
  

 

توضیح . در همان حال که داخلی است، خارجی است » دولت یکدست « مالی به  –یم مافیاهاي نظامی ژنیاز ر: انقالب اسالمی 
زبانی را پوشش امتیاز و » سیاست خارجی تهاجمی « .  ند حقوق ملی ایران خیانت می ک یم پی درپی باج می دهد و بهژکه ر این

بیرون رفتن از انزوا .  و اینک در موقعیت انزوا ، هم در درون و هم در بیرون مرزها است . باج دادنها و خیانت کردن ها می کند 
، در سیاست خارجی نیز. لقی می کند در درون، نیازمند گشایش فضاي سیاسی کشور است و این کار را از دست دادن دولت ت

نتیجه اینست که دستش از . باجها را داده است، خیانت ها را به حقوق ملی ایران کرده است اما نتوانسته است از انزوا بدرآید 
بخصوص که حکومت بوش ضعیف شده است و ماههاي آخر عمر . بحران سازي اگر کوتاه نشده، نزدیک است که کوتاه شود 

سخت  –که ناسزا پراکنی به بنی صدر را همه روزه و مداوم کرده است  –یم از یک سال بدین سو ژرفتار ر.  خویش را می گذراند
دي و رشد بر ، نمادهاي استقالل و آزااز بدیل مردم ساالر، بنا بر این یم شتاب گرفته است و نگرانیشژروند ضعف ر: گویا است 

  .  ، روز افزون استمیزان عدالت اجتماعی
اختصاص  اول را به کارنامه سیاست خارجی یم همانطور که هست آگاه شوند، فصلژراي آنکه ایرانیان از موقعیت و وضعیت رب      

  .این کارنامه در ایران تهیه و تنظیم شده است. داده ایم 
 3در صفحه

  

 
 
  
  
 
 

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 
 گزارشهای خربگزاریها و 

   3ص :احمدي نژاد –زوج خامنه اي » تهاجمی « کارنامه سیاست خارجی ◄ 
  اایران مددکار جمهوریخواه ها در انتخابات امریک –گزارش البرادعی  ◄

  4ص :  ...بمب اتمی ایران و –قطعنامه سوم  -       
  آذربائیجان –گفتگو بر سر عراق  –تهدید به شکست در افغانستان  ◄
   7ص  :میان ایران و امریکا      
  در انتخابات آزاد، آنهایی پیروز می شوند که بر راست راه◄
   9ص  :استقالل و آزادي هستند     
  ، وابسته به نفت 1387بودجه انفجاري :اله وفا ژ ◄
  10ص :  ) 4 بخش (      احمدي نژاد زنظارت گری دولت و     
  11ص :تجاوزها به حقوق انسان –شهادت در دادگاه  ◄

  

  :ابوالحسن بنی صدر
  ؟ پی آمدهاي تحریم انتخابات

  
اینها بروند چه « : رسشهایی که می کنند، فراوانتر این پرسش است از میان پ    

  .»کسانی جایشان را بگیرند؟ 
حتی در . یادآور می شوم که در دوران شاه نیز، این پرسش بر سر زبانها بود  

یم شاه برسر ژزمانی هم که سراسر ایران در جنبش بود، این پرسش را مبلغان ر
بدتر از شاه و ": مینی واکنش نشان داد و گفت آقاي خ. زبانها می انداختند 

عمال او مگر وجود دارد که می پرسند اگر شاه و عمالش بروند چه کسانی 
: گفتم  و  بر سر این واکنش او را انتقاد کردم. "بیایند؟ شاه برود ابن زیاد بیاید
 یم شاه را تثبیت کنید ؟ اگر مردم ایران بدانندژآیا دستی دستی می خواهید ر

. می آید، از ادامه دادن به جنبش خود باز می ایستند  "ابن زیاد"با رفتن شاه 
زیرا می دانند در مدار بد و بدتر اسیر خواهند ماند و سرنوشت دائمی آنها 

  . گذار از بد به بدتر خواهد شد
امروز نیز استبدادیان و مبلغان آنها هستند که این پرسش را بر سر زبانها می 

ما هم آنها و هم کسانی بی خبر از کاربرد این پرسش، از واقعیتهایی ا. اندازند 
  :که پرسش  را عیان می کنند،  غافلند 

  »بیایند ؟ سانیکچه اگر اینها بروند « :پرسش اول
  
آنها که این پرسش را در میان می نهند یا با بکار بردن منطق صوري قصد  – 1

توضیح این که نزاع بر سر . د فریب دارند و یا بدان منطق، فریب خورده ان
حق اینست که والیت با جمهور . نزاع بر سرحق و ناحق است . اشخاص نیست 

وقتی حق می آید « بنا بر قاعده، . مردم است و ناحق والیت مطلقه فقیه است 
تأمل در این قاعده که قرآن انسان را از آن آگاه می کند، . » ناحق می رود 

ند که باید صاحب حق  آن را مطالبه کند و به حق عقل آزاد را متوجه می ک
،  ناحق می ماند و به صاحب حق زور می اگر نه. د عمل کند تا باطل برود خو

  .  گوید
نزاع بر سر . نیست » چه کسانی « بدین قرار، نزاع بر سر رفتن اینها و آمدن      

داد و نزاع بر سر رفتن استب. حق همگانی یعنی والیت جمهور مردم است 
هرگاه مردمی بر سر حق خود . وابستگی و آمدن آزادي و استقالل است 

بایستند و بخواهند دولت تابع و بیانگر والیت جمهور مردم باشد،  در جریان 
تحول از دولت زورمدار به دولت حقوق مدار،  مردم فضاي باز و آزاد  را 

. م خواهند کرد براي پرورش و حضور نیروي محرکه سیاسی مردم ساالر  فراه
 در حقیقت،

  2 در صفحه
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  میزان
  تقاص اصالح طلبان
  و تضعیف رهبري

  
ن گرفتن به معناي وصول کردن دین خود ازمدیو صتقا

اما تقاص پس دادن، به معناي . منکر، به هروسیله اي می باشد
تحمل مصائبی است که انسان از قبل با کردار خود زمینۀ آنها 
. را بدون پیش بینی عواقب آن کردار فراهم آورده باشد

توضیح اینکه تقاص پس دادن، عکس العمل طبیعی کردارهاي 
، زمینه ساز انسان است که در طول زمان بنابرقواعد جامعه

. فعل و انفعاالتی میشوند که بعدها به انسان تحمیل می گردند
تقاص با خرافات هیچ رابطه اي ندارد بلکه نتیجۀ منطقی و 

  .علمی کردار انسان می باشد
  15در صفحه

  :انقالب اسالمی 
 

  یند؟ تکذیب هاي مکارم شیرازي چه می گو
  
  1386اسفند   1

 "دروغ پردازي بنی صدر و جواب قاطع آیت اهللا مکارم شیرازي"
اخیرا کتابی از بنی صدر رئیس جمهور فراري و مخلوع بدستم رسید تحت 

، و وي از حضرتعالی چنین نقل کرده است که آیت »درس تجربه « عنوان 
انون اساسی در اهللا مکارم شیرازي در واکنش به تصویب اصل والیت فقیه ق

  : مجلس خبرگان گفته بود
 ».امروز، روز سیاه تاریخ ایران است« 

در پی دروغ پردازي بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران در کتاب خود 
درباره نظرات آیت اهللا العظمی مکارم شیرازي، وي این اظهارات را رد 

 .نمود
ی مکارم متن پرسش وحید کاظم زاده قاضی جهانی از آیت اهللا العظم

 :شیرازي بدین شرح است
 محضر حضرت آیت اهللا العظمی ناصر مکارم شیرازي زید عزه العالی 

با عرض سالم و ادب و احترام و آرزوي سالمتی و طول عمر با عزت و 
عظمت محضر حضرتعالی در آنچه خواست و خشنودي خداوند رحمن است 

 . زحمت افزا می شوم
  13در صفحه

  شهاب
  

و هیزم هاي  زیر دیگ و تنور  "تابها تون"
  !!انتخابات

 
 "ي اسالمیشورا"انتخابات دوره هشتم مجلس باصطالح    
و مسخره  ایران به روزهاي برگزاري این نمایش صوري  در

همه آنها که در پوشش حزب وگروه و . نزدیک می شود
سازمان و یا بصورت منفرد و یا در پوشش نهاد هاي مختلفی 
که در جامعه ایران چه قبل و چه بعد از انقالب در ایران 

وزها هم به نهادینه شده بودند و نهادینه شده اند و این ر
تاسیس آنها براي این مقطع زمانی از جانب وابستگان رژیم و 

ه فقیران و پا برهنگان فّاصحاب ص ( بعضاً اصحاب صفّه
     کهمهاجري بودند 

                                              13 در  صفحه
   

  دیده بان 
  "زيعلف و ب"

  
این روزها و پس از روشن شدن دست جناب احمدي نژاد در 
ناتوانی مطلق نسبت  به حل مشکالت داخلی وایجاد بحرانهاي 
پی در پی براي کشور ، سوالی در ذهن پایوران نظام شکل 
گرفته وهر کدام به فراخور برداشت وتجارب خود ازجریان 

را با مافیاي حاکم پاسخی  به آن می دهند ، می پرسند چ
اینهمه افتضاحی که جناب ایشان به بار آورده آقاي خامنه اي 
اینقدر ازو حمایت می کند وبه چه دلیل این حمایت ها کم 
نمی شود؟ این ها گزینه هاي مختلفی براي پاسخ به این سوال 

 .طرح می کنند 
  15در صفحه

  رونیتهاجم در درون و سازش با ب
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در آنچه به دولت مربوط می  – 2   
پرسش : شود، پرسش می گوید 

خود را به عمل  کنندگان انتخاب
بنا بر روش دیرین ایرانیان . نیاورده اند 

که دولت و متصدیان آن را بیگانه از 
خود می دانستند و می دانند، بر این 
باورند که رفتن این و آمدن آن 
تغییري بوجود نمی آورد مگر این که 
کسی که می آید هم بتواند دولت 
زورمدار را اداره کند و هم زور را در 

ه مردم بکار برد و چون چنین خدمت ب
کسی را در صحنه سیاسی کشور نمی 
بینند، بنا را بر این می گذارند که چون 
کسی نیست که بهتر از اینها باشد، پس 
فعل پذیرانه به والیت مطلقه زورگویان 

غافل از این که پرسش .  تن دهیم 
کنندگان نخست می باید از خود 

می خواهیم در آزادي : بپرسند 
گی کنیم و یا در استبداد ؟  پرسش زند

پرسش کنندگان دولت : می گوید 
زورمدار را واقعیتی تغییر ناپذیر می 

از این رو، از خود  و از دیگران . دانند 
؟ !اینها بروند کی ها  بیایند : می پرسند 

حال آنکه  اگر دولت مردم ساالر را 
انتخاب کرده بودند،  به جاي این 

ست را به میان پرسش دروغ، پرسش را
چگونه ستون پایه هاي : می گذاشتند 

دولت زورمدار را با ستون پایه هاي 
دولت حقوق مدار جانشین کنیم ؟  
چگونه عرصه سیاسی کشور را از تصرف 
زورپرستان خارج کنیم ؟ چگونه براي 
مدیران جانبدار دولت مردم ساالر، 
مجال حضور و عمل فراهم آوریم  تا 

میشه، بیگانگی دولت که یک بار براي ه
با ملت جاي خود را به نمایندگی 

  دولت از ملت بسپارد ؟ 
چون پرسش کنندگان انتخاب  – 3

اصلی را به عمل نیاورده اند، چشمهاي  
عقلهاي آنها نمی تواند میان انسانهاي 
داراي عقل آزاد و انسانهاي داراي 
.  عقل قدرتمدار، تمیز قائل شوند 

د پاسخ پرسش مهمتر این که نمی دانن
توضیح این . را می باید در خود بیابند 

چگونه می : که می باید از خود بپرسند 
خواهم زندگی کنم ؟ براي این نوع 
زندگی، نظام اجتماعی چگونه باید 
باشد ؟ دولت چگونه دولتی می باید 
باشد ؟  براي یافتن آن زندگی و این 
نظام اجتماعی و این دولت، چه باید 

پرسش آنها را به این  بکنم ؟ این
واقعیت راه می برد که مسئله جمعی 

به سخن دیگر، . راه حل فردي ندارد 
براي آن زندگی و این نظام اجتماعی 
و دولت، جمع مردم هستند که می باید 

بدین سان، رفتار کنونی که . برخیزند 
جستجوي راه حل فردي براي مسائل 
جمعی است، جاي خود را به 

و برانگیزاندن براي به برانگیخته شدن 
عمل درآوردن راه  حل جمعی براي 

چرا که مسئله . مسئله جمعی می دهد 
هاي جمعی که قدرتمداري پدید می 
آورد، تنها با مسئولیت پذیري جمهور 
مردم و عمل به حق والیتی قابل حل 
   می شوند که از آن جمهور مردم

  . است 
: با وجود این، پرسش می گوید - 4

رکه سیاسی، یعنی مجموع نیروي مح
کسانی که می باید، از راه ارائه چند و 

چون نظام اجتماعی باز و دولت مردم 
ساالر و حقوق مدار، در شفاف ترین 
بیان، انتخاب را براي مردم میسر کنند، 
در صحنه سیاسی کشور مشاهده نمی 

یک علت آن، سانسور شدید . شوند 
 است اما این علت نه تنها تعیین کننده
نیست که در مقایسه با دو علت دیگر، 

تعیین کننده نیست . بسیار کم اثر است 
زیرا در دوره شاه نیز این سانسور بود و 
نتوانست مانع از آن شود که نیروي 
محرکه سیاسی اندیشه راهنما و روش و 
هدف را با مردم در میان گذارد و 
جنبشی با شرکت جمهور مردم را میسر 

  . کند 
ن دو علت  دیگر و مهمتر، یکی اما آ     

تن ندادن نیروي محرکه سیاسی به بیان 
آزادي شفاف و راهبر پندار و گفتار و 
کردار خویش کردن آن و در نتیجه، 
. ناتوانی از الگو شدن براي جامعه است 

هرگاه بیان آزادي را می پذیرفت و 
راهنماي پندار و گفتار و کردار می 

عه پیشنهاد کرد و در مقام الگو به جام
می کرد و می کوشید نسبت به آن 
وجدان همگانی پدید آید، جامعه 
انتخاب روشنی پیدا می کرد و حمایت 
از نیروي محرکه سیاسی را دفاع از 

و دیگري . حقوق خویش می شمرد 
که بسا تا حدودي پی آمد علت اولی 
است، عدم حمایت همگانی جامعه از 

هرچند . نیروي محرکه سیاسی است 
نوز زود است براي سخن گفتن از ه

استقرار مردم ساالري در پاکستان، به 
صرف انجام انتخاباتی که در آن، حزب 
هوادار دیکتاتوري نظامی شکست 
خورد و دو حزب مخالف او پیروز 

اما  نفس این امر که به رغم . شدند 
کشتن بی نظیر بوتو و با وجود توطئه 

یکی . هاي خونین که دو دسته چیدند
رتشیان و دیگري زورپرستانی که در ا

. پوشش سبز اسالم رخ پنهان کرده اند
آن عده از مردم پاکستان که به 
مسئولیت خویش عمل کردند، به 
صراحت گفتند دیکتاتوري نظامی 

  . دستیار امریکا را نمی خواهند 
که به زعم آقاي خاتمی، از  –در ایران

همه کشورهاي منطقه مردم ساالر تر 
مردم ایران از راه شرکت در  ،-!!است 

نیست که می توانند نظر » انتخابات« 
خویش را در باره دولت والیت مطلقه 

اگر انتخابات این نقش . فقیه ابراز کنند
را می داشت و نتایج آن محترم شمرده 
می شدند، اقتضاي عمل به حق والیت، 

اما وقتی . شرکت در انتخابات می شد 
ق نامزد یم نیز حژهمه طرفداران ر

شدن و آزادي ورود در مبارزات 
فرمانده «انتخاباتی را ندارند و به حکم 

سپاه پاسداران می باید دو قوه » کل
اصول «مقننه و مجریه در اختیار 

بمانند، این شرکت در جنبش » گرایان
تحریم است که گویاي گزینش شفاف 
نظام اجتماعی باز  و دولت مردم ساالر 

ن که نخستین هرگاه مردم ایرا. است
انقالب را براي استقرار حاکمیت 

سال پیش از این به انجام  103خویش، 

رساندند، بخواهند به اندازه مردم 
پاکستان از خود شخصیت ملی ابراز 
کنند، برآنها است که جنبش تحریم را 

و نیز بر نیروي . هرچه همگانی تر کنند 
محرکه سیاسی است که در اندیشه 

ین، در هدف و روش، راهنما و بنا بر ا
از ابهام بدر آید و بداند که به همان 
اندازه که هویت خویش را شفاف می 
کند،  زمان تحول از استبداد به مردم 
ساالري را کوتاه تر و کم خطر تر  می 

  . کند 
   به پرسش کنندگان می باید  -  5

  :بگویم 
فرق انسانها با یکدیگر، در پندار و گفتار  

آنها که عقل آزاد . ست و کردار آنها ا
دارند، می دانند عمل به حقوق نیاز به 

پندار و گفتار و . عدم حضور زور دارد
اما این . کردارشان خالی از زور است 

انسانها هرگاه در دولت قدرتمدار، 
صاحب مقامها شوند،  یا می باید در 
برداشتن ستون پایه هاي قدرت و 
جانشین کردنشان با ستون پایه هاي 

وق بکوشند و یا تسلیم ساخت دولت حق
بنا بر این، . و آلت فعل قدرت بگردند 

نخست می باید ماهیت دولت و ستون 
قرآن ! شگفتا .  پایه هاي آن را شناخت 

) ع ( چون خداوند موسی : می آموزد
را به قیام برضد فرعون و فرعونیت 
برانگیخت، موسی سخن از ستون پایه 

فراگیري هاي دولت فرعون و استبداد 
با .  بمیان آورد که فرعونیت است 

وجود این،  ایرانیان سه بار انقالب 
کردند و بر آن نشدند ستون پایه هاي 

در . دولت زورمدار را شناسائی کنند 
، حتی اجازه دادند 57انقالب بهمن 

ستون پایه هاي جدید براي دولت 
ساخته شوند و دولت استبدادي پهلوي 

ه فرعونیت با استبدادي متمایل ب
  . مالتاریا جانشین شود 

چند نوبت ستون پایه هاي دولت  
زورمدار بیگانه با ملت و یگانه با قدرت 

موضوع بحث قرار داده ام سلطه گر را 
در این فرصت، یکبار دیگر آن ستون . 

  :پایه ها را فهرست می کنم 
  
  :ستون پایه هاي دولت زورمدار  ●
با  نیروي نظامی غیر قابل مقایسه –1

  . قواي نظامی قربانیان 
  .ی بس عظیممنابع مالبر مالکیت  –2
سلطه نزدیک به انحصار بر رسانه  –3

  .هاي گروهی 
، بنا بر والیت یا» منشاء قانون منم« –4

حکم «مطلقه، اختیار انحصاري بر صدور 
اختیار مطلق بر  داشتن و» حکومتی
 را مرام و تشخیص حق از ناحقدین یا 

  . دنبه خود واگذار
شدن و  قوه قضائیه صاحب اختیار –5

  .ابزار قدرت مطلقه کردن  آن را
بر دولت و  مدیریت انحصاري - 6

   .جامعه

مالکیت بر جان  یعنی» کمالک مل« - 7
و مال و ناموس انسان ها و طبیعت و 

  .داشتن نآمنابع 
و  دانش و فن صاحب تنها –8

و مهار جریانهاي کاربردهایشان گشتن 
  . العاتاندیشه و اط

استقرار ساز و کارهاي یکدست  –9
از راه تقسیم به دو و  سازي حاکمان

کاري که حذف یکی از دو طرف، 
لی در ما –هاي نظامی ایم مافیژر

 اسفند خواهد 24انتخابات رسواي 
  .ردک

تبعیض و ایجاد سلسله مراتب بر    - 10
قدرت  : بنا بر جبر قدرت تبعیضپایه 

بعیض محصول تبعیض ها و ترجمان ت
  .ها است

هر قدرتی از  :ستون پایه خارجی  –11
تضاد پدید می آید و نیازمند ضد می 

ضد وقتی خارجی است و در . شود 
سیاست داخلی محور می شود، سخت 
بکار مشروعیت دادن به دولت زورمدار 

  .می آید 
انحصار اندیشه راهنما و تفسیر آن   - 12

ستون (  و سانسور جریان آزاد اندیشه ها
از سوئی و غفلت اعضاي )  ایه چهارمپ

حقوق ذاتی  بیان آزادي وجامعه از 
از  عت از قدرتخویش و اعتیاد به اطا

سوي دیگر، زمینه اجتماعی را آماده 
 . برپائی ستون پایه هاي قدرت می کند 

بدون این ستون پایه، ستون چرا که 
پایه هاي دیگر دولت زورمدار 

  .استواري نمی جویند 
ن سان، بدان خاطر که استعداد بدی      

رهبري، ذاتی حیات هر انسانی است و 
والیت جمهور مردم حق مردم است،  

آنها مسئول . مسئولیت مردم کامل است
نظام اجتماعی هستند که در آن 
زندگی می کنند و مسئول چندي و 

  . چونی دولتی هستند که دارند 
بر این ستون پایه ها است که       

و همین . ر بنا می شود دولت زورمدا
ستون پایه ها هستند که تبعیض را 
ناگزیر و بدان این نقش را می دهد که 
جاي هر گروه را در سلسله مراتب 

در ایران، : قدرت، معین می کند 
دولت زور مدار گشت و بسود مالتاریا 

و دولت، در تحول . تبعیض برقرار شد 
مالی را  –خود، مافیاهاي نظامی 

پاکستان، تبعیض بسود  در. برکشید
حال اگر . نظامیان برقرار است 

انتخابات اخیر در آنجا حکومتی را بر 
سرکار آورد که برنامه کار خود را تغییر 
ستون پایه هاي دولت قرار دهد و راه 
را بر استقرار دولت حقوق مدار باز 
کند، مردم پاکستان موفقیت بدست 

اما اگر مجلس و حکومت . آورده اند 
د، در ساخت کنونی دولت، جا جدی

خوش کنند،  همان تجربه تلخ تکرار 
می شود که کودتاي پرویز مشرف بدان 

یاد آور می شوم که بعد از . پایان داد 

کشته شدن ضیاء الحق دیکتاتور نظامی 
پاکستان، هم بی نظیر بوتو و هم نواز 
شریف نخست وزیر شدند و ساخت 
. دولت را بدون تغییر حفظ کردند 

تیجه آن شد که کودتاي نظامی ن
حال اگر، همان . بساطشان را برچید 

تجربه را تکرار کنند، مردم پاکستان 
همچنان از حق حاکمیت خود محروم 
و شرکتشان در انتخابات موجب یأس و 

  .سرخوردگی بیشترشان  می شود 
بدین قرار، تفاوت اساسی انتخابات  

پاکستان و ایران در اینست که در 
  حزبهاي شرکت کننده  پاکستان

هدف خود را ) نیروي محرکه سیاسی ( 
پایان دادن به دیکتاتوري مشرف و 

« نظامیان گرداندند و، در ایران،  
نباید : سپاه می گوید» فرمانده کل 

گذاشت مجلس و حکومت از دست 
خارج شود و تصرف » اصول گرایان«

انقالب در انقالب « را ) سه قوه ( دولت 
» رئیس ستاد مشترك «  می خواند و» 

  نیروهاي مسلح تصریح می کند که
نباید به مجلس راه » اصالح طلبان « 

پیدا کنند و نایب رئیس مجلس می 
اصالح طلبان زندگی خود را : گوید 

  !.هم مرهون رأفت نظام هستند 
در انتخابات در  بدین سان، شرکت  

بهمان اندازه که همگانی تر ، پاکستان
تر می گشت، در  اثر بخشو  می شد

ایران، این تحریم است که هراندازه 
بگردد، در بیرون رفتن از همگانی تر 

  . ، کارساز تر می شوداستبداد
  

 که در صورتی: پرسش دوم 
تحریم همگانی انتخابات و به 

یم ژردنبال آن، جنبش همگانی 
، آیا کشور  عرصه ترك را ببرد

تازي گروههاي مسلحی نمی 
رف دولت شود که در کمین تص

و مدار قدرت گشتن نشسته اند ؟ 
:  
انتخابات پاکستان که با حضور  –1

  ناظران بین المللی انجام گرفت
برخالف خامنه اي، مشرف تقاضاي  (

مخالفان را بیشرمانه توصیف نکرد و با 
حضور ناظران بین المللی موافقت 

  :، دو درس مهم آموخت )کرد
مشرف و دیکتاتوري نظامی او  – 1/1

وب جمهور مردم بود و نمی مغض
توانست محور همبستگی مردم پاکستان 

از این رو، محور همبستگی .  بگردد
در . مخالفان دیکتاتوري نظامی شدند 

ایران نیز، مخالفانی می توانند محور 
همبستگی ملی بگردند که جانبدار 
دولت حقوق مدار و نظام اجتماعی باز 
بر اصول استقالل و آزادي و رشد بر 

یزان عدالت اجتماعی و فضاي باز م
به سخن دیگر، هیچیک . معنوي هستند

یم نمی ژاز گرایشهاي موجود در ر
از . توانند  محور همبستگی ملی شوند

آنها همان کاري ساخته است که می 
 یم و ژتجزیه و تقابل در خود ر: کنند 

 16در صفحه

  پی آمدهاي تحریم انتخابات ؟
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در فصل دوم، خبرهاي گویاي بحران      
یم ژشنهادي در قبال راتمی و روشهاي پی
  .ایران را می آوریم 

در فصل سوم گزارشها در باره     
افغانستان و گفتگوهاي ایران و امریکا بر 
سر عراق و همکاري ایران و عراق در بهره 
برداري از منابع نفت واقع در مناطق 
مرزي دو کشور و دولت آذربائیجان میان 
امریکا و ایران و راه حل کیسینجر را می 

  .آوریم 
در فصل چهارم ، گزارشی را می      

آوریم که از ایران دریافت کرده ایم و 
مربوط می شود به انتخابات و دیگر 

اگر نظارت نباشد، بنی صدر : مسائل روز 
انتخاب می شود دلیل رفتار قیم مآبانه با 

  !مردم ایران  شده است 
در فصل پنجم قسمت دیگر از بررسی     

  .ه وفا را می خوانید الژبودجه توسط 
و در فصل ششم ، گزارش کوتاهی در      

« باره شهادت بنی صدر در دادگاه بر ضد 
و خبرهاي تجاوزها به » تروریسم اخالقی 

  .حقوق انسان در ایران را می یابید 
  

کارنامه سیاست 
» تهاجمی«خارجی 

 –زوج خامنه اي 
  :احمدي نژاد 

  
  
حکومت مدن آاز بدو بر سر کار    

که خود را متصل به  اد ژاحمدي ن
را ) عج ( آسمان می داند و امام زمان 

مأمور تدارك بی کفایتی هاي خود 
کرده است ،  سیاست خارجی تهاجمی 
زبانی و افزودن بر باجها به خارجیان ، 

احمدي نژاد  –رویه زوج خامنه اي 
  . شده است 

 که توسط  سیاست خارجی در ایران    
، از طریق می شودطراحی  خامنه اي 

یک مجرا، وزارت خارجه ، به اجرا 
به جاي استفاده  او  . گذاشته نمی شود 
، از کسانی زموده آاز مشاوران کار 

استفاده می کند که یا مسئله و بحران 
.  ساز هستند و یا باج ده و کشور فروش 

آلتهاي فعل او در سیاست خارجی، از 
  :جمله ،  اشخاص زیر هستند 

  
ان اجراي سیاست خارجی مأمور ●

   :خامنه اي 
نماینده ارشد  –علی اکبر والیتی 

  .رهبري در امور بین الملل 
نماینده رهبري در  –جواد الریجانی 

  .امور بین الملل 
علی اکبر ناطق نوري رییس بازرسی 

نماینده رهبري در  –بیت رهبري و 
  .امور بین الملل 

غالمعلی حداد عادل رییس مجلس و 
  .رهبري در امور بین الملل  نماینده

علی الریجانی نماینده رهبري در 
شوراي عالی امنیت ملی و نماینده 

  .رهبري در امور بین الملل 
عالءالدین بروجردي رییس کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس و نماینده 

  .رهبري در امور بین الملل 
وزیر امور خارجه و  –منوچهر متکی 

  لملل نماینده رهبر در امور بین ا
حسن روحانی نماینده رهبري در 
شوراي عالی امنیت ملی و نماینده 

  .رهبري در امور بین الملل قبلی 
سعید جلیلی نماینده رهبري در شوراي 
امنیت ملی و نماینده ایران در 

  .مذاکرات هسته اي 
ودهها نماینده ریز و درشت علنی و 

  . اغلب از افسران سپاه قدس مخفی 

احمدي مأموران فوق، عالوه بر       
سیاست خارجی « عهده دار اد ژن

  . است » تهاجمی زبانی 
  
  :مذاکره با مصر  ●

ابتدا علی ، ابتداي سال میالدي  در    
 –عنوان سفر زیارتی  ، زیرالریجانی 
به همراه خانواده به مصر  ، سیاحتی
با برخی از  ،ن کشورآولی در  . رفتند

 . آورد بعملمسئوالن سیاسی مالقاتهایی 
بعد خبر دیدار وي با عمر موسی و 
شایعه فروش گندم زیر قیمت ایران به 

ن کشور آمصر به ازاي ایجاد رابطه با 
در داخل تکذیب شد  . به گوش رسید 

، معلوم شد ولی بعد از چند روز . 
قصد سیاحت حضور الریجانی در مصر  ب

بر  بخاطر .  است  نبودهه خانوادهمراه 
عالوه  . مصر بوده است  قراري رابطه با

مصریها نسبت به حزب اهللا فشار  ، نآبر 
پذیرفته است ایران  وارد آورده اند و 

  .د کنبا مصر همکاري  ، لبنان در مورد
اکبر ناطق نوري و حداد رفتن        

که ایران در  خبر مصر به این  به عادل 
حال ایجاد رابطه با مصر است قوت 

ایجاد رابطه را  زمینه . بیشتري بخشید  
 اد ژاحمدي ن» سیاست تهاجمی « 

می زد که در به در او بود . فراهم کرد 
تا ایران را از انزوائی خارج کند که 
سیاست خارجی تهاجمی زبانی او و 
 . خامنه اي در آنش قرار داده بودند 

او براي راضی کردن مصر به تجدید 
ندیس خالد استامبولی را از رابطه ، ت
و  ددا نتقالزرا به بهشت زهرا اخیابان و

هر وقت از انصار حزب اهللا خواست که 
به  برپا کنند،  مراسم خواستند براي او 
 : ، گفت نآبعد از  . بهشت زهرا بروند 

اگر مصر موافقت کند در عرض یک 
روز سفارت ایران در مصر را بازگشایی 

بعد از سفرها الریجانی و . کرد  مخواه
عادل و باجهایی ناطق نوري و حداد 

که داده اند ، قرار است رابطه با مصر 
مگر این که در دم دمهاي  .برقرار شود 

یم مسئله ژآخر، یکی از مسئله سازهاي ر
  . بسازد و رابطه برقرار نشود 

 
زبانی تهاجمی خارجی سیاست  ●

  اد دولت احمدي نژ
اصلی سیاست خارجی گرداننده     

 زبانی که احمدي نژاد درتهاجمی 
پیش گرفته است، خامنه اي و دستیاران 

طی یک خامنه اي  . پاسدار او هستند 
تهاجمی  خارجیسخنرانی از سیاست 

اما این . اد دفاع کردژاحمدي ن
سیاست یک رو دارد که تهاجم زبانی 
است و یک زیر دارد که باج دادن و 

   .تن دادن به تحقیر و ذلت است 
با  ، از ابتداي کار  ،ادژاحمدي ن    

اتصالی که مدعی است با خدا توجه به 
و امام زمان دارد  که بنا بر قولی از 
رهگذر توهم و بنا بر قول دیگري، از 

چنین  رهگذر دروغگوئی گستاخانه 
هیچگونه احساس  ادعائی می کند، 
کار آزموده در خود نیازي به مشاوران 

هاشمی  مشاور او تنها  . نیافته است 
یاران مورد دست ثمره و برخی دیگر از

از جمله عراقچی و سلطانیه  ش، اعتماد
هاشمی ثمره . هستند ..... و زهره وند و 

نیاز احمدي  اطالعی که ازبه دلیل  
ه گریز به دنیاي وهم و خیال و اد بژن

عنان دار او  رد، سمان دااتصال به آ
او را تشدید می و توهمات  شده است 

  . کند 
وك پیکان احمدي نژاد که خود را ن    

آفرینش می داند در هر زمینه اي 
نچنان در توهمات غرق شده است آ

، که هر کاري را که انجام می دهد 

ولو موجب زیان به کشور و خفت و 
خواري او شده باشد، در دنیاي خیال، 
به فتح و ظفر بدل می کند و براي آن 

در اینجا بخشهایی .  فتح نامه می سازد 
مکه و دانشگاه  در واز سخنرانی هاي  ا
  :وریمآعلم و صنعت را می 

کاروانی حرکت  از اول خلقت،...«      
کرده است، که مقصد نهایی آن 

حکومت  - کاروان، همان نقطه نورانی
درخشان است و در  و  -جهانی اسالم

طول تاریخ، هر کسی که با این 
پیدا کرد و  کاروان همراه بود، حقیقتی

با این  ماندگار و جاوید شد و هر کس
پیدا  کاروان همراه نبود، وجودي

کنید تاریخ را ببینید، چقدر  نگاه   .نکرد
چه . آمدند و رفتند؛ میلیارد میلیارد

اهمیتی؟ چه  ارزشی؟ چه
اي از هستی؟  اي؟ چه بهره جاودانگی

در  هر چه هست،. چیزي وجود ندارد
. اتصال و ارتباط با این کاروان است

 الرشکاروانی که امروز کاروانسا
. است) عج(مان حضرت مهدي یموال

کسی که همه انبیا آرزو داشتند که روز 
او را درك کنند و همه به او  حاکمیت

هاي او را  سفارش کردند و همه نشانی
همه بشر را به او دعوت  دادند و
     .کردند

حج بدون امام چه مفهومی دارد؟    
که با نام و یاد امام نباشد، چه  حجی

کسی که متصل و منتظر و دارد؟ اصالً 
اي از  به امام نباشد، چه بهره پیوسته

  حقیقت برده است؟ 
سیاست به  در دنیا. آقا سیاستمدار است

خوب تحلیل  .ارزد دو زار نمیچند؟ 
     .کند، خب تحلیل کند می
عرفانی که منشعب از . عارف است آقا

