
  

 سال، نظريه ساز واليت فقيه، آيت اهللا منتظري به اين نتيجه رسيد كه واليت فقيه منحصر به قلمرو فقه30بعد از:انقالب اسالمي
 واليت "در مجلس خبرگان اول، بني صدر توضيح مي داد كه. است و نياز به قدرت ندارد و واليت مطلقه فقيه از مصاديق شرك است

 پيدا مي كند و الزم است صاحب علم علم خود را وسيله واليت بمعناي قدرت بر تحققعلمي در انتقال علم به ديگري  هر صاحب
  بر اين كه واليت فقيه بمعناي اختيار بر مردم، - دليل از آقاي طالقاني است 9 و گفت دو دليل از - دليل اقامه كرد 9او . ديگري نكند

هرگاه نظر امروز را، منتظري آن روز مي پذيرفت، ايران و اسالم قرباني . "ت قرآن، با اين كتاب در تضاد استاز به بسم اهللا تا تاي تم
با اين حال، با نظري كه منتظري اظهار كرده است، واليت فقيه از ديد اكثريت بزرگ . واليت فقيه كه به زودي مطلقه شد، نمي گشت

مردم ساالري مبارزه مي كنند، اينك با مشاهده مرگ واليت فقيه، مي توانند قدمهاي همه آنها كه براي . روحانيان باطل مي شود
  .استوار بسوي مقصد بردارند

اين گزارش از ايران است و شما خوانندگان را در جريان .      در فصل اول اين مجموعه، گزارش مفصلي را در سه بخش مي خوانيد
، »سركوب پيشگيرانه«وب و فساد گستري رژيم واليت فقيه و باالخره سازمان دادن تجديد نظر منتظري و ترس رژيم و تدارك سرك

  .قرار مي دهد
     در فصل دوم، اطالعات و نظرهائي را مي يابيد كه اطالعات فصل اول را كاملتر مي كنند و وضعيت گرايشهاي موجود در رژيم و 

انبدار گفتگو با حكومت اوباما و مخالفان با اين گفتگو را در حيطه اطالع ربط بحران منطقه اي را در ايران و قوت و ضعف تمايلهاي ج
  .خود مي يابيد

   3        در صفحه 

 

 
  
  
 
 

New   
 انقالب در     

  3ص :مرگ واليت مطلقه فقيه و تدارك سركوب از ترس جنبش◄ 
  ترس از درون و تشديد بحران در بيرون و تدارك كودتا ◄ 

   5صو ترويج فقر و ترس؟ 
    خطر سالح هسته اي ايران-ست جنايت وسيله سيا◄ 

   7ص: وجه المصالحه – فروش موشك به ايران – 
   درصد طالها فروخته شده اند24 –! ميليارد دالر گم شد۶۵ ◄

   9ص : افزايش وابستگي به نفت و كسريها-
   10ص:يكچند از جنايتهاي مافياهاي حاكم بر واواك ◄ 
   11ص: ... ويان ومرگ زير شكنجه، اعدام، تشديد فشار بر دانشج◄ 

  
   از ابوالحسن بني صدرپرسشها از ايرانيان و پاسخها

 پرسشهاي -توازن ميان قدرت و حق؟ 
  اقتصادي

  : پرسش در باره قدرت–الف 
  
  : امكان توازن ميان قدرت با حق–١
  

  ني برقرار كرد يا نه ؟آيا بين قدرت و حق ميشود تواز* 
 آگر آري چگونه و اگر نه چرا؟

در ضمن از . استشما برايم مطرح شده  اين سئوال بعد از قرائت مقاله جديد  
بد است  است آيا قدرت در تمام زمينه ها غرايز بشري آنجاكه قدرت دوستي جزء

  يا تنها قدرت سياسي خوب نيست ؟
امر مهمي كه نبايد از آن غافل شد، اينست . فرآورده رابطه قوا استقدرت  ●

كه بمحض برقرار شدن رابطه قوا، مصلحت خارج از حق، جانشين حق مي 
. وقتي قدرت مي آيد، حق جاي خود را به مصلحت مي سپارديعني . شود

بدين قرار، چون بود حق، نبود قدرت و بود قدرت، نبود حق است، برقرار 
قدرت را بخواهي، رابطه قوا بر : كردن توازن ميان حق و قدرت، شدني نيست

قرار مي كني و از حق غافل مي شوي و حق را بخواهي، رابطه قوا بر قرار 
چنانكه دو دوست رابطه آزاد با يكديگر دارند و هر يك از آن دو، . نمي كني

حال آنكه دو دشمن روش . حقوق خود و حقوق ديگري را رعايت مي كنند
غلبه يكي بر ديگري و رابطه غالب با مغلوب را . غلبه بر يكديگر را بكار مي برند

  .ما قدرت غالب بر مغلوب مي خوانيم
  :  كنند     دو پرسش محل پيدا مي 

 آيا قدرت را مي توان در بر خوردار كردن انسان ها از حقوق خويش بكار – 1
برد؟  در دنياي كنوني، قدرت طلبي را تدارك اسباب برخورداري انسانها از 
حقوق خويش مي نمايانند و اين طور توجيه مي كنند كه بدون داشتن قدرت 

 تناقض آشكار ادعا، ! حق در سايه شمشير است: احقاق حق  ميسر نمي شود
حقي كه قرار است با شمشير احقاق شود، مگر : دروغ بودنش را آشكار مي كند

نه به زور، برده شده است؟  پس احقاق حق به خنثي كردن زور واقعيت پيدا 
وگرنه،  حمايت از حق را  از قدرت انتظار داشتن، بدان مي ماند كه .  مي كند

  !.حفاظت از گوشت را از گربه بخواهي
  2 در صفحه 
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  ژاله وفا 
 بحران عدم  اعتماد و -بحران مالي جهاني

  )1(مشروعيت
  

 مصرف كننده  انسان سرمايه داري، الگوي مطلوب انسان    
 دون اينكند ب خود مصرف مي تخريب كامل ايست كه تا

كار مصرف  بعنوان نيروي در همان حال، و. كه سير شود
 ديگر مصرف به او بگويد  كه كارفرمائي شود تا زماني مي

اقتصاد مسلط منجمله اقتصاد آمريكا  تبعيضي . شدني نيست
و به ضرر اقتصادهاي  هاي زير سلطه بر قرار  بسود خود
ها در ستعداد و خود محل تمركز سرمايه ها و ا كرده است

  .مقياس جهان گشته است
  12در صفحه                                     

   مجامع اسالمي ايرانيان در باره غزهبيانيه
  
  

يت زد و بدنبال محاصره رژيم اشغالگر اسرائيل بار ديگر دست به جنا
طوالني، بيش از يك و نيم ميليون نفرو ممانعت از رسيدن دارو و 

آنچه .مواد اوليه و با الخره  با كشتار مردم بي دفاع غزه فاجعه آفريد
در غزه و جلوي چشم جهانيان ميگذرد باعث تاسف است،باعث 
تاسف است زيرا حقوق انسان به هيچ گرفته شده است و جهان به 

سران . اهر متمدن فاجعه را مي بيند ولي چشم بر آن مي بنددظ
اسرائيل كه از نظريه نژاد پرستانه صهيونيست الهام ميگيرند چه بايد 

  ؟بكنند تا نسل كشي به حساب بيايد
 

  16در صفحه 

   در گذشتچي محمد مدير شانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خي درتارملي ايران ي مبارز بنام و ديرينه نهضت  شانه چ مدير محمديآقا

  .. برحمت ايزدي پيوست در مشهد 1387 و هشتم آذرماه ستيپنجشنبه ب
  1383در مارس » تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران«شانه چي در گفتگو با 

 درمشهد و در خانواده اي نسبتاً متوسط 1301من متولد  :  مي گويد
پدر بزرگ من  كه   ....ومذهبي بدنيا آمده ام و بستگان من مذهبي بودند

 شالچي  كه پدر ايشان، جد اعالي  من  پدر پدر  من باشد، مال غالم رضاي
كه از موبدان زرتشتي  بود، در كرمان ظاهراً به قراري كه مادر بزرگم  
نقل ميكرد، ايشان خواب مي بيند و ميĤيد مشهد و مسلمان  مي شود و در 

غالمرضا شالباف كرماني معروف  آنجا مي ماند و نوه ي ايشان  بنام مال 
  .است كه از دوستان بسيار نزديك ميرزا رضاي كرماني بود

    14در صفحه                                                                                              

  علي شفيعي 
 جانيان سياسي "منطق"روانشناسي و يا 

)2(  
در نوشته پيشين به اين امر پرداخته شد كه جانيان    

 نيستند كه در اثر "آدمهاي خوب و بي آزاري"سياسي 
ورانه از رهبران تغير اوضاع و شرايط و اطاعت كورك

خويش دست به آزار و اذيت ديگران زده، عامل جنايت 
دراين بخش از نوشته سعي بر اينستكه . و آدمكشي ميشوند

  :در خور پيدا كنم كهبراي اين پرسش مهم، پاسخي 
  

  13 در صفحه 

 
   واليت مطلقه فقيه شرك است 
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 براي آنكه انسانها از حقوق خويش 
برخوردار شوند، مي بايد رابطه ها، 

لذا،  نه قدرت . رابطه هاي آزاد بگردند
كه انحالل قدرت بكار برخورداري 

  .انسان ها از حقوق خود مي آيد
     بدين قرار، قدرت بهمان اندازه كه 

ود، بيشتر ضد متمركز و متكاثر مي ش
از اين رو، استبداد . حق مي گردد

ضد كامل ) واليت مطلقه (= فراگير 
حق است و در هر جامعه اي استقرار 
جويد، محروميت انسانها را از حقوق 

  .خود روز افزون مي كند
 بدين خاطر است كه نسبت مصلحت 

نظر ناحق كه به زور به عمل در مي (= 
زان به حق، در هر جامعه، مي)  آيد 

برخورداري اعضاي آن جامعه را از  
حقوق خويش و نيز قابليت زندگي آن 

در مردم . جامعه را بدست مي دهد
ساالريهاي ليبرال، دولتها خود را 

مبارزه ميان . حقوق مدار مي دانند
گرايشهاي سياسي، در اصل، براي 
تحصيل توانائي بكار بردن دولت در 
. برخوردار كردن انسانها از حقوق است

با اين حال،  وجود گروه بندي هاي 
نا سازگار، » منافع«اجتماعي داراي 

رابطه قوا را جانشين رابطه حقوق 
هرچند، در اين جامعه ها،  . كرده است

پذيرفته است كه همه انسانها از حقوقي 
جهان شمول برخوردار هستند، اما 
تنظيم رابطه ها از راه ستيز و سازش بر 

دوگانگي . ردسر منافع انجام مي گي
حقوق و منافع، در اين جامعه ها عيان 

بااين وجود، ميزان عدالت بكار . است
اندازه گرفتن نزديكي و دوري منافع 

براي مثال، بنا  . از حقوق  مي آيد
برقول بنوا آمون، سخنگوي حزب 
سوسياليست در فرانسه، در سالهاي 

مزد و بيمه هاي ( = ،  سهم كار 1980
در .  درصد بود70ليد از تو)  اجتماعي 

 درصد شده 60،  سهم كار  2005سال 
 درصد بر سهم  سرمايه 10يعني . است

افزايش نابرابري . افزوده شده است
بمعناي برهم خوردن تعادل قوا بسوي 

وقتي ميزان . صاحبان سرمايه است
عدالت را براي اندازه گيري بكار بريم، 
كاهش سهم كار و افزايش سهم سرمايه 

تنظيم رابطه ها بر : مي گويدبه ما 
اساس حقوق كمتر و تنظيم رابطه ها بر 
پايه قدرت گروه بنديهاي اجتماعي 

بدين قرار، دولت و . بيشتر شده است
ديگر بنيادهاي جامعه وقتي بتمامه 
حقوق مدار مي شوند كه رابطه ها، در 
جامعه ها، رابطه هاي ميان انسانهاي 
حقوق مند بر اساس حقوق انسان و 
حقوق طبيعت و حقوق جامعه ملي و 

حقوق جامعه بين المللي، استوار  
  . بگردند

  حقمدار  چه رابطه اي مي تواند - 2
با قدرتمدار برقرار كند؟ آيا حق مدار 
مي تواند با قدرتمدار همزيستي 
مسالمت آميز كند؟  پاسخ به اين دو 

پرسش،  در گرو معاينه دست كم دو  
  :وضعيت مختلف است

 بنا بر طبع ي،هرگاه قدرتمدار -١/ 2
مدار   كرد، حقيهقدرت، تجاوز را رو

 بماند و با ي بر موضع حقمداريدبا
 ين ايد باي مياقدرتمدار مبارزه كند و 

 يتموضع را ترك كند؟  هرگاه اكثر
 ي پرسش را از خود مين بزرگ اياربس

 ي را ميحكردند و بدان پاسخ صح
 ز اي و با برخورداريدادند، در آزاد

.  كردندي ميحقوق خود زندگ
  كه، از پاسخها، ين ايحتوض

زورمند جز زبان : ينست پاسخ ايك   
 پاسخ نادرست ينا. يابد يزور اندر نم

 امر ين پاسخ با غفلت از ايراز. است
داده شده است كه چون موضع حق 

 از حقوق خود غافل ي،را از دست داد
پس خواه . يو بنده قدرت گشته ا

 يكي يجهشكست خورده، نت و چه يروزپ
 غافل يشانسان ها از حقوق خو: است

 يدر آغاز م. و بنده قدرت گشته اند
 شده يتپندارند قدرت از آن اكثر

 قدرت تمركز و تكاثر و ياما وقت. است
 يگر كند، ديانباشت خود را شروع م

 بزرگ  تحت يتاكثر.  استيرد

 ي قرار ميسركوب و اطاعت  قدرت
 ينم. آورده است يد كه خود پديردگ
 گناه را بگردن يب كه زبان فرينيمب

 كاران يب اندازد؟ چرا فري مبانقال
 ين ايد باي ميرا كنند؟ زي مينچن

 بزرگ متقاعد شود كه چون يتاكثر
 انقالب است، پس هر بار كه به يرتقص

 يشتر را بيش خسران خويد،جنبش در آ
 كه ينست رو، شرط عقل ايناز ا. يكندم
      ! نجنبدي جا هرگز ازيگرد

:     اما پاسخ دومي نيز تجربه شده است
هرگاه حقمدار بر حق بايستد، ولو يك 
. تن باشد، بر قدرتمدار پيروز مي شود
. اال اين كه پيروزي دير بدست مي آيد

حقمدار پيروز مي شود هم به اين 
دليل كه استقامت بر موضع حق، سدي 
ناشكستني پديد مي آورد و قدرتي كه 

ت اين سد مي ماند، چون نمي در پش
تواند انبساط جويد، در معرض انحالل 

و هم به اين علت كه . قرار مي گيرد
انسانها، از جمله قدرتمدار، در حقوق 
ذاتي خويش، همانند كس يا كساني 
هستند كه بر حقوق خود عارف و بر 

از اين رو، ايستادگي بر . آنها عاملند
موضع حق، اراده زندگي را در 

مدارها پديد مي آورد و آنها تن قدرت
. به تمامي خواستهاي قدرت نمي دهند

و هم به اين دليل كه چون قدرتمدار 
نمي تواند حقمدار را از جنس خود 
كند، ساز و كار تقسيم به دو و حذف 
يكي از دو، در محدوده قدرتمداران 

از اين رو، هر . است كه عمل مي كند
وارتر اندازه استقامت بر پايه حقوق است

و شفاف تر، جريان تجزيه وانحالل 
بخصوص كه . قدرت شتاب گير تر

. ناحق جز پوشاندن حق نيست
مداومت در دريدن پوشش و آشكار 
كردن حق، قدرتمدار را از توجيه بكار 

براي مثال، .  بردن زور ناتوان مي كند
امروز، آقاي منتظري نيز به اين نظر 

واليت مطلقه از : رسيده است كه
حق واليت . يق شرك استمصاد

واليت فقيه آن . جمهور مردم است
پس از سه دهه كوشش . حق را پوشاند

ما در درديدن پوشش دروغ، به ثمر 
از اين پس، حتي آنها كه از . نشست

پيروي مي كنند، اگر » فقه سنتي«
را بكار » رهبر«بخواهند اوامر و نواهي 
اينك واليت . برند، شرك ورزيده اند

 اي گشته است كه الشه اش فقيه، مرده
  .بر زمين مي افتد

  آيا حقمدار مي تواند با - 2/2
قدرتمدار همزيستي مسالمت آميز 
داشته باشد؟ در دوراني كه بر جهان، 
دو ابر قدرت فرمان مي راندند، هريك 
از آن دو خود را بر حق و رقيب خود 

اردوگاه «. را بر باطل مي دانستند
دوگاه مدعي بود با ار» كمونيسم

سرمايه داري، همزيستي مسالمت آميز 
اما در حقيقت، دو .  را رويه كرده است

 به قول –طرف، در لبه پرتگاه جنگ 
 با –دالس، وزير خارجه اسبق امريكا 

يكديگر، در مسابقه تسليحاتي و تعادل 
بدين مسابقه و تعادل، يكي . قوا بودند

از پا در آمد و ديگري نيز در حال از پا 
وضع جز اين مي شد .   استدرآمدن

هرگاه يكي از دو طرف بر حق مي 
چرا كه حق بي نياز از قدرت . ايستاد
است و روشي كه حقمدار ) زور ( = 

به . بكار مي برد، خشونت زدائي است
يمن خشونت زدائي است كه بكار 

  . رفتن قدرت را بي محل مي كند
     با وجود اين، بسا پيش مي آيد كه 

دار را در محاصره زور قدرتمدار حقم
آتش افروختن بر . قرار مي دهد

مثال بارز روياروئي حق )  ع(ابراهيم 
با قدرت است وقتي قدرت از هر سو بر 

هرگاه حقمدار . حق آتش مي افروزد
حق ناب و شفاف بگردد، به يمن 
خشونت زدائي، آتش بر او سرد مي 

  . شود
    نمونه ديگر، مقابله با همان روشي 

هرگاه : قدرتمدار بكار مي برداست كه 
قدرتمدار زور در كار آورد و چاره 
ديگري برجا نگذارد، حقمدار خنثي 
كردن زور او را مي بايد هدف 

يعني روشي را در پيش بگيرد . بگرداند
در . كه خشونت قدرتمدار بدو بازگردد

دوران اول جنگ ايران و عراق، بر 
ارتش متالشي . اين روش عمل شد

ق شد تجديد سازمان كند، ايران  موف
دشمن متجاوز را زمين گير گرداند و 

بر اين . ابتكار عمل را بدست آورد
اصل، طرحهاي جنگي  به ترتيبي تهيه 

 حداقل مهمات -مي شدند كه الف
  مصرف شود و

 با حد اقل تلفات از دو طرف، –ب 
  عمليات به انجام رسند و 

 به افراد نيروهاي مسلح بيشترين –ج 
 8اگر سران .  بتكار داده شودامكان ا

كشور مسلمان كه به ايران آمدند، كار 
ارتش ايران را بيشتر از حماسه، معجزه 

مقايسه . خواندند، سخن بگزاف نگفتند
اين روش كه بنا را بر حفظ حيات 
افراد نيروهاي خود و دشمن گذاشته 
بود، با روشي كه بنا را بر استفاده از 

قايسه عمل انسان بجاي سالح گذارد، م
از موضع حقمداري و يا عمل از موضع 

اولي معجزه اي بود . قدرتمداري است
كه در ششمين ماه جنگ، دشمن را به 
فكر بيرون رفتن از مخمصه انداخت و 
در نيمه اول نهمين ماه جنگ، به قبول 
پيشنهاد هيأت اعزامي كنفرانس 
.  كشورهاي غير متعهد ناگزير كرد

اگزير از سر دومي، آقاي خميني را ن
  .كشيدن جام زهر شكست گرداند

     بدين قرار، حقمدار از حقوق خود، 
از جمله از حق صلح برخوردار مي 
شود و با روش كردن خشونت زدائي، 
قدرتمدار را  به رها شدن از بردگي 
قدرت و بازيافتن خويش، بمثابه انسان 

بكار بردن اين . حقوقمدار مي خواند
، به ترتيبي كه روش با مثلث زورپرست

حقمدارها بهيچ رو، با هيچيك از سه 
رأس، حتي اندك اينهماني نيز نجويند،  
آنها را نيروي محركه تغيير مي كند و 
به برانگيختن جامعه ملي به جنبش 

  .همگاني  توانا مي گرداند
   

 آيا قدرت دوستي جزء – 2
  :غرائز انسان است؟ 

  
    قدرت دوستي جزء غرائز انسان 

 زيرا قدرت، خود به خود وجود .نيست
ندارد تا كسي بطور غريزي آن را 

نخست مي بايد رابطه . دوست بدارد
قوا برقرار كرد تا كه حاصل آن را، 

در برابر، انسان صاحب . قدرت بخوانيم
استعدادها است و چون فعاليت حياتي 
او از راه بكار انداختن استعدادها انجام 

 با بكار مي گيرد، موجودي توانا است و
انداختن استعدادهايش بر توانائي 

پس اين توانائي را . خويش مي افزايد
تجربه . است كه انسان دوست مي دارد

اي را كه هر يك از ما انسانها، بارها، 
مي : انجام داده ايم، مثال مي آورم

. خواهيم درب يك قوطي را باز كنيم
. آيا نخست به ياد زور مي افتيم؟ نه

وانائي فني خود مي نخست به ياد ت
هرگاه . افتيم و آن را بكار مي بريم

نتوانستيم درب قوطي را باز كنيم، 
برآن مي شويم از توانائي فني ديگري 

يعني هرگاه . استفاده كنيم
خودخواهي و يا مالحظه ديگري مانع 
رجوع به فن شناس نشود، باز به فكر 

تنها وقتي . نمي افتيم) زور (= قدرت 
ناتوان يافتيم، حالت كه خويشتن را 

عصباني پيدا مي كنيم و زور در كار 
  . مي آوريم

اين تجربه به ما مي آموزد كه به     
) قدرت(= نيرو جهت ويرانگري دادن 

قدرت . حاصل احساس ناتواني است
ناتواني قدرتمدار را گزارش مي كند و 

اما چرا انسان در پي .  نه توانائي او را
ود و بر تحصيل دانائي فني نمي ش

توانائي خود نمي افزايد و به سراغ 
مي رود؟ آيا از آن رو ) زور (= قدرت 

چنين مي كند كه قدرت را دوست 
  -  بخاطر فايده تكرار -زيرا . دارد؟ نه

قدرت تا وقتي به نيرو جهت ويرانگري 
نداده است، وجود ندارد تا موضوع 

از آن رو چنين مي كند .  عالقه شود
ر را آسان و تنها وسيله كه بكار بردن زو

هم اكنون و «اي تصور مي كند كه 
هرگاه .  در اختيار او است» همين جا

از آغاز تولد، انسان امكان مي يافت از 
راه بكار انداختن استعدادهاي خود بر 
توانائي خويش بيفزايد، دانائيها و 
توانائيهاي او محلي براي رجوع به 

  .قدرت باقي نمي گذاشتند
 ديگري بخاطرها مي آورم     تجربه

انسان استعداد : كه بسيار گويا است
انس گرفتن، دوستي كردن و عشق 

دشمني كردن از . ورزيدن دارد
در . استعدادهاي انسان بشمار نمي رود

عوض، حق دوست داشتن و دوست 
داشته شدن از حقوق انسان و از 

اما واقعيتي كه .  استعدادهاي او است
بكار : ينستاز آن غفلت مي كنيم ا

بردن استعداد انس و افزودن بر توانائي 
آن نه تنها نياز به قدرت ندارد، بلكه 
محلي نيز براي بوجود آمدنش باقي 

انس گرفتن نياز به توجيه .  نمي گذارد
حال اين كه وقتي كسي بر . نيز ندارد

آن مي شود دشمني كند، نيازمند آن 
  كه مي شود 

 و  نفعي را جانشين حقي كند–الف 
دست يافتن به اين نفع را در گرو زيان 

  رساندن به ديگري تصور كند و
 با ديگري رابطه قوا بر قرار كند و – ب 

  و. بر ضد او زور بكار برد
 بكار بردن زور را توجيه كند تا – ج 

بتواند مخالفت استعداد انس را خنثي 
  .كند
  با زوري كه بكار مي برد، بر - د 

  .ناتواني خود بيفزايد
 ديگري وقتي توانائي از دست مي – ه 

دهد كه رابطه قواي تحميلي را 
  .بپذيرد

  هيچيك از دو طرف احساس – و 
توانائي و . دوست داشتن نمي كنند

شادي و اميدي كه انس ورزي ببار مي 
آورد، در دو طرف رابطه قوا جاي 
خود را به عصبانيت و خشم و كين و 

ان، بدين س.  مي دهد... بيم و هراس و
با جانشين كردن فعاليت طبيعي 
استعدادها با فعاليت غير طبيعي و تابع 
زور كردن آنها، احساس دوست داشتن 
كه احساس طبيعي است، جاي خود را 
به احساس دشمني كردن و احساس 
ويرانگري مي سپارد كه بكار بردن 

  .قدرت بر مي انگيزد
  
 آيا هر قدرتي بد است و يا – 3

  بد است؟تنها قدرت سياسي 
  

.     قدرت سياسي تنها وجود ندارد
رابطه قوا كه برقرار مي شود، چهار بعد 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

اين بنا بر . فرهنگي را پيدا مي كند
موقع است كه بعدي از بعدهاي خود 

بدين قرار، فريب . را آشكار مي كند
بزرگ كه با گذشت قرون، همچنان 

 –ين فريب است انسانها را مي فريبد، ا
نيز همين فريب را » اصالح طلبان«

خوردند و گفتند اصالحات سياسي 

  كه گويا، قدرت انواع  -تقدم دارند 
سياسي و ديني و اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي دارد و بسا قدرت سياسي بر 

چنانكه .  قدرت هاي ديگر تفوق دارد
هرگاه آن را بدست آوري، مي تواني 

از گروه حاكم، به در انتقال قدرت 
و يا جامعه زير ) لنينيسم( طبقه محكوم 

از . موفق گردي) ناسيوناليسم(سلطه 
انقالب بدين سو، نيز،  زبان فريب 

ايران استقالل سياسي « :دركار است 
يافته است  اما استقالل اقتصادي را 

هرگاه آنها » .هنوز بدست نياورده است
كه يا خود فريب اين دروغ را خورده 

د و آن را ورد زبان كرده اند، از ان
چگونه ممكن است : خود مي پرسيدند

بعد سياسي استقالل را از بعدهاي 
اقتصادي و فرهنگي و حتي اجتماعي 

نظام اجتماعي زير سلطه كه براي (
تخريب و صدور نيروهاي محركه 

جدا كرد؟  بسا  ) ساخت پذيرفته است
به اين صرافت مي افتادند كه اگر 

نظر سياسي مستقل شده است، ايران از 
از چه رو امريكا محور سياست داخلي 
و خارجي رژيم است و چرا از نظر 
اقتصادي، ايران وابسته تر شده است؟ 
چرا نيروهاي محركه در رشد بكار نمي 
افتند و در ويران سازي بكار مي افتند 
و يا صادر مي شوند؟ چرا ضد فرهنگ 
رشد فراگير مي شود و رژيم هجوم 

هنگي را دست آويز مي كند؟ هر فر
گاه اين پرسشها را از خود مي كردند، 
بسا در مي يافتند كه قدرت يك بعدي 

چرا كه رابطه قوائي كه . وجود ندارد
تنها اقتصادي و يا تنها سياسي و يا تنها 
اجتماعي و يا تنها فرهنگي باشد، برقرار 

هر رابطه قوائي هم . كردني نيست
و هم اجتماعي سياسي و هم اقتصادي 
چنانكه رابطه . و هم فرهنگي است

كارفرما و كارگر در جامعه امروز ايران 
رابطه . يك رابطه اقتصادي تنها نيست

ايست در عين حال سياسي و اجتماعي 
راست بخواهي، هر .  و فرهنگي

واقعيت اجتماعي به يك مكعب مي 
چهار بعدش سياسي و اقتصادي و : ماند

 و بعد اجتماعي و فرهنگي است
پنجمش نمايانگر رابطه انسان و طبيعت 
و بعد ششمش گوياي اصل و انديشه 

 بعد ديگر در اين ۵. راهنماي او است
از اين رو، هر . بعد ششم ابراز مي شوند

زمان كه انديشه راهنما  از واقعيت ها  
حاصل نشده باشد و بيانگر واقعيتها 
نباشد، انسان گرفتار گسست ها مي 

لت گسست ها كه به اينست ع. شود
عاريت گيرندگان ايدئولوژيها 

بدين قرار، هر .  گرفتارشان شده اند
 بعد 6 وجه و يا 6رابطه قوائي، بيانگر 

قدرت نيز،  هم در زماني كه يك . است
بعد آن در برابر چشم قرار مي گيرد، 

لذا، . بيانگر بعدهاي ديگر نيز هست
قدرت سياسي بد است اما قدرت 

فرهنگي و يا اجتماعي اقتصادي و يا 
: خوب است، سخن راستي نيست

بيان . قدرت بد و توانائي خوب است
آزادي انسان را از توانائي هايش آگاه 
مي كند و انسان را به فعال كردن 

اما . استعدادهاي خود بر مي انگيزد
بيان قدرت، قدرت را جانشين توانائي 
مي كند و در نظر  عقل قدرتمدار، 

  خوب و دوست داشتني  خود را توانا و
  .جلوه مي دهد

  
  : پرسشها در باره اقتصاد–ب 

  
  : رابطه قدرت خريد و تورم– 1
  

فرموده ايد كه اقتصاد مسلط : پرسش* 
مي تواند با كم و زياد كردن محدوديتها 
از جمله كم و بيش كردن تضييق هاي 
بانكي بهاي فرآورده هائي را كه در ايران 

ودرنتيجه از مصرف ميشوند باال برده 
. توان خريد ايران و ميزان مصرف بكاهد

در نهايت دولت مجبوربه خرج كردن 
بودجه شده كه اين باعث تورم شده وفقر 

  .باال ميرود
  ) دانشگاهاي امريكا(در اينجا: سئوال بنده

  15 در صفحه
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     در فصل سوم، بحران اتمي و جنگ و 
مخالفت اسرائيل با گفتگوي حكومت 

رژيم ايران و فروش و يا عدم اوباما با 
فروش سامانه موشكي ضد هوائي از سوي 
روسيه به ايران و استفاده ايران از ونزوئال 
براي گريز از مجازات اقتصادي و وجه 
المصالحه شدن گروه رجوي موضوع هاي 

  .خبر ها و نظرها مي شوند
    در فصل چهارم، داده هاي اقتصادي  

 اين داده .از نظر خوانندگان مي گذرند
ها، گوياي آنند كه وضعيت اقتصادي 

  .كشور همچنان وخامت بار تر مي شود
     در فصل پنجم، قسمتي ديگر از 
مطالعه در باره مافياهاي حاكم بر واواك 

اين . را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
قسمت شرح يكچند از جنايتهاي سازمان 

گرچه انقالب اسالمي به . ترور است
زارشها در باره جنايتهاي رژيم استمرار گ

را انتشار داده است، اما در مجموعه اين 
تحقيق، باز پرداختن به آنها ضرورت 

بخصوص كه اطالعات جديد نيز در . دارد
  .بر دارند

     در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به 
  .حقوق انسان را مي خوانيد

  
  

مرگ واليت مطلقه فقيه 
و تدارک سرکوب از 

  :ترس از جنبش
  

  
واليت مطلقه فقيه : منتظري

  :از مصاديق شرك است
  

    قبل از ورود به بحث نامشروع بودن 
و ضد رشد بودن نظام واليت فقيه، بهتر 
ديديم نگاهي به تغيير طرز فكر ملت 

در ابتداي انقالب مردم : ايران بيندازيم
ايران كه سالها تحت فشار و اختناق 
 حكومت پهلوي قرار داشتند به اميد
ايجاد دولتي اسالمي كه نماد آزادي و 
استقالل و منزلت و كرامت انسان و 
. رشد بر ميزان عدالت اجتماعي باشد

اين مردم با جنبش همگاني خود 
خميني را به ايران آوردند و شاه را از 
. ايران راندند و رژيم او را برافكندند

اما يك مشكل اساسي كه مردم ايران 
ن است كه خود ايجاد مي كنند، اي

ساخته خود را  بت مي كنند و با 
اخالص تمام  خود را در اختيارش مي 

در ابتداي انقالب، تا توانستند .  گذارند
خميني را . به روحانيت بال و پر دادند

مردم ايران زود تر از . در ماه ديدند
همه جنبشي را آغاز مي كنند و پيش از 
آنكه ملتهاي ديگر به جنبش برخيزند، 

در سركوب شدن، .  مي شوندسركوب
در آغاز انقالب، . خود عامل اول هستند

تنها با اين نيت كه خميني رهبري 
ديني و مرجعي عاليقدر است، خود را 

حتي به خود . در اختيار او گذاشتند
يادشان . اجازه انديشيدن را نيز ندادند
كار را . رفت شخص را به حق بسنجند

تميز وارونه كردند و خميني را معيار 
كار را به جايي . حق از باطل كردند

رساندند كه هر زمان نام وي بر زبان 
. مي آمد، سه بار صلوات مي فرستادند

حال آن كه براي پيامبر خدا، حضرت 
، تنها يك بار صلوات مي )ص(محمد 

  .فرستادند
   اين كيش شخصيت و اسطوره تراشي 
و اسطوره تراشيده را مالك الرقاب 

 و مشاركت را هم كردن،  همكاري
بسيار مشكل كرده و مردم را مانع از 
استقرار واليت جمهور مردم كرده 

كار بجائي رسيد كه خميني دم . است
در مجلس . از واليت مطلقه فقيه زد

خبرگان اول، بني صدر هشدار داد كه 
واليت فقيه كار را به استبداد و تباهي 

از وقتي .  دين و دولت مي كشاند
واليت مطلقه فقيه زد،  خميني دم از 

بني صدر نوشت و گفت كه اين ادعا 
امروز، منتظري مي . انكار خدا است

واليت مطلقه فقيه از مصاديق : گويد
اگر شخص به حق .  شرك است

 سال پيش واليت 30سنجيده مي شد، 
  . جمهور مردم استقرار پيدا كرده بود

    در اوايل پيروزي انقالب، روحانيت 
 آفرينش دانستند و را گل سر سبد

خميني و برخي هاي ديگر را آنقدر 
: بزرگ كردند كه از خود نپرسيدند

مگر نه بزرگ كسي است كه خود 
اسباب بزرگي خويش را فراهم آورد و 

از عالئم بزرگي، يكي وفاي بعهد است؟  
آيا خميني به عهد خود با اين ملت وفا 
كرد؟  خود را سانسور مي كردند 

خود اجازه نمي دادند چنانكه هرگز به 
بپرسند اين چگونه دين مداري است 
كه حرف امروزش ناقض سخن ديروز 

نتيجه اين شد كه  ملت ايران . او است؟
از اين . تحت رژيم واليت فقيه درآمد

ملت، كساني فرزندان خود را به 
اسارت گزمه هاي رژيم واليت فقيه در 

  .مي آوردند تا كه اعدام شوند
ستان او كه متوجه     خميني و همد

شده بودند بخشي از مردم فريب 
تقدس و الهي بودن واليت فقيه را 
خورده اند، فرصت را براي خون بار 
ترين سركوبها مغتنم شمرد و خيابانهاي 
شهرهاي ايران را  نيز دادگاه انقالب 
گرداند و اسلحه بدست ها را قاضي 

كرد و آنها را به كشتار جوانان كشور  
  . مأموركرد

    به يمن ايستادن منتخب مردم ايران 
بر اصول راهنماي انقالب ايران، 
خميني و روحاني نماهاي تشنه قدرت 
در بوته آزمايش قرار گرفتند و معلوم 

 پرده 1360در سال: شد تقلبي هستند
تقدس نظام دريده شد هنگامي كه 

 ميليون 35خميني اعالم كرد اگر 
 مردم او به! بگويند بله من مي گويم نه

ثابت كرد كه در پشت اين مقدس 
نمائي، قدرت مطلقه اي دارد شكل مي 
گيرد كه به راحتي مي تواند دستور 
كودتا بر ضد منتخب مردم را صادر 

