
  

 

در ايران امروز، هريك از مأموران رژيم و هر پاسدار و بسيجي، براي خود واليت مطلقه قائل است و:انقالب اسالمي
عات گوياي علل همگاني شدن خودكامگي و شناساننده در فصل اول، اطال. خودكامگي همگاني گشته است

  .خودكامگان از نظر خوانندگان مي گذرند
آن داده ها و اين شرح  .  نفري را مي آوريم3    در فصل دوم،  داده هاي اقتصادي و نيز دخل و خرج يك خانواده 
  .حال فقير شدن روز افزون ايرانيان و طبيعت ايران را گزارش مي كنند

  . در فصل سوم، قسمت دوم جنايات مافياهاي حاكم بر واواك را  به نظر شما خوانندگان گرامي مي رسانيم     
     در فصل چهارم، از داليل حمله اسرائيل به نوار غزه و هدفهايش از جنگي كه، در آن، جز جنايت نيست، و استفاده 

در فصل ششم، خبرهاي .  آگاه مي شويد...ريكا واز جنگ، بر ضد ايران و اثر گذاشتن بر سياست حكومت جديد ام
  :تجاوزها به حقوق انسان را مي يابيد

  4صفحه  در

 

 
  
  
 
 

New   
انقالب     
 اين فصل را در : اسالمی 

  رود، مأمورانش خودكامه و عامل شتاب گرفتن تي زوار رژيم در ميوق◄ 
  1ص : انحطاط آن مي شوند

   6ص :اقتصادي كه ايراني، جامعه ايراني و طبيعت ايران را فقير مي كند◄ 

   8ص : 2 –جنايتهاي سياسي مافياهاي حاكم بر واواك ◄ 

  كندمنابع گاز در غزه و جنگي كه ناتواني اسرائيل را عيان مي ◄ 
   9ص : جنگ وسيله تشديد انزواي ايران-

   11ص : ...اعدام، سنگسار، اخراج از دانشگاه، تهديد به مرگ و◄ 

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

  يت وسيله رسيدن به هدف وقتي جنا
  مي شود

  
در شماره پيشين .      اسرائيل به جنايت سبعانه اش در فلسطين ادامه مي دهد

در مقام پاسخ .  انقالب اسالمي به عوامل موجده اين جنايت پرداخته شده است
گفتن به پرسشها،  به اصل و فكر راهنماي جنايتكاري مي پردازم كه با منطق 

  :ن را بپوشاندصوري مي خواهد آ
زيرا . در هيچ زماني و هيچ كشوري بازار رقابت كامل بوجود نيامد:  فرموده ايد-1

آيا اين ناقض قدرت است يا منظورتان چيز ديگري . ناقض خود را در خود داشت
  است؟

كارهائي  براي سازوشده اندپوششي نه رقابت كامل، كه قوائد پنجگا:فرموده ايد -2
وجود ندرت است آيا نظر شما اين است كه . بوجود آورده اندكه قدرت اقتصادي را 

 يا اينكه به علت وجود قدرت كه اجازه وجود به اين قوائد را نمي دهد
؟ ويا حتي باوجود زدودن  استانسانهاست كه وجود آنها غير ممكن شدهدرسر

 وجود آنها غير ممكن است و اين قوائد دروغي بيش نيستند؟ به ها،قدرت در سر
پس داد وستد، يعني رابطه . ت اينكه فرموده ايد كه عرضه وتقاضا، يعني تقابل قواعل

  ضعيف و قوي؟
  : اولپاسخ پرسش *
، هيچ كشوري به خود نديد، هيچ زمانوقتي مي گوئيم بازار رقابت كامل را    

بسا اين اشكال را بر قول ما وارد جلوه بنمايد كه بازار رقابت كامل الگو و 
است وگرنه طراحان آن مي دانسته اند كه چنين بازاري تحقق ميزان سنجش 

زيرا الگوها كه ساخته مي شوند، مي بايد در . اما اين ايراد وارد نيست. نمي يابد
حال آنكه .  زماني كه شرائط تحقق آنها فراهم مي آيند، قابل تحقق باشند

از آنجا . تالگوي ليبرال بلحاظ در برداشتن تناقض ها، به عمل درآوردني نيس
كه اين الگو مأخوذ از نظري فلسفي است و بخاطر اين كه جهان در بحران 
اقتصادي است و ايران تحت واليت مطلقه فقيه است، به يك تناقض از 

  :        تناقضهاي موجود در الگوي رقابت كامل مي پردازم
  2در صفحه                

 2009.   Feb1 –.    Jan19     715. Nr 

1387 بهمن   13 دي    تا  30   ز  ا 715 شماره

  ژاله وفا
    پاشنه آشيل اقتصاد ايران

نژاد، بود كه معتقد بود ديگر قيمت نفت به كمتر از  خوانندگان بياد دارند كه  محمود احمدي
  بحران اخير اقتصاد جهاني بر «:و اخيرا نيز  مدعي  شده است !  دالر بازنخواهد گشت100

 دالر نيز برسد ،بدون 5يران تاثير نخواهد داشت و حتي اگر قيمت نفت به بشكه اي اقتصاد ا
هرچند وقتي نخستين موج بحران، بهاي نفت را .«توانيم كشور را اداره كنيم پول نفت مي

 دالر 40 دالر براي هر بشكه به زير 135هدف گرفت و در كمتر از سه ماه قيمت نفت اوپك از 
همه معادالت بحران اقتصادي در غرب  «":قتصادش  طي نامه اي نوشت سقوط كرد، به وزير ا

 و به وي  ماموريت دادكه با تشكيل كارگروهي، "!ها را تحت تاثير قرار داده است و فعاليت
 .هاي مهار آن را بررسي كند اثرات بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران و راه

 وزارت!! ز  بحران جديد مالي جهاني و نيز تدابير  به بررسي  ابعاد اثر پذيري اقتصاد ايران ا
  :اقتصاد و كابينه احمدي نژاد ميپردازم

  13 در صفحه
 

  در گذشت نصرت اهللا خازني
  

 
  

دكتر ملي ت منخست وزيري دوران حكو دفتررئيس  خاذني ت اهللانصر
  . سالگي در تهران جهان را بدرود گفت91مصدق در سن 

 در تبريز متولد شد،  وي فارغ اتحصيل 1296 نصرت اهللا خازني در سال 
 در زمان حكومت ملي .دشستخدام ارشته حقوق  بود و در وزارت بهداري 

در زير . گشت» معاونت بازرسي نخست وزيري انتخاب« دكتر  مصدق   به
 شيوه زندگي و طرز فكر یبخشهائي از خاطرات او را نقل مي كنيم كه گويا

  :او هستند
 به خوزستان عزيمت نمود  بهداري  از طرف وزارت 1325 خاذني در سال

 وضعيت آن منطقه را قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران  اينگونه شرح و
رئيس بهداري ما در خرمشهر شخصي بنام . به خرمشهر رفتم« : مي دهد

  .دكتر نقابت بود
  15 در صفحه

  پاكنژاد- ج
  

  !شبهاي كريستال در برلين ،شبها و روزهاي فسفري در غزه
  

عده اي از غير نظاميان : خبر كوتاه بود و تكاندهنده كه از سوي اغلب رسانه ها سانسور شد   
مل زن و مرد و كودك توسط نيروهاي اسرائيلي به خانه اي در محله زيتون كه از فلسطيني شا

 24 .سوي آنان امن خوانده ميشد هدايت شدند و به آنها هشدار داده شد كه از آنجا خارج نشوند
 نفر از جمله 30ساعت بعد همين محل توسط نيروهاي متجاوز اسرائيلي بمباران شد و قريب به 

اين عمل نظاميان اسرائيلي انسان را بياد گرد آوري يهوديان توسط نازي ها . دكودكان كشته شدن
و نيروهاي گشتاپو در آلمان هيتلري  و سپس هدايت آنها به اطاقها و كوره هاي آدم سوزي 

با اين تفاوت كه يهوديان از كشور و وطن متبوع خويش، در سراسر . وميدانهاي مرگ مي اندازد
  .س به اردوگاه هاي مرگ اعزام ميشدنداروپا،گرد آوري و سپ

  14 در صفحه
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     از ويژگي هاي بازار رقابت كامل، 
فراواني توليد كنندگان و عرضه 

فرض كنيد مردم . كنندگان است
ايران همه در عين حال، توليد كننده 
و مصرف كننده، بنا بر اين، عرضه 

بنا بر الگو، . كننده و تقاضا كننده باشند
ن مردم در رقابت هستند و هريك اي

به . مي كوشد سود برد و زيان نبيند
اما . سخن ديگر در روابط قوا هستند

رابطه قوا وقتي دو قوه مساوي باشند، 
حالت . دوطرف را بي حركت مي كند

بي حركتي، حالت عدم عرضه و عدم 
از اين رو است كه هر . تقاضا است

توليد كننده اي چنان محاسبه مي كند 
ه هزينه توليد به حداقل و فاصله اش ك

از قيمت در بازار، به حداكثر باشد 
  ). هزينه نهائي (

    بدين قرار، تحقق مهمترين ويژگي 
يعني فراواني توليد  بازار رقابت كامل

كنندگان و عرضه كنندگان ناممكن 
 بي زيرا تساوي قوا موجب. است

. حركتي و پديد نيامدن بازار مي شود
، قابل مقايسه است با واليت از اين نظر
توضيح اين كه هرگاه قرار . مطلقه فقيه

باشد يك تن واليت مطلقه داشته باشد 
و تمامي اعضاي جامعه در جان و 
ناموس و مال خود تابع مطلق او باشند، 
يا بايد استعدادهاي رهبري همه 
ايرانيان تخريب شوند كه مساوي است 

 قدرت با كشتار تمامي آنها و يا نياز به
مطلقي است كه تمامي قوه ) زور(= 

هاي رهبري را تابع بي چون و چراي 
مدعي واليت مطلقه » ولي امر«

اين كار نيز شدني نيست زيرا . بگرداند
قدرت مطلق از تخريب مطلق پديد 
آمدني است و در صورت تخريب 
مطلق، كسي برجا نمي ماند و قدرتي 

  . نيز در وجود نمي آيد
 به ميزاني كه، در      بدين قرار،

سازمان دهي بازار،  به رقابت كامل 
نزديك تر مي شويم، بهمان ميزان به 
بي حركتي و توقف فعاليتهاي اقتصادي 

و نيز، به ميزاني كه . نزديك شده ايم
در سازمان دهي سياسي جامعه، به 
واليت مطلقه نزديك مي شويم، به 

گري و مرگ همگاني نزديك ويران
صاد، انحصار كامل شبيه  در اقت.شده ايم

از اين نظر . مي شود به واليت مطلقه
 بلحاظ است كه سرمايه داري جهاني

به انحصار در آوردن نيروهاي محركه 
 و ويران كردن بخش بزرگي از آنها، 
ويرانگر ترين سامانه اقتصادي است كه 

  .  جهان به خود ديده است
  

هرگاه به وجدان اخالقي در * 
  :اقتصاد نقش بدهيم

  
    نخست يادآورشويم كه وجدان 
اخالقي ترازوئي است كه واحدهاي 
سنجش را خود دارد و اين واحدها، 
حقوق ذاتي انسان و حقوق ذاتي 
جامعه انساني و حقوق ذاتي جانداران 

از اين رو، وجدانهاي  . و طبيعت هستند
.  اخالقي فردي و ملي  و جهاني داريم

بكار حال فرض كنيم كه هر انساني، با 
انداختن استعدادهاي خود، فعال مي 
شود و وجدان اخالقي او، فعاليتهاي او 
را با وزنه هائي كه حقوق هستند، مي 

چنين انساني رعايت حقوق . سنجد
ديگر حقوقمندان را نيز عمل به حقوق 

در نتيجه، او خود را .خود مي داند
خدمتگزار حقوقمندان ديگر مي شمارد 

تگزاران او مي و آنها نيز خود را خدم
در توليد، هركس بنا را بر اين .  دانند

مي گذارد كه توليد او يك نياز واقعي 
را بر آورد و مصرفش ويراني ببار 
نياورد و مبادله نه يك رابطه قوا كه 

به قول .  مبادله خدمتها با يكديگر باشد
 ديگران كاشتند آن دهقان پير ايراني،

 و ما خورديم، ما بكاريم و ديگران

كاشتند و «پس اصل بايستي بر. بخورند
.  باشد» دنخورخورديم و مي كاريم تا ب

در ايران ما،  در اين و آن تاريخ، توليد 
: و مبادله به اين الگو نزديك شده اند

جامعه ملك محمود سيستاني و اقتصاد 
  ... صلواتي سمنان و

 بديهي است هراندازه فعاليتهاي  
 اقتصادي و سياسي و اجتماعي و
فرهنگي به اين الگو نزديك تر شوند، 
به ترتيبي كه وجدانهاي اخالقي فردي 

نه شدن فعاليتها را و ملي و جهاني، عادال
تصديق كنند، جامعه به اشتغال كامل 

گشته و اعضاي آن به نزديك تر
اين .   تر شده اندمانندانسانهاي جامع 

  .جامعه در راست راه رشد است
آزادي هر     بدين سان، استقالل و 

انسان و استقالل و آزادي هر جامعه و 
رشد هر انسان بر ميزان داد و وداد و 
رشد جامعه بر ميزان عدالت اجتماعي، 
به اين الگو و نه الگوئي كه بر اصل 
. روابط قوا استوار است، نياز دارد

همانطور كه جامعه جهاني به چنين 
جنايتي كه فلسطين . الگوئي نياز دارد

 كه ييو جنايتهاعرصه آنست 
سرزمينهاي ما عرصه هاي آنهايند و 
جنايتكاراني كه سلطه گران و 
استبدادهاي وابسته و اسرائيل، بمثابه 

گران در منطقه، پايگاه نظامي سلطه 
 –حاصل الگوي فلسفي بدانها مشغولند، 

حتي جنايتي . اقتصادي ليبرال هستند
كه بيگانه كردن دين در بيان قدرت 

اي ر بردن نظريه هاست، حاصل بكا
اصل قدرت هستند و اين نظريه ها بر

  .موازنه قوا ساخته شده اند
فعاليت اقتصادي تابع « :   مي گويند

. سود و رساندن آن به حداكثر است
همانطور كه تدبير سياسي يا نظامي، 
فرآورده واقعيت و نه تابع اين يا آن 
معيار اخالقي وارزشهاي اخالقي 

ان، تغيير مي ميباشند و در طول زم
كنند، در نظام طبيعت، ضعيف پامال 

زيرا اصل بر انتخاب اصلح است . است
  » .و اصلح قوي تر است

    با به كرسي قبول نشاندن اين 
احكام، در وجدان اخالقي، وزنه هائي 
را كه خود انسان داشته و به يمن 
استقاللش در داشتن واحدهاي اندازه 

زاد گيري و سنجش، انسان مستقل و آ
بود، با وزنه هائي جانشين مي كنند كه 
پندار و گفتار و كردار ارزشمند را 
آنهائي مي شناسند كه قدرت مي 

از اين رو است كه خلبان . پسندد
اسرائيلي، برخانه و مسجد و مدرسه 
بمب مي ريزد و  بسا كشتار همه اعضاي 
يك خانواده، از كوچك و بزرگ را 

 درجه توجيه نيز مي كند و بخاطر آن،
و اضافه حقوق و قرب و منزلت بيشتر 

اصل راهنماي . نيز بدست مي آورد
ه اسرائيل، رابطه قوا رفتار جنايتكاران
كه بر اين اصل صادر است و حكمي 

شده و اسرائيل از آن پيروي مي كند، 
بقاي اسرائيل در نابودي ملتي : اينست

 سال است 60. بنام ملت فلسطين است
جراي اين حكم كه اسرائيل در كار ا

شكست . است بي آنكه موفق شود
اسرائيل در اجراي حكم امحاي ملت 
فلسطين را، جنايتها، يكي پس از 

جنايت . ديگري، قطعي تر كرده اند
امروز اين شكست را بازهم قطعي تر 

هرگاه اصل همان و حكم نيز .  مي كند
همان باشد، در پي شكست در رسيدن 

به از به هدف، اسرائيل مي بايد تن 
زيرا روابط قوا به . ميان رفتن بدهد

زيان او خواهد شد و هرگاه قوه 
متفوق بخواهد همان حكم را در باره 
اسرائيل به اجرا بگذارد، سر زمين 
فلسطين يكي از سه سرنوشت را مي 

مهاجران يهودي به كشورهاي : يابد
مبدء باز مي گردند و آنها كه مي مانند 

ك دولت با فلسطيني ها يك ملت و ي
جنگ پايان ناپذير مي شود و . مي يابند

دولت اسرائيل اصل روابط قوا  و در 
. نتيجه اجراي حكم را رها مي كند

خود را از نقش ارتش سركوبگر غرب 
سلطه گر آزاد مي كند و دو جامعه يك 

دو .  دولت فدرال تشكيل مي دهند
فرض از سه فرض، موكول به آنست 

ل خود كه وجدان هاي اخالقي استقال
و نيز واحدهاي اندازگيري خويش، 

  . يعني حقوق، را باز يابند
  
  :پاسخ پرسش دوم*
  

    ويژگي هاي بازار رقابت كامل 
بدين خاطر كه متناقض هستند، تحقق 

  :ناپذيرند
 از ويژگي هاي بازار رقابت كامل، – 1

شفافيت با رقابت .  يكي شفافيت است
 چرا. از راه تقابل قوا در تناقض است

كه هر گاه  دو طرف بخواهند هزينه 
توليد و، بنا بر اين،  قيمت هاي كاال 

خود را )  هزينه هاي توليد(= هاي 
فاش گويند،  ناگزير توليد مي بايد با 
عرضه برابر شود و بهاي آن نيز با هزينه 

اما به ترتيبي كه، . توليد مساوي بگردد
در پاسخ به پرسش اول،  توضيح داده 

 برابري سبب توقف توليد شد،  اين دو
  . كنندگان از توليد مي شوند

     بدين قرار، قدرت با شفافيت 
قدرت نياز به تاريكي . ناسازگار است

. دارد و نبود قدرت نياز به روشنائي
بيهوده نيست كه اسرائيل اجازه نمي 
دهد خبرنگاران، جنگش با فلسطين را 

ارتش امريكا نيز . ببينند و گزارش كنند
گاراني را به موشك و گلوله باران خبرن

مي سپرد كه گزارشهاي واقعي تري از 
رژيم . وضعيت عراق مخابره مي كردند

ايران نيز سانسور كامل بر قرار كرده 
است و دو رأس ديگر مثلث زور پرست 

  . نيز انواع سانسور ها را بكار مي برند
رابطه قدرت با تاريكي و آزادي با     

سنجش اندازه نور،  محكي براي 
بيداري و استقالل  وجدان اخالقي 

قدرت از راه هاي سياسي و : است
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، 
تاريكي بر تاريكي مي افزايد به ترتيبي 

قي از واحدهاي كه وجدان اخال
باشند، حقوق اندازه گيري خود كه 

دازگيري ساخت غافل و واحدهاي ان
تابع  چنين وجداني .قدرت را بكار ببرد

و اوامر و نواهي قدرت گشته است 
براي . برابر دلخواهش، داوري مي كند

مثال، اسرائيل، در دهمين روز جنگ 
: جنايتكارانه اش، مدعي شده است
. جنگ با حماس جنگ با ايران است

حماس را ايران مسلح كرده است، 
نيازهاي ماليش را ايران برآورده است، 
. افرادش را ايران تعليم داده است

اسرائيل نمي تواند در اين جنگ پيروز 
شكست ديگري نظير شكست در . نشود

لبنان، براي موجوديت اسرائيل 
اين استدالل چگونه . خطرناك است

ممكن بود ساخته شود اگر فعاليتهاي 
دولتهاي اسرائيل و ايران و ديگر 
... دولتهاي منطقه و امريكا و حماس و
فاف شفاف مي بودند؟  و اگر فعاليتها ش

مي بودند، وجدان اخالقي، در 
روشنائي كامل، برخوردار از استقالل 

 وزنه هائي كه حقوق بودند، اخود، ب

عمل ها را وزن مي كرد و حكم خود 
زور بي محل و : را صادر مي كرد

حقوق با محل مي شدند و هريك از 
دو طرف، بر ميزان حق، با يكديگر 

بدين خاطر . رابطه بر قرار مي كردند
 كه اظهار كلمه حق در حضور است

سلطان جائر افضل الجهاد است و 
كوشش وسائل ارتباط جمعي در ابهام 
  . و تاريكي زدائي ارزشي بي بديل دارد

  فراواني واحدهاي توليدي و - 2
كوچك بودن آنها، يكي ديگر از 
. ويژگي هاي بازار رقابت آزاد است

اين ويژگي همان اصالت فرد است كه 
. ين سان بازگو مي شوددر اقتصاد ا

ليبراليسم آزادي فرد را قدرت فرد مي 
آزادي هركس : زيرا مي گويد. انگارد

آنجا تمام مي شود كه آزادي ديگري 
پنداري غافل . از آنجا شروع مي شود

است كه تنها زور حد معين مي كند و 
هرگاه آزادي هركس تا جائي باشد 
كه آزادي ديگري از آنجا شروع مي 

 فرد، با چند ميليارد فرد ديگر، شود،  هر
غير از زنداني . حد و مرز پيدا مي كند

شدن در اين زندان، فردها، در رابطه 
نتيجه اينست كه قوي . قوا، برابر نيستند

خود را ) قدرت(= تر ها  قلمرو آزادي 
فراخ و قلمرو ضعيف ها را تنگ مي 

در اقتصاد نيز، ويژگي فراواني و . كنند
هاي توليدي، كوچك بودن واحد

چرا كه وقتي اصل بر . متناقض است
روابط قوا است، پس قدرت اصالت 

اما قدرت بدون برخود افزودن، . دارد
متمركز و بزرگ شدن، پديد نمي آيد 

نخستين رابطه، به . و برجا نمي ماند
ضرورت، قدرت را از آن قوي تر مي 

از آن پس، او مي بايد دائم بر . كند
 قدرت منحل مي قدرت بيافزايد وگرنه

فرض كنيد از يك  مبادله، طرف . شود
. قوي نفع برد و طرف ضعيف زيان ديد

هرگاه نفع برنده، نفع را در افزودن بر 
منفعت خود بكار نبرد، بعنوان قدرت، 

هرگاه بكار برد، . خنثي شده است
واحد كوچك قوي بزرگ و واحد 

  . كوچك ضعيف كوچك تر مي شوند
 در برابر بدين خاطر است كه     

قدرت، تنها ايستادگي بر حق كار ساز 
اسرائيل از زمان تشكيل، چنانكه  . است

بمثابه قدرت  بطور مداوم بزرگ شده 
است و فلسطيني ها و تمامي دنياي 
عرب، با آنكه بكار مسابقه تسليحاتي 
مشغول بوده اند، بالنسبه ناتوان تر از 

هرگاه . زمان تشكيل اسرائيل گشته اند
يان بر حقوق خويش قيام مي فلسطين

كردند و مي ايستادند، اسرائيل پديد 
هر گاه رابطه ها، رابطه هاي . نمي آمد

حقوقمندها بايكديگر بودند، نازيسم 
بوجود نمي آمد و يهوديان و غير 
يهوديان، با يكديگر، بمثابه انسانهاي 

و اگر، . حقوقمند، زندگي مي كردند
ي مردم فلسطين  بر حقوق ملي خود م

ايستادند، در درون، انسجام خود را از 
دست نمي دادند و در گروههاي 
سياسي پرشمار، در برابر يكديگر نمي 

بدين قرار، اين رابطه با . ايستادند
قدرت متجاوز است كه مي بايد تغيير 

مردم فلسطين مي بايد بر حقوق : داد
ملي خود بايستند و اين حقوق مشترك 

 كشورهاي عرب رابطه با. فيه آنها باشند
و غير عرب، مي بايد بر اساس اين 

حقوق انساني . حقوق برقرار شوند

يهوديان را، بمثابه انسانهاي حقوقمند، 
در رابطه با اسرائيل، . محترم بشمارند

هيچ از حقوق ملي خويش، چشم 
براي دستيابي به حقوق ملي . نپوشند

خويش، بنا را بر رشد و توانمند شدن 
سيدن به هدف را بگذارند و زمان ر
در ايران و در . دراز مدت بدانند

كشورهاي گرفتار استبداد نيز، براي 
بازيافت استقالل و آزادي، مردم مي 

  .بايد همين روش را در پيش بگيرند
    يافتن تناقضهاي موجود در ديگر 
ويژگي هاي بازار رقابت كامل را بر 
عهده پرسش كننده گرامي كه 

  .     ي گذارمدانشجوي اقتصاد است، م
  

  :پرسش در باره نيروي محركه* 
  
   آيا مي توان يك  مسير مشخص - 1

جهت تحول عمومي و فعاليت نيروي 
محركه سياسي در جامعه اي مثل جامعه 
ايران استقرار حاكميت مردم ساالر  و 
برقراري آزادي و حفظ استقالل، بعنوان 
يك برنامه از پيش تعيين شده، ترسيم 

صه هاي اين مسير چيست؟ خا - 2كرد؟ 
نقش  4چه ابزاري مورد نياز است؟  - 3

 5آحاد مردم در مراحل مختلف چيست؟ 
پيشنهادهاي نيروي محركه سياسي  -

براي رسيدن خواسته هاي ذكر شده چه 
مي تواند باشد چگونه آن را بايد بيان 

  . نمود و به مردم شناساند
  

         :2 و 1پاسخ به پرسش هاي * 
  

خست ياد آور مي شوم كه از ميان      ن
مسيرها،  تنها يك مسير خط مستقيم و 
. سرراست است و آن مسير حق است

تمامي مسيرهاي ديگر، به نسبتي كه 
عمل از حق دور مي شود، كج و پر از 

هركس تجربه . پيچ و خم مي شوند
كند، به تجربه در مي يابد كه عمل به 
د حق، چون نياز به بكار بردن زور ندار

و اشكال گوناگون زور، از دروغ و 
و زور عريان كار ... نيرنگ و فريب و

برد پيدا نمي كنند، خط مستقيم يا خط 
  . عدالت، مسير عمل مي شود

      بدين قرار، از آنجا كه نيروي 
محركه سياسي عمل به حقوق ملي و 
حقوق انسان مي كند و طالب جامعه 
ايست كه رابطه ها را حقوق برقرار 

ند و رابطه جامعه ملي را با جامعه كن
هاي ديگر نيز حقوق ملي و حقوق 
انسان و حقوق جانداران و طبيعت 
برقرار و تنظيم كند، مسير پندار و گفتار 
و كردارش خط مستقيم و صد البته كه 

چرا كه نوع . از پيش قابل تعيين است
چرا كه . عمل، مسير را معين مي كند
 در خود وسيله هدف و اصل راهنما را

پس هم وقتي نيروي . بيان مي كند
محركه عمل به حقوق را برگزيد، مسير 
را كه راست راه حق است، تعيين 
كرده است و هم وقتي هدف را 
برخورداري جامعه ملي از حقوق ملي 
و اعضاي آن از حقوق انسان و 
جانداران و طبيعت آن از حقوق خود، 
انتخاب مي كند، انتخاب او در مسير و 

ز روشها و وسائلي كه بكار مي برد،  ني
  . بيان مي شود

استقالل و آزادي نه تنها از حقوق      
. ملي كه از حقوق هر انسان هستند

  شركت مردم در مديريت شورائي 
  

  3 در صفحه
  

 وقتي جنايت وسيله رسيدن به هدف مي شود
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جامعه خويش و استقرار واليت جمهور 
مردم، نياز دارد به استقالل قوه رهبري 

 گفتار هر انسان و آزادي او در پندار و
 تحقق اين دو حق و ديگر .ارو كرد

حقوق ملي و حقوق انسان و حقوق 
جانداران و طبيعت در همان حال كه 
هدف نيروي محركه سياسي است، 
عمل به آنها روشي است كه نيروهاي 
محركه سياسي و شركت كنندگان در 

حقوق هدفي . آن مي بايد برگزينند
نيست كه بدون عمل به آنها بتوان به 

  .ا رسيدآنه
    به يمن عمل به حقوق و ايستادن بر 
حق و فصل مشترك نجستن با 
زورباوران و زورگويان است كه يك 

  .  نيرو، نيروي محركه سياسي مي شود
بنا بر اين، گرچه در جامعه امروز 
ايران، بخشهائي از زنان و دانشجويان و 
دانشگاهيان و معلمان و بسا دانش 

انيان و آموزان وگروههائي از روح
كارگران و كارمندان و دهقانان و 
پيشه وران، در موقعيت آن هستند كه 
نيروي محركه سياسي بگردند،  اما تا 
وقتي كه حقوق بر شمرده را هدف و 
روش نكنند و به خود هويت مشخصي 
را ندهند، نيروي محركه سياسي نمي 
گردند و نمي توانند باني جنبش 

و همگاني براي بازيافت استقالل 
شركت . آزادي و ديگر حقوق بشوند

كنندگان در نيروي محركه سياسي مي 
بايد بهوش باشند كه دموكراسي هاي 

بلحاظ ارزش . غرب، ديگر الگو نيستند
اول شدن قدرت، هم از رهگذر سلطه 
اي سخت ويرانگر بر جايند و هم 
جنايتها كه بر جامعه هاي زير سلطه روا 

ردند و مي بينند، بسان موجها باز مي گ
سرزمين هاي اين جامعه ها را فرا مي 

 ميليارد دالر 500مصرف ساالنه : گيرند
مواد مخدر، نابساماني ها و آسيبهاي 
اجتماعي و افزايش ميزان جرائم و 
جنايتها و اين بحران اقتصادي كه پرده 
از استثمار بي رحمانه و فسادي با ابعاد 

الگوي ديگري ضرور . باورنكردني
شورائي كه وجدانهاي اداره : است

اخالقي هوشيار بر قرار شدن رابطه ها 
را بر پايه حقوق ممكن كنند و ميزان 
عدالت و توحيد اجتماعي متحول 
كردن نظام اجتماعي را به نظام باز و 

  .تحول پذير ممكن كنند
    بديهي است برنامه عمومي اي كه 
اين نيروي محركه سياسي مي تواند 

ز به شناسائي پيشنهاد كند، خود نيا
ستون پايه هاي استبدادي با تاريخي 

اين ستون پايه ها در . دراز دارد
دوران مرجع انقالب ايران شناسائي 
شده و تدابيري براي از ميان 
برداشتنشان سنجيده و به اجرا در آمده 

لذا،  تجربه گرانقدري در اختيار . اند
از ميان . نيروي محركه سياسي است

پايه ها و استقرار برداشتن اين ستون 
پايه هاي حقوق، دولت را حقوق مدار 

جامعه . و تابع جامعه ملي مي كند
برخوردار از حقوق نياز به برنامه رشد 
بر ميزان عدالت اجتماعي و تكامل 

دو دهه . واليت جمهور مردم دارد
تحقيق در باره مديريت شورائي، كار 
تهيه برنامه رشد را براي نيروي محركه 

از آن . سان كرده استسياسي، آ
تحقيق، عدالت اجتماعي انتشار يافته 

كتاب رشد نيز در انقالب اسالمي . است
 7 (503سرمقاله هاي .( انتشار يافته است

 در  )).1380 تير 18 (519تا  ) 1379آذر
آينده اي كه اميدوارم دور نباشد، 

با وجود . كتاب رشد نيز انتشار مي يابد

 مي كنم كه اين، در اين مقام، تأكيد
برنامه اي كه به جامعه پيشنهاد مي 
شود، مي بايد بر اساس شناسائي 
نيروهاي محركه و چند و چون آنها 

زيرا جامعه اي  برخوردار از . باشد
حقوق و در برگيرنده انسانهاي 
برخوردار از حقوق و مسئول و شركت 
كننده در مديريت، جامعه ايست كه 

ه ايجاد بتواند نيروهاي محركه اي را ك
مي كند، در خود و در جريان رشد، 

  چنين جامعه اي بر شمار و .فعال كند
اندازه و چند و چون نيروهاي محركه 
مي افزايد و براي فعال كردن آنها در 
جريان رشد،  بازتر و تحول پذير تر 

  .مي شود
      از آنجا كه انسان نيروي محركه 
ايست كه نيروهاي محركه ديگر را مي 

به اين كار را  و و فعال مي كندسازد 
د، نيروي كنيمن انديشه راهنما  مي 

محركه سياسي، بدون بيان آزادي 
بمثابه انديشه راهنما، واقعيت پيدا نمي 

ويژگي هاي بيان آزادي را بر . كند
انقالب اسالمي شماره  (شمرده ام 

 توقع آن نيست كه شركت ).698
كنندگان در نيروي محركه سياسي، بر 

دين و يا بر يك مرام باشند، اما يك 
ضرور است كه مرامها  ويژگي هاي 

اين .  بيان آزادي را داشته باشند
ويژگي ها آنها را از افتادن در بيراهه 
قدرتمداري حفظ مي كنند و 
پيوندشان با يكديگر را نا گسستني مي 

  .گرداند
     از آنجا كه وجدان اخالقي هر 

عه با انسان و وجدان اخالقي هر جام
وزنه هائي كه خود دارند و همان 
حقوق هستند، پندارها و گفتارها و 

معرفت بر كردارها را مي سنجند، 
حقوق ذاتي خود با هوشياري وجدان 

عمل به حقوق . اخالقي همراه است
ذاتي خويش حاصل فعال شدن 

 هرگاه پس. وجدان اخالقي است
ايرانيان نيز بخواهند چون گاندي از 

 ق و آموزشتادگي بر حايس) ع(حسين 
ديگري را بياموزند كه از ياد نبردن 
آزادي و آزادگي خويش است،  هر 
يك از آنها، در مقام گزينش انديشه 
راهنما و باور، آن را با محك استقالل و 
آزادي خود، با محك آزادگي مي 

اگر با آزادگي سازگار بود مي . دنسنج
.  دند و اگر نخواند، نمي پذيرنپذير

قرار، كار بزرگ نيروي محركه بدين 
سياسي بيدار و فعال گرداندن وجدان 
اخالقي هر انسان و وجدان اخالقي 

نه . ملي و وجدان اخالقي جهاني است
تنها بدين خاطر كه بدون بيدار و فعال 
شدن اين وجدانها، انسانها همچنان از 
استقالل و آزادي و ديگر حقوق 
خويش غافل مي مانند، بلكه جنبش 

اني بازيافت حقوق از راه عمل به همگ
تا وقتي .  حقوق، پديد نمي آيد

وجدانهاي اخالقي طبيعت خويش را 
بازيابند، وجدان اخالقي نيروي 
محركه سياسي مي بايد نقش  اين 

بطور روشن، . وجدانها را بر عهده بگيرد
در هر چهار بعد سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و نيز در مقام دفاع 

 حقوق جانداران و طبيعت ، هرپندار از
و گفتار و كرداري استبداديان و سلطه 
گران و سلطه پذيران را با محك 
حقوق بسنجد و جامعه را از نتيجه آن 

اين راه، راست راه سالم . آگاه كند
سازي وجدان ها و فعال گرداندن آنها 
و بناي جامعه اي مستقل و آزاد با 

  .اعضاي حقوقمند و در رشد است
  
   :3پاسخ به پرسش *
     

 ، 2 و 1   هرچند در پاسخ به پرسشهاي
 پرسش نيز پاسخ داده ام، در به اين

مقام پاسخ به اين پرسش، نكات ديگري 
  :را نيز يادآور مي شوم

 بنا بر اين كه هدف و روش، –3/1
استقالل و آزادي و حقوق هستند، 
محل عمل نيروي محركه سياسي، 

