست 
وزير وقت اسرائيل اجازه اجراي برنامه 

  .اتمي را صادر مي كند 
، از راز توافق 1960 امريكا، در اواخر -

اين تأخير . ورد آديمونا  سر در مي 
يك ناكامي بزرگ، بزرگ تر از تأخير 

زمايش اتمي هند آدر كسب اطالع از 
  . لقي مي شود ، ت1998در 

برابر اسنادي كه به تازگي از قيد  -
زاد شده اند، پرزيدنت آمحرمانه 

كندي تنها رئيس جمهوري امريكا 
است كه كوششهاي جدي براي 
منصرف كردن اسرائيل از توليد بمب 

استعفاي بن .  اتمي بكار برده است 
، 1963گورين از نخست وزيري، در 
  . زير فشار كندي انجام گرفته است

 دانشمندان امريكائي كه از اسرائيل -
بازديد كردند  هيچگاه مدركي حاكي 
از اين كه اسرائيل در كار توليد بمب 

  .اتمي است بدست نياوردند 
، سيا گزارشي را در 1966 در سال -

اختيار مقامات امريكا قرار داد كه بنا بر 
ن، اسرائيل اجراي برنامه اتمي خود آ

و تنها چند هفته را به پايان برده است 
ديگر مانده است كه بتواند بمب اتمي 

اين گزارش در اختيار هيأت .  بسازد 
  .بازديد كننده از ديمونا قرار داده نشد 

 ، اسرائيل 1966 در اواخر سال -
مرحله تحصيل توانائي تكنولوژيك  و 

اما . ايجاد تأسيسات را به انجام رساند 
اشكول، نخست وزير وقت اسرائيل، 

. زمايش بمب اتمي را نداد آازه اج
زيرا مي دانست ناقض تفاهم نا نوشته با 

  .امريكا است 
، بعد اتمي مهمي 1967 جنگ ژوئن -

ماده آاسرائيل دو بمب اتمي را : يافت 
اسرائيل پيش از .  بكار بردن كرد 

 روزه، بمب اتمي 6شروع جنگ 
  . ابتدائي را ساخته بود 

ترش  ، قرارداد منع گس1968  در -
سالح هسته اي به تصويب بين المللي 

در ( ن، ميان امريكا آدر پي . رسيد 
و اسرائيل مقابله ) حكومت جانسون 

خرين تقابل آو اين .  مستقيم روي داد 
امريكا با اسرائيل بر سر سالح هسته اي 

  . بود 
تفاهم جديد ميان امريكا و اسرائيل ،  -

،  بهنگام ديدار  گلدا ماير ، 1970در 
نخست وزير اسرائيل و نيكسون، رئيس 

ن آاز . مد آجمهوري امريكا ، پديد 
پس، امريكا اسرائيل ، براي امضاي 
قرارداد منع گسترش سالح هسته اي، 

به بازرسي از . زير فشار قرار نداد 
در . تأسيسات ديمونا نيز پايان بخشيد 

زمايش آعوض، اسرائيل نيز پذيرفت 
بمب اتمي اتمي بعمل نياورد و نگويد 

اين تفاهم تا امروز، معتبر و . دارد 
   .مرعي است

ن تاريخ، آ، تا 1975 بنا بر سند مورخ -
اسرائيل منكر اجراي برنامه توليد سالح 

از جمله اسحق رابين در . هسته اي بود
اسرائيل اولين :  گفت1975 سپتامبر 7

كشوري نخواهد بود كه سالح هسته 
  !اي را وارد منطقه مي كند 

ن نخست وزير مي آو : قالب اسالمي ان
امريكا كه باتفاق . دانست دروغ مي گويد 

شوروي سابق باني قرارداد منع گسترش 
سالح هسته بودند،  در حكومت 
جمهوريخواه ها، با اسرائيل تفاهم مي 

نكه مي بايد همچنان به آحال . كند 
ورد قرارداد را امضاء آاسرائيل فشار مي 

تارش در قبال ايران، با توجه به رف. كند 
مي بايد در اولين فرصت، جهانيان را از 

اگر وارونه .  گاه مي كرد آقصد اسرائيل 
كاري را كرد كه بايد مي كرد،  دليلي جز 
اين نداشت و ندارد كه سلطه بر منطقه و 
بردن و خوردن نفت و گاز خاورميانه را 
در گرو تفوق نظامي كامل اسرائيل بر 

طقه مي دانست و تمامي كشورهاي من
   .    مي داند

  
  

شيوه مافيائي اداره 
 171 تكليف –ورزش 

كرسي مجلس از 
! پيش معين مي شود 

 حسن خميني در –
  ... و-خطر مرگ؟

  
  

ورزش كشور، بخصوص 
 تحت مديريت ،فوتبال

مافيائي، گرفتار انحطاط  
  :است 

  
    ورزش از دير باز در كشور ايران 

ست در جايگاه خود را حفظ نموده ا
اين بين ورزش فوتبال و كشتي از 
جمله ورزشهايي است كه هواداران 
.  بيشتري را به خود جلب نموده است 

فوتبال از جايگاه بسيار باالتري 
  .برخوردار است 

هواداران فوتبال در ايران همواره 
. موجب ترس و وحشت نظام بوده اند 

هر زمان كه فوتبال ميان دو تيم اول 
تقالل و پيروزي برگزار كشور يعني اس

مي شود تعداد افرادي كه براي  ديدن 
اين مسابقه به ورزشگاه مي روند گاه از 

 هزار نفر هم فراتر مي رود و 100
بينندگان تلويزيوني اين مسابقه به 

  .ميليون ها   نفر مي رسد 
هر زمان كه اين دو مسابقه دارند خط 
اتوبان كرج بين تهران تا ورزشگاه را 

اي ضد شورش نيروي انتظامي نيروه
اشغال مي كنند تا مبادا موجبات 

. يد آاعتراض گسترده مردمي به وجود 
با اين وجود، هر زمان كه اين مسابقه 
برگزار مي شود دهها ميليون تومان به 

سيب وارد مي آوسايل عمومي كشور 
  .شود 

بزرگترين نمايش همبستگي مردم با 
ران، بعد فوتبال در زماني بود كه تيم اي

از مساوي كردن  با استراليا، در جام 
ن شب،  در آدر . جهاني شركت كرد 

ايران جشن و سروري برگزار شد كه 

ن همه مردم از كوچك و بزرگ آدر 
نظام براي جلوگيري .  شركت كردند 

از شادي بيش از حد مردم كليه 
نيروهاي در  اختيار خود را براي مقابله 

ها گسيل و سركوب مردم به خيابان
از اين گونه درگيري ها ميان . داشت 

مده است و آمردم و نظام بارها پيش 
نها آهمواره مردم قدرت خود را به 

  .نشان داده اند 
    با پايان جنگ و ورود نيروهاي 
شكست خورده از جبهه ها به درون 
شهرها برخي از سرداران سپاهي كه 
دستي در ورزش داشتند تالش نمودند 

ا به بخش هايي از ورزش تا خود ر
كشور برسانند به همين دليل ديده مي 
شود كه بسياري از روسا و معاونين 
فدراسيون ها و ورزش كشور در اختيار 

هم اكنون ، . افسران سپاه  قرار گرفت 
نام سرداراني در بخش هايي از ورزش 

  .كشور ديده مي شود 
مدن  محمود احمدي آ    با به سر كار 

مافيايي وابسته به او تصميم نژاد  گروه 
بادي آوردن مهندس علي آگرفت با 

كه هيچ سابقه اي در هيچ تيم ورزشي 
نداشت به رياست سازمان تربيت بدني 
اين سازمان را در اختيار خود داشته 

  .باشد و بر ورزش كشور حكم براند 
مافياي باند احمدي نزاد همواره از 
سوي نادان ترين و كم سواد ترين 

د تشكيل شده است كه اين افرا
وضعيت را نيز در كل وزارتخانه هاي 

تنگ نظري . او مي توان مشاهده نمود 
اين مافيا در كليه امور چنان خود را 
به نمايش گذارده است كه همه متوجه 

  .جهل اين گروه شده اند 
بادي كه هيچ آ     مهندس علي 

وردن آاطالعاتي از ورزش نداشت با 
 قواي انتظامي و كاركنان واواك و

سپاه  به اين سازمان تالش نمود تا 
قدرت سياسي و اطالعاتي خود را به 
. رخ برخي از مسئولين كشور بكشاند 

وي با قرار دادن فراهاني در مقام 
معاون حراست سازمان تربيت بدني 
كه از اعضاي واواك سيستان و 

وردن ساور كه از آبلوچستان بود و نيز 
 سيما بود و  افراد حراست صدا و

گماردن او به مقام معاونت فرهنگي 
اين سازمان و نيز رغبتي و كيومرث 
هاشمي از افراد واواك به معاونت 
هاي بين المللي و فدراسيون ها و 

خوندي به عنوان سخنگوي سازمان  آ
و برخي ديگر چون خزاعي و محمد 

كار خود را براي ...نبي حبيبي و 
غاز  آكنترل ورزش و تيم هاي ورزشي

  .نمود 
    البته نا گفته نماند كه  كارهاي اين 
مديران ورزشي كه تحت واليت مطلقه 
فقيه به كار مشغول هستند ، هرگاه در 

زمان خاتمي انجام مي شدند،  
گروههاي كفن پوش با قدرت تمام 
مسئوالن را مورد ضرب و شتم قرار مي 

در هيچ دوره اي از گذشته و .  دادند 
كدام از رؤساي در زمان هيچ 

جمهوري مربي مرد براي تيم هاي 
بانوان در نظر گرفته نمي شد ولي در 

بادي تيم بانوان آزمان رياست علي 
قايقران كشور توسط مردي از كشور 
تركيه مربي گري مي شود و تيم 
واليبال زنان نيز توسط مربيان مرد كره 

و امسال، .  اي تمرين داده مي شوند 
ت كه  تيم واليبال براي اولين بار اس

زنان ايران درمسابقات ماكائو در برابر 
ديدگان مردان تماشاچي چشم بادامي 

اين در حالي .  به مسابقه پرداختند 
است كه تا به حال هيچ مسابقه اي در 
كشور ايران برگزار نشده است كه 
بانوان بتوانند حتي در مقابل ديدگان 
خانواده هاي خود به مسابقه بپردازند 

ما تحت واليت مطلقه خامنه اي و ا
  رياست جمهوري احمدي نژاد كه 

  
  7صفحهدر 

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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خود را مصداق بقيه اهللا مي داند و 
بادي كه آرياست ورزش مهندس علي 

مرتب دم از حكومت اسالمي و 
حكومت خدايي مي زند، بانوان ايران 
مي توانند در مقابل ديدگان مردان 
كشورهاي خارج و زير نظر مربي مرد 

لبته اين  ايرادي . مسابقه بپردازند به
به شرطي كه جايي براي رفتار .ندارد 

يك بام و دو هواي اين مسئولين ديگر 
جايي براي  اقدامات برخي از مراجع 
كه حتي براي پخش اخبار مسابقات 
بانوان كفن پوشها را به خيابانها مي 

  .كشاندند  باقي نمانده باشد 
شد     احمدي نژاد شايد يادش با

زماني كه اعالم كرد زنها مي توانند به 
زادي بروند و از مسابقات آورزشگاه 

فوتبال ديدن كنند ،  چه غوغايي در 
چرا قم و كفن پوشان در . قم بپا شد 

برابر مسابقه دادن بانوان در مسابقات 
ماكائو سكوت كرده اند را خدا مي 

  !داند 
      در ابتداي كار مهندس علي 

جود مشكالتي كه كشتي بادي،  با وآ
كشور  بدانها مبتلي است ،  با قرار 

دادن يزداني خرم، زمين خوار بزرگ   
كه واواكي و از اعضاي هيات موتلفه 
است، در مقام رياست فدراسيون 

ن شد كه كشتي آواليبال كشور،  بر
  .كشور را زير نظر خود قرار دهد 

بادي  با قرار دادن افرادي از آ     علي 
ي اطالعاتي و امنيتي در ميان نيروها

اعضاي هيات مديره تيم هاي بزرگ 
فوتبال كشور از جمله استقالل و 

پيروزي سعي در كنترل اين تيم ها  
هم اكنون برخي از اعضاي .  كرد 

شوراي تهران را كه از اعضاي يك 
هيات مذهبي در غرب تهران هستند  
به عضويت هيات مديره تيم هاي 

نها آست تا كنترل ورده اآمعروف  در 
سال گذشته،  براي .  ورد آرا به دست 

اولين بار بود كه اين تيم هاي ورزشي 
با دادن اطالعيه از هواداران خود 
خواستند  در انتخابات شركت كنند و 
بطور علني درخواست سياسي خود را 
اعالم نمودند اما با شكست سختي 

  .روبرو شدند 
زي     با شكست فوتبال ايران در با

هاي جهاني، تغيير رياست فدراسيون 
فوتبال كه از افراد غير خطي علي 

با بركناري . بادي بود،  شروع شد آ
دادكان و اعتراض وي به فيفا كه نشان 
دهنده دخالت سياست در ورزش به 
خصوص فوتبال بود فيفا تصميم گرفت 

به همين دليل .  با ايران برخورد نمايد 
 مسابقات تصميم به اخراج ايران از

با پادرمياني . سيايي گرفت آفوتبال 
برخي از افراد معتبر ورزشي و قول 
ايران مبني بر انجام درخواست هاي 
فيفا،  ايران تا پايان مسابقات فوتبال 

سيايي در اين مسابقات آبازيهاي 
شركت نمود و با پايان اين مسابقات 
فيفا فشار خود بر ورزش ايران را 

جايي رسيد كه شروع كرد و كار به 
مسئوالن ورزش كشور براي اينكه با 
هجوم مردم مواجه نشوند مجبور به 
پذيرش راه حل هاي پيشنهادي فيفا 

  .شدند 
    فيفا از ايران خواست كه انتخاب 
رييس فدراسيون فوتبال بايد به 

زاد از ميان افراد غير سياسي  آصورت 
در اولين قدم خواستار .  يد آبعمل 

امه فدراسيون فوتبال تدوين اساسن
ايران شد و براي جلوگيري از اعالم 
نظر مسئولين مافيايي ورزش كشور سه 
نماينده را به عنوان نمايندگان فيفا به 

نامهاي صفايي فراهاني و خبيري و 
غفاري معرفي نمود تا با سه تن از 
كاركنان سازمان تربيت بدني جلساتي 
براي تدوين اساسنامه فوتبال كشور 

  .ل دهند تشكي
     مافياي ورزش كشور در ابتدا با 
حضور صفايي فراهاني كه از وابستگان 
به حزب مشاركت است،  مخالفت كرد 
ولي فيفا ايران را مجبور به پذيرش 
اين نماينده خود در جلسات و در 

از . ن جلسات نمود آضمن رياست 
سوي سازمان تربيت بدني براي مقابله 

اي كيومرث نها سه نفر به نامهآبا 
 انصاري فر و رغبتي معرفي وهاشمي 

  .شدند كه در جلسات شركت كنند 
    مسئوالن سازمان تربيت بدني كه به 
هيچ وجه حاضر به عقب نشيني نبودند 
در نهايت چاره اي به جز اين نديدند 
كه در جلساتي شركت كنند كه 

ن را نماينده فيفا بر عهده آرياست 
  .داشت 

ساسنامه، نمايندگان     براي تدوين ا
بادي فشار زيادي براي آمهندس علي 

به دست گرفتن رياست فدراسيون 
قصد داشتند تا با .  فوتبال وارد كردند 

انتخاب فردي از ميان خود كنترل 
فوتبال ايران را همچنان  در دست 

بالخره اساسنامه فوتبال . داشته باشند 
مده است آن آدر .  ايران تصويب شد 

داهاي فدراسيون فوتبال كه كاندي
نبايد از  ميان سياسيون وابسته به دولت 

  .باشند 
      البته نا گفته نماند كه براي تصويب 
اين اساسنامه بارها و بارها جلساتي 
برگزار شد ولي نمايندگان گروه 

بادي نمي خواستند آمافيايي علي 
زادي آموادي را بپذيرند كه  مانع از 

نجام،  مجبور به سرا. نها مي شد آعمل 
ن را امضا آپذيرش اساسنامه  شدند و 

  .كردند 
    در انتخابات رييس فدراسيون 
فوتبال،   قرار بر اين شد كه 

ابتدا قرار . كانديداهايي معرفي شوند
بود براي رياست فدراسيون فوتبال 

ولي . كشور،  احمدي نژاد نامزد شود 
بادي آاو اين مسئوليت را بر عهده علي 

ت  و به او گفت شما برويد و گذاش
. فدراسيون فوتبال را در دست بگيريد 

ولي زماني كه قرار شد انتخابات 
برگزار شود، درگيري هايي بين 
كانديداهاي معرفي شده از جمله 

مد آبادي پيش آسردار اجر لو و علي 
كه منجر به كنار گيري سردار اجرلو 

البته  براي دور كردن اجرلو از .  شد 
ي حاكم بر سازمان تربيت بدني، مافيا

.  طرحي تهيه و به اجرا گذاشته بودند
زماني كه مشخص شد انتخابات مسئله 
دار است، مسئولين سازمان تربيت 
بدني،  براي جلوگيري از افشاي 
طرحي كه براي حذف كانديداي 
فدراسيون فوتبال، به اجرا گذاشته 

 12بودند ،  بنا بر دستور، در يك شب،  
 كساني كه مي بايست در دادن نفر از

رأي شركت مي كردند،  استعفا دادند  
يكي از . و انتخابات به تعويق افتاد 

كساني كه كانديدا شده بود ،  سردار 
اجر لو بود كه رييس سازمان تربيت 

البته ناگفته .  بدني با او مخالف بود 
نماند كه اجرلو از جمله جنايتكاراني 

م زندانيان است كه در جريان قتل عا

 گفته ،   نام مجيد 67سياسي در سال 
در زندان اوين ... حلوايي و يا مجتبي 

نام زندانيان را با ماژيك بر روي كمر 
نها مي نوشت تا بعد از اعدام معلوم آ

وي .  شود كه اعدامي چه كسي است 
بعدها به سرپرستي تيم نيروي انتظامي 
يعني پاس انتخاب شد و نيز در برخي 

و . ت هاي ورزشي قرار گرفت از پس
هم اينك ، او معاونت ورزش شهرداري 

  .تهران را عهده دار است 
    بعد از تعويق انتخابات، به دليل 

بادي آاينكه فيفا متوجه شده بود  علي 
فردي سياسي و منصوب احمدي نژاد 
است و  قرار است بر فوتبال ايران 
تسلط داشته باشد،  به دليل حضور وي 

 رياست سازمان تربيت بدني، در پست
با نامزد رياست فوتبال شدن او 

قرار بر اين شد او  از .  مخالفت كرد 
پست رياست سازمان تربيت بدني 
استعفا دهد و به مقام  وزارت رفاه يا 

ن،  در انتخابات آراه برسد و پس از 
اين مواضعه نيز لو رفت . شركت كند 

و فيفا كال با سياسي شدن انتخابات 
ياست فدراسيون فوتبال ايران  ر

بادي آمخالفت كرد  و اعالم كرد علي 
نمي تواند در اين انتخابات شركت 

همين مخالفت  موجب شد بار .  كند 
ديگر انتخابات رياست فدراسيون 

  .فوتبال ايران به تعويق بيفتد 
     فشار فيفا موجب شد مافياهاي  
حاكم بر ورزش ايران عقب نشيني كند 

 فيفا مافيا را تهديد كرده بود كه زيرا. 
هرگاه  بخواهند به اين رويه ها ادامه 

دهند،  ايران را از حضور در مسابقات  
وقتي كار به اينجا . ممنوع خواهد كرد 

رسيد و شكست باند مافيائي مشخص 
شد ، احمدي نژاد در صحنه تلويزيون 

قاي علي آظاهر شد و گفت من به 
 فوتبال بادي تكليف كردم برود وآ

ايران را نجات دهد و وقتي ديدم 
دارد براي فوتبال ايران مشكل به 

قاي علي آيد،  من به آوجود مي 
  .بادي گفتم كناره گيري كند آ

     البته او نگفت  كناره گيري علي 
بادي به دليل فشاري بود كه فيفا بر آ

در اين مورد نيز . ايران واردكرده بود 
،  وقتي فشار به ، مانند تمام موارد ديگر

مد و آايران وارد شد،  ايران كوتاه 
  . تسليم شد 

     چند شب پيش ،  در برنامه نود كه 
برنامه اي است در مورد فوتبال ايران 

نست ،  صفايي آو فردوسي پور مجري 
براي .  فراهاني در تلويزيون ظاهر شد 

اولين بار بود كه ممنوعيت حضور او 
وي، در .  در تلويزيون لغو مي شد 

مصاحبه اي حدود سه ساعت، در مورد 
مشكالت فوتبال كشور و سنگ اندازي 

هاي سازمان تربيت بدني  توضيح داد  
و پته دخالت هاي سازمان تربيت بدني 
را در قلمرو فوتبال ايران را بر روي 

  .ب انداخت  آ
    در اين برنامه،  وي با ارائه اسناد و 

سياسي  مدارك ثابت كرد كه مسئولين 
كشور تالش داشته اند  بر  فدراسيون 

چگونه در .  فوتبال مسلط شوند 
بسياري از موارد دست به سنگ 

ابتدا ،  كيومرث .  انداختن كردند 
هاشمي براي پاسخگويي به وي دست 
به يك مناظره تلويزيوني زد و انقدر 
مسايل پشت پرده دخالت هاي سياسي 