کننده به  امام و متصل به امام و دعوت
کارهایی که خلق نباشد، با بقیه  امام

   .دهند، هیچ تفاوتی ندارد اهللا انجام می
کسی که در این مسیر نباشد و  اصالً   

متصل و منتظر نباشد، هر جایی که 
مثل حادثه . باشد خواهد، می

کسی که . نقطه اوج است. عاشوراست
نگفت، دیگر  دعوت را شنید و لبیک

مهم نیست در کجا باشد؛ در حال 
 ر میکده وطواف خانه خدا یا د

. کده باشد، هیچ فرقی ندارد عشرت
   ها نیاز دارد؟ مگر خدا به این طواف

کنند همه این  خیال می بعضی   
هاست؛  آفرینش بند به کارهاي آن

کند اگر  خیال می. تراشد سرش را می
این کار را انجام ندهد، بساط خدا به 

  . ها نیست این حرف خیر،. ریزد هم می
قایان علما خدمت بعضی از آ    

در این  اي بود، عرض کردم اصالً جلسه
دوران مأموریتی جز دعوت به امام 

 اصالً برپایی جمهوري. وجود ندارد
اسالمی و نظام والیت، باالترین فریاد و 

بعضی از ما فکر . دعوت به امام است
دور و در  کنیم که امام در یک نقطه می

انزوا مشغول به کار خود هستند، زمان 
بیاید تا امامت  کنند تا روزي ر میرا سپ

کنیم امام  تصور می. امام آغاز شود
عالم را  مشغول کاري نیست؛ اوضاع

خورد، ولی دخالتی  بیند و غصه می می
اشتباهات  این هم از آن. در آن ندارد
البته بشر هنوز به جایی  .بزرگ است

است که از همه لطف امام و از  نرسیده
  . دهمه فیض وجودش بهره ببر

به دنیا نگاه . کند می اما امام مدیریت
کنند حوادث  کنید، بعضی فکر می
کار کسی دیگر  اتفاقی است یا حاصل

خواهم بگویم که خدا  به شما می. است

را  مدیریت امام ،شاهد است ما روزانه
   .بینیم در عرصه جهانی می

ن به کشورهاي گوناگونی سفر م     
 کنم، با ملل گوناگون و با می

هاي مختلف در ارتباط هستم،  شخصیت
تر  یک دو حادثه را بگذارید جزیی

شاید براي بعضی شنیدنی . کنم تعریف
 یکی این ماجرایی بود که به...:  باشد

یکی از آنها ...نیویورك رفتیم، 
. اي است مسئله توان هسته  هم 
مدیریت از آن  خواهم بدانید می

کیست؟ در خبرها بود که امسال رفتیم 
رفتیم،  سال گذشته که. نیویورك به

اي، همین  خانمی رییس دانشکده
 دانشگاه کلمبیا، قبل از این که برویم،

نامه نوشته بود و به سفارت دعوت 
   .کرده بود

دعوت  نوشته بود ما از فالنی    
کنیم بیاید در دانشگاه ما سخنرانی  می
وقت  پاسخ ما منفی بود، چون. کند

شود، باید یک  دیدیم نمی. تنظیم نبود
که  بعد. جا بمانیم روز بیشتر در آن

رفتیم، این خانم به محل اقامت ما 
گفت فالنی این دعوت . مراجعه کرد

من نیست دعوت اساتید و  شخصی
ها  این. دانشجویان این دانشگاه است

. هایتان را بشنوند حرف خواهند می
وقتی این را شنیدم، دیدم تکلیف است 

جمعه    .باشد؛  رفتیم منفی  و پاسخ نباید
قرار  9جا ساعت  صبح، به وقت آن

شب جمعه پیغام  11ساعت . شد گذاشته
دادند که دولت امریکا گفته است، 

بعد، . امنیت را برقرار کنیم توانیم نمی
مصاحبه کردیم و گفتیم که دولتی که 

در نیویورك امنیت را برقرار  تواند نمی
تواند در عراق امنیت  کند، چطور می
معلوم است چقدر  . برقرار کند

شود و ریشه  آشفتگی در دنیا پیدا می
   .این در کجاست

جا،  خواستیم برویم آن که می امسال     
ها یک دامی طراحی کردند که ما  این

دام و از موضع دانشگاه و  برویم در آن
علم، یک کیفرخواست علیه ملت ایران 

اسالمی صادر کنند و زمینه را  و انقالب
اي تعدي و تعرض خودشان بر ملت بر

سه مرحله قرار   .کنند ایران آماده
داده بودند یا سه تور که در هر کدام 

ما رسیدیم به . کار تمام باشد بیفتیم،
جا، همکاران گفتند فالنی، یک هفته  آن

جا به  شبکه تلویزیونی این است سه
شدت علیه انقالب و ملت ایران تبلیغ 

ر قوي، بسیار تبلیغات بسیا .کنند می
 مسئولی  .پیچیده و بسیار تند و خشن

فالنی براي چه : صراحت گفته بود به
 جا، باید دستگیر و محاکمه آید این می
این همانی است  بود دیگري گفته. شود

خواهد بمب اتم بسازد و امریکا  که می
نابود کند؛  بیایید و اجتماع کنید،  را

دیگري . نگذارید سخنرانی کند
این : همین صراحت کالم با :گفت می

رییس دانشگاه غلط کرده است چنین 
چه فالنی را  براي. جسارتی کرده

   .دعوت کرده است
 ها را تنظیم کردند؟  براي چه این    

باور من این است که این فضا را 
 درست کردند تا ما این فضا را ببینیم و

که  به محض این. انصراف بدهیم
هاي جهانی  آییم، شبکه گفتیم نمی می

کردند  شروع به تبلیغات می صهیونیستی
ها زده بودند،  هایی که آن و حرف

اخبار دنیا علیه ملت  شد تیتر یک می
جا دیدیم  باألخره رفتیم آن. ایران

   .خیلی فضا سرد است
دوم این بود که وقتی آن فضا  تور      

ها را ببینیم، انصراف بدهیم و  و اهانت
تور سوم این  و. ترك کنیم جلسه را

بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به 
ربط  هاي بی به آن حرف گویی پاسخ
براي همه چیز هم فکر کرده . نباشیم
جالب باشد که بشنوید  شاید  .بودند
اي خاص توزیع  ها را براي عده بلیط

اي  رسیدیم، عده وقتی. کرده بودند
مراجعه کردند، ایرانی و غیرایرانی، 

دانشگاهیم اما  دانشجوي اینگفتند ما 
. دهند، برویم داخل به ما کارت نمی

اي خاص  عده ها مخصوص یعنی بلیط
ها نیرو آورده  از اروپا، صهیونیست. بود

صهیونیستی در  حتی وزیر رژیم. بودند
جا بود، براي قرص و محکم کردن  آن

ما رفتیم  وقتی  .ها دل صهیونیست
 شبکه جهانی 27جا، گزارش دادند  آن

همه  .کنند مستقیماً خبر را پخش می
کشوري که . ها را کرده بودند طراحی

هاي  گیري آن وضع دولت و موضع
چه کسی   .بر علیه ایران است دولتش

اي را که  مدیریت کرد این صحنه
 هایش را داده بودند؟  ها همه هزینه آن

درجه برگرداند و  180چه کسی این را 
 27  جا آن ها تبدیل کرد؟ علیه آن

از اولین . دقیقه آقایی صحبت کرد
هر چه . کلمه تا آخرش توهین بود

. بود، علیه ما فهرست کرد فحش
بدترین کلمات را تنظیم کرده بود با 

     .اولیه همان هدف
گویم برایتان در  حال خودم را می     
آقایی که  جا، نشسته بودم و به آن
بعد . کردم خواند، تبسم می ها را می این
 ن از من پرسیدند چرادوستا
خندیدي؟ آن قدر فضا سنگین بود  می

 که دوستانی که پایین نشسته بودند،
ات  یادداشت دادند که متن سخنرانی
 ها را را کنار بگذار، جواب این توهین

با خودم   .خندیدم من می. بده
. آیی می گفتم بیا جلو؛ خوب داري می

و دیدید که ! آیی تازه در تیررس می
. نکردیم ا یک ریال هم خرجم. چه شد

دو سه ساعت بعد از این مراسم به 
باره متوجه شدند که عجب اوضاع  یک

هاي  تلفن. شدن است در حال زیرورو
هاي اینترنتی  سفارت، تمام آدرس

.  اشغال بود جایی که ما مستقر بودیم،
زدند که ما  مردم خود امریکا تلفن می
 ها ما این.  کنیم از شما عذرخواهی می

. ها بیزاریم را قبول نداریم و از آن
نویسند که  می همین االن هم براي ما

. شما ما را بیدار کردید. کنیم تشکر می
بفهمیم در دنیا  گذاشتند ما ها نمی این

   .چه خبر است
چه کسی تدبیر و مدیریت کرد این ...   

ناسپاسی است انسان  صحنه را؟ خیلی
خود و ها را ببیند و به حساب  این صحنه

این . شخصیت بگذارد گروهی و فالن
عین ناشکري است که انسان دست 

.  تشکر نکند تدبیر موالیش را ببیند و
ن رویم، ای االن در دنیا هر جایی که می

 »  .بینیم دست را می
  :توهم پیامبري ●
بنا بر بیماري روانی و وهم هایی که      

ذهنش می سازند یا با علم به دروغ 
او خود را  گوئی ، سازي و دروغ

فرستاده خدا می داند  و به همین دلیل 
هر زمان نامه اي به سران کشورها می 
فرستد و یا در جلساتی شرکت می کند 

بر اثر . د مانند پیامبران بشارت می ده  
 4در صفحه
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 استاندار این منش و رفتار او است که 
لب لرستان در سفري به سوریه گفته قمت

پیامبران ختم نشده اگر ظهور  : است
  .من ایشان را پیامبر می دانستم بود، 

خود پیامبر انگاري،  اد در ژاحمدي ن    
اولین  پینقدر پیش رفته بود که درآ

در  ،  خود را سفر خود به نیویورك 
جوادي  حضور در  دید وهاله نور 

صحبتهاي فیلم . شرح ماجرا کرد  ،ملیآ
 منتشراز طریق وب سایت بازتاب  او 
سخنگوي این پیامبر ، ولی بعد . شد

فیلم را تکذیب ، سخنان او و دورغین 
که مثال ایرانیان در کردمعلوم  و .  کرد

مورد همرنگی افراد با یکدیگر درست 
   : است

  کبوتر با کبوتر باز با باز 
   هم جنس با هم جنس پروازکند 

احمدي نژاد در شایع است که     
تنها  اجراي سیاست خارجی تهاجمی ، 

از سوي هاشمی ثمره و گاه مصباح 
  . راهنمائی می شود یزدي 

او می پندارد و یا به دروغ مدعی می    
، در این زمان، از سوي خدا شود 

برانیگخته شده و مأموریت یافته است 
دنیا را به راه راست هدایت کند و 
. زمینه ساز ظهور حضرت مهدي شود 

 دیگران را در این اموربدین دعوي، 
می نادان و ابله و جاهل به حساب 

نان را آی فهم در یک سخنران. ورد آ
  .دانست کمتر از بزغاله 

حدي توهم و خودشیفتگی وي به      
است که می پندارد پیامبري است که 

ي، او هر از چند. به او وحی می شود 
ه قرار بشارت می دهد و یا می ترساند ک
.  یفتداست در جهان اتفاق جدیدي ب

  :ال می گوید مث
  .نابودي اسراییل نزدیک شده است  - 
جهان به زودي شاهد تغییرات  - 

  .عظیمی خواهد شد 
به زودي مردم جهان به سوي اسالم  - 

  .مد آخواهند 
ما باید عدالت را در سراسر جهان  - 

  .بگسترانیم 
  .ما باید براي جهان فکري بکنیم  - 
  ...و
  :زمان  متوهم ارتباط با اما ●

اري از گفته ها و نوشته هاي او در بسی 
خود را فرد  اودیده می شود که 

دستیاران مرتبط با امام زمان می داند و 
این دروغ را تبلیغ  و نزدیکان وي نیز

موزش عالی او آوزیر  چنانکه. می کنند 
بسیجیان از اتفاقات  برايدر سخنرانی 

احمدي عجیب و غریب به هنگام سفر 
این وزیر  .کند  اد مییبه عربستان  نژاد
موزش عالی که عضو شوراي شهر آ

 ، کرمان و مسئول انتخابات باهنر بود
ریاست رسیدن احمدي نژاد به  بعد از 

بزرگترین  ، به دروغ خود راجمهوري
خواند و به کمک ریاضیدان جهان 

در این  . باهنر به این مقام رسید 
 احمدي نژاداتفاقات سفر  ، او سخنرانی

براي  گفت دانست و را از معجزات 
اولین بار پادشاه عربستان پارچه کعبه را 

قاي آو این از تاثیرات حضور   بوسید
  .  ن کشور بودآاد در ژاحمدي ن

که گویا او را فرا  اله نورهتوهم  ●
  :گرفت و سالن سازمان ملل متحد را نیز

در حضور در جلسه سازمان ملل و      
بود گفته  و هاشمی ثمره به اسخنرانی، 

قبل از شروع سخنرانی شما هاله اي از 
. نور بر گرد سر شما قرار گرفت 

احمدي نژاد ، بهنگام شرح ماجراي 
 : خیالی براي جوادي آملی، گفته است 

، غاز شده آ منکه سخنرانی  زمانی
 . گرفت نوري سفید تمام سالن را در بر 

از محل  ، براي دیداري ،و هر زمان که
 م پنداريشد خارج میخود  سکونت 

و  می گرفت تمام شهر در سکون قرار 
و هیچ گروهی صدایی   از هیچ کس

او در همان نوار به  .مد آدر نمی 
او ملی می گوید هر جا که آجوادي 

می رفته و از هر جا که عبور می کرده 
با چشمان است مردم با حیرت و سکوت 

. ند ه ارا مشایعت می کرد او خود 
حل متوقف شده ن مآزمان در پنداري 

  !بود
  :اهللا  توهم  مصداق بقیۀ ●
 . می داند  تافته جدا بافته خود را  او  

و توهم  هوزراي وي نیز به همین شبه
دچار شده اند به گونه اي که دو نفر از 
وزراي وي او را مصداق بقیه اهللا دانسته 

را  اند که مسلمانان ایران امام زمان 
قا تهرانی آ .می دانند مصداق بقیۀ اهللا 

که در انتخابات مجلس هشتم بر اساس 
تکلیف کاندیداي نمایندگی احساس 

مجلس شده است و معلم اخالق 
 هر زمان :حکومتی ها است گفته است 

 مجلوه امام زمان را ببین مکه می خواه
اد نگاه می ژبه چشمان اقاي احمدي ن

درون ان امام زمان را  درو  مکن
   . ممشاهده می کن

براي مقابله رداري توهم س ●
نقشه پیروزمندانه و نقش بر آب کردن 

  ! :به جهان اسالمحمله 
در سخنرانی خود در برابر او،     

ه بسیجیان در دانشگاه علم و صنعت گفت
به ما گفته بودند که به دانشگاه  «: است 

کلمبیا نرویم اما متوجه شده بودیم که 
نجا فرا می خواند و آقدرتی ما را به 

نها نقشه آو متوجه شدیم که  رفتیم
حمله به جهان اسالم را کشیده بودند و 
اگر نمی رفتیم ان کار عملی می شد و 
وقتی نقشه هاي حمله را بعدا به ما نشان 
دادند متوجه شدیم که رفتن ما و 
کنترل کل جلسه و برنامه هاي ان در 
دست ما نبوده است و خود صاحب امر 

و یاران  او  .جلسه را کنترل می کرد 
بدانحد در دروغگوئی گستاخ شده وي 

در دانشگاه کلمبیا  تحقیر شدن اند که 
هاشمی ثمره  . خواندند را فتح الفتوح 

ن اسیاست خارجی ایر: می گوید 
نی هر کاري عی. رحمت للعالمین است 

 خدا بر که انها انجام می دهند رحمت
  . است  مردم دنیا 

  
  سیاست تهاجمی هسته اي  ●
دتهاست که سخن از این می رود م    

اد حق مسلم ایران را ژکه احمدي ن
در حمایت از  خامنه اي، گرفته است و 

که سیاست  –سخنان او  احمدي نژاد ، 
 را   - خارجیش را تشکیل می دهند 

  :ه است نستدابه غرب پاسخ محکمی 
داده است اد شعار ژاحمدي نبارها  ●

ما به چرخه کامل سوخت هسته اي  که 
انس ژآدلیل  دست یافته ایم و به همین

بین المللی نمی تواند پرونده ما را به 
  .یت سازمان ملل ببرد نشوراي ام

انس ژآاما پرونده هسته اي ایران از  - 
   . یت برده شد نبه شوراي ام

زمانی که پرونده ایران به شوراي  - 
تهاجم در یک  ، یت رفت ایشاننام

منیت راي شوراي ا : اعالم کرد  زبانی، 
به محکومیت ایران نمی دهد و قطعنامه 

زیرا موقعیت  . اي صادر نخواهد کرد
نقدر آایران در خاورمیانه  استراتژیک 

مهم است که شوراي امنیت جرات 
نمی کند قطعنامه صادر کند در ضمن 
 دکشورهاي چین و روسیه نیز با ما هستن

 !  
یت قطعنامه اول را ناما شوراي ام  - 

و خامنه اي و احمدي نژاد  .صادر کرد 
باز خالی  .ند بکنند هیچ کاري نتوانست

در ازاي هر محکومیتی ما ند که بست
از  . می کنیم فالن کار و بهمان کار را 

اگر ایران را محکوم  گفتند  جمله 

کنند ما در سیاست هاي اقتصادي خود 
تغییر می دهیم و کاال از برخی از 

انها در همان زم. کشورها نمی خریم 
بود که ایران مدعی شد با کمک 
ونزوئال تالش می کنند با تغییر ارز 

اما  .  اوپک دالر امریکا را ساقط کنند
در اولین جلسه اي که براي این منظور 

پیشنهاد کرد و احمدي نزاد برپا شد 
اوپک براي مقابله با امریکا بیاید و ارز 
فروش نفت را به جاي دالر با پولی 

ند که این درخواست دیگر دریافت ک
 تنها با حمایت ونزوئال همراه بود  اما 
با پاسخ قاطع پادشاه عربستان روبرو شد 

  :که گفت 
اوپک همواره با خردمندي و میانه 

خود  روي رفتار کرده و به این روش
   .ادامه می  دهد 

بعد از اینکه سیاست هاي  تهاجمی     
از رفتن پرونده به  عوي نتوانست مان

امنیت شود و نیز مانع از صدور  شوراي
قطعنامه شود در هیبت صدام حسین بر 
پرده تلویزیون ظاهر شد و گفت این 
قطعنامه ها کاغذ پاره اي بیش نیست و 

و  .از این مسائل وحشت ندارد  ایران
 :در مصاحبه با رسانه ها گفت 

به نظر من این مشکل آنهاست که باید 
   .خود آن را حل کنند

ایران  بر ضدم تحریم ها اما کم ک - 
اما او همچنان به تهاجم . شروع شد 

هر چه به زمان . زبانی خود ادامه داد 
صدور قطعنامه دوم نزدیک تر می 

بیشتر  او برخورد هاي تهاجمی  ، شدیم
هم از  »  رهبر فرزانه« می شد و 

خشنود بود خود  عملکرد رییس جمهور
اما در همین حال بود که ایران بابت . 
روسیه و چین باج هاي  لب حمایت ج

. ن دو کشور داد یفراوانی را به ا
اگر این بار  : امیدوار شدند  و گفتند 

پرونده ایران مورد بررسی قرار گیرد 
ایران محکوم نخواهد شد و قطعنامه 
اي صادر نخواهد شد اما جلسه برگزار 

بار اول . قطعنامه دوم صادر شد شد و 
دیدند هزینه نبود که مردم ایران می 

رئیس « و » رهبر « سنگین تهاجم زبانی 
باجها ( را آنها می پردازند » جمهوري 

اما شاید ) . که داده شدند و می شوند 
تازه متوجه می شدند که بار هزینه ، هر 

  . بار سنگین تر می شود 
  
    سیاست سازشی هسته اي●
خامنه اي بر که مواردي  یکی از     

بخاطر موفقیت  سرش مانورها داده و
آمیز بودن سیاست تهاجمیش در این 
مورد، به خود بالیده است ، مورد 

از این . پرونده هسته اي ایران است 
عقب نشینی  رو بموقع است یکبار دیگر 

یم را در این مورد ، فهرست ژرهاي 
  : کنیم 

ب آاجازه بازدید از تاسیسات  - 1
ن زمان داده یسنگین  اراك که تا ا

  . نشده بود
اجازه بازدید از تاسیسات نطنز و  -  2

ن را آاصفهان که دوربین هاي 
   .برداشته بودند 

اجازه نصب دوربین در کلیه محل  -  3
ژانس ضروردیده بود در آهایی که 

  تاسیسات نطنز و اصفهان 
سرزده و بدون  اجازه بازدید هاي -  4

هماهنگی با مسئوالن هسته اي ایران از 
  .تاسیسات 

ه مالقات و مصاحبه با اجاز -  5
متخصصان  هسته اي ایران که تا به 

  . داده نشده بود حال 
اجازه بازدید متخصصان هسته اي  - 6
ژانس از تاسیسات دانشگاه و مهمات آ

  .سازي 
اگذاري کلیه پرونده هاي ایران و - 7

  . اتمیدر رابطه با چرخه سوخت 
پذیرش پاسخگویی به کلیه  - 8
د جریانات هسته واالتی که در مورئس

اي در این مدت در ایران صورت 
  .گرفته بود 

سرعت دادن به پاسخگویی به  - 9
واالت براي جلوگیري از ادامه ئس

تحریم ها که شرایط سختی را براي 
  . ندورده اآایران فراهم 

پذیرش پروتکل الحاقی به  وعده  – 10
از شوراي  محض بازگشت پرونده 

  ژانس آبه امنیت 
می اد ژاحمدي ن این که  طرفه     

گوید ماجراي هسته اي ایران پایان 
اما قطعنامه سوم آماده تسلیم است یافته 

کار .  شدن به شوراي امنیت است 
  . معطل گزارش البرادعی است 

  :سفر پوتین به ایران  ●
هر چه از زمان سفر پوتین به ایران     

متوجه می بیشتر  بیشتر می گذرد مردم 
براي ین با چه سیاستی و شوند که پوت

مد و چه تضمیناتی از آایران  چه به
  .ایران گرفت 

 از بعد ازمالقات پوتین با خامنه اي    
بود که تقریبا مسائل هسته اي ایران رو 

وخت نیروگاه به حل شدن گذارد و س
که  امتیازي. مد بوشهر نیز به ایران آ

دریاي خزر گرفت  مورد پوتین در 
امتیازهاي دیگر مطالبه کافی نبود،  او 

اما در اینجا، به . کرد و گرفت 
 پوتین ویم از ژدرخواست سران ر

  :می پردازیم  نها آپوتین به  پاسخ 
مد و آزمانی که پوتین به ایران       

یم بدان فخر کردند، میان او و ژسران ر
  :یم این گفتگوها انجام شدند ژسران ر

سلحه پرسند ما از شما ا از پوتین می     
بازرگانی خود را . خریم و هواپیما می

. با شما گسترش داده ایم و می دهیم 
در آسیاي میانه سیاست شما را تأیید می 

در سیاست بین المللی نیز جانب . کنیم 
در ازاي آن، . شما را رعایت می کنیم 

شما هنوز نیروگاه اتمی را تحویل ما 
حاضرید به ما قول  آیا. نداده اید
اي نیروگاه  سوخت هسته بدهید که

پاسخ  او. ؟بوشهر را تامین کنید
بچگی ها به مادرم  من فقط  :دهد می

 دادم و االن به هیچکس قول  قول می
قاي به نقل از مصاحبه آ ( نمی دهم 
امتیازهاي دیگر می  یعنی .  )رمضانزاده 
حال که سوخت اتمی را . خواهم

تحویل داده ، پس باید امتیازهاي دیگر 
  . رفته باشد را گ

نژاد در کنفرانس   محمود احمدي    
خبري خود در پاسخ به سؤال خبرنگار 
مهر در خصوص مفاد پیشنهاد رئیس 

 مقام معظم رهبري« روسیه به  يجمهور
و پاسخ برده شده از سوي جلیلی  »

در این خصوص : براي پوتین گفت
اما در  .دهمبخواهم توضیحی  نمی

جود یک در مورد وهمان کنفرانس،  
گفته کانال مخفی بین ایران و آمریکا 

هاي زیادي از مقامات  پیام« : است 
آمریکایی براي گفتگو و مسافرت به 

رسد که ما درحال بررسی آن  ایران می
ما از ملت خودمان چیزي . هستیم 

کنیم و هر اتفاقی بیفتد ملت  پنهان نمی
یعنی چیزهائی » .کنیم را آگاه می

مان  مخفی می هست که از ملت خود
کنیم و چیزهائی هست که صورت را 
آشکار می کنیم تا محتوا را بهتر پنهان 

  .کنیم 
   
   : بردن البرادعی به نزد خامنه اي● 

گوي قبلی وزارت امور زمانی سخن    
در یک مصاحبه خارجه ایران، 

ي البرادعی آقا: می گفت  ، تلویزیونی
نمی دانیم براي چه منظوري به ایران 

شاید می خواهد در ایران  .یدآمی 
گردش کند زیرا ما با ایشان کاري 

  .نداریم 
تا روزي که البرادعی  چرخیدچرخ     

همه می و چون .  مدآبار دیگر به ایران 
 ،دانند در مورد جریانات هسته اي

، او را خر را باید خامنه اي بزندآحرف 
در . بردند » هبر ر« هم مثل پوتین نزد  

در خامنه اي، او پذیرفت  پی مالقات با
اطالعات باقی مانده  یم ژرعرض یکماه 

ژانس هسته اي تحویل آرا به مسئوالن 
حاال هم او و دولتش منتظر . بدهد 

البرادعی به . گزارش البرادعی هستند 
خیال : او و دستیارانش گفته است 

تا . نکنید امریکا و اروپا دست بردارند 
کنند،  رضایت و اطیمنان خاطر پیدا ن

بنا براین همه .  دست بر نمی دارند 
بازرسی کامل را . اطالعات را بدهید 

انس بکنید ژاگر از طریق آ.ممکن کنید 
این فایده را براي شما دارد که تسلیم 

  .مستقیم امریکا و غرب نشده اید 
 
 

 ی،ایرانگزارش البرادع
 یخواهمددکار جمهور

 یکا،ها در انتخابات امر
 قطعنامه سوم،بمب

  ...و یرانا یاتم
  
  
  

در قسمت اول این : انقالب اسالمی 
فصل، گزارش البرادعی و علت تغییر 

در قسمت دوم . محتواي آن را می آوریم 
مالی را  –یم مافیاهاي نظامی ژ، نقش ر

در انتخابات ریاست جمهوري امریکا، 
بسود نامزد حزب جمهوریخواه امریکا و 

را  در قسمت سوم ، خبرها قطعنامه سوم 
  : گرد می آوریم

  
براي : گزارش البرادعی

اولین بار او جزئیات 
فعالیتهاي اتمی ایران را در 
آنچه به تولید کالهک اتمی 
مربوط میشود، در گزارش 

  :خود آورده است 
  5در صفحه

  
  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
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 2008 مارس  16تا   3  ا ز
 

 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

ایران : گزارش البرادعی *
فعالیتهاي اتمی خود را شفاف تر 
کرده است اما از دادن پاسخ به 

ه طرحهایش براي پرسش در بار
  :تولید بمب اتمی طفره می رود 

  
) 2008فوریه  22( به گزارش رویتر  ◄

البرادعی گزارش کرده است که ایران 
در باره برنامه اتمی خود بیشتر شفاف 
شده است  اما شک ها در این باره که 
آیا فعالیتهایش یکسره صلح آمیز هستند 
و قصد تولید بمب اتمی ندارد، وجود 

  . دارند 
ایران یکچند از فعالیتهاي خود را بر     
انس مکشوف کرده است اما در باره ژآ

ساخت بمب اتمی و نیز موشک حامل 
کالهک اتمی ، پاسخهاي پرسشهاي 

« انس را نداده است و در این باره ژآ
  :وجود دارد » نگرانی جدي 

انس امیدوار است تا ژمدیر کل آ ●
، مارس 7تا  3انس در ژاجالس حکام آ

  . مسائل بجا مانده را نیز حل کند 
انس از ژیکی از مهمترین تقاضاي آ ●

ایران اینست که پروتکل الحاقی را 
این پروتکل بازرسی هائی را .  بپذیرد 

انس امکان می ژمیسر می کند که به آ
دهند اطمینان حاصل کند ایران بطور 
سري به تولید سالح اتمی روي ننهاده 

  . است 
براي نخستین بار، ایران  ماه پیش ،   ●

هاي پیشرفته، به ژدر باره سانتریفو
در اواسط فوریه، . انس اطالع داد ژآ

البرادعی همچنین در باره فعالیت هاي 
اتمی مخفی ایران در گذشته، توضیح 

 4ایران می باید ظرف . خواسته است 
  .هفته به پرسش او پاسخ گوید 

گزارش بر اینست که ایران به همه    ●
  . سشها پاسخ نداده است پر
  

گزارش ) فوریه  23( لوموند * 
البرادعی براي اولین بار جزئیات 
فعالیتهاي گذشته ایران را براي 

  :تولید کالهک اتمی در بردارد 
  
انس بین المللی ژبراي نخستین بار، آ  ●
در باره  2003ي اتمی که از سال ژانر

فعالیتهاي اتمی ایران تحقیق می کند، 
را یک به یک در گزارش عناصري 

خود آورده است که می توانند حاکی 
باشند از اینکه جمهوري اسالمی ایران 
در کار تولید کالهک اتمی و ایجاد 
تأسیسات الزم براي آزمایش سالح 

  .اتمی بوده است 
فوریه انتشار  22در گزارشی که در      

پیدا کرد، البرادعی شاخص هاي 
ربوط می کارهائی را آورده است که م

شوند به  مواد منفجره با شدت زیاد و 
این عناصر . موشک قادر به حمل آن 

انس بین ژآ» نگرانی جدي « موجب 
و نشان می . ي اتمی هستند ژالمللی انر

بسا داراي « دهند که برنامه اتمی ایران 
  .» یک بعد نظامی است 

گزارش می گوید ایران پاسخهاي  ●
و این رشته یک رشته از پرسشها را داده 

.  از فعالیتهاي خود را شفاف کرده است 
براي مثال ، به پرسشها در باره 

و   210آزمایشهاي مربوط به پلونیوم 
ها و مجموعه معدنی ژنصب سانتریفو

  . اورانیوم پاسخ داده است 
انس دید ژبا دریافت این پاسخها، آ    

روشن تري در باره فعالیتهاي اتمی 
ود این ،  از اینکه با وج.  ایران دارد 

انس  ژاطالعات داده شده به آ
همآهنگ و کامل نبوده اند، تأسف 

  . خود را ابراز می دارد 

گزارش تأیید می کند که وجود    ●
احتمالی بعد نظامی فعالیتهاي اتمی 
ایران، بدان علت که ایران شفاف 
سازي الزم را بعمل نیاورده است،  

  .موضوع نزاع است 
انس نمی تواند ژنست که آنتیجه ای     

در باره طبیعت فعالیتهاي اتمی ایران ، 
  . نظر روشن و قاطع بدهد 

بدین سان، گزارش هم واجد   ●
عناصري است که سوءظن درباره 
فعالیتهاي اتمی نظامی ایران را تقویت 
می کنند و هم  حاکی از همکاري 

  . انس و مفتشان آنست ژبیشتر ایران با آ
کشورهاي غربی از آن پاره اي از     

بیم داشتند که گزارش  فعالیتهاي اتمی 
ایران شفاف و خالی از بعد نظامی اعالم 
. کند و پرونده اتمی ایران بسته شود 

اما محتواي گزارش نگرانی آنها را بی 
  . مورد گرداند 

انس اظهار تأسف می ژو یک مقام آ     
کند که امریکا ، نسبت به گزارش، 

تشویق آمیزي را اتخاذ هیچگونه موضع 
حتی نمی خواهد ببیند .  نکرده است 

  .که تنها نیمی از لیوان پر است 
اما  کندولزا رایس ، وزیر خارجه     

گزارش دالیل « : امریکا، گفته است 
عالی در اختیار می گذارد براي رفتن 
بسوي تصویب قطعنامه جدید شامل 

  . » مجازاتهاي بیشتر برضد ایران 
تردیدهاي « سه نیز می گوید فران    

مهم در باره طبیعت فعالیتهاي اتمی 
فرانسه گفتگو با . ایران برجا هستند 

ایران را ، براي حل مشکل، ترجیح می 
  . دهد 
یکی از عناصر گزارش که براي    ●

ایران مشکل ساز است  وجود منفجر 
 10کننده اي است که از فاصله 
می  کیلومتري ، ماده منفجره را منفجر

این منفجر کننده متصل است به . کند 
متر  که شبیه است  400چاهی با عمق 

در .  به تأسیسات آزمایش بمب اتمی 
انس ژفوریه ، حکومت بوش  به آ 15

اجازه داد  اطالعات حاکی از فعالیتهاي 
اتمی نظامی را با ایران در میان بگذارد 

تهران .  و در باره آنها توضیح بخواهد 
ین اطالعات ساختگی هستند می گوید ا

  .و آن ها را بی پاسخ گذاشت 
در گزارش نکته در خور توجه  ●

انس از ایران در باره ژآ: دیگري است 
وارد کردن امواج شوك بر فلزات 
پرسیده است و ایران  پاسخ می دهد 

 airbagsآزمایشی براي ساختن ایربگ 
  .براي خود رو بوده است 

  
رش در باره گزا احمدي نژاد *

  :گفته است البرادعی 
  
اسفند، در مصاحبه با تلویزیون   5در   ●
یم، احمدي نژاد در همان حال که ژر

گزارش البرادعی را پیروزي بزرگ و 
صد بار بزرگ از ملی شدن صنعت نفت 

دولت قبل، بدون : خوانده، گفته است 
را  یمجلس پروتکل الحاق بیتصو

حاضر است  یکدام احمق/ امضاء کرد
صد : و افزوده است  ژانس شود؟عضو آ

سال بنشینند و قطعنامه تصویب کنند ما 
 .به راه خود ادامه می دهیم 

  و پیش از او،    
ر در پی انتشار گزارش، جلیلی دبی◄ 

شوراي امنیت ملی، از گزارش استقبال 
کرد و آن را دلیل حقانیت ایران 

  :شمرد
گزارش می گوید بسیاري از مسائل     

این گزارش . اند  بکلی حل شده
حاکی از صداقت ایران در باره نوع 

این .  فعالیتهاي اتمی خویش است 
گزارش نتیجه مقاومت ملت ایران و 

با .  پافشاریش بر حقوق خویش است 
این گزارش ، دیگر دلیلی براي مداخله 
شوراي امنیت و نیز محلی براي صدور 

