
  

 

توانی او از نا مالی از –شکار شدن روز افزون حکومت بوش و اطمینان خاطر خامنه اي و مافیاهاي نظامی آ: انقالب اسالمی 
در . بیشتر دولت مافیاها انداخته است بازهم» یکدست سازي « حمله نظامی به ایران، خامنه اي را به فکر استفاده از موقعیت و

زیرا گمان می برد نگرانی از قطعنامه سوم و تشدید محاصره اقتصادي و از . حال حاضر، دغدغه اي هم از جنبش مردم ندارد 
  . ور هست که مردم جنبش نکنند آن اندازه نگرانی آه نظامی به ایران، به بین نرفتن خطر حمل

فرمانده  5گزارش . موضوع ارزیابی می کنیم  ن و متحدش اسرائیل راآتوان عمل  در فصل اول، موقعیت حکومت بوش و     
ناتو موضوع بحث و تصمیم قرار سابق در باره بکار بردن پیشگیرانه سالح اتمی که قرار است در اجالس سران کشورهاي عضو 

  . وریل تشکیل خواهد شد، می باید بیشترین توجه را به خود جلب کند آبگیرد که در ماه 
  . ، به استناد اطالعات و نظرها  بررسی می کنیمن راآمه سوم و محتواي احتمالی ، بحران اتمی و قطعنادر فصل دوم

  . وریمآ، گرد می پیشاپیش به انتصابات بدل شده استقالبی که در فصل سوم گزارشها و خبرها در باره انتخابات 
  3صفحهدر 

  

 
 
  
  
 
 

New   
انقالب     
این فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانید 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
ریاست مجهوری در یافت » 

 کرده ایم و نیز 

    3ص  توان اقتصادي امریکا و جنگ با ایران ؟  - سالح اتمی کار برد دارد یا ندارد؟ ◄
  انتصابات به جاي انتخابات، اعتباردادن و اعتبار گرفتن از مجلس، ◄ 

    6ص  ... :لسی از نکره ها ومج  
    8ص :نها آانشعاب حزب اهللا به گروهها و طرز فکرهاي هر یک از ◄
  وابسته به نفت وحکومت نظارت 1387بودجه انفجاري : ژاله وفا◄
    11ص :  بخش دوم. گریز دولت احمدي نژاد     
  دانشجویان و معلمان همچنان قربانیان اول سرکوبگریهاي◄

  12ص  :ا هستند رژیم مافیاه   
  نفت و گاز بکار نمیآیند  چون دروغها د راین باره که: مجید محقق ◄

    14ص  : م استالزپس اتم    
  

  ابوالحسن بنی صدر

بهمن،  22پیام ابوالحسن بنی صدر بمناسبت 
  روز پیروزي انقالب

  
  !ایرانیان 

بهمن، انقالبی موضوع داوریها است که در  22ین سال روز در بیست و نهم    
پیروزي بس کم دوام گشت و از نو،  گلوله . ن، گل بر گلوله پیروز شد آ

دهانهائی را پر کرد  و می کند که براي اظهار حق در برابر جابران، باز شدند و 
نند، کاسته نها که انقالب ایران را برحق می داآهر سال، از شمار .  باز می شوند 

نها که انقالب را تجربه اي می شمارند که می باید تا رسیدن به آو .  می شود 
هدفهایش ادامه داد و نباید گذاشت ایرانیان گرفتار تکرار تجربه هاي نیمه تمام 

نها که از انقالب ایران موقعیت جسته اند آبسیارند . شوند، کم و کمتر می شوند
ونت زا برابر می شمارند و براي توجیه موقعیت و ن را با خشونتی خشآو اینک  

نقش خود، هر جنبشی براي برداشتن واپسین مانع رسیدن به هدف را بی فایده 
نها که از راه ندامت، به اگر و مگر آو کم نیستند . و بسا زیانمند می شمارند 

  :مشغولند 
ود، گرفتار ن مقام سیاسی عمل شده بآاگر به پیشنهاد این مقام روحانی و یا  

ن نرسیده است که در این داوریها آیا زمان آاما !  وضعیت امروز نمی شدیم 
  . تأمل کنید ؟  چرا 

نها را اعتراف به آنها داوري کنید، خمیر مایه همه آچرا ؟ زیرا اگر در      
و چون خمیر مایه داوریها را ناتوانی و بیچارگی . ناتوانی و بیچارگی می یابید 

  :سشی را که می باید از خود کنید این پرسش می شود یافتید، پر
ن عزم که چرخ برهم زد و جهان را آاز آن اوج توانائی در لحظه پیروزي، از  

وارد عصر جدیدي کرد، تا این حضیض ناتوانی و بیچارگی، چگونه و چرا فرود 
  مدید؟  آ

انقالب را :  این پرسش، پرسشهاي دیگر را  در برابر عقول شما قرار می دهد     
. ن روز شما بود آپس حاصل اندیشه راهنما و عمل . شما مردم ایران نمودید 

ن اندیشه راهنما را در سر نگاه داشتید و راهنماي عمل خود کردید با آیا شما آ
یا شما انقالب آن، استبداد جنایت و خیانت و فسادگستر استقرار جست ؟ آوجود 

تلقی کردید و یا پایان کار تصور کردید؟  غاز تحول نظام اجتماعی خویشآرا 
غاز کار تلقی می کردید، می باید دست آن را آغاز کار تلقی نکردید زیرا اگر آ

ن تا باز و تحول کردن نظام اجتماعی و استقرار دولت حقوق مدار آبکار ادامه 
» زاديآبیان «ن اندیشه راهنما را نیز قدر نشناختید و بسا پنداشتیدآ.می شدید 

ندیشه راهنمائی خاص دوران انقالب است و با پیروزي انقالب رهایش کردید ا
مدن آیا انقالب را رفتن شاه و آو باز، .  و به اعتیاد اطاعت از قدرت باز گشتید 

خمینی شمردید و یا از هم گسیختن ساختها و بیرون زدن چرك ضد فرهنگ 
هرگاه ی جسته بودند ؟ که رنگ دینی و غیر دین» بیان قدرت « ن آزور و این و 

فرهنگ زور و  ختن ساختها و بیرون زدن چرکهاي ضدِِانقالب را از هم گیس
شکار شدن محتواي چرکین بیانهاي قدرت می دانستید و در راهنما کردن آ

انقالب (، با وجود دو تجربه، کوشیدید زادي و چرك زدائی میآبیان 
« ی دادید زیر عنوان ، اجازه نم)مشروطیت و جنبش ملی کردن صنعت نفت

،  ستون پایه هاي استبداد بازسازي شوند و گسستهاي ایجاد »نهادهاي انقالب 
  . شده در ساختهاي نظام استبدادي ترمیم گردد 

  
  !هموطنان 

ن از آنها که از انقالب بیزاري جسته اند و در سر زنش آ: هنوز از خود بپرسید    
رفته اند که به یمن انقالب گروههاي دست نشانده قدرت خارجی پیشی گ

ایران، از دولت خلع ید شدند، با کدام طرز فکر و رفتار وارد انقالب شدند و از 
روز پیروزي انقالب  بدین سو، کدام بیان را اندیشه راهنماي پندار و گفتار و 

  ن، قرار آنهائی که در رژیم و حاشیه آاین پرسش را همه .  کردار خود کردند ؟
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  پاك نژاد. ج
  از کودتا تا نظارت

  
یافتند تا اراده  پنجم بھمن ماه ھزار و سیصد و پنجاه و ھفت  مردم ایران برای اولین بار فرصت
بھ نمایندگی از  خویش را مبنی  بر حاکمیت برسرنوشت خود ابراز نمایند تا فردی از میان خود

 ،در این اولین آزمایش تاریخ سیاسی ایران. زمام امور و اداره کشور را در دست بگیرد ،نھاآ
نگر خواستھا  یعنی اولین انتخابات ریاست جمھوری، مردم بھ شخصی رای دادند کھ او را بیا

او بھ مردم وعده داد کھ از استقالل ایران و آزادی . واجرا کننده شعار ھای انقالب ایران میدانستند
مردم دفاع نماید وتالش خواھد کرد تا بر اساس موازنھ منفی سیاستی را بنا نھد تا ایران راه رشد 

آغاز رو در  شان کھ این رای اما در آن روز کسی نمیدانست... پیش گیرد، تا مردم رفاه یابند و
آن روز ھمھ امید بود و شادی، ھمھ  .رویی دوجریان مستبد قدرت جو و مردمساالر خواھد شد

کسی باور نمیکرد آیت اهللا خمینی کھ ھمھ چیز خود را از ملت داشت و بھ . اطمینان بودو شور 
ران در مسند قدرت بنشیند در بازگشت بھ ای ،ھنگام اقامت در فرانسھ میزان را رای آنان میشمرد

و مقابل ملت بایستد ورای آنھا را ھیچ بداند و با صراحتی کھ در خور مستبدی خونریز است 
ری من میگویم نھ و بھ خاطر استقرار استبداد ضد دین و فرھنگ آنفر بگویند  میلیون ٣٥بگوید 

ت خود کند  وبد والیت مطلقھ ،جاسوسی ، دستگیری ضرب و شتم شکنجھ و اعدام را روش حکوم
  .بودندو زندانھای او در اسارت ی بدھد کھ نھائھزاران انسا تر از آن فرمان بھ قتل 

اولین انتخابات ریاست جمھوری در ایران در وضعیتی انجام پذیرفت کھ یک سال از انقالب     
کاندیداھا  بھ ھنگام ثبت نام. ایران گذشتھ بود و مردم در اولین گامھای تجربھ مردمساالری بودند

بیش از ھزار و چھارصد نفر از کارگر و کارمند گرفتھ تا روشنفکر و دانشگاھی ثبت نام کردند اما 
و گروه ھا بھ احزاب  رقابت اصلی بین افراد بیشتر شناختھ شده شکل گرفت  کھ در این میان نقش

خمینی بھ عنوان در آن ھنگام آیت اهللا . خصوص آنانی کھ در پی کسب قدرت بودند آشکار تر بود
رھبر انقالب ،ظاھرا اظھار بی طرفی کرد و حتی از امکان تشخیص صالحیت کاندیداھا کھ قانون 

 .بھ او داده بود سر باز زد" اساسی ،اینبار اسثتائا
  16صفحه در

  محمد رضا یدك  
 نظارت استصوابی یا گزینه توتالیتري ؟

 
شوراي نگهبان زبانزد  "نظارت استصوابی"با نزدیک شدن انتخابات مجلس قانونگزاري در ایران، 

و موضوع گفتمان همه گروهها و جناح هایی است که از ابتداي انقالب به تناوب و به خاص و عام 
جناح هایی که غالب قلمزنان . نوبت، کرسی هاي نمایندگی را بطور انحصاري تصاحب کرده اند 

  .نام نهاده اند .... در مطبوعات آنان را اصول گرا، راست سنتی ، اصالح طلب و
در صحت و سقم وجه تسمیه و قالب بندي جناح ها وارد بحث و مجادله  البته بی آنکه بخواهیم   

بشویم ، قصدمان این است که ازنقطه نظر صرفا حقوقی ، نقش و عملکرد شوراي نگهبان را که مطابق 
اصول قانون اساسی و خواست و نیت نویسندگانش، وظیفه اي جز حفظ  تامین احترام به قانون 

همه قوانین کشوري ندارد،بصورت بسیار فشرده و خالصه مورد بحث  مذکور و تائید تفوق آن بر
زیرا این ارگان قضایی که در ساختار نظام حاکم بر ایران نهادینه شده و در روند .  قرار دهیم 

جریانات سیاسی و گذشت زمان به چنان سرنوشتی دچار آمده است که دیگر وظیفه اي جز تامین 
ی بیند و در حوزه عمل نیز در قیل و قال و هیاهویی گرفتار بخود نم "مجلس و دولت یکدست"

بطوریکه بنا بر گفته همه ناظران منصف و . یک نهاد حقوقی و قضایی نیست   آمده که در شان
بیطرف ، شوراي نگهبان با پذیرش برداشتی توتالیتر  از انجام وظایف اولیه خود که همانا تامین 

فراد ملت است ، باز مانده و در عمل بصورت ابزار کار سانسور و احترام به قانون اساسی و حقوق ا
     .اختناق و فساد سیاسی در آمده است 
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گرفته اند و امروز، انقالب را خشونتی 
خشونت زا تبلیغ می کنند، می باید از 

ستین کسانی نها  نخآیا آ. خود بکنند 
زادي و اصول آنبودند که بیان 

راهنماي انقالب ایران را رها کردند ؟ 
نها نبودند که در ایجاد ستون پایه آ

هاي دولت استبدادي نقشی بس فعال 
زادي آیا امروز، بیان آبازي کردند ؟ 

را اندیشه راهنماي خود کرده و 
قدرت را بعنوان هدف فعالیت سیاسی، 

و با وجود این، از یکسره رها کرده اند 
  یند ؟آپس استبداد بر نمی 

بعد از انقالب فرانسه و بر کار شدن این 
ن بیان قدرت آن گروه با این و آو 

بمثابه اندیشه راهنما، کار به جائی رسید 
تاجی بر زمین افتاده : که ناپلئون گفت

ن را بر می داشت آاست و کسی باید 
گروههاي ایرانی  . و بر سر می گذاشت 

ن شدند که تاج آز چه تاریخ در پی ا
قدرت را از زمین بردارند و بر سر 

  بگذارند ؟ رقابت  بر سر قدرت، با  
قدرت طلب را چه » روحانیان« 

  غاز کردند ؟ آگروههائی از چه زمانی 
این پرسشها شما را به این پاسخ       

زادي و آبا بیان : عمومی می رساند 
زدا،  جنبشی همگانی و رفتاري خشونت

انقالبی به انجام رساندید که جهان را 
و با بیانهاي .  وارد عصر جدید کرد 

قدرت جوراجور، گروههاي قدرت 
طلب به نزاع بر سر قدرت برخاستند و 

نها که آ. خشونت را روش کردند 
دولت را در اختیار گرفتند، ستون پایه 
هاي استبداد را بازسازي کردند و این 

ایت، خیانت بر استبداد جنایت بر جن
و اینک، . خیانت و فساد بر فساد افزود 

همان گروهها با روش کردن منطق 
صوري، بار تقصیر را از گردن خود بر 
می دارند و بردوش انقالب می اندازند 

نه گمان کنید که نمی دانند انقالب . 
ورده اندیشه آوجود مستقلی ندارد و فر

راهنما و هدف و روش جمعی یک 
نها آی دانند و بسیاري از م. ملت است

این شما مردم را که هستید مقصر می 
نچه پس از سقوط آگردانند و انقالب و 

استبداد وابسته شاه روي داده است را 
شما می » دینی « به پاي نادانی و باور 

  . نویسند 
  

  !جوانان 
بسیاري از شما، بهنگام انقالب، هنوز      

ستبداد شما با ا. به دنیا نیامده بودید 
به . ضد رشد و فاسدي روبروهستید 

وضعیت امروز نتیجه : شما می گویند 
اما اگر انقالب را درك . انقالب است 

نکرده اید، در جامعه امروز زندگی می 
می توانید بفهمید که تنها در بعد . کنید 

سیاسی نیست که زور حاکمیت مطلق 
در بعدهاي اجتماعی و . را دارد 

نیز، زور  والیت  اقتصادي و فرهنگی
شما می توانید اندازه . مطلقه دارد 

زوري راکه در هریک از عناصر 
ورد کنید و آوجود دارد، بر» فرهنگی«

 "ضد فرهنگ زور"یا در آببینید 
زندگی می کنید و یا در فرهنگ 

شما می توانید از خود . زادي؟ آ
بپرسید بعنوان اندیشه راهنما، چه در 

کنید می  سر دارید ؟  هرگاه چنین
  : توانید بدانید 

سر خالی از اندیشه راهنما وجود  – 1
زادي آاگر اندیشه در سر بیان . ندارد 

. نیست، به ضرورت بیان قدرت است 
بدین قرار، هرگاه اندیشه راهنماي 

زادي بود، ممکن آجمهور مردم بیان 
نبود و ممکن نیست، استبدادیان دولت 

ومت نها به قهر حکآرا تصرف کنند و بر
  .کنند 

در موقعیت ایران، بیان هاي   -  2
ن نوع که در غرب موجب آقدرتی از 

پیدایش جامعه صنعتی و سرمایه داري 
گشت و در شرق دور، همان نتیجه را 

ورد، همان کاربرد را نیافت و آببار 

می گوئیم بخاطر نفت، . نمی یابد 
. غربیها نمی خواستند ایران رشد کند 

کودتاهاي ( با کودتا  از این رو، هر بار،
رضا خانی بر ضد مشروطیت و کودتاي 

 –سیا به دستیاري محمد رضا شاه 
زاهدي بر ضد جنبش ملی کردن 

، ) 60صنعت نفت و کودتاي خرداد 
اما  . استبداد را بر ایران حاکم کردند 

اوال رژیمهاي کودتا، لیبرالیسم 
اقتصادي را روش کردند و ثانیا  در 

مهور مردم، بیان اندیشه راهنماي ج
زادي نبود و ثالثا موقعیت ایران با آ

بیان قدرتی که رشدي از نوع رشد 
غرب را ممکن کند، سازگار نبود و 

ایران نه تنها . همچنان سازگار نیست 
بخاطر قرار گرفتن در مرکز روابط 
قواي بین المللی، بلکه بیشتر بخاطر 
نقش خویش بمثابه قلب بزرگ ترین 

زادي آها به یمن بیان حوزه تمدنی، تن
از . است که می تواند رشد کند

اصلهاي راهنما، اصل استقالل است و 
این اصل نقش تعیین کننده اي در 
ممکن کردن رشد در کشوري با 

پیروزي جنبش . موقعیت ایران دارد 
ملی کردن صنعت نفت و پیروزي 

زادي بر آانقالب ایران، بدون بیان 
بر  زادي و رشدآاصول استقالل و 

میزان داد و وداد و معنویتی که اجماع 
. ملی را میسر کند، میسر نمی شدند 

ن آچاره کار این بود که مردم ایران 
بیان را راهنماي اندیشه و عمل خویش 

زادي را می آمی کردند و فرهنگ 
فریدند و از روابط قوا در سطح جهان آ
زاد می شدند و همچنان پیشگام آ

هانی در حرکت جهانیان در بناي ج
زادي و رشد، نه رشد سرمایه آصلح و 

  .  که رشد انسان می شدند
هرگاه شما از انداختن تمامی      

تقصیرها به گردن قدرتهاي سلطه جو 
ن شوید در جنبشهاي آباز ایستید و بر

همگانی تحقیق کنید و میان اندیشه 
هاي راهنما و موقعیت ایران رابطه بر 

انقالبها  قرار کنید، در می یابید چرا
پس از . تجربه هاي نیمه تمام شدند 

ن می شوید ببینید آاین تحقیق، بر 
کدام اندیشه راهنما با رشد انسان، در 
موقعیت ایران، سازگار است و به مردم 
ایران امکان می دهد دولت را به مهار 

ورند، ستون پایه هاي آخود در 
استبداد و نظامی اجتماعی تولید کننده 

با ستون پایه هائی از استبداد را 
استقالل و حقوق ملی و حقوق انسان 

مده آجانشین کنند، از سرگشتگی بدر 
، از جنبشهاي همگانی چند نسل اید

موخته اید آموختنی را آایرانی، درس 
و بن بست تاریخی را گشوده و نظام 
اجتماعی را باز و تحول پذیر کرده اید 

 .  
اینک نوبت به تأمل در رفتارهاي  -  3

  :فردي و جمعی می رسد 
در جامعه هاي داراي نظام اجتماعی  

بسته و یا نیم بسته، براي مسائل جمعی، 
. راه حلهاي فردي جسته می شود 

بدین رفتار است که افراد دستیاران 
استبدادي می شوند که حیاتشان را 

بی تفاوتی « این رفتار با .  تباه می کند 
همزاد و همراه است و هردو  » 
رده بیان قدرتی هستند که به وآفر

انسانهاي داراي این  دو تمایل و رفتار، 
نمی بینید . نقش فعل پذیرانه می دهد 

زورپرستان نگون بختی را که فعل 
پذیرانه و عاجزانه، همه کار می کنند تا 
مگر امریکا به ایران حمله کند و در 

نها به قدرت برسند ؟ در آایران ویران، 

ن تأمل کنید تا رفتار این بیچارگا
دریابید چسان از شدت بیچارگی در 
نمی یابند که بیان قدرت در خور 
قدرتمدار شدن را ندارند و حتی اگر 

ورد و آامریکا ایران را به تصرف در
نها بدهد، قادر به حکومت بر آتحویل 

زیرا بیان قدرتی که . ایران نمی شوند 
اندیشه راهنماي خود کرده اند، با 

پذیري سازگار است و نه تبعیت و فعل 
  . با قدرت مداري و حاکمیت 

توجه به این امر بس مهم، شما را بر      
ن می دارد که نخست خود را از  آ

زاد کنید که شما را آاندیشه راهنمائی 
فعل پذیر می کند و سپس اندیشه 
راهنمائی را بجوئید که شما را بعنوان 

  . زاد و حقوقمند، فعال بگرداندآانسان 
دو تمایل و رفتار فعل پذیرانه باال،   -  4

ورده بیان آدر همان حال که فر
قدرتی است که بمثابه اندیشه راهنما 

دمی را فعل پذیر می کند، گزارشگر آ
توضیح .  توجیه گر شدن عقل است 

دمی، یکی آاینکه از استعدادهاي 
. استعداد ابتکار و ابداع و خلق است 

بتکار و اما عقل قدرتمدار، استعداد ا
ابداع و خلق را به توجیه گري معتاد 

نها که آبدین قرار، هم  .  می کند 
اندیشه راهنمایشان با قدرتمداري و 

نها آفعالیت قاهرانه سازگار است و هم 
که اندیشه راهنمایشان با فعل پذیري و 
گریز از راه حلهاي جمعی حتی براي 
مسائلی که جمع بدانها مبتالیند، عقل 

.  ند، عقل توجیه گر دارند خالق ندار
حاکم ها  زورگوئیهاشان را توجیه می 
کنند و محکومان احکام ستمگرانه، 
. تسلیم شدن به زور را توجیه می کنند 

پس اگر می بینید جامعه ایران رشد 
ورده هاي عقول، آنمی کند و فر

توجیه گري هستند، بدین خاطر است 
که نظام اجتماعی قدرتمدار، با ابتکار و 
ابداع و خلق ناسازگار و با توجیه گري 

عقول معتاد به توجیه .  سازگار است 
ورده هاي آگري مصرف کنندگان فر

از . فکري بخش مسلط جهان می شوند 
ورده ها آیا این فرآخود نمی پرسند 

در کشوري با موقعیت ایران مصرف 
ورم آکردنی هستند ؟ به یاد شما می 

قدرتی که که فراماسونها  معتاد به بیان 
نها رفتارهاي فعل پذیرانه را القا می آبه 

کرد، تصریح و تأکید می کردند که 
ایرانی می باید از هرگونه ابتکار 
خودداري کند و فرهنگ غرب را 

  . بدون دخل و تصرف بپذیرد 
اینک بر شما است که از خود        

عقلهاي شما توجیه گر هستند : بپرسید 
را  از  یا خالق ؟  این پرسش شما

گاه می کند و آاهمیت اندیشه راهنما 
ن می دارد بیانی را اندیشه آشما را بر 

زاد و آراهنما کنید که عقلهایتان را 
ن روز که از اعتیاد آاز . خالق می کند 

به توجیه رها می شوید،  بمثابه نسل 
مبتکر و خالق، سازندگان تاریخ می 

  .شوید 
  

  !هموطنان 
را از اندیشه جامعه اي که خود     

خالق نیمی از جامعه خود، زنان، 
محروم می کند نوعی از بیان قدرت 
که راهنماي پندار و کردار او است، 
زن را ناقص عقل می داند و بمثابه یک 

بر اینست که با زن » دینی « دستور 
مشورت کن و وارونه نظر او را به عمل 

ر، جامعه اي که جوانان خود را آدر 
تعقل می داند،  خود را  نیز ناتوان از

محکوم به زندگی در استبداد و 

تخریب نیروهاي محرکه و واپس رفتن 
نه تنها به این دلیل که . کرده است 

ورد اندیشه هاي خالق آخود را از ره 
محروم می کند، بلکه، بنا بر 
قدرتمداري، استعداد ابداع و خلق را 
از عقلهاي اقلیت کوچکی که گویا می 

دارند فکر کنند نیز  توانند و حق
از این رو است که . محروم می کند 

جامعه استبداد زده، جامعه اي گریزان 
از نور و معتاد به زندگی در تاریکی 

در این جامعه، هرکس می : است 
کوشد باور و بسا عمل  خود را از 

زنان زندگانی . دیگري بپوشاند 
پوشیده از شوهران دارند و شوهران 

همسران و هر دو  زندگی پوشیده از
و جمهور . زندگی پوشیده از فرزندان 

مردم زندگی پوشیده از دولت 
در این دولت نیز، عمله . قدرتمدار 

قدرت نیات و اعمال  خویش را از 
از این رو . یکدیگر پنهان می کنند

است که در این جامعه ها عقلها اغلب 
ورده هاشان جریان آتوجیه گرند و فر

فرض که موضوع  بر. پیدا نمی کنند 
ن توجیه آنقد شوند، کم و بیشی این یا 

  .است که نقد می شود 
چرا بودجه : یا از خود می پرسید آ     

شکار نیست؟ چرا آدولت شما مردم 
برنامه « نمی دانید چندي و چونی 

چیست ؟ رابطه ها  میان »  اتمی 
مسئوالن از شما مردم مخفی هستند؟ 

 »فوق سري«سیاست خارجی کشور 
است؟ ضابطه هاي تشخیص صالحیت 
نامزدهاي نمایندگی کدامهایند؟ چرا 
صالحیتهائی احراز می شوند و 
صالحیتهائی احراز نمی شوند ؟  چرا 

قرن، هنوز تکلیف حالل و  14بعد از 
حرام دین معین نیست ؟ والیت فقیه و 

ن به والیت مطلقه فقیه از کجا آتحول 
اطن پیدا شد ؟  چرا براي دین ظاهر و ب

قائل می شوند ؟ چند در صد از فکرها 
و اعمال شما مخفی و چند درصد 

شکار هستند و چرا ؟ چرا پوشاندن، آ
بیشترین بخش از تکالیف دینی را 
تشکیل می دهد ؟ چرا در زندگی 
روزانه، مخفی داشتن قصد و عمل 

  ...اینهمه مهم است ؟ و
این پرسشها را که از خود بنمایید،      

ز دو واقعیت مهم سر در می از جمله، ا
  : ورید آ
به میزانی که فعالیتهاي اعضاي یک  ●

ن آجامعه در تاریکی انجام می گیرند، 
جامعه بسته تر، قدرتمدارتر و استبداد 

هرگاه نسلی که در . زده تر است 
انقالب شرکت کرد، زندگی در 

زاد را  آن دوران آروشنائی و شفافیت 
د، به او با نسل امروز در میان بگذار

کمک بزرگی کرده است، از جمله، در 
  :توجه دادن به اهمیت قاعده 

استبداد و خودکامگی جامعه را در «    
زادي جامعه را آتاریکی فرو می برد و 

ورد  و آاز تاریکی به روشنائی می 
انسانها را در راست راه رشد قرار می 

  . »دهد 
هر اندازه اعضاي جامعه به « و نیز،    ●

خود بمنزله انسان، عارف تر و  حقوق
ن حقوق ساعی تر، هر آدر عمل به 

گاه تر و آاندازه به حقوق ملی خویش 
سازماندهی دولت و جامعه کمتر بر پایه 
قدرت و بیشتر بر پایه حقوق استوار تر، 

زاد تر و در رشد ، پیشگام آن جامعه آ
  . تر است 

  
  
  

  !زنان ایران 
معه نیز تبعیض ها به رواج در هر جا    

گویاي شدت و ضعف پندار و کردار 
این . ن جامعه هستند آزورمدارانه در 

واقعیت که در روزهاي انقالب، سخن 
از الغاي تبعیضها بمیان بود که بیشتر 

نانند و با سقوط رژیم آزنان قربانیان 
غاز بناي دولت جدید، از نو، آپهلوي و 

تبعیض ها بر قرار شدند، خاص ایران 
انقالبهاي دیگر نیز، دوران در . نیست 

زادي، دوران الغاي تبعیض ها و آ
دوران استقرار دولت قدرتمدار، 
.  دوران برقراري تبعیض ها بوده اند 

گاه آاین واقعیت  ما را از این قاعده 
  :می کند 

زادي، لحظه الغاي تبعیض آلحظه      
زادي به الغاي آها است چرا که تحقق 

، هر اندازه از در برابر. تبعیض ها است 
لحظه دور می شویم و قدرت تنظیم 
کننده رابطه ها می شود، تبعیض ها بر 

در جامعه .  تبعیض ها افزوده می شوند 
هائی هم که دولت را حقوق مدار 
توصیف می کنند و برابر قانون، بسیاري 
از تبعیض ها لغو شده اند، به میزانی که 
رابطه ها، رابطه هاي قدرت می شوند، 

  . یض ها برقرار می گردندتبع
بدین قرار، در بیرون از دولت      

بیگانه از ملت و در درون جامعه مدنی 
است که شما زنان می توانید از سهم 
قدرت در رابطه ها بکاهید و عرصه 

زادي را گسترده تر کنید و تبعیض ها آ
ن انقالب  که آ.  را بی محل بگردانید 

ب در زاد می کند، انقالآایرانیان را 
طرز فکرها و کردارها و بازیافتن 

زادي ذاتی حیات خویش است و شما آ
در این انقالب می توانید نقش اول را 

بعنوان مثال،  در حال . پیدا کنید 
حاضر، رژیم زور را وسیله تنظیم رابطه 

در . جنسی زن و مرد کرده است 
غرب، به قول فوکو، سکس استبداد 

تبعیض خویش را برقرار کرده است و 
جنسی مقرر کرده است که با قانون می 

ن را لغو کرد و اکثریت بزرگی آتوان 
یا راه حل آ. نند آاز زن و مرد قربانیان 

دیگري وجود ندارد و نمی توان میان 
زن و مرد رابطه اي برقرار کرد که 

ن آخالی از تبعیض هاي جنسی و غیر 
  . باشد ؟  چرا 

زن  از میان برداشتن دو گانگی میان ●
و مرد و توجه زنان به این واقعیت که 
زن و مرد هر دو انسانند و صاحب 

به سخن دیگر، یا هر دو . حقوق 
صاحب حقوق می شوند و زندگی 
خود را عمل به حقوق می کنند و یا 
هر دو، از حقوق خویش غافل و برده 

  .قدرت می شوند 
در » جاذبه جنسی « نقش دادن به  ●

عشق  محدوده زناشوئی و تابع
ن از سوئی، و نقش ندادن آگرداندن 

ن در بیرون از این محدوده از آبه 
به سخن دیگر، خالی . سوي دیگر 

کردن رابطه ها از تبعیض جنسی که 
  .ورد آتبعیضهاي دیگر را نیز ببار می 

زندگی را در خانواده و بیرون از  ●
به ترتیبی . ن، عمل به حقوق کردن آ

سانها به که رابطه ها از راه عمل ان
  . حقوق خود برقرار شوند 

شفاف کردن زندگی در درون  ●
ن، به ترتیبی آخانواده و در بیرون از 

که قدرت کاربرد پیدا نکند و جامعه، 
  . زادي، راه رشد در پیش گیرد آدر 
شرکت فعال در تمامی جنبشهائی که  ●

بخاطر برخورداري از حقوق انسان و 
  .حقوق ملی روي می دهند 

تدابیر بخشی از مجموعه این  ●
تدابیري است که اعضاي جامعه، در 
بیرون از دولت می توانند به عمل 

زاد، آورند و با ایجاد جامعه مدنی آدر
ستون پایه هاي دولت استبدادي و 

  . بیگانه از جامعه را، فرو بریزند 
  16در صفحه 

  بهمن،  22پیام ابوالحسن بنی صدر بمناسبت 
  روز پیروزي انقالب
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  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

« در فصل سوم خبرها و نظرها در باره 
رد . ورده ایم آ قالبی را فراهم» انتخابات 

وسیع صالحیتها، گرایشهاي متعدد رژیم 
قرار داده » عدم شرکت « را در موقعیت 

شگفت این که حال که . است 
صالحیتهایشان رد شده است، عدم 
شرکت در انتخابات را موجب شفاف 

ارزیابی »  محافظه کاران « دیدن ماهیت 
نکه انتخابات وقتی معنا آحال . می کنند 

دم از حق حاکمیت برخوردار دارد که مر
باشند و مجلس نیز صاحب اختیار باشد و 

  .  زادیهاي الزم مرعی باشندآتمامی 
در فصل چهارم قسمت سوم و پایانی 

جریان . وریم آتاریخچه حزب اهللا را می 
انشعاب حزب اهللا و سرانجام فکري و 
سازمانی این حزب، جریان انحطاط و 