سازمان تربيت بدني را لو داد كه 
بادي تلفني از او آهمان زمان ،  علي 

خواست كه مناظره را قطع كند و 
اجازه  بدهد فردي ديگر وارد مناظره 

 تلويزيوني با صفايي فراهاني –تلفني 
خوندي آبعد از قطع تماس او، .  شود 

سخنگوي سازمان تربيت بدني به صحنه 
البته همه . مد و حرفهاي بسياري زد آ

نان كيومرث حرفهاي وي ، همانند سخ
هاشمي ،  تالش سياسي خود و علي 

بادي را براي تحت مهار باند مافيائي آ
شكار آوردن ورزش كشور، بر همگان آ

  .كرد 
     زماني كه صفايي فراهاني اعالم 
كرد براي مربي گري تيم ملي فوتبال 
ايران برخي  ها به سازمان تربيت بدني 

او نام چند نفر را برد . معرفي شده اند 
نها آنها صحبت شده و برخي از آكه با 

مدن  به ايران و صحبت و آماده آ
مذاكره هستند تا اگر مورد تاييد قرار 
گرفتند به عنوان مربي تيم فوتبال 

كيومرث هاشمي بار . انتخاب شوند 
مد و آديگر ، از راه تلفن،  به صحنه 

ضمن دروغگو خواندن صفايي 
فراهاني، تالش كرد شكست خود را در 

اما  . بخش قبلي مناظره جبران كند 
اين بار نيز، با افشا شدن دروغ هايش، 

با پايان اين .  كار را خراب تر كرد 
برنامه،  در صدا و سيما،  برخوردهايي 
با پور محمدي و فردوسي پور  بعمل 

  .مدند  آ
    البته ناگفته نماند كه با وجود 
افشاگري هاي صفايي فراهاني در باره 

اي سياسي در  فوتبال،  بايد دخالت ه
زماني هم كه خود او  رييس : گفت 

فدراسيون فوتبال ايران بود ، سياست 
اينك . در ورزش دخالت مي كرد 

چون او  نمايندگي فيفا را بر عهده 
دارد تالش مي كند خود را مخالف 
  دخالت سياست در ورزش معرفي

  .نمايد 
     به هر حال،  ورزش اول كشور در 

سال گرفتار بازي هاي سياسي اين 
بادي و هاشمي و آاحمدي نژاد و علي 

خوندي و رغبتي و ديگراني بود كه آ
تالش مي كردند كه اين خاك ريز را 

نها كامال مطلعند كه آ. از دست ندهند 
بعد از ازدست دادن رياست 

ماده از دست آفدراسيون فوتبال بايد 
دادن پست هاي ديگري در  ورزش 

زيرا تقريبا مي توان .  شنداين كشور با
گفت كه اكثر فدراسيون هاي ورزشي 
كشور در  اختيار افراد وابسته به مافياي 
قدرت در كشور هستند و به همين 
دليل است كه پيشرفت ورزش در 

  .كشور با مشكالتي روبرو است 
     سرانجام،  به پيشنهاد هيات انتخابي 
فدراسيون فوتبال و تاييد هاشمي و 

بادي،  مربي اي از كشور پرتغال آعلي 
جهت مربي گري تيم فوتبال ايران 

وي كه طي دو سال . انتخاب شد 
گذشته،  به دليل سكته قلبي،  هيچ 
تيمي را در اختيار نداشته است،  قرار 
است تيم فوتبال ايران را رهبري كند 

باز مشاهده مي شود  كه هنوز مربي  .  
ربيت نيامده، بر اثر دخالت سازمان ت

 به گفته محمد نبي حبيبي -بدني  
 ، -سخنگوي موقت فدراسيون فوتبال 

يك نفر به نام ابراهيم زاده،  به عنوان 
. مربي تيم فوتبال انتخاب شده است 

 فوتباليست ايراني را براي 50او نيز نام 
حضور در اردوي تيم ملي اعالم كرده 

اما اين ابراهيم زاده كه به . است 
  قرار است زير نظر مربي عنوان مربي ،

پرتغالي تيم ملي را رهبري كند،  فاقد 
او . صالحيت الزم براي اين كار است 

از جمله مربيان بي نام و نشان و بدون 
سابقه مربي گري تيم هاي بزرگ 

  .كشور است 
  
يا خطر مرگ حسن آ

خميني را تهديد مي 
  كند؟

  
   وقتي روزنامه كيهان نشاني مي دهد 

اين خصيصه روزنامه . بود بايد مواظب 
كيهان و واواكي ها و توبه دهندگاني 
است كه در اين روزنامه ، كار مي 

اينها ،  با هماهنگي كامل،  هر . كنند 
زمان مي بايست جنايتي سياسي انجام 

نكه به آشود، كسي دستگير شود و يا 
نشريه اي و يا كتابفروشي حمله شود و 

ون و يا  به تجمع دانشجويان و سياسي
حمله شود و يا ... زنان و كارگران و 

كسي كشته شود،  ابتدا روزنامه كيهان 
شروع مي كند به بدگويي  از او  و 

ماده  آزمينه را براي انجام ان امر 
  . كردن 

    كم نيستند جنايتهاي سياسي كه ابتدا 
نها را نامزد آروزنامه كيهان  قربانيان 
ن  آبعد از.  قرباني شدن نكرده باشد 

كه روزنامه كسي را نامزد كرد  ، تيم 
جنايتكار وابسته به نظام واليت  فقيه، 

  . دست بكار انجام مأموريت مي شوند 
     اين روزها،  نوبت به سيد حسن 

بايد به نوعي سر . خميني رسيده است 
يعني با برنامه . ب كرد آاو را زير 

خاصي كه روزنامه كيهان تهيه كرده 
كوت يا تبعيد او را است،  زمينه س

  .ورد آفراهم 
     از زماني كه سيد حسين خميني به 
دستور پدر بزرگ مجبور به خانه 

« نشيني گشت و سپس توسط مأموران 
» سربازان امام زمان « و »  انسان ساز 

لوده به مواد مخدر شد و بيمار گشت،   آ
تا زماني كه سيد احمد فرزند خميني،  

  به دستور خامنه اي ، 
،  به ديار باقي »رهبر فرزانه انقالب « 

شتافت كسي باور نمي كرد  جانشين 
خميني حكم قتل فرزند خميني را 

ن زمان كه  به سيد احمد آ.  بدهد  
گفتند زياد از حد در مورد رهبري 
سخن نگويد، بفكرش خطور نمي كرد 
كه اگر دم فرو نبندد، به قتل خواهد 

  . رسيد 
قطعا سيد احمد     البته شايد كه نه 

نچه را كه كشت كرده بود برداشت آ
زماني كه در توطئه هاي .  كرد 

جنايتكاران و كودتاگران بر ضد 
مهندس ( نخست وزير منصوب پدرش 

و رييس جمهوري منتخب ) بازرگان 
 شركت جست و نقش اول را مردم،

 تا زماني كه با برنامه ريزي ،بازي كرد
هللا يت اآهاي انجام شده زمينه حذف 

ورد و سپس  در آمنتظري را  فراهم 
 شركت كرد  و نوشته ها 67كشتار سال 

از قول پدرش جعل  كرد، فكر نمي 
» رهبر « كرد  كسي كه با نامه جعلي او 

  . شده است، قصد جان او را كند 
    قتل احمد خميني،  تا زماني كه 
خانم فاطمه برقعي به قتل نرسيده بود،  

ن ،  پرده از آد از ولي بع.  مكتوم  بود
  تا زماني كه سعيد .  راز برداشته  شد

  8صفحهدر 
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قتل احمد امامي، در اعترافات خود،  
ن آ را شرح نداده بود،  قبول خميني

زيرا با خود . براي خيلي ها سخت بود 
مي گفتند مگر ممكن است خامنه اي 

 را به خون  فرزند مقتداي دستش
قاضي هنگامي كه  . ؟لوده كندآخود، 

پرونده ،  نيازي،  به سيد حسن خميني 
نگفته  بود  پدرش را به قتل رسانده 
اند، بسا  سيد حسن هم باور نمي كرد 

نمي توانست . پدرش را كشته باشند 
قبول كند در جلسه اي كه مصباح 

ن  آيزدي و خوشوقت و بادامچيان در 
شركت داشته اند، قتل پدرش ، سيد 

ته مي شود و احمد اجتناب ناپذير دانس
به دستور خامنه اي او به قتل مي رسد 

.  
     اين روزها ديده مي شود كه 
روزنامه كيهان و سايت رجا نيوز در 
حال دادن نشاني سيد حسن خميني 

ن روزها كه سيد احمد به آدر . هستند 
قتل رسيد و يازمينه سازي فرمان قتل 
او انجام شده بود،  نه وب سايتي بود و 

گاه آي كه او را از خطر نه وب الگ
اما در اين روزها،  به يمن . كنند 

وجود وب الگها و وب سايت ها و 
ايمل كه دمار از روزگار استبداد در 

ورده است،  به سيد حسن خميني اين آ
  زماني :خطر هشدار داده مي شود 

كه روزنامه كيهان نشاني او را مي دهد 
زيرا حسين .  او بايد مواظب خود باشد

يعتمداري جاسوس كهنه كاري شر
است كه سر سعيد امامي را نيز بر باد 

در كنار او بود تا زماني كه .  داد 
.  مطمئن شد كه او كشته شده است

زيرا همه مي دانند در بسياري از 
ايات انجام شده افرادي چون جن
ن و حسين شريعتمداري و دامچيابا

حسن شايانفر و حسين صفار هرندي و 
 مفتيان قتل ها بوده اند و در كنار... 

برخي از اين قتل ها در خانه خود 
  .حسين شريعتمداري طراحي شده اند 

   سيد حسن هنوز جوان است و شايد 
اما او .  فكر مي كند در امان است 

بداند كه در نظام واليت فقيه، اصل بر 
براي .  حفظ واليت مطلقه فقيه است 

ن حتي اگر ضرور باشد توحيد  آحفظ 
چه رسد به . ا نيز تعطيل مي كنند ر

  . قتل حسن خميني  
  

يا معناي آ:چند خبر مهم 
ضويت مجلس نامزد ع

خبرگان كردن مهدوي 
محدود كردن  ،كني

  :هاشمي رفسنجاني است ؟
  

چرا گروههاي راست سنتي مي 
خواهند مهدوي كني را به 

  :مجلس خبرگان بفرستند ؟ 
  
 نيروهاي راست ،بنا بر خبر موثق◄

 براي اينكه بتوانند هاشمي سنتي
رفسنجاني را در مجلس خبرگان 
رهبري كنترل كنند و وي را از مسند 

با ورند،  آرياست اين مجلس به زير 
 او را دادن امتيازاتي به مهدوي كني،

وادار به شركت در انتخابات خبرگان 
كه قصدشان اينست . رهبري نموده اند

در پي عضويت او در مجلس خبرگان ، 
نتخابات سال بعد،  رياست مجلس در ا

از هاشمي رفسنجاني پس بگيرند و به او 
  .بدهند 

     گفته مي شود هاشمي رفسنجاني 
قصد دارد تغييراتي در شيوه رهبري 

اگر هم . ورد آكردن كشور به وجود 
راستهاي سنتي و اصول گرايان قصدي 
كه داشتنش را به هاشمي رفسنجاني 

 ،ه باشندنسبت مي دهند،   خود ساخت
گوياي تزلزل موقعيت خامنه اي و 
نگراني روز افزون طرفداران او بخاطر 
   گذشتن تاريخ مصرف واليت فقيه

  . است 
     جناح راست ،  بعد از شكست در 
انتخاب رياست مجلس خبرگان 
رهبري،  تمام تالش خود را به كار 
بست تا فردي را براي مقابله با هاشمي 

چار شد دست به نا.  رفسنجاني بيابد
سوي كسي دراز كند  كه رابطه زياد 

زيرا مهدوي .  خوبي هم با وي ندارد
كني در انتخابات رياست جمهوري ، 
. با احمدي نژاد مخالف بود 

گردانندگان جناح راست  وي را كنار 
زدند تا بتوانند احمدي نژاد را بر سر 

  .كار بياورند 
    احتماال   بعد از خامنه اي،  جنگ 

قها براي رسيدن به قدرت،  مغلوبه ف
هرگاه  كسي در حد .  خواهد شد 

مقام رهبري در كشور وجود نداشته 
  . باشد بايد  رهبري را شورايي كرد 

      از افرادي كه خود را براي رهبري 
ماده ساخته اند،  از جمله،  هاشمي آ

شاهرودي و  هاشمي رفسنجاني و 
واعظ طبسي و مجتبي خامنه اي و  

  .هدوي كني هستند م
مدن مهدوي كني  آ     گفته مي شود با 

به مجلس خبرگان رهبري،  هاشمي 
رفسنجاني ممكن است جايش را به  او  

هر چند روابط هاشمي . بدهد 
رفسنجاني با مهدوي كني بد نيست اما 

وردن آخود او به خوبي مي داند كه 
مهدوي كني به اين دليل است كه در 

در جناح راست كسي ميان افراد حاضر 
توان مقابله با هاشمي رفسنجاني را 

البته گفته شده است كه  حتي . ندارد 
مدن كني  به مجلس خبرگان، در آبا 

انتخابات رياست اين مجلس، هاشمي 
  .  ورد آرفسنجاني راي بيشتري خواهد 

  
  :چند خبر كوتاه اما مهم * 
  
 از اعضاي رهبري (مهندس ميرسليم ◄

 در مجمع ،اي در جلسه) موتلفههيأت 
معاون (تشخيص مصلحت به داوودي 

انتقاد شديد ) ياول رئيس جمهور
احمدي نژاد :  است كرده و گفته

 .كشور را خراب كرده است
به جاسبي گفته رفسنجاني هاشمي ◄

 براي صدور مجوز سخنراني : است 
هاي سياسي در شعب دانشگاه آزاد   

 .آسان بگيرد
قابل كه    حكم خلع لباس هادي ◄

توسط دادگاه ويژه روحانيت صادر 
 و به جاي ديگر انشاء شده در شده، 

است و قاضي مربوطه مده آنگارش در 
  را امضاء كرده است فقط آن 

 خامنه اي گل كوكنار را بعنوان ◄
مخدر قوي مصرف مي كند تا بتواند 
در ديدارهاي طوالني توأم با سخنراني 

  .شركت كند  
و آذر هاشمي هاي آبان  در ماه ◄

بار همراه با يك تيم از  سهرفسنجاني 
اي جلسه داشته و  متخصصان با خامنه

پس از توضيحات كارشناسي همراهان، 
سمت   كه نبايد به درخصوص ايناو با 

 كردهجنگ كشيده شويم صحبت 
 .است
نژاد به خيلي از  داوود احمدي◄

مسؤولين حراست ادارات گفته است 
ها را   پاكسازيكه تا قبل از انتخابات

 .تمام كنيد
نايب رئيس (اهللا ابراهيم اميني   آيت◄

ي قبل خبرگان و از امام  دوره
اهللا  به آيت) هاي موقت قم جمعه

توسلي گفته است وضعيت حاضر نظام، 
 .حاصل دروغگويي هاست

.  ميليارد دالر گم شده است 20 ◄
صندوق ذخيره : نادران مي گويد 

چه تاريخ ؟  در ارزي وام داده است ؟ 
با كدام مجوز ؟ در داخل يا خارج از 
كشور؟ اگر در خارج از كشور وام 
داده شده است ، به كدام دولتها يا 
سازمانها و يا شركتها ؟ و اگر در داخل 
كشور،  به چه كسان يا شركتهائي ؟ 

  ...ورده كدامها هستند ؟ وآنتايج ببار 
     اين پرسشها يك كلمه پاسخ نيز 

مالتاريا مردم .  رده اند دريافت نك
ايران را در حكم يتيم مي داند اما 

نهم آ.  بنايش بر خوردن مال يتيم است
  .بدين سان 

  
گروههاي اصول گرا و 
راست سنتي قادر به توافق 

تنها اميدشان به رد . نشدند 
صالحيتها و تقلبات انتخاباتي 

  :است 
  
 با توجه به اختالفات زيادي كه در ◄

ي راست  وجود دارند ،  ميان گرايشها
نان ، در آديگر اميدي به پيروزي 

  . انتخابات مجلس ، بر جا نمانده است 
گروههاي ريز و درشت جناح راست از 

هر كدام براي .    بيشتر هستند 100
خود داراي راي هستند ولي به طور 
كلي مي توان گروههاي عمده ان را 

اين گروهها . به شرح زير معرفي كرد 
رگير هستند و نتوانسته اند به يك  فعال د

  :ليست مشترك دست يابند 
گروههاي طرفدار احمدي نژاد كه -1 

خدا را هم بنده نيستند و حاضر به 
همكاري با هيچ يك از گروهها ، از راه 

  . نها نيستند آتوافق به 
    اينها با توجه به دو شكست قبلي باز 
هم گويا دچار همان توهم سابق 

 پندارند مردم ازشان هستند و مي
حمايت مي كنند تالش دارند تا با 
گروههايي كه كانديداهاي آنان را در 
ليست مي گذارند در يك جبهه قرار 
بگيرند اما به نظر مي رسد كه ديگران 
هم براي خود حق راي قائل هستند و 
حاضر به باج دادن به اين گروه نيستند 

.  
   اين گروهها در بزرگترين مبارزه 

نتخاباتي يعني شوراي شهر تهران به ا
 دچار شكست شدند كه در گونه اي

حداقل .   هم نمي گنجيد مخيله شان
اميدوار بودند ، با توجه به معرفي افراد 
كله گنده و مشاوران و معاونان 

 كرسي 8 تا 6احمدي نژاد حداقل 
در . ن خود كنند آشوراي شهر را  از 

 هاي نهايت،  با تقلبات گسترده و فشار

سياسي تنها توانستند دو نفر را به عنوان 
نهم با آجاسوس به شورا روانه سازند 

نها خواهر آراي كم كه يكي از 
احمدي نژاد بود و ديگري برادر 

  . استاندار 
ن انتخابات، نزديكترين افراد به آ    در 

خود احمدي نژاد ، از جمله معاونان و 
مشاوران وي ، حتي حداقل راي براي 

اي علي البدل را نيز كسب نكردند اعض
ولي با كمال پررويي دم از پيروزي 

  . خود مي زدند 
وردن آ     در شرايط فعلي، با جمع 

برخي از نيروهاي سابق خود و با دارا 
بودن سرمايه فراوان، اين گروهها 
تالش دارند بار ديگر درانتخابات 

رايزني هاي بسياري با .  شركت كنند 
نجام داده اند ولي گروههاي ديگر ا

گويا نتوانسته اند حتي با جمعيت 
اگر وضع . ايثارگران به توافق برسند 

به همين منوال پيش برود،  احتمال 
اينكه دچار شكست سخت ديگري 

اين در حالي است .  شوند قوي است 
 نفره،  5كه اصولگرايان،  بعد از گروه 

ن  افزوده اند آ نفره هم به 6يك گروه 
واند يك ليست مشترك را تا مگر بت

اما هنوز به نتيجه مورد .  ترتيب دهد 
  . دلخواه نرسيده است 
وري است كه آ     الزم به ياد

گروههاي بزرگ طرفدار احمدي نژاد  
« و »  رايحه خوش خدمت « گروه 

را ...  و»  هواداران رييس جمهوري 
  .تشكيل مي دهند 

 –گروه يا جمعيت ايثارگران -2 
 كه خود احمدي نژاد از گروهي  است

اما  . ن بوده است آمؤسسان رده باالي 
در انتخابات رياست جمهوري،  به  

ن آاحمدي نژاد دلخوش نبود و در 
  . انتخابات از قاليباف حمايت كرد 

     اين گروه با توجه به وابستگي شديد 
به نيروهاي نظامي و انتظامي از قدرت 
. جعل راي و تقلب برخوردار است 

نوز نتوانسته حتي با گروه طرفدار ه
تالش .  احمدي نژاد به توافق  برسد  

دارد با گروه جبهه  اصولگرايان به 
اما اختالفاتش با .  اشتراك  نظر برسد 

اين گروه كم نيست و بايد منتظر  
نشست ديد مي توانند با هم به توافق 

  . برسند يا خير 
» انتخاب «      اين گروه،  بعد از 

 وهي نژاد دچار شكاف شد و گراحمد
 به نام گروه ترقيخواه و گريمستقل دي

. مد آمستقل به رياست فدايي به وجود 
در حال حاضر، مانند گروه رايحه 
خوش  خدمت ، گرفتار توهم است و 
مي پندارد مي تواند انتخابات را فتح 

همه مي دانند كه يكي از .  كند 
بزرگترين ياران احمدي نژاد در 

بات رياست جمهوري كه راي انتخا
نها ، به آباالي پادگانها با برنامه ريزي 

نام احمدي نژاد به صندوقها ريخته 
  .شده بودند،  اين گروه بود 

 گروهي است – گروه حزب اهللا -3
كه در مجلس اعالم موجوديت كرد تا 
مبادا گروه ديگري خود را حزب اهللا 

اين گروه با توجه به افرادي .  بداند 
نان وجود دارد طيفي است آميان كه 

در . از منتهي اليه راست تا كارگزاران 
اين گروه، از افرادي مانند غرويان كه 

زماني معاون مصباح يزدي بود وجود 
دارند تا عسگري و خانم جلو دار زاده 

  . از نزديكان به طيف هاشمي رفسنجاني 
    اين گروه با گروههاي جناح راست 

 شايد  بتواند در .فاقد اشتراك است 
  . كانديدا را به اشتراك بگذارد 5حد 

 گروه محسن رضايي و قاليباف و -4
 گروهي كه به تازگي براي –الريجاني 

از ميدان به در بردن ديگر گروههاي 
راست وارد جريان انتخابات شده است 

نمايندگان بزرگ جناح راست در . 
مالقات با الريجاني، وي را تشويق 

نان بيايد آ اگر به سوي كرده اند كه
وي را در سر ليست خود قرار خواهند 

ز او ، براي رسيدن داد و در مجلس  ا
به مقام رياست مجلس حمايت خواهند 

 را نپذيرفته نانآاما وي پيشنهاد . كرد 
  . است 

    اين گروه با توجه به حمايتهايي كه 
نها آاز سوي سپاه و نيروهاي امنيتي از 

ند كه در اين شده است فكر ميك
انتخابات به پيروزي هايي دست 

  . خواهد يافت 
    ناگفته نماند كه اين گروه از حمايت 
برخي از نيروهاي شوراي شهر تهران 