  . قطعنامه جدید  نمی ماند 
ا خواست دیگر به جلیلی از امریک     

متهم کردن ایران به فعالیتهاي اتمی 
گزارش حاکی از . نظامی ادامه ندهد 

اینست که اتهامات وارده به ایران بی 
مبنا بوده اند و اصرار بر صدور قطعنامه 
بر ضد ایران موجب بی آبروئی آنهائی 
می شود که نمی خواهند به اشتباه 

  .خود اعتراف کنند 
  

تی که امریکا در در باره اطالعا* 
انس قرار داده و به ژاختیار آ

انس اجازه داده در باره آنها ژآ
  :از ایران توضیح بخواهد 

  
) 2008فوریه  15( هرالد تریبون  ◄

خبر داده بود  که حکومت بوش 
پذیرفته است اطالعات خود را در باره 
فعالیتهاي اتمی نظامی ایران در اختیار 

ی ي اتمژانس بین المللی انرژآ
تا آن زمان، تردید داشت این . بگذارد 

انس بگذارد ژاطالعات را در اختیار آ
زیرا ممکن بود سبب لو رفتن کسانی 
بشود که این داده ها را در اختیار 

این اطالعات .  امریکا گذشته اند 
سال پیش  4حاکی از آنند که ایران تا 

  .مشغول تولید بمب اتمی بوده است 
هفته اي پیش از این اطالعات را در  ●

انس ژانتشار گزارش، امریکا  در اختیار آ
انس به استناد مدارك ، ژگذاشت تا آ

از ایران ، در باره فعالیتهاي اتمی 
  . نظامیش توضیح بخواهد 

البرادعی اصرار داشت این اطالعات    
انس قرار گیرد تا ایران ژدر اختیار آ

فرصت آن را بیابد که در باره آنها 
  . توضیح دهد 

اما هنوز روشن نیست که البرادعی      
چه اندازه از اطالعات را مجاز است با 

بخصوص .  ایران در میان بگذارد 
روشن نیست که او اجازه یافته است 

، از  2004داده هاي کامپپوتر را که در 
ایران خارج و در اختیار سیا قرار گرفته 
  اند، با ایرانیان در میان بگذارد یا خیر ؟ 

دو ماه پس از آنکه سازمانهاي      
اطالعاتی امریکا گزارش خود را در 
باره فعالیتهاي اتمی ایران انتشار دادند 
و در آن، خاطر نشان کردند که از سال 

بدین سو، ایران برنامه تولید  2003
بمب اتمی را پی نگرفته است ، امریکا 
تصمیم گرفت اطالعات خود را در 

  . انس بگذارد ژاختیار آ
در مصاحبه روز یک شنبه با فوکس      

او موافق نیست : نیوز، بوش گفته است 
که گزارش سازمانهاي اطالعاتی امریکا 
در باره فعالیتهاي اتمی ایران ، نگرانی 
بابت خطر مجهز شدن ایران به بمب 

اگر .  اتمی را تخفیف داده است 
گزارش را با دقت بخوانید می بیند 

. ابی کرده است ایران را تهدید ارزی
گزارش نشان می دهد که ایران برنامه 

اما .  تولید سالح اتمی را داشته است 
برنامه تولید  2003این امر که در سال 

بمب اتمی را رها کرده است، دلیل آن 
نیست که برنامه اتمی نظامی محرمانه 

  .دیگري در دست اجرا نیست 
بنابر قول مقامات امریکا و کشورهاي  ●

که ما از آنها در باره محتواي دیگر 
اطالعات پرسیده ایم،  این اطالعات 
شامل اطالع در باره  طرح نمک سبز 

این طرح بکار تولید اورانیوم . است 

غنی شده با درجه باال و تولید کالهک 
وجود این . اتمی براي موشک می آید 

طرح دلیل بر آنست که میان برنامه 
می هسته اي صلح آمیز و برنامه ات

اگر صحت . نظامی ارتباط وجود دارد 
مدرك قطعی شود مدرك قطعی می 
شود بر این که ایران در این باره که 
برنامه اتمیش صلح آمیز است، دروغ 

  . می گوید 
داده هاي کامپیوتر دو نوع برنامه را   ●

 L- 102و     L – 101: تشریح می کند 
گویاي وجود برنامه تولید بمب   

  . اتمی 
لبرادي در ماه اوت گفته است ا  ●

ایرانیها حق دارند از این اطالعات 
من آنها را در . آگاهی پیدا کنند 
من حقوق دانم و . اختیارشان می نهم 

می دانم نمی توان کسی را به جرمی 
متهم کرد و او را از چند و چون جرم 

  . آگاه نکرد 
مقامات رسمی نمی دانند که آیا     

ایران را از آنها انس ژاطالعاتی که آ
آگاه می کند بقدر کافی قانع کننده 
هستند که ایران را برآن دارند به 

انس پاسخهاي شفاف و قانع ژپرسشهاي آ
  . کننده بدهد یا خیر 

داده هاي کامپیوتر که در اختیار      
صفحه  1000امریکا قرار گرفته اند، 

امریکا از میان آن داده ها، .  است 
خاب کرده و در اختیار داده هائی را انت

ي اتمی قرار ژانس بین المللی انرژآ
  . داده است 

  
انس در باره نمک سبز و ژآ*

آزمایش مواد با قدرت انفجاري 
عظیم و موشک  از ایران سئوال 

  :کرده است 
  
) فوریه 22( انترنشینال نیوز سرویس  ◄

انس ژگزارش کرده است که آاز وین 
بز در سه مورد، یکی در مورد نمک س

)   UO2( که تبدیل اورانیوم دیوکسید 
)    UF4( تترافلواورید   به اورانیوم

. است ،  از ایران سئوال کرده است 
تولید این نمک مقدمه تولید اورانیوم 
غنی شده به درجه باال است که بکار 

  .تولید بمب اتمی می آید 
آزمایش مواد منفجره با شدت انفجار ◄

چاشنی انس از ژمفتشان آ. عظیم 
انفجاري  از راه دور و نیز چاهی به 

متر که آن چاشنی با این  400عمق 
چاه رابطه دارد ، آگهی یافته اند و در 

  .باره آن از ایران سئوال کرده اند 
،   3از ایران در باره موشک شهاب  ◄

بخصوص در باره موشک کیهان نورد 
پرسیده است که می تواند از جو زمین 

. ره به زمین بازگردد بیرون رود و دوبا
اعضاي شوراي حکام اسنادي در باره 

انس ژاین نوع موشک در اختیار آ
این اسناد نشان می دهند . گذاشته اند 

که ساخت کالهک اتمی نیز درکار 
است و کارشناسان می توانند رد 

  .ساخت اینگونه کالهک را بیابند 
انس در باره محاسبات نترونی و  ژآ    

ك بر فلز و  جدا سازي اثر موجهاي شو
ایزوتوپ  و موشکهاي قاره / غنی سازي 

  .پیما از ایران پرسیده است 
و نیز ، در باره خرید فرآورده هاي      

دو منظوره که کاربردهاي نظامی نیز 
  . انس از ایران پرسیده است ژدارند، آ

بجا است ترجمه آن : انقالب اسالمی 
قسمت از گزارش را که مربوط می شود 
به مسائل حل ناشده،  به نقل از ایسنا  

تفاوتها میان این . نقل کنیم ) اسفند  4( 
  : ترجمه و گزارشهاي باال ، گویا هستند

  
انس ژبخشی از گزارش آ

ي اتمی در ژبین المللی انر
باره مسائل حل نشده که از 
ایران در باره آنها توضیح 

  :خواسته است 
  

 آژانس همانطور که توسط شوراي.  35
امنیت در خواست شده بود بصورت 
مدوام از ایران خواسته است که به 
موضوع مطالعات اتهامی در رابطه با 

به  UO2((تبدیل دي اکسید اورانیوم 
در پروژه ) UF4(تترا فلوراید اورانیوم 

نمک سبز، آزمایش با قدرت انفجاري 
-re(باال و طراحی وسیله پرتاب موشک 

entry vehicle (د ابعاد که می توان
هسته اي نظامی داشته باشد و به نظر 
می رسد که واجد ارتباطات اداري 
بوده، با توجه به پیوند احتمالی آنها با 

، GOV/ 58/2007(مواد هسته اي
ایران موافقت . بپردازد) 28 پاراگراف 

کرد بعنوان بخشی از برنامه کار این 
 . مطالعات ادعایی را بررسی کند

 3  ژانویه و از  28  و 27  در روزهاي .  36  
فوریه ایران و آژانس در  5  تا 
هایی در تهران بر روي مطالعات  نشست

در طی این . ادعایی گفتگو کردند
ها آژانس جزئیات اطالعات در  گفتگو

باره این مطالعات را ارائه کرده و 
خواستار روشن سازي درباره دیگر 
مسائلی که طی برنامه اقدام بوجود 

و  PHRCاز جمله نقش  آمده بود
KM  و موسسه تحقیقات

و موسسه فیزیک ) ERI(آموزشی
، GOV/ 83/2004(شد) IAP(کاربردي 
 ). 101  - 100 پاراگراف 

آژانس به ایران اسناد مشخصی را .  37  
نشان داد که از دیگر کشورها دریافت 
کرده بود و حاکی از آن بود که مبداء 
آن ایران است شامل تبدیل طرحهاي 

. بود Uf4به  uo2آزمایشگاهی تبدیل 
اسناد نشان می داد که ظرفیت پردازش 

سند . حدود یک تن در سال می باشد
شامل ارتباط بین کارکنان پروژه و 
سایر شرکتهاي خصوصی به منظور 

این طرح اولیه . کسب ابزار سازي بود
عالئم شرکت کمیما معدن بر روي آن 

شت این اشاره دا) 13/5  پروژه (بود و به 
اسناد شامل ارتباطات میان و یک 
شرکت خصوصی دیگر در مورد 

این . دستیابی به پروسه ابراز سازي بود
ارتباطات همچنین اشاره به هدایت 
پروژه در ارتباط موشک قادر ورود 

 Missile re-entry vehicleمجدد 
آژانس همچنین . اشاره کرده بود

تن  50  طرحی مبنی بر پروسه تولید 
UF4 ساالنه را به ایران ارائه نمود . 

ایران اعالم کرد که این ادعاها .  38  
پایه بوده و اطالعات نشان داده شده  بی

اگرچه . باشد توسط آژانس ساختگی می
ایران موافقت کرد که اظهاراتش را با 

 12  و 8  در تاریخ . جزئیات روشن کند
آژانس مجددا بصورت  2008  فوریه 

تش از ایران براي مکتوب بر درخواس
در . ارایه توضیحات بیشتر تاکید کرد

، ایران پاسخ داد و 2008  فوریه  14  
اظهارات اولیه خود را تکرار و اعالم 

اش در این  کرد که این ارزیابی نهایی
ایران اعالم کرد که تنها . زمینه است

هاي  سازمانی که درگیر در فعالیت
مربوط به چرخه سوخت بوده و 

  ، سازمان انرژي اتمی ایران باشد می
  6در صفحه

  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
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 2008 مارس  16تا   3  ا ز
 

 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

بوده و این سازمان با کیمیا معدن 
جهت ایجاد کارخانه تغلیظ اورانیوم 

UOC  در گچین قرارداد داشته است و 
اي بوده که کیمیا معدن در  تنها پروژه

از نظر ایران طرح . آن دخالت داشت
اساس  مطالعاتی، ساختگی و اتهامات بی

 . بوده است
فوریه  5  تا  3  هاي  ی مالقاتط. 39  

، آژانس اسناد موجود دیگري را 2008  
جهت بررسی به ایران ارائه کرد و 
اطالعات فنی بیشتري در خصوص 

آزمایش : موارد زیر ارائه کرد، شامل
چاشنی انفجاري، ولتاژ باالي تجهیزات 
شلیک، ساخت سیم رابط چاشنی 
انفنجاري، شلیک همزمان سیم رابط 

نفجاري چند گانه و شناسایی چاشنی ا
ساز و کارهاي آزمایش انفجاري که 

در واقع ( میله  شامل استفاده از یک 
متري و قابلیت شلیک از راه  400   )چاه 

کیلومتر که  10  دور از میله با فاصله 
آژانس معتقد است تمامی آنها مرتبط با 
تحقیق و توسعه در زمینه تسلیحات 

ار داشت که ایران اظه. اي بود هسته
این اسناد ساختگی بوده و اطالعات 

توان به  مندرج در آن اسناد را می
آژانس . سهولت در منابع آشکار یافت

همچنین طی جلسات یاد شده پارامترها 
اي مربوط به  هاي توسعه و فعالیت

، بویژه جوانب فنی 3  موشک شهاب 
یک وسیله با قابلیت ورود مجدد را 

کامپیوتري  توضیح داد و یک تصویر
ارائه شده توسط دیگر کشورهاي عضو 
را که نشاندهنده یک طرح شماتیک از 
مخروط داخلی وسیله با قابلیت ورود 
مجدد بود، را در دسترس ایران قرار 

چنین طرحی از سوي آژانس به . داد
این عنوان که به احتمال فراوان 
داراي قابلیت تامین نیاز یک وسیله 

. شده است اي است، ارزیابی هسته
اش  ایران تاکید کرد که برنامه موشکی
هاي  فقط در برگیرنده استفاده کالهک

متعارف بوده و همچنین بخشی از برنامه 
باشد و اینکه  هاي فضایی کشور می

طرح شماتیک نشان داده شده از سوي 
 . آژانس ساختگی و بی اساس است

و  27  هاي  آژانس در خالل مالقات.  40  
، از 2008  فوریه  5  تا  3  ه و ژانوی 28  

ایران در مورد تعدادي از اقدامات 
خرید توسط موسسه تحقیقات آموزشی، 
مرکز تحقیقات فیزیک و موسسه فیزیک 

توانسته است به  کاربردي که می
مطالعات ادعایی باال ارتباط داشته باشد، 

این موارد . درخواست توضیح کرد
شامل دوره هاي آموزشی در مورد 

حاسبات نوترونی، تاثیرات موج انفجار م
جداسازي ایزوتوپ / بر فلز، غنی سازي

ها  تالش. هاي بالستیک بود و موشک
، )spark gaps(براي خرید منفذ جرقه

 Shock(نرم افزار موج انفجار 
Wave(هاي نوترونی، قطعات  ، چشمه

، GOV/ 15/2006(فوالدي مخصوص،
 گیري و تجهیزات اندازه) 37 پاراگراف 

 Bore holeهاي  پرتو شامل طیف سنج
ایران در پاسخ . گاما نیز بعمل آمده بود
 2008  فوریه  5  کتبی خود به تاریخ 

اظهار داشت در مورد نرم افزار 
»PAM Shock» « بمنظور مطالعه

ها، کیسه  هواپیماها، تصادف اتومبیل
مورد » هوا و طراحی کمربند ایمنی
ن ایرا. پرس و جو قرار گرفته است

هاي  همچنین اظهار داشت دستگاه
گري تشعشع را که در خصوص  نظاره

آنها استفسار کرده براي مقاصد حفاظت 
هاي  پاسخ. در برابر تشعشع بوده است
ها براي کسب  ایران در خصوص تالش

هاي آموزشی محاسبات نوترونی  دوره
جداسازي ایزوتوپی، . سازي و غنی

spark gaps هاي نوترونی و  ، چشمه
گیري پرتو براي طیف  جهیزات اندازهت

گاما هنوز مورد  Bore holeهاي  سنج
 . انتظار است

ها در  آژانس طی همان مالقات.  41  
مورد نقش مقامات و موسسات خاصی و 

اي  هاي هسته ارتباط آنها با فعالیت
از ایران همچنین . خواستار توضیح شد

خواسته شد در باره پروژه هایی از 
» 4  پروژه «موسوم به قبیل پروژه 

و ) احتماال غنی سازي اورانیوم(
فعالیتهاي تحقیق و توسعه مرتبط با لیزر 

ایران وجود برخی . توضیح دهد
ها که در اسناد  ها و دفاتر پروژه سازمان

مورد اشاره قرار گرفته بودند را رد 
کرد و تکذیب کرد که سازمانهاي دیگر 
 اي نام برده شده در فعالیتهاي هسته

ایران همچنین وجود . درگیر هستند
برخی اشخاص که در اسناد از آنان نام 
برده شده را تکذیب کرده و اظهار 
داشت ادعاها در خصوص نقش افراد 
. دیگر نام برده شده بی اساس است

پاسخ هاي ایران به درخواست آژانس 
و فعالیتهاي » 4  پروژه «در خصوص 

ن تحقیق و توسعه مرتبط با لیزر همچنا
 . مورد انتظار می باشند

بمنظور  2008  فوریه  15  آژانس در .  42  
نشان دادن اسناد در خصوص مطالعات 
ادعایی به ایران، پس از اینکه از سوي 
کشورهایی که آنها را ارائه داده بودند 
مجاز به انجام این کار شد پیشنهاد کرد 

ایران . یک مالقات دیگر برگزار شود
آژانس پاسخ نداده  هنوز به پیشنهاد

 . است
  

ایران رازهاي هسته اي  چگونه
  :خود را از آژانس مخفی میکند؟

  
دوم فوریه دو ( فیگارو –سورن پیکارد 
 )هزار و هشت 

در یکی از شب هاي زمستانی  سال    
مالقاتی با کریس شارلیه  انجام  2005

دادیم و او برایمان از درگیري هایش 
کریس  . گفتبا دولتمردان ایران 

یکی تبار آژانس بین ژشارلیه نماینده بل
  .هسته اي است  يژانر المللی

پافشاري  2003در سال  " : فت او میگ   
 «زیادي را براي بازدید از مجموعه 

 .بخرج دادیم  »شیان  –لویزان 
مجموعه اي که یک مرکز تحقیقاتی در 

بعد . حومه جنوب شرقی تهران است 
را بر روي  از دو ماه رایزنی ، درها

  .اکیپ ما گشودند 
و ما اجازه روزي که چراغ سبز شد    

، تازه  ورود به محل و بارزسی را یافتیم 
چرا که  . در ابتداي تعجب خود بودیم 

، تمامی ساختمان هاي محل ویران 
حتی زمین را تا عمق  . ندشده بود

با . چهار متري زیر و رو کرده بودند 
بازرسان ما د وجود این و با پشتکار زیا

( آژانس ، نمونه برداري  از خاك محل 
) که معلوم بود به تازگی زیر و رو شده 

ار ثتحقیقات اولیه  آ. ، را آغاز کردیم 
درصد غنی شده را نشان  20اورانیوم  
 ".میداد

انس خود سند و دلیلی ژاین براي آ   
مبنی بر غنی کردن اورانیوم در این 

د تخلف اگرچه هنوز مور. محل بود 
همان  . پیدا نشده بود  )سانتریفوژ(

ی که تهران در گذشته ئژ هاوسانتریف
تا اینکه  .  منکر دارا بودن آنها شده بود

محمود احمدي نژاد  ي،رئیس جمهور
  .اعتراف کرد ها آنوجود به 
باید توجه کرد که مجموعه لویزان "    
شیان یک مورد تنها و خاص نیست ،  –

نیز در ایران وجود بلکه موارد دیگري 
در بهار ) البته تا به این زمان  (دارد 
میالدي ، یک انبار قدیمی  2004سال 

در جنوب تهران نظر اکیپ ما را بخود 
جلب کرد در جلوي درب  این 

که حال ( کارخانه قدیمی ساعت سازي
، ) شرکت کاالهاي برقی نام گرفته

ماهها انتظار کشیدیم ، تا اینکه وارد 
  . آنجا شدیم

تعجب در تعجب ، از زمین تا سقف   
آن محل را بازسازي کرده بودند ، 
بطوري که هنوز بوي رنگ به مشام 

بوضوح میدانستیم که . آدمی میرسید 
قصدي بجزء پنهان کاري وجود ندارد 

نمونه برداري از محل را آغاز کردیم . 
( و نمونه ها را به آزمایشگاه سیبرسدوف 

  .ادیم فرست) انسژآزمایشگاه آ
نتیاج آزمایش ها تا حد زیادي ، 

شیان را بر  –رازهاي مجموعه لویزان 
  .مالء کرد 

درصد غنی شده  54- 36آثار اورانیوم   
 5، این در حالی است که اورانیوم 

درصد غنی شده براي مصارف غیر 
از آن زمان تا به . نظامی کافی است 

امروز حجم گزارشات آژانس بیشتر 
یچکدام از این شده است ، اما ه

بازرسی ها نتوانسته اند ، سندي غیر 
د نقابل انکار را در اختیار آژانس بگذار

که اورانیوم ها مصارف نظامی داشته 
  . "اند
بقول یک دیپلمات بلند پایه غربی     

اکثر کسانی که با این مسئله در گیر 
ایران قصدي  "هستند بر این باورند که 

دارد و بجزء تولید سالح هسته اي ن
کوشش هاي ایرانیان در این راستا 

  "بوده است 
لویزان محلی براي تحقیقات فیزك     

کاربردي بوده است و بر خالف آنچه 
انتظار میرفت ، این مرکز تحت کنترل 

ي هسته اي ایران نبوده ژسازمان انر
. بلکه به وزارت دفاع تعلق داشته است 
ار یحال با وجود سلسله مراتب بس

درت در ایران ، لویزان پیچیده ق
چه چیزي را ! ی بوده است؟ئچگونه جا

نظامی ها میخواستند از نظر سازمان 
این ! ي هسته اي خود بپوشانند ؟ژانر

انس ژآاحتمال میرود که با بازرسی  
از این  هسته ايانرژي  بین المللی 

مکان ، فعالیت هاي هسته اي فرا دولتی 
 در هر. و زیر زمینی لو رفته باشد 

با لو رفتن این مکان ، سندهاي  ،صورت
ده اي نیز به دست آژانس رسوا کنن

دست یابی به  ، براي مثال. افتاده است 
که در ) گرین سالت(نمک سبز 

ی ئبرگیرنده تمامی آزمایش هاي ابتدا
براي تولید سالح اتمی است و نیز 
تولید سوخت ، سیستم شلیک  و نیز 
برنامه ساخت کمان هاي اورانیوم 

پوشانده ) اوژیو(فلزي که بر روي 
  . میشود 

شیان و  - آیا اسرارمجموعه  لویزان   
شرکت کاالي برقی به همینجا ختم 

  ! میشود ؟

نقش ایران در انتخابات 
ریاست جمهوري امریکا، 
به سخن دیگر، استفاده 
جمهوریخواه ها از ایران 

انتخابات ریاست  در
  :جمهوري 

  
قاله استانلی نویسنده م: انقالب اسالمی 

عضو مرکز اخالق و  Kurtzکورتز 

 Fthics andسیاست عمومی  است 
Public Policy Center    مقاله . است

، انتشار پیدا کرده  2008فوریه  7او در 
نکات گویاي مقاله را از لحاظ اثر . است 

ایران بر انتخابات ریاست جمهوري 
  : امریکا، به شرح زیر ، می آوریم

انتخابات ریاست مهم  مسئله ●
امریکا، افول و  2008جمهوري سال 

صعود این یا آن نامزد ریاست 
بلکه افول شتاب گیر . جمهوري نیست 

جنگ با تروریسم ، بمثابه یک رهنمود 
  . سیاسی خوب است 

بیزاري مردم امریکا از جنگ عراق      
و باور اکثریت بر خطا بودن آن دلیل 
 بر این نیست  که امریکا به جنگ

  . دیگري دست نخواهد زد 
دلیل خوبی بر امکان وقوع جنگ  ●

. دیگري وجود دارد و آن ایران است 
البته در ماه دسامبر گذشته ، سازمانهاي 
اطالعاتی امریکا  حاکی از این بود که 
ایران مدتهاست برنامه تولید سالح 

این گزارش .  اتمی را رها کرده است 
دست حکومت بوش را بسته است و 

.  می تواند وارد جنگ با ایران شود ن
اما مانع از آن نشده است که در جریان 
مبارزات انتخاباتی ، جولیانی  خطر 
ایران را موضوع اصلی تبلیغات 

  . انتخاباتی خود کند 
او بسود مک کین کنار : انقالب اسالمی 

رفت اما مک کین نیز آواز بمباران ایران 
  . استجنگها در پیش : را خواند و گفت 

در این جا، مسئله اي وجود دارد و    
آن این که گزارش سازمانهاي 
اطالعاتی امریکا منحرف کننده بوده و 
اروپائیان می گویند آنها را بر باد داده 

اکونومیست لندن ، در مقاله اي : است 
» آیا ایران برنده شد ؟ « زیر عنوان 

روشن می کند که چسان گزارش 
 5امریکا حاصل  سازمانهاي اطالعاتی 

سال دیپلماسی پر زحمت اروپا را  بر 
بنا بر قول اکونومیست .  باد داد 

گزارش سازمانهاي اطالعاتی اشتباه 
نه تنها موجب خشم و .  بزرگی بود 

خلع سالح دیپلماتهاي اروپائی شد  
بلکه همکاري موفق با روسیه و چین را 
نیز از میان برد  و در زمان باقی مانده 

ست جمهوري بوش، خاطر ایران از ریا
اکونومیست به حق می .  را آسود 

چرا و چگونه سازمانهاي : پرسد 
اطالعاتی امریکا دیپلماسی جهانی را در 
موضوع برنامه اتمی ایران، دچار 

  شکستی چنان سخت کرد ؟ 
فاجعه دیپلماتیک که سازمانهاي     

اطالعاتی امریکا ببار آوردند و به 
ذیرفته می شود که تدریج نیز دارد پ

کار اشتباهی کردند، ناشی می شد از 
. اغراق کردنها در باره تهدید ایران 

اقدام به جنگ براي از میان برداشتن 
این تهدید می توانست موضوع تصمیم  

سازمانهاي اطالعاتی خواسته اند . شود 
موضوع اتم ایران را به قلمرو دیپلماسی 

  . بازگردانند 
ید و دیپلماتهاي محافطه کاران جد ●

اروپائی فریاد می زنند که سازمانهاي 
.    اطالعاتی امریکا دروغ می گویند 

هیچکس نمی گوید  تنظیم کنندگان 
گزارش این سازمانها با امریکا خصومت 
داشته اند و می خواسته اند ایران بمب 

بلکه سوء استفاده . اتمی خود را بسازد 
نها از گزارشهاي اطالعاتی و دستکاري آ

بقصد پیشبرد سیاستی ، از عوامل تعیین 

کننده تهیه چنین گزارشی بوده و سبب 
  .شکست دیپلماسی غرب شده است 

اکونومیست سازمانهاي اطالعاتی  را    
به فوتبالیستی تشبیه می کند که به 
.  دروازه  تیم خود گل می زند 

گزارش این سازمانها ایران را بعنوان 
انتخاباتی  موضوع اصلی از مبارزات

بنظر اکونومیست . امریکا خارج کرد 
  . بسود جمهوریخواهان شد 

کار سازمانهاي اطالعاتی امریکا    ●
بسود نامزد جمهوریخواه ها شده است 
زیرا  در حال حاضر شعار کردن جنگ 
پیشگیرانه بر ضد ایران موجب باخت 

جمهوریخواه ها هم نیازي . می شود 
بدان نیاز  آنچه. به این شعار ندارند 

دارند اینست که بگویند تهدید ایران 
جدي است و بنا بر این، نمی توان 
امکان جنگ با ایران را یکسره کنار 

زنده نگاه داشتن گزینه . گذاشت 
نظامی ، در حال حاضر، بهترین روش 
براي جلوگیري از مجهز شدن ایران 

بی اثر شدن . به بمب اتمی است 
گزارش  تهدید ایران به جنگ به یمن

سازمانهاي اطالعاتی ، گزینه دیپلماسی 
این . را نیز بی اثر و بی ثمر کرده است 

وضعیت فرصت خوبی را در اختیار 
چرا . جمهوریخواهان گذاشته است 

که اروپا نیاز به حمایت نظامی امریکا 
فاجعه اي که دیپلماسی اروپا در . دارد 

قبال ایران با آن روبرو شد مؤید این 
برداشتن گزینه نظامی از .   نیاز است

روي میز، بمعناي آنست که ایرانیان می 
توانند بمب خود حتی پیش از پایان 
. دوره رئیس جمهوري بعدي را بسازند 

بهترین روش براي این که براي صلح 
شانسی داده شود اینست که گفته شود 

نامزد .  ایران یک تهدید واقعی است 
ریکائیان جمهوریخواه ها می تواند به ام

بنا . بقبوالند که خطر ایران وجود دارد 
. بر این، بسا جنگ اجتناب ناپذیر بگردد 

حتی اگر دیپلماسی بخواهد موفقیت 
بدست بیاورد، امریکا می باید آماده 

  .جنگ با ایران باشد 
در برابر این موضع نامزد      

جمهوریخواه ها، دموکراتها چه 
 موضعی می توانند اتخاذ کنند ؟ 
نخست توجه کنیم که یک رئیس 
جمهوري زن و یا سیاه اروپائیان  را بر 
آن نمی دارد که ما را بخاطر تلطیف 

زیرا . طرز فکر و رفتارمان ستایش کنند 
آنها نیازمند حکومتی در امریکا هستند 
که با دستی آهنین از اروپا حمایت 

این نیاز آنها را جمهوریخواه ها . کند 
  .بر می آورند 

کونومیست براینست که سازمانهاي ا ●
اطالعاتی امریکا می باید  این نظر را 
که ایران برنامه اتمی خود را پی 

چه این کار .  نگرفته است، پس بگیرد 
را بکند و خواه نکند، نامزد 
جمهوریخواه ها می تواند این سازمانها 
را بخاطر ضعف مدیریت و ناتوانیهاشان 

  . مورد حمله قرار دهد 
با این حمله، او موفق می شود       

امنیت ملی را  از موضوعات محوري 
. کند  2008در مبارزات انتخاباتی سال 

نه تنها با این حمله موفق می شود 
تهدید ایران را زنده کند بلکه موفق 
می شود دموکراتها را در موضع دفاعی 

توضیح این که دموکراتها . قرار دهد 
در این حمله یا باید با جمهوریخواه ها 

همصدا شوند، که دنباله رو آنها می 
 شوند و در نظر رأي دهندگان ناتوان 
 7در صفحه

  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
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جلوه می کنند و یا از گزارشی دفاع 
می کنند که به دیپلماسی جهانی در 
قبال ایران لطمه اي سخت وارد کرده 

مسئول امنیت ملی، مایک مک .  است 
فوریه ، از سازمانهاي  4کونل ،  در 

حال . ریاست خود فاصله گرفت  تحت
اگر هیالري کلینتون و یا اوباما نامزد 
دموکراتها شوند و با نامزد جمهوریخواه 
ها موافق شوند که ایران یک خطر 
جدي است ، بدست خود ، ایران را از 
موضوع هاي اصلی در انتخابات 
ریاست جمهوري کرده اند و ابتکار را 
. به حزب جمهوریخواه سپرده اند 

چون این کار بی اعتبار کردن گزارش 
سازمانهاي اطالعاتی نیز هست، راه را 
. بر دفاع از این سازمانها نیز می بندد 

در نتیجه، گزینه نظامی بر ضد ایران را 
  . نیز بر کرسی قبول می نشاند 

اگر دموکراتها روش دفاع از      
سازمانهاي اطالعاتی را در پیش بگیرند ، 

امر که خطر مجهز شدن با توجه به این 
ایران به سالح اتمی ، جدي است، در 
نظر رأي دهندگان امریکائی کسانی 
جلوه می کنند که قادر به حفظ امنیت 

  . ملیشان نیستند 
بدین قرار، علت این که گزارش      

سازمانهاي اطالعاتی امریکا بسود 
جمهوریخواه ها است اینست که خطر 

ی جدي مجهز شدن ایران به سالح اتم
اکونومیست گزارش می کند . است 

، ایران به اندازه کافی 2009که تا سال 
اورانیوم با درجه باال غنی شده خواهد 
داشت که بتواند بمب اتمی خود را 

بنا بر این، در دوران ریاست . بسازد 
تا  2010جمهوري جدید ، سالهاي 

ایران بمب اتمی خواهد   2015
اتمی ایران  بنا بر این، پرونده.  داشت 

، پرونده اول و مرجحی خواهد بود 
که رئیس جمهوري جدید در دوران 
.  ریاست خود می باید به آن بپردازد 

بنا بر این، نامزد رئیس جمهوري هم 
حق و هم وظیفه دارد که پیشاپیش 
بگوید در قبال این مشکل ، چه روشی 

  .را در پیش خواهد گرفت 
بدین از گروگانگیري : انقالب اسالمی 
یم مالتاریا و سپس ژسو، نخست ر

مالی بطور مستمر،  –هاي نظامی امافی
دستیار جمهوریخواهان، آنهم ارتجاعی 

با معامله : ترین جناحهاي آن بوده اند 
) اکتبر سورپرایز ( پنهانی بر سر گروگانها 

. بوش شدند  –موجب انتخاب ریگان 
سپس، با سرکشیدن جام زهر و قبول 

عراق، اسباب انتخاب  شکست در جنگ با
در دور . را فراهم آوردند ) پدر ( بوش 

واواك » وزیر « دوم، با اینکه فالحیان ، 
وقت اظهار کرد که صد در صد بوش 
انتخاب می شود، او شکست خورد و 

و چون نوبت به بوش . کلینتون پیروز شد 
. پسر رسید، بسود او وارد عمل شدند 

اهان امروز نیز، وسیله کار جمهوریخو
با وجود این ، .  جنگ طلب شده اند 

کیسینجر راه حل دیگري را پیشنهاد می 
  : کند

به دنبال استفاده از 
اطالعات از طریق 

انس، اینک امریکا در ژآ
پی استفاده از گزارش 

انس و اطالعات براي ژآ
 6گرفتن موافقت از 

کشور براي قطعنامه سوم 
  : بر ضد ایران است

  

شار یک روز پیش از انت* 
گزارش البرادعی معلوم شد که 
در اختیار او گذاشته شدن 

العات، سبب شده است که در اط
بر سوءظن نسبت ایران،  گزارش،

خاطر بعد نظامی فعالیتهاي  به
  :، تأکید شود اتمی اش

  
فوریه ، روزي پیش از انتشار  21در   ◄

گزارش البرادعی ، آسوشیتد پرس از 
علوم وین گزارش کرده بود که اینک م

است که امید دولت ایران به این که 
گزارش بر نبود بعد نظامی در برنامه 
اتمی ایران ، تصریح کند و پرونده 
اتمی ایران را مختومه اعالم کند، 

در حقیقت، . برآورده نمی شود 
انس ژاطالعاتی که امریکا در اختیار آ

انس اجازه داد برخی ژقرار داد  و به آ
ران در میان از آنها را با دولت ای

بگذارد و بابت آنها توضیح بخواهد، 
سبب شده اند که البرادعی در گزارش 
خود ، سوء ظن خود نسبت به وجود 
بعد نظامی در برنامه اتمی ایران اظهار 

  .کند 
در گزارش تأکید می شود که ایران    

قطعنامه شوراي امنیت را اجرا نکرده و 
به غنی سازي اورانیوم ادامه داده 

پرسشهاي پاسخ نیافته در باره .   است
بعد نظامی برنامه اتمی ایران و تصریح 
بر اجرا نشدن قطعنامه شوراي امنیت ، 
شرائط الزم را براي تهیه قطعنامه سوم و 
به تصویب شوراي امنیت رساندن آن 