مالی نیز  –انحالل رژیم مافیاهاي نظامی 
  .هست 

در فصل پنجم قسمت دوم نوشته ژاله 
می  1387وفا را در باره بودجه سال 

  .خوانید 
و در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به  

  . حقوق انسان را می یابید
  
  

سالح اتمی کار برد 
 -دارد یا ندارد؟ 

توان اقتصادي 
امریکا و جنگ با 

  :ایران ؟ 
  

نفوذ مسیحی هاي اصولگرا در 
نها به آامریکا و اعتقاد ارتش 

  :ضرورت جنگ با ایران 
  

روزنامه مادر جونس سان  چاپ 
  فرانسیسکو مقاله اي زیر عنوان 

میکی "درباره »  جنگ صلیبی « 
 . نوشته است "ونستین

میکی ونستین، حقوقدان سابق نیروي 
او در کاخ سفید . هوایی امریکاست

خدمت کرده و مشاور حقوقی رونالد 
عمده کار او  . استریگان بوده 

  .تبلیغات مسیحی در ارتش بوده است 
او موسسه مبارزه براي آزادي ادیان  

وي  . در ارتش را  تاسیس کرده است
در ارتش ما طالبان هاي : می گوید

مسیحی وجود دارند و هریک از آنها 
تفاوت آنها . یک القاعده مسیحی است

با صدام حسین اینست که اینها واقعاً 
کشتار جمعی را  دردست سالحهاي 

مخالفان به او لقب فرمانده کل . دارند
. نیروهاي بی دین شیطان را داده اند

او معتقد است که مسیحی هاي 
اصولگرا از هیچ کار دریغ نخواهند 
کرد  براي اینکه از ارتش امریکا ارتش 

 ":  او توضیح می دهد . خدا را بسازند
در ) اصول گراي مسیحی(این افراد 

پادگانهاي بزرگ نظامی امریکا در  تمام
دنیا انجمن هایی باز کرده و دید آنها 
همانطور که در  اصول انجمن قید 

ارتش باید از نظر «: شده این است که
معنوي تغییر کند و داراي نمایندگانی 
به مانند عیسی باشد که در لباس نظامی 

  .قرار بگیرند و پیرو روح مقدس باشند 
ستین بر اثر تبلیغات بگفته میکی ون    

این نهضت، شمار مسیحی یون بنیادگرا 
سال پیش در ارتش امریکا  20که تا 

در صد ي  30ناچیز بود، افزایشی 
او اضافه می کند که اکثر . داشته است

اعضاي  این نهضت با تمام وجود 

خواستار اشغال ایران توسط امریکا 
هستند، تا بدینوسیله آخر زمان مسیحی 

  .سریعترانجام شود) سیحبازگشت م(
، او نقشه پنتاگون را 2007در تابستان  

بر مال کرد، نقشه اي که بر طبق آن 
پنتاگون قصد داشت بسته هایی را که 
حاوي انجیل تبلیغات مسیحی بزبان 
انگلیسی و عربی و نیز بازیهاي ویدئویی 
است پخش کنند که در آن سربازان 

 ، دشمنان خدا را  که)امریکائی( خدا
شباهت زیاد و عجیبی با سربازان 
.  سازمان ملل  دارند را تعقیب کنند 

 "بسته هاي آزادي  "نام این بسته ها 
بود که به علت کوشش هاي فراوان 

  .این بسته ها ارسال نشدند 
هر وقت که « : او می گوید     

اعتقادي پرخاشگر سعی کرده است در 
ارکان دولتی رسوخ و نفوذ کند، طبق 

هاي دادگاه عالی، حمام خون گفته 
وي که قبال . »نتیجه آن شده است

دمکرات و بعدها، مشاور حقوقی ریگان 
در دوره ایران گیت بوده است، رئیس 
جمهوري اسبق را انتقاد می کند  بدین 
خاطر که او اولین کسی بود که 
درهاي ارتش را، گرچه نیمه باز، بر 

)  لیک   - ژ –وان  –ا ( روي  مسیحیان
اما بیشتر انتقاد وي متوجه جرج . ود گش

از بوش انتقاد می کند که . بوش است 
درها را بروي این تندروها  کامال  باز 

در بین طرفداران . گذاشته است
موسسه مبارزه براي آزادي ادیان در 
ارتش، پناهنده هاي دوره بوش را می 
شود مشاهده کرد مانند داوید 

 2007ایگلسیاس، دادستان سابق که در 
جو  "برکنار شده است و یا سفیر اسبق 

کارمند (، شوهر والري پلم، "ویلسون
سیا که بعد از اینکه عضویت او در 
سازمان سیا فاش شد،  مجبور به استعفا 

جو ویلسون به تاثیرات و نفوذ  ). شد
این تندروها  در ارتش امریکا و بر 

امنیت امریکا،  اشاره کرده و می گوید  
یغات مذهبی را نه بنام قانون آنها تبل": 

اساسی امریکا و منافع کشور انجام می 
دهند، بلکه این تبلیغات را به نام آخر 

و بدین . زمان مسیحی انجام می دهند 
ترفند از ارتش امریکا استفاده می کنند 

  ."تا به اهداف خود برسند
  

  :فرماندهان عالی نظامی
در موقعیت کنونی جهان، سالح 

  :یند آیشگیري می اتمی بکار پ
  
گزارشی )  2008ژانویه  23( لوموند  ◄

در باره خطرهاي نظامی و کار برد 
نکات عمده . سالحها انتشار داده است 

  :این گزارش عبارتند از 
در جهان بیش از پیش ناامن تر و  ●

غیر قابل پیش بینی تر و خطرهاي نا 
ن پیدایش چند آمتقارن که خاصه 

چند ملیتی ملیتی هاي ترور است، 
هائی که در مقیاس جهان، دولتها و 
سازمانهاي بین المللی را تهدید می 
کنند، راه و روشها و تدابیر نظامی و 
اسلحه خاص جنگهاي پیشین، بمقیاس 

ئی خود را از دست آبسیار زیاد کار
  . داده اند 

 5این نتیحه گیري حاصل ازریابی    
کشور عضو  5رئیس ستاد پیشین 

نها در آ. نتیک شمالی استتالآاتحادیه 
صفحه اي، زیر  150یک گزارش 

بسوي یک استراتژي بزرگ « عنوان 
به این نتیجه » براي دنیائی نامطمئن 

رسیده اند که باید  یک استراتژي 

جامع اندیشید که از سوي یک 
ید که آفرماندهی مشترکی به اجرا در

ن، امریکا و اتحادیه اروپا و اعضاي آدر 
  .شته باشند ناتو شرکت دا

تهیه کنندگان این گزارش طرفدار      
تالنتیک شمالی و عبارتند از آاتحادیه 

ژنرال جون شالیکاشویلی، فرمانده 
سابق ناتو در اروپا و مارشال انگلیسی 

لمانی کالوس آلرد پتر اینج و ژنرال 
نامان، رئیس پیشین کمیته نظامی ناتو و 
ژنرال هلندي هنگ واندر بریمن و 

قرار . االر فرانسوي ژاك النکزاد دریاس
است توصیه هاي این ژنرالها در 
اجتماع سران ناتو، در بوخارست، در 

  . وریل، مورد بررسی قرار بگیرند آماه 
محتمل است که برخی از اعضاي  ●

ناتو با نظر ژنرالها در باره بکار بردن 
سان آسالحهاي اتمی بقصد پیشگیري، 

پیشگیري « ، نهاآبه نظر .  موافقت نکنند
  می باید» در بکار بردن سالح اتمی 

براي جلوگیري از » واپسین وسیله « 
بکار بردن سالح کشتار جمعی از سوي 

به نظر ژنرالها، هرچند در . دشمن باشد
نظر اول، این پیشنهاد نا متناسب می 
نماید اما با توجه به ویرانگیریها که 

ن جلوگیري آبدین وسیله می توان از 
بکار بردن . رخور می نماید کرد، د

پیشگیرانه سالح اتمی مشروع است زیرا  
پایه تمامی نقشه هاي نظامی ناتو را در 

  . دوران جنگ سرد تشکیل می داد
فرانسه که صاحب دکترین منصرف       

کردن دشمن از حمله به این کشور 
بخاطر مجهز بودنش به سالح اتمی 
است و این دکترین شامل استفاده از 

» واپسین اخطار « الح اتمی بمثابه س
است، حمله اتمی پیشگیرانه را وقتی 
توجیه پذیر می داند که اخطار به 
خصم باشد که پاي منافع حیاتی ما در 

  . میان است 
و امریکا همچنان حمله پیشگیرانه را  

دکترین خود می داند و حتی قائل به 
حمله پیشگیرانه بدون بروز کمترین 

  .ستعالمت تجاوز ا
  
  :  فرماندهی  مشترك غربی *
  
در زمانی که، در افغانستان، قواي  ●

ناتو، همانند قواي امریکا در عراق، 
گرفتار جنگ فرسایشی می شود،  این 

فرمانده پیشین یک جهش  5
. استراتژیک را پیشنهاد می کنند 

وضعیت سنجی که از جهان بعمل می 
تغییرات در : ورند، بدون ایراد است آ

ب و هوا و گم آجمعیت و  میزان
کردن هویت ملی توسط جامعه هاي 
غرب و بغرنج بودن تهدید ها و انتشار 
اسلحه کشتار جمعی و برخورداري 

نها و کاهش منابع طبیعی و آکشورها از 
چین و ( مدن قدرت هاي جدید آرو 

  . واقعیت دارند ... و) هند 
بنظر ژنرالها، پیشا روي جهانی شدن   ●

، دیگر هیچ کشوري و هیچ بیش از پیش
سازمانی به تنهائی نمی تواند جنگی را 

بنا براین، نیاز به ایجاد  . ببرد 
فرماندهی مشترك از سوي کشورهاي 

نها سازمان ناتو  می آبنظر .  غرب است 
باید بعنوان پایه، در بناي سازماندهی 
نیروي بین المللی تأمین کننده امنیت 

نکه آط البته بشر. جهان، بکار رود 
سازمان ناتو توانائی انطباق خود را با 
تحول درگیریهاي نظامی داشته باشد و 
بخصوص بتواند از ابزار غیر نظامی 

ابزاري که ناتو ندارد اما . استفاده کند 
  . اتحادیه اروپا دارد

( این فرماندهی مشترك سه جانبه  ●
که ) امریکا و اتحادیه اروپا و ناتو 

نگی در حفاظت مأموریتش ایجاد همآه
از منافع مشترك امریکا و اروپا است، 
تحت نفوذ امریکا است و جهت یابی 
ایدئولوژیکی اش  بسیار دور از مفهوم 

سخن از . است» گفتگوي تمدن ها « 
سه شریک است که هدفهاي مشترك 
بنا بر این ارزشها و منافع مشترك دارند 
اما یکی امریکا و دیگري یک اتحادیه 

لطه امریکا و سومی نظامی تحت س
بنا براین، . اتحادیه اروپا هستند 

فرماندهی مشترك دو رأي در برابر 
تازه . یک رأي قرار می گیرد

کشورهائی که بتازگی به اتحادیه اروپا 
پیوسته اند، تحت نفوذ امریکا هستند و 

  .ناتو را تنها چتر امنیت خود می دانند 
اتحادیه اروپا می : ژنرالها می گویند  ●

باید از مانع تراشی بر سر راه همکاري 
اروپا با ناتو دست بردارد و  می باید 
تمامی کوششهاي خود را بکار برد تا که 

  .  شریک واقعی و ضرور امریکا بگردد
بدین سان، امثال خامنه : انقالب اسالمی 

ن آبکار ... اي و احمدي نژاد و بن الدن و
مده اند که غرب را تحت فرماندهی آ

ا متحد کنند و بدین اتحاد، ضعف امریک
امریکا جبران بگردد و غرب بتواند 
موقعیت مسلط خویش را حفظ و بسا بر 

  . توقعات سلطه جویانه خویش بیفزاید
وجود این، ناگزیر شدن امریکا از با  

وردن اروپا و کشورهائی که آبحساب 
عضو ناتو هستند اما عضو اتحادیه اروپا 

پایان سلطنت  نیستند، از جمله به دلیل
در . دالر و بحران اقتصادي امریکا است

حقیقت زنجیره  بحرانها گویاي پایان 
  : دوران یکه تازي اقتصاد امریکا است

  
اقتصاد امریکا در رکود فرو می 
رود  و دوران سلطنت دالر به 

رکود اقتصادي، . پایان می رسد
عامل جنگ افروزي می شود و 
ه یا دلیل ناتوانی از دست زدن ب

  :جنگ با ایران؟
  

اقتصاد امریکا در رکود فرو می * 
رود و رکودش بر اقتصاد جهان اثر 

  :می گذارد
ور می شود که آیاد:  انقالب اسالمی

ماه پیش از این، نشریه انقالب  7حدود 
اسالمی، در بررسی وضعیت اقتصاد 
امریکا به این نتیجه رسید که این اقتصاد 

اینک . ددارد در بحران رکود فرو می رو
اقتصاد امریکا در رکود است و اثرات این 

  .شکارند آسیا آرکوددراقتصادهاي اروپا و 
رکود )  2008ژانویه   22( لوموند  ◄

ن را بر اقتصاد آاقتصاد امریکا و اثر 
. سیا بررسی کرده است آاروپا و 

  :. خالصه این بررسی اینست
بحران اقتصاد امریکا از اول تابستان  ●

اینک  سقوط بهاي سهام  .شروع شد 
ن در آدر بورس  بشدتی است که نظیر 

با وجود . مشاهده شد 2001سپتامبر 
تقالي حکومت بوش براي کاستن از 
شدت رکود، بازار مالی تردید ندارد 

  .که اقتصاد امریکا در رکود است 
اثر سقوط بهاي اوراق بهادار در  ●

سیا این شد که در آاقتصادهاي اروپا و 
یه، در بورس ها وحشت ایجاد ژانو 21

در بورس هاي لندن و پاریس و : شد 
و  5/5فرانکفورت و مادرید، بهاي سهام 

  . مدند آدر صد پائین  5/7

اقتصاد دان امریکائی، پل ژوریون      
بر این نظر است که وارد شدن یک 
تلنگر می خواهد تا که سقوط عمومی 

ز تلنگر نیز با ا. ورد آبهاي سهام را ببار 
دست رفتن ده ها میلیارد دالر توسط 
بانکهاي امریکا بخاطر سرمایه گذاریهاي 

عمده اعتبارات اعطائی به ( مشکوك 
  . وارد شده است ) بخش ساختمان 

ترس از سرایت بحران اقتصادي  ●
امریکا به اقتصاد جهان وضعیت را باز 

رکود اقتصاد . هم خراب تر کرده است
ال دیگر عالئم امریکا انکار می شد اما حا

این .  شکارا قابل مشاهده است آن آ
امر که اقتصاد در رکود فرو می رفت و 
وجود رکود انکار می شد، از دالیل 
خراب تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی 

در حقیقت سرمایه گذارها از .  است 
سرمایه گذاري دست نگاه می دارند و 
بانکها چون نمی دانند دامنه زیانی که 

ی امریکا تحمل می کند به نظام بانک
چه میزان است، با احتیاط بسیار تن به 

چرا که می . اعطاي اعتبار می کنند 
سیا از آاقتصادهاي اروپا و : گویند 

اثرات رکود اقتصاد امریکا مصون نمی 
  :مانند 

میزان رشد اقتصاد اروپا کمتر از  - 
ن  آمیزان . ن می شود آتوانائی بالقوه 

یا این آاما . ی شد ورد مآبر  2/2و  2
  اندازه رشد را خواهد کرد ؟

میلیارد  140طرح بوش که اختصاص  ●
دالر به اجراي تدابیر براي خارج 
کردن اقتصاد امریکا از رکود و پائین 

وردن نرخ بهره که خزانه داري آ
امریکا بدان اقدام کرده است، کافی به 

  . مقصود نیستند 
  
دوران سلطنت دالر پایان می  *
  :رد پذی

  
رکود اقتصاد امریکا همزمان است  ◄

با پایان دوران سلطنت دالر  بر اقتصاد 
  :جهان 
، 2007در اول ماه دسامبر  ●

 8به نقل از لوموند ( اکونومیست لندن 
سقوط ارزش : نوشت )   2007دسامبر 

دالر محتمل ترین فرضیه نیست اما 
  . دیگر غیر ممکن نیز بنظر نمی رسد 

که  1971اوت  15از در حقیقت،      
دالر رابطه خود را با طال قطع کرد،  
در مقایسه با پولهاي دیگر، یک سوم 

  . ارزش خود را از دست داده است 
عوامل پایان دوران سلطنت دالر  ●

  :عبارتند از 
عامل اول ضعف اقتصاد امریکا   - 1

نست که آهم اکنون ترس از . است 
، 2010بحران اقتصاد امریکا تا بعد از 

با تورم، » رکود توأم. بطول بیانجامد 
ورد و به آارزش دالر را پائین می 

اقتصادهاي طلبکار از اقتصاد امریکا  
  .زیان روز افزون می رساند 

عامل دوم بحرانی است که نظام  – 2
این . بانکی امریکا بدان گرفتار است

بحران نسبت به استحکام نظام بانکی 
. است ورده آامریکا تردید بوجود 

احتمال جدي وجود دارد که با شروع 
در . ، بحران تشدید بگردد2008سال 

نتیجه، کسانی که سرمایه هاي خود را 
به دالر نگاه می دارند و یا بکار می 

  .اندازند، نگران و نگران تر می شوند 
  عامل سوم کسر بازرگانی امریکا  – 3

  4در صفحه 
  
  

  یکه تاز 
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 2008فوریه   18تا     4ا ز   
 

  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

کاهش ارزش دالر موجب .  است 
ادرات از سوئی و کاهش افزایش ص

ارزش مطالبات از امریکا از سوي دیگر 
با وجود این، کسر بازرگانی . می شود 

درصد تولید  5/5خارجی امریکا به 
. ناخالص داخلی امریکا رسیده است

براي این که تعادل بازرگانی خارجی 
برقرار شود، از ارزش دالر باید بسیار 

  . کاسته شود
وامل جمعند بدین قرار، تمامی ع    

براي این که سلطنت دالر به پایان 
در حقیقت، براي این که دالر . برسد 

بتواند نقش پول جهانی را بازي کند، 
حال . ن ثابت بماند آمی باید ارزش 

این که با توجه به عوامل بر شمرده، 
کاهش ارزش دالر مداوم و برگشت 

چنانکه هرگاه .  ناپذیر می نماید 
رز دیگري را به کشورهاي طلبکار، ا

جاي دالر انتخاب کنند، سلطنت دالر 
  :سقوط کرده است 

ایران و ونزوئال به دالیل سیاسی از ●
پذیرفتن دالر بعنوان بهاي نفت، 

شیخ هاي خلیج . خودداري می کنند 
فارس گرچه سرانجام پذیرفتند به دالر 
معامله کنند و سرمایه هاي خود را به 

  . تردید هستند دالر بکار اندازند، اما در 
اما از طلبکارهاي بزرگ، چین      

میلیارد دالر طلب و  1400است با 
میلیارد  3000کشورهاي نو برخاسته 

دالر، یعنی سه چهارم ذخیره دنیا  
این طلبکارها سودشان در .  طلبکارند 

با .  این نیست که دالر سقوط کند 
بدین سو، به  2005وجود این، از سال 
ورده اند تا که آوي ارزهاي دیگر ر

دارائی هاي خود را به ارزهاي دیگر 
  . نیز ذخیره کنند 

گلیتا، استاد اقتصاد، می آمایکل  ●
ما دیگر با کاهش نسبی ارزي : گوید 

با پایان یافتن . دالر سر و کار نداریم
نقش دالر بمثابه پول رایج در اقتصاد 

بنا بر این، براي . جهان سرو کار داریم 
ر بتواند به ایفاي نقش خود این که دال

ادامه دهد، می باید تعادل بازرگانی 
اگر نه، . خارجی امریکا برقرار شود

کاهش ارزش دالر ادامه خواهد یافت 
و سلطنت دالر با برانگیختن وحشت در 
بازارهاي سرمایه و بازار جهانی، سقوط 

  . خواهد کرد 
نظر )  2007دسامبر  8( لوموند  ●

: ین سان نقل می کند اقتصاد دانان را ا
دنیاي . دالر از سلطنت خلع شده است

این دنیا . چند پولی زاده شده است 
کدام چهره را خواهد یافت ؟  مایکل 

گلیتا بر اینست که یک دوره مبادالت آ
براي این که . مواج خواهیم داشت 

سیا نیز آیورو تنها  جانشین دالر نشود، 
و  می باید به اقتصاد خود سازمان بدهد

  . ورد آاتحادیه اي را بوجود 
ژاك الروزیر، اقتصاد دان دیگر می    

می باید صندوق بین المللی : گوید 
پول وزن و اعتبار و نقش بیشتري پیدا 
کند و  امریکا و چین و ژاپن، سه منبع 
عدم تعادل چند پولی شدن و چند 
تا . قطبی شدن اقتصاد جهان را بپذیرند

انها انجام ن زمان این تجدید سازمآ
گیرند، دنیاي بعد از سلطنت دالر نه با 

  .ثبات تر و نه عادالنه تر خواهد بود 
با وجود سقوط سلطنت : انقالب اسالمی 

دالر و رکود اقتصاد امریکا، خطر جنگ 
امریکا با ایران بیشتر شده است و یا 

  :کمتر ؟
  

: ریچاردهولدبروك
حکومت بوش نمی تواند 

  :به ایران حمله کند 
  
مصاحبه اي )  2008ژانویه  25( وموند ل

ورده آبا ریچارد هولدبروك بعمل 

ن، یک چند از پرسشها و آدر . است 
  :پاسخها به ایران راجعند 

اگر خانم کلینتون رئیس : لوموند* 
جمهوري شود با میراث بوش چه 

  خواهد کرد ؟
سال حکومت  8ظرف : هولد بروك ● 

 بوش، مبارزه با تروریسم همه چیز را
تابع خود کرده و امریکا را به بیراهه 

موضوع کار ما تأمین . برده است 
رهبري امریکا، اما بدون سلطه جوئی 

مثل . سان نیست آیافتن راه . است
. رانندگی یک تانکر بسیار بزرگ است

ن دور زدن ناگهانی و آنمی توان به 
نیاز به زمان و . سریع را تحمیل کرد

و، خانم بهر ر. اجماع دو حزب دارد 
کلینتون زندان گوانتانامو را  خواهد 

 Patriotبست و به برخی از جنبه هاي 
Act  که مربوط می شوند به تدابیر ضد

تروریستی در خاك امریکا بیشتر 
  . خواهد پرداخت 

مسئله عراق از لحاظ تعیین نامزد      
جمهوري خواه، سناتور مک کین  یا 
جمهوري خواه دیگري، در برابر خانم 

که به او بسی  –کلینتون یا باراك اوباما 
.  تعیین کننده است - ارج می نهم 

. حضور ما در عراق یک اشتباه است 
خانم . جبران این خطا زمان می طلبد 

کلینتون بر این نظر است که راه حل 
نظامی وجود ندارد و تنها راه حل 

اگر او انتخاب . سیاسی وجود دارد 
خارج روز شروع به  60شود، ظرف 

کردن قواي امریکا از عراق خواهد 
به باور او، این امر فشار بیشتري . کرد 

به عراقی ها وارد می کند براي اینکه 
در .  مجبور به تفاهم با یکدیگر بشوند 

نچه به من مربوط می شود، طرفدار آ
بر عراق نمی . راه حل فدرال هستم 

  .توان از بغداد حکومت کرد
با ایران چگونه رفتار شما : لوموند * 

  : خواهد بود ؟ 
اگر یک دمکرات به : هولد بروك ●

ریاست جمهوري امریکا انتخاب شود، 
سیاست امریکا در قبال ایران تغییر 

ما در صدد گفتگوي . خواهد کرد
فرانسه .  مستقیم با ایران خواهیم شد 
زیرا  با . می تواند به ما کمک کند
حکومت . ایران گفتگوي مستقیم دارد 

وش از این فکر پوچ پیروي کرد که ب
در عین حال، می توان در عراق 

این . جنگید و با ایران نیز مقابله کرد 
فکر خطا بود و بر سر ایران،  اختالف 
نظر میان دموکرات و جمهوریخواه 

با ایران، تنها از اتم نیست . بزرگ است
از حماس و . که باید صحبت کرد

اید حزب اهللا و انرژي و عراق نیز ب
  . صحبت کرد 

سرویس هاي اطالعاتی شما : لوموند 
، به 2003گفته اند که ایران از سال 

تحقیقات خود در باره تولید سالح 
این امر چه . اتمی پایان داده است 
  چیز را تغییر داده است ؟ 

. این امر اساسی است: هولد بروك  ●
این یک عصیانگري از سوي سازمانهاي 

نخواستند،  نهاآ. اطالعاتی است 
لت آهمچون مورد عراق، باردیگر، 

به یک . فعل  حکومت بوش شوند
. تالفی جوئی  است که دست زدند 

این گزارش که همگان، اول از همه 
رئیس جمهوري،  را غافلگیر و شگفت 

زیرا . زده کرد، به همه دنیا کمک کرد
حکومت بوش دیگر نمی تواند به ایران 

ی توانند یک اقلیتی هنوز م. حمله کند
براي کشاندن امریکا به جنگ با ایران 

. اما موفق نخواهند شد. تقال کنند
رئیس ستاد و فرماندهان ارتش ما با 

کنگره نیز . جنگ مخالفت خواهند کرد
  . مخالفت خواهد کرد

 23( به گزارش خبرگزاري فرانسه  ◄
، کندولزا رایس، وزیر ) 2008ژانویه 

ه اتمی مسئل: خارجه امریکا، گفته است 
ایران هنوز می تواند از راه دیپلماتیک 

او این سخنان را یک روز . حل شود 
کشور بزرگ با  6ن گفت که آپس از 

تسلیم قطعنامه سومی حاوي مجازاتهاي 
  . جدید بر ضد ایران، موافقت کردند 

  
ایران را باید : پودورتز 

  :بمباران کرد 
  
نظریه ساز محافظه کاران امریکا و  ◄

یولیانی، نامزد ریاست مشاور ج
جمهوري از حزب جمهوري خواه، بر 
این نظر است که تأخیر در بمباران 
ایران بمعناي جنگ اتمی اجتناب 

  . ینده نزدیک است آناپذیر در 
استدالل )   2008ژانویه  23( تایم     

. ورده است آپودورتز را به تفصیل 
بنظر او، هرگاه بوش اقدام به بمباران 

ینده می آ، رئیس جمهوري ایران نکند
باید شجاعت و روشن بینی الزم را 

  .براي بمباران ایران داشته باشد
چرا باید ایران را بمباران کرد؟ زیرا      

تنها راه جلوگیري از مجهز شدن مالها 
او می گوید .  به بمب اتمی است 

روش نخبه هائی که سیاست خارجی 
امریکا را اداره می کنند، نادرست 

روش تشویق و تهدید کار ساز  .است
نها مبنی بر این که آقول .  نیست 

هرگاه ایران را بمباران کنیم، ایران نیز 
دست به تحریکات در کشورهاي منطقه 

زیرا ایران هم . می زند، نیز نابجا است 
. اکنون دارد این کار را می کند 

باال رفتن بهاي ( نها آاستدالل دیگر 
زیرا روش . نیز بی پایه است ) نفت 

دیپلماتیک سبب طوالنی شدن بحران 
. و باال رفتن قیمت نفت شده است 

نکه هرگاه خطر زیان رسانی آحال 
اتمی و یا شیمیائی و بیولوژیک ایران 
از بین برود ، بهاي نفت نیز تثبیت می 

  . شود 
بنظر پودورتز، گزارش سازمانهاي 
اطالعاتی امریکا، مانع بزرگ اقدام 

ن سو، آاز . ه است نظامی بوش شد
ایران به غنی سازي اورانیوم ادامه می 

کشوري که توانست اورانیوم را . دهد 
ن را تا درجه آغنی کند، می تواند 

. الزم براي تولید بمب اتمی غنی کند 
دولت ایران، حامی تررویسم بین 

مجهز شدن ایران به . المللی است 
بمب اتمی براي تمامی منطقه و جهان 

  . ست خطرناك ا
بنظر او، گزارش سازمانهاي اطالعاتی    

زیرا این . امریکا درخور اعتناء نیست
سازمانها نتوانستند پیشاپیش از ترورهاي 

سپتامبر اطالع پیدا کنند و مانع از  11
در موارد مهم دیگر . وقوعشان شوند 

به . نیز از خود ناتوانی نشان داده اند 
سخن دیگر، هیچ معلوم نیست ایران 

ملیات تولید بمب اتمی را رها کرده ع
اگر هم رها کرده باشد، با توجه .  باشد 

به این واقعیت که به غنی سازي 
اورانیوم ادامه می دهد، هر زمان 
بخواهد می تواند درجه غنی سازي 
اورانیوم را باال ببرد و بمب اتمی را 

  . بسازد 
ژانس بین المللی انرژي آاقدامات     

این اقدامات . ده است اتمی نیز بی فای
یند که از شدت آن می آتنها بکار 

تنبیهاتی بکاهند که می باید در باره 
. ایران تصویب کرد و به اجرا گذاشت 

ناچیز و بی اثر بودن مجازاتها، چاره 
دیگري جز حمله نظامی به ایران باقی 

  . نمی گذارد 
بدتر از همه : پودورتز می گوید      

ره کننده سیاست اینکه نخبه هاي ادا
ما باید : خارجی امریکا می گویند

بیاموزیم طرز زیستن با وجود ایران 
اینان توجه . مجهز به بمب اتمی را 

ندارند که رژیم ایران رژیمی اسالمی 
اهود المرت نیز می ( فاشیستی است  –

کوشد رژیم ایران را همانند رژیم 
افراد مسلح این رژیم، ) . نازي بباوراند 

نازیها حاضرند بخاطر باور خود  همانند
اینان باکی از بالها که بر سر . بمیرند

کشور و مردمشان ممکن است بیایند، 
بخاطر حفظ قدرت خود و . ندارند 

ایدئولوژي که در سر دارند، از هیچ 
این رژیم .  کاري روي گردان نیستند 
اگر اروپا مانع . همانند رژیم هیتلر است

قبضه کردن از قوت گرفتن نازیها و 
نها شده بود، بهاي بسیار آدولت توسط 

سنگین جنگ جهانی دوم را نمی 
نکه دیر شود، آپس پیش از . پرداخت 

یعنی ایران مجهز به بمب اتمی شود و 
این بمب را در اختیار تروریستها 

ن به امریکا حمله کنند، آبگذارد که با 
می باید ایران را بمباران و از توان 

یکسره محرومش  تولید بمب اتمی
  ...ساخت 

  
هرگاه مک کین نیز به ریاست * 

جمهوري امریکا برسد، دست به 
  :جنگ با ایران خواهد زد 

  
: ژانویه، بوکانان گفته است 29در  ◄

هرگاه مک کین به ریاست جمهوري 
امریکا برسد، دست به جنگ با ایران 

ژانویه، جون مک  28در : خواهد زد 
از حزب کین، نامزد ریاست جمهوري 

جمهوري خواه، خطاب به جمعیتی که 
مده آبراي استماع سخنان او گرد 

من باید به شما بگویم، : بودند، گفت 
جنگ و بسا جنگها پیش رو خواهیم 

از بوکانان در باره سخن مک . داشت 
معناي سخن : کین پرسیدند و او گفت

او اینست که اگر به ریاست جمهوري 
ضد امریکا برسد دست به جنگ بر 

  .ایران خواهد زد 
  

دروغی که بوش و  935
همکاران او براي زمینه 
سازي جنگ با عراق گفت 

گفتگو با ایران بر سر  –
  :عراق

  
دروغی که بوش و  935* 

همکارانش بخاطر توجیه جنگ 
  :عراق گفت 

  
، حاصل تحقیقی 2008ژانویه  23در  ◄

انتشار یافت که دو سازمان مستقل 
نزیه همگانی و امریکائی، یکی مرکز ت

دیگري صندوق براي استقالل روزنامه 
نگاري،  در باره دروغگوئی هاي بوش 

عنوان گزارش . ورده بودند آبعمل 
.  است » بهانه هاي دروغ « انتشار یافته، 

در این تحقیق، دروغهاي بوش و 
، در 2003تا  2001همکارانش از سال 

انتشار پیدا کرده »  خطر عراق « باره 
  . است 

تهیه کنندگان گزارش به این نتیجه      
یک مطالعه کامل نشان « رسیده اند که 

می دهد که اظهارات دروغ بخشی از 
تبلیغات همآهنگ شده براي موافق 
کردن افکار عمومی با جنگ و بردن 
کشور به جنگ بر پایه دروغهائی بوده 

گاهانه و از روي قصد آاست که  
  » .ساخته و اظهار شده اند 

مقام عالی رتبه  9پرزیدنت بوش و      
حکومت او، از جمله دیگ چنی، 
معاون رئیس جمهوري، مشاور امنیتی 