.  ن مردم استبيرون مردم نيست، درو
و بنا بر رهنمودي كه ايستادگي بر حق 
است، نيروي محركه سياسي نمي تواند 
گروه هاي زورپرست وابسته را در بر 

الجرم مستقل از رژيم .  گيرد
استبداديان و گروههاي زور پرست و 

  .نيز هر قدرت خارجي است
چون محل عمل اين نيرو درون  –3/2

 پس مي بايد، درجامعه ملي است، 
اي بنگرد كه جامعه خود، بمثابه وسيله 

. مي خواندبه جنبش همگاني ملي را 
بدين قرار، شركت كنندگان در آن، 
در همان حال كه بخشي از جامعه 
هستند،  بمثابه نيروهاي محركه، نقش 

اين .  وسيله را نيز به خود مي دهند
نوع رابطه شركت كننده در نيروي 

 ستون فقرات ازرا آن محركه ، 
  چرا .ستبداد جديد شدن باز مي داردا

همواره رابطه نيروي محركه كه 
سياسي با مردم، رابطه خادم با مخدوم 

از اين منظر كه در .  مي ماندباقي 
انقالب ايران بنگريد، مي بينيد، تا رفتن 

 از ايران، مردم فعال و خالق شاه سابق
. و رهبري خادم و مردم مخدوم بودند

واليت «يني بر از اين رو، آقاي خم
و رهبري با مردم است » جمهور مردم

و ميزان رأي مردم است، تأكيد مي 
از آن پس، مي بايد مراقبت مي . كرد

اما اين . شد كه رابطه تغيير نكند
مراقبت، نه پيش از رفتن شاه و نه پس 
از رفتن او و بازگشت آقاي خميني و 

نتيجه . همراهان به ايران، انجام نگرفت
رهبري .   رابطه تغيير كرداين شد كه

مخدوم و مردم خادم و بسا وسيله او 
براي آنكه فاجعه تكرار نگردد،  . شدند

از آغاز تا پايان، نيروي محركه سياسي 
مي بايد همواره وسيله باقي بماند و 
هدفش استقالل و آزادي و حقوق 

  .باشد
آيا ممنوع شدن بكار بردن زور   - 3/3

سي، براي از سوي نيروي محركه سيا
جلوگيري از از خود بيگانه شدنش در 
. هيأت حاكم بر كشور، كافي است؟ نه

در انقالب ايران، از مردم خواسته شد 
با اين . به سربازان گل هديه كنند

ساخته شدند » نهادهاي انقالب«وجود، 
بدست » س.ژ«و پاسداري از انقالب به 

درس تجربه اينست كه . ها سپرده شد
 بايد روشهاي نيروي محركه مي

خشونت زدائي را در خود و در جامعه، 
وسيله كاستن از بار زور در رابطه ها 

به ترتيبي كه جنبش همگاني .  كند
فرآورده و ببار آورنده فرهنگ آزادي 

مي تواند از اين جا شروع كند . بگردد
كه روشهاي زورمدارانه استبداديان را 
نقد و اين نقد را با پيشنهاد روشهائي كه 

ويراني را به حداقل و سازندگي را به 
به . حداكثر مي رسانند، همراه كند

ترتيبي كه وجدان همگاني امكان 
آگاهي از وجود راه حلها بر وفق 
استقالل و آزادي و ديگر حقوق را 
بيابد و خواستار عملي شدن اين راه 

  .حلها بگردد
 با توجه به اين امر كه راه حل –3/4

آزادي و ديگر سازگار با استقالل و 
حقوق ، با راه حل قدرتمدار ها، 
نايكسان است، آگاه شدن و آگاه 
كردن از نقش تعيين كننده استقالل و 
آزادي و برخورداري از ديگر حقوق 
در زندگي، در شمار نخستين كارها و 

به ترتيبي كه . مهمترين آنها است
جامعه دريابد تا وقتي اعضاي آن، 

زله يك جمع  بمثابه افراد و جامعه بمن
از استقالل و آزادي و حقوق خويش 
برخوردار نباشند، توانش در توليد 
نيروي محركه كم و توانش در بكار 
بردن اين نيروها از آن نيز كمتر و 
ميزان تخريب اين نيروها در افزايش 

حاصل آن ناتواني و اين . است
تخريب، فقر و قهر روز افزون است كه 

نند ريشه حيات ملي را مي توا
  .بخشكانند

 هراندازه نيروي محركه سياسي، –3/5
انديشه و گفتار و كردار خود را شفاف 
كند، بهمان اندازه از تبديل شدنش به 

تجربه . هيأت حاكم جلوگيري مي كند
هاي روزانه بكار نيروي » كارنامه«

هم بلحاظ . محركه سياسي مي آيد
بيدار و فعال نگاهداشتن وجدانهاي 

 نظر شناساندن قدرت اخالقي و هم از
نياز استبداديان به . پرستان به جامعه

گروگانگيري و محاصره اقتصادي و 
 ساله مي گويند شفاف 8باالخره جنگ 

كردن فعاليتهاي دولت، چه رسد به 
نيروي محركه، تا كجا مي تواند در 
جلوگيري از بازسازي استبداد، مؤثر 

  .باشد
 نگاه داشتن نيروي محركه در –3/6

 وسيله، جامعه نياز بدان دارد وضعيت
كه اين نيروي محركه همواره در 

به سخن  . جامعه و درخدمت آن بماند
 اين قاعده را در ويژگي هاي –ديگر 

جبهه سياسي، با تفصيل توضيح داده ام 
 ، بهنگام تحول و در زمان بناي -

دولت حقوقمدار، نيروي محركه 
سياسي نمي بايد محل خود را در 

و در دولت محل عمل جامعه ترك 
هرگاه آقاي خميني به عهد . بجويد

خود وفا مي كرد و كار را به جائي 
دولت مطلقه : نمي رساند كه بگويد
واليت مطلقه (خودكامه يعني من 

، سومين جنبش مردم ايران در )فقيه
طول قرن، به نتيجه انجاميده و واليت 

اين . جمهور مردم استقرار جسته بود
دم است كه نيروي بار، بر عهده مر

محركه سياسي را در خود نگاه دارند و 
در همان حال، تمام ارزش را براي 
تصدي دولت قائل شوند تا كه كساني 
آن را اداره كنند كه به استقالل و 
آزادي و حقوق ملي و حقوق جهاني و 
حقوق انسان و طبيعت و جانداران باور 

  .داشته باشند
  

   :4پاسخ به پرسش * 
  

آحاد مردم را مرحله مبارزه     نقش 
بنا بر اين كه واليت با : معين مي كند

جمهور مردم است، پس آحاد مردم 
مسئول هستند و مي بايد به حقوق خود 
عمل كنند و بر وفق آنها، در اداره 

با . شورائي جامعه خود شركت نمايند

وجود اين، بنا بر اين كه مبناي انديشه 
عيت و عمل، واقعيت بايد باشد، واق

اينست كه تا برخورداري جامعه از 
انديشه راهنما كه بيان آزادي بايد باشد 
و پيدايش وجدان همگاني بر هدف و 

 و سالم و فعال – به شرح باال –روش 
شدن وجدانهاي اخالقي، اين نيروي 
محركه است كه مي بايد از جامعه، در 
تحمل درد و رنج مبارزه با استبداد 

در اين مرحله، . وابسته، نمايندگي كند
نيروي محركه سياسي نياز به سالم و 
فعال كردن وجدانهاي اخالقي دارد به 
ترتيبي كه جامعه در برابر مقاومتي كه 
نيروي محركه سياسي در برابر استبداد 
حاكم مي كند و مشقاتي كه تحمل مي 
. كند، زمان به زمان، حساس تر بگردد

مسائلي را موضوع فعاليت كردن كه 
 جمهور مردم هستند، بنوبه خود، مسائل

جامعه را حساس تر و به حمايت از 
نيروي محركه سياسي راغب تر مي 

  . كند
     از زماني كه وجدان جمعي رأي به 
جنبش همگاني داد، آحاد مردم سه 
مسئوليت بسيار مهم را مي بايد بر عهده 

  :گيرند
  

   :5پاسخ به پرسش* 
  
 شركت در جنبش همگاني براي –5/1
ست يابي به هدف و در همان حال، د

بي محل كردن خشونت و نا ممكن 
كردن حضور و عمل قدرتهاي خارجي 
چه از راه استبداد حاكم و چه از راه 

  . گروههاي زورپرست وابسته
 با درس گرفتن از تجربه انقالب، –5/2

بي نقش كردن گروههاي زورپرست، 
به ترتيبي كه به دنبال پيروزي، كشور 

شونت نگردانند، آحاد مردم را عرصه خ
مي بايد به دوران مسئوليت شناسي و 
فعاليت خود پايان ندهند و به دنبال 
پيروزي جنبش، فعل پذيري را روش 

اين مسئول و فعال ماندن و . نكنند
شركت در استقرار دولت حقوقمدار و 
مردم ساالر، تضمين كننده بي محل 
شدن خشونت و گروههاي خشونت 

 اين، مانع بازسازي شدن طلب  و بنا بر
  .ستون پايه هاي استبداد است

 مراقبت از نيروي محركه سياسي –5/3
براي آنكه وسيله مردم باقي بماند و 
دولتمدار نگردد و با جامعه رابطه 

برقرار ) مردم(و خادم ) دولت(مخدوم 
در خور يادآوري است كه در . نكند

فرانسه و انگلستان و امريكا، در پايان 
 مردم اين  اگروم جهاني،جنگ د

كشورها، مانع از آن نمي شدند كه 
نيروي محركه سياسي دولت را قبضه 
كند، سرنوشتي بهتر از سرنوشت ايران 
بعد از پيروزي انقالب، پيدا نمي 

  .كردند
     پرسش كننده مي داند كه در 
گفتگو با راديو آزادگان، چندين نوبت 
در باره نيروي محركه سياسي و نقش 

 صحبت كرده ام و به دنبال به آن
پايان بردن گفتگو در باره راه حل 
اقتصاد ايران، گفتگو در اين باره را از 

و اين شماره در . سر خواهم گرفت
چه بايد "واقع مكمل سرمقاله هاي 

 26 ،535شماره( ميباشد "كرد 
 9 ،540وشماره 1381فروردين 
و بديهي است در )  1381ارديبهشت 
  . خواهم نوشتاين باره، باز

  
  
  
  

 وقتي جنايت وسيله رسيدن به هدف مي شود



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

  1387  بهمن 13 دي  تا   30      715 شماره 2009   فوريه  1  ژانويه   تا  19 ا ز

 

وقتي زوار رژيم در 
مي رود، مأمورانش 

عامل  و خودكامه
شتاب گرفتن انحطاط 

  :   آن مي شوند
  

كوكتل مولوتف اندازان 
  :چه كساني هستند 

  
خبرگزاري بازتاب چندي قبل از  ●

گسترش حمالت با كوكتل مولوتف در 
البته در خبر اشاره به  .ايران خبر داد 

وتف به يك پمپ حمله با كوكتل مول
. بنزين در خيابان پاسداران شده بود 

واقعيت اينست كه حمله به مغازه بنتون 
با اين احتمال كه متعلق به . شد

بر اثر آتش . ها باشد» صهيونيست«
سوزي، ساختمان آتش گرفت و 

  . سوخت
اما به راستي چه كساني در ايجاد     

يا مشغولند؟ آبحران در داخل كشور 
 بحران سازان بين المللي  باكساناين 

  ؟ارتباط دارند
در زير به معرفي نهاد متولي بحران     

سازي در داخل و خارج از كشور مي 
كه امرپردازيم در اين رابطه تنها به دو 

طي دو هفته اخير اتفاق افتاده است 
  .اشاره مي شود 

  
  : خبر اول ●
  

عصر ايران در رابطه با حمله به       
:  عربستان خبر داددفتر هواپيمايي

دقيقا همزمان با آغاز عمليات هوايي 
 به كشور ي حاجي ايران103بازگشت 

كه توسط هواپيمايي جمهوري اسالمي 
و هواپيمايي سعودي صورت مي گيرد، 
گروهي ناشناس، در يك اقدام شبانه، با 
كوكتل مولوتف به دفتر هواپيمايي 

د و مي كننسعودي در تهران حمله 
فيلم از اين اقدام به سپس با تهيه 

 كه در مي دهنداصطالح انقالبي، بيانيه 
سازش اخير رژيم نامشروع «اعتراض به 

آل سعود با اشغالگران قدس شريف در 
برادران «، »رابطه با طرح صلح عربي

، به اين دفتر حمله »مجاهد مسلمان
كردند و در نهايت دفتر هواپيماي 

 ! »در آتش قهر الهي سوخت«سعودي 
رات داخل گيومه از بيانيه اين عبا(

  ).گروه است
همانگونه كه در خبر باال ديده مي     

 »برادران مجاهد« حمله شبانه ،شود
شبيه حمله اي بود كه در دوران سعيد 

 به اتوبوس »برادران« برخي از ،امامي
  .بازرگانان امريكايي حمله كردند 

ن شب برادران پس از حمله آدر      
ن فيلم و آگانان از به اتوبوس بازر

دند كه تصوير اتوبوس كرعكس تهيه 
بازرگانان در ان روزها تصوير روي 

وي جلد مجله عاشورا بود كه از س
 آن وزارت اطالعات تنها سه شماره

  .منتشر شده بود 
برادران «در اين حمله شبانه      

 مي شود كه اعالم مشاهده »مجاهد
كرده اند از اين حمله كه با كوكتل 

 فيلم برداري انجام داده اند، لوتف مو
كرده اند تا احتماال براي برادران ديگر 

  .موزشي برپا نمايند آكالس 

  
   : خبر دوم●
چند روز بعد، حمله به باغ قلهك را،    

 نقل ين چنين ايران  عصر ايگر،بار د
 نفر 50 تا 40 ين افراد كه بينا: كرد 

 را بر فراز باغ ينهستند پرچم فلسط
 يشهبه اهتزاز درآورده اند و شقلهك 

 باغ قلهك ي اغلب ساختمان هايها
 است يسكه در اشغال كشور انگل

 شكسته ين خشمگيانتوسط دانشجو
 .شده است

 پس از آنكه باغ ي ساعاتياندانشجو...
قلهك را در تصرف خود داشتند و در 
آن به اقامه نماز و قرائت دعا 

 از آن يسپرداختند، با مداخله پل
 حاصله از يبر اثر تنش ها. شدندخارج 

 يان از دانشجوي تعداديداد، روينا
مجروح شدند كه توسط آمبوالنس ها 

 . منتقل شدنديبه مراكز درمان
 ي ميگر دي در مطلبيران     عصر ا

 كه ينجاستتاسف آور ا : يسدنو
 تصرف ي زده، برايجان هياندانشجو

 يس كه با پليسباغ، نه با ارتش انگل
 يب شدند و پس از آسري درگيرانا

 ملك شدند ينرساندن به آنها، وارد ا
 ي به چشم ميسي پلير، از تصاويكيدر (

خورد كه بر اثر اصابت كوكتل 
 )مولوتف، لباسش آتش گرفته است

 با كوكتل ي      اما دانشجو سر وكار
 باشد و يجي بسينكهمولوتف ندارد مگر ا

 كه يم دانيما م.  وابسته به سپاهيا
 يج بسيا يج مقاومت بسيا يج بسييروهان

 يروهاي مجموعه نير زييدانشجو
 سپاه پاسداران هستند كه در ينظام

 با نام يات دست به عمليازمواقع مورد ن
 به بعد 58 سال از زنند كه يدانشجو م
 يان گونه دانشجوين با ايرانمردم ا

 آشنا هستند 
 را اشغال يكا كه سفارت امريي همانها-

 كردند 
 خواستند سفارت ي كه مييها همان-

 . سابق را اشغال كنند يشورو
 راه ي كه انقالب فرهنگيي همانها-

 انداختند 
 تهران به يابانهائي كه در خيي همانها-

 كردند  و به يجوانان و زنان حمله م
  يدند پاشي ميدصورت آنان اس

 ي كه به كتابخانه ها حمله ميي همانها-
ا را به كردند و با كوكتل مولوتف آنه

  كشاندند ياتش م
 ي كه در زندانها و دادستانيي همانها-

 كردند و يها مبارزان را شكنجه م
 انداختند و يطناب دار به گردن آنها م

 كردند ي خالص شركت ميردر زدن ت
. 

 يروهاي در واقع ن»ياندانشجو «ين    ا
 هستند كه بخاطر داشتن ينظام
ه  وارد دانشگايمه به صورت سهيازاتامت
 ي شوند و بعد به عنوان دانشجويم
 يجاد و ايان به سركوب دانشجويجيبس

 . پردازند يبحران در كشور م
 رابطه دانشجو با كوكتل ي     به راست
 يجي بسيان  دانشجويست؟مولوتف چ

 ي ميهكوكتل مولوتف را  از كجا ته
 به جز يان دانشجوين اياكنند؟ آ
 وابسته هستند كه يي به جاييدانشجو

 سازمان يت آن ما را از هوياننش
  كند ؟ي آگاه ميدهندگان واقع

 توجه يران از عصر ايگر دي به خبر●
 يتهكم:  دهدي سرنخ را به دست ميدكن

 يساز انگل:  باغ قلهكيآزاد ساز
 آزاد يتهعضو كم. يمزهرچشم گرفت

 باغ قلهك درخصوص اهداف يساز
 تصرف چند ي برايجي بسياندانشجو

ر شب گذشته ساعته باغ قلهك د
 در گفتگو يو.  را ارائه كرديحاتيتوض

 گرفتن زهرچشم يرانبا خبرنگار عصرا
 هدف ين تري را اساسيساز دولت انگل

 ياناز تصرف باغ قلهك عنوان كرد و ب
 شب گذشته ياقدام انقالب: داشت
 داشت كه يام پ2 يجي بسياندانشجو

 نخست به دولت انگلستان بود و با يامپ
ان فهمانده شد كه  حركت به آنينا

 نكنند يهاگر خودشان باغ قلهك را تخل
 در ي انقالبيهو پس ندهند هنوز روح

 باغ را ين وجود دارد كه ايرانمردم ا
 .ياورنداز چنگ آنان در ب

 حفظ آثار ياد مقام مسوول در بنين    ا
 يد دفاع مقدس تاكيو ارزش ها

 سه شنبه ي دوم حركت انقالبيامپ:كرد
كشور بود تا آنان شب به مسووالن 

 ي آزاد سازي خود را برايگيريهايپ
 تر دنبال كنند تا به يباغ قلهك جد

 . خدا باغ قلهك پس گرفته شوديدام
 با يجي بسي    در خبر باال دانشجو

 خود را ي نشاني وابسته دولتيخبرگزار
 مقام ينا:  گونه مشخص نمود ينا

 حفظ آثار و ارزش يادمسوول در بن
 يا كرد افراد يد تاك دفاع مقدسيها

 از افراد حمله كننده به سفارت يبرخ
 حفظ آثار و ياد وابسته به بنيسانگل

 ه دفاع مقدس هستند كيارزش ها
 وابسته به سپاه پاسداران و ياد بنينا
 . باشند ي ميد شهيادبن

 ين رسد كه اي به نظر مينجا    پس تا ا
گروه حمله كننده با كوكتل مولوتف 

 حمله كننده به روهاييمانند همان ن
 يات هستند كه از عمليماييدفتر هواپ

 هم كرده اند ي برداريلم خود فيانقالب
 خط امام و يانو همه آنها مانند دانشجو

 ها همه يحمله كنندگان به كتابفروش
 يي دارند و آنهم جار جا آبشخويكاز 
  حفاظت ي كه مدعي به جز نهاديستن

سپاه  يعني انقالب است ياز دستاوردها
 .پاسداران 

  نهاد ين كه همينجاست      جالب ا
 يت استبداد واليحافظ دستاوردها

 ين كه در اي ايه در اطالعيهمطلقه فق
 ير در گي اليشمورد انتشار داده عبا
 خواهد ي كه ميكرده است و در حال

 كه كار ما نبود، خود را لو داده يدبگو
 هم از بركات جهل و يناست كه البته ا

 روابط و ياسي مسئوالن سينادان
 . نهاد است ين ايعموم

 سپاه به نقل از يه    در اطالع
 : مهر آمده است يخبرگزار

 يچگونهورود به باغ قلهك ه...     «
 حركت ين به سپاه نداشته و ايارتباط

به صورت خودجوش و در اعتراض به 
 يات در قبال جنايسعملكرد دولت انگل

 از يتحما و يونيستي صهيم رژيانهوحش
 ي مردم مظلوم و بيمقاومت اسالم

 ».  استيرفتهدفاع غزه صورت پذ
 يات با اشاره به عمليه اطالعين    ا
 رسانه ي مسموم برخيغات و تبليروان
 حادثه به ين در انتساب اي غربيها

 فرمانده كل سپاه يرسخنان اخ
 يجپاسداران در جمع مسئوالن بس

« : كرده استيد كشور تاكييدانشجو
 و برخورد هوشمندانه ، يزيلم ستظ

 ها و ياست با سيعالمانه و انقالب
 از ي، و ضد بشري استكبارايرفتاره

 در يانجمله آنچه هم اكنون جهان
 و غزه شاهد آن هستند، از ينفلسط

 و ي انقالب اسالمي ذاتيخصلت ها
 به يران ايد بارز ملت رشي هايژگيو

 ».  روديشمار م
 سپاه و صادر ي    مسئوالن روابط عموم

 پندارند كه ملت ي ميهكنندگان اطالع
 شوند كه ي مانند آنها متوجه نميرانا

در « خود آورده اند كه يهدر اطالع
 يان فرمانده سپاه با دانشجويدارد
و به »  ....ير اخي  در روزهايجيبس

 آورند كه ي را ميدنبال آن،  جمله ا
 يجي بسشجويان دانين كند ايمعلوم م

.   دست سران سپاه استمهارشان در
 كنند كه ي همانگونه  عمل ميزامروز ن

بحران :  كردنديسالها به نام دانشجو  م
 يت به دستور سران سپاه و در نهايساز
 .يه مطلقه فقيتوال

  
حاكميت دوگانه در رژيم 

  :بازتوليد مي شود
 
، فرارو گزارشي در 87 دي 14 در ◄

 و بستن باره آتش زدن فروشگاه بنتون
  : هاي آن، انتشار داده استشعبه

 گذشته با شدت گرفتن موج هفته    
 هي عللياعتراضات به حمالت اسرائ

 از شعب فروشگاه بنتون يكيمردم غزه 
 در نيا.  شدقيدر تهران طعمه حر

 ي است كه تاكنون منابع رسميحال
 وجود اي ي آتش سوزني بودن ايعمد

 در فروشگاه ي آتش سوزني بيارتباط
 به ليتراض به حمالت اسرائبنتون و اع

 . نكرده اندديي تااغزه ر
 ني حال چند روز پس از اني ابا    

 ي از فروشگاه هاگريماجرا سه شعبه د
در تهران تا شامگاه پنجشنبه از » بنتون«

 ي انتظاميروي اداره اماكن نيسو
 .پلمب شد

 بستن ي از جمله علت هاي خبرمنابع   
آن  بودن يستيونيشعب بنتون را صه

 است كه ي در حالنياعالم كرده اند ا
 ني ايبازهم تاكنون منابع رسم

 كرده بي و نه تكذدييموضوع را نه تا
 .اند
 نبودن بنتون به اي بودن وابسته     
 ها از سال گذشته در آستانه ستيونيصه

 شعبه آن در تهران و نيافتتاح نخست
 به رانيدر ا»  بنتونانويلوچ«حضور 

 .  شدليد جنجال بزرگ تبكي
 بنتون طراح انوي خبر سفر لوچانتشار    

 به تهران و مطرح كردن يائيتاليمد ا
 و زبانينام شهردار تهران به عنوان م

 بنتون سال گذشته در يطرف گفتگو
 شب شهادت امام ي هايآستانه عزادار

 ستاد ينترنتي اتي توسط ساانيعياول ش
مبارزه با قاچاق كاال و ارز آغاز شد؛ 

 الهام، نيمحس نظر غالريكه ز يستاد
 ي دادگسترري دولت و وزيسخنگو

 . شودي اداره مران،يا
 سفر و ني دنبال انتشار خبر ابه   

 يها  رسانهي در پي پيگزارش ها
وابسته به دولت، مشاور شهردار تهران 
اعالم كرد كه كار آقاى بنتون لباس 

 هاى شهيما كارى به اند«: است و گفت
 از مي مى خواه فقطمي ندارشانيا

 م؛ي استفاده كنانيرانيتخصصشان براى ا
 شىاز چاقو هم مى توان براى آدم ك

استفاده كرد و هم مى توان با آن 
 ».جراحى كرد

 ي روابط عمومري سارتور مدكويفدر   
 نيز در ايتالي بنتون در ايفروشگاه ها

اين باره چه آن زمان و چه در زمان 
 در آتش گرفتن شعبه فروشگاه بنتون

 گروه كيگروه بنتون «: تهران گفت
 اش ي است كه دغدغه اصلي المللنيب

 120ما در . استيپوشاك است نه س
. مي شعبه دارايكشور مختلف در همه دن

 كشورها نياهداف مان را هم در ا
 تا مي شكل داده اي مسائل اقتصاديرو
 ».ياسيس

 ني هم گزارشگران احي توضني ااما    
نكرد و آنها در پاسخ ها را قانع  رسانه

 از فروشگاه هاى كىيبنتون «: نوشتند
 سيكه رئ...  اى پوشاك است رهيزنج
 ني و عده اى از اعضاى ارهي مدأتيه

 و از اعضاى البى هودىيشركت 
 پا گذاشتن ايآ...  ها هستندستيونيصه

 و كسب رانيبه فروشگاه بنتون در ا
سود و خروج پول از كشور در قبال 

 هودىيها و برندهاى  كارتل جيترو
 »؟.. استحيصح

 گذشته جنجال به راه افتاده بر سال   
 نبودن بنتون و اي بودن ستيونيسر صه

 پس از آن به طور ي شهردارتيحما
 ي جمهورريموقت پايان يافت كه سف

 را در ذيل يحاتي توضايتالي در اياسالم
يك مقاله درباره حضور بنتون در 

 .ايران ارايه كرد
 تهران رياس اعالم زهره وند، سف اسبر   

 بنتون كه از انويدر رم، آشكار شد لوچ
 نام »ستيوني صهاردريليم«او به عنوان 

 راني شد، به وساطت سفارت ايبرده م
 دولت يدر رم و در ادامه برنامه ها

 ي هاي گذارهي جلب سرمايبرا
 ريسف.  به تهران سفر كرد بوديخارج

 در ني پس از اي چندايتالي در ارانيا
 »ياختالف با منوچهر متك« آنچه يپ

 . فراخوانده شدايتاليخوانده شد از ا
 آغاز حمالت ي وجود در پني ابا    

ال گرفتن موج  اسرائيل به غزه و با
اعتراضات مختلف در ايران نسبت به 

 نام بنتون يك بار ان،ينيكشتار فلسط
ديگر با بستن شعب آن بر سر زبان 

 .افتاد
 است كه سعيد ليالز ي در حالاين   

كارشناس اقتصادي و سياسي بر سر 
 يزبان افتادن دوباره نام بنتون را ب

ارتباط با آغاز حمالت اسرائيل در غزه 
 .  دانديم

:  گويدي در اين باره به فرارو ماو    
 فروشگاه و بستن ني آتش زدن اشهير«

 ها و ستيوني اش به صهيآن وابستگ
 اساسا  چونستي حرف ها نلي قبنيا

 متعلق به ميي ندارد كه بگوني دهيسرما
.  استسميوني صهاي و تياسالم، مسح

 اي و دهي پدي به طور كلي دارهيسرما
  . استني دي كامال زنده و بيموجود

 بازگشت دوباره اي قضاني اي اصلشهير
در .  استراني دوگانه در اتيبه حاكم
 هي كه دولت از بق1384 تا 72 يسال ها

 از ي جدا شده بود برخعناصر حكومت
 امي ارسال پقيعناصر حكومت از طر

 ن كه اكنون هم نمونه آن را با بستيها
 داشتند منظور يبنتون شاهد هستيم سع

در آستانه  .و نظر خود را تثبيت كنند
 دوره انتخابات ني دهميبرگزار

 ها امي پشي شاهد افزاي جمهوراستير
 كه به طور مثال ميذكر شده هست

 از قي طرني را به ابي رقيداهايكاند
 ». به در كننددانيم

 نماي ساي سوال كه آني با طرح ااو    
 ها ستيوني هم متعلق به صهيجمهور

: دي گويبود كه آتش گرفت م
 در ياسي سي هااني جريمتاسفانه برخ«

 آنكه در عالم يداخل كشور به جا
 قي از طراي گفتگو قي از طراي استيس

ف بزنند و  حرگريكدي با يصندوق را
 كنند در پشت صحنه ييقدرت نما

 آورده ي روي اقداماتنين به چاستيس
 ».اند
 درباره اثر اين گونه برخوردها ليالز   

 هاي ي گذارهي سرمازاني ميبر رو
اساسا در «:  در كشور مي گويديخارج

 در كار ي خارجي گذارهيكشور سرما
 اكنون نگران مينبوده است كه بخواه

 اتفاقات آثارش نيا. مي آن باشديتهد
 زي ناچاري بسراني در اهيبر جذب سرما

 جذب راني در ايزياست چون ما چ
 ونيلي م003 تا 200 يسال .مي كردينم

 كه ي كشوري براهيدالر جذب سرما
 دي با كاهش شدي اش وقتيدرآمد نفت

 روبرو هستيم با كمال تاسف به متيق
.  استي رسد شوخي دالر مارديلي م40

 در ري اخير سال هاضمن آنكه د
 گاه چي گذشته هي با سال هاسهيمقا

 ود از ورشتري حد بني تا اهيخروج سرما
 اتفاقات ني انيآن نبوده است، بنابرا

 ي كشور ما نمي روي روشنياثر اقتصاد
 ي روشياصال با چشم انداز پ  .گذارد
 در راني كه استمي ندواري وجه امچيبه ه

  ».جذب سرمايه موفق باشد
  

  5 هدر صفح

 ي همگانيگخودكام
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كفن پوشان ديروزكجايند 
  و به چه كار مشغولند؟

  
 ديماه زماني بود كه الهام 4روز ◄ 

  معروف، سخنگوي حكومت احمدي 
صحبت از مهمتر بودن حكومت نژاد،  

 اسالمي از جان امام زمان گفته بود ، 
پنداري با آگاهي از نبودن كفن 
پوشان،  با خيالي راحت، هشدار مي 

ن در برابر داد كه اگر امام زما
قرار گيرد، اعدام » حكومت اسالمي«

  !خواهد شد
   آيا اگر اين جمله را فردي ديگر از 
گروهي ديگر مي زد، همچنان زنده 

  بود؟ 
   از سه سال گذشته كه احمدي نژاد 
بر سر كار آمده است با وجود اينكه 
برخي از آيات عظام در باره توهين به  

 اما امامت و واليت سخن ها گفته اند
گويا تخم كفن پوشان را ملخ خورده 

  .است و از انان خبري نيست كه نيست
    از زمان اعالم بي ارزشي جان امام 

، تا به »حكومت اسالمي«زمان در برابر 
حال به اين نكته فكر مي كردم كه به 
راستي اين كفن پوشان به كدام 
سوراخ خزيده اند و چرا صدايشان در 

آيت اهللا  « كه  چرا زماني. نمي آيد 
مكارم شيرازي فرياد وا اسالما » العظمي

سر داد كسي كفن نپوشيد ؟ چرا چند 
هفته قبل كه آيت اهللا صافي گلپايگاني 
گريه كرد و به امام زمان در مورد 
جريان قرآن بردن با دف نوازي در 
سازمان ميراث فرهنگي سخن گفت 

  كسي كفن نپوشيد؟
جه شدم     بعد از مدتي فكر كردن متو

كه اي بابا كفن پوشان هر كدام در 
مقامي هستند و فرصت اين را ندارند 

  .كه دوباره بيايند و كفن بپوشند 
از كفن پوشان معروف كه بررسي 
كردم اسامي برخي ها را در زير مي 

  :آورم 
 احمدي نژاد كه زماني از كفن -1

پوشان معروف خيابانهاي تهران بود اما 
جمهوري رسيده اينك به مقام رياست 

  .است و فرصت كفن پوشي ندارد 
 الهام كه خود زماني از جمله سران -2

كفن پوش بود به خصوص زماني كه 
در كنار همسر مكرم كفن مي پوشيدند 
اما او هم اكنون به دليل مشغله فراوان 
فرصت كفن پوشي ندارد  زيرا 
:  همزمان به كارهاي زير مشغول است

ر دادگستري عضو شوراي نگهبان و وزي
و سخنگوي دولت و عضو شوراي 
سرپرستي خبرگزاري ايرنا و نماينده 
رييس جمهور در ستاد مبارزه باكاالي 
قاچاق و ارز و استاد دانشگاه حقوق و 
علوم سياسي و عضو شوراي سردبيري 
نشريه يا لثارات الحسين و عضو 
كميسيون تدوين برنامه پنجساله و عضو 

  . ..شوراي عالي جوانان و 
 فاطمه رجبي از كفن پوشان معروف -3

دوره خاتمي و هاشمي كه در حال 
حاضر استاد دانشكده خبر است كه 
چندي است توسط دانشجويان اخراج 
شده است وي هم اينك  ملتزم ركاب 
احمدي نژاد در سفرهاي استاني است 
و نيز همسر الهام  است و فرصت كفن 

  .پوشي ندارد 
فن پوش و  حاجي بخشي از سران ك-4

مسلح كه هميشه پاي ثابت كفن پوشي 
در خيابانهاي تهران بود اما هم اينك 
مشغول گاوداري بزرگي است كه 
صدقه سري كفن پوشي به دست 

  .آورده است و فرصت ندارد 
 مجتبي ذوالنور  از كفن پوشان -5

هميشگي كه فعال هم سردار سپاه است 
و هم فرمانده تيپ امام صادق و هم 

ام نمايندگي واليت فقيه در قائم مق
  .سپاه پاسداران 

 بزم پاش نيز از كفن پوشان معروف -6 
اما اينك به مقام مدير عاملي . بود

  .شركت سايپا رسيده است 
 حسين اهللا كرم  سردار سپاه از -7 

بزرگان كفن پوشي كه هم اينك به 
دليل مقام وابسته نظامي ايران در 

ي بوسني هرزه گوين فرصت كفن پوش
  . را ندارد 

 مسعود ده نمكي از كفن پوشان -8 
خيابانهاي تهران كه هم اينك در حال 
كار كارگرداني فيلم ها در باره ايام 
جنگ  است و فرست ندارد كه در 

  .ميان كفن پوشان حضور داشته باشد 
 فرج اهللا مراديان سردار سپاه -9 

پاسداران از كفن پوشان معروف كه 
زمان و شهدا مي زد همواره دم از امام 

اما اينك به دليل دارا بودن مقام 
فرماندهي فرصت شركت در تظاهرات 

  .كفن پوشي را ندارد 
 مهدي حسين زاده  از سران كفن -10 

پوش كه به دليل دارا بودن مقام 
عضويت در شوراي مركزي انصار 
حزب اهللا از حضور در خيابانها اجتناب 