  . فراهم کرده اند 
  

قطعنامه سوم بر ضد ایران در * 
 فوریه میان اعضاي شوراي 02

  : ع شده بودیامنیت توز
  
فوریه ، اینترنشینال نیوز  21در   ◄

سرویس از نیویورك گزارش کرد که 
فوریه، قطعنامه سوم شمال  20در 

مجازاتهاي بیشتر ، در اختیار اعضاي 
مواد .  شوراي امنیت قرار گرفته است 

این قطعنامه مورد موافقت وزراي 
عضو دائمی شوراي  5( کشور  6خارجه 

بنا بر .   رار گرفته اند ق) امنیت و آلمان 
مواد این قطعنامه ، صدور کاال به ایران 
تضمین نمی شود و اجازه مسافرت به 

یم داده نمی ژشمار دیگري از اعضاي ر
شود و دارائیهاي عده دیگري توقیف 

کشتی ها تفتیش می شوند و  . می شوند 
. معامالت با ایران محدود تر می شوند 
یران و ضرب االجل دیگري براي ا

  .معین می شود 
ي ژانس بین المللی انرژقطعنامه از آ    

روز،  به  90اتمی می خواهد که ظرف 
این شورا گزارش کند که آیا ایران 

  قطعنامه را اجرا کرده است یا خیر ؟ 
ایران تحت تحریم صدور اسلحه و     

موادي به این کشور است که در 
شورا به . ساخت اسلحه کاربرد دارند 

ي سازمان ملل متحد دستور داده اعضا
است به ایران تانک نفروشند ، 
خودروهاي زرهی و کشتی هاي 
جنگی و هلی کوپترهاي جنگی و 

  . موشک نفروشند 
هم اکنون دارائی هاي یکچند از      

یم در خارج از ایران توقیف ژمقامات ر
شده اند و سفر بر آنها ممنوع شده 

کت شر 10معامله با بیشتر از . است 
برابر قطعنامه جدید .  تحریم شده است 

بر شمار اشخاص و شرکتهائی که تحریم 
از .  خواهند شد، افزوده خواهد شد 

اعضاي سازمان ملل خواسته خواهد 
شد از فروش کاالهاي دو منظوره به 

براي صدور . ایران خودداري کنند 
آنها را . کاال به ایران اعتبار نیز باز نکنند 

ایند هرگاه بیم آن رود که بیمه نیز ننم
اعتبار اعطائی ممکن است بکار  اجراي 

  . برنامه اتمی ایران بیایند 
و نیز اعضاي سازمان ملل متحد می     

باید گوش بزنگ باشند و فعالیتهاي 
بانکهاي ایران را در کشورهاي خود 

  . مهار کنند 
  

مسئوالن سیاست  اجتماع* 
فوریه  52کشور در  6خارجی 
م در باره حث و تصمیبخاطر ب
  :قطعنامه  

  
) فوریه  22( به گزارش رویتر     ◄

کشور ،  6مقامات عالی سیاست خارجی 
فوریه در واشنگتن اجتماعی  25روز 

با آنکه قطعنامه سوم در . می کنند 
اختیار اعضاي شوراي امنیت قرار 
گرفته است، این اجتماع که بعد از 
انتشار گزارش البرادعی تشکیل می 

ود،  بخاطر آنست که امریکا می ش
خواهد قطعنامه به سرعت تصویب 

  .شود 
معاون وزارت خارجه امریکا ، نیکوال    

قصد ما اینست که : برنس ،  می گوید 
ایران را متقاعد کنیم از راه گفتگو ، 

اما تا وقتی که ایران . مسئله حل شود
تن به مذاکره و حل مشکل ندهد،  ما 

  .یران خواهیم افزود نیز بر مجازاتهاي ا
خلیل زاد نماینده امریکا در سازمان     

امیداور است : ملل متحد می گوید 
فوریه  29شوراي امنیت تا جمعه 

  . قطعنامه را تصویب کند 
نیکوالبرنس توضیح می دهد که بنا     

انس، ایران نه تنها غنی ژبرگزارش آ
سازي را متوقف نکرده است بلکه بدان 

این امر سبب  . یده است سرعت نیز بخش
می شود که قطعنامه بی چون و اما 

: خلیل زاد نیز می گوید . تصویب شود 
گزارش کار کشورهاي غربی را براي 
گذراندن قطعنامه در گذراندن قطعنامه 

  . آسان می کند 
  

فوریه جلسه نمایندگان  25در * 
کشور  تشکیل شد و تصمیم  6

قطعنامه سوم تسلیم گرفت که 
  :شود 

  
، جلسه مقامات 2008فوریه  25در    ◄

کشور در  6ارشد سیاست خارجی 
واشنگتن تشکیل شد و اینطور تصمیم 

  :گرفت 
قطعنامه سوم را به شوراي امنیت    

تسلیم کند و همزمان ایران را به 
  .مذاکره فرا بخواند 

شش کشور امتیازهائی را بر شمردند      
د که ایران از آنها برخوردار خواهد ش

هرگاه غنی سازي اورانیوم را متوقف 
  . کند 

معاون وزارت امور خارجه امریکا      
انس را که بنا بر ژنیکوال برنس گزارش آ

آن، ایران به همه پرسشها پاسخ نداده 
است را مطرح کرد و تسلیم قطعنامه 
سوم به شوراي امنیت را امري اجتناب 

 6نمایندگان .  ناپذیر توصیف کرد 
له بعدي را که طرح و کشور مرح

تصویب قطعنامه در شوراي امنیت 

است را موضوع بحث قرار دادند و بر 
  . سر آن توافق کردند 

قطعنامه که انتظار می رود تا روز     
فوریه تسلیم شوراي امنیت  29جمعه 

شود شامل مجازاتهاي خفیف تر از 
مجازاتهائی است که امریکا  

  . خواستارشان بود 
)  فوریه  25( ورنال ژیت وال استر  ◄

گزارش می کند که عالوه بر 
مجازاتهاي مصوب شوراي امنیت ، 
امریکا همچنان به دنبال تشدید تحریم 
هاي اقتصادي یک جانبه است و اینک 
تحریم بانک مرکزي ایران را هدف 

سخنگوي وزارت .  قرار داده است 
خارجه امریکا، در گفتگو با روزنامه 

را تفسیر نکرد اما نگاران،  این خبر 
امکان تحریم بانک مرکزي را رد نیز 

  . نکرد 
ورنال می نویسد که ژوال استریت     

خزانه داري امریکا بر این نظر است که 
بانک مرکزي ایران به بانکهاي ایران 
که از سوي امریکا تحریم شده اند 

  . کمک می کند 
سخنگوي خزانه داري امریکا نیز بطور   

را با روزنامه مورد  مستقیم موضوع
بحث قرار نداد  اما گفت ایران از 
امکانات این بانک براي گریز از 

  .مجازاتها استفاده کرده است 
معاون خزانه داري امریکا براي     

فراهم آوردن زمینه براي انزواي بیشتر 
ایران، در این هفته،  به بازدید مراکز 

قطر و بحرین و ( مالی خلیج فارس 
  .   خواهد رفت )  حده عربی امارات مت

  
ایران و کوسوو موضوع  يژنرا

  :تقابل قوا میان روسیه و امریکا 
  
فوریه ، رویتر گزارش کرده   21در   ◄

است که در همان حال که امریکا می 
کوشد کشورهاي دنیا را از معامالت با 
ایران بازدارد، مسکو بر همکاري 

ي، با ایران، می ژخویش در قلمرو انر
میان این رفتار و مخالفت .  اید افز

روسیه با استقالل کوسوو ، ربط وجود 
  . دارد 

فوریه را براي  20این امر که مسکو      
اعالن همکاري گسترده گازپروم ، با 
ایران در اجراي طرحهاي بزرگ نفت 
و گاز  انتخاب کرده است، یک اقدام 

  . سیاسی است 
گازپروم که بزرگ ترین تولید      
دگاز است ،  نقش مهمی در بهره کنن

برداري از گاز فارس جنوبی پیدا می 
توافق گازپروم با ایران یعنی بی . کند 

اعتنائی این شرکت است به تحریم 
  .امریکا و سیاستش 

روسیه اولین نیروگاه اتمی ایران را     
ساخته است و سوخت اتمی را نیز 

با وجود .  تحویل ایران داده است 
ید تحولی روي داده باشد این، می با

که گازپروم خبر توافق بزرگ خود با 
. ایران را در این تاریخ اعالن کند 

اعالم  امري که واقع شده است محتمال 
  . استقالل کوسوو است 

روسیه با استقالل کوسوو مخالف     
مسکو . است اما امریکا پشتیبان آنست 

نتوانست مانع از اعالن استقالل کوسوو 
در عوض، گازپروم موافقت   .شود 

  . خود را با ایران اعالن کرده است

در زمانی گازپروم با ایران توافق     
کرده است که زیر فشار امریکا 

از )  توتال و شل ( شرکتهاي اروپائی 
سرمایه گذاري در استخراج منابع گاز 

بانکهائی .  فارس جنوبی چشم پوشیدند 
ن قطع چند نیز معامالت خود را با ایرا

  . کردند 
با وجود غیبت شرکتهاي امریکائی و     

اروپائی، گازپروم فرصت یافته است تا 
بزرگ ترین نقش را در بهره برداري از 

دانستنی . منابع فارس جنوبی پیدا کند 
دومین است که روسیه اولین و ایران 

  .منابع گاز جهان را دارند 
ي ژبا توجه به این امر که در تکنولو    
ره برداري از منابع نفت و گاز، روسیه به

عقب تر از غرب است ، عدم حضور 
شرکتهاي غربی در ایران ، فرصت 
. طالئی براي گازپروم بشمار می رود 

بخصوص که فقدان رقیب، به گازپروم 
امکان می دهد امتیازهاي بیشتري از 
ایران ، کشوري بگیرد که زیر فشار 
 غرب و شوراي امنیت است و نیاز به

  . سرمایه گذاري خارجی دارد 
. اما بازار بزرگ گازپروم اروپا است      

تسلطش بر اولین و دومین منبع گاز، 
. اروپا را به گازپروم وابسته تر می کند 

وابستگی اروپا به گازپروم مانع از آن 
می شود که امریکا بتواند این شرکت 

در حقیقت، اثر . را مجازاتی مؤثر کند 
. کا بر گازپروم ناچیز است مجازات امری

ي ژزیرا درجا امنیت اروپا را از نظر انر
افزون بر این، دو .  به خطر می اندازد 

کشور می توانند در سرمایه گذاري و  
تعیین قیمت و بازاریابی همکاري کنند 
و موقعیت مسلط در بازار جهانی گاز 

 . پیدا کنند 
 
برغم امتیاز گرفتن ها روسیه *

د و تصویب تهدید می کن
قطعنامه در شوراي امنیت به 

عضوي  4تأخیر می افتد تا 
ناراضی راضی به دادن رأي 

  :شوند 
  
فوریه ،  به گزارش رویتر،  27در   ◄

ویتالی چورکین ، نماینده روسیه در 
سازمان ملل، ایران را تهدید کرد 
هرگاه ظرف چند روز آینده غنی 
سازي اورانیوم و تولید آب سنگین را 

ل نکند، روسیه با مجازات ایران متوق
توسط شوراي امنیت موافقت خواهد 

  . کرد 
فوریه  29قطعنامه در جلسه  قرار بود ◄

تصویب . شوراي امنیت تصویب شود
عضو غیر  4آن به تأخیر انداخته شد تا 

دائم شوراي امنیت که هنوز راضی به 
دادن رأي موافق نشده اند را راضی به 

   .دادن رأي موافق کنند
با توجه به نیاز : انقالب اسالمی  

کشورهاي آسیاي میانه به گاز، روسیه 
صاحب انحصار  می شود و از این عوامل 
نیز در سلطه خود بر این کشورها استفاده 

یم به مردم ژبدین سان، بهائی که ر. کند 
ایران بابت بحران اتمی و دیگر بحران 
سازیها تحمیل می کند بسیار سنگین 

ا نه تنها روسیه را قدرت اول زیر. است 
در بازار جهانی گاز می کند، نه تنها به 
سلطه این کشور بر کشورهاي آسیاي 
میانه کمک می رساند ، بلکه امتیازهاي 

  .بسیار نیز به گازپروم می دهد 
  8در صفحه

  
  
  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
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تهدید به شکست در 
گفتگو بر  –افغانستان 

 –سر عراق 
آذربائیجان میان 
  ایران و امریکا 

  
  
امریکا و ناتو در افغانستان 

  :تهدید به شکست می شوند 
  

فوریه  13( لوموند :    انقالب اسالمی 
گزارشی در باره موقعیت قواي )  2008

امریکا و انگلستان و دیگر اعضاي ناتو در 
نکاتی از این . افغانستان انتشار داده است 

گزارش که اطالع از آنها بکار ایرانیان و 
  : یند را می آوریمافغانیان می آ

کرزي نامزدي پادي آشدون را  ●
براي مقام همآهنگ کننده کمک بین 

آشدون . المللی به افغانستان، وتو کرد 
نماینده سابق جامعه بین المللی در 

با توجه به روش خودکامه . بوسنی بود 
او در بوسنی ، وتوي کرزي مقبول می 

اما ضعف دولت افغانستان را نیز . نماید 
  . ار می کند آشک
بحران افغانستان نیاز   با وجود این،      

به یک راه حل  جدید در برگیرنده 
بعدهاي سیاسی و اقتصادي و نظامی  

سیاست جهانی در بردارنده این . دارد 
راه حل را می باید یک عزم به اجرا 
گذارد  تا مگر افغانستان را از بالي 

تولید تریاك سال ( تولید تریاك 
 –تن شده است  6100فغانستان ا 2006

لرد آشدون .  برهد ) فوریه  8لوموند 
  . مرد این کار بود 

تا این اواخر، مسئوالن ناتو و      ●
دولتهاي غربی می گفتند پیروزي 
سخت بدست می آید اما بدست 

« عملیات انتحاري و لوله .  خواهد آمد 
که در عراق نیز ( » بمب هاي انفجاري 

امریکائیها می گویند بکار می رود و 
ایران در اختیار شورشیان عراق 

که عرصه را بر ) ا .ا –گذاشته است 
قواي ناتو در جنوب افغانستان تنگ 
کرده اند  گزارشگر یأس طالبان و 

اما .  اضمحاللشان توصیف می شدند 
ریچارد بوشر، مسئول افغانستان در 
وزارت خارجه امریکا ، در سناي این 

طیمنان به پیروزي در ا« : کشور گفت 
  . » افغانستان  نیست 

با همزمانی بس شگفتنی ، چهار      
گزارش کارشناسان نظامی زنگ خطر 

بدون یک : را به صدا درآوردند 
در ( تجدید نظر بنیادي در استراتژي 

حقیقت، فقدان آن را با استراتژي 
جامعه بین ) درخور تدارك کردن 

ین کشور المللی در افغانستان ،  دولت ا
یک دولت ورشکسته می شود و کشور، 
اگر نگوئیم شده است، به زودي مرکز 

سال  6.  ین المللی می شود تروریسم ب
سپتامبر ، القاعده و اسامه بن  11 پس از

الدن از یک موقعیت و وضعیت نزدیک 
به مصونیت از هرگونه تعرض، در قلمرو 
وسیعی از سرزمین هاي افغانستان و 

  . وردارندپاکستان  برخ
از رهگذر حسابگري و بهمان اندازه    ●

از رهگذر کوري ، مدتی دراز ، امریکا 
.  بر مشرف و حکومت او تکیه کرد 

بدون این که ببیند مشرف جرأت آن را 
ندارد با بخش اسالم گراي ارتش خود 
که حامی طالبان و القاعده است، در 

از نظر تاریخی، امریکا همواره .  افتد 

نستان به کج راهه رفته و رو در افغا
در دوران اشغال : دست خورده است 

افغانستان توسط ارتش روسیه شوروي 
سابق، ضد غربی ترین عناصر افغانی را 

کرد   مسلح) حزب گلبدین حکمتیار ( 
و به زیان میانه روها به رهبري احمد 

  . شاه مسعود ،  عمل کرد 
، و وقتی ارتش سرخ 1989در فوریه     
فغانستان خارج شد ،  دیگر افغانستان از ا

موضوع جنگ سرد میان امریکا و 
شوروي سابق بشمار نمی رفت و مورد 

این بی . بی توجهی قرار گرفت 
توجهی ، بسود افراط گرایان ، یعنی 

  .طالبان تمام شد 
یادآور می شود که : انقالب اسالمی 

لوموند قول بی نظیر بوتو را انتشار داده 
طرح ایجاد طالبان را  ر آن قول،بود و بنا ب

پول الزم را . انگلستان تهیه کرد 
عربستان داد و اجراي طرح را پاکستان 

  .  برعهده گرفت
یم مشرف در بحبوحه ژامروز ، ر ●

بحران است و گلبدین حکمتیار همکار 
خطرناك القاعده است و امریکا کشف 
می کند که دهها میلیون دالر از کمکی  

متحد خود، پاکستان، می  که هر ساله به
کند ، بهیچ رو خرج مبارزه با القاعده 

زیرا سیاست پاکستان در .  نشده است 
افغانستان ربطی به سیاست امریکا در 

غیر از همبستگی . این کشور ندارد 
قومی میان پشتون هاي پاکستان و 
افغانستان مرز میان دو کشور را از 

با مشاهده . واقعیت تهی کرده است 
است هند در افغانستان و کوششی که سی

براي نزدیک شدن هرچه بیشتر به این 
کشور بکار می برد،  پاکستان  نگران 

  . آنست که به محاصره درآید 
قصد دیرین پاکستان بر یافتن یک     

دولت دست نشانده در  افغانستان ، با 
سیاست هند در این کشور، دست 

 دلیل روابط ناجور.  نیافتنی می شود 
مشرف با کرزي و سیاست دو پهلوي 
پاکستان در قبال طالبان نیز همین 

حکومت بوش فریب خورد . است 
وقتی باور کرد دادن پول به پاکستان 
کافی است براي این که مشرف را 

  .حامی سیاستش در افغانستان کند 
نرال هاي پاکستان بخاطر  ژوسوسه    

اینکه مبادا بحاظ استراتژیک ، ارتش 
ان جاي خود را به ارتش هند پاکست

بدهد ،  امریکائیها را متقاعد کرده بود 
که با دادن کمک مالی، پاکستان را بر 
آن می دارد مجري سیاستش در 

فروماندن ارتش ناتو . افغانستان بگردد 
در جنوب افغانستان و امتناع اغلب 
دولتهاي اروپائی از فرستان سرباز به 

ر حرمان این کشور ، امریکائیان گرفتا
  . کرده است 

امریکا نگران شکست خود و ناتو،    
ارتشهاي اعضاي ناتو را انتقاد می کند 
که براي جنگهاي چریکی تعلیم ندیده 
اند و به آنها فشار می آورد که به 

اما به دنبال . افغانستان نیرو بفرستند 
هلندي ها ، اینک کانادائی ها هم 
تهدید می کنند، در صورتی که یاري 
نشوند،  قواي خود را از افغانستان 

در کوتاه براي امریکا . بیرون برند 
مدت، خطري که افغانستان را تهدید 
می کند، نه تصرف افغانستان توسط 

بیرون ( طالبان، که فرار اعضاي ناتو 
       . است ) بردن قوا 

این روزها، در امریکا  که مبارزات  ◄
نستان انتخاباتی جریان دارند، مسئله افغا

در رسانه هاي امریکا مسئله روز شده 
اشتباه حکومت بوش در به حال : است 

خود رها کردن پاکستان و قشون کشی 
به عراق ، فساد مقامات پاکستان ، یکی 

از مراکز بزرگ تولید و تجارت مواد 
فراوان ... مخدر شدن افغانستان و

  .موضوع بحث می شوند 
  

ایران و امریکا بر سر عراق 
ره می کنند یا نمی مذاک

  :کنند ؟ 
  
فوریه ، استراتفورد گزارش  18در   ◄
تحلیلی در باره مذاکرات بالتکلیف  –

ایران و امریکا بر سر عراق انتشار داده 
  :با این نکات . است 

در همان حال که استراتژي جدید     
امریکا در عراق به واشنگتن در مورد 
گفتگو با  تهران کمک رسانده است، 

دادهاي اخیر حاکی از آنند که روی
وضعیت امریکا در عراق آسیب پذیر 

  :است 
میزان خشونت کاهش یافته و به   ●

این امر . سطح قابل اداره رسیده است 
به ایران نشان می دهد که امریکا هنوز 
گزینشهائی دارد و بیرون رفتن قواي 
امریکا از عراق  نه زودهنگام و نه غیر 

  . قابل اجتناب است 
سرانجام نگرفتن گفتگوها بخاطر    ●

قتل عماد مقنیه و رویدادهاي دیگري 
گویاي آنند که موقعیت امریکا در 

 80با وجود این، .  عراق متزلزل است 
هزار عراقی سنی که خوب مسلح شده 
اند ، سنی هائی که با قواي امریکا می 
جنگیدند و اینک با گرفتن پول و 

شدن اسلحه از امریکا و برخوردار 
حمایت از امریکا با القاعده می جنگند 
و با قواي مسلح شیعه عراق تعادل 
برقرار می کنند، موضع امریکا در 

  .گفتگوها تقویت می کنند 
اما  حمایت امریکا از این نیروي   ●

مسلح و به عضویت دولت و نیروهاي 
مسلح در آوردن آنها این خطر را در 
بردارد که موجب جنگ مذهبی و 

شود و شانس هرگونه مشارکت قومی 
  . در دولت را از میان ببرد 

تنشها میان این نیروي مسلح و ارتش   ●
.  امریکا نیز در حال تشدید است 

نفراز داوطلبان سنی  2000حدود 
انصراف داده اند و رهبران ایلهاي 
عراقی به حمله هوائی امریکا در ماه 

غیر  12فوریه که موجب کشته شدن 
ب بغداد ، در ایالت بابل نظامی در جنو

.  شده است ،  اعتراض کرده اند 
اعضاي شوراي رهبري این نیروها در 
شمال بغداد ، در ایالت دیاله ، نیز 
تهدید کرده اند که به همکاري خود 

زیرا . با قواي امریکا پایان می دهند 
افراد مسلح شیعه دوتن را در بعقوبه 
ی کشته اند و رئیس شیعه پلیس نه اقدام

کرده است و نه ماجراي جنایت را 
  . مورد تعقیب قرار داده است 

همزمان،  در االنبار، شوراي    ●
نیروهاي مسلح که نخستین قبایل عراقی 
هستند که همکاري با قواي امریکا را 
در جنگ با القاعده پذیرفته اند ، با 
طارق الهاشمی ، رهبر حزب اسالمی، بر 

او .  د سر قدرت محلی، در نزاع هستن
حاضر نیست این نیروها با ادغام در 
نیروهاي مسلح کشور و دستگاه اداري ، 

میان .  قدرت او را محدود کنند 
گروههاي متعدد که این نیروها را 
تشکیل می دهند نیز، نزاع بر سر قدرت 

  . وجود دارد 
: میان شیعه ها نیز وضع بهتر نیست  ●

فوریه  17طرفداران مقتدي صدر در 
ماه  4م کردند توافق خود را که اعال

پیش با مجلس اعالي انقالب اسالمی 
عراق به رهبري عبدالعزیز حکیم بسته 

با توجه به تنش .  بوذند ، لغو می کنند 
میان سازمانهاي شیعه ، امریکا مطمئن 
نیست گروه تحت رهبري مقتدي صدر 
به آتش بسی ادامه دهد که پایان آن 

در آن را مقتدي ص. ( ماه فوریه است
  )ا .ماه تمدید کرد ا 6بمدت 
به دنبال کشته شدن عماد مقنیه ،    ●

ایران ممکن است در پی آن شود که 
.  بر وخامت وضع در عراق بیفزاید 

تهران بسا به واشنگتن گفته است که 
حاضر نیست حزب اهللا لبنان را فداي 
معامله با امریکا بر سر عراق کند و بسا 

ه می تواند بر بخواهد نشدن بدهد ک
شدت خشونت در عراق بیفزاید و بر 
مشکالت حکومت امریکا در این سال 

  . انتخابات ریاست جمهوري بیفزاید 
در بهار، امریکا نیز با مشکالت     ●

ترکها آماده : گوناگونی  روبرو است 
عملیات نظامی گسترده بر ضد کردها 
در کردستان عراق می شود و امریکا با 

ل مذاکره است تا به ترکها ترکیه در حا
حالی کند حد و مرز این عملیات چه 

بر فرض که امریکا .  می تواند باشد 
موفق شود و ترکها را در عملیات 
نظامی به حدود مورد نظر خود محدود 
کند، این عملیات اثر خود را بر گفتگو 
با ایران و موقعیت امریکا در عراق 

  . خواهند داشت 
. کا پیش نمی رود زمان بسود امری   ●

از این رو، امریکا می باید روند 
  .گفتگوها را به نتیجه برساند

  
به شرط نتیجه بخش شدن 
گفتگوهاي ایران و امریکا، 
ایران و عراق براي بهره 
برداري از منابع نفت 

موجود در اراضی همجوار  
  :همکاري می کنند 

  
وزیر نفت عراق  فوریه،  19در    ◄

و عراق تصمیم دارند ایران : گفته است 
کمیسیون مشترکی را توسعه بهره 
برداري از منابع نفت  واقع در مناطق 

بیشتر . هم مرز دو کشور، تشکیل دهند 
منابع نفت دو کشور در این مناطق قرار 
دارند و بر سر بهره برداري از آنها میان 
دو کشور رقابت و کشماکش بوده 

  . است 
از امنیت  از منافع بزرگ ایران، بعد    

چه عراق .  ملی ،  ثروت نفت است 
یک کشور بماند و خواه به سه قسمت 
تقسیم شود، ایران در این مناطق منافع 

وضعیت جغرافیائی این . مهم دارد 
بهره . منافع را بیشتر نیز می کند 

برداري از منابع نفتی مناطق مرزي 
زیرا منابع نفتی . کاري بس مشکل است 

بهره برداري از یک  با. مشخص نیستند 
منطقه مرزي واقع در یکی از دو کشور، 
بسا سبب جریان نفت از منبع واقع در 

  .  کشور دیگر به این کشور می شود 
در واقع، یکی از دالیل حمله نظامی     
، 1990یم صدام به کویت، در اوت ژر

این بود که کویت ذخایر نفت منطقه 
از  . رمیله عراق را می مکید  و می برد 

این رو، تهران و بغداد بر این شده اند 
که منابع نفت واقع در زمینهاي مرزي 

  . را باتفاق استخراج کنند 

با وجود این، دو احتمال ممکن      
شیعه جنوب عراق ، : است روي دهند 

همانند کردها، حکومت خود مختار 
تشکیل دهد و خود را صاحب منابع 

ري از نفت بخواند و یا تصدي بهره بردا
منابع نفت در قلمرو دولت مرکزي 

در این فرض، نخست می باید . بماند 
شورشها پایان پذیرند و دولت مرکزي 

اگر چنین شود ، . بر امور مسلط شود 
هم دولت عراق و امریکا نیاز به 

از جمله ، بر سر . همکاري ایران دارند 
بهره برداري از منابع نفتی واقع در 

  .زمینهاي مرزي
منطقه مرزي  5ر طرف عراق ، د    

داراي منابع نفتی عمده، عبارتند از 
بزرگان و النور و حلفیه و مجنون و نهر 

این منابع  در مجموع حدود . عمر 
هزار بشکه در روز، می توانند نفت  150

  . تولید کنند 
منطقه اي که از نظر هر دو کشور     

صاحب اهمیت است، منطقه مجنون 
هزار  50روزانه  تولید عراق. است 

 20اما منبع نفتی منطقه . بشکه است 
بغداد بر این .  میلیارد بشکه  نفت دارد 

نظر است که در صورت سرمایه گذاري 
هزار بشکه  600الزم، روزانه می توان 

  . نفت تولید کرد 
توافق ایران و عراق بر سر بهره     

برداري از این مناطق، بستگی به نتایج 
امریکا . کا و ایران دارد گفتگوهاي امری

زیرا . نمی خواهد عراق متالشی شود 
اگر عراق متالشی شود، منطقه جنوب 
.  آن زیر کنترل ایران قرار می گیرد 

ایرانیها نیاز موافق متالشی شدن عراق 
زیرا سبب ایجاد دولت سنی در . نیستند 

مرکز عراق می شود که سالها ایران را 
  . تهدید می کرد 

جود این، متالشی شدن عراق با و    
زیرا .  براي امریکا زیانمند تر است 

قدرت نظامی ایران را  در مرزهاي 
از این رو ، با .  عربستان مستقر می کند 

هنوز قانونی که ( نبود قانون نفت 
امریکا می خواهد دولت عراق را به 
تصویب آن مجبور کند، تصویب نشده 

ب را به ، ایران با شیعه جنو) ا .ا. است 
فکر بهره برداري مستقل از نفت 
انداختن ، ترس از تجزیه عراق و پی 
.  آمدهاي آن را به امریکا القاء می کند 

مارس، قرار است احمدي نژاد از  2در 
بغداد دیدن کند  و میان دو دولت 

هرگاه . گفتگوهاي مستقیم انجام شوند 
شیعه عراق بر نفت جنوب این کشور 

حلی براي گفتگو دست تصرف بنهد، م
بر سر منابع نفت مناطق مرزي نمی 

اگر نه، مسئوالن دو کشور در این . ماند
  .باره نیز گفتگو خواهند کرد 

  
آذربائیجان میان ایران و 

به نفت اهمیتی که امریکا و 
موقعیت آذربائیجان می 

  :دهد
  
فوریه  10( لوس آنجلس تایمز     ◄

 مقاله اي را به قلم کیم مورفی)  2008
  :انتشار داده است داراي این نکات 

بر رود ارس پلی است و این پل  ●
معبر ارتباط میان ایران با آذربائیجان 

همه روز، مردم محلی در رفت . است 
.   هروئین قاچاق می شود. و آمدند 

گاه ...  البسه ارزان قیمت و عطر و
کتابها و  سی دي ها در باره دین و 

. ی برند شیعه  را به آذربائیجان م
مأموران مرزي می گویند کتابها و سی 

  دي ها را ضبط می کنیم و اجناس 
  9در صفحه

  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
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 2008 مارس  16تا   3  ا ز
 

 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

مجاز را اجازه می دهیم به داخل 
  . آذربائیجان بیاورند 

با آنکه منطقه خاورمیانه بیشترین    
توجه رسانه هاي گروهی را به خود 

ئوپلیتیک ژجلب کرده است، اما بلحاظ 
فتی کشورهاي ، دریاي خزر و منابع ن

ساحلی آن، هم از نظر انرژي و هم 
بلحاظ پول و هم بخاطر سلطه سیاسی ،  
یکی از حیاتی ترین مناطق جهان 

  . هستند 
میلیارد  13تا  7آذربائیجان میان  ●

و لوله نفتی . بشکه ذخیره نفتی دارد 
براي انتقال نفت این کشور و دریاي 
مازندران به غرب،  در حال ساخته 

که از خاك روسیه عبور  شدن است
کشورهاي دیگر آسیاي .  نمی کند 

میانه، غیر از نفت و گاز،  از لحاظ آمد 
و شد هواپیماهاي امریکائی به افغانستان 

  .   ، نیز،  مورد توجه هستند 
در سال پیش ، در این کشور شیعه،   ●

بنیادگراها بر ضد  نزدیکی دولت 
البته .  آذربائیجان با امریکا ، برخاستند 

بخشی از آن ناشی از جنبش چچنی 
هاي  و داغستانی هاي هوادار جدائی 

یم ژاما محرك عمده ر. از روسیه  بود 
بسیاري از تحلیل گران بر . ایران بود 

این نظر هستند که آن جنبش اخطاري 
به دولت آذربائیجان بود که نباید با 

  . امریکا  همکاري کند 
 رحیم مصیب اوف، تحلیل گر     

امروز ، « : سیاسی اهل باکو می گوید 
آذربائیجان اروپا را برگزیده است و 

بنظر می رسد که دولت . ایران شرق را 
ایران آذربائیجان مستقل را براي وجود 

  ». جمهوري ایران خطرناك می داند 
، مدیر مؤسسه آسیاي  اسوانت کرنل ●

میانه و قفقاز در دانشگاه جونس 
فعالتیهاي «     :هوبکینس می گوید 

با ترس »  ویرانگر ایران در آذربائیجان 
ایران از این که آذربائیجان پایگاه 
حمله نظامی امریکا به ایران شود،  

ایرانیها  به آذربائیجانی . تالقی می کند 
اینها خسارتهائی هستند : ها می گویند 

  .که ما می توانیم به شما وارد کنیم 
می  مقامات آذربائیجان مرتب     

گویند اجازه نخواهیم داد امریکا از 
خاك این کشور براي حمله به ایران 

اما آذربائیجان معبر .  استفاده کند 
قواي ناتو به افغانستان، همسایه شرقی 
ایران است و حضور نظامی امریکا در 

  . این کشور را نمی توان ندید 
این امر که آذربائیجان کشوري      

ت سریع امریکا  است که نیروهاي عملیا
از آن استفاده می کنند، سري است 

  . که افشا شده است 
در مصاحبه با روحانیان مسلمان و  ●

سیاستمداران مخالف دولت و تحلیل 
گران سیاسی ، بسیاري از آنها بر این 
نظر هستند که دولت باکو در باره خطر 
مسلمانان افراطی اغراق می کند تا که 

ه چاره اي جز امریکا را متقاعد کند ک
چرا که امریکا الهام . استبداد ندارد 

علی اوف را بخاطر تجاوزهایش به 
حقوق انسان و رعایت نکردن 

  . دموکراسی مورد انتقاد قرار می دهد 
وزارت امنیت آذربائیجان می  ●

عوامل ایران در کار هستند تا : گوید 
که از پیوستن ما به اروپا جلوگیري 

مریکا و  اسرائیل آنها  بر ضد ا. کنند 
عمل می کنند و می خواهند دولتی 

عوامل سپاه .  دینی را بر سر کار آورند 
پاسداران از مناطق نفتی آذربائیجان 
که از باکو تا دریاي مازندران گسترده 
است و نیز از لوله نفتی که از این دریا، 
از راه تفلیس به سیهان در دریاي 
 مدیترانه، می رسد، عکس برداري می

بدیهی است منفجر کردن این .  کنند 
خط لوله ضربه مهمی است که به امریکا 

  . و اروپا وارد می شود 
ایران مداخله خود در امور داخلی      

  .رد می کند  آذربائیجان را قویا 

در ماههاي اخیر، :  مسئله نفت  ●
امریکا حواس خود را جمع بناي 
تأسیسات براي دسترسی به منابع نفت و 

تا . از دریاي مازندران کرده است گ
مگر به انحصار صدور گاز به اروپا که 
روسیه از آن برخوردار است، پایان 