وقت بوش، خانم کندولزا رایس و  
وزیر دفاع وقت، دونالد رامسفلد، 

و این . دروغ گفته اند  935دست کم 
تا   2001سپتامبر  11تنها در فاصله 

جنگ با عراق است که این دروغها را 
اره تهدیدي گفته اند که رژیم در ب

  . صدام براي امریکا در بردارد 
از دوسال مانده به حمله به عراق،     

، بوش و وزیر خارجه 2003در مارس 
او، کلین پاول و معاون وزارت دفاع، 
پل ولفوویتز و دو سخنگوي کاخ سفید، 

 532ري فلشر و اسکوت مک لالن آ
دروغ گفته اند و با این دروغها 

ته اند بباورانند که عراق اسلحه خواس
کشتار جمعی دارد و یا سعی در تولید 

که رژیم صدام با القاعده . ن می کند آ
وجود سالح . روابط نزدیک دارد 

اتمی که پس از تصرف عراق یافت 
  . نشد، توجیه کننده حمله به عراق شد 

تحقیق سخنان دیگ چنی را در      
  : ورده است آ  2002اوت 

ست که صدام حسین  بمقدار شک نی« 
اما . » زیاد اسلحه کشتار جمعی دارد 

ن زمان، او می دانست دروغ آهم در 
زیرا  ژرژ تنت، رئیس سیا، . می گوید

این نوع سخنان بسیار دور : گفته است 
ورده بود آاز ارزیابی بود که سیا بعمل 

یک مسئول سیا به رون ساسکایند، . 
گ چنی دی: روزنامه نگار، گفته بود 

ورد؟ در سپتامبر آاین دروغ را از کجا 
، پرزیدنت بوش، در سخنرانی 2002

  : هفتگی رادیوئی خود، گفت 
رژیم عراق اسلحه بیولوژیک و « 

شیمیائی دارد و تأسیسات تولید اینگونه 
اسلحه را باز سازي کرده است تا از 
این اسلحه بیشتر تولید کند و بنا بر 

انگلستان، قول تونی بلر، نخست وزیر 
دقیقه،  45عراق می توانست ظرف 

جنگ شیمائی و بیولوژیک به راه 
این رژیم در پی تولید اسلحه .  اندازد 

اتمی است و با موادي و تجهیزاتی که 
سال می تواند  1در اختیار دارد، ظرف 
  . بمب اتمی تولید کند 

این دروغها در گزارش سیا که چند     
جانده ن تهیه شد، گنآروز بعد از 

حال این که طی سالها هیچگونه . شدند
. تحلیلی در این باره بعمل نیاورده بود

ن را الزم آزیرا جامعه اطالعاتی امریکا 
ندیده بود و کاخ سفید نیز خواستار 

  .ن نشده بود آانجام 
  

 و میز امریکا و ایران
  :مذاکره؟ 

  
در )  2008ژانویه  24( استراتفور  ◄

رایس، وزیر باره اظهاریه کندولزا 
  خارجه 

  امریکا و ریان کروکر، سفیر امریکا در 
ن، آژانویه، که در  24عراق، به تاریخ، 

  تمایل امریکا به گفتگو با ایران بر سر 
  5در صفحه 

  

   یکه تاز



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

 2008فوریه   18تا     4ا ز   
 

  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

 –عراق ابراز شده است، گزارش 
تحلیلی را انتشار داده است واجد این 

  :نکات 
نست که ایران را به آامریکا در پی  ●

اکره بر سر عراق بکشاند اما پاي میز مذ
مدن و آمده، ایران را از آمسائلی پیش 

نشستن در پشت میز مذاکره باز می 
  .دارند 

فروم اقتصادي « کندولزا رائیس، در     
امریکا : ژانویه گفت  24داوس، در » 
بشرط » عادي کردن رابطه با ایران « با 

چشم پوشی ایران از غنی سازي 
او تکرار کرد .  اورانیوم موافق است 

حاضر است با همتاي ایرانی خود در 
هر زمان و هر مکان در باره همه چیز 

و چون از او پرسیده . به گفتگو بنشیند 
چرا امریکا خواستار رابطه : شد

دیپلماتیک با ایران نیست؟ او پاسخ داد 
چرا ایران نمی خواهد با ما گفتگو : 

کند ؟  کروکر، سفیر امریکا در عراق، 
ما : ز در مصاحبه با رویتر گفت نی

خواستار گفتگو با ایران بر سر عراق 
هستیم و دولتهاي عراق و ایران را از 

اما . گاه کرده ایم آاین خواست خود 
ناگهان، ایران از گفتگو با ما منصرف 

  . شده است 
احتمال می رود یک عامل امتناع  ●

ایران از گفتگو با امریکا، انتخابات 
در .  مارس باشد  14در مجلس ایران 

حال حاضر، نزاع بر سر قدرت در 
احمدي نژاد هدف حمله . شدت است

  . ها است 
فوریه،  5علت دیگر اینست که در      

تکلیف نامزدهاي دو حزب امریکا براي 
انتخابات ریاست جمهوري معین می 

بنا بر این، ایران ترجیح می دهد . شود 
تخاباتی منتظر بماند و ببیند مبارزات ان

نگاه آورند و آچه نتیجه اي را ببار می 
  . ببیند چه تصمیمی باید بگیرد 

ن سو، با توجه به این امر که آاز  ●
روسیه نقش مدافع ایران را برعهده 
گرفته است، این دولت خود را کمتر 
در فشار براي مذاکره با امریکا می بیند 

وزیر خارجه روسیه، سرگی الورف به . 
ان می دهد  قطعنامه ایران اطمین

سومی که قرار است تسلیم شوراي 
نها را آامنیت بشود، موادي که بتوان 

مجازات جدي تلقی کرد، در بر 
را » تدابیري « بلکه . نخواهد داشت 

در برخواهد داشت که کشورها می 
باید رعایت کنند که مواد و تجهیزات 

ن کشورها آعادي و حساس اتمی، از 
  . د به ایران صادر نشون

به همان اندازه که معلق ماندن  ●
گفتگوهاي امریکا و ایران طوالنی می 
شود، موقعیت امریکا نیز، در عراق، بی 

امریکا نیاز دارد از . ثبات تر می شود
براي . شمار حمله هاي شورشیان بکاهد

رسیدن به این مقصود، با ناسیونالیستهاي 
نها آسنی قرار و مدار گذاشته است که 

.  ن عمل کنند آعده جدا و برضد از القا
اما بدون توافق سیاسی با ایران، 

ن، شیعه ها آحکومت عراق که، بر 
مسلط هستند، زیر بار پذیرفتن سنی ها 
در دستگاههاي انتظامی و امنیتی و از 

و . نو بعثی کردن عراق نخواهد رفت 
تأخیر در جذب سنی ها به دستگاههاي 

ها نآدولتی، واجد این خطر است که 
  .   شورش گري را از سر بگیرند 

روسیه و چین با تنظیم : انقالب اسالمی 
. قطعنامه سوم موافقت کرده اند

استراتفور براینست که وزیر خارجه 
روسیه به ایران اطمینان داده است 
مجازاتهاي عمده اي بر ضد ایران وضع 

در فصل دوم، به نقل . نخواهند شد 

ت با تهیه خبرها و نظرها در باره موافق
  :  ن می پردازیمآقطعنامه و مواد 

  
  

: دو شرط از دو سو
بازگشت پرونده به 

ژانس و رها کردن آ
  :سازي اورانیوم غنی

  
ماده است پیشگام آانگلستان 

خلع سالح اتمی در مقیاس 
جهان شود و ایران بشرط 
بازگشت پرونده اتم ایران به 

ژانس، حاضر به پذیرفتن آ
  :پروتکل الحاقی است 

  
ماده آانگلستان : گردون براون* 

است براي خلع سالح اتمی 
  :پیشگام شود 

  
خبر می )  2008ژاویه  26( لوموند  ◄

دهد که گردون براون، نخست وزیر 
انگلستان، در سفر اخیر خود به هند، 
مسئله اتم نظامی و غیر نظامی را با 
مقامات هند مورد بحث قرار داده 

اطاق ژانویه، او در  21در . است 
کشور من : بازرگانی دهلی گفته است 

پیشگام کوشش بین المللی براي تسریع 
خلع سالح اتمی کشورهاي دارنده 
این سالح و نیز پیشگیري از روي 

وردن دولتهاي دیگر به تولید این آ
سالح، بقصد پیراستن جهان از اسلحه 

  .هسته اي است 
چنین اقدامی، از سوي              

سالح اتمی دارد، کشوري که خود 
این اظهارات در چشم . بسیار نادر است 

انداز تشکیل کنفرانس جهانی، در 
،  براي تجدید نظر در قرارداد 2010

منع گسترش سالح هسته اي، بعمل 
امضاء  1968این قرارداد در . مده اند آ

ن آشده است و کشورهائی را که تا 
تاریخ سالح اتمی نداشته اند، از تهیه 

کشور  5در برابر، . می کند ن، منع آ
دارنده این سالح، یعنی امریکا و 
انگلستان و چین و روسیه و فرانسه را 
متعهد می کند در جهت خلع سالح 

گرچه توافقی . هسته اي پیشرفت کنند 
میان امریکا و روسیه بر سر کاهش شمار 

مد اما هدف آسالحهاي هسته اي بعمل 
که از میان بردن سالحهاي هسته اي 

  .بود، هیچگاه بطور جدي تعقیب نشد 
کشورهائی که قرارداد منع گسترش     

سالح هسته اي را یا امضاء نکرده اند و 
یا رعایت نمی کنند اینطور استدالل 
می کنند که کشورهاي دارنده اسلحه 
. هسته اي به تعهد خود عمل نکرده اند 

نخست وزیر انگلستان با این اعالن که 
به تعهد خود ماده است آکشورش 

بطور کامل عمل کند،  می خواهد 
عالمتی قوي به تمامی اعضاي جامعه 

مسابقه اتمی بر سر : بین المللی بفرستد 

افزودن بر شمار سالحها و انبار کردن 
  . نها به پایان رسیده است آ

گردون براون همچنین خواسته       
است نظرها را متوجه این امر کند که 

خواستار استفاده  این امر که کشورها
میز از انرژي اتمی هستند، آصلح 

متضمن خطر روز افزون توسعه سالح 
از نظر .  اتمی در مقیاس جهان است 

او، در اختیار این کشورها گذاشتن 
تکنولوژي اتمی غیر نظامی، از جمله 
غنی سازي اورانیوم، می باید مشروط 

این کشورها به » تعهد بی خدشه « به 
خت دقیق باشد به رعایت ضوابط س

ترتیبی که از عدم انتشار سالح هسته 
فعالیتهاي . اي اطمینان حاصل شود 

میز می باید تحت نظارت آاتمی صلح 
ژانس بین المللی انرژي آتقویت شده 

  .اتمی انجام پذیرد 
  

ایران پروتکل الحاقی را * 
  :امضاء می کند اگر 

  
به تازگی، عالءالدین بروجردي  ◄

دیپلماتهاي ایران در عامل کشته شدن 
ن آدر »  نماینده رهبري « افغانستان و 

کشور و رئیس کمیسیون مجلس مافیاها، 
اگر پرونده ایران از : اعالم کرده است 

ژانس بین المللی آشوراي امنیت به 
انرژي هسته اي بازگردد، ایران 

  .پروتکل الحاقی را خواهد پذیرفت 
این پروتکل همان پروتکلی است     

مد،  آوقتی احمدي نژاد بر سر کار که 
ن را  نتیجه ضعف آمجلس عمل به 

حکومت خاتمی دانست و مقرر کرد به 
: مجلس مافیاها گفت . ن عمل نشودآ

داشتن و بکار بردن تکنولوژي اتمی 
حق  مسلم ایران است و هرگاه به 
ایران فشار وارد شود، از قرارداد منع 
گسترش سالح هسته اي نیز بیرون 

از صدور قطع نامه دوم ببعد، . د میرو
رژیم دست به یک رشته عقب نشینی از 

و حاال، از !  زده است » موضع اقتدار « 
اگر پرونده : زبان بروجردي می گوید 

ژانس برگردد، ایران پروتکل آبه 
  .الحاقی را خواهد پذیرفت 

در حال حاضر، رژیم  به یکچند از    
  .بندهاي پروتکل را عمل کرده است 

تنها عنوان آن است که می گوید اگر 
پرونده به آژانس برگردد آن را 
خواهد پذیرفت و این در حالی بود 
که نمایندگان همین دوره از مجلس 
در ابتدا از پذیرفتن ان خود داري 
کردند و در شوراي نگهبان هم مطرح 
شده بود که کسانی که به دنبال 
تصویب آن در مجلس بوده اند رد 

واهند شد و یکی از صالحیت خ
بندهایی بود که براي رد صالحیت 

  .ن استفاده شده است آنمایندگان از 
  

با برنامه اتمی ایران چه باید 
  :کرد ؟ 

  
  –گزارش ) 2001ژانویه  21( لوموند     

اتمی « راه حل جوئی در باره معضل 
  :انتشار داده است » ایران 
کشوري که که  6وزراي خارجه  ●

ی ایران را  در دستور کار پرونده اتم
ژانویه در برلین  22خود دارند، در 

اجتماع می کنند تا در باره مجازات 
هاي جدیدي گفتگو کنند که می باید 
شوراي امنیت ایران را بدانها محکوم 

چرا که ایران همچنان از متوقف . کند 
کردن غنی سازي اورانیوم امتناع می 

  .ورزد 
صادر شود،  هرگاه قطعنامه سومی      

ن  خفیف آمجازاتهاي مقرر در 
بنظر نمی رسد که .  خواهند بود 

قطعنامه پیش از ماه مارس و انجام 
انتخابات ایران، تهیه و از تصویب 

  . شوراي امنیت بگذرد 
ژانس بین المللی انرژي آمدیر کل  ●

او به . اتمی بتازگی در تهران بود 
یت اهللا خامنه اي رسید و آحضور  
سفر او نقش . ورد آرا به عمل  توافقی

. تعدیل کننده سفر بوش را پیدا کرد
چرا که بوش در سفر خود به خاورمیانه 
ایران را خطر براي امنیت جهان 
توصیف کرد و البرادعی توافقی را با 

ن، آایران امضاء کرد که به استناد 
ایران می باید پاسخهاي پرسشهاي 
ر را پاسخ نیافته را شفاف بدهد و این کا

  .پایان بدهد 
منطقی نمی نماید که ایران به تمامی  ●

پرسشهاي ایران پاسخهاي روشن بدهد 
زیرا اگر ایران تاریخ فعالیتهاي اتمی . 

غاز تا امروز، بطور شفاف آخود را از 
بازگو کند، ناگزیر می شود که در یک 
دوره اي در پی تولید بمب اتمی بوده 
 است و این همان اعترافی است که

  . ورد آایران حاضر نیست بعمل 
کشورهاي فرانسه و انگلستان و      
لمان می گویند در گزارش آ

سازمانهاي اطالعاتی امریکا هیچ 
اطالعی که اجازه دهد خطر ایران 
مجهز به بمب اتمی را تخفیف دهد، 

تا زمانی که غنی سازي . وجود ندارد 
اورانیوم ادامه دارد همه سوءظن ها 

  . می مانند بجا و باقی 
مده آاطالع دیگري که در گزارش  ●

. است، نگرانی شدیدي را بر می انگیزد 
نگرانی که مقامات دولتهاي غرب، 

و . هیچگاه در علن، ابراز نکرده اند 
ن، فعالیتهاي غنی سازي اورانیوم تا آ

درجه الزم براي تولید سالح اتمی، در 
محلهاي مخفی، سواي غنی سازي 

،  2002ز است که در اورانیوم در نطن
  .از پرده بیرون افتاد 

، در 2007به این امر، در سال       
خرین گزارش البرادعی تصریح شده آ

و اینک، بنا بر گزارش سازمانهاي . است
براي تولید اورانیوم « اطالعاتی امریکا

غنی شده تا درجه باال بقصد تولید 
ایران از تأسیسات  سالح اتمی،  احتماال 

و نه از مراکز غنی سازي اعالن مخفی  
  . » شده، استفاده خواهد کرد 

این تأسیسات در کجاي ایران برپا       
زمایشهائی هستند آیا مراد  آشده اند؟ 

نسل دوم   P2که با سانتریفوژهاي 
مده اند که پاکستان بطور آبعمل 

محرمانه به ایران داده است ؟ تا چه 
اندازه بکار بردن این تکنولوژي 

رعت می بخشد به دستیابی ایران س
ن مقدار از مواد الزم براي ساختن آبه

ژانس بین المللی آسالح هسته اي ؟  
انرژي اتمی اطالعات الزم براي پاسخ 

مدت . گفتن به این پرسشها را ندارد 
ژانس را آدو سال است که رژیم ایران 

از امکان تفتیشهاي گسترده و بدون 
.  اطالع قبلی محروم کرده است

ژانس خود می گوید که اطالعاتش آ
  .روي بکاهش داشته اند

در ماههاي اخیر، عالئم فرو رفتن  ●
پرونده اتمی ایران در بالتکلیفی برهم 

روند مجازاتهاي بین . افزوده می شوند
حکومت بوش . المللی در توقف است

به متحدان خود در . ضعیف شده است 
اروپا و خاورمیانه این احساس را داده 
. است که گیج و درمانده است

سازمانهاي اطالعاتی خودش بند بر 
نکه حکومت آبعد از . دستش نهاده اند 

بوش در جنگ عراق این سازمانها را 
ن شدند که آلت دست کرد، اینها بر آ

تسویه حسابی با این حکومت بعمل 
  . ورند آ
  
  خطر جنگ وجود دارد  * 
  
در این جو بالتکلیفی و درهم  ●

ست که دو حادثه نظامی روي برهمی ا
، نیروي 2007سپتامبر  6در : دادند 

هوائی اسرائیل محلی را در سوریه 
امریکائیها می گویند در . بمباران کرد 

این محل نیروگاه اتمی از نوع کره 
 6در . شمالی ساخته می شده است 

، کشتی هاي جنگی 2008ژانویه 
امریکائی، در تنگه هرمز، توسط قایقهاي 

  . رو سپاه انقالب تحریک شدند تند 
بدون تردید که گزارش سازمانهاي      

اطالعاتی امریکا مانع از عمل نظامی 
اما از . امریکا بر ضد ایران می شود 

این ببعد، این اسرائیل است که می 
 14در . تواند به ایران حمله کند 

ژانویه، نخست وزیر اسرائیل گفته است 
نار نمی ما هیچ گزینه اي را ک« : 

پیش از او نیز، نیکال . »گذاریم 
سارکوزي، رئیس جمهوري فرانسه، در 
مصاحبه با مجله نوول ابسرواتور، گفته 

اسرائیلی ها بر این باورند که « : بود 
از این رو . امنیتشان بجد در خطر است 

  .»خطر جنگ وجود دارد 
فرانسه اعالم کرد قصد ایجاد یک       

ظبی، روبه روي پایگاه نظامی در ابو
پی « ژرژ بوش ایران را به . ایران دارد 

حمله به کشتی هاي » مدهاي وخیمآ
قصد اینست که .  امریکائی، تهدید کرد 

به ایران باورانده شود که گزینه 
استفاده از زور بر ضدش، رها نشده 

  . است 
شفته و گرفتار آرژیم مالها گرچه      

ن اختالفات است، اما همچنان از تمکی
سانتریفوژهاي . کردن سر باز می زند 

خود را بکارانداخته و منتظر انتخاب 
رئیس جمهوري جدید امریکا و تشکیل 

ناشناخته مهم زمانی .  حکومت او است
است که ایران الزم دارد براي رسیدن 
به خط قرمز تولید بمب اتمی و عبور از 

  .ن آ
گرچه نخست وزیر : انقالب اسالمی

هد پیشگام خلع سالح انگلستان می خوا
اتمی بشود، اما هرگاه کنفرانس سران 

وریل آکشورهاي عضو ناتو که در ماه 
تشکیل می شود، با استفاده پیشگیرانه از 
سالح اتمی موافقت کند، دست غرب 
براي استفاده از سالح اتمی تاکتیکی بر 

.  ضد تأسیسات اتمی ایران باز می شود
 ور می شود که بوش در واپسینآیاد

گزارش ساالنه دوران ریاست جمهوري 
خود به ملت امریکا، یکبار دیگر به رژیم 

  . ایران هشدار داد و تهدیدش کرد
  6در صفحه 

  

   یکه تاز
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شش کشور با تهیه و به تصویب 
رساندن قطعنامه سوم بر ضد 

محتواي . ایران توافق کردند 
قطعنامه چه خواهد شد و در چه 
زمان به تصویب شوراي امنیت 

  :؟  خواهد رسید
  

اجتماع وزراي امور خارجه * 
کشورهاي امریکا و انگلستان و 

لمان و چین و روسیه و فرانسه آ
در برلین و توافق با تهیه قطعنامه 

  :سوم 
  
، رویتر از برلین 2008ژانویه  22در  ◄

 6گزارش کرد که وزیران خارجه 
کشور اجتماع کردند و در باره تهیه 

  . قطعنامه سوم به توافق رسیدند 
سوشیتدپرس از آن، آروزي پیش از   

 6قول یک دیپلمات خبر داده بود که 
وزیر در باره قطعنامه اي شامل 
مجازاتهاي جدید بر ضد ایران، توافق 

او گفته بود قطعنامه . خواهند کرد 
بسیار متعادل و بسیار قاطع خواهد بود  

خر ماه جاري تسلیم آدر  و احتماال 
  . شوراي امنیت خواهد شد 

سوشیتدپرس آژانویه،  22در  ◄
عضو دائمی شوراي  5گزارش کرد که 

لمان بر سر قطعنامه آامنیت بعالوه 
ن آجدید توافق کردند اما محتواي 

ن خواهد شد که آخفیف تر از 
  . حکومت بوش انتظار داشت 

با وجود این، قطعنامه سوم     
مجازاتهاي قطعنامه هاي پیشین را بیشتر 

اتحاد نظر و . کرد و وسیع تر خواهد 
عمل این کشور و تهیه قطعنامه جدید 
هشدار دیگري است به ایران که می 
باید از فکر تولید سالح اتمی منصرف 
شود و به قطعنامه شوراي امنیت تمکین 
کند و دست از غنی سازي اورانیوم 

  .بردارد 
ژانویه، رویتر از بیت  24در  ◄

المقدس گزارش کرد که نیکال برنس، 
ن وزارت خارجه امریکا گفته است معاو

قدرتهاي بزرگ با قطعنامه جدیدي : 
برغم . بر ضد ایران موافقت کردند 

قول روسیه، او تصریح کرد قطعنامه 
. شامل مجازاتهاي جدید خواهد بود 

من تعبیر دیروز روسیه را که قطعنامه 
شامل تنبیه نخواهد بود، شنیدم اما 
واقعیت اینست که شامل تنبیه ها 

  . خواهد بود 
البته سرگی الورف، وزیر خارجه      

قطعنامه مجازات : روسیه گفته بود 
  . چندانی را در بر نخواهد داشت 

قطعنامه جدید : برنس گفت      
مجازاتهاي مقرر در قطعنامه هاي 
پیشین، توقیف حسابهاي برخی از 
مقامات رژیم ایران و توقیف حسابهاي 

د کردن برخی مؤسسات ایران و محدو
ورده هاي دو منظوره به آصدور فر

. ایران را تشدید و توسعه خواهد داد 
ن، مجازاتهاي جدیدي را آافزون بر 

شنبه  5قطعنامه .  نیز مقرر خواهد کرد
یا جمعه تسلیم شوراي امنیت خواهد 

  . شد 
برنس توضیح داد که با مقامات      

اسرائیل در باره گزینش نظامی گفتگو 
در باره روش دیپلماتیک  .نکرده است 

امریکا همچنان می . گفتگو کرده است 
کوشد مشکل اتم ایران را از راه 

  .دیپلماتیک حل کند 
نکته مهم در توضیحات برنس این      

بود که ترکیبی از مجازاتهائی که 
سازمان ملل متحد و امریکا و اروپا 
وضع و اجرا می کنند توجه مقامات 

جلوگیري از  ایران را به عزم ما بر
مجهز شدن ایران به سالح اتمی، جلب 

  . خواهد کرد
  

اثر مجازاتها و محتواي * 
  :قطعنامه سوم 

  
)  2008ژانویه  24( واشنگتن تایمز  ◄

اثر مجازاتها را بر کسب و کار ایرانیان 
: موضوع یک گزارش کرده است 

ابراهیم که ماشین ها و لوازم چاپ می 
دو  فروشد، از مجازاتهاي موضوع

: قطعنامه اول و دوم، زیان دیده است 
او با شرکتهاي اروپائی طرف معامله بود 

الت و لوازم چاپ را  آنها ماشین آو از 
می خرید و به ایران وارد می کرد،  
ناگزیر شده است از طریق دوبی معامله 

او .  سود او نصف شده است . کند 
اجناس . نست از چین وارد کند آبر

اما داراي کیفیت نازل چینی ارزانتر 
نست که آاو نگران .  تري هستند 

  .قطعنامه جدید، مشکل او را بیشتر کند 
این روزها : او توضیح می دهد    

معامله با کشورهاي خارج، غیر از 
.  غیر ممکن است  روسیه و چین، عمال 

همانطور که در طول مدت تقابل با 
امریکا، شاهد بوده ایم، مجازاتهاي 

ي به رژیم صدمه اي نمی زند اقتصاد
  . مردم عادي چون ما را نفله می کند 

خبر داده )  2008ژانویه  25( رویتر  ◄
است که قطعنامه داراي مواد زیر 

  :خواهد بود 
از دولتهاي جهان می خواهد از  ●

ورده هاي دو منظوره و آصدور  فر
حساس که بکار فعالیتهاي اتمی بیایند،  

ند و بر مراقبت به ایران خود داري کن
خود در جلوگیري از اشخاص یا 
مؤسساتی بیفزایند که در صدد صدور 

  .یند آاین نوع کاالها به ایران بر می 
اشخاص و مؤسساتی که بطور مستقیم  ●

ورده هائی را به آو یا غیر مستقیم فر
ایران صادر می کنند که بکار فعالیتهاي 

تولید بمب   یند و احتماال آاتمی می 
را ممکن می کنند، و یا در  اتمی

دستیابی ایران به کاالها و تجهیزات و 
، )بنا بر قطعنامه پیشین ( مواد ممنوع 

می باید از اینگونه معاالت با ایران 
  .ممنوع شوند 

تمامی دولتها می باید تدابیر الزم را  ●
به اجرا بگذارند تا که از صدور یا 

ورده هاي موضوع تحریم، آترانزیت فر
اشخاص و یا مؤسسات جلوگیري توسط 

  .شود 
توقیف حسابهاي اشخاص و مؤسسات  ●

اسامی اشخاص . ایران توسعه می یابد 
و مؤسسات ایران مشمول مجازات در 

. مده اند آاین قطعنامه  3و  1ضمایم 
حسابهاي  تمامی کسانی که در قفاي 
این اشخاص و یا در جهتشان نیز توقیف 

  .می شوند 
ته می شود  بیشتر از دولتها خواس ●

هوشیاري را در حمایت مالی از 
صادرات به ایران، از جمله تضمین 
اعتبارات صادراتی و تضمین ها و یا 
بیمه هاي شرکتها که با ایران معامله می 

به ترتیبی که . ورند آکنند، بعمل 
هیچگونه حمایت و تضمینی که ممکن 
باشد به فعالیتهاي اتمی حساس، 

مب اتمی را میسر بخصوص اگر تولید ب
  . کند، کمک رساند، بعمل نیاید 

از مؤسسات پولی و مالی خواسته  ●
می شود خود و شعبه هائی که در 
ایران دارند، از معامله با بانکهاي ملی و 

نها در داخل و آصادرات و سپه و شعب 

تا که . خارج از ایران خودداري کنند 
خدمات بانکی ها بکار فعالیتهاي اتمی 

  . روند حساس ن
از همه دولتها : تفتیش کشتی ها  ●

خواسته می شود کشتی هائی که به 
مقصد ایران بار می برند و یا از ایران 

و همین . ورند را تفتیش کنند آبار می 
. کار را با هواپیماهاي مسافر بري بکنند 

ورده آزیرا این ظن وجود دارد که فر
  . هاي ممنوعه را به ایران حمل کنند 

ژانس می آروز، مدیر کل  90ف ظر    
یا ایران بطور آباید گزارش دهد که 

کامل غنی سازي اورانیوم را متوقف 
  .کرده است یا خیر؟ 

گرچه معاون وزارت خارجه امریکا  ◄
گفته است قطعنامه در اوائل فوریه 
تسلیم شوراي امنیت می شود، اما 
صحبت از اینست که تسلیم قطعنامه به 

ن، چند آیب شوراي امنیت و تصو
  . هفته بطول انجامد 

  
ایران مظنون است به خرید * 

  :کتیو آمواد رادیو 
  
خبر می )  2008ژانویه  22( فیگارو  ◄

 دهد که گارد مرزي ازبکستان
cesium137"را در ترنی   "سزیوم

کشف و ضبط کرده اند که بمقصد 
« این ماده . ایران می رفته است

ایزوتوپ کاملی براي یک حمله 
  . » ریستی رادیولوژیک است ترو
مأموران در حالی که مشغول      

تفتیش ترن باري بوده اند که به ایران 
بار حمل می کرده است، مشاهده 

کتیو آکرده اند که عقربه دستگاه رادیو
در . مد آیابشان به حرکات سریع در

درون یک واگن، در میان انبوهی از 
را که جا  137الت سیزیوم آهن آ

این ماده در .  ه بود، یافتند سازي شد
پزشکی و صنعت کاربرد دارد اما در 

نیز بکار می رود » بمب کثیف « ساخت 
این بمب ترکیب می شود از مقدار . 

کتیو آکمی ماده منفجره و ماده رادیو 
هرگاه در مناطق شهري بکار رود، می . 