ن، آعالوه بر .  نيز برخوردار است 
حمايت برخي از نيروهاي سياسي را 

  . نيز دارد 
راست اين ح      برخي از بزرگان  جنا

به خصوص در .  دگروه را ابله مي دانن
مورد رضايي مي گويند او  در ميان 
نيروهاي باالي نظام از كودن ها 

وي به تازگي در . محسوب مي شود 
مورد مالقاتهاي الريجاني و سوالنا گفته 
است كه الريجاني با زرنگي و فريب 
سوالنا بزرگترين امتياز را براي ايران 

  !كسب كرد
ين  البته ا– جبهه متحد اصولگرايان -5

.  نام را تنها  خود  بر خود نهاده است 
نقدر گرفتار نخوت و »  آجبهه « اين 

بزرگ بيني است كه با گروههاي ديگر 
در .  نمي تواند به اشتراك نظر برسد 

مي توان به گروه ، ميان گروههايش 
.  پيروان خط امام و رهبري اشاره كرد 

اين گروه ابتدا به عنوان گروه پيرو 
نجا كه آر كرد ولي از خط امام ظهو

برخي از افراد نزديك به اين گروه 
وجود خط رهبري را در كنار امام به 

اگر : صالح مي ديدند  و مي گفتند 
نها بخواهند با اين گروه مشترك آ

شوند بايد نام رهبري هم به دنبال امام 
نظرشان را قبول كردند و با هم . بيايد 

در اين گروه برخي .  متحد شوند 
اد هستند كه به خميني اعتقاد افر

ندارند و برخي ها هستند كه به خامنه 
با وجود اين ،  . اي اعتقاد ندارند 

پيروان خط امام و رهبري را تشكيل 
  . داده اند 

   اين  جبهه  براي جلب نظر 
گروههاي ديگر تالش گسترده اي 

اما تا به حال به نتيجه اي .  نموده است
 نمي رسد به نرسيده است و به نظر هم

در صورت موفقيت مي .   نتيجه برسد 
 نفر از 15توان بر اشتراك حدود 

انتخاب شده هاي اين گروه با ديگر 
  .گروهها حساب كرد 

  
  9صفحهدر 

  
  

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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 گروهي كه با –بادگران آ گروه -6 
چراغ خاموش وارد انتخابات مجلس 

ن، با فريب مردم شوراي آشد و بعد از 
ولي . ورد آشهر تهران را به دست 

نقدر در عمل به دور از خواست مردم آ
در شوراها و مجلس عمل نموده اند 
. كه ديگر جايي درميان مردم ندارند 

مردم به خوبي افراد اين گروه را در 
اين مدت شناخته اند و دريافته اند كه 
اين گروه نيز مانند گروه رايحه خوش 
خدمت تنها براي كسب قدرت خود 

  . تالش مي كند 
     اعضاي اين گروه،  بعد از بر سر كار 

وردن احمدي نژاد و نشستن بر آ
كرسي مجلس، اختالفاتشان به دليل 
نياز بيشتر به قدرت شروع شد و كار به 

بادگران جوان آجايي رسيد كه گروه 
باد گران مستقل و ترقيخواه را به آو 

وردند و مي توان گفت كه از آوجود 
اي معدود بادگران سابق تنها عده آ

هنوز بر نظر سابق خود استوارند و 
نها با نزديك شدن به آبسياري از 

گروههاي ديگر ازاين گروه دور شده 
  . اند 

      با تبليغات و رايزني هاي اين گروه 
بود كه براي اولين بار در تاريخ نظام 
جمهوري اسالمي ،  نمايندگاني به 
مجلس وارد شده اند كه تنها قدرت و 

 مي شناسند و اين در ميان خود پول را
مجلسي ها به عنوان طنز مطرح است 
كه هيچ نماينده مجلس دور هفتمي 
وجود ندارد كه خانواده اش، از بركت 

  . مجلس به مال و منالي نرسيده باشد 
      نمايندگان اين دوره از مجلس از 

مدترين نمايندگان در آجمله پر در
 كليه دوره هاي نمايندگي هستند و

نقدر براي رأي خود اهميت قايل آ
هستند كه تا در ازاي راي خود چيزي 

  . نگيرند،  رأي  نمي دهند 
   شايع است كه برخي از اين 
نمايندگان براي جلوگيري از استيضاح 

ن وزير، حواله يا سندي را آوزيري، از 
دريافت مي كنند و بعد براي اينكه 
همان وزير را  استيضاح كنند از 

واله يا امتيازي را دريافت حكومت ح
مي كنند و بعد براي اينكه به 

ن وزارت كه از سوي آكانديداي 
حكومت معرفي مي شود،  راي اعتماد 
بدهند باز حواله ماشين و يا موبايل و يا 
.  امتيازي ديگر را دريافت مي دارند 

به همين دليل است كه گفته مي شود 
نمايندگان اين دوره از مجلس از 

اسب هاي به تمام معني هستند جمله ك
 .  

     از جمله، بر خواهر زاده احمدي 
 - كه وزير صنايع شده است  -نژاد  

است كه بيايد توضيح بدهد براي 
كسب راي اعتماد خود چند حواله 

  . خودرو به اين نمايندگان داده است 
    به هر حال اين گروه نيز در حد 

است پاييني از اعتماد مردم قرار گرفته 
و بعيد است در اين مدت كوتاه بتواند 
با ديگر گروههاي راست بر سر 
نامزدهاي نمايندگي، به اشتراك  نظر 

  .برسد 
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گروهي  است كه اين روزها از 
اين گروه .  اعتباري برخوردار نيست 

نيز براي اينكه ازگردونه قدرت، به 
گويي بيرون پرتاب نشود،  به سخن

مصباحي مقدم گهگاهي نظراتي ابراز 
اما با توجه به اينكه مكالها .  مي كند

ارزشي براي اعضاي اين جامعه  قايل 
نها به توافق آنيستند بسا نمي توانند با 

اگر خيلي كه تالش كنند به . برسند 

طور مشترك، مي توانند پند نامزد را  
  . معرفي نمايند 

مي ن زمان كه مهدوي كني      آ
ما نبايد خود را وارد بازي : گفت 

انتخاباتي كنيم و حزب تشكيل بدهيم ، 
ن زمان،  وي آزيرا در .  گذشته است 

روحانيت را در حكم پدر ملت مي 
اما امروز، ملت اين پدر را . دانست 

روحاني در اين .   عاق كرده است 
ن اعتبار گذشته را آكشور ، ديگر 

ه حتي نه تنها براي مردم ك.  ندارد
براي مسئوالن و حاكمان نيز اعتبار 

 .ندارد 
    با توجه به گروههاي ذكر شده فوق 
كه هر كدام از انها خود را ناجي و 
رهبر مردم مي دانند بعيد است كه 
بتوانند در ميان خود به حداقل اتحاد 

اين درحالي است كه ما . دست يابند 
هنوز در مورد گروههايي همچون  

حوزه علميه قم و جامعه مدرسين 
جامعه اصناف بازار و جامعه وعاظ و  
جامعه اسالمي مهندسان و گروه  
هواداران انقالب اسالمي وگروه هيات 

.... موتلفه اسالمي و جامعه زينب و 
صحبتي به ميان نياورد ه ايم كه هر 

ب و آكدام از اينها  نيز براي خود حق 
  .گل قائلند 

ه ميان     با توجه به عمق اختالفي ك
اين گروهها وجود دارد تشكيل ليست 
. واحد بسيار بسيار بعيد به نظر مي رسد

نها بدانحد ميان خود اختالف دارند آ
نها ، براي اينكه حداد آكه برخي از 

عادل را در سر ليست خود قرار دهند،   
مي خواستند كه از او تعهد كتبي 

ينده آبگيرند كه در انتخابات دور 
  .  ركت  نكند رياست جمهوري ش

    با توجه به اين واقعيت ها است كه  
مي توان فهميد  چرا باهنر اعالم مي 
كند در انتخابات شركت نخواهد كرد 

. مگر اينكه رهبري به وي تكليف كند 
اين حرف باهنر نشان مي دهد كه او 
فاقد منزلت نزد  گروههاي جناح 

سخن او حاكي است كه . راست است 
ين گروهها ، به جز وي ، از ميان ا

جامعه اسالمي مهندسان و شايد يك دو 
گروه ديگر ، نزد هيچيك اعتباري 

  .ندارد 
 سال 4   البته براي باهنر ، اين 

نمايندگي و حدود سي ماهي كه از 
رياست جمهوري احمدي نژاد مي 

مده آنقدر امتياز به وجود آگذرد، 
است كه براي خود وخانواده و چند 

  .   كفايت كند ينده وي  آنسل 
    در اين سالها،  نه تنها خود كه بچه 
خواهر خود يعني مجتبي هاشمي ثمره 
و باجناق خود،  يعني زريبافان و ديگر 
اعضاي فاميل خود يعني حجت االسالم 
موسي پور  و  نيز حتي پدر همسر خود 

را نيز براي حيف و ... و شوهر خاله و 
ه ب. ورد آميل بيت المال به سر كار 

گونه اي كه حتي يك بار احمدي نژاد 
پرسش . از او از باجناق هايش پرسيد 

.  او  با خنده برخي ها روبرو شد 
احمدي نژاد نگفت منظورش از اين 

زيرا همه مي دانند .  سئوال چه بوده 
كه امام جمعه مخصوص احمدي نژاد 
يعني هاشمي ثمره خواهر زاده باهنر و 

.  است .. .باجناق مددي و زريبافان و
دو برادر ديگر هاشمي ثمره در 
وزارتخانه هاي ديگر حكم معاونت 

  ... دارند و 
  

 نماينده 171از هم اكنون * 
حامي حكومت احمدي نژاد در 

  :؟ !مجلس هشتم 
  

   به دليل اختالف بسيارزياد در ميان 
گروههاي راستي وابسته به خامنه اي،  
به نظر مي رسد كه مجبور باشند نام سر 

زيرا . ليست هاي خود را حذف كنند 
نها  بتوانند از ميان آبه نظر نمي رسد 

ناطق نوري و  الريجاني و حداد عادل 
و توكلي و ديگران، نام كسي را 

  . بگذارند كه ديگران را ناراحت نكند 
    از نكات جالب اين كه صادق 
محصولي، مشاور احمدي نژاد،  در 

 كرسي 171جلسه اي،  از قرار گرفتن  
در اختيار حاميان حكومت احمدي 

در مجلس . نژاد سخن گفته است 
«  كرسي، پيش از انجام 190هفتم، 

» اصول گراها « ن  آاز »  انتخابات 
  . شده بود 

چه قسمت دوم تاريخ: انقالب اسالمي 
 افزون بر نقشش در سركوبها ، اهللا،حزب 

تكيه گاههايش در رژيم نيز شناسانده 
   :مي شوند

  
  

 نقشها : 2 –حزب اهللا
و تكيه گاههايش در 

  رژيم
  
  
  

  حمله به كارگران و معلمان * 
  

اين گروه از آن بابت كه تنها براي 
حمله به مخالفان نظام ايجاد شده است 

زماني و برايش فرقي نميكند كه در چه 
افرادش تنها . به چه كساني حمله كند 

به دستور فكر مي كنند و به مانند 
نگهبانان واليت گوش به زنگ آماده 
انجام اوامر به صورت كوركورانه 

  .هستند 
    حمله به معلمان و سركوب شديد 
آنان در كنار نيروهاي انتظامي و 
امنيتي در مقابل مجلس ، از آخرين 

عالوه .  بوده استكارهاي اين گروه 
بر آن در يكي از بزرگترين حمالت به 
نيروهاي كارگري سال گذشته با 
كمك نيروهاي آرم دار بسيجي و 
نيروي انتظامي حمله اي گسترده به 
كليه نيروهاي كارگري شركت واحد 

افراد حزب اهللا  خانواده . انجام دادند 
كارگران را نيز به باد كتك گرفتند و 

ن و رانندگان را با درنهايت كارگرا
چهره هايي خون آلود به زور سوار 
اتوبوس ها كرده و به هر كار وادار 

  . كردند 
براي حزب اهللا فرقي نمي كند در 
مقابلش كودك ايستاده يا زن يا مرد ، 
جوان است يا پير و از كار افتاده است 

چنان تربيت شده اند كه تنها در .  يا نه 

د و بي برابر خود كفر را مي بينن
  !خدايي و نفاق را 

    آنها آموزش ديده اند كه به گونه 
اي مردم را مورد ضرب و شتم قرار 
بدهند كه صداي ضجه آنان در 
آسمانها بپيچد تا مالئك زنندگان آنان 
را آفرين گويند و در نامه اعمالشان 

  .بنويسند
« به گفته بزرگانشان، افراد اين حزب 

»  بينهم اشداء علي الكفار و رحماء
  ا !هستند 

كساني كه در كنار آنان قرار مي گيرند 
بايد بينشان رحمت باشد و كسانيكه در 
مقابل آنها قرار مي گيرند كافر هستند 

  .و بايد با شدت با آنان برخورد كرد 
  

حمله به دانشجويان و * 
  خوابگاههاي دانشگاه ها

  
گروه حزب اهللا براي اينكه بتواند 

اخل دانشگاه مورد دانشجويان را در د
ضرب وشتم قرار دهد ابتدا گروهي به 
نام حزب اهللا دانشگاه تاسيس كرد كه 
محمد علي رامين مشاور رييس 

اهللا كرم و . جمهوري، از آنان بود 
گروه ...  ابوالمعالي و دكتر توراني و 
  . وردند آحزب اهللا دانشگاه را بوجود 

    اين گروه در ابتداي انقالب دانشجو 
دند ولي برخي از دانشجويان اين نبو

طيف و يا حزب مانند احمدي نژاد و 
، ... خانم فاطمه رجبي و دكتر الهام و 

بعد از اينكه نتوانستند ميان دانشجويان 
موقعيتي به دست آورند،  با خط 
انگليس كودتاي دانشگاهي را بر ضد 
بني صدر، نخستين منتخب تاريخ ايران 

. نجام دادند، به نام انقالب فرهنگي ا
قصد دومشان اين بود كه  بر دانشگاه و 

  .دانشجو و استادان مسلط شوند 
    با باز گشايي دانشگاهها،  آنها از 
همان ابتدا گارد حزب اهللا را در 

در سال هاي .  دانشگاه مستقر كردند 
آخر عمر خميني،  گروه مستقل حزب 

  .اهللا دانشگاه را وارد دانشگاهها كردند 
 هر جرياني به شدت با آنها در

دانشجويان برخورد مي كردند و حكم 
از مقام واليت داشتند كه  دانشجو را تا 

  .سر حد مرگ كتك بزنند 
-    در حمله به خوابگاه دانشگاه تهران 

 به دستور مستقيم   شيخ محمد  يزدي -
كه رييس قوه قضاييه بود ، افراد  گروه 
حزب اهللا به شدت دانشجويان را با 
چاقو ، چوب و زنجير مورد حمله قرار 

به گونه اي كه در هر اتاقي . دادند 
.  خون بيگناهي بر زمين ريخته شد 

برخي از دانشجويان را به ياد امام 
حسين و حضرت زهرا از اتاق به درون 

  .حياط خوابگاه پرت كردند 
    در جريان حمله به خوابگاه ، 
نيروهاي حزب اهللا در پناه نيروي 

. ظامي به خوابگاه حمله كردند انت
حتي در برخي موارد اين نيروها با 
گلوله دانشجويان را مورد هدف قرار 
مي دادند كه به كشته شدن يكي از 

اما دريغ از . دانشجويان منجر شد 
اينكه قاتل و يا قاتلين دستگير و 

نها،  آبه جاي او يا .  محاكمه شوند

برخي از نيروهاي انتظامي دستگير 
ه ومحاكمه شدند كه در نهايت يك شد

سرباز به جرم دزديدن ريش تراش به 
  .زندان و جريمه محكوم شد 

    در اين پرونده دست قدرتمند قوه 
قضاييه در همه بخش ها به خوبي ديده 
شد تا بعدها نگويند كه قوه قضاييه 

  .همكاري نكرده است 
    در جريان آن حمله كه با عدم 

شجويان، منجر به حمايت خاتمي از دان
بعضي .  سركوب شديد دانشجويان شد

از افراد حزب اهللا مدعي بودند خامنه 
اي اجازه اعتراض به دانشجويان  را 
داده بود اما ، به گفته يكي از مسئولين 
انصار حزب اهللا، اگر اين كشور را چند 
روز بيشتر به دست دانشجويان و مردم 

برخي .  داده بوديم از بين مي رفت 
ها مي گويند كشور را يك روز به 
دست خاتمي و خامنه اي داديم 

  .نزديك بود انقالب نابود شود 
     البته بعد ها گروه انصار اين گفته را 
تكذيب كرد ولي واقعيت داشت و 
حتي اين افراد ،  در روزهاي اولي كه 
خاتمي به رياست جمهوري رسيده 
بود، با خود خامنه اي نيز درگير شده 

  .ند بود
    در ابتداي بر سر كار آمدن خاتمي 
تا مدتي چماقداران و رهبران آنها 
دچار سكوتي بزرگ شده بودند و نمي 

درست .  دانستند كه چه بايد بكنند 
مانند زماني كه بني صدر رييس 

گروه حزب . جمهوري شده بود 
جمهوري اسالمي و كودتاگران تا 
مدتي گيج بودند و نمي دانستند چه 

بعد ها اين نتيجه رسيدند .  بكنند بايد
كه بايد با گرفتن مجلس زمينه حذف 

در اين . رييس جمهور را فراهم آورند 
مورد  خاتمي نيز دست به چنين كاري 

وقتي از سكوت خارج شدند . زدند 
كار بحران سازي براي ايجاد اخالل 
در كارهاي خاتمي را آغاز كردند و 

ي نژاد اين كار تا زماني كه آنها احمد
  .را بر سر كار آوردند ادامه داشت 

   در جريان خوابگاه دانشگاه تهران 
كه موجب كشته شدن دانشجويي شد 
برخي از نيروهاي انصار توسط پليس 
دستگير شدند و حتي كلت تير اندازي 
و وسيله قتل نيز به دست آمد اما از 
چند نفر حزب اللهي كه دستگير شدند 

اكمه مصلحتي و در دادگاه انقالب مح
شدند با وجود وكيلي چون روهامي 

  .كسي محكوم نشد 
   در همان روزها ، در حمله به 
دانشجويان دانشگاه تبريز وضعتي ، 

اما .  وحشي گري بسيار بيشتري كردند 
چون در آن جريان سردار فرهنگي 
نماينده فعلي مجلس از تبريز مسئول 
عمليات حمله به دانشجويان بود با 

 حرمتي هاي بسيار به وجود بي
دانشجويان دختراين دانشگاه كسي 

  .دستگير نشد 
     اين گروه سالها در كنار هم در هر 

جنايتي با حمايت خامنه اي و رؤساي  
قوه قضاييه و رؤساي  مجلس و 
فرماندهان سپاه پاسداران و مسئوالن 
نيروي انتظامي و واواك  در كار 

  .تحكيم استبداد گام برمي داشت 
  10صفحهر د
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    در جريان  حمله به خوابگاه دانشگاه 
و برخي ازكثافتكاري هايي  كه بعضي 
از اين نيروها انجام داده بودند شكاف 
بزرگي ميان آنان به وجود آمد و آنان 

نها كه به آ.  را به دو پاره تقسيم كرد 
خوبي متوجه  عمق دروغ و فريب 
شده بودند با  كساني كه با انجام اين 

عمال به قدرت و مكنتي رسيده بودند ا
  .، تا حدي،  با يكديگر درگير شدند 

هر دو گروه خود را حزب اهللا مي 
البته ،  قبل از آن،  اين گروه .  دانستند

در پاره اي موارد دچار انشعاب شده 
بود و از دل حزب اهللا گروه انصار 

اما  هر دو . حزب اهللا درآمده بود 
ي سبقت را گروه در سركوب مردم گو

  .از هم مي ربودند 
  

    گروه انصار حزب اهللا بيشتر به سوي 
آيت اهللا جنتي و حسين شريعتمداري 
و سعيد امامي و رهبري رفت و در كنار 

 ضربتي شد و –آنان ،  گروه فرهنگي 
  .ماند 

    در اين سالها بيشتر اين گروه انصار 
بود كه با توسل به دستور خامنه اي،  

  .صر بالرعب را پياده  مي كرد برنامه الن
    اعضاي اين گروه ، در حمله به 
خوابگاه و ديگر حمله ها ، بيشتر مورد 
استفاده قرار مي گرفتند و گروه ديگر 
نيز كار حمايت قانوني از آنها را بر 

بدين سان كه وقتي .  عهده داشت 
اين گروه چماقدار به محلي حمله مي 

وهاي كرد، افراد ديگرش كه در نير
انتظامي و اطالعاتي و سپاه بودند كار 
حمايت و قانوني كردن اعمال آنها را 

  .بر عهده  مي گرفتند 
    برخي از حزب اللهي ها با اين 

برخي از .  اعمال مخالف بودند 
نيروهاي جمعيت ايثارگران و جانبازان 
. با اين گروه در ارتباط كامل بودند 