دستور دستگيري، محاكمه، . كند
شكنجه و اعدام جوانان كشور را صادر 

او خشونت را تقديس كرد و دين . كند
 را در آئين خشونت ناچيز گرداند و
قتل و اعدام و ترور را از سوي خدا 
كه خود را نايب و فرستاده آن مي 

  .دانست واجب شمرد
     دستگاه واليت فقيه مي دانست كه 
مردم تا زماني كه دولت را از خود 

اما . بدانند، در حفظ آن كوشا هستند
بسا از اين امر غافل بود و هست كه 
همين ملت فداكار و وفادار هر زمان 

نند كه دولت در كار خيانت احساس ك
و جنايت و فريب است، از آن رو 

  . گردان مي شود
    اين روزها مردم ايران همان حال و 

هواي سالهاي آخر عمر رژيم شاه را  
پيدا كرده اند و رژيم واليت فقيه را 

ملت . بسيار بدتر از رژيم شاه مي يابند
ايران واليت فقيه را كامال بي اعتبار 

باورمندان به واليت فقيه نيز مي داند و 
. باور خود را بدان از دست مي دهند

مردم، در هر فرصت و مناسبتي، مي 
كوشند ضربات خود را بر رژيم وارد 

بسياري از حركات جوانان و . كنند
 خالف  دانش آموزان و مردم عموما 

فتوا و پيام و خواست روحانيان دولتي 

اين رفتار ايرانيان به خوبي . است
همين امر موجب شده . شهود استم

است كه رژيم برآن شود، مانند 
روزهاي آخر حيات رژيم شاه، از كليه 
نيروهاي نظامي و امنيتي،  جهت حفظ 

  .خود، استفاده كند
     رژيم واليت مطلقه فقيه، مانند ديگر 
واليت هاي مطلقه از جمله هيتلري و 

همواره ضد رشد ... استاليني و خلقي و
يرا رشد با تمركز شديد قدرت ز. هستند

در يك شخص و يا يك گروه در تضاد 
عالوه براين، مستبدان مي . است

پندارند رشد جامعه موجبات حذف 
در اين . رژيم آنها را به وجود مي آورد

  . پندار  بر خطا نيستند
اين رژيم ها با استفاده از افكار     

ماليخوليايي، تنها خود را فرستاده خدا 
يا نژاد برتر تبليغ مي كنند و يا خلق 

تالش مي كنند به مردم بقبوالنند كه 
مستبد خودكامه صاحب رسالت و 

از جمله، خميني و . مأموريت است
دستياران او كوشيده اند و مي كوشند 

  : القاء كنند كه
اسالم واليت فقيه را «:  خميني●

سخنراني (» . است واجب كرده
  )118،ص6، صحيفه نور،ج3/8/۵٨
اند و نيازمند  مردم ناقص «:ميني خ●

اند، پس به حاكمي  اند وناكامل كمال
 .كه قيم امين صالح باشد محتاجند

  واليت فقيه
اهللا الموسوي  حكومت اسالمي، روح( 

   )۵٨، ص  تا نا، بي الخميني، بي
واليت فقيه واقعيتي جز «:  خميني●

قرار دادن و تعيين قيم براي صغار 
اهللا   روحواليت فقيه،( » .ندارد

الموسوي الخميني، موسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خميني، چاپ نهم، تابستان 

   )41،ص78
فقهاي جامع الشرايط از « :  خميني●

طرف معصومين نيابت در تمام امور 
شرعي، سياسي و اجتماعي دارند و 
تولي امور در غيبت كبير موكول به 

 237، ص6 صحيفه نور، ج(» .آنان است
(  
اين توهم كه اختيارات  «: خميني●

بيشتر از ) ص(حكومتي رسول اكرم
بود يا اختيارات ) ع(حضرت امير

بيش از فقيه ) ع(حكومتي حضرت امير
 واليت (» .است، باطل و غلط است

   )40فقيه، ص
اگر فقيه عالم و عادل «:  خميني●

بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان 
ي  در امر ادارهپيامبر واليتي را كه 

ي  باشد و بر همه معه داشت دارا ميجا
 .مردم الزم است كه از او اطاعت كنند

   )37، ص واليت فقيه(
واليت فقيه يك چيزي نيست «: خميني

كه مجلس خبرگان درست كرده 
واليت فقيه يك چيزي است كه . باشد

خداي تبارك و تعالي درست كرده 
»  .اهللا است است، همان واليت رسول

، 6  صحيفه نور،  ج،30/7/۵٨سخنراني (
   ) ٩۵ص
مخالفت با واليت فقيه، «:  خميني●

 صحيفه (» .تكذيب ائمه و اسالم است
   )۵٢٢، ص۵نور،ج 

 خميني از واليت مطلقه فقيه دم مي ●
اي از واليت  حكومت كه شعبه«: زند

اهللا است، يكي از احكام  مطلقه رسول
اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام 

صحيفه  (» . حجنماز و روزه و
   )۴۵٢،ص 20نور،ج
 اگر مسئله واليت مطلقه«:  خامنه اي●

 كه مبنا و قاعده اين نظام است، فقيه
گره كور  دار شود، ما اى خدشه ذره

 مشروح مذاكرات (» .خواهيم داشت

شوراى بازنگرى قانون اساسى 
   )1640، ص 3جمهورى اسالمى، ج 

ولي فقيه نسبت به جان و  «: جنتي●
همان .ناموس مردم اختيار داردمال و 

. داشت) ص(اختياري كه پيغمبر اكرم 
به منظور  فقيه اين مقام و واليت را
سمينار ( » .حفظ مصلحت امت دارد

واليت فقيه در ساري، راديو تهران، 
 ارديبهشت 29 روز 20اخبار ساعت 

1361(   
ملت به عنوان ايتام  «:جنتي ●

شوند و عالمان در حكم  محسوب مي
 و واليان امر هستند كه كار قيم

رسيدگي به تمام امور مردم را دارا 
 گردهمايي ائمه (» .هستند
   ) 8/11/77جمعه،

عناصر مزدور «:   مصباح يزدي●
هرجا آهنگ . شيطاني را شناسايي كنيد

فقيه ساز  مخالفت با واليت فقيه يا ولي
 اگر از روي !شده آن را خاموش كنيد

هيد و ناداني است برايش توضيح د
شبهه اش را رفع كنيد، اگر از روي 

  ».!غرض ورزي است، او را خفه كنيد
 در اهللا مصباح يزدي سخنراني آيت ( 

 ،جمع بسيجيان شهرستان قروه
   ).1381مرداد7
اعتبار واليت فقيه به  «: مصباح يزدي●

جمع سخنراني در(» .مردم نيست
ناظران انتخابات استان قم، خبرگزاري 

   ) 1384  ماهبهمن 29انتخاب،
مخالفت با ولي فقيه،  «: مصباح يزدي●

مخالفت با امامان و در حقيقت شرك 
اهللا   سخنراني آيت".به خدا است

دي به مناسبت عيد مصباح يز
 فروردين 16غديرخم،خبرگزاري رسا، 

83  
اگر جايي در بيابان «:  مصباح يزدي●

خلوتي دور از چشم پليس كسي به 
انت كرد و شما خدا و پيغمبر و اسالم اه

دسترسي به پليس در بيابان نداريد، 
اهانت به مقدسات اسالمي حكمش 
اعدام است و در جايي كه تشكيل 
 ،دادگاه براي چنين فردي ميسر نباشد

هر فرد مسلماني موظف است شخصا 
 اين همان فتواي امام در .اقدام كند

 -منبع   (»  است مورد سلمان رشدي
  ر مديريت د  سازي  و بحران خشونت

، 1378   فروردين-   پناه  ح-  استراتژيك
  ). 36   ، صفحه 91  نشريه صبح شماره 

تحقق اهداف اگر «:  مصباح يزدي●
اسالمي بجز از راه خشونت امكان 
» .پذير نباشد، اين كار ضروري است

  . )17/3/78صبح امروز، (
 ،واليت فقيه«:  هاشمي رفسنجاني●

ري محكم ترين مبناي حركت جمهو
 واليت فقيه ...اسالمي ايران است

 اگر واليت .محور حكومت شيعي است
 .» شيعه چيزي ندارد،را از شيعه بگيرند

دهمين نشست دوره سخنراني در (
  )1382/06/17،سوم مجلس خبرگان

رهبر يا ولي فقيه را خدا «:  مشكيني●
ولي چون مردم . كند منصوب مي

 نمي توانند او ،قدرت تشخيص ندارند
نشريه شهروند چاپ ( ». پيدا كنندرا

 خرداد 9 برابر با ۵/30/2002كانادا، 
1381(   
اين چه حرفى است كه  «: خزعلي●
مردم . گويند اگر مردم خواستند مى

اند؟ مردم احكام خدا را اجرا  چه كاره
مردم محترم و عزيزند اما . كنند مى

براى اجراى احكام خدا، نه براى بر 
يا لثارات ( ».هم زدن احكام خدا

 ) 4ص ،80الحسين، شماره

گويد  قانون اساسي مي« :  خزعلي●
. قواي ثالثه زير نظر واليت فقيه است

شما وقتي واليت فقيه را قبول نداشته 
 ميليون 30 ميليون كه هيچ 20باشيد، 

هم راي بياوريد تا اين راي به تاييد 
( » مقام واليت نرسد معتبر نيست

   )۵/3/78روزنامه خرداد، 
 ما در شوراي نگهبان «:  خزعلي●

مواظب هستيم تا جوانان طعمه جهنم 
شوراي نگهبان وقتي در مورد . نشوند

گويد  كند و مي مساله اي اظهار نظر مي
درست است ديگر تمام شد و اگر 
گفت باطل است ديگر تمام 

   )11/3/78خرداد(».شد
چرا جامعه عصر امام صادق «:  بهشتي●

 ؟المي نبودجامعه صحيح و سالم اس
جمهوري ( » .چون واليت فقيه نداشت

  )03/04/1382 اسالمي،
مردم خوب مي دانند كه «: غرويان ●

حكومت مال مردم نيست بلكه 
ر د. حكومت متعلق به خداست

انتخابات و رفراندومها مردم براي 
بيعت با واليت فقيه مي روند نه براي 

 دى 22رسالت (  »تعيين حكم خدا
1384( 
خدا به ولي فقيه از  «:يرازيكارم ش م●

اجازه داده كه ) عج(طريق امام زمان 
خبرگزاري كار  (».حكومت كند

   )12/7/8۵ايران،ايلنا،
ولي فقيه تنها نيست «:  آذري قمي●

كه صاحب اختيار بالمعارض در تصرف 
باشد، بلكه  در اموال و نفوس مردم مي

اراده او حتي در توحيد و شرك ذات 
وثر است و اگر تعالي نيز م باري

تواند حكم تعطيل توحيد  بخواهد مي
را صادر نمايد و يگانگي پروردگار را 
در ذات و يا در پرستش محكوم به 

 روزنامه (» .تعطيل اعالم دارد
  .  )68 تير 19رسالت،

 اين مدعيان، با توجه به  اينكه خود را 
: بر گزيده خدا مي دانند،  مي گويند

ه بهشت چون  قرار باشد مردم را ب
 ،  آنها را با -كه وظيفه ما است -ببريم 

كتك زدن، با شكنجه كردن، با ترور 
كردن، با اعدام و مصادره، به بهشت 
مي بريم و اين دستوري است كه بر ما 

به همين دليل بود .  نازل شده است
فرمان » مقام عظماي واليت فقيه«كه 

النصر بالرعب را صادر كرد و خواص را 
  .ري بر عوام دانستموظف به برت

  
سرانجام منتظري، در ديدار * 

با هيأت رهبري نهضت آزادي 
  :ايران گفت

  
 اهللا تي آحضرت، 1387 آذر 29در  ◄

 و ي فقهي با طرح مباني منتظريالعظم
 خاطرنشان هي فقتي والي هي نظريعقل

 ه،يه به ما هو فقينظرات فق"كردند كه 
 مردم ري برنظرات ساهيتنها در امور فقه

 گر،ي دليقدم دارد و ورود در مسات
 روابط اي كاي رابطه با امرجاديمانند ا

 االصول ي كشورها، علري با ساياسيس
 ينم  قرارهي فقي ولي كاري در حوزه

 كارشناس لهي به وسدي و بارديگ
 ."متخصص حل و فصل شود

 به ،ي قانون اساسيدر زمان بازنگر   
 اراتي اختشي كه به افزايراداتيجهت ا

 اراتي اختني و شمول مطلق اهي فقيول
اند و  اند، با آن مخالفت كرده داشته

) ص( اكرم امبري پيحت"باور دارند كه 
 مطلقه برخوردار تي از حق والزين

 فقيه را از  و واليت مطلقه نبوده است
   "جمله مصاديق بارز شرك بر شمردند

 
  4 در صفحه

 واليت مطلقه فقيه شرك است
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واليت مطلقه فقيه همانند 
تر هر استبدادي فساد گس

  :است
  

    كارنامه رژيم واليت مطلقه فقيه 
  :اينست

 گروگانگيري و استفاده از جو ●
بحران براي قبوالندن واليت فقيه و 

 8سپس محاصره اقتصادي و جنگ 
ساله واستفاده از آن براي كودتاي 

 و براه انداختن ماشين 60خرداد 
اعدام و از ميان بردن نسل انقالب و 

  . استقرار استبداد
يشگيري از  جريان آزاد انديشه ها  پ●

  . و اطالعات
 . ايجاد جو خفقان و ترس●
  .  گسترش جو بي اعتمادي●
 فحشا و – فقر – گسترش بيكاري ●

  .انواع اعتياد در جامعه
 ايجاد شكاف طبقاتي گسترده در ●

  . جامعه
 فرو بردن كشور در بحرانها با دنياي ●

  .خارج و نگاه داشتن كشور در بحران
جاد بحران هاي متوالي در داخل  اي●

  . كشور
 جاي گزين كردن فضاي آزاد با ●

فضاي خفقان آور، از راه سلب 
آزاديها، آزادي اجتماعات، احزاب، 
آزادي بيان، آزادي مطبوعات و ديگر 
وسائل ارتباط جمعي، سانسور كتاب و 
فيلم و هنرها كه فضاي انديشه را به 

  .روي انسان مي گشايند
گروههاي مافيائي نظامي  پروراندن ●
 مالي  و به تصرف آنها در آوردن –

  .دولت
 ساخت و پيشرفته تر كردن زندانها و ●

  . دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي
 گسترش بي سابقه حضور نظاميان در ●

خيابانهاي شهر جهت نمايش قدرت و 
  .ايجاد وحشت

 تبديل اقتصاد توليد محور دوران ●
رف محور كه اول انقالب به اقتصاد مص

فرصتي بزرگ براي رانت خواري 
  . بوجود آورده است

 گسترش اعمال خالف اقتصادي از ●
 – باجگيري – رشوه –جمله 

 زد و بندهاي –قراردادهاي صوري 
 دريافت هبه و – اختالس –مالي 

  .اشكال ديگر رانت خواري
 خارجي كردن دولت، هر روز بيش ●

از روز پيش و  تشديد وابستگي ايران 
به اقتصاد مسلط و عاملي مهم از عوامل 
حضور قواي قدرتهاي سلطه جو در 
خاور و آسياي ميانه و بخصوص در 

  .خليج فارس
  خشونت گستري در ايران و خارج ●

  . از ايران
 خالصه كردن دين در واليت فقيه ●

يعني ضد دين بدانحد كه هم سبب 
دين گريزي گشته و هم هاشمي 

رگان را رفسنجاني، رئيس مجلس خب
گردانده » تخصصي كردن فقيه«مبلغ 
  .است
تخريب از روي قرار و قاعده ● 

نيروهاي محركه، بخصوص جوانان 
كشور و گريزاندن استعدادها و سرمايه 
ها از كشور و سوزاندن فرصتهاي 

  .سرمايه گذاري
      با اين كارنامه، تضاد دولت واليت 
مطلقه فقيه با ملتي كه اسباب رشد و 

از يافتن استقالل و آزادي را فرصت ب
دارد، نمي تواند روز افزون نباشد و 
چون روز افزون است، رژيم نيازمند 
بحران و نگاه داشتن كشور بر لبه 

  : پرتگاه جنگ است
   دولت واليت فقيه مي تواند با 
استفاده از خطر جنگ، به سركوب 
. گسترده نيروهاي مردمي دست بزند

گ ايران با همانگونه كه در دوران جن

عراق، مالتاريا در ايران و رژيم صدام 
در عراق، گسترده ترين و سبعانه ترين 

  .  سركوبها را بعمل آورند
   و از آنجا كه هويت ملي را نافي 
مشروعيت خود مي داند و آن را عامل 
اتحاد ملت بر ضد خود مي شناسد، 
خميني، ملي گرائي را كفر خواند و از 

يت در معرض آن پس، مظاهر ايران
تاراج رژيم قرار گرفته و امحاي 
ويژگي ها ايرانيت در دستور كار رژيم 

 .   واليت فقيه قرار دارد
و اما بيشتر از همه، اسالم است كه     

. مورد تعرض رژيم واليت فقيه است
رژيمي كه از اسالم مشروعيت مي 
گرفت، امروز  آن را ضد خود مي 

يه مرجعي چون منتظري كه نظر: يابد
ساز واليت فقيه بود و طرح واليت فقيه 
با اختيارات تام را كه حسن آيت تهيه 
كرده بود، امضاء كرده بود، با مشاهده 
كارنامه واليت فقيه، از آن تبري مي 
جويد و واليت مطلقه فقيه را از 

بدين . مصاديق شرك اعالم مي كند
ترتيب، دولت واليت مطلقه  فقيه 

  .  دولت مشركان مي شود
    سالهاست كه رژيم حاكم بر ايران 
كه زنده به خرافات و خواب ديدن و 

 هاله معجزه، سوار اسب سفيد و جديدا
نور و جانماز بدون پيشنماز است، تالش 
نموده است تا با تخريب دين مردم، 
آنها را در بند دنياي خرافي و مجازي 

با اين همه، امروز، مردم .  نگاه دارد
 ديني رژيم را كشور نيز مشروعيت

در نظر سنجي در باره  : سلب مي كنند
ميزان شركت مردم در نماد مذهبي 
رژيم واليت فقيه، يعني نماز جمعه، 

 درصد  مردم 10معلوم شد كه كمتر از 
در زير به دو . در آن شركت مي كنند

نمونه از پاسخگويي هاي مردم در باره 
ميزان شركت مردم در صحنه نمايشي 

  : رژيم توجه كنيداقتدار مذهبي
 هر چند وقت يكبار در نماز - سئوال ●

  جماعت شركت مي كنيد؟ 
 – گاهي اوقات – هيچوقت -سال 

  اكثر اوقات 
80  -  48,9 –          30,9 –          20,2  
82  - 59,2  -          22,9  -         13,9   
85  - 68,2  -          1/21 -          8,7  

ين جدول، سال به سال از    بنا بر ا
ميزان مشاركت مردم در عبادت دولتي 

  .كم شده است
 هر چند وقت يكبار در نماز - سئوال ●

  جمعه شركت مي كنيد؟ 
 – گاهي اوقات – هيچوقت –سال 

  هميشه 
80 –      66,2 -         22,6 –       11,2  
82 -      78,5 -         15,7  -       5,8  
85 –      85,1 -         10,7 -       4,2  

  
      تضاد ملت با دولت واليت مطلقه 
: فقيه، زمان به زمان افزايش يافته است

كاهش ميزان شركت مردم در 
 در اولين انتخابات 98,8انتخابات از 

  30 تا 1۵، از شهرتا، بنا بر ) رفراندوم(
 در تهران –درصد در آخرين انتخاب 

شدت تضاد   گوياي - درصد 12حدود 
و چون در نظر .  جامعه با دولت است

بگيريم  اين واقعيت را كه انتخابات را 
رژيم انجام مي دهد و واقعيت ديگري 
كه ميزان شركت كنندگان حامي رژيم 
در انتخابات، با حذف آراي مخالف آن 

 درصد و ١۵و آراي سفيد به كمتر از 
 درصد و در تهران، 10گاهي زير 

 درصد 10راي كمتر از نماينده اول با آ
دارندگان حق رأي به مجلس مي رود، 
رژيم را بدون پايگاه اجتماعي مي 

: قول خامنه اي به فرمانده سپاه . يابيم

از تحول اجتماعي غافل نباشيد، در 
عين حال، آشكار مي كند وسعت و 

  . شدت مخالفت مردم با رژيم را
   دولت واليت مطلقه فقيه مشروعيت 

.  از دست داده استسياسي را نيز
جامعه امروز، هم رژيم را رژيم 

 مالي مي دانند و هم –مافياهاي نظامي 
ميزان . نماد بي كفايتي مي شناسند

عدم  مشروعيت سياسي دولت واليت 
مطلقه فقيه به اندازه اي است كه 

هاي راست و چپ رژيم » شخصيت«
نسبت به خطر آن، اعالن خطر مي 

 چند ماه سخنان و مصاحبه هاي: كنند
اخير افرادي چون هاشمي رفسنجاني و  
حسن روحاني و  محمد خاتمي و  
بهزاد نبوي و تاج زاده و رمضان زاده  

كه همگي صحبت از خطر از بين ... و
رفتن كليت نظام مي كنند و با سياست 
. هاي رژيم به مخالفت برخاسته اند

كسي چون ناطق نوري كه رئيس 
ولت است، د» بيت رهبري«بازرسي 

اما به . اتحاد ملي پيشنهاد مي كند
محض آنكه طرفداران هاشمي 
رفسنجاني و برخي از اصالح طلبان از 
آن استقبال مي كنند، خامنه اي 
وحشت مي كند و بحث در باره آن را 

  .!مختومه اعالن مي كند
    از دست رفتن مشروعيت اخالقي و 
فرهنگي و اجتماعي  را نيز نظر سنجي 

اه خود انجام داده است، زير كه دستگ
    :آشكار مي كند

 به نظر شما، تقلب و - سئوال ●
كالهبرداري تا چه اندازه در جامعه 

  رواج دارد ؟
   زياد – تا حدودي – كم –سال 

80   - 17,9  -  13,1      - 69  
82   -   12   -  12,1  - 75,9  
85  - 9,1   -    10,3  - 80,6    
تظاهر و   به نظر شما - سئوال ●

دورويي تا چه ميزان در جامعه وسعت 
  دارد ؟ 

   زياد – تا حدودي – كم –سال 
80  -  20,3    - 40,3   -  39,4  
82  - 17,1   -  29,4    - 62,5 
85  - 12,2   -  15,6    - 72,2 
 به نظر شما تملق و - سئوال●

چاپلوسي در كشور تا چه اندازه رايج 
 است ؟

  زياد –دي  تا حدو– كم –سال 
80 –    18   -  17,3    -   64,7 
82 - 12,2   -  15,4    - 72,4 
85 - 12,4 -    13,3    - 74,3 

  
     رژيمي كه بدين ترتيب هرگونه 
مشروعيت را از دست داده و نماد ضد 
مشروعيت، ضد اسالميت و ضد ايرانيت 
گشته است، البته از مردم و جنبش آنها 

 مي كند كه اين مي ترسد و همه كار
.  مردم روي به جنبش همگاني نياورند

اين ترس را بخصوص با سازماندهي 
جديد قواي سركوب خود آشكار مي 

  :كند
  

رژيم واليت مطلقه فقيه، 
چگونه مقابله با مردم را 

  : تدارك مي كند؟
  

    در موقعيتي كه رژيم واليت مطلقه 
فقيه، مردم را در تضاد همه جانبه با 

يند، نيروهاي نظامي حافظ خود مي ب
  حاكميت به چه مي انديشند؟ 

 آيا آنها براي حفظ حاكميت آماده -
  شده اند؟ 

 آيا آنها براي حفظ آزادي هاي -
  مردم  و استقالل كشور آماده شده اند؟ 

«  آيا نيروهاي نظامي براي حفظ -
خود را »  دست آوردهاي انقالب

  آماده كرده اند؟  
افظ حقوق مردم  آيا انها خود را ح-

مي دانند و يا دولت واليت مطلقه 
  فقيه؟ 

     سپاه را كه حكومت بازرگان ساخت 
و مالتاريا از آن خود كرد و قرار بود 
پاسدار انقالب باشد، امروز، حافظ 
كدام دستاورد است؟  آيا در نظر سپاه، 
مردم آن اندازه بي قدر شده اند كه 

در سپاه وظيفه خود را دفاع از رژيم 
برابر مردم مي داند؟ آيا دفاع از 
انقالب و اصول راهنماي آن، جاي 
خود را به دفاع از استبداد مافياهاي 

   مالي داده است؟ –نظامي 
     پاسخ پرسشهاي باال، از زبان 
فرماندهان تابع مافياها بركسي پوشيده 

همانگونه كه در باال ذكر شد، . نيست
 »مقدس«نيروهاي نظامي بادكنكي و 

نظام واليت فقيه خطر جنگ را دست 
آويز كرده اند براي  بازي كردن نقش 
. ستون فقرات رژيم واليت فقيه

فرماندهان منصوب خامنه اي مدعي 
در خطر » نظام واليت فقيه «هستند كه 

. حمله گسترده نيروهاي خارجي است
در برخي از مناطق : باز مي گويند

كشور، گروههاي مسلح، تحت حمايت 
  . ا، در كار تجزيه ايران هستندامريك

    فرماندهان سپاه پاسداران تا مي 
توانند خطر ها را بزرگ مي كنند و 
آنها را دست آويز درآوردن سپاه به 

 مالي كرده –خدمت مافياهاي نظامي 
اند كه واليت فقيه مرده را پوشش 

اين فرماندهان هيچ . خود كرده اند
 فرصتي را براي ترتيب دادن مانور و

  . ابراز قدرت از دست نمي دهند
    در زير گفته هاي برخي از سرداران 
نظامي سپاه نقل مي شود تا دليل 
ترتيب دادن مانورها و سازماندهي 
قواي مسلح براي مقابله با مردم، دانسته 

  : شود
 سردار جعفري، در مصاحبه با جام ●

با نزديك شدن :جم، گفته است 
مريكا، انتخابات رياست جمهوري در آ

 احتمال عملي شدن حمله نظامي به
  .ايران را بايد جدي تر گرفت

     اين گفته سردار جعفري در اوايل 
هر چند كه پيش از آن نيز، .  سال بود

او بر پايه همين ترس، عمل مي كرد اما 
در زير ديده مي . به زبان نمي آورد 

شود كه اين سردار فرمانده كل سپاه، 
كا چگونه قصد به بهانه حمله امري

گسترش نيروهايي را در استانها دارد تا 
همانگونه كه شاه عمل كرد، سپاه را 
آماده سركوب ها در استانهاي كشور 

  :كند
فعال  با«:  سردار جعفري گفته است●

 سپاه در استان هاي كشور، 31شدن 
آمادگي و توانمندي هاي يگان هاي 

بسيج در صحنه  رزم و گردان هاي
سپاه، بيش از پيش مأموريت هاي 

ارتباط بسيج با  .ارتقاء خواهد يافت
بدنه رزمي سپاه و ايجاد انسجام 
تشكيالتي  و تمركز زدايي و توسعه 

سپاه هاي استاني، از اهداف  اختيارات
به همين دليل در . اين تغييرات است

برخي استان ها، لشكرها به سپاه استاني 
 . تبديل مي شوند

ركز فرماندهي كشور م  استان30    در 
تشكيل شده كه بتدريج مستقر مي 
شوند و در مورد استان تهران بدليل 

استان،  وسعت و جمعيت پايتخت اين
.  دو مركز فرماندهي خواهد داشت

يكي در شهرستان كرج و ديگري در 
 .تهران بزرگ

    فرماندهان از اين پس مي توانند با 
آنها واگذار شده،  اختياراتي كه به

ورات اداري واجرايي، مانند تمامي ام
انتصابات را  استخدام، بازنشستگي و

  ».انجام دهند
      نكته مهم در سخنان سردار اينست 
كه يگانهاي رزم سپاه و گردانهاي بسيج 
در ماموريت هاي مشترك هماهنگ 

به همين دليل و جهت . خواهند شد
هماهنگي هاي بيشتر فرماندهان برخي 

ه بعد سپاه استاني از لشكرها كه از اين ب
  :خواهند بود تغيير مي كنند از جمله 

سيدالشهداي      فرماندهان لشكر
تهران، تيپ جواد االئمه خراسان 

لشكر   عاشوراي تبريز،31شمالي، لشكر 
 قدس گيالن، لشكر صاحب االمر 16

  ...قزوين و لشكر علي بن ابيطالب قم و
     سردار حجازي قول فرماندهي سپاه 

اره آمادگي براي مقابله ها را را در ب
  :اينگونه اظهار مي كند

انتصابات جديد به فرمان رهبر     « 
 انجام مي شود و شامل حوزه

نمايندگي هاي ولي فقيه در سپاه 
  . »پاسداران نيز مي شود

     نمايندگي هاي رهبر كه اكثرا از 
چهره هاي جوان روحاني هستند و در 

بيت خامنه واقع تربيت يافتگان دستگاه 
اي مي باشند و تحت عنوان هاديون 
تا به حال  عمل مي كردند،  وارد 
نيروهاي نظامي شده اند تا هماهنگي 
كامل را ميان رهبري و نظاميان در 

  .سركوب هاي آينده ايجاد نمايند
مراكز «:  حجازي مي گويد●

گانه سپاه در كشور    31  فرماندهي
فعاليت خود را آغاز كرده و 

هان آنها در تمامي استان ها تا فرماند
   ».هفته آينده معرفي خواهند شد

 سردار حسين همداني نماينده ويژه ●
به فرمان «:  فرمانده سپاه گفته است

مقام معظم رهبري سرپنجه هاي سپاه 
شامل پايگاه، حوزه، نواحي مقاومت، 

ها بايد  گردان هاي  رزمي و تيپ
تقويت شوند و به همين دليل تدابير 

همي در ساختار سازماني سپاه بوجود م
نمايندگان ولي فقيه  تغيير. خواهد آمد

در اغلب استان ها نيز در حال انجام 
و از جمله، حجت االسالم محمد  است

مقدسي به عنوان مسئول نمايندگي 
فقيه در سپاه تهران بزرگ  ولي

   ».منصوب شد
    هر اندازه واليت فقيه بي اعتبارتر و 

 مي شود،  مأموران رژيم غير مشروع تر
واليت فقيه بيشتر در باره جهانگير شدن 

  :تبليغ مي كنند» الگوي واليت فقيه«
قرن :  فرمانده زميني سپاه گفته است●

اي  اسالم و دوره بيست و يكم، قرن
هاي مومن در  است كه مجاهدت انسان

  .  خواهد نشست ثمر راه اعتالي اسالم به
شين جان سردار غالمعلي رشيد، ●

فرماندهي كل سپاه براي اينكه بحران 
جنگ خارجي را در اذهان مردم و 
نيروهاي نظامي زنده نگاه دارد تا با 
اين وسيله بتواند بر ادامه استبداد تكيه 

  كند، 
  5 در صفحه

  
  

 واليت مطلقه فقيه شرك است
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در جلسه با بسيجيان در پدافند غير (
مي ) عامل به نقل از خبرگزاري فارس

  : گويد
ماهيت كنند  برخي فكر مي     «

تهديدات با تغيير يك رئيس جمهور در 
ممكن است . كند آمريكا تفاوت مي

را  حداكثر يك سال تغيير در روش
شاهد باشيم، ولي با آشكار شدن چهره 
واقعي دولت آمريكا و استقرار كامل 
دولت جديد، ماهيت اصلي تهديدات 

  » .ها دوباره مشخص خواهد شد آن
 است،    او كه كاسه داغتر از آش شده

: در رابطه با حمله امريكا مي گويد
مرحله  2  حداقل آمريكايي ها در«

ابتدا . زماني قصد حمله به ايران داشتند
كه با توجه به (پس از سقوط صدام 

تحوالت منطقه، قدرت ژئوپليتيك 
وسپس بعد از ) ايران افزايش يافت

   ».لبنانهللا حمله به حزب ا
خلي      سردار بار ديگر به بحران دا

 منطقه 3« : اشاره مي كند و مي گويد
پذير در بلوچستان، كردستان و  آسيب

 1خوزستان وجود دارد كه بايد ظرف 
  » .سال آينده موضوع تمام شود

    البته سردار نمي گويد چه موضوعي 
بايد تمام شود و البته احتماال منظور 
وي سركوب شديد در استانهاي كشور 

البته از همه . توسط سپاه استانها است
آخر، . جا گيرشدن مبارزه مي ترسد

سران رژيم، در طول سال آينده، 
علت . منتظر بحران هاي شديد هستند

تشكيل سپاههاي استاني و مانورهاي 
.  بزرگ اين نيروها به همين دليل است

زيرا تحرك هائي را در شرف تكوين 
مي بينند و نيروهاي نظامي وابسته به 

مافياها را آماده دست نشانده » رهبر«
  .مقابله با آنها مي كنند

:      سردار رشيد ادامه مي دهد
كاهش قيمت نفت، احتمال حادثه «

سازي از سوي اسرائيل والقاعده و 
تحوالت اجتماعي سه تهديد عمده 

ما در آينده ممكن . عليه نظام است
 تير داشته باشيم 18است حوادثي مانند 

  »  .كنيمكه بايد در اين زمينه مراقبت 
    سردار، عمق باورهايش را در جمله 
فوق نشان داده است و در واقع ترس 
نظام واليت از همان تحركهاي مردم 

زيرا در . است كه به آن اشاره كرديم
شرايط فعلي ديگر نظام توان فريب 
مردم را ندارد و ملت ايران نيز خود را 

نظام ...  از بند فريب هاي مذهبي و 
ست و ادامه حاكميت خارج ساخته ا

جهل و ظلم بر كشور را براي 
موجوديت كشور خود خطرناك مي 

  . يابد
    البته اين امركه سردار رشيد به 

 تير اشاره كرده است گوياي 18جنبش 
آنست كه رژيم واليت فقيه  و سرداران 
بي بنيه آن تا چه حد از حركت 
محدود مردم و دانشجويان در سال 

ه بودند و آن  به وحشت افتاد1378
حركت تا چه حد بادكنكي بودن 

  . قدرت رژيم  را روشن ساخته است
:  سردار مالحسين طائب گفته است●
امروز آمريكايي ها به دنبال اين «

هستند كه انتقال قدرت از حزبي به 
حزب ديگر را وسيله توجيه افكار 
عمومي و بازسازي قدرت خود كنند و 

ژي  را نيز در استراتيبيرغ ت،اين
برخورد با ايران به دنبال خواهد 

اين تغيير در استراتژي  .داشت
امريكاييها عبارتست از جايگزين كردن 

   ».تهديد نرم بجاي تهديد سخت
   گفته هاي سردار طائب نيز حاكي از  
قصد رژيم به ادامه دادن به بحران 

رژيم ضد . هاي داخلي و خارجي است
رشد كه حيات خود را در فقر و عقب 
ماندگي ملت مي داند، ناگزير است 
كشور را در شرايط بحران نگاه دارد تا 
بتواند با بهانه بحرانها، هم مردم را از 
پي آمدهاي حركت عمومي بترساند و 

هم تحركهاي موضعي را سر كوب 
سردار طائب ندانسته مشكل اصلي . كند

نظام را مطرح مي كند و آن 
م يعني اينكه نظا. است» تهديدات نرم«

با مشكالتي از قبيل حمله امريكا كه 
تهديدات سخت است ديگر روبرو 
نيست بلكه تهديدات از نوع تحوالت و 
حركات اجتماعي هستند كه تهديد 

  .اصلي نظام بشمار مي روند
يكي ...« :     سردار طائب باز گفته است

هايي كه بسيج بايد به آن  از عرصه
 عرصه دفاعي براي ،ورود پيدا كند

له با تهديدها و توليد قدرت مقاب
  ».ستبازدارندگي ا

    توضيح سردار آخوند حسين طائب،
فرمانده مقاومت بسيج و معاون 
فرماندهي سپاه پاسداران در رابطه با 
طرح هاي اخير نيروهاي بسيج در 