  .مي كند 
ماني جزء  صادق اشك تلخ هم ز-11

اما او نيز به . كفن پوشان بوده است
دليل مشغله مديريتي و عضويت در 
شوراي مركزي انصار حزب اهللا فرصت 

  .حضور در خيابانها را ندارد 
 حسين طائب از سران كفن پوشان -12

در ميان بسيجيان كه مدتي است به 
مقام فرماندهي بسيج رسيده است و 

در قائم مقام سپاه نيز شده است و 
  .نتيجه فرصت كفن پوشي را ندارد 

 فاطمه اليا از كفن پوشان بانو در -13
اما اينك  به . خيابانهاي تهران  بود

دليل دارا بودن مقام نمايندگي مجلس 
و حضور در كميسيون امنيت مجلس، 

 .فرصت حضور در خيابانها را ندارد 
 جمعه اي قائم مقام خبرگزاري -14

تر كردان جمهوري اسالمي و رييس دف
وي به دليل اشتغال به كارهاي 

  .حكومتي كفن را كنار گذارده است 
 كاوه اشتهاردي  معاون احمدي -15

نژاد از جمله كفن پوشان خيابانهاي 
تهران كه اينك مدير مؤسسه ايران 

  .شده است 
 حاج منصور ارضي از چهره هاي -16

بزرگ كفن پوشي كه اينك به دليل 
 در سفر به همسفري با احمدي نژاد،

  .استانها، فرصت كفن پوشي را ندارد 
 حميد بقايي  از چهره هاي كفن -17

پوش كه به دليل معرفي از سوي بيت 
رهبري به مقام مقائم مقامي سازمان 
ميراث فرهنگي رسيده است و فرصت 

  .كفن پوشي را ندارد 
 عباس بيجارچيان از كفن پوشان -18

ر باند نيروهاي انتظامي كه همواره د
كفن پوشي در خيابانهاي تهران جزء 

  .نفرات اول بود 
 محمد حسين ساروز  از كفن -19

پوشان و مداحان و سرداران سپاه كه 
در حال حاضر مسئوليت حفاظت صدا 
و سيما را در اختيار دارد و فرست كفن 

  .پوشي را ندارد 
  حسين پور صالح  از كفن پوشان - 20

ر خيابانهاي تهران كه در حال حاض
  .مشغول به امور رسانه اي است 

 دكتر اعال توراني از معروفترين -21
كفن پوشان باند انصار حزب اهللا كه در 
پست مديريت رسانه اي قرار دارد و 

  .فرصت كفن پوشي را ندارد 
 حاج سعيد حداديان از كفن -22

پوشان و مداح معروف باند سركوب 
هاي خياباني كه در حال حاضر 

ر بيت رهبري و مشغول مداحي د
  .دانشگاهها است 

 وحيد خويي داماد احمدي مقدم - 23
از كفن پوشان دانشگاههاي تهران كه 
در حال حاضر در مقام جوانان دولت 

  .مشغول به كار است 
 فروز رجايي فر  از دانشجويان -23

خط امام كه از كفن پوشان خياباني 
بود و در حال حاضر مسئول ستاد 

ن اسالم و پاسداشت شهداي جها
  .مسئول انتحاريون مي باشد 

 خانم سردار محتشم  از كفن -26
پوشان و اسيد پاشان به مردم در 
خيابانهاي تهران بود كه در حال حاضر 
عالوه بر مدير مسئولي نشريه يا لثارات 
الحسين در خبرگزاري ايرنا  مشغول 

  .بكار است و فرصت كفن پوشي ندارد 
از سران  حسين فدايي كه زماني -25

كفن پوشان بود و اينك در معاونت 
صدا و سيما مشغول به كار است و 
عالوه بر آن عضو شوراي مركزي 
جمعيت ايثارگران است و فرصت كفن 

  .پوشي را ندارد 
  ....و

   چنانچه در باال ذكر شد بسياري از 
كفن پوشان و مسئوالن آنها با بر سر كار 
آمدن احمدي نژاد كفن ها را در 

ه و با كت و شلوار پشت ميزهاي آورد
مديريت و رياست و معاونت نشسته اند 
و كسي به فكر امام زمان و اسالم نيست 

  .و همه چيز بر وفق مراد است 
  

خامنه اي و مافياهاي نظامي 
 - مالي و جبهه گسترده؟ –

وزارت كشور و واواك و 
 –صدا سيما در تصرف سپاه 

سر و صداي زياد بر سر 
اصالح طلبي  شكست -غزه؟ 

از درون ضربه كمر شكن به 
  ديگر - مافياها –خامنه اي 

تنها خامنه اي مسئول 
  :وضعيت كشور است

  
در رژيم و در روحانيت صفها *

  :دارند مشخص مي شوند
  
 بنا بر گزارش از ايران،  در رژيم ◄

از ناطق : صفها دارند مشخص مي شوند
نوري گرفته تا هاشمي رفسنجاني و از 

الح طلبان، مي بينند كه رژيم او تا اص
از دورن مي پوسد اما گوش خامنه اي 

واليت «جمله منتظري . بدهكار نيست
، مثل »مطلقه از مصاديق شرك است
حتي . صاعقه بر رژيم فرود آمده است

مجلس از خود » نمايندگان«بسياري از 
چون ؟ تكليف ما چيست: مي پرسند

روحاني با اعتباري را نيافته اند كه 
واند باب بحث را در باره واليت بت

مطلقه فقيه بگشايد، خامنه اي پسر 
ابوترابي را بر منبر كرده است و او 

واليت فقيه از  امام خميني : گفته است
  !قدس سره است

     در حال حاضر، بخش بزرگي از 
حوزه قم و روحانيون مبارز و حتي 

» پاسداريزه«روحانيت مبارز تهران به 
اض دارند و مقصر را شدن رژيم اعتر

در برابر . شخص خامنه اي مي دانند
اين جبهه گسترده، خامنه اي و 

از .  مالي قرار دارند–مافياهاي نظامي 

آنجا كه اسلحه و پول نفت را در 
اختيار دارند،  به جبهه مخالف اعتناء 

ارزيابي خامنه اي اينست . نمي كنند
كه تحول سياست امريكا و تحول 

ي را در اختيار او گذاشته منطقه، موقعيت
است  براي اين كه او اسب خود را تا 

تا حكومت . هرجا كه خواست براند
اوباما مستقر بشود و تكليف انتخابات 
اسرائيل و نوع رابطه امريكا و اسرائيل 
معين بشود، دست او باز است و مي 

 سال 4تواند احمدي نژاد را براي 
  . ديگر، رئيس جمهور كند

:  عامل مردم اينطور مي نگرد     او در
بعد از انتخابات، مردم بمدت چهار 

بنا بر اين، . سال فعل پذير مي شوند
خطري دولت يك دست او را تهديد 

  .نمي كند
  

سپاه با تصرف وزارت كشور و * 
صدا و سيما و واواك 

رياست جمهوري را » انتخابات«
  :تدارك مي بيند

  
كار  بنا بر گزارش از ايران،  سپاه در ◄

كامل كردن تصرف  وزارت كشور 
از هم اكنون، استاندارها و .  است

فرماندارها و حتي بخشداريها را از 
افراد سپاه و وابستگاه به سپاه مي 

انتخابات رياست جمهوري «گمارند تا 
  .را سازمان بدهند» موفقي

        سپاه واواك را نيز دست نشانده 
غير از رساندن افراد . خود مي كند

ود به مقامهاي حساس واواك،  خ
بخشي از كارهاي واواك، از جمله 
بگير و ببند ها و بازجوئي كردنها را 

مأموريت واواك . خود انجام مي دهد
تحت امر سپاه حفظ محيط رعب تا 

بستن دفتر حقوق بشر : انتخابات است
كه شيرين عبادي و تني چند از 
حقوقدانان مدافع حقوق بشر تشكيل 

 تن بطرف 150گسيل حدود داده اند و 
خانه شيرين عبادي براي انجام وظيفه 
رذالت و ربودن اشخاص، تشديد فشار 
به دانشجويان و استادان و معلمان و 
وارد كردن بسيجي ها به عمل و 
كوكتل مولوتف اندازي آنها، كنترل 
سخت مراسم عزداري در ماه محرم 

  ...و
      همراه با اين دو وزارت خانه، سپاه 

: دا و سيما را نيز متصرف شده استص
سانسور خبرها و جهت دارتر كردن و 
فروكاستن سريالها در فيلماي تبليغات 
بازرگاني كه كاالي سپاه را تبليغ مي 

  ...كنند و
  

يقه دراني بخاطر غزه از چه * 
  :رو است؟

   
  سپاه و بسيج بيش از اندازه در باره 

خامنه اي و . غزه يقه دراني مي كنند
با . مدي نژاد نيز يقه مي دراننداح

كسب اطالع از فلسطين،  نخست شما 
خوانندگان را از اين اطالع آگاه كنيم 
كه در ظاهر سر و صدا زياد است و در 
. باطن، هيچ كاري انجام نمي گيرد

اسرائيل دنبال دست آويزي است كه 
ثابت كند دست ايران در كار است و 

ان جنگ در غزه، در واقع جنگ با اير
مايكل لودين، از صهيونيستهاي . است

 همان كس كه همراه با –امريكائي 
 و از –هيأت مك فارلين به ايران رفت 

محافظه كاران جديد، از حكومت 
امريكا مي خواهد تكليف رژيم ايران 

زيرا پول و اسلحه را . را يكسره كند

ايران به حماس مي رساند و در غزه، 
ائيل اسر. جنگ، جنگ با ايران است

سر و صداي بسيار براه انداخت كه يك 
موشك ساخت ايران از سوي حماس 

اما خبرنگاري . پرتاب شده است
امريكائي كه از اسرائيل و غزه ديدن 
كرده است، در مصاحبه با صداي 

مدركي حاكي از : امريكا، گفت
حمايت تسليحاتي ايران از اسرائيل 

  .بدست نيامده است
 هدفهاي      اما سر و صداي زياد

  : چندگانه اي را تعقيب مي كند
 پوشاندن تصرف وزارت كشور و -1

واواك و صدا و سيما توسط سپاه و 
تدارك انتخابات قالبي رياست 

  . جمهوري
  بر قدرت ماندن گرايشهاي راست - 2

و راست افراطي در اسرائيل و تضعيف 
. هرچه بيشتر گرايشهاي طالب صلح

 ادعا مي برخي از روزنامه نگاران غربي
كنند رژيم ايران با حمايت از حماس و 
آتش بيار معركه جنگ شدن، مي 

از : خواهد به اوباما و حكومت او بگويد
افغانستان تا مديترانه، سر و كارتان با 

است و چاره اي جز كنار » ايران«
غافل از اين كه . آمدن با ما را نداريد

رژيم كنار آمدن نمي خواهد بحران 
حران مي سازد و در مي خواهد و ب

پس هرگاه . تشديد بحران مي كوشد
حكومت اوباما در موقعيتي قرار گيرد 
كه ناگزير شود از سياست حكومتي 
مثل نتان ياهو حمايت كند، دنيا بكام 

  .  مالي مي شود–مافياهاي نظامي 
 در رژيم، گرايشهاي مختلف را كه – 3

به انتقاد از حكومت احمدي نژاد 
ند، ناگزير شوند دم شدت بخشيده بود

  . فرو بندند
 وضعيت اقتصادي كه روز به روز – 4

سخت تر مي شود اگر هم سر و صداي 
مردم را درآورد، در ميان سر و صدا در 

  .باره غزه، كم شود
  

شكست اصالح طلبي در * 
محدوده رژيم، واليت مطلقه 

  :فقيه را مي راند
  
 بنا بر گزارش از ايران، خامنه اي ◄

شكست حكومت خاتمي خود عامل 
با عملي كردن واليت مطلقه فقيه . شد

 كه امروز –و تحميل انتخابات قالبي 
خاتمي در مجالس خصوصي مي گويد 

  و سپردن -نبايد به آنها تن مي داد 
،  بيشتر از »اصول گرايان«سه قوه به 

. اصالح طلبان در شكست آنها مؤثر شد
با وجود اين كه خير انديشان به او 

تذكر دادند، بي اعتناء به مأيوس مكرر 
كردن گرايشهاي بزرگي در رژيم و نيز 
بخشي از مردم كه به اصالح در رژيم 
اميد بسته بودند، خاتمي را شاه سلطان 
حسين خواند و به او گفت نامزد 

گروههاي .  رياست جمهوري مشو
دانشجوئي  بيشتر از همه به خاتمي فشار 
 .مي آورند كه خود را نامزد كند

اصالح طلبان وفادار به او نيز همين كار 
خود او هم گفت مردم او . را مي كنند

را قانع كرده اند اما  مالحظه 
شدن شتابان رژيم، ترديد » پاسداريزه«

بيانيه حزب . او را بيشتر كرده است
ما : مشاركت در اين باره روشن است

در انتخاباتي كه نمايشي باشد، شركت 
  . نمي كنيم
رژيم «ت اصالح طلبي اعالن        شكس

از زبان خامنه اي » اصالح بردار نيست
گشت و  واليت مطلقه فقيه را در اين 

واليت مطلقه فقيه از : وضعيت قرارداد
  مصاديق شرك است و اصالح بردار نيز 

  
  6 در صفحه

  

 ي همگانيگخودكام
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وضعيت اقتصادي بهمراه . نيست
وضعيت سياسي و اجتماعي و فرهنگي 

مي كه حاال مرد. بد و بدتر مي شوند
ديگر مي دانند رژيم واليت فقيه اصالح 
پذير نيست و وضعيت خود را هم روز 

بنا بر آمار رژيم ( به روز بدتر مي بينند 
 ميليون نفر زير خط فقر 14حاال ديگر 

، بيش از پيش خواستار تحول )هستند
  .اساسي مي شوند

     از قول نزديكان خامنه اي شنيده 
   مي داند كه مي شود كه او خود نيز

  واليت فقيه مرده است و موضع اخير 
منتظري را ميخي مي داند كه بر تابوت 

از اين رو، . واليت فقيد كوبيده شد
چاره كار خود را تكيه بازهم بيشتر به 
ستون پايه هاي قدرت، بخصوص سپاه 

اال اين كه رويدادهائي از . مي بيند
از ... نوع كوكتل مولوتوف اندازيها و

 و پيشنهادهاي گوناگون براي سوئي، 
بيرون بردن رژيم از بن بست 

پيشنهادهاي ناطق نوري، محسن (
...)  رضائي و علي الريجاني و كروبي و

از سوي ديگر، حاكي از آنند كه مهار 
همه امور در دست خامنه اي و ستون 
. فقرات  دولت او، يعني سپاه نيست

سران گرايشهاي مختلف نگران توسعه 
وني و فرو ريختن نظام از آنارشي در

  .درون هستند
  

باوجود بدترشدن وضعيت * 
اقتصادي و نقش احمدي نژاد و 
حكومت او در به تحليل بردن 
بنيه اقتصاد كشور، در ايران 
كمتر از او و مسئوليت او و بيشتر 
از خامنه اي و مسئوليت خامنه 

  :اي صحبت مي شود
  
  بنا بر گزارش از ايران،  تا زماني ◄

خامنه اي به احمدي نژاد نگفته بود  كه 
شما طوري عمل كنيد مثل اينكه يك 
دور ديگر رئيس جمهور هستيد، 
احمدي نژاد زير رگبار انتقاد مردم 
قرار داشت و براي او بود كه جوك ها 

اما بخصوص . ساخته و پخش مي شدند
از وقتي كه او حمايت از احمدي نژاد 

لطان را بيشتر كرد و با دادن لقب شاه س
حسين به خاتمي، به اصالح طلب ها 
گفت او رئيس جمهور چهار سال بعدي 
را معين كرده است، بيش از پيش، 
شخص خامنه اي است كه زير رگبار 
انتقاد و بدگوئي و ابراز انزجار قرار 

  .گرفته است
    عامل جديدي نيز در كار آمده و 
انزجار مردم را از خامنه اي بيشتر 

مل خودكامگي آن عا. كرده است
بيشتر پاسدار و بسيجي و ديگر مأموران 

گرچه رژيم از قاعده اي . رژيم است
پيروي مي كند كه ديكتاتوريهاي نظير 

از آن ... ديكتاتوري نازيها و استالين و
پيروي مي كردند، اما استبداد واليت 

در حقيقت، . فقيه فاقد مابه ازاء است
 آن ديكتاتوريها به مأموران خود دستور
نمي دادند كه اين و آن زورگوئي را 

بلكه به آنها آزادي عمل مي . بكنند
دادند و اين آزادي عمل به مأموران 
جرأت و اعتماد به نفس مي داد و آنها 
را به مدافعان سرسخت رژيم بدل مي 

 –در ازاي خودكامگي مأموران . كرد
 رژيم بهبودي –كه البته حد مي داشت 

. مي آورددر وضعيت اقتصادي بوجود 
به ترتيبي كه مردم بهبود وضعيت 
معيشت خود را از رژيم ديكتاتوري مي 
انگاشتند و مأموران زورگوي او را بسا 

رژيم واليت .  الزم نيز گمان مي بردند
مطلقه فقيه وضعيت اقتصادي را بدتر 

ثروتهاي ملي را به باد مي . مي كند
دهد و مأمورانش بند گسسته اند و 

علت نيز . ر مي شوندهربار متجاوز ت
اينست كه مي دانند خامنه اي و 
دستگاه واليت فقيه او تكيه گاهي جز 

شمشيرهاي «آنها ندارد و رژيم نيز 
نتيجه .  را كند نمي كند» واليت فقيه

اينست كه مردم خود را هم از لحاظ 
سختي وضعيت اقتصادي در فشار مي 
بينند و هم از لحاظ خودكامگي 

شار مي بينند و هم مأموران رژيم در ف
از لحاظ بحرانها كه رژيم در داخل و با 

مسئول . دنياي خارج ايجاد مي كند
همه اين فشارها را هم خامنه اي و 

  . واليت فقيه مي دانند
اقتصاد دست ساخت : انقالب اسالمي

مافياها انسان و جامعه و طبيعت ايران را 
  :فقير مي كند

  

اقتصادي كه ايراني، 
و جامعه ايراني 

طبيعت ايران را فقير 
  :مي كند

  
وقتي رژيم ترس و فقر را 
دو پايه ايمان تبليغ مي 
كند و ستونهاي بقاي خود 

  : مي كند
  

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

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

قر و ترس بر انسان وارد شود زمان كه ف
. او را به سوي ايمان بيشتر مي كشاند

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

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

  
اقتصادي ايران واقعيت نا  وضعيت*

  پيدا 
  

    جناب آقاي بني صدر اخيرا در 
نشريه انقالب اسالمي ديده شده كه در 
مورد مسائل اقتصادي ايران مطالبي را 
منتشر مي سازيد به همين دليل 
ه خواستم وضعيت اقتصادي خانواده س

نفره خودم را براي آگاهي 
خوانندگان بنويسم تا بدانند وضعيت 
زندگي در دوران حكومت احمدي 

  :نژاد به چه صورت است 
    خانواده ما بر عكس كساني كه 
درآمد ندارند از درآمدي نسبتا خوب 

اما حكومت آقاي . برخوردار است
احمدي نژاد با سياست هاي غلط و 

هاي لجوجانه خود و بحران سازي 
فزاينده داخلي و خارجي شرايط 
زندگي را براي ما سخت نموده است 
و در اين فكرم كه خانواده هاي ديگر 
كه درآمدي كمتر از من دارند چگونه 

  .زندگي مي كنند؟ 
   آقاي مصري وزير آقاي احمدي نژاد 
چند ماه پيش صحبت از خط بقا كرده 

بود و معتقد بود كه خط فقر و ميزان 
 براي اعالم ندارد و براي آن ضرورتي

  .ما خط بقا مطرح است
    در صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران، متخصصان تغذيه از رشد چاقي 
در ايران مضطرب شده اند و اعالم 
كرده اند كه شيوه تغذيه مردم ايران 

آنان . موجب چاقي مفرط شده است
در گفتگوهاي خود مطرح مي كنند 

ذيه مناسبي را كه هر فرد بايد شيوه تغ
انتخاب كند تا به مشكل برخورد نكند 
از نظر آنان، تغذيه مناسب هر فرد 

  :شامل مواد غذائي زير است
 گرم 200 –روزانه نيم كيلو ميوه   ●

 گرم 50 – گرم حبوبات 200 –پروتئين 
  ....چربي ها و

   هرگاه قرار باشد هر يك از ما سه نفر، 
نه برابر اين نسخه تغذيه كنيم، هزي

  :زندگي عبارت مي شود از
 در آمد خانواده سه نفر ما حدود ●

ما در طبقه .  ميليون تومان است1,2
 درصد 60ميانه قرار داريم زيرا بيش از 

خانواده هاي ايران درآمدي حدود 
  .  هزار تومان دارند 600

  
  :  هزينه مسكن-

 متري در 60   رهن و اجاره آپارتمان 
 هزار تومان 300 –منطقه متوسط تهران 

.  تومان7000هزينه برق  ماهيانه . 
.  تومان15000هزينه تلفن  ماهيانه 
.  تومان15000هزينه موبايل ماهيانه 

 آب و گاز و –هزينه شارژ ساختمان 
وام .  تومان20000 ماهيانه -شوفاژ

 40000خريد لوازم منزل  ماهيانه 
  . تومان 

جمع هزينه هاي واحد مسكوني     
:   باقي مي ماند-.ان توم397000
   .  تومان803000

  :  خوراكي– هزينه غذايي -
 گرم 40 هر نفر روزانه –   گوشت قرمز 

.  تومان30000 كيلو  3,6 ماهيانه –
 – گرم 50 روزانه –گوشت مرغ 

.  تومان12000 كيلو  4,5ماهيانه 
 – گرم 50 روزانه –گوشت ماهي 

.  تومان21500 – كيلو 4,5ماهيانه 
ت اين خانواده به طور مصرف گوش

 گرم است و اين در 130متوسط هر نفر 
حالي است كه  متخصصان صدا و سيما 

  . گرم را تعيين كرده اند250
 9 ماهيانه – گرم 100 روزانه –    برنج 

 روزانه –حبوبات .  تومان27000كيلو  
 كيلو گرم 13,5 ماهيانه – گرم 150

 گرم 30روغن روزانه .  تومان27000
 9500 – كيلو در ماه 2,7 –فر هر ن
 ماهيانه – عدد 3 روزانه –نان . تومان

سيب زميني .  تومان18000 – عدد 90
گوجه .  تومان10000و پياز  ماهيانه 

قند و .  تومان3000فرنگي  ماهيانه 
چاي ماهيانه .  تومان3000شكر  ماهيانه 

رب گوجه فرنگي  ماهيانه . تومان 5000
 20زانه هر نفر  رو–پنير .  تومان3000

 تومان 6000 – كيلو 1,8گرم و ماهيانه 
 گرم هر نفر و 10 روزانه –كره . 

شير .  تومان  5000 – گرم 900ماهيانه 
 – يك روز در ميان يك ليوان -

 2000مربا  ماهيانه .  تومان6000ماهيانه 
.  تومان 4000عسل  ماهيانه . تومان

 2500 حدود – كيلو 4 ماهيانه –سبزي 
 – عدد 20 ماهيانه -تخم مرغ  . ن توما

 نمك و  فلفل –ادويه .  تومان 3000
 –ماكاروني .  تومان3000 ماهيانه –... و

رشته .  تومان 3000 – عدد 4ماهيانه 
.  تومان500 – ماهيانه يك عدد -سوپ 

ميوه  .  تومان5000شيريني  ماهيانه 
 ماهيانه -كالباس .  تومان10000ماهيانه 

 –سوسيس . تومان  5000-يك كيلو 

.  تومان 5000 –ماهيانه يك كيلو 
   تومان 5000بادمجان و كدو  ماهيانه 

   اين خانواده به دليل گراني و باال 
 –بودن هزينه از استفاده از انواع سس 

 انواع آب ميوه ها –انواع شكالت 
 انواع - ماست –انواع تنقالت

  .محروم است .... ترشيجات و 
 خوراكي جمع كل هزينه هاي

 560000باقي مي ماند .  تومان243000
   .تومان

  
  :  هزينه تحصيلي-
 هزينه دانشجوي ما به طور متوسط -

.   هزار تومان در ماه است120حدود 
زيرا . البته هزينه دانشگاه وي به تنهايي 

حكومت ايران كه شعار افزايش جذب 
دانشجو را مي دهد كامال دروغ مي 

 هزار 90حدود در كنكور تنها .  گويد
نفر پذيرفته مي شوند كه مي توانند از 
امكانات تحصيل رايگان استفاده نمايند 

 هزار نفر نيز پذيرفته شده 120و حدود 
شبانه و غير انتفاعي دولتي هستند كه 

 هزار نفر 400هزينه دارد و نيز حدود 
نيز پذيرفته شده پيام نور و نيز حدود 

گاه  هزار نفر پذيرفته شده دانش850
آزاد كه دربردارنده هزينه هاي بااليي 

در .  جهت خانواده هاي ايراني است
 هزار نفر به صورت 90كل، همان 

رايگان مي توانند به تحصيل ادامه 
 درصد سهميه آنها 40دهند كه حدود 

نيز از آن بنياد شهيد است يا دقيق تر 
 هزار دانشجو به صورت آزاد 65حدود 

وجه به تقسيم قبول خواهند شد كه با ت
در مناطق مختلف و بومي سازي سهميه 

 هزار 65خانواده هاي تهراني را از اين 
  . نفر مي توان محاسبه نمود 

 باقي مي .  تومان001250جمع كل 
  تومان 004350ماند 

  
  :  وام و بدهكاري-

    هر خانواده ايراني به دليل شرايط 
حاكم بر جامعه مجبور است كه براي 

 بانك –ي ضروري از اداره رفع نيازها
به همين دليل . وام دريافت كند... و

خانواده ما نيز مانند ديگر خانواده ها 
 تومان  ماهيانه وام بايد 130000حدود 

  .پرداخت نمايد 
 باقي مي .  تومان130000جمع كل 

  . تومان305000ماند 
 
  :  هزينه بهداشت ودرمان-

 عدد 3 مصرف خانواده ماهيانه –شامپو 
مواد دستشويي .  تومان12000  –امپو ش
صابون .  تومان6000 – عدد 3 ماهيانه –
مايع .  تومان 4000  – عدد 6 ماهيانه –

 3000  – عدد 3 ماهيانه –ظرفشويي 
 – عدد 2خمير دندان ماهيانه . تومان
 3000دستمال كاغذي  .  تومان5000
دستكش آشپزخانه هر دو ماه . تومان

 كرم دست و . تومان1000 –يك عدد 
هزينه .  تومان3000صورت هر ماه 

درمان خانواده به طور متوسط با 
حداقل نياز به پزشك به دليل گراني 

  . تومان20000برابر است با 
باقي مي ماند .  تومان70005جمع كل 

   تومان 248000
  :   هزينه اياب و ذهاب-

    هزينه اياب و ذهاب خانواده سه 
 و مترو جابجا نفري كه اكثرا با اتوبوس

مي شوند مگر در مواقعي كه مجبور به 
استفاده از تاكسي و خطوط ويژه 
ماشين هاي شخصي مي شوند ماهيانه 

  تومان  65000
 باقي مي . تومان00075 جمع كل 

   تومان 173000ماند 
  
  

  : هزينه لوازم تحصيلي -
    از محسنات آقاي احمدي نژاد 
افزايش دادن بسيار زياد  لوازم 

 – دفتر –صيلي از قبيل كاغذ تح
 – كپي – كالستور – مداد –خودكار 

كتاب درسي و غيره است كه موجب 
افزايش هزينه خريد اين لوازم شده 

هزينه لوازم مورد نياز تحصيلي . است
خانواده با داشتن يك دانشجو در ماه 

  . تومان است60000
باقي مي ماند .  تومان 60000جمع كل 

   هزار تومان 113
  
  :  هزينه پوشاك-

    خانواده ما به دليل افزايش بي رويه 
پوشاك مجبور به خريد دو نوبت لباس 

در حالي كه تا . در طول سال است
قبل از آمدن اقاي احمدي نژاد ما 
قادر به خريد ساالنه بيش از سه دست 
لباس بوديم در حال حاضر با قيمت 

 هزار 30 هزار تومان كاپشن و 100
 هزار تومان كت و 200 و تومان شلوار 

 هزار 40 هزار تومان مانتو و 40شلوار و 
به طور كلي هزينه ... تومان كفش و

خريد دو سرويس لباس در سال حدود 
 ميليون تومان براي خانواده سه 1,2

 هزار 100نفري ما است يعني حدود 
  .تومان در ماه 

باقي مي .  تومان100000جمع كل 
  . تومان13000ماند 

  
  : نه مطالعه و سفر و گردش هزي-

   خانواده به دليل برخوردار نبودن از 
امكانات سفر و گردش قيد آن را زده 
است و حتي  به صورت ساليانه از رفتن 
به سفري تفريحي خود داري مي كند 

اين خانواده از خريد كتاب . 
خودداري مي نمايد و تنها روزانه يك 
روزنامه و هفتگي يك مجله خريداري 

  . نمايدمي
.  تومان15000جمع كل نشريات 

   تومان 2000كسري 
    چنانچه مالحظه مي شود، در آخر 
ماه خانواده با كسري بودجه روبرو مي 
شود در حالي كه بسياري از نيازهاي 
خانواده را نيز قادر به انجام نيست و 
حتي دست به سفر در طول سال نمي 

  .زند تا با مشكل روبرو نشود
 3زندگي يك خانواده اين وضعيت 

نفره است كه درامد بدي هم ندارند 
اما به دليل باال بودن هزينه ها در آخر 

  .ماه كسري هم مي آورند
     نظام واليت فقيه آقاي خامنه اي و 
رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد 
كه صحبت عدالت مي كنند بايد 
بگويند كه آيا اين خانواده نياز به سفر 

 خانواده نياز به خريد  ايا اين؟ندارد
  .كتاب و مطالعه و گردش ندارد

    يادم هست زماني كه آقاي احمدي 
نژاد نيامده بود تا عدالت را بر قرار 

 دالر 30كند و هنوز قيمت نفت حدود 
بود خانواده ما بسيار بهتر از حاال 

آن زمان حقوق ما .زندگي مي كرد
 تومان بود ولي هزينه 800000حدود 

 باال نبود و توان خريد ما ها اينقدر
  :بسيار بهتر از حاال بود به عنوان مثال 

 تومان ما قبل از 800000      با حقوق 
برقراري عدالت اجتماعي و حكومت 

 1000اصولگرايي مي توانستيم حدود 
عدد روغن در ماه خريداري كنيم اما 

  .  عدد480حاال حدود 
 هزار 800    در آن زمان با در آمد 

 كيلو 680 قادر بوديم حدود تومان
مرغ خريداري كنيم اما حاال با حقوق 

 ميليون توماني قادر به خريد  1,2
  . كيلو مرغ هستيم500حدود 

    در آن زمان قادر بوديم كه با آن در 
   عدد تخم مرغ 1320آمد حدود  

  7 در صفحه
  
  

  ي همگانيگخودكام
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خريداري كنيم اما در حال حاضر با در 
قادر به  ميليون تومان تنها 1,2امد 

  . عدد تخم مرغ هستيم800خريد 
    تا قبل از گسترش عدالت احمدي 

 كيلو 200نژاد قادر به خريد حدود 
گوشت در ماه بوديم اما حاال  حدود 

  . كيلو 130
    تا قبل از بر سر كار آمدن احمدي 
نژاد ساالنه يك مسافرت با قطار يا 
اتوبوس مي رفتيم ولي از زماني كه 

د كه ما را با ايمان كنند و ايشان قرار ش
فقر و ترس را گسترش دادند حتي يك 
بار در طول اين سه سال به مسافرت 

  .نرفتيم
  ....و

   آيا آقاي خامنه اي و آقاي احمدي 
نژاد و ديگر دولت مردان ذره اي هم 
فكر مي كنند كه چه باليي بر سر مردم 
آورده اند كه به نان شب هم محتاج 

لي است كه حدود هستند و اين در حا
 درصد  از افراد اين جامعه حقوقي 60

  . هزار تومان دارند 600زير 
كه هر روز دم از » رهبر انقالب«     آيا 

تهاجمي بودن سياست هاي حكومت 
ميزند و هر روز آن را تاييد مي كند 
متوجه وضعيت مردم كشور خود هست 
و مي داند كه اين مردم در حال 

د كه احتمال رسيدن به وضعيتي هستن
دارد وارد درگيري هاي اجتماعي 
شديد به دليل ناتواني در پرداخت 

  هزينه هاي زندگي خود شوند؟
آقاي خامنه اي آيا از ياد شما رفته     

كه در تظاهرات بازاريان مردم شعار 
مي دادند انرژي هسته اي،  خسته ايم  

  ؟خسته ايم
بنا بر شرحي كه : انقالب اسالمي

 است، با آنكه در حكومت نويسنده داده
احمدي نژاد يك سوم بر درآمد خانواده 
او افزوده شده، از قدرت خريد او كاسته 

علت افزايش قيمت ها به .  شده است
 33در ازاي افزايش : نسبت بيشتر است

 درصد باال 70 تا 66درصد درآمد، قيمتها 
 درصد خانوار 60بديهي است . رفته اند

 دارند،  درصد حقوق60ها كه زير 
  . وضعيتي سخت وخامت بار دارند

  
 سال بيشتر 17ذخاير نفت * 

جمهوري اسالمي دوام ندارد و 
 350فروشد   دالر مي200گاز را 
  :خرد دالر مي

  
 گزارش آفتاب يزد، 87 دي 14 در ◄

درست در همان روزى : كرده است
كه وزير اقتصاد از اتمام ذخاير نفت 

داد  خبر 1404صادراتى ايران تا سال 
يك سايت اصولگرا هم ابعاد آشكار 
نشده از قرارداد گازى ايران و 

براساس آنچه . تركمنستان را افشا نمود
 اعالم كرد طبق توافق "الف"سايت 

مقامات ايران و تركمنستان، قيمت گاز 
صادراتى تركمنستان به ايران كه سال 

متر 1000 دالر به ازاى هر75گذشته 
ايش يافته  دالر افز350مكعب بود به 

اين در حالى است كه طبق . است
اعالم همين سايت گاز ايران به قيمت 

 متر مكعب 1000 دالر به ازاى هر 200
از سوى ديگر .شود به تركيه صادر مي

هشدار وزير اقتصاد در خصوص عمر 
 ساله ذخاير نفت صادراتى ايران در 17

 سال قبل 2شود كه از  حالى اعالم مي
اى از   س و عدههاى مجل مركز پژوهش

كارشناسان نفتى و گازي، ضمن تاكيد 
بر عدم وجود گاز مازاد براى صادرات، 
به اين نكته نيز اشاره كردند كه در 

هاى  هاى اخير تزريق گاز به چاه سال
نفت براى حفظ بازدهى توليد آنها به 
موقع انجام نشده و همين امر موجب 
كاهش قابل توجه در ذخاير قابل 

ت شده است به طورى كه استخراج نف
در سال گذشته رئيس كميسيون انرژى 
مجلس اعالم كرد اصرار بر انعقاد 
قراردادهاى بلند مدت صادرات گاز 
منجر به تداوم تأخير در تزريق گاز به 