تواند چند ده و بسا چند صد تن را 
  . بکشد 

زستان بوده است و در مبدء بار قرقی      
. سپتامبر، کشف و ضبط شده است  29

قرقیزستان ماده را به فرستنده اش 
دسامبر به او  31بازگردانده و در 

 9مقامات قرقیزستان در . رسیده است 
، خبر را انتشار دادند  2008ژانویه 

بدون این که بگویند وزن محموله چه 
تنها گفته اند درجه . اندازه بوده است 

  . ن بسیار باال بوده است آعشع تش
پتر زیمرمن، متخصص مسائل مربوط      

به انتشار سالح هسته اي، در کالج 
ماجرا  : پادشاهی لندن، می گوید 

این امر که . ور است آبالقوه نگرانی 
ترن از سه کشور عبور کرده است تا 

کشف شود، حاکی از  137ماده سزیوم 
ت در بلبشوي حاکم بر این کشورها اس

ورده هاي مورد آنچه به کنترل فرآ
سزیوم . داد و ستد مربوط می شود 

یک ایزوتوپ کامل براي حمله   137
. هاي تروریستی رادیولوژیک است 

زیرا اشعه هاي گاماي بسیار قوي ساطع 
زاد می تواند آمی کند  که در هواي 

به شعاع چندین متر پخش شود و حتی 
سیار کم ب. از زره نازك نیز عبور کند 

احتمال می رود که ایران در صدد 
تحریم .  بوده باشد  137خرید سزیوم 

  .نمی شود  137ایران شامل سزیوم 

خبرها و نظرهاي دو :  انقالب اسالمی 
فصل اول این مجموعه به خواننده امکان 
می دهد رویه خامنه اي و مافیاها و  

  محافظه کارها و اصالح طلبها را در مورد 
  : روشن تر بینند» ت انتخابا« 
  

انتصابات به جاي 
اعتباردادن  ،انتخابات

و اعتبار گرفتن از 
مجلس، مجلسی از 

  ... :نکره ها و
  
  

خامنه اي تقاضاي نظارت بین * 
المللی بر انتخابات را بی شرمانه 

  :می خواند اما 
  
خامنه اي تقاضاي  نظارت بر  ◄

انتخابات را از سوي دکتر یزدي،  بی 
  : یف می کند اما شرمانه توص

بر اساس قانون اساسی،  نظارت بر     
انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است 
که از پایه هاي والیت مطلقه فقیه می 

آیا او : اما سئوال از  خامنه اي . باشد 
با نفس نظارت مخالف است یا اینکه با 
بعضی نظارت ها موافق است و با بعضی 

نماید  نظارت ها مخالف ؟ این طور می
که او، بنا بر مصلحت، نظارت ها را 

با برخی از . تقسیم بندي کرده است 
.  نها موافق است و با برخی مخالف آ

  : در حقیقت 
او در سال گذشته جهت استقرار یک ●

: دولت در سرزمین هاي فلسطین گفت 
ما خواهان برگزاري یک انتخابات 

زاد در سرزمین هاي اشغالی هستیم آ
همه گروهها و تحت که با حضور 

نظارت سازمانهاي بین المللی انجام 
ن آن شرایط و براي آدر . گیرد 

کشور، انتخابات اگر زیر نظر سازمانهاي 
بین المللی باشد ایرادي ندارد، ولی در 
مورد ایران، همان تقاضا توهین به 

  .  مردم و بی شرمانه می شود
اما  باید به اطالع خامنه اي  رساند  ●

یر چشم او، چند هفته قبل، که در ز
انتخاباتی، تحت نظارت یک سازمان 

 .خارجی به نام فیفا برگزار شد 
در انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال     

  ایران، 
فیفا براي تشخیص کاندیداهاي  –اول 

ریاست فدراسیون فوتبال ایران وارد 
در اولین گام بر اساس .  عمل شد 

 بادي راآتشخیص خود، صالحیت علی 
  .رد کرد 

هیات نظارت بر انتخاب ریاست      
فدراسیون با توجه به تمام مقاومت 
هایی که احمدي نژاد و رئیس سازمان 
تربیت بدنی کرد مانند اصالح طلبان 
در آخر مجبور به پذیرش راي 
استصوابی نظارت فیفا شد و کاندیداي 

  .نظام از صحنه رقابت ها خارج گشت 
فیفا براي  اعضاي هیات نظارت  –دوم 

انجام انتخابات، پس از بررسی 
صالحیت کاندیداهاي این مقام وارد 
ایران شدند و در میان سالم و صلوات 
ریاست محترم سازمان تربیت بدنی و 
معاون ریاست جمهوري،  مهندس علی 

بادي،  به  هتلی در تهران برده شدند آ
ماده نظارت بر انتخابات آنها را آو

انتخابات، علی  کردند و تازه بعد از
بادي میهمانی شامی را هم با حضور آ

نان در هتلی در تهران آدیگران براي 
  .برپا کرد 

هیات نظارت فیفا بعد از شرکت  –سوم 
در انتخابات و انتخاب رییس فدراسیون 

ن را تایید کرد و ایران آفوتبال ایران، 
نیز بعد از تایید،  ریاست فدراسیون را 

  .د به کفاشان واگذار کر
این سئوال از خامنه اي محل پیدا      

ن انتخابات که تحت  آیا  آ: می کند 
نظارت فیفا انجام شد، عملی بی شرمانه 
بود یا نبود ؟  اگر بود چرا پذیرفت و 
اگر نبود، چرا نظارت بر انتخابات 
مجلس که مهم تر است، بی شرمانه می 
شود ؟  البته اگر ترس از این نبود که 

فوتبال ایران اخراج شود،  فدراسیون 
ن نظارت نیز بی شرمانه خوانده می آ

  .شد 
در انتخابات سال گذشته میالدي در  ●

ترکیه از سوي ایران برخی مقامات 
ن آسیاسی جهت نظارت بر انتخابات به 

کشور رفتند تا در مورد چگونگی 
برگزاري انتخابات و تایید صالحیت 
 کاندیداها نظارت کنند و این کار از
  . نظر نظام والیت فقیه  بی شرمانه نبود

و اینک برخی از نمایندگان مجلس      
ترکیه از دولت ایران خواسته اند به 

نها اجازه داده شود نمایندگانی را آ
براي نظارت بر انتخابات به ایران 

ایران به این تقاضا  پاسخ . بفرستند 
  .نداده است 

ژانس بین آاما نظارت کامل بازرسان  ●
المللی انرژي اتمی بر کلیه عملکرد 
ایران در سایت هاي نطنز و اراك و 
اصفهان، گویا از نظر خامنه اي  بی 

از سه ماه قبل، کلیه . شرمانه نیست
فعالیتهاي هسته اي ایران، به طور 

ژانس قرار آکامل، زیر نظر بازرسان 
نها با نصب دوربین هاي آگرفته اند و 

کار  مخصوص در کلیه این سایت ها
نظارت بر فعالیتهاي اتمی  را بر عهده 

  .  گرفته اند 
» رهبر « بدین قرار، هر زمان       

نظارت را خوب بداند خوب است و 
. ن بد بداند  بد است آهر زمان که 

نان آاین ربطی به مردم و توهین به 
ندارد به استبداد و خودکامگی او ربط 

اما اگر مردم بر حق حاکمیت . دارد 
ن حق  آبها قائل بودند و نسبت به خود 

به اندازه عالقه به فوتبال،  عالقه و 
خود صاحب . حساسیت نشان می دادند

سرنوشت خویش بودند و خودکامه اي 
نیز نبود که وقتی تحت فشار است به 
نظارت تن بدهد و وقتی تحت فشار 
نیست و نظارت را مانع انتخابات قالبی 

  . واندن را بی شرمانه بخآمی یابد، 
در کشوري که شوراي نگهبان      

جانشین مردم  در تمامی مراحل 
انتخابات می شود، از انتخاب نامزدها و 

ن، انواع آنان و بعد از آتایید صالحیت 
نکه مردم از میان تصویب آتقلبها براي 

صالحیت شده ها نیز نتوانند انتخاب 
کنند و وقتی با وجود تقلبها، نامزدي 

راي آل به ابطال ورد، توسآرأي 
صندوق ها براي جلوگیري از انتخاب 

مانند ابطال راي علی رضا (ن نامزد، آ
رجایی و جاي او را به حداد عادل 

و تازه مجلسی تشکیل می شود )  دادن 
که اختیاري از خود ندارد، شرکت در 
دادن رأي جز این چه معنا می دهد 
که بی اختیار و تسلیم قیمها هستیم حتی 

  !ها که می کنند در تقلب
  7در صفحه 

  

   یکه تاز
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نمایندگان مجلس هشتم از « * 
می » انتخاب «میان چه کسانی 

  :شوند 
    

مار تهیه شده در انتخابات آبنا بر    
  ینده آمجلس 
  پاسدار باز نشسته 70حدود  ●
  تن از اعضاي قوه قضاییه 34حدود  ●
  تن از واواکی ها   30حدود   ●
ه ها تن از رؤساي دانشکد 60حدود  ●

و دانشگاهها که منصوب حکومت 
  احمدي نژاد هستند 

  تن از روحانیون  55 ●
پزشک ، ( تن از متخصصان  ۶٠● 

  ... ) مهندس و
تن از آموزش و پرورش  50حدود  ●
  و
تن از نمایندگان دوره  240حدود  ●

  .قبلی نیز ثبت نام کرده اند
ینده  از میان این آاعضاي مجلس      

به قول . اهند شدخو» انتخاب « عده 
 170محصولی، مشاور احمدي نژاد، 

نفرشان از طرفداران حکومت احمدي 
  !نژاد خواهند بود 

  
وقتی می خواهند اینطور * 

جلوه دهند که مجلس کاره 
ایست، از احمدي نژاد مایه می 

  :گذارند 
    

موقعیت احمدي نژاد، براثر      
مخالفت هایی که نمایندگان مجلس به 

زون با او می کنند،  روز به طور روز اف
در جلسه علنی . روز نازل تر می شود 
مجلس » رییس « مجلس، حداد عادل، 

نامه احمدي نژاد  به مجلس و نامه 
خود به خامنه اي و پاسخ خامنه اي را 

احمدي نژاد  مصوبه .  به خود، خواند 
مجلس در مورد هزینه هاي گاز رسانی 
غایر به روستاها و شهرهاي کوچک را م

زیرا بنا بر .  با قانون اساسی دانسته است
قانون اساسی، مجلس نمی  75اصل 

پیشنهادي که نمایندگان ( تواند طرحی 
را  تصویب ) خود به مجلس می دهند 
مد عمومی و آکند که موجب تقلیل در

یا افزایش هزینه عمومی شود مگر این 
مد و یا آکه طریق جبران کاهش در

  . ن کند افزایش هزینه را معی
نامه می » رهبر « مجلس  به »  رئیس « 

« نویسد  و کسب تکلیف می کند و 
هم  الزم نمی بیند ببیند » رهبر 

وارد » رئیس جمهوري « اعتراض 
هست و طرح مصوب مغایر قانون 

» رئیس « به . اساسی هست یا نیست 
قانونی که : مجلس پاسخ می دهد 

مراحل تصویب خود را طی کرده 
« . ي همه الزم االجرا استاست برا

مغایرت طرح »  رئیس جمهوري 
: مصوب را  از یاد می برد و می گوید 

الخطاب و براي همه ل قول رهبر فص
  ! بیچاره قانون اساسی .  مطاع است 

از وقتی که احمدي نژاد بخشی از      
تقصیر تورم را به گردن مجلس 
انداخت،  در چند خاك ریز، میان او 

ف روي داد و او ضربه و مجلس مصا
  :خورد 

احمدي نژاد بر این  نظر بود که     
اگر از یک خاکریز عقب نشینی کند 
باید خاکریز هاي دیگر را واگذار کند، 

نهم در آپس تن به مصاف با مجلس، 
نظام والیت « و نیز » انتخابات « دمادم  

  :برو دادن به مجلس، داد آبه » فقیه 
ژاد ن خاکریزي که احمدي نآ ●

کوشید نگذارد به تصرف مجلس 
ید، خاك ریز تغییر ساعت کار آدر

باالخره بعد از کلی .  بانکها بود 
درگیري با مجلس،  مجلس رأي به 

این رأي . تغییر ساعت کار بانکها داد
  موجب تضعیف 

  . شد » رییس جمهوري « 
دومین خاکریزي که احمدي نژاد  ●

ن آاز دست داد و در نامه خود به 
ه کرده است،  تغییر ساعت در اشار

در دو سال . فروردین و پاییز است 
گذشته، احمدي نژاد تالش می کرد به 
نمایندگان مجلس مافیا ها این اجازه را 
ندهد که در ابتداي سال و در میانه 
.  سال تغییراتی در ساعت ایجاد کنند

اما با توجه به صدهامیلیون تومان زیان 
« ورد، آمی که عمل احمدي نژاد ببار 

به این نتیجه رسیدند که » نمایندگان 
به حرفهاي رییس جمهور گوش ندهند 

نها تصویب کردند که از ابتداي آ. 
امسال، ساعت کشور یک ساعت تغییر 

به »  رییس جمهوري « تقالي . کند
جائی نرسید و طرح تصویب شد و قرار 
است از ابتداي امسال ساعت کشور 

رئیس « تضعیف این مصوبه . تغییر کند 
  .را بیشتر کرد » جمهوري 

سومین خاکریز  تصویب طرح  ●
استقرار مجدد شوراهایی بود که 

.  نها را  منحل کرده بود آاحمدي نژاد 
. از جمله شوراي پول و ارز کشور 

  زمانی که احمدي نژاد 
مجلس را مقصر گرانی و » نمایندگان « 

افزایش بی رویه پول در کشور خواند،  
ن زمان در آدگان مجلس که تا نماین

باره  انحالل شوراي پول و ارز کشور 
سکوت کرده بودند، تصمیم به استقرار 
مجدد این شورا گرفتند تا  در برابر 
تصمیمات بی رویه احمدي نژاد 

زیرا براي اینکه . ایستادگی کنند 
احمدي نژاد خودکامه تصمیم بگیرد و 
عمل کند، این شورا را منحل کرده 

  .بود 
چهارمین خاکریز طرح گاز رسانی  ●

. به روستاها و شهرهاي کوچک بود 
مجلس در روزهاي گذشته طرحی را 
به تصویب رساند و احمدي نژاد، در 

 75ن را مغایر اصل آنامه به مجلس، 
در این مصوبه، . قانون اساسی دانست

مجلس از حکومت خواسته است با 
واگذاري مبلغی از پولهاي باقی مانده 

ت به اجراي طرح هاي گاز رسانی دس
» رئیس « .  به شهرها و روستاها بزند 

مجلس که ماهها است با احمدي نژاد 
در اختالف است، فرصت را بر وارد 

« کردن ضربه به او، مغتنم شمرد و به 
عارض شد که احمدي نژاد » رهبر 

« . قانون مصوب را اجرا نمی کند 
هم توي دهن احمدي نژاد زد » رهبر 

.  
نکه مقصود اصلی اعتبار دادن به آبا  

است و » انتخابات « ستانه آمجلس در 
خامنه اي و دستیارانش می خواهند به 

« صورت سازي، براي مجلس و 
اعتبار دست و » نمایندگان اصول گرا 

رئیس « پا کنند، اما با سلب اعتبار از 
است که می خواهند به » جمهوري 

  . مقصود خود برسند 
مدي نژاد که به دلیل خود اح      

شیفتگی گمان می برد هر کارکه می 
کند به صواب  است،  به این نتیجه 
رسیده بود که در کشور خیلی ها با 

اما هنوز . کارهاي وي مخالف هستند 
باور نمی کرد اکثریتی با او مخالف 

این روزها او متوجه شده است . باشند 
که بسیاري از افرادي که او را فردي 

ید می دانستند به این نتیجه رسیده مف
اند که او با کشور و مردم صادق نبوده 

بسیاري از طرح ها وکارهایش .  است
  . به زیان کشور بوده اند

 87پنجمین خاکریز، بودجه سال  ●
در مقام » نمایندگان « . کشور است 

مخالفت با کلیات الیحه بودجه 
هرگاه از سوي . پیشنهادي وي هستند 

ي امر به سکوت و تسلیم نشوند، خامنه ا
در واقع، . ن مخالفت خواهند کرد  آبا 

با بررسی الیحه  » نمایندگان « 
پیشنهادي وي، به این نتیجه رسیده اند 
که او قصد دارد، با تصویب رساندن 

ینده، مال مردم را، آالیحه بودجه سال 
با خیال راحت، خرج تبلیغات بسود 

  .خود کند
نزدیکان خود  هاشمی به یکی از ◄

دانم ما چه گناهی  نمی:  گفته است 
ایم که عقوبتش این بوده  مرتکب شده

  .نژاد شویم  که گرفتار احمدي
یا براستی هاشمی آ: انقالب اسالمی

رفسنجانی نمی داند کدام خیانتها و 
جنایتها و فسادها را کرده است ؟ او نمی 
داند او و گروه استبدادیان، در پی سازش 

ا گروه ریگان و بوش بر سر پنهانی ب
را تدارك  60گروگانها کودتاي خرداد 

دیده اند و موجبات ادامه جنگ را و 
ورده آاستقرار استبداد تبهکار را فراهم 

 اند؟ 
  

توأم کردن تحصیل اعتبار * 
براي مجلس با سلب اعتبار از 
احمدي نژاد و برخورد با مانع 

» رهبر « بزرگ که بی اعتباري 
  : او است و هواداران 

  
از وزارت کشور کسب اطالع شد  ◄

مده و آکه  بر اساس بررسیهاي بعمل 
سنجش افکار انجام شده ، گروه 

مجلس بد » انتخابات«احمدي نژاد در 
مانند  . طوري به زمین می خورد 

در دو انتخابات قبلی . انتخابات شوراها 
این . هم این گروه شکست خورد 

این .  ت ن دو مهمتر اسآانتخابات از 
هم متوجه »  اصول گراها « امر را 
به همین دلیل است که از .  شده اند

ینده آحاال برخی ها را براي انتخابات 
  .ریاست جمهوري معین  کرده اند 

هنوز به طور قطع نمی توان گفت      
پیروز می » انتخابات« چه گروهی در 

نند که آاما عالئم  حاکی از . شود 
نها آي، بخصوص گروه طرفدار رهبر

که خود را طرفدار احمدي نژاد نیز 
می دانند،  در وضعیت بسیار بدي قرار 

هر کاري می کنند نمی . گرفته است 
توانند میان مافیاها وحدت به وجود 

اگر وضعیت بهمین منوال پیش . ورند آ
برود، نامزدهاي این گروه قطعا در 

بنا بر .  انتخابات شکست خواهند خورد 
بعضی افراد از هم اکنون، در شواهد،  

ینده آتدارك انتخابات جمهوري 
حتی گفته می شود الیحه  .  هستند 

بودجه که  احمدي نژاد به مجلس 
داده است، به ترتیبی تهیه شده است 

زیرا . که دست او بطور کامل باز باشد 
نمایندگانی «ینده، آمی داند به مجلس 

وارد می شوند که  ممکن است مانع » 
  .  هاي احمدي نژاد  شوند کار
براي مقابله با این وضعیت، تنها       

و گروههاي » رهبر « راهی که براي 
طرفدار او مانده است، رد صالحیتها 
است و این کار نیز ناقض اعتباربخشی 

  :به مجلس است
  

خامنه اي به خاتمی گفته * 
  : است 

  
: خامنه اي به خاتمی گفته است  ◄

از نمایندگان ن دسته آصالحیت  
مجلس ششم که بخاطر رد صالحیتها، 
اعتصاب کردند و در مجلس متحصن 

  !شدند،  بهیچ رو تأیید نخواهد شد 
او سرمست غرور از ضعف امریکا و      

اطمینانی که یافته است از عدم حمله 
نظامی حکومت بوش به ایران و غافل 
از امکان حرکت مردم با مشاهده 

جی، بشیوه کاسته شدن از خطر خار
شاه سابق، می خواهد بساط حزب 

از این رو،  .  رستاخیز را بگستراند 
همان جواب رد  به خاتمی را به 
هاشمی رفسنجانی و کروبی نیز داده 

بنا بر اطالع،  به طرفداران . است 
هاشمی رفسنجانی ابالغ کرده اند 
هرگاه قدم پیش گذارند، پرونده 

. ت هاشان را به جریان خواهند انداخ
اصالح «کروبی گمان برده بود بلحاظ 

بودن گردانندگان » طلب و میانه رو
حزبش، نامزدهایش رد صالحیت 
. نخواهند شد و رد صالحیت شدند 

اطرافیانش می گویند شیخ را دور زده 
: اند اما  نزدیکان خامنه اي می گویند 

نطور که دلش خواسته آقا را آاو حرف 
  ! است تعبیر کرده است 

اصول «ن آن بار که حکومت از ای ◄
است، مقرر است وزارت کشور » گراها 

صالحیت ها را ) هیأت هاي اجرائی ( 
« رد کند تا که وزر وبالش دامن 

کار به .  را نگیرد » شوراي نگهبان 
جائی رسیده است که اعتماد ملی 

بسته » شوراي نگهبان « امیدش را به 
  ! است که رفع ستم کند 

، هنوز نوبت به 86بان آ 3تا   ◄
شوراي نگهبان نرسیده، هیأت هاي 
اجرائی حدود یک سوم نامزدها را به 
ترتیبی  رد صالحیت کرده اند که به 

در دو سوم » روحانیون مبارز « قول 
حوزه، رقابتی میان گروه بندي هاي 

  .متعلق به رژیم نیز وجود ندارد 
سید ناصر قوامی که در مجلس  ◄

وقی و قضائی ششم، رئیس کمیسیون حق
بهمن  3فتاب آ( بوده است، گفته است 

هاي  توجه به رد صالحیتبا « ): 
هاي اجرایی،  غیرمنصفانه هیات

طلبان  اي براي مشارکت اصالح زمینه
در انتخابات مجلس هشتم وجود 

 .»ندارد
، سازمان 86دي ماه  27در  ◄

مجاهدین انقالب اسالمی نامه سرگشاده 
به اشاره زمینه اي به خامنه اي نوشته و 

سازي رد صالحیتها و بدین قصد، حمله 
هاي تبلیغاتی به اصالح طلبان را زیر 
سر او دانسته و در پایان نامه به او 

  :ور شده است آیاد
کنیم که فعالیت  صادقانه عرض می«    

و پرچمداري منابر جمعه و رسانۀ ملی و 
به ویژه روزنامۀ کیهان که به وسیله 

شود در  ی اداره مینماینده حضرتعال
تخریب اصالح طلبان، تحمل حقایق 
تلخ سابق الذکر را بر ما دشوارتر 

بدون شک این روش و منش . سازد می
جز وهن رهبري و دامن زدن به 

ها در جامعه نتیجه  ها و بدبینی شائبه
به گمان ما نهادها و . دیگري ندارد

کیهان که در   مؤسساتی نظیر روزنامۀ
مواضع بیت رهبري  جامعه به انعکاس

مشهورند، باید رفتار و عملکردي به 
تر از این داشته باشند و  مراتب مسئوالنه

حرمت و احترام این نهاد با فخامت را 
 ». بدارند  بیش از دیگران پاس

بهزاد نبوي، در مصاحبه با اعتماد  ◄
تالش ما « : گفته است) بهمن  4( ملی 

این است که در انتخابات شرکت 
وقتی در انتخابات حضور پیدا . کنیم

نمی کنیم که امکان رقابت انتخاباتی از 
  .ما سلب شود

کرسی از  190اگر ما ببینیم تکلیف    
قبل روشن شده است فقط می شویم 
هیزم تنوري که آقایان قصد دارند در 

ن آآن براي خود نان بپزند، در 
تالش ما براي ثبت . شرکت نمی کنیم 

رایط به همین نام گسترده واجدین ش
دلیل بود که می خواستیم بعد از 
مرحله تایید صالحیت ها ببینیم تعداد 

، چند نفر است »کشته ها و زخمی ها«
و چند نفر در صحنه باقی مانده اند و 
ببینیم براساس آنها می توان لیست 

حاال باید . اصالح طلبان را بست یا خیر
جلو رفت و دید که نتیجه کارهاي 

رایی و نظارت چه هیات هاي اج
خواهد بود؟ اگر نظیر مجلس هفتم 
باشد طبیعی است که امکان بستن 

  » .لیست براي ما باقی نمی ماند
عارف، معاون اول رئیس جمهوري  ◄

( در حکومت خاتمی گفته است 
احتمال « ) : 86بهمن  4همبستگی 

طلبان از شرکت در  انصراف اصالح
: او گفت. انتخابات وجود دارد

لبان انتخابات را تحریم ط اصالح
نکردن  کنند اما احتمال شرکت نمی

مانده در انتخابات  کاندیداهاي باقی
مطرح است، چرا که ما با نظام قهر 

کنیم ولی شرکت نکردن  نمی
طلب در این  کاندیداهاي اصالح

انتخابات باعث خواهد شد تا مردم 
تر  کاران را شفاف نتیجه عملکرد محافظه

  ».ببینند
بدین قرار، شرکت : اسالمی انقالب 

نکردن در انتخابات موجب شفاف تر 
. شدن عملکرد محافظه کاران می شود

پس اینهمه دروغ در بی فایدگی 
ن، از چه رو آتحریم و بسا مضر بودن 

  بود ؟ 
بهمن، جبهه مشارکت، با  4در  ◄

مشاهده رد وسیع صالحیتها، بیانیه اي 
 با: ن، از جمله گفته است آصادر و در 

  اعالم نتایج اولیه بررسی صالحیت
نامزدهاي نمایندگی هشتمین دوره 
مجلس شوراي اسالمی شاهد رد 

سابقه نامزدهاي  صالحیت گسترده و بی
هاي اجرایی  انتخاباتی توسط هیأت

بدون شک می توان گفت که . بودیم
العموم  این میزان رد صالحیت که علی

نه بر مدار قانون بلکه متأثر از اعمال 
هاي باندي و  ها و گرایش فوذ سلیقهن

هاي اجرایی بوده  جناحی در هیأت
است تا کنون در هیچ یک از 

هاي پیشین سابقه نداشته است و  دوره
هاي اجرایی نامزدهاي غیر  هیأت

کردند،  همفکر با خود را تأیید می
هاي  همواره بار اصلی رد صالحیت

اي بر عهده  گسترده جناحی و سلیقه
ارت شوراي نگهبان بوده هاي نظ هیأت
  .است

...  
این بار اما همانگونه که از پیش روشن 
بود با انتخاب یکسویه معتمدان و 
اعضاي هیأت اجرایی از میان 
تندروترین افراد وابسته به جناح حاکم 
و در رأس آنها انتخاب یک فرمانده 
نظامی به عنوان رئیس ستاد انتخابات، 

اي  هتمام بار ردصالحیت گسترده و فل
نامزدهاي انتخابات تنها به جرم 
ناهمسویی با دولت نهم و جریان 

هاي اجرایی به  حاکم، توسط هیأت
ها و  جاي آورده شد و بر نگرانی

هایی که پیش از این بارها  دغدغه
نسبت به آن هشدار داده بودیم صحه 

  .  گذارد
...  

  جبهه مشارکت ایران اسالمی با ابراز
  8در صفحه 

   یکه تاز
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ول داشتن چنین تأسف از معم 
هایی در نظام جمهوري اسالمی،  رویه

ضمن محکوم کردن اقدامات 
اندازي  غیرقانونی و غیر حقوقی ودست

هاي اجرایی جناحی، به حیثیت  هیأت
و عرض و آبروي بسیاري از 

هاي محترم، موجه  ها و چهره شخصیت
و مورد اعتماد و اقبال مردم و 

اي و گسترده آنان،  ردصالحیت فله
دلسوزان نظام و مسئوالن همه 
رتبه را به تالش براي بازگرداندن  عالی

روند انتخابات مهم مجلس هشتم بر 
مدار انتخاباتی عادالنه، آزاد و سالم و 

هایی که  اعاده حق و حیثیت از نامزد
هاي باندي و  نظري تنها بر مبناي تنگ

آنان رد شده است   اي صالحیت سلیقه
از هیچ خواند و در این جهت  فرامی

هاي  کوششی فروگذار نکرده تمام راه
قانونی را براي بازگرداندن اعتبار به 
انتخابات هشتمین دوره مجلس شوراي 

گیرد و در کنار سایر  می اسالمی پی
مؤتلفان خود در ستاد ائتالف 

طلبان در مورد سرنوشت این  اصالح
  .انتخابات تصمیم جمعی خواهد گرفت

گفته  رمین آبهمن، محسن  3در   ◄
مجلس ششم از جمله حوادثی « : است 

ها تکرارشدنی  است که به این زودي
نقاط عطف در تاریخ کشور یک  .نیست

هاي بعد فعال  افتاد و تا سال بار اتفاق می
جزو مجالسی است که باید در تاریخ 
انقالب دنبال آن گشت و راجع به آن 

ترکیب مجلس هشتم و . بحث کرد
وامل متعدد اتفاقات آن بستگی به ع

هنوز مشخص نیست که شوراي . دارد
نگهبان چگونه عمل خواهد کرد و 

 ».انتخابات آزاد باشد یا نه 
...  

اوضاع و شرایط داخلی و خارجی «      
اي پیش رود که  تواند به گونه می

گیرانه در  هاي کنترلی و سخت سیاست
تواند به  انتخابات اعمال شود یا می
آقایان  سمت و سویی پیش رود که

ناگزیر شوند مقداري فضا را بازتر 
هاي مختلف باید گفت  در فرض. کنند

اما اگر شرایط . افتد چه اتفاقی می
همین باشد که امروز هست، یعنی این 

ها براي  هشدارها و خط و نشان کشیدن
ها و وضع نارضایتی جامعه  ردصالحیت

طلبان و جناح مقابل  و وضعیت اصالح
رم این است که گونه باشد، تصو این

جریان حاکم اقتدارگرا مثل انتخابات 
ي قضیه است اما به هر  شوراها، بازنده

حال ترکیب مجلس ترکیب متکثري 
اگر همین امروز انتخابات . خواهد شد

برگزار شود مجلس هشتم هیچ 
فراکسیون اکثریت قاطع که بتواند نظر 

هاي دیگر مجلس  خود را بر بخش
هد آمد و تحمیل کند به وجود نخوا
 » .ساختار متکثري خواهد داشت

مجلس ششم مجلسی : انقالب اسالمی 
بود که در اصالح رژیم، در جهت تقویت 
. جمهوریت، کاري از دستش ساخته نشد 
  در عوض، اختیارات جامه عمل نپوشیده 

براي . جامه عمل پوشیدند » رهبر « 
دادگاه غیر قانونی روحانیت بودجه 

اي شوراي نگهبان بودجه ه. تصویب کرد 
و سازمانهاي فراوان وابسته به والیت 

خیانت به حقوق ملی . مطلقه را باال برد
 20پیشنهاد ( ایران در دریاي خزر 

در زمان این مجلس و در ) درصد سهم 
بحران اتمی . حکومت خاتمی انجام شد 

و ...  در دوره این مجلس ایجاد شد و
خر هم  در جلوگیري از رد آدست 

ها، در مجلس تحصن گزید و  صالحیت
در کشوري که .  کاري از پیش نبرد 

مردم بر حاکمیت حقی ندارند، مجلس 
نها باشد، آزاد آاگر هم براستی منتخب 

   . یکی از ابزار استبداد مطلقه می شود
رمین گفته آبهمن، محسن  4در  ◄

نظر سازمان  شرایط رقابتی از « : است 
ائه لیست این است که نه تنها قادر به ار

انتخاباتی نباشیم بلکه رد صالحیت ها 
که نتوانیم لیست  به گونه اي باشد 

با لیست هاي دیگر » قادر به رقابت«
در این صورت در انتخابات . ارائه دهیم

  .»کرد  شرکت نخواهیم 
نها که آاحمدي نژاد گفته است 

صالحیت نداشته اند چرا نامزد شدند تا 
ن در پاسخ رمیآ. صالحیتشان رد شود؟ 

من اعالم می کنم : او گفته است 
کسانی شایسته شماتت هستند که که 

را به  "اصل میزان راي ملت است"
بدل  "میزان راي یک تن است"

  .کرده اند
کسانی شایسته شماتت هستند که 
درخارج اعالم می کنند که ایران در 
دوره ریاست جمهوري آنها آزادترین 

هشتاد دوران را سپري می کند اما 
درصد از منتقدین خود را در انتخابات 

  .رد صالحیت می کنند
کسانی شایسته شماتت هستند که به 
اندازه متحدان کمونیست وسوسیالیست 
خود تحمل دموکراسی وانتخابات آزاد 

  .را ندارند
کسانی شایسته شماتت هستند که با 
عملکرد خود در انتخابات ملت بزرگ 

فغانستان، ایران را در برابرمردم ا
  .بولیوي ونیکاراگوئه شرمسار کرده اند

نها که آبدین قرار، : انقالب اسالمی    
زیر علم والیت فقیه رفتند و اسباب 
استقرار والیت مطلقه فقیه را فراهم 
کردند، بیشتر از همه در خور شماتت 
هستند و بجا است خود را نقد کنند و 

  . محدوده رژیم را ترك گویند
، در دیدار با اعضاي 86ن بهم 6در  ◄

ستاد ائتالف اصالح طلبان ،محمد 
سابق گفته » جمهور  رییس« خاتمی،
هاي اجرایی در این  هیات: است 

مرحله از انتخابات به تسویه عجیبی در 
نیروهاي مومن، شایسته و داراي شانس 
 ...پیروزي در انتخابات دست زدند

هاي اجرایی نه تنها  اقدامات هیات
طلب می شود  هاي اصالحشامل نیرو

بلکه بسیاري از نیروهاي مستقل و 
مجرب نیز تاکنون از امکان حضور در 

در وضعیت ... اند انتخابات محروم مانده
ها امکان  فعلی نه تنها در اکثر حوزه

هاي سیاسی وجود  رقابت بین گروه
اي است که  ندارد بلکه وضعیت به گونه

نیروهاي مستقل هم امکان رقابت 
بدین ترتیب، مهمترین شرط . دندارن

انتخابات خوب و ارزشمند یعنی رقابت 
منتفی شده، امري که یقینا مورد نظر 

 .مقامات عالیرتبه نظام نخواهد بود
بهمن، در خانه هاشمی  6در  ◄

رفسنجانی جلسه اي با شرکت او و  
براي بررسی مسایل « خاتمی و کروبی 
. تشکیل شده است » مربوط به انتخابات

این جلسه، رد صالحیت گسترده  در
نامزدهاي اصالح طلب مورد بررسی 
قرار گرفته و شرکت کنندگان ضمن 
ابراز نگرانی از وضعیت بوجود آمده، 
تصمیم گرفته اند براي تصویب 

طلب،  صالحیت  نامزدهاي اصالح
بخصوص  نامزدهاي داراي تجارب 

  . مدیریتی باال، بطور پیگیر بکوشند
است  کمیته مشترك  و نیز مقرر شده   

ستادهاي مختلف انتخاباتی اصالح 
طلب تشکیل شود و اعتراض به رد 

هاي غیر از  صالحیت نامزدهاي حوزه
تهران را موضوع کار کند و براي تایید 
صالحیت نامزدهاي اصالح طلب با 

  . هدف ایجاد وضعیت رقابتی بکوشد 
بهمن، کروبی گفته است این  9در  ● 

اشته اند که اسباب سه تأکید بر این د
مشارکت حداکثر مردم را در انتخابات 

زیرا ضد انقالب می . ورند آفراهم 
  !کوشد انتخابات را کمرنگ کند 

بهمن،  محمد عطریانفر با  9در  ◄
کامالً مطمئن است : تاکید گفته است 

که این مذاکرات بی نتیجه خواهد 
به «: ابطحی هم نیز گفته است »  .بود

ن مذاکرات اعتقاد دارد بی  نتیجه بود
و نتیجه البی ها را به سود افراد 

می  )بخوانید غیرافراطی(غیرشاخص 
  ».داند
قرار است این سه با خامنه اي دیدار  ●

با هم یا یکی به نمایندگی سه . کنند
برخی احتمال داده اند دیدار .  تن

  موجب شود 
معدودي از »  بطور قطره چکانی« 

بسیاري بر بی صالحیتها تأیید شوند و 
نتیجه بودن دیدار و گفتگو با خامنه اي 

چرا که هم تمایل او . تأکید می کنند 
و مافیاهائی که خامنه اي را اداره می 
کنند، می دانند بدون رد وسیع 
صالحیتها، مجلس دلخواهشان تشکیل 