  :كشور از اين قرار هستند
اين طرح به صورت آزمايشي در ... «

ا  ام.برخي نقاط كشور انجام شده بود
هاي بسيج با  از اين پس در كليه پايگاه

هدف تامين امنيت اجتماعي اجرا 
  ». شود مي

     تامين امنيت اجتماعي همان مشكلي 
است كه سردار رشيد نيز به آن اشاره 

  : كرده است
ها و  حضور بسيجيان در پايگاه«    

 .كند  امنيت پايدار ايجاد مي،زني گشت
ر چون هر جا نيروهاي انقالب حضو

پيدا كنند، اشرار از آنجا فرار خواهند 
 متناسب با وضعيت هر شهر و ...كرد

 تجهيزات مناسب در اختيار ،منطقه
هاي عملياتي قرار خواهد  گشت
  ».گرفت

     از قرار،  نيروهاي بسيج و تيپ هاي 
رزمي سپاه پاسداران به زودي در 
استانهاي مورد نظر سردار رشيد به 

اهند آمد تا حالت آماده باش در خو
زيرا . مانع از تحركات اجتماعي شوند

نظام واليت فقيه و سپاه پاسداران 
همان است كه ديگر نظام هاي 

اين نظام . استبدادي داشته اند و دارند
براي جلوگيري از رشد جامعه در 

  . استقالل و آزادي است
با «:     سردار طائب ادامه داده است

ي و اي كه با نيروي انتظام هماهنگي
قوه قضائيه انجام شده است، 
برخوردهاي الزم از سوي نيروي 

هاي  گشت. انتظامي انجام خواهد شد
ها و كوي و برزن با  بسيج در محله

اي فراهم  حضور خود فضا را به گونه
كنند كه اتفاقي نيفتد، ولي اگر بنا  مي

باشد با متخلفي برخورد شود، از سوي 
هاي نيروي انتظامي انجام  يگان

  ».شود يم
      البته سردار طائب نگفته است كه 
يگانهاي رزمي سپاه نيز در اين امر 

جمالت فوق آخوند . دخيل هستند
سردار نشان مي دهد كه اين مانور، 
اصال هدفش برخورد با نيروهاي 
خارجي و متجاوز نيست و قصدش تنها 

در كليه » ارازل و اوباش«برخورد با 
 آنان، شهرهاي ايران است و از نظر

ارازل و اوباش يعني كليه مردم در 
  ... كليه محل ها و كوي ها و برزن ها و

     آخوند سردار طائب اهداف اين 
  :طرح را اينگونه ادامه مي دهد 

افزايش  و  سپاه استاني31تشكيل ...«
افزايي توان سپاه در حمايت  هم

اتصال و هاي بسيج  بيشتراز ماموريت
اسامي ... و ميهاي رز بسيجيان به يگان

هاي عاشورا و الزهراي بسيج با  گردان
هاي پياده و گردان ادوات و  گردان

زرهي نيروي زميني سپاه پيوند 
هاي هفته بسيج  برنامه و .خورند مي

 ماموريت بسيج اجرا ۵متناسب با 

ها عبارتند  شود كه اين ماموريت مي
ازكمك به مقابله با تهديدات نظامي 

توليد قدرت  و ميدشمنان انقالب اسال
 مقابله با تهديدات امنيتي  وبازدارندگي

 و "اشرار و اراذل و اوباش"در برابر 
 سياسي ومقابله با تهديدات فرهنگي 

كمك به و  يعني تهديدات نرم ،دشمن
بخشي انقالب اسالمي و تعميق  عمق
 و  هاي انقالب و دفاع مقدس  ارزش

ها   ميليوني و بسيج ده20شكيل ارتش ت
  .ونيميلي

    نكات و هدفهائي كه طائب از آنها 
 همانها هستند سخن گفته است تقريبا 

كه ديگر سرداران و سران رژيم بر 
اين قولها گوياي آنند . زبان آورده اند

كه رژيم در انتظار جنبش مردم و 
مقابله آنها با نيروهاي تحت امر 

  .  مالي است–مافياهاي نظامي 
ماندهان  سردار عراقي از ديگر فر●

سپاه و فرمانده لشكر محمد رسول اهللا 
كه نيروي برخورد با مردم در تهران 

عصر پنجشنبه در آخرين روز است، 
 ،هفته بسيج به تمام يگان ها دستور داد

را » اقتدار و پايداري بسيج«رزمايش 
بر مبناي اين برنامه، پايگاه . آغاز كنند

هاي بسيج با هماهنگي مقامات قضايي 
عراقي .  گشت زني كردند،تدر محال
: گفته است به خبرنگاران بارهدر اين 

اجراي آزمايشي اين كار در برخي از «
محالت نشان مي دهد كه خانوارها از 

عالوه . اين مساله رضايت كامل دارند
بر اين عمليات هاي ايست و بازرسي 
نيز توسط بسيج انجام مي شود كه به 

جه بسيجيان توصيه كرده ايم به هيچ و
برخورد فيزيكي نكنند و با اداي 

 فعاليت داشته باشند و اگر ،احترام
 با هماهنگي ،موارد مشكوكي را ديدند

نيروي انتظامي اين موارد را به پايگاه 
گشت هاي . هاي انتظامي ارجاع دهند

 دائمي و ماندگار خواهند بود ،عملياتي
و در محله ها گشت زني و با جرائم 

د و آن را به آشكار برخورد مي كنن
. نيروهاي انتظامي ارجاع مي دهند

امروز جبهه كفر از همه جهت ما را 
محاصره كرده و گويا جنگ خندق 

  .»ديگري بر پا شده است
    دقت در سخنان سردار عراقي نشان 
مي دهد كه قرار بر اين است كه اين 
گشت ها و بگير و ببندهاي بسيج كه 

تا تحت عنوان مانور بود، دائمي شود 
بتوانند كنترل كشور را در اختيار 

  .داشته باشند
 سردار رجب زاده معاون فرماندهي ●

نيروي انتظامي نيز مانند ديگر سرداران 
كه اوضاع را بحراني ديده و گفته 

  :است
مانور ضد شورش شش روزه ...«    

شهري  جهت اجراي طرح هاي امنيتي 
سردار رجب زاده تير . »اجرا مي شود
ر گفته هاي فريب كارانه خالص را ب

سران رژم شليك كرد وقتي به 
صراحت گفت اين مانورها براي مقابله 

حال بايد از او . با شورش مردم هستند
و سران رژيم پرسيد شما چه خبرهايي 
از آتش زير خاكستر مردم داريد كه 
اينگونه وحشت كرده ايد و تمام 
نيروهاي خود را براي مقابله با آتش، 

 ور مي شود، آماده و وقتي شعله
  هماهنگ مي كنيد؟ 

  :   رجب زاده توضيح داده است
نيروي انتظامي با   هزار مامور30    « 

چهار هزار اتومبيل در مانور شركت 
 مسير و 10خواهند داشت و در

اصلي شهر  هاي ها و اتوبان خيابان
. تهران، تمرين عمليات خواهند كرد

  هدف از مانور، 
   نمايش قدرت، -

  امداد و نجات،  -
   ضد امنيتي،    مقابله با اقدامات-
  هاي احتمالي،   مقابله با بحران-
   تشديد حراست از مراكز استراتژيك،-
   حفاظت از اموال مردم، -
ها به   انتقال سريع نيرو از ساير استان-

  .»تهران
    در جمالت باال، سردار رجب زاده، 
 همان گفته هاي سردار رشيد را تاييد

مي كند كه اين مانورها جهت مقابله با  
اقدامات ضد امنيتي و بحران هاي 

به راستي اين بحران ها . احتمالي است
و اقدامات ضد امنيتي آيا از همان نوع 

 تير خواهد بود يا گسترده 18جنبش 
  تر؟

 10    الزم به ذكر است كه در حدود 
سال پيش كه عده اي دانشجو و مردم، 

ظام برخاستند و نظام را به به مقابله با ن
وحشت انداختند، اگر خاتمي و ديگر 
به اصطالح اصالح طلبان مردم و 
دانشجويان را فريب نمي دادند، گريه 

در صدا و » مقام معظم رهبري«هاي 
سيما، همان گريه هاي شاهنشاه آريامهر 

  .را در ذهن مردم تداعي مي كرد
    اما امروز خود نظام به اين امر واقف 
شده است كه با وجود دولت يك 
دست خامنه اي و احمدي نژاد و 
مافياهاي حاكم بر بنيادهاي قضايي و 
امنيتي و نظامي و اطالعاتي، ديگر مردم 
فريب گروه اصالح طلبان را نخواهند 
خورد و در صورت به وجود آمدن 

 تير، حركت تا تغيير 18تحركي از نوع 
شايد . رژيم مي تواند به پيش رود

وده نباشد خاطر نشان كردن اين بيه
واقعيت كه كليه سران رژيم دخيل در 

،  به وحشت افتاده اند 60كودتاي سال 
و تالش مي كنند تا خامنه اي را متوجه 

زيرا تقريبا اكثر . خطر پيشارو بنمايند
آنها متوجه وخامت اوضاع كشور شده 

  .اند
 بهزاد نبوي در مصاحبه با حميد ●

  :ماد، گفته استخالدي از نشريه اعت
دولت، از ديگر سو با كردان آغاز ...«   

. نشده و با وي نيز به اتمام نمي رسد
گروهي از مخالفان اصالحات و حاميان 
اوليه احمدي نژاد، امروز صرف نظر از 

خطي و جناحي، نسبت  گرايش هاي
به عملكرد وي و خطراتي كه از اين 
ناحيه كشور و نظام را تهديد مي كند 

  »... هستند نگران
» فرمانده كل «ي،جعفر» سردار« و ●

سپاه از هم اكنون و چند ماه به   
 مانده، ي جمهورياستانتخابات ر

  يج، كند و به بسي به كودتا ميدتهد
 مثل طرح ي طرحهائي اجراي برا

 تا اگر يدهد آماده باش ميري،گروگانگ
  وارد عمل ياورد، ني نژاد رأياحمد
  :شود

  

ترس از درون و 
ديد بحران در تش

و تدارك  بيرون
كودتا و ترويج فقر 

  :و ترس؟
  
  

تدارك كودتا يا پيش گيري * 
  از شكست احمدي نژاد؟

    
سخنان )  دسامبر26(   دويچه وله 

 سپاه »فرمانده«محمد علي جعفري، 
را  مايه مصاحبه با عيسي پاسداران، 

جعفري گفته . سحر خيز كرده است

شست ن «ي هيدر مراسم اختتاماست، 
 يي دانشجوجي مسئوالن بسيشياند هم

در محل سفارت »  دانشگاه كشور140
به ، با اشاره راني در اكايسابق آمر

 13 در كاي سفارت آمرري تسخي واقعه
 ميخواه يم«: گفته است، ۵٨آبان سال 

 باشد، ازي كه اگر نمي كنجادي ايا نهيزم
 13 مشابه ي به اقداماتيي دانشجوجيبس

سپاه موظف به . آبان دست بزند
 ي از اقدام انقالبيباني و پشتتيحما
 است، نه كندكننده و يي دانشجوجيبس

 . راهني مانع بر سراي بوجودآورنده
 انيها و جر  مخالفت با دولتيزمان
 ايها رسم بود، اما آ  در دانشگاهمحاك

 جيامروز هم رسالت و نقش بس
در ؟  استني ااني و دانشجوييدانشجو
 تواند ي اتفاق مني اي اسالميجمهور

 قرار تي در حاكميانيرخ دهد كه جر
 گاهي بودن در آن جاتي كه صالحرديگ

 جي بس،را نداشته باشد كه در آن مقطع
 دي نقش خود را دارد و باييدانشجو
 خود را انجام دهد، اما يها يافشاگر
 .»ستي ننگونهيها ا  زماني در همه

  سخنان جعفري را عيسي سحر خيز، ●
 در ،ياسي سلگريگار و تحلن روزنامه
اينطور ارزيابي  وله، چهيوگو با دو گفت

 يساز نهيبا توجه به زم« :كرده است
 در »يحزب پادگان «يروزي پيبرا

 نهم ي  دورهي جمهوراستيانتخابات ر
 نژاد، ي كار آمدن محمود احمديو رو

 در چند سال "يحزب پادگان" نيا«
 چه هر ي الزم را برايها نهيگذشته زم

 كردن كشور فراهم كرده ي نظامشتريب
 به جي از بسخواهد ي حزب منيا. است

 خود ياتي و عمليي اجرايعنوان بازو
 با ي را مساوجياستفاده كند و نام بس

 فرمانده يها صحبت. مردم بگذارد
 استي در مورد سنكهي از اشيسپاه ب
كننده باشد، در مباحث   نگرانيخارج
 را ها ي نگرانتواند ي است كه ميداخل

 يتي با توجه به نارضارايز. دامن بزند
اند   در سطح جامعه آنها نگرانديشد

 كي به اورد،ي ني رانژاد يكه احمد
 و كنند ي به كودتا مدي تهدارندمعنا د

 دادند و ي به كسي اگر مردم رانكهيا
 جي با استفاده از بسدند،يآنها نپسند

و ظاهرا .  بزننديدست به اقدام نظام
 ياري بس.ز اعالم آن ندارند هم اييابا

با » در عمل و در ته دل «ها يجياز بس
تفكرات و دستورها موافق « نوع نيا
بنا به « از آنان ياري و بس»ستندين

. كنند ي ثبت نام مجي در بسيمالحظات
 كه ستي نيا  جامعه،راني اي جامعه

 ي بخواهد در آن در برابر شعارهايكس
 يرا و آستدي با۵٧ انقالب بهمن ياصل

  . »ردي بگدهيمردم را ناد
 

رژيم منكر گسترش فحشاء و * 
داير كننده صيغه سرا، چرا 
نگران گسترش فحشاء و روابط 

شده است؟آيا به » آزاد«جنسي 
بهانه اي براي سركوب گري از 
  ترس جنبش همگاني نياز ندارد؟

  
  ، شهاب نيوز گزارش 87 دي 7 در ◄

سابقه و  اخبار بي :كرده است
زي كه طي سه روز گذشته انگي حيرت

هاي رسمي و عمدتاً  از سوي رسانه
فساد «نزديك به دولت پيرامون 

در » افزايش روابط نامشروع«و » جنسي
جامعه منتشر شده، تعجب و تامل 
. ناظران را در پي داشته است

هاي رسمي كشور طي سه  خبرگزاري
دهنده و  روز گذشته چند خبر تكان

و » اد جنسيفس«انگيز را پيرامون  حيرت
  در جامعه » افزايش روابط نامشروع«
  

  6 در صفحه

 واليت مطلقه فقيه شرك است
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اند كه هم از نظر  ايران منتشر كرده
آمارهاي مطرح شده در اين اخبار و 

سابقه  ها، بي هم از نظر همزماني آن
  .است

تواند     انتشار اين اخبار البته مي 
اقدامي قابل دفاع در راستاي مواجهه 

اي ه تعارف با پديده علني و بي
با اين حال مشخص . اجتماعي باشد

سابقه اين  نيست انتشار همزمان و بي
ريزي شده و  اخبار آيا اقدامي برنامه
هاي مسئوالن  ناشي از افزايش دغدغه

بوده يا بايستي آن را رويدادي 
مخصوصاً آن . تصادفي محسوب كرد؟

كه برخي از مدعياتي كه در سه روز 
هاي رسمي مطرح  اخير توسط رسانه

شده است، تا چندي پيش با قاطعيت از 
شد و  سوي مسئوالن امر تكذيب مي

اين مسئوالن اظهارنظرهاي مشابه 
شبهه سازي در «برخي كارشناسان را 

راستاي تخريب چهره جامعه مذهبي 
  .خواندند مي» ايران
 در نخستين خبر، خبرگزاري فارس ●

اكبر عصارنيا معاون  به نقل از آقاي علي
ماعي سازمان ملي فرهنگي و اجت

 56جوانان اعالم كرد كه حداقل 
درصد جوانان ايراني با يك دختر در 

ها به   درصد از آن26ارتباط بوده كه 
 درصد 13اند و  رابطه نامشروع رسيده

اين روابط نيز به حاملگي ناخواسته و 
 متاسفانه .سقط جنين منجر شده است

 درصد جوانان ما بر اساس اظهارات ۵۶
اند كه در طول  م كردهخود اعال

دوران جواني با يك دختر در ارتباط 
 26بودند كه متاسفانه از اين تعداد 

درصد منجر به رابطه نامشروع جنسي 
 13جاي تاسف است كه . شده است

درصد روابط نامشروع جنسي در بانوان 
منجر به حاملگي ناخواسته شده كه اين 

. اند افراد ناچار به سقط جنين شده
 ميليون نفر به تعداد ١٫۵ ساالنه

شود كه باالرفتن  مجردين افزوده مي
سن ازدواج تبعات اجتماعي خطرناك 

  .و نامطلوبي دارد
 بنا بر دومين خبر كه طي سه روز ●

اخير توسط خبرگزاري مهر منتشر شده، 
خانم فرحناز قند فروش مشاور استاندار 
تهران در امور بانوان از تشكيل پرونده 

 حداقل يك سوم زنان اخالقي براي
 ماه پس از جدايي 9مطلقه در فاصله 

افزايش طالق : خبر داده و گفته است
هاي  در كشور و به ويژه تهران نگراني

زيادي را براي كشور برانگيخته كه 
. فسادهاي اخالقي از جمله آنهاست

دهد كه يك سوم  ها نشان مي بررسي
 ماه پس از 9زنان مطلقه تهراني 

ر موارد اخالقي در جدايي به خاط
دادگاه ارشاد داراي پرونده اخالقي 

  . شوند مي
 بنا برخبر سوم، خبرگزاري برنا ●

وابسته به سازمان ملي جوانان به نقل از 
: يك كارشناس هشدار داده است

افزايش رو به رشد «جامعه ايران با 
  . مواجه است» خيانت به همسر

 بنا بر خبر چهارم، يك كارشناس  ●
تضعيف پيوندهاي  «ديگر از
» سست شدن«در جامعه، » خانوادگي

هاي مذهبي و سنتي دختران  ديدگاه
در قبال روابط جنسي پيش از ازدواج 

هايي نظير  و افزايش شديد پديده
خبر » فرار از خانه«و » روسپي گري«

داده و مدعي شده است كه جامعه 
» وضعيت قرمز«ايران از اين نظر در 

  . قرار دارد
اين امر كه استبدادها : سالميانقالب ا

عامل گسترش فحشاء هستند، يك امر 
فروكاستن زن به شئي . واقع مستمر است

جنسي و انكار منزلت و كرامت او و فقر 
» سكس«همراه مي شود با  استفاده از 

رژيم كنوني . در روابط شخصي قدرت
بسيار بيشتر عامل گسترش فحشاء است 

اخالقي به اين دليل كه وجدان ديني و 

فردي و جمعي را سخت ضعيف كرده و 
زنان را دست » عفت«در همان حال، 

اينك نيز، . آويز سركوب كرده است
بحران شديد اقتصادي و انزواي بين 

» انتخابات«المللي و نزديك شدن 
رياست جمهوري و ترس از  جنبش 
همگاني رژيم را ناگزير كرده است اين و 
آن دست آويز را  براي سركوب 

  .  بسازد» يشگيرانهپ«
  

رژيم، : گزارش كوتاه از ايران* 
فقر و ترس را دو پايه ايمان 

  :تبليغ مي كند
  

ديماه در 5سخنران روز پنجشنبه ◄ 
 صبح مي 9تلويزيون ايران ساعت 

  :گفت 
ايمان دو پايه اساسي دارد كه يكي از 
انها فقر است و ديگري ترس و هر زمان 

ود او را كه فقر و ترس بر انسان وارد ش
البته به . به سوي ايمان بيشتر مي كشاند

جز اين سخنراني صدا و سيماي نظام 
واليت، معموال فيلم هايي را پخش مي 
نمايد كه در ان فقر موجب نزديكي به 
خدا مي شود از جمله سريال كليد 
اسرار كه بخش هاي جديد آن گويا به 
درخواست ايران در تركيه آماده 

 آن فقر گرامي پخش شده است كه در
  .داشته مي شود

      حال آنكه هم قرآن تصريح مي 
كند خداوند براي انسان عسر 

گشاده (نمي خواهد و يسر ) تنگدستي(
مي خواهد و هم قول نبي و ) دستي

وصي او است كه وقتي فقر وارد مي 
البته . شود، ايمان بيرون مي رود

خداي بعضي از مالهاي در خدمت 
مالي، انگلستان  -مافياهاي نظامي 

زيرا انگليسي ها بر اين بوده اند . است
كه ايرانيها را مي بايد در فقر و ترس 

اگر ايرانيان هشياري خود . نگهداشت
را بكار گيرند، در مي يابند كه نظريه 

با ) ترس(خامنه اي » الرعب بالنصر«
) فقر(سياست اقتصادي احمدي نژاد 

يك هدف را تعقيب مي كند و آن نگاه 
شتن مردم در بند فقر و ترس و به دا

غارت مافياها سپردن ثروت كشور 
  .است

  
  
انزواي : گزارش از ايران*

 احمدي نژاد در -خامنه اي
  :رژيم و در روحانيت

  
  30   باالخره پس از گذشت حدود 

سال از اعمال واليت فقيه بر جان و 
مال و ناموس مردم و منابع كشور ، 

( ها بر مردم فساد و بي كفايتي آن نه تن
كه از همان سالهاي اول بر آن آگاهي 

كه بر اركان نظام جمهوري ) داشتند 
 روشن شده است "اسالمي نيز كامال

امروز نه تنها آقاي منتظري كه نظريه .
پرداز واليت فقيه در نظام جمهوري 
اسالمي بود به فغان آمده كه واليت 

 " شرك "مطلقه فقيه از مصاديق بارز 
هاشمي رفسنجاني نيز دم از است، بلكه 

شوراي فقاهت وضرورت تخصصي 
. شدن امور و مديريت جامعه مي زند

همزمان  عبداهللا نوري مخالفت خود 
در زمان تصويب ( را با واليت مطلقه 

در حاليكه . هويدا مي كند ) آن 
حاصل كار رئيس جمهور محبوب 
خامنه اي، احمدي نژاد، كشور را در 

لي و خارجي فرو بحرانهاي  پياپي داخ
امروز براي كنترل . برده است

بحرانهاي داخلي وسركوب جنبشهاي 
احتمالي مردم، فضا را، در سه حركت، 

از خارج از .  نظامي كرده اند"كامال
مرزها نيز، جنايت اسرائيل در فلسطين 

 احمدي نژاد وسخت بكار خامنه اي 
مي آيد و تا مي توانند آتش بيار معركه 

  .اند
وز شرايط وخيم اقتصادي و      امر

بحرانها سازيها از سوئي و اصرار خامنه 
اي بر حفظ احمدي نژاد و تقويت او  
از سوي ديگر، انزواي دولت اين دو را 

آخرين حركت . منزوي تر ساخته است
خامنه اي، يعني واگذاري فرماندهي 
كل نيروهاي انتظامي به سردار 

در (محصولي نمودي ديگر يافت 
گام اخذ راي در مجلس با حاليكه هن

مخالفت اكثريت راست و چپ رژيم 
روبرو شده بود و با تقلب آشكار در 
راي گيري باالخره به مقام وزارت 

فرماندهي به محصولي ): كشور رسيد
واگذار شد تا كه او بتواند مجموعه 
دستگاهها را براي پر كردن صندوقهاي 
.  رأي بسود احمدي نژاد بكار گيرد

ال و روزي افتاده است كه رژيم  به ح
خامنه اي و احمدي نژاد و سراني از 
سپاه يك طرف قرار گرفته اند و 
مجموعه نظام يعني جناح راست و 
چپ، روحانيت و روحانيون مبارز 
تهران و مراجع قم و حوزه علميه 

بدان حد در .  همگي  در طرف مقابل
برنامه سفر اخير احمدي نژاد به قم 

اما . نجانده شده بودمالقات با مراجع گ
آنها او را به حضور نپذيرفتند و او 
مجبور شد اعالم كند ديدار با مراجع 
.  در فرصتي ديگر انجام خواهد شد

طرفه اينكه الهام سخن گوي دولت 
اعالم كرده كه حفظ حكومت از جان 

نسبت به اين . امام زمان هم مهمتر است
ادعاي او، مراجع عظام هنوز هيچ 

  ! ته اند موضعي نگرف
       صف بندي درون نظام واليت فقيه 

 آشكار شده است و روشني آن  "كامال
به حدي است كه آدم محتاطي چون 
آقاي دكتر ابراهيم يزدي نيز اعالم 
مخالفت با اصل واليت فقيه براي 
. برقرار كردن  دموكراسي مي كند

عالوه بر اينها، از ديد جناحهاي مختلف 
گي در برابر رژيم، ضرورت ايستاد

 احمدي نژاد، چنان  قطعي -خامنه اي 
است كه با همه پشتيباني خامنه اي از 
او، طرح ائتالف ملي براي اولين بار 

مستقر در بيت ( توسط ناطق نوري 
مطرح ميشود و پس از ) رهبري 

فروكش  كردن هاي و هوي ها بر 
سرآن، به دليل مخالفت صريـح خامنـه 

 تـوسط اي با آن،  طرح دوبـاره
عناصري چون الريجاني، محسن 

. مطرح و پي گرفته ميشود... رضايي و 
از سوي ديگر، خاتمي كه از سوي 
خامنه اي لقب شاه سلطان حسين را 
. گرفته است، ميخواهد به صحنه بيايد

پرسيدني است كه به كدام دليل 
 به صحنه آمدن و " ريسك "خاتمي

باختن را خواهد پذيرفت؟ پاسخ، در 
نجات رژيم از « : له، اينستيك جم

چرا كه او و حاميانش ! » سقوط محتوم 
مي دانند سيلي عظيم در راه است، 
سيل فشار اقتصادي توام باآگاهي 

در بخالت خامنه اي و همدستان . مردم
او همين بس كه به امثال خاتمي مي 
گويند نباشيد و به نجات ما نيز بر 

  !نخيزيد
گرفته اند     در طرف ديگر مردم قرار 

كه شاهد چند پاره گي رژيم هستند و 
لحظه به لحظه خواسته هاي خود را 

جنبش هاي . روشن تر بيان مي كنند
دانشجويان ، زنان، كارگران و بازاريان 

و روحانيان با درك غير ممكن بودن 
اصالحات در اين رژيم و با يافتن حلقه 
هاي پيوند با انديشه استقالل وآزادي 

 به لحظه روشن ترمي فضا را لحظه
كنند تا اين روشنايي به خيزش عمومي 
براي حذف واليت فقيه بعنوان نهاد 
ضد حق حاكميت مردم بر سرنوشت 

خيزشي كه بنابر . خويش بينجامد
خواست وخواص خود خشونت زدا و 

 .  در امتداد پيروزي گل بر گلوله است
  

اصالح «تمايلهاي موجود در * 
  :»اصول گرايان«و » طلبان

  
 در حال حاضر، اصالح طلبان سه ◄

  :گرايش شده اند
 تحول خواهان با طرح احياي -1

نامزد اين گرايش براي . جنبش سياسي
  .رياست جمهوري،  عبداهللا نوري است

 محدود كنندگان مطالبات به -2
ملي . حداقل بنا بر برداشت خاتمي

مذهبي ها نيز از برداشت خاتمي 
 پيمان چنانكه دكتر. حمايت مي كنند

خواهان نامزد شدن خاتمي است و مي 
نامزد شدن او سبب منزوي و بي : گويد

درخور . اثر شدن افراطي ها مي شود
يادآوري است كه در ماههاي پيش از 

، او نقش آلت نقاله 60كودتاي خرداد 
توضيح اين كه . را بازي مي كرد

شعارهاي حزب توده از طريق او به 
 شعار حزب جمهوري اسالمي منتقل و

  . مي شد
 گرايش واقع بين كه مدعي است – 3

خاتمي ضعيف است و اصول گرايان 
كروبي . نسبت به او حساسيت دارد

كاربر تر است و مي تواند حمايت 
را براي اجراي برنامه خود » رهبر«

  !..جذب كند
نيز چندين » اصول گرايان« اما ◄

  :دسته اند
 اصولگرايان طرفدار رشد كه -1

قاليباف و حسن روحاني نامزدهاشان 
  .است

حكومت « اصول گرايان جانبدار – 2
كه ناطق نوري طراح » وحدت ملي

آنست و هاشمي رفسنجاني طرفدار 
خامنه اي اين پيشنهاد را رد . آنست
با وجود اين، هنوز موضوع بحث . كرد
گروه هاي طرفدار هاشمي . است

رفسنجاني و روحانيت مبارز تهران و 
 در جستجوي نامزدي ...هيأت مؤتلفه و

براي رياست جمهوري هستند كه 
جناح «معرف اين نظر آنها باشد و 

را از نو، بر مركب قدرت » راست سنتي
با واليتي و حسن روحاني و . بنشاند

اما در پي كسي . قاليباف مخالف نيستند
هستند كه بتواند به رياست جمهوري 

احتمال داده مي شود هرگاه . برسد
نژاد در صحنه خاتمي و احمدي 

بمانند، اكثريت آنها جانب خاتمي را 
  . بگيرند

 طرفدارن احمدي نژاد كه نه تنها – 3
دولت اتحاد ملي را  طرح اصول 
گرايان فريب خورده براي حذف 
احمدي نژاد مي دانند و با شدت با آن 
مخالفت مي كنند، بلكه همه كار مي 
كنند كه هيچ نامزد اصول گراي 

اما .  د صحنه شودديگري نتواند وار
اين جماعت هم در رژيم به انزوا 
درآمده اند، بلكه مراجع قم نيز با نامزد 

تنها در صورتي كه . آنها موافق نيست
خامنه اي نقش مرده را در دست 

 مالي بازي كند و –مافياهاي نظامي 
اين مافياها انتخابات قالبي برگزار 
كنند، احمدي نژاد مي تواند بارديگر 

  .هوري بگرددرئيس جم

روياروئي در درون رژيم : انقالب اسالمي
  :از ديد ناظري چون آلكساندر آدلر

  
سرنوشت : آلكساندر آدلر* 

خاورميانه بستگي به سرنوشت 
دولت ايران دارد و احمدي 
نژاد تجديد انتخاب خود را در 
  : تشديد بحران در منطقه مي بيند

  
، فيگارو، 2008 دسامبر 26در ◄ 

آلكساندر آدلر، وضعيت سنجي 
كارشناس امور بين المللي را انتشار 

  :به نظر او. داده است
  سر و صداي بسيج قوا توسط ●

اسرائيل و سازمان دادن عمليات 
انتقامي در غزه، نبايد ما را از واقعيتي 
كه روياروئي تعيين كننده ايست و زير 

اين . چشم ما جريان دارد، غافل كند
 دارد و روياروئي در ايران جريان

تعيين كننده سرنوشت دولت ايران 
و اين يا آن شدن سرنوشت . است

دولت ايران، در اين يا آن آينده 
يافتن، خاورميانه نقشي تعيين كننده 

  . دارد
  هرگاه در آنچه در جريان است ●

نيك تأمل كنيم، مشاهده مي كنيم كه 
سياست تهران در منطقه، در اوج نا 

ي ما بدان در مرحله ا. همĤهنگي است
رسيده ايم، ايران مي بايد در اين يا 

از همكاري با . آن جهت تحول كند
امريكا در عراق تا برخورد نظامي با 

بسا انتخاب يكي از اين دو . اسرائيل
گزينه، مي بايد پيش از انتخابات 

 ، 2009رياست جمهوري ايران در بهار 
بنظر مي رسد كه رئيس . بعمل آيد

زماني را كه تا جمهوري احمدي نژاد 
انتخابات رياست جمهوري مانده است، 
براي وسيع ترين تحريكها در خارج، 

  . مغتنم شمرده است
     اين تحريكها به او امكان مي دهد 
رقيبان ليبرال و محافظه كار عمل گرا 

در حال حاضر، افكار . را خنثي كند
عمومي سخت مخالف حكومت 

از . انتگريستها و خواهان تغييرات است
اين رو، موضع احمدي نژاد ضعيف و 

  .موضع رقباي او قوي است
 اما ايران دو اهرم بيشتر در اختيار ●

يكي حزب اهللا لبنان و ديگري : ندارد
در جاي ديگر، يعني در عراق، . حماس

كه براي آينده كشور و شيعيان بسيار 
مهمتر است، دوستان ايران بر سر كار 

ستان اما حاكمان بر عراق دو. هستند
  .احمدي نژاد نيستند

     حكومت بغداد به نخست وزيري 
نوري المالكي يكدم به ايران فشار مي 
آورد با امريكائيها، ولو در حداقل، 

امريكائيها با برقرار . همكاري كند
كردن دموكراسي به شيعه ها امكان 

و در كار آنند . داده اند حكومت كنند
كه در بخش سني نشين عراق، القاعده 

  .را منزوي كرده از ميان بردارند
 همين روند مي تواند در افغانستان ●

در افغانستان، . نيز در پيش گرفته شود
ايران و امريكا  طالبان را بعنوان دشمن 

در متحدان افغاني، از . مشترك دارند
جمله تاجيكها و ائتالف شمال، نيز 

  . شريك هستند
 اين توافق بي سر و صداي دو ●

 از رهگذر گفتگوهاي قدرت دشمن،
  پنهاني، به انجام رسيده و سبب شده 

است پرخاشگر ترين حاميان مقتدا 
بعد از آنكه، در . صدر خنثي شوند

، دواير اطالعاتي امريكا به اين 2006
نتيجه رسيدند كه ايران بمب اتمي 
 ندارد، حكومت امريكا ناگزير شد فعال 
  از حمله نظامي به تأسيسات اتمي نطنز 

  
  7  صفحهدر

ه شرك استواليت مطلقه فقي
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و حتي معلوم .  و اصفهان چشم بپوشد
شد كه ميان امريكا و اسرائيل تنش 
بوجود آمده است زيرا امريكا اجازه 
عبور از فضاي عراق را  به هواپيماهاي 
اسرائيلي براي حمله به ايران، نداده 

  .است
     هر اندازه اين فروكش كردن 
بحران بسود اكثريت مالساالران است، 

چ براي افراطي ها كه بر در عوض، هي
گرد احمدي نژاد حلقه زده اند، 

  . سودمند نيست
 و اما مصباح يزدي و احمدي نژاد و ●

ديگر افراطي ها  در رژيم ايران همراه 
با پاسداران يك برگ برنده در دست 
. خود دارند و آن حزب اهللا لبنان است

اتحاد استراتژيك حزب اهللا و حماس 
رد ميان تكذيب مي كند جبر برخو

شيعه و سني را گرچه از عربستان و 
  . عراق تا پاكستان، برخورد وجود دارد

     وانگهي مأموران دواير مخفي ايران 
در غزه حضور دارند و به مبارزان عضو 
حماس تعليم مي دهند چسان فرستنده 
نظامي اسرائيل را بگيرند و پيامهايش به 

ايران به حماس . زبان عبري را دريابند
  . شك و مواد منجره نيز مي دهدمو

     با جلو انداختن نزاع مسلحانه ميان 
حماس با فلسطين، انتگريست ها بر سر 
داو بزرگي قمار مي كنند و اميدوارند 

خود فدا كردن : بردي بزرگ كنند
اسالم گرايان غزه، به نظر بر 
انگيزندگان آنها، هم مي بايد شيعه هاي 

وباما را در طرفدار گفتگو و مصالحه با ا
تهران و بغداد مغلوب كند و هم مصر 
را بي ثبات كند كه بيش از پيش 

  .بنيادگرا گشته است
     ناتواني مبارك بسا بطور قطع دولت 
را در مصر شكننده مي كند و تمامي 
منطقه را تحت رژيمي از نوع رژيم 

  .خليفه گري قرار مي دهد
در پرتو اطالعات و : انقالب اسالمي

اين دو فصل، به سراغ بحران نظرهاي 
  :اتمي و تقابلهاي نظامي برويم

  
  

جنايت وسيله سياست،  
خطر سالح هسته اي 

به ايران، فروش موشك 
  : وجه المصالحه،ايران

  
  