ها و كاهش راندمان توليد در  چاه
حدى خواهد شد كه ايران را به وارد 

در همين . نمايد كننده نفت تبديل مي
ر شرايطى كه مسئوالن دولتى حال و د

هنوز به ابهامات مربوط به عدم وجود 
گاز مازاد براى صادرات و نيز تاثير 
صادرات بر تاخير در تزريق گاز به 

اند موضوع قيمت  ها پاسخى نداده چاه
گذارى گاز صادراتى و مقايسه آن با 
نرخ گاز وارداتى مورد توجه قرار 

ديروز سايت الف اعالم .گرفته است
ها مذاكره و رفت و  پس از ماه: ردك

آمد نمايندگان وزارت نفت ايران به 
در آخرين ساعات  تركمنستان، سرانجام 

 ميالدي، مديرعامل شركت 2008سال 
پيشنهادى طرف  ملى گاز ايران با رقم 

تركمنى براى واردات گاز از اين 
خبر موافقت دو  . كشور موافقت كرد

كشور در حالى از سوى برخى 
ها منتشر شدكه به رقم  گزاريخبر

سايت . اى نشده بود خريد گاز اشاره
الف با ارائه گزارشى در مورد قيمت 

زاده در  توافقى آورد؛ سيدرضا كسايي
 ماهه 6آباد موافقت كرد كه طى  عشق

 ميالدي، ايران براى 2009اول سال 
هزارمتر مكعب گاز وارداتى از  هر 

  دالر به طرف تركمنى350تركمنستان 
دى ماه سال گذشته طرف    . بپردازد

تركمنى كه براى صادرات گاز به ايران 
به بهانه  قرارداد بلندمدت دارد، 

، شيرهاى گاز به "اى تعميرات پاره"
در آن . طرف كشورمان را بسته بود

ايران براى هر هزار متر مكعب  زمان 
 دالر 75گاز وارداتى به تركمنستان 

ى خواستار طرف تركمن پرداخت اما  مي
 دالر براى هر هزار متر مكعب گاز 140

سال  . ايران بود صادراتى خود به 
گذشته در آخرين روزهاى سال 

على كردان با عنوان قائم مقام  ،2007
آباد رفت اما با طرف  عشق وزير نفت به 

 140تركمنى ظاهرا بر سر قيمت 
چند روز بعد  دالرى به توافق نرسيد و 

ماه   در اوج سرماى دي
تركمنستان صادرات گاز به ايران  ،1386

متوقف كرد و جريان گاز در  را 
هايى از شمال كشور و به ويژه  بخش

بعدها وى عدم    . مازندران قطع شد
توافق با طرف تركمنى را به خاطر 

اشاره به  قيمت گاز ندانست و بدون 
آباد  جزئيات مذاكرات خود در عشق
يى ها گفت كه طرف تركمنى خواسته

منافع ملى و عزت كشور ما  مغاير 
به دليل شرايط فنى و حمل و    . داشت

نقل خاص، قيمت گاز جهانى بسيار 
زني، شرايط  چانه متغير و تابع قدرت 

براساس . جغرافيايى و غيره است
قرارداد موجود ميان ايران و تركيه، 

ايران بابت هر هزار متر مكعب گاز  
دريافت  دالر 200صادراتى به تركيه 

در همين حال ديروز مخبر  . كند مي
با : كميسيون انرژى مجلس اعالم كرد

توجه به قطع صدور گاز از طرف 
تركمنستان در سال گذشته و مشكالتى 

شمالى پيش  هاى  كه براى مردم استان
آمد، كميسيون انرژى مجلس اين 
اختيار را به دولت داده بود تا با هر 

ايران و بين  كيفيتى قرارداد گازى 
سيد على  . تركمنستان تمديد شود

اديانى مخبر كميسيون انرژى مجلس، با 
، "فردا"بيان اين مطلب به خبرنگار 

قيمت ساالنه در  افزايش : گفت
قراردادهاى انرژى امر طبيعى است و 

لذا قرارداد گازى ايران و تركمنستان 
تازگى تمديد شده، افزايش  هم كه به 

  .داشتقيمت را در بر خواهد 
  

بودجه عمراني صرف بودجه * 
  :جاري مي شود

  
: هيسرما، به گزارش 87 ديماه 15در 

 بر 1387 سال يعملكرد بودجه عمران
 و احتساب 83 ثابت سال متي قيمبنا

 1383-87 يتورم ساالنه دوره زمان
 نكرده يريي است و تغ83معادل سال 

 ي بانك مركزيبراساس آمارها. است
 تا 83 ي سال هايعملكرد بودجه عمران

 و 56/14 ، 76/11 ، 23/7 بي به ترت86
 تومان بوده است و ارديلي مار هز77/14

 ي تومانارديلياگر كاهش شش هزار م
 هي كه با اصالح87 سال يبودجه عمران

 ي هافي ردييبودجه و جابه جا
 را ردي گي صورت مي به جاريعمران

 سال ي رقم بودجه عمرانميريدر نظر بگ
 تومان ارديلي هزار م4/18 معادل يجار

 .خواهد شد
 83 ي اساس اگر تورم سال هاني بر ا

، 6/13، 1/12، 1/15 بي ترتبه  را87تا 
 و رقم ميري درصد در نظر بگ25 و 2/18

 بودجه ي تومانارديلي هزار م4/18 ياسم
 متي قي را بر مبنا87 سال يعمران

 4/18 رقم مي محاسبه كن83ثابت سال 
 ي بودجه عمران تومانارديليهزار م

 ارديلي هزار م2/7امسال معادل رقم 
 ارتبه عب.  خواهد شد83 سال يتومان

 ي باوجود آنكه رقم بودجه عمومگريد
 7/32 و از رقم افتهي شيهر سال افزا

 3/86  به83 تومان در سال ارديليهزار م
 193 و افتهي شي تومان افزاارديليهزار م

 حاصل از ي دالر درآمد ارزارديليم
 شده نهي چهار سال هزنيت در انف

 متي به قياست اما رقم بودجه عمران
 . استافتهي نشي افزا83ثابت سال 

 ي رقم عملكرد بودجه عمراننيهمچن   
 84 به جز سال 87 تا 83 يدر سال ها

همواره كمتر از رقم مصوب بوده است 
 رقم 1387 تا 1385 يو در سال ها

 از رقم مصوب يعملكرد بودجه عمران
 هزار 60 و 7/36 ، 9/10 بي ترتبه
 كمتر بوده و مجموع الي رارديليم

 تا 84 ي سال هايعملكرد بودجه عمران
 كمتر از الي رارديلي هزار م103 ، 87

 ساالنه بوده يرقم مصوب بودجه ها
 .است

 اساس، هر سال به علت ني ابر     
 و متمم ها هي بودجه، ارائه اصالحيكسر

 رقم ،يو جذب نشدن بودجه عمران
 از رقم مصوب يعملكرد بودجه عمران

 .كمتر بوده است
 سال ي عملكرد بودجه عمرانمجموع   
 500 هزار و 59 رقم 87 تا 84 يها
 با رقم سهي تومان بوده كه در مقاارديليم
 بودجه ي تومانارديلي هزار م6/251

 6/23 چهار سال معادل ني در ايعموم
 چهارم بودجه كيدرصد و كمتر از 

  . استيعموم
  

بدهي دولت به بانك مركزي * 
 دولت به يبدهاين .  برابر شد3

 اني در پايبانك مركز
 98849 به ي سال جارورماهيشهر

  : بالغ شدالي رارديليم
  
 لنا،ي گزارش ابه، 87 دي 21 در ◄
 كه ظرف ي دولت به بانك مركزيبده

 افتهي يسه ماهه دوم سال روند كاهش

  دوره رشد محسوس دركيپس از 
 ارديلي م98849 سال گذشته به انيپا
 با اسفندماه سهي بالغ شد كه در مقاالير

 درصد رشد داشته كيسال گذشته 
 . است

 دولت ي گزارش، بدهني اساس ابر   
 ي و تخصصي تجاريها  به بانك

 است به شيهمچنان در حال افزا
 سه ماهه دوم سال اني كه در پايطور
 ردايلي م85516,9 به ي بدهني ايجار
 ي درحالنيا . بالغ شده استالير

ها در    دولت به بانكياست كه بده
 بوده الي رارديلي م36793 تنها 83سال 
 . است

 يها   از بخشي بانكستميمطالبات س     
 شش ماهه اني در پاي دولتري و غيدولت

 ارديلي م2004710 به ياول سال در حال
 به ي بدهني بالغ شده است كه االير
 تنها 83 سال اني در پايك بانستميس

 .  بوده استالي رارديلي م861655
 سپرده زانيم: ديافزا  ي گزارش منيا   
 اني در پاي بانكستمي دولت نزد سيها

 363674 ي ماه سال جاروريشهر
 با سهي بوده است كه در مقاالي رارديليم

 درصد رشد 28,5ماه مشابه سال قبل 
 . كرده است

 
ط فقر درصد كساني كه زير خ* 

قرار مي گيرند، همچنان در 
  :افزايش است

  
، سايت امروز 87 دي 17 در ◄

 كه ي حالدر: گزارش كرده است
 با وجود ي اجتماعنيوزارت رفاه و تام

 از ارائه آمار مي مستقتيداشتن مسوول
 كند ي ميخط فقر در كشور خوددار

 از ي گزارشراي اخيتي دستگاه حماكي
 .استخط فقر به مجلس ارائه كرده 

 ني اراني گزارش خبرنگار عصرابه   
 در گزارش خود به يتيدستگاه حما

 برنامه و بودجه مجلس اعالم ونيسيكم
 نفر در ونيلي م14هم اكنون كرده كه 
 بر . خط فقر قرار دارندريكشور ز

 درصد 3/19 نهاد نياساس گزارش ا
 . خط فقر هستندري زرانيمردم ا

ود  در گزارش خني نهاد همچننيا    
 9 حدود 80اعالم كرده كه در سال 

 خط فقر بوده ري زراني نفر در اونيليم
شمار كساني كه  ريسال اخ6اند و در 

 14 به زير خط فقر قرار گرفته اند، 
 . استدهي نفر رسونيليم

 نهاد آمار اعالم ني گفته مسووالن ابه    
 به يشده بر اساس گزارش بانك مركز

 .دست آمده است
 نيوزارت رفاه و تام: ست ايگفتن    

 و ارائه آمار هي موظف به تهياجتماع
 رفاه ري خط فقر است اما وزريافراد ز

 به اعالم آمار خط يازياعالم كرده ن
 !ستيفقر ن

  
فرار سرمايه داران ايراني از * 

  :امارات به مالزي
    
 اقتصادي امارات براي سال رشد  

بيني شده بود   درصد پيش9/6 آينده 
بحران مالي اخير كارشناسان كه با 

اند اين رشد براي سال  بيني كرده پيش
 .رسد  مي4/2 آينده تنها به 

 بحران مالي امارات تا   اساس،براين    
رسد و اين  بهار آينده به اوج خود مي

بحران دست كم تا دو سال آينده 
 .ادامه خواهد داشت

، امارات   گفته كارشناسان اقتصاديبه   
واند به دوران شكوفايي ت هرگز نمي

تعدادي از . قبل از بحران برگردد

گذاري و با  ايرانيان كه به اميد سرمايه
هاي  هدف كسب سود بيشتر در بخش

گذاري كرده  مختلف امارات سرمايه
بودند نيز از آثار زيانبار اين بحران 

 .نصيب نماندند بي
 و زيان مالي و مشكالت ضرر    

يان در امارات اقتصادي اخير براي ايران
در پي بحران مالي جهاني و اهداف 
بلندپروزانه محاسبه نشده مقامات اين 

 ميزان ضرر .كشور به وجود آمده است
و زيان ايرانيان دقيقا مشخص نيست اما 
وضعيت ايرانيان متضرر از بحران مالي 

 بررسي بلدر اين كشور در سه گروه قا
ايرانياني كه در زمينه خريد و . است
يه گذاري امالك در امارات فعال سرما
اند هم اكنون به دليل  بوده

هاي جديد در اعطاي وام  محدوديت
و امتيازات مالي بيشترين ضرر را 

 .متحمل شده اند
 ايرانياني كه در زمينه بورس همچنين   

اند با توجه به  امارات فعاليت داشته
 درصد ارزش سهام در اين 70 كاهش 

ايرانياني . اند كشور ضرر هنگفتي كرده
كه در امر خريد و فروش و مبادالت 
بازرگاني فعاليت دارند هم با مشكل 

 .اند تامين اعتبارات و وام مواجه شده
 اقتصادي ريسك كارشناسان

گذاري دراين كشور را بسيار باال  سرمايه
اند چرا كه ركود فعلي  ارزيابي كرده

اقتصاد نوپا و وابسته اين كشور را به 
 .پذير كرده است  شدت آسيب

 گزارش مطبوعات امارات براساس   
روند خروج سرمايه از اين كشور به 
سمت كشورهاي جنوب شرق آسيا 

 طي ماههاي اخير يباالخص مالز
  .افزايش يافته است

  
 7طي : ايران فقير مي شود* 

 ميليارد 200سال، صادرات ايران 
  :دالر كمتر از واردات بوده اند

  
 گزارش كرده اروفر، 87 دي 22در ◄ 

 ران،ي بر اساس گزارش گمرك ا:است
 ماهه سال 9در هفت سال گذشته و 

 301 و ارديلي م274 در مجموع يجار
 هزار دالر كاال به كشور 794 و ونيليم

 9 و ونيلي م316 و ارديلي م74وارد و 
 در بي ترتنيبه ا. هزار دالر صادر شد

 نسبت راني مدت صاردات انيا
 ر دالارديلي م200 از شيواردات ب

 . داشته استيكسر
 ماهه 9در هفت سال گذشته و ◄ 
 ميليارد و 274جاري در مجموع  سال
 به  ر كاال  هزار دال794 ميليون و 301

 ميليون 316 ميليارد و 74كشور وارد و 
   . ر صادر شد  هزار دال9و 
  

ايران وارد كننده اول گندم * 
 ميليون تن 6در جهان با  
 ميليارد 4/2ش واردات به ارز

  : دالر
  

، روزنامه اعتماد گزارش 87 دي 22در 
به در روزهاي اوج افتخار : كرده است
  حكومت احمدي نژاد خودكفايي،
ر ارز را از   ميليارد دال5/2نزديك به 

كشور خارج كرد تا بار ديگر ايران با 
شش ميليون تن گندم وارداتي به 
واردكننده اول اين محصول در جهان 

  . شود تبديل
  

 هزار 170ججم نقدينگي به * 
  :ميليارد تومان رسيد

  
: هيسرما، به گزارش 87 دي ماه 22در 

 ي آمار بانك مركزنيبراساس آخر
 به ي سال جاروري شهرينگيحجم نقد

 كه در دي تومان رسارديلي هزار م167
   در اسفند سال ينگي با حجم نقدسهيمقا

  8 در صفحه

 ي همگانيگخودكام
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شته  درصد رشد دا8/1گذشته معادل 
 است كه رشد ي در حالنيا. است
 با اسفند سهي خردادماه در مقاينگينقد
 ي درصد رشد منف1/1 زاني به م86

 شماره نيدر آخر.داشته است
 ي كه به تازگي بانك مركزينماگرها
 بانك قرار گرفته است، ني ايبر تارنما

 سه ماهه دوم اني در پاينگيحجم نقد
ان  تومارديلي هزار م167 به يسال جار

 سه ماهه اني با پاسهي كه در مقاديرس
 درصد رشد داشته و به 9/2 ، 87اول 
 افتهي شي افزان توماارديلي هزار م162
 يبه گفته معاون بانك مركز. است

 به زي ن87 در آبان ماه ينگي نقدزانيم
 . استدهي تومان رسارديلي هزار م170

اقتصاد، اقتصاديست اين : انقالب اسالمي
اخته اند و نمي تواند با كه مافياها س

  :جنايت و خيانت و فساد همراه نباشد
  
    

جنايتهاي سياسي 
مافياهاي حاكم بر 

  2 -واواك 
  
  
  

  آذر 4 در يف شريدقتل مج* 
  :1377ماه 

 
 و يسنده نويف، شريد آذر، مج4   در 

 رسد اما هرگز در يمترجم به قتل م
 به ي سخنيدادگاه در مورد قتل و

 از رفتن به يشاو پ . يد آي نميانم
 مقاله ي، انقالب اسالميه در نشريران،ا
 با يران،بعد از رفتن به ا.  نوشت يم

.  داشتي فردا همكاريرانماهنامه ا
 ي قلبكته به هنگام ورزش دچار سيو

 يف شريدمادر مج . يدشد و به قتل رس
) يدمج( او يدنپدرش از د«: گفت يم
 يگر بعد از مرگ او دي ولخنديد يم

 كه ينطرفه ا» . تا مرديد نخندهرگز
 در خارج از كشور، يت جناين ايوقت

 يان صدر افشا شد، حاميتوسط دفتر بن
 شدند كه آن يمدع» اصالح طلبان«
.  مرده استي قلبيست بر اثر ايدشه

 دانستند كه ي ميرا كردند؟ زينچرا چن
 دست كم بخاطر يز، نيحكومت خاتم

 دست گذاشتن، مسئول يدست رو
 . بود
 
 قتل محمد 1377  آذر ماه 12 *

 : يمختار
 
 شناسان ي و ناصبيان دستور مفتبه

 آذر 12 در يسنده، نويمحمد مختار
 يصادق مهدو.  رسد ي،  به قتل م77
 گونه شرح ين و قتل را ايش رباياتعمل
 از منزل 17ساعت حدود :  دهديم

 در 20/17خارج شده ساعت حدود 
 شي بازداشت و ربايقا آفريابانشمال خ

 يك در 30/18ساعت حدود . شد
 مربوط به حراست داريساختمان ا

ساعت .  يدبهشت زهرا به قتل رس
 يه، افسري در حوال30/19حدود 

.   تهران جسد رها شديمانكارخانه س
 مقابل شهرك 15/22ساعت حدود 

 گزارش يآپادانا شرح حادثه به موسو
 . شد

  

 گزارش چگونگي قتل ●
   :مختاري به روايت قاتالن 

  
رضا روشني و علي ناظري نيز دو   

فردي بودند كه محمد مختاري را با 
عنوان جعلي مأمور دادستاني، سوار 

 آن  راننده. يك تاكسي كرده بودند
همان فردي كه (تاكسي خسرو براتي 

بود و )  اتوبوس مرگ بود راننده
مهرداد عاليخاني نيز در كنار او نشسته 

محمد مختاري به يكي از . بود
د و شهاي جنوب تهران برده  ورستانگ

جا در يك اتاق مخصوص، پس از  آن
ها و انداختن او  ها و چشم بستن دست
روي سينه، طنابي به گردن  بر زمين و به

ي كشيدن  روشني وظيفه. نداو انداخت
دار  طناب تا مرگ مختاري را عهده

ها جنازه را در صندوق عقب  آن. دش
يمان  و نزديك پل سانداختندتاكسي 

  .  انداختند و رفتندشهر ري 
  : صادق مهدوي گفته است●

قرار شد از اين محل براي به قتل       «
از . رساندن مختاري استفاده شود

طريق اتوبان شهيد همت كمربندي 
جاده مخصوص بهشت زهرا به مقصد 

به جهت طوالني بودن مسير من . برسيم
با مختاري بحث پيرامون كانون را 

 بعد از اينكه به محل .شروع كردم
رسيديم روشن خواست چشمش را 

از زمان سوار ( ببندد و پياده شود 
شدن خواسته بوديم سرش پايين باشد 

داخل ). تا متوجه نشود كجا مي رود
در همان اطاق اول از . ساختمان شديم

وي خواستند روي زمين بنشيند، همه 
. كار را روشن و ناظري تمام كردند

. و مسلط عمل نمودندبسيار حرفه اي 
ناظري سريعا طناب را از كابينت داخل 
اطاق در آورد، مقاديري پارچه سفيد 

چشم و دست او را از پشت . بر داشت
طناب را به گردن او . سر بست

انداخت، به روي شكم خواباند و 
 دقيقه طناب را تنگ كرد 6 تا 4حدود 

در اين حالت ناظري . و آن را كشيد
 همان پارچه سفيد دهان سوژه را با

گرفته بود تا بدينوسيله از ريختن خون 
صداي احتمالي  به زمين و ايجاد سرو

  .جلوگيري كند
   

 قتل محمد 1377 آذر ماه 18* 
   :جعفر پوينده

   
   محمدجعفر پوينده نويسنده ديگر 
ايران بنا به فتواي قاضيان مرتد شناس 

  . بعد از ربايش به قتل مي رسد 
 ر مورد او مي گويد صادق مهدوي د●
حدود  18/9  در  محمد جعفر پوينده: 

 مورد تعقيب مربوطه قرار 10ساعت 
 .  و محل كارش شناسائي شدگرفت 

 محل كارش را ترك 16حدود ساعت 
حدود . گرفتو تحت تعقيب قرار 

 قابل خيابان الله زار نو 16م/30ساعت 
حدود ساعت . جلب و ربايش شد

ي در  در يك ساختمان ادار15/18
بهشت زهرا زير مجموعه حراست به 

 در 15/19حدود ساعت  .قتل رسيد
حوالي منطقه شهريار پل بادامك جسد 

 شرح 00/20حدود ساعت . شدرها 
  .حادثه به موسوي ارائه شد

   : گزارش قتل پوينده●
همين  ماجراي قتل پوينده نيز به...    «

اصغر سياح از صبح . ترتيب بوده است
را با موتورسيكلت  آذر پوينده 18

 بعدازظهر، 4ساعت . كند تعقيب مي
ي  وسيله موقعيت مناسب عمليات را به

تلفن همراه يك رهگذر به مهرداد 
پس از ربودن . دهد عاليخاني خبر مي

اي  او را به شيوه» روشني"پوينده، 
كند و سپس  مشابه با مختاري خفه مي

علي . كشد اش را به دار مي جنازه
 خود در خفه كردن روشني دليل كار

پوينده و مختاري را دستور شفاهي 
او مرا به «: مي كندكاظمي اعالم 
وصل كرد ) خاني عالي(صادق مهدوي 

و گفت هر طوري صادق دستور داد 
عمل كنيد و من هم بر همين اساس 

  » .اقدام نمودم
 بازپرس خطاب به صادق مهدوي ●

   :مي پرسد
آقاي موسوي مدعي است افراد به    
ل رسيده توسط تو به اصطالح قت

كانديد شدند و به موسوي معرفي 
كردي آيا صحت دارد؟ توضيح دهيد 
طبق چه دليل و مدركي آنان را محق 

در تعيين مصداق آيا . قتل مي دانستي؟
  كسي به تو كمك مي كرد؟

  : صادق مهدوي پاسخ مي دهد●
ديدار من و  (8/22حقير درجلسه     «

خصوص وقتي در) موسوي با دري
طيف الئيك ها و مليون مرتد در جلسه 
توضيحاتي مي دادم نام جمعي از 
سران و عناصر موثر اينان مانند فروهر 
در حزب ملت، منصور كوشان، 
گلشيري، مختاري، كردواني، 

يشيان، چهل تن، پوينده، عبادي، يدرو
در . ر كانون را نام بردمدكار، سپانلو 

 جلسه توضيح مي دادم مثال فروهر و
دستگاه رهبري حزب ملت در شرايط 
حاضر چه موقعيتي در بين اپوزيسيون 
پيدا كرده اند، سرپل ارتباطي بين 
فعالين داخل و خارج و بالعكس شده 
اند، به چه شكلي پس از آنكه در سال 

 عناصرجبهه ملي از سوي امام مرتد 60
فروهر و تشكيالت (آن ها . اعالم شدند

اسي متبوع با تغيير نام جريان سي) او
خود توانسته اند فعاليت سياسي خود را 
ادامه بدهند و هم اكنون در بين 
مخالف خط مشي مسلحانه، تندترين 
مواضع را در برخورد با نظام دارد و به 
تمامي مسئوالن و دست اندركاران با 

 . . .   شديدترين لحن اهانت مي كند
در هر صورت من به دستور تشكيالت 

. تل شركت كردم فقره ق4در اين 
چون مسئول اينجانب فالح بودند در 
منزل خود او فرمودند كارد را شما 
بزن و چگونگي تهيه و آوردنش را نيز 

  .خود ايشان مي دانند
من بيهوش .  انجام دستور كردم   

، علي محسني با كارد چند ضربه مكرد
تك تك از . به سينه وي وارد نمود

منزل خارج شديم و به محل كار 
حتي به علت طوالني . راجعه نموديمم

شدن كار اضافه كاري آن شب را 
براي بنده محاسبه نموده و به همراه 
حقوق به بنده توسط فيش حقوقي 

  ». پرداخت شد
    جنايات انجام شد و مردم در ايران 
و ايرانيان خارج از كشور به تكاپو 
افتادند تا خود را از دست اين 

در . هندگروههاي جنايتكار نجات د
ابتدا  تصور مي شد خاتمي قرار است 

چشم فتنه را در آورد ولي كم كم  
روشن شد كه او يا توان اين كار را 
ندارد يا اراده اي او را از اين كار منع 

  .مي كند
كه خود در جريان »رهبر نظام      «

كليه جنايات انجام شده از بعد از 
انقالب بوده است تالش كرد با متهم 

افراد ديگر، دست واواك و كردن 
اما به . سازمان ترور را  از جنايتها بشويد

دليل اينكه قبال در جريان ميكونوس 
نقش واواك و سازمان ترور افشا شده 

 ساعت، دفتر بني صدر 24بود و ظرف 
تيم هاي مأمور جنايت را با اسم و رسم 

معرفي كرده بود، تالش او بي نتيجه 
افراد اينست كه كوشش كردند . شد

اما . رده پايين را مقصر بگردانند
افشاگري هاي انجام شده و اخبار 
واطالعاتي كه به بيرون از كشور ارسال 
. مي شد او را از ادامه كار باز داشت

»  سعيد جون«اين شد كه ناگزير شد از 
دستور داد از حد سعيد . دل بكند

كاري هم از دست . امامي باالتر نرود
زيرا او .  آمدحكومت خاتمي بر نمي

را ولو به » مقام معظم رهبري«حفظ 
قيمت كتمان حقيقت و پايمال شدن 
حق قربانيان و مردم، بر خود واجب 

كاري هم از دست وزير . مي شمرد
طرفه اين كه او . واواك وي بر نيامد

 500مدعي بود با دستگير كردن حدود 
نفر مي توان كشور را به سوي آرامش 

  . برد
ستور رهبري نظام باند      بنا به د

مافيايي رسانه اي و سياسي و قضايي  و 
اطالعاتي دست به كار شدند تا جريان 
باالتر از حد تعيين شده نرود و دامن 

.  ، را نگيرد»رهبر نظام«خامنه اي، 
  . بازي آنها شروع شد

عده اي «     ابتدا اطالعيه محكوميت 
را كه در واواك محفلي » خود سر

ودند و دست به قتل تشكيل داده ب
اما باز همه مردم .  زدند را صادر كردند

مي دانستند چه رابطه نزديكي ميان 
و سعيد امامي بود و او مجبور » رهبر«

نظام واليت «شده بود براي حفظ 
  . سعيد جان را فدا كنند »  مطلقه فقيه

 ديماه چنين 14 نشريه سالم در ●
توان تصور كرد افرادي  نمي«: نوشت
اي از انحراف  ون قدرت به مرحلهاز در

و ضاللت رسيده باشند كه انجام 
ند و نجناياتي از اين نوع را مشروع بدا
هايي  بپندارند با چنين جنايات و ظلم

توان به اسالم و نظام اسالمي  مي
  » .خدمت و آن را تقويت كرد

    افراد وابسته به باند مافياي واواك  
هاي تالش كردند تا با  موازي سازي 

نابخردانه اتهام را از سازمان ترور و 
خاتمي كه به . واواك  رفع اتهام كنند

راي مردم بر سر كار آمده بود تحت 
فشار راي دهندگان خود مجبور شد 
گناه جنايت ها را بر گردن واواكي 

او با كمك .  هاي خودسر  بيندازد
و دستياران خود، » رهبر«دستياران 

تا نه سيخ اطالعيه اي را آماده كرد 
  ! بسوزد و نه كباب

 ديماه،  در جلسه اي 14    آنها در روز 
كه با حضور كليه نيروهاي دخيل در 
نظام واليت، تشكيل شد و اطالعيه 
معروف واواك را تصويب كردند و 

 ديماه سال     15اطالعيه  در تاريخ 
  : به شرح زير انتشار يافت1377

انگيز اخير در  وقوع قتلهاي نفرت  «
اي دامنگير و  تهران نشان از فتنه

. تهديدي براي امنيت ملي داشته است
وزارت اطالعات بنا به وظيفه قانوني و 
به دنبال دستورات صريح مقام رهبري 
و رياست محترم جمهوري كشف و 

كني اين پديده شوم را در  ريشه
اولويت كاري خود قرار داد و با 
همكاري كميته ويژه رئيس جمهور 

ديد شبكه مزبور را شناسايي و موفق گر
دستگير و تحت تعقيب و پيگرد قانوني 

  .قرار دهد
با كمال تأسف معدودي از همكاران     

انديش و خودسر  مسئوليت ناشناس كج
شك آلت عوامل  اين وزارت كه بي

پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع 
بيگانگان دست به اين اعمال 

ها وجود اند در ميان آن جنايتكارانه زده
اين اعمال جنايتكارانه نه تنها . دارند

خيانت به سربازان گمنام امام زمان 

  شود بلكه لطمه محسوب مي) عج(
بزرگي به اعتبار نظام مقدس جمهوري 

  .اسالمي ايران وارد آورده است
وزارت اطالعات ضمن محكوم       

كردن هر جنايتي عليه انسانها و هرگونه 
 و درك تهديد امنيت شهروندان

عميقي از ابعاد فراملي اين فاجعه عزم 
قاطع خود را در ريشه كني عوامل و 
محركان خشونت سياسي و تضمين 
امنيت اعالم داشته و به امت شريف 

دهد همانگونه كه  ايران اطمينان مي
هاي انقالب اسالمي  در فراز و نشيب

حافظ امنيت و استقالل كشور و حقوق 
ار نيز با تمام شهروندان بوده است اين ب

توان و امكانات خود بقاياي باندهاي 
منحرف و قانون ستيز را مورد هجوم 

هاي داخلي و  قرار داده و ساير سرنخ
خارجي اين پرونده پيچيده را براي 
دستيابي به ديگر عوامل اين فتنه دنبال 

  » .خواهد كرد
    با صدور اعالميه واواك شاخه هاي 

فيايي سازمان ترور و گروههاي ما
 مالي كه در حال قدرت –نظامي 

گرفتن بودند، دست به كار لوث كردن 
  : جنايتها شدند

  
  :مأموران لوث كردن جنايتها*
  
 حسين -1377 ديماه 20 - 1 ●

شريعتمداري عضو شاخه تبليغاتي 
سازمان ترور، بعد از صدور اطالعيه 
واواك،  به سرعت با همكاري روح اهللا 

 اطالعاتي – حسينيان از شاخه  قضايي
سازمان ترور، وارد يك مصاحبه شد تا 
.  مگر آب ريخته را به جوي بازگرداند

ولي مردم آگاه بودند و به هيچ وجه 
گفته هاي آنان مورد پذيرش قرار 

  .نگرفت
 علي -77 ديماه سال 21 -2 ●

الريجاني  عضو  شاخه تبليغاتي سازمان 
ترور بهنگام جنايتها، به كمك اين 

كار آمد و با آماده كردن گروه جنايت 
برنامه اي كه توسط شريعتمداري و 

... روح اهللا حسينيان و پور محمدي و 
تهيه شده بود،  در برنامه اجتماعي 
چراغ صدا و سيما،  چراغ باند سازمان 
ترور و واواك را روشن ساخت تا 
مردم ببينند چگونه تعدادي بي دين به 
 نام دين مردم و نويسندگان و مبارزان

  .آنان را به قتل مي رسانند
 عضو شاخه  اسداهللا بادامچيان -3 ●

 اطالعاتي سازمان ترور –قضايي 
كوشيد موجبات آزادي دستگير 

وي با گروهي .  شدگان را فراهم آورد
ديگر از ياران جنايتكارش دست به كار 
ايحادگروه فداييان اسالم ناب محمدي 
شدند تا با انتشار اطالعيه هاي جعلي 

رها را به گردن بگيرند و حاج سعيد ترو
  . را از اتهام  مبري كنند

     او عالوه بر ساختن گروه جعلي 
فداييان ناب محمدي با چاپ و انتشار 
اطالعيه اي، نامه اي جعلي از قول 

خامنه اي خطاب به رحيم صفوي را  
پخش ... در تهران و قم و اصفهان و 

ه كرد و ارتكاب جنايتها را به گردن سپا
هدف اين بود كه . پاسداران انداخت

سازمان ترور لو نرود و جنايتها لوث 
  . شوند

    اما همه كارها به بن بست رسيدند و 
افشاي جنايات توسط مبارزان داخل و 
خارج از كشور  موجب شد نيرنگ و 
  .فريب رژيم دروغ و فريب بي اثر شود

    وقتي همه راههاي نجات جنايتكاران 
ستور فرار سعيد امامي صادر بسته شد،  د

احتماال دو گروه، هر يك با . گشت
مأموريتي، مأمور فرار دادن او بوده 

براي فرار سعيد از زندان او را . اند
. مسموم مي سازند دو نظر وجود دارد

يك نظر معتقد است كه با داروي 
نظافت خود را مسموم كرده است و 
نظر ديگر اين است كه او را غذاي 

  . اده اندمسموم د
  9 در صفحه

  

 ي همگانيگودكامخ
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 گروه اول تالش مي كنند وي را به ●
 خودكشي،  از زندان –بهانه  مسموميت 

  . خارج ساخته فراري دهد
 گروه دوم مي خواهد به بهانه ●

 خودكشي،  وي را از –مسموميت 
  . زندان خارج سازد و به قتل برساند

     علت اين بود كه اعترافات سعيد 
مي رسيد كه امامي داشت به جائي 

او مي رفت سازمان . نبايد مي رسيد
و شوراي فتوي را » رهبر«ترور و نقش 

از .  در جنايتهاي سياسي، باز مي گفت
اين رو سازمان ترور و مافياهاي نظامي 

 مالي كه در حال آماده شدن براي –
تصرف قدرت بودند، احساس خطر 

الزم ديدند سعيد امامي را . كردند
 . حذف كنند

سالم روز دوم تير ماه روزنامه       
كاران  اين جنايت: نوشت 1378

اند كه   قتل شده70مرتكب بيش از 
ها اراذل و اوباش  تعدادي از آن

  . اند بوده
     علوي تبار، سعيد امامي را هفتمين و 
مصطفي كاظمي را هشتمين نفر باند و 

  .كردمحفل قاتالن معرفي 
ي  محمد رضا خاتمي، دبيركل جبهه     

 80مشاركت نيز در يك سخنراني از 
  .گفتقتل سخن 

     اما  حقيقت اينست كه تعداد 
 قتل و ترور 500جنايات آنها بيش از 

  .است
     به هر حال وي را ابتدا به بيمارستان 
سينا و از آنجا به بيمارستان لقمان 
الدوله كه تحت رياست اميدوار 
رضايي قرار دارد، مي برند تا كه در 

 .محل كار به راحتي انجام گيردآن 
وي دو روز بعد به كلي سالمت خود را 
باز مي يابد و قرار مي شود به زندان 