  .نخواهد شد 
مجمع «، 1386بهمن  11در  ◄

در بیانیه خود، گفته » روحانیون مبارز 
همچون همه نیروهاي مومن و :  ت اس

خدمت گذار تصمیم به شرکت فعال 
و جناح در انتخابات و دعوت مردم 

هاي مختلف سیلسی براي حضور 
گسترده دراین عرصه راداشت که با 
وضعیت پیش آمده امکان حضور 

چه اینکه .فعاالنه از او سلب می شود
بدون داشتن کاندیداي مورد قبول 

کان شرکت در دربیشتر حوزه ها، ام
بدیهی است .انتخابات میسر نخواند بود

حضور در انتخاباتی که از هم اکنون 
حوزه ها مشخص شده و  3/2تکلیف 

امکان حداقل رقابت وجود ندارد، بی 
انتظار می رود با اصالح . معنی است

آنچه در مرحله نخست انجام گرفته، 
زمینه احقاق حقوق شهروندي عناصر 

فعال براي ما و خدمتگذار و مشارکت 
همه نیروهاي عالقه مند در انتخابات 
فراهم شود تا هم دشمنانی که نمی 
خواهند انتخاباتی پرشور برگزار شود، 
مایوس شوند و هم وفاداران به انقالب 
و نظام اسالمی بتوانند با اشتیاق در 

 . صحنه سرنوشت حضور یابند
  

کاستن از شمار واجدان حق * 
که  رأي، تقلب دیگري است

  . یکباردیگربدان نیازمند شده اند 
  
رژیم والیت مطلقه فقیه، با وجود  ◄

ن، اظهار » آبزرگان « اینکه  بعضی از 
می کنند راي مردم ارزش ندارد،  اما 
هر بارکه زمان انتخابات می شود، از 
ترس اینکه مبادا تعداد شرکت 
کنندگان در دادن رأي بقدري کم 

ر سئوال شود که مشروعیت رژیم را زی
ببرد،  زمین و زمان را به هم می بافند 
تا شمار دارندگان حق رأي را کمتر از 

  :میزانی که هست نشان دهند
کم و زیاد کردن سن راي  - 1

یکی از شگردهاي کار  :دهندگان
خامنه اي و دستیاران او اینست که  
هنگام انتخابات، بعد از بررسی میزان 

هاي محبوبیت نامزدهاي خود و نامزد
رقیب، سن و سال شرکت کنندگان را 

در انتخابات . کم و زیاد  می کند 
ریاست جمهوري،  به دلیل نیاز به رأي 
افراد کم سن و سال و نیاز به تأمین 

راي مورد نیاز خود، با رأي  دانش آ
موزان و کم سن و سالهاي دیگر، سن آ

 15سال به  18رأي دهندگان را از 
،  باز هم بنا بر و حاال. سال تقلیل دادند 

مصلحت نظام، یعنی اطمینان از شکست 
نامزدهاي خود، می خواهند درصد 
. دارندگان حق رأي را کاهش بدهند

: کشور گفته است » وزیر « از این رو، 
میلیون نفر  43رأي دهندگان کشور 

  :هستند 
سازمانهاي مسئول میزان راي  - 2

دهندگان را،  بنا بر مصلحت نظام  
داد افراد واجد شرایط راي همواره تع

دادن را کم اعالم می کنند تا بعد از 
انتخابات بگویند در صد کسانی که در 
انتخابات شرکت کرده اند باال بوده 

از این رو، هر زمان که به . است 
انتخابات نزدیک می شویم عالوه بر 

مار کشور و سازمان ثبت و آسازمان 
احوال کشور،  افرادي مانند حسین 

عتمداري نیز، بنا بر نیاز رژیم، شمار شری
« در . واجدان راي را اعالم می کنند

ریاست جمهوري،  در »  انتخابات 
حالی که سازمان ثبت و احوال کشور 

مار، هر دو، تعداد واجدان آو سازمان 
میلیون نفر اعالم  44رأي را نزدیک به 

کردند،  حسین شریعتمداري میزان 
یون نفر میل 42واجدان حق رأي را 

  . اعالم کرد
در همین روزها شنیده  می شود که     

سازمان ثبت و احوال کشور بار دیگر 
واجدان سن راي در ایران را با توجه 

، بار دیگر 18به  15به تغییر سن از 
 43.7همان مقدار قبلی یعنی حدود 

در حالی . میلیون نفر اعالم کرده است 
 مار سازمان آمار کشور،آکه بر اساس 

میلیون نفر  6واجدان سن راي حدود 
  . با سازمان ثبت و احوال تفاوت دارد  

جمعیت کل کشور، در آبان ماه        
 500میلیون و  70، برابر با 1385سال 

از این تعداد، .  هزار نفر بوده است 
میلیون نفر در آبان سال  21کمتر از 

کمتر از هفده سال سن  1385
میلیون  5/49ر، به عبارت دیگ. اند داشته

نفر شهروند ایرانی تا آبان ماه سال 
  . اند  به سن هجده سالگی رسیده 1386

تا  1368با احتساب متولدان آبان      
شدگان  و احتساب فوت 1368اسفند 

باالي هجده سال در یک سال اخیر، 
واجدان شرایط شرکت در  دادن رأي 

میلیون  6در هشتمین انتخابات مجلس، 
ر اعالم شده از سوي سازمان نفر با آما

یعنی . ثبت احوال تفاوت پیدا می کند 
 49هزار نفر که   700میلیون و  43نه 

  .هزار  نفر هستند  700میلیون و 
این در حالی است که هر دو     

سازمان ثبت احوال و مرکز آمار، 
دولتی هستند و رئیس سازمان ثبت 
احوال که آمار اعالم شده توسط 

عش در دو انتخابات سازمان متبو
 2اختالف  1386و  1384سالهاي 

  .میلیون نفري دارد، تغییر نکرده است
انشعاب حزب اهللا : انقالب اسالمی 

گویاي روند عمومی تجزیه و انحالل رژیم 
  :مالی است  –مافیاهاي نظامی 

  
  
  
  

انشعاب حزب اهللا به 
گروهها و طرز 

فکرهاي هر یک از 
  :نها آ

  
ي مقاصدي خاص حزب اهللا که برا   

ایجاد شده بود می بایست از نیروهایی 
تشکیل می شد با باورتقدیس کننده  

.  خشونت طلبی و برتري طلبی مذهبی 
به همین دلیل مسئولین و سرپرستان 
اعضاي این گروه را  از نظامیان و 
نیروهاي امنیتی  بر گزیدند که در 
اطاعت کورکورانه و مطلق اندیشی 

نها، این حزب آو با .  نها تردید نباشد آ
را آماده هر گونه سرکوب گري 

بدون این که نگران تردید و . کردند 
  .سئوال افراد حزب باشند 

» حزب اهللا «در حال حاضر اعضاي      
  :از سازمانهاي زیر هستند 

  سپاه پاسداران  ●
  بسیج سپاه پاسداران  ●
  روحانیون وابسته به استبداد  ●
  نیروهاي حراست  ●
یروهاي مستقر در پایگاههاي ن ●

  نیروهاي انتظامی
  واواك  ●
  نیروهاي مستقر در سازمان زندانها  ●
  نیروهاي مستقر در مساجد کشور  ●
  ...و   
این افراد،  در شرایط خاص، براي    

حمله به اجتماعی و یا محلی، با لباس 
شخصی،  وارد عمل می شوند و طبق 
دستور، هدف تعیین شده را  اگر 

یت باشد تار و مار می کنند و اگر جمع
  .محل باشد ویران می سازند 

با اینهمه، بعد از درگیري هاي دوم     
خرداد،  حزب اهللا  دچار شکاف بزرگی 

زیرا  بعد از به حکومت رسیدن  . شد 
خاتمی، افراد حزب اهللا با  خامنه اي  

در برخی .  نیز دچار مشکل شدند 
انتقاد قرار  را نیز  مورد» رهبر « مواقع 

اما در زمان حمله به . می دادند 
حمایت خامنه اي و  خوابگاه دانشگاه،

منصوبان خامنه اي از حمله افراد 
حزب اهللا، بار دیگر افراد حزب 
سرسپردگی خود را  به رهبري را اعالم 
نمودند و تا زمانیکه حکومت احمدي 
نژاد بر سر کار آمد در کنار رهبري به 

  .ادند کار خود ادامه د
در جریان حمله به خوابگاه      

دانشگاه، همه گرایشهاي موجود در 
حزب اهللا در کنار هم قرار گرفته 

چنانکه افرادي مانند ده نمکی و . بودند
حاج رضا مجاهد و علی شیمیایی و 
دهقان و اهللا کرم و عبداللهی و محتشم 

همه در کنار نیروهاي .... و زمردیان و 
رت و رهبري  شیخ انتظامی و تحت نظا

محمد یزدي خوابگاه، دانشگاه تهران 
  .را به خون کشیدند 

اما  چون کار حمله به خوابگاه به     
پایان رسید، برخی از آنها متوجه عمق 
جنایات یکچند از افراد حزب اهللا 
شدند و این توجه میان اعضاي حزب 

در ماههاي بعد .  اهللا شکاف ایجاد کرد 
که شاگري هایی از حمله، بر اثر اف

مسئولین آن در برخی افراد حزب و 
باره چگونگی حمله به خوابگاه دانشگاه 

انجام دادند،  درگیري هایی میان آنان  
  .مدند آبوجود 

  9در صفحه 
  

   یکه تاز
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 2008فوریه   18تا     4ا ز   
 

  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

در مرحله بعدي، زمانیکه برنامه هاي      
سعید امامی افشا شدند، برخی از افراد 

سرانجام،  . دچار سرخوردگی شدند 
ن سوء قصد به سعید حجاریان در جریا

توسط سعیدعسگر و افشاي برخی دیگر 
از کارهایی که در برخی از دخمه ها  
انجام می شدند، شکاف میان آنها بیشتر 

احمدي نژاد »  انتخاب « شد و در پی 
با وجود تقلبات گسترده،  این گروه 
تقریبا از هم پاشید و به دسته جات زیر 

  :تقسیم گشت 
  
جود در میان گروههاي مو*

  حزب اهللا 
  
افراد این  : گروه چپ حزب اهللا   ●

گروه کسانی هستند که از بدو انقالب، 
در حزب اهللا بوده اند و در بسیاري از 
سرکوب ها و ضرب و شتم ها نیز 

  .شرکت داشته اند 
اینان معتقد به والیت خمینی هستند      

و در کنار او به افرادي همچون میر 
موسوي خویئنی ها و حسین موسوي و 

برخی دیگر از روحانیون دلبستگی 
معتقدند کسانی از بیرون به .  دارند 

حزب اهللا افراطی خط می دهند و آنها 
را گرفتار دنیا کرده اند و باید در مقابل 
آنها مقاومت کرد وگرنه کل انقالب از 

از جمله . دست خواهد رفت 
نظرهاشان یکی اینست که قانون 

باید در برخی از موارد اساسی ایران 
تغییراتی را بپذیرد تا به اسالم واقعی 

  .نزدیک شود 
در زیر برخی از نظرات تمایل چپ      

حزب اهللا را می آوریم تا  معلوم شود 
نگرش این تمایل به نظام و حاکمیت 

 :چگونه است 
آبادگران  با پیروزي جمعیت...«    

انقالب اسالمی، انصار حزب اهللا دچار 
ان هویت نسبی و تئوریک شده بحر
اگر انصار حزب اهللا به کنایه  .است

هاي تند خود از آبادگران پایان 
نظام دچار  ندهد، مسلما با رهبریت

اصطکاك خواهد شد، چیزي که در 
مورد مذاکره ي مشروط با آمریکا در 

فتادن بود حال اتفاق   » .اُ
اصالح طلبی ایرانی، ناپیگیر ...«    

عدم قبول حقانیت  بودن، تندروي و
جناح راست در  پاره اي از خواستهاي

مشکل جناح محافظه کار . کشور است
 نیز توهم اداره  توانمند کشور بدون

کوچکترین همکاري با اصالح طلبان و 
حذف مالیخولیائی آنان از تمامی 

در صورت حمله ...میباشد صحنه ها
 آمریکا به ایران، نزدیک به دست کم

ضد نظام در داخل  پنج گروه تندروي
کشور اعالن موجودیت خواهند کرد و 

گروه هاي تندرو،  افراط گرائی این
عمأل باز هم فرصتی به نیروهاي میانه 
روي عقلگراي منتقد به نظام نخواهند 

 ». داد 
این گرایش در مورد تندروهاي    

  حزب اهللا معتقدند که
در این دسته امثال مرتضی ...« 

مداري، حسین شریعت شیمیائی، حسین
هستند و در ... اهللا کرم، حاج رضا و

نظیر و مانند  حال درگیري با افرادي
 .نیز میباشند...باهنر و الریجانی و 

 هم گویا نقش میانی را اتخاذ رهبري
کرده اند که حاال چرا و چطورش، 
زیاد مهم نیست و احتماأل دلیلش واضح 

فشار هر  میخواهند از هست و رهبري
بماند که  .بمانند ندو گروه مصو

احمدي نژاد که به فریب، ادعاي سپر 
امروز  بالي رهبري بودن را میکرد،
نمیتواند  حتی به اندازه  رهبري نیز

که این البته بر  کند موضع اتخاذ
میگردد به ضعف شخصیت و مشکالت 

قدرت و عقبه تصمیم گیري  فردي که
  .»ندارد  چندان واضحی شخصی

  
  گروه مستقل  ●

ین گروه که طرز فکرش نزدیک ا     
به طرز فکرگروه باال است بر این باور 
است که خمینی و قانون اساسی را باید 
مد نظر داشت و در این میان برخی از 

بوده » خط امام« روحانیون را که در   
  .اند را باید گرامی داشت 

این گروه معتقد است که نیروهاي    
طی با کمک برخی از روحانیون افرا

مسئله دار، موجبات انحراف در انقالب 
  .ورده اند آرا به وجود 

بخشی از صحبت هاي یکی از       
افراد این گروه گویاي پندار و کردار 

  :این گروه است 
محافل افراطی راست  در برخی...« 

شنیده میشود که رهبر را هم متهم به 
اگر یادتان  عقاید لیبرالیستی میکنند و

باشد انصار حزب اهللا وقتی یک بسیجی 
عه هژدهم تیرماه دستگیر  را پس از واق

میکنند، درحالیکه این بسیجی را آزار و 
 بیست و: اذیت میکردند به او میگویند

چهار ساعت کشور را دادیم دست 
خاتمی و رهبر، کشور را داشتند از 

این را بالفاصله  البته! دست میدادند
  ...ب اهللا تکذیب کرد انصار حز

اما درز همین اخبار نیمه موثق هم ...    
میدهد اینها پایش بیفتد به رهبري  نشان

هم رحمی نخواهند کرد، دیگر خدا به 
  » ...  !برسد داد من و شما

سخنان باال به نقل از یکی از افراد      
تقریبا مستقل حزب اهللا است که نشان 
شه می دهد که گروه حاکم چه اندی

  .خطرناکی دارد
راست ...« :وي ادامه می دهد      

 حسینی قضیه اینست که این افراد
شاغل در شبکه  موازي اطالعات کشور 
دارند به نحوي زیرکانه خود فروشی 

... کشور فروشی میکنند و حتی
اطالعات  موازي از بدو تاسیس توسط 
گروههاي منحرف در کشور عالوه بر 

نجایی که آاز نابودي وزارت اطالعات 
هر باند مافیایی براي قدرت گیري 
دست به ساختن اطالعات موازي زد، 
به راحتی می توانند اطالعات اصلی 

  .کشور را نیز به بیگانگان بفروشند 
بیهوده نیست که در سال اخیر     

بسیاري از اسناد و مدارك کشور از 
سازمانهاي جاسوسی دیگر کشورها سر 

زگی نیز ورده است و به تاآدر 
صورتجلسه یکی از کمیسیون هاي 
مجلس که محرمانه بود توسط مشاور 
قضایی رییس جمهور به خارج از کشور 
ارسال گردیده است در حالی که 
هنوز در صحن علنی مجلس قرائت 

  ».. نشده بود و 
  این گروه معتقد است که 

آبادگران در مجلس عمأل با فشارهاي « 
اي خود بر پروژه ها و قرارداده

خارجی دولت،تا کنون دستکم بیش از 
یک میلیون شغل را از ملت دریغ 

  » کرده اند؟
) ره(ما امام راحل ...«: و باز می گوید  

و قانون اساسی را قبول داریم اما 
 بهیچوجه تن به والیت ارتجاعی مطلقه

این متمم والیت مطلقه  . فقیه نمیدهیم
 فقیه، تا حد زیاد و باالئی شائبه  غیر

المی دارد و بشدت تحت تاثیر اس
راد در دراویش  اندیشه هاي قطب و م

زیر ضرب گرفتن  است و اصوأل براي
قانون اساسی و آزادي زدائی از اسالم 
 بنیان گذاشته شده که بدعت

خطرناکی نسبت به شیوه ي بیعت 
کردن مردم با رهبر اسالمی ست که 

بجاي مانده از  یادگاري عزیز، مقدس و
اگر واقعأ متمم . میباشد) ع(حضرت امیر

آقاي  والیت مطلقه فقیه همانطور که
فالحیان وزیر سابق اطالعات، نزد آقاي 
منتظري اعتراف کرده است در زمانی 

ببینید، امام در دو ": شده که تصویب
سال پایانی عمرشان هرگز در حالت 

مسلمأ  "!نبودند خودآگاه به آن شکل
اصلی این متمم را نمیتوان جزو اسناد 
این  و معتبر انقالب به حساب آورد و

نشان از توطئه اي ظریف در هنگام 
اگر واقعأ امام . ناخودآگاهی امام دارد

خودآگاه نبودند و آقاي  در حالت
خامنه اي نیز رئیس جمهوري بیش 

چه  نبودند، چه کسی و کسانی و با
حکمی و از طرف چه کسی پیشنهاد 
ي این متمم را به چه دالیل اضطرار

   مطرح کردند؟
به راستی پیشنهاد متمم قانون اساسی     

از سوي چه کسانی اعالم شد و چه 
کسانی به دنبال رهبر کردن آقاي 

مدند که بتوانند با توجه آخامنه اي بر 
به ضعف ایشان خود قدرت را به دست 

  ».داشته باشند 
با نگاهی به تاریخ می توانیم در ...«   

ن در صدر یابیم که ضدیت با قانو
اسالم تنها از ناحیه گروهی به وجود 
  ».آمدکه بعدها خوارج را ایجاد کردند

به نظر برخی از گروههاي حزب       
االن حزب اهللا افراطی همان « اهللا، 

گروه خوارج هستند که به هیچ وجه 
حاضر به پذیرش قانون نیستند و تنها به 
خواسته هاي سیاسی خود که زیر 

. داده اند فکر میکنند پوشش اسالم قرار
اینها افرادي هستند بسیار تنگ نظر که 

یه و آبه حرف هیچ کس و به هیچ 
روایتی پاي بند نیستند و تنها به اولیاي 

  . خود وابسته هستند 
آنها در زمانی که طبق حدیث امام 
حسین می گوید که نوکر امام زمان 
است او را بر امام زمان هم ترجیح می 

حسین اللهی نام  دهند و خود را
گذاشته اند ولی در ظاهر می بینید که 
چگونه براي امام زمان شعار می دهند 

....«  
وقتی ده نمکی می رود و فیلمی ...«    

در مورد فقر و فحشا می سازد، ناگهان 
همه به او حمله می کنند اما آنها می 

درصد آدم  60دانند که ایران حدود 
کنند دارد که زیر خط فقر زندگی می

....«  
نوشته هاي فوق از یکی از افراد این    

  :و باز . تمایل از حزب اهللا بود 
حزب اللهی که مست قدرت ...«    

 "انصار"طلبی نیست نمیتواند با گروه 
تا زمانی که این گروه تکلیفشان را با 

 "النصر بالرعب"ایدئولوژیهاي مانند 
آنهم بر ضد مردم قهرمان کشور 

و . نکنند، دوستی نماید خودشان، تعیین
نهایتأ، حزب اللهی که نظرات مقام 
محترم رهبري را به اندازه  یک جو 
هم که شده اهمیت میدهند، نمیتوانند 
و نباید و حق ندارند از مقام عزیز 
والیت چهره یک پادشاه زودرنج 
ترسیم نمایند که از کوچکترین تحلیل 
  ...متفاوتی، خاطر همایونی اش برنجد

از نزدیک به پایان یک دوره از پس ...
ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد، 
تنشهاي جهانی به حدي رسیده است 

نیز  "عاتی ایرانشیخ سیاست اطال"که
  ».از دامنه  آن ابراز نگرانی میکند

  
  :حزب اهللا میانه رو ●
به عده اي اطالق می شود که از     

طیف افراطی جدا شده اما هنوز به 

شاخص . گروه مستقل وارد نشده است 
  .این گروه  مسعود ده نمکی  است 

افراد این گروه معتقد به خمینی و    
دیدي مجزا خامنه اي هستند و با 

برخی از اصول قانون اساسی را قبول 
دارند اما از ضرب و شتم نیز حمایت 

در برخی موارد سرکوبگري .می کنند
اما مانند گروه .  را ضروري می دانند

افراطی حالت مطلق اندیشی را ندارند 
و تا حدي در باره مسائل نظر خود را 

  .نیز مطرح می سازند 
وه،  در کنار برخی از افراد این گر      

ده نمکی، فیلم فقر و فحشا را ساختند و 
بعد از آن نیز فیلم اخراجی ها را در 
مورد مسائل جبهه ساختند که با 
برخورد تند برخی از جبهه رفته ها 

  .روبرو شدند 
اختالفات این گروه با گروه      

افراطی زیاد نیست و تنها در منافع 
اختالف دارند وگرنه در بسیاري از 

  .بانی اندیشه مانند هم هستند م
  
  :  گروه حزب اهللا افراطی ●
گروهی که در حال حاضر بیشترین    

خطر را در جامعه دارد همین گروه 
. آخري است که سخت زور باور است 

طرز فکر گروه نزدیک به  طرز فکر 
انجمن حجتیه و ملقمه اي از طرز فکر 
مصباح یزدي و خامنه اي و همانندهاي 

نند که مردم را باید به آو بر  تآنها اس
  .زور و توي سرشان زدن به بهشت  برد 

افراد این گروه معتقدند ایران ام    
القراي اسالم است و همه دستورات 
اسالمی باید از ایران به سراسر دنیا 
صادر شود و براي اینکه بتوانند بر کل 
جهان اسالم حاکمیت یابند، می بایست 

ختالف ایجاد نمایند بین تمام مسلمانان ا
تا خط مربع مقاومت یا به قول 
خودشان هالل شیعه را به طور کامل 
در دست داشته باشند تا بر جهان حاکم 

  .شوند 
براي آنها ایجاد ارتباط و یک دستی     

میان حزب اهللا ایران و حزب اهللا لبنان 
و حماس و نیروهاي مستقر در عراق و 
ین تا حدي افغانستان مهم است و ا

نیروها را عقبه اسالم می دانند که 
مرکزیت اصلی آن در ایران و در شهر 

  .قم مستقر است 
و نیز، معتقدند که این شهر قم است     

که مرکز اشاعه اسالم به کل جهان 
خواهد بود و علمی که از قم صادر می 
شود جدیدترین و بهترین علم است و 

  .دیگران باید آن را بپذیرند 
روه به شدید ترین وجهی این گ     

.  معتقد به اسالمی کردن مردم است
معتقد است که ایرانیان را باید به گونه 
اي تغییر داد که از ایرانیت چیزي در 

گاهی اوقات، .  نها باقی نماند آهویت 
افراد این گروه می گویند جشن هایی 
که ایرانیان برپا می کنند کامال مغایر با 

ت ایرانیان است اسالم است و از خرافا
آنها می گویند .  که باید موقوف شوند 

عید نوروز را باید تقلیل داد و به جاي 
آن تعطیالتی مانند عید غدیر خم یا 
عید فطر را جشن اصلی ایرانیان 

  .گرداند 
در پی تاکید خزعلی، احمدي نژاد،      

در برخی مواقع، با تعطیل خواندن بین 
ینه التعطیلن تالش می کند تا زم

افزایش روزهاي تعطیل مذهبی را 

فراهم آورد ولی با مخالفت مردم 
  .روبرو شده است 

این گروه مراسم چهارشنبه سوري      
ایرانیان را خرافات می دانند و تقریبا 
همزمان با آن سخنرانی مطهري را 

ایرانیان آن زمان "منتشر می سازند که 
از روي ... نادان بودند و جاهل و مانند 

: مطهري می گوید . ش می پریدند آت
گیرم که پدران شما نادان بودند شما « 

نقل »  ...چرا دست به این کار میزنید و 
به مضمون  تالش گسترده آنها براي بی 
ارزش کردن این مراسم تا به حال بی 

  .نتیجه مانده است 
براي بردن مردم به بهشت،  برخی از     

فردي اگر : اعضاي این گروه معتقدند 
در حال خطا است و امیدي به آینده 
او نیست بهتر است که کشته شود تا در 
آخرت زودتر گناهانش بخشیده شود و 

  ! به بهشت برود 
در سالهاي قبل، گاهی اوقات در       

مطبوعات گزارشاتی از خودکشی بچه 
هاي دانش آموز در دوران راهنمایی و 

 بعدها معلوم.  دبیرستان منتشر می شدند
شد این بچه ها تحت تعلیمات برخی از 
:  افرادي بودند که به آنها  می گفته اند 

شما حاال جوان هستید و می توانید به 
بهشت بروید بهتر است که زمینه این 

کار را فراهم آورید و یا در مواردي  
برخی از جوانان کم سن و سال را به 
گونه اي با گناهان انجام شده توسط 

ر قرار داده بودند که آنان تحت فشا
آنها از ترس جهنم و بیشتر شدن 
گناهانشان دست به خودکشی می 

  .زدند
این گروه معتقد است هر حرکت      

غیر اسالمی را  باید به شدت سرکوب 
به همین دلیل،  به تازگی قرار . کرد 

است که با ورود بیشتر در قوه قضاییه، 
گروهی را تحت عنوان نیروهاي 

  .ق اجتماعی تشکیل دهد حفاظت اخال
) ع ( در باور این افراد،  امام حسین     

به همین دلیل .  نفر اول اسالم است
آنها خود را حسین اللهی می شمارند  و 
می کوشند به بهترین شکل امام حسین 

ازکارهاي این گروه .را معرفی نمایند 
می توان به کتاب اشک و کتاب 

)  ع( جدیدي که در مورد امام حسین 
براي . به چاپ  رسانده اند، اشاره کرد 

را باالتر از همه ) ع ( اینکه امام حسین 
قرار دهند، همواره مراسم فراوانی 

  .ن حضرت  برپا می کنند آبراي 
اعضاي گروه معتقدند که حضرت    

در بسیاري از اعمال چپ ) ع ( علی 
مآب بوده و این رویه براي اسالم مفید 

ن حضرت  آد می گوین. نبوده است
نمی بایست در جریان سقیفه تابع راي 

در برخی از .  مردم آن زمان می شد 
نوشته هاي اینان گاهی اوقات دیده 
می شود که حضرت زهرا حضرت علی 
را مورد فشار قرار می دهد که بلند شو 

  . و برو و حقت را بگیر 
آنها معتقدند که امام زمان هم      

امه کار حسین اللهی است و براي اد
از آنجا که امام حسین . حسین می آید 

را در راس امور می بینند معتقدند که 
امام زمان نیز زمانی که ظهور کند با 
جنگ و درگیري عدالت را بر کل 

به همین دلیل . دنیا حاکم می گرداند 
ما باید براي آمدن امام زمان کار کنیم 
و ایشان خشنود تر می شود اگر ما به 

   .او باشیم فکر حسین 
  10در صفحه               

  
      

   یکه تاز
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در اندیشه آنها، اصل اطاعت محض از 
مراد باید حاکم باشد و به قول 
خودشان اگر رهبري بگوید ماست 
سفید سیاه است شما باید آن را سیاه 

نقل قول یکی از کارگردانان . ببینید
  . حزب اللهی به نام سربخش

لرعب آنها معتقد به روش النصر با    
بر اساس این روش که توسط .  هستند 

« نها آمصباح یزدي و خامنه اي به 
شده است،  می گویند پیروزي » تفهیم 

تنها با ایجاد وحشت و کتک زدن به 
  .وجود می آید 

آنها می گویند که دراویش از آن     
بابت که به مراد خود معتقدند، باید از 
صحنه گیتی حذف شوند  زیرا وجود 

به همین . مانع کار ما می شودآنها 
دلیل است که دیده می شود از زمان 
به سر کار آمدن گروه احمدي نژاد، 
در بسیاري از شهرها محل تجمع 
دراویش را ویران کرده اند و حتی 
برخی از آنان را در شب تاریک با 

آخرین موارد . چاقو به قتل رسانده اند
تخریب محل عبادت دراویش، تخریب 

ایشان در کرمانشاه، قم و حسینیه ه
  .بروجرد  هستند 

در باور آنها  مهمترین  مراسم،      
مراسم عاشورا است و در آن مراسم 
آنها به شدید ترین وجهی به عزاداري 

  .می پردازند 
دیده شده است که آنها در دخمه هاي 
خود در میان مراسم چراغ را خاموش 
و، در تاریکی،  به شدت شروع به زدن 

گاهی اوقات بلندگو . می کنند خود 
را به سر و صورت خود میزنند و گاهی 
اوقات نیز با زنجیر به سر خود می 
کوبند به گونه اي که بعد از مراسم 
تعدادي از آنها به بیمارستانها منتقل می 

  .شوند 
در مراسم دخمه ها، بیشتر آنها با     

زنجیر، گردن خود را بسته و با خواندن 
من سگ درگاه "هاي نوحه و شعار
شروع به گریه و زاري  "توام ابوالفضل

در این . و کتک زدن خود می کنند 
مورد دو فیلم به فروش رسیده است 
که صحنه هاي کتک زدن خود را به 

در فیلم . خوبی فیلم برداري کرده اند 
نها با آمشاهده می شود که  یکی از 

  .بلندگو به سر خود می کوبد 
رفتن به قبور ائمه با پاي آنها براي       

دیده شده . برهنه مسیر را طی میکنند
است که آنها از ابتداي مرز ایران و 

  .عراق تا کربال را با پاي برهنه رفته اند 
در باور آنها، باید روزهاي تولد ائمه     

تعطیل شوند و در روزهاي  شهادت  
آنان معتقدند که . مراسم  برگزار شوند
براي روزهاي  باید مراسمی خاص

.  برپا شوند... وفات ام کلثوم و سکینه و 
در ان روزها،  دسته هاي زنجیر زنی و 

همین گروه .  سینه زنی به راه بیفتند 
بود که دو سال قبل در مراسم روز 

  وفات 
با بستن خیابانها دسته هاي  "ام کلثوم"

عزاداري راه انداخته بود که مورد 
ار اعتراض برخی از روحانیون قر

 .گرفت 
در باور آنها،  آب دهان رهبر و      

به .  یاران رهبر ارزش واالیی دارد
همین دلیل در بسیاري از مراسم، آب 

ن آلیوانی را که رهبر یا نزدیکان او به 
لب زده اند در میان خود می گردانند 

ب آو هر کدام براي تبرك لبی به آن 
یت «آدر مراسمی خاص، . می زنند 

که یکی از مفتیان - وقت  خوش» اهللا 
به استکان  –ترورهاي سیاسی است 

بعد آن استکان را .  چاي لب می زند 
میان هواداران خود، دست به دست 

 .می کند تا هر کدام لبی به آن بزنند 
آنها بر این باورند که زن از بی      

ارزشترین موجوداتی است که خدا 
آفریده است و نباید به او حق رأي 

امام خیمنی در دادن : می گویند . داد 

حق راي به زنان اشتباه کرده است و 
 .ن در شرایط خاص تن داده بود آبه 
به باور آنها، کشور باید به شدید     

ترین وجهی با خطاکاران برخورد کند 
به همین دلیل آنها پیرو ایجاد طرح 
هاي تامین امنیت اجتماعی به صورت 

بتی یعنی همان صح. همیشگی هستند
طراحان و مجریان . که خامنه اي کرد 

این گونه طرح ها، افراد گروه احمدي 
نژاد که همان گروه جمعیت  

اینها این . ایثارگران باشد هستند 
طرحها را تهیه و  به جامعه تحمیل می 

اینها  معتقدند که باید با .  کنند
شدیدترین شکل با بی حجابی و بد 

 .حجابی برخورد کرد 
: جلسی،  خوشوقت گفته است در م     

اگر در جریان سرکوب بد حجابی 
سردار . کسی کشته شود ایرادي ندارد 

رادان فرمانده نیروي انتظامی تهران 
بزرگ در برخی از صحبت هاي خود، 

اگر کسی کشته شود : گفته است 
ایرادي ندارد ما دستور آن را قبال 

  .گرفته ایم 
ر ور شود که  دآالزم است یاد       

جریان سرکوب به اصطالح ارازل و 
اوباش، در دوره اول،  نیروهاي سردار 
معمولی، با نقاب، شبانه و ناگهانی به 
خانه هاي مردم حمله می کردند و با 
کتک، افراد مظنون را در برابر چشم 

خانواده هاشان می بردند و در زندانها  
نها می آهر بال می خواستند بر سر  

 .وردند آ
سردار رادان گاهی اوقات  به دستور

نفر از متهمان را به هم  15دست ده تا 
دستبند می زدند و بعد آنها را هل می 
دادند تا به روي زمین سقوط کنند و 
بعد روي آنها می رفتند تا بتوانند 

در .  دیگران را از باال به کتک بگیرند 
برخی از موارد، افرادي را با کتک به 

تا اعتراف پشت میکروفن آورده اند 
کنند دیگران را با قمه و چاقو زده اند 

 .و به زنان و دختران تجاوز کرده اند 
در زندان کهریزك که محل       

نگهداري به اصطالح ارازل و اوباش 
است، زیر شکنجه چندین نفر را به قتل 
رسانده اند و دهها مورد شکستگی 
استخوان لگن و دست و سر به دلیل 

بنا بر .  شده اند ضربات شدید دیده 
شهادت  برخی از افرادي که بی گناه 

در آنجا بوده و بعد آزاد شده اند،  
رفتار برخی از بازجویان به گونه اي 
بوده است که گویا با دشمنان میهنشان 

براي مثال،  دست .  سر و کار دارند 
متهم را با میله آهنی جلوي دیگران 
می شکستند تا از دیگران زهر چشم 

 .ند بگیر
این شکنجه ها،  در شکایات برخی از     

زندانیان که براي شکایت از نیروي 
. انتظامی، ارائه شده اند، شرح شده اند 

نام شاکیان نیز در شکایت نامه ها آمده 
تسلیم این شکایتها نشان می دهد . است 

رفتار چنان جنایتکارانه بوده است که 
قربانیان قید گرفتاري مجدد خود را 

 . و دست به شکایت زده اند   زده
در باور آنها، ایران باید به خاطر     

اما اگر ایران . اسالم وجود داشته باشد 
به نفع اسالم نابود شود ایرادي ندارد 
ما ایران را براي اسالم می خواهیم و 
. باید از آن به خاطر اسالم نیز بگذریم 

این دقیقا همان سخنی است که مصباح 
ایران وسیله اسالم است « : گفته است 

و ما ایران را به دلیل وجود اسالم می 
   ». خواهیم 

به گفته آنها اگر کسی متوجه توهین     
به ائمه و رهبري شد حق دارد که 

توهین کننده را به دست خود بکشد و 
نظام هم حق ندارد آن شخص را به 

 .اتهام قتل مورد تعقیب قرار دهد 
ظر آنان،  بهترین لباس سیاه، از ن      

ولی می گویند در .  پوشش است 
شرایط فعلی گاهی اوقات باید به دلیل 
. نظر ابلهانه مردم، لباس سیاه نپوشید 

اما در بسیاري از مراسم خاص آنها تنها 
 .لباس سیاه می پوشند 

آنها می گویند افرادي مانند محسن      
رضایی و الریجانی، خاتمی، هاشمی، 

از جمله ... کروبی و حسن روحانی ،
خیانتکاران به اسالم هستند و خونشان 

اما در شرایط خاص باید  .  مباح است
 .نها را ریخت  آخون 

به نظر آنان دوستی بر اساس کتاب     
است و هر کسی که مانند ما معتقد به 
اسالم باشد دوست ما است و در غیر 
آن صورت دشمن ما محسوب می شود 

از ما است و  هرکس چون ما است: 
از . اگر چون ما نیست، دشمن ما است 

نظر آنان براي پیروزي اسالم و استقرار 
آن، دست به هر کاري می شود زد از 
جمله دروغ، فریب، سرقت، تجاوز، 

معتقدند که همه ...  قتل، ضرب وشتم  و
این کار ها را اسالم  تجویز کرده است 

 . 
آنها می گویند که حضرت محمد    

پیروزي اسالم گردن یهودیان را براي 
زده است و زنان آنان را براي اسالم 
مصادره نموده است و در برخی مواقع 
دستور قتل داده است و حتا دستور 
سرقت نیز داده است و می گویند که 

در برخی مواقع به دلیل نیاز اسالم، راه  
مصلحت دروغ گفته است و از فریب 

ست دادن دشمن نیزخودداري نکرده ا
. 