 در دوران شهرداري احمدي نژاد، 
اين گروه با دريافت مستمري هاي 
كالن بيشتر دستورات خامنه اي و 
جنتي و مصباح يزدي را به اجرا در مي 

در جريان حمله به آيت اهللا .آوردد 
 بتازگي چشم از جهان پوشيد –طاهري 

  در اصفهان همين نيرو بود كه افراد -
خود را  به وسيله اتوبوس، از روزها 

 تا دستور قبل، به آن شهر گسيل كرد 
خامنه اي  و رياست قوه قضاييه را  

  .اجرا كنند 
    گروه حزب اهللا نيز با بهره گيري از 
. برخي مقامات به همين كار ادامه داد 

چماقداران حافظ حاكميت براي 
حفظ و نگهداري استبداد حاكم 

نيازهاي مالي فراواني را پيدا مي كند  
كه مي بايد از محل هاي مختلفي 

كليه سران مافيايي . شوند پرداخت 
نظام مي دانند كه براي حمايت نياز به 
اين گروه دارند به همين دليل از كليه 
محل هايي كه امكان پرداخت وجوه 
دارند،  استفاده مي كنند تا اين گروه 

  .را به بهترين نحو تغذيه نمايند 
    با نگاهي به زندگي برخي از بزرگان 

 اي در اين چماقداران كه زندگاني
حد يك فرمانده مافيا دارند،  مي توان 
متوجه شد كه اموال و دارايي هاي 
آنان از كجا و به چه صورت تامين مي 

  :شود 

    سردار پير بسيجي حاجي بخشي 
داراي يكي از بزرگترين گاوداري 

اهللا كرم خان . هاي كرج مي باشد 
داراي دفاتر هواپيمايي و نمايندگي 

ت و يكي از صادرات و واردات اس
فرزندانش مسئول حراست گمرك مي 
باشد تا  از واردات و صادرات مداخل 

محتشم داراي سرمايه . حاصل كند 
. هاي كالني در بخش كاغذ مي باشد 

  ...و
    نظام براي پرداخت  به اين گرو، 
محل هاي بسياري را  در نظر گرفته 

   :است 
  

   :بيت رهبري * 
  

مالي    بيت رهبري كه درآمدهاي 
فراواني در اختيار دارد در بسياري از 
امور نياز به هزينه و پرداخت هاي غير 
قانوني دارد از جمله هزينه هاي ترور 
مخالفين سياسي در خارج و  داخل 

هزينه سركوب نيروهاي .  كشور 
مردمي و دانشگاهي و كارگري و نيز 
هزينه زمينه سازي ازدحام مردم در 

  ... استانها و هنگام سفرهاي رهبري به 
    اما يكي از مهمترين كارهاي آنها 
كه در باال ذكر شد پرداخت مستمري 
به نيروهاي سركوب گر حزب اهللا 

است كه مسئول دفتر خامنه اي،  
حجت االسالم سايه نشين مير  حجازي 

  .مسئوليت پرداخت آن را دارد 
     احمد تپل كه يكي از فرماندهان 

ي استاني ازدحام جمعيت در سفرها
مي باشد كارش اين است كه هر زمان 
خامنه اي قرار است به استاني سفر كند 
از روزها قبل با كمك ياران و گارد 
ويژه اش به آن استان سفر كرده و 
برنامه ريزي هاي خاص خود را انجام 
مي دهد و هزاران نفر را با پول باد 
آورده بيت رهبري كه جاي بيت 

. ( بسيج مي كندالمال را گرفته است ، 
  ).به كتاب سفرنامه سيستان مراجعه شود 

    اهللا كرم يكي ديگر از ياران با وفاي 
او انگشتر مخصوص  . خامنه اي است 

مسئول .  خامنه اي را بر انگشت دارد 
بسياري از عمليات سركوب و حركت 
دادن چماقداران به محل هايي است 
كه رهبري و ياران او احساس خطر 

   .مي كنند
    در جريان سركوب مردم اصفهان 
كه در باال به آن اشاره شد اين نيرو 
دهها اتوبوس از چماقداران تهران را 
براي كمك به چماقداران اصفهان از 
روزها قبل به آن شهر برده و در آنجا 
مستقر كرد تا در روز موعود،  توان 
سركوب اين نيرو و رهبري را نشان 

  ...دهد و
  

   ريرياست جمهو* 
     

   درهر كشوري رياست جمهوري 
مسئول ايجاد امنيت مردم است اما ، 
در ايران، رياست جمهوري يكي از 
نهادهاي ايجاد كننده بحران و تشويش 

در تاريخ . و سركوب مردم مي باشد 
انقالب اسالمي به جز بني صدر،  كليه 
روساي جمهور حاميان گروه چماقدار 

ليل كه بني آن هم به اين د. بوده اند 

صدر تنها رييس جمهور مردمي بود كه 
نيازي به حمايت چماقداران نداشت و 
اتفاقا تنها رياست جمهوري اي بود كه 
در مقابل چماقداران ايستادگي مي 

 .كرد 
      البته ناگفته نماند كه در دوران 
خاتمي نيز اين گروه مورد حمايت او 

زيرا خاتمي چماقداران ديگري .  نبود 
ت حمايت از خود را در اختيار جه

  .داشت 
      اما روساي جمهوري ديگر مانند 
رجايي و خامنه اي و هاشمي از 

حمايت هاي بي دريغ اين گروه  
با بر سر كار آمدن . برخوردار بوده اند 

حكومت احمدي نژاد اين حمايت ها  
شكل هاي ديگري نيز به خود گرفته 

قداران از آنجا كه او خود از چما.  اند 
به نام بوده است ،  عالوه بر حمايت 
هاي مالي فراوان كه ازدوران شهردار 
بودنش به اين گروه مي كرد،  پست 
هاي مهمي را نيز در اختيار روساي 

مثال اهللا كرم را .  آنان قرار مي داد 
وابسته نظامي كرد و صفار هرندي را 
وزير ارشاد و حسين فدايي را معاون 

  ...   و صدا  و سيما كرد
    حكومت احمدي نژاد بهترين  

نها آ. حكومت براي چماقداران بود 
مي دانند كه اگر در اين حكومت 
نتوانند كلك مخالفان را بكنند كلك 

در اين . خود آنها كنده شده است 
حكومت است كه چماقداران لباس 
قانون را بر تن كرده اند زيرا كليه 
قدرت را در دست خود و ياران خود 

  ...دارند و
 

   رياست قوه قضاييه*  
   

  در كليه كشورها ،  قوه قضاييه را 
براي گرفتن حق مظلوم از ظالم ايجاد 
مي كنند اما در ايران، بخصوص  بعد 
از استقرار واليت فقيه،  اين قوه قضاييه 
است كه براي حمايت از ظالم در 

با . برابر مظلوم به وجود آمده است 
سا و مسئولين اين نگاهي به پرونده رو

قوه مي توان مشاهده كرد كه حاميان 
چماقداري، يا خود از چماقداران 
بوده اند كه در قوه قضاييه به مسند 
قدرت رسيده اند ويا از حاميان بزرگ 

 آنها بوده اند 
    در تاريخ انقالب اسالمي،  مي توان 
به نام بهشتي برخورد كه از بزرگترين 

 راداف.  است حاميان حزب اهللا بوده 
 موسوي ،ديگري مانند  رباني املشي

 موسوي ، موسوي اردبيلي،تبريزي
  دري، شيخ محمد يزديا،خوئيني ه

 رهبر ، حسينيان،نجف آبادي، رازيني
اين قوه » بزرگان « همه از  ... پور و 

اينان در . بودند  و برخي هنوز هستند 
حمايت از اين گروه چماقدار از كليه 

 .د استفاده كرده اند داشته هاي خو
    حمايتهاي فوق العاده قضايي از اين 

جنايتكاران تنها از دست اين حاميان  
  در ،نها نبودآاگر حمايت . مد بر مي آ

هر دادگاهي اين ضاربان و قاتالن 
  ،حاكمه  و به جرم و جنايت ارتكابيم

به زندانهاي طوالني محكوم مي شدند 
.  

  
   ميرياست مجلس شوراي اسال* 

    
 ثبت است     در تاريخ انقالب اسالمي

» شوراي اسالمي « كه رؤساي  مجالس 
ز در كنار ،  در كنار ديگر قوا و ني

 در كنار اين ت،ماليان قدرت پرس
دليل حمايتشان .  ند گروه قرار گرفته ا

  هماهنگي رؤساي سه ،از حزب اهللا
قوه از ضرب و شتم و سركوب مردم 

 مجلسش حامي رژيمي كه رئيس. است 
چماقداران باشد معلوم است چه 

 . اندازه مورد نفرت مردم است 
      سران سه قوه حمايت از 

چماقداران را  بر عهده  مي گيرند،  
زيرا ميدانند تنها راه باقي ماندن رژيم 
و صاحب مقام ماندشان  حمايت 

 .چماقداران از آنهاست 
     از شروع رياست هاشمي رفسنجاني 

لس تا دوران رياست  ناطق بر مج
نوري و حتي كروبي و اخيرا حداد 
عادل يكي از منابع اصلي مالي چماق 
كشان دارايي هاي مجلس است كه به 
صورت مستمري به اين نيروها 

 .پرداخت مي شود 
  

  رياست شوراي نگهبان * 
   

  در ابتداي انقالب هر زمان كه بحث 
شوراي نگهبان پيش مي آمد  براي 

بادا قوانين ضد اسالمي در اينكه م
مجلس به تصويب برسد و گناهي انجام 
شود بايد شورايي تشكيل شود به نام 
شوراي نگهبان ولي وقتي اين شورا 
تشكيل شد معلوم شد كه اين شورا، 

 .نگهبان واليت است و نه نگهبان اسالم 
   اين شورا از بدو تاسيس در خود 
نيروهايي را گرد آورد كه همه يا 

. قدار بودند يا حاميان بزرگ آنها چما
خود جنتي كه بر اساس خاطرات 

 بند بعد هاروزنامه باطله مي فروخت و 
 در جريان انقالب ، انقالبي شد و فش،ك

به دستور او برخي ها كتك مي 
خوردند و قرار بود سينماها را به 

  . دستور او به آتش بكشند 
    بعد از انقالب دستور اولين حمله به 

نشگاهها را در اهواز او صادر كرد و دا
 ،بعدها به دليل همين درايت و قدرت

به رياست چماق كشان رسيد و در 
شوراي نگهبان بخش اعظمي از دارايي 
ها و بودجه اين شورا را حهت حمايت 
از سركوب مردم توسط حزب اهللا 

  هزينه كرد و مي كند 
     به تازگي،  با ايجاد محفلي براي  

انديداهاي مجلس،  اين شناسايي ك
گروه را وارد بازي اطالعاتي و 

 است و با استفاده از جاسوسي كرده
شهادت اين چماقداران، كانديداها را 
داراي صالحيت  مي شناسد و يا 

  .صالحيتشان را رد  مي كنند 
    زماني كه در اين شورا، افرادي 
مانند محمد يزدي و مومن و ديگران 

 گيرند وضع در كنار جنتي قرار مي
حزب اهللا چماق كش بسيار بهتر مي 

شود زيرا همه اين افراد از حاميان 
  .بزرگ آنان هستند 

  
رياست شوراي خبرگان * 

  رهبري 
       

  نمايندگان ،  بنا بر قانون اساسي
شوراي خبرگان رهبري افرادي بايد 
باشند صالح كه كارشان بررسي 
وضعيت رهبري و اطالع رساني به 

 تا مبادا رهبر دچار خطا مردم است
شود و اگر شد به فوريت او را از كار 

 .بر كنار سازند
     اما اين شورا كارش حمايت از 
رهبري است و هر كدام از اعضاي آن 
در هر شهر و استان اين حمايت بي 

در ضمن، .  چون و چرا را  مي كنند
كار مهم ديگرشان سازماندهي نيروهاي 

ان در حمايت چماق دار هر شهر و است
آنها با صرف هزينه . از رهبري است 

هاي گزاف نيروهاي چماقدار را 
هميشه در حالت آماده باش نگاه مي 
دارند تا اگر نياز به سركوب مردم در 
هر ساعت از شبانه روز باشد آنها اين 

در واقع . آمادگي را داشته باشند 
اعضاي اين شورا نمايندگان رهبر 

زب اهللا هر هستند  و فرماندهي ح
استان و شهرستان را  بر عهده دارند و 
 .هزينه هاي آنان را پرداخت مي كنند

  
رياست شوراي تشخيص * 

  مصلحت 
  

 را خميني بر    مجمع تشخيص مصلحت
. خالف قانون اساسي تشكيل داد 

هدفش اين بود  كه هر زمان ميان 
شوراي نگهبان اختالف به مجلس و 
 اما . مجمع حكميت كند،وجود آمد

 بر ، در تجديد نظر قانون اساسيا،بعده
  . اختياراتش افزودند 

  هاشمي ،كيل اين مجمع    از زمان تش
رفسنجاني همواره نياز به وجود حزب 
اهللا چماقدار را همچون دوران رياست 
مجلس خود حس كرده است و مي 

به همين دليل عالوه بر حمايت . كند 
 هاي مالي فراوان همواره از حزب اهللا
در اين مجمع به عنوان مطلع استفاده 

  .مي كند
 از اين گروه دور البته او مدتي است

ولي پرداخت هاي او  به .  شده است 
برخي از افراد اين گروه هنوز هم 

  .ادامه دارد 
  

ستاد امر به معروف و نهي از *  
  منكر 

    
  در ابتداي انقالب،  براي اينكه مردم 

اسالم برانند،  بي دين ايران را به سوي 
ستادي تشكيل شد به نام امر به معروف 

كار اين ستاد در ابتدا . و نهي از منكر 
اين بود كه مردم را با اصول دين و 
برخي از اعمال آشنا سازند و در 
صورتي كه مشاهده برخي از منكرات 

  .را كردند به آنان گوشزد نمايند 
    با رياست جنتي براين ستاد كار ستاد 

 كليه "آيت اهللا"اين.  ر كرد تغيي
بودجه اين ستاد را صرف سازماندهي 
نيروهاي چماقدارنمود و اين نيروهاي 

  سازماندهي شده را تحت رهبري 
  11صفحهدر 

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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برخي از سران چماق كش به خيابان 
هاي تهران گسيل كرد تا با شدت 
مردمي را كه به نظر او بد حجاب و يا 

قرار بد پوشش بودند مورد ضرب وشتم 
  دهند 

    افرادي چون اهللا كرم و ده نمكي و 
پرواري و احمدي نژاد و حاج رضا و 

ن زمان  آاز ... حاج بخشي و  محتشم و 
آنان در خيابانها .  معروف شدند 

جوانان آستين  كوتاه را مي گرفتند و 
روي دست آنان را بارنگ سياه مي 

موهاي دختران را كه از . پوشاندند 
يرون آمده بود با قيچي زير رو سري ب

لب هاي . در خيابانها كوتاه مي كردند 
دختراني را كه ماتيك زده بودند با 

موهاي . آستين پاك مي كردند 
پسران را كه بلند شده بود با قيچي در 

دختران و پسران  . بريدندخيابانها مي 
همراه را در خيابان مورد ضرب و شتم 

بازرسي هاي بدني . قرار مي دادند 
براي فيلم هاي ويديويي را انجام مي 

تفتيش خودرو ها را با به دست . دادند 
. آوردن نوار موسيقي انجام مي دادند 

  ...و
      كار ستاد امر به معروف و نهي از 
منكر شده بود جاسوسي و كتك زدن 
. مردم به دليل خواستها و رفتارهاشان 

ن آدليل بزرگ تري نيز داشت و 
  . وحشت بود ايجاد جو رعب و 

   بعدها ،  جنتي كليه كارهاي اين 
 پوشش ستاد كه  درارازل و اوباش  را 

امر به معروف و نهي از منكر، براي 
ارتكاب هر جنايتي دستشان باز بود، 

در ساعات پر . قانوني اعالم كرد  
ترافيك تهران در خيابانهاي اصلي 
شهر،  ناگهان عده اي به نام امر به 

 ها را متوقف مي معروف ، خودرو
كردند ودر سر چهارراه خيابان ولي 

  .عصر نماز ظهر بر پا مي كردند 
     مي توان به جرات گفت كه هزينه 
هاي كليه حركات حزب اهللا چماق 
. كش از اين ستاد پرداخت مي شد 

يعني كليه بودجه اين ستاد هزينه اين 
  .گروه و تبليغاتشان مي شد

  
  ت ستاد ائمه جمعه و جماع*  

  
از آنجا كه نماز جمعه يكي از  مهم  
وسائل تبليغ و توجيه سركوبگري 
مالتاريا  است و براي نمايش قدرت در 

هر شهر و روستا يي ، مراسم نماز جمعه  
بر پا مي كنند ،  همواره نيازمند حضور 

به .  افراد حزب اهللا بودند و هستند 
همين دليل بخشي از هزينه هاي اين 

ن اين نيروها و دادن ستاد صرف آورد
شعارها در ميان نماز براي پخش در 

  .صدا و سيما مي شد و مي شود 
     ستاد ،  با استفاده از اين نيروهاي 
چماقدار،  زماني كه به حذف گروه يا 
فردي نياز داشته باشد، با هماهنگي آنها 
تظاهراتي را بعد از نماز بر پا مي كرد و 

در اعالم مي كندكه مردم هميشه 
صحنه خواهان  انجام فالن كار هستند 

يا خواهان حدف فالن گروه يا فالن 
  .شخص هستند 

     نماز جمعه تهران از اين بابت كه 
است از » تريبون ام القراي اسالم « 

مهمترين مكانهايي است كه نظام نياز به 
شلوغ بودن آن دارد به همين دليل 
هزينه هاي بسيارزيادي را براي جذب 

للهيها و گرد آوردن آنها در اين حزب ا
  .مراسم  مي كند 

  
  ستاد اموال امام و رهبري * 
  

    يكي از مراكزي است كه با اموال 
مردم هر كاري كه دلش مي خواهد 
زير نظر رهبر و نمايندگان وي انجام 

از جمله واگذاري زمين، . هد مي د
 كارخانه و ،پارتمانآ مغازه، انبار، ه،خان

كه به نام رهبري مصادره كليه اموالي 
شده اند به ياران ونزديكان و 
گاردهاي حفاظت رهبري و مقامات به 
بهايي اندك و به اقساط مي فروشند تا 

» رهبر « كه اين نيروها هر چه بيشتر به 
  . وابسته شوند 

  
  فرماندهي سپاه پاسداران *  

  
    گروه پياده نظام و به اصطالح غير 

همواره اين نظامي سپاه پاسداران 
چماقداران بوده اند كه فرماندهي 
عمليات آنان بر عهده فرماندهان سپاه 

  .بوده است 
     در بسياري از مواقع نيروهاي 
نظامي كه توان برخورد با مردم را 
ندارند اين چماقكشان هستند كه با 
لباس هاي شخصي امور مورد نياز 

  :نيروهاي نظامي را انجام مي دهند 
   تقلبات عظيم انتخاباتي   شركت در-
 شركت در راهپيمايي ها مورد نياز  و -

حمايت از نيروهاي نظامي در مراسم 
  خاص 

 شركت در سركوب نيروهاي مردمي -
  در كنار نيروهاي انتظامي ونظامي 

  ....و
   بعلت  نيازهاي سپاه پاسداران به 
حضور هميشگي اين گروه چماقدار ، 

  . كند هزينه آنها رانيز پرداخت مي
  

   فرماندهي نيروهاي انتظامي* 
  

     نيروي انتظامي مانند سپاه در 
بسياري از موارد مأمور سركوب مردم  

اما از آنجا كه اين سركوب . مي شود 
ورد،   آمي تواند واكنش منفي ببار 

براي اينكه پوشش مردمي به سركوب 
  .  بدهد،  نياز به چماقداران دارد 

ن روزها ،    اين همكاري، در اي
بمناسبت اجراي طرح امنيت اجتماعي، 

.  زير چشم مردم ، انجام مي گيرد 
نيروي انتظامي براي شركت در 

« درگيري ها با مردم و نشان دادن 
از كار خود ، »  حمايت هاي مردمي 

نيروهاي حزب اهللا لباس شخصي را در 
كنار خود قرار مي دهد  تا در هنگام 

آنها به عنوان برخورد با مردم عادي از 
  .مردم حامي خود استفاده كند

    اين نيروها با لباس شخصي سوار بر 
موتور در كنار نيروي انتظامي و 
خودرو هاي پليس كار گشت در 

تا در .  خيانهاي شهر را عهده دار است
صورت درگيري،  به كمك اين نيروي 
انتظامي بيايند و تلويزيون نيز نشان 

گيري با دهد كه مردم خود به در
  .ارازل و اوباش اقدام نموده اند 

  
  وزارت كشور * 

   
   از جمله مراكزي كه همواره نيازمند 
حمايت هاي حزب اهللا است وزارت 
كشور جمهوري اسالمي مي باشد كه 
برخي از نيازهاي به اين نيرو در باال 

  .ذكر شد اند 
    در حال حاضر،  پورمحمدي بسياري 

ز قبل با وي از اين نيروها را كه ا
همكار بوده اند به كارهاي انتخاباتي 
در كنار نيروهاي سركوبگر امنيت 

  گمارده است... اجتماعي و
  

  : واواك * 
  

     ايجاد واواك بيست ميليوني از 
جمله  تدابير خميني براي فراگير 

بسياري .  كردن استبدا د مالتاريا بود 
هاي چماقدار عالوه بر سركوب از نيرو
ار جاسوسي  از مردم را نيز بر  ك،مردم

  .عهد داشتند 
   اين گروهها كه مساجد محالت را در 
اختيار خود گرفته بودند با تهيه فرم 
هايي خاص كليه محل ها را در اختيار 
اطالعات خود قرار داده بودند و با 
كمك ديگر وازرتخانه ها كار بررسي 
اطالعاتي خانواده هاي محل را در 