اما براي ديدار با . بازگردانده شود
فردي مي بايست در بيمارستان مي 

وي  گفته بود او را زير شكنجه . ماند
از . قرار داده اند و خيلي آزاركرده اند

  .كي بوده استاين رفتار ناراضي و شا
     قرار مي شود به شكايت او رسيدگي 

اما  بيت خامنه اي  به اين نتيجه . شود
مي رسد كه ادامه حيات سعيد امامي 

اين شد كه . زيانمند و خطرناك است
مأموريت گروه اول لغو و به گروه دوم 
دستور داده شد كار سعيد امامي را 

و او كه  سالمت كامل خود . تمام كند
ز يافته بود، ناگهان به علت سكته را با

بهمان مرگي گرفتار شد كه ! قلبي مرد
بارها و بارها او و يارانش آزاد انديشان 

سكته : را بدان گرفتار كرده بودند
    .ناگهاني قلبي

همشهري      در همان روزها روزنامه 
 خرداد، 27شنبه   روز پنج:نوشت

پزشكان بيمارستان لقمان حال امامي را 
توصيف كرده و براي او خوب 
. ي مرخصي صادر كرده بودند اجازه

كه براي اطمينان، خواسته  اما در حالي
بودند كه او دو ساعت ديگر هم در 
بيمارستان بماند، بر اثر ايست قلبي و در 

ي همان دو ساعت سعيد امامي  فاصله
  . رفتاز دنيا 

در مراسم ختمي كه براي سعيد     
 مجلس براي امامي برگزار شد، خطيب

 حتي : و گفتاو طلب آمرزش كرد
كش نيز دشمن خدا نيست چرا كه  آدم
الناس را با دادن ديه جبران  حق
آن هم . اهللا ماند حق كند و باقي مي مي

 با .از سوي خدا قابل بخشايش است
مرگ سعيد امامي، خامنه اي پنداشت 

خود و سازمان ترور را از ديدگاه  
فكار عمومي افكار عمومي در داخل و ا

اما . جهان در خارج،  بيرون برده است
افشاي سازمان ترور همچنان ادامه 

با رسيدن احمدي نژاد به . يافت
رياست جمهوري، بر همگان آشكار شد 

 مالي كه سازمان –كه مافياهاي نظامي 
ترور را تشكيل داده و دست به 

جنايتهاي بي شمار زده اند، بر دولت 
  .  مسلط گشته اند

اين شد كه درگيري ها شروع شد و     
هر كس توپ را به داخل زمين ديگري 

  : مي انداخت
كه بعضا خود از » دوم خردادي ها  «●

وابستگان به واواك در دهه شصت 
بودند،  مأموران دهه بعدي واواك را 
اماج حمله قرار مي دادند و آنها را 
متهم به قتل ها و بازجويي ها مي 

 شريعتمداري كردند كه ناگهان حسين
  : مشكوك وارد گود شد و گفت

 در كار هدايت و داللت زندانيان ...   «
او تنها نبوده بلكه كساني مانند مجيد 

ها، فخرالدين  انصاري، موسوي خوييني
هادي  زاده، سيد سرحدي حجازي،

اي و سيد كاظم اكرمي نيز در  خامنه
  ».اند اين كار بوده

اني  داود سليم9/1379/ 4در تاريخ  ●
تفكري كه قرائت و برداشت  :گفت

خود از دين اسالم را مطلق دانسته و 
ها را باطل فرض  قرائت  به جز آن همه

 مخالفي  كند، طبيعتا به هر انديشه مي
نگريسته و حكم به   برانداز هم به ديده

  .دده ارتداد، كفر و الحاد مي
    پرونده جنايات سازمان ترور و 

ازمان بود،  واواك كه در خدمت آن س
بر اثر ضعف خاتمي و نيز يونسي ره به 

تا اينكه چند وقت بعد . جايي نبرد
سعيد : همان بال بر سر خودشان آمد

حجاريان از سوي سازمان ترور و 
واواك  مورد حمله قرار گرفت تا مزد 
بي عرضگي رييس جمهور و وزير وقت 

  .واواك را بپردازد
    ترور كنندگان سعيد حجاريان در 
دادگاه آنچنان نيشخند به مردم زدند 
كه كينه انباشته در دلهاي مردم نسبت 

زيرا بر . به خامنه اي دو چندان شدند
همه مردم مسلم شد كه در اين جنايت 

سازمان ترور، يعني » رهبر«نيز دست 
  . خامنه اي در كار بوده است

    ناگفته نماند كه بعد از افشاي نامه 
ريات از سوي سعيد امامي در مورد نش

روزنامه سالم و توقيف اين روزنامه و 
اعتراض دانشجويان به اين توقيف و  

به » رهبر«حمله ياران سعيد امامي و 
خوابگاه دانشگاه و انجام جنايت و 
. ايلغار، كار افشاي جنايتها باال گرفت

بعد از ترور سعيد حجاريان،  
نويسندگاني چون اكبر گنجي و 

رم افشاي برخي عمادالدين باغي به ج
از جنايات سعيد امامي و واواك، به 

» رهبر نظام واليت مطلقه فقيه«دستور 
  . به زندان محكوم شدند

  
قتلهاي «دادگاه رسيدگي به * 

روي دادگاه بلخ را » زنجيره
  :سفيد كرد

  
اي  هاي زنجيره دادگاه متهمان قتل   

قربانيان هاي   خانواده. شدتشكيل
خود را در  وكالي جنايتهاي سياسي

اعتراض به اين دادگاه عزل كردند و 
خود نيز از حضور در دادگاه سر باز 

 اين  ها يكي از اشكاالت خانواده. زدند
بود كه اثري از اوراق بازجويي سعيد 

گويي سعيد . امامي در پرونده نبود
 نداشته جنايتهاامامي هيچ نقشي در اين 

 متهمين در دادگاه مدافعات در !است
يكي از ديگر . اي به نام او نشد رهنيز اشا

ها كه   و وكالي آن ها اشكاالت خانواده
قاضي پرونده نيز به آن اشاره كرده 

اي بود كه مصطفي  بود، مربوط به نكته
كاظمي و مهرداد عاليخاني بارها به 

ها  آن. بازجوهاي خود گفته بودند

ها را  مدعي شده بودند كه دستور قتل
 قت واواكوآبادي وزير  دري نجف

 قاضي پرونده اما . ها داده است به آن
 پس از دستور بررسي و :اعالم كرد

آبادي و  ي دري نجف تحقيق درباره
هاي مكرر، چنين ادعايي  انجام بررسي
   . نظر نرسيد قابل قبول به

وكيل مصطفي كاظمي نيز به جمع   ●
او . پيوستمنتقدان و معترضان دادگاه 
 پرونده و نيز از كامل نبودن اوراق

هاي بازجويي سعيد امامي  حذف برگه
منصور . كرداز پرونده گاليه 

راد، وكيل مصطفي كاظمي،  سلطاني
 كه آمدن دري كردهمچنين تأكيد 

آبادي به دادگاه و توضيحات او  نجف
ي موكل او از برخي   به تبرئهدتوان مي

 عدم ازبنابراين او . اتهامات منجر شود
وي قاضي پذيرش اين درخواست از س

آبادي به   دري نجفو احضار نكردن
كرد  دادگاه شكايت داشت و تأكيد مي

سلطاني . كه موكل او آمر نبوده است
اگر بخواهيم استدالل «: گفت مي

متهمان را در يك جمله خالصه كنيم 
ها دستور آقاي دري  اين است كه آن

ها  آن. ند بادي را انجام داده  آنجف
د كه از بدو ان طور استدالل كرده اين

تأسيس وزارت اطالعات، هميشه يك 
عنوان وزير اطالعات انتخاب  مجتهد به

شده است، يعني كسي كه صاحب 
اند كه از اين  فتواست و آنها ملزم بوده

 » .مجتهد صاحب فتوا تبعيت كنند
تأكيد وكيل كاظمي بر آمدن دري 

آبادي به دادگاه البته نه از آن  نجف
امي را متوجه روي بود كه بخواهد اته

دنبال  بلكه او به. آبادي كند دري نجف
 دري اظهارات بر اساسآن بود كه 

را عدم آمريت موكلش ، آبادي نجف
. ثابت كندهاي سياسي پاييز  در قتل

معلوم كردند وكالي متهمان اظهارات 
كه موكالن آنها در اعترافاتشان در 
خصوص قتل پيروز دواني و مجيد 

چون اما . دنيز سخن گفته انشريف 
دادگاه تنها به چهار قتل سياسي 

كرد، توجهي به  مشخص رسيدگي مي
  .اعتراف آنها در باره اين دو قتل نشد

  
 نتيجه و راي دادگاه تابع ●

واليت مطلقه فقيه در باره 
  :جنايت كاران

     
 روابط 08/11/1381 در تاريخ    

عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
 نفر از 11 ميت حكم محكو: اعالم كرد

هاي   معروف به قتل متهمان پرونده
اي از جمله مجازات متهمان  زنجيره

اصلي پرونده كه آمريت در اين 
اند به تاييد  داشته جنايات را بر عهده

  .ديوان عالي كشور رسيد
 در آن تاريخ ايسنا گزارش داد كه   

ان قضايي نيروهاي در اطالعيه سازم
بر اساس راي صادره : مسلح آمده است
ديوان عالي كشور،  34   از سوي شعبه

 پنجم  حكم صادره از سوي شعبه
  دادگاه نظامي يك تهران در خصوص

  محكوميت 
متهم رديف اول سيد مصطفي -

  كاظمي و
   متهم رديف دوم مهرداد عاليخاني -

ها به تحمل  آمريت در قتل به جرم
  ر حبس ابد،چهار با

 متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده -
  و 
  رديف پنجم علي محسني  متهم -

به جرم مباشرت در قتل با توجه به 
  جنبه گذشت اولياء دم به لحاظ

عمومي جرم، هركدام به تحمل ده 
  سال حبس، 

متهم رديف دهم ابوالفضل مسلمي و  -
  رديف پانزدهم مصطفي هاشمي  متهم

قتل با توجه به به جرم معاونت در 
ي  جنبه گذشت اولياء دم به لحاظ

عمومي جرم، هركدام به تحمل چهار 
  سال حبس، 

 متهم رديف يازدهم محمدحسين -
متهم رديف دوازدهم علي -عشر و  اثني

  پور  صفايي
به جرم معاونت در قتل با توجه به 

ي  اولياء دم به لحاظ جنبه گذشت
عمومي جرم هركدام به تحمل سه 

  ، سال حبس
علي ناظري به  متهم رديف شانزدهم -

جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال 
  و نيم حبس،

سياح به   متهم رديف هفدهم اصغر-
جرم معاونت در قتل به تحمل شش 

  سال حبس و 
متهم رديف هجدهم خسرو براتي به  -

معاونت در قتل به تحمل ده سال  جرم
  حبس، 

  .مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است 
 ضمنا راي صادره در خصوص -

محكوميت متهم رديف سوم علي 
كه مشمول ذيل  روشني به استناد اين

قانون مجازات اسالمي  57   ماده
  باشد و  مي

هاي ششم  محكوميت متهمان رديف-
محمد عزيزي و  حميد رسولي، هشتم

چهاردهم مرتضي فالح به استناد 
 ها معاونت درنكه عنوان اتهامي آ اين

ت و نه آمريت، نقض شده و جرم اس
بايست مورد رسيدگي مجدد قرار  مي

   .گيرد
به راي صادره از سوي  با توجه    

ديوان عالي كشور، حكم محكوميني 
قرار  ها مورد تاييدنكه مجازات آ

االجرا  گرفته است قطعي و الزم
 .باشد مي

ايجاد واواك و تبديل : انقالب اسالمي
ون ريز و سپاه به ستون فقرات استبداد خ

جبار، از جمله، حاصل خودباختگي و 
شاه سلطان . تسليم محض به قدرت است

حسين ها كساني هستند كه نمي توانند 
   :به قدرت نه بگويند

 
 

منابع گاز در غزه و 
جنگي كه ناتواني 

اسرائيل را عيان مي 
 جنگ وسيله -كند

:تشديد انزواي ايران  
  
  
از مرز هند » خالءقدرت«

  :انهتا مرز  مديتر
  

عمر حكومت بوش با كسر بودجه ◄ 
 ميالرد دالري و بحران اقتصادي 1200

كه روز به روز وخامت بار تر مي شود، 
حمله اسرائيل به نوار . به پايان مي رسد

غزه، در روزهاي پاياني حيات اين 
در چهاردهمين . حكومت روي داد

روز حمله، در همان حال كه اسرائيل 
يد، اما بنا بر برشدت وحشيگري مي افزا

قول ناظران سياسي، هدف از اين 
حمله معلوم نيست و اين نظرها ابراز 
مي شوند و اين اطالعات انتشار مي 

  :يابند
)  ژانويه10(  مجله فرانسوي ماريان ●

خبر مي دهد كه مصر و اردن و 
عربستان با حمله اسرائيل به نوار غزه 

  !موافق بوده اند
فت  در همين تاريخ، خبر مخال●

اولمرت، نخست وزير اسرائيل، با حمله 
بنا بر اين خبر، . به نوار غزه انتشار يافت

اولمرت حمله را بي نتيجه مي دانسته و 
جز افزودن بر كينه اعراب نسبت به 
اسرائيل اثر ديگري بر آن مترتب نمي 

اما كارها در يد وزير . ديده است
خارجه و وزير دفاع است و آنها، هم 

دادن اوباما در برابر امر بلحاظ قرار 
انجام شده و هم بخاطر انتخابات 

وارونه . اسرائيل، به حمله نياز داشته اند
اولمرت : اين خبر نيز انتشار يافته است

مي گويد تا آخر بايد رفت و آن دو 
مي گويند عمليات را مي بايد متوقف 

  .كرد
، اينفورميشن 2009 ژانويه 7 در ●

ا انتشار داد كليرينگ هوس، مقاله اي ر
در : و دليل مهم ديگري را فاش كرد

نوار غزه منابع بزرگ گاز كشف شده 
چكيده اين نوشته را در همين ! است

  .فصل مي خوانيد
 8( جيمي كارتر، در واشنگتن پست ●

، مقاله اي انتشار داد با ) 2009ژانويه 
و حمله » جنگ غير الزم«عنوان 

 قرار اسرائيل به نوار غزه را مورد انتقاد
  .داد
●  Avi Shlaim  كه در دانشگاه 

آكسفورد، استاد روابط بين المللي كه 
اسرائيلي است و در ارتش اسرائيل نيز 
خدمت كرده است،  مقاله اي در 

. انتشار داد)  ژانويه7( روزنامه گاردين 
چگونه اسرائيل : عنوان مقاله او اينست

مردم ساكن نوار غزه را گرفتار فاجعه 
براي : او مي نويسد.  ي گردانداي انسان

درك وضعيت، مي بايد به موقعيت 
تاريخي توجه كرد كه در آن، اسرائيل 

راستي اينست كه ايجاد . بوجود آمد
،  بي عدالتي 1948كشور اسرائيل در 

 2در . بي چوني نسبت به فلسطينيان بود
  به Sir John Troutbeck،  1948ژوئن 

ارنست بوين، وزير خارجه وقت 
امريكا مسئول ايجاد «: مريكا نوشتا

دولت گانگستر اسرائيل است كه نخاله 
ترين رهبران آن را مديريت مي 

من اين ارزيابي را  بسيار تند .  »كنند
اما اينك حمله اسرائيل . ارزيابي كردم

به نوار غزه با همدستي حكومت بوش  
اين پرسش را به ذهن ها متبادر مي 

نانه نبود؟ آيا آن  نظر واقع بي: كند
نويسنده آنگاه شرح مي كند چسان 
اسرائيل اقتصاد اين منطقه را از بين 
برده و فلسطينيان را در زندگي 
اقتصادي خويش نيازمند و وابسته كرده 

  .است
 از روز شروع تجاوز اسرائيل به غزه ●

، لوموند  نظرهاي 2009 ژانويه 9تا  
: كارشناسان خاورميانه را انتشار داد

ر اين نظر بوده اند كه حمله جملگي ب
اسرائيل نه تنها حماس را از ميان بر 
نمي دارد بلكه هم اكنون حماس را به 
نماد غرور ملي فلسطينيان بدل كرده 

حماس از معركه نيرومند تر . است
  .بيرون مي آيد

امري كه اينك بر همگان معلوم مي      
حاشيه «شود، ناتواني اسرائيل از اداره 

به سخن ديگر، . ويش استخ» فلسطيني
رؤياي قدرت مسلط بر خاورميانه، 

حتي كساني .  همچون حبابي تركيد
چون يوشكا فيشر، وزير خارجه پيشين 
آلمان كه با گرايشهاي راست امريكا 
همصدا شده اند و جنگ در غزه را 
جنگ دوم اسرائيل با ايران ارزيابي 
كرده اند، از اين واقعيت غافل هستند 

  اوز اسرائيل به لبنان و غزه كه وقتي تج
  10 در صفحه

  

 ي همگانيگخودكام
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را جنگ با ايران مي خوانند، اعتراف 
صريحي مي كنند بر اين واقعيت كه 

خود نيز توانا » حاشيه«اسرائيل به مهار 
نيست و اينك اين حاشيه است كه 
اسرائيل را از امنيت در مرزهايش 

  .محروم كرده است
  

  ،اما در شرق ايران◄ 
  
 كه امريكا و متفقانش  افغانستان است●

را به جنگي پايان ناپيدا گرفتار كرده 
ژنرال پترائوس، فرمانده قواي . است

 8رويتر (امريكا در خاورميانه مي گويد 
امريكا و ايران در ): 2009ژانويه 

به .  افغانستان منافع مشترك دارند
سخن ديگر، امريكا به تنهائي نمي تواند 

  .خالء افغانستان را پر كند
.  در پاكستان، دولت ورشكسته است●

يعني توانائي بازپرداخت ديون خود را 
افزون بر اين، در درون، گرفتار . ندارد

و توسعه » اسالم راديكال«رشد 
تروريسم و از بيرون، زير فشار هند 

 ژانويه 11(كوريه انترناسيونال . است
، دولت پاكستان را پيش از آن )2009

اند در ضعيف توصيف مي كند كه بتو
داخل از پس تروريسم برآيد و در 

هفته . بيرون، با تهديد هند مقابله كند
: نامه از قول مردم پاكستان مي نويسد

زرداري، رئيس جمهوري، هر روز  با 
تلويزيونهاي هند مصاحبه مي كند اما 
حاضر نيست با مردم پاكستان سخن 
بگويد و اين مردم نمي دانند در چه 

  .وضعيتي هستند
ر شمال ايران،  كشورهائي هستند د◄  

كه الگوي دولتي جز همان الگوي 
ديكتاتوري دوران كمونيستي نمي 

دموكراسي نوع امريكائي نيز . شناسند
از روسيه و .  جاذبه اي نيافته است

و . سلطه دوباره اش هراسناك هستند
اينك با اين واقعيت روبرو شده اند كه 

رت امريكا و اروپا نمي توانند خالء قد
مردم اين كشورها، به لحاظ . را پر كنند

فرهنگي، بيش از همه به ايران نزديك 
  .هستند
  و در غرب ايران، عراق و در ◄

جنوبش شيخ نشين هاي خليج فارس 
در صورتي كه حكومت . قرار دارند

اوباما به وعده خود عمل كند و  قواي 
خود را از عراق خارج كند، استقرار 

ا در خليج دراز مدت قواي امريك
فارس، مانع از  نفوذ ايران در عراق و 
كشورهاي عرب حوزه خليج فارس و 

بلحاظ قسمت شيعه (حتي عربستان 
نشين كه از اتفاق منابع نفتي عربستان 

  .نيست) نيز در آن قسمت است 
  

دو شيوه پر كردن خالء از * 
سوي ايران، يكي ويرانگر و 

  :ديگري سازنده
  

كشوري است كه     بنا بر اين، ايران 
مي تواند خالء را در اين حوزه 

دو شيوه بيشتر براي . گسترده پر كند
يكي . پركردن خالء وجود ندارد

  :ويرانگر و ديگري سازنده
 نظامي كه اسرائيل و – شيوه مالي -1

غرب مي كوشند رژيم مافياها را داراي 
اما رژيم از . اين شيوه تبليغ كنند

 و سياست خارجي هدف داخلي دارد
آن بر جا ماندن است برغم پوك 

در نتيجه، خود نيز اين طور . شدن
 –وانمود مي كند كه بشيوه مالي 

در كار بسط ) اسالم(نظامي و مرامي 
نفوذ ايران در اين منطقه گسترده 

روش رژيم كار را بر امريكا و . است
اسرائيل و رژيمهاي منطقه آسان مي 

ترس از قرار گرفتن دنياي عرب : كند
ان كمر بند سبز از سوئي و اسرائيل مي

از سوي ديگر، مسابقه تسليحاتي را 
موجه كرده و سبب به انزوا درآمدن 

هدف غرب و . ايران گشته است
اسرائيل و رژيمهاي منطقه نيز اينست 
كه با تشديد انزواي ايران، مانع از آن 
شوند كه ايران خالئي را پر كند كه 

ر ارزيابي بنا ب. خود نمي توانند پر كنند
آنها از وضعيت، با نگاه داشتن ايران در 
انزوا،  باوجود خالء،  رژيم هاي 
استبدادي و وابسته منطقه برجا مي 
مانند و امريكا و غرب بدون صرف 
هزينه اي، نفت و گاز منطقه را مي برند 
و با درآمد نفت و گاز در اين كشورها 
براي اقتصاد خود بازار بوجود مي 

  . آورند
حتي اگر خالء كامل شده بود و      

ايران را نيز به انزوا در نياورده بودند، 
اين شيوه نه تنها ايران را موفق به پر 
كردن خالء نمي كرد بلكه ورشكستگي 
اقتصادي و سياسي كشور را كامل مي 

دليل آن اين كه حكومت بوش با . كرد
 11ترورهاي (خشونت آغاز شد 

پايان رسيد و با خشونت نيز به ) سپتامبر
حكومت را با اضافه ) . حمله به غزه(

 ميليارد 1200بودجه شروع كرد و با 
پيش از .  دالر كسر بودجه به  پايان برد

آن نيز، همين شيوه امپراطوري روسيه 
و آن دو ابر قدرت، .  را از پا درآورد

  اقتصادي نيرومند داشتند و كشوري 
  

  .بدون اقتصاد چون ايران نبودند
وه دوم از يك دولت حقوقمند   شي- 2

و جامعه اي داراي نظامي اجتماعي باز 
جامعه اي با . و تحول پذير بر مي آيد

فرهنگ آزادي و وجدان اخالقي كه 
حقوق واحدهاي اندازه گيري و 
داوريش را تشكيل مي دهند، از راه 
بسط حق واليت جمهور مردم،  راهبر 
جنبش ها براي استقرار دولتهاي 

 جامعه هاي آزاد مي شود حقوقمدار و
و ايران را در مركز منطقه وسيعي قرار 
مي دهد با توان رشد و داراي 

اثر انقالب . امكانهاي الزم براي رشد
ايران بر جامعه ها و تحولي كه در 
بسياري از كشورها ببار آورد، همان 
اثري است كه مديريت شورائي مدينه 

باني ) ص(ببار آورد كه پيامبر اسالمي 
 بود و همان اثري است كه انقالب آن

صنعتي انگلستان و سپس انقالب فرانسه 
  . ببار آوردند

      اما اين شيوه را رژيم مافياي نظامي 
چرا كه .  مالي  نمي تواند بكار ببرد–

مالتاريا چون الگوئي غير از الگوي 
استبداد سلطنتي نداشت، با واليت 
مطلقه فقيه، باز سازي آن را توجيه 

واليت مطلقه فقيه همان اصل . كرد
شاه مصدر قانون و مصدر بيم و اميد «

 –و استبداد مافياهاي نظامي » است
مالي همان حكومت با پول نفت و 

به سخن ديگر، .  نيروي مسلح است
رژيم مافياها تجربه شكست خورده اي 
را تكرار كرده است و بدون ترديد 
سرنوشتي جز سرنوشت رژيم شاه پيدا 

  . نمي كند
     ايران الگوئي مي طلبد كه واقعيت 
ستيز نباشد و بكار بردنش نياز به زور 

اين الگو را سازندگان آن . نداشته باشد
بر اصول استقالل و آزادي و رشد بر 
ميزان عدالت و توحيد اجتماعي، دو 
نوبت، يك بار در دوران مصدق و بار 
ديگر در دوران مرجع انقالب ايران به 

ستون پايه هاي .  انداجرا گذاشته
تدابير . قدرت را شناسائي كرده اند

براي از ميان برداشتن اين ستون پايه 
. ها را سنجيده و به اجرا گذاشته اند

تجربه انقالب را رها نكرده اند و با نقد 
تجربه،  الگو قابليت اجراي كامل يافته 

اين بر مردم ايران است كه . است
شي، اسباب موقعيت را در يابند و به جنب
  .اجراي الگو را فراهم كنند

  
گاز غزه و انتخابات فلسطين 
و انتخابات اسرائيل و برهم 
زدن روند صلح از سوي 

  :اسرائيل
  

   نويسنده مقاله نافذ مصدق احمد و 
 7(ناشر اينفورميشن كلرينگ هوس 

نكات اصلي اين . هستند) 2009ژانويه 
  :مقاله طوالني عبارتند از

 است براي پايان  اسرائيل مدعي●
دادن به راكت پراني از سوي حماس 

اما در واقع،  . به غزه حمله كرده است
خشونتي كه اينك غزه بدان گرفتار 
است، را نمي توان اندر يافت مگر با 
تحليل نابرابري خشونت نظامي دو 

كشف منابع طرف و نقش اساسي كه 
گاز در غزه و تالش مشترك امريكا و 

يل براي به انحصار در انگلستان و اسرائ
آوردن اين منابع از طريق روند 
سياسي، يعني حاكميت بخشيدن به 
حزب فتح و حكومت فاسد محمود 

پيروزي حماس در انتخابات .  عباس 
  تهديدي شد براي اجراي اين 2006
  2008و نقشه جنگ در اوائل .  نقشه

طراحي شده بود  و اگر در روزهاي 
د و ادامه   آغاز ش2008پاياني سال 

دارد، نه تنها بخاطر اثر آن بر انتخابات 
اسرائيل است بلكه بيشتر، بخاطر اثر 
. گذاشتن بر انتخابات فلسطين است

دوره رياست جمهوري محمود عباس (
.  به پايان مي رسد2009 ژانويه 9در 

اسرائيل احتمال پيروزي حماس را ) ا.ا
هدف حمله، كوتاه . قطعي مي بيند

 از دولت و ناگزير كردن دست حماس
كردن فلسطيني ها به مهاجرت و چنگ 

  .انداختن بر منابع غزه است
 اما مسئوليت  خشونت ها با كسيت؟ ●

گروههاي مدافع حقوق بشر اسرائيل، 
مركز مدافع  ( B’Tselemنظير گروه 

) حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي
تصديق مي كنند كه ارتش اسرائيل، 

اي جنگي شده در غزه،  مرتكب جنايته
اين ارتش بعمد ساكنان غير .  است

نظامي غزه را هدف بمباران ها و آتش 
.  توپخانه و رگبار گلوله ها مي كند

بمباران مدرسه اي كه در اداره 
 40سازمان ملل متحد است و كشتن 

تن  از كساني كه در اين مدرسه پناه 
گرفته بودند، نمونه اي از اين 

ان كردن وير.  جنايتهاي جنگي است
مدرسه ها و مسجدها بر سر مردم،  

  . موارد ديگر جنايت جنگي هستند
     از آنجا كه اسرائيل به خبرنگاران 
اجازه رفتن به غزه و گزارش جنايتهاي 
جنگيش را نمي دهد، مركز مدافع 
حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي كار 
اطالع رساني را بر عهده گرفته و 

ئيل زيربناهاي گزارش مي كند كه اسرا
زندگي مردم عادي را ويران مي سازد 

بدتر از همه . و خود آنها را مي كشد
اين كه حقايقي را هم كه اين مركز از 
پرده سانسور بيرون مي برد و اظهار مي 
كند، توسط وسائل ارتباط جمعي انتشار 

 1براي مثال، در .  پيدا نمي كنند
 11 زن و 4ژانويه، ارتش اسرائيل 

. ا در اردوگاه جبليه كشتكودك ر
مركز اين عمل را ناقض حقوق شناخت 
كه جامعه بين المللي پذيرفته است و 

از اين نوع .  آن را قابل توجيه ندانست
اعمال جنايتكارانه فراوان توسط ارتش 
اسرائيل بعمل در مي آيند بي آنكه 

  .وسائل ارتباط جمعي انتشارشان دهند
ق      گروه هاي ديگر مدافع حقو

انسان اسرائيل و سازمان ملل متحد و  
عفو بين المللي و ديده بانان حقوق بشر 
تصديق مي كنند كه اسرائيل كودكان 
  . و زنان و مردان غير نظامي را مي كشد

 19 كابينه امنيتي اسرائيل، در ●
، به اتفاق آراء، تصميم 2007سپتامبر

» منطقه دشمن«گرفت  منطقه غزه را  
 پرتاب راكت توسط بهانه اش. خواند

حال اين كه راكت هائي . حماس بود
كه حماس بسوي اسرائيل پرتاب مي 
كرد، در پاسخ به بمبارانهاي غزه اعم از 

در . مكانهاي نظامي و شخصي بود
، قواي نظامي اسرائيل سه 2007ژانويه 

 17در . روز غزه را بمباران كردند
ژانويه آن سال، غزه به محاصره كامل 

دام اسرائيل پاسخ به پرتاب اق.  درآمد
 فروند راكت و خمپاره به طرف 150

اين .   ژانويه، بود18 تا 15اسرائيل، از 
راكتها و خمپاره ها كسي را نكشت و 

حال اينكه بمبارانهاي . مجروح نكرد
  فلسطيني را كشت كه از 700اسرائيل 

  غير نظامي بودند و از اين 224آنها، 
  .  تن كودك بودند78عده 

 سال نزاع مسلحانه،  تنها 7     در طول  
 اسرائيلي توسط راكتهاي حماس 14

 تن 5000در برابر، حدود . كشته شدند
فلسطيني توسط اسلحه امريكائي و 

 30گاردين (انگليسي كشته شدند 
  ).  2008دسامبر 

 چه كسي آتش بس را شكست؟  ●
پاسخ اينست كه آتش بس و متاركه را 

، 2008وامبر  ن4در . اسرائيل شكست
 6شب هنگام به غزه حمله كردند و 

 نوامبر 5گاردين (فلسطيني را كشتند 
در اواخر دسامبر، اسرائيل ). 2008

يك مقام . خواهان مطالبه متاركه شد
سازمان ملل متحد مي گويد گزارش 
مي كند كه اسرائيل بطور آشكار 

 تن بر تأسيسات 100متاركه را نقض و 
ها (ت حكومت فلسطيني فرو ريخ

   ).2008 دسامبر 3آرتص 
اسرائيل :   هدفهاي نظامي اسرائيل●

مدعي است كه قصدش پايان بخشيدن 
) راكتهاي كاتيوشا(به پرتاب موشك 

اما  دو هدف . توسط حماس است
عمده، هدفهاي واقعي حمله نظامي 

  :اسرائيل هستند
 هدف كوتاه مدت آن دستيابي – 1

ر انحصاري باتفاق انگليس و امريكا ب
و سلطه بشيوه . منابع گاز غزه است

  .تبعيض نژادي بر اين منطقه است
  هدف دراز مدت  ايجاد شرائط - 2

دائمي  تسهيل  مداخله اسرائيل در 
سرزمينهاي فلسطيني و بر انگيختن 
فلسطيني ها به مهاجرت و نيز اخراج 

زمينهائي . آنها از سرزمين خويش است
د،  كه بدين سان، خالي از سكنه مي شو

بكار اجراي برنامه اسكان يهوديان 
  .خواهند آمد

  
واشنگتن بر اينست كه تمام 
راهها به تهران ختم مي 

  :شوند
  

 ژانويه 10آنتي وار (دانيل لوبان ◄ 
پوشاندن واقعيتي كه حمله )  2009

سبعانه اسرائيل به غزه است را با 
روياروئي اسرائيل با ايران، اين سان 

  :توضيح مي دهد

 نزديك شدن حمله اسرائيل به      با
غزه به سومين هفته خويش، در 
واشنگتن، اين صدا بلند مي شود كه 
جنگ غزه نه جنگ با حماس كه جنگ 

تمايل واشنگتن به .  با ايران است
اينست كه اين  غزه را ميدان جنگ 
ميان ايران غرب بداند و  اينطور القاء 

  .كند كه حماس آلت فعل ايران است
دگان اين فكر ساده لوحانه، با      سازن

استفاده از زمينه ضد ايران در امريكا، 
چرا اين فكر را . آن را ساخته اند

ساخته اند، زيرا بعد از دو هفته جنگ، 
اسرائيل نتوانسته است دليل و هدف 

  . قابل قبولي را ارائه كند
     سالها است كه محافظه كاران جديد 

قعي تبليغ مي كنند ايران منشاء وا
مخالفت با امريكا و اسرائيل در 

از فلسطين و لبنان تا . خاورميانه است
عراق، ايران است با اين دو مقابله مي 

در جنگ اسرائيل با حزب اهللا در . كند
،  محافظه كاران جديد 2006سال 

اصرار مي ورزيدند و فشار مي آوردند 
كه نه به حزب اهللا و حماس كه به 

ان، حمله بايد مربي و حامي آنها، اير
از جمله، ويليام كريستول در . كرد

ويكلي استاندارد، جنگ با ايران را 
  .تبليغ مي كرد

     اينك نيز، محافظه كاران جديد 
جنگ با حماس را  دليل آن كرده اند 
براي القاي اين فكر كه غرب مي بايد 
رويه سختي در قبال ايران در پيش 

 همه«مايكل لودين زير عنوان . گيرد
، در ناشينال »اينها زير سر ايران است

نوشته است اسرائيل )  دسامبر30(ريويو 
شاخه هاي تروريسم را مي برد حال 
اين كه تنه درخت دست نخورده 

تا اين تنه هست، ولو شاخه . مانده است
هاي حماس و حزب اهللا قطع شوند، 

  . باز شاخه هاي جديد خواهد روياند
 بكار      محافظه كاران جديد سخت

ساختن فكر عمومي هستند و اين فكر 
حمله اسرائيل به غزه، در واقع، : اينست

كسي . حمله به امپراطوري ايران است
چون روبرت كاپالن در نشريه 

ديپلماسي امريكا : آتالنتيك مي نويسد
. بايد اين باشد كه اسرائيل پيروز بگردد

زيرا شكست اسرائيل پيروزي ايران 
  .است

رك تايمز، نئوليبرالي      در نيويو
اين : چون توماس فريدمن مي نويسد

ايران است كه بخاطر جنگ غزه مي 
تهران مي تواند .  بايد سرزنش شود

جنگ ميان فلسطينيان و اسرائيل را 
در لوس .  ايجاد و يا متوقف كند

آنجلس تايمز، مفسران اسرائيلي، يوسي 
اورن مي . كلين هالوي و مايكل بي

، دشمن واقعي ايران در غزه: نويسند
هرگاه حماس موفق شود افكار . است

عمومي دنيا را موافق آتش بس كند و 
اين آتش بس  پيش از تحقق هدفي  
بر قرار شود كه اسرائيل تعقيب مي 
كند، دنيا يكبار ديگر شاهد پيروزي 