در باور آنها هر جعلی را براي اسالم    
به . ن، میتوان انجام داد آو ماندگاري 

این گروه و یاران :  قول منتقدان 
رهبري در زمانهاي خاص نامه هایی را 
از قول خمینی جعل  کرده و بکار برده 

مانند نامه او به منتظري براي . اند 
حذف او و نامه او به نهضت آزادي و 

به مشکینی که به استنادش، بر  نامه او
« خالف قانون اساسی، خامنه اي را 

 .   کردند» رهبر 
آنها معتقد به اجراي حدود اسالمی     

برخی مواقع، فیلم .  در جامعه هستند 
ضرب و شتم افراد را در خیابانها،  به 
زور به صدا و سیما می دهند که آنها را 

به تازگی در برنامه هاي . پخش کند 
رخورد با ارازل و اوباش که بخش ب

دوم آن در حال اجرا است صحنه 
هایی در تلویزیون دیده می شود که 
هر کس را به تامل وا می دارد که 
چگونه یک رسانه ملی دست به پخش 

 انواع فیلم هاي خشونت بار می زند 
اعضاي این گروه  خود را برتر از     

یاران حضرت محمد می دانند و بهشت 
برابر دیدگان خود حس می  را در
در این مورد می توان سخن .  کنند

او . ورد آشیخ محمد یزدي را به یاد 

امت ما از امت حضرت :  گفته بود 
  .محمد بهتر هستند 

برخی از اعضاي این گروه خمینی را    
از دیگر پیامبران باالتر دانسته به گونه 
اي که مشکینی در نوشته اي یا صحبتی 

امام خمینی از : ود مدعی شده ب
حضرت نوح هم نزد خدا باالتر و 

  . محبوب تر است 
  
  :سرونوشت حزب اهللا ●
در حال حاضر، به نظر می رسد که     

وقتی خاکریز اول والیت این گونه 
گرفتار انشعاب و درگیري شده است، 
خامنه اي چگونه می تواند به بقیه 
نیروها  اعتماد داشته باشد ؟  بدین 

ت که سوءظن او شدید گشته خاطر اس
و در دسته بندي کادرهاي رژیم به 
خودي و غیر خودي سختگیر تر شده 

به ترتیبی که پس از اصالح . است 
طلبان، اینک نوبت حذف شدن به 

این .محافظه کارها رسیده است
به یکی از صحبت احمدي نژاد 

نزدیکان خود که  علی الریجانی و 
بق محسن رضایی، دیگر آن افراد سا

اند، سخن دل  نیستند و استحاله شده
خامنه اي نسبت به محافظه کارانی 

نها مظنون شده آاست که او اینک به 
  . است 

شاید بتوان به لحاظ تاریخی به      
گونه اي سرنوشت دولت والیت مطلقه 
. فقیه را با دولت صفویه مقایسه کرد 

گرچه عمر این رژیم بسیار کوتاه شده 
تگی به استقالل ایران و و از لحاظ دلبس

تجدید حیات ملی و ترویج ایرانیت، 
صفویه را . ن رژیم بود آاین رژیم ضد 

و این رژیم را . قشون جدید برباد داد 
« و » حزب اهللا « پرورده هایش، 

، و در مجموع، باندهاي »اصول گرا 
امید این رژیم . مافیائی بر باد داده اند 

خارجی به فلج مردم از بیم بحرانهاي 
بود که بتدریج هم افکار عمومی جهان 
روي خوش به بحران سازان نشان نمی 
دهند و هم مردم ایران حساسیت ترس 

لود خود را نسبت به بحرانهائی که آ
رژیم می سازد، دارند از دست می 

  .  دهند 
نزدیک تر از همه به رژیم        

مالی رژیم صدام  –مافیاهاي نظامی 
هایی که امریکا به در روز. حسین بود 

آن کشور حمله کرد،  بسیاري از 
نیروهاي نظامی یا فرار کردند یا اینکه 
با امریکا وارد معامله شدند و کشور را به 

از زیادت . امریکایی ها واگذار کردند 
لودگی آتبلیغ تضاد اسالم با ایرانیت و 
ن، نزد آبه فسادهاي مالی و غیر 

 فرماندهان سپاه که هوادار رژیم
هستند، ایستادن و جنگیدن بخاطر 

از .  وطن و اسالم  بی معنا شده است 
این رو، سرنوشت حزب اهللا چماقدار 

به سرنوشت رهبران و حامیان آنها  
هر زمان سران  . گره خورده است 

دچار اختالف می شوند،  افراد نیز به 

در حال . بزرگان خود تأسی می کنند 
  حاضر، 
یشهائی از خامنه اي  حمایت گرا ●

حزب اهللا و اصول گراها و محافظه 
  . کاران را نیز از دست داده است 

اختالفات دامن گستر گروههاي ● 
حاکم  و تمامی رژیم را گرفتار خود 

  .کرده است 
جاسوسی و فروش اطالعات در میان  ●

  .بزرگان رایج شده است
اتهاماتی که به یکدیگر وارد می  ●

د و سبب کنند، بر هم افزوده می شون
نها و تشدید دشمنی آبی اعتباري همه 

  . شان با یکدیگر می شود 
بر سر بردن و خوردن اموال و  ●

دارایی هاي ملت، تخاصم ها تشدید 
  . شده اند 
فقر در جامعه  با شتاب گسترش می  ●

  .یابد  
فساد و فحشا و بیکاري  و دیگر  ●

سیبهادر جامعه دامن آنابسامانیها و 
ا بدانجا که بخشی از ت. گسترده است

نها فیلمهاي آحزب اللهی ها در باره 
  . مستند تهیه می کنند

روحانیت در بی اعتباري کامل به  ●
  . سر می برد

بحران سازي مافیاها فرصت ها را از  ●
دست کشور بدر برده و می برد و رژیم 
را به دادن باجها و خیانت به کشور 

  . ناگزیر می کند 
ران به اوج خود درگیري میان سردا ●

  .رسیده است 
  .مراجع تقلید  بی تأثیر شده اند ●
خامنه اي فاقد کمترین اعتبار  در  ●

جامعه گشته و مغضوب ترین مقام دار 
  .رژیم نزد مردم است 

همه این واقعیت ها  گویاي قاعده      
ن  وقتی رژیم آاي هستند که بنا بر 

تجسم کامل فساد و ستم شد و اعتقاد 
ش فاسد گشت،  مدافعان و مدافعان

حامیانش گروه گروه می شوند و 
مردم . سرانشان،  به جان هم می افتند 

به نظاره می نشینند تا  در جنگ 
. ورد آگرگان، یکی دیگري را از پا در 

نها  خود آتا بعد از مرگ گرگ اول، 
  .به گرگ دوم  حمله ور شوند 

اینک مردم می دانند که نظام      
را از دست داده است  و انسجام خود 

دیگر تقالهاي .  در کمین فرصتند 
اشخاصی  مانند هاشمی و خاتمی و 
کروبی براي حفظ رژیم و والیت 

هرچند . مطلقه خامنه اي سودي ندارد 
نها هم در موقعیتی قرار گرفته اند که آ

.  نمی توانند  کاري از پیش ببرند 
میلشان هم به حفظ رژیم کم شده 

اجتماعی دفاع از رژیم زمینه . است 
پوشش مردمی حزب . نیز وجود ندارد 

تقسیم . اهللا نیز از میان رفته است 
شدنش به چند گروه و نزدیک به سه 
دهه سوء سابقه، افراد هر یک از 
گروهها را ناگزیر می کند در میان 
مردم هویت خود را پنهان کنند و 
حتی به ضدیت با رژیم نیز تظاهر کنند 

» ایمان شدید « شدن  جریان سرد. 
اعضاي حزب اهللا و گروه گروه شدن و 
انحطاط حزب، همان جریان انحطاط و 

  .انحالل رژیم است 
ئینه آبودجه کشور : انقالب اسالمی 

ن، هم ماهیت رژیم و هم آایست که در 
واقعیت اقتصادي کشور و هم اندازه 
وابستگی جامعه را به فعالیت اقتصادي 

  : ن شفاف دیدویرانگر دولت می توا
  11در صفحه 

  
  

  یکه تاز 
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 2008فوریه   18تا     4ا ز   
 

  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

      ژاله وفا 
 1387بودجه انفجاري 

وابسته به نفت وحکومت 
نظارت گریز دولت 

  .احمدي نژاد 

  بخش دوم 
 
  

در بخش اول این نوشتار به بررسی 
ماهیت انبساطی و نظارت گریزي 

در این . پرداختم  1387الیحه بودجه 
شماره  به مساله بودجه شرکتها ي 

انتفاعی وابسته به   دولتی و موسسات
دولت و دامن زدن به گستردگی 
دیوانساالري و نیزوابسته بودن هر چه 
بیشتر بودجه به در آمد نفت و نحوه 
برداشت حکومت احمدي نژاد از 
حساب ذخیره ارزي و مبالغ گم شده 
در طول مسئولیت وي خواهم 

  . پرداخت 
جهت توجه به انبساطی بودن حجم 

است به سیر  الزم  1387بودجه سال 
صعودي بودجه سالهاي اخیر توجه 

  . نماییم 
هزار 155برابر با  1384بودجه  سال   

برابر با  1385،درسال  میلیارد تومان
 1386، در سال هزار میلیارد تومان 195

هزار میلیارد تومان بوده و  231برابر با 
مقدار  کل 1387در  الیحه بودجه سال 

یلیارد هزار م 271بودجه برابر با  
در ) میلیارد دالر 285معادل ( تومان

بدین ترتیب . نظر گرفته  شده است 
 17حدود   1387حجم بودجه سال 

  .درصد بیشتر از سال قبل میباشد 
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ  

هاي  درآمدها و واگذاري دارایی
اي و مالی و مصارف بودجه  سرمایه

ها و  عمومی دولت از حیث هزینه
 اي و مالی هاي سرمایه ک داراییتمل

  شامل
هزار میلیارد تومان در آمد  72 .3

تومان درآمد  هزارمیلیارد 7.2عمومی و
هزارمیلیارد تومان در   200اختصاصی و

شرکت نفت در ( آمد شرکتهاي دولتی 
و موسسات انتفاعی )آن مستتر است  

  . وابسته به دولت  میباشد 
 1در به گزارش خبرگزاري فارس 

، بر اساس جزئیات الیحه 86همن ب
کل کشور درآمدهاي  87بودجه 

 647هزار و  121شرکتهاي دولتی 
در بخش مصارف . میلیارد تومان است

هاي  شرکتهاي دولتی آینده نیز هزینه
میلیارد و  29این شرکتها یکصد هزار و 

. میلیون تومان پیش بینی شده است 73
شرکتهاي دولتی 1387در بودجه سال 

ار میلیارد تومان سود و مالیات هز 13
 4.8در این بخش مالیات .پردازند  می
  . میباشد  میلیارد تومان  هزار

بودجه سال الزم به تذکر است که  در 
بودجه شرکتها و بانکها و موسسه  1386

هاي انتفاعی وابسته به دولت معادل 
معادل  میلیارد تومان یعنی  167710

  .بوده است  میلیارد دالر 184
با   1387و با این ترتیب در سال 

هزار میلیارد تومان ،  200احتساب 

میلیارد  35بودجه شرکتهاي دولتی  
وقتی بدانیم .  دالر رشد خواهد کرد 

در سال  ي دولتی تعداد  شرکتهاکه 
و یکی  شرکت بوده  128حدود  1356

از دالیل سقوط رزیم شاه رشد بیش از 
ده حد دیوانساالري در آن دور ه بو

به   1383و این شرکتها در سال .است 
افزایش یافتند و تنها در  شرکت 531

کمی تنزل یافته  1385و  1384سالهاي 
) شرکت  498و  507به ترتیب ( اند 

رئیس مرکز  ولی امسال به گفته
با )  86د ي  8در ( پژوهشهاي مجلس

 2500سیر صعودي تعداد شرکتها  یعنی 
توان شرکت دولتی موا جه ایم ، می

 مالحظه کرد که در نظام والیت فقیه
روز بروز  دامنه تصدي گري دولت 

یافته است و دولت به یک گسترش 
 . کارفرماي بزرگ بدل شده است 

توجه خوانندگان محترم را به این مهم 
روزنامه سال قبل  2جلب مینمایم که 

 1385اسفند  6کارگزاران در سرمقاله  
به   85حجم عظیم بودجهبه با توجه 

قدرت مدیران شرکتها و نهادهاي 
این بودجه «:نوشتو  پرداخته دولتی 

شرکت است و  509در اختیار مدیران 
هر مدیر به طور متوسط در سال 

میلیارد تومان  337رقمی معادل 86
روزنامه » .بودجه در اختیار دارد

کارگزاران اضافه کرده این میزان 
پول را گرچه نمی توان به صورت 

قدرت سیاسی تبدیل کرد، اما کمی به 
! می توان ابعاد آن را  تصویر کرد

اکنون که میزان  بودجه شرکتهاي 
 222برابر با   1387دولتی  در سال 

میلیارد دالر شده است میتوان  افزایش 
سیاسی نهفته د ر دست - قدرت مالی 

  . مدیران دولتی را نیز بهتر تصور کرد
در باب شرکت هاي دولتی باید گفت 

وقتى بنیادهاى تحت امر والیت ه ک
فقیه بزرگترین گروه فرار مالیاتى را 
تشکیل مى دهند و کسى حق 
حسابرسى درآمدهاى این بنیادها و 
نحوه مصرف آنها را ندارد، شرکت 
هاى دولتى هم از پرداخت مالیات 

  .و میروند  طفره خواهند رفت
بنابی،  رسول صدیقى من باب نمونه 

 و بودجه مجلس عضو کمیسیون برنامه
ى  عمده":گفته است  86آبان  9در 

دلیل محقق نشدن درآمدها در بودجه، 
میلیارد تومان  1500عدم وصول 

عوارض ناشى از واردات خودرو و 
اما این .هاى دولتى بود فروش شرکت

  "!عد د قابل توحهی نیست
اما وقتی کل رقم بودجه  عمر انی 

هزار میلیارد تومان بوده  11کشور 
 10! این رقم غیر قابل توجه است

را تشکیل میداده  عمرانى  درصد بودجه
شده است و کسی محقق ن است که 

پیگیر این نگردیده است که این رقم 
چگونه گم و یا حیف و میل روابط 

و اینگونه است ! قدرت  شده است ؟
بودجه  جبران کسرى که دولت  براي 

متمم  اي که بدین سان افزایش میاید، 
میآورد وبا آن موجودي حساب  بودجه

. ذخیره ارزي را غارت می کند 

وزیر امور اقتصادي و همانگونه که 
رقم  اعالم کرد  86در سال  دارایی

هزار  5تا  4کسري بودجه امسال 
از حساب  با برداشت ی را میلیارد تومان

. یم کردذخیره ارزي جبران خواه
بگذریم  که بگزارش خبرگزاري فارس 

 87تراز عملیاتی بودجه  هم اکنون 
هزار میلیارد تومان کسري  10بیش از 
کل درآمدهاي دولت  چرا که  دارد

در بودجه پیشنهادي سال آینده بیش 
میلیارد ریال و کل  663هزار و  336از 

هزار و  442هزینه هاي دولت بیش از 
میلیارد ریال اعالم شد و بر این  524

 10اساس تراز عملیاتی بودجه بیش از 
   .هزار میلیارد تومان کسري دارد

  
و اما در آمد نفتی حکومت  

  احمدي نژاد 
  

ابتدا خاطر نشان سازم که احمدي 
تبصره ،  1387نژاددر  الیحه بودجه 

 1358دائمی قانون بودجه سال ) 38(
  .اعالم کرد ملغی االثر را  کل کشور 

کالبد شکافی "نگارنده در مقاالت  
اختم که خاطر نشان س "مافیاي نفتی

دولتهاي موجود در نظام والیت فقیه  
تا چقدر در صدد دور زدن این تبصره 

  . بر آمده اند 
مربوط به  دائمی )ه(بند توضیح اینکه 

تصریح  1358الیحه بودجه  38تبصره 
و گاز کشور درآمد نفت دارد که کلیه 

هزینه  .باید به حساب خزانه واریز شود 
ق مطابنیز بایستی شرکت ملی نفت 

این قانون  .شود پرداخت   بودجه آن
شد و سال هاي  اجرا می 1383تا سال 

! در مجلس هفتم اصالح  86، 85، 84
در الیحه  11شد و در قالب تبصره 

 2بودجه قرار گرفت که بر اساس آن 
درصد از درآمدهاي نفتی در اختیار 

حال . گرفت وزارت نفت قرار می
در الیحه  حکومت  احمدي نژاد

 لغو کرده و زکل  آن را 87بودجه 
ساز و کار   خواستار آن شده است که

تولید و استخراج و فروش نفت فعالیت 
چگونگی سرمایه گذاري و همچنین 

و هزینه آن را نیز  تامین منابع آن 
 . خود تعیین کند 

حکومت  قصد دارد بر  بدین سان 
منابع نفت و گاز کشور ، تنها خود 

ین صورت  اعمال مالکیت کند و در ا
رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین 

حساب  - داري کل  خزانه( حکومت 
، شرکت ملی نفت ایران، )ارزي  ذخیره

شرکت ملی پاالیش و پخش 
هاي نفتی ایران، شرکت ملی  فرآورده

گاز ایران و شرکت مادر تخصصی 
توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت 

حکومت هاي انرژي، توسط  یارانه
   .شود می تعیین

وقتی اینهمه اختیارات را قوه مجریه 
تنها به خود اختصاص میدهد سبب 
میشود که که حکومت  هم مجري ، 
هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر 
بر کلیه منابع نفت و گاز کشور شود و 

 80با توجه به وابستگی حداقل  
درصدي بودجه کشور به نفت 
  ،حکومت با گریز از نظارت و کنترل
 . مجلس ، مطلق العنان و یکه تازشود

و   1385و  1384و اما در طول سالهاي 
در آمد نفتی حکومت احمدي 1386

حکومتهاي قبلی  در مقایسه با نژاد  
 میلیارد دالر7/190برو بالغ  بسیار باال 

برپایه گزارش بانک  .بوده است 
مرکزي درآمد حاصله از فروش نفت و 

 7/110الغ بر ب 85و  84گاز در دو سال 
میلیارد دالر بوده و در سال جاري 

میلیارد  65نیز حداقل بالغ بر ) 1386(
 15با احتساب حدود  و شود دالر می

حساب ذخیره «میلیارد دالر مانده 
 که تحویل دولت نهم شد » ارزي

 7/190سرجمع این ارقام بالغ بر ،
حکومت احمدي .شود میلیارد دالر می

میلیارد  90از  بیشنژاد معتقد است که 
» هاي ارزي دولت نهم هزینه«دالر 

و مابقی به حساب ذخیره نشده است 
در  بنا بر این . ارزي واریز شده است 

حداقل رقم  میبایستی پایان سال جاري
حساب ذخیره «درمیلیارد دالر  100
اما احمدي ! باقی مانده باشد   »ارزي

نژاد میزان برداشت حکومت خود را از 
ه ارزي به حساب نمی حساب ذخیر

  !آورد
در صورتی که طبق گزارش 

مرداد  14در  خبرگزاري فارس
حساب ذخیره  تشکیل و افتتاح1386

ارقام نشان . رخ داد 79ارزى در سال 
منابع ورودى،  دهد، از آن تاریخ مى

مصارف، دارایى و باالخره اعطاى 
تسهیالت به مردم رو به افزایش بوده 

هاى  طى سال. است
 9/5، به ترتیب 85،84،83،82،81،80،79

میلیارد دالر،  1/2میلیارد دالر، 
میلیارد دالر،  7/5میلیارد دالر، 9/5
میلیارد دالر و 2/13میلیارد دالر، 4/1
ذخیره  میلیارد دالر به حساب7/21

ارزى واریز شده است که بیانگر این 
است که ورودى به حساب ذخیره 

 سابقه بوده اخیر بى ارزى طى دو سال
برداشت از حساب ذخیره اما . است

ارزى در قالب قوانین بودجه نیز رو به 
طى  افزایش رفته است، به طورى که

به  85و  84،83،82،81،80هاى  سال
میلیارد  1/2میلیون دالر،  656ترتیب 
میلیارد  7/4میلیارد دالر،  9/1دالر، 
میلیارد  8/16میلیارد دالر و  8دالر، 

مظاهري و  .دالر برداشت شده است
 در تاریخ  رئیس کل بانک مرکـزي

در حال : تصریح کرد 9/09/1386
 8حاضر موجودي حساب ذخیره ارزي 

 . میلیارد دالر است
ماه  12قیمت نفت طی  از طرفی 

گذشته مطابق با آمار دبیرخانه اوپک 
لذا این درصد افزایش یافته است، 57

باید باعث افزایش در آمد نفتی  الزاما 
موجودي حساب متناسب افزایش 

اما به گفته  .ذخیره ارزي شده باشد
وزیر اقتصادي و دارایی موجودي این 

 10حدود  85حساب در پایان اسفند 
نیز مظاهري آن میلیارد دالر و اکنون 

لذا با وجود  . میداند لیارد دالر یم 9را 
درصدي قیمت نفت،  57افزایش 

میلیارد دالر نیز  1موجودي حساب 
پس دستیازي !!ته استکاهش یاف

حکومت آقاي احمدي نژاد به حساب 
ذخیره ارزي روز بروز بیشتر شده 

 . است
جالب توجه اینکه آقاي ادیب استاد      

دانشگاه اصفهان در مصاحبه با خبر 
سوال  این گزاري فارس میپرسند که 

ماه  12است که چگونه ممکن است در 
درصد افزایش  57گذشته قیمت نفت 

شد، پرداختهاي هزینه اي داشته با
درصد افزایش و  8/5دولت تنها 

درصد کاهش  12پرداختهاي عمرانی 
داشته باشد، اما موجودي حساب 

به ( میلیارد دالر  2ذخیره ارزي 
کاهش )میلیارددالر 1احتساب نگارنده

مجموعه این مطالب لذا  .یافته باشد
نشان می دهد دالرهاي ناشی از 

فت، همه درصدي قیمت ن 57افزایش 
هزینه شده است، اما به صورت جدي 
انعکاسی از آن در بودجه دولت 

 !مشاهده نمی شود
مبلغ   1387در الیحه بودجه سال 

دالر  39بودجه را بر اساس بشکه نفتی 
با این احتساب  . محاسبه کرده اند

میلیارد  34بودجه را بر اساس 
با توجه به . دالرمحاسبه کرده اند 
و سنگین عرضه  حجم نفت خام سبک

و بعلت  شده ایران در مناطق مختلف
فریقاي جنوبی ، آ اینکه  نفت ایران در 

سیا، شمال غربی اروپا و مدیترانه ، با آ
،   قیمت هاي متفاوتی فروخته می شود

در شرکت ملی نفت ایران    بگزارش 
هم اکنون ": 1386دي ماه   30/تاریخ 

قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی 
 39دالر و 87 میانگین به طور ،ایران 

بنابر این در آمد نفت  ".سنت است
با احتساب فروش  1387ایران در سال 

هزار یشکه نفت  400میلیون و  2روزانه 
خام سبک و سنگین صارداتی  بالغ 

میلیارد دالر خواهد 80تا  77برحدود 
  .شد

آنهم در صورتی که قیمت نفت در 
اند ثابت بم 86دي  30همین حد تاریخ 
در آمد محصوالت نفتی .  و صعود نکند

در نظر  86را نیز  اگر به میزان سال 
بگیریم،کل در آمد نفتی ایران حدود 

میلیارد دالر خواهدشد که نسبت به  87
میلیارد دالر به در  17حدود  86سال 

و . آمد نفتی ایران افزوده خواهد شد
میلیارد دالر در آمد نفتی  34با احتساب 

  87در بودجه ) دالر  39 بشکه اي( 
حد اقل  1387،بایستی در پایان سال 

میلیارد دالر به   87- 34= 53مبلغ  
که با . حساب ذخیره ارزي واریز گردد

توجه به سابقه عملکرد حکومت 
عمال با توجه به برداشت  احمدي نژاد  

هایی  از حساب ذخیره ارزي و یا متمم
شود همچنان با  که در آینده داده می

روبرو  بودجه به نفت ابستگی بیشترو
  .خواهیم شد

  
  

  12در صفحه 
  

   یکه تاز



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

 2008فوریه   18تا     4ا ز   
 

  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

  

دانشجویان و معلمان 
همچنان قربانیان اول 
سرکوبگریهاي رژیم 

  :مافیاها هستند 
  
دادگاه  15، شعبه 86دي  23در  ◄

دبیر » علی پورسلیمان«انقالب، 
هاي تهران وعضو مرکزي  دبیرستان

سازمان معلمان را به تحمل سه سال 
حکم صادره با . محکوم کردحبس 

 5توجه به وضعیت شغلی متهم به مدت 
حکم صادره . سال تعلیق گردید

دي ماه به متهم ابالغ شد و  23یکشنبه 
 . قابل تجدید نظرخواهی است

، حسن امیري 86دي  23در  ◄
الیاسی، پدر کیوان امیري، خطاب به 

روز  40حدود : مردم ایران نوشته است
زدانشجویان ازبازداشت عده اي ا

دانشگاه هاي تهران به مناسبت 
روزنماد ) روزدانشجو(آذر 16برگزاري 

مقاومت درمقابل استبداد ارتجاع 
وامپریالیسم گذشت با توجه به 

نها آبازداشت طوالنی وغیر قانونی 
وقرارگرفتن درسلولهاي انفرادي 
وندادن مالقات به خانواده ها، به حق 

متی این خانواده ها باید نگران سال
بازداشت این . عزیزان خود باشند

دانشجویان طبق قانون اساسی 
جمهوري اسالمی ایران واعالمیه 

   19جهانی حقوق بشر ماده 
زادي عقیده وبیان آهرکسی حق ( 
هرکسی حق تجمع ( 20وماده ) دارد

غیر ) مسالمت آمیزوتشکیل انجمن دارد
ما خانواده . قانونی وقابل توجیه نیست

یان دراین مدت با هاي این دانشجو
مراجعه مکرر به دادگاه انقالب زندان 
اوین ومجلس شوراي اسالمی هنوز 
جواب قانع کننده اي از مسئولین 
دررابطه با بازداشت آنها دریافت نکرده 

اینجانب حسن امیري الیاسی پدر .ایم
کیوان امیري یکی از دانشجویان 
بازدداشتی ازتمامی ایرانیان شریف می 

ایت خود به هرشکلی خواهم با حم
موجبات آزادي بدون قید وشرط  آنها 

به امید روزي که .  را فراهم سازند
دراین کشور کسی  به جرم فکر کردن 

 . واندیشه وبیان روانه زندان نشود
هاي مجید  ، خانواده86دي  23در  ◄

توکلی، احمد قصابان و احسان 
منصوري سه دانشجوي دانشگاه امیر 

ستور قاضی جوادي کبیر که با وجود د
قاضی دادگاه عمومی تهران و تودیع 

میلیون تومانی هنوز در  80وثیقه 
برند با ارسال نامه  زندان به سر می

سرگشاده به  شاهرودي رئیس قوه 
قضاییه خواستار دخالت وي براي 

  . اجراي قانون شدند
خانواده هاي  ،دي ماه 23در  ◄

دانشجویان چپ و آزادي خواه به 
یري وضعیت پرونده  منظور پیگ

فرزندانشان به دفتر سعید مرتضوي 
مرتضوي به پرسشهاي .  مراجعه کردند

  .نها پاسخهاي سر باال داد آ
، احکام کمیته 8 6دي  24در  ◄

دانشجوي  30انضباطی بیش از 
دانشکده دندانپزشکی شیراز که چندي 
پیش به علت شرکت در یک مهمانی 
ه مختلط به کمیته انضباطی احضار شد

احکام دانشجویان .بودند صادر شد
شامل یک ترم محرومیت مشروط از 
تحصیل، محرومیت از امکانات رفاهی 
دانشگاه تا پایان تحصیالت، توبیخ کتبی 
با درج در پرونده و تذکر کتبی با درج 

  .در پرونده می باشد
، زینب پیغمبرزاده و 86دي  25در  ◄

سارا کرمانیان به کمیته انضباطی احضار 
پیش از این زینب پیغمبرزاده . دند ش

حکم قطعی دو ترم محرومیت از 
در هفته . تحصیل دریافت کرده بود

هاي گذشته احسان دولت شاه، سحر 
رضازاده، آرش پهلوان، رضا نگهداري، 
علی هاشمی، کیوان امام وردي، 

سلمان یزدان پناه، میالد عزیزي و 
حافظ رستمی، از فعالین دانشجویی 

ران به کمیته انضباطی دانشگاه ته
  .احضار  شده اند 

، بابک داد بخش، به 86دي  25در  ◄
شاهرودي نامه نوشت که لبان خود را 

احتراما اینجانب بابک : می دوزد 
دادبخش متهم پرونده به کالسه 

که به اتهام اقدام علیه امنیت  7533/84
سال است در  3ملی مدت بیش از 

به  بازداشت بسر می برم،  با عنایت
اوضاع و احوال خاص اینجانب و سایر 
زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر 