  .ودند اختيار گرفته ب
    جالب اينكه اگر فردي براي كاري، 
با يكي از ورازتخانه ها سر و كار پيدا 

از به تاييديه محلي داشته كند و  ني
 براي مراجعه و امحل ه يكي ازباشد،

مثال . اخذ تأييديه ،  مسجد محل است 
شناسنامه كسي اگر گم شود فرد براي 
تاييد گم شدن شناسنامه اش بايد به 

 كه در اختيار اين نيروها و مسجد برود
بسيج منطقه است و  با دادن اطالعات 

تاييديه مورد نظر .... خود و خانواده و 
  .را از آنها دريافت كند 

  
   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي* 
  

     از جمله وزارتخانه هايي كه نياز 
شديد به اين گروه دارد و هزينه هاي 

مي آن را بر عهده دارد وزارت ارشاد 
اين وزارتخانه در بسياري مواقع .  باشد

نياز به برخورد شديد و غير قانوني با 
 كتابفروشي و ،برخي از نويسندگان

 مقابله اما چون توان. مطبوعات دارد
  با هماهنگي با ،قانوني با آنها را ندارد

سران اين گروه،  انجام اعمال غير 
قانوني  را بر عهده آنها مي گذارد و 

 كار هزينه هايش  را پرداخت در قبال 
  .مي كند 

    در واقع مي توان گفت افراد اين 
گروه كار زورگيري از نهادها را نيز 

  .عهده دار است 
  

  سازمان حج و زيارت * 
  

از سازمانهايي كه بخشي از هزينه هاي 
اين گروه را بر عهده دارد سازمان 

سازمان . اوقاف و حج و زيارت است 
ت پوشش خود قرار حزب اهللا را  تح

ري شهري نماينده رهبري . مي دهد 
در اين سازمان يكي از حاميان اصلي 

  .اين گروه است 
  

   سازمان تبليغات اسالمي* 
  

تبليغات اسالمي به سرپرستي     سازمان 
 از جمله سازمانهايي است كه جنتي،

براي نشان دادن اوج اقتدار نظام ،  
. ند همواره از اين گروه استفاده مي ك

برخي از افراد اين گروه با استفاده از 
منابع مالي اين سازمان نشريات و 
اطالعيه هاي مورد نظر واليت استبداد 

  .را انتشار و توزيع مي نمايند 
  

  سازمان ارتباطات اسالمي * 
  

     از ديگر سازمانهايي است كه 
مسئوليت پرداخت برخي از هزينه 
هاي اين گروه را عهده دار است، 

اين . سازمان ارتباطات اسالمي است 
سازمان برخي از افراد نخبه اين گروه 
را به جهت نياز به كارهاي جاسوسي و 
تروريستي به كشورهاي خارج  مي 
فرستد  و در ازاي مأموريت، از  گروه 

  .حمايت مالي  مي كند  
  

  سازمان صدا و سيما * 
  

    يكي از سازمانهايي كه عالوه بر 
نيازمند حمايت اين حمايت مالي 

گروه در زمانها و شرايط خاص است، 
سازمان صدا و سيما . صدا و سيما است  

براي پر كردن بخش هايي از برنامه 
هاي تبليغاتي نظام نياز به سياهي لشكر 
دارد و اين نياز به  سياهي لشكر را در 
روزهاي مخصوص راهپيمايي ها از 
اين افراد و خانواده هاي آنان بر 

  .ده مي سازد آور

   در حال حاضر روساي اين سازمان 
ارتباط بسيار نزديكي با اين گروه دارند 
و بسياري از افراد اين گروه از اين 

  .مقرري مي گيرند  ، سازمان
  

  سازمان اقتصادي كوثر * 
  

    از جمله محل هايي كه هزينه هاي 
مالي اين گروه را بر عهده دارد 

اين  . سازمان اقتصادي كوثر است
سازمان وابسته به دولت و كارش 
فروش و حراج اموالي است كه به 
انواع غير حق به نام دولت يا رهبري 

اين اموال،  عموما ،  .  مصادره شده اند 
به  نزديكان و حاميان دولت به اقساط 

از درآمد آن ، . فروخته مي شوند 
هزينه هاي سركوب و باج دهي ها ، 

 .  تأمين مي شود 
 بسياري از وابستگان به نظام و نيز     

وابستگان به اين گروه از خانه هاي 
واگذار شده توسط اين ستاد يا ستاد 
اموال رهبري  و امام استفاده مي 

  . كنند
  

  بنياد مستضعفان * 
     

 از نهادهايي كه بسياري از هزينه هاي 
اين گروه را پرداخت مي كند بنياد 

 براي اين بنياد كه. مستضعفان است 
رفع نيازمنديهاي مستضعفان به وجود 
آمده است، در عمل كار حمايت تام و 
تمام از واليت و حاميان واليت را بر 

  .عهده دارد 
   زماني رفيق دوست در كنار رهبري 
در اجتماعات شركت مي كرد و 
بسيارخوشحال بود كه هزينه بسياري از 

يمايي ها و اين افراد را كه در راهپ
 بنياد تحت ،ركت مي كنندمانورها ش

بهمين دليل . سرپرستي او مي پردازد 
ه با وجود كثافتكاري هاي بود ك

حامي او »  رهبر « ، همواره فراوانش
 . بود 

    بنياد مستضعفان مانند ديگر بنيادها از 
ابتداي انقالب پرداخت هزينه هاي 
مخصوص اين گروه را بر عهده داشته 

 .است 
تي اين گروه     در حال حاضر، كش

مانند نظام واليت فقيه به گل نشسته 
است و به دليل اختالفها به چند گروه 

  .عمده تقسيم شده است 
ر   با بر س،    بخش عمده اي از گروهها

كه  كار آمدن حكومت احمدي نژاد 
ن، اعمال زور، قانوني شده است  آدر

به نيروهاي انتظامي و بسيج و سپاه 
ت نيروهاي پيوسته اند و تحت نظار

نظامي و انتظامي با لباس شخصي 
  .فعاليت مي كنند 
 1378بودجه انفجاري : انقالب اسالمي

 وابسته به نفت و حكومت نظارت گريز
 كدام واقعيتها را باز  احمدي نژاددولت

پاسخ اين پرسش را  از قلم گو مي كند ؟ 
   :ا بخوانيدژاله وف

  12صفحهدر 
  
  

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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  ژاله وفا 

  

 بودجه انفجاري
 وابسته به نفت 1387

و حكومت نظارت 
گريز دولت احمدي 

  .نژاد
  1بخش 

  
  

(  هزار ميليارد توماني271اليحه بودجه 
 1387سال)  ميليارد دالر 285برابر با 

دولت احمدي نژاد از  دو لحاظ بي 
  .مانند است

 اين حجم از  بودجه  در تاريخ - 1
  . ايران  مانند ندارد 

حد اعال   نظارت گريزي آن در - 2
 .است 

بايد در نظر گرفت كه سه محل عمده 
  :تامين منابع مالي دولت عبارتند از

 
مدهاي عمومي كه عمدتا شامل  آدر-

  تدرآمدهاي مالياتي اس
 
واگذاري دارايي سرمايه اي و -

  واگذاري دارايي مالي
   

  درآمد ناشي از صادرات نفت خام -
   هزار ميليارد توماني271اليحه در

رقم بودجه عمومي  ،87ل بودجه سا
  380و  ميليارد341 هزار و 723دولت 

 723 دو قسمت ريال است كهميليون 
 از  ميليون ريال34و  ميلياردوهزار

محل درآمدهاي عمومي دولت و رقم 
  ميليون 431و ميليارد532 هزار و72

ريال از محل درآمدهاي اختصاصي 
  .دولت را دربر مي گيرد

مرتب ادعا ميدانيم كه احمدي نژاد 
 دارد كه بودجه هاي دولتش  هر ساله
در راستاي برنامه چهار ساله چهارم مي 

سال به اين برنامه اما بر طبق . باشد 
كوچك شدن دولت سال بايستي شاهد 

بودجه هاي حكومت احمدي .باشيم
 تا كنون هرساله رشدي 85نژاد از سال 

سر سام آور داشته است و دولت روز 
وقتي در نظر .  استبروز بزرگتر شده 

به )  86 ( سال جاري بودجهبگيريم كه 
 ميليارد تومان ، نسبت به 271مبلغ 

 ، پنج برابر شده است 81بودجه سال 
اليحه بودجه سال ،مشخص ميشود كه 

 هزار 271با حجم بيش از  كه  87
ت  ،نسبت به ميليارد تومان بسته شده اس
كه   )1386(حجم كل بودجه سالجاري

 هزار ميليارد تومان بوده 231  مبلغ 
 17بيش از  نيز  به ظاهر و حداقل است

ناگفته .   يافته استدرصد افزايش 
 كه در تاريخ 87پيداست كه بودجه 

ايران از لحاظ حجم مانند ندارد،  باج 
دادن به گروه بنديهاي مافيائي رانت 

ن در سياست آخوار و شريك كردن 
  .اتمي رژيم است 

 منصور برقعي معاون اميربنا به گفته 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس 

هزار 271 بودجه عمومي ،جمهوري
حجم نسبت به دولت   يميليارد تومان

 بودجه عمومي دولت در سالجاري 
 هزار ميليارد تومان بوده 69حدود كه 
يزان م  داراي افزايش است واست

هاي دولتي و  بودجه پيشنهادي شركت
تفاعي وابسته به بانكها و مؤسسات ان

 بيش از  نيز كه دولت براي سال آينده
نسبت است ، هزار ميليارد تومان 200
  بودجه شركتهاي دولتي در به

)  هزار ميليارد تومان167( سالجاري 
 درصد افزايش نشان مي 20حدود 

همچنين براساس اعالم برقعي، . دهد
 دالر 41 با قيمت پايه نفت 87بودجه 

  . شده استبراي هر بشكه بسته
  87اما قبل از پرداختن به اقالم بودجه 

و شكا فتن آن و مشخص كردن اقالم 
گرامي  تا بر خوانندگانپنهان آن  ،
رشد اقالم بودجه "  آياكه محرز گردد

  مردمدر چندو چون معيشت"87سال
 باز آيا  و ؟نقش منفي ويا مثبتي دارد

مسبب و موجد رونق اقتصادي خواهد 
 ورشكستگي اقتصادي وشد و يا ركورد 

كه اين مهم را به نبال دارد؟را به  د
شماره آينده واميگذارم، الزم است 

كل بودجه در ايران كه روشن سازم 
   استبداد حاكم، در واقع. رانت است

با استفاده از قدرتي كه دارد، ثروت 
را به ...) نفت و گاز و(طبيعي كشور 

 ن را نيز باآارز . اقتصاد مسلط ميفروشد
استفاده از همان قدرت، به بهائي كه 

 و.ورده رانتخواري است، ميفروشدآفر
نجا كه بودجه برداشت از اقتصاد آاز 

ملي نيست و چشم پوشيدن از رانتها 
بمعناي نبود بودجه است، پس تا اين 
استبداد هست، ممكن نيست بودجه 

جداي از آن  .دولت تغيير ماهيت بدهد
 ثروت قرضه خارجي به اعتبار منابع

يعني دولت با . كشور اخذ ميشوند
استفاده از قدرت ويا بهتر بگوييم زوري 
كه دارد، منابع ثروت كشور را پيش 
فروش ميكند و قدرت استبدادي اين 
رانت  را نيز در اقتصاد داخلي، تنها به 

اين قدرت . قدرت خريد تبديل ميكند
خريد را اقتصاد داخلي نميتواند جذب 

 يا بصورت سرمايه از بنا بر اين،. كند
كشور ميگريزد و يا در رانتخواريهاي 

اما  رژيم . مختلف  بكار مي افتد
استبدادي، قرضي را كه  مي ستاند، 
اغلب سرمايه نيز نميكند، در واقع، 
قرضه خارجي از سوئي پيش فروش 
كردن ثروتهاي طبيعي است و از سوي 

بدين سان . نستآديگر، پيشخور كردن 
ها  اقتصاد امروز ايران  نه تناست كه 

ن آدر گرو اقتصاد مسلط است و توسط 
دوشيده ميشود، بلكه اقتصاد فرداي 
ايران نيز بيشتر درگرو است و بيشتر 

 ما  است كه از اين رو.دوشيده ميشود
شاهد رشد  سر سام آورارقام بودجه از 
طرفي و گسترش فقر روز افزون سال 
. به سال بوده ونسل به نسل خواهيم بود

 80دقيقتر نگاه كنيم در اقتصاد ايران، 
. درصد را بخش دولتي تشكيل ميدهد

ن آ درصد 80وقتي در اقتصادي، مايه 
رانت خواري است، بقيه نميتواند 

و چنين . اقتصاد رانت خواري نباشد
اقتصادي نميتواند به فروش و پيش 
فروش روزافزون ثروت كشور متكي 

ور از اين روست كه اقتصاد كش. نباشد
 از بانك داخلي( به بيماري قرضه ستاني

مبتلي ) از قدرتها و خارجي مركزي 
شده و اين بيماري مزمن گشته است و 
كل بودجه خارجي است و هم نظام 
بانكي و هم اقتصاد دولتي و نيز اقتصاد 
بخش خصوصي متناسب با غارت  

كساني . ثروت ملي ساخت گرفته اند
ستند كه معتقد بودند و يا هنوز هم ه

كه نظام واليت فقيه و بالتبع ساختار 
بودجه اش اصالحات پذير است  ، 
نخستين اصالح ميبايد اين اصالح 
ساختار بودجه و بخش دولت و بستن 
مجاري رانت خواري صورت پذير 

اگر بودجه هاي سالهاي حكومت .باشد
 بودجه  و دوميناصالحات و  اولين

حكومت احمدي نژاد  نتوانسته اند  به 
ين مهم بپردازند، از اين رو است كه ا

حفظ نظام استبدادي جز با اين قبيل 
بودجه هاي وابسته به نفت و رانت  

  .ممكن نبوده و نيست
 اما صحبتهاي احمدي نزاد در روز 

 به مجلس 87تقديم  اليحه بودجه 
هفتم ،هم جالب و هم در خور تامل 

زبان اليحه بودجه :وي ادعا كرد.است
  عدم .ه فهم كرده ايمرا ساده و عام

شفافيت بودجه در بخش تبصره ها به 
گونه اي است كه كمتر كسي را مي 
توان كه يافت كه توانسته باشد بر 
بخشهاي مختلف آن اشراف يابد، ولي 

 را شفاف و به دور از 87ما بودجه 
اي  بودجه .ايم پيچيدگي ارائه كرده

كنيم، در  كه امسال به مجلس تقديم مي
  ".د استقالبي جدي

   جالب است كه احمدي نژاد گمان 
كرده است بودجه هم مانند متون نامه 
هايش به سران ديگر دول بايد در حد 

در .متن يك شاگرد دبيرستاني باشد 
 ، خالصه نويسي و ادله اصالحي دولت 

شده ايجاز به مفهوم شفافيت گرفته 
احمدي نژاد  فراموش كرده ! است  

حت بودجه است كه براي مردم  صرا
در موارد منابع و هزينه هاي صحيح و 
پيامدها و تبعات آن بر روي زندگيشان 
مهم و موثر است  و نه انشاي اكابري 

 !اليحه بودجه 
در ثاني يكي از وظائف رسمي مجلس 

رسيدگي به طبق  قانون اساسي فعلي ،
وظيفه  "تفصيلي است و اتفاقا بودجه

 وجود موادمجلس و الزمه نظارت آن  
شفاف و غير و تبصره هاي تكليفي 

همه ابعاد است  تا در صورت   درپنهان 
 قابل پيگيري و برخورد تخلف 

ابزار هاي مجلس براي نظارت بر .باشد
 سئوال بردن، تذكر كار دولت زير 

دادن، استيضاح كردن، عدم راي 
توانا  مجلس چنانچه  است، ...اعتماد و

 تمام اين و خواهان  استفاده از
بود يتها براي نظارت بر قوانين ظرف

 اقتصاد كشور به وخامت باري وضعيت

 "نمايندگانش"مجلسي كه .اكنون نبود
در طي انتصابات و نه انتحابات آزاد  و 
با تقلب بدان راه يافته اند ضعف 
نظارتي اش بر ضعف تقنين قوانين 

  .مردمي اش اضافه ميگردد
 چه فرقي با 1387اما اليحه بودجه 

يح بودجه تا كنون داشته است ساير لوا
كه احمدي نژاد ميگويد بودجه امسال 
 را در قالبي جديد ارائه داد ه ايم؟

  اولين اليحه اي است 87بودجه سال 
كه تنها در قالب يك ماده واحده و 
بدون هيچ تبصره اي به مجلس ارائه 

موضوع كثرت و تنوع و ايرادهاي . شد
فراوان قانوني تبصره ها در بودجه 
هاي سنواتي، چالشي بود كه سال هاي 
متمادي گريبانگير نهادهاي مرتبط با 
تدوين و بررسي بودجه هاي ساالنه 

دولت هاي مختلف در مقاطع . بود
گوناگون سعي كردند با ارائه 
راهكارهايي اين چالش را برطرف 
كنند، ولي هربار بروز مشكالتي اين 
حركت را با مشكل مواجه كرده كه 

 اين چالش را به بيماري همين مسئله
مزمن نظام تدوين بودجه كشور تبديل 

 در سال  احمدي نژاددولت.كرده بود
كاري را كه ساير جاري تصميم گرفت 

دولتها بطور كامل انجام نداده بودند ، 
باز همانند بسياري از تصميم گيريهاي 

احمدي نژاد بدون كار كار شناسي  
  اين تبصره ها  يكباره حذفيعني با 
 در اليحه اصالح پاره اي از آنها را 

  تجميع نمايد ومقررات مالي دولت
مجموعه تبصره ها را در قالب اين 
اليحه پيش از ارائه اليحه بودجه به 
مجلس فرستاد تا كار بررسي آنها را 

دوشنبه اين اليحه در تاريخ .تسريع كند
از سوي كميسيون مشترك 1386 دي 3

ركز  رئيس مو . هفتم رد شدمجلس
 رد كليات اليحه باهاي مجلس  پژوهش

الحاق موادي به قانون تنظيم  از دولت 
خواست كه به جاي اصرار بر 
چارچوب پيشنهادي خود، اليحه 

هاي گذشته   را مانند سال87بودجه 
 دولت بايد  چرا كه تنظيم و ارائه كند

بر اساس درخواست مجلس اليحه 
هاي دائمي  الحاقيه مربوط به تبصره

جه را تا ارديبهشت سال جاري بود
كرد تا نمايندگان فرصت  ارائه مي

كافي براي بررسي مواد آن داشته 
  .باشد

هاي بودجه در  تبصرهمي دانيم كه 
حقيقت مجوزهايي هستند كه دولت 

 اخذ  مجلسبراي اعمال بودجه از
والبته يكي از مشكالت بررسي .كند مي

بودجه وجود تعداد زياد تبصره هاي 
اماعملياتي كردن بودجه .ستبودجه ا

و ايجاد انظباط مالي براي دولت به 
اقرار كارشناسان اقتصادي نياز مند يك 

و تيم ه است  سال10  هشت تا دوره
فعلي دولت در اين فاصله زماني تا 

تواند  پايان برنامه پنج ساله چهارم نمي
بودجه را به طور كامل عملياتي كند و 

اي  ههاي توسع عملي نبودن برنامه
ا ترين دليل ناكامي و شكست آنه عمده

   .نيز خواهد بود

دولت در اين اليحه با حذف و ادغام 
رديف اعتبارات دستگاه هاي دولتي و 

 رديف به حدود 600رساندن آنها از 
 قصد تجميع   ادعا دارد كه  رديف90

پاسخگويي دستگاه هاي صاحب رديف 
 اين كار  باعث  اما .را داشته است

از جزئيات " نمايندگان "العاطسلب  
بودجه هاي تمامي دستگاه ها و 

 حق  خواهد شد كه نهادهاي دولتي
مسلم و غيرقابل اغماض قوه مقننه است 

بر  قانون محاسبات كشور نيز 68و ماده 
تصريح دارد كه بودجه همه آن 

دستگاه هاي دولتي بايد كامل و مجزا 
 نكته مبهم . به تصويب مجلس برسد

در اين اليحه به چشم مي ديگري كه 
خورد تشكيل حساب مالي جديدي به 

» حساب ذخيره ارزي دولت«عنوان 
در اين ماده تصريح شده است . است

كه دولت پس از برداشت معادل ريالي 
بودجه دستگاه هاي دولتي از خزانه 
بانك مركزي باقيمانده درآمدهاي 
ارزي را در حساب ذخيره ارزي دولت 

مي تواند از محل واريز مي كند كه 
 مالي و پولي خود را آن سياست هاي

 به زبان صريحتر دولت .اجرا كند
 87 بودجه احمدي نژاد با اليحه

خود اى به  العاده اختيارات فوق
 بر اين چرا كه ! تفويض كرده است

 درصد 30 تا 20تواند  اساس دولت مي
. در بودجه جابجايى صورت دهد

لس  به اين ترتيب مجواضح است كه 
نمي تواند نظارتي بر مخارج دولت و 
حجم نقدينگي تزريقي به جامعه داشته 

افزايش  كه  در شرايطيآنهم باشد 
سريع نقدينگي از مهمترين علل رشد 

  .تورم در سال هاي اخير است
رساني   به گزارش دفتر اطالع اما 

مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و 
بودجه اين مركز در پاسخ به 

واست كميسيون برنامه و بودجه و درخ
محاسبات مجلس ضمن ارزيابي 
چارچوب پيشنهادي دولت در خصوص 