حمله وحشيانه اسرائيل : انقالب اسالمي
يكي پاسخ . به نوار غزه، دو جنبه دارد

مطالبه حقوق مردم فلسطين را با بمب و 
 ديگري بكار بردن جنايت موشك دادن و

نوشته آدلر  طرف اسرائيلي . در سياست
اسرائيل نيز در ماه فوريه . را نديده است

انتخابات دارد و حمله به غزه، ربطه 
  :مستقيم پيدا مي كند با اين انتخابات

  
جنايت اسرائيل در غزه و 
نياز سياسي اسرائيل و رژيم 
ايران و حماس به بحراني 

  :چنين خشونت آميز
  
وضعيت سنجي آدلر كه در پايان ◄  

فصل دوم ترجمه آن درج است، از 
نياز اسرائيل به خشونت سياسي، غفلت 

در حقيقت، انتخابات . كرده است
. مجلس اسرائيل در ماه فوريه است

حزبهاي سياسي كه اينك در حكومت 
هستند از آن بيم دارند كه حزب ليكود 
. به رهبري نتان ياهو، اكثريت پيدا كند

از اين رو، حكومت خمپاره اندازيهاي 
حماس را دست آويز وحشيانه ترين 

چرا . حمله ها به نوار غزه كرده است
بر آن نشده است كه از راه دادن حق 
به حق دار، به اسرائيليها بگويد صلح 
بهتر است؟ به اين پرسش، ناظران 
سياسي كم غرض تر، اين پاسخها را 

  :داده اند
 29آنتي وار  (  ژوستين ريموندو●

بر اينست كه حزبهاي )   2008دسامبر 
حاكم بسيار  نامحبوب شده اند و 
سنجش هاي افكار حكايت از گرايش 

و ليكود و راستهاي . به راست مي كنند
افراطي بر اين نظر هستند كه مسئله 
فلسطين يك راه حل دارد و آن نيز 

  .سركوب هرچه شديد تر است
ه اي كه      با وجود اين، هدف حمل

 300تنها در دو روز اول موجب قتل 
 تن گشته 1000تن و زخمي شدن 

است، نه تأمين امنيت اسرائيل و نه از 
ميان برداشتن حماس كه اوباما و 
حكومت او است پيش از آنكه بر سر 

اسرائيل مي خواهد پياپيش . كار بيايد
در سياست برقراري صلح حكومت 

 از جديد امريكا خرابكاري كند و پيش
آنكه حكومت جديد سياست خود را 
به اجرا بگذارد، آن را  بي محل 

  .بگرداند
     البي اسرائيل در امريكا تبليغ مي 
كند كه فلسطيني ها تروريست هستند، 

اما ... اسرائيل را موشك باران مي كندو
بركسي پوشيده نيست كه هيچگونه 
تناسبي ميان حمله اسرائيل به نوار غزه 

ره ها به اسرائيل وجود و شليك خمپا
آنچه اسرائيل از آن مي ترسد، . ندارد

قوت گرفتن خواست صلح در امريكا و 
ديگر نقاط جهان وناگزير شدن اسرائيل 
. به تمكين كردن از اين خواست است

اسرائيل جنگي اقتصادي و نظامي را به 
راه انداخته است براي اينكه اراده 
زندگي در وطني مستقل را در مردم 

  . لسطين بشكندف
 David    داويد آكسلرود 

Axelrod سرگروه مشاوران اوباما  
امريكا در يك زمان دو : مي گويد

يعني ابتكار . رئيس جمهوري ندارد
اما  . عمل با بوش و حكومت او است

: اوباما در باره بحران اقتصادي نگفت
امريكا در آن واحد دو رئيس جمهوري 

عنا است قول مشاور او بدين م. ندارد
كه اوباما نيز روابط امريكا و اسرائيل را 
ويژه مي داند و بنا ندارد سياست 

  .امريكا را در قبال اسرائيل تغيير دهد
     اما امريكائيان مي بايد توجه كنند 
كه اين جنگ با مالياتي كه از آنها 
گرفته مي شود و با اسلحه امريكائي 
انجام مي گيرد و حكومتهاي امريكا 

د كه گرايشهاي افراطي كه از هستن
طالبان افغاني افراطي تر هستند را در 

  .اسرائيل تقويت كرده اند
 Joshua Frank جوشا  فرانك ●
خاطر )  2008 دسامبر 29آنتي وار  ( 

 دسامبر اسرائيل 26نشان مي كند حمله 
به غزه مرگبار ترين و ويرانگر ترين 

 سال اخير بوده 20حمله هايش در 
وجود اين، اوباما الزم نديده با .  است

مشاور او، . است سكوت خود را بشكند
آكسلرود تصريح مي كند كه اوباما به 
روابط ويژه امريكا با اسرائيل ادامه مي 

او حمله نظامي اسرائيل به نوار . دهد
غزه را نه يك حمله كه واكنش به 
شليك خمپاره از سوي حماس ارزيابي 

مله بنا بر اين، هدف ح.  مي كند
اسرائيل قرار دادن اوباما و حكومت او 
در موضع بوش و حكومت او بوده 

  .است

 6     حال اينكه پايان داده به متاركه 
ماهه توسط حماس دروغي است كه 

در طول . حكومت بوش ساخته است
 ماه، اسرائيل هيچگاه قرارداد 6اين 

از جمله در . متاركه را رعايت نكرد
ري امريكا، شب انتخابات رياست جمهو

اسرائيل به غزه حمله موشكي كرد و 
بهانه اش تخريب تونلهائي بود  
فلسطيني ها براي شكستن حصار 

  .محاصره مي كنند
 17 سال اخير، تنها 7      در طول 

اسرائيلي بر اثر شليك خمپاره و راكت 
بنا . توسط فلسطيني ها كشته شده اند

بر اين، خمپاره و راكت را نمي توان 
.   توجيه چنين حمله اي گرداندوسيله

اسرائيل مي داند كه افكار عمومي 
جهاني با محاصره غزه و حمله اي 

بنا بر اين، . چنين مرگبار مخالف است
اوباما باتكاي افكار عمومي جهاني مي 
تواند اسرائيل را ناگزير كند به صلح با 

  .فلسطيني ها تن در دهد
، فاش مي 2008 دسامبر 29 لوموند ◄

كه حمله به نوار غزه از مدتها كند 
تا . پيش، با دقت فراوان، تهيه شده بود

 كه از –اين تاريخ، شمار كشته ها 
  - بدين سو مانند نداشته است 1967

 تن رسيده 1420 و زخمي ها با 314به 
بنا بر اين، شليك چند خمپاره از . است

سوي حماس، بهانه اي بيش براي حمله 
  .  استاز پيش تدارك شده نبوده

    لوموند در باره هدفهاي چند گانه 
 كه ابتكار و اختيار آن بر –اين حمله 

عهده اولمرت نخست وزير و اهود 
  اين -باراك وزير دفاع بوده است

  :اطالعات را در اختيار نهاده است
    بنا بر قول رسمي حكومت اسرائيل، 
هدف از اين حمله پايان بخشيدن به 

ئيل و نيز شليك راكت بسوي اسرا
حذف حماس از صحنه سياسي فلسطين 

ژنرال يوآو گاالن فرمانده . بوده است
منطقه نظامي جنوب اسرائيل به 

هدف اينست كه : صراحت مي گويد
غزه را از نظر نظامي به دهها سال عقب 
برگرداند و بيشترين تلفات را به دشمن 

در حالي كه قواي اسرائيل . وارد كند
اسرائيل . د ببينندكمترين تلفات را بخو

مي گويد قصد ندارد نوار غزه را از نو 
اشغال كند اما اين امر مانع از حمله 

اما حمله . زميني به نوار غزه نيست
زميني به فلسطين سربازان اسرائيل در 
معرض حمالت چريكي فلسطيني ها مي 

با اينهمه، اسرائيل با درس گرفتن . كند
در از جنگ لبنان قواي زميني خود را 

مرز نوار غزه گرد آورده است تا آنچه 
را نيروي هوائي نتوانسته است انجام 

  .دهد، نيروي زميني انجام دهد
ور شويم كه آنخست ياد : انقالب اسالمي
 400انويه از مرز ژ 1 در ،شمار كشته ها

 2000كشته در گذشت و زخمي ها به 
ور شويم كه آنگاه  ياد آو . نزديك شد

و عراق حمله كرد تا بوش به افغانستان 
او در حال ترك . تروريسم را ريشه كند

كاخ سفيد، بعنوان رئيس جمهوري است 
و تروريسم به هند و پاكستان نيز 
گسترش يافته است و قرار است قواي 
. بيشتري به افغانستان گسيل شوند

اسرائيل مدعي شد كه به لبنان حمله مي 
حزب اهللا . كند تا حزب اهللا را ريشه كند

امروز دست به جنايت . وت بيشتر جستق
نظامي در فلسطين زده است و مدعي 
است مي خواهد حماس را نابود كند او 
زود است كه زمان شهادت بدهد كه 

غير از . حماس قوت بيشتر يافته است
 –اين كه تا وقتي علت كه رابطه مسلط 

زير سلطه است تغيير نكند، معلول از 
تمدار از راه ميان نمي رود، تمايلهاي قدر

جنايت ها است كه يكديگر را در صحنه 
  .نگاه مي دارند

 اما  آيا تنها اسرائيل است كه ◄
جنايت را وسيله سياست مي كند؟  
بديهي است اسرائيل نگران موجوديت 

. خود در صورت برقراري صلح است
زيرا  عامل افزايش جمعيت از سوئي و 
از دست رفتن نقش اسرائيل در منطقه 

ثر صلح از سوي ديگر، تمايل به بر ا
. زندگي در اسرائيل را كاهش مي دهد

كم نيستند اسرائيلي هائي كه اعتماد به 
. بقاي اسرائيل را از دست داده اند

شارون، جنگ را روش كرد براي اين 
كه به قول خودش، حيات اسرائيل را 

جانشين او، اولمرت  به . تضمين كند
ه اين نتيجه رسيده و گفته است ك

جنگ حيات اسرائيل را تضمين نمي 
او حتا با واگذاري بيت المقدس . كند

و صلح با فلسطيني ها نيز موافقت كرده 
اما اين حكومت او است كه . است

. دست به اين حمله وحشيانه زده است
البته او تا انتخابات در مقام نخست 

اما نيازهاي حزبهاي . وزيري مي ماند
في مي شركت كننده در حكومت ائتال

بايد با دست زدن به جنايت برآورده 
  .مي شد

      آدلر نيز احمدي نژاد را با بحران 
اما نبايد .  خارجي بررسي كرده است

از نقش جنايت در سياست داخلي 
در حقيقت، . فلسطين غافل شد

روياروئي خشونت آميز گروههاي 
فلسطيني بي وجه مي شود هرگاه مردم 

 بمثابه يك فلسطين بتوانند يكپارچه،
.  ملت زنده بر حقوق ملي خود بايستند

اين امر كه گروههاي فلسطيني از راه 
رابطه با دولتهاي منطقه، پول و اسلحه 
تهيه مي كنند و بر ضد يكديگر بكار مي 
برند، عامل اول در وضعيتي است كه 

در حقيقت، رژيم . فلسطيني ها در آنند
مالي حاكم بر ايران –مافياهاي نظامي 

همانندهايش در منطقه، همه كار مي و 
كنند تا كه در انتخابات ماه فوريه 
اسرائيل، ليكود و احزاب افراطي 
اسرائيل پيروز شوند و بحران در منطقه 

  .نه تنها ادامه يابد بلكه تشديد شود
       استفاده از جنايت در سياست، امر 
تازه اي نيست، اما جنايتي بر ضد زنان 

 در محاصره و كودكان و مردمي
اقتصادي، جنايتي نيست كه وجدان 

  .جهاني بتواند نسبت به آن القيد بماند
  

ايران  :درياساالر فالون
اتمي موجوديت اسرائيل را 

  :به خطر نمي اندازد
  

،  درياساالر 2008 دسامبر 19در ◄ 
ويليام فالون، فرمانده سابق قواي 
امريكا در خاورميانه، در مصاحبه با 

به نقل از مجله (ژروزالم پست 
Esquire ( اسرائيل مي : گفته است

بايد ترس خود را از اين كه مجهز 
شدن ايران به سالح هسته اي 
موجوديت اسرائيل را به خطر مي 

  . اندازد، بكناري نهد
     اسرائيل تنها كشور داراي اسلحه 
اتمي در خاورميانه، نگران آنست كه 

و ايران نقشه توليد بمب اتمي را دارد 
فالون كه بخاطر . در كار اجراي آنست

مخالفت با سياست حكومت بوش در 
مورد ايران، سال پيش بناگهان استعفاء 

نمي توانم بفهمم چرا : كرد، مي گويد
رژيم ايران در صدد بكار بردن سالح 

آيا . اتمي بر ضد اسرائيل خواهد شد
قصد دارد  كشور خود را به دست 

ه نيست ويراني بسپارد؟ بركسي پوشيد
كه چنين حمله اي، حمله نظامي امريكا 
. را به ايران به دنبال خواهد داشت

هيالري كلينتون كه وزير خارجه در 
حكومت اوباما است، در ماه آوريل 

در صورت حمله : سال جاري، گفت
ايران به اسرائيل، امريكا گزينه ديگري 

  . جز حمله به ايران ندارد
اينكه دائم ايران با :     فالون مي گويد

دم از قدرت خود مي زند، ضعيف 
قواي نظاميش فاقد توان الزم . است
گرفتار ضعف اقتصادي و از نظر . است

سالح اتمي . سياسي بي ثبات است
ممكن است براي مدتي موجب تسلي 
خاطرشان بگردد اما ضعف اين دولت 

  .را به قوت بدل نمي كند
     آژانس بين المللي انرژي اتمي مي 

ايران همكاري خود را با آژانس : گويد
بيشتر كرده است، اما آژانس با اطمينان 
نمي تواند بگويد كه ايران در كار 

  . توليد سالح اتمي نيست
      اظهارات فالون در مصاحله با 
ژروزالم پست بعد از اعالم روسيه بعمل 

روسيه گفت در حال انجام توافق . آمد
 با ايران بر سر فروش موشكهاي ضد

مقامات اطالعاتي . هوائي به ايران است
 هستند  S-300مي گويند اين موشكها 

و هرگاه به ايران تحويل داده شوند، 
اسرائيل ديگر نخواهد توانست به حمله 
هوائي به تأسيسات اتمي ايران مبادرت 

  .كند
  

اسرائيل نمي تواند ايران را * 
  :شكست دهد

  
، سي بي اس 2008 دسامبر 19در ◄ 

بنا بر روزنامه : بر داده استنيوز خ
اسرائيلي اديوت آهارنوت، مشاور 
امنيتي پيشين اسرائيل، جيورا ايلند 

Giora Eiland در كنفرانس امنيت 
مايه تأسف است كه : ملي گفته است

اسرائيل آن توانائي نظامي را ندارد 
كه بتواند ما را قادر به از بين بردن 

حد اكثر . تأسيسات اتمي ايران كند
اري كه اسرائيل مي تواند بكند ك

اينست كه برنامه اتمي ايران را بحال 
اسرائيل هرگونه حمله . تعليق درآورد

به ايران را مي بايد با امريكا همĤهنگ 
البته چنين حمله اي سبب مي . كند

شود ايران به اسرائيل و منافع امريكا 
  .در خاورميانه حمله كند

  
شيمون پرز از اوباما  مي * 

د گفتگو با ايران را به خواه
  :تأخير بياندازد

  
، خبرگزاري 2008  دسامبر26 در ◄

ژاپني كيوتو گزارش كرده است كه 
شيمون پرز، رئيس جمهوري اسرائيل، 
از باراك اوباما رئيس جمهوري 
منتخب امريكا خواست گفتگو با ايران 

ماه پيش، او ابراز . را به تأخير بياندازد
وباما بتواند اميدواري كرده بود كه ا

دنيا را متحد كند و ايران را ناگزير 
كند برنامه توليد سالح اتمي را رها 

  . كند
اينك او به خبرگزاري كيوتو مي 

اميدوار است اوباما گفتگو با : گويد
  .ايران را به تأخير بياندازد

     او بر اينست كه اوباما بايد تا بعد از 
انتخابات رياست جمهوري در ايران، 

،  )1388خرداد  (2009ماه ژوئن در 
او از آن بيم دارد كه . صبر كند

گشودن باب گفتگو با ايران، پيش از 
انتخابات، در نتايج اين انتخابات اثر 

او همچنين اصرار مي ورزد . بگذارد
كه اسرائيل قصد جنگ با ايران را 

او اين اطمينان را يك روز پيش . ندارد
  .اداز حمله اسرائيل به نوار غزه د

  
  8 در صفحه

   
  

واليت مطلقه فقيه شرك است
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     اما چه سبب شد كه شيمون پرز 
ابراز اميدواري كند كه اوباما دنيا را بر 
ضد برنامه اتمي ايران متحد كند؟ 

با توجه به وضعيت . سقوط قيمت نفت
بد اقتصاد ايران، سقوط قيمت نفت 
سبب وخامت بازهم بيشتر اين وضعيت 

وخامت بار تر شدن . خواهد شد
ايران موجب مي شود وضعيت اقتصاد 

احمدي نژاد به رياست جمهوري 
حال اين كه . ايران انتخاب نشود

هرگاه احمدي نژاد به رياست 
جمهوري انتخاب شود، آسان مي تواند 
دنيا را متقاعد كرد كه برنامه اتمي صلح 
آميز ايران پوشش برنامه توليد بمب 

  .اتمي است
  

روسيه به ايران موشك ضد 
فروشد را مي S-300هوائي 

  :يا نمي فروشد؟
  
، پيتر استگني، 2008 دسامبر 21 در ◄

: سفير روسيه در اسرائيل گفته است
-Sصحبتي از فروش سامانه موشكي 

روسيه .   به ايران در ميان نيست 300
بهنگام سفر اولمرت، نخست وزير 
اسرائيل به مسكو، اطمينان داده بود كه 
. اين موشكها را به ايران نمي فروشد

 اطمينان داد كه اسرائيل اولين سفير
كشوري خواهد بود كه روسيه آن را 
از هرگونه تغييري در اين باره، آگاه 

  .خواهد كرد
     اما اسماعيل كوثري، عضو مجلس 
ايران و رئيس كميسيون امنيت ملي و 

ايران و : سياست خارجي مي گويد
روسيه بعد از سالها گفتگو، بر سر فروش 

ان، به توافق رسيده اين موشكها به اير
  . اند

  موشكهاي زمين  S-300    موشكهاي 
به هوا هستند و سامانه دفاع هوائي 

تحويل آنها به .  روسيه بشمار ميروند
ايران، حمله هوائي اسرائيل را به ايران 

اسرائيل . بسيار مشكل خواهد كرد
نخست خواهان ابزار جنگي الكترونيك 
ر شده بود كه اين موشكها را هم د

ايران و هم در روسيه از كار مي 
اما اينك تبليغ مي كند كه . اندازند

تحويل اين موشك دفاعي به ايران، 
اسرائيل را در معرض ويراني قرار مي 

  .دهد
، به گزارش 2006 دسامبر 23 در ◄

آسوشيتدپرس، امريكا به روسيه هشدار 
داده است كه فروش موشك به ايران، 

ر معرض قواي امريكا را در عراق د
  .تهديد قرار مي دهد

    مقامات امريكا مي گويند ما  
خواهان پاسخي از روسيه هستيم كه آيا 
موشكهاي زمين به هوا را به ايران مي 
فروشد يا خير؟  امريكا مصر است كه 
فروش اين موشكها به ايران قواي 
امريكا در عراق و افغانستان را در 

  . معرض تهديد قرار مي دهد
مقام ارشد اداره اطالعات ستاد      يك 

در همان حال : ارتش امريكا مي گويد
كه روسيه پاسخهاي مبهم و ضد و نقيض 
به پرسشها در باره فروش اين موشكها به 
ايران مي دهد، ما براي اين نظر هستيم 

  را به ايران  S-300كه موشكهاي 
اما هنوز تجهيزات اين .  فروخته است

  .ده اندموشك به ايران تحويل نش
 22      اداره صدور اسلحه روسيه در  

روسيه به ايران : دسامبر گفته است
اسلحه دفاعي، از جمله موشك زمين 
به هوا مي فروشد اما نگفته است كه آيا 

  نيز مي شود  S-300شامل موشكهاي 
  .يا خير؟

       روبرت وود، سخنگوي وزارت 
امريكا از : خارجه امريكا، مي گويد

واستار روشن كردن چند و روسيه خ

چون فروش اسلحه به ايران شده 
ما به تكرار براي مقامات ارشد . است

حكومت روسيه روشن كرده ايم كه 
  به  S-300 با فروش موشكهاي قطعا 

زمان، زمان انجام . ايران مخالف هستيم
  .معامله عادي با دولت ايران نيست

       در حال حاضر، ايران جز اسلحه 
 را 1970 و 1960ائي سالهاي ضد هو
از اين رو، فروش موشكهاي .  ندارد

متحرك و با برد زياد به ايران، از 
توانائي دفاعي بسياري برخوردارش 

  .مي كند
 با      هم امريكا و هم اسرائيل قويا 

  به ايران  S-300فروش موشكهاي 
استدالل آنها . مخالفت كرده اند

ايران اينست كه فروش اين موشكها به 
تعادل نظامي را در خاورميانه بسود 

اين موشكها حمله . ايران برهم مي زند
به نخستين نيروگاه اتمي ايران را كه 
روسيه ساخته است، بسيار مشكل تر مي 

  . كند
     اسرائيل و امريكا بر آنند كه ايران 
از اين موشكها در دفاع از تأسيسات 
غني سازي اورانيوم خود، در نطنز، 

  . فاده خواهد كرداست
  

ايران با استفاده از ونزوئال، * 
  :تحريم اقتصادي را دور مي زند

  
، خبرگزاري 2008 دسامبر 21  در ◄

ايران :  فرانسه گزارش كرده است
روابط گرم خود با ونزوئال را براي دور 
زدن تحريم هاي شوراي امنيت، مورد 

از طريق : استفاده قرار مي دهد
ي هواپيما و ونزوئال  قطعات يدك

روزنامه ايتاليائي . موشك مي خرد
استمپا از قول مقامات اطالعاتي امريكا 
و اروپا اطالع داده است كه ايران از 
هواپيماهاي ونزوئالئي براي حمل 
كامپيوترها و قطعاتي كه در موشك 
بكار مي روند به مقصد  سوريه استفاده 

  . مي كند
     موادي كه حمل مي شود توسط 

ايراني شهيد باقري خريداري شركت 
اين شركت در شمار . مي شوند

 1737شركتهائي است كه بنا بر قطعنامه 
  . تحريم شده اند

      در ازاي حمل اين قطعات توسط 
هواپيماهاي ونزوئالئي، ايران، افسران 
سپاه قدس را براي دادن تعليم به افراد 
پليس و اعضاي دواير مخفي ونزوئال به 

  . يل مي كنداين كشور گس
  

 سال، رجوي و 30بعد از 
دستياران او هشدار مي 
دهند كه اعضاي گروه 
تحت رهبري آنها را دارند 

  !:وجه المصالحه مي كنند
  
،  ميدل ايست 2008 دسامبر 22 در ◄

حكومت : تايم گزارش كرده است
عراق تحت فشار همسايه اش ايران، به 
چند هزار تن اعضاي سازمان مخالف 

ن اخطار كرده است كه رژيم ايرا
پايگاه آنها برچيده خواهد شد و آنها 
. مي بايد خاك عراق را ترك كنند

حكومت عراق كه در يد شيعه هاي 
عراق است و از حمايت امريكا و ايران 

:  دسامبر گفت 21برخوردار، در  
 شمار –اعضاي سازمان مجاهدين خلق 

 تن تخمين زده مي ۵000 تا 3۵00آنها 
حق اقامت در عراق را  ديگر –شود 
  .ندارند

     بيانيه موفق الربيعي، مشاور امنيتي 
حكومت عراق،  حاكي است كه 
حكومت عراق قصد دارد كمپ اشرف 

حكومت . را در ايالت دياله برچيند
عراق اعضاي مجاهدين را به ايران  و 

  . يا كشور ثالث گسيل خواهد كرد
     بيانيه بعد از آن صادر شد كه 

ي و مقامات ديگر حكومت عراق الربيع
از اردوگاه اشرف بازديد كردند تا كه 
قصد حكومت عراق را به سازمان 

اين . مجاهدين خلق ابالغ كنند
، تحت حمايت 2003اردوگاه از سال 

رژيم صدام امكانات مالي . امريكا است
و تسليحاتي در اختيار اين سازمان 
براي انجام عمليات بر ضد جمهوري 

  . ار مي داداسالمي قر
     ربيعي تاريخي براي برچيدن اين 

مقامات حكومت . اردوگاه معين نكرد
پس از آنكه بنا بر قرارداد، : مي گويند

امريكا اردوگاه را تحويل حكومت 
عراق داد، حكومت عراق تاريخ را 

اردوگاه از اول ژانويه . معين مي كند
  .  تحويل حكومت عراق مي شود2009

اه دسامبر، پرزيدنت      در اوائل م
بوش و نوري المالكي نخست وزير 
عراق قرارداد امنيت كه محل و موقع 
قواي امريكا را در عراق تا زمان تخليه 

.  معين مي كند، امضاء كردند2011در 
اما در قرارداد اشاره اي به اردوگاه 
اشرف و وضعيت حقوقي سازمان 

اين سازمان را . مجاهدين نشده است
ورهاي اروپائي، همچنين امريكا و كش

ايران، يك سازمان ترورستي مي 
  .شناسند

    سازمان در ماه پيش، نامه سرگشاده 
اي به پرزيدنت بوش در باره وضعيت 

درنامه اشاره اي . خود در عراق نوشت
. به تصميم حكومت عراق نشده است

اما به فشارهاي پيشين، از جمله تصميم 
 ، كه توسط امريكا در2003دسامبر 

مورد اخراج اعضاي آن، اتخاذ شد 
  .اشاره شده است

     سازمان مجاهدين خلق همچنين 
گفته است اعضاي آن نمي توانند به 
ايران بازگردند زيرا در معرض خطر 

  . اعدام قرار مي گيرند
      بعد از سقوط رژيم صدام، سازمان 
از حمايت چنداني در عراق برخوردار 

ومت در حال حاضر نيز حك. نيست
عراق افراد اين سازمان را در انزواي 

  . كامل قرار داده اند
      شيعه ها و كردهاي عراق، نفرت 
خود را از اين سازمان پنهان نمي 

زيرا اين سازمان در سركوب . كنند
جنبش آنها، بعد از جنگ خليج فارس، 

 شركت كرده 1991 – 1990در سالهاي 
  . اند

حكومت       ايران به متحدان خود در 
عراق فشار وارد مي كند كه اعضاي 

اما تحليل . گروه را تحويل ايران دهند
گران عراق براين نظر هستند كه 
واشنگتن عراق را از دست زدن به اين 

  .كار باز مي دارد
       آنها مي گويند فعاليتهاي نظامي 
اعضاي اين سازمان از زماني كه توسط 

يار ارتش امريكا خلع سالح شده اند، بس
 سال به اين 5از . كاهش يافته اند

طرف، سازمان با امريكا و غرب در باره 
  . برنامه اتمي ايران، همكاري مي كند

     اعضاي سازمان مجاهدين خلق، 
خلع سالح شده اند و تهديد نظامي 

هرگاه . براي ايران بشمار نيستند
حكومت عراق تصميم به اخراج آنها از 

علومي در عراق بگيرد، سرنوشت نام
  .انتظارشان خواهد بود

، روزنامه 2008 دسامبر 24 در ◄
بغداد «فرانسوي فيگارو، زير عنوان 

» ديگر مجاهدين خلق را نمي خواهد
گزارشي در باره وضعيت افراد اين 
.  سازمان در عراق انتشار داده است

نكاتي از اين گزارش كه در گزارش 
  : باال نيامده اند، نقل مي شوند

ي سازمان مجاهدين خلق كه اعضا ●
مركز آنها در اور سور اواز قرار دارد، 

حكومت .  تن هستند3300در عراق، 
عراق مي خواهد آنها را اخراج كند و 
حكومت فرانسه حاضر نيست به آنها در 

  .فرانسه پناه دهد
،  ارتش 2009 در اول ژانويه سال ●

امريكا كنترل اردوگاه اشرف را به 
با وجود .   سپردحكومت عراق خواهد

اين، وقتي پريروز حكومت عراق اعالم 
كرد اين اردوگاه را برخواهد چيد، 

سرنوشت . همگان را غافلگير كرد
. ساكنان اين اردوگاه چه خواهند شد؟

اصغر، يكي ديگر از پشيمانان كه در 
 كمپ اشرف را ترك گفته 2004سال 

و اينك براي سازمان غير دولتي ايران 
آنها گذرنامه : ي گويدكار مي كند، م

ندارند و اغلب آنها مي خواهند به 
  . اروپا بيايند و پناهنده سياسي شوند

 گرچه بيانيه حكومت عراق تصريح ●
مي كند انتخاب كشوري كه افراد 
سازمان به آن گسيل خواهند شد، 
اجباري نخواهد بود و به آنها تحميل 
نخواهد شد، اما بسا بغداد برخي را به 

امريكا نيز تأكيد مي .  رستدايران بف
كند كه از حكومت عراق تضمين هاي 
كافي دريافت كرده است كه اعضاي 
. سازمان به زور به ايران فرستاده نشوند

براي اين .  با اينهمه ترس وجود دارد
كه به ايران فرستاده نشوند، برخي از 
مجاهدين انتخاب ديگري جز گريختن 

. ارندبه اروپا، بخصوص به فرانسه، ند
 عضو اين 400 تا 300هم اكنون، 

سازمان در فرانسه هستند و سخت تحت 
مراقبت سازمان امنيت ملي فرانسه قرار 

افراد واواك ايران نيز در آنها . دارند
يك كارشناس مسائل .  نفوذ كرده اند

ما هيچ مايل : امنيتي فرانسه مي گويد
نيستيم كه اعضاي اين سازمان به فرانسه 

 كه به فرانسه مي آيند، برخي آنها. آيند
توسط عوامل ايران جذب مي شوند و 
برخي به اور سوراواز مي پيوندند و 
كساني كه نه آن و نه اين كار را مي 
كنند و معلومات فني دارند، ممكن 

  .است به القاعده و سلفي ها بپيوندند
 هيچ كشوري حاضر نيست اعضاي ●

اما در سالهاي . اين سازمان را بپذيرد
اخير، امريكا به كشورهائي چند، 
بخصوص به فرانسه و اردن فشار وارد 
مي كند كه اعضاي اين سازمان را به 

اما هر بار، . كشورهاي خود راه دهند
مسئوالن اين دو كشور از راه دادن 
مسعود رجوي رهبر اين سازمان و 

  . اعضاي آن امتناع ورزيده اند
 امريكا اين سازمان را تروريست مي ●
اند با وجود اين روابط مبهمي با خو

يكي از نادمان اعتراف مي . آن دارد
سيا به سازمان اعتماد ندارد اما «: كند

وزارت دفاع امريكا از اعضاي آن براي 
  . جاسوسي در ايران استفاده مي كند

با استفاده از فرصت، امكاني كه  ●
امريكا ايجاد كرد، در سالهاي اخير،  

را ترك گفته و  تن اردوگاه اشرف 600
يك ديپلمات . به ايران بازگشته اند

تهران هوشمندانه : اروپائي مي گويد
آنها را حذف نمي كند . رفتار مي كند

بلكه به زندگي عادي بازشان مي 
  .گرداند

از زمان «:  يك مقام ايراني مي گويد●
حكومت اصالح طلب خاتمي، ما ديگر 
اين سازمان را يك سازمان سياسي نمي 

 بلكه يك فرقه خطرناك مي دانيم

دانيم كه اعضايش اسير رهبران آن 
هستند و بايد به ستايش بي حد و 

  ». اندازه رهبر خود بپردازند
توان :  ديپلمات مزبور مي گويد●

عمل اين سازمان در ايران نزديك به 
اين سازمان هنوز . صفر است

طرفداراني در ايران دارد و از گشوده 
زائران ايراني، شدن مرز عراق به روي 

از جذب برخي از ايرانيان استفاده 
  . كرده است

    به يمن پولي كه صدام به آنها داده 
است و نيز پولي كه افراد سازمان در 
خارج از ايران تحصيل و در اختيار 
سازمان قرار مي دهند، سازمان از 
اورسورواز، فعاليت البي گري وسيعي 
، را  نزد مطبوعات و مسئوالن سياسي

يكچند موفقيتي نيز . سازمان مي دهد
 290بتازگي، . بدست آورده است

نماينده مجلس درخواست كرده اند 
كه اسم اين سازمان از فهرست 

اخيرا . سازمانهاي تروريستي حذف شود
 چندين تصميم قضائي در لندن و ،

لوكزامبورك در اين سمت و سو 
  .اتخاذ شده اند
ازماني بدين ترتيب، س:  انقالب اسالمي

كه فعاليت خود را با مبارزه با امپرياليسم 
امريكا آغاز كرد، امروز، براي امريكا و 

امروز نگران . غرب جاسوسي مي كند
اما آن روز . آنست كه وجه المصالحه شود

كه مي خواست به خدمت رژيم صدام 
درآيد، بني صدر به رهبري اين سازمان 
هشدار داد سرانجام وجه المصالحه 

بجاي سپاسگزاري از كسي .  شدخواهيد
كه در خير آنها و بر اصل استقالل ايران 
و استقالل و آزادي سازمان آنها هشدار 
مي داد، ناسزا گفتند و به اين ناسزا گوئي 

به اين رهبري . تا امروز ادامه داده اند
گفته شد در درون سازمان، اصل را بر 
استقالل و آزادي انسان بگذاريد و رويه 

در پيش بگيريد كه در طول زمان، اي را 
اعضاي سازمان و اعضاي سازمانهائي كه 
در شوراي ملي مقاومت شركت مي كنند 
و يا نمي كنند، كادرهاي دموكرات براي 

به جاي . اداره ايران در دموكراسي بگردند
آن، حقوق انساني هيچ انساني را محترم 

فيگارو . نشمردند و همچنان نمي شمارند
گروه .  از قلم انداخته استاسرائيل را 

فوق، بيش از همه در خدمت اسرائيل 
است و تنها با خرج كردن پولهاي صدام 

بلكه اين » البي مي كند«نيست كه 
اسرائيل است كه بسود اين گروه در غرب 

اعضائي را كه از اين .  »البي مي كند«
گروه جدا مي شوند، بدون برگه هويت، 

. مي رانندبدون پول، از اردوگاه اشرف 
هرگاه آنها بخواهند از ستمي كه سازمان 
بر آنها روا ديده است، سخن بگويند، به او 

. مي زنند» جاسوس رژيم خميني«مهر 
از سه دهه خشونت و شركت در 
جنايتهاي صدام و جنايت بر ضد اعضاي 
خود و اين كه در تخريب هر ايراني 
كوشيده است كه بر اصول استقالل و 

س و دو رأس ديگر مثلث آزادي، اين رأ
زور پرست را به ترك زورباوري و 

 پنداري هيچ ،زورمداري خوانده است
روزي مي نالد كه . درس نگرفته است

دارند وجه المصالحه ام مي كند و روز 
ديگر فرياد شادي سر مي دهد كه قرار 
شد سايه امريكا نيز بر سر اردوگاه اشرف 

  !باشد
نبدار حقوق      با اينهمه، هر ايراني جا

بشر مي بايد نگران سرنوشت اعضاي اين 
سازمان باشد و بكوشد تا آنها را به زور به 
ايران بازنگردانند و به زور نيز در ارودگاه 

به آنها امكان دهند در . اشرف نگاه ندارند
كشورهائي به زندگي خود ادامه دهند كه 

  .در آنها، حقوق انسانيشان رعايت شود
  

  9 در صفحه
  
  

 واليت مطلقه فقيه شرك است
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ميليارد دالر گم  65
 درصد 24 –! شد

طالها فروخته شده 
 افزايش وابستگي -اند

  :به نفت و كسريها
  
  

 ميليارد دالر از 65 : فريستار* 
ذخاير ارزى ايران گم شده 

 :است
  
  قول ستاري ايلنا، 87 ديماه 3 در ◄

فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه 
گذاري در حكومت خاتمي را گزارش 