  .ايران خواهد شد
     در خبرها و گزارشها كه اسرائيل و 

 بندرت هوادارانش انتشار مي دهند،
ممكن است حماس را بدون ذكر 

اين . ذكر شود»  تحت الحمايه ايران«
فكر را بطور وسيع قبوالنده اند كه در 
سالهاي اخير، اسلحه و پول را ايران به 
حماس مي رساند و افراد آن را ايران 

  . تعليم مي دهد
     واين وايت، از مقامات اطالعاتي 

من : پيشين وزارت خارجه مي گويد
 صحت آنچه وسائل ارتباط جمعي در

وقتي هم . انتشار مي دهند، ترديد دارم
در بخش اطالعات كار مي كردم ، 
جزئيات صحيح و دقيق اغلب داده 

  .      نمي شدند
  11 در صفحه

  
  

 ي همگانيگخودكام
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سياري از آنها كه ايران را به خاطر 
جنگ در غزه سرزنش مي كنند، 
اهميت بيش از اندازه اي به كمك 

ه حماس دهند زيرا مي عملياتي ايران ب
خواهند ثابت كنند حماس آلت فعل 

حال آنكه رابطه . ايران بيش نيست
بيشتر سمبليك است تا «ايران با حماس 

نفوذ ايران بر حماس بسيار . »آمرانه
ناچيز تر از آنست كه وسائل ارتباط 

حماس همه . جمعي تبليغ مي كنند
داليل را براي اين كه تصميماتش را 

دارد و اغلب اعضاي آن خود بگيرد، 
بيش از مبارزه كرده اند كه در كار 

  .خود نياز به ايران داشته باشند
    اين تبليغات  كه در غزه، ايران با 
امريكا و اسرائيل مي جنگد،  چند 

  :هدف سياسي دارند
  مهمترين هدف شان تشديد - 1

جاي شگفتي . خصومت با ايران است
 را نيست اگر همه كساني كه جنگ غزه

جنگ با ايران مي باورانند، كساني 
هستند كه چون لودين خواهان تغيير 
رژيم ايران هستند و برآنند كه با توسل 
به قوه نظامي مي بايد به اين هدف 

  .رسيد
  چون ظرف دو هفته اول، اسرائيل - 2

نتوانست توجيه درخوري براي حمله 
به غزه بسازد، نقش دادن به ايران در 

خاطر بيرون بردن جنگ با غزه، ب
مقامات اسرائيل .  اسرائيل از تنگنا است

نخست گفتند هدف از حمله به غزه، 
متوقف كردن راكت و خمپاره پراكني 
به سوي اسرائيل و پايان دادن به 

اما  . حاكميت حماس بر نوار غزه است
همگان اين دو هدف را غير واقع بينانه 
 يافتند و گفتند و اسرائيل نيز ناگزير شد

  . از آنها صحبت نكند
     حمله به غزه براي مقابله با ايران، 
دليلي است براي عقالني باوراندن 
جنگ غزه  و نيز اين هدف را تعقيب 
مي كند كه سياستمداران واشنگتن را 
. به حمايت از جنگ بر انيگزند

بخصوص كه اين سياستمداران اين 
. حمله را معقول و موجه نمي يافتند

يل طلبكار نيز شده است كه تازه اسرائ
كار كثيف مقابله امريكا با ايران را او بر 

  !عهده گرفته است
    در اين خط و ربط، وال استريت 
:  ژورنال، در سرمقاله خود، مي نويسد

كار بر باراك اوباما، رئيس جمهوري 
منتخب، آسان مي شود هر گاه ايران 

زيرا در پي اين . در غزه شكست بخورد
 حل مسائل از راه ديپلماسي شكست، به

  .راغب مي شود
     و آدم ليبرالي چون جيم هوگلند، 

حمله : در واشنگتن پست، مي نويسد
اسرائيل به غزه به حمله مسئله اتمي 

تنها اسرائيل . ايران كمك مي كند
است كه ايران را تهديد به حمله 
نظامي مي كند هرگاه بخواهد غني 

 اي برساند سازي اورانيوم را به اندازه
  . كه بكار توليد بمب اتمي مي آيد

 هدف سياسي پوشيده سوم اسرائيل – 3
و آنها كه در غرب حماس را آلت فعل 
ايران تبليغ مي كنند، اينست كه اوال 
وجداني جهاني از سرزنش اسرائيل 

  ، در ذهنها، و ثانيا . منصرف شود
حماس منتخب مردم اسرائيل جاي 

عل ايران خود را به حماس آلت ف
بدهد و باز اسرائيل طلبكار بشود كه 
گويا دارد مردم غزه را از بند آلت 

  .فعل ايران رها  مي كند
 هدف سياسي پوشيده چهارم – 4

وقتي حماس آلت فعل ايران : اينست
است، پس حل مشكل فلسطين با 

اسرائيل . فلسطيني ها، بي معني است
همچنان در موقعيت دفاع از امنيت 

   .خويش است
    و دانيل لوي نماينده سابق اسرائيل 

بله، از : در گفتگوهاي صلح مي نويسد
جنگ، هر طرف بهره برداري مي 

 رژيم ايران و ديگر سخت قطعا . كنند
اما .  سران  نيز بهره برداري مي كنند

اگر مسئله فلسطين و مشكالتي كه براي 
فلسطيني ها ايجاد مي شوند، نبودند، 

محل و معني پيدا نمي بهره برداري نيز 
  .كرد

بديهي است كه : انقالب اسالمي
 احمدي –ديپلماسي ابلهانه خامنه اي 

نژاد بهانه الزم را در اختيار اسرائيل و 
از . البي هايش در امريكا مي گذارد

هدفها، غير ممكن كردن مذاكره با ايران، 
  .براي حكومت اوباما است

  
 ايران مانع –بحران اتمي 

دوم مي گشايش جبهه 
 ايران پيشنهاد مي -شود

كند از سالح نفت استفاده 
  :شود

  
بحران اتمي ايران موضوع * 

  كار اوباما هم از روزهاي نخست 
  :رياست جمهوري

  
، ويليام پري، وزير 2009 ژانويه 8در ◄

پيشين وزارت دفاع امريكا كه در 
، در كار  منصرف كردن كره 1994

ش شمالي از توليد سالح اتمي بود، پي
بيني مي كند كه پرزيدنت اوباما، در 
همان اوائل شروع بكار، سرو كارش با 

ايران بسوي .  بحران ايران خواهد شد
مجهز شدن به سالح اتمي پيش مي 

و اثرات مجهز شدنش به سالح . رود
اتمي بر خاورميانه، امري نيست كه 

روشن . بتوان نسبت به آن القيد ماند
 است كه اسرائيل دست روي دست
نمي گذارد و به تماشاي مجهز شدن 
.  ايران به سالح هسته اي نمي نشيند

وزير دفاع امريكا در حكومت كلينتون 
ابراز اميدواري مي كند كه ديپلماسي 

قاطع تر امريكا و جامعه بين المللي  
كره شمالي را از ساختن سالح هسته 

اما او چندان اميدوار . اي منصرف كند
ند پروزاي اتمي نيست كه بتوان جلو بل

  .ايران را گرفت
      هرگاه كره شمالي و ايران مهار 
نشوند، ما با خطر انتشار اسلحه اتمي 

دولتهائي صاحب . روبرو مي شويم
ما اينك در . سالح اتمي مي شوند
و هرگاه دنيا . آستانه اين خطر هستيم

عمل نكند، روند مجهز شدن به سالح 
  . اتمي برگشت ناپذير مي شود

مسئله خاورميانه و : وباما گفته است ا◄
مسئله اتم ايران از نخستين موضوعات 
كار او هم از روزهاي اول شروع 

او . رياست جمهوريش خواهند بود
گفته است احترام به خواستهاي مردم 

  .ايران را مبناي كار قرار مي دهد
 11(، نيويورك تايمز  يكبار ديگر◄

 كه بوش با داد اين اطالع )ژانويه
مله هوائي اسرائيل به ايران موافقت ح

 حكومت او حاضر نشده .نكرده است
است بمب هائي را در اختيار اسرائيل 
بگذارد كه مي توانند بتون را بشكنند 

  ...و
  

باوجود تبليغات اسرائيل و * 
البي حاميش، استراتفور خبر مي 
دهد كه ايران مانع از گشوده 

  :شدن جبهه دوم شده است
  
، استراتفور نقش 2006يه  ژانو6 در ◄

رژيم را در جلوگيري از گشايش جبهه 
دوم يعني جنگ حزب اهللا با اسرائيل 

  : اين سان تحليل كرده است
    در حالي كه دولت اسرائيل مردم 
خود را از احتمال گشايش جبهه دوم 

جنگ با حزب اهللا آگاه مي كند،  
اينطور معلوم مي شود كه ايران در 

ب اهللا لبنان از كار بازداشتن حز
  .گشودن جبهه شمال است

     در همان حال كه قواي اسرائيل 
 ژانويه، 5مشغول حمله غزه بودند، در 

 فروند هواپيماي جنگي 5شب هنگام،  
اسرائيل بر فراز خاك لبنان در پرواز 

بعد از هشدار مقامات اسرائيل، .  بودند
اين پرواز، اعالن آمادگي بشمار مي 

سرائيل حاضر نيست در البته ا.  رفت
همان حال كه مي خواهد كار حماس 
را بسازد، در جبهه شمالي، با حزب اهللا 

حزب اهللا نيز به اين . درگير شود
قناعت كرده است كه حمايت از 
حماس را محدود كند به خطوط 
دريافت مايحتاج حماس را حفظ كند 
و در غزه چند واحد حماس را 

اي كه در باره رويه .  فرماندهي كند
بايد در پيش گرفت، در درون حزب 

تمايل سخت گير . اهللا بحث بوده است
بر اين نظر بوده است كه چون 
روياروئي نظامي با اسرائيل اجتناب 
ناپذير است، حمله اسرائيل به غزه 
موقع مناسبي است براي گشودن جبهه 

  . شمال
     اطالعي كه استراتفور بدست 

اب آورده، حاكي از آنست كه ارب
حزب اهللا، ايران در كار آنست كه مانع 
. از گشوده شدن چنين جبهه اي بگردد

براي تحقق اين مقصود، سعيد جليلي، 
دبير شوراي امنيت ملي ايران، در 

 ژانويه از  دمشق و 3 و 2روزهاي 
در اين ديدار، او  . بيروت ديدن كرد

با رهبر حماس در دمشق و رهبر حزب 
برابر .  داهللا در  بيروت ديدار كر

اطالعي كه استراتفور دريافت كرده و 
از صحت آن، اطمينان قطعي ندارد، 
جليلي بطور روشن با مخاطبان خود 
گفته است ايران با گشوده شدن جبهه 

  . دوم  موافق نيست
     رفتار امروز ايران در ممانعت از 
گشوده شدن جبهه جنگ ميان حزب 

 2006اهللا و لبنان وارونه رفتار ايران در 
در آن سال، افسران سپاه . است

پاسداران بر اين باور بودند كه در 
برانگيختن روياروئي نظامي و جنگ 
تمام عيار ميان اسرائيل و حزب اهللا 

آن زمان، ايران مي . نقش داشته اند
خواست به امريكا و اسرائيل و رژيم 
هاي عرب سني بفهماند كه حزب اهللا 
ه را در كنترل خود دارد و هرگا

  . بخواهد مي تواند هنگامه بپا كند
      آن زمان، ايران به هدف خود 

اما اين زمان، ايران از جنگ . رسيد
اسرائيل با حزب اهللا لبنان سودي عايد 

نه تنها حزب اهللا با ارتش .  نمي كند
اسرائيل روبرو است كه اينك بسيار 

 است،  بلكه 2006آماده تر از سال 
تگو با حكومت ايران نيز در مرحله گف

در اين مرحله، .  جديد امريكا است
ايران دركار تثبيت دست آوردهاي 

  .خويش است

     از اين رو، نه تنها جليلي از حزب 
اهللا و جبهه خلق براي آزادي فلسطين 
تعهد گرفته است دست به عمل 
مسلحانه نزنند، بلكه از آنها خواسته 
است مانع آن شوند كه گروه هاي 

  .ت به چنين كاري بزنندافراطي دس
  

ايران پيشنهاد مي : استراتفور* 
كند از نفت بمثابه سالح استفاده 

  :شود اما شعار مي دهد
  
، استراتفور، 2009 ژانويه 5 در ◄

پيشنهاد رژيم را در باره استفاده از نفت 
بمثابه سالح براي مقابله با اسرائيل را 

  :موضوع ارزيابي كرده است
نفت خيز را فرا مي     ايران كشورهاي 

خواند كه از نفت بمثابه سالح استفاده 
كنند و با بستن شيرهاي نفت بروي 
غرب، به هجوم نظامي اسرائيل به غزه 

اما  در موقعيتي نيست .  اعتراض كنند
. كه اين پيشنهاد را خود به اجرا بگذارد

زيرا اوپك از توليد نفت خود كاسته 
ايران بنا بر اين، از صادرات نفت . است

بهاي نفت نيز پائين . كاسته شده است
و ايران بنزين نيز وارد مي كند ( آمده 

و در امريكا پيشنهاد شده است صدور 
و در ) ا.ا. بنزين به ايران تحريم شود

بحران اقتصادي، نياز ايران به درآمد 
  . نفت پيش از هر زمان است

 ژانويه، دهمين روز حمله 4    در 
زه، سرتيپ پاسدار نظامي اسرائيل به غ

باقر زاده، از فرماندهان سپاه، از 
كشورهاي اسالمي خواست نفت را بر 

اما قصد او اين نبود . روي غرب ببندند
كه صدور نفت به غرب متوقف شود، 
بلكه اين بود كه در دنياي اسالم تبليغ 
كند كه تنها ايران است كه به حمايت 
.  قاطع از فلسطينيان ايستاده است

لش اينست كه رقباي عرب هدف او
خود، در مرتبه اول رژيم سعوديها و 
ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج 

البته اگر .  فارس، را بد جلوه دهد
تهديد ايران سبب باال رفتن بهاي نفت 

  .شود، از ديد ايران، چه بهتر
     در حال حاضر، ايران در موقعيتي 
نيست كه بتواند به كمك فلسطيني ها 

نها عربستان و كشورهاي ت. بيايد
كوچك حوزه خليج فارس مي توانند 

اما . اين تحريم نفتي را به اجرا بگذارند
كشورهاي نفت خيز، با وجود بحران 
اقتصادي و اين امر كه در مقايسه  با 

،  بهاي 2008بهاي نفت در ژوئيه 
 درصد كمتر است، 70كنوني آن 

ناگزير هستند بهر اندازه بازار غرب 
چرا كه . نفت صادر كنندبخواهد، 

بزرگ ترين صادر كننده نفت كه 
عربستان است، بلحاظ كاستن از ميزان 
توليد بخاطر جلوگيري از سقوط بهاي 

  . نفت، در موقعيت خوبي نيست
     تازه، كشورهاي عرب صادر كننده 
نفت ذخاير ارزي هنگفتي دارند و 

در .  براي مدتي خيالشان آسوده است
قرضه خارجي هم ( ارد برابر، ذخيره ند

و نيازش به درآمد نفت بسيار ) ا.ا. دارد 
در حقيقت،  در صورت . شديد است

بستن نفت بروي غرب، ايران بسيار 
بيشتر از ديگر كشورهاي نفت خيز زيان 

طرفه اين كه ايران . خواهد ديد
بخاطر مجازاتهاي اقتصادي نمي تواند 

به سخن ديگر، . به امريكا نفت بفروشد
دنش از تحريم غرب، بي معني دم ز
  . است

     اما ايران مي خواهد با يك تير دو 
سبب باال رفتن قيمت نفت : نشان بزند

 10در . بشود ولو تحريم انجام نگيرد

 درصد  بهاي نفت 25روز اول جنگ، 
معلوم نيز نيست كه بخاطر . باال نيز رفت

.  جنگ در غزه بهاي نفت باال رفته باشد
 اينست كه كشورهاي هدف دوم ايران

عرب ناگزير شوند به ايران بپيوندند و 
در برابر حمله نظامي اسرائيل كاري 

آنها نه تنها كاري نمي كنند بلكه .  بكنند
اميدوارند كه حمله اسرائيل نفس 
حماس را بستاند و ايران نتواند نزاع 
فلسطين با اسرائيل را وسيله توسعه نفوذ 

  .خود كند
  

ي همدست بانكهاي اروپائ* 
ايران در گريختن از مجازاتهاي 

  :مقرر شوراي امنيت
  
، وال استريت 2009 ژانويه 12  در ◄

ژورنال خبر داده است كه چند مؤسسه 
بانكي، از جمله لويدز لندن، ترتيب 
انتقال پولهاي ايران را به امريكا داده 

 ژانويه، بانك لويدز اعتراف 9در . اند
انوني كرده است كه به انتقال غير ق

.  پول ايران به امريكا، دست زده است
انتقال پول به امريكا براي خريد 
قطعات مورد نياز در موشك سازي و 
صنعت اتمي بوده و دليل بر اينست كه 
ايران تصميم دارد برنامه هاي موشكي 

دالرها از . و اتمي خود را اجرا كند
بانك مركزي به بانك ملي و صادارات 

ين بانكها به شعبه و سپه منتقل و از ا
هاشان در انگلستان منتقل مي شوند و 
اين شعبه ها از طريق شبكه بين البانكها 
پيامهاي الكترونيك به لويدز و مؤسسات 
ديگر مي فرستند و كاركنان لويدز، از 
نو، همان پيام را، با حذف هرگونه اثر 
حاكي از انتقال پول توسط بانكهاي 

. ا مي فرستدايراني، به شبكه بين البانكه
بدين ترتيب پول از يك مؤسسه 
انگليسي به امريكا فرستاده مي شود و 

  !هيچگونه سوء ظني را بر نمي انگيزد
  

رايس وزير خارجه امريكا * 
پرونده گروه رجوي را مطالعه 
كرده و به اين نتيجه رسيده 
است كه اين گروه يك گروه 

  :تروريستي است
  
رس ، آسوشيتدپ2009 ژانويه 12  در ◄

عراق از سوي : گزارش كرده است
ايران تحت فشار است براي اين كه 
اعضاي سازمان مجاهدين خلق را از 

سازمان مجاهدين . عراق اخراج كند
خواستار آنست كه نامش از فهرست 

اما . سازمانهاي تروريست حذف شود
كندولزا رايس يادداشتي نوشته است 

 ژانويه در فدرال رژيستر 12كه در 
بنا بر اين يادداشت، .  استدرج شده

او بعد از مطالعه مجدد پرونده اين 
سازمان، به اين نتيجه رسيده است كه 
سازمان يك سازمان تروريستي است و 
مي بايد در فهرست سازمانهاي 

  .تروريست باقي مي ماند
تا مردم فلسطين به : انقالب اسالمي

استقالل عمل نكنند، اين سان وسيله 
ئي مي شوند كه از اسرائيل و رژيمها

رهگذر جنايت، هدفهاي خود را تعقيب 
  .مي كنند

     و اما تجاوزهاي رژيم به حقوق 
  :انسان

  
  12 در صفحه

  

  ي همگانيگخودكام
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اعدام، سنگسار، 
اخراج از دانشگاه، 
  ...:تهديد به مرگ و

  
  
 نفر با حضور در 150، 87 دي 12در ◄

مقابل منزل شيرين عبادي و طرح اين 
 كند، عبادي حمايت مي«شعار كه 

، به تخريب »اسراييل جنايت مي كند
تابلوي وكالت شيرين عبادي و 

اين . لگدكوب كردن آن پرداختند
اقدام و طرح چنين شعارهايي در 

  حالي 
  

كانون «صورت گرفته است كه 
با صدور اطالعيه » مدافعان حقوق بشر

اي در محكوميت خشونت هاي صورت 
گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت 

امع بين المللي و حقوق بشري عمل مج
  .شده بود

بهنگام :      شيرين عبادي گفته است
مطالعه پرونده قتل فروهرها، متوجه 
شده است كه جواز قتل خود او نيز 

دستگيري . داده شده بوده است
مأموران جنايتهاي سياسي، مانع از اجرا 

  .شدن  دستور قتل او شده است
احمد دانش پذير، ، 87 دي 12در ◄ 

فعال سياسي كه در بهمن ماه سال 
گذشته از سوي مأموران امنيتي در 
منزلش بازداشت شده بود، از سوي 

 دادگاه انقالب تهران، به اتهام 15شعبه 
 500تبليغ عليه نظام و با استناد به ماده 

قانون مجازات اسالمي به تحمل يكسال 
  .حبس تعزيري محكوم شد

 همچنين دامون دانش پذير فرزند    
 2احمد دانش پذير نيز كه به مدت 

 209 در بند واواكهفته در بازداشت 
زندان اوين به سر برده بود، از سوي 

 سال حبس تعليقي 1دادگاه به تحمل 
 . سال، محكوم شد5به مدت 

حكم اعدام فردي ، 87 دي 12در ◄
به نام هوشنگ خ كه به اتهام تجاوز به 
عنف و زناي با محارم محكوم شده بود 

   . شدرااج
   پروژه   در ادامه، 87 دي ماه 12در ◄

سركوب و قلع و قمع فعاالن 
 نفر 8 در دانشگاه شيراز،  ،دانشجويي

ديگر از دانشجويان با احكام سنگين 
ممنوعيت از تحصيل و ارجاع به 

ي انضباطي مركزي وزارت علوم  كميته
براي صدور راي در مورد مابقيِ 

محسن . اتهاماتشان محكوم شدند
پور، لقمان  كمر، اكبر حسن زرين

قديري، افشين هوشنگ و آلما رنجبر 
هر كدام به دو ترم ممنوعيت از 
تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع به 

ي انضباطي مركزي براي صدور  كميته
توهين به شعائر «راي در مورد اتهامِ 

اسالمي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد 
يمي و امين كر» نظام جمهوري اسالمي

و آرمين برازش به يك ترم ممنوعيت 
از تحصيل و همچنين امين درستي به 
توبيخ كتبي با درج در پرونده محكوم 

  .شدند
دانشجويان ستاره «، 87 دي 12در ◄ 
از ستمي كه بر آنها رفته است » دار

از دو سال پيش : دادخواهي كرده اند
ها با  تعدادي از دانشجويان دانشگاه

 از ادامه تحصيل و اي بر سينه ستاره
نشستن پشت ميزهاي دانشگاه در 

امسال . كارشناسي ارشد محروم شدند
دار  بازهم همان دانشجويان ستاره

اي را ترتيب دادند كه  نشست خبري 
در آن بار ديگر به عدم پيگيري 

بودن خود  تكليف ن و بال مسووال
 برخي : و نيز خبر دادند. اعتراض كنند

نيز مي   آزاد اسالدانشجويان در دانشگاه
در اين نشست كه . ه انددار شد ستاره

 حكايت ،در دفتر نشريه نامه برگزار شد
ابتدا در : دار مرور شد دانشجويان ستاره

 نفر ممانعت 6 از ادامه تحصيل 85سال 
كم تا  به عمل آمد، و بعد از آن كم

امروز بر اين تعداد افزوده شد تا اينكه 
ن ايراني  دانشجو و جوا23اكنون  هم

  .اند از ادامه تحصيل محروم شده
، اصالع حاصل شد 87 دي 13در ◄ 

شهناز غالمي، روزنامه نگار كه 
 ماه قبل دستگير و با ي دوآذربايجان

قرار بازداشت موقت مدتي در 
اطالعات و سپس در زندان  تبريز در 

 به علت بلحاظ  ،بازداشت  بوده است
صدور قرار بازداشت موقت كه هيچ 

سبي  با نوع اتهام وي ندارد و  تنا
همچنين به دليل نگهداري اش در بند 
زندانيان خطرناك و معتاد زن و عدم 

امكان استفاده  از وسايل  گرمايشي و  
طوالني بودن دوره ي  بازداشت 

 دست به 29/9/87 ، از تاريخ موقت اش
به . استاعتصاب غذاي نامحدود زده 

 ،شعلٌت عدم  رسيدگي به خواسته هاي
 13اعتصاب  غذاي خود را ادامه و ظهر 

 و حالش به وخامت  گرائيده  دي 
 كامل او در بيهوشي.  مي شودبيهوش

به  سر مي برد و مسئولين زندان هيچ  
گونه توجهي به وضيعت  به وجود 

  .آمده اش نكرده اند
در پي برخورد ، 87 دي 13در ◄ 

شديد چند روز اخير در دانشگاه شيراز 
 ترم تعليق اجرايي 27ور و پس از صد

 نفر، ارجاع پرونده اكثر آنان 17براي 
به كميته انضباطي مركزي و ممنوع 

 نفر از دانشجويان،  3الورود كردن 
 نفر از همين 4شنبه تعداد  شب پنج

عبدالجليل  دانشجويان به نام هاي
رضايي، كاظم رضايي، لقمان قديري 
گل تپه و محسن زرين كمر با سربرگ 

ي جمهوري اسالمي به اداره دادگستر
  اتهام اين . اطالعات شيراز احضار شدند

  
هاي احضاريه  دانشجويان در برگه

اقدام عليه امنيت ملي و اهانت به 
  .مسئوالن نطام ذكر شده است

 مجموعه فعاالن حقوق "به گزارش ◄ 
 دي ماه 6در تاريخ "بشر در ايران 

سال جاري در شهر مشهد دو زنداني 
ا با حكم دادسراي عمومي متهم به زن

شهر مشهد در گورستان اصلي اين شهر 
 .ندشدبه نام بهشت رضا سنگسار 

يكي از متهمان پس از آغاز اجراي 
حكم سنگسار با تقالي بسيار و در حالي 
كه به شدت مجروح بود موفق شد از 
گودال خارج شود و طبق احكام 
شرعي سنگسار وي متوقف گرديد اما 

ليل آسيبهاي وارده متهمي ديگر به د
ناشي از اصابت سنگ جان خود را از 

مراسم پرتاب سنگ در .دست داد
 . دقيقه به طول انجاميده بود40حدود 

قرباني اين مجازات غير انساني فردي 
 ساله مي 36به نام هوشنگ خداداده ، 

باشد كه متهم به زنا گشته بود ، وي كه 

اهل تهران مي باشد در حدود هشت 
ه جرم قاچاق مواد مخدر سال قبل ب

محكوم  به اقامت اجباري سه ساله در 
تربت حيدريه واقع در استان خراسان 

  . گرديده بود
، انجمن اسالمي 87 دي 13در ◄ 

دانشجويان دانشگاه سيستان و 
بلوچستان، در نامه سرگشاده، از جمله 

از خود : به احمدي نژاد نوشته اند
راي ايد كه مردم ب ايد چه كرده پرسيده

ي رياست شما بر دولت،  پايان دوره
كنند؟ شما  لحظه شماري مي

جمهور ملت ايران نيستيد، بلكه  رييس
تنها رييس دولتي اقتدارگرا و  

دولتي كه . خواه هستيد تماميت
ها در آن  ها و محصولي ها، الهام كردان

باتوجه به داليل فوق، . وجود دارند
حضور شما در دانشگاه مورد اعتراض ما 

دار  زيرا كسي كه با ستاره. باشد مي
كردن، زنداني نمودن و اخراج 

ها به  دانشجويان و اساتيد از دانشگاه
پردازد،  سركوب جنبش دانشجويي مي

 .جايگاهي نزد دانشجو و دانشگاه ندارد
هاي پوچ استاني به همراه  وعده 

هاي سياهي لشكر سالن پركن  اتوبوس
ه ديگر را به تهران بازگردانيد، چند ما
 .نيز شما را تحمل خواهيم كرد

نشريه دانشجويي ، 87 ديماه 13در ◄ 
طاقبستان با مدير مسئولي اشكان 
مسيبيان با اعتراض از سوي شوراي 
فرهنگي دانشگاه رازي مبني بر شكايات 
وارده بر اين نشريه به دستور معاونت 
دانشجويي فرهنگي دانشگاه رازي و 

ت رييس كميته ي ناظر بر نشريا
دانشجويي اين دانشگاه، علي بيدمشكي 

اين نشريه با شكايت  .پور، توقيف شد
حراست دانشگاه رازي پيرامون درج 
مطلبي درباره ي موضوع تجاوز معاون 
حراست دانشگاه به دانشجوي دختر 

ماه تعليق از فعاليت 3دانشگاه رازي به 
  .محكوم شده بود

به گزارش ، 87 دي 13در ◄ 
 "قوق بشر در ايرانمجموعه فعاالن ح"

رضا ملكيان معروف به رضا ملك روز 
گذشته به دفتر حفاظت اطالعات 
زندان قزلحصار منتقل و در خصوص 
ارتباطات خود با خارج زندان مورد 

در اين  .بازجويي قرار گرفت
بازجويي، بازجويان مربوطه اتهام 
انتقال اطالعات زندان به بيرون را به 

 نامبرده با آقاي ملك وارد ساختند كه
رد موضوع به دفاع از خود 

در اين جلسه بازجويي قاضي .پرداخت
  .ناظر بر زندان نيز حضور داشت

وي از وضعيت مناسب جسمي     
برخوردار نيست و بعلت از دست دادن 
تمامي دندانهاي خود قادر به خوردن 
غذاي زندان نمي باشد و همينطور از 

 .بيماري آلزايمر در رنج است
به گزارش ، 87 دي 14در ◄ 

 "مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران"
با آغاز رياست فردي به نام بزرگ نيا 

 زندان اوين، اين بند كه به 350در بند 
بند امنيتي معروف و محل نگهداري 
زندانيان سياسي و امنيتي بود تغييرات 

  .اساسي يافت
وي با وضع قوانيني همچون عدم 

ياسي از اجازه استفاده زندانيان س
كفش، جمع آوري پرده هاي نصب 
شده در اتاقها، جمع آوري المپهاي 

 3راهروها، اجبار به شركت در برنامه 
ساعته صبحگاهي در هواي سرد 
زمستان، اجبار به شركت در برنامه نماز 
جماعت بعنوان پيش شرط برخورداري 

از حق مالقات با خانواده و قوانين 
ن سياسي مشابه موجبات اعتراض زندانيا

اين بند را فراهم آورد و در اين رويه 
دهها زنداني عقيدتي اين بند به 

  . ندشدزندانهاي مختلف كشور تبعيد 
 25احمدرضا رايني ، 87 دي 15در ◄ 

ساله ، شهروند كرماني به اتهام ارتباط با 
گروههاي سياسي بلوچ ،  در منزل 
مسكوني خود در شهر كرمان بازداشت 

 . لومي منتقل گرديدو به نقطه نامع
نامبرده در زمان بازداشت مورد ضرب 
و شتم قرار گرفت ، همچنين نيروهاي 
امنيتي منزل وي را تفتيش نمودند و 
مقداري از لوازم شخصي وي را با 

  . خود بردند
سه تن از مسئوالن ، 87 دي 15در ◄ 

جامعه بهايي در شهر سمنان توسط 
نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقطه 

 عادل فنائيان ،  .امعلومي منتقل شدندن
عباس نوراني از مسئوالن فعلي و آقاي 
طاهر اسكندريان مسئول سابق اين 

توسط مأموران امنيتي جامعه مذهبي 
منازل مسكوني خود بازداشت در 
  .شدند

در پي بازداشت ، 87 دي 15در ◄ 
لقمان قديري، عبدالجليل رضايي، 

 4كاظم رضايي و محسن زرين كمر، 
تن از فعاالن سياسي دانشگاه شيراز، 

 در اين 11تجمعي اعتراضي از ساعت 
در اين تجمع  .دانشگاه بر پا شد

دانشجويان شركت كننده كه تصاويري 
از دانشجويان بازداشت شده را در 
دست داشتند با سردادن شعارهايي 

دانشجوي زنداني آزاد بايد ": همچون
گر تير و فتنه بارد جنبش "، "گردد

، "مرگ بر ديكتاتور"، "امه دارداد
 از  "پينوشه پينوشه ايران شيلي نميشه"

دانشجويان بازداشت شده حمايت 
نمودند و خواهان آزادي اين 

  .دانشجويان شدند
 مسلح "تبهكار"دو ، 87 دي 15در ◄ 

كه به اشد مجازات محكوم شده بودند  
نام  .در زاهدان به دار آويخته شدند

  .ندش نكردهاي اعداميان  را فا
محمد علي جعفريه، ، 87 دي 15در ◄ 

ناشران و كتابفروشان  عضو اتحاديه
تهران اعالم كرد كه در سه سال 

 كتابفروشي در 250گذشته، بيش از 
تهران به دليل مشكالت موجود در 

 روز به روز .اند نشر تعطيل شده عرصه
تر و  ي فعاليت كتابفروشان تنگ دايره

  .شود  ميتر شرايط براي آنها سخت
يك ماه پيش از اين اظهارات، وزارت 

سانسورگر  كه خود -ارشاد اسالمي 
 نتايج  -كتاب و فيلم و روزنامه است 

هايي را منتشر نمود كه بر طبق  بررسي
هزار 3آنها، در سراسر ايران تنها حدود 
. كنند كتابفروشي مستقل فعاليت مي

هاي مستقل در  منظور از كتابفروشي
هايي هستند كه  ابفروشياين بررسي كت
 آمار اعالم شده .فروشند صرفاً كتاب مي

كتابفروشي نسبت به جمعيت كشور،  
  . نفر است400هزار و 23يك به 

سخنراني تقي ، 87 دي 16در ◄ 
رحماني در برنامه شب هاي محرم 
همزمان با ايام عاشورا و تاسوعاي 
حسيني كه بنا بود در حسينيه ارشاد 

ر يك نهاد امنيتي به برگزار شود با فشا
  .مديريت حسينيه ارشاد لغو شده است

علت مخالفت اين نهاد امنيتي با     
سخنراني تقي رحماني، اختصاص 
جايزه حقوق بشري به وي و عضويت 
رحماني در شوراي ملي صلح اعالم 

 . شده است
تن از دزدان چهار  ، 87 دي 16در ◄

بانك در بندرعباس در زندان 
نكته  .ار آويخته شدندبندرعباس به د

اين بود كه   قابل توجه در اين حكم،
متهم رديف پنجم نيز به جرم مشاركت 

از مچ پا و مچ دستش با  در دزدي ،
  .شدگيوتين قطع 

به گزارش روابط ، 87 دي 16در ◄ 
عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، به 
استناد راي صادره از سوي هيات 

هاي اسالمي  نظارت بر تشكل
نشجويي و هيات نظارت مركزي دا

دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكل 
انجمن اسالمي طيف عالمه اين دانشگاه 
از اين تاريخ به صورت رسمي غير 
قانوني اعالم شده و حق هيچ گونه 

  .فعاليتي دراين زمينه نخواهد داشت
بنابه گزارش رسيده ، 87 دي 16در ◄ 

 زنداني در 2 از زندان مركزي اصفهان،
ر فشارها و اذيت و آزارهاي اث

پاسداربندهاي اين زندان اقدام به 
 . جان باختند2خودكشي نمودند و هر 

 ساله، 24جانعلي مرادي غريب وند 
 زندان 3 بند 17زنداني كه در سلول 

 سال 5دستگرد اصفهان زنداني بود و 
از مدت بازداشت او در اين زندان مي 

 صبح روز 8:00در ساعت . گذشت
 دي ماه  اقدام به خودكشي 16دوشنبه 

اتهام . نمود و ساعتي بعد درگذشت
زنداني ديگري  .اين زنداني سرقت بود

 ساله 35بنام علي تركي فرزند شكراهللا 
از بند مشاوره رفتاري زندان دستگرد 

 16اصفهان بامداد صبح روز دوشنبه 
دي ماه اقدام به خودكشي نمود كه 

قع متاسفانه بدليل عدم رسيدگي به مو
. پزشكي و تعلل در نجات او جان سپرد

 سال بود كه در بازداشت بسر مي 4او 
 .و اتهام او سرقت بود برد

آمار خودكشي در اين زندان باال است 
و علت اكثر اين خودكشيها فشارها و 
اذيت وآزارهايي و تحقير هايي كه 
پاسداربندها با اين زندانيان نگون 