 ؛ كل كشور1387اليحه بودجه سال 
خاطرنشان ساخت طبق چار چوب 

سه تغيير » سند بودجه«پيشنهادي در 
حذف «: مشخص روي داده است 

محدود «، » هاي فعلي بودجه تبصره
ل هاي متفرقه وانتقا كردن رديف

هاي متفرقه به  اعتبارات برخي رديف
و » هاي اصلي ذيل اعتبارات دستگاه

هاي اجرايي  تجميع اعتبارات دستگاه«
» ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي

مهمترين تغييرات سند بودجه 
 به شمار 1387پيشنهادي براي سال 

 حذف :اين مركز معتقد است.روند مي
 به شرط آنكه اجراي بودجه –ها  تبصره

 و –ا با خال قانوني روبه رو نكند ر
هاي متفرقه   محدود كردن رديف

با اين وصف .  است  اقدامي مثبت
هاي اجرايي  تجميع اعتبارات دستگاه

صرفا (هاي اصلي  بر حسب دستگاه
ها و برخي عناوين اصلي  وزارتخانه

  :سه اشكال عمده دارد) ديگر
 قانون اساسي و 55 و 53 با اصول -1 

 قانون محاسبات 68 همچنين ماده
 قانون برنامه و 12عمومي كشور و ماده 
  .بودجه مغايرت دارد

تواند اختيارات مجلس شوراي  مي-2
بندي وظايف و  اسالمي را در اولويت

نحوه اختصاص منابع عمومي به 
  هاي اجرايي كه داراي قانون  دستگاه

تاسيس يا اساسنامه قانوني هستند 
  .مخدوش كند

اي را به سطح   بودجهزني ثالثا چانه-3
ها و براي تمامي طول سال  وزارتخانه

 .كند مالي منتقل مي
  

  13صفحهدر 

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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از سوي ديگر در چارچوب پيشنهادي 
گونه عنصري كه دولت را  دولت هيچ

به لحاظ عملياتي در مقابل مجلس 
شوراي اسالمي متعهد كند، وجود 

هاي عملياتي و  ندارد و در عمل برنامه
ارت را به شكل هايي كه نظ شاخص

پذير كند به تصويب  قانوني امكان
  .رسد مجلس شوراي اسالمي نمي

بنابر اين مشاهده ميشود كه بودجه 
 دولت احمدي نژاد به شدت  1387

در واقع با اين  و! نظارت گريز است 
واگذاري اختيارات قوه اليحه  قصد 

 از طريق حذف  را مقننه به قوه مجريه
 . دارداختيارات مجلس

 دليل نبود كه احمدي نژاد در بي
پايان نطق خويش در هنگام ارائه 

  خواستار اين شد كه 87اليحه بودجه 
بودجه را يك بسته سياستي مجلس 

 ارقام را كم  ورا تغيير ندهد ببيند و آن
در واقع احمدي نژاد در !! دو زياد نكن

  بر مصداق"! اليحه عامه فهم"پوشش 
غير من اين دو حرف نوشتم چنان كه 

       ندانست  
   تو هم ز روي عنايت چنان بخوان 

  كه تو داني
از مجلس مي خواهد با سكوت خود ، 

  !عامه را متوجه نظارت گريزيش نكند
نويسنده    به تعبير محمد علي  نجفي 

 قانون برنامه سوم توسعه درگفت وگو
شيوه مورد ": ،  عصر ايران هفته نامهبا

بودجه نظر محمود احمدي نژاد براي 
 دولت  و نويسي ابتدايي وكهنه  است

قصد دارد بودجه را ازحوزه ديد 
 65مسايل نظارتي خارج وآن را به 

صندوقچه تبديل كند كه مسووالن 
دولتي به سبك خزانه هاي حاكمان 
وسالطين قديم،هرزمان اراده 
كردند،بودجه رابه هركس كه دوست 

بااين حال احتماال .داشتند بپردازند
وفرود بودجه  سال فراز100پس از 

نويسي درايران،براي اداره كشور بايد 
ازروش هايي استفاده كنيم كه مربوط 

حتي دردوران .به قرن گذشته است
قاجار هم چنين روش هايي منسوخ 

 محمد ستاري فر،  همچنين."شده بود
رييس و تدوين كننده برنامه چهارم 

اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزي 
يوه جديد بودجه ش" :گفته است

دوران .نويسي عقب گرد تاريخي است 
اوليه اي كه فقط پول توزيع مي شد 
آن هم دردوراني كه نفت فراواني 

دولت دردوسال گذشته توزيع . داريم
پول دراستان ها رادنبال مي كرده 
وحال مي خواهد اين توزيع را 

و اما حميد رضا ". آشكارتر كند
مان برادران شركا، آخرين رييس ساز

 خاتمي مديريت وبرنامه ريزي دولت 
،شيوه مورد نظر دولت احمدي نژاد نيز

بودجه "براي بودجه نويسي را 
او گفته . اعالم كرده است"پارتيزاني

دراقتصاد كالن، تئوري بودجه : است
پارتيزاني را داريم كه براساس آن 
مسووالن كشور عالقه مند هستند 
ازامكانات ومنابع كشور درجهت 

ف گروه سياسي خود بهره اهدا
    "برداري كنند

 "اما وقتي در ايران مجلسي مملو از
 بي كفايت موجود است "نمايندگاني

 به جاي  "نمايندگانش "كه به اقرار  
دقت در تبصره هاي بودجه آنها را تنها 

محرز ميگردد كه دولت !! تورق ميكنند
احمدي نژاد همين نظارت تورقي را 

  !نيز تاب ندارد
ضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و  مرت

  :هفتم اقرار كرده است بودجه مجلس 
 600ما واقعاً فرصت رسيدگي به حدود 

دستگاه در بودجه ساالنه را نداشتيم و 
به جز . معموالً آنها را تورق مي كنيم

بعضي رديف هاي مهم و عمده ساير 
رديف ها را به دليل كمبود وقت 

دولت اين . رسيدگي نمي كرديم
 30 مورد، 69عداد دستگاه ها را به ت

 دستگاه هاي اجرايي 39استاني و 
تقليل داده است و دستگاه هايي كه در 
بودجه درج شده همان دستگاه هايي 
است كه ما بيشتر به آنها توجه داشته 

  !ايم
 با اين پيش در آمد در شماره آينده 

و شكافتن 87بسراغ بررسي آمار بودجه 
 اش بر روي آنها و تاثيرات منفي

 .اقتصاد كشور  خواهم رفت
 

بدتر شدن وضعيت : انقالب اسالمي 
سياسي و اقتصادي با تشديد فشار و 

   :اختناق همراه مي شود
  
  

دانشجويان، كارگران 
و معلمان همچنان 
  :قربانيان سركوبگريند

  
  
نشريه دانشجويي ، 86 دي 9 در ◄

خانه متروك در دانشگاه علم و صنعت، 
ه ناظر بر نشريات به سه در جلسه كميت

ماه توقيف و توبيخ كتبي مديرمسئول 
خانه متروك به دليل . آن محكوم شد

شكايت شش تن از مديران ستادي 
دانشگاه كه نام آن ها حتي به مدير 
مسئول اين نشريه نيز اعالم نشده است، 

  .به كميته ناظر فراخوانده شد
هيأت نظارت بر ، 86 دي 10 در ◄

نه انتشار هفته نامه مطبوعات ، پروا
ليالمدني صاحب  .كرفتو را لغو كرد

امتياز و مدير مسئول هفته نامه كرفتو 
علت صدور اين حكم  از سوي : گفت 

هيأت نظارت بر مطبوعات ، انتشار 
 . نامنظم هفته نامه عنوان شده است

دو تن از خبرنگاران اين هفته نامه     
به نام هاي آكو كردنسب و كاوه 

 ، نيز درحال سپري كردن جوانمرد
دوران محكوميت خود در زندان مي 

  .باشند

 پس از هشت روز، ، 86 دي 10 در ◄
اعتصاب غذا و تجمع دانشجويان 

 انجام  وعده ، در پيدانشگاه اصفهان
 رييس اين خواست ها شان از سوي 

 . دانشگاه ، پايان يافت
اعتصاب دانشجويان دانشگاه اصفهان     

 گذشته براي پيگيري از دوشنبه هفته
خواسته هايشان از مسوالن دانشگاه 

دانشجويان اعتصاب كننده . آغاز شد
خواهان تشكيل دوباره انجمن اسالمي 
دانشگاه، شوراي صنفي دانشجويي و 
صنف نشريات دانشجويي و لغو احكام 
  . انظباطي چند تن از دانشجويان بودند

نيروهاي لباس ، 86 دي 11 در ◄
شب با حمله  دوشنبهشخصي و بسيجي 

طلب در  به دفتر يك روزنامه اصالح 
شيراز ضمن برهم ريختن تجهيزات و 

نگاران  امكانات روزنامه، يكي از روزنامه
به گزارش خبرنگار  .را مجروح كردند

نوروز از شيراز، ماجرا زماني اتفاق 
افتاد كه در جريان ادامه طرح موسوم 

در خيابان » امنيت اجتماعي«به 
از مناطق شمال شهر (آباد  عفيف
اي از مردم  ، تجمع گسترده)شيراز

معترض شكل گرفت كه با ماموران و 
در اين . ها درگير شدند لباس شخصي

حال، اعضاي تحريريه و همكاران 
كه پنجره دفتر » تحليل روز«روزنامه 

ها بود، از  آنها مشرف به محل درگيري
اين  .كردند باال ماجرا را تماشا مي

حاكي است نيروهاي لباس گزارش 
شخصي پس از مطلع شدن از اين 

نگاران  مساله و با اين گمان كه روزنامه
اند،  برداري كرده ها عكس از درگيري

هجوم » تحليل روز«به دفتر روزنامه 
 به گفته اعضاي نكه آحال . بردند

تحريريه، در آن زمان عكاسان روزنامه 
  .اند در محل كار خود حاضر نبوده

فرخنده بختيارزاده، ، 86 دي 11 در ◄
حكم يك ترم محروميت از تحصيل با 

زاده دو ترم  احتساب سنوات، علي قلي
محروميت از تحصيل با احتساب 
سنوات، اشكان مدني دو ترم 
محروميت از تحصيل بدون احتساب 
سنوات، سيده فهيمه ميرلوحي و جواد 
صفدري نيز حكم توبيخ كتبي با درج 

سامان . افت كردنددر پرونده را دري
نژاد، سيد مهدي  فيروزي، مسعود قرباني

فر نيز در  چاووشيان و مسعود نظري
ي انضباطي  ي امتحانات به كميته آستانه

 . احضار شدند
 دانشجو دانشگاه شيراز 4، 86 11 در ◄

به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار 
 هللاسماعيل جليل وند، حمدا:  شدند

يابي و سحر يزداني نامجو، ناهيد افراس
به كميته انضباطي دانشگاه شيراز احضار 

است اين دانشجويان   دانستني .شدند
چندي پيش نيز در جريان اعتراضات به 

 واواك بازداشت يونس ميرحسيني به 
 شيراز احضار شده بودند

كميته انضباطي ، 86 دي 11 در ◄
 تن از 7دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

هندسي اين دانشجويان فني و م
 ترم تعليق از 14 به ادانشگاه را مجموع

تحصيل با احتساب سنوات محكوم 
كميته انضباطي دليل  .كرده است

محكوميت اين دانشجويان را توهين به 
 مقدسات ملي و ميهني دانسته است

 دانشجوي 10، 86 دي 11 در ◄
انشگاه بوعي همدان به دنبال د

تجمعات دانشجويي نيمه آذر ماه در 
ين دانشگاه به كميته انضباطي احضار ا

 سياوش حاتم، امين نظري،:  شده اند
ساسان  پوريا شريفيان، رضا جعفريان،

وهاب  سيروس محمدي، منبري،
محمد  مهدي جمالوند، كريمي نژاد،

صيادي و فاطمه معصومي احضار شده 
گان به كميته انضباطي هستند كه 

 براي سومين بار در ترم نها، آبرخي از 
  .اري به اين كميته احضار شده اندج
موج جديد ، 86 دي 12 در ◄

احضاربه كميته ي انضباطي و تهديد 
دانشجويان دانشگاه عالمه پس از پايان 
كالسهاي درس و آغاز فرجه هاي 

مهديه گلرو، عليرضا :  تحصيلي آغاز شد
موسوي، امير يعقوبعلي، نگين فرازمند، 
عسل اخوان، كوروش جنتي، شيما 

د منش به كميته انضباطي احضار فرزا
 . شده ند

الزم به ذكر است مهديه گلرو، امير     
علي، نگين فرازمند، عسل ب يعقو

اخوان و شيما فرزاد منش ترم گذشته 
تعليق و ممنوع الورود بوده و دوره ي 
. محروميت خود را سپري كرده اند

همچنين عليرضا موسوي كه پيش از 
 تحصيل اين به دو ترم محروميت از

محكوم شده بود و تاكنون نيمي از آن 
را سپري كرده به كميته انضباطي 

خبر ها حاكي از آن .احضار شده است
است كه كوروش جنتي نيز كه هفته 
گذشته حكم يك ترم تعليق خود را 
دريافت كرده است جزء احضار شده 

  . گان است
 محكوم به 11از ، 86 دي 12 در ◄

د امروز در قصاصي كه قرار بود بامدا
 داخلي ندامتگاه اوين به دار   محوطه

آويخته شوند، سه نفر با دريافت مهلت 
 دار  براي پرداخت ديه از پاي چوبه
 اعدام بازگشتند و هشت تن ديگر 

  . شدند
سه تن از  ، 86 دي 12 در ◄

قاچاقچيان مواد مخدر  در قم به دار  
اين سه قاچاقچي به اتهام  . آويخته شد
هداري مرفين وهروئين در خريد و نگ

ميدان شهيد مطهري قم و درمالعام 
احكام اين متهمان پس از . شدنداعدام 

صدور از شعبه هاي دوم و سوم دادگاه 
انقالب اسالمي قم و تاييد دادستان كل 

 . كشور اجرا شد

راحله زماني، زني ، 86 دي 13 در ◄
كه سه سال پيش به جرم قتل همسرش 

د،  با حضور روانهء زندان شده بو
اولياي دم در زندان اوين اعدام 

راحله، دو هفتهء پيش هم تا پاي .شد
چوبهء دار پيش رفت اما با گرفتن 
مهلت، اعدام او به زمان ديگري 

 . موكول شد
عابد توانچه ، 86 دي 13 در ◄

،دانشجوي اخراجي دانشگاه صنعتي 
  بازداشت ، اميركبير و از فعاالن چپ 

سكونتش  محل  وي در شهرستان. شد
 بازداشت  واواكي ها ،اراك،توسط 

 گفتني است اين بار دومي است  .شد
كه عابد توانچه توسط نيروهاي امنيتي 
بازداشت شده است،وي در خرداد ماه 

 روز در 43سال گذشته نيز به مدت 
  .زندان اوين بازداشت بود

معلمان  تن از 9، 86 دي 13 در ◄
  دادگاه106همداني كه در شعبه 

 91عمومي همدان هر يك به تحمل
روز حبس محكوم شده بودند، در 
مدت قانوني تجديدنظرخواهي به راي 
صادره از سوي اين دادگاه اعتراض 

 9 آذرماه 18دادگاه در تاريخ . نكردند
معلم همداني را بر اساس اتهاماتي 
مانند تجمعات غير قانوني و تشويش 

عمومي از طريق صدور اطالعيه  اذهان 
محاكمه وبه تحمل زندان محكوم .. .و

  .كرد
محكوميت يك معلم ، 86 دي 13 در ◄

 : در شهرري و تعويق يك دادگاه
 يكي از دبيران ، براساس حكم اداري

هاي ناحيه يك شهر ري از  دبيرستان
 به مدت سه ماه به 86 ديماه 26تاريخ 

اتهام . انفصال از خدمت محكوم شد
شركت در تحصن »  لوييوسف مصطف«

، 86 وفروردين 85فرهنگيان در سال 
تحريك و تشويق همكاران به 
خودداري از حضور در كالس درس 
وقرائت اطالعيه كانون صنفي معلمان 
در مدرسه ودر جمع همكاران عنوان 

  .شده است
سازمان عفو بين ، 86 دي 14 در ◄

الملل در بيانيه اي اعالم كرد كه روز 
 تن 50جمعه هفته گذشته، دست كم 

 جريان يك مجلس ترحيم در شهر در
اشت  بازد.اهواز بازداشت شده اند

شدگان، از اعراب خوزستان هستند و 
نيروي مقاومت بسيج «در جريان حمله 

به مجلس ترحيم شخصي به » و پليس
بازداشت شده » مهدي حيدري«نام 
 تن را 53عفو بين الملل نام « .اند

دريافت كرده كه گفته مي شود همگي 
جلس ترحيم بازداشت شده در اين م

به ] عفو بين الملل[سازمان . اند
اطالعاتي دست يافته كه نشان مي دهد 
خانواده هاي بازداشت شدگان هيچ 
اطالعي از وضعيت نزديكان خود 
ندارند و مشخص نيست كه اين افراد 

 ».در كجا نگهداري مي شوند
به گفته سازمان عفو بين الملل، 

  زه بازداشت شدگان در مسجد حم
  16صفحهدر 

  

!ديگ بحران نبايد از جوش بيفتد  
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 زنگنه وزير پيشين نفت نيز در آقاي 
آخرين روزهاي وزارتش بر بحران 

ه بود گذاري در نفت اشاره كرد سرمايه
تنها راه خروج از اين بحران «: كه 

 ميليارد دالري طي 150گذاري  سرمايه
از زمان اظهار » . سال آينده است10

 سه سال گذشته و هنوز هم نظر او 
بر رمايه گذاري خارجي نبود سمشكل 

 . استمانده جاي خود باقي 
شود طي سه سال گذشته  گفته مي

 ميليارد دالر در بخش نفت 38حدود 
نيمي از آن البته گذاري شده  سرمايه

تنها در حد تفاهمنامه باقي مانده اما با 
اين وجود و براساس اين آمار براي 
گذر از اين بحران ايران تا هفت سال 

 ميليارد دالر 120ه ديگر نياز ب
  . گذاري در نفت دارد سرمايه
 و “جمهور رييس„شركاء معاون آقاي 

ريزي  رييس سازمان مديريت و برنامه
سئله چنين در دولت هشتم به اين م

اگـر ايـن « : اشاره كرده است 
ها صورت نگيرد،  گذاري سرمايه

مفهومش اين است كه ما به تدريج از 
ان دور هاي افزايش ظرفيتم برنامه
تر، بحث  از اين موضوع مهم. شويم مي

حفظ ظرفيت موجود است كه با توجه 
هاي نفت از يك افت  به اينكه تمام چاه

طبيعي برخوردارند، به مرور اگر 
هاي جديد صـورت  گذاري سرمايه

نـگـيـرد، ايـن افـت ادامـه خـواهـد 
بيني ما و شركت نفت اين  پيش. يافت

ا شش است كه چيزي حدود پنج ت
هاي نفت  درصد ساالنه افت طبيعي چاه

ترتيب، چيزي  به اين. خواهد بود
حدود شش درصددر سال ظرفيت 
توليد نفت در پايان برنامه چهارم با 
كاهش توليدي حدود يك ميليون 
. بشكه نفت در روز روبه رو خواهيم شد

اين كاهش توليد نيز درآمد ناشي از 
صادرات نفت خام كشور را كاهش 

 ».د دادخواه
موضوع مهمي كه نبايد در محاسباتمان 

در زمان : فراموش كنيم اين است كه 
شش ميليون بشكه نفت توليد شاه ايران 

به چهار ميليون امروز توليد  . كرد مي
اگر به مسئله توليد كاهش يافته است و 

نفت و سرمايه گذاري در اين زمينه 
بيني  پيشبخواهيم خوشبينانه بنگريم ، 

 توليد نفت  سال آينده10در ،  شود مي
به دو ميليون بشكه كاهش يابد؛ از 
سوي ديگر مصرف باالي داخلي نيز در 

 سال آينده موجب قطع صادرات 10
نفت، صفر شدن درآمد ارزي و تنزل 
جايگاه درآمدي ايران به رده 

بسيار فقير آسيايي همچون كشورهاي 
  . افغانستان و بنگالدش مي باشد  

ايران در شرايط فعلي اين اگر اقتصاد 
رژيم بخواهد كماكان به نفت وابسته 
بماند بايد بتواند حد اقل زمينه جذب 
سرمايه گذاري خارجي را فراهم نمايد 

يكي از شرايط فراهم آوردن جذب . 
سرمايه ، فراهم كردن زمينه آزاد و 
بدون تنش در اقتصاد و مخصوصا 

البته تنشهاي . سياست داخلي است 

ارجي نيز مي تواند سرمايه سياست خ
ها را فرار بدهد و امكان جذب سرمايه 

شرايطي . هاي جديد را نيز كم كند 
كه امروز ايران در آن بسر مي برد 
شرايط جنگي است براي نابودي 

سياستهاي . وضعيت اقتصادي مولد 
تنش زا و ضد حقوق انساني آقاي 
احمدي نژاد و خامنه اي و در كليت 

ه باعث از هم پاشيدگي نظام واليت فقي
  .  اقتصاد ايران شده است 

اين نظام با طرح امنيت اجتماعي ، 
توانسته بستر گسترش اقتصاد را ،  بيمار 
كند و زمينه ساز و تشديد كننده تورم 

البته دولت تصور مي كند كه با . گردد 
اين فشارها مي تواند دهان مردم را 

  . بدوزد و صداي مخالفين را خفه كند 
ر زمينه خارجي نيز اين رژيم نياز به د

تنش براي ادامه بقاي خود دارد و 
براي كشاندن ايران حد اقل تا سر حد 
جنگ ، مسئله اتم را دامن زده و در 
منطقه سياست مداخله و تشديد تنش را 