عمده توجه به اینست که گاز .  بدهد 
ترکمنستان و در صورت امکان 
قزاقستان  به اروپاي مرکزي برده 

اما روسیه نیز نقشه خود را دارد .  شود 
  .و به مقابله برخاسته است 

از آنجا که لوله گازي که ساخته می      
شود و غرب خواستار آنست از 
آذربائیجان می گذرد ، باکو، از لحاظ 
دیپلماسی امریکا، اهمیت درجه اول 

و رهبران آذربائیجان . پیدا می کند 
آینده این کشور در گرو : می گویند 

توسعه نقشش ، بعنوان معبر میان شرق و 
  . غرب است 

رت خارجه آذربائیجان معاون وزا    
وقتی شما معبر و عامل : می گوید 

ارتباط شرق و غرب شدید، یک 
آذربائیجان . چیزهائی تغییر می کنند 

از محل ترانزیت نفت و گاز نیز درآمد 
افزون بر این، از راه .  پیدا می کند 

خط آهن ، پل ارتباط میان آسیا و 
  .   اروپا می شود 

دکامه که یمی خوژر: انقالب اسالمی 
اسالم را پوشش جنایت و خیانت و فساد 
کرده است، در همه جا، فرصتهاي بزرگ 
بسود ایران را به وضعیتی ضد حقوق ملی 

زمانی در باکو افزون . ایران بدل می کند 
بر نیم میلیون نفر اجتماع کردند و 

یم ژر. خواستار پیوستن به ایران شدند
ه جانب سیاست روسیه را گرفت و کار را ب

این جا رسانده است که دولت فاسد و 
خطر مذهبی هاي افراطی « استبدادي ، 

را دست آویز جوالنگاه امریکا کردن » 
آذربائیجان و تسلطش بر منابع نفت و گاز 

  . کرده است
یمی از این نوع، چگونه بتواند به ژر     

انتخابات آزاد تن بدهد؟ حتی چگونه 
رقابت  بتواند رقابت در رأس به کنار، به

در سطح مجلس تن بدهد ؟ نیازش به 
  : یک دست سازي حیاتی است

      
  

در انتخابات آزاد، 
آنهایی پیروز می 

شوند که بر راست 
راه استقالل و 
  :آزادي هستند 

   
  

این فصل گزارشی است : انقالب اسالمی 
و ما بر . که از ایران در یافت شده است 

آن، نکات عمده گزارش خبرگزاري 
ه و توضیحی را افزوده ایم افزوده فرانس

  : ایم
  
بدون نظارت شوراي نگهبان *

 :  بنی صدر استبه  رأي مردم 
  

) اسفند  6( یکی از تیترهاي امروز ◄ 
 –رازینی  :روزنامه کارگزاران این بود 

خروجی مردم بدون نظارت، بنی « 
  » . صدر بود 

عضو « به دنبال او ، ابوالقاسم رئوفیان   
خط  رکزي جبهه پیروانشوراي م« 

با اشاره به سخنان  ،» امام و رهبري
ابراهیم رازینی رییس هیات نظارت بر 

توضیح داده  ، استان تهران انتخابات
توان همه تقصیرها را به  نمی« :  است

زمان پاي نبود سیستم نظارتی در آن 
سرکار آمدن  نوشت اما یکی از دالیل

  . » صدر، فقدان سیستم نظارتی بود بنی
بسیار جالب که نشان می  عنوانی    

 ،دهد اگر به مردم اجازه انتخاب دهند
چه کسی را انتخاب   می دانند مردم
  .کنند 

این دو قول این :  انقالب اسالمی 
  :واقعیتها را بازگو می کنند 

امروز نیز ، انتخاب آزاد مردم ، بنی   - 1
 کسانی است که بر سر تجربههمه صدر و 

، ن و اصول راهنماي آنانقالب ایرا
استقالل و آزادي و رشد بر میزان عدالت 
. اجتماعی و معنویت استوار ایستاده اند 

انتخاب مردم هیچیک از سه رأي مثلث 
  .زور پرست نیست 

یم می دانند آزادي ژکارگزاران ر – 2
یم والیت مطلقه ژانتخابات بمعناي پایان ر

چنانکه . مالی است  –مافیاهاي نظامی 
نخستین انتخابات آزاد که در آن، بنی در 

درصد آراء به ریاست  76صدر با 
جمهوري انتخاب شد، نامزد زورپرستانی 

» اصول گرا « که امروز به خود عنوان 
درصد بیشتر رأي  5/3داده اند، حدود 

  .نیاورد 
یم می گوید چون می دانم مردم ژو ر – 3

مرا نمی خواهند و مردم ساالري بر اصول 
ي انقالب ایران را می خواهند ، در راهنما

و بنا بر این » نظارت استصوابی « پوشش 
ادعا که مردم نادانند، قیم آنها می شوم و 

آنها را منصوب » نمایندگان « از پیش، 
  ! می کنم 

ناسزا و دروغ پراکنی دو رأس دیگر  – 4
گویاي  ،مثلث زور پرست در خارج کشور 

یم و نیز ژنها با ماهیت رآیکسانی ماهیت 
ترس مشترك مثلث زور پرست از پایان 

با  ،افزون بر یک قرن و نیم مبارزه 
نها است که استوار و نستوه بر آپیروزي 

زادي و دولت آسر عهد با استقالل و 
  . مردم ساالر و حقوق مدار ایستاده اند 

یک سال است که حمله هاي     
 . تبلیغاتی به بنی صدر متصل شده است 

روز در میان از سوي کسی  تقریبا هر
چرا ؟ زیرا .  مورد حمله قرار می گیرد

خطر حضور بنی صدر روز به روز براي 
 خامنه اي و دستگاه والیت مطلقه او 

عوامل زیرا در . بیشتر احساس می شود
این احساس خطر روز افزون ، مؤثر 

   : هستند 
مصاحبه هاي بنی صدر در مورد مسائل 

  دینی 
صدر در مورد مصاحبه هاي بنی 

  انتخابات 
مصاحبه هاي بنی صدر با صداي 

  امریکا 
بنی صدر مصاحبه با : انقالب اسالمی 

صداي امریکا را بر خود تحریم کرده است 
بخاطر تبلیغ سیاست جنگ طلبانه . 

امریکا بر ضد ایران ، بخاطر  ارگان 
حکومت بوش و اسرائیل شدن و نیز 
.  بخاطر ضدیت با خط استقالل و آزادي 

خانم ستاره درخشش نزد او رفته است 
بنی . براي مصاحبه در باره انقالب ایران 

شما می دانید که من با : صدر به او گفت 
پذیرفته . صداي امریکا مصاحبه نمی کنم 

ستاره درخشش . ام با شما مصاحبه کنم 
از او می خواهد اجازه دهد قسمتی از 
 .مصاحبه را در صداي امریکا انتشار دهد 

بنی صدر به شرط این که پیش از پخش 
  .این امر را خاطر نشان کند، می پذیرد 

مصاحبه هاي بنی صدر با رادیو 
  زادگان آ
واالتی که مردم از بنی صدر در ئس

  .مورد او می پرسند 
یمی با طبیعت این ژدرستی نظر او که ر

این . یم از درون قابل اصالح نیستژر
انحالل  قدرت تنها از راه استقامت قابل

  .می شود 
چند شب پیش  : دوستی می گفت ●

که غرضی بر ضد بنی صدر  روضه 
پدرش گفت اگر مرد :  خوانی میکرد 

هستید خود او را بیاورید تا جواب شما 
  .را بدهد 

دوست دیگري می گفت که در ●
خیابان منتظر شروع یک کالس بوده 
و  هاست که جوانی به او نزدیک شد

ي که بنی صدر شنیده ا : ه استگفت
او ؟ انتخابات را تحریم کرده است 

و ؟ می دانی براي چه : پرسیده است 
به تشریح  ه استآن جوان شروع کرد

  .و تحلیل گفته هاي بنی صدر 
پاسخ به در جلسه ملی مذهبی ها در  ●

یگران در سئوالی که یک روحانی ازد
مورد اینکه آیا حوزه می تواند در میان 

شد یا نه ؟ در حالی مردم نقش داشته با
که همه در آن جلسه پاسخ منفی داده 
بودند یکی از هواداران بنی صدر 

اگر حوزه  ها بر اساس نظرات : گفت 
بنی صدر که االن در حال انتشار است 

ه بتواند از حرکت کند احتمال دارد ک
ن قرار گرفته این بن بستی که در آ

است خارج شود و آن روحانی از وي 
دیشه هاي  بنی صدر سئوال در مورد ان

  .کرد  و پاسخ شنید 
با تالش و پشتکاري که بنی صدر و   ●

دوستان او بکار می برند ، مردم هر روز 
بیشتر از روز پیش از گیجی بیرون می 
. روند و راه عمل را پیدا می کنند 

روزنامه فروشی  کهامروز در کنار د
زمانی که تیتر روزنامه را خواندم گفتم 

بنی صدر مثل اینکه آدم خوبی این : 
بوده است که آخوندها علیه او حرف 

یکی دو نفر از افرادي که . می زنند 
آنجا بودند گفتند که رییس جمهور 
اول ما بود که مثل خاتمی علیه او 

  .خیلی ظلم کردند
  
خامنه اي سازمان دهنده رسوا *

  :ترین انتخابات است 
  
خامنه اي قدرت را در اختیار  اما  ●

است  اوهمه کاره در این کشور  . دارد
این روزها در ایران شعاري می دهند . 

: تا مگر بدان مردم را فریب بدهند 
ایران که در جریان هسته اي همه درها 

سان باز کرده است و هر را بر روي بازر
نها خواسته اند گرفته اند چه را که آ

براي اینکه در مقابل مردم این وا 
انقالبی مطرح بکنند دادگی را حرکتی 

ما با اعتماد : در صدا و سیما می گویند  
به نفس ملی به همه اجازه می دهیم 
که سراسر ایران را بازرسی کنند تا 
بدانند که ما به دنبال بمب هسته اي 

نفس ملی  را تنها به این اعتماد . نیستیم 
  .  در اینگونه مواقع بکار می برند 

گفت که در مورد انتخابات باید   ●
همانگونه که مشخص بود شوراي 
نگهبان براي اینکه با مجلسی مانند 
مجلس ششم روبرو نشود بنا به دستور 

حذف کرد   خامنه اي همه داوطلبها را
خاتمی و براي افرادي چون کروبی و 
  ..و هاشمی هم تره خورد نکرد

مردم با وا دادگی این سه نفر به طور     
در داخل کامل از هر گونه اصالحی 

برخی از افرادي . یم نا امید شده اند ژر

که  فکر می کردند ممکن است کروبی 
در مقابل نظام بایستد ویا خاتمی و یا 
هاشمی دست به اقداماتی برضد 
خودکامگی عنان گسیخته خامنه اي  
بزنند به این نتیجه رسیدند که بر سر 
این قبري که نشسته اند مرده وجود 

 مرتب به آنها بد و بیراه می.  ندارد 
  .گویند 

  
بنا بر گزارش خبرگزاري * 

فرانسه از تهران ، اصالح طلبان 
حوزه  120می گویند تنها در 

  : نامزد دارند
  
فوریه ، خبرگزاري فرانسه  26در    ◄

از تهران گزارشی را ارسال کرده است 
  :که واقعیتهاي زیر را در بر دارد 

صویب یک برغم تجدید نظر و ت  ●
چند از نامزدهائی که صالحیتشان رد 
شده بود،  نامزدهاي اصالح طلبان 

درصد از حوزه ها  50ایران در حدود 
این نامزدهاي . امکان حضور  دارند 

شامل طرفداران خاتمی و حزب اعتماد 
ملی به رهبري مهدي کروبی و 

  .طرفداران هاشمی رفسنجانی هستند 
مزدها می در حوزه هائی که این نا     

توانند مبارزه انتخاباتی بعمل بیاورند، 
  . اقبال پیروزیشان کم است 

حسین مرعشی ، سخنگوي ائتالف       
 120در حقیقت، ما تنها در : می گوید 

حوزه می توانیم رقابت مؤثر داشته 
  .   باشیم
یک مقام دیگر دیگر از اصالح   ●

طلبان که نخواست نامش برده شود 
از نامزدهاي اصالح  تن 900:  گفت 

صالحیت شده اند اما تنها طلب تأیید 
  . حوزه می توانند 111در 
در میان نامزدهاي اصالح طلب،     

وضع طرفداران کروبی کمی بهتر است 
سخنگوي حزب اعتماد ملی می گوید . 
ما در تهران و دیگر شهرهاي کشور : 

 55نامزد داریم و می توانیم در  160
. بت انتخاباتی کنیم درصد حوزه ها رقا

حوزه یکی  80او تأکید می کند که در 
از نامزدهائی انتخاب خواهند شد که 
به یکی از دو گرایش اصالح طلب تعلق 

  .  دارند 
صفدر حسینی  که در ریاست    ●

جمهوري خاتمی، وزیر اقتصاد بوده 
در میان کسانی که رد : است می گوید 

صالحیت شده اند، وزیران و 
ران و معلولین جنگ عراق با استاندا

ایران و برادران شهداي جنگ قرار 
دارند که در طول عمر خود به کشور 

  .خدمت کرده اند
زمان موسوي الري وزیر کشور   
طبیعتاً در  :اتمی نیز اعالم کرده استخ

حوزه هایی که امکان رقابت نداریم، 
حضور نخواهیم داشت؛ اما مردم را به 

یق خواهیم حضور در انتخابات تشو
 کرد که نظر آقاي خاتمی هم همین

   .است
طلبان در  اطالعیه ستاد ائتالف اصالح ●

 خصوص نحوه شرکت در انتخابات
شاید روا بود .  :منعالنه اعالم کره است

که بگذاریم تا بدعت زشت از پیش 
تعیین کردن بیش از دو سوم کرسی 
هاي مجلس هفتم به تعبییر روساي 

 190با تعیین وقت مجریه و مقننه 
کرسی مجلس پیش از راي گیري عمال 
محقق شده بود ادامه یابد و با کامل 

ولی . شدن یکدستی، آشکار شود
و دلسوزي  (!!!!)مصلحت بینی مومنانه

که  براي انقالب و ملت و باور به این
ایران و جمهوري اسالمی از خود 

  هایی  ریزي ماست با همه فشارها و برنامه
  10در صفحه

  

 تهاجم در درون و سازش با بیرون
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 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

) ره(براي بیرون راندن یاوران امامکه 
کند تا  از صحنه وجود دارد، حکم می

جا که میسور است در عرصه حضور  آن
هرچند برخی درصددند .داشته باشیم

که قبل از انتخابات سرنوشت کلی 
 نارواي   مهیدات  مجلس آینده را با 
  خود رقم بزنند

  
: اما سالمتی و ناصري گفته اند * 

ده از پیش معین نماین 200تکلیف 
  :شده است و 

  
احزاب و  کمیته رییسسالمتی  محمد◄

  ،طالبان هاي ستاد ائتالف اصالح تشکل
در گفت وگو با بهارستان ایران با 
یادآوري اینکه با رد صالحیت 

طلب رقابت در  کاندیدهاي اصالح
هاي انتخابیه از بین  بسیاري از حوزه
در حال حاضر : رفته، تصریح کرد

کرسی مجلس هشتم توسط  200تکلیف 
طلبان از پیش تعیین  جناح مقابل اصالح

که  دشده است و شواهد نشان می ده
ي  حوزه 80تا  70اصالح طلبان تنها در 

  .انتخابیه امکان رقابت دارند
سخنگوي ستاد ائتالف ناصري ، ◄ 
تا این لحظه :  ه است گفت ،طلبان اصالح

 يکرسی برا 290کرسی رقابتی از  60
طلبان باقی مانده است؛ چیزي  اصالح

  . درصد رقابت 20قریب به 
بنا بر بدین سان، : انقالب اسالمی 

دست کم  ،گزارش خبرگزاري فرانسه 
از هم اکنون » نماینده «   210تا  200

در حقیقت، اگر فرض را .  تعیین شده اند 
حوزه ، دو  120بر این بگذاریم که در 

در  سوم از اصالح طلبان انتخاب شوند،
و   210» اصول گرایان « مجلس هشتم، 

نماینده خواهند  80» اصالح طلبان « 
اما هرگاه قول اصالح طلبی را در . داشت

 111نظر بگیریم که می گوید تنها در 
حوزه امکان رقابت وجود دارد ، هنوز 
  .تعداد اصالح طلبان کمتر نیز خواهد شد 

تازه طرفداران هاشمی رفسنجانی و     
خواندن ، جز » اصالح طلب « را کروبی 

یم از روش ژاین معنی نمی دهد که ر
با : همیشگی خود استفاده کرده است 

رویاروي » اصالح طلبان« قراردادن 
یکدیگر، قالبی ترها را وسیله حذف 

  دیگران کرده است
اما بنا بر قولهاي سالمتی و ناصري ،     

نماینده به  60اصالح طلبان حداکثر 
آنهم از .  راه پیدا می کنندمجلس هشتم 

آنها که مافیاهاي نظامی بکار حذف 
  .   استفاده خواهند کرد،

  
فاسدترین روش مبارزه با * 

گرانی احمدي نژاد و حکومت 
  :او 
  
از ترفندهاي جدید نظام براي     ●

بی شرمانه ، اینکه با گرانی مقابله کند
اد به کارخانه ژاحمدي ن دستورترین 

قیمت  : است ها گفته آنبه  . ها  است 
را  هانآکاال را افزایش ندهند اما کیفیت 

کلیه مایع ، به طور مثال .پایین بیاورند 
هاي ظرفشویی از جمله مایع ظرفشویی 

بدون ...  ریکا و گلی  و پریس و 
ن آب به آدرصد  25 ،افزایش قیمت

پنیر هاي قالبی به ! اضافه شده است 
ز درصد ا 20جاي افزایش قیمت تا 

ماست  نیفیت آن کاسته شده و در آک
نقدر شل ریخته می شود و گاهی پنیر آ

به   .است که مانند ماست می ماند 
دلیل ارزان بودن قیمت شکر در هر 
کیلو متاسفانه کلیه بیسکویت ها که 
قیمت محصوالت خود را نتوانسته اند 
افزایش دهند با کاهش از وزن ماده 

ا قیمت ن افزوده اند تآاصلی شکر به 

ن کاهش یابد از جمله بیسکویت آ
سالمت که معروف بود ولی حال با 
افزایش شکر همان وزن را دارد اما 

البته باید اضافه . کیفیت قبل را ندارد 
کرد که افزایش شکر در بسیاري از 
موارد جز خیانتهاي کارخانجات است 

ماري که امروز از آزیرا بر اساس 
صد در 50شد حدود  تلویزیون پخش

از مردم ایران داراي چاقی مفرط و 
افزایش وزن زیاد هستند که درصد 

  .سکته هاي قلبی را افزایش میدهد 
   

گازگرفتگی دلیل مرگ و میر *
  :فراوان مردم 

  
یکی از دالیل مرگ و میر فراوان    ●

مورد این  در  .گاز گرفتگی است مردم 
به دلیل  .دولت سکوت کرده است  ،

یل عدم کارایی سرما و نیز به دل
ر گازرسانی دولت تجهیزات قدیمی د

براي اینکه بتواند فشار گاز در لوله ها 
را افزایش دهد مجبور به تزیق هوا در 

موجب این کار . ده است شمیان گاز 
مکرر و  شدنها بد سوختن گاز و قطع

ایجاد صداي زیاد در بخاري ها و 
  .ه است شدها  اجاق گازيشومینه ها و 

شدن و خاموش شدن و بد قطع      
سوختن بخاري و شومینه ها در زمستان 
امسال موجب مرگ بیش از هزار نفر 

یم انتشار ژردر ایران شده است که 
  سانسور کرده است آمار را 

  
« در جلسات هیأت وزیران، *

  :به چکاري مشغول اند » وزیران 
  
: وزیران شنیده ها از جلسات هیات  ◄

در نکات  البته حسن روحانی برخی(
گفت اما جرات  ها راجلسه  باره این 

  ) : گفتن همه واقعیت ها نداشت  
جلسات را در روز هاي جمعه   -  1

ن برگزار می کنند که امام زمان در آ
  .جلسات حضور داشته باشد 

همواره یک صندلی خالی در   -  2
جلسه می گذارند براي نشستن امام 

   زمان 
روي  همواره یک غذاي اضافه بر -  3

   .میز می گذارند 
همواره در روزهاي جلسه خود را  - 4

ریش  .مرتب می کنند حمام می روند 
ها را مرتب می کنند و سبیل ها را 

   .کوتاه می کنند 
در روزهاي جلسه عطر به خود می  -  5

   .زنند که خوشبو باشند 
در هنگام به هم رسیدن و دست  -  6

دادن مانند گذشته کف دست را فشار 
ی دهند تا مبادا امام زمان را در چهره م

نها معتقدند که امام آ . دیگر نشناسند
   .زمان انگشتانش استخوان ندارد 

کلیه مصوبات مجلس را با  نام امام  -  7
زمان شروع می کنند و هر تصمیمی را 

   .اه او و براي او می گیرند ردر 
نها معتقدند که امام زمان به آ - 8

مدن آرد و براي زودي ظهور خواهد ک
  .ایشان باید مهیا شد 

دیدار امام  بلحاظاکثرا دچار شبهه  - 9
چه  .براي هم تعریف می کنند  .هستند 

نان اتفاق افتاده است آواقعه اي براي 
نها آکه نشان می دهد امام زمان با 

دیروز جا نماز  :مثال می گویند  . است
ن آرا بستیم بدون اینکه پارچه اي در 

ن را باز کردیم در آمروز که باشد و ا
ن پارچه سبزي دیدیم که نمی دانیم آ

یا می گویند که . مده است آاز کجا 
ن در سوره فالن یک نخ آدیروز در قر

نجا نبوده آسبز رنگ دیدیم که قبال 

خوابهاي خود و  از برخی ها  .است 
ن جلسه صحبت آدر  ، دیدن امام زمان

   .می کنند 
اي برگزار می  جلسات را به گونه - 10

کنند که گویا تحت نظر امام زمان 
هستند و باید رعایت برخی از مسائل را 

 .بکنند 
و مجلس مافیاها بودجه : انقالب اسالمی 

. صویب کرد ویرانگر اقتصاد ایران را ت
اله ژ، به قلم قسمت چهارم بررسی بودجه

  : وفا را از نظر خوانندگان می گذرانیم
  
 
  اله وفا ژ
 

 1387فجاريبودجه ان
، وابسته به نفت 

 نظارت گریز دولتو
  احمدي نژاد

  4بخش - 
  
  

 87همانگونه که الیحه بودجه سال 
را حکومت احمدي نژاد با شتاب 

در مجلس هفتم نیز . تدوین کرد 
 "انتخابات "بعلت نزدیک بودن 

را  بسیار عجوالنه  و  کلیات بودجه
بدون اینکه در بسیاري از موارد 

افق و یا مخالف حتی یک نظر مو
 47راي سفید،  168با  طرح گردد ،
 تصویب راي ممتنع  19راي کبود و 

   .کردند
تغییراتی که مجلس هفتم  در 

  :داده است   1387الیحه بودجه 
در مقاله اول  بودجه  ،خاطر نشان  

کردم که حکومت احمدي نژاد در  
) 38(تبصره ،  1387الیحه بودجه 

کل  1358دائمی قانون بودجه سال 
اعالم کرده ملغی االثر را  کشور 

  است و خواستار آن شده است که
تولید و استخراج ساز و کار فعالیت 

چگونگی و فروش نفت همچنین 
و  سرمایه گذاري و تامین منابع آن 
و . هزینه آن را نیز خود تعیین کند 

طبق بدین سان معلوم میگردد که 
این الیحه چگونه حکومت احمدي 

رابطه ی دارد  که  صورت  سعنژاد  
مالی و نحوه تسویه حساب بین 

حساب  - داري کل  خزانه( حکومت 
، شرکت ملی نفت )ارزي  ذخیره

ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش 
هاي نفتی ایران، شرکت  فرآورده

ملی گاز ایران و شرکت مادر 
تخصصی توانیر شامل سهم از تولید 

هاي انرژي، توسط  و پرداخت یارانه
و در نتیجه   .شود تعیین ومت حک

کلیه اختیارات را تنها به  قوه مجریه 
اختصاص دهد و این امر  سبب 
میشود که  حکومت هم مجري ، هم 
بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر 
. کلیه منابع نفت و گاز کشور شود

کمیسون تلفیق مجلس هفتم  اما با 
 :تصویب  بند ذیل  و ضمائمش 

ز طریق شرکت وزارت نفت ا "
هاي دولتی تابعه ذیربط مکلف 
است ارزش نفت خام تولیدي از 
میدان هاي نفتی ایران توسط آن 
شرکت و شرکت هاي تابعه و وابسته 
به آن و نیز نفت خام تولیدي ناشی 
از عملیات نفتی پیمانکاران طرف 

قرارداد را پس از وضع و کسر 
معادل شش درصد از ارزش نفت 

نوان سهم آن خام تولیدي به ع
شرکت معادل نود و چهار درصد 

را به حساب ) بقیه ارزش نفت خام(
خزانه داري کل (بستانکار دولت 

منظور و به شرح مقررات ) کشور
خزانه داري کل (این بند با دولت 

  "...و .تسویه حساب نماید) کشور
 86قانون بودجه سال همانند 

هر درآمدي از تصویب کرد که 
ایستی به خزانه ناحیه فروش نفت ب
  .واریز شود داري کل کشور

و اما مجمع تشخیص مصلحت این 
نظام نیز با ارسال نامه اي به شوراي 

سال بودجه نگهبان  اعالم کرد که 
 44با سیاست هاي اصل  87

همخوانی ندارد و همین ایراد از 
سوي شوراي نگهبان نیز بر بودجه 

واین شورا مصوبه را به .وارد شد 
  ولی. باز گرداندمجلس هفتم 

مجدداً در یک جلسه  مجلس هفتم 
فوري و پرتنش کار بررسی را به 
پایان رساند و به این ترتیب پرونده 
بودجه سال آینده را زودتر و کوتاه 
تراز تمامی سالهاي گذشته بستند و 

  .به تصویب نهایی رساندند
توجه خوانندگان محترم را به این 

هاي امر جلب مینمایم که  در کشور
داراي منابع نفت و گاز  خصوصا 
ایران  وقتی بودجه به در آمد نفتی 
وابستگی شدید دارد، افزایش 
درآمدهاي  نفت  میتواند نتایج و 
پیامدهاي  بسیار مخربی براي  

چرا که یا . اقتصاد کشور داشته باشد
بر اساس سیاست موازنه منفی 

میتوان افرایش در آمدنفتی را  
در بنیادها و  صرف سرمایه گذاري

زیر ساختهاي اقتصادي کشور و راه 
اندازي تولید اقتصادي کرد و خود 
نفت و محصوالت مشتق از آن  را 
در تولید اقتصادي، بجاي فروش 
صرف ویا مصرف سرسام آور آن 

ومسلم است که  ایران . بکار گرفت
به اینگونه سرمایه گذاریها نیز بسیار  
 نیازمند است، خصوصا که تنها در

علی بخش صنعت نفت به قول 
شرکت  44کاردر رئیس ستاد اصل 

) 86بهمن 13شنبه (ملی نفت ایران 
در همایش تامین مالی پروژه هاي 

سرمایه گذاري  ":ملی صنعت نفت 
 445مورد نیاز در صنعت نفت کشور 

. میلیارد دالر برآورد می شود
سرمایه گذاري مورد نیاز در صنعت 

ر بخش میلیارد دالر، د 230نفت 
میلیارد دالر، در بخش  130گاز 

پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی 
میلیارد دالر و در بخش صنعت  20

میلیارد دالر  65پتروشیمی 
ویا  با اتخاذ سیاست موازنه ".است

مثبت ،در آمد ها و سرمایه هاي این 
نعمت خدا داد  را از فروش منابع  
همانگونه که حکومتهاي سابق و 

الیت فقیه رفتار کرده فعلی نظام و
.  اند، در امور جاري بکار گرفت

حکومت احمدي نژاد در حالی با 
برداشتهاي مکرر از حساب ذخیره 
ارزي و نیز روي آوري به واردات 
بیش از حد کاالهاي مصرفی آنهم 
به بهانه  کنترل تورم و کم کردن 
میزان نقدینگی ، دالرهاي نفتی  را 

ر به توسط بانک مرکزي اش  اینبا
شکل ریال  به رگهاي اقتصاد نحیف 
ایران پمپاژ میکند ،غافل از این 
است که بعلت  نبود برنامه براي 
بگردش انداختن این حجم از 

نقدینگی در امر تولید و سرمایه 
گذاریهاي زیر ساختی، باز خود به 

تا جایی که تورم . تورم دامن میزند
در حال حاضر در کمترین مقدارش 

و (درصد   23رسمی  در آمار هاي
بر اساس بر آوردهاي کارشناسان 

این دور . میباشد) درصد  30مستقل  
باطلی است که در تمامی 
حکومتهاي نظام والیت فقیه شاهد 
آن هستیم و به پیامدهاي زیانبار آن 

بودجه . نیز کمتر توجهی نمیشود
که به شدت به در آمد هاي   1387

نفت وابسته است در حالی در 
هفتم به تصویب رسید که  مجلس 

کمال دانشیار رییس کمیسیون 
 7سه شنبه  (مجلس هفتم  انرژي
اذعان ) هروزنامه سرمای 1386اسفند 
با توجه به شدت گرفتن  "داردکه

 مصرف نفت  به تولید آن در کشور
سال آینده نفتی براي  10تا 

صادرات و در پی آن ارزي هم 
  "!وجود نخواهد داشت

هتر میبیند  مغایرتهاي باز نگارنده ب   
با   1387بودجه تصویب شده 

سیاستهاي کالن تصویب شده در 
نظام والیت فقیه را از زبان یک 
راهیافته به مجلس هفتم به سمع 
خوانندگان گرامی برساند تا 
مالحظه شود  که چگونه  در این 
نظام حرمت مسجد را خود متولی 

هم نگاه )در این جا مجلس (
 :نمیدارد 
شناس عضو  ادي حقمحمده

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
هفتم در پاسخ به سوال خبرنگار 
اقتصادي آفتاب که آیا در نهایت 

هاي  با مغایرت 87بودجه سال 
هاي کالن تصویب  فراوان با سیاست

پاسخ به این پرسش «: ؟گفتشد
با  87بودجه سال . مثبت است

هاي فراوان نسبت به  مغایرت
نامه پنجساله هاي کلی، بر سیاست

انداز  چهارم توسعه و سند چشم
رغم تایید نظر یساله کشور، عل بیست

مجمع تشخیص و شوراي نگهبان به 
هایی چون نرخ  شاخص بتصوی

تورم، نرخ نقدینگی، نرخ بیکاري، 
میزان برداشت از حساب ذخیره 
ارزي، استفاده از منابع مالیاتی و 
تامین میزان درآمد دولت از مالیات 

نامه چهارم توسعه که مورد در بر
تایید شوراي نگهبان و مقام رهبري 
نیز رسیده است وجود دارد که در 

هاي سنواتی در سال  تنظیم بودجه
مورد توجه  87گذشته و سال 

دولت قرار نگرفته و در نهایت به 
  . »ها دست نیافتیم این شاخص

هاي بودجه  از مهمترین مغایرت«و 
نفتی و  میزان استفاده از درآمدهاي
ارزي   استفاده از حساب ذخیره

است که بر اساس برنامه باید در 
 64تا  65کمتر شود ولی  87سال 
ها در  دالر از این درآمد دمیلیار

بودجه سال آینده مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت که این 

دهنده رشد اتکا بودجه به  نشان
مغایرت . درآمدهاي نفتی است

هاي  ینهدیگر بودجه مربوط به هز
شود که دولت بر اساس  جاري می

ها را از  برنامه باید این هزینه
نمود  درآمدهاي مالیاتی تامین می

 50ترین حالت تنها  اما در خوشبینانه
ها از مالیات تامین  درصد این هزینه

در سال آینده ، یعنی ما. خواهد شد
درآمد تومان  هزار میلیارد  23تا  22

برابر  2و از مالیات خواهیم داشت 
 . »آن هزینه جاري

به بحث انبساطی و تورم زا بودن 
  ابتدا  .بودجه مصوب باز میگردم 

  11در صفحه
  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
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 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

روشن سازم که مجلس هفتم تقلیل 
ردیف دستگاههاي اداري  را  در 

ردیف  700از  1387الیحه بودجه 
ردیف ،یطور کامل قبول  39به 

دستگاههاي  247نکرد و آنها را به 
در واقع .  یش داداداري  افزا

ي ها  ه دستگاحکومت با کاهش 
توزیع درآمد را در اختیار اداري ، 

باالترین مقام آن دستگاه قرار 
وبدین سان  نظارت مجلس  داد می

بر نحوه هزینه بودجه آن دستگاه 
یعنی در کار  .کاهش می یافت 

مجلسی که  جدا در پی نظارت 
 میباشد  اختالل بوجود می آورد تا 

 اي که بودجه د دریابد کهنتوان
تخصیص  براي هدفهاي مشخصی 

بدرستی هزینه شده داده شده آیا 
هر چند  که به زعم .است و یا خیر

نگارنده در نظارت قانونمند در این 
  .نظام شک جدي وجود دارد 

اکنون  طبق مصوبه مجلس هفتم  
 ریدف دستگاهها ، مبناي تقلیل

قوانین مصوب مجلس قرار 
ه بارت دیگر، مصوب شدبه ع.میگیرد
که تمام دستگاه هاي اجرایی است 

که داراي قانون تاسیس هستند یا 
به تصویب مجلس یا  اشان  اساسنامه

شوراي عالی انقالب رسیده ، داراي 
  .ردیف مستقل باشند

در واقع تعجیل و شتاب در تصویب 
قانون بودجه باعث شده است که 
در هم ریختگی دستگاهها هنوز 

. ه، بودجه تصویب شودبرطرف نشد
چرا که گاه دستگاههایی موجودند 
که تنها برخی از آنها قانون تاسیس 
دارند ولی دستگاههاي مشابه آن 

بدین . فاقد قانون تاسیس میباشند
سان تکلیف این قبیل دستگاههاي 

خواننده .اداري نا مشخص میماند
اي محترم نیز از اینجانب طی نامه 

این امر اي پرسیده اند که معناي 
که اختیارات تعین بودجه هر 
دستگاه و یا وزاتخانه اي بعهده 
همان دستگاه  و یا وزیر است 
  چیست و پیامدهاي آن چه میباشد؟

 توضیح عرض کنم که یکی از 
ردیف هاي  در  تغییرات دیگر

بودجه موسسات و نهادهایی ،بودجه 
مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه 

 است . ..علمیه و هاي  قم، حوزه
که ردیف هاي آنها حذف می شود 
و تبدیل به زیرمجموعه هایی می 
 شوند که تحت ردیف کلی بودجه