ت به دليل كسرى  دول:كرده است
هايى كه دارد نتوانسته است   بودجه

بودجه از . اليحه بودجه را تنظيم كند
شود و به مصارف ختم   منابع شروع مي

شود، لذا در حال حاضر براى   مي
 درگيرند و منابع كم 87تنظيم بودجه 

گويند ما كسرى   آقايان مي .دارند
بودجه نداريم و طلبكار هم هستند و با 

ه وضع نفت خوب بوده، باز وجودى ك
هم منابع و مصارف در تعادل نيست و 
كسرى بودجه در سال آينده قطعى 

اگر دولت بخواهد سال آينده  .است
 اداره كند، 87كشور را به كيفيت سال 

 100حداقل قيمت هر بشكه نفت بايد 
دالر باشد تا بتوان يك بودجه قابل 

 دالرتعارف است و 100قبول بست، زير 
 .شود  ين طور نباشد عددسازى مياگر ا
براى اينكه بتوان كشور را در سطح       

 بايد هر ، اداره كرد87كيفيت سال 
 دالر بسته شود كه البته 100بشكه نفت 

 حاال چگونه .اين غير ممكن است
 دالر ۵  نفت بشكه ايخواهند با  مي

دانم، اين هم   كشور را اداره كنند نمي
 .استاز اعداد عجيب و غريب 

 80در دنيا ذخاير بانك مركزى كه     
پشتوانه  ميليارد دالر است، 90تا 

دنيا هم با توجه . هاى ماست  اسكناس
ها كاال و   به اين ذخاير به ايراني

وقتى دولت . دهد  خدمات مي
 دالر 5 توانيم با نفت  گويد ما مي  مي

 اداره كنيم، در صدد است امملكت ر
ند و از آن كه به اين ذخاير دست بز

استفاده كند و اگر بردارد، چون 
شود، ديگر دنيا به ما   پشتوانه ما كم مي

كند و كاال و خدمات به   اعتماد نمي
 .دهد  ايران نمي

 ميليارد 65مشخص نيست دولت با      
، ؟دالر از ذخاير ارزى چه كرده است

چراكه اين رقم در منابع ارزى گم 
 ۵۵است، به هر حال بايد حداقل 

ميليارد دالر در حساب ذخيره ارزى 
  .پول باشد

 ساله 8در پايان جنگ : انقالب اسالمي
 ميليارد دالر از 105نيز معلوم شد 

با آنكه در . پولهاي كشور گم شده است
مجلس در باره آن، سر و صدا زياد شد، 
اما تا امروز، يك دالر از آن پولها پيدا 

 65امروز صحبت از گم شدن . نشده است
 ساله احمدي 4ليارد دالر در حكومت مي

از اين پولها نيز دالري پيدا . نژاد است
چرا كه اگر قرار بود دخل و . نخواهد شد

خرج كشور حساب و كتاب داشته باشد، 
 مالي –دولت، دولت مافياهاي نظامي 

  .نبود
  

 درصد 24ذخاير طالي  ايران * 
  :؟!كاهش يافت

  
ه ، سرمايه اطالع داد87 آذر 30  در ◄

 درصد 24 راني اي طالري ذخا:است
 بانك ي رسميآمارها. افتيكاهش 

 كل زاني دهد مي نشان ميمركز
 تن در 8/140 كشور از ي طالريذخا

 86 سال اني تن در پا7/106 به 85سال 
 درصد 24 فروش انگري است كه بدهيرس
.  است86 كشور در سال ي طالريذخا

 ش،ي پي است كه چندي در حالنيا
 مشاور ارشد ،ي هاشمهر ثميمجتب
 ي كرده بود براحي تصري جمهورسيرئ

 اقتصاد ي بحران مالري از تاثيريجلوگ
 ي ارزري از ذخاي بخشران،ي بر ايجهان

 اما ، شده استليكشور به طال تبد
 دهد ي نشان مي بانك مركزيآمارها
 طال نكرده دي اقدام به خررانينه تنها ا

 خود در ي طالري درصد از ذخا24بلكه 
داخل و خارج از كشور به فروش 

 ي طالري ذخازانيم. رسانده است
 سال گذشته انيخارج از كشور در پا

 تن گزارش شده كه ارزش 9/12
 ارديلي هزار م4/1 آن برابر با يبيتقر
 ي درحالني گزارش شده است، االير

 زاني م85 سال انياست كه در پا
 در خارج از كشور راني اي طالريذخا

 هزار 8/3 كه ارزش آن  بودهتن 5/34
 نيبر ا.  گزارش شده استالي رارديليم

 اني در پاي داخلي طالري ذخا،اساس
 تن و به ارزش 7/93سال گذشته 

 بوده الي رارديلي هزار م1/10 يبيتقر
 ري با سال گذشته ذخاسهيكه در مقا

 از كاهش تي داخل، حكايطال
 ي دارد به طوري داخلريمحسوس ذخا

 بانك ي طالري ذخا85كه در سال 
 تن 2/106  در داخل كشوريمركز

 دهد يگزارش شده است كه نشان م
 ي بانك مركزي طالري تن از ذخا13

 . استدهيدر داخل كشور به فروش رس
  

كاهش تقاضاي نفت و كاهش * 
  :سرمايه گذاري در نفت

  
 ي گذارهي و سرماتقاضا ديكاهش شد

 نفت مانند متيق: در حوزه اكتشاف
 جهان ي اقتصادتيضع ويقيدماسنج دق
 ي المللنيآژانس ب.  دهديرا نشان م

 نفت در ي اعالم كرده كه تقاضايانرژ
 باز هم كاهش يجهان در سال جار

 ني اهياني بنيدر تازه تر. افتيخواهد 
 ركود ليلبه د: آژانس آمده است

 و افتهي توسعه ي در كشورهاياقتصاد
 در حال يكاهش سرعت رشد كشورها

 نفت در سال ياضا تقزانيتوسعه، م
 هزار بشكه كاهش 350 روزانه با ،يجار
 هزار بشكه خواهد 800 و ونيلي م85به 
 شي آژانس با توجه به پنيالبته ا .ديرس
 بر ي پول مبتني المللني صندوق بينيب

 جهان ي اقتصادتيوضع يجيبهبود تدر
 اعالم كرد نده،ي دوم سال آمهيدر ن

، 2009 نفت در سال يكه احتماالً تقاضا
 هزار بشكه 300 و ونيلي م86 روزانه به

 شي افزا، اگر چه در مجموع.برسد
 سال ي نفت و كمبود عرضه طيتقاضا

 را با ي تواند بازار انرژي م،ندهي آيها
 . روبه رو كنديگريشوك د

 نفت در متي كاهش قگري دي سواز
 هي موجب كاهش سرما، مدتانيم

 جهان و ي نفتي در پروژه هايگذار
 ي باالدستين پروژه هامتوقف شد
 تالي كاپيموسسه باركل. خواهد شد

 در ي گذارهي سرمازانياعالم كرده، م
 و اكتشاف نفت در سال ديبخش تول

 درصد كاهش خواهد 12 از شي ب2008
 دالر 75 ي به باالنفت متياگر ق. افتي

 در ي گذارهي نكند، سرماداي پشيافزا
صنعت نفت به شدت كاهش خواهد 

 ندهي آي سال هاي نفت ط و بازارافتي
 .با كمبود عرضه روبه رو خواهد شد

 2008 سال ي طكاي نفت آمريتقاضا     
 بشكه در روز ونيلي مكي از شيب

 زاني منيكاهش خواهد داشت كه ا
 سابقه ي تاكنون ب1981كاهش از سال 

 .بوده است
 شي امسال بزي نفت ني جهانيتقاضا    
 ندهي سال آي هزار بشكه و ط300از 
 هزار بشكه در روز كاهش 660 از شيب

 .افتيخواهد 
 معتبر در ي گذارهي موسسه سرماكي

 هي از كاهش قابل توجه سرماكايآمر
 مختلف در ي كشورهاي هايگذار

 اكتشاف نفت و گاز خبر داده نهيزم
 ها در بخش ي گذارهيسرما. است

 ندهياكتشاف نفت و گاز در سال آ
 درصد كاهش خواهد 12 ،يالديم
 دالر خواهد ارديلي م400 و به تافي

 .ديرس
 هي فعال در موسسه سرمالگرانيتحل

 مستقر در تالي كاپي باركليگذار
 نفت را ي بهادي كاهش شدورك،يوين

 ي گذارهي افت حجم سرماني اليدل
 . دانندي اكتشاف نفت و گاز منهيدر زم

 وست در مزي كراندل و جمزيج
 كاي كرده اند، آمريني بشي پيگزارش
 اكتشاف نهي كاهش در زمنيشتريد بشاه

 درصد 26نفت و گاز خواهد بود كه با 
 دالر در سال ارديلي م79كاهش به 

 رقم در سال نيا. دي خواهد رس2009
 دالر ارديلي م106  معادليالدي م2008
 .بود

 هي شده است سرمايني بشي پنيهمچن
 اكتشاف نهي كانادا در زمي هايگذار

 يالدي مهندينفت و گاز هم در سال آ
 22 و به رقم ابدي درصد كاهش 23
 . دالر برسدارديليم

 زاني منيانگي است كه مي حالدراين 
 ي كشورهاي گذارهيكاهش رقم سرما

 در ي شماليكايخارج از حوزه آمر
بخش اكتشاف نفت و گاز در سال 

، شش 2008 نسبت به يالدي مندهيآ
 دالر ارديلي م300 معادل يدرصد و رقم

 . است شدهيني بشيپ
 58 نيانگي براساس رقم ميني بشي پنيا

 هر بشكه نفت خام و شش يدالر برا
 هر هزار متر ي سنت برا35دالر و 

  . استوار استيعيمكعب گاز طب
  

بدهي خارجي ايران در سال * 
  :جاري افزايش مي يابد

  
، به گزارش ايسنا، 87 آذر 30در ◄ 

 در گزارش ماه نوامبر خود اكونوميست
رجى ايران در سال هاى خا بدهي

 ميليارد دالر برآورد و 21گذشته را 
 400بينى كرد كه اين ميزان با  پيش

ميليون دالر افزايش در سال جارى به 
 ميليون دالر برسد كه 400 ميليارد و 21

 درصد توليد ناخالص داخلى 6,8
  .خواهد بود

  
، دو 1388در بودجه سال * 

سوم منابع فعلي غايب خواهند 
  :بود

  
گزارش دنياي اقتصاد ، 87 ديماه 5در 

ترين گزارش رسمي   تازه: كرده است
جمهوري  ريزي رياست معاونت برنامه

تصريح دارد كه مصارف ارزي براساس 
ميليارد 4/69 معادل ،جاري بودجه سال

 ،دالر و قيمت نفت مبناي اين مصارف
 .دالر براي هر بشكه است79معادل 

ي بنابراين چنانچه نفت با قيمت فعل
بسته شود، نصف منابع ) دالر38(بازار 

شده  بيني فعلي و چنانچه با قيمت پيش
 دو ،بسته شود) دالر25 (2009براي 

سوم منابع فعلي در بودجه سال آينده 
 .غايب خواهد بود

  
 درصد وابستگي 6/9افزايش * 

  :توليد ملي به نفت 
  

گزارش كرده  هيسرما، 87 دي 7  در 
 79 يل ها ساي طرانياقتصاد ا :است

 داتي دالر عاارديلي م290 ، 86تا 
حاصل از فروش نفت و گاز داشته و نه 

 اقتصاد يتنها در جهت خروج از وابستگ
 حاصل از نفت گام ي به درآمدهايمل

 هشت سال گذشته ي بلكه ط،برنداشته
 دي تولي بر وابستگزي درصد ن6/9حدود 

 كشور به نفت افزوده يخلناخالص دا
 به 79رصد در سال  د4/17است و از 

 افتهي شي افزا81 درصد در سال 27
 از سهم بخش زاني منياست و به هم

 چون يي مولد و اشتغال زايها
 صنعت و معدن و خدمات ،يكشاورز

 به ي وابستگنيا. كاسته شده است
 و ي است كه سهم بخش كشاورزيشكل

 هر دو 1379 سالصنعت و معدن در 
 ناخالص دي درصد از كل تول7/13

 ساختمان و ي و سهم بخش هايداخل
 ي درصد2/51 و 9/3 ارقام زيخدمات ن

 .داده اند ي مليرا تشك
 مختلف يارزش افزوده بخش ها       

 تا 1379 ي سال هاياقتصاد كشور ط
 ،ي بخش كشاورزبي به ترت1386

 7/13صنعت و معدن و خدمات، از 
 درصد به 7/13 درصد،  2/10درصد به 

 5/48 درصد  به 2/51و از  درصد 3/11
 ني ايط.  دهديدرصد كاهش نشان م

 فزوده كاهش در ارزش ا،هشت سال
 در شي افزالهي فوق به وسيبخش ها

سهم دو بخش نفت و خدمات جبران 
 كه ارزش بي ترتنيبه ا .شده است

افزوده حاصل از دو بخش نفت و 
 به ي ناخالص داخلديساختمان در تول

 درصد در 9/3 درصد و 6/17 از بيترت
 درصد در 5 درصد و 27 به 1379سال 
 . دهدي نشان مشي افزا1386سال 

  
 لطمات واردات فر غار حسين*

در سه سال گذشته به كشور 
  :سابقه است بي

  
، ايلنا، به گزارش 87 ديماه 4  در 

،  گفته  اقتصاددان توسعه، اغفررحسين 
 لطمات اقتصادي كه با افزايش : است

ل گذشته به توليد واردات طي سه سا
وارد شد، در طول تاريخ معاصر كشور 

 150 واردات  . سابقه بوده است  بي
 و خدمات در سه  ري كاال ميليارد دال

 طي رابيشترين خسارت  سال گذشته
 گذشته به توليد كشاورزي هاي  لسا

نگاهي به    نيم.كرده استكشور وارد 
ميزان افزايش بيكاري در كشور و 

م شده از سوي دولت  عالتناقض آمار ا
ها، خود مبين اين موضوع   با واقعيت

  .است
 با اشاره به افزايش آمار فر    داد

بيكاري واقعي در كشور و تعطيلي 
افزايش : ها تصريح كرد كارخانه

ها و رفتن اين گروه به  تعطيلي كارخانه

لي يا فروش زمين و مسكن،  سمت دال
 بر هاي اخير را  بيشترين تاثير در سال

بازار مسكن گذاشته است و توانسته طي 
 درسه سال گذشته قيمت مسكن را 

.  درصد افزايش دهد40برخي نقاط تا 
ترين آسيب در طول تاريخ  بزرگ

معاصر به توليد طي سه سال گذشته 
وارد شده و طبيعي است كه آثار سوء 

 سبب عوارض ،آن روي اشتغال
اين . اجتماعي در آينده نزديك شود

در ابتداي اعمال : دان افزوداقتصاد
 نهم، اين تهاي اقتصادي دول  سياست

اخطارها از سوي اقتصاددانان به دولت 
 ولي هيچ اعتنايي به .شد  داده مي

ها در دولت   گيري  تبعات اين تصميم
 تغيير الگوي مصرف مردم و ،فرداد. نشد

گري را از تبعات   لي گسترش دال
ل  سا3گيري هاي دولتي طي   تصميم

هنگامي كه : گذشته خواند و ادامه داد
گري   يل  به نام دالتيهاي قدر  كانون

شوند، همانند   در اقتصاد ايجاد مي
گيرند و   سدي در برابر توليد قرار مي

حات اقتصادي كه دولت نهم روي  اصال
آنها اصرار داشت و دارد را با مشكل 

 . مواجه خواهد كرد
  

افزايش : كار»وزير«جهرمي * 
زان بيكاري و سوانح كار در مي

  :ايران 
  
،  به گزارش ايسنا، 87 ديماه 2  در ◄

: ، گفته است كار»وزير « ي،جهرم
 تا 8وقوع ساالنه ي و افزايش نرخ بيكار

 در محيط ي هزار سانحه كارگر10
 مورد قطع 1000 تا 800 كار و يها

.  تأييد مي شوندعضو يا مرگ كارگران
احدهاى  به و من مشكالت تحميل شده

دانم و با توجه به  اقتصادى را كم نمي
تغيير فصل هم كه هميشه فصل پاييز 
نسبت به تابستان و بهار نرخ بيكارى 
 ،باالترى بوده، بنابراين نسبت به تابستان

 باالترى خواهيم داشت و بيكارىنرخ 
در زمستان هم به دليل كاهش ساخت 

ها و همچنين كاهش  و ساز ساختمان
ش كشاورزى و حمل و اشتغال در بخ

 نرخ بيكارى افزايش خواهد ،نقل
در زمينه سوانح كار يشتر ب. يافت

سازى است و در مجموع در  ساختمان
 هزار 10 حدود هشت تا ،طول سال

هاى  حادثه در محيط كار كارگاه
 ،از اين حوادث .دهد كشورمان رخ مي

مقدارى موجب قطع عضو و مرگ 
 درصد 10شود و حدود  كارگران مي

 ،از حوادث ناشى از كار در واحدها
شود كه  منجر به قطع عضو يا مرگ مي

 ـ 30اين رقم در بخش ساختمان ها به 
  .رسد  درصد مي40
  

بدهي يك ميليارد توماني * 
نزديكان احمدي نژاد به بانك 

  :مركزي
  

تنها يك هفته پس از ، 1387 ديماه 3در 
هاي  تهديد مجدد صاحبان ثروت

ايلنا نژاد،  حمديبادآورده از سوي ا
ترين  يكي از بزرگ: فاش كرده است

بدهكاران بانك مركزي، شركتي است 
نژاد اداره  كه توسط نزديكان احمدي

  شركت برخالف اساسنامه  اين . شود مي
بانك مركزي، از اين بانك تسهيالت 
دريافت كرده و هنوز پس از گذشت 

نزديك به يك  دو سال، بدهي 
مركزي را ميلياردي خود به بانك 

  .برنگردانده است
  شركتي به نام شركت تعاوني پسته     
  

  10 در صفحه

واليت مطلقه فقيه شرك است
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   زير نظر نزديكان دولت «ايرانيان كه 
، نزديك به يك ميليارد »شود اداره مي

تومان از بدهي خود به بانك مركزي 
را پس از دو سال هنوز پس نداده 

اين در حالي است كه اعطاي  است و 
ت، آشكارا تسهيالت به اين شرك

  .برخالف اساسنامه بانك مركزي است
نژاد اين شركت را  نزديكان احمدي     

براي مقابله با شركت پسته رفسنجان 
اعضاي حزب  كه توسط برخي 

مافياي هاشمي  (كارگزاران
شود، تأسيس   اداره مي!!)رفسنجاني

اند و همچنين گزارش داده كه  كرده
ر مركزي، د اين شركت عالوه بر بانك 

 ،زمان مديرعاملي داود زارع اسكندري
از بانك تجارت نيز مبالغ كالني اعتبار 

اين حال به  دريافت كرده است و با 
خاطر بازاريابي نامناسب، نتوانسته از 
اعتبارات هنگفت بانكي به درستي 

  .استفاده كند
بر اساس اين گزارش، اسنادي وجود    

دهد استاندار سابق  دارد كه نشان مي
مان با استفاده از امكانات كر

زمينه را براي اعطاي  استانداري، 
تسهيالت كالن بانك مركزي و ديگر 

ها به اين شركت ظاهرا تعاوني، و  بانك
  .فراهم كرده است در واقع محفلي، 

  
 5/1 هزينه هاى درمانى سالى *

ميليون نفر را در ايران به زير 
   :خط فقر مى كشاند

  
 مهرگزراي ، خبر87 ديماه 7در ◄ 

 آخرين :گزارش كرده است
برآوردهاى كارشناسان حوزه بهداشت 

هر و درمان حاكى از آن است كه 
 ميليون نفر از جمعيت 5/1از  سال بيش

هاى سنگين  كشور به دليل تامين هزينه
ارائه . زير خط فقر مى روند درمانى به

خدمات با استاندارد جهانى در حوزه 
 اوليه  جزء حقوق،درمان بهداشت و

 ،اقصى نقاط كشور است آحاد مردم در 
در حوزه سالمت   عدالت،با اين همه

سالهاست كه يخ زده و سرماى آن 
خرد  مردم را استخوان ضعيف ترين 

 و 29، 3با توجه به مواد   .كرده است
  قانون اساسى و همچنين برنامه43

 ساله نظام جمهورى 20چشم انداز 
ين و فقر آسيب پذيرتر  يكى از ،اسالمى
ترين بخش هزينه اى خانواده  افزون

 مربوط به درمان است كه ،هاى ايرانى
به عهده دولت  اساس قانون  اتفاقا بر

گذاشته شده ولى متاسفانه به رغم 
هيچ حركت اصولى  ،تاكيد كارشناسان

اين  در اين مقوله مشاهده نمى شود و 
حتى براى  در حالى است كه هنوز
 با توجه به ،حفظ و ارتقاى سالمت

  هيچ گام،تعريف گسترده اى كه دارد
شايد نتوان   .برداشته نشده است موثرى 

 خساراتى كه مردم و جامعه از سرانه
غيرواقعى سالمت متحمل مى شوند را 

 اين همه با . به طور دقيق برآورد كرد
وقتى يك نفر بيمار مى شود عالوه بر 
اينكه از چرخه فعاليت خارج مى گردد 

براى كشور  ج او از چرخه كارى خرو و
 هزينه آور است، بايد پولى بابت درمان

بيمارى نيز بپردازد و در نتيجه با يك 
 در واقع .رقم نجومى مواجه مى شويم

هرچه كارشناسان، صاحب نظران و 
متوليان امر در حوزه بهداشت و 

 سرانه "غيرواقعى بودن  درمان، از
ه  گاليه و شكايت مى كنند ب"درمان  

 ،تصميم گيران در دولت همان ميزان
بدون هيچ اعتنايى به مشكالت موجود، 

كنند كه تصويب سرانه  خود را مى كار 
 و 87تومانى براى سال  5500درمان 

تومانى  6500 پيشنهاد سرانه درمان
براى سال آينده در همين راستا 

 اين موضوع باعث . صورت مى گيرد

 امسال نيز ،شد كه وزارت بهداشت
هاى گذشته با يك رقم  همچون سال
شود كه  بودجه مواجه  نجومى كسرى

هنوز اقدام عاجلى براى تامين آن از 
گفته نگرفته و فقط  سوى دولت صورت

ميليارد   1600مى شود از مجموع رقم 
بهداشت در  تومانى كسرى وزارت

 ميليارد تومان آن 560 حدود 87سال 
شده و  دولت ديده  87در متمم بودجه 

قرار است مابقى آن از طريق فروش 
  اين وضعيت زمانى. !سهام تامين گردد

چهره اسفناك خود را بيشتر نشان مى 
دهد كه بدانيم سرانه درمان در ايران 

افغانستان كه  مقايسه با كشور  در
وضعيتى به مراتب وخيم تر از كشور ما 

پايين تر است و بايد اعتراف كرد  دارد،
اقد سياستگذارى كه نظام سالمت ما ف

  .تعيين سرانه درمان مى باشد صحيح در
 قانون برنامه توسعه 90مطابق ماده 
سهم مردم از هزينه هاى  چهارم بايد

درصد برسد و   30سالمت به كمتر از 
هزينه را دولت   درصد ديگر اين70

بايد به عنوان يك وظيفه حاكميتى از 
 منابع عمومى بپردازد

 وضعيت اقتصاد بررسي: انقالب اسالمي 
كشور را كه توسط ژاله وفا انجام گرفته 

آن . است در همين شماره مي خوانيد
بررسي و اين داده ها مي گويند كه بر 

 مالي حاكمند و –دولت مافياهاي نظامي 
  :اينان جز به فكر جيب خود نيستند

  
  

چند از جنايتهاي  يك
حاكم بر  هايمافيا

  :واواك
  
  
بان استاد خيادر : موسوي گفته است ●

 كوچه شيرين تعدادي از -اللهي  نجات
معاونان از جمله مسئول حفاظت را فرا 

خواند و پس از نماز جماعت ظهر و  مي
: دارد عصر به امامت عاليخاني اظهار مي

دانيد ما به  همانطوريكه همه مي«
ها را  دستور مستقيم آقاي دري اين قتل

انجام داديم و مشكلي متوجه ما نيست و 
اي بينديشد نه  م بايد خود چارهنظا

اش را  اينكه ما چند نفر هزينه
  ».بپردازيم

    در ادامه بررسي باند مافيايي حاكم 
بر واواك، اينك به بررسي بخشي از 
جنايات انجام گرفته توسط افراد اين 

افشاي اين جنايتها . باند مي پردازيم
توسط مبارزان، رژيم  را مجبور به بر 

  :ها كردعهده گرفتن آن
     اين باند از باندها مافيايي تحت 
پوشش واليت فقيه، سالهاست در ترور 
و قتل و انفجار و آدم ربايي وفسادها از 
همه نوع شركت مستقيم دارد اما به 
دليل حمايت چند جانبه باندهاي 
ديگر، جنايتها و جرائمش همواره در 
پوشش باقي مانده اند و هر زمان كه 

بخشي از دم خروس بنا به داليلي 
جنايات بيرون زده شد، به سرعت 

  - رسانه اي -توسط باندهاي قضايي 
  .مخفي گشت ... سياسي و

    در جريان رسيدگي قضائي به 
پرونده ميكونوس كه بزرگترين ضربه 
به رژيم و واواك آن وارد شد، 
نيروهاي مبارز با استفاده از فرصت 
رسيدگي قضائي، به تحقيقات دامنه 

افشاي اين جنايات . ي پرداختنددار
توسط كساني كه از درون كشور بطور 

مرتب، اطالعات صحيح در اختيار مي 
گذاشتند و همكاري كه در خارج از 
كشور، ميان آنها كه صميمانه به 
رسيدگي قضائي كمك مي رساندند، 
زمينه را براي حضور بني صدر در 
. دادگاه ميكونوس فراهم آورد

به نام (  شاهدي اطالعاتي كه او و
 در اختيار دادگاه )ابوالقسم مصباحي

قرار دادند كه ياران او اسباب 
حضورش را در آلمان فراهم آوردند، 
موجب محكوميت رژيم شد و سبب 
شد كه رژيم  سخت عقب بنشيند و تا 
حد زياد، از  ترور دركشورهاي غربي 

  . دست بر دارد
    بنا بر اطالعات به دست آمده، 

حاكم بر واواك، بر اثر مافياي 
محكوميت رژيم در دادگاه برلين 
معروف به دادگاه ميكونوس ضربه 
شديدي خورد و اختالفات بسياري را 

هر .  در نيروهاي اين باند  بر انگيخت
كس، ديگري را متهم به از دست دادن 
اعتبار نظام به دليل خطاي ديگري مي 

  .كرد 
    بعد از ضربه اول، سالها نيروهاي 
مبارز به دنبال افشاي قتل ها و ترورها 
. و انفجارهاي ديگر اين مافيا بودند

اما، در سال . جنايتهائي را افشا كردند
 ، افشاي جنايتهاي سياسي كه رژيم 77

ناميد، » قتل هاي زنجيره اي«آنها را 
 ساعت، مي توانست 24آنهم ظرف 

ضربه اي باشد كه كمر خم شده اين 
 رژيم وادار شد به .جنايتكاران را بشكند

انجام جنايات توسط افراد سازمان ترور 
  .خود،  اعتراف كند

    با انجام قتل هاي سياسي، بار ديگر 
نيروهاي ملي و وطندوست دست به 
كار افشاي جناياتي شدند كه سازمان 

رژيم » رهبر«ترور به دستور خامنه اي، 
افشاگريها، . مافياها انجام مي گرفتند

ر آگاهي هاي مردم مي روز به روز، ب
كار به جايي رسيد كه ديگر . افزودند

» رهبر نظام مقدس«همگان دانستند كه 
شركت مستقيم در اين گونه جنايتها 

گرچه خاتمي تالش مي كرد . دارد
را از اين غرقاب بيرون كشد، »  رهبر«

قباي افراد » رهبر«اما به قول خود 
مأمور اجراي جنايتها الي در گير كرده 

 و با آشكار شدن هويت مأموران، بود
رهبر نظام واليت «آشكار مي شد كه 

  .آمر جنايت ها بوده است» فقيه
     كوشش مي كنيم  بر اساس 
اطالعات موجود،  بر برخي از 
جنايتهاي سياسي، پرتو جديدي 

پيش از . بيفكنيم و آنها را آشكارتر كنيم
آن يادآور مي شويم كه جنايتهاي افشا 

بخشي از جناتيهاي رژيم شده، تنها 
بسا جنايتها بسيار بيشتر از .  مافياها است

اطالعات مربوط به . اين جنايتها هستند
بخش بزرگ جنايتها در سينه هاي 
اعضاي سران و مأموران باندهاي 

بايد به آنها و نيز اعضاي . مافيائي نهانند
واواك و ديگران گفت، جنايتها مخفي 

بشوند بهتر از امروز افشا . نخواهند ماند
برآنها است . آنست كه فردا افشا شوند

كه بار سنگين را از وجدان خود بر 
  . دارند و حقايق را بر زبان آورند

  
  : قتل سيامك سنجري* 
  

    او يكي از افراد وفادار به واواك  
بود كه بر اثر ارتكاب خطايي، دستور 

اطالعات حاكي از . قتل وي صادر شد
جري خطايي آنند كه سيامك سن

جنسي مرتكب شده بود آنهم با منسوب 
از اين رو، دستور قتل . واواك» وزير«

. وي از سوي فالحيان صادر شده بود

او تالش كرده بود خود را از دست 
اما تالش . گروه مأمور ترور نجات دهد

و نيزالتماس هاي وي موثر نيفتاده و 
  .وي به قتل رسيده بود

ك اكبر گنجي درباره مرگ سيام
  :سنجري مي نويسد

 سيامك سنجري را با ،سعيد امامي«  
در آنجا . چند تن ديگر به يك خانه برد

. چند ساعتي با او گفت و گو كرد
سپس به همراهان دستور داد كه او را 

سيامك سنجري . با چاقو به قتل برسانند
به گريه افتاد و گفت طي روزهاي 

.  مراسم عروسي او در پيش است،آينده
( امامي با موبايل با شاه كليد سعيد 

فت گتماس گرفت و ) فالحيان
عروسي اش . سنجري گريه مي كند
 حتي كارت .چند روز ديگر است

عروسي براي من و تو در جيبش آماده 
شاه كليد از آن طرف به سعيد . است

امامي فرمان داد كه او را بكشد و آنها 
 ضربه چاقو او را به قتل 15نيز با 

پس ماشين بنز او را در ند و سدرسان
يكي از دره هاي اطراف تهران به آتش 

  » .كشيدند
  

  :  قتل فاطمه قائم مقامي* 
    

  يكي ديگر از افراد مرتبط با باند 
. مافيايي واواك، فاطمه قائم مقامي بود

او در سفر هاي خارجي به افراد 
بر . واواك كمك الزم را ميرساند
ندار اساس گفته ها، وي، در مقام مهما

هواپيما، مسئول رساندن تيم هاي ترور 
و تحويل آنها به سر پل هاي واواك 

در ضمن كار، ارسال مواد مخدر . بود
به كشورهاي اروپايي را نيز انجام مي 

پرونده اين قتل مدتي پيش . داد 
توسط قاضي زماني علويجه مورد 
بررسي قرار گرفت تا سياه بازي هاي 

 .قوه قضاييه ادامه يابد
   ماموران ، 76   سال ماه  دي وايل  ا  

 در ،  شب10   حدود ساعت  پليس گشت
   اتومبيل  يك  متوجه ، پاسداران خيابان

 كنار   شدند كه  رنگ پرايد اطلسي
   ميانسالي  و زن  شده  متوقف خيابان
.  بود  نشسته حركت  بي  فرمان پشت
 شدند   جلو رفتند متوجه  ماموران وقتي
،   زن  اين  و صورت ار پيشاني از كن كه

.   است  روان  از خون  باريكي جوي
   بيمارستان  به را سال  ميان  زن بالفاصله
   اما پزشك. دكردن   منتقل رسالت

 او   گفت  زن  بعد از معاينه بيمارستان
  .  است  مرده  قبل  ساعت حدود نيم

   خواهر مقتول ، تحقيقات در جريان   
 از   حادثه  شب فاطمه:   گفت  پليس به

 و از   او بروم  خانه  تا به  خواست من
 قرار   خودش.  كنم  نگهداري هايش بچه

   به  و بعد از آن  آرايشگاه بود ابتدا به
   كه  ناشناس  قرار با شخصي محل
   كرده  با او صحبت  تلفني گفت مي

   شخص كه  آن دانم نمي.  برود ،است
 او را   خودش م ه  خواهرم  حتي.بود
   چند بار به  فقط گفت  مي. شناخت نمي

   و با اصرار از وي  است  كرده او تلفن
   با يكديگر داشته  تا مالقاتي خواسته
 بود   گفته  خواهرم  مرد به آن. باشند

   و مسائل  در مورد زندگي موضوع
 خاطر   همين  به.  اوست خصوصي
د  مر  با آن شب 8:30   ساعت خواهرم

 11  حدود ساعت.   گذاشت قرار مالقات
  مان  خانه  به  از كالنتري  بود كه شب
 ما   را به  خواهرم  زدند و خبر قتل زنگ
  ... دادند اطالع

 14  دراكبر گنجي در يادداشتي كه    
 در روزنامه صبح 78فروردين سال 

قتل «: نوشت ،امروز به چاپ رسيد

 خانم فاطمه قائم مقامي توسط محفل
. نشينان به راستي يك فاجعه ملي است

چه خوب بود اقتدارگرايان داليل و 
آن خانم  علل و انگيزه هاي قتل 

ميهماندار را به مراجع معظم تقليد 
توضيح مي دادند تا قم بتواند عادالنه 
قضاوت كند كه اسالم خواهي و 
شريعت طلبي اقتدارگرايان پوششي 
است بر قدرت طلبي، حجابي است بر 

  .»ياگرايي عرياندن
  

حمله به اتوبوس بازرگانان * 
  :امريكائي

   
 كه 77 آبان ماه سال 29    در تاريخ 

هنوز جغدهاي شوم بر خانه فروهر 
سايه نيفكنده بودند، خبر از حمله يك 
عده افراد مسلح به اتوبوس بازرگانان 
امريكايي در شهر پيچيد و هر كس 

اخبار آن به . ديگري را متهم مي كرد
يرون درز نكرد تا اينكه عبداهللا ب

شهبازي در نامه اي به روح اهللا 
  :حسينيان ماجرا را اينگونه توضيح داد

اتومبيل آقاي حسينيان احتماالً از ...   « 
 اتومبيل زانتياكنند و   استفاده ميپژو

را در ) متعلق به كمپاني سيتروئن(
. اند هاي تهران فراوان ديده خيابان

قراردادهاي بزرگ نفت ايشان قطعاً از 
رويال داچ هاي  و گاز ايران با كمپاني

 و احتماالً، .اند  مطلعتوتال فرانسه و شل
از طريق دوست صميمي و ديرين 

، آقاي مصطفي پورمحمديخود، 
معاون پيشين اطالعات خارجي وزارت 

، كمپاني كلينورت بنسوناطالعات، نام 
سفر دهنده  به عنوان سازمان

 اقتصادي انگليس به ترين هيئت بزرگ
. اند  را شنيدهجمهوري اسالمي ايران

سفر اين هيئت به ايران پس از حمله به 
اتوبوس گروهي از بازرگانان 

نيمه (غيرسياسي آمريكايي در تهران 
، به دستور آقاي )1377 آبان 29شب 

پورمحمدي و توسط تيم عملياتي به 
سرپرستي آقاي جواد وعيدي 

عربان  گودهمشهري بنده از محله (
 كارمند شركت نفتشيراز كه پدرشان 
  . ، رخ داد)در آبادان بودند

تواند به  آقاي حسينيان مي   ...
. روزشمار وقايع آن زمان مراجعه كنند

 23خواهند ديد كه در روز يكشنبه 
 قرارداد بزرگ ايران با 1378آبان 

كمپاني رويال داچ شل منعقد شد، در 
بان،  آ24فرداي آن روز، دوشنبه 

اي را تصويب كرد كه  مجلس اليحه
هاي مربوط به  انجام فعاليت«طبق آن 

عمليات اكتشاف، استخراج، پااليش، 
پخش و حمل و نقل مواد نفتي و 

هاي اصلي و فرعي آن با  فرآورده
 قانون اساسي توسط 32رعايت اصل 

روزنامه  . (مجاز شد» بخش غيردولتي
 25شنبه  ، سه56، شماره اخبار اقتصاد

  ) 1378آبان 
  

خجر آجين كردن داريوش و * 
  :پروانه فروهر

  
 قتل داريوش 1377     اول آذر ماه 

 زن و شوهر فروهر و پروانه اسكندري 
مبارز ايران به سبعانه ترين شيوه ها 

در آن شب افراد . انجام گرفت
جنايتكار واواك، با استفاده از جوي 
كه حمله به اتوبوس بازرگانان 

جود آورده بود و بقصد امريكائي بو
جلوگيري از شكل گرفتن بديل مردم 
ساالر، بر اساس فتواي مفتيان جنايتكار، 

  فروهر ها مي شوند و آن دو وارد خانه 
  

  11 در صفحه
  

 استواليت مطلقه فقيه شرك
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فجيح ترين شكل به قتل مي را  به 
فاجعه آنقدر عظيم بود كه دل . رسانند

برخي از سران رژيم را هم  به درد 
دند كه مي آنها كساني بو. آورد

از اين رو . ترسيدند نوبتشان شود
تصميم گرفتند تا قبل از اينكه نوبت به 
خودشان برسد در پي دستگيري قاتالن 

خاتمي كه در آن زمان رييس . بر آيند
جمهوري بود، مانند ديگر سران نظام 
واليت فقيه، در اين فرصت، همچون 
فرصتهاي ديگري كه مي توانست مغتنم 

ت شود، جانب شمارد وخادم مل
را گرفت و در برابر جنايت » رهبر«

مافياها، به دنبال قول به پي گيري 
. جنايت، سرانجام، سكوت اختيار كرد

در دادگاههاي فرمايشي، تنها به بررسي 
 جنايت از صدها جنايات انجام شده 4

! پرداختند و چه پرداختن رسوائي
نيازي، رييس دادگاه و مسئول بررسي 

هايي براي رد گم كردن پرونده، داستان
اظهارات او معلوم كردند تا . بيان كرد

كجا او به مافياهاي جنايت پيشه وابسته 
  . است
 داستاني كه نيازي  ساخت و گفت ●

  :اين گونه بود 
قاتالن با همراهي يك نفر از      «

آشنايان داريوش فروهر كه احتماالً 
جزو تشكيالت وابسته به وي بوده، 

 30(ي شنبه شب  ه دقيق5و9ساعت 
بر . اند به منزل وي مراجعه كرده) آبان

اساس قراين، موقع در زدن، اين فرد 
كند و فروهر به  خودش را معرفي مي

هايش را  لحاظ آشنايي با وي لباس 
آيد و در   طور رسمي مي پوشيده و به
كند و وي يكي از عوامل  را باز مي

عنوان كسي كه  همراه خود را به
 است به فروهر معرفي مشغول تحصيل

ي ورود  اجازه كند و فروهر مي
زمان، اول فروهر، بعد  در اين. دهد مي

آشناي وي و سپس نفر سوم وارد خانه 
شوند، ولي نفر سوم در خانه را  مي
در اين زمان عواملي كه . بندد نمي

بيرون بودند و مباشر قتل محسوب 
شوند و سپس   وارد منزل مي،شوند مي

وهر شده و با وي بحث وارد اتاق فر
كنند و در اين بحث اوضاع  سياسي مي

قاتالن از فروهر . دهند را آرام نشان مي
ي  خواهند كه اجازه دهد از خانه مي

برداري كنند و به خانم فروهر   وي فيلم
ي دوم  شود كه به طبقه نيز گفته مي

رفته و لباس رسمي بپوشد تا از وي نيز 
فتن خانم پس از ر.  برداري كنند فيلم

دنبال  ي دوم، قاتالن به فروهر به طبقه
رسانند و  وي رفته او را به قتل مي

سپس خود مرحوم فروهر را روي 
صندلي نشانده و از پشت سر به وي 
حمله كرده و او را نيز به قتل 

 ".رسانند مي
 اما سعيد امامي در مورد قتل فروهر ●

 :ها چنين مي گويد 
را آماده باش از روز قبل من تيم ..."   