  . به اجرا در آورده است 
وابسته بودن كشور به نفت در امر 

در اقتصاد و نبود توليد واقعي و مستقل 
كشور و واردات بيش از حد كاالهاي 

 ميليارد در سال ، 60مورد نياز حدود 
استحكام اقتصادي را دچار تزلزل 

تزريق پول بدون پشتوانه .نموده است 
به اقتصاد و باال بردن حجم نقدينگي تا 
دو برابر در دوران احمدي نژاد كه 
اين امر موجب تورم شديد در ايران 

ورم در پايان و پيشبيني ت. شده است 
در .   در صد ميباشد 35 تا 30امسال 

شرايط فعلي كه هر كس در ايران 
حرف خود را مي زند و سنگ بر روي 
سنگ نمي ماند ، كدام سرمايه گذار 

 ميليارد دالر 150خارجي موافق 
  سرمايه گذاري در ايران است ؟ 

پس از استقرار دولت نهم و انتخاب 
 وقت سي فرهاد رهبر رئنه،ي كابياعضا

 سابق يزي و برنامه رتيريسازمان مد
 سخن گفت ياتي عمليزياز بودجه ر

 برنامه در سه مرحله نيكه قرار شد ا
 شي و افزاي بهره ور،يشفاف ساز(

   . شودياتيعمل) ياثربخش
بنا بود در بخش شفاف سازي آقاي 
احمدي نژاد دانه درشتها مافياي ايران 
را به مردم معرفي كند كه چون 

ي خون اين ملت را دارند مي زالوي
از آنجا كه همين دانه درشتها . مكند 

بوده اند كه احمدي نژاد را در جاي 
فعليش نشانده اند ، او نتوانست اسمي 

حتي نتوانست اسم دانه . از آنها ببرد 
. كوچكهاي مافياي حاكم را نيز ببرد 

زيرا دانه كوچكهاي مافياي حاكم به 
 آنها  بدين دانه درشتها متصلند و حذف

 . معني است كه اين نظام ديگر نباشد 
 ي است اتي عمليزيمرحله دوم بودجه ر
د  شوي مربوط ميكه به بحث بهره ور

بايد اجرايي   87در بودجه سال و  
  .بشود 
 مرحله، دادن ني ااجراي از هدف
 يي اجراي به دستگاه هاشتري باراتياخت

 آن، دستگاه ها ياست كه با اجرا
 ها پاسخ گو نهي مقابل هزدربايستي 
 مختلف دستگاه ليتاكنون به دال. باشند

از . ها به طور شفاف پاسخ گو نبوده اند
 يكي معتقدند ي رو، مسئوالن دولتنيا

 يزي بودجه ريا اجرياز موارد ضرور
 به شتري باراتي دادن اخت،ياتيعمل

  . استيي اجرايدستگاه ها
 

   87بودجه 
  

 از ياك  ح87 بودجه سال نيروند تدو
 مصارف قيآن است كه تاكنون رقم دق

 87 نفت در بودجه هي پامتي و قيارز
در قانون برنامه .  نشده استنييتع

 بودجه يچهارم توسعه بر كاهش اتكا
 ي سهم درآمدهاشيبه نفت و افزا

 . شده استديتاك  در بودجهياتيمال
 قانون برنامه چهارم 8 جدول شماره در

 نفت در هي پامتيق: توسعه آمده است
 و نيي دالر تع19 دي با87بودجه سال 

 ي ارزرهيمازاد بر آن به حساب ذخ
  .منتقل شود

 كرده شنهادي نفت به دولت پوزارت
 نفت را در بودجه هي پامتياست كه ق

.  كندنيي دالر تع55 تا 50 ني ب87سال 
 از ي منابع دولتي سو، برخگرياز د
 50 تا 40 ني نفت بهي پامتي قيبررس
  . در دولت خبر داده انددالر 

مي بينيم كه دولت ناتوان فقط با 
آقاي خاتمي . شعارها بازي مي كند 

مي گفت اصالحات و ايران براي 
در نتيجه اصالحات به نفع . ايرانيان 

نظام واليت فقيه و ايرانيان در خدمت 
  . مافياي حاكم شد

امروز طرحهاي پيش بيني شده به 
 دالر 19جاي . عكس خود رسيده اند 

 دالر نشسته است و 55 تا 50در بودجه 
از طرف ديگر دولت احمدي نژاد 
صندوق ذخيره ارزي را نيز خالي 

  .كرده است 
 1387 مورد بودجه سال در آنچه 

ايم، اظهارنظرهايي است كه از  شنيده
سوي برخي مقامات مطرح شده اما 
طرح يا برنامه مكتوبي در اين مورد 

 .هنوز ديده نشده است 
ها را كنار هم بچينيم متوجه   شنيدهگرا

شويم كه دولت قصد دارد  بودجه  مي
 67 يا 65عمومي كشور را در قالب 

 .دستگاه متمركز كند
 اين طرح قرار است هر استان، به در

مثابه يك دستگاه شمرده شده و بودجه 
آن استان به استانداري منتقل شود تا 
 از اين به بعد استانداران مسوول توزيع
 .بودجه در حوزه مديريت خود باشند

ها تشكيل   دستگاه را استانداري30 پس
ها هم،  دهند و بقيه دستگاه مي

ها هستند كه  ها و سازمان وزارتخانه
هاي خاص خود را  رديف بودجه

بنابراين همه . خواهند داشت
هاي اجرايي، بودجه خود را  دستگاه
 دستگاه مشخص شده كه از 65بايد از 
 مرد قوي كشور ياد 65 عنوان آنها به

 .شود، دريافت كنند مي
ببينيد بر سر اقتصاد كشور چه دارند مي 

سازمان برنامه و بودجه تبديل . آورند 
. شده است به از هم پاشيدگي اقتصاد 

بعضي وقتها تصور ميكنيم كه عده اي 
نشسته اند و دارند ايران را خواسته 

  . نابود  كنند 
  

  اشتغال 
  

كه در دوران شاه اشتغال مي دانيم 
همه مي خواستند . وابسته بود به دولت 

دولت نفت را . كارمند دولت شوند 
 درصد بازار كار را 80مي فروخت و 

 70در دهه . با آن حقوق مي داد 
دولت تصميم گرفت كه دولت را 
كوچك كند و بخش خصوصي را قوي 
و بازار كاريابي را به بخش خصوصي 

اضر رژيم هنوز در حال ح. بسپارد 
بزرگترين جذب كننده نيروي كار 

  . كشور است 
 هاي هم تناقضاشتغال  زمينه در

آشكاري ميان آمارهاي ارائه شده 
به طور مثال وزير كار . وجود دارد

دولت نهم اعالم كرده است كه در 
 هزار 950سال گذشته يك ميليون و 

در . شغل در كشور ايجاد شده است
ين اجتماعي همين حال سازمان تام

اعالم كرده است كه در همين دوره 
 پوشش تحت هزار نفر 600زماني، 

بينيد  مي. اند تامين اجتماعي قرار گرفته
كه ميان دو آمار ارائه شده، يك 

 هزار نفر تفاوت وجود 350ميليون و 
اگر به آمار وزير كار و امور . دارد

اجتماعي توجه كنيم، متاسفانه بايد 
 هزار نفر 350ن و بگوييم، يك ميليو

كارگر جديدي كه وارد بازار كار 
 چتر تامين ششاند، زير پو شده

اند و اگر بخواهيم  اجتماعي قرار نگرفته
به آمار سازمان تامين اجتماعي توجه 
كنيم، بايد بگوييم آمارهاي وزير كار 

و يا اينكه . دولت نهم واقعيت ندارد
 هزار نفر 600واقعيت اين است كه تنها 

البته . سته اند وارد بازار كار شوند توان
توجه . اگر همين آمار صحيح باشد 

 هزار نفر 850كنيم كه ساالنه حدود 
در اين . بايد وارد بازار كار شوند 

صورت است كه تعدا بيكارران از سه و 
  . نيم ميليون بيشتر نخواهد شد 

در زمينه اشتغال زايي دولت برنامه 
اشته است هاي ناموفق و مخرب بسيار د

كه اين مقاله به تمامي آنها نمي تواند . 
  . بپردازد و جاي ديگري را مي طلبد 

 برنامه هاي بي آينده و مخرب جوان 
. را نااميد به آينده روشن نموده است 

بدين خاطر در روزهاي گذشته شاهد 
اعتراضات دانشجويان و كارگران 

  . بوديم 
.  رژيم  به ناتواني خود واقف است 

ن خاطر سركوبها را افزايش مي بدي
دهد ، از ترس آنكه نكند كسي مخالف 

صداي اعتراض . شود و اعتراض كند 
براي ... دانشجو و كارگر و معلم و 

رژيم از حمله آمريكا و بمباران ايران 
  . وحشت زا تر  است 

در دو هفته گذشته دانشجويان ، در 
خانه خود دانشگاه صداي اعتراض را 

هموطنان و مردم جهان به گوش ديگر 
مجيد سه دانشجوي دانشگاه . رسانيدند 

توكلي، احمد قصابان و احسان 
 دستگير شدند و به زندان منصوري
آنها را شكنجه كردند و . افتادند 

شكنجه گران با اعتراض هم بندان اين 
صداي فرياد . دانشجويان مواجه شدند 

اعتراض از ميان ميله هاي زندان به 
 رسيد و وجدان ديگر صحن دانشگاه

. دانشجويان را با خود همصدا كرد 
صدايي كه در تمام شهر ها به يك  

يك بيان پيدا كرد و . صدا تبديل شد 
. تبديل به موج اعتراض گرديد 

 مجيد دانشجويان عكس دوستان خود
توكلي، احمد قصابان و احسان 

را سر دست گرفتند و منصوري 
  . خواهان آزادي آنها شدند 

 5. تراضات از اول آذر شروع شد  اع
آذرماه، دانشجويان دانشكده معدن و 
متالورژي دانشگاه اميركبير تحصن 

   .اعتراضي برگزار كردند
 دانشجوي دانشگاه 1500 : 86 آذر 6  

بوعلي در اعتراض به مشكالت صنفي 
 تجمع كردند 

تجمع دانشجويان دانشكده : 86 آذر 6
معدن و متالورژي پلي تكنيك در 
اعتراض به ادامه بازداشت دانشجويان 

  و ضرب و شتم دانشجويان در اوين 
 دانشجوي 1000 حدود – 86 آذر 12

دانشگاه بوعلي سينا در تجمعات 
اعتراض آميز خود نصبت به وضعيت 
صنفي دانشگاه خود اعتراض كردند و 
در پي آن دانشكده هاي كشاورزي و 

  . مهندسي به طور كامل تعطيل شد
جمعي از دانشجويان  - 86 آذر 13  

دانشگاه اصفهان تظاهراتي دو ساعته در 
مي » خفقان سياسي«اعتراض به آنچه 

 .ناميدند، انجام دادند
با در دست داشتن پالكاردهايي كه 

  حكم اعدام عدنان « شعارهايي نظير 
  15صفحهدر 
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سخن گوئي، انتخابات، 
  بي تفاوتي، منزلت زن

  
 محمود بنا بر تاريخ بيهقي، سلطان

غزنوي به مردم نيشابور كه از شهر خود 
در برابر متجاوز دفاع كرده بودند، 
عتاب كرد چه حق داشتيد از شهر 
دفاع كنيد؟ بجاست شما را جريمه كنم 

زيرا اگر متجاوز موفق به تسخير شهر . 
لذا، !!. مي شد، شهر مرا ويران مي كرد 

وقتي استبداد حكومت خدمتگزار 
ت خود سازگار نمي مردم را با توقعا

ديد و او را بركنار مي كرد و مي 
كشت، مردم ولو ناراضي مي شدند، اما 
براي خود حق دخالت قائل نمي 

 ،اعتراض به رفتار استبداديان. شدند 
 و نيز 1332 مرداد28در سي تير و 

ن ببعد، يك تغيير آو از 13 60خرداد 
اساسي در طرز فكر و رفتار مردم ايران 

نوز زمان مي خواهد تا كه اما ه. است 
ن آمردم واليت جمهور مردم را از 

خود بدانند و خويشتن را مسئول 
حمايت و حفاظت از خدمتگزاران 

  .خود بدانند 
 استبداد بدون يك پايه خارجي ●

بسته به نقش . قوام و دوام نمي يابد 
پايه خارجي،  دولت نسبت به جامعه 
بيشتر خارجي و نسبت به قدرت 

يشتر وابسته و داخلي مي خارجي، ب
از اين رو، محك خدمتگزاري، . شود 

. بادي مي شود آزادي و آاستقالل و 
با وجود اين، بخاطر وابستگي ملت به 
دولت و وابستگي دولت به قدرت 
خارجي، حضور خدمتگزاران در 
دولت و در مقامهاي كليدي، 

از . ناسازگارتر با دولت وابسته مي شود 
بيهوده نيست . د اين رو حذف مي شون

 مرداد، خدمتگزاران 28كه با كودتاي 
مردم بكلي از خدمت دولت رانده 

، از انقالب بدين سو نيز. شدند 
مرتب حذف  خدمتگزاران به مردم،
 محبوبيت نزد .شده اند و مي شوند 

مردم، از مهمترين داليل حذف 
اگر . اشخاص از خدمت دولت است 

ا هم كسي محبوب مردم شد و مقامي ر
جست، يا ناگزير مي شود  جذب 
استبداد شود و از خير محبوبيت و 
خدمتگزاري بگذرد و يا ناچار مي شود 

  . تن به حذف شدن بدهد 
 طرز فكر و طرز رفتار  مردم عامل ●

استبداد : سوم و بسا مهمتر است 
» منتظر دائمي«تاريخي، ايرانيان را  

قاعده را وارونه . گردانده است 
ن مستند آتار خود را به گردانده و رف
توضيح اين كه بنا بر .  كرده است

مد آقاعده، هر تغييري مي بايد پي 
براي مثال،  انسان . تغيير در خود باشد 

مي بايد در خود تغيير الزم را بعمل 
ورد به ترتيبي كه بر حقوق ذاتي آ

ن آگاه و زندگي را عمل به آخود 
ماده رهبري جديد آبگرداند تا جهان 

ضد قاعده . يزان داد و وداد بگرددبر م
اي كه در ايران جانشين قاعده شده 
است، ايرانيان را معتاد اين مجاز كرده 

. است كه فسادگستري جبري است 
زيرا گمان مي برد بدون ويراني 

تا فساد همه جا را . باداني ميسر نيست آ

نگيرد، مهدي موعود ظهور نمي كند و 
...  

 دروغ جايش را       واقعيتي كه مجاز و
  :گرفته اند، اينست 

باداني، آورد و آ    ويراني، ويراني مي 
جهل جهل افزون . ورد آباداني مي آ

  .ورد آمي كند و علم علم در پي مي
ن مجاز و آ    نشانه رها شدن عقل از 

دروغ و معرفت به اين واقعيت و قاعده 
را » تا تغيير نكني تغيير نمي دهي « 

ينست كه زمان مبناي كار كردن ا
 دقيقه اول ،برخاستن به تصميم و عمل

و چون ضد قاعده مبنا شود، .  مي شود
  واپسين ،زمان قيام به تصميم و عمل

دقيقه، زماني كه كار از كار گذشته 
پس عيب همگاني .  است، مي گردد 

ايرانيان كه كار را به واپسين لحظه باز 
مي گذارند، ناشي از انديشه راهنما 

ن قدرتي است كه ابتكار را بر شدن بيا
طرفه اين كه . انسان ممنوع مي كند 

نخستين فراماسونها  غافل بودند كه با 
دعوت از ايرانيان به خودداري از 

مدن به فرهنگ غرب، آابتكار و در
ابتالي خود را به بيان قدرتي ابراز مي 

از ( كنند كه تغيير دادن را كار مهدي 
ود و موع) ديد فراماسونهاي غرب 

خودداري از ابتكار را شرط موفقيت 
رهبري مي دانند كه مي بايد انسان 
ايراني را از فرق سر تا نوك پا تغيير 

پس چه عجب كه واليت مطلقه . دهد 
فقيه بر الزام خودداري ايرانيان از 

( ابتكار  و اختيار مطلق  تغيير دهنده 
  . بنا گرفته است ) رهبر 

و كارهاي » زاد آعقل «       در كتاب 
زاد شدن از اين آديگر، روشهاي 

  .   بدترين بيان قدرت پيشنهاد شده اند 
  

  :پرسش سوم * 
  

با عرض معذرت،     
سئوالی دارم که مدت 
زيادی ذهنم را مشغول 

من کامال . کرده است 
 قبول دارم که اسالم �

در زمان ظهورش، حقوق 
بسيار زيادی را برای 
. زنان قائل شده است 

ر هنج البالغه اما د
مجالتی هست که من با 
خواندنشان بسيار 
ناراحت شدم و بسيار 

  در مثالً . تعجب کردم 
نامه ای از حضرت علی 

مده است که زنان آ
و . ناقص العقل هستند 

يا  در جای ديگر، در 
حکمت ها، گفته است که 

است و  زن مهه اش بدی
غيرت مرد، ايمان و 

... غيرت زن کفر است 
تم از مشا می خواس

تقاضا کنم  توضيحی در 
باره اين قول ها 

رام آبدهيد تا کمی دمل 
بگيرد و ترديد از دمل 

 .با تشکر . پاک شود
  
  : پاسخ به پرسش سوم●
  

    پرسش شما در روزهاي اول انقالب، 
در دانشگاه صنعتي، از سوي دختر 

ن جواب آمد و به آدانشجوئي به عمل 
رسش ن جواب را در پاسخ پآ. دادم 

   شما و براي شما و ديگران باز مي
  : نويسم 

ن آقر:  مي دانيد كه پيامبر فرمود – 1
وريد اما سخنان مرا آرا به نگارش در 

زيرا مي دانست كه براي از خود . نه 
زادي در بيان آبيگانه كردن بيان 
سان مي توانند آقدرت، زورپرستان 

ن حضرت نسبت دهند آسخناني را به 
لهاي ساختگي را جانشين و بتدريج قو

  .و چنين كردند . ن كنندآقر
ن فهرست كاملي از حقوق آ قر– 2

در اين .انسان، از زن و مرد، در بردارد 
حقوق كه ذاتي حيات هستند، كمتر 

اين .  تفاوتي ميان زن با مرد نيست
حقوق  راكه از حقوق مندرج در 
 ،منشور حقوق انسان بسيار كاملتر است

، قضاوت و حقوق انسان« در كتاب 
  . ورده ام آگرد » ن آانسان در قر

و ) ص (  بنا بر اين، قولهاي پيامبر – 3
نمي توانند مخالف نصوص )  ع ( علي 

اگر قولي مخالف نص از . ني باشند آقر
نها ندانيد آنها خوانديد يا شنيديد، از آ
هر : فرمود ) ع ( چنانكه امام صادق . 