سال  3و با توجه به اینکه در این مدت 
بار فقط و فقط با  21اینجانب بیش از 

اعمال سلیقه و عداوت در زندان 
محبوس بوده ام در این مدت با قاتلین 
و مجرمین خطرناك متجاوزین به عنف 

ریت این مجرمین بسر برده ام که اکث
محکومین منتظر به اعدام بوده اند، لذا 
با توجه به اینکه هر بار تبعید اینجانب و 
سایر زندانیان سیاسی این زندان به 
بهانه اعمال قانون تفکیک جرایم بوده 
است حال براي من و سایر زندانیان 
سیاسی جاي سئوال است که اتهامات 

ان خود اینجانبان با قاتلینی که به قربانی
قبل از کشتن تجاوز نموده یا آنها را 
مثله نموده و به آتش کشیده اند یا 
عزیزترین کسان خود را تکه تکه کرده 
اند چه سنخیتی دارد که باید امروز ما 
زندانیان سیاسی در سلول هاي مخوف 

زندانیان آن % 90باشیم که بیش از 
زندانیان خطرناك هستند و یا در 

نفر  120فر آمار آن ن 200سالنی که از 
قاتلین محکوم به اعدام هستند، تحمل 

  .حبس نمائیم
،  در حالی که 86دي  26در  ◄

دي، خبر  25سخنگوي قوه قضاییه در 
نفر از  11از آزادي قریب الوقوع 

فعالین دانشجویی چپ  را داده بود، 
 15خبر رسید روز دوشنبه دست کم 

نفر دیگر از دانشجویان طیف چپ 
 :ده اند بازداشت ش

مرتضی اصالحچی، دانشجوي  - 1
 دانشگاه عالمه

بیتا صمیمی زاد، دانشجوي دانشگاه  - 2
 امیرکبیر

آناهیتا حسینی، دانشجوي دانشگاه  - 3
 تهران

سروش ثابت، دانشجوي دانشگاه  - 4
 شریف

محمد پورعبداهللا، دانشجوي  - 5
 دانشگاه تهران

ساناز اللهیاري، خواهر مهدي  - 6
 در بند اللهیاري دانشجوي

 امین قضایی - 7
 سروش دشتستانی - 8
 بیژن صباغ -9

 کاوه عباسیان - 10
 مرتضی خدمتی لو - 11
  بهزاد باقري - 12
همچنین خانواده امین قضایی و    

سروش دشتستانی، با تأیید خبر 
بازداشت این دو دانشجو، گفتند که 
مأموران وزارت اطالعات، امروز با 

تفتیش  مراجعه به منزل آنان، اقدام به
شمار . و بازرسی منزل نمودند

تن رسیده  60دانشجویان زندانی به 
  .است 
، مرتضی اصالح چی 86دي  26در  ◄

دانشجوي دانشگاه عالمه و دبیر سابق 
انجمن اسالمی این دانشگاه روز گذشته 

گفتنی است . بازداشت شده است
تیرماه گذشته و در  18اصالح چی در 

ي امنیتی جریان یورش مسلحانه نیروها
به دفتر سازمان ادوار تحکیم به همراه 
تعدادي دیگر از فعاالن دانشجویی 

ماه زندان به قید  1بازداشت، و پس از 
 .وثیقه آزاد شده بود

، اطالع حاصل شد 86دي  27در  ◄
که به دنبال موج دستگیري ها 
دربندرترکمن و روستاي چاپاقلی، پس 

از برخورد عمدي قایق موتوري 
 "حراست شیالت " ماموران 

بندرترکمن با قایق صیادان که منجر به 
کشته شدن حسام الدین خدیور شد، 

که مدیر  یک زن ترکمن به نام گوزل 
مدرسه راهنمایی دخترانه در روستاي 

  . چاپاقلی است، دستگیر شد
تن از 2این مدیر مدرسه که به همراه  

دانش آموزان خود دستگیر شد، هنوز 
می برد، اما دانش  دربازداشت به سر
همچنین حاجی . اند آموزان آزاد شده 

 23آمان برادر بزرگ حسام الدین که 
ساله ومتاهل است، توسط نیروي 
انتظامی دستگیر شده و همچنان دربند 

   .است 
دادگاه  36، شعبه 86دي  27در  ◄

تجدید نظردر میان ناباوري معلمان 
علیرضا «حکم سه سال حبس تعزیري 

رکل سازمان معلمان ایران دبی» هاشمی
ترین حکمی  این سنگین. را تایید کرد

است که تاکنون براي یک فعال حقوق 
  .معلمان صادر شده است

، وکیل مدافع 1386بهمن 1در   ◄
سعید حبیبى از عدم موافقت بازپرس 
امنیت دادسرا براى مالقات وکال و 
  . خانواده سعید حبیبى با وى خبر داد

آقاي علی اصغر  ،138 6بهمن1در   ◄
تا  1375ساله که از سال  64نیکبخت 

در زندانهاي  1386فروردین ماه 
گلپایگان، بم و اصفهان زندانی بودند 
در طی این دوران بارها مورد شکنجه 

ایشان در . هاي وحشیانه قرار گرفتند
. زندان مبتال به بیماري سرطان شدند

ولی مامورین وزارت اطالعات از 
ري کردند تااینکه درمان او جلوگی

بیماري او به حالت حادي تبدیل گشته 
 است  
، اطالع حاصل شد 1386بهمن 1در  ◄

اللهی در زندان، زیر  که ابراهیم لطف
سال  27ابراهیم، . شکنجه کشته شد

ي سامان  داشت و طبق گفته
نگار و فعال حقوق  پور، روزنامه رسول

ي حقوق  بشر در مهاباد، در رشته
نور سنندج تحصیل دانشگاه پیام 

روز  9دستگیر و  16او را روز . کرد می
بعد خبر مرگ او را به خانواده اش 

 . داده اند 
، حمید آرغیش 1386بهمن  2در   ◄

نویسنده و روزنامه نگار  ،شاعر) رستمی(
آذربایجانی توسط دادگاه انقالب 
اسالمی شهرستان خوي به یک سال 

و حبس تعزیري، دو سال تبعید به بیجار 
  . سه سال ممنوعیت نشر آثار محکوم شد

، کمیته انضباطی 1386بهمن  2در  ◄
دانشگاه کرمان در پی برگزاري 
تریبون آزاد قانونی در این دانشگاه 
توسط انجمن اسالمی دانشجویان، 

تن از اعضاي انجمن اسالمی  4براي 
احکام سنگین محرومیت از تحصیل 

براي محسن خسروي، دبیر  :صادر کرد
یالت انجمن اسالمی، حسن حسنی، تشک

عضو شوراي مرکزي انجمن، حسام 
سعیدي، عضو شوراي عمومی انجمن، 
و محمود هادي پور عضو شوراي 

ایجاد «عمومی انجمن اسالمی به اتهام 
وقفه در برنامه ها و اخالل در نظم 

یک ترم محرومیت از «حکم » دانشگاه
  . صادر نمود » تحصیل
رسیدگى  ، جلسه1386بهمن  3در  ◄

به پرونده عمادالدین باقى از صبح روز 
 44ى  در شعبه 14چهارشنبه تا ساعت 

دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و 
عمادالدین باقى در دادگاه تجدید نظر 

زودى  به.  به دفاع از خود پرداخت
هیات قضایى این شعبه نظرشان را 

  . اعالم خواهند کرد
، به گزارش 1386بهمن  5در   ◄

امیر کبیر، تجمع اعتراض آمیز  خبرنامه
دانشجویان ساکن کوي دانشگاه تهران 
به خیابان و درگیري با پلیس کشیده 

به علت پائین بودن کیفیت غذا : شد 
نفر از دانشجویان به  500در حدود 

نشانه اعتراض از خوردن غذا امتناع 
کرده و غذاي خود را روي زمین 

دانشجویان سپس در سالن . ریختند
پس از بی  .ري متحصن شدندغذاخو

توجهی مسئولین به این مطالبه صنفی 
دانشجویان، تحصن دانشجویان به 
تجمع و راهپیمایی در داخل کوي 
دانشگاه و سر دادن شعار علیه مسئولین 
دانشگاه تهران و دولت احمدي نژاد 

مامورین انتظامات کوي . انجامید
دانشگاه درب هاي کوي را بسته و از 

. ویان جلوگیري کردندخروج دانشج
نفره دانشجویان پس  500اما جمعیت 

از ساعتی از در عبور کردند و وارد 
خیابان امیرآباد شدند و در خیابان 
دست به راهپیمایی و سر دادن شعار 

  .پرداختند
، صدور حکم 1386بهمن  6در   ◄

محمدي ) شهال(زندان براي شهین 
شهروند سنندجی را به اتهام همکاري با 

سال  2از احزاب اپوزیسیون، به  یکی
  . زندان محکوم کرد 

، کمیته انضباطی 1386بهمن  6در   ◄
نفر از اعضاي  5دانشگاه امیرکبیر براي 

انجمن اسالمی این دانشگاه احکام 
سنگین محرومیت از تحصیل صادر 

آرش آرمون، به دو ترم . کرد
محرومیت از تحصیل، نیما گرشاسبی و 

به یک ترم  دو دانشجوي دیگر نیز
. محرومیت از تحصیل محکوم شده اند

این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر 
 .است
، طی روزهاي 1386بهمن  7در  ◄

اخیر چند شهروند سنندجی به نام هاي 
بختیارمرادي، مظفر کاظمی، 
نظیرشاکري، عثمان ایوب پور و فرهاد 
ایوب پور توسط نیروهاي امنیتی 

افراد که اتهام این . بازداشت شدند
همگی اهل روستاي شیان از توابع 
سنندج هستند، تبلیغ علیه نظام عنوان 

 .شده است
، یک روحانی 1386بهمن  8در   ◄

سنندجی به نام ماموستا ایوب گنجی 
مدرس دروس دینی و امام جمعه 
مسجد قبا در سنندج، توسط نیروهاي 

گفته می شود . امنیتی بازداشت شد
ش از نماز نامبرده در خطبه هاي پی

روزجمعه، مرگ ابراهیم لطف اللهی 
دانشجوي سنندجی و ردصالحیت هاي 
گسترده را محکوم نموده و همچنین 
در ارتباط با روز دوم بهمن و 
رویدادهاي اخیر منطقه به ایراد 

  سخنرانی پرداخته است  
 احضار به کمیته انضباطی

احسان دولت شاه، : دانشگاه تهراناز ◄
ش پهلوان، رضا نگه سحر رضا زاده، آر

داري، علی هاشمی، کیوان امام 
وردي، سلمان یزدان پناه، میالد 
عزیزي، حافظ رستمی، پگاه حمزه اي، 
هیوا مجیدزاده، مرتضی مساکنی، حسام 
سالمت، سارا کرمانیان، زینب 

 18(دانشجوي دیگر  3پیغمبرزاده و 
 )نفر
مهدیه گلرو، : دانشگاه عالمهاز ◄

یعقوبعلی، نگین  علیرضا موسوي، امیر
فرازمند، عسل اخوان، کوروش جنتی، 
شیما فرزادمنش، فرهنگ سالمی، 

 10(امیرحسین ایرجی و مازیار سمیعی 
 )نفر
امین : دانشگاه علم و صنعت از◄

مهدي شاه زمانیان، سجاد محمدي، 
 )نفر 4(علی اسدالهی و مجید سقایتی 

پوریا شریفیان، : دانشگاه همدان از◄
محمد صیادي، امین فاطمه معصومی، 

نظري، مهدي جمالوند، رضا جعفریان، 
سیاوش حاتم، مهدي مسافر، ساسان 
منبري، سیروس محمدي و وهاب 

 )نفر 11(کریمی نژاد 
محسن خسروي، : دانشگاه کرمان◄

حسن حسنی، محمود هادي پور، حسام 
سعیدي، وحید زارع و یک دانشجوي 

 )نفر 6(دیگر 

ضباطی کمیته ان: دانشگاه اصفهان از◄
دانشگاه اصفهان چندین نفر از 
دانشجویان این دانشگاه را به بهانه 
شرکت در تجمعات اخیر این دانشگاه 

 )؟ نفر(احضار کرده است 
کمیته انضباطی : دانشگاه امیرکبیراز ◄

دانشگاه امیرکبیر چندین نفر از 
دانشجویان این دانشگاه را به بهانه 
شرکت در تجمعات اخیر این دانشگاه 

 )؟ نفر(احضار کرده است 
اسماعیل جلیل : دانشگاه شیراز از◄

وند، حمداهللا نامجو، ناهید افراسیابی و 
 )نفر 4(سحر یزدانی 

مسعود قربانی : دانشگاه شاهروداز ◄
نژاد، مهدي چاووشیان، و مسعود نظري 

 )نفر 3(فرد 
مجتبی نظري، : دانشگاه یاسوج از◄

امین خسروي، محسن موسوي و الهام 
 )نفر 4(وي موس
امیرحسین : دانشگاه آزاد مشهد از◄

نوربخش، عادل تاعنی و محمد میزبان 
 )نفر 3(

 
 صدور حکم انضباطی

سلمان یزدان پناه : دانشگاه تهران ◄
، رضا )دو ترم محرومیت از تحصیل(

 یک ترم محرومیت از (نگه داري 
یک ترم (، محمدکریم آسایش )تحصیل

و حمید ملک ) محرومیت از تحصیل
) یک ترم محرومیت از تحصیل(زاده 

 )نفر 4(
سلیمان محمدي : دانشگاه عالمه از◄

، )دو ترم محرومیت از تحصیل(
یک ترم محرومیت از (کوروش جنتی 

یک ترم (، فرهنگ سالمی )تحصیل
، آیدین اخوان )محرومیت از تحصیل

و ) یک ترم محرومیت از تحصیل(
یک ترم محرومیت از (مازیار سمیعی 

 )نفر 5) (تحصیل
امین : دانشگاه علم و صنعت از◄

دو ترم محرومیت (مهدي شاه زمانیان 
دو ترم (، سجاد محمدي )از تحصیل

، علی اسدالهی )محرومیت از تحصیل
و مجید ) دو ترم محرومیت از تحصیل(

) دو ترم محرومیت از تحصیل(سقایتی 
 )نفر 4(
یک (امین نظري : دانشگاه همدان ◄

محمد  ،)ترم محرومیت از تحصیل
یک ترم محرومیت از (صیادي 
یک ترم (، مهدي جمالوند )تحصیل

و سیاوش حاتم ) محرومیت از تحصیل
و پوریا ) یک ترم محرومیت از تحصیل(

شریفیان، رضا جعفریان، ساسان منبري، 
سیروس محمدي، وهاب کریمی نژاد و 

 6+4) (توبیخ کتبی(فاطمه معصومی 
 )نفر
 محسن خسروي: دانشگاه کرمان از◄

، حسن )ترم محرومیت از تحصیل 2(
، )ترم محرومیت از تحصیل 2(حسینی 

ترم محرومیت از  2(محمود هادي پور 
ترم  2(، حسام سعیدي )تحصیل

 2(، وحید زارع )محرومیت از تحصیل
 7و ) ترم محرومیت از تحصیل

ترم محرومیت از  2(دانشجوي دیگر 
 )نفر 12) (تحصیل
صومی مازیار مع: از دانشگاه اصفهان◄

، )یک ترم محرومیت از تحصیل(
یک ترم محرومیت از (ارسالن صادقی 

ترم محرومیت  2(، علی رهنما )تحصیل
ترم  2(، و علیرضا داودي )از تحصیل

 )نفر 4) (محرومیت از تحصیل
کمیته انضباطی : دانشگاه شیراز از◄

دانشجوي دانشکده  30براي بیش از 
دندانپزشکی احکامی شامل یک ترم 

ت مشروط از تحصیل، محرومی
محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه 
تا پایان تحصیالت، توبیخ کتبی با درج 
در پرونده و تذکر کتبی با درج در 

 پرونده صادر کرده است
 2(مجتبی نظري : دانشگاه یاسوج از◄

، محسن )ترم محرومیت از تحصیل
، )ترم محرومیت از تحصیل 2(موسوي 

یت از ترم محروم 2(امین خسروي 
ترم  2(و الهام علوي ) تحصیل

 )نفر 4) (محرومیت از تحصیل
تینا : دانشگاه فردوسی مشهد از◄

یک ترم محرومیت از (حسینی 
 ) نفر 1) (تحصیل

 

  یکه تاز 
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 2008فوریه   18تا     4ا ز   
 

  1386بهمن  28تا   15از       690ره شما
  

 

   

  "چنین گفت زردشت "در کتاب 
فردریک نیچه ، انسانها را به سه دسته 

  :تقسیم میکند 
انسانهایی که طبعا فرمانبردارهستند  - 1

ز نظام حاکم اطاعت و و شترگونه ا
  .پیروي میکنند 

انسانهایی که به مانند شیر غران، با  - 2
  .خشم و غضب عمل مینمایند 

انسانهایی که به مانند کودکان، اساسا - 3
نیاز و امکانی ندارند که ارزشهاي 
خویش را در مقابل نظام حاکم عرضه 

به اعتقاد من اگر . کرده و بشناسانند 
ما میزیست، بی  مرحوم نیچه در روزگار

تردید در این دسته بندي، از گروهی 
دیگر یاد میکرد که بعلت ناتوانی 
دردرك مقتضیات زمان، آنچنان عمل 
میکنند که نظام حاکم را از درون به 

  .فساد و به انفجار میکشانند 
اگر بخواهیم، منصفانه  به بحث بنشینیم  

و عادالنه قضاوت کنیم و نقش و 
وراي نگهبان را  با ش "فقهاي "عملکرد 

دقت مورد نظر قرار دهیم که در قرن 
بیست و یکم، بی توجه به اصول مدون 
حقوقی جهان شمول و بدور از 
هرگونه تامل و تعقلی، اصل برائت را 
زیر سئوال میکشند و لزوما به این نتیجه 

همه فاسد و گنه کارند ،  "میرسند که
با .  "مگر اینکه خالفش ثابت شود 

تنتاجی به یقین میتوان گفت چنین اس
شوراي نگهبان در  "فقهاي "که آقایان 

  .دسته بندي اخیر قرار میگیرند
براستی آنچه را که دبیر شوراي  

نگهبان اخیرا در رد و انکار اصل برائت 
اعالم کرده است ، گوش و ذهن هر 
دانشجوي علم حقوق را میخراشد و 

بویژه  که در کتاب هاي . آزار میدهد 
مقدماتی خود ، میخواند و از  درسی

استادانش میشنود که اصل جهان 
شمول ، اصل برائت است و این اصلی 

( است که بعنوان یکی از اصول 
نظامهاي حقوقی دنیاي ) پرنسیب هاي 

وانگهی . معاصر بشمار می آید 
نویسندگان قانون اساسی جمهوري 

به آن  1358اسالمی ایران در سال 
بعبارت ) . 37 اصل(گردن نهاده اند 

دیگر ،انکار و رد اصل برائت توسط 
کسی که خود را دبیر شوراي نگهبان 
قانون اساسی مینامد ، نه فقط صالحیت 
ایشان را در نقش قاضی عادل و بی 
طرف زیر سئوال میبرد ، بلکه دلیل 
مضاعفی است براي داد خواهی همه 

و یا   "قضاوتها"آنهایی که قربانی 
زیرا مطابق . اند  تصمیمات ایشان شده

آنچه را که نویسندگان قانون اساسی 
تعیین و تضمین کرده اند ، شوراي 
نگهبان و اعضاي آن موظف و مکلف 
به تامین احترام قانون اساسی میباشند 
و در این راستا ، نمیتوانند نقشی فراتر 

  .از قانون بخویش ببخشند
در حقوق عمومی، گفتمان کنترل 

با اساسی، از مطابقت قوانین عادي 
زیرا . مباحث اصولی و پایه اي است 

قانون مذکور، بعنوان سندي بنیادین و 
حیاتی بشمار می آید که شالوده 
ساختار قدرت سیاسی حاکم و منشاء 
مشروعیت آن را تعریف و ار طرف 
دیگر حقوق و ازادي هاي شهروندان 

به عبارت .را بر شمرده و تضمین میکند 
وجودي این دیگر ، هدف و فلسفه 

تعریف و تضمین قانون اساسی  گفتمان،
بعنوان یک سند عالی و مرجع کشور  و 
یا به عبارتی قانون مادر نظام کشوري 

با این اعتبار، قوانین مصوبه .   است
مجلس قانون گذاري در صورتی 

است که  معتبر و نافذ و الزم االتباع
روح و اصول قانون اساسی را محترم 

ن کنترل توسط یک ای. شمرده باشد 
. دسته از قضات برجسته صورت میگیرد 

منشاء و مبداء این ایده و فکر از 
منتسکیو است، که در گفتمان جدایی 
قواي سه گانه، معتقد بود که قضات 
ماموریت دارند تا احترام به قوانین را 

 "به اعتقاد منتسکیو. تامین کنند 
اقتضاي چنین ماموریت خطیري، 

اختیارات شاه یا  محدودیت قدرت و
سلطان است که نهایتا به تامین 

بعد . "دمکراسی و عدالت می انجامد
سیاست )  Toqueville( ها، توکویل

شناس فرانسوي ،دمکراسی را محصول 
: جمع دو عنصر یا دو شرط میداند 

حکومت اکثریت از یک طرف و 
احترام به حقوق اساسی شهروندان از 

ترل در این راستا، کن. طرف دیگر 
قانونیت مصوبه هاي اکثریت پارلمانی 
نه فقط، از خود کامگی قانونگذاران 
جلوگیري میکند ،بلکه برتري و تفوق 
قانون اساسی را بعنوان یک قانون 
مرجع تامین نموده و التزام و احترام 

 Etat deبه دولت قانون مدار   
droit    را تضمین میکند.  

ه در ایاالت متحده امریکا ، کشوري ک
قضات حکومت می  "در آن به قولی 

، نخستین کنترل مطابقت قوانین "کنند
در . عادي با قانون اساسی شکل گرفت 

 Hans Kelsenاروپا هانس کلسن 
در اتریش، بنیانگذار نخستین دادگاه  

و باالخره پس از . قانون اساسی بود 
جنگ جهانی دوم، کشورهاي اروپایی 
د ، یکی پس از دیگري از این رون

امروزه، . دمکراتیک پیروي کردند 
دادگاهاي قانون اساسی بعنوان 
ارگانهاي کامال بیطرف عمل میکنند که 
وظیفه اي جز تامین احترام به سلسله 
مراتب قوانین و همچنین حفظ و تامین 

در فرانسه، . حقوق شهروندان ندارند 
وظیفه کنترل مطابقت قوانین عادي با 

سوم به قانون اساسی به شورایی مو
شوراي قانون اساسی واگذار گردیده 

اگر هیچ پیش شرطی از لحاظ . است 
تخصص و میزان تحصیالت براي 
عضویت در این شورا پیش بینی نشده 
است، لیکن اکثریت اعضاي آن از 
حقوق دانان و یا اساتید حقوق میباشند 

اعضاي این شورا پس از اداي . 
سوگند، موظف  اند که  داوري و 

خود را در کمال بی طرفی به قضاوت 
اما در کشورهاي دیگر . انجام برسانند 

اروپا، مثال در بلژیک پیش شرط 
استخدام در دادگاه قانون اساسی، 
داشتن حداقل پنج سال سابقه کار 

یا وکالت در   بعنوان قاضی مستشار
مجلس قانون گذاري تعیین شده است 

در پرتقال ، اعضاي دادگاه فقط از . 
ات حرفه اي و وکالي میان قض

در اسپانیا، . دادگستري انتخاب میشوند 
اعضاي مزبور از میان اساتید حقوق، 

در . قضات و وکال منصوب میشوند 
ایتالیا ، پیش شرط اشتغال در دادگاه 
قانون اساسی باز هم حرفه اي است 
وتنها اساتید حقوق، و قضات حرفه اي 
و وکالء دادگستري میتوانند، به چنین 

در آلمان، حداقل . امی دست یابند مق
شش نفر از اعضاي  دادگاه قانون 

اساسی میباید از قضات عالیرتبه دادگاه 
  .عالی فدرال انتخاب شوند 

در فرانسه اگر چه اعضاي شوراي 
قانون اساسی عموما از حقوق دانان می 
باشند ، معذالک یک دفتر حقوقی، 
اعضاء شورا را در انجام وظایفشان 

این دفتر از قضات . یدهد یاري م
متخصص در حقوق خصوصی ، حقوق 
جزاء ، حقوق اداري ، حقوق مالیاتی، 
حقوق پارلمانی و انتخاباتی و همچنین 
حقوق محیط زیست تشکیل شده است 
تا اعضاي شوراي قانون اساسی را در 
تفسیر و درك متون پیچیده حقوقی 

عالوه بر این در اغلب . یاري دهند 
انون اساسی، قضات از دادگاههاي ق

کمک مشاوران و دستیارانی 
برخوردارند که آنان را در نگارش 

  . احکام و آراء کمک میکنند 
شرط بی طرفی قضات دادگاههاي 

  :قانون اساسی 
بیطرفی قضات و اعضاي دادگاههاي 
قانون اساسی از جمله شرایط ضروري 
نقش و عملکرد آنان در انجام وظایف و 

زیرا وظایف این . تکالیف آنان است 
قضات در حفظ و حراست از روح 
قانون اساسی بعنوان یک سند عالی در 
سلسله مراتب قوانین کشور خالصه 

اعضاي دادگاههاي قانون . میگردد 
اساسی پیش از آغاز به کار ، موظف به 
اداي سوگند میباشند ، یکی از نشانه 
هاي بارز بیطرفی قضات دادگاههاي 

داري و اجتناب  قانون اساسی ، خود
آنان از ورود و شرکت در مناظرات 
احزاب و گروههاي سیاسی کشور است 

در جمهوري دمکراتیک آفریقاي . 
جنوبی ، یازده قاضی عضو دادگاه 
قانون اساسی ، در راستاي بیطرفی 
کاملشان ، از عضویت در احزاب 
سیاسی و تعلق به دستگاههاي دولتی 

 وظیفه دادگاههاي. منع شده اند 
 :مذکور چنین خالصه میشود 

رسیدگی و حل و فصل دعاوي  - 1
مربوط به اختیارات و صالحیت ها، ما 

  .بین ارگانهاي دولتی و ایالتی 
کنترل مطابقت قوانین مصوبه  - 2

  .پارلمان با قانون اساسی 
کنترل و مطابقت متمم هاي قانون  - 3

  .اساسی با اصول اولیه قانون مذکور 
لمان و ریاست کنترل اعمال پار - 4

جمهوري در راستاي احترام به قانون 
  .اساسی 

دراین کشور، قضات دادگاههاي قانون 
اساسی که عموما از قضات حرفه اي ، 
اساتید حقوق و وکالء با سابقه 

 "دادگستري هستند ، موظف اند 
بیطرف بوده و بدون ترس و یا 
طرفداري از یکی از طرفین دعوي و 

دالت را به بدون قصد به اضرار ، ع
  ."اجراء بگذارند

در نظام جمهوري اسالمی ایران 
ترکیب و نقش و وظایف شوراي 
نگهبان در فصل ششم قانون اساسی 

در اصول . تعیین و تصریح شده است 
به شرح وظایف و تکالیف این  99تا  91

 91مطابق اصل . نهاد پرداخته میشود 
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 

نگهبان موظفند که  اعضاي شوراي
قوانین مصوبه مجلس قانون گذار را از 
لحاظ مطابقت با احکام اسالمی و قانون 
اساسی تحت نظر و کنترل داشته 

، شرح و تفسیر  98طبق اصل . باشند
قانون اساسی بر عهده اعضاي شوراي 

، 99و بالخره اصل . نگهبان است 
نظارت و کنترل روند انتخابات مجلس 

، مجلس خبرگان، شوراي اسالمی
ریاست جمهوري و همه پرسی و 
رفراندم را بر عهده شوراي نگهبان 
بعنوان ارگان قضائی قانون اساسی 

  .نهاده است 
در این اصل، عبارات و کلمات 
نویسندگان قانون  اساسی بسیار صریح 

سخن از تکلیف و وظیفه . و روشن است
اي است که بر دوش شوراي نگهبان 

از طریق کنترل و نهاده میشود تا 
نظارت در انتخابات، از تقلبات، راي 
سازي ها و تخلفات انتخاباتی 

لیکن شوراي مذکور . جلوگیري کند 
با تفسیري سفسطه آمیزو مغایر قانون، 
صالحیت خود را فراتر از آنچه 
نویسندگان قانون اساسی در مد نظر 
داشته اند، تعمیم و توسعه داده و با تیغ 

نام  "ارت استصوابی نظ"آنچه را که 
نهاده اند، کاندیداهاي جناح هاي 
رقیبان یا حریفان را از میدان انتخاباتی 

براي چنین صالحیت . محروم میکنند 
مجعول و مشکوکی، اعضاي شوراي 

قانون  110اصل  9نگهبان به شق 
آئین نامه  2اساسی و همچنین به ماده 

  .داخلی مجلس خبرگان استناد میکنند 
 110اصل  9که طبق شق  صحیح است 

قانون اساسی، تحقیق در مورد شرایط 
و اعالم  صالحیت کاندیداهاي ریاست 
جمهوري به عهده شوراي نگهبان 
است، تا در مورد جمع شرایط بسیار 

قانون  115پیچیده اي که در اصل 
اساسی براي احراز ریاست جمهوري 
. پیش بینی شده است ، اعالم نظر کند 

ن و روشن است که و برهمگان مبره
درج و قید شرایط بیشمار با عباراتی که 
در ادبیات ویژه  حقوقی معمول نیست، 
تحت شرایط خاص تاریخی صورت 

  گرفته است ،
و اما سئوال اصلی در این نکته نهفته 

 "فقها و قضات"است که آقایان 
شوراي نگهبان چگونه میتوانند به ماده 

آئین نامه داخلی مجلس خبرگان  2
  !!تناد کنند ؟اس

هر دانشجوي سال اول دانشکده هاي 
حقوق میداند که عبارات  نظارت و 
کنترل چه معناي دارد و بخوبی هم 
واقف است که آئین نامه داخلی 

طبق .  چیست و چه جا و منزلتی دارد 
آئین نامه داخلی مجلس  2ماده 

خبرگان، اعالم صالحیت کاندیداهاي 
به این مجلس پیش از انتخاب شدن 

. شوراي نگهبان واگذار شده است 
این ماده حاوي حکمی است ! شگفتا

که فقط و فقط میتواند از طریق قانون 
اساسی تعیین و تصریح شود و اساسا 
هیچ ربطی هم به آنچه که از آئین نامه 

وانگهی . داخلی مستفاد میگردد ، ندارد
بلحاظ عدم مطابقت با قانون اساسی  

ود و از کان لم یکن  محسوب میش
  .درجه اعتبار ساقط است 

اما سئوالی که باقی می ماند این است 
که آیا استدالل و استناد شوراي نگهبان 
به چنین ماده غیر مستدل و بی پایه و 
مغایر قانون اساسی  ، دلیل و دال بر 
عدم صالحیت حرفه اي خود اعضاي 

  ! شوراي نگهبان نیست ؟
 "نظارت استصوابی "به اعتقاد من 

وراي نگهبان، فرمول مجعولی است ش

که هیچ پایه قانونی و فقهی، شرعی و 
و مطلقا  در تضاد با نص . عقالئی  ندارد 

صریح و روح قانون اساسی است به 
  :چند دلیل 

قانون اساسی مقرر  93در اصل  - 1
است که مجلس شوراي اسالمی بدون 
حضور شوراي نگهبان رسمیت ندارد 

  : مگر در دو مورد 
راي گیري در مورد اعتبار نامه  )الف

هاي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی 
راي گیري براي انتخاب اعضاي ) ب. 