داده بودم و شب قبل هم شبيه سازي 
كار در سه .عمليات را انجام داديم

  .گروه انجام شد 
 گروه اول را خودم سرپرستي كردم -

و در خيابان ظهير السالم مستقر شديم و 
زاپاس بوديم تا مسئله اي خالف برنامه 

   .ريزي اتفاق نيفتد
 – به سرپرستي مصطفي  گروه دوم-

بود  - معاون امنيت –مي مصطفي كاظ
كه با نيروهايش در اطراف خانه 
متمركز شده بود و رفت و آمدها را 

   .زير نظر داشته
 مهرداد –گروه سوم را سيد صادق -

سرپرستي  - معاون عمليات –عاليخاني 
مي كردند كه به داخل منزل رفته 

   .بودند 
و مشكلي  را داشتيم ما كروكي خانه قبال

د منزل را هم چك نبود و تلفني خو
كرده بوديم و مي دانستيم كه فقط آن 

 يك دو نفر در خانه هستند، كار حدود

ساعتي طول كشيده بود، قرار بر نيم 
 سيد ابود كه من نگران شدم ب ساعت

صادق تماس گرفتم و علت را جويا 
شدم كه اظهار داشت براي انتقال 
پروانه فروهر به باال مقاومت مي كرد، 

م شده و االن داريم خانه را اما كار تما
 گذشت يك  از بعد.جستجو مي كنيم

 سيد صادق تماس گرفت و ،ساعت
. گفت االن در راهيم و كار تمام شد

من بايد به ستاد برمي گشتم چون 
معلوم بود تا ساعاتي ديگر حتما خبر از 

   .طريق ناجا به استعالم ما مي رسيد
بعد از انجام قتل، بايد گزارش كار 

  :سعيد امامي مي گويد . "ميشدداده 
روز به گمانم دوشنبه بود  فرداي آن" 

و طبق روال هر دوشنبه در وزارتخانه 
ما شوراي عالي وزارت داشتيم كه از 

من (اتفاقا يا طبق هماهنگي ..... طرف 
آمده بودند كه در ) اطالعي ندارم

آنجا من و آقا مصطفي و سيد صادق 
 .داديمرفتيم و مشروح عمليات را شرح 

منتها طبيعي بود كه چون چند نيروي 
...... غير وزارتي در آن جلسه بودند و 

هم آنجا بود ما مواردي را ذكر نكرديم 
كه عصر همانروز در جلسه اي كه با 
حضور حاج آقا دري و حاج آقا 
فالحيان در دفتر آقاي حجازي تشكيل 
شده بود تمام موارد و حتي كشفيات از 

م كه آقاي حجازي منزل را ذكر كردي
عنوان كردند مويد باشيد و براي مابقي 

   ".كار آماده شويد 
  روايات متهمان از قتل داريوش و ●

   :پروانه فروه
ي شنبه شب   دقيقه5 و 9 ساعت ...   «
ي  ، زنگ خانه1377 آبان ماه 30

. آيد داريوش فروهر به صدا در مي
ابوالفضل مسلمي و مهرداد عاليخاني با 

روغين افسران نيروي انتظامي عنوان د
به فروهر گفتند كه بر اساس 

هاي دريافتي با اتومبيل رنوي  گزارش
ها  آن. او سرقتي صورت گرفته است

براي روشن شدن موضوع به داخل 
آن دو در را پشت سر . روند خانه مي

در اين هنگام چند نفر . خود نبستند
يكي در سكوت، وارد  ديگر نيز يكي

ايتاً ابوالفضل مسلمي و نه. خانه شدند
پور به اين بهانه كه بايد از  علي صفايي

 همراه با ،عمل آيد خانه بازديدي به
روند و  ي باال مي پروانه فروهر به طبقه

كه داريوش فروهر پشت به  در حالي
در ورودي با عاليخاني مشغول 

 سه نفر از كساني كه ،وگو بود گفت
بيرون ساختمان بودند، وارد اتاق 

مطابق با راي قاضي اين . ندشد
يك ، عشر پرونده، محمدحسين اثني

دست داريوش را گرفت، 
هاشمي گاز آغشته به مواد  مصطفي

هوشي را بر دهان و بيني او  بي
گذاشت و وقتي كه داريوش فروهر 

 26هوش شد، محمود جعفرزاده  بي
فالح . ضربه كارد بر پيكر او وارد آورد

ال رفت و سرتيم عمليات داخل خانه، با
عمليات را ": پور از او پرسيد صفايي

؟ پس از دستور "شروع بكنيم يا نه
پور از  شروع از سوي فالح، صفايي

پشت گردن و دهان و مسلمي 
 هاي پروانه فروهر را گرفتند و دست

هوشي را  هاشمي گاز آغشته به مواد بي 
بار  اين. بر دهان و بيني پروانه گذاشت

 ضربه را 25 نوبت علي محسني بود كه
صبح . بر قلب پروانه فروهر وارد كند

 آبان ماه، عزيزي در محل 31روز بعد، 
دهد  كار خود به رسولي گزارش مي

ديشب فروهر و زنش را زديم و با "كه 
بنابراين ترتيب و سلسله . كارد زديم

مراتب دستورات گويي بر اين ترتيب 
موسوي، رسولي، عزيزي و : بوده است

: باره گفت زي در اينمحمد عزي.... 
مافوقم آقاي   به دستور مديركل"

. رسولي به آقاي موسوي وصل شدم
به من گفت ) كاظمي(آقاي موسوي 

براي اين كه ممكن است دسترسي به 
من مشكل باشد، شما براي اقدام 

ها با آقاي صادق  ي اين حذف درباره
هماهنگ كنيد و ) عاليخاني(مهدوي 

اي كه  ههر چه ايشان گفت و هر سوژ
ي علي  به گفته. معين كرد، حذف كنيد

محسني، قبل از ورود به خانه، عزيزي 
فردي بوده است كه به او دستور 
حذف داريوش فروهر با كارد را داده 

   .است
كار چنين واواكي جز : انقالب اسالمي

  :تجاوز به حقوق انسان چه مي تواند باشد
  
  

مرگ زير شكنجه، 
اعدام، تشديد فشار 

  ...نشجويان وبر دا
  
  

 دادگاه 15  ، شعبه87 آذر 26در ◄ 
 ي قاضياست تهران به ريانقالب اسالم

 قانون 514 و 500، بنابر مواد يصلوات
 را يرصيافي رضا ميد امي،مجازات اسالم

 ماه حبس 6 نظام به يه عليغبه علت تبل
 و يني، به خمين و به علت توهيريتعز

 و يري به دو سال حبس تعزيخامنه ا
 حبس يم مجموع به دو سال و ندر
 بازداشت يام با احتساب ايريتعز

 . محكوم كرد
 حكم قطع دست ،87 آذر 26در ◄ 

يك سارق حرفه اي در زندان مركزي 
اين .  كرمانشاه به مرحله اجرا در آمد

سارق به جرم ارتكاب چندين فقره 
، عالوه بر 84 تا 70سرقت طي سالهاي 

ن و قطع دست، به تحمل شش ماه زندا
 . ضربه شالق محكوم شده بود30

 احضار كاظم ، با87 آذر 26در ◄ 
 و احمد كهنسال يي رضايل جليي،رضا

 يانِ تعداد دانشجوي انضباطيتهبه كم
 در دانشگاه شيراز  به خاطر ياحضار

 نفر 7 آذر به 18 و 16 يتجمعات روزها
 يي، آرش روستاين، از ايشپ. يدرس
 يهاد حمداله نامجو و ي، خلعتبريدسع
 احضار ي انضباطيته به كميز نيل الم

  .شده بودند
 ين و سومشصت ،87 آذر 28در ◄ 

 سازمان ملل ينشست مجمع عموم
 از نقض ي،ا  قطعنامهيبمتحد با تصو

.  كردي ابراز نگرانيرانحقوق بشر در ا
 به خواهد ي ميران قطعنامه از اينا

شدگان، اعدام   شكنجه و آزار بازداشت
  ار، سركوب خشونتنوجوانان، سنگس

 يه عليض تبع،بار فعاالن حقوق زنان
 و يان آزار بهائي، مذهبهاي يتاقل

 يده مذهب و عقي آزاديتمحدود
 . دهديانپا

 ي را54 موافق و ي را69 با قطعنامه
 كشور به 57. يد رسيبمخالف به تصو

   قطعنامهينا.  ممتنع داديآن را
 آن از يب اما تصويستآورن الزام
 ي و اخالقياسي سي، معنويتاهم

 يثيتبرخوردار است و به اعتبار و ح
 ناقض حقوق بشر ي كشورهاالمللي ينب

 . زند يلطمه م
 ي مصوب مجمع عمومي   قطعنامه

 كل سازمان ملل يربراساس گزارش دب
 حقوق بشر در يتمتحد در باره و ضع

گزارش بان .  شده استيم تنظيرانا
 انتشار 2008 مون روز اول اكتبر يك
 از يعي وسيف گزارش، طيندر ا. فتيا

 نقض حقوق بشر، يموارد جد
 ي و  موانع اساسي قانونيها شكاف

 مطرح  يران حقوق بشر در ايترعا
  . شده است

 در يتي امني نيروها ،87 آذر 30 در ◄
 به منزل يورشاستان بوشهر با واواك 

 ي وي جعفريل اسماعي،خبرنگار بوشهر
منتقل  يرا با خود به مكان نامعلوم

  . نموده اند
ناصر : برنا آذر، به گزارش 30در ◄ 

قاسم زاده روان شناس باليني معتقد 
 درصد از كودكان 10 تنها  كه است

كار خياباني از روي ميل باطني خود 
 90و بيش از  وارد بازار كار مي شوند

درصد از كودكان كار خياباني به دليل 
نياز مالي خانواده  مشكالت خانوادگي،

بود حمايت مالي از سوي خانواده و ن
در سنين پايين به مشاغل كاذب در 

  . خيابان ها روي مي آورند
، به گزارش آفتاب، 87 آذز 30در ◄ 

 به اتهام ي روزنامه نگار كرمانشاهيك 
 ي از محمود احمديكاتوريانتشار كار

.   ساعت را در زندان گذراند24نژاد 
 يننامه غرب در ا   مسوول هفتهيرمد
 يتبه دنبال عدم اولو: بطه گفترا

 سفر به ي جمهور براييسدادن ر
 خود يهكرمانشاه، ما در نشر

 كه در آن يم چاپ كرديكاتوريكار
 دست خود را داخل نژاد  ياحمد
 ي تمامي كرده است كه اساميا  جعبه
 ينا. ها در آن نوشته شده است  استان
 العموم  ي مدعيت شكاا بيكاتوركار

 خاطر به ينممواجه شد و به ه
 و انقالب كرمانشاه ي عموميدادسرا

  .احضار شدم
 19 احضار ، با87 ديماه 1در  ◄ 

 ي انضباطيته به كميگر ديدانشجو
 يته  نفر به كم30 از يش  بيرازدانشگاه ش

 . احضار شدنديانضباط
 يي، سعيدخلعتبري، هاديوستاآرش ر

يي، كاظم رضا  نامجو،ي، حمدالهالم ل
 يرحسيني، افشينم يي، يونس رضاجليل

 ي، اسماعيل معدنچيلاسماع هوشنگ،
 ينام  كمر،ينمحسن زر  وند،يلجل

 حسن يان، اكبر داودي، عبدالهدرست
يري،  فدي، لقمان خسروآباد سعيدپور،

همت  آلما رنجبر،  برازش،آرمين
 اله ي، روح هاشمي، احسانجهانشاه

ي، كامران محمد  بارخدا،ي، دليرقاسم
 ي، محدثهندرندااسك  دالوند،نسيم
 يي، مجتبي آقايرازي، فاطمه شيمحو

 به يگر دي و چند دانشجويخيانش
  . احضار شدندي انضباطيتهكم
 با رژيم، مأموران ، 87 ديماه 1 در ◄ 

 به دفتر كانون مدافعان حقوق يورش
 تهران، اقدام به آباد يوسفبشر در 
 . دفتر كردندينپلمپ ا
 كانون ي سخنگوي، محمد   نرگس
 ي حقوق بشر گفت كه نيروهامدافعان
 و لباس ي مأموران كالنتري،انتظام
 ساعت سه بعد از ظهر بدون ها يشخص

 وارد ييارائه كردن حكم قضا
 نفر 15 تا 10حدود  .ساختمان شدند

وارد ساختمان شده و اقدام به 
.  از داخل ساختمان كردنديفيلمبردار

كانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت 
 به ير،چند روز تاخروز يكشنبه، با 

مناسبت شصتمين سالگرد تصويب 
.  برگزار كندياعالميه حقوق بشر، جشن

 مراسم به ين در اخواست يكانون م
-ي از فعاالن اجتماعي، رحمانيتق
 جايزه دهد و همچنين قرار بود ياسيس

  . كنندي مراسم سخنرانين نفر در ا10
 از يري كثي  عده ، 87 ديماه 1در ◄ 

 ي حضوريمهنه و ن شباياندانشجو
 كم سابقه، يدانشگاه هرمزگان در اقدام

 اعمال شده از يدر اعتراض به فشارها
 دانشگاه نسبت به پرداخت يسو

 ممانعت ين ها و همچنيهزودهنگام شهر
 ين اي براياز انجام ثبت نام مقدمات

 قابل اقدام به تجمع در ميان،دانشجو
 دانشگاه نمودند و با يساختمان مركز

، خواستار ي اعتراضي شعارهاسر دادن
   به حقوق خود شدنديدگيرس

 ، به گزارش آينده،87 ديماه 1در ◄ 
فردي كه ادعا مي كرد امام چهاردهم 
شيعيان است، اخيراً در شهر قم اعدام 

. ) نفر اعدام شده در قم5 از ييك. (شد
اين فرد كه طي چند سال پيش بارها 

دستگير و آزاد شده بود، به دليل اصرار 
بر ادعاي كذب و همچنين دست زدن 
به جرم هاي ديگري نظير اغفال زنان 
شوهردار سرانجام به دار مجازات 

  .آويخته شد
مرد  به اتهام  5 ،87 ديماه 1در ◄ 

قاچاق مواد مخدر، آزار و اذيت "
 در محوطه "كودكان و فساد اخالقى

. زندان مركزى قم به دار آويخته شدند
 -ىبه گفته مصطفى برزگر گنج

 -دادستان عمومى و انقالب قم
محكومان دو قاچاقچى، دو متجاوز و 
يك مفسد بودند كه سحرگاه پنجشنبه 

  اعدام شدند
 يي ساسان بابا، 87 دي ماه 1در ◄ 

 دادگاه ي، ازسويمعلم كرد زندان
انقالب سنندج مجدداً به زندان محكوم 

 به اتهام ين ازايش كه پ نامبرده.شد
 يسيوناب اپوز از احزيكي با يهمكار

 سال زندان محكوم شده بود، 4به 
 در يراً كه اخيگر ديبراساس پرونده ا

 شده است، يل تشكي ويزندان برا
 يغ دادگاه انقالب سنندج به تبليازسو

 حبس، يگر ديكسال نظام متهم و به يهعل
 . يدمحكوم گرد

آخرين جلسه ، 87 دي ماه 1در ◄ 
محاكمه پنج عضو هيئت مديره 

ارگران شركت نيشكر هفت  كيسنديكا
تپه، روز شنبه در دادگاه انقالب دزفول 

 .برگزار شد
 ي، نجاتيعل«  فعاالن كارگر شامل اين

 ي،فريدون نيكو فرد، جليل احمد
»  مهري پور و محمد حيدريقربان عل

» تبليغ عليه نظام« در اين جلسه اتهام 
 .را رد كردند

 به ي جواني زندان،87 دي ماه 1در ◄ 
 كه در يار اهل شهري كتابينهنام شا

 ي شهر كرج نگهدارييزندان رجا
  اين. نمودي اقدام به خودكشيشدم

 سال ين متهم به قتل كه سوميزندان
 ي زندان مينحبس خود را در ا

گذراند، در هنگام ارتكاب جرم حدود 
 ساله بوده 20 سال و در زمان فوت 17

  .است
 اتحاديه اروپا با ،87 آذر 29در ◄ 

 از وخيم شدن وضعيت ي بيانيه اانتشار
 كرده يحقوق بشر در ايران ابراز نگران

 اروپا درباره نقض حقوق  اتحاديه.است
 منتشر شده به يانيهبشر در ايران، در ب

 ي همچون اعدام، فشارهايموارد
 وارده بر فعاالن حقوق زن، و يقضاي

 از منصور ي پزشكيعدم مراقبت ها
حد  شركت واياسانلو، رئيس سنديكا

 تهران، و وضعيت نامعلوم ياتوبوسران
 يحسين درخشان، وبالگ نويس ايران

 .اشاره شده است
 اين بيانيه همچنين آمده است     در

   آذرماه، به طور همزمان 6 نفر، 10كه 
  

در زندان اوين اعدام شده اند و اين 
در حاليست كه اتحاديه اروپا خواستار 

 .لغو مجازات اعدام در جهان است
 در اين بيانه به وضعيت بد  همچنين   

 منصور اسانلو اشاره شده كه به يجسمان
« و » اقدام عليه امنيت كشور « اتهام 

سال زندان  5به » تبليغ عليه نظام 
 .محكوم شده است

 اروپا در اين بيانيه، از ايران،     اتحاديه
خواستار لغو مجازات اعدام، عدم 

و برخورد با اقدامات مسالمت آميز 
 زنان مدافع حقوق بشر و فعاالن يقانون
 وارده ي و پايان دادن به فشارهايصنف

 يبر آنها، تضمين شرايط مناسب برا
 يهمه زندانيان، از جمله مراقبت ها

 تضمين انلو، منصور اسي برايپزشك
 بازداشت يشرايط مناسب و قانون

 ي آزاديحسين درخشان و اقدام برا
  .اين افراد شده است

 ،  به گزارش فعالين87ي ماه  د2در ◄ 
يران، در  در ايحقوق بشر و دمكراس

 اصفهان معروف به يزندان مركز
  زندان 

  15 در صفحه

 واليت مطلقه فقيه شرك است
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نكه بخش بزرگي از نيروهاي آ    با 
را از ) بخصوص سرمايه ( محركه 

جريان توليد خارج و در انواع قمار 
)  در بازارهاي بورس  سوداگريها (  ها

يا تخريب مي بكار انداخته است و 
كند، ناگزير مي شود ميزان مصرف 

 به زيان بقيه انسانها، به  خود را،
زيرا نيروهاي محركه  .حداكثر رساند

اي را كه نزد خود متمركز مي كند، 
. جز از راه مصرف نمي تواند بكار گيرد

بدين گونه است كه اقليت ثروتمند 
جهان از راه تبعيض در مصرف، 

فظ مي موقعيت مسلط خويش را ح
اكنون اما بعد از ديناميك ادغام، .كند

. نوبت ديناميك تالشي فرا رسيده است
و اين موقيعت مسلط اكنون  هم در 
درون مرزها و هم خارج از مرزهاي 

  . اين كشورها در حال فروپاشي است
 مالي بخش نابع   در آمريكا كه زماني م

  محكم مسكن به مثابه آهن و سنگ
 روز 10 طي  نه تنها ،تلقي مي شد

 ها كهآنشروع به فرو ريختن كردند و 
زماني بزرگ ترين شركت بيمه جهان 

 بانك 2با دارايي يك تريليون دالر، 
 5/1سرمايه عظيم جهاني با سرمايه 

 بازار رهن عظيم با 2تريليون دالر و 
 مي محسوب  تريليون دالر 8/1دارايي 

  .ند ، به يكباره ورشكست شدندشد
 ابتدا در بخش ان كه   ديناميك بحر

امالك بود، به موسسات مالي و بانكها 
كشيد و اكنون در حال انتقال به 
شركتهاي بيمه است كه خط رابط ميان 

و در توليد و خدمات توليدي است 
اين مسير به مركز اصلي آينده نزديك 

عصب اقتصادي كه بخش توليد است، 
  . سرايت خواهد كردنيز 

ت سرمايه  دولبدين صورت بزرگترين 
داري جهان در گرداب سرمايه داري 

 و اقتصاد هاي ساير كشور ها فرورفت
  . را نيز با خود فرو مي برد

    اما قربانيان اصلي اين بحرانها  
درواقع طبقات فقير و زحمتكش و 

تبعيضي كه در باال از . متوسط هستند
آن نام برديم كه موجب تسلط اقليت 

 بر فقرا ثروتمند در بخش ملي و جهاني
ميشود ،روز بروز با شدت گرفتن اين 

  .بحرانها نيز شدت ميابد
   بحران اخير مالي جهاني  نيز  همانند 

، ثروتمندها را  ثروتمند تر 1929بحران 
به اين علت ساده كه در دوران . ميكند 

ركود شديد، قيمت ها سقوط مي 
و تنها ثروتمنداني كه سرمايه در . كنند

يز رانت خواران  با اختيار دارند و ن
استفاده از فرصت، اموال ورشكسته ها 
را مي خرند و به انتظار عادي شدن 
وضعيت و فروش خريده هاي خود به 

تا باز سودهاي . قيمت باال مي نشينند
 آمريكايي بانكهاي.  كالن به جيب زنند

دست به قمارهاي بزرگي مي زنند كه 
 شوند، سود برندهاگر در اين قمارها 

ي حاصل آنها خواهد شد و اگر در كالن
اين قمار بازنده باشند، ماليات 
دهندگان آمريكايي بايد تاوان آن را 

بازار اقتصاد مجازي . بپردازند
 در كنار  اي كه اين اقليتخودكامهو

شامل بخشهاي صنعت و (اقتصاد واقعي 
ه ، ايجاد كرد)خدمات كشاورزي و

 عامل بزرگ تخريب نيروهاي است
 چرا. وص سرمايه استمحركه، بخص

 دالر به 1 دالر سرمايه، 7كه از هر 
 دالر به اقتصاد 6اقتصاد واقعي و 

راه ميجويد كه سرمايه را از  مجازي
از . دست طبقات فقير خارج ميسازد

 درصد از جمعيت 30اينرو حداقل 
بنا در سطح جهان  امريكا گرفتار فقر و

 935بر گزارش جديد سازمان ملل 
  . تار گرسنگي گشته اند نفرگرفميليون

  
با هم  به اظهار نظرات اقتصاددانان 
و مسئوالن اقتصادي اقتصاد مسلط 
جهاني  و نيز تيتر روزنامه ها و 
مجالت اين كشورها در ماه اخير 
در شكل گيري اين روند نگاهي 

  :بيفكنيم
  
روي جلد اشپيگل مجسمه آزادي به ◄

 بينيم كه مشعلش خاموش شده و را مي

: تيتر اشپيگل. شود د بلند مياز آن دو
بحران اقتصادي : بهاي خودخواهي“

  .”در حال تغيير جهان
 سرمايه  بحران: اشپيگل  سرمقاله◄

 اعتماد به دموكراسي و اقتصاد ،داري 
وال ئها را زير س بازار و مشروعيت اين

  . استبرده
  ، »وحشت« كلمات هشدار دهنده ◄
، »عمليات نجات« ، »بحران اقتصادي « 
سرمقاله : » حمايت گرائي اقتصادي«

 Financial(هاي فينشال تايمز
Times( اين نماد تجارت آزاد در ،

  .اروپا را در مي نوردند
 ) فايوال نتونيآ (تن پستگواشن ◄

بدترين بحران مالي از هنگام دوران :
ركود اقتصادي تلفات ديگري را مي 
طلبد و اين تلفات چيزي نيست جز از 

رمايه داري به سبك بين رفتن نظام س
  .آمريكائي آن

  آلمان چه بانكي مدير دو◄
)Deutsche Bank(،آكرمن  ژوزف 
)Josef Ackermann(   و چهره

من ديگر « : نمادين سرمايه داري اروپا
 اصالحي بازارها باور -به توانائي خود

  »ندارم
 هورست :مجله اشترن◄

، مسئول سابق )Horst Köhler(كوهلر
 پول و رئيس صندوق بين المللي

بازار هاي بين المللي « : جمهور آلمان
خود را به يك هيوال تبديل كرده اند 
كه مي بايد به هر قيمتي به النه اش 

 »دنپس رانده شو
صندوق بين المللي  (IMFرييس ◄

، دومينيك استراوس در اجالس )پول
روشن " :ساليانه بودجه در واشنگتن 

است كه اين بحران ناشي از يك  
 مهم در امر نظارت و شكست

قانونگذاري در كشورهاي پيشرفته  و 
همچنين شكست در ساز و كار انضباطي 

  ".بازار است
 روبرت زوليك رئيس بانك جهاني◄

 در پاسخ به اين سئوال كه آيا با وجود 
آشفتگي و نابساماني موجود در دنيا 
بايد به اعمال نفوذ در الگوي بازار 

با وجود اين  " :؟ يا نهادآزاد ادامه د
حوادث تكان دهنده، تصور من بر اين 
است كه نه تنها كشورهاي در حال 
توسعه، بلكه كشورهاي توسعه يافته نيز 

  ".دچار آشفتگي و نابساماني شده اند
ژوزف استيگليتز اقتصاددان و برنده ◄

 اقتصاد در مصاحبه با هرالد جايزه نوبل
بحران اقتصادي كشورهاي . :تريبون

ته از راههاي مختلفي بر توسعه ياف
كشورهاي در حال توسعه تاثير منفي 
مي گذارد كه عبارتند از كاهش 
تجارت، كاهش قيمت كاالها، كاهش 
سرمايه گذاري، افزايش ريسك سرمايه 
. گذاري، افزايش هزينه سرمايه گذاري

عالوه بر اين برخي از كشورهاي در 
حال توسعه از همان مشكالتي كه به 

ا ضربه زد، متحمل زيان و اقتصاد امريك
  ".ضرر مي شوند

 :ژوزف استيگليتز در دانشگاه كلمبيا◄
زماني مردم سراسر جهان ما را بخاطر "

اقتصادمان مورد تحسين قرار مي دادند 
و ما نيز به آنها مي گفتيم درصورتيكه 
ميخواهند مانند ما باشند، تنها كاري كه 
بايد انجام دهند سپردن قدرت به 

درحال حاضر و با .  استدست بازار
توجه به بحران ايجاد شده، ديگر 
هيچكس براي آن نوع از الگوسازي 
احترام قائل نيست و البته اين بحران به 
طرح سواالتي درمورد قابليت اعتماد و 
. اطمينان نسبت به ما منجر شده است

در زمان حاضر همه كشورها فكر مي 
كنند كه بخاطر ما دچار بحران شده 

  ".اند
 :سو -وزير دارائي كره، كانگ مان◄
 ارزش پول رايج كشور كره يعني "

ون طي روزهاي اخير، بشدت سقوط 
وصندوقهاي سرمايه  كرده است

گذاري تاميني شبيه شرطبندي در 
وال بسياري ئقمارخانه ها شده اند و س

از مردم كره اين است كه چگونه 

اياالت متحده تا اين حد ضعيف شده 
  "است؟
 Michiyo(ناكاموتوميشيو ◄

Nakamoto( خبرنگار فايناشنال تايمز ،
 در پي شورش كشاورزان در ژاپن

در زماني بسيار كوتاه، جامعه « : ژاپني
بهم پيوسته و هماهنگ دومين اقتصاد 

به جامعه اي بيماراز يعني ژاپن جهان 
عارضه هاي مدل ليبرال تبديل شده 

طبقه محروم، نابودي رشد : است
ماعي، فاصله فزاينده بين پيوندهاي اجت

در آمدها و نارضايتي كه گوش شنوا 
 ، اقتصاد 2007 تا 2000 بين سال .ندارد

  » پيشرفته تر « كشورهاي به اصطالح 
منطقه يورو، ژاپن، اياالت متحده، ( 

در خياباني يك ) انگلستان و كانادا
سهم : طرفه حركت كرده اند
 درصد 56دستمزدها در درآمد ملي از 

 درصد كاهش داشته در 53.3به 
 به 10حاليكه ميزان سود شركت ها از 

  ". درصد صعود كرده است16
 Jean-claude( ژان كلود جونكر◄

Junker(رئيس يوروگروپ ، ) كه
وزيران اقتصاد منطقه يورو را گرد هم 

گرايش به افراط حقوق « :)مي آورد 
مديران شركت ها را عميقا مايه 

  .ارزيابي مي كند» رسوائي
  ): Les Echos(اكو زروزنامه ل◄
 درصد 22آلمان شاهد پيدايش « 

 »كارگر فقير است
حقوق « ): Figaro(نشريه فيگارو◄

 شركت اول در 30متوسط كارفرمايان 
در ) شاخص بورس آلمان Dax( دكس
 درصد افزايش داشته 62 سال 5فاصله 

در حاليكه دستمزد يك حقوق بگير 
 درصد 8,2معمولي در همان فاصله تنها 

 ".ترقي كرده است
   حتي كا رفرمايان متوسط نيز از 

هشت مدير كانورتتيم زماني كه 
)Converteam ( پس از فروش شركت

 ميليون يورو را 700 ، 2008در ژوئن 
كردند، فريادشان بلند بين خود تقسيم 

و يا زمانيكه مدير شركت شده است 
 ميليون يورو در Porche (60(پورشه 

افت مي كند و مدير  دري2007سال 
) Numico(هلندي شركت نوميكو

 ميليون يورو اضافه بر حقوق 8,66
شكاف بعنوان تشويق كاري مي گيرد ، 

اختالف در آمد  بين كارگران و 
 . كارفرمايان بيش از اندازه عظيم ميشود

دبير اول سنديكاهاي انگلستان، ◄
  :Brendan Barber(برندان باربر

 مي كنند كارگران معمولي احساس« 
كه هيچ گونه شانسي در كازينوي 

آنها خشمگين اند . سرمايه داري ندارند
چرا كه در پرداخت خرج روزمره شان 
درمانده اند در حاليكه عده اي سوپر 
. ثروتمند هيچ باري بر دوششان نيست

دارائي هزار ثروتمند اول انگلستان از 
زمان به قدرت رسيدن حزب كارگر 

  ".رابر شده است چهار ب1997در سال 
و بطور نمونه وقتي در منطق سرمايه 

نه هدف و نه  كارجادي اگريدداري 
برعكس اخراج و حتي مد نظر است

، گفتار و كاركنان نشانه شجاعت است
ن  ،جارفتار دو مدير جنرال الكتريك

ولش مدير اين ) جك(فرانسيس 
 و 2001 – 1981شركت در سال هاي 

 داري  انحطاط سرمايهملتياجانشينش 
   . را نويد ميدهد

 ي ايتيشركت چند مل   جنرال موتور 
 از چهل شي در بيبا داشتن شعباتاست 
 بريتوستر تا فااختراع  با  كهكشور

 يقي را بصورت عمكاي صنعت امركياپت
 ارديلي م163 با   ساخته است ومتحول

 ني با آرژانت2006دالر در آمد در سال 
  جهان  كشور ثروتمندني وچهارميس

   . دي نماي ميبرابر
ولش ) جك(ن فرانسيس در دوران جا

 2003در نوامبر كه مدير اين شركت 
مدير «مجله اكونوميست اورا بعنوان 

 بسته شدن !د،معرفي نمو» قرن بيستم
كارخانجات و واگذاري قراردادهاي 
دست دوم افزايش و تعداد كاركنان از 

 هزار نفر كاهش 300 هزار به 400

در اين محاسبه با در معذلك . يافت 
نظر گرفتن هزار شركتي كه بين سال 

 خريداري شدند، 1981 - 2001هاي 
 500تعداد پست هاي حذف شده به 

هزار بالغ مي گردد و وي در اين 
 لقب گرفت با »جك نوتروني«مدت 

تمثيل به خاصيت بمب نوتروني كه 
 را از بين برده واشيا را بجاي  انسان ها

وي در نظر داشت . دآنها بكار مي گمار
از تعداد كاركناني كه  % 10هرساله 

 .  را اخراج كندبازدهي كمتري دارند
از نظر ولش اين بهترين درمان براي 
  !جلوگيري از گسترش بوروكراسي بود