. بسنجيد ن آقول  منسوب به ما را با قر
ن هم  خواني نداشت، به آاگر با 

  .  دورش افكنيد
 در دانشگاه صنعتي اين توضيح را – 4

  :افزودم 
از )  ص (  بسيار مي شد كه نظر پيامبر 

سوي اكثريت پذيرفته نمي شد و پيامبر 
نظر اكثريت را به اجرا مي ) ص ( 

يعني قبول نظر خود را الزام . گذاشت 
رض كه نظر از بر ف.  ور نمي دانست آ
ن حضرت باشد، بنا بر قول خود او، آ

شما نبايد حق را به شخص بسنجيد بلكه 
پس . بايد شخص را به حق بسنجيد 

بايد قول او را با حق بسنجيد اگر 
  . مخالف حق و واقعيت يافتيد نپذيريد

    اين گونه قولها قطعي الصدور نيستند 
و چون خالف حقوقي هستند كه بنا بر 

ن آنسان دارد، نبايد قولهاي ن، اآقر
اما اگر هم قولها از .بزرگواران شمرد

ن بزرگواران بودند، شما و هر كس آ
نها آديگر حق دارد نظري غير از نظر 

هم به اين دليل كه  . داشته باشد 
شخص را به حق بايد سنجيد  و هم به 

ن  بزرگواران  مسلمانان آاين دليل كه 
 و با كيش را به انتقاد فرا مي خواندند

هرگاه . شخصيت مبارزه مي كردند 
ن بزرگواران آچنين كنيد، هم به 

نها آبه . خدمت كرده ايد هم به خود
ن شده آخدمت كرده ايد زيرا مانع از 

نها جعل كنند آايد زورپرستان از قول 
به خود . و در  توجيه استبداد بكار برند 

خدمت كرده ايد زيرا  دست كم از 
  پيامبري: خود پرسيده ايد 

كه خديجه را نيمي از نبوت مي ) ص(
دانست و كرامت مرد را در گرو تكريم 

  زن مي شمرد و علي 
كه داماد او و همسر زني چون ) ع(

ن ناطق آبود و خود را قر) ع(فاطمه 
توصيف مي كرد و مي دانست كه 

انسانها را از زن و : ن فرموده استآقر
 نها را قبايل و ملتهاآفريده و آمرد  

گردانده تا شناخته شوند وگرنه اكرم 
نها است، چگونه آنها متقي ترين آ

ممكن است سخني در تحقير زن بگويد 
؟ وقتي در پي تحقيق شديد، در مي 
يابيد كه نهج البالغه را اقال دو قرن 

زماني كه . وري كرده اند آبعد، گرد 
فلسفه هاي ارسطوئي و افالطوني بكار 

زادي آان دگرگون كردن اسالم از بي
به بيان قدرت گرفته مي شدند و در 

ن فلسفه ها بود كه زن دون انسان آ
وقتي به اين نتيجه . شمرده مي شد 

نها كه به اسالم و انسان آرسيديد، بر 
چنين خيانتي روا داشته اند، عصيان 

زاد مي آزاد مي شويد و آ. مي كنيد
  .كنيد 

  
آينده ايران با حكومت 

 احمدي نژاد؟ 
  

، » پور باطل بايد گرددحسن
، »دانشجوي سياسي آزاد بايد گردد«
در اين » استعفا استعفا! رئيس انتصابي«

  .دانشگاه تظاهرات كردند
انجمن اسالمي  : 86 آذر 14

دانشجويان دانشگاه كرمان، روز 
 آذرماه، تريبون آزادي به 11يكشنبه، 

. مناسبت روز دانشجو برگزار كرد
 محورهاي اين برنامه جنبش
دانشجوئي؛ بايدها و نبايد ها، انرژي 
هسته اي؛ فرصت ها و تهديدها، 

 . اصالحات و انتخابات بود
تجمع و تريبون آزاد در  : 86 آذر 14

دانشگاه مازندران در اعتراض به تداوم 
 بازداشت دانشجويان 

انجمن اسالمي  :86 آذر 14  
دانشجويان دانشگاه همدان ديروز 

 دانشجو تجمعي را به مناسبت روز
  برگزار كرد،

در دانشگاه صنعتي  :  آذرماه13
نوشيرواني بابل و در اعتراض به ادامة 
بازداشت دانشجويان پلي تكنيك و دو 
عضو دفتر تحكيم وحدت توسط انجمن 
اسالمي دانشجويان اين دانشگاه برگزار 

 .شد
در حاليكه دانشجويان  : 86 آذر 15 

 دانشگاههاي كرمان، مازندران، شيراز،
آزاد تبريز و نجف آباد طي روزهاي 

 16اخير تجمعاتي اعتراضي در آستانه 
آذر برگزار كرده اند، دانشجويان 
دانشگاه بوعلي سينا همدان براي 
سومين روز متوالي دست به حركت 

 .اعتراضي زدند
دانشجويان به بيان ديدگاههايشان 

مرگ بر “پرداخته و با شعارهايي چون 
زنداني آزاد دانشجوي “، ”ديكتاتور

، ”دانشگاه بيدار است“، ”بايد گردد
و ” دانشگاه آخرين سنگر است“
، ”دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد“
آقاي رئيس جمهور ما ترمز جنبش “

 اعتراض …و” دانشجويي را كنده ايم
خود را به وضعيت موجود اعالم 

 .داشتند
  ”اي ايران“اين مراسم با سرود ملي 

ن دانشگاه آزاد دانشجويا :  86 آذر 15
نجف آباد در اعتراض به محدوديت 
هاي ايجاد شده در آن دانشگاه 

  .اعتصاب غذا كردند
 :  86 آذر 18 

تجمع بزرگ : خبرنامه اميركبير
دانشجويان، دانشگاه آخرين سنگر 
آزادي، به دعوت دفتر تحكيم وحدت 
در دانشگاه تهران با حضور جمعيت 

گاه  نفري دانشجويان دانش2000بيش از 
 .هاي تهران برگزار شد

تا «دانشجويان پالكاردهايي با مضمون 
، »كه زندان هست، ما همه در بنديم

خواهان آزادي فعاالن دانشجويي «
سالم بر سه آذر «، »چپ هستيم

، »اهورايي، قصابان، توكلي، منصوري
اين صداي آزادي ! مي شونيد؟«

، »حقوق بشر=حقوق زن«، »است
، »ادگراياندانشگاه زير چكمه بني«
سهم ما از مهرورزي، زندان، شكنجه و «

بشيريه را باز «، »محروميت از تحصيل
تحصيل سهم من نيست، «، »گردانيد

حق تعيين سرنوشت «، »حق من است
نابود باد «، »اساس كرامت ملت ها

دشمني عليه مبارزات حق طلبانه ملت 
 . در دست داشتند…و» كرد

تجمع كنندگان همچنين تصاوير 
شجويان در بند، ياسر گلي، هانا دان

عبدي، روناك صفارزاده، هدايت 
غزالي، صباح نصيري، علي عزيزي، 
علي نيكونسبتي، احمد قصابان، مجيد 
توكلي و احسان منصوري را در دست 

تصاوير مهندس مهدي . داشتند
بازرگان، محمد مصدق، عمادالدين 

 را در دست برخي از …باقي و
 .دانشجويان بود

ان سپس در حالي كه شعار مي دانشجوي
» دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد«دادند 

به راهپيمايي در صحن دانشگاه تهران 
 آذر 16اقدام كردند و به سمت درب 

دانشجويان با سر دادن . حركت كردند
و » مرگ بر ديكتاتور«شعارهاي 

» دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد«
 آذر كردند و 16اقدام به شكستن درب 

جوياني كه پشت در بودند دانش
. توانستند وارد دانشگاه تهران شوند

جمعيت حاضر در اين تجمع بار ديگر 
به مقابل سردر دانشكده فني حركت 

دانشگاه، «كردند و تريبون آزاد 
 .آغاز شد» آخرين سنگر آزادي

 شعارها رنگ آزادي و استقالل طلبي 
دانشجويان خود . به خود گرفته است 

آنها .  رژيم نمي بينند را در چهارچوب
  . توقعات خارج از اين نظام را دارند 

بسياري از دانشجويان متوجه شده اند 
كه در چهار چوب اين نظام نبايد 

تمام تجربه . منتظر تجربه جديدي بود 
ها به استحكام بيشتر اين رژيم رسيده 

  . است 
مي . راه حل اعتماد به خود است 

سر كوب دانيم كه هر چه استبداد به 
بيشتر دست مي زند ، مردم بيشتر منتظر 

در صورتي كه معجزه . معجزه هستند 
. واقعي در دست تك تك مردم است 

بايد همچون ديگر جوانان صداي 
اعتراض را بلند كردو خواهان تحول 

اگر مي خواهيم در ايران زندگي . شد 
كنيم ، اگر مي خواهيم به جهان 

كان بگوييم كه ما هم استعداد و ام
زيست در آزادي را داريم ، بايد يك 
صدا مخالف اين همه حق كشي هاي 

امروز محدوديتهاي رژيم . رژيم شويم 
واليت فقيه   حتي به  پوشيدن نوع 

تا . چكمه و مانتو زنان رسيده است  
  كي بايد منتظر اين همه حقارت بود ؟  

ببينيم  مشتي . به كشور خود نگاه كنيم 
وز و آينده نسل ما و نااليق  دارند امر

نسل فرزندان ما را به تاراج قدرت 
ايران با . طلبي خود مي دهند 

حكومتهاي احمدي نژادهاي نظام 
  واليت فقيه بدون آينده خواهد بود  

 زمان زمان ايستادن و خواهان حقوق 
در مقابل . انساني خود شدن است 

احقاق حقوق رژيم در چشم جهانيان 
دان جهاني زبونتر خواهد شد و وج

براي تغيير رژيم . موافق حق طلبي ما 
ايران احتياج به ببمهاي آمريكايي و 

ايران . تلويزيونهاي لوسانجلسي ندارد 
بايد با فرياد حق خواهي ،  وجدان 
. حق طلب جهان را پشتيبان خود كند 

  . بدين خاطر درنگ جايز نيست 
حل مشكل اقتصاد و فرهنگ و اجتماع 

برخورداري از حقوق ايران متناسب با 
و بر اساس آزادي و استقالل فردي و 

 . اجتماعي ممكن خواهد بود 
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ديگ بحران نبايد از 
 !جوش بيفتد 

  
مهدي «شهر اهواز، براي يادبود 

جمع شده بودند كه گفته » حيدري
مي شود به دست نيروهاي امنيتي، 

 .كشته شده است
عفو بين الملل همچنين در گزارش    

مهدي حيدري، «:  استخود آورده
كه وابستگي هاي سياسي او بر اين 
سازمان نامعلوم است، از مدت ها پيش 
مورد تعقيب بوده و در خفا زندگي مي 

 .»كرده است
بر اساس گزارش عفو بين الملل،   
مهدي حيدري در ديدار كوتاه از «

خانه اش، با محاصره نيروهاي وزارت 
اطالعات مواجه مي شود و به ضرب 

  .»له از پاي در مي آيدگلو
ابراهيم مددي از ، 86 دي 14 در ◄

ي يك  فعاالن كارگري به شعبه
  . بازپرسي دادسراي انقالب احضار شد

بر اساس حكم ، 86 دي 14 در ◄
صادره از شعبه سوم دادگاه انقالب 
اسالمي قم و پس از تأييد دادستاني 
كل كشور، عليرضا ميبطي، قاچاقچي 

 كيلوگرم 90چاق مواد مخدر به جرم قا
 . اعدام شد حشيش 

دادگستري كل ، 86 دي 16 در ◄
: استان سيستان و بلوچستان اعالم كرد

امان با مخالن  در راستاي مبارزه بي
 سارق مسلح، 5امنيت و گروگانگيران و 

به اتهام » جاللي. ع.م «به نامهاي 
االرض از طريق  محاربه و افساد في

راهبندي مسلحانه و درگيري با 
ماموران انتظامي كه منجر به مجروح 

» ريگي.ب.ع«شدن يكي از آنها شده و 
به اتهام محاربه و » ريگي. ا«و 

االرض از طريق مشاركت در  افسادفي
ربايي مسلحانه و  سرقت مسلحانه و آدم

به هم زدن امنيت مردم، 
به اتهام » پهلوان. د«و » روديني.ر.ع«

االرض از طريق  محاربه و افساد في
بندي و سرقت مسلحانه و ايجاد راه

ناامني براي مردم در سطح منطقه به 
قطع دست راست و پاي چپ محكوم 

 احكام صادره پس از تاييد . ند شد
توسط مراجع عالي قضايي كشور با 
رعايت تشريفات دادرسي و با حضور و 
نظارت كامل تيم پزشكي به مرحله 

  . اجرا درآمد
ير دب( امين نظري ، 86 دي 17 در ◄

انجمن اسالمي منتخب دانشجويان 
همدان و مجري برنامه گراميداشت 
روز دانشجو توسط دفتر تحكيم وحدت 

دانشگاه، آخرين «در دانشگاه تهران 
( ، سياوش حاتم ) »سنگر آزادي

سخنگوي انجمن اسالمي منتخب 
، محمد صيادي و ) دانشجويان همدان
از اعضاي شوراي (مهدي جمالوند 
نا بر حكم كميته ب) عمومي انجمن

انضباطي به يك ترم تعليق از تحصيل 
به گزارش خبرنامه  .محكوم شدند

بوعلي سينا، عالوه بر اين چهار دانشجو 
 دانشجوي ديگر دانشگاه بوعلي سينا 6، 

از اعضاي (به نام هاي   پوريا شريفيان 
،رضا )شوراي صنفي دانشگاه بوعلي سينا

جعفريان، ساسان منبري، سيروس 
، وهاب كريمي نژاد و فاطمه محمدي
اعضاي مجمع عمومي ( معصومي

انجمن اسالمي منتخب دانشجويان 
به توبيخ كتبي و درج در ) همدان

  .پرونده محكوم شدند
روزنامه نگار ،  86 دي 18 در ◄

 روز ، ابوالفضل عابديني،زنداني
 دادگاه انقالب 3دوشنبه توسط شعبه 

 .به يك سال حبس محكوم شد
ل عابديني نصر خبرنگار ابوالفض    

سرويس اقتصادي روزنامه بهار 
خوزستان كه در جريان اعتصابات 
كارگري نيشكر هفت تپه دستگير شده 

 ماه 6 ماه حبس تعزيري و 6است به 
حبس تعليقي به دليل تبليغ عليه نظام و 
نشر اكاذيب در پرونده گذشته خود 

 دادگاه 3 توسط شعبه 84در سال 
م شد وي همچنين انقالب اهواز محكو

به دليل پوشش اعتصابات كارگري 
 دادگاه 4نيشكر هفت تپه نيز در شعبه 

 .انقالب اهواز محاكمه خواهد شد
پناه از  سلمان يزدان، 86 دي 19 در ◄

ي انضباطي به دو ترم  سوي كميته
در دانشگاه تهران محروميت از تحصيل 

رضا  . با احتساب سنوات محكوم شد
  ديگر دانشكدهنگهداري، دانشجوي 

حقوق و علوم سياسي نيز به يك ترم 
محروميت از تحصيل محكوم شده 

 . است
اتهام اين دانشجويان حضور در 

قانوني و فعاليت صنفي  تجمعات غير
علي هاشمي، كيوان .  بوده است

وردي، ميالد عزيزي و حافظ  امام
رستمي نيز طي چند روز گذشته به 

 دليل  .اند  كميته انظباطي احضار شده
اين احضارها نيز حضور در تجمعات 

  . غيرقانوني عنوان شده است
  
 عضو 4 محاكمه ، 86 دي 19 در ◄

به رياست قاضى تجاوز به عنف شبكه 
عيسى عرفانى زاده و با حضور 

 3محمدحسن مقيمى دادرس پرونده و 
عرفانى زاده .قاضى مستشار برگزار شد

پس از شور هيأت قضايى درباره اين 
به دليل :  به خبرنگار ما گفتپرونده

 تن از متهمان روز دوشنبه از 2اين كه 
زندان به دادگاه منتقل نشده بودند، در 

 عضو اين شبكه با 4بخش اول به اتهام 
نام هاى طيب، يزدان، محمود و وحيد 

 2پس از بررسى شكايت . رسيدگى شد
پسر دانشجو و دفاعيات متهمان و 

 صدور وكالى آنها هيأت قضايى براى
قضات در نهايت .حكم وارد شور شدند

به اتهام با اكثريت آرا طيب و يزدان را 
تجاوز به عنف به اعدام به شيوه پرتاب 

 متهم ديگر 2 .از بلندى محكوم كردند
 ضربه شالق محكوم 100نيز به تحمل 

 عضو 2محاكمه : وى افزود. شدند
ديگر اين شبكه نيز بزودى برگزار و 

 .ادر مى شودرأى دادگاه نيز ص
هيئت نظارت بر ، 86 دي 20 در ◄

تشكل هاي دانشجويي دانشگاه 
 ماه از 3هرمزگان پس از گذشت 

برگزاري انتخابات انجمن اسالمي 
دانشجويان، انتخابات اين تشكل را 
بدون هيچ گونه استدالل قانوني باطل 
اعالم كرد و در پي آن كليه فعاليت 

  . هاي انجمن را نيز معلق نمود
انجمنهاي اسالمي ، 86 دي 24ر  د◄
 دانشگاه كشور در بيانيه مشتركي با 37

برشمردن جديدترين موارد سركوب و 
اعمال فشار بر دانشگاه، خواستار توقف 
اين فشارها و محدويتها بر ضد جنبش 

 :دانشجويي شدند
پس از ديدار وزير علوم دولت نهم 
طي هفته هاي اخير با برخي 

ي سياست، كه تاثيرگذاران پشت پرده 
دستي بر مذهب دارند و ردايي در 
حوزه و چشمي بر قدرت، افزايش 
حجم فشار در دانشگاه ها و احضار و 
تعليق و بازداشت فعالين دانشجو 
گسترش يافته و شائبه ي تولد اراده اي 
در ايجاد محدوديت هاي مضاعف و 
موج جديد سركوب در دانشگاه را 

ت عالوه بر بازداش. دامن زده است
 16گسترده ي دانشجويان در سالروز 

آذر، آنچه كه اين روزها در دانشگاه ها 
ي كشور مي گذرد مصداق بارز تشديد 

 منتقد ان فشار و هجمه به دانشجوي
  . است
، سازمان عفو بين 86 دي 25 در ◄

المللي به اعدام به روش سنگسار توسط 
 مالي  اعتراض –رژيم مافياهاي نظامي 

  . كرد
، به گزارش اخبار 86ي  د27 در ◄

ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي روز، 
دانشگاه پيام نور به دستور بازپرس 
شعبه سوم بازپرسي سنندج، بعد از 
خروج از جلسه امتحان در روز يكشنبه 

 باداشت و به 1386 دي ماه 16
 سنندج منتقل شده واواك بازداشتگاه 

شب گذشته خبر كشته شدن وي . بود
. نواده او رسانده اندرا به اطالع خا

 واواك مسئول بازجويي وي در 
مهدي "سنندج، شخصي به نام 

 بوده "هاتفي" با نام مستعار "موالولي
است كه جانشين رئيس اطالعات 
سنندج و مسئول گزينش وزارت 
  اطالعات در استان كردستان مي باش

  

 2007گزارش سال 
گزارشگران بدون 

  :مرز 
  
رشگران  دي، به گزارش گزا14 در ◄

  بدون مرز، 
نگاران كشته  بيش از نيمي از روزنامه ●

 در عراق به قتل 2007شده در سال 
 تن كشته شده اند كه 47  .اند رسيده

جز يكي كه روسي است، بقيه عراقي 
  .هستند 

) نگار كشته شده  روزنامه8(سومالي  ●
اي  در اين كشور موج ترور بي سابقه

سال در را به مرگبارترين 2007سال 
در . طي ده سال گذشته تبديل كرد

طي سال جاري شورشيان اسالم گرا 

نيروهاي دولت موقت و متحد 
اتيوپيايي آن را مورد حمالت مكرر 

  .قرار دادند
نگار كشته   روزنامه6(پاكستان  در ●

هاي انتحاري و   سوقصد ، )شده
خشونت در منازعه ميان نيروهاي 

توضيح تواند  ارتش و اسالم گرايان مي
نگاران كشته  گر افزايش تعداد روزنامه

   در اين كشور باشد2007شده در سال 
نگار كشته   روزنامه3(سريالنكا  در ●

تشديد درگيري ميان ، ) شده
هاي تاميل با  هاي ارتش با ببر نيروي

نگاران تاميل  جنگي كثيف عليه روزنامه
از سوي نظاميان و شبهه نظاميان همراه 

  .شده است
 نگار كشته شده  روزنامه2اريتره  در ●

  .اند 
تقريبا نود درصد از جنايات عليه  ●

نگاران يا به طور كامال و يا بخشا  روزنامه
حكومت . مانند از مجازات مصون مي

نگاران  كشورهايي كه در آنها روزنامه
رسند بر روي گذشت زمان  به قتل مي

كنند تا  و فراموشي حساب باز مي
. زات فرار كنندجنايتكاران از مجا

گزارشگران بدون مرز فراموش 
كند و با پيگري مداوم جنايات  نمي

انجام شده با مصونيت از مجازات 
  .كند مبازره مي

 و در نهمين سالگرد 2007در سال  ●
نگاران و روشنفكران  كشتار روزنامه

هاي   كه به قتل1377ايراني در سال 
معروف شده است،  زنجيره اي

اي   مرز با ارسال نامهگزارشگران بدون
به لوئيز آربور كميسرعالي سازمان ملل 
در امر حقوق بشر، از وي خواهان 

  .اقدام سازمان ملل در اين باره شد
 هر روز دو 2007در سال  ●

 .  اندشدهنگار بازداشت  روزنامه
 195بزرگترين تعداد دستگير شدگان با 

مورد دستگيري در پاكستان روي داد و 
نگار زنداني،   روزنامه55 سپس كوبا با

نگار بازداشت شده   روزنامه54ايران با 
 .مقام سوم را دارد

 2007ايران كه در رده بندي سال  ●
 قرار 166 كشور در رده 169در ميان 

نگاران با   در اين كشور روزنامه. دارد
اند  سركوب تهاجمي حكومتي مواجه

كه به آنها اجازه بيان هيچگونه انتقاد و 
است سياسي و اجتماعي را يا خو

چون هرسال اين كشور . دهند نمي
نگاران در  بزرگترين زندان روزنامه

 11هم اكنون. خاورميانه بود
 وب نگار در ايران در 2نگار و  روزنامه

  .برند بازداشت بسر مي
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صادرات غير نفتي 
:صورت و واقعيت ؟  

 
 هميشگي  ادعاهاييكي از     

 رونق حكومت اواد و ژاحمدي ن
واقعيت . صادرات غير نفتي است 

   :او را تكذيب مي كند 
ميزان صادرات غير نفتي    

 ميليارد دالر 5/5دوران خاتمي 
ن را آصد در 15بوده است كه 

تشكيل مواد تهيه شده از نفت 
  . مي داد 

 مبلغ ، ادژدر دوران احمدي ن    
 ميليارد 15 حدود راصادرات 

 بر اساس اما .  مي گوينددالر 
مار بانك مركزي وگمرك آ

 ن را  آ درصد 62ايران بيش از 
تشكيل مواد تهيه شده از نفت 

به سخن ديگر . مي دهد 
صادرات غير نفتي دوران خاتمي 

 ميليارد دالر 71/4 كه حدود
در زمان احمدي ، بوده است 

 ميليارد دالر  7/4اد به حدود ژن
با توجه به كاهش . رسيده است

ارزش دالر ، صادرات كاهش 
 زيرا از كل . شديد يافته اند 

 3/9دود  ح،صادرات غير نفتي
موادي ش بهاي ميليارد دالر

 . نداست كه از نفت تهيه شده ا
البته اين را هم اضافه كنيم كه 

 30ميزان وزني صادرات ايران 
. درصد نيز افزايش داشته است 

برخي از اقالم صادراتي در 
ورده آ، فراد ژدوران احمدي ن

هائي هستند كه پس از ورود 
صادر مي شوند و يا در ازاي 

ادر مي شود، وارد مي نچه صآ
 در سال براي مثال ،   . شود  

ميليون دالر ميوه  5/1گذشته 
 نزديكي هاي شب شد اما صادر 

 ميليارد دالر ميوه 2عيد حدود 
وارد كرديم كه اين هم از 

بي كارهاي عجيب و غريب اين 
حاكم بر  و باند مافيايي كفايت 
  . است كشور

  
 

 نشريه را ياري كنيد