   .بخت دارند، روي ميدهد
حميدرضا صمدي ، 87 دي 17 در◄  

دبيركل جامعه دانشجويان و دانش 
آموختگان كرمانشاه و نماينده صاحب 
امتياز هفته نامه نداي جامعه ،ارگان 

جامعه دانشجويان و (رسمي اين تشكل 
، صبح )دانش آموختگان كرمانشاه

امروز در اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي كرمانشاه ،از سوي يكي از 

ين اداره ، مورد ضرب و شتم مسئولين ا
   .قرار گرفت

عزيزه و محي ، 87 دي ماه 20در ◄ 
الدين، مادر و پدر فرهاد حاج 

همه  ، در نامه اي خطاب به ميرزايي
انسانهاي آزادي خواه، همه سازمانهاي 
مدافع حقوق انسان و سازمانها و 

. ، استمداد كرده انداحزاب بشر دوست
ه اند كه در نامه، از جمله، تصريح كرد

 ماهي كه 12فرزندشان در طول 
دستگير و زنداني شده است، شكنجه 

  :شده است
در طي زنداني شدن فرزندمان او را     

در بالتكليفي نگاه داشته و در سختترين 
شرايط شكنجه كرده بطوري كه بر اثر 

ين بار به بيمارستان داين شكنجه ها چن
زندان برده شده و در طي اين مدت  

نواع بيماري ها از جمله دچار ا
ناراحتي قلبي، چشم، زانوي پاي چپ 

در اين اواخر كه به زندان . شده است
گوهر دشت انتقالش داده بودند و در 
حالي كه بشدت مريض بود يك هفته 
بدون لباس در سلول انفرادي و در 

  وضعيت .  هواي سرد او را نگاه ميدارند
  14 در صفحه

 ي همگانيگخودكام
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ظام مسئوالن ن! اولين تدبير ◄
تكرار ادعاي واليت فقيه  
بي اثر  جلوه احمدي نژاد در 

دادن بحران جهاني براقتصاد 
  .ايران بوده است 

 
آبان  7به گزارش ايران اكونوميست

، مخبر كميسيون برنامه، بودجه و 1387
محاسبات مجلس مهدي مفتح در 
گفتگو با خبرگزاري مهر از برگزاري 
جلسه اي مشترك با حضور رئيس و 

كميسيون  و رئيس كل اين يندگان نما
بانك مركزي و معاون پارلماني و ارزي 
بانك مركزي خبر داد واعالم كرد در 

به دليل اينكه « :اين جلسه مطرح شد 
اقتصاد ايران وابستگي به دالر و 
همچين اقتصاد آمريكا ندارد، بنابراين 
اين بحران بر اقتصاد ايران بي تاثير 

  » !!خواهد بود
 "وزير"شمس الدين حسيني  همچنين 

 در همايش يامور اقتصادي و داراي
، چالش ها و فرصت يبحران مالي جهان

« :رداشته است اها براي ايران ،اظه
اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در 
بازارهاي مالي جهان، از سرايت بحران 

 نداشته است ، ولي با يمالي تاثيرپذير
ز توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ا

كانال صادرات نفت و محصوالت 
 و همچنين واردات، از اين يغيرنفت

تنها در .مي پذيردتاثير اندكي بحران 
 يصورت تداوم كاهش قيمت جهان

نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت 
با توجه به اما .ايران كاهش مي يابد

 در شش ماهه ي نفتيعملكرد درآمدها
 را ياول سال، ما شرايط مالي دشوار

  ارزيابي نمي كنيمي سال جاربراي
ولي حتماً احتياط هاي الزم و تدابير 

  ».مناسب را مي انديشيم
 اقتصاد و دارايي "وزير "سخنان آقاي 

  :را به محك واقعيات بسنجيم 
تجربه چند ماه اخير بعد از شروع 
بحران مالي جهان  نشان داده است 
كه ابعاد بحران اقتصادي آمريكا و اروپا 

 و خاور يجنوب  نيم كرهيو اقتصادها
خيز حاشيه   نفتيدور و حتي كشورها

تر  فارس، چنان به سمت وخيم خليج
روند كه  كاهش  شدن پيش مي

 ي در اقتصادهاي توليديها فعاليت
فوق ، كاهش شديد  و فاحش تقاضا 

  .براي انرژي را بدنبال آورده است 
و همانگونه كه اشاره رفت ،نخستين 

 را هدف گرفت موج بحران، بهاي نفت
و در كمتر از سه ماه قيمت نفت اوپك 

 40 دالر براي هر بشكه به زير 135از 
با توجه به اين واقعيت .دالر سقوط كرد

 كه يكه حتي بر اساس گزارش
به كميسيون حكومت احمدي نژاد 

ارائه  مجلس رژيم برنامه و بودجه 
 در حكومت ي هزينه ها،كرده است 

وش نفت با نيمه اول سال بر پايه فر
  . دالر بوده است80 يقيمت بشكه ي

 " وزير" نحوه مقايسه با اين حساب آيا 
 ماهه اول 6 بين  شرايط  اقتصاد

قي ببا ما ،عملكرد درآمد باالي نفتي
 هنوز نيامده  و آن را سال جاري كه

مبناي شرايط آتي با در آمد نفتي بشكه 
  جالب  به ، دالرقرار دادن 40اي  زير 
  ! سد ؟نظر نمير

اين مقايسه  مصداق كسي است كه با 
ساختماني سرعت زياد از طبقه بيستم 

سقوط آزاد كرده است و اكنون به 
حوالي طبقه پنجم رسيده است و معتقد 
است تا كنون كه هواي خوش به 
صورتش وزيده و خبري از ضربه 

  !!نيست
مبرهن است كه اقتصاد ايران ماهيتي    

اقتصادي كه .د كامال وابسته به نفت دار
 و گمرك و ي مالياتيحتي درآمدها

نظاير آن به طور غيرمستقيم به 
و بنياد هاي ها   شركتيها فعاليت

و صنايع وابسته است و اقتصادي 
 كليه واردات مواد ي اقتصاديها بنگاه

اوليه، تجهيزات، قطعات يدكي و 
 وارداتي يآالت و ساير نيازها ماشين

صل از  حايخود را با پترو دالرها
 لذا تقريبا .دهند فروش نفت انجام مي

 كشور به ي اقتصاديتمامي متغيرها
نوعي وابسته به درآمد نفت و قيمت 

باشند ، نميتواند بدل به زائده  آن مي
و درست . اقتصاد هاي مسلط نشده باشد

ن علت نه تنها از ضربات بحران يبه هم
 و نخواهد مالي جهاني مصون نيست

ون اين بحران و ،بلكه در كانماند 
 و خواهد عواقب آن قرار گرفته

و بعلت فقدان يك برنامه . گرفت
اساسي آنهم بر اساس سياست موازنه 

 كه به حل در نظام واليت فقيه منفي 
ريشه اي  مشكالت  ساختاري اقتصاد 
ايران بپردازد ، ميزان وابستگي كل 
اقتصاد ايران  به نفت  روز بروز نيز 

   .خواهد يافتافزايش 
، 87 آذر 19قابل توجه است كه در

وحيد محمودى كه خبرگزاري ايسنا از 
رئيس انجمن اساتيد "وي به عنوان 

 نام برده "مجمع متخصصين ايران
چهارمين كنگره ملى "است در 

 نسبت مصرف به "نخبگان اين مجمع
 درصد 3/138 درآمد ارزى در ايران را 

: اعالم كرده و توضيح داده است
ه سال جارى نسبت به تورم مهرما«

 و متوسط 4/29مدت مشابه سال گذشته 
 درصد بوده است و 27 ماه گذشته، 12

با توجه به اظهارات رئيس جمهور مبنى 
توان   دالرى هم مي5بر اين كه با نفت 

كشورى مترقى بود، بايد ديد كه آيا 
 66اين كار با توجه به مصارف ارزى 

 ميليارد دالرى 5ميليارد دالرى و 
 زيرا ؟كسالى قابل تحقق استخش

 60درآمد ارزى تا پايان سال حدود 
ميليارد دالر است و اگر متمم آموزش 

 ميليارد دالر و 7و پرورش كه حدود 
  د دالر پيشر ميليا5متمم بنزين كه 

بينى شده به آن افزوده شود، بالغ بر 
 نسبت شود كه  ميليارد دالر مي83

 3/381مصارف به درآمد كشور بالغ بر 
 خواهد بود و بدين معنا، اقتصاد درصد

  ».ما سراسر نفتى است
 اقتصاد ، بي دليل  "وزير " و اما  آقاي 

 ماه اول سال 6از در آمد هاي نفتي 
  . خشنود نيست 

فر رئيس   طبق بر آورد محمد ستاري
سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور در ميزگرد همايش نفت، توسعه 

 هدر س«) :87 آذر  23اايلن( و دمكراسي
 ميليون 4سال و نيم اخير اگرروزانه 

استخراج شده كه از اين نفت بشكه 
  6/1 ميليون بشكه را صادر و 6/2ميزان

ايم ،ارزش   ميليون بشكه را مصرف كرده
 ميليون بشكه كه در اين سه سال و 6/2

صادر ) حكومت احمدي نژاد ( نيم
م براساس آمارهاي بانك ه ايكرد

اگر و. ميليارد دالر است255 مركزي
 ميليارد دالر در اين سه سال كه 90

شد را از سرجمع   بايد هزينه مي
درآمدهاي دولت در اين سه سال كم 

 ميليارد دالر در 108كنيم امروز بايد 
  » .حساب ذخيره، پول داشته باشيم

  
جالب توجه است كه با اين در آمد 
هنگفت، حساب ذخيره ارزي  خالي 

  !است 
نانچه  حساب ذخيره ارزي از چ

اندوخته چشمگيري برخوردار بود، 
اكنون امكان داشت  از آن  مسلما هم

كننده بهره برد و  به عنوان يك تعديل

اساسا هدف از تشكيل حساب ذخيره 
ارزي نيز اين است كه در مواقع مبادا 

اي كه  از آن استفاده شود ، به گونه
زماني كه قيمت نفت باالتر از 

هاي بودجه است، آن مبالغ   ينيب پيش
انداز شود و هنگامي  در اين حساب پس

كه اين قيمت كمتر از مقدار مورد نظر 
اندازهاي دوران رونق  باشد، از پس

بگذريم كه تجربه نشان داده .بهره برد
است كه بهره بردن در قاموس 
حكومت احمدي نژاد نه سامان دادن 
بخش توليد و زير ساختهاي اقتصادي 

 بلكه حساب ذخيره ارزي را ،تاس
هزينه كردن و كاالهاي غير ضرور را 

  !وارد كردن است 
با  اقتصاد "وزير "اكنون ولي  جناب 

صندوق خالي قصد دارد دون كيشوت 
وار به جنگ بحران مالي برود و معتقد 
است حتماً احتياط هاي الزم و تدابير 

  !مناسب را مي انديشد
مابقي   حمدي نژاد كها و اما حكومت 

و سالهاي ركود بعدي (  جاري  راسال
 دالر 40با نفت بشكه اي  زير )  را

 به چه صورت ميخواهد  ،مواجه است 
 آن دوران  تدارك"! مناسب"بطور 

   ببيند؟ را 
رئيس مجلس   وقتي حتي باهنر  نايب

 بودجه سال ":نظام نيز معتقد است 
   دالري تدوين 57جاري با نفت 

هاي  ها و اصالحيه ممشده بود كه با مت
 80اي با نفت  بعدي ، عمال به بودجه
  ".دالري ختم شده است

المللي  و يك مقام ارشد صندوق بين
 براي «:پول نيز بر آورد كرده است 

اجتناب از كسر بودجه، عربستان 
 دالر،  49سعودي به قيمت نفت باالي 

 دالر نياز 24  دالر و  قطر 33كويت 
 دالر 90راي ايراناما اين رقم ب. دارند

  ».در هر بشكه است
 ندهر نگااحتساب بسيار خوشبينانه به  و 

حكومت احمدي نژاد  اين نوشتار ،
به  خود نياز1388براي بودجه سال 

 ميليارد دالر درآمد ارزي 115 حداقل 
اين حكومت  درآمد چرا كه اگر .دارد

(  ميليارد دالر 25ها   از محل مالياترا
ودن براي در صورت خوش بين ب

 ميليارد 10و از منابع ديگر )تحقق آن 
 ميليارد دالر 80 به كنيم ،دالر برآورد 

  .درآمد نفتي نياز خواهد داشت
 ي از درآمدهايبخشياد آور شوم كه 

 اتيكه تحت عنوان مالنيز يرنفتيغ
 از ي شود ناشيدرنظر گرفته م

 ي سودهمچنين. استي نفتيدرآمدها
 ي شركت هاقيازطرحكومت كه  

 بدست مي  نفتيتابعه مانند شركت مل
 صادرات نفت خام قي، ازطرآورد

 كاهش لذااين نيزبا .يد آيبدست م
 كاهش يري نفت به طور چشمگيبها

 34هم اكنون حدود .  افتيخواهد 
 ي ناشحمكومت يدرصد درآمدها

 است كه حدود اتي مالافتيازدر
  . استي نفتي هااتيدرصد آن مال40

 هي از دو ناحژادحكومت احمدي نلذا 
.   درآمد مواجه خواهد شديبا كسر

 معاون بودجه يني قاسم حسبگذريم كه
 و نظارت يزي معاونت برنامه ريا

ي نيزدر اواخر دي ماه گفته راهبرد
 آثار 88 در بودجه گريمشكل د :است

 متي است كه قي جهانيبحران مال
 كه عمدتا يدي از محصوالت توليليخ

 بوده يت دوليمربوط به شركت ها
 آنها را ي و عمال سوددهافتهيكاهش 

 جهي كند و درنتيبه دولت كم م
 زي شركت ها نني از ااتي مالافتيدر

 حساب عمال نيبا ا.   شوديكاسته م
 ي از درآمدهايگري بخش دكي
 شود كه ي دولت كم ميرنفتيغ

 توان ي نمزي آن ني براينيگزيجا
   ". كردنييتع
ول و گران شدن پها جدا از ايناما  

قراردادهاي ) در حال حاضر(سرمايه 
 وكند   مياما و اگرنفتي  را نيز دچار

 .اين خود  نقطه ورود به بحران است
بحران ،بحران مالي در ابعاد داخلي 

 براساس آخرين آمار بانك  كهنقدينگي
( 87 دي ماه 22مركزي  در 

حجم آن در شهريور سال )سرمايه
 هزار ميليارد تومان 167جاري به 

 در مقايسه با حجم ه است ورسيد
نقدينگي در اسفند سال گذشته معادل 

 درصد رشد داشته است، كم ارزش 8/1
شدن صندوقهايي كه در كاالهاي 
اساسي و از جمله نفت سرمايه گذاري 

نيز در ابعاد خارجي، مي كردند و
كاهش رشد اقتصادي در عمده 
كشورهاي پيشرفته و متعاقب آن 

الهاي اساسي كاهش مصرف، قيمت كا
و بويژه نفت را بشدت كاهش داده و 

زده  ميدهد و دير يا زود جهان بحران
د را سامان بخشد  خواهد اقتصاد خو مي

 نفت با اين قيمت قابل دوام ازاينرو 
نيست واين قيمت نيز  سقوط خواهد 

خاطر نشان سازم كه اين خوش .كرد
 در اداره مناسب  اقتصاد "وزير"بيني 

در حالي ال ديگر ،سال جاري و س
  اقتصاد ،است كه اقتصاددانان واقع بين

را سياه توصيف  ايران سال آينده 
 و اين توصيف نيز براين ند ه ا كرد

 نفت از يبهابنا شده است كه  فرض 
تر نخواهد رفت و بر  چهل دالر پايين

المللي عليه ايران  هاي بين حجم تحريم
 كه صورتي در. افزوده نخواهد شد

منتخب  اوباما رئيس جمهور باراك 
آمريكا هم تهديد كرده است كه اگر 
ايران  توقف غني سازي اورانيوم را 

بايد منتظر چماق بزرگتري  نپذيرد، 
  .باشد
 نيز روزنامه سرمايه از 87 آذر24در 

قول  يك مقام آگاه در مركز پژوهش 
دولت «: هاي مجلس  گزارش داد 
 درآمد 88قصد دارد در بودجه سال 

.  دالر محاسبه كند80ت را بشكه اي نف
البته قيمت هر بشكه نفت خام در 

 دالر ذكر خواهد شد اما 40بودجه 
 دالري 40درآمد مورد نظر از فاصله 

 دالري درآمدهاي 80قيمت نفت تا 
 با مالياتي  ،نفتي بودجه پيش بيني شده

» ماليات بر فرآورده هاي نفتي«به نام 
فاصله بين بنابراين » .جبران خواهد شد

 وارداتي  بنزيني و تومان250بنزين 
 توماني به 400تا ) فوب خليج فارس(

عنوان ماليات بر فرآورده هاي نفتي از 
  »!مصرف كننده ها دريافت خواهد شد

 " تدبير مناسب"  دومين  بدينسان◄
شوك : آقاي وزير اقتصاد مشخص شد 

 ماليات بر فر "تراپي دومي تحت نام 
  !  در راه است "آورده هاي نفتي

 رئيس " سوم از ديد   و اما به تدبير◄
 بانك مركزي ي نظام واليت فقيه "

  نظر افكنيم
:   

گزارش 1387آبان 7تايران اكونوميس
كرده است كه  رئيس كل بانك 
مركزي ي در كميسيون برنامه، بودجه 

 اظهار كرده رژيمو محاسبات مجلس 
با توجه به تدابير اتخاذ شده،  «:است 
 گونه نگراني بابت تاثير بحران هيچ

مالي جهان به خصوص آمريكا بر 
افزايش  و د اقتصاد ايران وجود ندار

صادرات غير نفتي با تنوع توليد 
ي را راهكار موقتي كاالهاي صادرات

مقابله با اين موضوع  بحران مالي 
  »!يدانيمجهاني م

  به مصداق ضرب المثل شيرين فارسي
  

 ود دوا سر خي،كل اگر طبيب بود
  نمودي

 بانك مركزي " از  جناب آقاي رئيس 
بايد پرسيد ، اگرافزايش صادرات نفتي 
و تنوع توليد آن براي شما  به اين 
آساني بود كه بطور موقت هم كه شده 

آنهم به توانا بوديد به عنوان تدبير
 بكارش بريد  ،چرا  بخل و سرعت 

خست به خرج ميدهيد و در دراز 
  !! بكار نمي بريد؟ين تدبير راامدت  

 بانك "رئيس " !ارزش اين  تدبير 
مركزي نظام واليت فقيه را زماني 

  : متوجه ميشويم كه بدانيم 
  محمد حسن پيوندي مدير برنامه 
ريزي و توسعه شركت ملي صنايع 

ه با شبكه اطالع بپتروشيمي در مصاح
 ) 87 مرداد 8( رساني نفت و انرژي 

الت سهم محصو «:اعالم كرده است 
پتروشيمي در صادرات محصوالت غير 

 درصد و  ارزش صادرات 40نفتي   
محصوالت پتروشيمي  سه ميليارد 

و همچنين   نژاد سليم  » ميباشددالر
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در 

، اعتماد 87 آذر 16(مصاحبه مطبوعاتي  
در پاسخ  به سوالي كه  در مورد )

بدهي خارجي شركت ملي صنايع 
  پتروشيمي

ان  بدهي خارجي اين شركت ز مي«: 
 كرده  است ميليارد دالر  اعالم 10را  

 !!«  
 بدين ترتيب بيش از نيمي از صادرات 

 برابر ارزش صادراتي 3غير نفتي ايران 
خود بدهي براي كشور ببار آورده  

 افزايش  اين قبيل " تدبير" !!است
محصوالت صادراتي كه تنها بر ميزان 

 " هنر"ر مي افزايند اگر بدهي كشو
مسئوالن اقتصادي نظام واليت فقيه 

  !!نباشد، پس هنر چيست؟
نظام واليت نك مركزي ا ب"رئيس "  

نقدر فاقد فهم اقتصادي است كه آ فقيه 
نميداند  رشد صادرات غيرنفتي در 
نتيجه افزايش قيمت نفت بوده است؛ 
بنابراين، حال كه قيمت نفت كاهش 

محصوالت يافته است، قيمت 
پتروشيمي و ديگر محصوالت وابسته به 

د ننفت و گاز نيز بالتبع كاهش خواه
يافت و در نتيجه، از صادرات غيرنفتي 

  ايران به دنبال كاهش قيمت نفت، 
  

  16 در صفحه

 پاشنه آشيل اقتصاد ايران
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و از سر نوشت شوم خويش بي خبر 
بودند در حاليكه محله زيتون وغزه، 
براي  مردم بي دفاع و زجر ديده 

ن هم در موطن خويش فلسطين، آ
راستي اگر . اردوگاه مرگ شده است 

در همان ابتدا ،كه نازي ها به آزار و 
اذيت يهوديان در شهرهاي آلمان 
پرداختند، در همان شبهاي معروف به 
كريستال، بقيه مردم، از آلماني گرفته 
تا ساير انسانها ، آنها كه مطلع مي شدند 
به نداي وجدان خويش پاسخ ميدادند 

 نقض حقوق انساني آنها را تحمل و
نياورده و فرياد اعتراض سر ميدادند، 
اگر بخصوص سران كشورها و 
سياسيون و سازمانهاي گوناگون و 
ارباب كليسا، اقدام بايسته و شايسته را  
بعمل مي آوردند، امروز از هولوكاست 
و آشويتس و قتل ميليونها انسان كه به 

ي مرام تبعيض نژادي، نازيسم، نم
گرويدند  و باورهاي ديگري داشتند و 
بخاطر نژاد يا باور خود محكوم به 
مرگ بودند، سخني بميان بود؟ امروز 
چه چيز ميتواند توجيه گر همراهي 
تلويحي دول غرب با نسل كشي 
فلسطيني ها و ايجاد شبها و روزهاي 

اسرائيل در حمله به غزه از ( فسفري
از ) بمب هاي فسفري استفاده ميكند

سوي اسرائيل و سكوت آنها در برابر 
جناياتش بشود؟ سازمان ملل متحد كي 
ميخواهد به مسئوليت خود عمل نمايد؟ 
رسانه هاي سانسور گر،چرا به مسئوليت 
خويش در قبال اين جنايات عمل 
نميكنند؟  آيا سلطه گران هنوز درك 
نكرده اند كه ژاندارم گري اسرائيل، 

ي كه عليرغم بهاي سنگين و خسارات
طي ساليان ببار آورده، ره بجائي نبرده 
و اين دروغ كه اسرائيل يك دولت 
دموكراتيك و پايبند به حقوق در 
منطقه است  شكست خورده است؟  
آنهم با وجود مشاهده اين واقعيت در 

 سال كه اسرائيل، به بهانه 60طول 
دفاع از موجوديت خود، همان 

 روشهاي نازي ها  را بكار مي برد؟ از
سران فاسد و وابسته عرب كه عيش و 
نوش خويش را به قيمت بدبختي مردم 
خويش از جمله مردم فلسطين بيمه 
ميكنند و نظامهاي سلطه گر حامي آنها 

اما آيا مردم اين . انتظاري نيست
كشورها نمي بينند چه كساني بر آنها 
حكومت و چه ذلتي را به آنها تحميل 

يل در رژيم صهيونيست اسرائ.  ميكنند
فلسطين، جز كشتن و ويراني نمي كند 
و در صورت ناديده گرفتن و بي 
تفاوتي و بعضا حمايت نظامهاي سلطه 
از او و عدم تمكين و محترم نشمردن 
كنوانسيونهاي بين المللي وحقوق بشر 
از سوي رژيم اسرائيل و باز گذاشتن 
دستش در جنايت، واطمينان او نه تنها 

يافت حمايت از عدم تنبيه، بلكه در
مالي نظامي،  فردا كه در كوچه و 
خيابانهاي كشورهاي عرب و غير عرب، 
مردم را خواهند كشت باز بايد ناديده 
گرفت تا مگر رژيمهاي مستبد و فاسد بر 
جا بمانند ؟خشونت بيش از حد اسرائيل 
بذر كينه وخشم و نهايتا رشد بنياد 
گرايي و تروريسم را نمي پاشد؟ آنچه 

يگذرد هشدار دهنده نيست؟ در غزه م
چرا هنگامي كه قرارداد آتش بس 
مذاكرات صلح بين حماس  و فلسطين 
با اسرائيل، با محاصره اقتصادي مليونها 
فلسطيني در غزه از سوي رژيم 
صهيونيستي نقض شد و حتي امكان 
وارد كردن دارو و كمكهاي پزشكي از 
آنها سلب شد، كسي را ياراي اعتراض 

معدود معترضين كه در نبود و صداي 
سازمانهاي غير دولتي از جمله نهاد 
هاي يهودي جانبدار صلح فعالند، 
سانسور شد و بگوش كسي نرسيد؟ چرا 
وقتي كه در اسرائيل افراطي ترين ها 
حكومت را در دست ميگيرند، خواست 
مردم قلمداد ميشود و وقتي در فلسطين 
مردم به آناني راي ميدهند كه 

اي سلطه نيستند، خوشايند نظامه
منتختبين مردم تروريست قلمداد 

ميشوند؟ ياد آور ميشوم كه به هنگام 
اخذ آرا در فلسطين، جيمي كارتر 
رئيس جمهور پيشين آمريكا به عنوان 
ناظر در آنجا حضور داشت و نحوه 
برگزاري انتخابات را آزاد وآراي 

اما . ماخوذه را مورد قبول خواند
نرفتند و با نظامهاي سلطه، زير بار 

محاصره غزه، امكانات را در اختيار 
محمود عباس قرار دادند و بدين 

وسيله با ايجاد دودستگي ميان  
فلسطينيها، آنها را به جان هم انداختند 

نتيجه ناداني وعدم مسؤليت شناسي و ( 
متاسفانه اين دو دسته ). حرص قدرت

. تا زد و خورد مسلحانه نيز پيش رفتند
ه اسرائيل را به هر از چه روست ك

قيمت به مردم جهان تحميل مي كنند 
اما خواسته هاي به حق مردم فلسطين 
را ناديده ميگيرند؟ معني گفتگو را چه 
كساني تعيين ميكنند؟ اگر گروهي از 
فلسطيني ها تسليم زور شوند طرف قابل 
گفتگو هستنند اما اگر بر حقوق خويش 
يعني حق داشتن وطني با قدس بمثابه 

ركز كشور و حق حاكميت ملي اصرار م
ورزيدند، آنوقت ميشوند تروريست و 
غير قابل گفتگو؟ رژيمي كه نخستين 

در جهان است و در » مذهبي«رژيم 
آن، صحبت از محروم كردن ساكنان 
عرب از شركت در انتخابات بميان 
است، به كدام حق به خود اجازه مي 
دهد، طرز تفكر رهبران حماس را 

حكوم كردن مردم دست آويز م
فلسطين به فقر و خشونت كند؟ آيا 
حماس طرز فكري افراطي تر از 
احزاب راست و راست افراطي 
اسرائيل دارد؟ چرا اسرائيلي ها مجازند 
به اين حزب ها رأي بدهند اما 
فلسطينيان حق ندارند به حزبي با طرز 
تفكر سازمان حماس رأي بدهند؟ و 

سانهاي اگر راي دادند آيا مي بايد ان
درخور اين عنوان را از دفاع از حقوق 
انساني مردم بي دفاع فلسطين منصرف 
كند؟ اين انصراف، به منزله انصراف از 
حقوق خويش نيست؟ در محاصره و 
سانسور خبري قرار دادن چنين طرز 
فكر هايي به تقويت آنها نمي انجامد؟ 
اصال چه كسان و حكومتهايي حماس را 

ر جهت تضعيف او در مقابل عرفات و د
پر و بال دادند جز اسرائيل و حاميانش؟ 
آيا همانطوركه تبليغات اسرائيلي 
ميكوشد از سوي رسانه ها القا كند، 
حماس داراي ضرادخانه اي از موشك 
است كه موجوديت اسرائيل را به خطر 
انداخته است؟ تمامي موشكهاي شليك 
شده از سوي حماس، حتي به اندازه 

يلي خسارت ببار نياورده نيم بمب اسرائ
آيا واقعا پرتاب يك راكت از . است

سوي حماس مجوز اين همه جنايت و 
خرابي است؟ آيا تمامي كشته شدگان 
اعضاي حماسند ؟ اما  بنا بر خبري كه 

 7نشريه اينفورميشن كليرينگ هوس در 
ژانويه منتشر كرد، در اين ناحيه منابع 
گاز پيدا شده و اگر چنين است اين 

مر از داليل اصلي تجاوز به غزه ا

نيست؟ چون ارتكاب جنايت براي  
دست يابي به منابع نفت از سوي سلطه 

اما بد . گران عطف به ماسبق است
بختي و بد اقبالي مردم فلسطين در اين 

عدم استقالل !. رنجها خالصه نميشود
رهبران فلسطيني و سر سپردن هر از 
 چندي به آستانه به اصطالح قدرتي و

سوءاستفاده اين قدرتهااز مسئله 
فلسطين نيز معضل بزرگ اين ملت 

چه مقدار از كمكهاي مالي اروپا . است
و آمريكا به درد مردم فلسطين رسيد و 
چه مقدار در فساد هاي مالي به هدر 
رفت؟ آيا رژيمهاي عربي بخصوص 
مدعي ها در دفاع از حقوق مردم 
فلسطين صادق اند؟  آيا رژيم واليت 

ه در دفاع خود از مردم فلسطين فقي
راست ميگويد يا اگر منافعش ايجاب 
كرد براي حفظ نظام دست  بدامان 
اسرائيل ميشود و همانگونه عمل مي 
كند كه در طول  جنگ تحميلي  عراق 
عليه ايران عمل كرد؟ وقتي مصالح و 
منافع بر حقوق تقدم يافت، هر وسيله 

  .اي هدف را توجيه خواهد كرد
پيروزي انتفاضه و مقاومت مردمي    اما 

و عجز ارتش و نيروهاي سركوبگر رژيم 
اشغالگر اسرائيل در مقابله با آنها به 
خوبي آشكار كرد كه جنبش عمومي از 
. عمليات مسلحانه ثمر بخش تر است

شكست اسرائيل در مقابله با مقاومت 
مردمي در فلسطين، بيانگر اين واقعيت 

زمينهاي است كه مسئله فلسطين و سر
اشغالي راه حل نظامي ندارد و راه حل 
سياسي هم تا وقتي كه سران رژيم 
اشغالگر به قوانين بين المللي از جمله 
قطعنامه هاي صادره از سوي سازمان 
ملل متحد احترام نگذارند و همچنان 
به نقض كنوانسيونهاي بين المللي ادامه 
دهند و با اغماض كشورها مواجه 

اهد شد و صلح در گردند، پيدا نخو
اين منطقه حساس از جهان همچنان 
. آرزوي صلح طلبان جهان خواهد ماند

اگر واقعا قدرتهاي جهاني خواستار 
صلح و ثبات در اين منطقه از جهانند به 
قول رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر 
فرانسه،كافي است كه مفاد 
كنوانسيونهاي امضا شده از سوي 

شمارند واجرا دولتهاي خود را محترم ب
كنند تا زياده طلبي و تجاوزگري 

اگر راست . اسرائيل محدود گردد
ميگويند از جنبش هاي مردمي و 
استقرار مردمساالري ورشد تفكر 
آزاديخواهي در منطقه نهراسند ودست 
از حمايت رژيمهاي مستبد و فاسد 

تا اين حكام فاسد . منطقه بر دارند
ش بركارند و تا اسرائيل ميخواهد نق

قدرت منطقه و ژاندارم چيره شده را 
بازي كند، بحران و بحران سازي الزمه 

تنها با . نگاهداري اين وضعيت است
استقرار مردمساالري در كشور هاي 
منطقه بخصوص ايران، قلب طپنده اين 
منطقه، و احقاق حقوق حقه مردم 
فلسطين برحق داشتن وطني آزاد و 
مستقل است كه بحران ها خاتمه مي 

 .يابند
fr.yahoo@jmpaknejad   

   

  ي همگانيخودكامگ
  

جسمي فرهاد بشدت تحليل رفته و 
بطور جدي جانش را در خطر قرار 

ما كه دستمان به هيج جايي .  داده اند
در اين مملكت نميرسد به شما پناه 
مياوريم و دست كمك به سوي شما 

م، كساني كه ميتوانند قلبشان دراز ميكني
براي انسانيت درد بيايد و وضعيت اين 

پدر و مادر و خانواده درد كشيده را  
درك كرده كه بيش از اين ما را در 

  . اين ناراحتي و نگراني تنها نگذارند
، در همان حال كه 87 دي 21در ◄

جنبش اعتراضي دانشجويان ادامه 
و سعيد خلعتبري، عنايت تقوي داشت، 

عباس رحمتي سه دانشجوي دانشگاه 
 دي ماه و پس 16شيراز كه روز دوشنبه 

از برگزاري تجمع در دانشگاه شيراز و 
كشيده شدن تجمع به خيابان به اداره 
اطالعات شيراز احضار شده بودند، پس 
از مراجعه به اداره اطالعات شيراز 

   . بازداشت شدند
 پس از حمله ، 87 دي ماه 21در ◄ 

ي گروه  جنداهللا به پايگاه انتحار
نيروي انتظامي در شهر سراوان، بيش از 

 نفر از مردم اين شهر توسط نيروي 30
انتظامي بازداشت و به نقاط نامعلومي 

 .منتقل شده اند
با بازداشت گسترده و خارج از روند 
قضايي مردم سراوان، جو رعب و 
وحشت در اين شهرستان به وجود 

م اين به گفته مرد. ه استمدآ
شهرستان، نيروي انتظامي به هر كس 
كه كوچكترين ظن داشته باشد، بدون 
اطالع به خانواده اش وي را به مدت 
طوالني بازداشت كرده و براي گرفتن 
اطالعات مورد ضرب و شتم وشكنجه 

  .قرار مي دهد
هانا عبدي فعال ، 87 دي ماه 21در ◄ 

حقوق زنان و عضو انجمن آذرمهر 
 ماه پيش 14ود  حد كردستان كه

دستگير شد پس از يك سال بالتكليفي 
در بازداشتگاه اطالعات سنندج و 

 سال 5  زندان مركزي اين شهر،به
محكوم ” گرمي“ شهر  حبس و تبعيد به
 دادگاه تجديدنظر 4  گرديد،اما  شعبه