در نيز  2006در ژوئن     همچنين 
 بي در شهر بال در حضور قريكنفرانس

 ي گزاران جهانهي تن از سرما800به 
 يي اروپاي آژانس هانگادنيونما

 جانشين جك ولش  ملتيتوسعه، ا
 يري ي اقتصاد فرانسه تريتوسط وز،

 دونر وني نشان لژافتيبروتون، به در
 كه ياستمداراني از سيو. شتنائل گ

«  خود فقطفيبدون پرداختن به وظا
انتقاد نمود »  روندي ومندي آيم

 تي در مورد الويمياگر تصم« : وگفت
، از رمي بگكنرال الكتري جيها

 »!!  كنمي نميكاركنان نظر خواه
   )2006لوموند ديپلماتيك نوامبر (

     همانگونه كه مشخص است انباشت 
سرمايه در دست شركتهاي چند مليتي 
و نيز انحصار تصميم و رهبري بنگاههاي 
اقتصادي ، به قيمت  برون رفت سرمايه 
از دست  طبقات زحمتكش و كارگر و 

 انتقال رهبري و حق نيز متوسط و نيز
  .تصميم گيري از آنها صورت ميگيرد

   از نظر تاريخي،  بحرانهاي اقتصادي 
سبب توزيع ثروت بيشتر بسود اقليت 
ثروتمند و متمركز شدن آن در دست 

در نتيجه، . هاي كمتري،  مي شوند
پولدارها پولدار تر مي شوند و توان 
مالي خود را در مالك دنيا شدن بكار 

بحران اقتصادي كنوني نيز  . مي برند
بر سر قشرهاي ميانه است كه بالي 

قشرهاي فقير زيرا . سخت مي آورد
فقير مي مانند و قشر ثروتمند ثروتمند 
تر مي شود و  قشرهاي ميانه فقير مي 

  .شوند
كه در زندگي  هايي  امريكائي    اما

اقتصادي خود به واردات فرآورده ها 
 بازار جهاني استعدادها و و سرمايه ها و
 ند، چگونه مي توانه اندنفت متكي بود

را به تنهائي بردوش  بار سلطه بر جهان
  ؟دنكش

ال زماني از قپرت   از ياد نبريم كه 
به همراه  و  جهان بودقدرتهايابر

ر بصفويان سلطنت زمان با  اسپانيا و هم
هايي در شرق و غرب   مستعمره،ايران

بود جهان داشت كه واپسين آن ماكائو 
اما روحيه ! ترينش برزيل و بزرگ

چپاولگري اموال كشورهاي تصرف 
شده ، رفته رفته در بنياد  هويتي و 
اخالقي پرتقاليان نفوذ كرد و آنان را 
از فعاليت و كوشش مستقل باز داشت و 

به . بدل  به مردماني مصرف گرا كرد 
نحوي كه اكنون كشور  پرتقال يكي از 

ديه اروپا فقير ترين كشورهاي اتحا
است و اگراز سوي اتحاديه اروپا 
كمكهاي بالعوض مالي دريافت نكند 
. قادر به ساماندهي اقتصاد خود نيست

اكنون نيز امريكا در  مرحله اي از 
جهاني شدن،  آرام آرام، قدرت 

در . صنعتي خود را از دست داده است
 سال گذشته، تصميمهاي 30طول 
 موجب كاسته شدن كار در سياسي

عت و بسته شدن خيل عظيمي صن
انتقال كارهاي . ازكارخانه ها شده اند

صنعتي آمريكا  به  كشورهاي ماوراء  
بحار  بخاطر كار ارزان و به حداكثر 
رساندن سود، براي  امريكائيان جز 
پول مجازي كه بانكهاي خصوصي و 
جنرال رزرو آن را ايجاد و كنترل مي 
كنند، باقي نگذاشته است و  مصرف 

ائي، آنهم مصرف فرآورده هاي گر
ارزان، كه آمريكائيان  را ثروتمند و در 
پيشرفت جلوه مي دهد،  در واقع 

صنعت اين كشور را است كه از كار 
  .انداخته است

   ساختمان و بناي رفاهي كه سرمايه 
داري به مردم جهان  نويد ميداد ، 
همانند خانه هاي اوراق پاسور و 

هم فرو مسكنهاي آمريكائيان در 
استحكام اين بناهاي نويد . ميريزند 

چرا كه از . داده شده همه خيالي است
نياز به داشتن .  قرضه  ساخته شده اند

نبوغ در علم اقتصاد نيست  براي اين 
كه بدانيم اقتصادي كه بر قرضه ها بنا 
گرفته است براي مدت درازي نمي 

  .تواند ادامه حيات بدهد
و آغاز نتايج     اكنون كه در ابتدا 

دهشتناك و ابعاد متعدد  بحران هستيم  
وال استريت مي « با عنوان ،اشپيگل
 :گزارش ميدهد» لرزد

هم اكنون . وضعيت فاجعه بار است   
شغل در وال استريت از دست  11000
هزار 40 پيش بيني مي شود . رفته اند

 برچيده 2009شغل ديگر تا پايان سال 
براي بحران شود و اين پيش بيني تنها 

فعلي است، يعني هفته اي كه تا پايان 
آن هيچ بانك بزرگ سرمايه گذاري 

به  .در معرض خطر قرار نداشته است
، »سي ان ان«گزارش شبكه خبري 

وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا و آثار 
زيانبار آن بر زندگي شهروندان 
آمريكايي آمار خودكشي و افسردگي 

ه مرز را در ميان مردم اين كشور ب
به عقيده برخي .خطرناكي رسانده 

روانشناسان اين اوضاع نابسامان روحي 
كه در چهره تك تك مردم آمريكا 

 مراتب وخيم تر هقابل مشاهده است ب
از حالت آمريكايي ها پس از وقوع 

 2001حادثه يازدهم سپتامبر سال 
 كاي دولت آمري هاي بدهزاني م.تاس

ارشگر  شمي باال رفته كه تابلويبه قدر
 كشور كه در ني ايقروض مل

 ني ازاني موقتي   نصب شدهوركيوين
 دالر گذشت،  ونيلي تر10 از مرز يبده
 قادر نبود تمام ارقام را نشان گريد

 .!دهد
    امريكاي گرفتار  بحران جنگ 

جنگ   معتقد است استيگليتز ژوزف( 
يي كه امريكا با عراق سه تريليون دالر

از علل اصلي براه انداخته است يكي 
اينك گرفتار ) بروز اين بحران است 

بحران اقتصادي نيز شده است و اين 
بحران را به جهان نيز تسري داده 

بگزارش صندوق بين المللي . است
در مقطع  زيان بحران مالي پول 

 ميليارد دالر 1400در جهان به كنوني 
   .مي رسد

ايرانيان بايستي توجه كنند  كه وقتي 
 چون اقتصاد امريكا، به اقتصاد ملتي

چنين سرنوشتي دچار مي شود و پول 
دنيا، دالر، گرفتار نزع مي شود، اقتصاد 
ايران كه جز نفت خام براي فروختن 
ندارد و ريالي كه روز به روز از  ارزش 
آن كاسته مي شود و قرضه هاي دولت 
كه بر هم انباشته ميشوند ، چه سرنوشتي 

  مي تواند داشته باشد؟ 
 و  راه استدر يركود جهانوقتي     
بزرگترين  ي عربستان سعودكشور  در

 ارزش صادر كننده نفت اوپك ،
 درصد 50 از شي سهام بيشاخص اصل

 بخش هاي و حتي  استافتهيكاهش 
با  ايسلند  جزيره دور افتاده اقتصادمهم

را به ورطه  هزار نفر 301جمعيت 
اين  وسقوط و ورشكستگي كشانده است

ك كه عضو اتحاديه اروپا جزيره كوچ
نيست، تالش مي كند  با كمك انگليس، 
هلند، بلژيك ، لوكزامبورگ مشكالت 
اصلي ترين بانكهاي خود در خارج را 

 با سقوط نظام بانكي وحل و فصل كند 
ايسلند مردم اين كشور به بخش هاي 

از جمله ماهيگيري اقتصادي سنتي 
، تا به چه اندازه بايستي نده اروي آورد

فردي همانند  احمدي نژاد فاقد چشم  
بصيرت براي ديدن و رويت  واقعيت  

 بحران مالي ":باشد كه مدعي شود 
جهاني بر اقتصاد ما تاثيري ندارد  و 

 5 به بشكه اي حتي اگر قيمت نفت
بدون پول نفت دالر نيز برسد ،

    در .«توانيم كشور را اداره كنيم مي
لي شماره آينده به اثرات بحران ما

  جهاني بر اقتصاد ايران ميپردازم

  )1(مشروعيت بحران عدم  اعتماد و-بحران مالي جهاني
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دراين بخش از نوشته سعي بر اينستكه 
براي اين پرسش مهم، پاسخي در خور 

چرا و چگونه انسانها : پيدا كنم كه 
حاضر ميشوند، خويشتن خويش را با 
انديشه هاي استبدادي و رهبران و 
مبلغان خشونت  و خشونتگري هم 
هويت كرده و در قهر آميزترين و 

شونت بارترين رژيمها، و يا گروههاي خ
 عقيدتي، دست به جنايات -سياسي

  سياسي زنند؟  
    خيلي بيشتر از آزمونهاي روانشناختي 
كه در نوشته قبلي به آنها اشاره شد، 
اسناد و شواهد غم انگيز تحقيقات و 
پژوهشهاي تاريخي در كشورها و 

زماني : جوامع گونان، بما ثابت ميكنند
نت، سنگدلي و بيرحمي قهر و خشو

همراه با جنايات هولناك سياسي پا به 
عرصهء وجود اجتماعي گذارده اند 

 –كه انسانها قوياً به گروههاي سياسي 
عقيدتي ِ ستايشگر زور و قهر، تمايل پيدا 

در اصطالح روانشناسي، هر . كرده اند
زمان انسانها خويشتن خويش را تابع 

ترش ايده ئوژيهاي مبلغ توسعه و گس
خشونت كنند،  افكار و عقايد بر 
انگيزنده قهر و خشونت در درون آنها 
. آتش خشونت را فوران مي گردانند

در اين ساز و كار رواني، آنها در امر 
خشونت و جنايت، خالق نيز مي شوند 

بدتراز همه اينكه، در اعمال ستم و . 
خشونت نسبت بديگر انسانها، احساس 

  .ندغرور و افتخار نيزمي كن
      سئوالي را كه ما بايستي در اينجا 

چرا و چگونه : طرح كنيم، اين است
انسانها حاضر ميشوند، خود را با انديشه 
هاي استبدادي و رهبران و مبلغان 
خشونت  و خشونتگري هم هويت كنند 
و اين هويت را در قهر آميزترين و 
خشونت بارترين وضعيتها فعال كرده، 

   كنند؟  محكم و استوار حفظ
     در پاسخ به پرسش فوق سه جواب 

وجود : الف: عمده وجود دارد
 نزد "انديشهء راهنماي زورمدار"

ايجاد حالتها و : بعضي از انسانها، ب
 "ظاهراً"وضعيتهاي خاص  بحراني و يا 

نقش رهبران  و  -ج بحراني و باالخره، 
سازندگان نظريه هاي خشونت در 

  :ايجاد استبداد
انديشهء راهنماي " وجود: الف

  : نزد بعضي ازانسانها"زورمدار
 دليل وجود اين امر را دو محقق در 

 Carnaghanعلم روانشناسي بنامهاي 
 در تحقيقي بسيار McFarlandو 

 مسيحي  2007جالب و آموزنده به سال 
اين دو . در اختيار ما مي گذارند

روانشناس پژوهشگر در تحقيق خويش 
وزنامه ها دو آگهي گوناگون در ر

در آگهي اول مطلب . انتشار دادند
مربوط ميشد به  دعوتنامه اي جهت 

آزمون استاندارد "شركت در يك 
دومين آگهي محتويش . "روانشناسي

دقيقاً همان متني بود كه زيمباردو در 
گذشته جهت يافتن افراد دانشجوي 

زندان "مايل به شركت در آزمون 
در اين .  انتشار داده بود"استاندفورد

 تحقيق "متن آمده بود، ما براي 
 نياز به "روانشناسي زندگي در زندان

  . افراد شركت كننده داريم
    ارزيابي خصوصيات بارز داوطلباني 
كه به آگهي هاي فوق جواب دادند 

به آگهي دوم با محتوي : نشان داد
 انسانهائي كامالً "پژوهش در زندان"

اب نوع ديگر نسبت به آگهي اول، جو
در واقع افرادي مايل . داده بودند

 شركت "زندان"بودند در آزمون 

كنند كه مشخصهء بارز انديشه شان در 
 در ": مورد زندگي در زندان اين بود

يك زندان بايستي سلسله مراتب و 
انضباطي سخت و آهنين وجود داشته 

   ".باشد
انديشه "      اين نظر كه در واقع بيانگر 

من در ( است، "راهنماي زور مدار
اينجا از  اصطالح فلسفي كه مبتكر آن 
ابولحسن بني صدر است، استفاده 

را تنها داوطلباني داشتند كه .) كرده ام
حاضر بودند در آزمون زندان شركت 

اين امر نشان ميدهد كه تنها . كنند
انسانهاي خاصي وجود دارند كه مايلند 
در يك چنين آزموني شركت كنند و 

ز آن، اصالً نقش نگهبان حتي بيشتر ا
  .زندان را نيز بعهده بگيرند

    ساده ترين نوع توضيح در مورد 
داشتن انديشه زورمدار نزد بعضي از 

دالئل وجود زورمداري، : انسانها اينست
در خصوصيات شخصيتي هر فرد نهفته 

اين خصوصيات از جنبه . است
: روانشناسي خيلي خالصه عبارتند از

ور به آمريت، در درجه اعتقاد و با
حقيقت داشتن فكر استبدادي؛ قبول 
سلسله مراتب سخت اجتماعي و سلطهء 
اقشار و طبقات و گروههاي اجتماعي 
بر يكديگر و ديگر خصلتهاي فردي ِ 
. باورمند به زور و حاكميت استبدادي

براي مثال نشان بارز وجود انديشه زور 
او راه : مدار در مغز يك انسان اينستكه

 گونه مشكل اجتماعي، سياسي، حلّ هر
فرهنگي و يا اقتصادي را بكار بردن 

  . زور و قهر و خشونت مي بيند
    دو روانشناس اجتماعي از انگلستان 
كه قبالً به كارهاي آنان اشاره شد، 

  و S. Alexander Haslam يعني 
Stephan D. Reicher 2006 در سال 

در آزمون ديگري، اين امر بسيار مهم 
  :ابت كردندرا ث

 كه خود، به "آزمون زنداني"آنها در
تقليد از آزمون زيمباردو، بوجود 
آوردند، شاهد اين امر مهم گشتند كه 
تعداد زيادي از شركت كنندگان، اصالً 
حاضر نبودند نقش نگهبان زندان را 

در آزمون زيمباردو نيز . بازي كنند
كسانيكه . عين همين امر واقع شده بود

نقش زندانبان را بازي حاضر نبودند 
كنند، داليل خويش را جهت امتناع از 

  .قبول اين نقش نيز بيان نمودند
    مهمترين دليل امتناع كنندگان اين 

ما از خود اين واقعيت را سئوال : بود
اگر ما با پرشوري و حرارت . ميكنيم

نقش زندانبان را ايفا كنيم، دوستان و 
ر ما آشنايان ما چه برداشتي از اين كا

خواهند داشت؟ عالوه بر اين، چگونه 
نگهبان "ميشود در آزمون، بمثابه 

 با آمريت و استبداد، يا حتي با "زندان
خشونت و بيرحمي عمل نمود و اين 
نقش را با نقشهاي ديگر و واقعي خود 

 براي مثال پدري پرمهر و -در اجتماع 
محبت و دلسوز فرزندان بودن، يا 

اشتني و يا همكاري محترم و دوست د
اصًال عضو انجمن حمايت از حيوانات، 

  . سازگار نمود-بودن 
  

     داليل بيان شده از طرف امتناع 
كنندگان نشانگر اين واقعيت هستند 

  :كه
 انسانها هر چقدر بيشتر و قويتر نسبت به 
گروهها و جماعات احساس تعلق خاطر 
داشته باشند، كه در آنها ارزشها و 

عدم  زور حاكم اند، معيارها و قوائد 
بهمان اندازه كمتر، و در واقع به ندرت 
حاضرميشوند، خود را با گروههائي كه 
گرايش به نقش آمريت و استبداد و در 
نتيجه تمايل به قهر و خشونت دارند، 

  . هم هويت كنند
وجود حالتها و وضعيتهاي خاص : ب

  : بحراني"ظاهراً"بحراني و يا 
ر و جامعه      در طول تاريخ هر كشو

اي، و يا اصالً در طول عمر هر انساني، 
وضعيتها و حالتهاي خاص بحراني و يا 

 بحراني بوجود آمده اند و "ظاهراً"
اين اوضاع و حاالت خاص، . مي آيند

 ميكنند، "وادار"بعضي از انسانها را 
ارزشها و معيارهاي استبدادي را 

بپذيرند و در عمل از نظرات و رفتار و  
روههاي استبداد طلب روشهاي گ

جانبداري كرده، آنها را نمايندگي 
  .كنند

     دو روانشناس اجتماعي از انگلستان 
 كه خود بوجود "آزمون زنداني"در

آوردند، به نتايج غير مترقبه و شگفت 
  :آنها مينويسند. انگيزي دست يافتند

داوطلبين شركت كننده در آزمون "   
ما كه در ابتدا همگي ديدگاههاي 
مردمساالري داشتند، قدم به قدم بسوي 
نظرات و معيارهاي استبدادي گرايش 

اين حالت بخصوص . پيدا نمودند
زماني واقع مي شد كه گروه 

آنها ديگر درست انجام ) زندانيان(
وظيفه نميكرد و تمامي سيستم زندان 
تهديد به هرج و مرجي غير قابل 

در يك چنين وضعيتي . كنترل ميشد
و نويد رژيمي سختگير و ظاهراً وعده 

زورگو با رهبري قدر قدرت و مستبد 
كه با قهر وخشونت دست بكار ايجاد 
آرامش و نظم شود، فريبنده و اغواء 

حتي اگر مديريت و . كننده بود
رهبري استبدادي براي همهء اعضاء، 
بمثابه راه حلّي فريبنده بنظر نمي 
رسيد، ولي در وضعيتهاي بحراني و يا 

بحراني، بهرحال كمتر از  "ظاهراً "
ديگر حالتها و وضعيتها، خطرناك و 

معموالً . هراسناك تصور مي شد
گرايش به استبداد و خشونت، بعنوان 
خصلتي ثابت در شخصيت و منش 

ولي در اين . انسانها، توصيف ميشود
آزمون ما توانستيم مشاهده كنيم كه 
اين خصلت باصطالح تثبيت شده در 

ثير تغير شرايط و منش انساني، تحت تأ
  ".وضعيتها، تغير و تحول خواهد كرد

    نسل انقالب در ايران، بخصوص 
كسانيكه اوضاع سياسي و تحوالت و 
تغيرات روز به روز آن را زير نظر 
داشتند و دارند، امر فوق، يعني ايجاد 

 بحران را، خيلي "ظاهراً"بحران و يا 
ساختن بحران و . خوب مي شناسند

 از آن جهت استقرار و سوء استفاده
استمرار استبداد، مشخصهء بارز رژيم 
مالتاريا از سي سال گذشته تا كنون در 

خميني رهبر و الگوي . ايران است
مستبدين در بازسازي   استبداد در 
ايران پس از انقالب، تصرف سفارت 
آمريكا و به گروگان گرفتن  آعضاء آن 

انقالب دوم و مهمتر از انقالب "را 
حمله ارتش صدام حسين .  خواند"لاو

به ايران و ايجاد جنگ و ادامه ء 
جنگ "احمقانه و خيانت آميز آن را 

 و "حوادث"اين .  ناميد"نعمت است
ي سياسي ايجاد كنندهء  "رويدادها"

 شدند براي "نعمتهائي"بحرانها همگي 

مستبدين تا بكمك آنها، استبداد 
خونريز خود را بر ميهن و مردم ايران، 

جاي تعجب نيست كه در . مستقر كنند
 شدن "قدرت اتمي"حال حاضر نيز 
 تبديل به "ظاهراً"رژيم مالتاريا، 

البته .  گشته است"بحراني جهاني"
تمامي هزينه هاي سرسام آور اين 
بحرانها را، بقول ابولحسن بني صدر، 

  .مردم ايران بايد بپردازند
    عالوه بر اين در ساختن بحران و 

آن، نقش كشورهاي استبدادي ادامهء 
منطقه و قدرتهاي سلطه گر جهاني را 

ابولحسن بني . نيز نبايستي فراموش كرد
صدر، اولين رئيس جمهور منتخب ملت 

  كه "خيانت به اميد"ايران، در كتاب 
 انتشار داد، 1361 شهريور سال 25در 
هجوم همه جانبه نيروهاي داخلي ": از

 نسل و خارجي ارتجاع و استبداد به
روزهاي تلخ كشتارها و ... انقالبي و 

 يعني جنايات سياسي "...اعدام ها 
هموار كننده راه براي استقرار رژيم 

بني صدر . استبدادي مالتاريا مينويسد
در كتاب فوق به تفصيل چگونگي 
بازسازي استبداد از راه ايجاد انواع 
گوناگون و در واقع روز بروز بحران 

داد را شرح داده توسط جانبداران استب
  .است

نقش رهبران و سازندگان نظر و  -ج 
  :نظريه هاي خشونت در ايجاد استبداد

 مهم نيست در جهان ما تا چه اندازه 
ما . هرج و مرج و اغتشاش وجود دارد

انسانها هميشه و بطور دائم در تالشيم، به 
حوادث و اتفاقاتي كه در دنيا رخ 

ها مدام ما انسان. ميدهند، معنائي بدهيم
در پي يافتن توضيحي هستيم، كه مثالً، 
چرا و چگونه مسائل و مشكالت بوجود 

ما در صدديم و ميخواهيم براي . آمدند
 و "خيال"خود چشم انداز و يا 
بر اين مبني . تصوري را بوجود آوريم

كه از چه راه و چگونه ميتوان اين 
اين . مسائل و مشكالت را حلّ نمود

براي خود تعريف، عمل، يعني جهان را 
معني و يا تبيين كردن را، ما انسانها 

بلكه . هرگز به تنهائي انجام نمي دهيم
بيشتر در پي آنيم كه از سازندگان نظر 
و نظريه ها، يعني اشخاصي كه بالقوه 
نقش رهبر و الگو را براي ما ايفا ميكنند، 

آنها هستند كه ما را . كسب اطالع كنيم
ت حلّ در يافتن چشم اندازي جه

  . مشكالت ومسائل،  راهنمائي ميكنند
   در اينصورت زمانيكه ما رفتارهاي 
خشونت آميز افراد و گروهها و دشمني 
آنان با ديگر گروههاي اجتماعي و 
عقيدتي را مطالعه ميكنيم، بايستي 
هميشه نقش نظر و نظريه سازان و 
رهبران و الگوهاي آنان را نيز مد نظر 

اد و گروههاي زيرا افر. قرار دهيم
خشونتگر، زماني دست به قهر و 
خشونت خواهند زد كه رهبرانشان به 

  :آنها بباورانند كه
قرار  بحراني سخت دشوار  ما در-1 

دين و مرام و " ما و -2گرفته ايم، 
خطر هجوم  بشدت در "عقيدمان
 "غير خوديها"بزبان مالتاريا  (بيگانگان

ه  ما نياز ي مبرم ب-3است و باالخره ) 
 بيرحمانهء شما دخالت  و حمله و تجاوز

  . ها داريم
     دو محقق در روانشناسي اجتماعي 
از انگلستان به امر فوق نيز در آزمون 
زندان كه خود بوجود آوردند، خيلي 

  :آنها مينويسند. خوب توجه كرده اند

در ( شركت كنندگان در آزمون " 
در حالتهاي ظاهراً ) نقش زندانبان

مقدار كمي مستبد و آمريت بحراني به 
خواه ميشدند، با اين وجود نيازي مبرم 
به نقش نظر سازان و رهبران مستبد 
فعالي داشتند كه گرايش استبدادي، 
در ابتدا ضعيف، خويش را تقويت 
كرده و رژيمي نو، خشن و سنگدلي را 

  ".بكار گمارند
    در حقيقت نقش رهبران خشونتگر 

ساس زماني فوق العاده مهم و ح
خواهد شد كه آنها به حاميان و 
طرفداران خود اين امر را بباورانند، 

 از جانب "مسائل و مشكالت ما"كه 
 ساخته "غير خودي"گروههاي شرور 

 اگر رهبر و يا .شده و بوجود مي آيند
رهبران استبداد بتوانند اين دروغ 
بزرگ را به پيروان خويش بقبوالنند، 

از . دكار آنان خيلي ساده خواهد ش
آن پس رهبر، براي اعضاء متمايل به 
استبداد، يعني كسانيكه خود را با 
انديشه هاي او و ديگر سازندگان نظريه 
هاي خشونت، هم هويت كرده اند، 
معيارهاي جديدي از دشمني عليه 

 را  مي "غير خوديها"ديگران، يعني 
  .سازند

    هنوز خطرناكتر از ايجاد انواع 
ر جامعه، زماني گوناگون دشمني ها د

خواهد شد كه رهبران مستبد به 
پيروان خود اين دروغ بزرگ را 
: بقبوالنند و آنها را متقاعد كنند كه

يا (تمامي ارزشها و صفات عالي انساني 
طراز نو و " يا "انقالبي" يا "اسالمي"

در گروه ما جمع و ...)  و يا "مدرن
آنطور كه . متحد و تكميل شده اند

 عقيده و مرام ما، در دفاع از ما و
تمامي خوبيها در اين "حقيقت حفظ 

در اين صورت هم  .  است"جهان
 "خوبيها"دفاع و هم حفظ همهء اين 

در گرو مبارزه و يا اصالً نابود كردن 
غير " ما، يعني "دشمنان شرور"

  . قرار دارد"خوديها
    تحت چنين شرايط و حالتهاي 
جنون آميز رواني است كه قتل عام و 
امحاء گروههاي مذهبي، ملي، نژادي 

، ارزش و معيار گروههاي خشونتگر ...و
در اين جو خشونت و . ميشوند

ويرانگري است كه قتل توده هاي 
بزرگ انساني براي جانيان سياسي 
بمثابه عملي افتخار آميز و درخشان 

اين روانشناسي و . جلوه ميكند
  . جانيان سياسي است"منطق"

 جانيان "كبيررهبر " خميني اين 
 "منطق"سياسي در ايران نيز، اين 

جنون آميز را از آن خود و پيروان 
 دست "اسالم"او ابتدا . خويش كرد

ساخت خود را، در مقايسه با ديگر 
 كه خود و ديگر نظريه "اسالم ها"

سازان جنايتكار پيرو او، كشف ميكردند، 
يعني .  ناميد"اسالم ناب محمدي"

 عالي انساني و تمامي ارزشها و صفات
 در ما و گروه طرفدار ما، "اسالمي"

سپس .جمع و متحد و تكميل شده اند
كينه پروري را رواج داد و خشونت را 

اينگونه 1376تقديس كرد  و در سال 
  :دستور قتل عام صادر كرد

در تمام موارد فوق هر كس در هر "
مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش 

 اسالم را سريعاً دشمنان. اعدام است
در مورد رسيدگي به وضع . نابود كيند

پرونده ها در هرصورت كه حكم 
  سريعتر اجرا گردد همان مورد نظر

 "روح اللّه موسوي خميني . است
  .)خط كشي زير جمله از من است(
  
  

  16 در صفحه
  

  )2( جانيان سياسي"منطق"روانشناسي و يا
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در يك سفري كه ناصرالدين شاه به 
مشهد  ميĤيد، عموي پدر من  را ميكشد 

ار مي كند  كه پدر و پدر بزرگ من فر
او مدتها متواري بوده تا . پدرم باشد

بعد از كشته شدن ناصر الدين شاه، بر 
و پدر من هم جزو . مي گردد مي آيد

مبارزيني بوده كه  در باصطالح انقالب  
مشروطه، رل بسيار  مهمي داشته، من  

  ».هم چون در اين  خانواده بودم
   پدرش در جريان  كشف حجاب كه 

به قتل عام مردم در مسجد منجر 
 شد، به مبارزه  1314گوهرشاد در سال 

آن زمان، خانه اشان محل .  برخاست
رفت و آمد مردم و بيشتر روحانيون از 
جمله آقا شيخ  محمد تقي بهلول، 
سخنران معروف  واقعه  مسجد گوهر 

شاد بود و شانه چي  نظر پدرش را كه  
 در آن دوران، اينگونه ،روحاني نبود
و اما  راجع به جريان «  : بيان مي كند

مسجد گوهر شاد، پدر من مرد آگاهي 
. بود، نه بر مبناي  تعصب شديد مذهبي

وقتي .. البته مذهب در آن دخيل بود 
كه  رضا خان مي خواست  كشف 
حجاب  بكند،  ايشان  مي گفت  كشف 
حجاب  كردن به اينصورت درست 

يب بايد مردم آگاه بشوند و با ط. نيست
خاطر و ميل  خودشان كشف حجاب  
كنند، نه اينكه به زور، چادر از سر  
مردم بردارند  و مردم را بي حجاب 

اين كار درستي نيست و ما بايد . كنند
اگر . مبارزه كنيم و نگذاريم اينكار بشود

بنا شود ديكتاتوري در ايران پا بگيرد، 
همه كارهاي ما معلوم نيست درست از 

  »   ....آب  در بيايد
    او در در ادامه خاطراتش، و آغاز 
مبارزات سياسي اش در اوائل دهه 

من « :بيست را اينگونه شرح مي كند
آن زمان با حزب  توده مخالف بودم و 
در عين حا لي كه آن زمان  اغلب 
روشنفكرهاي ما در حزب توده بودند، 
من  هم بعلت اينكه يك مقدار عقايد 

اترياليستي آنها مذهبي ام  با عقايد  م
. نمي خواند، ولي عمده اش اين نبود

عمده اش  اين بود  كه من مي گفتم 
اگر ما تا حاال زير سيطره نفوذ انگلستان 
بوديم دليلي ندارد كه االن بيائيم 
برويم  در حزب توده  كه حزب  توده 
را مسلم و با قسم حضرت عباس شوروي 

ما چرا از . ها دارند نظارت مي كنند
 در بيائيم توي چاله و از چاله در چاه

بيائيم توي چاه بيافتيم، اصال دليل 
ما مي خواهيم مستقل و آزاد . نداريم

باشيم و من با حزب توده به اين دليل 
مخالف بودم و من  عضو كانون نشر 
حقايق اسالمي  بودم كه به رهبري 
استاد محمد تقي شريعتي تأسيس شده 

  » .بود
اسالمي در دوران    كانون نشر حقايق 

ملي شدن صنعت نفت ايران برهبري 
دكتر مصدق فعاليت بسزائي داشت و 
در خدمت نهضت ملي ايران قرار 

  .گرفت
  1331 تير 30   شادروان شانه چي  بعد 

از مشهد به تهران مهاجرت مي كند و  
مبارزات خود را  ادامه مي دهد و  

« :خود  در باره دكتر مصدق مي گويد
.  و پيروان  راه مصدق بوديماز دوستان

و االن هم من افتخار مي كنم به وجود  
مصدق كه مصدق، مرد بسيار  روشن و 

و اگر  مردم ما آن زمان . آگاهي بود
واقعا مي فهميدند و مرحوم دكتر 
مصدق مي ماند، ما اين شرايط و وضعي 
كه االن داريم و اين نابساماني كه االن 

چون . وديمداريم، مسلمĤ ما  نداشته ب
مرحوم دكتر مصدق مردي بسيار 
روشن، بسيار آگاه، و بسيار عميق فكر 
ميكرد و به وطنش عالقه مند بود، به 
مردمش عالقه مند بود، مملكت را مي 
خواست ترقي بدهد، ارتقاء بدهد، از 

  »...جهت اقتصادي واز هرجهت
    شانه چي  در باره  كاشاني و خميني  

در آن كودتاي ما « : براين نظر است
 مرداد، آقاي كاشاني  را مقصر مي 28

همچناني كه ساير علمايي كه . دانيم
همكاري داشتند، ما آنها را مقصر مي 

همين آقاي خميني،  اين .  دانيم
علماي قشري ناآگاه اگر نخواسته باشيم 
بگوئيم كه  اينها قصد  خيانت داشتند، 

عمل شان بيشتر از يك خائن بما ضربه  
نتيجه عمل  آقاي كاشاني  كه . ميزند

اگر  فرض كنيم  كه خائن نبوده و 
نتيجه ي عمل آقاي خميني اگر فرض 
كنيم  كه ايشان خائن نيستند، كه 
بعقيده من خيانت  نمي خواهد بكند، 

ولي ناآگاهي و حماقت آقاي خميني  
بقدري بما ضربه زده كه يك دشمن 
دانا نمي توانست اين مقدار بما ضربه 

اگر تمام نيرويش را شوروي و . بزند
آمريكا متمركز مي كردند براي 
كوبيدن ما،  اين مقداري كه آقاي 
خميني اسالم را كوبيد، نمي توانستند 

  ».بكوبند
 –    پس از كودتاي  آمريكائي 

 او  به زندگي 1332 مرداد 28انگليسي  
مخفي و نيمه مخفي  روي آورد و در 

ادامه  نهضت مقاومت ملي  به فعاليت 
  .داد
ي   جبهه مليت فعاليدر دوران تجدد   

،  او در اين 1341 تا 1339سالهاي 
شانه چي  . جبهه، به فعاليت پرداخت

مي گويد مدتي  مسئول  كميته ي 
در بهمن . بازار جبهه ملي بوده است

  وي را مانند بيشتر سران و 1341ماه  
.  فعالين  جبهه ملي  به زندان انداختند

در آن «: ن مورد  مي گويدوي در اي
زمان اول  كه ما را  گرفتند، زندان 

در حدود  چهار .... قزل قلعه بوديم 
ماه، سه ماه و خرده اي، چهار ماه من 

در زندان قزل قلعه بودم،  به اتفاق  
آقاي  . آقاي طالقاني  و يك عده ديگر

طالقاني هم آنجا بودند و يك عده اي 
مثل . نداز سران جبهه ملي آنجا بود

داريوش فروهر بود، دكتر سنجابي بود 
و چند نفر ديگر بودند كه من و محمد 
حنيف نژاد، عباس شيباني و حاج 
محمود مانيان، ما چهار نفر را باهم 
آوردند توي يك ماشين ما را سوار 

كردند آوردند زندان شهر باني و يك  
شب زندان شهر باني بوديم و بعد ما را 

  .»...دادند تحويل زندان قصر 
 او  1357    از آن پس  تا انقالب  بهمن  

يم كودتا بازداشت  ژبارها  توسط ر
 از  خميني  42وي پس از  خرداد .  شد

در باره كمك بازار به . حمايت كرد
در حد اعال، « : خميني اظهار داشت

بازاري ها،  به آقاي خميني  كمك 
هيچ قشر و گروه و . مالي  كردند

كه به آقاي خميني جمعيتي نبود 

، آقاي خميني در ... كمك نكرده باشد
تمام مدتي هم كه نبودند، پول  بوسيله 
برادرشان آقاي پسنديده كه برادر 
بزرگ آقاي خميني است و مرد بسيار 
روشن و آگاهي است كه با آقاي  
خميني اختالف نظر دارد و ايشان از 
طرفداران جدي آقاي دكتر بني صدر 

 صدر دوست و رفيق و است و با  بني
طرفدار بني صدر بود و االن هم 

بوسيله برادرشان و بوسيله .  هست
هر . دوستانشان پول داده مي شد

مقداري  كه احتياج داشت،  به هر 
،  جالب اينجا است .... عنواني  كه بود 

كه اين مردمي  كه بهترين  كمك ها  
را مي كردند، آقاي خميني  كشت كه  

دستمالچي  . چي بودمنجمله دستمال
كمك هاي بسيار  شاياني  به آقاي  
خميني  كرد و ديگران و همه كسانيكه  
به آقاي خميني كمك كردند كه 

چه كمك . منجمله خود من بودم
مادي  چه كمك معنوي، چه  تبليغ 
براي ايشان چه پخش  اعالميه ها ي 
شان، تمام اينكارها بوسيله ماها انجام 

  » .مي شد
  شانه چي مي 57م انقالب    بهنگا
مسئول دفتر مرحوم طالقاني : گويد

و نيز، شانه چي در باره . بوده است
اعدام هاي، روزهاي اول انقالب مي 

واهللا اولين اعدام هايي كه « :گويد
.  نفررا آوردند25شد، من يادم هست، 

 نفر را 25حدود چهار ساعت اين 
. محكوم به اعدام كرده بودند

سته بودند در ميدان چشمايشان را ب
، ......اعدام، يعني همان دبيرستان رفاه

بعد از چهار ساعت   معطلي،  بعد يك 
من نمي دانم او از كجا .  نفري آمد

شايد از پيش  آقاي خميني آمد  . آمد
 نفر از اينها  را ببريد 21او گفت كه ....  