ریاست جمهوري از بودجه  نهاد 
بدینسان نظارت .برخوردار می شوند

برآنها  و کنترل سهم بودجه هریک 
در مورد .دیگر  ممکن نیست

بودجه به شکل وزارتخانه ها نیز  
وزارتخانه کلی و با یک ردیف به 

پرداخت میشود و اولویتها نیز بدین 
و . سان مشخص نمی گردند

تشخیص اولویتها بعهده هر 
من باب .وزارتخانه قرار میگیرد 

نمونه  بودجه اي که در واقع باید 
صرف مناطق محروم کشور شود 
،بدون ردیف مشخص از حیث 
بودجه و نحوه هزینه ،در بودجه 

و وزارتخانه مربوطه لحاظ میشود 
سپس در دست استاندار منطقه قرار 
میگیرد و کنترلی بر روي این امر 
که آیا جدا آن بودجه صرف حل 
مسا ئل مناطق محروم و نیازمندي 
هاي جدي آنها شده است و یا خیر 

این امر جدا از . میسر نیست
مغایرتش  با اصل تمرکز زدایی با 

کار کارشناسی نیز منافات کامل  
حدي امر تخصیص اگر قبال تا  .دارد

بودجه با نظارت کارشناسان سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي  انجام 
میگرفت، اکنون با انحالل این 

سازمان  امر تخصیص بودجه به  

عهده استانداران گذارده  شده 
است و تردید جدي وجود دارد 
که هر وزارتخانه اي و یا استانداري 
از کارشناسان خبره در امر تخصیص 

  .  نظارت برخوردار باشند بودجه و
  واما

خاصیت انبساطی و تورم زاي 
و رشد  1387بودجه مصوب 

  نقدینگی
تورم عبارت است از فرآیند افزایش 
مداوم سطح عمومى قیمت ها و به 
عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش 

 .پول
علل و ریشه ورم در اقتصاد ایران ت

 از قبیل  هاي متعددي دارد
به  بودجه عمومى و اتکا. 1

 درآمدهاى نفت
  کسرى بودجه. 2
 نقدینگى حجم پول و  رشد  -3
سیاست کاهش ارزش پول ملى -4

 و سیاست هاى حمایتى
قیمت گذارى نامناسب تولید . -5

  کنندگان
نقدینگى عبارت است از مجموع و  

اسکناس و مسکوکات در دست 
هاى کوتاه  مردم به عالوه سپرده

هاى بلند  و سپرده) پول(مدت 
تأثیر گذارى ).شبه پول(مدت 

شکل  نقدینگى بر تورم بدین
هر چه پول  صورت میگیرد که

سرگردان دست مردم بیشتر باشد، 
تمایل و تقاضاى مردم به خرید 
کاالى مصرفى افزایش مى یابد و 
در صورتى که افزایش تقاضا با 
افزایش عرضه همراه نباشد، قیمت 

از این . ندنرشد مى کها تصاعدي 
باید با گردشى که نقدینگى رو 

دست افراد جامعه دارد تکافوى 
. جریان کاال ها و خدمات را بنماید

بدین ترتیب قیمت کاال ها با میزان 
نقدینگى و سرعت گردش آن 

  .بستگى پیدا مى کند
 تورم ، مرکز پژوهش هاي مجلس

و نقدینگی بیش %23بیش از  را
پیش بینی  1386را براي سال %41از

ا که تورم با از آنج. نموده است 
رشد نقدینگی ارتباط مستقیم دارد و 
هرگاه نقدینگی بی رویه به جامعه 
تزریق شود نرخ رشد تورم هم 
افسار گسیخته خود را بر جامعه 

استفاده  ، تحمیل خواهد نمود
افراطی از حساب ذخیره ارزي نه 

، مینمایدتنها این حساب را خالی 
میلیارد  52بلکه با واردات حدود 

و بنا بر پیش ( 1386ر سال دالر د
 )میلیارد دالر  65بینی آقاي لیالز 

شده موجب افزایش نقدینگی 
 1384رشد نقدینگی از سال . است

درصد و  3/34به ترتیب  1386تا 
درصد رشد  2/41درصد و  4/37

داشته است که به تبع آن نرخ تورم 
به ترتیب  1386و  1385در سال 

درصد خواهد  4/23درصد و  4/22
  .ودب

ذر آ 4( فتاب آبه گزارش همچنین 
، رشد نقدینگی در پایان سال )  86
، شصت هزار میلیارد تومان در 83

، نود هزار میلیارد تومان و 84سال 
، یکصد و سی 85در سال 

در  و. ه استهزارمیلیارد تومان بود
  170این نقدینگی افزون بر  86سال 

برابر  83/2هزار میلیارد تومان یعنی 
  .میباشد 83نگی  در سال نقدی

این میزان از رشد نقدینگی و حجم 
مشکالت  پول در ایران بعلت 

عمدتاً ،اقتصاد  ایران  ساختاري در 

به جاى هدایت  به بخش تولید، به 
افزایش سطح عمومى قیمت ها 

افزایش تورم به . شده استمنجر 
غیر از نا امن کردن سرمایه گذاري 
اي ، قدرت رقابت را در بازاره

خارجی براي ایران  در مقابل 
کشورهایی که تورمشان روز بروز 
کاهش میابد ، کاهش محسوس 

و لطمه اي جبران ناپذیر . میدهد
به صادرات غیر نفتی  و تولید ملی 

   .ایران وارد می آورد
 19حال با توجه به کسري حداقل

 1387هزار میلیارد تومانی  بودجه 
دامغان   "نماینده"حسن سبحانی (

و )1386/11/07(در مجلس هفتم  
نیز برداشتهاي بی رویه حکومت 
احمدي نژاد از حساب ذخیره 

نفتی  این دالرهاي  تبدیل ارزي و 
که همگی از عوامل به پول رایج 

افزایش تورم هستند ،صرف رشد 
مجلس که  1387بودجه مصوب 

تر از نرخ  بیش از بیست درصد بیش
اثر انبساطی بودجه تورم است،

در . را  مشخص میگرداند مصوب 
واقع تزریق این حجم از پول در 

،آثار شدید 1387عرض یک سال 
حکومت . تورمی خواهد داشت 

احمدي نژاد در حالی  با سیاست 
هاي چند ین برابري از  برداشت

نقدینگی را  شدید رشد ،منابع نفتی  
که  این حجم عظیم اعث میشود ب

آن  درصدي  41نقدینگی و رشد
در واقع  تورم و   ، 85سال نسبت به 

در نهایت واردات را افزایش 
چرا که مجبورند   با . دهد می

افزایش واردات،  این حجم از پول 
را در سطح جامعه جمع آوري 
نمایند و با همین سیاست افزایش 
واردات، باز خود ضربه اي مهلک  
   .به تولیدات داخلی وارد می آورند

 15جالب توجه اینکه در تاریخ  
 الزیل دیسع آقاي  86بهمن 

 زانیدر باره م يکارشناس اقتصاد
در سایت   يواردات در سال جار
امسال که  ":آفتاب هشدار داد

دالر  اردیلیم 65واردات  زانیم
هر  يبه ازا یعنیخواهد بود ، 

دالر واردات  950،در سال  یرانیا
 خیدر تار نیشود که ا یانجام م

هر  يبه ازا.  سابقه است یب رانیا
دالر واردات ، صد  میلیارد  کی

 65با  یعنیشوند ،  یم کاریهزار نفر ب
 6دالر واردات در سال  اردیلیم
 کاریهزار نفر ب 500و  ونیلیم

البته دولت جهت . خواهند شد 
 ینگینقد ختهیکنترل رشد لجام گس
آورده است  يبه سمت واردات رو

 ياقدام در عمل به جا نیاما ا
ها  متیق شیفزاکنترل تورم ،با ا

  ".شود یم شتریتورم ب جبمو
ناگفته پیداست که  واردات هم 
زمینه کار را از میان می برد و هم 
بخاطر مجبور کردن تولید 
کنندگان داخلی به ترك تولید، 

بدین .  سبب بی کاري می شود 
در صد جمعیت  58خاطر است که 

  .کشور شاغل نمیباشند
 در خاتمه جاي دارد که تاکید کنم 
مادامی که نظام استبدادي والیت 
فقیه بر ایران حاکم است نمیتوان از 
یک نظام ضد رشد و وابسته انتظار 
اتخاذ سیاست موازنه مثبت وابسته 

از این رو .ساز و ضد رشد نداشت
است که  بودجه ها تحت نظام 
والیت فقیه هر سال خارجی تر و 

اتخاذ .  زائده اقتصاد مسلط میشوند

منفی در اقتصاد که  سیاست موازنه
تناسب مستقیم با اصول و ارکان 
مردم ساالري  همچون آزادي و 

استقالل و رشد و عدالت اجتماعی  
داشته باشد تنها از دولت و نظامی بر 
میاید که مردمساالر یعنی منتخب 
جمهور مردم و نماینده واقعی 
حاکمیت ملی باشد و حا می آن 
مردم کشور  و نه قدرتهاي خارجی 

  .اشندب
   

jalehwafa@yahoo.de 
 
  
  

 –شهادت در دادگاه 
تجاوزها به حقوق 

  :انسان 
  
  
  

حضور ابوالحسن بنی صدر در * 
دادگاه براي شهادت در باره 

  :ترور اخالقی 
  
فوریه  21(  1386اسفند  2در تاریخ   

،  بنی صدر در کاخ دادگستري 2008
نسه حاضر شد و در دادگاه شهادت فرا

  :داد 
آلن  یک روزنامه نگار فرانسوي، بنام     

 Alain Chevalerias شوالریاس
سوخته «کتابی نوشته است با عنوان  

 نویسنده خودسوزي Brulé Vi » زنده 
تن از افراد گروه رجوي را، به  8  

دنبال دستگیري مریم رجوي و گروهی 
رانسه، پی از افراد این گروه، در ف

گرفته و این کتاب را در باره این گروه 
  .نوشته و انتشار داده است 

به دنبال انتشار کتاب، گروه رجوي    
توسط سایتی از سایتهاي متعلق به خود، 

مزدور « او را متهم کرده است که 
مامور سازمان اطالعات « و » واواك
نویسنده که این . است ... و» فرانسه 

ین به شخصیت و شرافت اتهامات را توه
خویش تلقی کرده به دادگاه شکایت 

  .کرده است 
او از بنی صدر خواست در دادگاه   

بنی صدر . حاضر شود و شهادت دهد 
. من شما را نمی شناسم: به او پاسخ داد 

شما دو بار نزد من آمده اید براي 
بنا بر این نمی توانم بسود .  مصاحبه 

وانم در تنها می ت. شما شهادت دهم 
دادگاه حاضر شوم و در باره خطر 
تروریسم اخالقی براي ملتی که از 
. آزادي محروم است سخن بگویم

بدیهی است هرگاه دادگاه بپذیرد، در 
آغاز خواهم گفت که شما را نمی 
شناسم و براي آن نیامده ام که در 

او نیز . دعوا جانب شما را بگیرم
  .پذیرفت 

بنی صدر عازم فوریه،  21بعد از ظهر     
در راه بود که از کاخ . دادگاه شد

دادگستري به او تلفن شد که گروه 
رجوي، جمعیت آورده اند و آمدن به 
کاخ دادگستري، ممکن است براي او 

با این وضعیت . خطر در برداشته باشد 
آیا او باز می گردد و یا می آید؟ او 

من براي توضیح در باره : پاسخ داد 
القی براي ایران به خطر تروریسم اخ

دادگاه می آیم و این گروه مدرك 

مشهود بر صحت اعالن خطر من تهیه 
با وجود این مدرك، چرا . کرده است

باید از خطر اندیشه کنم و بازگردم ؟ 
عالوه بر این که ترسیدن از این خطر 
تسلیم شدن به تروریسم فیزیکی و 
شخصیتی و اجازه ترور و تحمیل 

و غیر ایرانیان دادن سکوت به ایرانیان 
  .به یک گروه زور پرست نیز هست 

با ورود به محل کاخ، پلیس برگرد او    
حلقه اي ایجاد کرد و او را به درون 

در هال، چماقداران گروه . کاخ برد 
گرد آمده بودند و به صداي آهسته، 

از رهگذر اعتیاد به . ناسزا می گفتند 
خشونت، گمان می بردند بنی صدر و 

اهان او ، واکنش نشان خواهند داد همر
و آنها بهانه و فرصت خواهند یافت به 
. وظیفه شرارت بنحو اکمل عمل کنند 

اما سیماهاي مصمم و خندان، خلع 
  . سالحشان کرد 

در درون دادگاه، بنی صدر در      
جایگاه شهادت قرار گرفت و در پاسخ 

  : به پرسشهاي وکالي دو طرف گفت 
یم استبدادي ژر بر ایران یک    

خودکامه اي حکومت می کند که 
خشونت را روش خویش کرده و 
سانسور کامل برقرار کرده و بر ایران 

در . پرده سیاه سکوت کشیده است 
بیرون از ایران نیز، گروههاي 
زورپرست از راه ترور اخالقی درکار 
تحمیل سکوت بر ایرانی و غیر ایرانی 

م تشکیل این امر، که حتی بهنگا. هستند 
بودن دادگاهی که براي رسیدگی به 
ترور شخصیت یک روزنامه نگار و 
نویسنده، این گروه، چماقدار بسیج می 
کند و به دست بسیاري از آنها دوربین 
هاي عکاسی و فیلم برداري می دهد 
که عکس و فیلم حتی از شماره خود رو 
بگیرند و همه را  مأمور ناسزاگوئی می 

ید اگر شد شاهد را از کند تا از راه تهد
شهادت منصرف کند و او مجبور است 
در حلقه پلیس وارد دادگاه شود، اقوي 
. دلیل بر خطر تروریسم اخالقی است 

استفاده از انترنت و ابزار دیگر براي 
ترور اخالقی منحصر به این روزنامه 

در فرانسه و . نگار و نویسنده نیست 
ن کشورهاي دیگر، بسیارند قربانیان ای

هم اکنون یک هموطن من که . ترور 
به همین شیوه متهم شده به دادگاه 

  .  شکایت برده است 
من آقاي شوالریاس را نمی شناسم و     

. براي شهادت بسود او نیز نیامده ام 
آمده ام به شما قضات محترم یادآور 
شوم که تنها از حق انتقاد و حق 
اختالف نظر و آزادي بیان نیست که 

بلکه در مقام آن . ی کنید دفاع م
هستید که از تحمیل خفقان به یک 

نباید گذاشت . ملت جلوگیري کنید 
یک ملت در سکوتی که زورپرستان 

صاحب .  تحمیل می کنند، نفله شود 
کتاب با من نیز نرم نبوده است اما  
آزادي سخن گفتن در باره ایران و 
جریان اندیشه ها و اطالعات در باره 

حد است که می باید از ایران بدان
برخی بی انصافی ها و ناراستی ها چشم 

  .پوشید 
بنی صدر به دیگر پرسشهاي وکالي دو 

پاسخهاي او را . طرف نیز پاسخ گفت 
دادگاه کافی و روشن یافت و خود را 
بی نیاز از طرح پرسش از بنی صدر 

  . دید 
   

تجاوزها به حقوق انسان در * 
  :ایران 

  
ناهید کشاورز و ، 86بهمن  25در ◄ 

جلوه جواهري در دادگاه انقالب در 
و » زنستان«ارتباط با پرونده دو سایت 

 .تفهیم اتهام شدند» تغییر براي برابري«
  پروین اردالن، ایرانی فعال در دفاع از 

 12در صفحه
  

در درون و سازش با بیرونتهاجم   
  

mailto:jalehwafa@yahoo.de
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 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

تهاجم در درون و 
  سازش با بیرون

  
 2007حقوق زنان، برنده جایزه سال 

ه اي بین اوالف پالمه شد، که جایز
المللی براي ارتقاي صلح و مبارزه با 

یک هیات ویژه ناظر بر . تبعیض است
این جایزه امروز در استکهلم ، پایتخت 
سوئد، گفت از خانم اردالن بدان 
جهت تجلیل میشود که حقوق زنان را 
در کانون تالش هاي خود براي 

 . دمکراسی در ایران گذاشته است
دهه نود  این فعال سی و شش ساله، در

یک مرکز فرهنگی زنان را پایه گذاري 
کرد و آگاهی هاي بین المللی را از 
 . وضعیت حقوق زنان در ایران باال برد

دو زن در ایران به ، 86بهمن  26در ◄ 
در . اند مرگ با سنگ محکوم شده

محاکمه توسط دادگاه بدوي جرم 
متهمین رابطه نامشروع تشخیص داده 

عمومی  128 شده و آنان توسط شعبه
ضربه شالق محکوم  99فردیس کرج به 

بنا به نظر قاضی پرونده حکم . اند شده
در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد 

 .اجرا شده است
 پس از شش ماه متهمین مجدداً در    

دادگاه کیفري استان تهران  80شعبه 
مستقر در شهرستان کرج محاکمه و در 

با  اعدام(به سنگسار 86/5/15تاریخ 
 .اند محکوم شده) سنگ

رئیس حفاظت ، 86بهمن  28در ◄ 
به همراه ) خادم ( زندان گوهردشت 

تن از زندانیان  6) پیرایش ( افسر گارد 
را به  5اندرزگاه  13محبوس در سالن 

 .شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند
آقایان حمید کیانی ، مصطفی حاج 
بابایی ، عباس جمالی ، شاهین ترکی و 

ن به نام هاي مهدي و کامران که دو ت
در  13نسبت به وضعیت وخیم سالن 

روز جمعه اعتراض کرده بودند در روز 
شنبه با واکنش تند رئیس حفاظت 

به شدت مورد ضرب و ) خادم ( زندان 
شتم قرار گرفتند به طوري که با 
    برانکارد به سلول انفرادي منتقل

 .شدند 
د ، اطالع حاصل ش86بهمن  28در ◄ 

ساله  14که شخصی به نام شریف، دختر 
خود را از خانه بیرون برده و باتفاق 
مرد دیگري بنام غفور، در بیابان، 
. دخترش را سنگسار کرده و کشته است 

او سوء ظن داشته است که دختر 
  !نوجوانش با مردي ارتباط دارد 

اطالع حاصل شد  ، 86بهمن  28در  ◄
فته قضاییه جمهوري اسالمی ه قوهکه 

یعقوب مهرنهاد  پیش از آن تاریخ، 
و فعال  "مهرنهاد"نویسنده وبالگ 

مدنی بلوچ را پس از ده ماه بازداشت و 
شکنجه در دادگاهی بدون حضور 
وکیل و هیئت منصفه و اعضاي خانواده 
او با اتهامات واهی به اعدام محکوم 

 .ه است کرد
حکم دادگاه ،  86بهمه  30در ◄ 

به سه ماه حبس بدوي کردستان نسبت 
ضربه شالق پس از ارجاع به  10و 

 200دادگاه تجدید نظر استان بصورت 
هزار تومان جریمه نقدي و ده ضربه 

حکم  . شالق اجرایی شده است 
به  "صدیق امجدي"دادگاه درباره 

 .اجرا درآمد
کارگر دیگر به  10این حکم براي  

خالد "،  "طبیب مالعی"نامهاي
یداهللا " ،"طیب چناري"، "سواري
فارس "، "صدیق سبحانی"،  "مرادي
حبیب اهللا "، "رحیمی"، "گولیان

، و "عباس عمدریانی"، "کلکانی 
در آینده نزدیک اجرا  "اقبال لطیفی"

این کارگران در روز  .خواهد شد
جهانی کارگر تنها به دلیل شرکت در 
راهپیمایی و حق خواهی دستگیر شده 

 .اند 
ن اخراجی اتحادیه سراسري کارگرا    

و بیکار ایران از شالق خوردن کارگر 
ایرانی به سازمان جهانی کار شکایت 

 . کرد
علیرضا جمشیدي، ، 86بهمن  30در ◄ 

سخنگوي قوه قضائیه جمهوري اسالمی 

با تایید خبر صدور حکم اعدام براي 
این حکم بدلیل : یعقوب مهرنهاد گفت

ارتباط او با گروه جنداهللا صادر شده 
یدي این گزارش را که جمش. است 

یعقوب مهرنهاد بدلیل فعالیت هاي 
دانشجویی و روزنامه نگاریش به مرگ 

او . محکوم شده است، رد کرد
همچنین گفت که این حکم قابل 

 . تجدید نظر است
بهمن اطالع حاصل شد که  30در ◄ 

رضا نگهداري، فعال دانشجویی دانشگاه 
تهران، که پس از حوادث اخیر کوي 

تهران چندین بار به کمیته  دانشگاه
پیگري وزارت اطالعات احضار شده 

 .بود، ناپدید شده است
 فعالینبه گزارش ، 86اسفند  1در  ◄

میثاق ، حقوق بشر ودمکراسی در ایران 
 18ساله که از  21یزدان نژاد دانشجوي 

با یورش مامورین  1386شهریور 
به منزلشان  دستگیر و به بند  واواك 

او نزدیک به . شتقل گاوین منت 209
 209ولهاي انفرادي بند لس روز در 90

اوین زندانی بود در طی این مدت 
توسط بازجویان وزارت اطالعات تحت 
شکنجه هاي وحشیانه جسمی و روحی 

یزدان نژاد از بیماري . قرار داشت
حادي رنج می برد و می بایست 
داروهاي خود را در زمان تعین شده 

یان براي تحت مصرف کنند ولی بازجو
فشار قرار دادن او، از دادن دارو به او 
خوداري می کردند  و به این دلیل 
وضعیت جسمی اش   به وخامت می 
گرایید و تا به حال جندین بار در 

او در .بهداري زندان بستر ي گردیده
روز است که در بند  165حال حاضر 

  .زندان اوین زندانی است 209مخوف 
ادر سمیه کاکاوند، م، 86اسفند  1در ◄ 

دختر دانشجوي دانشگاه آزاد میبد یزد 
ف قاتل .د.اهللا با اشاره به اینکه روح

انتظامی  دخترش از ماموران نیروهاي 
با توجه به ": بسیار پرنفوذ است، گفت

اینکه قاتل، مامور یکی از نهادهاي 
مسئوالن  انتظامی و برادرش نیز یکی از 

یبد کمیته انضباطی دانشگاه آزاد م
است، با استفاده از این الفاظ که در 
شهرستان میبد داراي نفوذ زیادي 

است، مرتب دخترم را تهدید به  
آبروریزي و احضار به کمیته انضباطی و 
اخراج از دانشگاه کرده بود و این 

تهدیدها ادامه داشته، که در نهایت نیز  
در روزي که قرار بود دخترم به خانه 

ل پاسخ منفی برگردد، وي در مقاب
دخترم به ازدواج با او، وي را به قتل  

   ."رساند
دکتر محمدي  ، 86اسفند  1در ◄  

گرگانی، رئیس گروه حقوق بشر 
دانشکده حقوق دانشگاه عالمه 

عمومی  طباطبایی، از سوي دادستانی 
اجراي احکام احضار  6تهران به شعبه 

دکتر محمدي پیش از این به اتهام .شد
حبس محکوم  ام به ده ماه تبلیغ علیه نظ
به گفته نزدیکان وي این . شده بود

ساعت  72حکم قطعی شده و او باید 
در نخستین  پس از رویت حکم، یعنی 

ساعات روز شنبه، خود را به دادگاه 
  . اجراي احکام معرفی کند 6شعبه 

سلمان یزدان پناه و ، 86اسفند  3در ◄ 
رضا نگهداري دو تن از فعالین 

دانشکده حقوق دانشگاه  دانشجویی
تهران، مجددا به کمیته انضباطی این 

 .دانشگاه احضار شدند
،  مادر طبرزدي در 86اسفند  4در ◄ 

نامه سرگشاده خود، از جمله نوشته 
اکنون رنج فرزند دیگرم  : است 

 100حشمت اله طبرزدي که بیش از 
روز بدون ارائه هیچ توضیحی از سوي 

به زندان مامورین جمهوري اسالمی 
اوین منتقل شده آالم مرا دوچندان 

تا کنون  78نموده، درحالیکه او ازسال 
سال را یکسره در دوره حبس  8بیش از 

و محکومیت واحضار و دادگاه طی 
پرسش من از مسوولین . نموده است

حکومت اسالمی آن است که مگر 
فرزند من مرتکب چه جرمی شده که 
اینگونه مورد خشم وغضب قرارمی 

درحکومتی که به گفته رییس . گیرد
جمهورش آزاد ترین کشور دنیاست 
وقتی با قلم زدن ، حرف زدن و ابراز 
نظر یک خانواده شهید اینگونه برخورد 

شود پس واي به حال بقیه آحاد این 
چه دلیل حتی به آقاي به . ملت

دکترسلطانی که قرار شد وکالت 
پرونده را بعهده گیرد اجازه مالقات با 

 .دانی را نداده اندزن
،  گزارش آماري 86اسفند  4در  ◄

دستگیر شدگانی که براي برابري 
حقوق زن و مرد ، در جنبش براي 
گردآوري یک میلیون امضاء ظرکت 
کرده بودند ، طی یک سال و دو ماه،  

تن بخاطر جمع   43: انتشار یافت 
صدور . آوري امضاء دستگیر شده اند 

فر از فعاالن ن 43قرار بازداشت براي 
و ابالغ  )ماه  5از یک روز تا (کمپین 

، )ماه  18جمعا (حکم حبس تعلیقی 
هزینه اي است که زنان و مردان فعال 
در کمپین براي پیشبرد این حرکت 

  .اجتماعی پرداخته اند
در میدان صادقیه ، 86اسفند  5در ◄ 

تهران، مقاومت یک دختر جوان در 
شت برابر دستگیري توسط مأموران گ

ارشاد به رفتار خشن مأموران و ضرب و 
در پی این برخورد . شتم وي منجر شد

ناظران این واقعه و افراد حاضر در 
محل به عملکرد نیروي انتظامی 

اعتراض حاضران که . اعتراض کردند
تعداد آنان در حدود دویست تن 
گزارش شده به تجمع در این محل و 
سر دادن شعارهایی علیه نیروي 

  .منجر شد یم ژری و انتظام
پس از این مأموران حاضر در محل    

به همراه مأموران اعزامی یگان ویژه به 
ضرب وشتم حاضران و دستگیري 

بنابر گزارش . اي از آنان پرداخت عده
کم پانزده تن توسط  رسیده دست

از هویت . اند مأموران بازداشت شده
دستگیرشدگان و محل نگهداري آنان 

  .نیست اطالعی در دست
حسین نوبختیان ، 86اسفند  6در ◄ 

با شکایت   مدیرمسئول سایت نوسازي
مدعی العموم و برگزاري جلسه 

دادسراي عمومی  12بازپرسی در شعبه 
تهران و با حکم قاضی مرتضوي 
 . بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

, فرزاد کمانگر ،  86اسفند  6   در ◄
ط علی حیدریان و فرهاد وکیلی توس

دادگاه انقالب به ترتیب به  30شعبه 
 10سال زندان و اعدام و  10اعدام ، 

این  .سال زندان و اعدام محکوم شدند
سه فعال مدنی و سیاسی پس از بیش از 

ماه بازداشت توام با شکنجه هاي  18
جسمی متعدد در اداره هاي اطالعات 

اوین که منجر  209کرمانشاه ، سنندج و 
روحی متعددي  به آسیبهاي جسمی و

گشته بود سرانجام در دادگاهی به 
مدت هفت دقیقه به اعدام محکوم 

  .شدند
تن از فعاالن  4،  86اسفند  6  در  ◄

دانشجویی دانشگاه تهران از سوي 
کمیته انضباطی این دانشگاه به 
محرومت از تحصیل و توبیخ کتبی 

 . محکوم شدند
تجمع صنفی ،   86اسفند  6   در◄ 

دانشگاه آزاد شاهرود که با دانشجویان 
همراهی سایر دانشجویان این شهر در 
ظهر روز یکشنبه برگزار شد، با دخالت 
پلیس ضد شورش و نیروهاي لباس 
. شخصی به خشونت کشیده شده است

برخی از گزارشها از بازداشت دستکم 
  .تن خبر می دهند 10

از  "لقمان مهري"،  86اسفند  6 در   
ري شهرستان سقز فعاالن مدنی و کارگ

به پنج سال و شش ماه حبس محکوم 
 . شده است

فعاالن حقوق بشر ،  86اسفند  7در   ◄
طبق گزارشات دریافتی : در ایران 

احمد تمویی از اهالی شهر سلماس که 
به اتهام عضویت و همکاري با حزب 
حیات آزاد کردستان که در مهاباد به 

یوسف کاکه "همراه نویسنده کرد 
طی ماههاي گذشته دستگیر در  "ممی

از سوي شعبه دادگاه انقالب ، شده بود
سال حبس  15شهرستان مهاباد به 

  تعزیزي محکوم گردید 
  

 

  "علف و بزي"
  

از جمله اینکه شرایط کشور بحرانی 
است ویا اینکه خامنه اي چون می بیند 
بیشتر مسئوالن واعضاي نظام در جبهه 
 مخالف احمدي نژاد قرار گرفته اند ،

ازو "تعادل درون سیستمی"براي ایجاد
اما به نظرمی رسد ! حمایت می کند

این آقایان . اینها دلیل اصلی نیست 
وخانمها از یک واقعیت ساده ولی 
تعیین کننده غافلندو آن واقعیت 

خامنه  اینست که احمدي نژاد را خود
اي بزرگ کرد ودر عین ناباوري 

چرا هاشمی . همگان سر کار آورد 
نی در پی انتخابات ریاست رفسنجا

من شکایتم را پیش : جمهوري گفت 
خدا می برم ؟ چون فهمیده بود که 

صورت گرفته و  "آقا "همه تقلبها با نظر
احمدي نژاد  را رئیس  "او شخصا

خوب نمیشد .جمهور نظام کرده است 
که از خامنه اي به خامنه اي شکایت 

ناچار جایی براي شکایت در این . کرد
! افت وشکایت نزد خدا برد نظام نی

واگر کمی بیشتر فکرکنیم می بینیم که 
احمدي نژاد کاره اي نبودکه "اصال

در روابط قواي حاکم رژیم  بخواهد
محلی از اعراب داشته باشد همینجا بود 
که جناب خامنه اي او را به دلیل همین 

بودنش آورد  "هیچی  "خاصیت یعنی 
! ، باد کرد و جلوي بقیه قرارش داد

چرا که تنها اینچنین عنصري که از 
خودش هیچ نداشته باشد میتواند آئینه 

هر . تمام نماي آقاي خامنه اي شود
 آن یکیخواست ،  یکی کار که این

 "خود "احمدي نژاد"در اصل ،. بکند
پس جناب رهبر از . است  "خامنه اي

خامنه اي .خودش حمایت می کند 
گمان می کرد با یکدست شدن رژیم 

تبعیت  ازو ، مقام عظماي والیت می در 
تواند هر کار که میخواهد بکند 
ومطابق میل وتشخیص خود کشور را 

عملی شدن تئوري النصر . بچرخاند
بالرعب  را در انظار عمومی وسیماي 
شهرها میتوان در برخورد ماموران 
انتظامی با مردم مشاهده کرد تا حدي 
که پوشیدن چکمه براي زنان نیز 

این . از بدحجابی شده است مصداقی 
اخالق حکم کردن از باال را جناب 
خامنه اي از قدیم در خلق و خوي 

هنوز . خود یدك می کشد 
ستاد فرماندهی   برخوردهایی را که

داشت   جنگ کل قوا  با او در ابتداي
به یاد داریم که ناشی از نوع نگاه  را

از . وبرخوردهاي خود محورانه او بود 
ري نشانده شد اندیشه وقتی به رهب

یکدست کردن نظام و صدور احکام 
مطلقه  لحظه اي او را آرام نگذاشته 

او فکر می کند با دستور میتوان . است 
بر اصول مسلم راهبردي ، اقتصادي 

او . واجتماعی وسیاسی فائق آمد 
همیشه افکار خرد ونا بخردانه اي را 
خودش سنجیده ودستور به اجرا داده 

  .است 

ایشان گمان نبرده بود با تکه تکه مگر 
سایرین می ترسند  "فروهر ها "شدن

وبه گوشه هاي خاموشی خواهند 
مگر اومصباح یزدي را در ! خزید؟ 

ترویج خشونت نستوده وحمایت نکرد؟ 
حاال که توانسته مجري بی نقص افکار و 
اوامر خود را بر کرسی ریاست 
جمهوري رژیم بنشاند چرا ازو حمایت 

همانطور که گفته شد حمایت نکند ؟ 
  . ازو حمایت از خوداست 

و  ما می بینیم هر چه احمدي نژاد می  
 "کند ادامه همان بینش و نگاه 

در  ". دستوري دیدن روابط است
تزریق مستقیم نقدینگی و به خیال خود 

که به ( خریدن آراء مردم کم درآمد 
دلیل ایجاد تورم شدید نتیجه عکس هم 

امنه اي را عمل نکرد خب نظر جنا) داد 
؟ مگر در کاهش دستوري نرخ بهره 
 بانکها بی توجه به روابط الزامی اقتصاد

وجامعه روش جناب حامنه اي را  تولید
به کار نگرفت ؟ مگر احمدي نژاد 
جرات آن را داشت که به تنهایی وبنابر 
تشخیص خود در برابر عامه روحانیت 
بایستد وخود اجتهاد کند که پوشیدن 
چکمه زنان ،  مردان را تحریک می 

امروزه در داخل رژیم امر بر !!  کند؟
جناب احمدي نژاد مشتبه شده که خود 
را جاي خامنه اي نیز می بینند و 
قوانین ابالغ شده مجلس را در نامه به 

او .رئیس مجلس رژیم رد  می کند 
صداي حداد عادل را هم در آورده و 

د او مجبورش کرد از خامنه اي بخواه
را سرجایش بنشاند و پاسخ خامنه اي 

تنها می گوید قوانینی . نیزجالب است 
که مطابـق قانون اساسی تصویب شده 
اند الزم االجرا هستند بی هیچ اشاره 

همینجا هم : اي به جناب احمدي نژاد 
  .   حمایت تلویحی قابل مشاهده است 

اوحتی در روابط خارجی هم همان  
می  نه ايخامکاري را کرد که 

صورت کشور را با  خواست وبه این
اینها . کرد  نظامی مواجه خطر حمله 

می  خامنه ايهمه، کارهایی بود که 
خواست ولی خود مستقیم نمی توانست 

تا بتواند  او را برگزید. انجام دهد
مجري بی چون وچراي اوامرش باشد 
حاال هم نمی تواند ازحمایتش دست 

که جناب چون الزمه اش اینست  بکشد
به این باور برسد که اندیشه  خامنه اي

ها و افکارش خطا بوده واین البته کار 
. نخواهد کرد مردان بزرگ است واو

بنابراین به همه دست اندرکاران رژیم 
تا آخر از  خامنه ايمی گویم که 

وحمایت خواهد کرد چون می پندارد 
در غیر اینصورت باید خود را در درون 

احمدي به حمایت از  ايخامنه . بشکند 
مطمئن باشید . ادامه خواهد داد نژاد 

علف باید به دهن بزي  ": واز یاد نبرید 
  . "شیرین بیاد
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 2008 مارس  16تا   3  ا ز
 