  .حقوقدان شوراي نگهبان 
مدلول اصل مذکور و معناي روشن و 
صریح آن این است که تنها خود 
مجلس میتواند در مورد قبول یا رد 
صالحیت نمایندگان ملت اظهار نظر 

  .کند و ال غیر 
هر حکم و محکومیت و اجراي آن  - 2

می باید بر اساس رسیدگی در دادگاه 
صالحه و طبق قانون صورت گیرد 

بعبارت دیگر، بدالیل واهی ) 36اصل (
و مجعول و بی پایه و اساس، نمیتوان 
شخصیت هاي مورد اعتماد ملت را از 

  . شرکت در انتخابات محروم کرد 
نظارت  "با توجه به اینکه مطابق  - 3
فقهاي شوراي "آقایان   "تصوابیاس

  "نگهبان 
عموما نه به استناد  موانع مشروحه در  

قانون انتخابات ،بلکه عموما و  10ماده 
عامدا به استناد عدم التزام کاندیداها 
به نظریه والیت فقیه، آنان را از میدان 
مبارزات انتخاباتی محروم میکنند، 
میتوان گفت که مطابق قانون اساسی ، 

م جمهوري اسالمی که در مقدمه و نظا
همچنین در اصل یکم قانون اساسی به 
آن تاکید شده است ، اصل و اساس 
محسوب میگردد و نظریه والیت فقیه 
بعنوان نظریه یک مرجع تقلید راحل، 

پس اگر چنانچه علیرغم . فرع است 
تضمین آزادي عقیده و بیان و 
ممنوعیت تفتیش عقاید در قانون 

  هم مسئله ضرورت التزام و اساسی، باز 
  

 این –که البته نیست  - عقیده باشد 
التزام میتواند نسبت به نظام جمهوري 
و دین اسالم باشد، تا همه ایرانیان اعم 

    در آن سهیم.... از شیعه و سنی و 
  .باشند 

به اعتقاد من، در نظام جمهوري و 
مردم ساالري، توجیهی براي اجبار و 

شایان . توان یافت التزام عقیدتی نمی
توجه است که در تمامی کشورهاي 
همسایه و همجوار ایران از عراق گرفته 
تا ترکیه و پاکستان و افغانستان و 
ترکمنستان سنی مذهب، یک  شیعه هم 

  .میتواند رئیس جمهور شود 
مطابق اصول و رویه اي که در فقه  - 4

شیعه جاري است، پس از فوت مجتهد 
باید از علماء اعالم  و مرجع تقلید ، می 

ی  که در قید حیات یماعظوآیات 
وانگهی در میان . هستند ،پیروي شود 

آیات عظام کنونی، اکثریت قریب به 
اتفاق در مورد اعتبار فقهی نظریه 

  .والیت فقیه اظهار تردید می کنند 
وال اکراه  "مطابق صراحت حکم  - 5

نمیتوان کسی را مجبور و   "فی الدین
ین و آئینی کرد، بویژه در ملتزم به د

راستاي نظریه مرجع تقلیدي که وفات 
  .یافته است 

طبق اصول فصل سوم قانون  - 6
اساسی که به حقوق ملت اختصاص 
یافته و در طی آن  آزادي عقیده و 
بیان و اصل برائت تضمین شده و 
تفتیش عقاید نیز ممنوع اعالم گشته 

قانون  107است و با توجه به اصل 
ه مطابق آن شخص ولی فقیه اساسی ک

در برابر قانون با سایر افراد مساوي 
 "شناخته میشود، باید گفت که فرمول 

بکلی مجعول، بی  "نظارت استصوابی 
پایه، غیر قابل استناد  و مغایر با قانون 

  .اساسی و موازین فقهی و شرعی است 

  نظارت استصوابی یا گزینه توتالیتري ؟
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      مجید محقق 
 دروغها د راین باره که  

نفت و گاز بکار چون 
یآیند پس اتم الزم نم

  !است
  
چندي است که به دنبال نشستها و بحث . 

در مورد انرژي اتمی در ... آزاد و 
اهللا  اماش. تلویزیون جام جم هستم
از این . از دکترا  کمتر هم ندارند

دلم پر است که یا دانشگاههاي آنجا 
را نمی توان نام دانشگاه نامید و یا 
اینها را آورده اند که راست و 

روغ را سرهم کنند و با ناشی د
را به خورد مردم ها  گري تمام این

  . بدهند
به هر صورت در تلویزیون جام جم 

 8:30ژانویه ساعت  27به تاریخ 
 45برنامه اي بنام در دقیقه صبح 

دو کارشناس فیزیک اتمی  ،دقیقه
یکی آقاي غریب و دیگري 
خدابخش از ارومیه که اولی خود 

و دومی خود را دکتر فیزیک اتمی 
را دکتر طراحی ساخت 
را  راکتورهاي اتمی معرفی کردند

آنها اضهاراتی کردند  .آورده بودند 
  .که در زیر میاید

  
شعار برنامه انرژي تمیز هستی اي 
بود و آقاي غریب هم روي این 

ایشان می گفتند . مطلب تکیه کرد
که به دلیل اینکه اورانیوم درصد 

 ستدارا ا یانرژي بسیار باالی
براي یک  مثال.  آلودگی ندارد

نیروگاه با سوخت نفت و یا گاز 
ملیون تن سوخت  1.5چیزي حدود 

مقدار  به همین الزم است و به طبع
 یکهم آلوده خواهد کرد اما 

از  تربیش معادل آن، راکتور اتمی
%  3.5تن سوخت اورانیوم  25

و دود هم که هیچی . احتیاج ندارد
د از یکی نبو. بیرون نمی دهد

ایشان بپرسد که شما که فیزیک 
اتمی خوانده اید آیا نمی دانید که 
وقتی اورانیوم را می شکنید 
ایزوتوپهاي تولید می کند که این 
ایزوتوپها بدلیل پایدار نبودن شدید 

در حقیقت . یو اکتیو می شونددرا
ملیون برابر سوخت  4حدود 
یو اکتیو دی اینها بیشتر رایابتدا

و براي هستی   تولید می کنند
حال . سمی هستندمضر و  "اشدید

در این  تن را ضرب 25شما این 
افزایش سمی شدن بکنید معلوم می 

تن سمی  25شود که چقدر این 
تازه، زباله ناشی از سوخت . است
سال  30چنان سمی است که تا  آن،

نمی توانند آنرا دست بزنند و می 
نگه داریش  در محلی باید   فقط
د از سی سال بتوانند کنند تا بع

 و و سپس بایدآنها راحملش کنند 
و  صدها هزار سال نگه داري

 روسیه در شر نوبیل.  کنند  مراقبت
تن  25یک درصد کمی از این 

ی آقایان بود که شهري را به یادعا
نفر  80000تا  9000بین  .نیستی کشاند

و براي چندین نسل . کشته شدند
دیگر در آن منطقه نمی توان 

درد من این نیست .  دگی کردزن
 .که آدمهاي بی وجدان زیاد هستند

درد من این است که القل در 
تلویزیون یکسري آدم بیاورند که 
بتواند بطور شایسته از انرژي هسته 

نه ) اگر بشود( اي دفاع کند 
شما این . همانند فردي عامی 

عکسها را نگاه کنید و ببینید که یک 
د چه صدم آنچه ایشان می گوین

  . می تواند بکند
 

  1تصویر 
  

تن  250000خود راکتور که در 
می گویند . بتون دفن شده است 

کارگر جان خود  80000تا  9000بین 
. از دست دادند عمل را سر این
اینها نبود  و فدا کاري اگر خدمات

معلوم نبود االن وضع اروپا چگونه 
 .بود

 
  2تصویر

  
  خانه فرهنگی شهر

 
  3تصویر 

  
  واحشهر ار

  
  4تصویر 

  
برق  در آن روز صبح  می گویند

می  خانه اش به پشت بام    کشی
افتاب بگیرد اما بدلیل ابر  تارود 

رادیو اکتیو در اینجا  حالت 
  .سوختگی پیدا می کند
که  ،پرسید مجري برنامه از ایشان

موارد استفاده از ساختن راکتور 
در نظر گرفتن تولید سواي    اتمی
و کشاورزي ووو چه  در صنعت ،برق

  . ها  هستند
ایشان هم سعی کردند موارد مورد 
استفاده را در صنعت و پزشکی بیان 

اما حتی یکبار هم نگفتند که . کنند
آخر چه ربطی به ساخت نیروگاه 

بعد به ارزان بودن این .. اتمی دارد
انرژي پرداختند که همانطور که 
می دانید یکی از گرانترین بدیلها 

  . استبراي ما 
اما حرفهاي آقاي خدابخش از 
ارومیه که  ایشان هم خود را طراح 

  . نیروگاه اتمی معرفی کردند
ایشان می گفت ما هیچ چاره اي 
جز تولید برق با نیروي اتمی 

 طبقچرا ؟ بخاطر اینکه . نداریم
قراردارد کیوتو اجازه استفاده ا ز 

مثل گاز و نفت را ( این نوع مواد 
  . نمی دهدرا ) مثال زدند 

  
  15در صفحه 

  
  
  
  

  
  

1تصویر   
 

 

2 تصویر  
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 دروغها د راین باره که  
نفت و گاز بکار چون 

نمیآیند پس اتم الزم 
  !است

  
حاال فرض کنیم که ایران براي 

سال آینده گاز داشته باشد  ستدوی
و اصالً فرض کنید همۀ دنیا هر چه 

. گاز دارند بدهند به ایران نفت و
وقتی که ایران نمی تواند از آن 

. اده کند به چه کارش می آیداستف
 نمی تواند استفاده کند زیراکه

 تولید ییاینها گاز ها  سوخت
میکند که ازون را صدمه می زند و 

قرارداد کیوتو این را منع کرده  در
اند و اجازه نمی دهند که 
کشورهاي دارنده این منابع آنرا 

  . استفاده بکنند
  اولیحرف ایشان دیگر از آن 

اوالً قرارداد . استگریه دار تر 
نه  ،براي مثال تا به  امروز راکیوتو
. اء کرده است و نه آمریکاضچین ام

دوم اینکه قرار داد کیو تو منع نمی 
کند بلکه می گوید نسبت به یک 

هر چه بیشتر گاز دي   ،سال مرجع
اکسید کربن تولید می شود می 

 بابت آن جریمه پرداخت شود باید
یوتو در کدسوم اینکه قرار دا. 

درجه اول مربوط به گاز دي 
اکسید کربن است و ربطی به 

ی که در درجه اول صدمه یگازها
چهارم اینکه . وزن می زند نداردابه 

دا کردن گاز دي اکسید جروش 
کربن و ذخیره سازي آن در دل 

آگر نسلهاي . زمین موجود است
بعدي می باید سم به ارث ببرند 
رث بهتر است دي اکسید کربن به ا

ببرند تا مواد رادیواکتیو که چندین 
البته من . صدهزار سال سمی است
  .مخالف هر دو اینها هستم

ایشان در ادامه اظهار کردند که 
ند که ه انمی دانند که کجا شنید

در زمان قاجار که دولت مردان 
می گفتند بگذاریم این نفت را 

حال . ببرند به چه کار ما می خورد
الخره می ایم بما هم اورانیوم دار

باید این را استفاده کنیم و حاال 
کسانی پیدا شده اند که همان 
حرفها را که در باره نفت در دوره 
قاجار می زدند حاال در باره 

البته ایشان . اورانیوم می زنند
عان کردند که البته هم اکنون ما ذا

اورانیوم نداریم ولی حتما پیدا 
  . خواهیم کرد

دم بگوید آنچه یکی نیست به این آ
قاجار می گفت شما دارید عمل 

آنروز آنها می توانستند . می کنید
مدعی بوده باشند که نمی دانستند  
و آن حرفها را زدند اما حاال چی 

ید گاز و نفت که ئکه شما می فرما
دیگر بکار نمی آید و اینجور به 

 براي معدن و زنیدمیآتش 
در  اورانیومی که به اندازه کافی

اما . ر ندارید دندان تیز کنیداختیا
حاال گیرم که این معدن را هم پیدا 
کنید آیا نمی دانید که استخراج 
آن صدمات بسیار به طبیعت می 

  . ؟زند
بعد می گوید اصال چیزي که هیچ 
کس از آن حرف نمی زند این 
است که این منبع درآمد است و 

ملیون نفر بر  4االن در آمریکا فقط 
کار می کنند و در  اتمی روي زباله

گمان دارم که این (  1997سال 
میلیارد  300بالغ بر ) سال را گفتند 

آیا می دانید . دالر خرج آن کردند
که ما می توانیم چه پولی از اینراه 

  . ؟در بیاوریم
مخارج نگه داري این روش  وآخر ا

به اصطالح مدرن   را می گذارد 
بله در سوئد هم . پاي درآمد
 لیارد خرج نگه داريیمچندین صد 
است و تعدا زیادي روي  زباله اتمی

آیا این می شود . آن کار می کنند
براي این درآمد هنگفت  ودرآمد 

است که نمی خواهند ما راکتور 
می خواهند چه کار . !اتمی بسازیم

بکنند مرزها را باز کنند و زباله 
اتمی نگه داري کنند و بگویند که 

  . ؟ ده ایمما منبع درآمد پیدا کر
 معتقد ي این آقایانبعد هم هر دو

که دنیا دیر یا زود به انرژي   بودند
حاصل از ادغام اتمها دست پیدا 

الن خود اخواهند کرد و ما باید از 
راکتور اتمی   ساختن رايرا ب

آخر کسی نیست از . آماده کنیم
اینها بپرسد که شما که دکتر فیزیک 

راکتور اتمی   اتمی هستید در
نسل  ایش بر تجزیه اتم است و دربن

بنایش بر ادغام دو  ها جدید راکتور
اتم است و دو پروسه جدا از هم 

د این یکی یمی شود بگوی. هستند
. ؟چگونه بکار آن دیگري می آید

بین ترین برداشتها بدر ضمن خوش
تا  50از این روش می گوید بین 

تا بدان  سال دیگر ما کار داریم 100
که  تا می شود لدلی این. برسیم

به باد هست و نیست این مملکت را 
  چیز چه ؟  تازه در ازاي آنبدهید

  نصیب مردم میشود؟
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

3 تصویر  

 

 

4 تصویر  
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پیام ابوالحسن بنی صدر 
  بهمن، 22بمناسبت 

  روز پیروزي انقالب
  

  !خواهران و برادران
اصول راهنماي انقالب ایران،     

حقوق و ارزشهاي جهان شمول هستند 
زادي و رشد بر میزان آو  استقالل: 

عدالت و حق مداري، در تحقق خود، 
نیاز به مشارکت جمهور مردم  در 

نیاز . برخودداري از حق والیت دارد 
زادي آبه برخورداري جمهور مردم از 

نیاز به شرکت فرد . و استقالل دارند 
نیاز به . فرد مردم در رشد دارند 

برخورداري هر انسان از حقوق انسان 
از این رو، انقالب ایران تجربه .  دارد

ایست که نیاز به ادامه، تا تحقق 
ادامه دادن به این . هدفهایش دارد 

تجربه، یعنی از میان برداشتن دولت 
هم بدین خاطر و هم . استبدادي 

بخاطر نقش تعیین کننده دولت والیت 
مطلقه فقیه، بمثابه عامل سلطه اقتصاد 

زندگی ما مسلط بر اقتصاد و دیگر ابعاد 
ایرانیان، جانشین کردنش با دولت 
حقوق مدار و مستقل، کاري است که 

  . ن نباید غافل شد آلحظه اي از 
در حقیقت، نظام اجتماعی را باز و       

تحول پذیر کردن، بدون شرکت در 
جنبش براي جانشین این دولت 
استبدادي با دولت مستقل و حقوق 
.  مدار، از یکدیگر جدائی ناپذیرند 
: رفتار تاریخی خود را می شناسیم 

حساب خود را از حساب دولت جدا 
کردن و در پس حجاب، زندگی خود 
را از دولت استبدادي مخفی کردن و 
نسبت به سرنوشت دولت القید شدن، 
کرداري است که ما ایرانیان، امروز نیز 

اما  زمان ما با . در پیش گرفته ایم
فاوت زمانهاي گذشته، از جمله، این ت

را دارد که امروز دولت استبدادي، 
بضرورت، عامل انتقال ثروتها، سرمایه 
ها، استعدادها و منابع ضرور براي رشد 
جامعه به جامعه هاي داراي اقتصاد 

بنا بر این، بی تفاوتی . مسلط است 
ن می آنسبت به دولت استبدادي، به 

ماند که از کسی خون بگیرند و او، 
ن را آیري از وقتی هنوز توان جلوگ

غافل از این که . دارد، عمل نکند 
وقتی خون خویش را از دست داد، 
دیگر رمقی براي او نمی ماند که از 

  . رفتن خون از بدن جلوگیرد 
  

  !ایرانیان 
سازمان دولت از سازمان جامعه جدا     

این امر که دولت عامل انتقال . نیست 
نیروهاي محرکه به خارج از ایران 

امر دیگري همزاد و همراه است، با 
  :است 

جامعه نیز سازمانی جسته است که با  
انتقال نیروهاي محرکه به خارج از 

از این رو، .  ایران سازگار است 
کوشش براي تغییر سازمان جامعه که، 
در حال حاضر، در آن، مصرف محور 
گشته است به سازمانی بر محور تولید و 
نا رها شدن از روابط قوا  از راه ب

گذاشتن بر بکار گرفتن استعدادها در 
فعالیتهاي سیاسی و اقتصادي و 
اجتماعی و فرهنگی،  از مبارزه براي 
خلع ید استبدادیان از دولت جدا 

پی گرفتن تجربه انقالب، به . نیست 
: برخاستن به دو تغییر اساسی است 

تغییر سازمان دولت از راه ویران 

ر کردن ستون پایه هاي قدرت و استوا
تغییر . کردن ستون پایه هاي حقوق

سازمان جامعه  به ترتیبی که در هر 
زادي آچهار بعد جامعه، تولید محور و 

و حقوق تنظیم کننده رابطه ها بگردند 
جامعه هائی که توانستند از استبداد . 

. بیاسایند، این دو کار را با هم کردند 
در ایران، این دو کار هیچگاه توأم 

این رو، تجربه هر جنبش  از. نشده اند 
همگانی، در نیمه رها شده و ستون پایه 

  .  سان باز سازي شده اندآهاي استبداد 
  

  !زحمتکشان ایران 
جامعه اي که مصرف را محور    

زندگی می کند و ثروتهاي ملی و 
نیروهاي محرکه خود را صرف چنین 
زندگی می کند،  خود را از زمینه ها و 

حور تولید نیز امکانهاي زندگی بر م
چنین جامعه اي . محروم می کند 

رابطه خود را با واقعیت از دست می 
. دهد و در بند خیال و مجاز می شود

چنانکه، یک نسل خود را در جنگی تباه 
ن، آمی کند که گویا پیروزي در 

ن جهانی آایرانیان را از نعمتهاي این و 
« یا به وعده  . برخوردار می کرد 

فت به سفره هاي خود مد نآوردن درآ
قانع می شود و بدین خاطر که » 

نها وعده می دهد به هر آنامزدي به 
هزار تومان می  50ایرانی بالغ ماهی 

  . دهد، پاي صندوق رأي می رود 
شما زحمتکشان ایران بیشتر از        

دیگر قشرهاي جامعه زیان قطع رابطه با 
زیرا این تصور . واقعیت را می پردازید 

مد آی توان نفت فروخت و با در که م
آن  زندگی کرد و مجازي که بودجه 
دولت است و با محور شدن تولید در 
زندگی ایرانیان ناسازگار است، رشد 
صنعتی به جاي خود، حفظ صنایع 
موجود و برخورداري شما را از 
  حداقل زندگی  نیز ناممکن کرده

  . است 
شما یک امکان بزرگ دارید و یک       
امکان بزرگ . عیت سخت نامساعد موق

شما اینست که قشرهاي دیگر جامعه نیز 
قلمرو مجاز و . در موقعیت شما هستند 

خیال که دولت استبدادیان ساخته اند، 
نها را نیز از کار خالق محروم کرده و آ

نها سخت گردانده است آزندگی را بر 
و موقعیت نامساعد شما، موقعیت . 

.  خویش است  تنهائی در مطالبه حقوق
شما و دیگر قشرها باید بدانید که حتی 

ن زمان که گمان می رفت، یک طبقه آ
در موقعیت رهبري انقالب قرار می 
. گیرد، چنین توانائی وجود نداشت 

امروز،  به اشتراك عمل و بر پایه 
حقوق مشترك است که جامعه ها می 

یند و سرنوشت آتوانند به جنبش در
پس بر شما . ند خویش را در دست بگیر

است که جستجوي تدابیر الزم براي 
همکاري با قشرهاي دیگر جامعه را 
الزمه مبارزه بر سر حقوق خویش 
بشمارید و  همگرائی با اکثریت بزرگ 
جامعه ایران را که محرومان تشکیل می 
  .دهند، در دستور کار خود قرار دهید

  
  !ایرانیان 

قاي خمینی آدر جریان انقالب،      
. ن جمهور مردم دانستآیت را از وال

والیت با جمهور مردم است : هم گفت 
  و هم در بیانهاي مختلف 

این حق ... ) میزان رأي مردم است و( 
و چون بر .  و واقعیت را تصدیق کرد 

کرسی قدرت نشست، تعهد خود را از 
نجا رفت که دم از والیت آیاد برد و تا 

ه حاصل والیت مطلق.  مطلقه فقیه زد 
اگر .  فقیه، وضعیت امروز شما است 

والیت فقیه، والیت مطلقه زور شد 

بدین خاطر بود که ممکن نبود جز این 
  .بشود 

در حقیقت، از باستان تا امروز، دو      
: دسته بیان اندیشه راهنما شده اند 

بیانهائی که بر اساس نادانی مردم و 
، »معانی عالی « ناتوانیشان از درك 

ادعا اینست که تنها . اند  ساخته شده
این . نها توانا  هستند آنخبه ها به درك 

ن نیستند که مردم آدسته بیانها براي 
نها را بفهمند و اندیشه راهنماي خود آ

نها را در آنخبه ها هستند که .  کنند 
می یابند و در خیر عامه به اجرا می 

در قرن بیستم  انواع این !. گذارند 
جهانگیر . ذاشته شدندبیانها به اجرا گ

ترینشان، در یک سو، لنینیسم با صبغه 
ن آحاصل .  اي از مارکسیسم بود 

وضعیت کنونی کشورهائی است که 
بودند و » کمونیست « تحت رژیمهاي 

در سوي دیگر،  سرمایه داري لیبرال 
نخبه ها رشد سرمایه را جانشین .  است 

رشد انسان کردند و اینست وضعیت 
منابعی که پیشخور می محیط زیست و 

شوند و انسانیتی که  گرفتار فقر و 
  .  خشونت است 

... با وجود تجربه هاي فرعونیت و      
و مسیحیت قرون وسطی، انسانها می 

موختند که هر بیانی که آباید می 
بعنوان اندیشه راهنما پیشنهاد می شود 
و فرد فرد مردم توانا به درك و 

قدرت  و ن نمی شوند، بیان آاجراي 
ویران گر حیات، بنا بر این، ضد انسان 

خاصه بیان . در حقوق ذاتی او است 
ن را آزادي اینست که هر انسانی آ

بنا بر این .   وردآدریابد و به اجرا در 
قاعده، دینی که مجموعه اي از حقوق 
ذاتی و جمعی انسانها نباشد، دین حق 

و دینی که بیان این حقوق  نیست
بردن از سوي فرد فرد  است، قابل بکار
بدین قرار، والیت مطلقه .  انسانها است

فقیه بمعناي اختیار یک تن بر تمامی 
اعضاي یک جامعه،  ضد دینی است 
که هر عضو جامعه می باید دریابد و 

ناسازگاریش با . بدان عمل کند 
واقعیتی که اعضاي جامعه داراي 
استعداد رهبري و توانائی درك و 

. هستند، مطلق است عمل به دین حق 
از این . همسنگ وهم و خیال است 

رو، به زور مطلق نیاز دارد و فساد 
تصریح مکرر این . وردآمطلق ببار می 

واقعیت که هر کس خود خویشتن را 
رهبري می کند، تصریح مکرر بر 
مسئولیت انسان، تصریح مکرر بر این 
که هرکس مسئول است دین خویش 

بدان عمل  را بدون اکراه برگزیند و
کند،  تصریح مکرر بر والیت جمهور 
مردم،  محلی براي گریز شما از 

از جمله، .  مسئولیت باقی نمی گذارد 
شرکت در انتخابات رسوائی که 
تصدیق عزل خود از مقام انسان 
صاحب استعداد و مسئولیت رهبري و 
حقوق است، مسئولیت شما را دو 

  .  چندان می کند
و توانائی هاي هرگاه مسئولیت       

ورید، ادامه تجربه انقالب آخود را بیاد 
را بازیافتن والیت جمهور مردم 
خواهید یافت و براي بازیافت این حق 

  . قیام خواهید کرد 
با شما است که در این پیام تأمل      

ورید آکنید و مسئولیت خویش را بیاد 
و به جنبشی همگانی، مانع استبداد را از 

استقالل بردارید و سر راه آزادي و
انقالب را در اصول و اندیشه راهنمایش 

تردید نکنید که توانا و . پیروز بگردانید 
  !.برخیزید.  مسئولید

  
  
 

  از کودتا تا نظارت
  

اما امروز ما میدانیم  عالوه بر مداخالت 
ضمنی آشکار ،مثال اینکھ کسانی  بھ 
جمھوری اسالمی رای نداده اند نمیتوانند 

در پشت پرده نیز اقدام ...وند و کاندیدا ش
 .میکرده است 

امروز با انتشار خاطرات افرادی کھ در آن 
روز نقش داشتند میدانیم کھ  آقای بنی 
صدر را مناسب برای این مقام نمیدانست 
و بھ او پیام داده بود کھ بھ نفع حبیبی 
کاندیدای حزب جمھوری اسالمی و نھضت 

پس از  کناره گیری نماید و... آزادی و
اینکھ او رای آورد ، بنا بر آنچھ 
رفسنجانی در کتاب عبور از بحران ذکر 
کرده است بھ او و دیگر عامالن استبداد 
گفتھ است  شما کاری کنید کھ مجلس را 
در اختیار بگیرید کھ آنان نیز با ترفند ھای 
گوناگون از تھدید تا تقلب گرفتھ چنین 

ود خمینی شخصیتی انطباق طلب ب. کردند
و خود را با وضعیت جامعھ و نبض آن 

بھ دلیل دیدن اقبال عمومی . تطبیق میداد
درصد مردم  ٧٦ورای گسترده بیش از 

ایران بھ آقای بنی صدر نا چار رای خود 
بھ او را نفی نکرد اما ھمین آدم پس از 
اینکھ بھ راه استبداد رفت و مقابل رای 
مردم قرار گرفت در نامھ ای نوشت و بھ 

غ سوگند جاللھ یاد کرد کھ نھ با درو
نخست وزیری مرحوم بازرگان کھ خود 
دولت امام زمانش خواند موافق بوده است 
و نھ با ریاست جمھوری آقای بنی صدر 
کھ خود مدعی شد او بر قلب ھا حکومت 

  ! میکند موافقتی داشتھ است
انطباق پذیری و خوی استبدادی آقای 

از ھمان ابتدا خمینی او را بر آن داشت تا 
در پی محک جامعھ تازه انقالب کرده 

از اعتمادی کھ مردم بھ او . ایران شود 
داشتند از یک سو و غفلت و اعتیادی کھ 
جامعھ استبداد زده ایران بھ استبداد پیدا 
کرده بود وبی خبری اکثریت غالب 
سیاسیون و روشنفکران نھایت استفاده را 

بداد نھاد با برد و پی در پی گام در راه است
ھر قدم کھ مردم کوتاه می آمدند او سنگی 

در جوامعی کھ . بر بنای استبداد گذاشت 
بھ مردمساالری عرفان دارند و رای ھر 
فرد ارزش دارد معموال رای دھندگان از 
رای خویش پاسداری میکنند کھ در ایران 
پس از انقالب چنین نشد و از فردای 

ر را تمام استقرار نظام جدید ما مردم کا
شده فرض کرده و زمام امور را در دست 

عیب بزرگی کھ در . حاکمیت رھا کردیم 
جوامع  بخصوص استبداد زده از جملھ 
نزد ما ایرانیان وجوددارد این است کھ 
اغلب و بیشتر موارد حق را بھ مرد می 
سنجیم ونھ مرد را بھ حق، در آن روز ھا 

و این عیب بھ مرحلھ حاد خود رسیده بود 
کمتر کسی حاضر بود کھ روش و کردار 
آیت اهللا خمینی را بھ حق بسنجد و بھ 

او . اصطالح حرف او فصل الخطاب بود 
گفت جمھوری اسالمی نھ یک کلمھ زیاد و 
نھ یک کلمھ کم بھ اتفاق آرا رفتیم رای 
دادیم ، گفت من از این بھ بعد آیندگان 
نمیخوانم ، حق او بود نخواند اما در پی 

سخن بود کھ حملھ بھ مطبوعات آغاز این 
گرفت و مردم عکس العمل بایستھ را 
نشان ندادند ھر روز با کالم و عملی کھ 
کوچک بھ نظر میرسید بھ محک خود 
دامن زد و مقاومت چندانی از سوی مردم 

چماقی شده بود کھ " فرموده امام"ندید 
با . میتوانست بر فرق ھر کس فرود آید 

جمھوری در ایران را   غفلت آنانی نیز کھ
مردمساالر میخواستند وبا دسیسھ قدرت 
طلبان آزادی کش طرح پیش نویس قانون 
اساسی کھ بسیار مترقی و بر اساس حق 
حاکمیت مردم تھیھ شده بود در مجلسی کھ 
خبرگانش نامیدند بھ کنار نھاده شد 

وقانون اساسی ای بھ تصویب رسید کھ 
ده شد ولو ویروس استبداد فقیھ  در آن نھا

اینکھ سعی شد تا با قید نظارت فقیھ از 
رنگ آن کم گردد اما امروز ثابت شده 
است کھ کوچکترین ابھام در باره آزادی و 
استقالل برای یک جامعھ و کشور مرگبار 

با تصویب قانون اساسی و سپس . است 
رایی کھ مردم باز ھم با اکثریت  بھ تبعیت 

د او دریافت از آیت اهللا خمینی بھ آن دادن
اما .گام ھای بعدی را نیز میتواند بردارد

انتخابات ریاست  جمھوری  و رای مردم 
بھ آقای بنی صدر علیرغم تبلیغات گسترده 
مبنی بر مخالفت او با والیت فقیھ کھ دور 
از واقعیت ھم نبود نشان داد کھ وجدان 
جمعی جامعھ علیرغم خوکردن افراد با 

مخالفت . است استبداد، جانبدار آزادی 
آقای بنی صدر با نھادھای تازه بنیاد کھ بھ 
گفتھ خود او ستون پایھ ھای استبداد نو پا 
را تشکیل میدادند،  مخالفت با اعدام حتی 
سران رژیم سابق،حراست از آزادی 
مطبوعات ومردم علیرغم جنگ و 
گزارشات روز مره او بھ مردم از او چھره 
اه ای ساخت کھ آقای خمینی و دستگ

استبداد ساز او ،حزب جمھوری 
اسالمی،سازمان مجاھدین انقالب اسالمی، 

و دیگر اقمار محور ... گروه موئتلفھ و 
استبداد ، وجود او را برای استقرار 
استبداد خطر ناک یافتند و باالخره دست 
بکار کودتا شدند و اولین تجربھ رای 

امروز سالھا . مستقیم مردم ناتمام ماند 
کودتای ننگین ، کسانی کھ در پس از آن 

آن نقش داشتند، کسانی کھ  با صغیر 
شمردن مردم والیت مطلقھ فقیھ را چون 
بختک بر روی ھست و نیستشان انداختند 
،کسانی کھ حق حاکمیت مردم را مشروط 
بھ التزام بھ صغیر شمردن خویش خواندند 

و آنھا را صالح ندانستند کھ خود تشخیص  
دھند در چند دستگی خوب و بد خود را ب

بھ جان ھم افتاده اند و رد صالحیت ھا 
ابزار تسویھ حساب شده است حال عده 
ای فریاد بر آورده اند کھ صالحیت ما کھ 
تا دیروز تائید بود ما نماینده مجلس و 

بودیم ما گوش بفرمان مقام .... امام و و
حال چھ شده است؟ این ...مطلقھ بودیم و

لند کھ قانون قدرت افراد از این امر غاف
این است ،باید تقسیم و سپس حذف کند 
وگرنھ پایدار نیست ، ھر روز دایره خودی 
ھا در قدرت تنگ تر میگردد تا بھ حذف 

امروز نوبت بھ اصالح . خود آن بیانجامد
اما این . طلبان رسیده تا فلھ ای رد شوند 

ھا یادشان رفتھ کھ خود زمانی در حذف 
ش داشتند؟ ظاھرا فلھ ای حقوق مردم نق

ھنوز عبرت بایستھ را نگرفتھ اند و گرنھ 
آقای حجاریان از  تئوری فشار از پائین و 
چانھ زنی در باال دست بر میداشت ، گویی 

عامل فشار بھ  مردم ایران خلق شده اند تا
آقایان . قدرت رسیدن حضرات باشند 

خاتمی و کروبی و رفسنجانی ، بنا بر 
بھ این نتیجھ آنچھ کروبی مدعی است 

رسیده اند کھ علیرغم رد گسترده صالحیت 
ھا، مردم را بھ شرکت ھرچھ پر شور تر 
در انتخابات دعوت کنند این چھ معنایی 
جز عوام کالنعام خواندن مردم از سوی 
حضرات علما را دارد؟ در این چند روزه 
کھ تب رد صالحیت ھا باال گرفتھ کمتر 

رشود ، کسی است کھ حقوق مردم را یادآو
بیشتر بحث ھا بر سر صالحیت یا عدم 

حال وقت آن . صالحیت فالن و بھمان است
نرسیده است کھ ما مردم رشادت از خود 

نشان بدھیم و با تحریم فعال و گسترده  
، در روز موعود " انتخابات" نمایش 

خیابانھا را خلوت بگذاریم تا شوری آن 
آن  برای مدعیان صغارت مردم  و شیرنی

زنان و مردان ایران، ھر آن کس کھ  برای
 دل در گرو آزادی دارد بماند
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