به زندانهايشان و چهار نفرشان، امشب 
چهار نفر نصيري، كه . بايد اعدام بشوند

اين . رحيمي، خسرو داد و ناجي بود
يك نفر آمد  . چهار نفر را بردند  باال

احكامي  كه براي اينها  صادر شده بود، 
احكامشان را خواند  و بعد در آنجا من 

خليل رضايي پدر (بودم  آقاي  رضائي 
بود، آقاي  ) رضاييها از مجاهدن خلق

حاج غفار آالدپوش  بود و آقاي  
كه من  دخترم را كشته .  آهنگران

بودند، از آقاي  رضائي  چهارتا 
اوالدش را كشته بودند و آقاي 
آالدپوش سه تا  از بچه هايش يا دوتا از 
بچه هايش را كشته بودند و آقاي 

آهنگران يك چيزي داشت مقدمش  
پيش وندي هم داشت  چي چي 

ايشان هم سه تا بچه اش را .  آهنگران
آنجا .  ما آنجا آمديم. كشته بودند

گفتند  كه خوب  شما ها  اوالئيد كه 
من گفتم من ! مي توانيد قصاص  كنيد

قصاص نمي كنم و االن هم دارم مي 
گويم من االن اين قاتل بچه هايم را 

منظور جنايتكاران ( هم االن  بياورند،
نظام واليت مطلقه فقيه كه سه فرزند 

مي من االن از آنها ) ديگرش را كشتند 
چون . واقعا قصاص نمي كنم. گذرم

من بجاي . كشتن درد را دوا نميكند

اينكه بكشم، اگر قابل هدايت باشد، مي 
گويم آقا اين را تربيتش كنيد برود 

اگر من . جبران كمبود بچه من را بكند
ولي . اين را كشتم دوتا كمبود داريم

اگر اين را درست . االن بچه من نيست
ه كار مي كند تربيتش كردم، خودش ك

هيچي، بگوئيم آقا يك قدري هم بيشتر 
كار كن كه كمبود بچه من  را هم تو 

ولي وقتي  . اقال جبران  كرده باشي
 مي    چه نتيجه اي را  كشتم، او  من 

  » ...برم ؟ 
. من در محاكماتشان هم اغلب بودم« 

آن محاكمات اوليه، محاكمات اوليه 
ن كه مي شد، اغلب من در محاكماتشا

هم بودم  ولي دقيقا يادم نيست  كه 
محاكماتي  كه مي كردند، آنهائي كه 
مي گفتند البته محاكمات را خيلي 

چون آنها . كوتاه جواب مي دادند
خودشان هيچ احتمالي كه بكشند نمي 

و . دادند كه كشتن و اين حرفها باشد
خود ما هم اين احتمال را نمي داديم 
كه اينجوري باشد و هيچكس هم 

من خيلي  ناراحت بودم . راضي نبود
بايد اينها آبروريزي . كه چرا مي كشيد؟

كسيكه آمده يك عمر جنايت . بشود
بايد بيايد . كرده، آبرويش را بايد ببريم

اعتراف كند از كجا دستور مي گرفته؟ 
كي تحريكش مي كرده؟، كي پول مي 
داده؟، اينها را بايد  ما اين مطالب  را 

االن من .  از آنها بكشيم.از آنها بگيريم
  .اعتقادم همين است

آيا بني « در  پاسخ  به  اين پرسش كه 
شانه »   صدر  هم در مدرسه رفاه بود؟ 

نخير ، بني صدر  ابداً  « : چي مي گويد 
علت موفقيت بني . اينجور جاها نبود

آقاي  . صدر همين كاري بود كه كرد 
بني صدر وقتي از اروپا آمد ايران بعد 

...  انقالب،  هيچ پستي  را قبول نكرداز
و راه افتاد در كوچه و پس كوچه هاي 
تهران و خيابانهاي تهران و شهرستانها و 
محالت و دهات در تمام شهرستانهاي 
بزرگ و كوچك ايران رفت سخنراني 

اين نتيجه شد كه  تمام ملت ... كرد
و علت . ايران بني صدر  را شناختند

نه .  شد اين بوداينكه بني صدر انتخاب
اينكه آقاي خميني گفت به اين رأي  

آقاي خميني نگفت به اين رأي . بدهيد
  » .بدهيد

  
دو نظام فرزندان مبارز وي كه در  

ي به  اسالمي و جمهوريشاهنشاه
  : شهادت رسيدند

 دانشجوي ،زهره مدير شانه چي -ا 
 سال دوم علوم قضائي، زنداني سياسي

چريك رژيم سلطنتي، عضو سازمان 
هاي فدائي خلق، در برخورد مسلحانه 

مأموران ساواك به تاريخ ارديبهشت  با
   . جان باخت1354

 دانشجوي ،حسين مدير شانه چي: ب
سال دوم علوم آزمايشگاهي و 

 در 1360تاريخ آبان  پتروشيمي در
حمله شبانه پاسداران انقالب اسالمي، با 

خانه مسكوني اش به  آرپي جي به
   .يدخاك و خون غلط

 فارغ ، محسن مدير شانه چي_ج
التحصيل علوم آزمايشگاهي، زنداني 

رژيم سلطنتي، از رهبران  سرشناس
سازمان چريك هاي فدائي خلق 

آذر به هنگام  29در تاريخ ) اقليت(
 اخروج از خانه تيمي از پشت سر ب

اسالمي از پاي  مسلسل پاسداران انقالب
   .درآمد

ي  دانشجو، شهره مدير شانه چي-د
سال اول علوم رياضي در اوايل دي 

در خيابان بازداشت و در  1360ماه 
 در زندان اوين 1360اواخر بهمن 
  .تيرباران شد

از شاه و « : حاجي شانه چي مي گفت
. خميني، هيچ كينه اي بدل نگرفتم

ولي آنها با خودكامگي باعث از بين  
رفتن استعدادهاي  جوان و فعال ايران 

  .»زمين شدند
 كه در نظام  انسياري از روحانيب   

كنوني، همچنان  به فساد، جنايت و 
 «خيانت، كارشان را ادامه  مي دهند 

آقاي شانه چي  مهمان ماه و سال
بويژه سيدعلي خامنه اي كه هر . بودند

و همچنين  سال دو ماه محرم و صفر
ماه رمضان را كه براي روضه خواني از 

قاي آ  ميهمان،مشهد به تهران مي رفت
  » .شانه چي بود

  
  بر ضد  اولين 60 بعد از كودتاي 

رئيس جمهور مردم ايران، زنده ياد  
شانه چي از ايران خارج و بيش از دو  

در ايران، . دهه  در پاريس اقامت گزيد
خانه، همان خانه اي كه در زمان شاه، 
مأمن و اقامتگاه امثال خامنه اي و 

بود ديگر مبارزان مسلمان وغير مسلمان 
و او و همسر وخانواده اش از آنها هفته 
ها وگاه ماهها پذيرايي ميكردند، باضافه 
ديگر اموال منقول وغير منقول او را 
مصادره كردند و پاسداران تباهي، در 
آن خانه سكونت گزيدند و با جعل 

 دست خانه اش را خريد 5سند، اقال 
او اما در تبعيد در عين . وفروش كردند
 با بزرگي طبع، به جمع تنگدستي ولي

او در يك اطاق . مبارزان پيوست
 طبقه 6- 5كوچك، در  يك ساختمان 

در منطقه اي از پاريس، زندگي 
بيشتر دگر . تبعيدي خود را مي گذراند

انديشان  مبارز به  مالقات  وي مي 
رفتند و تا بعد از نيمه شب مي نشستند و 
حاجي شانه چي با خوش روئي، 

ذله گويي، از آنها وخوش صحبتي و ب
خاطرات شيريني از .پذيرائي مي كرد

او نزد دوستان وياران تبعيدي او 
  ،دراين اطاق محقر. بيادگار مانده است

دوستان وياران او با او همدم وهم 
در واپسين سالهاي . صحبت مي شدند

عمر خود، پس از دو دهه زندگي 
افتخار آميز در تبعيد و وفاي عهد با 

ن و آزادي مردم ايران، استقالل ايرا
در كهولت، به ايران باز گشت و  در 
. تهران وسپس مشهد، سكني گزيد

 آذرماه 28 در روز پنجشنبه،،سرانجام
روانش . ، چشم از جهان پوشيد1387

  . شاد باد
  
  
  
  

  درگذشتچيهمحمد مدير شان
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توازن ميان قدرت و 
 پرسشهاي -حق؟ 

  اقتصادي
  
  
به ما ياد داده اند كه با كاهش مصرف  

تورم جلوگيري كرد مثال ميتوان از ايجاد 
با افزايش نرخ بهره ميشود از ميزان 

تورمي كه فرموده ايد از . مصرف كاست
چه بابت است؟اگر مصرف به علت توان 
خريد پائين بيايد، آيا اين مصرف بودجه 
دولت است كه تورم مي آورد؟ اگر چنين 
است ميشود لطفا توضيح دهيد به چه 
صورت با وجود كاهش مصرف، تورم 

  .ايجاد ميشود
هرگاه بودجه برداشت از : پاسخ ●

توليد داخلي باشد، خرج كردن آن 
وقتي اين . قدرت خريد ايجاد مي كند

قدرت خريد در سطح جامعه، برابر 
توزيع شده باشد و به اندازه اي باشد 
كه توليد داخلي بتواند آن را جذب 
كند، نيروي محركه افزايش توليد مي 

 حاصل توليد در ايران بودجه.( شود
داخلي نيست و از نفت  و كسر يا 
وامهاي داخلي و خارجي است و 
نيروي محركه واردات و ويرانگر 

وقتي قدرت ) اقتصاد داخلي است 
خريد نابرابر توزيع شده باشد و بيش از 
اندازه اي باشد كه توليد داخلي بتواند 
آن را جذب كند، كمبود كاالها و 

ارد كردن خدمات را مي بايد از راه و
در اين حالت، بودجه . تأمين كرد

اين . نيروي محركه واردات مي شود
ساز و كار بر همگان معلوم است و 
دولتهاي همدست سرمايه ساالران 

از اين . فراوان از آن استفاده مي كنند
  ببعد،

  هرگاه قدرت خريدي كه بودجه - 1
و اعتبارات نظام بانكي ايجاد مي كنند 

ب اقتصاد كشور باشد بيشتر از توان جذ
و بلحاظ كمبود ارز، وارد كردن كاالها 
و خدمات نيز ميسر نباشد، تورم پديد 

زيرا دارندگان قدرت خريد . مي آيد
در بازار كاالها و خدمات مورد تقاضا 
. را يا نمي يابند و يا كم مي يابند

هرگاه كاالها و خدمات را نيابند، تورم 
يان بدين قرار،  م. حد اكثر مي شود

قدرت خريد و ميزان كاالها و خدمات 
. قابل عرضه، نسبت مستقيم وجود دارد

شدت تقاضا (بديهي است عوامل ديگر 
موجب ...) بلحاظ پيش بيني آينده و

  . شدت تورم مي شوند
 بنا بر اين، تحريم اقتصادي به – 2

ترتيبي كه كشوري نتواند از بانكهاي 
خارجي اعتبار بگيرد و از صادرات 

ي خود نيز ارز الزم را بدست كنون
نياورد، دولت را ناگزير از اتخاذ تدابير 

  :مي كند
 اگر بتواند مي بايد  سياست مالي 

تغيير (و سياست پولي ) بودجه انقباضي(
ساخت اعتبارات و گران كردن آنها از 

را اتخاذ كند ) راه افزودن بر نرخ بهره
كه موجب كاهش قدرت خريدي 

و اگر نتواند . ودبگردد كه توزيع مي ش
و از بودجه نكاهد و اعتبارات همچنان 
ارزان داده شدند، تورم شدت و شتاب 

  . مي يابد
       در ايران،  

  و.   محور اقتصاد مصرف است-الف 

 دولت وقتي با كاهش درآمد – ب 
ارزي روبرو مي شود، از بودجه نمي 

  .بر كسر بودجه مي افزايد. كاهد
م  نه از راه  بودجه توليدي را ه– ج 

سرمايه گذاريهاي بايسته كه از راه 
زير (هزينه هاي جاري و يا نظامي 

ساختهائي كه بكار نيروهاي مسلح مي 
  و. مصرف مي كند) آيند
 اين قدرت خريد را نيز نابرابر – ج 

  و. توزيع مي كند
 اعتبارات بانكي نيز ارزان در – د 

دسترس گروه بنديهاي قدرتمدار قرار 
  در نتيجه،  تورم شدت گير .مي گيرند

مي شود  و بورس بازي رواج مي 
  .گيرد

 كاهش مصرف ،تورم پديد نمي – 3
آورد بلكه اگر زياد كاهش بيابد، توليد 
كننده را ناگزير مي كند به ارزان تر از 
هزينه توليد ،كاال را بفروشد 

)deflation .( هرگاه چنين وضعي پيش
 آيد، اقتصاد گرفتار كاهش توليد و

بااين .  ركود و بسا كزكردگي مي شود
وجود، بودجه و اعتبارات بانكي، بمثابه 
نيروي محركه، وقتي از راه توليد و يا 
از راه مصرف توزيع مي شوند، اثري از 

توضيح اين كه وقتي . نوع ديگر دارند
اقتصاد توليد محور است و قدرت 
خريد از راه سرمايه گذاريها توزيع مي 

رشد توليد مي شود شود،  هم موجب 
و هم افزايش مصرف ناشي از افزايش 
قدرت خريد از سوي توليد داخلي 
قابل جذب مي شود و تورمي كه 
بوجود مي آورد، قابل تحمل است و 
مي دانيد كه اقتصاددانهائي آن را 
عامل تحرك بيشتر دستگاه توليد مي 

اما وقتي قدرت خريد از راه . دانند
 هنوز مصرف توزيع مي شود، يعني

سرمايه نگشته و در توليد بكار نيفتاده، از 
راه مصرف كننده راهي بازار مي شود، 
تورم پديد مي آورد مگر اين كه 
كمبود كاالها و خدمات از خارج، 

اين ساز و كار ما را از يك .  تأمين شود
اين . قاعده اقتصادي مهم آگاه مي كند

  :قاعده
    وقتي قدرت خريد از راه مصرف 

   مي شود، توزيع
.  اقتصاد  را مصرف محور  ميكند- الف 

  و
 پيشخور كردن روش همگاني مي – ب 
  .شود
 وقتي مصرف همواره بيش از – ج 

توليد است و براي تأمين كمبود، مي 
بايد به حساب آينده، قرض كرد و از 

خارج كاال و خدمات وارد كرد،  
الجرم، آينده، يعني سرنوشت نسلهاي 

اين . ن معين مي شودبعد، از هم اكنو
ايام، در جامعه هاي اروپائي و نيز در 
جامعه امريكائي، جوانان نگران فرداي 
. خود، روي به جنبش آورده اند

محرك آنها، آينده ايست كه از هم 
  .اكنون معين گشته است

تورم .  همواره تورم وجود دارد– د 
يا باال رفتن شمار بيكاران، » نيروي كار«

ر بودجه دائمي و در كس(تورم بودجه 
 برابر 40( و تورم اعتبارات ) افزايش

، تورم )دارائي اعتبار دادن توسط بانكها
افزوده شدن بر قسط هائي كه (قسطها 

) هر انسان مادام العمر مي بايد بپردازد
كه انسانها را در مصرف (،  تورم مصرف 

، تورم آلودگي )كننده ناچيز مي كند
ونت  و محيط زيست، تورم فقر و خش

تورم قيمتها كه، از راه برداشت بي 
حساب از منابع طبيعت و بازكردن 

دروازه ها، بطور مصنوعي، پائين نگاه 
  . داشته مي شود

 رابطه هزينه توليد و قيمت – 2
  :فرآورده در بازار

آيا به نظر شما، هر گاه : پرسش دوم* 
ن برابر آورده با هزينه توليد آبهاي فر

به كار در اين شرايط شود، شركتها راضي 
خوا هند بود؟ اين سئوال را از پروفسور 
خود كردم و جواب ايشان اين بود كه 

نميدانم دقيقا  ("مارجينال كاست"نها آ
ممكن است . معناي آن به فارسي چيست

  .را كاهش مي دهند) هزينه اضافه باشد 
 بنا بر الگوي ليبراليسم، در بازار ●

 قيمت آن رقابت آزاد، هزينه توليد با
با اين برابري، . در بازار برابر مي شود

عوامل توليد، سهم خود را از توليد 
از جمله اين عوامل، . بدست مي آورند

پس وقتي . سرمايه و كار كارفرما هستند
گفته مي شود بهاي فرآورده با هزينه 
توليد آن برابر است، دستمزد كارفرما 
و نيز مزد سرمايه در بهاي كاال منظور 

بازار رقابت كامل ايجاب مي . ده اندش
كند كه شركتهاي توليد كننده راضي 

  . به ادامه كار شوند
    اما  مي دانيم كه كارفرما از نظر 
. اقتصاددانان كالسيك پيروي نمي كند

همانطور كه استاد شما گفته است، او بر 
 marginal( ، »هزينه نهائي«اساس 

cast(  را ، هزينه واپسين واحد توليد
قرار » توليد مطلوب«مبناي  تشخيص 

ميزان توليد مطلوب، توليدي . مي دهد
است كه هزينه توليد كاال به حداقل و 
فاصله اش با قيمت آن، در بازار، به حد 

از اين رو، ميزان توليد .  اكثر برسد
مطلوب كارفرما از ميزان تقاضا در بازار 

براي مثال، اگر . همواره كمتر است
ا در بازار براي كفشي كه ميزان تقاض

 هزار 100كارخانه او توليد مي كند 
جفت باشد و هزينه توليد وقتي 

 هزار جفت توليد مي كند، 80كارخانه 
به حداقل مي رسد و فاصله هزينه هر 

كه -جفت كفش از قيمت آن در بازار 
، به حداكثر -مساوي است با سود او 

 هزار جفت 80مي رسد،  كارفرما 
  .خواهد كردكفش توليد 

     اين رفتار، شرط فراواني عرضه كه 
از شرائط بازار رقابت كامل است را لغو 

با ايجاد فاصله ميان عرضه و . مي كند
تقاضا، كار فرما سبب باال رفتن قيمت 
كاالي خود و بنا بر اين بيشتر شدن 

اما اين تنها .  سود خويش مي شود
او مي . كاري نيست كه او مي كند

قدرت سرمايه تنها اقتصادي داند كه 
نيست، سياسي و اجتماعي و فرهنگي 

پس، او، با انديشه راهنما . نيز هست
شدن بيانهاي قدرت، رابطه قدرتي 
ميان سرمايه و انسان و طبيعت، بسود 

  : ،  برقرار مي كند و سرمايه
 با ايجاد تقاضاهاي مجازي و ارزش – 1

كردن مصرف كاال، ميزان تقاضا را باال 
از اين رو، در اقتصاد سرمايه .  بردمي 

داري، همواره ميزان عمومي تقاضا  از 
در . ميزان عمومي عرضه باال تر است

سرمايه داري، گاه بورس بازي سبب 
مي شود كه قيمت زود به زود افزايش 
پيدا كند و توليد كننده تصور كند 
تقاضا سيري ناپذير است و بر توليد 

 از تقاضا بيفزايد به ترتيبي كه عرضه
اين زمان بحران بوجود مي . بيشتر شود

  . آيد
براي آنكه توليد فرآورده هاي       

تخريبي به صفر ميل كند و نيازهاي 
معنوي در نيازهاي مادي از خود بيگانه 
و محرك توليد فرآورده هاي ويرانگر 

نشوند و اقتصاد توليد محور بگردد و از 
خدمت قدرت بدرآيد و در خدمت 

 قرار گيرد، نياز به بيان آزادي انسان
بمثابه انديشه راهنما و تابعيت فعاليت 
اقتصادي از وجدان اخالقي فردي و 
وجدان اخالقي ملي و وجدان اخالقي 

يادآور مي شود كه انسان . جهاني است
آزاد است وقتي ترازوئي كه وجدان 
اخالقي است، واحدهاي سنجش را 
 خود داشته باشد و اين واحدها حقوق
انسان و حقوق ملي و حقوق جهانيان و 

  .حقوق طبيعت باشند
  از كيفيت و كميت كاال مي كاهد - 2

تا هم زمان مصرف را كوتاه كند و هم 
  .از هزينه بكاهد و بر سود بيفزايد

  تعيين ميزان توليد بر اساس هزينه – 3
نهائي، سبب مي شود كه عوامل توليد 

) مايه كار و سرمايه و مواد اوليه و كار(
بميزاني بكار گرفته شوند كه عرضه آنها 

رابطه . از تقاضاي كارفرما كمتر شود
 زير سلطه سبب مي شود كه –سلطه گر 

قيمتهاي عامل كار و عامل مواد اوليه و 
عامل كارمايه، در حداقل و ميزان 
عرضه اين عوامل از تقاضاي آنها كمتر 

حتي سرمايه، بلحاظ جريان . باشد
اكز مسلط، ارزان در مداومش به مر

همانطور . اختيار كارفرما قرار مي گيرد
كه مي بينيم، سرمايه داري با استفاده از 
نظام بانكي عنان گسيخته، تا بخواهي، 
سرمايه مجازي نيز ايجاد مي كند و 

  . بكار مي برد
    با توجه به اين واقعيتها، شما به 
محاسبه بنشينيد و ميزان نيروهاي 

ي كار مي مانند را محركه اي كه ب
و چون نيروهاي محركه . محاسبه كنيد

اي نيز كه موانع اقتصادي و سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي مانع از فعال 
شدنشان در توليد هستند را هم محاسبه 
كنيد و فرآورده ها و خدمات ويرانگر 
را نيز  به حساب آوريد و بر اين دو 
محاسبه بيفزائيد، از ميزان تخريب 

ي محركه توسط سرمايه داري نيروها
  .سلطه گر آگاه مي شويد

     در آنچه به كشور ما و كشورهاي 
نظير كشور ما مربوط مي شود، 

از . كارفرماها بيشتر وارد كننده هستند
رايج ترين روشها، جستجوي ارزانترين 
كاال در كشورهاي توليد كننده و وارد 
كردن آن و فروختن آنست به قيمت 

. غوبيت بيشتر داردمشابهي كه مر
استفاده از انواع تخفيف هايي كه به 
صادرات تعلق مي گيرد و فروختن كاال 
به قيمت آن در بازار كشور توليد 
كننده با افزودن حقوق گمركي و 
سود،  دزدي ديگري است كه 

در ... و. مي كنند»  كارفرمايان«
حقيقت، فقدان آزادي سبب مي شود 

تثمار و  شيوه در اس44كه افزون بر 
.  دزديدن درآمد ايرانيان بكار روند

نبود آزادي و رعايت نشدن عدالت 
اجتماعي و از ميان بردن زمينه هاي 
كار، موجب مي شوند كه نيروهاي 
محركه نتوانند در توليد و بنا بر اين در 

در .        رشد اقتصادي بكار افتند
پاسخها به پرسشهاي ديگر شما، اثر 

ي در فعال شدن و بودن و نبودن آزاد
يا ويران شدن و ويران كردن نيروهاي 

  . محركه، مطالعه خواهد شد
  
  
  
  

واليت مطلقه فقيه 
  شرك است

  
 يك ما ي اول ديكشنبهروز  دستگرد،

 در اثر شكنجه ي صادقي بنام عليزندان
 يد بنام حميگري ديجان سپرد و زندان

 به اجرا در ي ساله برا29 يدريح
 يلول انفرادآوردن حكم اعدام به س

  .انتقال داده شد
 ي صنف، كانون87 ديماه 3در ◄ 

 5 اطالع داده است كه معلمان ايران 
 سال زندان تعليقي در دادگاه تجديد

 اكبري عضو هيئت هللابراي نظر نورا
، مديره كانون صنفي معلمان ايران

  . تأييد شد
 ، به گزارش خبرنامه87 ديماه 3در ◄ 
 يمن اسالم با فراخوان انجيركبير،ام

 ي تجمع، دانشگاه مازندرانياندانشجو
 يران مديتي كفاي به بيزاعتراض آم

دانشگاه مازندران كه منجر به مرگ دو 
 از خوابگاه يكي دختر در يدانشجو

. شت دانشگاه شد برگزار گين ايها
 يان دانشجوي دلفانيوا و شيسي رئثريا

 دانشگاه ي صنعتيريت و مديميرشته ش
 يل آذر به دل28ه مازندران پنجشنب

 جان خود را از ،نشت گاز در خوابگاه
 ينبه گزارش مهر اجساد ا. دست دادند

 ي قانوني دختر به پزشكي دانشجو2
  .مركز استان انتقال داده شده است

 ، اطالع حاصل شد 87 ديماه 4در ◄ 
 عضو كانون يمي،محسن حككه 

 ماه ي شامگاه دوم ديران، ايسندگاننو
 از يكي يدار دي كه برايهنگام

 خود به منزل او يدوستان خانوادگ
 ي كه براي ماموراني از سورود يم

 به آن محل رفته بودند يبازرس
 بازداشت در ينا. شود يبازداشت م

 يش انجام گرفته است كه از پيطيشرا
 او وجود داشته يه عليا  پروندههيچنه 

  . بر ضد او اقامه شده استيو نه اتهام
ه گزارش ، ب87 ديماه 4در ◄ 

پيش از طلوع ، فارسخبرگزاري 
 متهم و محكوم به قصاص در 9خورشيد 

حياط زندان اوين به دار آويخته 
 .شدند

 ينا،  سي بوعل، خبرنامه87 ديماه 6در ◄ 
 و هم ير در محل كار دستگيري اميژنب

  بر. بردياكنون در بازداشت به سر م
 كارگران شركت يكاي اساس سندينا

 ي ايانيه بيه طواحد تهران و حوم
 را ي  فعال كارگرين ايريدستگ

 .محكوم كرد
خبرگزاري كار ، 87 دي ماه 7در ◄ 

ابراهيم :  گزارش كرده استايران
مددي نايب رئيس سنديكاي كارگران 
شركت واحد اتوبوسراني تهران و 
حومه بعد ظهر امروز در محل اداره 
كار شمال تهران واقع در ميدان 

  .شد  اقدسيه تهران بازداشت
كميته « ،  بنا بر اطالع 87 دي 9 در ◄

پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد 
از كارخانه شهاب خودرو، ، »كارگري

بحران صنايع خودرو سازي اين 
شركت را نيز در خود فرو برده بطوري 
كه مديريت اين كارخانه از پرداخت 

 حقوق كارگران عاجز مانده است
دستمزد   در پيروي عدم پرداخت    
رگران اين كارخانه در ماه گذشته و كا

اعتراض ايشان به اين واقعه ،مديريت 
ارگران را به اعالم ككارخانه، 

ورشكستگي و توقف توليد تهديد كرده 
  .است
، اطالع رسيد كه 87يماه   د11 در ◄

 9كميته انضباطي دانشگاه شيراز براي 
نفر از دانشجويان اين دانشگاه احكام 

كاظم . تسنگيني صادر كرده اس
رضايي، سعيد خلعتبري، عبدالجليل 
رضايي، عنايت تقوي و دو تن ديگر از 
دانشجويان اين دانشگاه، هر كدام به 
دو ترم ممنوعيت از تحصيل با احتساب 

ي انضباطي سنوات و ارجاع به كميته
لي مركزي و آرش روستايي، هادي الم

و حمداهللا نامجو به يك ترم ممنوعيت 
 .شدنداز تحصيل محكوم 
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 مجامع اسالمي بيانيه
  ايرانيان در باره غزه

  
اگر به محاصره در آوردن و  كشتن 
زنان و مردان،پسران و دختران 
خردسال در خواب و در مدرسه و 

براي نابود كردن نسلي ... بيمارستان و
نيست چه نام دارد؟ باعث تاسف است 
زيرا ملتهاي مسلمان نا توانند، ازايران 

 پاكستان، عراق وليبي، واندونزي،مصر و
آزاد زيستن را از ...تونس ومراكش و

ياد برده اند و ناتوان در دست رژيم 
هاي مستبد و فاسد گرفتارند و از 

باعث . نيروي عظيم خويش غافلند
تاسف است كه از قرآن، كالم خدا 
نمي آموزند و ظلم ظالم و حكومت 

تا ما، مردم . جباران را گردن مينهند
اي فاسد ومستبد جهان، گرفتار نظامه

جهاني كه سومش ميخوانند به خود 
نيائيم، نسل كشي پس از نسل كشي 
نصيبمان خواهد شد و نظامهاي سلطه 
گر با همدستي فاسديني كه بر ما 
حكومت ميكنند، نظاره گرند و براي ما 

تا وقتي كه . تكليف معين خواهند كرد
ما در ايران از اينكه سرنوشت خويش 

گيريم عاجزيم و ولي فقيه را در دست ب
برايمان سرنوشت تعيين ميكند، تا وقتي 
كه مبارك در مصر وقذافي در ليبي، 
بن علي در تونس وآل سعود بر 

بر مردم حاكم و در آستان ... عربستان و
سلطه گران خادمند و براي ادامه 
حكومت ننگين و فاسد خويش از هيچ 

زدو بندي با جانيان و هر جنايتي  
ارند كه هيچ، اعمال ننگين دريغ ند

تا . خويش را مصالح ملي نيز ميخوانند
وقتي مردمان ما، به اين امر واقف 
نشوند كه حقوق ملي را نميشود با 
مصالح ملي جايگزين كرد و تا زماني 
كه مصلحت ما را مستبدين و اربابان 
قدرت تشخيص ميدهند، سران اسرائيل 
 و امثال آنها  از دست زدن به جناياتي

از قبيل صبرا و شتيال، تل زعتر، 
و روسها در چچن و ... جنين،غزه و

واهمه اي ندارند ... جانيان درآفريقا و 
و متاسفانه باز هم جنايت خواهند 

بي عملي و سكوت و بعضا . .آفريد
همدستي سران فاسد كشور هاي عربي 
در قبال نسل كشي درغزه، جز اين 
ن شهادت ميدهد؟ ايا رژيم فاسد و بحرا

ساز واليت فقيه واقعا خواهان پيروزي 
مردم فلسطين است؟  آيا رژيم اسرائيل 
خواهان صلحي پايدار در منطقه است؟ 
در صورت چنين صلحي علت وجودي 

 "او چيست؟ سران جهان به نقش 
 كننده او در منطقه خوب "تعديل

واقفند تا با بحران آفريني و ايجاد 

ترس در دل ملتهاي منطقه وجود 
حقوق .اتورها را موجه بنمايانندديكت

مردم منطقه با منافع سلطه گران در 
تضاد است و گرنه چگونه ميشود اين 
همه نقض حقوق انسانها را ناديده 

اينان كه عدم پذيرش و تمكين . گرفت
به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 
را بهانه حمله و لشگر كشي به 

قرار دادند از ... يوگسالوي و عراق و
چه رو است كه صدها قطعنامه ناديده 
گرفته شده از سوي اسرائيل را حتي 
مجوز تحريمي ساده نيز نميدانند سهل 
است بر عكس، سيل كمك هاي مالي و 
نظامي  را سخاوتمندانه در اختيار او 
ميگذارند تا جنايات خود را آسوده 
خاطر و بدون نگراني از بحران مالي و 

سرائيل سران ا. نظامي انجام دهد 
خوب ميدانند كه با نسل كشي 
فلسطيني هابه اهداف خود نميرسند 
چون تجربه هيتلر و نسل كشي او به 
نتيجه نرسيد، حال چگونه و از چه 
سبب است كه تجربه خطاي او را پي 
گرفته و تكرار ميكنند؟ چه چيز جز 
رهايي مردم تحت ستم گرفتارنظامهاي 
. استبدادي نگرانشان كرده است

بات آزاد در كشور هاي مصر، انتخا
چه عواقبي .... اردن، ليبي، سوريه و 

براي اسرائيل و نظامهاي سلطه حامي 
او دارد؟ اينان خوب ميدانند كه اگر 
تن به مردمساالري واقعي بدهند حتي 
در درون سرزمينهاي اشغالي، شبه 
دموكراسي اسرائيل به خطر افتاده 

لذا . وقدرت خود را از دست ميدهند
ران سازي در منطقه از ايران تا غزه، بح

از عراق تا افغانستان، از مصر تا سودان 
را راه بقاي خود ميدانند و در ... و

دستور كارشان قرار دارد و تا در اين 
مناطق، نظامهاي فاسد و مستبد و بحران 
. ساز حاكمند مرادشان حاصل است

فراخوان وجدان عمومي به اعتراض 
ق كشي الزم اما به اين بيعدالتي و ح

كافي نيست  پس مسئوليت ما مردم 
منطقه در قبال وضعيت موجود بيشتر از 
آن است كه به تظاهرات و اعتراضي 

اگر ميخواهيم ، تا ديگر . بسنده كنيم
جهان ناظر و شاهد درد و رنج مردم در 
غزه و جنين، صبرا و شتيال، عراق و 

نباشدبا بدست گرفتن ... افغانستان و
ويش، آزادي و آبادي و سرنوشت خ

 جهان به ارمغان وصلح را به منطقه 
  .آوريم 
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 "منطق"روانشناسي و يا 
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    با اين دستور بنا بر نوشته آيت اللّه 

 در كمتر از سه روز بيش از "منتظري 
از كتاب  ( ".دند نفر را اعدام كر4000

  )"خاطرات آيت اللّه منتظري"
   در مجموع و خالصه، شناختهاي 
نويي كه توسط تحقيقات جديد 

 جانيان "منطق"پيرامون روانشناسي يا 
سياسي حاصل شده اند، همگي بر اين 

  :نظرند
   انسانها قادرند دست به وحشتناكترين 

ولي . خشونتها، و جنايات سياسي بزنند
اآگاهي و عدم شعور، بلكه نه از روي ن

عمداً و قصداً و كامالً واقف بكار 
زيرا جانيان سياسي گمان . خويش

ميكنند، جنايات آنها عملي كامالً 
عالوه بر . درست و افتخار آميز است

اين، وقتي انسانها خويشتن خويش را با 
 عقيدتي هم هويت –گروهي سياسي 

كردند كه ايده ئولوژي و مرام آن 
چنين خشونت و جنايتي را گروه، يك 

توجيه ميكند، در اينصورت تحقير و 
آزار و حتي نابود كردن ديگران نيز 

  . مشروع ميگردد
آنچه از جنبه روانشناسي براي مطالعات 
و تحقيقات در آينده حائز اهميت 
است، اينستكه ما بيشتر از  آنچه تا كنون 
مي دانيم، از راه تحقيق بدانيم كه چه 

 روانشناسي و ديدي خود افرادي با چه
را با گروههاي جانبدار خشونت هم 
هويت ميكنند؟ و تحت چه شرايط و 
حالتهاي رواني امكان بوجود آمدن 

  چنين هم هويتي بيشتر ميشود؟
   محقق و عالم علم تاريخ كزاريني از 
تحقيق خويش در مورد آيشمن به اين 

  :نتيجه بسيار مهم رسيده است
 پايگي و بي قبول فرضيه ، بي"    

مايگي آدمهاي شرور، هم چنين نظرات 
ميلگرام، در مورد تمايل به اطاعت و 
گوش بفرمان بودن نسبت به صاحبان 
امر، تحقيقات ما را در اين زمينه 

 ".نزديك به چندين دهه عقيم گرداند
  من نيز با 

اين نظر موافقم و بقول جان تورنر، 
 ما "حال زمان آن رسيده است كه 

از زندانهاي نظريه سازان و خود را 
نظريه پردازان بيگانه با واقعيتها، رها 

   ".كنيم
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