 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

اخیرا کتابی از بنی صدر رئیس    
جمهور فراري و مخلوع بدستم رسید 

، و وي از »درس تجربه « تحت عنوان 
حضرتعالی چنین نقل کرده است که 

زي در واکنش به آیت اهللا مکارم شیرا
تصویب اصل والیت فقیه قانون اساسی 

  در مجلس خبرگان
) عضو آن روزهاي مجلس موسسان( 

امروز، روز سیاه تاریخ « : گفته بود
 » .ایران است

می خواستم بدانم آیا این نقل قول 
صحت داشته یا نه؟ و در صورت امکان 
نظر حضرتعالی را در مورد اظهارات 

قمی که گفته مرحوم آیت اهللا آذري 
والیت فقیه اگر بخواهد می تواند «:بود

حکم تعطیل توحید را صادر نماید و 
یگانگی پروردگار را در ذات و یا در 
» .پرستش محکوم به تعطیل اعالم دارد

در خاتمه طول عمر با عزت و . بدانم
عظمت حضرتعالی را از خداوند متعال 

 . مسئلت می نمایم
 ....با احترام 

 
معظم له نیز بدین شرح  پاسخ دفتر

 :است
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 با اهداء سالم و تحیت؛

این دروغ محض است و خوشبختانه 
تمام مذاکرات مجلس خبرگان قانون 
اساسی چاپ و منتشر شده است و 

و آنچه هم . دروغ آن ظاهر می شود
در مورد مرحوم آقاي آذري گفته اند 

 .دروغ محض است
 مۀ اهللا وبرکاته والسالم علیکم ورح

  دفتر آیت اهللا العظمی مکارم شیرازي
  

  :توضیح آقاي بنی صدر
بالئی که نزدیکی به قدرت بر سر  

هوش و شجاعت و باور و تقواي 
  :آدمی می آورد

  
، پرسش و پاسخ 1386اسفند  1در     

باال، در سایت انتخاب و دیگر رسانه 
 –یم مافیاهاي نظامی ژهاي مبلغ ر
هم در پرسش . یافته است مالی، انتشار 

و هم در پاسخ، منطق صوري بکار رفته 
مبهم و  ،به ترتیبی که شفاف. است 
توضیح این که در . دروغ شود ،راست

، ) 146صفحه ( درس تجربه کتاب 
حمید احمدي و  آقاي پرسشی از سوي

 پاسخ ابوالحسن بنی صدر به این شرح
  : آمده اند 

پس از ورود آقاي :  حمید احمدي
مینی به پاریس و پس از بازتاب خ

روزنامه  در( نظریات ایشان در پاریس 
، حوزه علمیه قم در )لوموند فرانسوي

باره مشارکت روحانیت در امور دولتی، 
موضع گیري مشابه آقاي خمینی در 
خصوص اینکه روحانیت انتظار ندارد 
امور دولتی و مملکتی را عهده دار 

نفوذ شود، توسط یکی از چهره هاي با 
آقاي مکارم . حوزه علمیه قم منتشر شد 

، ) 1357آبان  14( شیرازي در آن زمان 
تا آنجا که من « : در مصاحبه اي گفت 

اطالع دارم هیچ رهبر مذهبی انتظار 
ندارد که رهبري مملکت را بر عهده 

رهبران مذهبی می خواهند از . گیرد 
جنبه هاي مذهبی بر امور نظارت 

 14زنامه  اطالعات رو( » داشته باشند
آیا در آن زمان، چنین ).  1357آبان 

از اعتقادشان  بیان و خط فکري واقعا
  »بوده؟

آقاي مکارم شیرازي به «: بنی صدر 
براي . احتمال زیاد از اعتقادش بود 

این که در مجلس خبرگان، آن روزي 
او سخت ، که داشتند رأي می دادند

 بله آقاي مکارم شیرازي. مخالفت کرد 

امروز، ": سخت مخالفت کرد و گفت 
  » . "روز سیاه تاریخ ایران است

بدین قرار، موضوع : انقالب اسالمی 
پرسش و پاسخ، برعهده گرفتن رهبري 
مملکت بوده است که در مجلس 

که در (  87خبرگان، موضوع اصل 
قانون اساسی  110اصل  ،تنظیم نهائی

بنی صدر در مقام اثبات . بود ) شد 
دي و نیز هوشمندي مکارم عقیده من
قول او  ، )پیش بینی آینده (  شیرازي

. را در مجلس خبرگان باز گفته است 
از مکارم شیرازي، پرسش  پرسشدر 

 "درس تجربه"کننده آنچه در کتاب 
پرسش به  آمده، را نیاورده است ، بلکه

تنظیم شده است که تحسین  صورتی 
، بنی صدرمکارم شیرازي از سوي 

  . د وگمان بررم شیرازي قبیح مکات
مکارم شیرازي بدین امروز تکذیب  اما 
و نیز  57آبان  14است که سخن  امعن

از » رهبر « مخالفت او با اختیارات 
این آیا . روي عقیده نبوده است 

تکذیب منکر هوشمندي آن روز او نیز 
زیرا گویاي آنست که او کسی  .هست 

است که بنا بر موقع و فرصت سخن می 
آیا اگر وابستگی امروزش به  د ؟ گوی
یم نبود و وضعیت اجازه می داد، ژر

هوشمندي آن روز خویش و پیشاپیش 
کذب « دیدن وضعیت سیاه امروز را 

پرسشهاي واقعی می خواند ؟ » محض 
این پرسشها هستند و او می باید به این 

  .پرسشها پاسخ دهد 
      
آیا مکارم شیرازي با اختیاري که به *

اده شده بود، مخالفت کرد یا رهبر د
موافق حاکمیت مردم بود یا  آیاخیر و
  نه ؟

« : در پاسخ خود، گفته است         
خوشبختانه تمام مذاکرات مجلس 
خبرگان قانون اساسی چاپ و منتشر 
شده است و دروغ آن ظاهر می شود 

صورت مشروح  "اشاره او، به   .»
مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون 

در سه  "جمهوري اسالمی ایراناساسی 
انتشار  1364 ماه جلد است که در آذر

مکارم شیرازي  خوب می . یافته است 
بعد از » مشروح مذاکرات « داند که 

استقرار استبداد مطلقه خمینی، توسط 
، تنظیم و بعد از سانسور مأموران او

 اگر به ترتیبی که. انتشار یافته است 
جلد  3خواننده اي حوصله کند و 

با  او کتاب را بخواند، نتواند از مخالفت
والیت فقیه و دالیل جدي این مخالفت 

صورت جلسات از . اثري پیدا کند 
رد شده و آنگاه تنظیم  سانسور صافی

 حبا وجود این، سخنان صری. شده اند 
مکارم شیرازي در مخالفت صریح با 
اختیار رهبر و موافقت صریح او با 

جلد ( ده است والیت جمهور مردم آم
  ) 1114و  1113دوم صفحات 

مکارم شیرازي در مقدمه کوتاهی  
  :توضیح می دهد

من با وجودي که سابقه صحبت «  
ولی فکر کردم  ،کردن خیلی زیاد دارم

در این اصل سرنوشت ساز منحرف از 
مسیر نشوم و آن سخنانی که دارم 

  .»بنویسم 
. در آغاز، نمایندگان همهمه می کنند  

که موجب هیاهوي  وا سخن
. ست شده انمایندگان شده است درج ن

 :)بهشتی( نایب رئیس 
از دوستان خواهش می کنم نظم «  

  » . جلسه را رعایت کنند 
مکارم شیرازي سخن خویش را آغاز 

  :می کند 

بنده مطالبی یادداشت کرده ام که «  
اگر اجازه می دهید، می . بخوانم 
شت چون به عقیده من سرنو. خوانم 

» قانون اساسی به این اصل وابسته است 
  ) . همهمه نمایندگان ( 

اگر مکارم شیرازي در آغاز، سخنی 
نگفته بود که موجب هیاهو شود، چرا 

اینک بر  نمایندگان همهمه کرده اند ؟ 
  ،مکارم شیرازي است بگوید در آغاز

جمله را اظهار کرده است که  کدام 
ن موجب همهمه نمایندگان شده و ای

  :همهمه مدتی ادامه یافته است ؟ 
باردیگر خواهش می « : نایب رئیس 

آقاي . کنم نظم جلسه را رعایت کنید 
  .  »!مکارم ادامه بدهید

اگر حوصله بفرمائید و : مکارم شیرازي 
تا آخر گوش بدهید خواهید دید این 
مطالب، مطالب بدي نیست و من بی 
حساب و بی گدار به آب نمی زنم و 

  . می کنمصحبت ن
اکثریت دوستان معتقدند : هاشمی نژاد 

   .که این سخنرانی ایشان سوء اثر دارد 
نخوانم ؟ چشم ، اگر  ":مکارم شیرازي 

من به . اجازه نمی دهید نمی خوانم 
نظر شما و اکثریت احترام می 

: از نمایندگان  اي عده(  ."گذارم
  .») بخوانید آقا، بخوانید 

از  را و خوداین جمله، ا بنا بر    
از اقلیت . اکثریت مجلس نمی داند 

اما او چه . می داند  110مخالف اصل 
 او گفت که اکثریت مجلس، هنوز

به خواندن نوشته اش نکرده، شروع 
سخنرانی او را مضر تشخیص پیشاپیش، 

جمله را ؟ اگر مکارم شیرازي  ه اندداد
نگفته بود و آن جمله اکثریت موافق 

واي سخنرانی را از محت 110اصل 
اکثریت  نوشته شده او آگاه نکرده بود،

چرا  می شد؟مانع از نطق او  چرا
رد ؟ پیشاپیش با  نطق  او مخالفت می ک
 کدام  باز برعهده مکارم است بگوید

را گفته بود که اکثریت را از  جمله 
محتواي سخنرانی او آگاه کرده و به 
مخالفت با خوانده شدنش برانگیخته 

  بود ؟ 
سخنان او ما را از اعتراف او به گفتن  اما

د زیرا، در نآن جمله بی نیاز می کن
و همان معنی  ،متنی که می خواند

باز می   110مخالفت خود را با اصل 
  :گوید 

من این اصل را یک اصل «     
من فکر می . سرنوشت ساز می دانم 

کنم اگر این اصل به همین صورت 
در تصویب شود، آینده قانون اساسی 

آینده انقالب و آینده . خطر است 
و چیزي   خون شهیدان در خطر است

نمی گذرد که فاتحه بقیه اصول مفید و 
سازنده این قانون نیز خوانده  خواهد 

به همین دلیل، سکوت را جایز . شد 
عزیزان و سروران من، . نمی بینم 

دالیل خودم را می گویم و از شما 
کنید و تقاضا دارم این اصل را اصالح 

اما دالیل . مورد تجدید نظر قرار دهید 
فرماندهی کل ( مخالفت من با این بند 

   .»پنچ چیز است ) قوا 
، سوم مخالفت خودلیل دبعنوان      

  : می گوید  مکارم شیرازي
این اصل که نوشته شده با همین « 

 شکل و صورت، در دنیاي امروز اصال 
قابل اجرا نیست و بزرگ ترین دلیل 

قابل اجرا  ،عدم صحت یک قانون
دشمن  درست فکر کنید.  نبودن آنست

به استبداد  در داخل و خارج ما را متهم
یکی از نمایندگان، نگوئید ( می کند 

و ما را ) استبداد بگوئید حکومت فردي 
.  مخالف حاکمیت ملت معرفی می کند 

بهمین دلیل، امام براي خلع سالح 

مردم را به  می کوشد کار دشمن، دائما 
اما این . وسیله خود مردم انجام دهد 

ماده از قانون می گوید همه سرنخها به 
این بهترین دست آویز .  دست ما است

آنها با همین سند . براي دشمن است 
عده اي از علماي دینی خواهند گفت  

در مجلس خبرگان نشستند و یک قانون 
اساسی که پایه هاي حکومت خودشان 

شما .  ی کرد، نوشتند و رفتندرا تثبیت م
شما را . را به خدا قسم این کار را نکنید 
امروز . به خدا قسم این کار را نکنید 

ممکن است مردم چیزي نگویند اما 
فردا این قانون را کنار خواهند 

بخدا این به صالح اسالم . گذارد 
ما . به صالح انقالب نیست . نیست 

حاکمیت ملت را در اصول گذشته 
کاري نکنیم که  .صویب کرده ایمت

حاکمیت مردم یک شیر بی یال و دم و 
خط کشی ها زیر ( » .  سر و اشکم شود

  ).جمله ها از ما هستند 
بدین سان، بنا بر متنی که مکارم      

شیرازي بدان استناد کرده است، 
تکذیب امروز او کذب محض و آنچه 

او آن روز  قول در باره بنی صدر 
بنا بر . است محض است گفته است، ر

نوشته اي که در مجلس خبرگان اول 
مکارم شیرازي آینده  خوانده است، 

 بیشتر ازرا نیز ... اسالم و انقالب و 
 110اصل  .در خطر دیده است  ،تاریک

بی یال و "را ناقض حاکمیت مردم و 
گرداندن آن  "دم و سر و اشکم
سخنانش در . توصیف کرده است
او  57بهمن  14ر  مجلس خبرگان با نظ

  سازگاري و با پیروي امروز او از 
 . ي دارندناسازگار» والیت مطلقه فقیه«

تناقض نظر او در دوران انقالب و 
مجلس خبرگان با نظر امروز او، یکی از 
چند محکی است که در شناسائی 

در . دروغگو از راست گو بکار می آید 
حقیقت، اگر امروز او سخن دیروز خود 

ب می کند، دلیلی جز این را تکذی
ندارد که بنا بر فتواي خود او، 

می باید اتقی و اعدل  "مرجع"
حال اگر  مردم بدانند . مجتهدان باشد 

خطري را خبرگان، در مجلس  آنروز او
و آن پیش بینی پیش بینی کرده 

واقعیت پیدا کرده و با وجود آن، 
  طرفدار امروز 

خواهند ي چون خامنه ایست، » رهبر« 
کسی که !. دگر دیسی را ببین : فت گ

پیشاپیش می دانسته است والیت فقیه 
چه بالئی بر سر مردم ایران خواهد 

آن بال بر سر  امروز و می بیند کهآورد 
امروز  و خودش ایرانیان آمده است،
در  .یم شده استژکارگزار این ر

نه تنها او را اتقی و اعدل  نتیجه،
رصت ند شمرد، بلکه در شمار فهنخوا

اسق ترین ها و قدرت طلب ترین ها وف
او .  ترین ها خواهند دانست   ستپر

می توانست از مزایاي مرجع دولتی 
شدن چشم بپوشد و کسی بماند که این 

و  هروزگار سیاه را پیش بینی کرد
امروز، و . نسبت به آن هشدار داده بود 

بحق هوشمند ترین و اتقی و اعدل 
  .  باشدالق روحانیان و مرجع علی االط

درس «  کتاب  اما بنا بر متنی که از     
نقل شد، بنی صدر در مقام » تجربه 

ابراز حسن نیست، به استناد مخالفت 
، احتمال 110مکارم شیرازي با اصل 

او از روي  ه است کهزیاد می داد
آنچه بنی . عقیده سخن گفته است 

آبان  14صدر گفته است با نظر او در 
در  110 او با اصل و با مخالفت 57

دلیلی . مجلس خبرگان تناقض ندارد 
در مقام ستودن مکارم هم براي اینکه 

نسبت  اوقولی را به  ،به دروغشیرازي، 
  .   ه استدهد نداشت

اما تکذیب امروز مکارم شیرازي     
  :تصدیق چند امر است 

و نه در مجلس  57آبان  14نه در   – 1
قیده ع روياز  ، مکارم شیرازيخبرگان

چون کسی نبوده . سخن نگفته است 
در مقام  ،است که بی گدار به آب بزند

واکنش نسبت به افکار عمومی  آن روز 
امروز افکار . ، اظهار نظر کرده است 
مردم صحنه . عمومی بکار نمی آیند

گفتار سیاست را ترك گفته اند و او 
قدرت  رابطه بادر وکردار خود را، 

فدار والیت طرتنظیم کرده و حاکم، 
احتمال  گرچه. مطلقه فقیه شده است 

 –می رود تکذیب نوشته آذري قمی 
روزي دلیل  را   - که ربطی به او ندارد 

مخالفت خود با والیت مطلقه فقیه  به 
و بگوید از این نظر تکذیب قلم آورد 

کردم که باور نمی کردم یک روحانی 
توانسته باشد با والیت مطلقه فقیه 

  .  باشد  موافقت کرده
فلسفه ارسطو و   وقتی فلسفه راهنما، – 2

روش راهنما، منطق صوري می شود، 
دروغ گفتن و بنا بر توقع قدرت، تغییر 

روش دین ساالران می   رأي دادن،
 از این رو است که خمینی نیز. شود 

روان دروغ می گفت و بی  مثل آب
امروز حرفی را می ": پرده می گفت 

فردا خالف آن را  زنم و اگر الزم شد،
  .  "می گویم

روش عمومی عقل قدرتمدار   -  3
با فلسفه ارسطو که . تخریب است 

فلسفه قدرتمداري است و با منطق او 
که بکار فریب می آید، عقل قدرتمدار 
: جز تخریب نمی تواند و نمی کند 

پرسش و پاسخ حمید احمدي و بنی 
بنا بر ستودن مکارم شیرازي و   صدر،

اما در تهیه . خواندن او است باورمند 
تکذیب نامه مکارم شیرازي، بنا بر 
تخریب بنی صدر و پاداش نیکی او را با 

دروغی بس  با گفتنبدي دادن، آنهم 
  . استفاحش 

  
تکذیب نوشته آذري قمی از سوي  *

  :مکارم شیرازي 
  

مکارم شیرازي الزم دیده است      
که آذري قمی نوشته  کند تکذیب

قیه می تواند توحید را نیز ولی ف"است 
این تکذیب نیز دورغی .  "تعطیل کند

زیرا آذري قمی . فاحش است 
نوشته )  1368تیر  19رسالت  روزنامه (

  :است 
ولی فقیه تنها این نیست که صاحب " 

اختیار بالمعارض در تصرف اموال و 
باشد، بلکه اراده او  نفوس مردم می

حتی در توحید و شرك ذات 
ی نیز موثر است و اگر بخواهد تعال باري
تواند حکم تعطیل توحید را صادر  می

نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و 
یا در پرستش محکوم به تعطیل اعالم 

  !البته بطور موقت  ".دارد
دانستنی است که مهندس بازرگان و  

،  در ) 1368مرداد  30( نهضت آزادي 
صفحه اي، به گستاخی آذري  5نامه اي 

می اعتراض کردند و نسبت به بالها ق
بر سر مردم » حکومت فوق خدا « که 

  .و کشور خواهد آورد  هشدار دادند 
سود مکارم شیرازي در تکذیب یک اما  

آیا حدیث منقول از  حقیقت چیست ؟
قول امام صادق را نشنیده یا نخوانده 

هرکسی که سخنی را  نه از روي : است 
ید، به عقیده که از راه مصلحت بگو

  زودي، بعنوان دروغگو رسوا می شود ؟
  
  
  
  
  

  تکذیب هاي مکارم شیرازي چه می گویند؟ 
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 2008 مارس  16تا   3  ا ز
 

 1386  اسفند  26تا   13  از   692شماره  
  

   

در کنار مسجد در عصر پیامبر روي    
 ،سکویی که با خاکستر مفروش شده بود

زندگی می کردند و لذا به آنها اصحاب 
اعم  ،بوجود آمده اند) ه می گفتندفّص

وجمع این  "مذهبی"و یا "ملی "از 
و چه  "ملی مذهبی "دو  واژه بنام 

راست، با پسوند وپیشوند چپ و چه 
اصول گرا و  مشارکتی و مجاهدین 

نهضت متاسفانه ... انقالب اسالمی  تا 
و نیز آن عده از این  آزادي ایران

جمع که بنا به مثل معروف، هم از توبره 
 ، و دستیارانمی خورند و هم از آخور
و انواع دیگر،  و هم نظر ها از این نوع

خود را فعالیتهاي در خارج از کشور، 
مدتی است که آغاز کرده و هرچه به 
روز موعود نزدیک می شود، دوندگی 

راه  و از اینیافته است  آنها نیز افزایش
را  "تون  تابی"براي خود شغل 

از طرفداران و اعضا و   ،برگزیده
وابستگان به حزب و گروه و سازمان 
خود به عنوان هیزم براي گرم کردن 

شتم و دیگ حمام انتخابات مجلس ه
اصوال همه انتخاباتی که توسط نظام 
والیت فقیه براي مردم تحت عنوان 

هر از چند ماهی راه  "تکلیف شرعی "
و البته . می اندازند، استفاده می کنند

هر گروه و حزب و سازمانی با واژگان 
وظیفه . و  ادبیات مخصوص به خود 

که موظف  "تون تابی"اینها چونان 
راي خود است بعنوان شغلی که ب

برگزیده، همه وقت با ریختن هیزم در 
گذشته، و بعدها  نفت و گاز 
والکتریسیته، دیگ و دستگاه آبگرم کن 

را  آنگونه گرم کنند نظام حاکم  حمام 
و گرم نگاه دارند و با شستن و خشک 
کردن لنگهاي مصرف شده، دوباره 

ی که به حمام حاکمانمورد استفاده 
ن میان این در ای. دهندمیروند قرار 

با بقچه و بی   "دالالن"و  "تون تابها"
بقچه نظام  با عشوه گري براي آنکه 

قدرت نظام  اي از سفره بتوانند ته سفره
پلید والیت مطلقه را بدست آورند، به 
تبلیغ مردم براي شرکت کردن در 

به برپایی جلسات و سخنرانی  ،انتخابات
در داخل و عده اي هم به پاداش 

، براي تبلیغ و کشور ج ازاجازه خرو
 درتوجیه چرایی شرکت در انتخابات، 

با شرکت در مجالس و  ،خارج کشور
محافل ایرانی که برایشان تشکیل داده 

گرم  هیزم کشی و می شود، به
نگهداشتن تنور انتخابات مشغولند و 
بخشی هم از طریق رسانه هاي ایرانی 

ج از کشور به دفاع از استفاده ردر خا
و انتخابات به عنوان  نتخابحق ااز 

 یک حق شهروندي و اصول دمکراسی
 به مصاحبه با این رسانه ها مشغول
هستند و البته با مغلطه کاري وگرد 
وخاك کردن فضا در ذهن مریدان 
خود، هرگز توضیح نمی دهند که آیا 

یک وسیله براي رسیدن به  حقاین 
دموکراسی است ویا فقط هدف و 

   اگر غایت دمکراسی است؟ و
غایت دموکراسی و حق گرفتن 
سرنوشت خود با حضور نمایندگان در 
یک مجلس شورایی با هر پسوند و 
پیشوند دیگري بر آن مشارکت در 
سرنوشت خودشان است، پس چرادر 
همین کشور با این نظام حاکم که به 
قول شماها و خودشان بطور متوسط 
اقال هر یک و یا دوسالی یک انتخابات 

ه و مردم در پاي صندوقهاي برگزار شد
راي نمایندگانشان را انتخاب کرده اند 
و به مجلس و ارگانهاي دیگر ساخته 
نظام فرستاده اند، این نمایندگان بر 
خالف مسیر و خواسته ها و بر ضد 
دموکراسی، این ملت را از حقوق 
انسانی و شهر وندي اش ساقط کرده و 
نکبت و فقر و عدم امنیت سیاسی و 

عی را براي آنها رقم زده اند و اجتما
در نهایت از آنها بصورت هیزم براي 
سوزاندن استفاده می کنند؟ مگر در 

تعدادي از این کشورهاي با رژیم 
سلطنتی و یا جمهوري که هر کدام به 
مثابه یک ولی فقیه مطلقه بر مردم با 
استبداد حکومت می رانند انتخابات 
و   برگزار نمی شود؟ که البته می شود
 بیشحتا میگویند و اعالم می کنند که 

در صد مردم هم در انتخابات  99از
شرکت نموده و جناب دیکتاتور را 
براي چند سال ویا تا آخر عمر با سالم 
صلوات وشادي وپایکوبی و پخش نقل 
و نبات انتخاب کرده اند تا او به میمنت 
و مبارکی همچنان حقوق انسانی آنها را 

در این میان البته .  !!لگد مال نماید
یم هم ژرسابق همکاران نظري و فکري 

غیر اسالمی اسالمی ودر پوشش چپ و 
یک باره پی برده اند که ه از آنجا که ب

سال  29انقالب عجب ذقنبوتی بود که 
پیش نوش جان کرده اند و یا اصال چرا 
از روي نادانی و حماقت به مبارزه 
مسلحانه و بی مسلحانه علیه رژیم 

 ست یازیدهلوك و وابسته پهلوي دمف
اکنون به روش اصالحات و  اند،

 تغییرات گام به گام و مبارزه مدنی
روي آورده، تبلیغ  بصورتی مبتذل

در انتخابات در رژیمی را  مردم شرکت
مردم ایران حق  ،می نمایند که در آن

آزاد نمایندگان خود، جز آنچه  نتخابا
 نئچند جنایت کار و خا ،رژیم کودتا

در شکل وشمایل عبا و را به ملک وملت 
و  از قماشقبا و عمامه و یقه والیتی 

و  ندارند معین کرده جنس خودش 
مردم باید به این گل خرزهره ها و 

و براي اینکه . خارخاسکها راي بدهند 
خاك در چشم مردم ایران بپاشند و 
آنها را در ادامه انفعال نگهدارند، دسته 

وشاب را با هم و د اي از آنها، دوغ
اگر خود را مخالف مخلوط کرده و 

  بازماندگان نکبت بار پهلوي و پهلوي 
یانت پیشه خنوکر صفت و  فرقهو  طلب

  در یوزه رژیم جنایت کار صدام در و 
نوکر حلقه بگوش  ،گذشته و اکنون

 میدانند وخود حکومت بوش و اسراییل
طرفدار رژیمی جمهوري قلمداد  را

بله چون گروه ": میکنند می گویند
 ،ه وامانده رجويفرقپهلوي طلبها و 

انتخابات را تحریم می کنند، بنابراین 
یی و آنها !!نباید انتخابات را تحریم کرد

را که به حق و با استدالل موافق 
در کنار همان دو  تحریم هستند را

دسته هایی قرار می دهند که دسته و 
به هنگام تهدید بوش وحکومتش به 

ی به ایران، به نام جمهوري حمله نظام
خواه و سلطنت طلب از دسته و افراد 
منفرد مزدور وخائن، به عنوان 

مرتب   نظام والیت فقیه" آلترناتیو"
همایش و کنفرانس مطبوعاتی تشکیل  
میدادندو هنوز نیز منتظر اشاره و اوامر 
 !.اربابان خود هستند تا به سر بدوند

ولی در خود این بزرگی و کرامت 
فس را ندارند که براي مردم بگویند ن

آن دسته از سازمانها و شخصیتهایی که  
 و امثالهم وابسته به دو گروه کذایی

نیستند و همه عمر با اعتقاد به دو اصل 
اساسی آزادي و استقالل در ایران و 
خارج از ایران زندگی می کنند و به 
مبارزه براي استقرار این اصول ادامه 

یلی براي تحریم می دهند، چه دال
همگانی و قاطع انتخابات قالبی در این 

در عوض دائم  . رژیم ارائه می دهند؟
به سانسور و یا جعل نظرات این گروه و 

 .شخصیتها مشغولند
الزم است این گروهها و اشخاصی که  

می نخود را معتقد به والیت مطلقه فقیه 
خود را ملتزم به نظام و  لیدانند و

می می دانند که در قانون اساسی رژی
 1357سال که از انقالب  29طول این 

هرچه حقوق مدنی و  ،می گذرد
اجتمایی ملت، حتا در قانون اساسی 
تحریف شده  مجلس خبرگان که به 

، اولین کودتا رعقیده نویسنده این سطو
یکی بعد از بر ضد ملت ایران بود را 
اند تا آنجا که  دیگري نقض و لغو کرده

ردم فقط نقش هیزم را امروز براي م
ا زیر دیگ و تنور قائل هستند تا آنها ر

انتخابات دیگري از  و انتخابات قالبی
این قبیل بسوزانند، بگویند که چه گلی 

 زدهبه سر این ملت بعد از اینهمه سالها 
د که همه وقت در توجیه لزوم نا

شرکت در نمایش انتخابات این رژیم 
ی دالل شغل به ،مفلوك وجنایت کار

ازاین راه بشما حق حسابی   تا دنمشغول
بصورت خشکه و یا خدماتی بپردازند؟ 
معلوم می شود که شما هم در حقیقت 
مردم را هیزم و یا وسیله گرم کننده 
دیگري می دانید که باید در زیر دیگ 

ب گرم کن حمام و یا تنور نانوایی آ
تا در  ،رژیم روضه خوانها بسوزند

ان و عامالن آمر ،گرماي حاصل از آن
قتلها و جنایتها، در حمام گرم و بخار 

خابات، از خود ازاله کثافات کرده انت
بعد از نا مردمی هایشان کنند و  حاصل

از شما دالالن به عنوان لنگی  ،شستشو از
به بستن بدن عریان جنایتهاي خود در 
برابر افکار عمومی مردم دنیا استفاده 
بات نمایند و از تنور داغ شده انتخا

براي خود   شماها توسط هیزم گذاري
د براي ادامه جنایت و از بین ننانی بپز

  .بردن هستی و حیات این ملت
آخر شما که دیدید در همان مجلس 
اول هم بعد از کودتا، وقتی به بهانه 
این که شما از طرف ملت نمایندگی 
دارید تا پایان دوره نمایندگی تان در 

و  ،یدمجلس از حقوق آنها دفاع کن
یم هم تازه به درندگی و جنایات ژر

خود شتاب بخشیده بود و  قبضه کردن 
در دست  همه اهرمهاي قدرت را

نه تنها از حقوق ملت که سهل  ،تنداش
ی خود عاست از حقوق انسانی و اجتما

در هر  هان آنیز نتوانستید دفاع کنید و 
فرصتی به سر شما کوفتند و با وقاحت 

تا به  ه شما هم منکر جمعیت و گرو
به عنوان یک گروه ملی و امروز 

اسالمی شدند و رهبرشان نیز با سالوس 
بازي و ننه من غریبم بازي قسم خورد 
که از اول با سپردن مسولیتها بدست 
شما مخالف بود و البته نگفت که آن 
موقع می دانست که آن روضه خوانها، 
الف را هم از دسته بیل تشخیص نمی 

ان روضه خوانها، از دهند و بقول هم
امور و اصول حکومتی و دولتی هیچی 
سرشان نمی شد و از طریق کمک شما 
و معاونت و خط دهی توده اي ها و 
 چپهاي وا بسته رنگ و وارنگ، توانستند

به عنوان چوب زیر بغل مرده  از شما
خودشان استفاده کنند و  با ادامه جنگ 

ساله در خدمت بیگانگان، استبداد  8
منحوس خود را قوام بخشند تا  خشن و

به امروز که از آن ملت هم که مدعی 
ولی نعمتشان هستند، بعنوان  مردم، اند

  .هیزم استفاده کنند
جا دارد که به نسل جوان که باالخره    

یم ژروزي حقایق را چه شما و چه ر
متقلب و کذاب کنونی بخواهید یا 
نخواهید، درك خواهد کرد، البته اگر 

ز خواب خرگوشی بیدار کند خود را ا
بگویید چرا آن زمان  ،که خواهد کرد

که طشت رسوایی و جنایت این رژیم 
با محکوم شدن در دادگاه میکونوس 
برلین از بام افتاده بود و عنقریب بود 
که نسل جوان ایران خود را از یوغ 

این رژیم برهد، با  و جنایاتستمکاري 
آن رژیم منفور هم صدا و هم آواز 

در محکوم کردن ایرانیانی که  و یدشد

با گفتن و شهادت حقایق در دادگاه در 
و  دن این روضه خوانها پی برچی

و کتل شان  همراه با علمهمکارانشان،  
پاشیدن در چشم نسلی  با خاك. بودند

از یک زندگی پویا و ت که می خواس
در آزادي و برخوردار، سازنده 
عی همراه با عدالت اجتمارشد استقالل 

با کمکهاي مالی و تبلیغاتی  ،زیست کند
غرب که منافع خود را در چپاول و 
غارت منابع و ثروتهاي طبیعی و 

ي انسانی ایران میداند، روضه هانیرو
با نقاب  به نام خاتمی، ،خوانی را

و لبخندي آزادي و استقالل خواهی 
گرده این ملت سوار بر  چهره، برملیح 

ه در کردید که خود اعتراف کرد ک
حقیري » تدارکاتچی « این رژیم جز 

در خدمت والیت مطلقه بیش نبوده و 
  .نیست

ماهها بهنگام انتخابات ریاست جمهوري 
کودتا، در گفتگوهاي خود به تکاپو 
افتادید و با جانیان سابق و همانها که 
سالهاي در قدرت بودنشان، همراه با 
اصولگرا و کار گزار و خط امامی و بی 

ا و مابقی ملت را از حقوق امامی، شم
سیاسی و اجتماعی محروم کردند تا 
فرزند خلف این رژیم وکفش جفت 
کن و آبدارباشی آستان والیت مطلقه 

 از صندوقهاي انتخابات کذایی فقیه را
حق بنا جمهوري تا رئیس .بیرون آورند

که هنوز  دملتی بزرگ و با تاریخ گرد
الفباي سخن گفتن را هم نمی داند و 

هوش و حواس کاسبکارانه و  همه
بازاریش، زمینه سازي براي ظهور ولی 

و فقط بدرد همان نوحه !! عصر است 
خوانی و سینه زنی در جمع حزب 
مداح ها و روضه خوان هاي هیئتی می 

آنها را در کسوت دانشجو جا  خورد که
بنشیند و براي آنها دروغهایی  زده اند،

 بهم ببافد که در سفرهایش در داخل و
خارج چه شق القمر هایی فرموده 

  .!است
و امروز دوباره با آنها که با زدن نقاب  

... اصالحگرا و مشارکتی و اعتماد ملی و 
یگر  نرد در پوشش اسامی بی مسماي د

می بازید که شاید از کاله  قدرت  عشق
تکه نمدي هم نصیب شما گردد و 
حداقل به شما اجازه دهند که بتوانید 

 اد شدن دفتر و دستک تان،با آز دوباره
 .رسما به فعالیت جمعیتی خود بپردازید

غمش و و یا آن دیگري که همه هم 
این است که حسینیه اش را گرفته و 

ا که بسته اند و کسی نمی پرسد شما ه
در فقر و  بقول خودتان تا وقوع انقالب

بی مالی بسر میبردید و شکم خود و 
 شککماست و خانواده تان را با نان و 

سیر میکردید، چگونه بالفاصله بعد از 
ار و خانه دار و ملک انقالب حسینیه د

که شدید؟ و چون الحقان ... .دار  و 
برخی از آنها هم در نزد شما افتخار 
طلبگی داشته و در محضر شما تلمذ 