 1  سنندج ضمن كاهش حبس وي به
سال و نيم محل اجراي حكم را زندان 

 همدان تعيين واقع در نزديكي” رزن“
   هانا عبدي  به اما هنگامي كه.كرد

شد مقامات   مي تبعيد گاه رزن برده
 زندان رزن   كهشدند  قضايي متوجه

 زندان  فاقد بند زنان است و وي را به
  .كردندهمدان منتقل 

، به گزارش مجموعه 87 دي 24در ◄ 
يك مدافعان حقوق بشر در ايران،

شهروند كرد اهل مهاباد توسط 
يروهاي امنيتي بازداشت شد و پس از ن

چند روز جسد وي به خانواده تحويل 
هاشم رمضاني اهل يكي از  .داده شد

روستاهاي بوكان ساكن مهاباد در 
اوايل هفته گذشته توسط نيروهاي 
اداره اطالعات اين شهر به اتهامات 

نامبرده پس از .امنيتي بازداشت شد
ه بازداشت به اداره اطالعات شهر ارومي

پس از سپري شدن چهار .منتقل گرديد
روز از بازداشت نامبرده نيروهاي 
امنيتي ضمن تماس با خانواده ايشان از 
آنها ميخواهند براي تحويل گرفتن 
جسد آقاي رمضاني به اداره اطالعات 

نيروهاي .شهر اروميه مراجعه نمايند
امنيتي مدعي هستند كه ايشان در 
 بازداشتگاه دست به خودكشي زده

اين نيروها ضمن مخالفت با . است
خواست خانواده مبني بر انتقال جسد 
به تهران براي كالبدشكافي پيش از 
تحويل دادن جسد به خانواده از آنها 
تعهدي مبني بر عدم اطالع رساني در 

   .اين خصوص اخذ نمودند
  
  

شبهاي كريستال در برلين ،شبها و روزهاي 
  !فسفري در غزه
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ما شب اول صحبت كرديم كه فردا    
ايشان  گفتند . صبح كار را شروع كنيم

 آقاي متين  فرماندار خرمشهر شما كه
گفتم من . را به شام دعوت كرده است

آقاي نقابت . با ايشان كاري ندارم
 سال است كه فرماندار 22گفت ايشان 

است و هر كس وارد آبادان و خرمشهر 
مي شود با ايشان تماس مي گيرد و به 
مالقات ايشان مي رود و يك مركزيتي 

 نزد من هيچ ميل نداشتم كه. دارد
آقاي متين بروم، معذلك نقابت اصرار 
كرد و گفت ايشان فرماندار است و مي 
تواند كمكهايي بكند، به خاطر كار 
خودتان هم كه شده شما اين دعوت 

من خوب يادم هست كه . را بپذيريد
متين در كشتي مصري از بنده پذيرايي 

بعد ايشان صحبت كردند كه ما . كرد
وازم شنيده ايم شما براي حمل ل

بيمارستان آمريكاييها تشريف آورده 
اما شما از اين مأموريت صرف نظر . ايد

كنيد تا بعد ببينيم چه مي شود ، چون 
تكليف بيمارستان هنوز روشن نشده 

من گفتم چرا تكليفش روشن . است
نشده؟ بيمارستان متعلق به آمريكاييها 
بوده ، و ما آن را از ارتش آمريكا 

 مسئله اي باقي ديگر چه. خريده ايم
مي ماند كه حل نشده است؟ او گفت  
مي بايست با شركت نفت هم مشورتي 
مي شد كه آنها هم اطالع داشته باشند 

گفتم  چه . و يك توافقي شده باشد
توافقي؟ توافق مي بايست با ارتش 
آمريكا مي شد كه  شده است ، به 
شركت نفت چه ربطي دارد؟ متين من 

ما جوان را نصيحت كرد و گفت ش
هستيد، مسائلي هست كه شما واقف 

من ديديم  از مأموريت من . نيستيد
اطالع دارد ، با خودم فكر كردم اين 
اطالعات از كجا به او منتقل شده ؟ 
  "چون نقابت هم نمي دانست كه اصال
. من براي  چه به خرمشهر آمده ام

باط كرد كه من نآقاي فرماندار است
يت صرف نظر حاضر نيستم از اين مأمور

  .كنم
 فردا صبح ديدم كه آقاي نقابت را      

خواستند و به لنج سوار كردند و به 
من ناراحت شدم از اين . بصره بردند

كه آقاي دكتر نقابت كارمند بهداري 
است ، اما شركت در كار او دخالت 

باالخره او را بردند به خاطر . مي كند 
 آنكه  نباشد و كار لنگ شود و در نتيجه
حمل اين لوازم به تعويق افتد و 

ولي من . مأموريت من انجام نپذيرد
اعتنا نكردم  و به بيمارستان رفتم و 

صورت برداري را شروع كرديم و  
. لوازم قيمتي را مهر وموم نموديم

چون شبها در خرمشهر هتل نبود در 
صبح . يكي از اتاقهاي بهداري خوابيدم

پا شدم و ديدم كه جار و جنجال 
ت،  تعدادي بااسب و شتر آمده اس

. بودند و به زبان عربي شعار ميدادند
من چون عربي نمي دانستم پرسيدم 

گفتند . اينها كي اند  و چه مي گويند
اينها فكر مي كنند كه شما مي خواهيد 
كه  نخلستانهايشان را  مصادره كنيد، 
. گفتم من كه با نخلستانها كاري ندارم

 كردند و جار با اين حال اطمينان نمي
اين صحنه . و جنجال را ادامه دادند

سازي هم بيشتر براي اين بود كه مرا 
بترسانند و من فكر كنم تأمين جاني 

اما غيرت . ندارم و به تهران برگردم
جواني ام گل كرد و اعتنا نكردم و 
گفتم من به هر قيمتي كه شده بايد 

به نظرم . اين مأموريت  را انجام بدهم
ه دادگستري  بروم ، چون رسيد كه ب

وكيل دادگستري  هم بودم و آشنائي 
به دادگستري آبادان . به قوانين داشتم

 دادخواست .رفتم و داد خواستي دادم
تأمين مبني براين كه سه نفركارشناس 
انتخاب بكنند و من تحت نظر آن  سه 
نفر صورت برداري كنم و آن 
كارشناسها تصديق بكنند، كه هم كار 

شد و  چيزي از قلم نيفتد و هم بهتر با
آنچه من از بيمارستان تحويل مي 

خوشبختانه آنها . گيرم مشخص باشد
مطلع نبودند كه حمل لوازم بيمارستان 
به تهران مورد مخالفت شركت نفت 

ولي . است، لذا  قرار را صادر كردند
اگر مي دانستند صادر نمي كردند 
براي اينكه همه قضاتي كه درآبادان 

 مي كردند قبال با موافقت خدمت
شركت نفت مشغول به كار  شده 

 آنها قرار صادر كردند و همراه .بودند
با كارشناسها آمديم و تمام الك و 

مهرها را شكستيم و شروع به بسته بندي  
واگن هم رزرو كرديم  كه به . كرديم

محض اينكه آماده شد به تدريج بسته 
 ها را به راه آهن تحويل بدهيم و در

 شركت نفت      .تهران تحويل بگيريم
مطلع شد كه من عقب نشيني نكرده ام 
. و حاضر نشده ام كه به تهران برگردم

ضمن انجام مأموريت ديدم كه 
تلگرافي از وزير بهداري آقاي دكتر 
اقبال آمد كه شما خودتان را به 

استاندار هم . استاندار معرفي كنيد
ال  س16ايشان. آقاي مصباح فاطمي بود

ايشان با مرحوم (  بود استاندار بود
 .)  نداردينسبتهيچگونه دكتر فاطمي 

وزير كشور نه آقاي متين را مي 
توانست از خرمشهر و نه آقاي مصباح 

در .  برداردفاطمي  را از خوزستان
آقاي . اهواز رفتم پيش آقاي استاندار

استاندار هم خيلي از ما تجليل كرد كه 
ف نهار استاندار بعد از صر. ظاهري بود

متن آن اين . تلگرافي به من نشان داد
 فوري  به تهران مراجعت "بود كه 

 حاال كه خود وزير بهداري "كنيد
تلگراف فرستاده بود، ناچار بودم به 

  .تهران برگردم
در تهران با آقاي دكتر اقبال مواجه      

شدم،  من با او  برخورد كردم  كه اين 
 كشيدم، همه توي اين گرما زحمت

صورت برداري را شروع كردم، مقدار 
كمي باقي مانده بود، براي چه احضار 

اقبال بي پرده به من گفت كه . ؟شدم
 چون با شركت نفت مذاكره نشده و "

موافقت آنها جلب نشده بود، اين 
 من  ".مشكل به وجود آمده است

گفتم كه شما وزير ايراني هستيد نه 
 عين در پاسخ.   كارمند شركت نفت

 همه "اين عبارت را به من گفت كه 
كر مي  كارها دست آنهاست و ما كر و

من گفتم كه خيلي متأسفم كه . "كنيم
اشخاصي وزير اين مملكت هستند كه 
نوكر  خارجي اند و از خودشان 

  .اختياري ندارند
دكتر اقبال به من دين اخالقي      

 سقوط قوام  ازداشت  چرا كه بعد
 مديركل ها به اتاق السلطنه يك دفعه

اقبال ريختند تا او را از وزارتخانه 
وي در آن هنگام معاون . بيرون كنند

بود و  هنوز وزير نشده بود،  شايد سال 
  بود وقتي مي خواستند او را بيرون 23

آقاي .كنند من از او  طرفداري كردم
دكتر اقبال را به اتاق خودم آوردم و 

ه موظب به رفقايم سپردم ك. آنجا ماند
بعد با . باشيد كسي اين طرف نيايد

آقاي سهيلي كه نخست وزير شده بود 
. تلفني تماس گرفتم و ماجرا را گفتم

ايشان فرمودند شما نيم ساعت تأمل 
كنيد و او را نگهداريد و نگذاريد 
بيرون كنند من هيئتي مي فرستم كه 

هيئت آمد و در . مسئله را حل كنند
آقاي  و نهايت صلح و صفايي دادند

دكتر اقبال خودش را مديون من 
دانست ضمن اينكه هم جوان بود و هم 

از اين رو وقتي . هنوز آلوده نشده بود
از خرمشهر برگشتم و با او به تندي 
برخورد كردم، او دائم مرا نصيحت مي 

كرد كه شما هنوز نميدانيد پس پرده 
  .چه اوضاعي است

آن هنگام من با پدرم زندگي مي     
. ماجرا را به پدرم شرح دادم. مكرد

پدر گفت كه برو نزد دكتر مصدق و 
پدرم با ايشان . ماجرا را به او بگو

به من . سوابق آشنايي ممتد داشت
گفت در اوضاع و احوال فعلي فردي 
. وطن پرست تر از ايشان پيدا نمي شود

من به منزل دكتر مصدق در خيابان 
كاخ كه پاركي جلو خانه شان بود، 

ايشان نشستند و يك ميز كوچك .مرفت
  .جلوشان بود

  
 با «خاذني در پاسخ  اين سئوال كه آيا 

  :گفتند»  وقت قبلي  رفتيد؟
نخير خيلي ساده خودم را معرفي  * 

او . كردم و ماجرا را به ايشان گفتم
 مسئله "محترمانه مرا نگاه كرد و گفت 

نفت نيست كه بي حساب  مي برند و 
ند، اين در درجه چيزي  به ما نمي ده

دوم اهميت است، در درجه اول  
قبول ندارند كه اصال خوزستان يك 

االن  يك قسمت . استان  مستقلي است
. آن به تمام معنا مستعمره انگليس است

من آنجا گريه ام گرفت و گفتم آن 
آقاي دكتر مصدق . چه وضعي است

ضمن دلداري به من گفت  ناراحت 
بنده و نباشيد و برگشتند به طرف 

 اگر  امسال شما جوانها جمع "فرمودند
اد بكنيد و از نتيجه حبشويد و ات

تجربيات و مطالعات  ماهم  استفاده 
كنيد من اميدوار هستم  كه جل و 
پالس  شركت  نفت  را به زودي  به 

  ."خليج فارس بريزيم
مي در ادامه گفتگويش خاذني     

يك روز دكتر مصدق تلفن زد :  گويد
. قاي خازني تشريف بياوريدو گفت آ

فرمودند ما مي . خدمت ايشان رفتم
دانيم كه در دفتر نخست وزيري جز 
كارهاي تشريفاتي كار ديگري نداريم، 
تمام كارهاي مملكتي در خانه من 
انجام مي شود، وضع خانه ي من 
آشفته است، آنهايي كه آنجا هستند به 
درد من نمي خورند و نمي توانند به 

من بعد از . كري بدهندمن كمك  ف
تحقيق در نظر گرفته ام كه شما بياييد  

ايشان از اظهار . منزل من كار كنيد
نظرها و گزارشاتي كه بنده داده بودم، 

سپس . خيلي ابراز رضايت كردند
گفتند از اين پس حفظ جان من هم از 
ساعتي كه شما اينجا هستيد تا موقعي 
كه مي رويد به عهده شما ست، بعد به 
عهده سرهنگ ممتاز و سروان فشاركي 

كسي كه مي خواهد با من . و داورپناه
من  مالقاتي بكند شما بايد قبول كنيد،
  . مداخله اي در كار شما نخواهم كرد

من ديدم كه چه بار سنگيني به     
دوشم گذارده مي شود، بي اختيار 
گفتم من در خودم اين شايستگي را 

ا گفت من راجع به شم. نمي بينم
تحقيق زياد كرده ام، باالخره روي 

  .كرده ام را صالح و مصلحت اين كار 
دخل، خرج و هزينه خادني در باره      

 دفتر نخست وزيري حكومت ملي دكتر 
  : اظهار مي داردچنين مصدق  

بيست و . از دارائي شخصي مصدق* 
هشت ماه تمام يك ريال از اعتبار 
دولت خرج نشد، همه خرجها شخصا 

خرج نهار و شام و . داخت مي شدپر
  سرباز و درجه دار كه آنجا 50صبحانه 

بودند را خود آقاي مصدق مي داد  و 
همچنين  عيدي ها و هزينه ها و 

 اگر فالن مهندس در "پاداشها را مثال
موقع خلع يد فداكاري كرده بود، 
يك دفعه ده هزار تومان از خودش 

حساسيتهاي مالي . پاداش مي داد

يك بار پيشكارش . نظير نداشتمصدق 
 سال پيش 46كه شرافتيان نام داشت و 

او بود، برحسب تصادف با ساير 
كارمندان بانك و نخست وزيري  سوار 
. ماشين نخست وزيري  شده بود

مصدق چنان توپ و تشري به او زد كه 
به چه  مناسبت تو كه كارمند دولت 

تا . ؟نيستي سوار ماشين دولتي  شده اي
حتي من . دازه سخت گير بوداين ان

گفتم آقا سر راه منتظر ماشين بوده 
است، وقتي اينها رد مي شده اند، ديده 
اند شرافتيان هم ايستاده، گفتند شما 

حتي  . هم باال بيا و سوارش كرده اند
خود مصدق يك دفعه ماشين نخست 

آقاي مصدق يك . وزيري را سوار نشد
پليموت سبز رنگ داشت كه از آن  

  .تفاده ميكرداس
به عنوان پاداش  «  يو مصدق مبالغ   

حتي  يك . مي داد و ما نمي گرفتيم
روز ناراحت شد و گفت هيچ كس حق 

گفتم شما . ندارد چك مرا برگرداند
مي بينيد كه من بعضي وقتها تا نصف 

اين چيزها را به . شب هم اينجا هستم
من خرج ندارم، . پول تبديل نفرمائيد

 به حقوق دولت تي احتياج همح
ندارم، گرفتن اين پاداش مرا ناراحت 

استدعا مي كنم به آقاي . مي كند
فتيان بگوئيد كه اين چكي كه به اشر

من داده، پس بگيرد  ما به قصد خدمت 
  » .به مملكت خودمان آمده ايم 

« تاكيد مي كند زنده ياد خاذني      
مصدق هنگام كودتا بدهكار بود ، يكي 

 پرفسور عدل بدهكار به خواهر آقاي
، يكي هم به )خانم شمس فركه(بود، 

يك وكيل عدليه اي بدهكار بود كه 
اين . وكالت نمي كرد اما وكيل بود

 مرداد شد 28 يبود كه وقتي كودتا
.  هيچ نداشت"دكترمصدق حقيقتا

پارك را هم كه فروختند به  قرضهايش 
 مي نامه مثال اگر جنابعالي. دادند

مي بريد و كاغذ را نوشتي، نوشته اش 
سفيد را دست من مي داد و مي گفت 
مبادا نفله بشود، مال دولت است و اين 

 قضيه اي يادم آمد .ارز دولتي است
. يك روز ايشان تب كرد  و مريض شد

دكتر .  روز جمعه هم بود"اتفاقا
. غالمحسين خان هم به  شمال رفته بود

يك پزشك ارمني بودكه خيلي آدم 
 دنبال وي فرستادم كه من. شريفي بود

پزشك گفت آقاي . بيايد معاينه كند
شان نيست، يخازني آقاي دكتر چيز

گرما زده شده اند، چون سقف خانه 
اتاق گرم است، . اش شيرواني است

  معاينه اش حتي مدتي كه مشغول
اين فقط . گرما مرا اذيت كرد بودم

 اگر يك كولر گازي .گرما زدگي است
 حالشان خوب ،توي اتاقشان بگذاريد

ارباب رجوع . مي شود و بلند مي شوند
 من خودم در .هم راحت هستند

زندگي . اندروني كولر گازي نداشتم
در منزل . مصدق فوق العاده ساده بود

ما هم كولر نداشتند كه از آنها قرض 
قاي دكتر مصدق آكنم و به منزل 

در تهران كولرگازي دو . بياورم
ر و يكي يكي  كاري  ;نمايندگي داشت

كسي را فرستادم كه يك . وستينگهاوس
 در گمرگ د گفتن.كولر از آنها بخرد

خرمشهر است تا ترخيص كنيم و به 
 يك هفته طول مي ،تهران بياوريم

من گفتم كه نمي شود تا يك . كشد
هي پرس و جو كرديم . هفته صبر كنيم

كه آقاي فالني كولر گازي داري يانه 
تا مهندس ؟  از اين و از آن پرسيدم 
 گفت اتاق ،حق شناس كه وزير راه بود

من در شمس العماره يك كولر گازي 
براي .  كار نكرده است"دارد كه اساسا

اينكه شمس العماره  تابستانها خنك 
چون از خشت . است، زمستان هم گرم

ساخته شده و اين كولر را من مي دهم 
. باز كنند و در بياورند و اينجا بگذارند

م خرابي نيست ؟ گفت نه،  گفتم مستلز
قابي درست كرده اند و گذاشته اند و 

چون . در مي آوريم، كاري ندارد
مصدق يك دفعه فرموده بود كه حتي 
يك چوب كبريت از مال دولت نبايد 
توي خانه من باشد و اين اولتيماتوم را 
از همان روزهاي اول به من و به همه 
و حتي به پسشخدمت خودش داده 

ه مهدي گفتم كولر را من ب. بود
آوردم، اگر آقا پرسيد از كجا آوردند 

و راستي هم نمي . بگو من خبر ندارم
مصدق هي از . ردندودانست از كجا آ

من پرسيد كه اين كولر را از كجا 
 جواب ،آورديد؟ مي گفتم دكتر گفته

باالخره آنقدر مرا . درستي نمي دادم
سئوال پيچ كرد كه گفتم آقا من به 

ي وستينگهاوس و كارير  براي نمايندگ
 اما تحويل آن ،خريد كولر فرستاده ام

اين كولر را . يك هفته  طول مي كشد
از كسي امانت گرفته ام، يك هفته آنرا 
بگذاريد، كولر كه آمد يك دانه مي 
خريم و سرجايش مي گذاريم و اين را 
به صاحبش مي دهيم، باالخره مرا وادار 

 اين كولر در كرد تا ناچار بگويم  بابا
اتاق آقاي مهندس جهانگير حق شتاس 

فهميد كه من دنبال كولر . يوده است
مي گردم گفت در اتاق من يك كولر 

براي .  هيچ به دردم نمي خورد،است
من . چند روزي آن را امانت  ببريد
طبق  .قبول كردم و آن را آورديم

باالخره گفت . دستور هم گذاشته ايم
 استدعا مي آقاي خازني من از شما

كنم همين االن كولر را بردارند و 
گفتم آقاي . ببرند سرجايش بگذارند

. دكتر نبض تان راگرفته، تب داريد
گفت من .  گرمازده هستيد"احتماال

گفتم آخر هر چيزي . حالم خوب است
اندازه اي دارد، تا اين مقدار حساسيت 

 روز تو خانه 5؟ اگر كولر وزارت راه 
 بهم مي خورد؟ گفت شما كار كند دنيا
زنگ زد  به مش . نه،  اصرار مكن

مهدي آمد و  به او گفت به اندرون 
روشن ) پنكه (" وان تياتور"بگوييد 

 هواي گرم "وان تياتور"گفتم . كنند
را، هي مي چرخاند، به چه درد مي 

 ، 3خورد؟ خواهش و استدعا مي كنم، 
 مي خواهيد . روز به من مهلت بدهيد4

لر را با هواپيما سفارش كنم كو
گفت من استدعا و خواهش . بفرستند

آقا آنقدر  به من . مي كنم كولر راببريد
اصرار كرد كه كولري كه يك ساعت 
كار كرده بود، دو باره در آورديم و به 

تا اين اندازه . اديمتوزارت راه فرس
  » .افراطي بود

ما از اعتبار دولت يك شاهي استفاده 
ست وزير و چه نكرديم، چه در دفتر نخ

آقا اعتبار . در منزل دكتر مصدق
نخست وزير براي . محرمانه اي داشت

تشريفات مي توانست همه نوع خرج 
مصدق مي گفت من كه كار . بكند

از اعتبار محرمانه و . محرمانه اي ندارم
از اعتبار اختصاصي كه در اختيار 

 ماه 28نخست وزيري بود، در آن 
سال  مالي  ن ياپا« . ديناري  خرج نشد

به خزانه بر »  حساب اعتبار محرمانه 
  . گشت مي شد

  
پاسخ به اين  شادروان خاذني در 

 ماه همكاري  نزديك 28« كه پرسش 
با مصدق چه آموزشي براي شما 

  داشت؟ در يك كالم از مصدق چه
وي جوا ب مي :   » گرفتيد؟) درسي( 

از مصدق وطن پرستي  به تمام «: دهد
مال به تمام ان و معنا، گذشت از ج

  ».معنا را آموختم
 

  در گذشتنصرت اهللا خازني 
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پاشنه آشيل اقتصاد 

  ايران
  

و كم شدن .خواهد شد نيزكاسته 
صادرات غير نفتي در اين بخش نيز به 
بيكاري در كشور دامان ميزند و با 
دامن زده شدن به ركود توليدي باز 
اين طبقات محروم وفقير و متوسط 
ايران است كه به زير خط فقر كشيده 

دودر دوران ركود  اين سلسله را ميشون
  . پاياني متصور نيست

  
  چهارم ، تدبير جالب تر از اين ◄

  .  اقتصاد است" وزير "آقاي 
  

چشم انداز نامناسب  «:وي معتقد است 
سودآوري و عدم اطمينان در 
كشورهاي صنعتي باعث شده است كه 
سرمايه گذاران خارجي  به دنبال 

مايه هاي مكان امني براي انتقال سر
مصون ماندن اقتصاد ايران . خود باشند

از سرايت بحران مالي جهان به فعاليت 
هاي بانكي و سرمايه گذاري كشور، 
شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه 
گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه 

  »!!فراهم كرده است
چه خوش بود كه بر آيد به يك 

  كرشمه دو كار
  !!يدن يار  زيارت شه عبدالعظيم و د

 درست از آب "وزير "و خواب جناب 
در ميامد و در كنار رخت بر كشيدن 

 همه ،سرمايه ها از كشورهاي صنعتي
  !!بسوي ايران سرازير ميشدند

در بيداري اين خواب اما متاسفانه 
نتيجه عكس دارد و سرمايه گذاري 

چنانچه همين ! بدل به بدهي ميشود
 در آقاي نژاد سليم  معاون وزير نفت

امور پتروشيمي  كه ميزان  بدهي 
 ميليارد دالر  10خارجي اين شركت را  

 و اضافه  افاضه ،اعالم كرده است 
از افزايش بدهي «:كه  فرموده اند

خارجي استقبال مي كنيم چون نشانگر 
  »!!جذب سرمايه باال در كشور است

  
 طبق گزارش اخير  زماني كه اما 

مالي و سازمان جهاني مبارزه با فساد 
ايران )  دويچه وله 87 آذر 20( اداري

در رده فاسدترين كشورها قرار دارد ، 
سرمايه ها نه تنها بسوي ايران روان 

و . بند  يا بلكه گريز مي،نميشوند
واقعيات تلخ و محتوم اقتصاد ايران از 

يكي از اثرات  تنها  اين قرارند كه
، محدود شدن جهان بحران مالي

اه هاي اقتصادي اعتبارات براي بنگ
شركتها و مؤسسات ايراني . ايراني است

كه طي چند سال اخير با پيچيده 
ترشدن روابط سياسي ايران با غرب و 
اعمال تحريمهاي آمريكا و صدور 
قطعنامه هاي سازمان ملل با مشكلهاي 
عديده اي جهت تأمين مالي پروژه 
هاي خود از خارج مواجه بوده اند و 

رات داخلي تالش اعتبابا محدود شدن 
مي كردند به هر وسيله ممكن از منابع 
مالي خارجي استفاده كنند، حاال خود 
را با شرايطي روبه رو مي بينند كه 

 CREDIT) محدوديت اعتباري
CRUNCH)  دنيا نيز به ابعاد

عمده پول . ويرانگري رسيده است
ناشي از اعطاي وام است؛ در حال 

م نمي حاضر نه تنها بانكهاي ايراني وا
دهند، بلكه تسهيالت بانكي خارجي نيز 
وجود ندارد، زيرا بحران مالي جهاني 
بيش از پيش ايرانيان را براي اخذ 
 .تسهيالت خارجي محدود كرده است

و حتي به قول كيومرث كرمانشاهي  
هاي تجاري سازمان  معاون كمك

بحران «):فارس ( توسعه تجارت كشور
هاي  موجود بسياري از فعاليت

 .تصادي كشورها را قفل كرده استاق
منابع مالي موجود سازمان توسعه 
تجارت و بخش صادرات كشور، منابعي 
است كه براي شرايط عادي اقتصادي 

بيني شده، در حالي كه شرايط  پيش
كنوني اقتصاد ايران و جهان به هيچ 

  «.وجه عادي نيست
  
      پنجم  پيش بيني و تدبير ◄
  اقتصاد  حكومت آقاي" وزير"

اد در زمينه وضعيت  ژاحمدي ن
  بورس است

  
براساس « :آقاي حسيني معتقد است 

هاي به عمل آمده آرامش نسبي  بررسي
بازار مالي ايران قابل قياس با دنيا 

قيمت سهام در بازارهاي مالي ! نيست
جاري دست  جهان در سال ميالدي

 درصد و در برخي بازارها حتي 40كم 
همين  ه بهتوج  درصد كاهش يافته با80

توان ادعا كرد در دوره مورد  آمار مي
با نزول  بررسي بازار سهام تهران نه تنها

مواجه نشده بلكه رشد هم كرده 
 ميليارد 300  به تزريق لذا نيازي!!است

تومان نقدينگي به بورس احساس 
   «.كنيم  نمي

اما باز اين پيش بيني در محك واقعيت 
نا درست از آب در آمد و  شاخص 
بورس تهران كه از آن به دماسنج 

شود به  اقتصاد ايران تعبير مي
سال گذشته  5 ترين حد خود در پايين
و مطابق اعالم فدراسيون جهاني  رسيد
سونامي «: هاي اوراق بهادار بورس

بحران مالي در جهان، بورس تهران را 
نيز در امان نگذاشت و منجر شده است 
ارزش بورس تهران در ماه اكتبر 

 ميليارد دالر كاهش 10ديك به نز
 و اين كاهش طي دو ماه و نيم ».ابدي

اخير ادامه يافت و بگفته احمد احمد 
 «:،پور ، معاون سازمان بورس بازار

 ميليارد دالر 20تا  15 سرمايه ايران بين
و .از ارزش خود را از دست داده است

درصد همراه شده 22با افتي بيش از 
 بورس هاي كه اين ميزان حتي از افت

  »!آمريكا و اروپا نيز باالتر بوده است
 اقتصاد  كه محرز است " وزير "جناب 

از ارتباط ارگانيك بخشهاي مختلف 
 بي خبر است ،  يكديگر اقتصاد بر روي 

هاي  غافل است از اينكه  شركت
غيردولتي كه وارد بورس شدند، 

،  ايران همچون شركت ملي  مس
بزرگ هاي  فوالد مباركه يا شركت

هاي  فوالد خوزستان، همگي  قيمت
هاي جهاني  محصوالتشان از قيمت

بعبارت ديگر  وقتي در . دنكن تبعيت مي
بازارهاي جهاني قيمت مس پايين 

شركت مس ت آيد، قيمت محصوال مي
كند و  نيز بالتبع  نزول مي ايران ملي 

. شود اش كم مي در نتيجه سودآوري
 شود، روي اش كم مي وقتي سودآوري
و كاهش ارزش . گذارد بورس تاثير مي

قيمت نزول خاطر  سهام بورس ايران  به
جهاني فلزات است كه روي محصوالت 

هاي بزرگ بورس تاثير مستقيم  شركت
جدا از آن  توليدات . گذاشته است

اين شركت ها عالوه بر بازار داخلي 
در بازارهاي خارجي نيز صادر مي 

شود شود، به همين دليل پيش بيني مي 
كه با كاهش قيمت محصوالت اين 

، از حجم صادرات يواحدهاي توليد
  .غيرنفتي نيز كاسته شود

تمامي بالهايي كه از رهگذر بحران 
مالي جهاني بر سر اقتصاد ايران بارش 
مي گيرد ،در  اقتصادي كه حد 
متعارفي از كارآيي د ر آن وجود 
داشته باشد ،تاحدي قابل از سر 

 در اقتصاد ايران اما. گذراندن است
كه رانت خواري و فساد ، نظام مالي 
كشور را به خود آلوده كرده است، و 
شيره اقتصاد ايران را ميمكد ، و از آن 
چيزي براي تقويت بنيه توليد ملي 
باقي نميگذارد ،چگونه ميتوان از 

يك نمونه !بحران به سالمت عبور كرد؟
فساد و سپردن كار به نا اهل و غير 

 قرار دادن قرارگاه خاتم متخصص ،
االنبياء در جاي بزرگترين پيمانكار 
عمراني كشور و بستن بزرگترين 
قراردادهاي پروژه هاي عمراني كشور 
با آن است  كه منابع عظيم عمراني 

و عالوه بر . كشور را به هدر ميدهد
  خاصه كاري هايي كه از محل اين 

  
پروژه ها به جيب ميزنند ، با ندانم 

ي مستمر بودجه هاي عمراني را كاريها
جدا از  قرار گاه خاتم . به باد ميدهند

 شركت 4000انبياء نيزبه يكباره بيش از
پيمانكاري را بسيجيان به ثبت رسانيده 
اند و در سازمان مديريت حكومت 
آقاي احمدي نژاد نيزبراي كارهاي 
پيمانكاري كشور تشخيص صالحيت 

يي در حاليكه تعداد شركتها!شده اند 
 سال گذشته در كشور  40كه طي

داراي صالحيت در اين زمينه بوده اند 
 ! شركت بيش نبوده اند1000

  :به مصداق 
  بوريا باف اگر چه بافنده است 

  نبرندش به كارگاه حرير 
 اين بسيجيان كه حتي از عهده بوريا 
بافي نيز بر نمي آيند چگونه پروژه 
هاي عمراني ايران را كه تخصص باال 

طلب ميكنند ، از عهده بر خواهند را 
  آمد ؟

 "وزير"حكايت  احمدي نژاد و 
 نظام واليت والنئ و ساير مسشاقتصاد

كه زكل از واقعيات جامعه و جهان فقيه 
   :بريده اند  به مصداق

   گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد 
  !به خود گمان نبرد هيچكش كه نادانم 

  
اين است كه خود را داناي كل 

ته و با مقادير زيادي  وقاحت نيز دانس
آن را ممزوج كرده و از اين قماش 
نسخه ها و تدابير حكيمانه زياد به مردم 

رژيم مافيا در كار .ايران خواهند داد
افزايش توانهاي مقاومت مردم ايران 
نيست بلكه در كار كاستن از توانهاي 

  . مقاومت مردم است
 اين مردم ايرانند كه چنانچه پس 

واهند آثار دهشتناك تصميماتي نميخ
اينچنين بريده از واقعيات را در 

سياسي   -زندگي روزمره اقتصادي  
مجالي به بايستي خود شاهد باشند ، 

اين قبيل ساحران دروغ ندهند و به 
  و بد تر)خاتمي ( جاي انتخاب بين بد

 ، نظر به تجارب مثبت )احمدي نژاد ( 
سياست موازنه منفي دوران مصدق و 

وران مرجع انقالب بيفكنند كه چگونه د
سياست موازنه منفي در تمامي ابعاد 

 و اجتماعي كشور  اقتصادي – سياسي
به جاي ركود و سركوب و فقر و 

  .  به ارمغان مي آورداآزادي ر  ،اختناق
رسيده ن زمان انتخاب بهترين فرا آيا

  ؟است
اين اقتصاد، : انقالب اسالمي

ته اند و اقتصاديست كه مافياها ساخ
نمي تواند با جنايت و خيانت و فساد 

  :همراه نباشد
 
  

درج مقاالت، الزامًا ديدگاه نشريه انقالب اسالمی درهجرت نيست و تنها بعنوان بحث آزاد تلقی و!: توجه
صرفًا بيانگر نظرات نويسندگان و منابع مندرج بوده، اين نشريه در قبال آنها، هيچگونه مسؤليت محتوايی 

  !.را نداردوحقوقی 
 

 
  هموطن گرامی 

  
در ايران و انيران، زنان و 

ندگی خويش مردان بسياری، ز
را به خطر انداخته تا توانسته 

جنايتها و  خيانتها واند 
فسادهای بزرگ حاکمان جانی 
و فاسد در ايران را بر جهانيان 

شکار کنند و وجدان جهانی را آ
به حمايت از مبارزه بزرگ، 
بخاطر بازيافت استقالل و 

  .زادی، بر انگيزندآ
  

نشريه انقالب اسالمی، تجربه 
ر استقالل و زندگی و کار د

زادی و زنده به استقالل و آ
ادامه اين تجربه . زادی استآ

زادگان و غيرت آوتالش، همت 
از : وطن دوستان را می طلبد

زمانی که نشريه انقالب 
اسالمی، از راه اينترنت، در 
دسترس همگان قرار گرفته 
است، بازديد کنندگان از سايت 
نشريه انقالب اسالمی پرشمار 

شترکان وياوران وخريداران وم
  .ن کم شمار شده اندآفرم چاپی 

  
 اگر خوانندگان اين نشريه در 

نترنت، ونيز دريافت کنندگان يا
نشريه که بصورت چاپی آنرا 

ن شوند آدريافت می کنند، بر 
در انتشار نشريه ای شرکت 
کنند که کوشش در افزودن بر 
پهنای جريانهای انديشه و 

ضد " اطالع را از مبارزه با 
جدا نمی داند، در " العاتاط

کمک مالی، برای تداوم چاپی 
ن که مورد استفاده کسانی هم آ

هست که دسترسی به اينترنت 
ندارند، ازهمت و اين غيرت 

  . فرمان خواهند برد
در تداوم مبارزه در اين راه، ما 

  ! را ياری فرمائيد 
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