عدم  به خاطر از روي عناد وکرده اند، 
همکاري شما با آنها، ناحق شما را گرفته 

ده اند، اسالم عزیز به و تصاحب کر
خطر افتاده و اگر دوباره اموالتان را 
برگردانند نظام یک نظام بر حق و 

همه اش لذا و مردمی خواهد گشت؟ 
کمدي تحت سنفونی خواب آلود و 

استفاده از حقوق مدنی و   مسخره
   ،دوري از خشونت و انقالبی گري

مردم را به گدایی براي اینکه مافیاهاي 
شرایط  و امکان سهیم مالی وسیاسی 

شدن شما از نمد قدرت را از طریق 
به ادامه  نوعی انتخابات صوري بدهد

  .!!تحقیر فرا می خوانید
بس کنید و تن به تحقیر بیشتر خود و  

با اینکار . ملت در برابر این رژیم ندهید
در  را هم که ي معنوي آن سرمایه ها

کسب  دوران مبارزه با استبداد شاه
و احترام ملت رد اعتماد کرده و مو

بیش از این به حراج  قرار گرفته بودید 

خانمها و               .مسپاریدو به تاراج این جانیان 
یکی از پیروان بازرگان آقاي  !آقایان

از بزرگ که شما خود را  مصدق 
، خفت و حقارت پیروان آنها می دانید

عمد وغیر عمد و اشتباهات  را نپذیرفت
نظام  استبداددر مماشات با خود را هم 

به گردن  والیت فقیه و جنایت کار،
گرفت و خود قبل از اینکه دیگران به 

خود  اشتباهات بپردازند، به نقد ونقد ا
ت خود ااشتباه تا پایان عمر، پرداخت و

را تکرار نکرد ولی شما به تکرار 
 اعالمیه می. اشتباهات خود مشغولید

در  دهید و شرط و شروط براي شرکت
و وقتی هم می  می گذاریدانتخابات 

بینید که رژیم وقعی به شرایط شما نمی 
که متهمتان می  ،سهل است ،گذارد

کند و با هوچیگري تهدیدتان می کند 
که در خدمت بیگانگان هستید و در 
ارتباط با دشمنان خارجی و بعد که به 

ماستها را کیسه کرده و  ،ی میکندشما پخّ
توجیهاتی خود  ، زبونی با تردستی و

یم می شوید و به ژرضا کننده، رام ر
و هیزم  "تون تابی"شغل شریف 

که هیزمش مردم ایران (گزاري 
زیر تنور انتخابات ولی فقیه ) هستند

فرموده، همچنان مشغول می شوید تا 
بازي و تئاتر مشمئز کننده انتخابات به 
پایان برسد و رژیم نان خود را پخته و 

ار عمومی مردم دنیا با در مجامع و افک
بوق و کرنا بگوید انتخابات کامال آزاد و 
با حضور و فعالیت انتخاباتی مخالفین 

و از بد روزگار، غرب !! انجام یافته است
هم براي ادامه غارت اموال و ثروتهاي 
ملی و متعلق به ملت ایران، همین را 
می خواهد براي بستن صداي اعتراض 

ه جنایاتی ملت هایشان در اعتراض ب
که همه روزه در مورد همه اقشار ملت 
ایران از سوي رزیم والیت مطلقه 

  .اعمال میگردد
و باالخره روي سخن من به همه 
آنهایی است که در داخل و خارج به 

رژیم  این داللی باحقوق و بی حقوق
  مشغولند و بعضی نیز با استتار شدن و جا 

 به اصطالح زدن خود به عنوان
، در خاك "وپوزیسیونمخالف و ا"

پاشیدن به چشم مردم ایران و بیان 
نظرات غیر شفاف در به عقب انداختن 
زمان رسیدن مردم ایران به آزادي و 
زیست در خور یک انسان آزاد و بالغ 

 ه داللی و تون تابی مشغولند و بهب
شرکت کردن مردم  ضرورت  توجیه

در انتخابات و مخالفت با یک تحریم 
آسیاب جنایات رژیم  عمومی، آب به

  .میریزند
از این  کها می گویم شمبه 

خدمتگزاري به رژیم نصیبی نخواهید 
داشت و  رژیم از شماها نیز فقط در 
حد استفاده بعنوان هیزم کش و هیزم 
جمع کن و تون تاب براي گرم 

حمام رژیمش و  نگهداشتن تنور و دیگ
ا به عنوان لنگ براي استفاده از شم
یمش براي ادامه ژر پوشش کثافات

جنایات بیشتر که خود شما نیز جزء 
بر شما منت  ،خواهید بود آن قربانیان

از شما استفاده  خواهد گذاشت و
پس بایسته و در !. نه بیشتر خواهد کرد و

خور کرامت نفسانی و انسانی شماست 
که با آنها که باورمند واقعی به استقالل 
و آزادي و کرامت انسان هستند و 

ی امتحان با ملت بودن و براي شیرین
احقاق حقوق ملت مبارزه کردن را 

نوشیدن جام زهر تلخ قدرت  بجاي
پرستی و زور گویی و جنایت پیشگی و 

ودن پس داده اند، همراه و بر ملت ب
  شوید و با بیان شفاف و  صدا هم 

سانسور جو سنگین روشنگرانه و شکستن 
و گفتن حقیقت و نه قربانی کردن 

پاي مصلحت، در بسیج  حقیقت در
  همگانی مردم در تحریم این انتخابات 

  15صفحه                                          

   !!و هیزم هاي  زیر دیگ و تنور انتخابات "تون تابها"
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و هیزم  "تون تابها"
هاي  زیر دیگ و تنور 

  !!انتخابات
  

فرمایشی و قالبی و همه انتخابات دیگر 
این رژیم مفلوك پرور و نوکر بیگانه 

ا بکوشید و یک صدو سفله پرور ساز، 
می بینیدچگونه پرورش یافته ها !. شوید

و همکاران آن رژیم بازهم پس از به 
اصطالح آگاه شدن و مخالفت کردن 

شت و ابا یاران دیروزخود و  بعد بازد
زندانی و شکنجه شدن توسط دوستان و 

  افکار همکاران سابقشان، وقتی هم
عمومی براي آزادیشان بسیج می شوند 

نها میگردد، یم مجبور به آزادي آژو ر
به دنیاي خارج از ایران  ي خود راتا پا

می گذارند که  مردمش از گونه اي 
آزادیهاي سیاسی و اجتماعی نسبی 
برخوردارند، بالفاصله به خدمت 
حکومتهاي آزادي ستیز و غارتگر در 
می آیند و استخدام می شوند در رسانه 
هاي سرمایه گزاري شده توسط 

ی و هاي سلطه گر امریکایحکومت
یم ژاروپایی بر ضد ملت ایران و نه ر

و  "سیاسی"ایران، به عنوان تحلیل گر 
بد و بیراه وتوهین به خود و ملت در 

و یا با دریافت  ناسزا گویی به انقالب
در  "تحقیقاتی"یک بورس به اصطالح 

برضد خود و ملت ایران  ،دانشگاهی
در نفی  داد سخن سرایی می دهند

ان زمانی مقدس انقالب و هرآنچه برایش
  ! و راهساز بود

و وقتی از آنها خواسته می شود که از 
  گذشته و کارهاي مشعشع خود در رژیم 
روضه خوانها بگویند و اکنون که در 
فضایی به نسبت آزاد هستند و از امنیت 

جانی برخوردار، حقایق را در نسبی 
 ،مسلخ مصلحت ذبح نکنند، فریاد میزنند

و  !!. نبودم کی بود کی بود من اصال
قفلی میزنند به صندوقچه مغز خود در 
همه سالها ي ماضی و قفلی بزرگتر به 
صندوقچه حافظه یکی دو سال اول 

خود در بعد از انقالب و فعالیتهاي 
خوش رقصی هایشان در سوق دادن 

و بدین وسیله !! به جنایت رژیم جالدان
کمک می کنند به طوالنی شدن عمر 

ه یغما بردن نظام مطلقه فقیه و ب
 ،ثروتهاي نسل فعلی و آینده ایران

توسط این روضه خوانها و نوحه خوانها 
کت وشلواري و یقه والیتی  همکارانو 

  .  حقیرآنها
روي سخنم با شما آحاد ملت ایران و 

  .گروهها و شخصیت هاست
شما مردم ایران می بینید و همه روزه 
شاهدید که چگونه زندگی و گذران 

شما سخت کرده اند و از زندگی را بر 
شما در حد هیزم بودن و سوختن زیر 
تنور و دیگ حکومتشان استفاده می 
کنند و با قیم شمردن و صغیر و یتیم 
دانستن شما و سوء استفاده از ایمان و 
اعتقادات شما با بافتن راست و دروغ 
براي شما تکلیف شرعی می سازند و از 
 شما می خواهند همچون صغیر و فقیر و

 "فتواي شرعی"سفیه، هر زمان که آنها 
براي شما صادر کردند، به حکم وظیفه 
و تکلیف شرعی باید به پاي صندوقهاي 
راي بروید تا آنها بدست خودتان قیمی 
ناالیق تر از خودشان را به عنوان اصلح  
براي شما انتخاب و از صندوق به در 
آورند تا چند سالی دیگر رمق از رمق 

ا حضور ظاهري شما وبا ب. شما بکشند
شامورتی بازي و تقلب، یک کفش 
جفت کن والیت مطلقه و نوحه خوانی 
را به عنوان رئیس جمهور بر شما 

گماردند تا با وعده آوردن نفت بر سر 
سفره شماها، آن خورده نان و پاي 
مرغی را هم که براي قوت الیموت 
خود داشتید به غارت ببرند و به شکم 

یري ناپذیر روضه همیشه گرسنه و س
خوانی مثل علی خامنه اي و اعوان 
وانصارش و شرکتهاي غارتگر و رانت 

مافیاهاي   خواران داخلی و خارجی و
نمی دانم خداي . نظامی و مالی بریزند

نخواسته به صورت شما مردم خاك 
مرگ پاشیده اند که همچون اشباه در 
حرکت هستید و الم از کام بر نمی 

هم که این حقارت را آورید و به آنها 
بر نمی تابند و لب به اعتراض می 
گشایند فقط بی تفاوت نگاه می کنید و 
می گذرید و می گویید به ما چه؟ جاي 
تاسف نیست که دیگر کشورها که از 
شما و انقالب شما الگو گرفتند و خود را 
از دست رژیمهاي دیکتاتور و واپسگرا 
 رهانیدند و با هوشیاري ریش وقیچی را
بعد از موفقیت، بدست دولتمردان و 
نمایندگانشان ندادند تا هر جور که آنها 
و .اراده کردند از آنها هیزم بسازد

برایشان فقط تکلیف شرعی صادر کنند 
تا در خدمت قدرت پرستان حکومتگر 

باید لختی به خود آیید و . در آیند
بیندیشید تا مگر خود را از این 

یید و به اختاپوس ننگ و خواري بیاسا
فرزندانی که چنین در . چاره بر خیزید

دامان حقارت پذیر و مسخ شده شما و 
معتاد به ترس و سرکوب و حقارت 
بزرگ شوند، از شما مواخذه خواهند 
نمود که چرا زمینه ساز و رضا دهنده 
به پذیرش ننگ پیروي از جماعت 
روضه خوان و جنایتکاري شدید که در 

و آیت اهللا و پوستین دروغین ولی فقیه 
حجت االسالمی، هم آبروي دینی را 
ببرند که می خواست شما از کرامت و 
بزرگواري در خور یک انسان 
برخوردار و در بینهایت کمال و بیکران 
آزادي روح، نشانه هاي خدا بر روي 
زمین باشید  و با دیگر هموطنان خود 
از هر دین و مرام و مسلکی در سرزمین 

تبعیض نژادي و  محل سکونتتان بدون
مذهبی به عنوان انسانهاي حقوقمند و 
داراي حق و مشارکت در رهبري 
جمعی جامعه، در کنار هم زندگی 

  .کنید
و  "روشنفکري"و شما که کباده 

اگر بر دوش دارید،  "سیاسی بودن"
آزاده و آزادمنش هستید و براستی دل 
در گرو میهن و ملت دارید از به در 

و  انبیگانگ در آمدن خدمت
خود را آزاد کنید  جنایتکاران داخلی،

و به گفتن حقایق و بیان شفاف خواسته 
هاي ملت که زیست در آزادي و 

و آن اصولی بود که  استقالل است
براي استقرارش مردم ایران در سال 

زبان  یک پارچه بپا خواستند،1357
و در یک مبارزه  بگشایید و بنویسید

 شیدهمگانی و منسجم شرکت داشته با
و پیگیر به انجام  که اگر چنین کنید

رساندن این خواسته با همت و 
 همراهی ملت ایران بگردید، بی شک،

آینده، از شما ونسلهاي نسل آزاد شده 
بخاطر آزاد شدن و آزاد کردن نسلهاي 

قدردانی و به نیکی یاد حال و آینده، 
  بدین امید  . خواهد نمود

  
     
  
  
 

  تقاص اصالح طلبان
  یف رهبريو تضع

  
حجت االسالم ابراهیم رازینی رییس 
هیات نظارت بر انتخابات استان تهران 

دالیل ": به خبرگزاري ایسکانیوز  گفت
برخی عدم صالحیت ها را نمی توان 

اما درادامه به ذکر . "علنی بیان کرد
: آن دالئل می پردازد و می افزاید

اصالحاتی که دشمن از آن دم می "
یه و یا کم کردن زند حذف والیت فق

اختیاراتشان است ولی اصالحاتی که 
مد نظر ماست به تعبیر مقام معظم 
رهبري اصالحات اصولگرایی است و 

در اوایل انقالب با . به تایید دین است
مختصر مسامحه مردم نتیجه اولین راي 
انتخابات ریاست جمهوري بنی صدر 

سال نباید آن همه  30شد، دیگر بعد از 
  ."کرار کردخسارت را ت

پس چکیدة کالم آقاي رازینی اینست 
می خواهند اختیارات که کسانی 

درون نظام  والیت فقیه را کم کنند در
جائی ندارند و اساس رد صالحیت ها 

به عالوه دلیل . همین موردبوده است
کودتاي  سی سال پیش را هم مخالفت 
هاي آقاي بنی صدر با استبداد همین 

  .والیت فقیه می داند
اما سایت آفتاب وابسته به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از قول 
ابوالقاسم رئوفیان به تشریح سخنان 

  وي : رازینی می پردازد و می نویسد
نظارت بر انتخابات را یک امر هدفمند 

نظارت، وسیله ": دانست و گفت
ها و حقانیت  دستیابی به واقعیت

  . "شود محسوب می
خط امام پس بنا بر اعتراف عضو پیروان 

و رهبري، نظارت استصوابی ابزاري 
هدفمند براي پاسداري از استبداد 

و حذف ) حقانیت(والیت مطلقه 
ابزاراعمال حق حاکمیت مردم در 

) واقعیت ها(تعیین سرنوشت خودشان
  .می باشد

همچنین سایت آفتاب از قول مصطفی 
درایتی، عضو شوراي مرکزي جبهه 
هیم مشارکت در پاسخ به اظهارات ابرا

خروجی مردم "رازینی مبنی بر اینکه 
، "صدر بود در نبود نظارت، بنی

آنچه که به عقیده من از این ":گفت
شود این است  جمله به ذهن متبادر می

کنند وظیفه دارند  اي تصور می که عده
براي مردم و به جاي مردم تصمیم 

  ."بگیرند
کمی تأمل در سخنان به حق مصطفی 

صمیم گرفتن درایتی روشن می کند ت
، همان کودتاي خرداد "براي مردم"

است، و  "دخالت استصوابی"یا  1360
نظارت  "به جاي مردم"تصمیم گرفتن 

استصوابی است که بنابر ادعاي رازینی 
براي پیشگیري دخالت استصوابی 

) بستن مجلس یا حذف رئیس جمهور(
  .برقرار شده است

اکنون که پرده ها توسط کارگزاران 
زده شده اند، بر اصالح طلبان نظام کنار

معلوم میکند موقعیتی که درآن 
گرفتارآمده اند، ادامۀ همان کودتائی 
است که خود در انجام آن شرکت 

جستند و بهزاد نبوي هنوز در مجلس 
نتیجۀ . ششم به آن افتخار می کرد

، "دخالت استصوابی"طبیعی کودتا یا 
یعنی تقابل با رأي مردم، برقراري 

ت استصوابی توسط قدرت همین نظار
مافوق مردم، منجمله اصالح طلبان 
است که این بار خودشان را طعمۀ 

به سخن دیگر آنها با . خود کرده است
کردار گذشتۀ خود، خودرا مشمول 

  . پس دادن تقاص کرده اند
نیک که بنگري، می بینی دراین مورد    

اینان به . حق با اصولگرایان است
، شما که در اصالح طلبان می گویند

باما هم صدا بودید  60کودتاي خرداد 
که والیت رااز آن ولی فقیه می 
دانستیم و به مصاف راي مردم رفتیم، 
نباید اکنون تغییر رویه بدهید و 
خواهان شراکت با والیت مطلقه در 

این گفته، دردرون نظام، . قدرت باشید
از جنبه اي سخنی درست و بجا به نظر 

نکه، تازمانی فردي توضیح ای. می آید
دردرون این نظام است و آن را قبول 
دارد و به این قانون اساسی اعتقاد 
دارد، باید به آن عمل کند و اگر با آن 
به مخالفت ایستاد، بر طبق همان قرار 
ومدارحذف وکودتا که جناح هاي 
مختلف درون نظام با یکدیگر بسته اند 

به قول محمدرضا . حذف می گردد
ب رئیس مجلس، اگر اصالح باهنر نای

طلبان زنده هستند، دلیلش رأفت 
اسالمی است، یعنی آنان را حتی از 

پیام . حق حیات هم محروم میکند
ابراهیم رازینی به اصالح طلبان 

به آنان . یادآوري همین مطلب است
یادآوري می کند، درنظامی که خود 
براي مقابله با منتخب مردم شب و روز 

غول بودید وبه رهبر به دسیسه چینی مش
وقت مراجعه می کردید و او را به 
کودتا تشویق می کردید تا بتوانید به 
دور از ارادة مردم به قدرت چنگ 
زنید، نباید به تضعیف رهبري بپردازید، 
. در غیر این صورت حذف می شوید

حق با  اصولگرایان است زیرا، نظامی 
که با حذف ابزار اعمال حق حاکمیت 

نوشت خویش شکل گرفته مردم برسر
است، باحضور دوبارة ارادة مردم، 
درپی یک انتخابات آزاد، نخواهد 

خود اصالح . توانست برجاي بماند
طلبان هم به این امر کامال واقف هستند 
زیرا درزمانی که دوقوه رادراختیار 
داشتند، کمترین گامی براي ورود 

به عالوه، . مردم به صحنه برنداشتند
استصوابی را خود با دسته همین نظارت 

اي دیگر ازاصالح طلبان با زدن انگ 
  .به آنها، اعمال می کنند "تندرو"
اصالح طلبان باید تکلیف خود را با    

خودشان و هم با هم پیمانانشان و هم 
باید این سخن . با مردم روشن کنند

مردم والیت : رازینی را درك کنند 
فقیه را نمی خواهند و هر وقت 

بات آزاد باشد به کسانی رأي می انتخا
دهند که موافق والیت جمهور مردم 

یم بود و ژنمی شود هم در ر. هستند 
درنظامی که خود ساخته .  هم با مردم 

و پرداخته اند، وبارها هم اعالم کرده 
اند که مقدس است و به آن 
اعتقاددارند، آنها نمی توانند ادعاي 

که  تازمانی. مردم ساالري داشته باشند
اعتقاد شما براین سخن آقاي خمینی 

اصل حکومت اسالمی "باشد که 
، باید ذوب در رهبري باشید و "است

هنگامی که او اراده کند بر حذف شما، 
طبق همان نظامی که ساخته اید باید به 
اوامراو تمکین کنید همچنان که در 

  .مجلس ششم کردید
اکنون آنانی که براین باورند راهی    

رگذشته پیموده اند ناصواب را که د
بوده است واز آن گریز دارند، نمی 
توانند در چنین نظامی عمل کنند و 

همان گذشتۀ . باید از آن خارج شوند
ناصواب را با شهامت و شجاعت به نقد 
بکشند تا مردم به آنها باور بیاورند 
ووثوق داشته باشند که مسبب وضع 
نابسامان امروز، چیزي جز 

زیرا این نظام به گفتۀ . استبدادنیست
مصطفی درایتی، بنا بر آنچه خود 
ساخته اید نظامی است که به جاي 

اگر در گفتارتان . مردم تصمیم میگیرد
صداقت دارید، به ترتیبی که با تمام 
وجود خود شاهد هستید و آن را لمس 
می کنید، باید بدانید که درون این 
نظام محلی حتی براي شعار مردم 

دن وجود ندارد چه رسد به ساالري دا
  . عمل به آن

اي که مردم را از  "حکومت اسالمی"
تشکیل قریب الوقوعش می ترسانید، 
سالها است که به دست تواناي خودتان 

 60آیا کودتاي خرداد. بر پا کرده اید
بر ضد استبداد والیت فقیه و براي 
مردمساالري بود که شما آتش بیار آن 

به ناحق شدید؟ آن همه خونها که 
ریخته شدند، آن همه زندانها و شکنجه 
ها و بگیر و ببندها و اعدامهاي دسته 
جمعی، همه و همه براي برقراري 
حکومتی مردمساالر بود که اکنون 

 "حکومت اسالمی"مردم را از تشکیل 
از  "حکومت اسالمی"می ترسانید؟ نه، 
آن چه . برقرار است 60فرداي خرداد

س محروم کرده شما را از ورود به مجل
امري عادي وجزئی و تقاصی بیش 
نیست که پس می دهید، آن چه مهم 

 60است این است که از بعداز خرداد 
مردم از آزادي محروم شدند، از 
انقالبشان جداشدند، اززنده بودنشان 
بیزار ودرمانده شدند، به اعتمادشان 

  ...خیانت شد، نسل ها فنا شدند و
صالح طلب، خواهران و برادران عزیز ا

قبل از اینکه نظامی را که ساخته اید 
شمارا بکلی ترد کند وهمانند گنجی ها 
نفله شوید، به بهار آزادي انقالب 

حرکت الزم براي مردم . بازگردید
ساالري، پیوند و پیوستگی با مردم 

به سخن همکار خود مصطفی . است
درایتی در سایت آفتاب باور بیاورید 

در جایی به  اگر به فرض، مردم"که 
 خطا بروند، یقینا خطاي آنان کمتر از 
 16در صفحه
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پی آمدهاي تحریم 
 انتخابات ؟

 
برخوردار کردن گرایشهاي زورمدار از 
فرصت و میدان عمل دادن  باز هم 

  .بیشتر به آنها
مشرف و نظامیان همکار او مدعی  2/ 1

بودند که اگر دیکتاتوري آنها از میان 
» ن رادیکالاسالم گرایا«برخیزد، 

صحنه سیاسی را از آن خود می کنند و 
دولت را تصرف می کنند و پاکستان 
دولت بنیادگرائی پیدا می کند که 

انتخابات، . بمب اتمی در اختیار دارد 
در . این دروغ بزرگ را افشا کرد 

انتخابات، اینگونه گرایشها یکسره بی 
  . نقش شدند 

در ایران نیز، در نخستین انتخابات،  
انتخابات ریاست جمهوري، با آنکه  
وزارت کشور و دستگاه تبلیغاتی و 

در ... کمیته ها و نمازهاي جمعه و
اختیار زورپرستانی بود که اینک به 

نام نهاده اند، » اصول گرا«خود 
درصد رأي آورد  3 5,نامزدشان حدود

این شد که آقاي خمینی به سران .  
« حزب جمهوري اسالمی اجازه داد 

دیگر این و را  در اختیار بگیرند  مجلس
  6/6که در انتخابات مجلس، تنها 

یک سوم دارندگان حق رأي ( میلیون 
فقط در انتخابات شرکت کردند و ) 

حزب جمهوري اسالمی با تقلبهاي 
. گسترده، مجلس را در اختیار گرفت 

به سخن دیگر، افراطی گري فرآورده 
تر، هر اندازه استبداد بیش. استبداد است 

« اگر . گرایشهاي افراطی پرنقش تر 
در انتخابات بس » اصالح طلبان 

رسوائی  که خود اداره کردند، دو قوه 
دادند،  » اصول گرایان « را به تصرف 

یم ژبدین خاطر بود و هست که  ر
فرصت و  کنونی به گرایشهاي افراطی

در درون . می دهد  لعم میدان وسیع
و » طلبان اصالح « خود، بنا را بر حذف 

و در بیرون خود، دیگران گذاشته است 
از بدیل مردم ساالر است که وحشت 

پس تا می تواند عرصه را از این . دارد 
زیرا ترجیح می دهد . بدیل می ستاند

زورپرستان دست نشانده  مخالفانش
بیگانه باشند تا آسان بتواند مردم را 

اگر نباشد، جایش را افراطی که بترساند 
یم بدتر ژخواهند کرد که از رهائی پر 
بش نبدین قرار، هر اندازه ج.  هستند

، و پیام آن شفاف تر تحریم همگانی تر
اثر وجودي گروههاي افراطی ناچیز تر 
و بدیل مردم ساالر تواناتر و ایران از 

رها  یی که تهدیدش می کنندخطرها
  در حقیقت، .تر 

پرسش کنندگان می باید به قاعده   -  2
قدرت زاده : ی توجه کنند بسیار مهم

بنا بر این، به . تضاد و خصومت است
 ذات خویش تجزیه کننده جامعه به 

بعکس، . گروه بندیهاي متضاد است 
آزادي، از میان بردارنده مرزهاي 
تخاصم و تضمین کننده همبستگی 

به یادها می آورم که . جامعه ملی است 

در دوران مرجع انقالب، حتا گروههاي 
فرصت را براي بکار بردن مسلح که 

خشونت مساعد تصور کرده بودند، به 
انزوا در آمدند و هرگاه مالتاریا نمی 
خواست از وجود این گروهها، براي 
توجیه ایجاد و بکار بردن قواي مسلح 
استفاده کند و آقاي خمینی حاضر می 
شد امنیت آنها را تضمین کند، حضور 
مردم در صحنه، جرأت عرض وجود را 

این گروهها می گرفت و خشونت از 
در صحنه سیاسی ایران بی نقش می 

بنا بر این، هدف تحریم همگانی . گشت 
. می باید آزادي و استقالل باشد 

تحریم می باید حاکی از آن باشد که 
جامعه ایرانی فرهنگ آزادي جسته 
است و می داند که هم براي هر فرد و 
هم براي هر جمع، آزادي و استقالل 

قی هستندکه اگر از آنها  دو ح
برخوردار نباشند، نان را از سفره ها 

اقلیتی صاحب ثروت . خواهند ربود
کشور خواهد شد و اکثریتی را گرفتار 

  . فقر و خشونت روز افزون خواهد کرد 
: امروز، ناظران سیاسی می گویند - 3

در پاکستان، از این پس گروه هاي 
نمی توانند با دست باز، » تروریست«
. ست به کارهاي خشونت آمیز بزنند د

زیرا تا کنون با دیکتاتور نظامی روبرو 
از این پس، با مردم پاکستان . بودند 

این امر که عمل . روبرو هستند 
خشونت آمیز نیاز به مشروعیت دارد و 
هرگاه یک گروه سیاسی بخواهد 
خشونت را روش کند، در پندار و 
کردار مشروعیت پیدا نمی کند اگر 

د را با مردم مقابل ببیند،  حقیقت خو
چنانکه در دوران مرجع انقالب . دارد 

ایران، گروههاي مسلح حاضر شدند 
بشرط تضمین امنیت خود، اسلحه را 
زمین بگذارند ولی به ترتیبی که ذکر 
شد، این آقاي خمینی بود که حاضر 

امروز . نشد امنیت آنها را تضمین کند 
یکا و نیز گروههاي مسلح که از امر

اسرائیل اسلحه و پول می گیرند، خود 
را در برابر مردم ایران نیست که قرار 

در برابر : می دهند، بلکه می گویند 
بنا .  استبداد مطلقه فقیه قیام کرده اند 

بر این خطري که پرسش کنندگان 
بدان استناد می کنند، خطري است که 

یم مالتاریا  پدید آورده و اینک ژر
مالی آن را تشدید  –می مافیاهاي نظا

یم، این خطر  ژدر این ر. می کنند 
حتا ممکن . ممکن نیست  از میان برود 

حتا در پی . نیست تخفیف پیدا کند 
یم با قدرتهاي حامی شان، ژسازش ر

اما . این گروهها از میان نمی روند
بهائی که چنین سازشی پرداخت آن را 
بر عهده مردم ایران می گذارد، تحمل 

دنی تر از خطر گروههاي مسلح ناکر
وابسته اي خواهد شد که سازش نیز از 

  . میانشان نمی برد 
چرا ممکن نیست  این خطر حتا تخفیف 
پیدا کند؟ زیرا چنین گروههائی، زاده 
استبدادي است که نسبت به جامعه 
. ملی، روز به روز، بیگانه تر می شود 

ادامه حیات خویش را به بحران سازیها 
طه با قدرتهاي خارجی و در در راب

چنین . درون ایران، مدیون است 
یمی با این بحران سازیها، پرورنده ژر

استبدادي که . این گونه گروهها است 
در درون خود نیز فضا را می بندد و 
آن را روز به روز خفقان آورتر می 
کند و به وجود گروههاي مسلح وابسته 
براي توجیه خود نیاز دارد،  چگونه 

تواند خطر تجزیه کشور را حتی ب
 چنین خطري و اینتخفیف بدهد؟ 
، بدون حضور جمهور گونه گروهها
. از میان رفتنی نیستند  ،مردم در صحنه
تنها ابر قدرت « ه امریکا،  بخصوص ک

، در انحطاط است و حفظ سلطه »جهان
خویش را در گرو تجزیه کشورها می 

رفتارش با افغانستان و عراق و . بیند 
فریقا، اکستان و  ایران و نیز با اروپا و اپ

به هشداري به هر وطن دوست و 
ملتهاي این کشورها است که مسئولیت 
 خویش را در اعمال حق حاکمیت

بر عهده بگیرند و  با شرکت در  خود
رهبري جامعه و کشور خود،  خطر را از 

  . میان بردارند 
بدین قرار، هرگاه مردم ایران تحریم 

ن انتخابات رسوائی را همگانی چنی
 اعمال حق حاکمیت خویش بشمارند و

خطرها،  در جنبش تحریم شرکت کنند،
از جمله این خطر را از میان برداشته 

  . اند 
ترسی که این پرسش را به ذهن  - 4

برخی از پرسش کنندگان آورده است، 
. مالی است  –ترس از مافیاهاي نظامی 
یم امکان بقاي ژمی ترسند هرگاه ر

د را از دست بدهد، این مافیاها، خو
کشور را عرصه زد و خوردهاي مسلحانه 

هرچند با وجود تجربه انقالب، . کنند 
این ترس مبنا ندارد، اما  در خور 
یادآوري است که این گروهها از 

که  (بودجه دولت و در آمد نفت است
آقاي مرتضی نبوي مدعی است انفال 
د است و دولت حقی برآن ندارد  و بای

! تمامی آن در اختیار رهبر قرار بگیرد 
و از فسادها و دیگر نابسامانی هاي  )

تا وقتی . اجتماعی ارتزاق می کنند 
مشغول خورد و برد و ارتکاب انواع 
یم ژجنایتها هستند که مردم ایران به ر

نامشروع حاکم اجازه بقا و خود کامگی 
براي آنکه دولت از دست .  می دهند 

در آید و ضد انقالبی که این مافیاها ب
جانشین انقالب شده است از میان 
برخیزد،  مردم ایران هستند که می 

هرگاه جمهور . باید به عمل برخیزند 
مردم، از هر قوم و زبان، از وجدان 
همگانی خویش پیروي کنند و بنا را بر 
تنظیم رابطه ها بر حقوق انسان و حقوق 
ملی و نیز حقوق هر قوم بگذارند و 

 - مبستگی بجویند، مافیاهاي نظامی ه
  . »چون برف آب خواهند شد « مالی 

یکبار دیگر تأکید می کنم که این 
همبستگی از رهگذر اقدام مشترکی 
تحقق پیدا می کند که همگان بتوانند  

هر ایرانی منصفی . در آن شرکت کنند 
می داند که این اقدام مشترك، در 

  . وضعیت کنونی تحریم انتخابات است 
  
  
  

  
  تقاص اصالح طلبان
 و تضعیف رهبري

  
خطاي عده معدودي خواهد بود که 

گیري  خواهند به جاي مردم تصمیم می
باور بیاورید زیرا این سخن نه . "کنند

تنها بازگو کنندة حق مردم است، بلکه  
حیات بشرصحت آن را به اثبات رسانده 

حاکمیت مردم امري ذهنی . است
با شعار ودر هر نیست تا بتوان آن را 

حاکمیت . محیطی به عمل درآورد
مردم در جامعۀ امتیازها و انحصارها و 
ناامنی ها نه قابل طرح است و نه قابل 

اعمال حق حاکمیت . اعمال کردن
محتاج جامعه اي قانون  مردم

مداراست، محتاج جامعه اي در امنیت 
است، محتاج جامعه اي عادل است، 

ظام باهمۀ محتاج آزادي است که این ن
  .اینها غریبه می باشد

فضاي بسته و محدود و مسموم نظام به 
مثابه زندان پرخطري است که درآن 

گویا در . قصۀ آزادي خوانده شود
ذهن خود این نظام را به اندازة دنیائی 
چنان بزرگ کرده اید که خروج از 
آن را به نظرتان غیرممکن گردانده 

م به تعبیر قرآنی این نظا. باشد
را  آن تارعنکبوتی بیش نیست که خود

اکنون که . بدان گرفتار کرده اید
شوراي نگهبان این فرصت طالئی را در 
اختیارتان قرارداده است و شما را 
علیرغم آن همه خدماتی که براي 
تشکیل این نظام ارائه داده اید، صالح 
براي خدمت به والیت مطلقه تشخیص 
به  نمی دهد، ازآن استفاده کنید و

تا بتوانید . سوي جامعه بازگردید
فرصتی فراهم کنید ودین خود را به 
مردم ستمدیدة کشورمان ادا کنید و 
براي برقراري حق حاکمیتشان، 

بیرون رفتن . درخدمتشان قرار گیرید
از این نظام، بیرون رفتن از نظریه اي 
شکست خورده است و نه تنها کاري 
نه ساده و شدنی است، بلکه کاري عاقال

خارج شدن از .  و ضروري می باشد
نظام، خروج از ذهنیات و باطل ووارد 
شدن به حق، یعنی به مردم و کشور 

زیرا نظام هم از مردم بیگانه است . است
  .و هم از کشور

مردم براي رهائی از نظام طاغوت، به 
غل و زنجیر را . همکاري شما نیازدارند

از گردن و دست وپا پاره کنید و آزاد 
ه آغوش مردم بازگردید تا دین خود ب

  .را درخدمتگزاري به آنها ادا نمائید
Mizan.57@gmail.com 
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